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 وقت روزانه �ا خداوند 

از خداوند �خواە، تا تو را �ا� و  )1
� ها�� را   � کند و !مکت کند تا چ�� تم��

که مطالعه کردە ای را متوجه 
 شوی. 

4ک �ارا2راف را �خوان( �ه عنوان  )2
 ( نمونه در انج7ل 4ک نامه 4ا مزام��

 ا2ر ممکن است �لند و چند �ار. 

!الم را �ا !لمات خودت توضیح �دە ، 4ا 
 به�H اینکه آن را بنCDس. 

س:  Lاز خودت این سوال ها را ب� 

&الم در"ارە خداوند و ع�� چه  •
 م+گ()د؟

 در"ارە ا/سان چه م+گ()د؟ •
ی  • 1 ا:ر واقعا این &الم خداست: چه چ23

 ام تغی23 خواهم داد؟
A

Bرا در زند 
در"ارە اش �ه چه ک� تعD)ف خواهم   •

 کرد؟
دعا: �ا خداوند درSارە اش صحOت   )3

 کن7د. 

 ته های جد4دت را بنCDس 4اف

هاKL را که Jاد گرفته ای را  1 سM کن چ23
 . 1Oک Pدر زندگ+ت عم 

  

  

  

  

  

  

 

 �ا همدJگر کتاب مقدس را کشف کن+م

 چيزی چه شکرگزاری؟ چيزی چه برای )1
 صحبت همديگر با است؟ سخت تو برای
  . کنيد

هدفهایتان را از د4دار  توانستيد چگونه )2
 Uرا عم UOمی گزارش هرکس( کنيد؟ق 

 )دهد
 کنيد استفاده را ميخواهيد زمان قدر هرچه )3

 . �خوان7د  �لند  را  مقدس امکل تا
ام را تکرار کند. آنقدر  کل بايد گروه االن )4

 !الم را تکرار کن7د تا آن را درک کن7د. 
 به .ه همه این موقع7ت را �ده7د تاب )5

 : بدهد جواب سوال هر
الم در"ارە خداوند و ع�� چه ک •

 م+گ()د؟
 در"ارە ا/سان چه م+گ()د؟ •
ی  • 1 ا:ر واقعا این &الم خداست: چه چ23

 ام تغی23 خواهم داد؟
A

Bرا در زند 
در"ارە اش �ه چه ک� تعD)ف خواهم   •

 کرد؟
 برای هرکسی کالم به جواب عنوان به )6

 که کند مشخص را ای وظيفه يک خودش
 من: "کند عملی خواهد می را آن

 به..." (ميخواهيم ما" يا..." ميخواهم
 خاطر به را خداوند من نمونه، عنوان

 )کرد خواهم شکرگزاری ام خانواده
د، تا  هرکس )7 شخd را cشaDق و نام ب�_

ها�� را که 4اد گرفته است  � آن شخص چ��
 را تعahف کند. 

 . کنيد دعا همديگر برای )8

 ا !الم خدا �مان7د. ب

 هرکj �ا4د بتواند مشارکت کند. 

 همد4گر را cشaDق کن7د. 

 

 

 وقت روزانه �ا خداوند 

 و پاک را تو تا بخواه، خداوند از )1
 هايی چيز تا کند کمکت و کند تميز

 متوجه را ای کرده مطالعه که را
 . شوی

 عنوان به( بخوان را پاراگراف يک )2
) مزامير يا نامه يک انجيل در نمونه

 . بار چند و بلند است ممکن اگر

الم را �ا !لمات خودت توضیح �دە ، 4ا ک
 Hس.  به�CDاینکه آن را بن 

س:  Lاز خودت این سوال ها را ب� 

&الم در"ارە خداوند و ع�� چه  •
 م+گ()د؟

 در"ارە ا/سان چه م+گ()د؟ •
ی  • 1 ا:ر واقعا این &الم خداست: چه چ23

 ام تغی23 خواهم داد؟
A

Bرا در زند 
در"ارە اش �ه چه ک� تعD)ف خواهم   •

 کرد؟
 صحبت اش درباره خداوند با: دعا )3

 . کنيد

 ای جد4دت را بنCDس افته هی

هاKL را که Jاد گرفته ای را  1 سM کن چ23
 . 1Oک Pدر زندگ+ت عم 

  

  

  

  

  

  

  

          

  �ا همدJگر کتاب مقدس را کشف کن+م        

 چيزی چه شکرگزاری؟ چيزی چه برای  )1
 صحبت همديگر با است؟ سخت تو برای
  . کنيد

 ديدار از را هدفهايتان توانستيد چگونه )2
 می گزارش هرکس( کنيد؟ عملی را قبلی
 )دهد

 کنيد استفاده را ميخواهيد زمان قدر هرچه )3
 . بخوانيد بلند را مقدس کالم تا

 آنقدر. کند تکرار را کالم بايد گروه االن )4
 . کنيد درک را آن تا کنيد تکرار را کالم

 هر به تا بدهيد را موقعيت اين همه به )5
 : بدهد جواب سوال

الم در"ارە خداوند و ع�� چه ک •
 م+گ()د؟

 در"ارە ا/سان چه م+گ()د؟ •
ی  • 1 ا:ر واقعا این &الم خداست: چه چ23

 ام تغی23 خواهم داد؟
A

Bرا در زند 
در"ارە اش �ه چه ک� تعD)ف خواهم   •

 کرد؟
�ه عنوان جواب �ه !الم هرکj برای  )6

خودش 4ک وظ7فه ای را مشخص کند  
که آن را p خواهد عمU کند: "من 

 بهم7خواه7م..." (م7خواهم..." 4ا "ما 
 خاطر به را خداوند من نمونه، عنوان

 )کرد خواهم شکرگزاری ام خانواده
د، تا هر )7 کس شخd را cشaDق و نام ب�_

ها�� را که 4اد گرفته است  � آن شخص چ��
 را تعahف کند. 

 ر دعا کن7د. همديگ برای )8

 ا !الم خدا �مان7د. ب

 هرکj �ا4د بتواند مشارکت کند. 

 کن7د. همد4گر را cشaDق  

 

 


