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شما را تشویق می کنیم که جلسه را با سرود های پرستشی شاد شروع کنید برای این جلسه یک سرود پرستشی 	 
را پیشنهاد می کنیم که از طریق لینک زیر قابل دسترس خواهد بود 

شادی کنید ای فرزندان

خوش آمدگویی : ۲۰ دقیقه 

برگزاری جلسات حضوری : 
به شما پیشنهاد می کنیم که حداقل ۱۵ دقیقه قبل از بقیه افراد در جلسه حضور داشته باشید و دیگران را تشویق کنید که قبل 

از شروع جلسه با همدیگر مشارکت داشته باشند تا بیشتر با هم آشنا شوند.
با لبخند و به گرمی از بانوان عزیز استقبال نمایید و اگر شخص جدیدی به عنوان مهمان و یا نوایمان به جمع شما اضافه شده 
، حتما خوش آمد گویی خاصی برایش در نظر بگیرید .به طور مثال هنگامیکه خودش را معرفی می کند همه بانوان با دست 

زدن این عزیز را تشویق کنند .
پیشنهاد ما در برگزاری جلسات حضوری این است که در بدو ورود  از بانوان با چای یا نوشیدنی پذیرایی کنید.

برگزاری جلسات آنالین:
 به گرمی و با صدایی مملو از شادی از بانوان عزیز استقبال نمایید و اعالم کنید که اگر شخص جدیدی به عنوان 
مهمان و یا نوایمان به جمع شما اضافه شده ، حتما میکروفون خود را باز نماید و خودش را معرفی کند و بعد 
همه حاضرین به گرمی با جمالت کوتاه به این عزیزخوش آمد بگویند و خودشان را در یک جمله کوتاه معرفی کنند 

و سعی شود سرود های پرستشی شاد پیشنهاد شده پخش گردد . 
)میتوانید به منظور برقراری جو صمیمی از بانوان بخواهید چای یا آبمیوه مورد عالقه خود را به همراه بیسکوییت 

یا کیک از قبل آماده کنند و درطول جلسه میل کنند.(
 راس ساعت با یک خوش آمد گویی کوتاه جلسه را شروع کنید.   

بــــــــازی: ۱۵ دقیقه
بازی حضوری و غیر حضوری:

برای این بازی دو نفر را انتخاب کنید، یکی از آنها سه جمله در مورد خود می گوید، که یکی از این جمالت اشتباه 
است و نفر مقابل باید جمله اشتباه را تشخیص دهد و همینطور نفر مقابل باید این بازی را تکرار کند و هر کس که 
درست تشخیص دهد برنده می شود و بازی با نفرات دیگر تکرار می شود و در نهایت به سه نفر که در انتها برنده 

شدند جایزه کوچکی داده شود.

یادآوری هفته گذشته : ۱۰ دقیقه
از بانوان عزیزی که در درس قبل )راههای شنیدن صدای خدا-۱(  شرکت کرده اند بخواهید که تاثیرگذار ترین برکتی 

را که از آن تعلیم به یاد دارند و یا شهادت خاصی را در این راستا دارند در جمالت کوتاه با جمع درمیان بگذارند.
اگر آیه کلیدی هفته قبل ) اشعیا ۳۰: ۲۱-۲۲( را به خاطر سپرده اند آن را بیان کنند.

می توانید برای تشویق این عزیزان جایزه مختصری در نظر بگیرید.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=N4051sOLfPA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=psa4ZKMmDkw&feature=youtu.be
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بازکردن موضوع درس : ۷ دقیقه 

ای که مرا خوانده ایی ،  راه نشانم بده                  در شب ظلمانی ام ، ماه نشانم بده
یوسف مصری زچاه، گشت چنان پادشاه               گر که طریق این بود، چاه نشانم بده
سرخوشی این جهان، لذت یک آن بود                 آنچه تو را خوشتر است، راه به آنم بده

اگر به کلمات و منظور این شعر توجه کنیم می بینیم که شاید بعضی وقت ها این سخن دل ما با خدا باشد که، 
خداوندا راه و روش زندگی را به ما بیاموز، در مورد موضوعی که مد نظر ما هست و می خواهیم اراده خدا را بدانیم 

از خدا سئوال می کنیم که 
آیا این راهی که به من نشان دادی درست است؟

آیا این کالمی که گفتی در مورد این دعای من بود؟
خداوندا از کجا بدانم که به چپ بروم و یا به راست؟

اگر شما هم درگیر این سئواالت در ذهن و زندگی خود هستید،  این موضوعی است که در این جلسه می خواهیم 
بیشتر در مورد آن بشنویم.پس با هم به ویدیو تعلیمی نگاه کنیم.

