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২৫। পতা, মাযা ূইপি বালা জানন না অথফা ফরনত ানয না সই 
ভস্ত অপবফাী ভপরানদয ফন্ধু নত এফং তানদযনে পক্ষা পদনত 
আভানদয সেচ্ছােভমীনদয পযচাপরত েনযা। সুইনিনন োগতম্ অনুষ্ঠানপি 
তাযা মখন শুননেন তখন সই ভস্ত অপবফাীনদয ভনধে তুপভ পযত্রাণ 
আননা, সুইপি ংস্কৃপত ম্পনেম ১০পি ধাযাফাপে এফং ঈশ্বনযয 
পযত্রানণয পযেল্পনা ম্পপেমত ১০পি ধাযাফাপে পননে এই অনুষ্ঠানপি 
গপিত নেনে। (পমাইে ৫৮: ৬) 

২৬। ঈশ্বয, আভযা সতাভায প্রংা েপয সম উরুগুনেয সভনে এফং 
ভপরাযা পক্ষা এফং প্রপক্ষনণয প্রনচষ্টানে ভথমন েনযনে । ভস্ত োনজ 
উৎেলমতায রনক্ষে সভনেনদয এফং ভপরানদয উৎাপত েযায জন্য 
অপফযত ট্রান্স ওোর্ল্ম সযপিও আাভেী নাযী অনুষ্ঠানগুপরনে ফেফায 
েনযা।  (পপপরীে ৪:৮) 

২৭। পতা, দপক্ষণ সোপযোয অনাথ এফং েল্প উাজমনোযী পযফানযয 
পশুনদয  পক্ষাভূরে সুনমাগগুপর প্রদাননয জন্য আভযা প্রাথমনা েপয, 
োযণ তানদয ফাফা ভানেযা তানদয খযচ চারাননায জন্য ংগ্রাভ েযনেন। 
(২ পফফযণ ১০:১৮) 

২৮। পতা, সতাভানে ধন্যফাদ, োযণ চীন সদনয ভপরানদয ভনধে 
োক্ষযতায ায ক্রভাগত ফৃপি ানচ্ছ। গত ১৮ ফেনয, ভপরানদয ভনধে 
োক্ষযতায ায ৫১.১৪ তাং সথনে ৯৫.১৬ তাং নেনে। (ইনোফ 
৫:১৬) 

২৯। প্রবু ব্রাপজনর সই ভস্ত ফেপিনদয প্রবাফ এফং েতৃমনে আনত দাও 
মাযা প্রাথপভে স্তয সথনে পফশ্বপফদোরে স্তয মমন্ত গুণগত ভানমুি পক্ষায 
ভনধে পননজনদয পননোপজত েযনফ। আভযা পক্ষে পপক্ষোনদয জন্য 
পফপবন্ন উেযণ এফং প্রপক্ষনণয জন্য প্রাথমনা েপয। (১ তীভপথে ৫:১৮খ) 

৩০। প্রবু, আভানদয ট্রান্স ওোর্ল্ম সযপিও আাভেী নাযীয সনত্রীনদয থ 
সদখাও সমনতু তাযা তানদয প্রাথমনায দরগুপরনত প্রাথপভে াি এফং 
সরখায দক্ষতায পফলনে ভপরানদয পক্ষা সদফায জন্য  প্রাথমনা 
েোনরণ্ডানযয ভনতা াপতোযগুপর ফেফায েযনেন। (মানোফ ১:৫) 

৩১। ঈশ্বয, আভযা আনফগ ংক্রান্ত আনযানগেয জন্য এফং পফবাপজত 
সাপর জাপতয এেীবতূ ওোয জন্য প্রাথমনা েপয। (২ ফংাফপর 
৩০:১২) 
 

২। প্রতি মাসে প্রকাশিত ‘প্রত্যাশাময়ী নারী’ নামক প্রার্থনা 

পঞ্জিকাটি ১০০টি ভাসায় অনুবাদিত হচ্ছে, এবং ৬৫০০০ এরও 

বেশি মানুষ এক সঙ্গে প্রার্থনা করছে। 

 

