
ବଶି୍ୱବୟାପୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଉପବାସ ଦବିସ        

ଜାନୁୟାରୀ ୧୩, ୨୦୨୧ 

ପ୍ରଶଂସା: ପରମେଶ୍ୱର ବଜିୟୀ ଅଟନ୍ତ!ି ଯିଏ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣ ରୂମପ ଜୟ ପାଆନ୍ତ,ି ପରାଜତି କରନ୍ତ,ି

ପରାସ୍ତ କରନ୍ତ।ି ୧ ବଂଶାବଳୀ ୨୯:୧୧ (ESV), ଗୀତସଂହତିା ୪୪: ୩-୭, ୧ କରିନ୍ଥୀୟ ୧୫: ୫୪-୫୭ 

ନୀରବ ସ୍ୱୀକାର: ୧ ମଯାହନ ୫: ୩-୪ (ESV) 

ଧନୟବାଦ: ଗୀତସଂହତିା ୧୧୮: ୧୫-୧୭ 

ମଧ୍ୟସ୍ଥତା: ଗୀତସଂହତିା ୪୫: ୫

ବଶି୍ୱାସୀଗଣ: ୨ କରିନ୍ଥୀୟ ୨: ୧୪ (ESV) __ ସବୁମବମଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନୟବାଦ ମଦଉ,

ମଯ ତାହାଙୁ୍କ ବଜିୟ ଯାତ୍ରାମର ମନତୃତ୍ଵ କରନ୍ତ ିପୁଣି __  ସବୁ ସ୍ଥାନମର ତାହାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରୂପ ସୁବାସ ଆମ୍ଭୋନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶ 
ମହଉ। 

ସେସ୍ତ ବଶି୍ୱାସୀ ପଲିାୋମନ, ଛାତ୍ରୋମନ, ଶିକ୍ଷକୋମନ, ପ୍ରଶାସକୋମନ ଏବଂ ବଦିୟାଳୟର କେଣଚାରୀୋମନ 

ପରସ୍ପରକୁ ମପ୍ରେ କରନୁ୍ତ ଏବଂ ତୁମ୍ଭଠାମର ରହନୁ୍ତ 

ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ସହତି ପରିପରୂ୍ଣ୍ଣ ମହଉନୁ୍ତ 

ଲବଣ ଏବଂ ମଜୟାତିିଃ ହୁଅନୁ୍ତ, ସୁସୋଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାମର ସାହସୀ ମହଉନୁ୍ତ 

ତୁମ୍ଭର ଆଶୀବଣାଦ, ୋଗଣଦଶଣନ, ଜ୍ଞାନ, ବୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ଅନୁଭବ କରନୁ୍ତ 

ଅନୟାନୟ- 

ଅବଶି୍ୱାସୀଗଣ: ମରାେୀୟ ୧୦: ୯ ପଦରୁ (NIV) __ ମସୋମନ ଆପଣା େୁଖମର ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁ ମବାଲି ସ୍ୱୀକାର କରନୁ୍ତ,

ଆଉ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ େୃତୋନଙ୍କ େଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଅଛନ୍ତ ିମବାଲି ଆପଣା ହୃଦୟମର ବଶି୍ୱାସ କରନୁ୍ତ, ଏବଂ  __  ପରତି୍ରାଣ 
ପାଆନୁ୍ତ। 

ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼କି: ମରାେୀୟ ୧୬:୨୦ ପଦରୁ (NIV) ଶାନ୍ତଦିାତା ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ, ତୁମମ୍ଭ ଶୟତାନକୁ ଶୀଘ୍ର ଆମ୍ଭୋନଙ୍କ

ପଦ ତମଳ  __  ବଦିୟାଳୟ/ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟ ଠାମର ଦଳ ିପକାନୁ୍ତ! 



ବଜିୟ ତୁମ୍ଭଠାମର ରୁମହ, ପ୍ରଭୁ! ଆେ ପିଲାୋନଙୁ୍କ, ଛାତ୍ରୋନଙୁ୍କ, ଶକି୍ଷକୋନଙୁ୍କ, ପ୍ରଶାସକୋନଙୁ୍କ ଏବଂ ବଦିୟାଳୟର 
କେଣଚାରୀୋନଙୁ୍କ ବଜିୟ ଦଅିନୁ୍ତ! 

