
یادداشت راهنما

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

• برکــت و شــهادتی درمیــان بگذاریــد دررابطــه بــا فرصــت هایــی را کــه بــرای خدمــت در اختیــار داشــتید و بــا 
خالقیــت و در مســیر درســت انجــام داده ایــد.

پرستش: )۱۰ دقیقه(  	
ثروت حقیقی رابطه درست با خداست نه اندوختن مال و دارایی-پرستش ۱ 	

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

•  ایا تا به حال از نگاه خداوند و یا کتاب مقدس به اینکه شخص ثروتمند کیست و چه خصوصیاتی دارد فکر کرده اید؟

خواندن  کالم : )۵ دقیقه( 	
متن: لوقا باب ۱۲ آیات ۲۱-۱۳

موعظه : ) ۱۵ دقیقه (. 	

ویدیو: ثروت حقیقی رابطه درست با خداست نه اندوختن مال و دارایی.

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

•  چطور می توانیم از ثروتی که خداوند به ما بخشیده است برای پیشبرد ملکوت خدا استفاده کنیم؟
• امــروز قلــب و تمایــالت خــود را تفتیــش کنیــد و از خودتــان بپرســید آیــا شــخص حریصــی هســتم؟ آیــا مــن بــرای فراوانــی 

مــی انــدوزم؟

دعا وخواندن سرود و درخواست شفاعت: ) ۱۵ دقیقه ( 	

سرود: ثروت حقیقی رابطه درست با خداست نه اندوختن مال و دارایی-پرستش ۲

االن تا هفته اینده چکار میتوانیم بکنیم ؟ 	
• در هفتــه پیــش رو دعــا کنیــد کــه اگــر پــول هــدف واالی شماســت و شــما را در اســارت بــرده روح القــدس شــما 
را یــاری دهــد تــا از ایــن اســارت شــما را آزاد ســازد و بــه شــما یــادآور شــود کســی کــه عیســی تمــام دارایــی اوســت 

حقیقتــا دولتمنــد اســت.

۷ مراد  تا ۱۳ مرداد ۱۴۰۱

شیوه تازه زندگی در مسیح

ثروت حقیقی رابطه درست با خداست نه 
اندوختن مال و دارایی.
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