ﺑرﮔ ٴﮫ دﻋﺎ
•

ﺗﺎرﯾﺦ:

ﺑرﮔﮫٴ دﻋﺎ را ﺑرای ﺗﮏ ﺗﮏ اﻋﺿﺎی ﮔروه ﺧود ﮐﭘﯽ ﮐﻧﯾد.

• ﺳر وﻗت ﺷروع و ﺳر وﻗت ﺟﻠﺳﮫ را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯾد.
• وﺳﺎﯾل ﻻزم :ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس )اﻧﺟﯾل( ،دﻓﺗرﭼ ٴﮫ »ﻣﺎدران در دﻋﺎ« ،ﻗﻠم.
ﭘرﺳﺗش :ﺧدا را ﺑرای آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت ،ﺑﭘرﺳﺗﯾد .ﻧﺎﻣﮭﺎ و اﻟﻘﺎب و ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺧدا را ﺑﻧﺎﻣﯾد.
)ﻟطﻔﺎ ً در اﯾن ﻗﺳﻣت ﺳﺧﻧﯽ از دﻋﺎھﺎی اﺟﺎﺑت ﺷده و ﯾﺎ دﻋﺎھﺎ و درﺧواﺳتھﺎﯾﺗﺎن را ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻧﯾﺎورﯾد و از دﻋﺎ ﮐردن ﺑرای ﭼﯾزھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون
ﭘرھﯾز ﻧﻣﺎﯾﯾد(.
ﺧﺻوﺻﯾت:
ﻣﻌﻧﯽ و ﺗﻌرﯾف:
آﯾﮫ)ھﺎی( ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس:
اﻋﺗراف ﺑﮫ ﮔﻧﺎھﺎن :در ﺳﮑوت ﮔﻧﺎھﺎن ﺧود را ﻧزد ﺧدا اﻋﺗراف ﮐﻧﯾد ،ﺗﺎ ﺑﺧﺷوده ﺷوﯾد.

اﮔر ﺑﮫ ﮔﻧﺎھﺎن ﺧود اﻋﺗراف ﮐﻧﯾم ،او ﮐﮫ اﻣﯾن و ﻋﺎدل اﺳت ،ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﺎ را ﻣﯽآﻣرزد و از ھر ﻧﺎدرﺳﺗﯽ ﭘﺎﮐﻣﺎن ﻣﯽﺳﺎزد .اول ﯾوﺣﻧﺎ ۹:۱
ﺷﮑرﮔزاری :از ﺧدا ﺑرای ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐرده ،ﺗﺷﮑر ﮐﻧﯾد .ﻟطﻔﺎ ً ھﯾﭼﮕوﻧﮫ درﺧواﺳت و دﻋﺎﯾﯽ را در اﯾن ﻗﺳﻣت ﺑﮫ زﺑﺎن ﻧﯾﺎورﯾد.

در ھر وﺿﻌﯽ ﺷﮑرﮔزار ﺑﺎﺷﯾد ،زﯾرا اﯾن اﺳت ﺧواﺳت ﺧدا ﺑرای ﺷﻣﺎ در ﻣﺳﯾ ْﺢ ﻋﯾﺳﯽ .اول ﺗﺳﺎﻟوﻧﯾﮑﯾﺎن ۱۸:۵
ﺷﻔﺎﻋت :دﯾﮕران را در دﻋﺎ ﻧزد ﺧدا ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد .ﮔروهھﺎی دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﻧﻔره ﺗﺷﮑﯾل دھﯾد.
ﺷﻔﺎﻋت ﺑرای ﻓرزﻧدان ﺧودﻣﺎن :ھر ﻣﺎدری ﻧﺎم ﯾﮏ ﻓرزﻧد را ﺑﻧوﯾﺳد.
آﯾﮫ:
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﺎدر -ﻧﺎم ﻓرزﻧد:
دوﻣﯾن ﻣﺎدر -ﻧﺎم ﻓرزﻧد:
ﺳوﻣﯾن ﻣﺎدر -ﻧﺎم ﻓرزﻧد:
ﺧواﺳﺗﮫھﺎ و دﻋﺎ ﺑرای ﻓرزﻧدان:
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﺎدر -ﻓرزﻧد:
دوﻣﯾن ﻣﺎدر -ﻓرزﻧد:
ﺳوﻣﯾن ﻣﺎدر -ﻓرزﻧد:
دﻋﺎ ﺑرای ﻣﻌﻠﻣﯾن  /ﮐﺎرﮐﻧﺎن
آﯾ ٴﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس )ﯾﮏ آﯾﮫ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد( :

ﺗﺎ ﭼﺷﻣﺎن  ..........را ﺑﮕﺷﺎﯾﯽ ،ﺗﺎ از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻧور ،و از ﻗدرت ﺷﯾطﺎن ﺑﮫﺳوی ﺧدا ﺑﺎزﮔردد ،ﺗﺎ آﻣرزش ﮔﻧﺎھﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ،در ﻣﯾﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﻘدّس ﺷدهاﻧد ،ﻧﺻﯾﺑﯽ ﺑﯾﺎﺑد.
آﯾﮫ:
دﻋﺎی ﺧﺎص:
ﺑرای ﻣﺳﺎﺋل ﻣدرﺳﮫ :ﺑﯾداری روﺣﺎﻧﯽ و اﯾﻣﺎن آوردن اﺷﺧﺎص در ﻣدرﺳﮫ )اﮔر وﻗت ﺑﺎﻗﯽ اﺳت ،دﻋﺎ ﺑرای ﻣﺳﺎﺋل دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد:ﺣﻔﺎظت و
ﺳﻼﻣﺗﯽ و (...
ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎن »ﻣﺎدران در دﻋﺎ« :ﺗﺎ ھر ﻣدرﺳﮫای زﯾر ﭘوﺷش دﻋﺎ ﻗرار ﺑﮕﯾرد؛ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺣﻔﺎظت ﺧدا و در ﺳﻼﻣﺗﯽ و ﭘﺎﮐﯽ ﺑﻣﺎﻧد.
ﺑﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد :دﻋﺎﯾﯽ را ﮐﮫ در ﮔروه ﻣﯽﮐﻧﯾد ،در ﮔروه ﻣﯽﻣﺎﻧد .ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮐس دﯾﮕر ﻧﮕوﯾﯾد!

