
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TWR Korea 북방선교방송 

서울특별시 관악구 양녕로 15, 월드빌딩 6층 

전화 (02)886-5671 / 이메일 phkorea@twrk.or.kr 

২৭। মীরৄ আভাদেয মভরনকাযী,এফং মিমন অংখ্য মফফােভান 
েরগুমরদক – ুরুল এফং ভমরাদেয, মফমবন্ন জামিগি 
গগাষ্ঠীগুমরদক, প্রমিদমাগীিা ভনস্ক গেগুমরদক  একদে মনদে 
আদন –িাদেযদক একীবূি কদযন এফং ত্রুিায প্রাচীযগুমর 
ধ্বং কদয (ইমপলীে ২:১৪)। প্রবু,  প্রমিমেন এই দিয ফাাঁচায 
জন্য, মফশ্বাী মাদফ আভাদেয াাময কদযা। 

২৮। গ প্রবু, িুমভ আভাদক ক্ষভা কদযমিদর, সুিযাং অন্যযা মখ্ন 
আভায মফরুদে অযাধ কদয িখ্ন িাদেয ক্ষভা কযদি আভাদক 
াাময কদযা। অন্যদেয প্রমি গপ্রভূর্ণ দি আভাদক ক্ষভ কদযা, 
কাযর্ এমি আভাদেয ঐকযফে কদয। আভায ভদধয এফং আভায 
ভস্ত ম্পকণগুমরয ভদধয ামি রাব এফং একজন কিৃজ্ঞ ফযমি 
দি আভাদক াাময কয! (করীে ৩:১৩-১৫) 

২৯। গ মিা, মফশ্বাীদেয গেখ্দি াাময কদযা গম িাযা  একমি 
াধাযর্ খ্রীদেয গেদয েস্য। খ্রীোনদেয াযস্পমযক বাদরাফাা 
এই জগদি উজ্জ্বর গাক, এফং গিাভায অমস্তত্ব প্রভামর্ি দি ো, 
কাযর্ িুমভ ভস্ত গপ্রদভয এফং অনুগ্রদয উৎ। (গমান ১৭) 

৩০। কীবাদফ যর্ার্ণীদেয এফং প্রফাীদেয দে ফযফায কযদি 
দফ গই মফলদে গেনভাদকণ অদনক  ভিাভি আদি। মকি ুংখ্যক 
গরাদকযা িাদেয স্বাগি জানাে, মখ্ন অন্যযা গেদয ভদধয িাদেয 
র্াকদি মেদি এদকফাদযই চাে না। প্রার্ণনা করুন িাদেয গেদ 
মখ্ন এই মফলেমি মনদে আদরাচনা চরদি িখ্ন গেনভাদকণয 
গরাদকযা গমন মফদেীদেয প্রমি বাদরাফাাূর্ণ রেদে কাজ কদয। 
(২ মফফযর্ ১০:১৯) 

৩১। প্রার্ণনা করুন মাদি কদবামেোন খ্রীে মফশ্বাীযা িাদেয 
মনদজদেয ভদধয রড়াই না কদয, মফদল কদয গপফুদক। প্রবু, এমি 
আভাদেয াক্ষযদক মফফর্ণ কদয! চাদচণয ভদধয ঐকয আদনা মাদি 
আভযা অমফশ্বাীদেয কাদি মীরৄয আা এফং বাদরাফাা আনদি 
াময। (ইমপলীে ৪:৩১-৩২) 

 

 

 

 

 

২। প্রমি ভাদ প্রকামি „প্রিযাাভযী নাযী‟ নাভক প্রার্ণনা মিকামি ১০০মি বাাে 
অনুফামেি দে, এফং ৬৫০০০ এয গফম ভানুল এক দে প্রার্ণনা কযদি। 

 

ফাংরাদেদয জন্য মফদল প্রার্ণনা 

১। ফিণভাদন ফাংরাদেদ আফায কদযানা প্রবাফ প্রকি রূ ধাযর্ 
কযদি, এফং এক ভা গার ভস্থ মকি ুরক েউন দে আদি, মায 
কাযদর্ অদনক ভানুল ভাযা মাদে, েমযেিায ায ফৃমে াদে, । 
িাই প্রার্ণনা কযদফন গমন ঈশ্বয িায ভুখ্ ফাংরাদেদয প্রমি উজ্জ্বর 
কদযন, এফং ফাংরাদেদয ভানুদলয া ক্ষভা কদয এই ভাভামযয 
াি গর্দক গমন ফাইদক যক্ষা কদযন। 

