
یادداشت راهنما

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

ــد و شــما درراســتای  ــا کســانی کــه در همســایگی شــما بودن ــد دررابطــه ب ــان بگذاری • برکــت و شــهادتی درمی
برطــرف کــردن نیازهــای آنــان  قــدم عملــی برداشــتید و توانســتید نســبت بــه نیازهــای دیگــری بــی تفــاوت نباشــید.

پرستش: )۱۰ دقیقه(  	
سخاوت خدا را نسبت به کسانی که الیق نمی دانیم بپذیریم-پرستش ۱ 	

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

• آیا شما نسبت به فیضی که خدا به خواهران و برادران و حتی افراد خارج از کلیسا می بخشد اعتراض یا حسادت 
می کنید؟

خواندن  کالم : )۵ دقیقه( 	

متن: متی باب ۲۰ آیات ۱۶-۱

موعظه : ) ۱۵ دقیقه (. 	

ویدیو: سخاوت خدا را نسبت به کسانی که الیق نمی دانیم بپذیریم.

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

• آیا درک و پذیرش اینکه خداوند چقدر نسبت به شما سخاوتمند بوده است، تاثیری در پذیرش سخاوتمندانه شما 
نســبت به دیگران خواهد داشــت؟

• امروز  در چه قســمتی از زندگی شــما ) خانواده،کلیســا،خدمت، محل کار و...( نســبت به ســخاوت خداوند به دیگری 
شادمان نشــده اید؟

دعا وخواندن سرود و درخواست شفاعت: ) ۱۵ دقیقه ( 	

سرود: سخاوت خدا را نسبت به کسانی که الیق نمی دانیم بپذیریم-پرستش ۲

االن تا هفته اینده چکار میتوانیم بکنیم ؟ 	
• در هفتــه پیــش رو اجــازه دهیــد بــه روح القــدس تــا  شــخصی را بــه یــاد شــما آورد  کــه  تــا بــه حــال از رشــد و 
پیشــرفت او احســاس ناراحتــی و حســادت داشــتید و ســعی کنیــد در ایــن هفتــه بــا دعــا از خداونــد بطلبیــد کــه 

شــما را همفکــر خــود کنــد تــا بتوانیــد پیشــرفت ،خدمــت دیگــران را بــا محبــت بپذیریــد.

 ۲۴ تیر تا ۳۰ تیر ۱۴۰۱ 

شیوه تازه زندگی در مسیح

سخاوت خدا را نسبت به کسانی که القی 
نمی دانیم بپذییرم.
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