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২৩।পিতা, ব্রাপিলে মপহোলের মলযে িপরচর্যা করার পিষলে 
আমালের পিপিন্ন মঞ্চ িেিহার করলত দেওোর িন্য আমরা দতামার 
প্রশংসা কপর। দর্ মপহোরা আমালের অনুষ্ঠানগুপে এিং অনুযোনগুপে 
রৄনলেন তারা দর্ন দতামার িালকের দ্বারা রূিান্তপরত হে! (ইব্রীে 
৪:১২)। 

২৪। প্রিু, দতামার কন্যা নালম অপিপহত হওোর পিষেপি কত অিূিয 
সুলর্াগ। এই সম্পলকযর িন্য আমরা খুিই কৃতজ্ঞ এিং দতামার িন্য 
অপিরত আমরা ক্ষুযাতয এিং তৃষ্ণাতয। (কেসীে ৩:১৬) 

২৫। প্রিু, দকিে দতামার িাকেই সতে। আমরা র্খন দতামার িাকে 
িাঠ কপর তখন তুপম আমালের এই িালকের গিীর উিেপির মলযে 
চাপেত কর র্ালত আমরা উরুগুলেলত অন্যলের কালে এই িীিন 
োনকারী সতে সহিাপগতা করলত িাপর (২ পিতর ১:৫-৮)। 

২৬। আমরা দকাপরে খ্রীষ্টান মপহোলের িন্য প্রার্যনা কপর র্ালত 
তারা গিীরিালি ঈশ্বলরর িাকে অযেেন করলত িালর দর্ন তারা 
তালের িীিলনর িন্য ঈশ্বলরর ইচ্ছা এিং উলেশ্য অনুসালর িীিন 
র্ািন করলত িালর। (২ পিতর ১:৩) 

২৭। পিতা, আমরা দকালি পি‟ আইিপরর পিযিা এিং অনার্লের 

প্রলোিনীে প্রপতপিযালনর িন্য দতামার কালে র্াচ্ঞা কপর। মণ্ডেী 
দর্ন অসংখে রৃুঃস্থ মপহো এিং দমলেলের কালে তালের সামপিক 
িপরচর্যা পনলে দি ৌঁোলত িালর। (র্ালকাি ১:২৭) 

২৮। দর্লহত ুঅসংখে মণ্ডেী দকাপিি-১৯ অপতমাপরর কারলে এখনও 
একপিত হলত িালরপন, দসলহতু তারা র্খন প্রিু, িেপিগতিালি 
দতামার আরও কালে আসলে তখন তুপম পিশ্বাসীলের তালের 
পিশ্বালস আরও শপিশােী কর (পহলতািলেশ ৩০:৫)। 

 

 

২। প্রতি মাসে প্রকাশিত ‘প্রত্যাশাময়ী নারী’ নামক প্রার্থনা 

পঞ্জিকাটি ১০০টি ভাসায় অনুবাদিত হচ্ছে, এবং ৬৫০০০ এরও 

বেশি মানুষ এক সঙ্গে প্রার্থনা করছে। 

 

বাাংাদেলের জনয্ বিলে পর্ারথ্না 

১। নতুন িেলরর ১পি মাস দশষ দহাে, পদ্বতীে িাংেলেলশর িন্য 
িাষার মাস, এই মালস িাংো মা ও িাষার প্রপত মানুলষর দর্মন 
িােিাসা এিং শ্রদ্ধা, দর্ন িাংোলেলশর মালেরলের প্রপতও মানুলষর 
িােিাসা ও শ্রদ্ধা িৃপদ্ধ িাে এর িন্য পিলশষ প্রার্যনা করলিন। 

৩। িাংোলেলশর সিযস্তলরর মানুষ দর্ন সমালি নারীলের স্থান 
পনপিত কলর এিং তালের প্রািে সম্মান োন কলর, এিং নারীরা 
দর্ন ঈশ্বলরর রািে পিস্তালরর িন্য অিোন রাখলত িালর এর িন্য 
পিলশষ প্রার্যনা করলিন।  

৪। দর্ সমস্থ পিশ্বাসীগন পিপিন্ন িালি অতোচাপরত হলচ্ছ ঈশ্বর দর্ন 
তালের ঢাে হলে সমস্থ পিিে দর্লক রক্ষা কলরন এিং তালের মযে 
পেলে িাংোলেলশ দর্ন ঈশ্বলরর রািে িৃপদ্ধ িাে এর িন্য প্রার্যনা 
করলিন। 