২। প্রমি ফিয জনু ভা গর্দক গদেবয ভা এই ভেিাদি 
ফাংরাদেদ প্রচুয ফৃমোি ঝড় ে মায কাযদর্ ফন্যায ামনদি 
ভানুদলয ঘযফামড় ধ্বদ মাে, অদনক ভানুদলয প্রার্ মাে, এফং 
অদনদক মনিঃস্ব দে মাে মা ফাংরাদেদয অর্ণনীমিদি অদনক মফরূ 
প্রবাফ দয। প্রার্ণনা কযদফন গমন এই ফিয ঈশ্বয এই ঝড় ফন্যায 
াি গর্দক ফাংরাদেদক  ফাংরাদেদয ভানুলদক যক্ষা কদযন। 

৩। ফাংরাদেদয অমধকাং ভানুল ীমভি আে ীভায মনদচ ফফা 
কযদি, এফং মেনমেন মমক্ষি গফকাযদেয ংখ্যা ফৃমে াদে। 
প্রার্ণনা কযদফন গমন ফাংরাদেদয কর স্তদযয ভানুল োমযদ্র্যিায 
াি গর্দক ফাাঁচদি াদয, এফং গভদেদেয কভণংস্থান ফৃমে াে। 

৪। ফাংরাদেদয ফণস্তদযয ভানুল গমন ভাদজ নাযীদেয স্থান 
মনমিি কদয এফং িাদেয প্রায ম্মান োন কদয, এফং নাযীযা 
গমন ঈশ্বদযয যাজয মফস্তাদযয জন্য অফোন যাখ্দি াদয এয জন্য 
মফদল প্রার্ণনা কযদফন।  

৫। গম ভস্থ মফশ্বাীগন মফমবন্ন বাদফ অিযাচামযি দে ঈশ্বয গমন 
িাদেয ঢার দে ভস্থ মফে গর্দক যক্ষা কদযন এফং িাদেয ভধয 
মেদে ফাংরাদেদ গমন ঈশ্বদযয যাজয ফৃমে াে এয জন্য প্রার্ণনা 
কযদফন। 

৬। ফাংরাদেদয যকায এফং মাযা ফাংরাদেদয াংগঠমনক 
োমেদত্ব যদেদিন িাযা গমন গে  েদয জন্য ৎবাদফ কাজ 
কযদি এয জন্য মফদল প্রার্ণনা কযদফন। 
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ভন্বয, একিা 

মখ্ন অমিদজন এফং াইদরাদজন একমেি ে, িাযা িাদেয ভূর 
বফমেযগুমর মফজণন মেদে এক  নিুন বফমেযমুি জদর মযর্ি 

য। এইবাদফ, মমে আভযা িযই অদন্যয াদর্ ুনমভণরন কযদি 
চাই িদফ আভাদেয অফশ্যই মনদজদক অস্বীকায  কযদি দফ। 

"মূ্পর্ণ নম্রিা  ভৃরৃিা কাদয, েীঘণমষ্ণুিা কাদয চর; 
গপ্রদভ যস্পয ক্ষভাীর , ামিয গমাগফন্ধদন আত্মায ঐকয যক্ষা 
কমযদি মত্নফান্ ।" ইমপলীে ৪ : ২ - ৩ 



আন্তরিক  ভাবে প্রার্ থনা  কিরি। 

১। হ পতা, ফারুপিয পিংস্রতায হথকে াপরকে িঅা এফিং যণাথথী 
পপফযগুপরকত িঅশ্রে হনো পযফাযগুপরকে ান্ত্বনা দা। তাকদয 
প্রাকণয ভস্ত পতক্ততা দূয েকয দা। প্রপতকাকধয চক্রপিকে হবকে 
দা, এফিং হতাভায হপ্রকভয ভাধযকভ তাকদযকে পনিঃতথবাকফ 
বাকরাফাকত এফিং হতাভায ভকতা ক্ষভা েযকত পক্ষা দা। 

