
یادداشت راهنما

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

برکــت و شــهادتی درمیــان بگذاریــد در زمــان هایــی کــه شــما در ســختی و فشــار بودیــد و خداونــد چگونــه در 
زندگــی شــما وفادارانــه عمــل کــرده اســت.

پرستش: )۱۰ دقیقه(  	
مژده پادشاهی خدا برای شفقت-پرستش ۱ 	

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

به نظرشما چه میزان از شفقت و دلسوزی نسبت به دیگران مطابق اراده خداوند می باشد؟

خواندن  کالم : )۵ دقیقه( 	
متن: متی باب ۹ آیات ۳۸-۳۵

موعظه : ) 5 دقیقه (. 	

مژده پادشاهی خدا برای شفقت

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

• بــا درک اینکــه عیســی پادشــاهی دلســوز  اســت و همیــن شــفقت او باعــث شــد تــا مــا وارد ایــن پادشــاهی 
بشــویم، چــه تاثیــری در نــگاه مــا بــه خودمــان و البتــه در نــگاه مــا از زاویــه شــفقت و دلســوزی نســبت بــه دیگــران 

خواهــد داشــت؟
• چگونه اعمال ما از روی شفقت می توانند مبنایی برای بشارت و شهادت باشند؟

دعا وخواندن سرود و درخواست شفاعت: ) ۱۵ دقیقه ( 	

سرود: مژده پادشاهی خدا برای شفقت-پرستش ۲

االن تا هفته اینده چکار میتوانیم بکنیم ؟ 	
•در هفتــه پیــش رو دعــا کنیــد و  بــه رحــم و شــفقت روح القــدس کــه در درون شماســت گــوش بدهیــد تــا او بــه 
شــما ایــن توانایــی بدهــد کســانی را کــه بــرای شــما خوشــایند نیســتند دوســت بداریــد و تصمیــم بــا ارزشــمندی 
بگیریــد تــا در محبــت مســیح قــدم برداریــد و هــر جــا کــه پــا مــی گذاریــد مایــه برکــت باشــید و بتوانیــد مــژده 

پادشــاهی خــدا و شــفقت او را اعــام نماییــد.

۲۰ آبان تا ۲۶ آبان ۱۴۰۱ 

مژده پادشاهی خدا برای مهه
مژده پادشاهی خدا برای عدالت

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=n22rCoW52NY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=n22rCoW52NY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=PVhzbNTD1nY&feature=youtu.be
https://www.bible.com/sr/bible/118/MAT.9.nmv
https://www.bible.com/sr/bible/118/MAT.9.nmv
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=LN-lbvDWwYc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=x-pGGccgW5I
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HLac0-14vYs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HLac0-14vYs&feature=youtu.be

