 10روز دﻋﺎ ﺑﺮای ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻏﺼﻪ هﺎی دﻧﻴﺎ و ﺷﺎدی در ﺧﺪاوﻧﺪ
روز اول  :ﻣﺰﻣﻮر  . 4 ،5 ،35 ،51ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺷﺎدی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ .او را ﺳﺘﺎیﺶ ﮐﻦ ﮐﻪ او ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ و ﻧﻬﺎیﺖ
ﺷﺎدی ﺗﻮﺳﺖ.
روز دوم  :ﺹﻔﻨﻴﺎ  . 3ﮔﻮش ﮐﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﺷﺎد اﺳﺖ .ﻣﺤﺒﺖ او را دریﺎﻓﺖ ﮐﻦ .ﺑﮕﺬار ﮐﻪ ﻓﻴﺾ و رﺡﻢ او ﺑﺮ
ﺗﻮ ﺑﺒﺎرد.
روز ﺳﻮم  :ﻟﻮﻗﺎ  . 2 ،1ﺷﺎد ﺑﺎﺷﻴﺪ .از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻩ ﺗﺎ ﺗﻮ را از ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ )دﻟﺸﮑﺴﺘﮕﯽ( ﺁزاد ﮐﻨﺪ .زیﺮا او ﺁﻣﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ
را از زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺮایﺖ درﺳﺖ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ،ﺁزاد ﺳﺎزد.
واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭼﻨﺎن اﻧﺴﺎن را ﻣﯽ ﺑﻨﺪد ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﺁزادی وارد ﺷﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﻨﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﮐﻨﺎر اﺳﮑﻠﻪ ﻣﻬﺎر ﺷﺪﻩ و اﺟﺎزﻩ ﻧﻤﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ در ﺁزادی دریﺎ ﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﻮد.
روز ﭼﻬﺎرم  :ﻣﺘﯽ  . 13از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻩ ﮐﻪ ﺷﺎدی واﻗﻌﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ ﺑﺎز ﻧﻤﺎیﺪ.
روز ﭘﻨﺠﻢ  :اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن  . 3از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاهﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﺎ را از روح ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت دهﺪ.او از درب زیﺒﺎ )یﮑﯽ از درﺑﻬﺎی ﺡﺮم ﮐﻪ زیﺒﺎ ﻧﺎم داﺷﺖ( وارد ﻣﯽ ﺷﻮد.
روز ﺷﺸﻢ  :یﻮﺡﻨﺎ  ، 2ﻟﻮﻗﺎ  ،10ﻣﺮﻗﺲ  . 2ﺷﺎد ﺑﺎﺷﻴﺪ .دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ .ﺁﻣﺎدﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺎدی ﮐﺎﻣﻞ دﺳﺖ یﺎﺑﻴﺪ .ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﻧﺸﺪﻩ و در ﺟﺸﻦ ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .از روح اﻟﻘﺪس ﺑﺨﻮاﻩ ﺗﺎ ﺷﺮیﻌﺖ ،ﺷﺎدی ﺗﻮ را ﻧﺮﺑﺎیﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﺮاب ﻧﻮ ﺷﮑﺮ ﻧﻤﺎ.
روز هﻔﺘﻢ  :ﻟﻮﻗﺎ  ، 14 ،44:1اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن  ، 46:2یﻬﻮدا  ، 24ﻋﺒﺮاﻧﻴﺎن  ، 9:1ﻣﺘﯽ  ، 12:5ﺡﺒﻘﻮق  ، 18:3دوم
ﻗﺮﻧﺘﻴﺎن  . 13:7ﺗﻤﺎم ایﻦ ﺁیﺎت ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺷﺎدی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دو ﺁیﻪ را ﺡﻔﻆ ﮐﻦ .ﺑﺎیﺴﺖ و ﺷﺎدی درون را ﺑﻴﺮون
ﺑﺮیﺰ .و ﻧﺸﺎن دﻩ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را دوﺳﺖ داری.
روز هﺸﺘﻢ  :اﺷﻌﻴﺎ  . 11 ،9ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﮑﺮ ﮐﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ دوﻟﺘﻬﺎ .او را ﺷﮑﺮ ﮐﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﺎدی و ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺁیﺪ .او را ﺷﮑﺮ ﮐﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﺎدی ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﺗﻮ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺁورد.
روز ﻧﻬﻢ  :ﻣﺰﻣﻮر  ،21یﻮﺋﻴﻞ  . 3 ،2اﻋﻼم ﻧﻤﺎ ﮐﻪ ﮐﻤﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را اﺡﺎﻃﻪ ﻧﻤﺎیﺪ.
روز دهﻢ :ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ  . 12 ،5 ،1از درب ﺑﺎزی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻋﺒﻮر ﮐﻦ.
اﻋﻼم ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﮐﻪ اﺗﻬﺎم زﻧﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺮادران و ﺧﻮاهﺮاﻧﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﻗﺪرت و ﺛﺮوت و ﻓﻴﺾ دریﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎ.

