
یادداشت راهنما

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

• برکــت و شــهادتی در میــان بگذاریــد در رابطــه بــا اتفاقــات تلخــی کــه در اطــراف و زندگــی  مــا و دیگــران رخ مــی  
دهــد ولــی مــا بــا قــدرت روح خداونــد و پــری روح مــی توانیــم شــکر گزارخداونــد باشــیم.

پرستش: )۱۰ دقیقه(  	
رفتار نیکو از قلب نیکوی ما سرچشمه می گیرد-پرستش ۱

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

•  این ضرب المثل ) از کوزه همان برون تراود که در اوست( به چه معنی است؟ آیا تا به حال شما تجربه ای داشتید؟

خواندن  کالم : )۵ دقیقه( 	

متن: لوقا باب ۶ آیات ۴۵-۴۳

موعظه : ) ۱۵ دقیقه (. 	

ویدیو: رفتار نیکو از قلب نیکوی ما سرچشمه می گیرد.

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

•  در خزانه دل شما چه چیزی نهفته است آیا از شکایت پرشده است ؟

• چطور می شود وقتی دل ما از شکایت پر شده به حضور خداوند رفت و خزانه قلبمان را با نیکویی او پر سازیم؟

دعا وخواندن سرود و درخواست شفاعت: ) ۱۵ دقیقه ( 	

سرود: رفتار نیکو از قلب نیکوی ما سرچشمه می گیرد.-پرستش ۲

االن تا هفته اینده چکار میتوانیم بکنیم ؟ 	
در هفتــه پیــش رو دعــا کنیــد تــا بــا چشــمانی همچــون عقــاب بــه درون زندگــی خــود بنگریــد  و ببینیــد آیــا قلــب 
شــما از نیکویــی سرچشــمه مــی گیــرد ؟ و اجــازه دهیــد روحــی کــه در شــما ســاکن اســت زندگــی مســیحانه شــما 

را دگرگــون کنــد.

 ۲۰خرداد تا ۲۶خرداد ۱۴۰۱ 

شیوه تازه زندگی در مسیح

رفاتر نیکو از قلب نیکوی ما سرچشمه می گیرد.
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