ফাংরানদনয জন্য পফনল প্রাথমনা 

১। নতুন ফেনয নতুন উদেনভ ফাংরনদনয নাযীগন নতুন পি 
পননে ভস্থ যেভ ফাাঁধা অপতক্রভ েনয ভানজ সমন তানদয স্থান 
ি েযনত ানয এফং ঈশ্বনযয যানজেয োনজয জন্য অগ্রগাভী 
বূপভো ারন েযনত ানয এয জন্য প্রাথমনা েযনফন।  

৩। ফাংরানদনয প্রতেন্ত এরাোে সমখানন এখনও সুভাচানযয 
আনরা স াঁোে নাই সখানন সমন ঈশ্বয তায ভননানীত োমমোযী 
ািান, এফং ভস্ত সরাে সমন ঈশ্বনযয বারফাা ম্পনেম জাননত 
ানয এয জন্য প্রাথমনা েযনফন। 

৪। সম ভস্থ পফশ্বাীগন পফপবন্ন বানফ অতোচাপযত নচ্ছ ঈশ্বয সমন 
তানদয ঢার নে ভস্থ পফদ সথনে যক্ষা েনযন এয জন্য প্রাথমনা 
েযনফন। 

৫। ফাংরানদনয যোয এফং মাযা ফাংরানদনয াংগিপনে 
দাপেনে যনেনেন তাযা সমন সদ ও দনয জন্য ৎবানফ োজ 
েযনত এয জন্য পফনল প্রাথমনা েযনফন। 
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পক্ষায উয প্রাথমনায অনুনযাধ ভূ 

ডানানা ভাপিনত ুাঁনত যাখা এেপি ধন খনন েনয খুাঁনজ ফায েযায 
ভত, মখন তা জপভনত থানে তখন তায সোননা ভূরে থানেনা।  তনফ 
মখন আভযা এপি খনন েনয খুাঁনজ ফায েপয তখন এপি যনেয ভনতা 
জ্বর জ্বর েনয।  তানদয অপুযন্ত ম্ভাফনা যন়েনে। জানু়োপয ভান 
আভযা পফশ্বজুনড ভপরা এফং সভন়েনদয পক্ষায সুনমাগ াওোয জন্য 
আসুন এোনথ প্রাথমনা েপয।   

 



আন্তরযক বাবফ প্রাথথনা কযরি। 
 

১। প্রবু তুরভ প্রারন্তক লরাকবদয লদব া, এফং তুরভ তাবদয জন্য থ ততরয 
কযবত াবযা। ররৄযা কীবাবফ ড়বত াবয, রর বত াবয এফং গুনবত াবয 
তায জন্য কীবাবফ তাবদয সুবমাগ কবয লদয়া লমবত াবয লই রফলয়রি 
আরিকায ভাজগুররবক লদ া মাবত তাযা জীফবন উন্নরত কযবত াবয। 
(গীত ১:১-৭) 

২। রতা, যাযাগুবয়য ভস্ত রক্ষাথথীবদয এফং রক্ষক ররক্ষকাবদয জীফবন 
লতাভায ারন্ত এফং বাবরাফাা প্রফারত লাক, তাবদয ভস্ত ক্লারন্ত এফং 
কাযারুদ্ধ য়ায রফলবয় তাবদয উবেগ রৃয কবয দা। তাযা লমবতু নতুন 
রক্ষাফলথ রৄরু কযবত চবরবি লবত ুতাবদয ভবধয  রি, ইচ্ছা এফং আনদ 
ঞ্চারযত কবযা। (ভরথ ১১:২৮-৩০) 

৩। প্রবু, লতাভাবক আভাবদয বীলণবাবফ প্রবয়াজন। আভযা লতাভায প্রংা 
ল ালণা করয মাবত তুরভ আভাবদয ভাজগুররয অন্ধকাবযয বঙ্গ রড়াই কযবত 
াবযা। আভযা লমন রফশ্বা করয লম যাক্রভ োযা নয়, ফর োযা নয়, রকন্তু 
এই জগবত লতাভায ইচ্ছা ম্পাদন কযায জন্য তুরভ লতাভায আত্মায োযা 
আভাবদয ভবধয এফং আভাবদয ভাধযবভ কাজ কবযা। ( রযয় ৪ :৬) 

