Modlitba za tvoje deti
Otče, v mene Ježiša povstávam a volám hneď na začiatku nočných stráží, aby som vyliala pred Tebou
svoje srdce a zdvihla k Tebe ruky za životy mojich detí. Chcem sa ustavične prihovárať za
_____________ a chváliť ich každý deň. Modlím sa, aby ___________ milovali Teba, Bože, celým
svojím srdcom a celou svojou dušou a z celej svojej sily, aby _____________mali stále záľubu v činení
Tvojej vôle, aby si nás ctili a poslúchali nás, aby sa im dobre vodilo a žili dlhý život na zemi.
Ďakujem ti, Pane, za nadprirodzené zdravie v mojej rodine. A aj keby ich padlo tisíc po boku
____________ a 10 000 po ich pravej ruke, k nim sa to nepriblíži. Vďaka Ti, Otče, že si poslal svojich
anjelov, aby držali stráž nad ____________, aby ich sprevádzali, bránili ich a ochraňovali na všetkých
ich cestách poslušnosti a v službe.
Modlím sa, aby _____________mali mäkké srdce a boli k druhým láskaví, jemní, citliví, ohľaduplní
a súcitní; rýchli odpúšťať tým ktorí by im mohli ublížiť. Modlím sa, aby ____________kráčali vždy
v láske a nasledovali Tvoj príklad, aby Ťa z lásky k Tebe poslúchali a aby si Ty ____________zjavoval
seba; pretože keď sú ___________v Tvojej prítomnosti, je v ich živote plnosť radosti. Daj im túžbu
a hlad po svojom slove, aby rástli Tvojím slovom; aby boli láskyplní k druhým a uprednostňovali
druhých pred sebou.
Ďakujem ti, že moje semeno bude mocné na tejto zemi, že bude dlhoveké a v ich domoch bude
bohatstvo, úcta a hojnosť. Všetky ich cesty sú cestami veselosti a všetky ich chodníky sú chodníkmi
pokoja , lebo moje deti sú ukáznené, myslia na Pána a poslúchajú Jeho vôľu. Veľký je
pokoj____________ a ich myseľ zostáva v nerušenom pokoji, lebo v ich srdci vládne Boží pokoj
a chráni ich srdcia a mysle v Ježišovi Kristovi. ___________ bude viesť Božie slovo, Božie slovo bude
k nim hovoriť a Božie slovo ich zachová.
Modlím sa teraz, Otče, za všetkých ______________priateľov počas celého ich života a za ich
partnerov, aby neboli nikdy spriahnutí s niekým, kto žije v rozpore s vierou.
Volám na Teba, Pane, a žiadam Ťa, aby si mi pomohol byť nadprirodzeným rodičom. Ukáž mi veľké
a mocné veci, ktoré sa týkajú ______________, ktoré by som inak nevedela. Ukáž mi, Duchu Svätý
veci, ktoré majú prísť do ich života, aby som ich ľahšie pripravila na budúcnosť. Milujem Ťa, Otče
a ďakujem ti, že si ma požehnal nádhernými deťmi. Tebe nech je všetka sláva a chvála a úcta naveky.
Modlím sa v mene Ježiš. Amen.