২। এিআ িপতভাযীয ভে, হ িইশ্বয, পফপধপনকলধ এফিং রেডািঈন 
োনাডায বফফাপে ম্পেথগুপরয ভকধয িকনে চযাকরঞ্জ পনকে এককে। 
িঅভযা দম্পপতকদয এফিং পযফাযগুপরয ভকধয াপি এফিং ঐকেযয জন্য 
প্রাথথনা েযপে। (ভপথ ৫:৯) 

৩।গ্রীণরযাকেয নাগপযেযা হডপন কর, তাকদযকে প্রােিআ বফলভযভূরে 
িঅচযকণয িপবজ্ঞতা রাব েযকত ে। িঅভযা প্রাথথনা েপয মাকত 
হডপনযা গ্রীণরযাকেয িপধফাীকদয ফুঝকত াকয এফিং াভযতায কে 
তাকদয গ্রণ েকয। (হযাভীে ১০:১১-১৩) 

৪। হ প্রবু, িঅভযা প্রাথথনা েপয মাকত বাযকতয ানোযী যাজননপতে 
হনতাযা ভাকজ তয, হপ্রভ, াপি এফিং াভযতায পদকে রক্ষয হযকে 
োজ েকয। িঅভযা প্রাথথনা েপয “পফকলত যাজন্যফগথ এফিং িঈচ্চকদ 
িঅীন ের ফযপক্তয জন্য, হমন িঅভযা পযূণথ বপক্তকত  পফত্রতাে, 
াপিূণথ   পনরুপিগ্ন জীফনমান েযকত াপয” (১ তীভ ২:২)। 

৫। জাাকনয ৯৯ তািং িপফশ্বাীযা হমন ত্রাণেতথা মীরৄয কে 
পভপরত কত াকয; িইশ্বকযয কে ুনপভথপরত কত াকয; া হথকে 
ভুক্ত কত াকয। (হমান ৮:৩৬) 

৬। হ পতা, ২০২০ াকরয বূপভেম্পগুকরা হক্রাকেপোয হরােকদয 
োকে ধ্বিং একনপের। হনতৃফগথকে ঐেযফদ্ধ েয মাকত পফনা প্রাপ্ত 
িট্টাপরোগুপর এফিং ম্পেথগুপর দ্রুত ুনরুদ্ধাকযয জন্য কচষ্ট কত 
াকয।ুনপনথভাকণয জন্য াাময েযকত এপগকে িঅা চাচথগুপর জন্য 
হতাভাকে ধন্যফাদ পদিআ। (২ েপযন্থীে ১৩:১১) 

৭। প্রবু, পপনরযাকে েভথযত খ্রীপষ্টে ভেরীগুপর এফিং ভাজগুপরয ভকধয 
াযস্পপযে পক্রো এফিং িংকমাগকে পক্তারী েকযা। হতাভায 
িনুযণোযীকদয ফুঝকত াাময েকযা হম াথথেয পনণথেোযী 
পফলেগুপরয হথকে ঐেযফদ্ধেযায পফলেগুপর িঅয িপধে। (১ পতয 
৩:৮) 

৮। হ প্রবু, হারাকেয হরােকদয ভধয গবীয পফবাজন িঅকে। ক্ষভা 
এফিং ঐকেযয িঈয িঅাভেী নাযী িনুষ্ঠানগুপর হমন ভুক্ত ভকনয 
ফযপক্তকদয োকে হৌোে এফিং ুনপভথরকনয জন্য তা হমন হশ্রাতাকদয 
হতাভায োকে পনকে িঅকত াকয। (১ েপযন্থীে ১:১০) 

৯। হ প্রবু,িঅভযা িংেিংকে হতাভায পযচমথাোযী খ্রীপষ্টে ভপরাকদয 
িঅশ্রে াোয জন্য প্রাথথনা েপয। “িঅপভ দাপ্রব ু ম্বকে ফরফ, 
পতপনিআ  

িঅভায িঅশ্রে এফিং িঅভায িঈচ্চরৃগথ, িঅভায িইশ্বয, মায িঈয িঅপভ 
িঅস্থা যাপে” (গীত ৯১:২)। 

১০। হ প্রবু, গত ১৫ ফেয মাফৎ মুকদ্ধয োযকণ, রািআকফপযোে হোন 
ঐেয হনিআ। নাগপযেকদয যস্পযকে ক্ষভা েযায পক্ত এফিং িনুগ্র 
দা; এয হরােকদয ভকধয িঅকযাগয, িংপত এফিং ুনপভথরন িঅকনা। 
(হযাভীে ১২:১৬-১৮) 