৪। প্রবু, তুরভ রক্ষা রফবাবগয কতৃক্ষবদয প্রজ্ঞা এফং লতাভায তযরনষ্ঠ 
রদয় দা মাবত তাযা তাবদয াঠক্রভগুররবক লতাভায ফাবকযয বঙ্গ রভর 
লযব  ভবনানীত কযবত াবয। (রবতাবদ ৪:১২-১৫) 

৫। কববারিয়ায ভররাযা ম ন ট্রান্স য়ার্ল্থ লযরি আাভয়ী নাযী 
অনুষ্ঠানগুরর লাবনন,  ত ন “জীফবনয জন্য াঠগুরর” চরাকারীন তাযা 
লমন ভূরযফান ফযফারযক জ্ঞান রাব কযবত াবয এফং “আত্মায জন্য 
াঠগুরর” চরাকারীন তাযা লমন এয বঙ্গ উৎা এফং আা রাব কযবত 
াবয”। (বযাভীয় ১৫:৪) 

৬। প্রবু, গ্রাভীণ চীবনয দারযদ্র তাবদয  ফু কভ সুবমাগ লদয়, এফং অবনক 
ফাফা ভাবয়যা তাবদয লিবরবদয কাজ কযায জন্য বয রনবয় মায়। উমুি 
রক্ষক ররক্ষকাযা লমন এই ভস্ত াফথতয গ্রাভগুররবত আবন এফং এই 
 াযা রক্ষাচক্ররিবক লববঙ্গ লপবরন এফং ররিবয় ড়া লভবয়বদয তাযা লমন 
উচ্চভাবনয রক্ষা লদন। (রপররীয় ১:৬)  

৭। প্রবু, তুযবেয ফাফা ভাবয়বদয রদয় এফং গ্রাভীন ংেৃরত রযফরতথত কয, 
লম াবন ১৪ এফং ১৫ ফিবযয লভবয়বদয প্রায়ই রফবয় কযবত ফাধয কযা য় 
এফং যাবে যকাযীবাবফ এরি রনরলদ্ধ য়া বে তাবদয রক্ষা ফন্ধ কবয 
লদয়া য়। (রবতাবদ ৮ :১০-১১) 

৮। ঈশ্বয আভযা লতাভায প্রংা করয, লম কানািায লভবয়বদয লিবরবদয 
ভবতা একই রক্ষায অরধকায আবি। আভযা প্রাথথনা করয লম তাযা লমন 
মুফতীবদয ঈশ্ববযয রযকল্পনা অনুাবয ফৃরদ্ধয জন্য এই সুবমাগরি ফযফায 
কবয। (রমযরভয় ২৯ :১১) 

৯। লনাবরয ভররাবদয প্রাথরভক স্বাক্ষযতা প্ররক্ষবণয জন্য লমন তরফর 
ংগৃীত য়, মা তাবদয উত্তভ চাকযী সুরনরিত কযবত াবয, তা লমন 
তাবদযবক দারযদ্র এফং উরেগ্নতায ফন্ধন লথবক ভুি কযবত াবয। ভররাযা 
লমন লতাভায ফাকয াঠ কযবত াবয এফং মীরৄয ভাধযবভ রযত্রাণ রাব 
কযবত াবয তায জন্য স্বাক্ষযতা প্ররক্ষণরি ফযফায কয। (রমাইয় ৬১:১) 

১০। প্রবু, লকাবি রি’ আইবযী লভবয়বদয রক্ষা গ্রণ ফাধযতাভূরক কযায 
আইনগুররবক লমন ফরফৎ কযবত াবয। আভযা প্রাথথনা করয লমন লম লভবয়যা 
নাভ ররর বয়বি তাযা তাবদয অধযয়ন ম্পূণথ কযবত াবয এফং ফাধযতাভূরক 
রফফা, গবথফতী য়া অথফা লমৌন রংাত্মক  িনায জন্য তাবদয ড়াবানা  
লমন ভাঝ বথ ফন্ধ না বয় মায়। (২ তীভরথয় ৪:৭) 

