
 خدا قوت ماست 

۲۰۲۲ژانویه   ۱۲     -روز جهانی دعا و روزه       

 

خدا قوت ماست!   کسی که اراده، شخصیت، فکر و هدف محکم دارد؛ قدرت ایستادگی    ستایش  

 

سلطنت را گرفته و خود را به جالل آراسته است. خداوند خود را آراسته و کمر خود را به قوت بسته است. ربع مسکون   خداوند
۱:۹۳مزمور    نیز پایدار گردیده است و جنبش نخواهد خورد.     

۲۷:۱۶اول تواریخ       مجد و جالل به حضور وی است ؛ قوت و شادمانی در مکان او است.  

۲۸:۶۸مزمور        تو قوت را امر فرموده است. ای خدا آنچه را که برای ما کرده ای استوار گردان.خدایت برای   

۳:۱۳۸مزمور       .در روزی که تو را خواندم مرا اجابت فرمودی. و مرا با قوت در جانم شجاع ساختی  

   اعتراف به گناه در سکوت 

هٔ مقدسین خود می آید، شما در حضور خدای پدر پاک  اوند ما عیسی با همو خدا دلهای شما را قوی گرداند تا در آن هنگام که خد
۱۳:۳اول تسالونیکیان      و بی عیب باشید.    

   شکرگزاری 

و اما من قوت تو را خواهم سرائید و بامدادان از رحمت تو ترنم خواهم نمود. زیرا قلعهٔ بلند من هستی و درروز تنگی ملجای  
۵۹۱۶:مزمور  .   یمن   

 شفاعت  

 فرزندانمان : 

. رقدرت و تمام ذهن خود دوست بدار و همسایه ات را مانند جان خود دوست بدا  مخدای خود را با تمام دل و تمام جان و تما  

۲۷:۱۰لوقا   

: ) دانشجویان ، معلمین و کادر مدارس (ایمانداران   

۴:۱۰۵مزمور      . روی او را پیوسته طالب باشید. خداوند و قوت او را بطلبید  

: )ٰ دانشجویان ، معلمین و کادر مدارس ( غیر ایمانداران  

اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی، خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ  زیرا 
۹ :۱۰رومیان زنده ساخت، نجات خواهی یافت.       

 مدارس :

       ۲۸:۱۶اول تواریخ       توصیف نمائید.ای قبایل قومها خداوند را توصیف نمائید. خداوند را به جالل و قوت 

: عا گو مادران د  

۱۷:۵۹ مزمور      ای قوت من برای تو سرود میخوانم، زیرا خدا قلعهٔ بلند من است و خدای رحمت من.    

۱۳:۴ قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میبخشد.     فیلیپیان  

 

 

 
 

 دعای اختتام  
ماً  خود خداوند ما عیسی مسیح و خدای پدر که ما را دوست داشته است و از راه فیض ما را دائ 

ق و تقویت کند تا آنچه را که  تشویق کرده و امید نیکوئی به ما بخشیده است، شما را نیز تشوی 
خداوند دلهای شما را به سوی محبت خدا و بردباری مسیح  نیکوست بگوئید و به عمل آورید.   

۵:۳و   ۱۷-۱۶: ۲تسالونیکیان  دوم   هدایت فرماید.     

 


