
یادداشت راهنما

خوش آمدگویی و شهادت ها: 1۵ دقیقه . 	
خوش آمدگویی: )۵ دقیقه(  	
شهادت ها: )۱۰ دقیقه( 	

شــهادت و برکتــی در میــان بگذاریــد در مــورد موقعیتــی در زندگیتــان کــه اطاعــت کــردن خیلــی ســخت بــود   •
ولــی در دعــا و الگوبــرداری از زندگــی نــوح توانســتید اطاعــت کنیــد.

پرستش: )۱۰ دقیقه( 	

همه ما در داستان خدا نقشی داریم ، زندگی یعقوب - پرستش۱

تعمق در کالم خدا : ) ۱۵  دقیقه (. 	
سوال قبل از موعظه: )۱۰ دقیقه ( 	

چه برکت و شــهادتی دارید از اینکه شــما در نقشــه خدا در جای درســت ایســتاده اید و با تمام ضعف ها و قوت 
ها خدا کار خودش را در شــما پیش برده و از شــما اســتفاده کرده اســت؟

خواندن  کالم : )۵ دقیقه( 	

متن: پیدایش ۲۵: ۳۴-۱۹

موعظه : ) ۱۵ دقیقه (. 	

ویدیو: همه ما در داستان خدا نقشی داریم - بررسی زندگی و شخصیت یعقوب.

کاربرد: ) ۲۵ دقیقه (  . 	
 سوال بعد از موعظه: )۱۰ دقیقه ( 	

ســوال۱: چــه نقطــه ضعفــی داشــتید کــه خــدا توانســته بــا آن نــام خــودش را جــال دهــد و آن را بــه نقطــه قــوت شــما 
تبدیــل کند؟

سوال ۲: تجربه ای را در میان بگذارید که مثل یعقوب توانستید خدا را اولویت زندگیتان قرار دهید.

دعا وخواندن سرود و درخواست شفاعت: ) ۱۵ دقیقه ( 	

سرود: همه ما در داستان خدا نقشی داریم،زندگی یعقوب  - پرستش۲

االن تا هفته اینده چکار میتوانیم بکنیم ؟ 	
قســمتی از زندگیتــان را بیــاد بیاوریــد کــه بــدون طلبیــدن أراده خــدا بــرای زندگیتــان برنامــه ریــزی کــرده ایــد، آن 

قســمت را بــا دعــا و انتظــار بــه خداونــد بســپارید و اجــازه دهیــد او کنتــرل ایــن امــر را در دســت بگیــرد.

17 الی 23 دی  ۱۴۰۰ همه ما در داستان خدا، نقیش داریم

بررسی زندگی یعقوب
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