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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 قســمتی از زندگیتــان کــه نیــاز بــه تغییــر داشــت و توانســتید در طــول هفتــه گذشــته 
آن را بــه خداونــد تســلیم کنیــد در میــان بگذاریــد.

پرستش:  ۱۰ دقیقه. 	

روح القدس تازه کن 	

چون روح تو از اعلی 	

تعمق در کالم خدا :  ۱۵  دقیقه. 	

سوال قبل از موعظه: )۱۰ دقیقه ( 	

تجربــه ای را در میــان بگذاریــد دربــاره زمانیکــه وارد فضایــی جدیــد شــدید و فــردی بعنــوان راهنمــا مســیر را بــه 
شــما نشــان میــداد و توضیــح دهیــد کــه چــرا بــه فــرد راهنمــا نیــاز داشــتید؟

خواندن  کالم : )۵ دقیقه( 	

متن: اعمال رسوالن ۱۶: ۱۰-۶

موعظه : ۱۵ دقیقه  . 	

ویدیو: قدرت روح القدس که ما را هدایت می کند

کاربرد: ۲۵ دقیقه  . 	

 سوال بعد از موعظه: )۱۰ دقیقه ( 	
ســوال ۱: بــه نظــر شــما چــرا مــا بــه هدایــت روح القــدس در زندگیمــان نیــاز داریــم؟ و فکــر مــی کنیــد از چــه طرقــی 

مــی توانیــم صــدای روح القــدس و مشــورتهای او را بشــنویم؟
ســوال ۲: تجربــه ای از زمانیکــه بــدون هدایــت روح القــدس کاری را انجــام دادیــد در میــان بگذاریــد و بگوییــد 

ثمــرات آن چــه بــود؟

دعا وخواندن سرود و درخواست شفاعت: ) ۱۵ دقیقه ( 	

سرود:  روح القدس بهترین دوست من

االن تا هفته اینده چکار میتوانیم بکنیم ؟ 	
در هفتــه پیــش رو قســمتی از زندگیتــان کــه مــی دانیــد بــرای تصمیــم گیــری نیــاز بــه هدایــت روح القــدس داریــد 
را شناســایی کنیــد و هــر روز بــرای آن قســمت در دعــا باشــید و از خداونــد بخواهیــد کــه در ایــن مســیر شــما را 

هدایــت کنــد.

۷ الی ۱۳ آبان  ۱۴۰۰

قدرت روح القدس که

ما را هدایت یم کند
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