
 تاریخ:       برگھٴ دعا
 برگھٴ دعا را برای تک تک اعضای گروه خود کپی کنید. •

 سر وقت شروع و سر وقت جلسھ را بھ پایان رسانید. •

 ، قلم.»مادران در دعا«کتاب مقدس (انجیل)، دفترچھٴ وسایل الزم:  •

 بنامید.، بپرستید. نامھا و القاب و خصوصیات خدا را ھستخدا را برای آنچھ کھ  پرستش:
گوناگون برای چیزھای دعا کردن میان نیاورید و از  بھ ھایتان را درخواستسخنی از دعاھای اجابت شده و یا دعاھا و  (لطفاً در این قسمت

  )نمایید. پرھیز
 خصوصیت:

 معنی و تعریف:

 کتاب مقدس: آیھ(ھای)

 بخشوده شوید.تا   در سکوت گناھان خود را نزد خدا اعتراف کنید، اعتراف بھ گناھان:
 ۹:۱اول یوحنا  .سازد یپاکمان م یو از ھر نادرست آمرزد یو عادل است، گناھان ما را م نیاو کھ ام م،یاگر بھ گناھان خود اعتراف کن

 

 و دعایی را در این قسمت بھ زبان نیاورید. درخواستتشکر کنید. لطفاً ھیچگونھ  کھ کرده، کارھاییاز خدا برای  شکرگزاری:
 ۱۸:۵اول تسالونیکیان  .یسیع حْ یشما در مس یاست خواست خدا برا نیا رایز د،یشکرگزار باش یوضعدر ھر 

 

 ھای دو یا سھ نفره تشکیل دھید. دیگران را در دعا نزد خدا نام ببرید. گروه شفاعت:

 ھر مادری نام یک فرزند را بنویسد. شفاعت برای فرزندان خودمان:

 آیھ:
 :نام فرزند -نخستین مادر
 نام فرزند: -دومین مادر
 نام فرزند: -سومین مادر

 برای فرزندان:و دعا ھا  خواستھ
 :فرزند -نخستین مادر
 :فرزند -دومین مادر
 :فرزند -سومین مادر

 کارکنان /دعا برای معلمین 

 را انتخاب کنید) : (یک آیھ کتاب مقدس آیھٴ 
کھ با  یکسان انیدر م افتھ،یخدا بازگردد، تا آمرزش گناھان  یسو  بھ طانیبھ نور، و از قدرت ش یکیتا از تار ،ییرا بگشا .......... تا چشمان

 .دابیب یبیاند، نص مقّدس شده عیسیبھ  مانیا
 :آیھ

 :دعای خاص

حفاظت و  برای مسائل دیگر مانند: ، دعابیداری روحانی و ایمان آوردن اشخاص در مدرسھ (اگر وقت باقی است برای مسائل مدرسھ:
 سالمتی و ...)

 در حفاظت خدا و در سالمتی و پاکی بماند. سازمانای زیر پوشش دعا قرار بگیرد؛  تا ھر مدرسھ  »:مادران در دعا« سازمانبرای 

 ماند. لطفا بھ ھیچ کس دیگر نگویید! کنید، در گروه می بیاد داشتھ باشید: دعایی را کھ در گروه می
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