১১। প্রবু, আভযা উররি কযবত ারয লম প্রাথথনা কবরয কাবি 
স্বাবারফকবাবফ আব না। ট্রান্স য়ার্ল্থ লযরি আাভয়ী নাযী ংগঠনরিবক 
প্রজ্ঞা দা লমবতু তাযা প্রাথথনা ম্পবকথ প্ররক্ষণ রদবচ্ছন। আভাবদয জারতয 
জন্য প্রাথথনা কযায রফলবয় লতাভায লরাবকযা লমন অরতরযি ভয় লদয় এফং 
ঐকযফদ্ধবাবফ একবত্র প্রাথথনা কবয তায জন্য তাবদয ভবধয প্রফর আকাঙ্খা 
দা। (গীত ১৭ ৬-৭) 

১২। ঈশ্বয, আভযা আরদফাী রফবাজবনয অরবজ্ঞতা রাবকাযী লদগুররয জন্য 
প্রাথথনা করয এফং ভাবঝ ভাবঝই রফফদভান এই লরাকবদয ভবধয লমন ঐকয 
এফং ারন্ত যাজব ক কবয তায জন্য আভযা মাচ্জা করয। (গীত ১৩৩ :১) 

১৩। উত্তভ, প্রাথরভক রক্ষা রাববয রফলয়রি ভানফজারতয অরধকাযরূব 
ফযাকবাবফ অনুবভারদত বয়বি, রকন্তু অবনকাংবই রফদযারয় ংক্রান্ত রক্ষা 
ফযফস্থায ভবধয  উচ্চভাবনয রক্ষাদাবন ফযথথ বচ্ছ। প্রবু, প্রবতযকরি ররৄয জন্য 
প্রাথরভক, জীফন মাবনয জন্য অরযামথ রফলয় রাবফ রক্ষাবক প্রাধান্য 
রদবত দরক্ষণ আরিকায কতৃক্ষবক াাময কয। (ইবয়াফ ৩৪:৪)। 

১৪। প্রবু, রফদযারবয় রংাত্মক  িনা, ীড়ন এফং অতযরধক প্ররতবয়ারগতাণূথ 
রক্ষায জন্য দরক্ষণ লকারযয়ায তরুণ তরুণীবদয ভবধয আত্মতযায ায ফরৃদ্ধয 
ংফাদ রৄবন আভাবদয রদয় বগ্ন বয়বি। ারন্তয স্থান রাবফ লতাভায ভবধয 
তাযা লমন সুযক্ষা এফং রফশ্রাভ  ুুঁবজ ায়। (রবতাবদ ৮  :৩২-৩৬) 

১৫। ঈশ্বয লক, তাুঁয ভানদণ্ড কী এফং তাুঁয প্ররতজ্ঞগুররয বঙ্গ কী কী তথ 
মুি আবি লই রফলয়গুরর উররি কযবত প্রাথথনায দরগুররবক াাময কযায 
উবেবে ফযফায কযায জন্য প্রবু লমন ট্রান্স য়ার্ল্থ লযরি আাভয়ী নাযী 
ংগঠনরিবক  অরি এফং রবরি প্রস্তুত কযবত ক্ষভ কবযন। (রমাইয় 
৪০:৮) 

১৬। ল ঈশ্বয, রাইবফরযয়ায ট্রান্স য়ার্ল্থ লযরি এফং ট্রান্স য়ার্ল্থ লযরি 
আাভয়ী নাযীয কভথীবদয কর প্রবচষ্টায জন্য লতাভাবক ধন্যফাদ রদই, মাযা, 
প্রাথথনায দরগুরর ম ন একরত্রত য় ত ন লভবয়বদয এফং ভররাবদয উচ্চযবফ 
ফাইবফর াঠ কযা এফং দ ভু স্থ কযাবনায োযা রক্ষাদাবনয ফযফস্থা কবয। 
(রমবাূয় ১:৮) 

১৭। প্রবু, বাযবতয গ্রাভীণ ভাজগুররয লভবয়যা এফং ভররাযা লমন আয 
অরধকবাবফ রক্ষায সুবমাগ ায় তায জন্য আভযা প্রাথথনা করয মাবত তাযা 
আরত্মক এফং জীফন-দক্ষতায াঠগুরর ট্রান্স য়ার্ল্থ লযরি আাভয়ী 
নাযীয অনুষ্ঠানগুররবত প্রবফ কযবত াবয। (রবতাবদ ১  :২০-২১) 

