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 دعا

 کند.القدس شما را در خواندن کتاب مقدس یارینید کھ روحدعا ک

 بعدی را).پیشین و ھم اید بخوانید (یعنی ھم بخشھای را کھ انتخاب کرده یتمام متن

 

 و حاال متن کتاب مقدس

 متن را چندین بار با صدای بلند بخوانید!

 بخوانید. تقسیم کرده و طی چند روز  قسمتتوانید متنھای بلند را بھ چند آیھ بخوانید. می 15تا  10ھر بار 

 

 زبان من (درک)

 در ستون بعدی ھمان متن را بھ زبان خودتان بنویسید. 

 کنید. جوری بنویسید کھ انگار دارید داستان را برای کس دیگری تعریف می

ز عیسای مسیح بخواھید شما را پس ااید، شد کھ متن را درست نفھمیدهاگر این کار برایتان دشوار است، شاید بھ این سبب با

 دھد.در متن درک یاری



 
 

 داد (فرمانبرداری و بکارگیری)انجام خواھم

اید چھ تغییراتی باید در زندگی خود اید استفاده ھم بکنید. حال کھ این متن را خواندهخیلی مھم است کھ آنچھ را کھ آموختھ

 بدھید؟ 

بین باشید و مثالھایی ملموس ن متن برای شما چھ معنایی دارد؟ سعی کنید واقعدھید: چھ؟ کی؟ چگونھ؟ ایبھ این پرسشھا پاسخ

از تغییراتی کھ در چند ھفتۀ آینده باید در خودتان ایجاد کنید بزنید؛ مثالً این متن مفھوم خداوند را برای شما چقدر 

کردار و اندیشۀ شما را دگرگون کرده؟ کرده؟ چقدر رفتار و نگرش شما نسبت بھ دیگران را تغییر داده؟ چقدر رفتار، عوض

خداوند ما را بھ رابطھ با خود دعوت نموده، تا در او و با او زندگی کنیم، و کالم خداوند را در زندگی روزمرۀ خود 

 ببریم. بکار

 

 شدن با دیگران)شھادت (سھیم

 بزنید. رید حرفھای خود و روشھایی کھ برای کاربرد آنھا دابا دیگر ایمانداران دربارۀ آموختھ

 ھای خود صحبت نمایید. دربارۀ آموختھ ھم ندارند کنید تا با کسانی کھ ایماناھمموقعیتھایی فر

توانید درس جدید "خداوند امروز چیز جدیدی بھ من آموختھ" راه خوبیست برای بازکردن سخن. اگر برایشان جالب بود می

 شوید.خود را با آنھا شریک

 

  

  


