
 

 

 روز جهانی دعا و روزه
۲۰۲۱ژانویه  ۱۳                                

 
 

مغلوب میسازد، شکست میدهد، غالب می آید کاملا  کسی که     است!زخداوند پیرو   : ستایش  

۵۷ - ۵۴:   ۱۵اول قرنتیان     ، ۷ -  ۳:  ۴۴مزمور       ،۱۱:  ۲۹اول تواریخ   

   ۴ -  ۳:   ۵اول یوحنا      اعتراف به گناه در سکوت :

۱۷ -۱۵:  ۱۱۸مزمور  شکرگزاری :  

۴:  ۴۵مزمور شفاعت :   

را   وید وخدا را سپاس گوید برای اینکه ن ـــــ پیوسته مسیح را دنبال کــباشد که ـــــــــ    (۱۴ :  ۲دوم قرنتیان برطبق )  ایمانداران :

کند.  پراکنده ــ بوی خوش معرفت الهی را در همه جا ــــدر صف پیروزمندان قرار داده و باشد که ــــــــ  

که به مسیح ایمان دارند  ، دانشجویان، معلمین، مدیران و کارمندان مدارسبچه ها باشد که تمامی    

و در تو بمانند  کنندیکدیگر را محبت   

شوند  لبریز  روح القدس از ثمرات   

را پخش نمایند نجات تو  مژده  نور و نمک جهان باشند و با شهامت   

حکمت و محافظت تو را تجربه کنند ،هدایت ت،برک  

 و غیره . . . 

به زبان خود اعتراف کند که مسیح خداوند است و در دل خود   باشد که ــــــــــــــــــ   (    ۹ :۱۰بر طبق رومیان  ):  غیر ایمانداران

نجات یابد.    که تو، ای خداوند، مسیح را از مردگان برخیزانیدی، و باشد که ـــــــــــــــــــ یاوردایمان ب   

  دانشگاه    /سلمتی، باشد که تو بزودی شیطان را در مدرسه   صلح و   خداوند، خدای(    ۲۰ :  ۱۶ومیان ر بر طبق ) مدارس : 

   .له کنیزیر پاهای ما    ـــــــــــــــــــ

:  ، دانشجویان، معلمین، مدیران و کارمندان مدارس پیروزی عطا کن مانپیروزی از آن توست، ای خداوند! به فرزندان   

 پیروزی بر ترس، تنهایی، بیچارگی، نا امیدی، اضطراب و فکر خودکشی

شونت خ  ، غیبت، بی اعتنائی وخواهیبی عدالتی، بدپیروزی بر خشم، تلخی، تنفر،   

توجهی  و بی  ، خود آزاری، قلدری  پیروزی بر مریضی، اعتیاد، بدرفتاری  

روح گیجی و  ، دروغهای شیطان دروسر بد آموزی از طریق پیروزی ب   

. . .   پبروزی های دیگرو   

   .به دشمن داده شده پس می گیریم  ــــــــــــــــــ  دانشگاه    /ه  را که درمدرس اختیاریرمسیح ه عیسی نامبه 

مدارس و دانشگاهها برکت عطا کن :  فرزندانمان ، دانشجویان ، معلمین ، مدیران و کارمندان به  

احیاتوبه و یداری روحانی ، ملزم شدن به گناه ، رکت ب ب   

رهنمود     وترمیم ، رهائی ، آشتی ، حقیقت ، حکمت ، تشخیص ، بینش  برکت   

افزون ز و درک رو  شهامت ، حفاظت ، کاردانی ، توانائیبرکت   

. . .  برکات دیگرو   



  

: عا گو مادران د  

.، ملکوت خودت را گسترش دهی و حمد و جلل بیابیرا مستجاب نموده  باشد که دعاهای ما  

این سازمان   و حامیان هدیه دهندگان شماره  مدارس دنیا با دعا حمایت شوند. به  تا همه   ایش بدهرا افزعداد ما مادران دعا گو خداوندا، ت 

سازمان مادران دعاگو را محافظت کن.   پاکیاتحاد و . د ن شو پخش در سطح جهانی به  وند ووسیعتر شاضافه کن تا امکانات خدمتی ما 

به  ، قدرت دعا را با دیگران گشته مادردعاگو آنقدر محسوس باشد که او به تو نزدیکتر و نزدیکتر باشد که حضور تو برای هر

. اشتراک گذارند   

 

:  خاتمهدعای   

   ۹ -  ۵:   ۲۰مزمور 

 

 