ویدیـو : ۱۰ دقیقه

راههای شنیدن صدای خدا-۲

کار گروهی : ۱۵ دقیقه 
در گروه ها آیات زیر را مطالعه کنند و در مورد نقش عیلی در تشخیص صدای خدا و اهمیت تایید اینکه این صدایی 

که شنیده شده از طرف خداست یا نه و نقش شاهدان صحبت کنند.
چه نکاتی را در این آیات می بینید؟

 اول سموئیل ۳: ۱۲-۱ 	 
 تثنیه ۱۵:۱۹	 
دوم قرنتیان ۱:۱۳ 	 

جمع بندی ۱۵ دقیقه
ما روزانه عالوه بر صدای خدا ، صداهای دیگر را هم می شنویم درسته؟

صدای شریر)شیطان(	 
صدای خودمان )نفس(	 
صدای دنیا	 

صدای شریر:
که یا مستقیم ما را با وسوسه به سمت گناه می کشاند و یا به صورت یک فریب روحانی و خیلی زیرکانه ما را 

گمراه می کند.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rzspnIawdbo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rzspnIawdbo&feature=youtu.be
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وقتی گناه اعتراف نشده ایی داشته باشیم و یا عدم بخششی در ما باشد، خیلی راحت این صدا شنیده می شود.
متی ۱۶: ۱۷-۱۶            

متی ۲۲:۱۶ 
صدای خودمان:

امیال نفسانی ما، کشش های نفسانی درونی ما، مثل خستگی، تنبلی، شهوت، چشم ما ، شکم، خوراک و ...
ارمیا ۹:۱۷

دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار بیمار، کیست که آن را بشناسد؟
راز  را هدایت می کند، گفتیم  ایشان  القدس  به جای روح  آنها  ایمانداران عقل  از  ما، در خیلی  یا حتی عقل  و 
شنیدن صدای خدا پری روح و پری کالم خداست نه پر از عقل بودن، در ایمان مسیحی عقل باید به کنترل روح 

خدا در بیاید.

صدای دنیا:
صدای مشکالت دنیا که میتواند متعلق به گذشته و یا حال باشد که خیلی راحت ما را هدایت کند مثل: مشکالت 
اقتصادی، مشکالت امنیتی توی ایران، مشکالت پرونده مهاجرتی، دوستان ما، همسر، والدین و یا فرزندان ما و 
انبیای دروغین و ... خیلی راحت می توانند روی ما تاثیر بگذارند و از نقطه ضعف های ما که از آن آگاه هستند، 

با ما صحبت  کنند و یا به خاطر کنترلی که بر ما دارند بر ما تاثیر بگذارند.
شاید فکرکنید، عجب گیری افتادیم، پس دیگر با هیچ کس حرف نمی زنیم.

با حد و  البته  با همه، اطرافیان و جامعه ایی که درآن قرارداریم باشیم،  اتفاقا خدا می خواهد که ما در رابطه 
مشخص. مرزهای 

عیسی می گوید : شما در این دنیا هستید ولی از این دنیا نیستید، اجازه ندهیم که دنیا ،شریر و یا آدمهای دورو 
برما به ما هدف و جهت بدهند بلکه از روح خدا هدایت شویم.

