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یادداشت راهنما

خوش آمدگویی و شهادت ها: ۵	 دقیقه . 	

خوش آمدگویی: ) ۵ دقیقه ( 	

شهادت ها: ) ۱۰ دقیقه( 	

شــهادت و برکتــی در مــورد فــرد و یــا افــرادی کــه در طــول هفتــه گذشــته با کمک روح القدس توانســتید ببخشــید 
را در میــان بگذاریــد و بگوییــد کــه ایــن بخشــش چــه ثمراتــی را بــه همراه داشــته اســت.

پرستش:  ۱۰ دقیقه. 	

 و ما را در آزمایش میاور- پرستش)۱( 	

تعمق در کالم خدا :  ۱۵  دقیقه. 	

سوال قبل از موعظه: )۱۰ دقیقه ( 	
به نظر شما منظور از ما را در آزمایش میاور بلکه از آن شرور رهاییمان ده، چیست؟

خواندن  کالم : )۵ دقیقه( 	

متن: متی ۱۳:۶

موعظه : ۱۵ دقیقه  . 	

ویدیو: دعای ربانی - و ما را در آزمایش میاور ...

کاربرد: ۲۵ دقیقه  . 	

 سوال بعد از موعظه: )۱۰ دقیقه ( 	
ســوال ۱: بــر طبــق پیغامــی کــه شــنیدیم زمانــی را در زندگیتــان بــه یــاد بیاوریــد کــه مــورد آزمایــش قــرار گرفتیــد و 
تجربــه خــود را در آن روزهــا بــا هــم تیمــی هایتــان در میــان بگذاریــد ) آزمایشــی کــه در آن مغلــوب شــدید و یــا 

آزمایشــی کــه بــر آن پیــروز شــدید(.
سوال ۲: تجربه ای در مورد کمک خداوند در زمانهای آزمایش با دیگران در میان بگذارید.

دعا وخواندن سرود و درخواست شفاعت: ) ۱۵ دقیقه ( 	

سرود:   و ما را در آزمایش میاور- پرستش)۲(

االن تا هفته اینده چکار میتوانیم بکنیم ؟ 	
در هفتــه پیــش رو آزمایشــی کــه در حــال حاضــر در آن هســتید را شناســایی کنیــد و هــر روز زمانــی را بــرای دعــا 
بــرای آن اختصــاص دهیــد و در مــورد آن بــا شــخصی امیــن و مــورد اعتمــاد صحبــت کنیــد و ســعی کنیــد کــه 

قدمهــای عملــی بــرای پیــروزی در ایــن آزمایــش برداریــد .

19 الی 25 شهریور  ۱۴۰۰

دعای رباین 

و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شرور رهاییمان ده.
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