
یادداشت راهنما

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

• برکــت و شــهادتی درمیــان بگذاریــد در رابطــه بــا محبــت خداونــد در زندگــی شــما کــه در روزهــای ســخت بــا 
ایمــان بــه اینکــه او خــدای نجــات دهنــده اســت توانســتید بــا قــوت ادامــه دهیــد.

پرستش: )۱۰ دقیقه(  	
خدا پادشاه صلح وآشتی است - پرستش ۱ 	

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

• از دیدگاه شما خلقت تازه درما باید باعث چه تغییری در قضاوت ها ،افکار و دل ما در مقایسه با زندگی 
گذشته ایجاد نماید؟

خواندن  کالم : )۵ دقیقه( 	

متن: دوم قرنتیان باب ۵ آیات ۲۰-۱۶

موعظه : ) 5 دقیقه (. 	

ویدیو: خدا پادشاه صلح وآشتی است.

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

• بــه نظــر شــما چگونــه میتوانیــم در خلقــت تــازه بیشــتر رشــد کــرده در پروســه تغییــر قــرار گرفتــه و در پیونــد بــا 
مســیح میــوه حقیقــی و شــیرین در مــا ایجــاد شــود ؟

• چگونــه امروزمیتوانیــم بــه عنــوان ســفیران صلــح و آشــتی، در هــر منطقــه جغرافیایــی کــه قــرار داریــم ،حامــل 
پیغــام صلــح و آشــتی خــدا در  مســیح بــوده و آن را اعــان کنیــم ؟

دعا وخواندن سرود و درخواست شفاعت: ) ۱۵ دقیقه ( 	

سرود: خدا پادشاه صلح و آشتی است-پرستش ۲

االن تا هفته اینده چکار میتوانیم بکنیم ؟ 	
• در هفتــه پیــش رو دعــا کنیــد و اجــازه دهیــد قــوت  روح القــدس در شــما انگیــزه ،حکمــت و شــهامت ایجــاد 

کنــد تــا در هــر کجــا حضــور داریــد حامــل پیغــام صلــح و آشــتی خداونــد باشــید.

۱۸ شهریور تا ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ 

امید زنده

خدا پادشاه صلح وآشتی است.

https://www.kalameh.com/sites/default/files/Persian Guidance Weekly Fellowship.pdf
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cvfDwniKVdQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4S__uJz1qJs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4S__uJz1qJs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=PVhzbNTD1nY&feature=youtu.be
https://www.bible.com/bible/118/2CO.5.NMV
https://www.bible.com/bible/118/2CO.5.NMV
https://youtu.be/AtwI1k56o4Q
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=F3rrCPlxPg4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=x-pGGccgW5I
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=jVvqW_IFEG0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=jVvqW_IFEG0&feature=youtu.be

