
 

 

 

 نیقی
 

 

                             آن طبق بری زندگ و خداوند کالم رفتنیپذ
 پاسخ جویای ن دعا کنید و برای درک بیشتر آ ، کتاب مقدس را بخواد ،روزانه
 هایتان باشید. سئوال

 

 
 

 اول  روز 

   .دیکن  خالصه را  عبارات
  د یکنیم  دایپ که را ی احکام و  هاوعده ق،ی حقای تمام

 . دیکن  ستیل

 

 دوم  روز 

  منعکس  را خودتانی شخص الهامات جمالت، خواندن از بعد
 ؟  دی بردی پیی  زهایچ چه  به. د یکن مکتوب  و

 

 سوم  روز 

 ؟  است  نوشته را جمالت نیای  کس چه
 اند؟  بوده آن شنوندگان ی کسان  چه
 است؟  بوده وقوع  حال  دری اتفاق چه  زمان  نیا در

 ؟  است بوده چه سنده ینو  تین  و قصد

 

 چهارم  روز 

  به  نسبت  را  شما دگاه ید  جمالت ن یایی ها نهیزم  چه  در
  ا ی  داده  ر ییتغ  تان رامونیپ  طی مح  ا ی  و  گرانید  خداوند، 

  دلگرم   متقاعد،  جمالت   نیا   با  چگونه   است؟  گذاشته  ریتأث
  کالم   رفتنیپذ  با  هفته  نیا  چگونه  د؟یاشده  رومندترین  ای

  ی قلب نیق ی خدا به خودی زندگ در آن اعمال  و وند خدا
    د؟یاوریم

 

 پنجم  روز 

  شما  به  و  کندیی  راهنما   را  شما  که  دیبخواه  خداوند  از
  گرفته   اد ی  هفته  نیا   که  را   آنچه   که   بدهد  را   شجاعت   نیا
ی  بازخوان  را   جمالت  . دیبگذار  اشتراک   به  گرانید  با   دیا

  به  گرانید  با  دی دار   دوست  که  رای  مختلف ی  نکات  و  دیکن
 . دیکن  ستیل را  دیبگذار   اشتراک
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این مطالعه کتاب مقدس از هر کتاب  ما شما را تشویق می کنیم که در 
 آسمانی دیگری استفاده کنید! 

 های پیشنهادی از کتاب مقدس بخش 

 مرقس( دو شماره) نیقی
9-16 

 14-29: 9 مرقس: اول هفته
 30-17: 10 مرقس: دوم هفته
 1-19: 11 مرقس: سوم هفته

  ،28-34: 12 مرقس:  چهارم هفته
44-41 
 24-37: 13 مرقس: پنجم هفته
 17-42: 14 مرقس: ششم هفته
 25-47: 15 مرقس: هفتم هفته
 1-20: 16 مرقس : هشتم هفته

 

 

 

 

 

 8-1 مرقس (کی شماره) نیقی
 9-20: 1 مرقس : اول هفته
 1-17: 2 مرقس: دوم هفته
 1-19: 3 مرقس: سوم هفته

 1-25: 4 مرقس:  چهارم هفته
 21-43: 2 مرقس: پنجم هفته
 30-52: 6 مرقس: ششم هفته
 24-36: 7 مرقس: هفتم هفته
 14-21 ،1-10: 8 مرقس: هشتم هفته

 یمت   (چهار شماره) نیقی
   1-21: 4ی مت  : اول هفته
    16:5 -23: 4ی مت  : دوم هفته
 17-37: 5ی مت  : سوم هفته

 4:6 -38: 5ی مت  :  چهارم هفته
 5-24: 6ی مت  : پنجم هفته
 25-34: 6ی مت  : ششم هفته
 1-14: 7ی مت  : هفتم هفته
 15-28: 7ی مت   : هشتم هفته
 1 -17: 8ی مت  : نهم هفته
 18-34: 8ی مت  : دهم هفته
 1-17: 9ی مت   : ازدهمی هفته
 18-38: 9ی مت   : دوازدهم  هفته

 

 

  لوقا (سه شماره) نیقی
   26-45: 1 لوقا: اول هفته
 1-20: 2 لوقا: دوم هفته
 1-14: 4 لوقا: سوم هفته

 1-16: 5 لوقا:  چهارم هفته
 27-49: 6 لوقا: پنجم هفته
 1-17: 7 لوقا: ششم هفته
 10-27: 9 لوقا: هفتم هفته
 10-27: 9 لوقا : هشتم هفته
 13:11 -38: 10 لوقا: نهم هفته
 13-34: 12 لوقا: دهم هفته
 1-31: 15 لوقا  : ازدهمی هفته
 1-17: 18 لوقا : دوازدهم  هفته

 