ଭୟ, ଏକାକୀତା, ମନୈରାଶୟ, ଆଶାହୀନ, ଚନି୍ତା ଏବଂ ଆତ୍ମହତୟା ଚନି୍ତାଧାରା ଉପମର 

ମରାଧ, ତକି୍ତତା, ଘୃଣା, ଅନୟାୟ, ଦୁଷ୍କେଣ, ବାମଜ କଥା, ବହଷି୍କାର ଏବଂ ହଂିସା ଉପମର 

ଅସୁସ୍ଥତା, ନଶିା, ଅପବୟବହାର, ଗାଳଗିଲୁଜ, ଆତ୍ମ-କ୍ଷତ ିଏବଂ ଅବମହଳା ଉପମର 

ଅନୟାୟ ପାଠୟରେ ଉପମର, ଶତୁର େିଥୟା, ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ୱ, 

ଅନୟାନୟ- 

ଯୀଶୁଙ୍କ ନାେମର __ ବଦିୟାଳୟମର ଶତୁକୁ ଦଆିଯାଇଥିବା ସେସ୍ତ ଭୂେି ମଫରାଇ ଆଣ! 

ଆେ ପିଲାୋନଙୁ୍କ, ଛାତ୍ରୋନଙୁ୍କ, ଶିକ୍ଷକୋନଙୁ୍କ, ପ୍ରଶାସକୋନଙୁ୍କ ଏବଂ କେଣଚାରୀୋନଙୁ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ, ନଜିର 
ପାପକୁ ଜାଣିବାମର, ଅନୁତାପ ଏବଂ ପୁନଜଣୀବନ, 

ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ପୁନିଃସ୍ଥାପନ,  

ସତୟ, ଜ୍ଞାନ, ବଚିକ୍ଷଣତା, ଅନ୍ତଦଣୃଷ୍ଟି, ୋଗଣଦଶଣନ, 

ସାହସ, ବୟବସ୍ଥା, ସୁରକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା, ବୃଦ୍ଧିର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବୁଝିବାର ଶକି୍ତ ସହ ଆଶୀବଣାଦ କରନୁ୍ତ 

ଅନୟାନୟ- 

ପ୍ରାର୍ଥନାରର ମାଆମାରନ: ତୁମମ୍ଭ ଆପଣା ରାଜୟକୁ ମଯାଡବିା ଏବଂ ମଗୌରବ ଓ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭୋନଙ୍କର

ସେସ୍ତ ପ୍ରାଥଣନାର ଉତ୍ତର ଢ଼ାଳଦିଅି! ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭୋନଙ୍କର MIP ନେବରଗୁଡକି ମଯାଡନୁ୍ତ ଏବଂ ଜଗତର ପ୍ରମତୟକ 
ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକୁି ପ୍ରାଥଣନାମର ଆଚ୍ଛାଦନ କରୁ। ଆମ୍ଭୋନଙ୍କର ଦାତାଗଣକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରନୁ୍ତ ଯାହା ଫଳମର ବଶି୍ୱ ସ୍ତରମର ଅଧିକ 
ଉତ୍ସଗୁଡକି ବକିାଶ ମହାଇପାରିବ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇପାରିବ। MIP କୁ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଏକୀକୃତ ରଖି ସୁରକ୍ଷା କରନୁ୍ତ। ତୁମ୍ଭର 
ଉପସି୍ଥତ ିପ୍ରମତୟକ ପ୍ରାଥଣନାକାରୀ ୋଆ ନେିମନ୍ତ ଏମତ ବାସ୍ତବ ମହଉ ମଯ ମସ ତୁମ୍ଭର ନକିଟତର ମହାଇ ଅନୟୋନଙ୍କ ସହତି 
ପ୍ରାଥଣନାର ଶକି୍ତକୁ ବାଣ୍ଟବି। 

ରଶଷ ଆଶୀବଥାଦ: ଗୀତସଂହତିା ୨୦:୫-9   


