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خوش آمدگویی و شهادت ها: ۵	 دقیقه . 	

خوش آمدگویی: ) ۵ دقیقه (	 

شهادت ها: ) ۰	 دقیقه(	 

شهادتی رو در میان بگذارید اگر در این هفته با بی عدالتی مواجه شدید و چطور دست خدا را در آن موضوع دیدید ؟
پرستش:  ۰	 دقیقه. 	

سرود 	: ده مرا تعمیدی نو 	 

سرود 	: محبت خداوندم  	 

تعمق در کالم خدا :  ۵	  دقیقه. 	

سوال قبل از موعظه: )۰	 دقیقه (	 

سوال : نکات اصلی در 4 خوش به حال قبلی چه بود ؟ و چطور به این موضوع " خوشا به حال رحیمان " ، 	 
مرتبط میشود ؟ ) جوابهای احتمالی : فقیر در روح بودن به ما کمک میکند تا فقدان یا ماتم خودمان را درک کنیم 

و کمک کند تا بیشتر گرسنگی و تشنگی خودمان را نسبت به روح خدا بفهمیم . ما نسبه به اطراف با رحمت 
برخورد میکنیم وقتی خودمان خشنود هستیم و رضایت داریم (

خواندن  کالم : )۵ دقیقه(	 

متن: متی ۵: 7	 

متن: لوقا : ۰	: ۵	-37 	 

موعظه : ۵	 دقیقه  . 	

ویدیو: خوشا به حال رحیمان	 

کاربرد    ۵	 دقیقه  . 	

 سوال بعد از موعظه: )۰	 دقیقه (	 

سوال 1: : منبع رحمت کجاست و چطور میتوانیم هر روز این رحمت را در زندگیمان جاری کنیم ؟ 	 

سوال 2: : در زندگی شما چه اشخاصی هستند که باید با رحمت با آنها برخورد کنید ؟ آیا مثل سامری نیکو ، 	 
کسی را میشناسید که کناره ی راه رها شده و نیاز به مراقبت و رحمت شما دارد ؟

دعا وخواندن سرود و درخواست شفاعت: ) ۵	 دقیقه (	 

سرود: می آیم 	 

االن تا هفته اینده چکار میتوانیم بکنیم ؟	 

	2 تا 0	 آبان ماه خوشابحالهایادداشت راهنما

خوشابحال رحیمان

https://www.youtube.com/watch?v=xJgyWeJtDQc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=vBO93SZwbBc&feature=emb_title
https://my.bible.com/bible/118/MAT.5.7
https://my.bible.com/bible/118/MAT.5.7
https://www.bible.com/fa/bible/118/LUK.10.nmv
https://www.bible.com/fa/bible/118/LUK.10.nmv
https://www.youtube.com/watch?v=_WvxxNdxt4Y
https://www.youtube.com/watch?v=_goMro9C6m0&feature=emb_title
https://www.kalameh.com/sites/default/files/Persian Guidance Weekly Fellowship.pdf