১১। প্রবু, ভধয িআিঈকযাকয পরৄকদয সুভাচায পপফকযয জন্য হতাভাকে 
ধন্যফাদ পদিআ।মাযা পপফকয হমাগদান েকযকে হিআ পরৄকদয ভকধয মীরৄয 
সুভাচায হমন িঅা, িঅনি এফিং নতুন জীফন িঅকন। (১ তীভপথে 
২:৪) 

১২। হ পতা, দপক্ষণ হোপযোয দম্পপতকদয  প্রকোজনীে িনুগ্র দা 
মাকত তাযা িন্য েীকে হদালাকযা েযায িঅকগ তাকদয পনকজকদয 
হদালত্রুপিগুপর স্বীোয েযকত াকয। তাকদযকে যস্পযকে ম্মান 
েযকত এফিং বাকরাফাকত াাময েকযা। (ভপথ ৭:১-২) 

১৩। হ প্রবু, িঅভাকদয িআপথীোয দরপিকে পক্তারী েকযা মাকত 
তাযা ঐ হদকয বগ্নচূণথ রদকেয ভপরাকদয পযচমথা েযকত াকয। 
হমকতু মুকদ্ধ পফন্ন এফিং ভপরা েকেদীযা সুভাচায রৄকনকে, হকতু 
তাযা হমন হতাভায কে ুনযাে পভপরত কত াকয এফিং িন্যকদয 
োকে এিআ নতুন জীফন এফিং িঅায পফলেপি বাপগতা েযকত াকয। 
(গীত ৩৪:১৮) 

১৪। হ প্রবু, মাযা িঅকযাগযদান এফিং ুনপভথরন পযচমথাে িঅূত 
কেকে তাকদয জন্য িঅভযা প্রাথথনা েপয। মীরৄকে পফশ্বস্থবাকফ িনুযণ 
েযায োযকণয জন্য তাযা তাকদয প্রপত ভস্ত যেকভয িন্যাে ফযফায 
হ্য েযায িাযা িন্যকদয প্রপত িইশ্বকযয বাকরাফাা ফযােযা েকয 
হদোে। িঅভাকদযকে িঅভাকদয ত্রুকদয বাকরাফাকত এফিং িঅভাকদয 
িতযাচাযীকদয জন্য প্রাথথনা েযকত াাময েকযা।(ভপথ ৫:১১-১২। 

১৫। হ পতা, িঅভযা পপপরািআন যোয এফিং পফপবন্ন একজন্সীগুপরয 
ভকধয স্পষ্ট হমাগাকমাগ এফিং ঐকেযয জন্য প্রাথথনা েপয মাকত এিআ 
িপতভাযীয ভে তাযা মেন জনগকণয ভেকরয জন্য স্বাস্থয 
িঅচযণপফপধগুপর ফাস্তকফ রূাপেত েযকে তেন তাযা হমন এেকে োজ 
েযকত াকয। (পপপরীে ২:২) 

১৬। হ প্রবু, িঅভযা হযাভানীোয িঅপদ জনকগাষ্ঠীগুপরয ভকধয ঐকেযয 
জন্য প্রাথথনা েপয। হযাভা জনগণ হমন তাকদয ত্রাণেতথা পাকফ হতাভায 
কে ুনপভথপরত ে এফিং হযাভানীে ভাকজয িাযা গৃীত ে। হযাভীে 
১৫:৫-৭) 

১৭। িঅভযা প্রাথথনা েপয মাকত হফাকনোকযয খ্রীষ্ট পফশ্বাীযা ভস্ত 
বফলভযগুপরকে দূয েযকত াকয, ঐেযফদ্ধ কত াকয এফিং এেপচকে 
হতাভায প্রিংা েযকত াকয। হতাভায হপ্রভ এফিং িনুগ্র হমন তাকদয 
িঈয িঈপচকে কে, মাকত তাকদয ভকধয িংপত বতযী ে এফিং তাযা 
হতাভায হপ্রভ হদোকত াকয। (গীত ১৩৩) 