৫। িাংোলেলশর সরকার এিং র্ারা িাংোলেলশর সাংগঠপনক 
োপেলে রলেলেন তারা দর্ন দেশ ও েলশর িন্য সৎিালি কাি 
করলত এর িন্য পিলশষ প্রার্যনা করলিন। 

 

 

 

 

 

2021. 2. 
আপিক িপৃদ্ধর উির প্রার্যনার অনুলরায সমহূ 

মপহোলের আপিক িীিলনর িৃপদ্ধ পনলে আমরা দেব্রুোরী মালস 
প্রার্যনা করলিা। প্রার্যনা করুন দর্ন পিশ্বাসীলের রেলে ঈশ্বলরর সলে 
সম্পকয িৃপদ্ধর িন্য এক েৃঢ় সংকল্প িা ইচ্ছা র্ালক, এিং দর্ সমস্ত 
মপহোরা এখলনা ঈশ্বর দক িালননা তারা দর্ন ঈশ্বলরর আহ্বান 
রৄনলত  িান। "পকন্তু আমালের প্রিু ও িােকত্তাযা র্ীরৄ খ্রীলষ্টর অনুিহ 

ও জ্ঞালন িপদ্ধযষ্ণু হও। এখন ও অনন্তকাে ির্যেন্ত তাৌঁহার দগ রি 

হউক। আলমন।" ( ২ পিতর ৩ : ) 



আন্তরিক  ভাবে প্রার্ থনা  কিরি। 

১। হ পতা, আভাদদয যাযাগুদেয দরপি মখন পিপনদাদদয ভপরাদদয 
দে এফং ফুদেন াস্টয কাযাগাদযয ভপরাদদয দে হতাভায ফাকয 
বাপগতা কযদে, তখন তাদদয রদদে হমন হতাভায পযিাণ, আা 
এফং জীফন পিে দত াদয মা তাদদযদক হতাভায জন্য উৎকলষূণষ 
জীফন মান কযদত ক্ষভ কযদফ। (পদতাদদ ২:৬-১১) 

২। হ পতা, ফ্রাদে আভাদদয ট্রাে ওোর্ল্ষ হযপিও আাভেী নাযী দর 
গদে তুরদত াাময কয। হখানকায পফশ্বাীদদয হতাভায দে ম্পদকষ 
ফৃপি রাব কযায, হতাভায ফাকয াঠ কযায, প্রাথষনা কযায এফং তাদদয 
পফশ্বা বাপগতা কযায অধযফােূণষ ইচ্ছা দাও। (ভপথ ৫:৬) 

৩। ইদদাদনপে আাভেী নাযী কভষূচীয ভাধযদভ এ ফেয ৩,০০০ 
জদনয াো াওোয জন্য এফং জাবানীজ বালাে ২০০০ জদনয াো 
াওোয জন্য ঈশ্বদযয প্রংা হাক! ভপরাযা বাপগতা কদযদেন হম 
তাাঁযা মীরৄয পফলদে পখদেন এফং তাদদয পফশ্বাদ পিারী দচ্ছন। 
(পপপরীে ৪:১৩) 

৪। প্রবু, হারাদে আভাদদয দরপিয দ্বাযা প্রস্তুত, „তুপভ ভূরযফান‟ 
অনুষ্ঠানপি ফযফায কয, মাদত ভপরা এফং ফাপরকাদদয দচতন কযা 
মাে মাদত তাযা হতাভায দৃপিদত তাদদয ভূরয জানদত াদয। 
(পদতাদদ ৩১:১০) 

৫। আভাদদয প্রাথষনায কযাদরোয হমন হকফর জাভষানদদয জন্য এফং 
উত্তয ইউদযাীে খ্রীিানদদয জন্য হকফর আদযকপি খ্রীিীে াপতয না 
ে। পযফদতষ, এপি হমন তাদদযদক প্রাথষনা কযদত, ফৃপি হদত, 
পিেবাদফ তাদদয পফশ্বা অনুমােী জীফনমান কযদত এফং অবাফী 
হরাকদদয াাময কযদত অনুপ্রাপণত কদয। (ইপপলীে ৪: ১৪-১৬) 

