
دعای روزانه
روح القدس مرا از خود پرکن

دعا کنید تا روح القدس در درون شما کار کند و
افکار شما را تغییر دهد.

عیسی مسیح مرا حمایت کن
خود را تحت حمایت خون و قربانی شدن عیسی

مسیح قرار دهید.

ای پدر آسمانی، لطفا آنچه که من امروز نیاز
دارم به من بده.

خدا میتواند به شما چیزهایی را که امروز نیاز
دارید بدهد.

خداوندا سپاسگذارم، برای زندگی ام و هر آنچه
را که به من ارزانی داشته ای.

برای همه نعمات و در هر حالت سپاسش گویید.

زره کاملی را که خدا برای شما تهیه کرده
است بپوشید.

 خداوندا، افکارم را نجاتده و بهکلهخود نجات:•
خواست خود آن را تغییرده.

 خداوندا برای لطف و نجاتت از توزره حقیقت:•
سپاسگذارم.

 بار پروردگارا به من کمک کنکمربنده حقیقت:•
که به راستی سخنگویم و در حقیقت زندگی کنم.

 خداوندا، یاری ام کن تا فرصتکفش آمادگی:•
مناسب را برای رساندن پیامت پیدا کرده و آن

را باز گوییم.
خداوندا به تو ایمان دارم. خودتسپر ایمان: •

ایمانم را پرورش ده.
خداوند، برای درک بهتر کل م خدا \ شمشیر:•

کلمت و بکار بستهن آن در زندگیم کمکم کن.
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