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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 افــرادی کــه توانســتید در طــول هفتــه گذشــته شــهادت زندگیتــان را بــا آنهــا در میــان 
بگذاریــد عنــوان کنیــد.

پرستش:  ۱۰ دقیقه. 	

قدرت روح القدس که به ما شهامت می بخشد - پرستش۱ 	

تعمق در کالم خدا :  ۱۵  دقیقه. 	

سوال قبل از موعظه: )۱۰ دقیقه ( 	

باشهامت ترین شخصی که می شناسید چه کسی بوده و چرا به نظر شما این شخص با شهامت هست.

خواندن  کالم : )۵ دقیقه( 	

متن: اعمال رسوالن ۷: ۶۰-۱

موعظه : ۱۵ دقیقه  . 	

ویدیو: قدرت روح القدس که به ما شهامت می بخشد

کاربرد: ۲۵ دقیقه  . 	

 سوال بعد از موعظه: )۱۰ دقیقه ( 	
ســوال ۱: تجربــه ای را در میــان بگذاریــد در مــورد زمانیکــه بــا کســی حقیقــت کالم را  در میــان گذاشــتید ولــی در 

مقابــل شــما را مــورد اتهــام قــرار داد و بگوییــد کــه عکــس العمــل شــما در آن موقعیــت چــه بــوده؟
ســوال ۲:  تجربــه ای را در میــان بگذاریــد در مــورد زمانیکــه بخشــش بــرای شــما ســخت بــوده ولــی توانســتید بــا 

شــهامت روح القــدس آن را انجــام دهیــد؟

دعا وخواندن سرود و درخواست شفاعت: ) ۱۵ دقیقه ( 	

سرود: قدرت روح القدس که به ما شهامت می بخشد - پرستش۲

االن تا هفته اینده چکار میتوانیم بکنیم ؟ 	
چــه قســمتی از زندگیتــان هســت کــه مــی دانیــد بــه شــهامت روح القــدس نیــاز داریــد، آن قســمت را شناســایی 
کنیــد و بطــور روزانــه بــرای آن دعــا کنیــد و از روح القــدس بخواهیــد تــا بــه شــما نشــان دهــد کــه در ایــن مســیر چــه 

قدمهــای عملــی مــی توانیــد بردارید.

9 الی 15 مهر  ۱۴۰۰

قدرت روح القدس

که به ما شهامت یم بخشد

https://www.kalameh.com/sites/default/files/Persian Guidance Weekly Fellowship.pdf
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