
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 اینکــه در ایــن هفتــه خزانــه دل شــما از چــه چیزهایــی پر شــده 
بــود و آیــا توانســتید بــا قلــب نیکــو دیگــران را محبت کنید.

پرستش: )۱۰ دقیقه(  	
در جستجوی خطاهای دیگران نباشیم ما قاضی و داور نیستیم-پرستش ۱ 	

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

•  آیا شهادتی دارید،درمورد اینکه شما درموقعیتی قرار گرفته اید که دیگران را بدون فهمیدن حقیقت ماجرا، مورد 
قضاوت قرارداده اید؟

خواندن  کالم : )۵ دقیقه( 	

متن: متی باب ۷ آیات ۵-۱

موعظه : ) ۱۵ دقیقه (. 	

ویدیو: در جستجوی خطاهای دیگران نباشیم ما قاضی و داور نیستیم.

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

•  ما چه زمانی می توانیم پرکاه را از چشم برادر یا خواهرمان بیرون بیاوریم ؟ آیا همچین اجازه ای داریم؟

• چطور می توانیم به کسی که در خطایی یا اشتباهی هست ، کمک کنیم؟

دعا وخواندن سرود و درخواست شفاعت: ) ۱۵ دقیقه ( 	

سرود: در جستجوی خطاهای دیگران نباشیم ما قاضی و داور نیستیم.پرستش ۲

االن تا هفته اینده چکار میتوانیم بکنیم ؟ 	
در هفتــه پیــش رو دعــا کنیــد و اجــازه دهیــد وقتــی بــا کســی کــه در اشــتباه و خطــا گرفتــار مــی شــود روبــه رو مــی 
شــوید بــا قــدرت روح القــدس کــه در مــا ســکونت دارد بتوانیــد دیگــران را محبــت کنیــد و کســی را قضــاوت نکنیــد 

و بارهــای ســنگین یکدیکــر را حمــل کنیــد.

 ۲۷ خرداد تا ۲تیر ۱۴۰۱ 

شیوه تازه زندگی در مسیح

در جستجوی خطاهای دیگران نباشیم ما 
قاضی و داور نیستیم.
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https://youtu.be/AtwI1k56o4Q
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https://www.youtube.com/watch?v=x-pGGccgW5I
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