خداوند یک وعده عالی به ما داده
در اعمال باب ۲: ۱۸-۱۷

خداوند می فرماید در روزهای آخر از روح خود بر تمامی بشر خواهم ریخت
پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد و جوانانتان رویاها خواهند دید و پیرانتان خوابها، و نیز در آن روزها 

حتی بر غالمان و کنیزانم، از روح خود فرو خواهم ریخت و آنان نبوت خواهند کرد.
حاال چطور به حضور خدا برویم تا بتوانیم صدای او را بشنویم؟

با شکرگزاری - مزمور ۱۰۰	 
با توبه و اعتراف ، چون در آن قدرت هست و وقتی در حضور خدا اعتراف می کنیم یک نوری بر تاریکیهای 	 

زندگی ما می تابد
با پرستش و پری روح القدس	 

حاضر باشیم که از وقت، مال، جان، راحتی خود و ... بها بدهیم و برای خدا قربانی کنیم
و در روح او را بپرستیم

کالم خدا را بخوانیم	 
دعا کنیم	 

وبرای اینکه مطمئن باشیم که این صدایی که  شنیدیم از خداست یا نه از چند فیلتر باید بگذرانیم:
آیا با کالم خدا موافق است؟	 
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لوقا ۳۳:۲۱
خدا ما را خالف جهت کالم خودش هدایت نمی کند

آیا من را بیشتر شبیه مسیح میکند؟	 
فیلیپیان ۵:۲ 

دوم قرنتیان ۵:۱۰ 
یعقوب ۳: ۱۴-۱۷ نیاز عیسی را کنترل نمی کرد بلکه اراده خدا

آیا رهبران و شبانان تائید می کنند؟	 
افسسیان ۱۰:۳

امثال ۱۴:۱۱ 
آیا به من ربط دارد؟	 

یوحنا ۲۲:۲۱
رومیان ۴:۱۴

آیا ملزم می کند یا محکوم؟	 
رومیان ۱:۸

مکاشفه ۱۹:۳
روح خدا محکوم نمی کند، بلکه ملزم می کند.

محکومیت باعث سنگینی و بار روی ما می شود ، ولی وقتی الزام روح باشد ، نوری بر قسمت های تاریک زندگی 
و افکار ما می اندازد، تا بتوانیم درستش کنیم.

آیا منجر به جالل خدا می شود ویا جالل و نفع شخصی ما؟	 
آیا آرامش خدا را دارم؟	 

فیلیپیان ۴: ۷-۶
کولسیان ۱۵:۳

مزمور ۴:۳۷
وقتی که در دعا و حضور خدا باشی وبخواهی که صدای خدا را  در مورد آن موضوع خاص بشنوی، خدا در تو 

اشتیاق ایجاد می کند و تو را به سمتی که باید بروی هدایت می کند.
پس هر وقت که طالب هدایتی از خدا بودیم با این فیلتر ها چک کنیم تا مبادا اشتباه کنیم.

سرود پرستشی برای انتهای جلسه

در هر فصل زندگی تو با منی
در تو می مانم

معرفی منابع مفید برای مطالعه بیشتر :
در این قسمت حتما عزیزان را تشویق کنید که منابع بیشتر را تهیه و مطالعه کنند.

مقاله: 

از کجا بدانیم صدای خدا را شنیده ایم  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=CZdFuB3Vhro&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=u4KK3IagDro&feature=youtu.be
https://www.kalameh.com/article/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D9%85
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فعالیت در طول هفته 
در طول هفته آینده اول پادشاهان باب ۱۳ را مطالعه کنید و در مورد شنیدن صدای خدا و  تشخیص درست آن از 
صداهای دیگر فکر کنید و مقاله از کجا بدانیم صدای خدا را شنیده ایم را از وبسایت کلمه مطالعه کنید و برکات خود را 

از این مطالب یادداشت کرده و با یکی از خواهران کلیسا در میان بگذارید.

آیه کلیدی
بانوان را تشویق کنید که در طول هفته سعی کنند آیه زیر را به خاطر بسپارند:

» تمامی کتب مقدس الهام خداست و برای تعلیم و تادیب و اصالح و تربیت در 
پارسایی سودمند است، تا مرد خدا به کمال برای هر کار نیکو تجهیز گردد.«

دوم تیموتائوس ۳: ۱۷-۱۶


