
 

 

 کنیم دعا چگونه – یازدهم درش

 41:41 یْحٌب اًجیل  :حفظی َآی

 ؟ است هعٌی چَ ثَ ًوبس   

  

 خْاًٌذ؟هی ًوبس بىیهسیح آیب   

  ؟ ؟چزا ثجزین ثبیذ کسی چَ ثحضْر را چیشُبیی چَ ّ سهبى چَ در(  8-6:62 هشاهیز)  آیبت ایي در

 

   8::: لْقب ؟ کٌین هی دعب چزا ضوب ًظز ثَ

    2-9::: اضعیب ؟ ضٌْد ًوی را هب اس ثعضی دعبی خذا چزا ضوب ًظز ثَ

  ؟ دُین اًجبم ثبیذ یُبیکبر چَ دُذ پبسخ آى ثَ ّ ثطٌْد را هب دعبی خذا ایٌکَ ثزای

   :  6:-:::: یعقْة رسبلَ

  :  22:2 یْحٌب اّل

   :::: یْحٌب اّل ؟ ضٌْد هی را هب دعبی خذا کَ ضْین هی هطوئي چگًَْ

 .ضْد یکی خذا ثب هب دل کَ است ایي عبد هفِْم

  کٌیذ هطبلعَ را 8-6:: هتّی

   چیست؟ دعب ُذف. ۱

    کٌین؟ دعب ًجبیذ چطْر  کٌیذ؟ دعب چگًَْ. ۲

   کٌیذ؟هی دعب کی  کٌیذ؟ دعب ثبیذ کجب. ۳

   ؟ چزا ؟ کٌین تکزار دعبیوبى ضذى هستجبة ثزای ثبرُب ّ ثبرُب را جوالتی تْاًین هی یب آ. :

رد ّ است ًوًَْ هیکٌذ ثیبى ::-9 آیبت در ضبگزداى ثزای عیسی کَ ییدعب  .  ًیست ِّ

 کٌیذ قزائت کالص در را(  7:7 هتّی ) آیَ



 دعب در اضتجبٍ ِبرچ  

رد ثب هب -: .  کٌین هی دعب سطحی ثطْر ثلکَ دل تَ اس ًَ ایٌکَ یب.  خذا رّح ُذایت ثب ًَ کٌینهی دعب ِّ

 .   است خذا ثب کزدى صحجت دعب اصلی هٌظْر ًیست، جبدّگزی هثل کبرُبیی دعب هٌظْر

 .  کٌینهی خْاست در اّ اس سیبد ّ.  است خذهتکبر خذا کَ کٌینهی فکز هب -۲

 .   است ادثبًَ ثی اّقبت ثعضی هب ُبیدعب ، ارینگذًوی احتزام اّ َث هب  -۳

 .  ضْینًوی هتْجَ را خْد ِبیضعف ّ کٌینًوی تْثَ هب -۴

 :کٌیذ یبداضت را آًِب است، قسوت ٌذچ ضبهل عیسی دعبی ( ::-9:6  هتّی)  در

   

   

   

   

 دعب ثبرٍ در هِن هْارد  

 ؟کٌین دعب ثبیذ چطْر ، 2-::2کْلسیبى در   

 ثبضیذ ضبدهبى ُویطَ ؟ است ضذٍ ثیبى یهِو چیشُبی چَ ،9:-::6: تسبلًْیکیبى اّل در ، 

 هطیع ضوب خْاُذ هی خذا سیزا کٌیذ ضکز را خذا آیذ هی پیص چَ ُز ثزای ، کٌیذ دعب پیْستَ

 ثبضیذ

 26::: هتّی ؟ چزا ، ثبضیذ دعب در پیْستَ کَ آهذٍ ثبال آیَ در    

 ؟ است کزدٍ ای تْصیَ چَ آیذ هی پیص هطکلی ثزایوبى کَ سهبًی درثبرٍ  8-::6 بىفیلیپی در   

 

 ؟ دارًذ ًقص هب دعبُبی در تثلیث ضخصیت سَ آیب 

 ( 6:6ّ9 هتّی)  کیست؟ ثزای تقیوب سه هب دعبی   

 8:-6::: افسسیبى ؟ کٌین دعب کسی چَ ضفبعت ّ ُذایت ثب   

 َ(  2:: تیوْتبئْص اّل)  ؟ کٌین هی دعب کسی چَ ثْاسط  

 28-6::22 ؛::-:::2: یْحٌب ؟ ثبضذ کسی چَ ًبم در ثبیذ دعب پبیبى   

 چطْر کَ داد ًطبى را راُی هب ثَ خذا.  کٌٌذهی دعب ًبهزتت ّ ًبهٌظن هسیحیبى ُبّقت ضیعث 

 ّ تٌذُس یکی پسز ّ پذر رّح، یعٌی ثبضذ ًوبیبى خذا یگبًگی در ثبیذ هب دعبی در.  کٌین دعب ثبیذ

 . دٌُذهی ًطبى را خذا یگبًگی

 دعب هزاحل : 

 ( :  7:22: ارهیب: )  پزستص  

 ( :  2:::: عجزاًیبى: )  ضکزگذاری  

 ( :  2-9::: اضعیب: )  اعتزاف  



 ( :  ::-9:7 هتّی : ) درخْاست  

 

 

 تمرین

   کنیذ مطالعه را 1:-1:1: لوقا

 ۱:۱۱  ؟ کزد ثیبى را َهثل ایي عیسی چزا   

 ؟ثبضین داضتَ پبفطبری ّ اِصزار ثبیذ دعب در چزا   

 ًیست؟ اّ هثل چطْر  است؟ خذا هثل قبضی چطْر    

 چزا؟  کٌین؟ دعب خبصی درخْاست درثبرٍ ثبر یک فقط ثبیذ هب آیب    

 ٍثْد؟ چَ فزیسی اضتجب    

 ثْد؟ چَ فزیسی ًظز   

 ثْد؟ چَ ثبجگیز ًظز   

 َچیست؟ ضوب ًظز اس ثْد، هعجذ در کَ دعبُبی ًتیج   

 

 داد؟ ثزکت را ُبثچَ عیسی چزا    

 َچیست؟ ستبىاد ایي خالص   

 

 

 واقعی خوشبختی  : ۱ مسمور

 دُذ؟ًوی ًجبما را چیشُبیی چَ است، کسبًی چَ حبل ثَ خْش   

 ّاست؟ درخت کذام هبًٌذ ا   

 است؟ ضذٍ ثحبل خْش اّ چطْر   

 دارًذ؟ فزق ثبُن چطْر آًِب ًتیجَ ّ کبرُب   

  کنیذ مطالعه را(  7-11: تیموتائوش اول) 

 ؟ کٌین دعب ثبیذ کسبًی چَ ثزای   

 

 ؟ کٌین دعب ایٌگًَْ کَ هیخْاُذ خذا چزا   

 



 کٌیذ حفظ را  ۱۴:۱۴ یْحٌب ُفتَ ایي . 

 کَ گزفتن یبد هي درص ایي اس... 

 

 

 


