ਪ�ਾਰਥਨਾ ਪੰ ਨ��


ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮ�ਬਰ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਪੰ ਨ� ਦੀ ਨਕਲ ਕਰੋ।



ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮ� ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ।



ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱ ਗ�ੀਆਂ: ਬਾਈਬਲ, ਸੇਵਕਾਈ ਪੁਸਿਤਕਾ, ਕਲਮ।

ਿਮਤੀ:

ਉਸਤਤ—ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਜੋ ਉਹ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜ� ਉਸ ਦਾ ਚਿਰੱ ਤਰ।
ਿਕ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਜ� ਪ�ਾਰਥਨਾ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ �ਤਰ ਨਾ ਿਦਓ।

ਗੁਣ:
ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ:
ਵਚਨ:
ਿਵਚਾਰ:

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ—ਚੁੱ ਪ ਚਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱ ਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ� ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਅਸ� ਆਪਿਣਆਂ ਪਾਪ� ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ, ਤ� ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ ਭਈ ਸਾਡੇ ਪਾਪ� ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮਤ� ਸ਼ੁੱ ਧ ਕਰੇ। 1 ਯੂਹੰਨਾ 1: 9
(ਐਨਏਐਸਬੀ)

ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਨਾ—ਉਸ ਨ� ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਕਰੋ।
ਹਰ ਹਾਲ ਿਵੱ ਚ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰੋ; ਿਕ� ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਹੋ ਇੱ ਿਛਆਹੈ। 1 ਥੱ ਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 5:18 (ਐਨਏਐਸਬੀ)

ਮਧਅਸਥੀ—ਦੂਿਜਆਂ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਦੋ ਜ� ਿਤੰ ਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾਓ।
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ—ਹਰ ਇੱ ਕ ਮ� ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱ ਣਦੀ ਹੈ।
ਵਚਨ:
ਪਿਹਲੀ ਮ� ਦਾ ਬੱ ਚਾ:
ਦੂਜੀ ਮ� ਦਾ ਬੱ ਚਾ:
ਤੀਸਰੀ ਮ� ਦਾ ਬੱ ਚਾ:
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ
ਪਿਹਲੀ ਮ� ਦਾ ਬੱ ਚਾ:
ਦੂਜੀ ਮ� ਦਾ ਬੱ ਚਾ:
ਤੀਸਰੀ ਮ� ਦਾ ਬੱ ਚਾ:

ਅਿਧਆਪਕ / ਸਟਾਫ਼
ਵਚਨ (ਇੱ ਕ ਚੁਣੋ):
_______ਤ� ਜੋ ਤੂੰ ਉੰਨ�� ਦੀਆਂ ਅੱ ਖ� ਖੋਲ� ਦ�ਵੇ ਭਈ ਓਹ ਅਨ�ਰੇ ਤ� ਚਾਨਣ ਦੀ ਵੱ ਲ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱ ਸ ਤ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱ ਲ ਮੁੜਨ ਿਕ ਓਹ ਪਾਪ� ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ

ਅਤੇ ਉੰਨ�� ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਮੇਰੇ �ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰ ਕੇ ਪਿਵ�ੱ ਤ ਹੋਏ ਹਨ ਿਵਰਸਾ ਪਾਉਣ । ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱ ਬ 26:18 ਤ�

ਵਚਨ:
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ:

ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ —ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱ ਚ ਪੁਨਰ- ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ (ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇ ਿਜਵ� ਸਮ� ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸੁਰੱਿਖਆ)
ਪ�ਾਰਥਨਾ ਿਵੱ ਚ ਮਾਵ� ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ — ਪ�ਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਰ ਸਕੂਲ, ਸੇਵਾਕਾਈ ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱ ਧ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ

ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ, ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਵੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ!

