
২৬।প্রিয় ঈশ্বর,বুগগপ্ররয়ার ররামা ন্তানরা রযন এমনভাগব স্কুগর 
অন্তভূক্ত য়,যাগে োরা োগের াাংস্কৃপ্রেক পপ্ররচয় বপুবকক 
পপ্ররবেকন করা ছাড়াই জীবগনর েক্ষোগুপ্র গগড় েুগে পাগর এবাং 
োগের াফয অজকন করার মান সুগযাগ রেওয়া য়।(যাত্রা 
২২:২১) 

২৭।র প্রপো,গ্রীণযাগের মগে এবাং াপ্রলগল আ্তগের লৃঙ্খ 
রভগে োও।এই মন্দোর জন্য কারারুদ্ধো, েযা এবাং আত্মেযার 
িগকাপ গে।োরা রযন রোমার মগযয স্বাযীনো খুুঁগজ পায়।(ইপ্রফ 
৫:১৮)  

২৮।র িভু,েুপ্রম সুইগেগন যুব খ্রীপ্রিয় িভাব েুগ যগরা যারা 
ভপ্রবষ্যগে অন্য যুু্বকগের কাগছ রোমার আলার বাণী রপ ুঁগছ 
রেগব।(ইপ্রফীয় ৫:২৯) 

২৯।র ঈশ্বর, আমরা পেুকগাগ পুরু এবাং নারীগের মান 
অপ্রযকার এবাং রবেগনর জন্য িার্কনা কপ্রর।রয মপ্রারা ঘর এবাং 
ন্তানগের রেখাগলানা কগর এবাং কাজ কগর োগের োপ্রয়ত্বগুপ্রর 
মগযয ভারাময বজায় রাখগে াাযয কগরা।(১ েীম ৩:৫) 

৩০।প্রপো,ইউগরাগপর িগেযকপ্রি মপ্রাগক সুরপ্রক্ষে কগরা এবাং 
স্বাযীনোর িপ্রে োগের চাপ্রে কগরা যারা মানব পাচাগরর প্রলকার 
গে।ররাোরা রযন গুপ্তযন অনুষ্ঠানগুপ্রর াাগযয ঈশ্বগরর েৃপ্রিগে 
োগের মূয জানগে পাগর।প্রবয়গুপ্রর ৃপ্রিকারীগের িজ্ঞা োও 
এবাং রোমার আত্মার দ্বারা োগের অনুিাপ্রণে কগরা।(গীে 
১৩৯:১৪) 

৩১। র ঈশ্বর ররামাপ্রনয়ার আলাময়ী নারী অনুষ্ঠানগুপ্র রমাগোভার 
রয ররাোরা শুনগছন োগের জীবন স্পলক কগরা।রমাগোভার েগর 
রস্বোগপ্রবকাগের োগের পপ্ররচযকা কাজ রখাগন বৃপ্রদ্ধ করগে 
াাযয কগরা।(গীে ৫১:১০) 
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১। বাাংাদেদল মমক্রন এর কারদন প্রমিমনয়ি অদনক প্রাণ ামন 
দে। প্রার্থনা করদবন যযন ঈশ্বর এই মামামরর াি যর্দক িার 
ভাবাার ন্তানদেরদক রক্ষা কদরন এবাং আমাদের যেল যক করনা 
মুক্ত কদরন। 

২। এই মামারীর ময় মেনমেন যমদয়দের কমথাংস্ান ারাদে যার 
কারদন পমরবার ির্া মাজ িাদেরদক যবাঝা মদন কদর অবদা 
করদে। প্রার্থনা করদবন যযন বাাংাদেল যমদয়দেরদক ঈশ্বর বযাবার 
কদরন এবাং পমরবার  মাজ যযন িাদের ম্পে মদদব গন্য কদর।  

৩। বাাংাদেল এখদনা ১০/৪০ উইদ্ডা (মস্থ জায়গায় আজ 
সুমাচার প্রচার য় নাই) ীমাদরখায় আদে, প্রার্থনা করদবন ঈশ্বর 
যযন িার বাাংাদেদল কাযথকারী যাক পাঠান এবাং বাাংাদেদল যযন 
মস্থ যায়গায় আমিক জাগরণ তিমর য়।  

৪। এখদনা মবমভন্ন জায়গায় ঈশ্বদরর মবশ্বাীগণ প্রিযক্ষ এবাং 
পদরাক্ষভাদব মবমভন্নভাদব অিযাচামরি দে, মবদলভাদব যারা 
সুমাচার মনদয় কাজ কদর িারা মবমভন্ন তবদমযর মলকার দে। 
িাদের জন্য প্রার্থনা করদবন যযন ঈশ্বর িার ন্তানদেরদক িার পদক্ষর 
মনদচ কদর রক্ষা কদরন এবাং কাযথকর ভাদব িাদের বযবার কদরন।  