১৮। হ প্রবু, িকনে ভে িআকিাকনপোয পফপবন্ন বালাবালী এফিং 
ধকভথয াজায াজায জনকগাষ্ঠী পভকরপভক থােকত াকয না। চাচথগুপর 
ধ্বিং েযা ে এফিং খ্রীষ্ট পফশ্বাীযা িতযাচাপযত ে। পফশ্বাীযা হমন 
খ্রীকষ্টয ভত জীফনমান েকয এফিং হপ্রভ  াপিয িঈৎ কত াকয। 
(গীত ৯:৯) 

১৯। হ পতা, িঅভযা প্রাথথনা েপয মাকত তুথগাকরয ফযফা হক্ষকত্র 
েভথদাতা এফিং েভথীযা হমন যস্পকযয প্রপত ম্মান এফিং ভমথাদায 
ভকনাবাফ িঅগ্রকয কে গ্রণ েযকত াকয। তাযা হমন তাকদয 
পফকযাধগুপর াপিূণথবাকফ ভাধান েযকত াকয। (১ পতয ২:১৭) 

২০। হ প্রবু, িঈেয েকোকয  ট্রান্স োর্ল্থ হযপড িঅাভেী নাযী 
দরপিকে প্রজ্ঞা এফিং া দা মাকত তাযা প্রধানত ভুপরভ িধুযপলত 
এরাোগুপরকত হতাভায জন্য হজযাপত কত াকয। এিআ িপস্থয এরাোে 
াপি িঅকনা। (গীত ৯৩:১-২) 

২১। হ পতা, তুপভ দপক্ষণ িঅপিোকে পিকয থাকো এফিং হতাভায 
যাক্রভী াকত হদপিকে িঅফৃত েকযা।িঅভযা এিআ হদপিকত ঐকেযয 
জন্য প্রাথথনা েপয মাকত হরাকেযা তাকদয ভকধয ভস্ত যেকভয াথথেয 
থাো কে দৃঢ়বাকফ এে কে দাাঁোকত াকয এফিং ভপভথতা 
িনুগ্র জীফনমান েযকত াকয। (পকতাকদ ১২:২০) 

২২। হ প্রবু, িঅভযা হতাভাকে ধন্যফাদ পদিআ হম পনপদথষ্ট েকেেপি 
খ্রীপষ্টে ম্প্রদাকেয োকে ট্রান্স োর্ল্থ হযপড িিংীদাযকেয পফলকে 
হোকনা ফাধাপনকলধ হনিআ। িনুগ্র েকয চাচথ এফিং খ্রীপষ্টে 
ম্প্রদােগুপরকে ঐেযফদ্ধ েকযা মাকত তাযা কমাপগতায ভানপেতাে 
এিআ পভপডো পযচমথাপিকে াাময এফিং ভথথন েকয মাকত মীরৄকত 
পযত্রাণ এফিং িঅায ফাতথাপি বাপগতা েযা মাে। (হমান ১৭:২০-
২১) 

২৩। হ প্রবু, যাযাগুকেয পফশ্বাীকদয রদে দা মাকত তাযা ক্ষভাীর, 
নম্র এফিং ভকফদনাূণথ ে, খ্রীষ্ট মীরৄয পক্তয ভাধযকভ বাকরাফাাে 
ূণথ এফিং ঐকেযয ভকধয চরকত িঅগ্রী ে। (েরীে ৩:১২) 

২৪। হ প্রবু,  হতাভায সুভাচায হমন িঈেয এফিং দপক্ষণ 
পবকেতনাকভয ৫৪পি জাপতগত হগাষ্ঠীগুপরয োকে হৌাঁোকত াকয। 
প্রকতযেপি এরাোে ভস্ত হরাকেযা হমন িঅয িঈন্নপতয জন্য 
যস্পযকে কমাপগতা েকয এফিং ঐেযফদ্ধ ে। (গারাতীে ৩:২৮) 

২৫। হ পতা, িতীকতয ভস্ত পফকযাকধয জন্য যস্পযকে ক্ষভা েযায 
পফলকে হস্পকনয হরােকদয িিকয োজ েকযা। এয হরােকদয ভকধয 
ঐেয এফিং াপি িঅকনা। (হমান ১৩:৩৫) 

২৬। হ পতা, েকম্বাপডোয িপত িল্প িংেযে খ্রীষ্টানকদয পফশ্বাকে 
পক্তারী েকযা। তাকদযকে তাকদয ভাজগুপরকত রফণ এফিং হজযাপত 
োয া দা। (ভপথ ৫:১৬) 