৬। মখন ভেরীগুপর ফন্ধ এফং অপধকাং জনাধাযণ পনদজযা পফি 
াস্ত্র াঠ কযদত অক্ষভ, তখন আভযা হতাভায প্রংা কপয হম 
আাভেী নাযী অনুষ্ঠানগুপরয ভাধযদভ অংখয হনারীযা সুভাচায 
রৄনদত ক্ষভ দেদে, তাদদয জীফন মীরৄয কাদে উৎগষ কদযদে এফং 
তাদদয পফশ্বাদ ফৃপি রাব কদযদে। (গীত ২৫:৪) 

৭। আভযা স্বীকায কযপে হম আভাদদয ৃপিকতষা এফং উদেশ্য 
দানকাযী, হতাভায দে আভাদদয ম্পদকষয হথদক অপধক গুরুত্বূণষ  
আয হকানও ম্পকষ হনই। এভনকী মখন আভযা হতাভায  হথদক 
দূযফতষী ফদর অনুবফ কপয তখনও, আভযা হতাভায ফাদকয মা ফরা 
দেদে তায উয আস্থা যাখদত াপয এফং পফশ্বা কপয হম তুপভ প্রপত 
ভুূদতষ আভাদদয াদ আদো। (পমাইে ৪০:১১) 

৮। চীনা খ্রীিীে ভপরাযা মখন তাদদয ভাপিীন দদপনক কাজগুপর 
কযদত মাে, তখন তাযা হমন ভপযেদভয ভদতা ভে হফয কদয হনে 
এফং তাযা হমন দাপ্রবুয দে তাদদয মদথি ভে পদদে মীরৄয আযও 
কাদে আদ। (রূক ১০ :৪১-৪২) 

৯। প্রবু, আভযা প্রাথষনা কপয মাদত আভাদদয দপক্ষণ আপফ্রকায দরপি 
কীবাদফ ঈশ্বদযয দে আভাদদয দৃঢ় ম্পকষ পিপকদে যাখদত দফ হই 
পফলদে হরাকদদয পপক্ষত কযায সুদমাগ াে। হ ঈশ্বয, এই চযভ 
পফজ্জনক এফং কপঠন ভদেও তাদদযদক মূ্পণষ জীফন মান কযদত 
ক্ষভ কয। (মািা ১৯:৫) 

১০। হ পতা, আাভেী নাযী অনুষ্ঠানগুপরয ভাধযদভ রাইদফপযোয 
ভপরাযা মখন আপিকবাদফ ফৃপি াদচ্ছ, তখন তাযা হমন তাদদয 
ভাজগুপরদত অন্যদদয দে তাদদয পফশ্বাদয বাপগতা কযায 
ভাধযদভ জীফন মান কযদত াদয। (২ পথলরনীকীে ১:৩) 

১১। প্রবু, হরাদকযা মখন ইদদাদনপে এফং জাবানীজ বালাে স্থানীে 
হযপিও হস্টদনয ভাধযদভ অথফা পভপন অপিও মদেয ভাধযদভ আাভেী 
নাযী অনুষ্ঠানগুপর রৄনদেন, তখন আভযা পফদলবাদফ তাদদয রদদেয 
রূান্তদযয জন্য হতাভায বাদরাফাা এফং পযিাদণয ফাণীয জন্য 
প্রাথষনা কপয। (গীত ১৯ :৮) 

১২। হ পতা, হতাভায আহ্বান হানায জন্য বাযদতয ভপরাদদয ক্ষভ 
কয মাদত তাযা তাদদয অংখয াপযফাপযক এফং াংস্কৃপতক দাপেত্বগুপর 
ারন কযা দেও হতাভায আহ্বান হানায জন্য মদথি ভে পদদত 
াদয। (গীত ১১৯:১৬) 

১৩। পতা, কদবাপিোয হম ভপরাযা অপফশ্বাী স্বাভীদদয পফফা কদযদে 
মাযা তাদদযদক গীজষাে হমদত হদে না অথফা অন্য পফশ্বাীদদয দে 
বাপগতা কযদত হদে না তাদদয জন্য প্রাথষনা করুন। তাযা হমন 
হতাভায ফাদকযয ভাধযদভ এফং আাভেী নাযী এফং অন্যান্য খ্রীপিে 
অনুষ্ঠানগুপরয ভাধযদভ আপিক ুপি রাব কযদত াদয তায জন্য 
তাদদযদক তুপভ পিারী কয। (পমাইে ৪০:৩১) 

১৪। প্রবু, হতাভায ভেরীদক পভথযা পক্ষা হথদক যক্ষা কয। পফশ্বাীদদয 
প্রজ্ঞা দাও এফং তয ও বুদরয ভদধয াথষকয পনরূণ কযায উরপি 
দাও এফং হতাভায ফাদকযয দতযয উয দৃঢ়বাদফ দাাঁোদনায জন্য 
তাদদয পিাপর কয। (২ তীভপথে ২:১৫) 

