
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡਾ ਬਲ ਹੈ 

ਿਵਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਿਦਨ – ਜਨਵਰੀ 12, 2022 

ਉਸਤਤ— ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡਾ ਬਲ ਹੈ: ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇੱਿਛਆ, ਚਿਰੱਤਰ, ਮਨ ਜ� ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ; ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਾ 

ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

ਯਹੋਵਾਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਨ ਪਰਤਾਪ ਪਿਹਿਨਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਪਿਹਿਨਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਓਨ ਬਲ ਨਾਲ ਕਮਰ ਕੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤ� ਈ ਜਗਤ ਕਾਇਮ 

ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਨਾ ਿਹਲੇ। ਜ਼ਬੂਰ 93:1  

ਮਾਣ ਤੇ ਉਪਮਾ ਉਹ ਦੇ ਹਜ਼ਰੂ ਹਨ, ਬਲ ਤੇ ਅਨੰਦਤਾਈ ਉਸ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਹਨ। 1 ਇਿਤਹਾਸ  16:27 

ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਨ�  ਤੇਰੇ ਬਲ ਦੀ ਆਿਗਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੇ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਤ� ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨੰੂ ਿਦ�ੜ� ਕਰ! ਜ਼ਬੂਰ 68:28 

ਿਜਸ ਿਦਨ ਮ� ਤੈਨੰੂ ਪੁਕਾਿਰਆ, ਤ� ਮੈਨੰੂ �ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਤ� ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਬਲ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਿਦਲੇਰ ਬਣਾਇਆ। ਜ਼ਬੂਰ 138:3 (BSI-OV ) 

ਇਕਰਾਰ—ਤ� ਜੋ ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਮਨ� ਨੰੂ ਤਕਿੜਆਂ ਕਰੇ ਭਈ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਪ�ਭੁ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਸਾਿਰਆਂ ਸੰਤ� ਸਣੇ ਆਵੇਗਾ ਤ� ਓਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਅਤੇ 

ਿਪਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਿਵੱਚ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ । 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੰੂ 3:12  

ਧੰਨਵਾਦ—ਪਰ ਮ� ਤੇਰੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨੰੂ ਗਾਵ�ਗਾ, ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੰੂ ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਦਾ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕਰ�ਗਾ। ਤੂੰ  ਤ� ਮੇਰਾ �ਚਾ ਗੜ� ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਿਦਨ ਮੇਰੀ 

ਪਨਾਹਗਾਹ ਿਰਹਾ ਹ�। ਜ਼ਬੂਰ 59:16 

ਦੂਿਜਆਂ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ 

ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ—ਤੂੰ  ਪ�ਭੁ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ 

ਬੁੱ ਧ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰ ਅਰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਜਹਾ । ਲੂਕਾ 10:27 

ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ/ਿਸਿਖਅਕ ਸਟਾਫ/ਕਰਮਚਾਰੀ  

ਯਹੋਵਾਹ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਮਰਥ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਚੋ। ਜ਼ਬੂਰ 105:4 

ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ/ਿਸਿਖਅਕ ਸਟਾਫ/ਕਰਮਚਾਰੀ  

ਿਕ�ਿਕ ਜੇ ਤੂੰ  ਆਪਣੇ ਮੰੂਹ ਨਾਲ ਪ�ਭੁ ਿਯਸੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ� ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਵ� ਜੋ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਨ�  ਉਹ ਨੰੂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਜਵਾਿਲਆ 

ਤ� ਤੂੰ  ਬਚਾਇਆ ਜਾਵ�ਗਾ । ਰੋਮੀਆਂ 10:9  

ਸੂਕਲ ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਸ਼ੇ—ਹੇ ਲੋਕ� ਦੀਓ ਕੁਲੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ਮੰਨ� , ਹ�, ਪਰਤਾਪ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮੰਨ� । 1 ਇਿਤਹਾਸ 16:28 

ਆਤਿਮਕ ਜਾਗਿਰਤੀ, ਬੇਦਾਰੀ, ਸੁਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਈਬਲ ਅਧਾਿਰਤ ਮੱੁਲ� ਅਤੇ �ਚੇ ਪੱਧਰੀ ਨ� ਿਤਕ ਿਮਆਰ� ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਤ ਹੋਣ... 

ਪ�ਰਾਥਨਾ ਿਵੱਚ ਮਾਵ� ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਸ਼ੇ—ਹੇ ਮੇਰੇ ਬਲ, ਮ� ਤੇਰਾ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰ�ਗਾ, ਿਕ� ਜੋ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਮੇਰਾ ਗੜ� ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਦਆਲੂ 

ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਬਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਮ� ਸੱਭੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹ� । ਜ਼ਬੂਰ 59:17, ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 4:13 

ਅਸੀਸ ਵਚਨ—ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪ�ਭੁ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਿਜਹ ਨ�  ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ�ੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 

ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੰੂ ਸਦੀਪਕਾਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਭਲੀ ਆਸਾ ਿਦੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ� ਨੰੂ ਸ਼�ਤੀ ਦੇਵੇ ਅਤ ੇਓਹਨ� ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਸੁ਼ਭ 

ਕਰਮ ਅਤੇ ਬਚਨ ਿਵੱਚ ਿਦ�ੜ� ਕਰੇ ਅਤੇ ਪ�ਭੁ ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਮਨ� ਨੰੂ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਦੇ ਪ�ੇਮ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਬਰ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਈ ਰੱਖੇ । 

2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:16-17 ਅਤੇ 3:5  
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