১৮। ল রতা, আভযা প্রাথথনা করয, তুরভ লমন লকাবি রি’আইবযীবত 
আভাবদয ট্রান্স য়ার্ল্থ লযরি আাভয়ী নাযীয উয লতাভায আীর্ব্থাদ লেবর 
দা  লমবতু তাযা ল ানকায ভররাবদয, ুুঁরতয কাজ, অরঙ্কযণ, লফরকং 
এফং লরাইবয়য প্ররক্ষণ রদবচ্ছ। (মাত্রা ৩১:৩) 

১৯। প্রবু, অন্যান্য ংেৃরত এফং জারতগুররয প্ররত রপরনীয় লরাকবদয 
ংোয এফং একই ধাযণাগুরর রচরিত কযবত রক্ষা দা। তাবদযবক ঐবকযয 
রফলয়রি উররি কযবত াাময কয মা লতাভায ৃরষ্টয তফরচত্রুণথ 
উাদানগুররয ভবধয রফদযভান। (করীয় ৩ :১৪) 

২০। প্রবু, আরভ লতাভায প্রংা করয, লম তুরভ যাযাগুবয়য ভররাবদয 
দক্ষতা অজথবনয এফং ফাইবফবরয জ্ঞান দাবনয প্ররক্ষবণয জন্য তুরভ ট্রান্স 
য়ার্ল্থ লযরি আাভয়ী নাযী অনুষ্ঠানগুররবক ফযফায কযবিা। গুয়াযাণী 
বালায় াজায াজায লরাবকযা ররক্ষত বচ্ছ, এফং কাযারুদ্ধ ভররাযা তাবদয 
আবফগগুরর জন্য এফং প্রাবণয জন্য স্বাধীনতা  ুুঁজবিন। (গারাতীয় ৫   : ১) 

২১। রতা, তুরভ খ্রীষ্টীয় দরগুররবক এফং যকাযী কভথূচীগুররবক ংগরঠত 
কবযা মাবত ইবদাবনরয়ায ৪০ রক্ষ রনিঃস্ব লভবয়বদয এফং লিবরবদয রক্ষা 
এফং প্রাথরভক রুষ্টকয  াবদযয লজাগান রদবত াবয। মাযা তাবদয রযফাবযয 
জন্য কাজ কযবত াযবফ এফং আরথথক াাময রদবত াযবফ। (রবতাবদ 
১৯ :১৭) 

২২। প্রবু, তুরভ নযবয়যয খ্রীষ্টান রক্ষাথথীবদয া দা মাবত তাযা 
কবরয াভবন তাবদয ধভথীয় রফশ্বা রনবয় কথা ফরবত াবয। অবনবক 
বারগতা কবয না কাযণ তাযা জাবন না কীবাবফ এরি কযবত বফ। তাবদয 
প্রররক্ষত কযবত বফ মাবত তাযা স্বাধীনবাবফ তাবদয খ্রীরষ্টয় রফশ্বাবয রফলয় 
অন্যবদয কাবি ফরবত াবয। (২ তীভরথয় ২:২) 

২৩। প্রবু, আভযা ব্রারজবরয রক্ষক ররক্ষকাবদয জন্য প্রাথথনা করয মাযা 
অতযন্ত উগ্র এফং রংাত্মক এরাকাগুররবত কাজ কবযন। তাবদযবক 
রূান্তযবণয এবজণ্ট রাবফ ফযফায কবযা। (২রফফযণ ৩১:৬) 

২৪। দরক্ষণ আরিকায প্রাথথনায দরগুররবত ফাইবফর-ঠন রযকল্পনা চারু 
কযায সুবমাবগয জন্য এফং এক ফিয আভযা লমন আভাবদয লযরি 
লশ্রাতাবদয বঙ্গ এক বঙ্গ রক্রয়বাবফ ফাইবফবরয াঠগুররয ভবধয রদবয় 
লমবত ারয তায জন্য আভযা প্রাথথনা করয। (২ তীভ ৩:১৬) 