১৫। ২ পতয ৩:১৮, আভাদদয “প্রবু এফং িাণকতষা মীরৄ খ্রীদিয 

অনুগ্রদ এফং জ্ঞাদন ফৃপি রাব কযদত আভাদদয উ ৎাপত কয। এখন 

এফং পচযকার তাাঁয হগৌযফ হাক! আদভন।“ পফি আিা আভাদদয 

হতাভায কাদে পনদজদদয ভষণ কযদত এফং ঈশ্বদযয হগৌযফভে 
উদেশ্যগুপরয দে  দমাপগতা কযদত াাময করুন। 

১৬। আভযা প্রাথষনা কপয হম হারাদে ট্রাে ওোর্ল্ষ হযপিও আাভেী 
নাযী হম অনুষ্ঠান ম্প্রচায কযদে তা হমন হরাতাদদয ফুঝদত াাময 
কদয হম ঈশ্বয একদচপিো বাদরাফাা চান, কাযণ পতপন ঈলষাকাযী ঈশ্বয 
(মািা ২০:৫)। 

১৭। প্রবু আভযা হই ভস্ত হরাকদদয জন্য প্রাথষনা কপয মাযা খ্রীিীে 
পফশ্বা হেদে চদরদগদে কাযণ ভস্যায ভে তাযা হতাভাদক 
হদালাদযা কদযপের। তুপভ হক হই পফলদে তাযা মখন পনবুষর এফং 
ফাইদফর ম্মত দৃপিবেী জানদত াযদফ তখন তাযা হমন আদযাগয এফং 
প্রকৃত পফশ্বা খুাঁদজ াে।(২ পফফযণ (৩০ :১-৩)। 

১৮। প্রবু, যাযাগুদেয গ্রাভীণ এরাকাগুপরদত ভপরাযা মখন আাভেী 
নাযী হযপিও অনুষ্ঠান রৄনদেন, তখন তুপভ তাদদয রদে স্পষ কয মাদত 
তাযা হতাভায ফাদকযয জ্ঞাদন এফং এয ফাধযতায পফলদে ঙ্কদেয 
হক্ষদি ফৃপি াে। (করীে ১:৯-১০) 

১৯। পতা, হকাদি পি‟আইবযীয খ্রীিান ভপরাদদয ভদধয হম ভাজ 
আদে তায জন্য হতাভাদক আভযা ধন্যফাদ পদই। এই ভপরাযা মখন 
প্রাথষনাে একপিত ে তখন তাদদযদক পিারী কয। তাযা হমন হতাভায 
উয আস্থা যাদখ এফং পনবষয কদয,  পতা, তাযা হমন হতাভায পফলদে 
এফং হতাভায ফাদকযয জ্ঞাদন ফৃপি রাব কদয। (করীে ১ :১১-১২) 

২০। প্রবু, আভযা হিনভাকষ, গ্রীণরযাে এফং পাদযাই দ্বীুদেয জন্য 
প্রাথষনা কপয মাদত তাযা ফযপিগতবাদফ এফং াপযফাপযকবাদফ ফাইদফর 
অধযেদনয পফলেপিদক প্রাধান্য হদে। (২ পতয ১:২) 

২২। প্রবু, কানািায ভপরাযা মখন ট্রাে ওোর্ল্ষ হযপিও আাভেী নাযী 
প্রাথষনা কযাদরোদযয ভাধযদভ প্রাথষনা কযায জন্য একপিত দচ্ছ তখন, 
তাযা হমন এক াদথ পফশ্বাদ ফৃপি াে। “ হকননা হমখাদন রৃই পক 
পতন জন আভায নাদভ একপিত ে, হইখাদন আপভ তাাদদয ভদধয 
আপে” (ভপথ ১৮:২০)।  

২২। হনাপযো আাভেী নাযী একপি অনুধযানভূরক ধাযাফাপক ম্প্রচায 
কযদে মা ফাইদফদরয দ এফং ফযাখযা বাপগতা কদয। প্রাথষনা করুন 
হমন ভপরাযা এয দ্বাযা স্পষ াে এফং তাযা হমন আযও অপধক 
ঈশ্বদযয ফাকয অধযেদনয জন্য তৃষ্ণাতষ ে। (পমাইে ৫৫:১১) 


