
বিশ্ব প্রার্থনা ও উপিাস বিিস  জানুযারী  

স্তুবি: ঈশ্বর বিজযী! বিবন পুররাপুবর হারান, বিজযী হন, 

িরে আরনন.  1 িংোিলী 29:11 (OVBSI), গীি 44:3-7, 1 কবরন্থীয 15: 54-57 

নীরি স্বীকাররাবি: 1 যিাহন 5:3-4 (OVBSI) 

ঈশ্বররক ধনযিাি জ্ঞাপন: গীি 118:15-17 

মধযস্থিা: গীি 45:5 

বিশ্বাসীরা: 2 কবরন্থীয 2: 14 যর্রক (OVBSI) যিন __ সিথিা বিস্টরক অনুসরণ করর এিং ঈশ্বররর ধনযিাি জানায বিবন িারক/ 

িারিররক বিজযীর িরল বনরয িান এিং __ সিথত্র িাাঁ র জ্ঞারনর সুগন্ধ ছব়িরয বিরি পাররন। 

যিন সমস্ত বিশ্বাসী বেশু, বেক্ষার্ী, বেক্ষক, প্রোসক এিং সু্কল কমীরা 

এরক অপররক ভালিাবস এিং িাাঁ র মরধয র্াবক 

আত্মার ফরল উপবিরয পবর 

সুসমািার ভাগ করর যনওযার জনয লিন এিং যজযাবি হই 

িাাঁ র আেীিথাি, বনরিথ বেকা, প্রজ্ঞা, বিধান এিং সুরক্ষার অবভজ্ঞিা লাভ কবর  

অনযানযরা- 

অবিশ্বাসীরা: যরামীয 10:9 যর্রক (OVBSI) যিন ____ িারির মুখ বিরয স্বীকার করর যি িীশু হরলন প্রভু, এিং িারির অন্তরর বিশ্বাস 

করর, যি ঈশ্বর, প্রভু িীষ্টরক মৃিরির মধয যর্রক জীবিি করররছন এিং উদ্ধার যপরি পাররন। 

বিদ্যালয়: যরামীয 16:20 যর্রক (OVBSI) প্রভু, োবন্তর ঈশ্বর, আপবন েীঘ্রই ____ সু্কল/বিশ্ববিিযালরয েযিানরক আমারির পারযর নীরি 

িূণথ কররিন! 

বিজয আপনার উপর বনভথ র করর, প্রভু! আমারির বেশু, বেক্ষার্ী, বেক্ষক, প্রোসক এিং সু্কল কমীরির বিজয বিন! 

ভয, একাকীত্ব, হিাো, হিাো, উরেগ এিং আত্মঘািী বিন্তাভািনার 

যরাধ, বিিিা, ঘৃণা, অনযায, কুৎসা, গবসপ, িজথ ন এিং সবহংসিার উপর বিরয 

অসুস্থিা, আসবি, অপিযিহার, হুমবক, স্ব-ক্ষবি এিং অিরহলা Over 

অধাবমথক পাঠ্যরম, েত্রুর বমর্যা, বিভ্রাবন্ত, 

অনযানয- 

িীশুর নারম __ সু্করল, েত্রুরির সমস্ত ঘাাঁ টি ধ্বংস করর িাও! 

আমারির বেশু, বেক্ষার্ী, বেক্ষক, প্রোসক এিং এর সারর্ কমীরির আেীিথাি করুন 

আধযাবত্মক জাগরণ, পারপর দৃঢ়বিশ্বাস, অনুিাপ এিং পুনরুজ্জীিন 

পুনরুদ্ধার, উদ্ধার এিং পুনবমথলন 

সিয, প্রজ্ঞা, বিিক্ষণিা, অন্তদৃথবষ্ট, গাইরেন্স 

সাহস, বিধান, সুরক্ষা, িক্ষিা, ক্ষমিা এিং যিাধ িৃবদ্ধ করররছ 

অনযানয - 

প্রার্থনায় মা: আপবন আমারির প্রার্থনার উত্তরগুবল আপনার রারজয িুি কররি এিং যগৌরি ও প্রেংসা কররি সাহািয করুন! আমারির 

এমআইবপ নম্বরগুবলরি িুি করুন, প্রভু, এিং বিরশ্বর প্রবিটি বিিযালরযর জনয প্রার্থনা করুন। আমারির িািারির িৃবদ্ধ করুন িারি বিশ্বিযাপী 

আরও সংস্থান বিকাে ও ভাগ করা িায। বিশুদ্ধ ও ঐকযিদ্ধ যররখ এমআইবপ রক্ষা করুন। আপনার উপবস্থবি প্রবিটি প্রার্থনা করা মারযর কারছ 

এিটাই প্রকৃি হরয উঠু্ক যি যস আপনার আরও বনকটিিী হয এিং অরনযর সারর্ প্রার্থনার েবি ভাগ করর যিয। 

আেীষ িিন: গীি 20:5-9 


