
TOPLANTI AÇILIÞINDA SUNULAN DUA

ÖVGÜ DUASI

Seni seviyorum.

Sen
d

in adýný yüceltmek
Sana ham etmek

Seni övmek
istiyorum

çünkü

beni kurtardýn.
sen layýksýn.
yüceltilmeye layýksýn.
senin gibi bir baba yoktur.
Alfa ve Omega sensin.
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Bugün seni övmek
senden öðrenmek

istiyoruz.

Ya Rab,
kulaðýmýzý aç.
bize konuþ.
bizimle beraber ol.

Prayer Chart Assembly Instructions

1. Print out the prayer chart using Acrobat Reader. Be sure to print all pages at
the same size!

2. Cut out Pages 1-4 along the black lines. (Note: Page 1 is not labeled. It is the
) cut the base page !

3. Lay the pages over one another so the top of each page lines up with the top of the middle section of the
base page (see graphic).

4. Staple the pages together at the markings on Page 1.

Toplantý Açýlýþýnda Sunulan Dua
Dilek Duasýpage. ( )Do not

Böyle toplanabildiðimiz
Beraber olabildiðimiz

için sana þükrediyoruz.

Kutsal Ruh bu zamaný yönetsin.



ÞÜKRAN DUASI

ÝTÝRAF DUASI

Yalan s
im

n
y

öylediðimi
Sevgisizlið i

Hatalý davra dýðýmý
Kardeþlerime karþý du arsýz olduðumu

Günah iþlediðimi

açýkça söylüyorum.
kabul ediyorum.
itiraf ediyorum.
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Bu güzel gün
Bu güzel yemek

Bu arkadaþlar
Sevgin

Bizi bir araya getirdiðin
Kýzýmý iyileþtirdiðin

için

sana
þükrediyorum.
ham ederim.
teþekkür ederim.

d

Çarmýhta kurban olarak
kendini verdiðin için

sana sonsuz hamtlar olsun.

Ger n .çekten Rab, sana çok mi nettarýz



Ya Rab,

Ey Rab,

Sevgili Babam,

Diri Tanrým,

Göksel Babam,

Yüce Rabbim,

Rab Ýsa,

Gökteki Babamýz,

AÇILIÞ KAPANIÞ

DÝLEK DUASI

Rab Ýsa’nýn isminde,

Ýsa’nýn adýnda,

Ýsa Mesih’in yüce
ismiyle,

Baba, Oðul ve
Kutsal Ruh adýyla,

Amin.

Seni daha çok sevmek istiyorum.
Yanýmýzda ol.

Bana
Bize

Hepimize
Aylin’e

yardým et.
yol göster.
dokun.
þifa ver.
sevmeyi öðret.

ev
iþ

ders
apartman

aile

sorununu sana
býrakýyorum.
getiriyorum.

Bu

Arkadaþým
Komþum

Ayþe
için

dua ediyorum.
sana geliyorum.

Ona
kend .

.

ini göster
yardým et.
doðru yolu göster

Onun kalbine konuþ.

BaseLine up top of pages with this line.


