
ਵਿਸ਼ਿ ਪੱਧਰੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾ
                ਜਨਿਰੀ 13, 2021

ਸਤੂਤੀ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੇਤੂ ਹੈ! ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵਜੱਤਦਾ ਹੈ। 1 ਇਵਤਹਾਸ 29:11 (PUN-IRV), ਜ਼ਬੂਰ 44:3-7, 

  1 ਕੁਵਵਰਥੀਆਂ 15:54-57 

ਖਮੋਸ਼ ਰਵਹ ਕੇ ਕਰਣ ਿਾਲਾ ਇਕਰਾਰ: 1 ਯੁਹਿੰ ਨਾ 5:3-4 (PUN-IRV)

ਧਿੰ ਨਿਾਦ: ਜ਼ਬੂਰ 118:15-17

ਦੂਵਜਆਂ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ: ਜ਼ਬੂਰ 45:5

ਵਿਸ਼ਿਾਸੀ: 2 ਕੁਵਰਿੰ ਥੀਆਂ 2: 14 (PUN-IRV) ਤੋਂ __ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਧਿੰ ਨਿਾਦ ਕਰੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਵਿਚੱ ਸਾ ਿੰਨੂ ਸਦਾ ਵਜਤੱ ਦੇ ਕੇ ਲਈ ਵਿਰਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ __ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਨ ਦੀ ਖੁਸਬੂ ਜਿਹਾ-ਜਿਹਾ ਵਖਲਾਰੇ।

ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਾਸੀ ਬਚੱੇ, ਵਿਵਦਆਰਥੀ, ਪਰਬਿੰ ਧਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ 

ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਪਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੱ ਬਣੇ ਰਵਹਣ

ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਣ

ਲੂਣ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਬਣਨ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਿੰਨੂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿਚੱ ਵਦਲਰੇ ਹੋਣ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ, ਅਿੁਿਾਈ, ਬੱਧੁ, ਮੁਹਈੱਯਾ ਅਤੇ ਸੁਰਵੱਖਆ ਿੰਨੂ ਅਨੁਭਿ ਕਰਨ 

ਅਵਿਸ਼ਿਾਸੀ: ਰੋਮੀਆਂ 10: 9 (PUN-IRV) ਤੋਂ __ਆਪਣੇ ਮੂਿੰ ਹ ਨਾਲ ਪਰਭੂ ਵਯਸੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਦਲ ਨਾਲ ਮਿੰ ਨ ਲਿੇ ਜੋ 
ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਉਹ ਿੰਨੂ ਮੁਰਵਦਆਂ ਵਿਚੱੋਂ ਵਜਿਾਵਲਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ __ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਿੇ।

ਸਕੂਲ: ਰੋਮੀਆਂ 16:20 (PUN-IRV)ਤੋਂ, ਸਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸੁਰ __ ਸਕੂਲ/ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਵਿਚੱ ਸੈਤਾਨ ਿੰਨੂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ 
ਵਮਧੱ ਦੇਿਾ।!

ਪਰਭੁ, ਵਜਤੱ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੈ! ਸਾਡੇ ਬਵੱਚਆਂ, ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ, ਪਰਬਿੰ ਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਿੰਨੂ

ਡਰ, ਇੱਕਲੇਪਨ, ਵਨਰਾਸਾ, ਨਾਉਮੀਦੀ, ਵਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹੱਵਤਆ ਦੇ ਵਖਆਲਾਂ ‘ਤੇ,
ਕਰੋਧ, ਕੁੜੱਤਣ, ਨਫ਼ਰਤ, ਬੇਇਨਸਾਿੀ, ਦੁਸਮਣੀ, ਿੱਪਾਂ, ਬੇਦਖਲੀ ਅਤੇ ਵਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ,
ਵਬਮਾਰੀ, ਨਸਾ, ਬਦਸਲੂਕੀ, ਧੱਕੇਸਾਹੀ, ਸਿੈ-ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਿੰ ਚਾਉਣ ਅਤੇ ਅਣਿਵਹਲੀ ‘ਤੇ,
ਅਧਰਮ ਪਾਠਕਰਮ, ਦੁਸਮਣ ਦੇ ਝੂਠ, ਉਲਝਣ, ਜਾਂ ਹੋਰ ‘ਤੇ ਵਜੱਤ ਵਦਓ!
__ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਦੱਤੀ ਜਿਾਹ ਨੂਿੰ  ਯੀਸ਼ ੂਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਿਾਵਪਸ ਲਓ!
ਸਾਡੇ ਬੱਵਚਆਂ, ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ, ਅਵਧਆਪਕਾਂ, ਪਰਬਿੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਿ ਨੂਿੰ  

ਆਤਵਮਕ ਜਾਵਿਰਤੀ, ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਤੋਬਾ ਅਤੇ ਬੇਦਾਰੀ



ਬਹਾਲੀ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਮੇਲ ਵਮਲਾਪ

ਸੱਚ, ਬੱੁਧ, ਵਿਿੇਕ, ਸੂਝ, ਅਿੁਿਾਈ

ਵਹਿੰਮਤ, ਮੁਹੱਈਯਾ, ਸਰੱੁਵਖਆ, ਹੁਨਰ, ਯੋਿਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝ ਅਤੇ ਹੋਰ- ਵਿੱਚ ਿਾਧਾ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਵਦਓ

ਪਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਿਾਂ: ਪਰਭੁ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਾਰਥਨਾਿਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਮਵਹਮਾ ਅਤੇ ਪਰਸਿੰਸਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ! ਸਾਡੇ 
ਐਮਆਈਪੀ ਨਿੰ ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂਿੰ  ਕਿਰ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਿਧਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸਿ 
ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਿਧਰੇੇ ਸਰੋਤ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਨੂਿੰ  ਸੁੱ ਧਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਿਾਲੇ ਐਮਆਈਪੀ ਦੀ ਰੱਵਖਆ ਕਰੋ। 
ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਿੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਮਾਂ ਲਈ ਸੱਚੀ ਹਿੇੋ ਵਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਿੇ ਅਤੇ ਦੂਵਜਆਂ ਨਾਲ ਪਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸਕਤੀ 
ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ।

ਅਸੀਸ ਿਚਨ: ਜ਼ਬੂਰ 20:5-9