৫। বাাংাদেদলর রকার এবাং যারা বাাংাদেদলর াাংগঠমনক োময়দে 
রদয়দেন, যারা বাাংাদেদলর উজ্জ্ব ভমবষ্যদির জন্য প্রাণপণ কাজ 
করদেন িাদের জন্য প্রার্থনা করদবন, িারা যযন যকান রকম পরীক্ষায় 
না পদর, যকান রকম অননমিক কাদজ মপ্ত না দয় যেল  েদলর 
জন্য ৎভাদব কাজ করদি পাদরন। িাদের মদযয যযন ঈশ্বরভয় র্াদক, 
দবথাপমর িারা যযন ঈশ্বরদক জানদি পাদর।  
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বেশি মানুষ এক সঙ্গে প্রার্থনা করছে। 
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ইউগরাগপ মপ্রাগের জন্য িার্কনা  

 

ইউগরাপ মাগেল  45প্রি রেল প্রনগ়ে গপ্রিে এবাং প্রবপ্রভন্ন াংস্কৃপ্রে 
এবাং ভাায় পূণক । ইউগরাপ মাগেগলর জনাংখযার িা়ে 72% 
প্রখ্রস্টান, 7% মুপ্রম এবাং 20% এর রকান যমক রনই। উইগমন 
অফ রাপ ে ম্প্রচার, পরামলকোন এবাং রনেগৃত্বর িপ্রলক্ষগণর 
মাযযগম পরবেকী িজগের প্রখ্রিীয়  রনোগের ান-পান করার 
রচিা কগর। ইউগরাপী়েগের জন্য িার্কনা করুন রযন প্রেযকাগরর 
প্রবশ্বাী গ়ে ওগি যারা প্রেযকার অগর্ক খ্রীিগক োগের িভু প্রগগব 
রবা কগর, শুযু "কাগগজ প্রখ্রস্টান" ন়ে। 



আন্তরিক  ভাবে প্রার্ থনা  কিরি। 

১। য প্রভু,আমরা যক্রাদয়মলয়ার যপমিনজা,মিনা এবাং মদকর 
যাকদের জন্য প্রার্থনা কমর যারা ২০২০ াদর মডদম্বর মাদ 
ভূমমকদম্পর অমভজ্ঞিা াভ কদরমে। অদনদক মনিঃস্ব দয় মগদয়দে এবাং 
বাইদরর অল্প াাদযয ঠাণ্ডার মদযয বদ া বাদের মদযয অদনক কদের 
মদযয জীবন যাপন করদে।(গীি ৪০:১৭)  

২।প্রায় এক িৃিীয়া াংল ইিাীয় মমারা যযৌনভাদব এবাং 
লারীমরকভাদব অিযাচামরি দে এবাং অমযকাাংলই িাদের উপর 
অিযাচাদরর মবয় মরদপার্থ করদি ভীি য়। য মপিা, এই মমাদের 
আদরাগয ো এবাং যারা িাদের উপর অিযাচার কদর িাদের হৃেয় 
এবাং মনদক প্রকৃিরূদপ পমরবমিথি কর।(মি:মববরণ ৩১:৬) 

৩।বন্ধুদের প্রস্তাব এবাং খ্রীদের ভামগিা করার উদেদল মুমম 
পমরবারগুমর দে াক্ষাৎ করার জন্য রামলয়াদি যস্বোদবীদের 
যিাার জন্য ঈশ্বদরর কাদে যাচ্ঞা করুন।মুমান মমারা যযন 
িাদের স্বামীদের ভয় না পায় এবাং এই পমরেলথনকারীদের এবাং যীশুর 
জন্য িাদের ঘদরর েরজা খুদ যেয়।(মদিাপদেল ২৯:২৫) 

৪।য প্রভু, আমরা যেদনর িান্স য়ার্ল্থ যরমড আলাময়ী নারী েদর 
জন্য প্রার্থনা কমর যারা গুপ্তযন মনমথাদণর পর কাজ করদে।যই মস্ত 
মমাদের হৃেয় প্রস্তুি কদরা যারা মমা পাচারকারীদের িারা মবপন্ন 
দয়দে, িারা যযন যিামার ভাদাবাার কর্া শুনদি পায়। (যরামীয় 
৫:৮) 

৫।বুদগমরয়ার মমাদের এক িৃিীয়াাংল ঘদরায়া অিযাচাদর মবপন্ন 
দয়দে।িুমম এই মমাদের সুরক্ষা কদরা এবাং ান্ত্বনা ো।য মপিা, 
িুমম িাদের রক্ষার পর্ কদর ো এবাং িাদের একমর্ স্থাদনর বযবস্থা 
কদর ো যযখাদন িারা াাযয াভ করদি পাদর যাদি িাদের 
নীরবিা এবাং ভদয় কেদভাগ না করদি য়।(১ কমরন্থীয় ১০:১৩) 

৬।য ঈশ্বর, আমরা যডনমাদকথর অমযবাীদের মদযয উেীপনার জন্য 
প্রার্থনা কমর যাদি িারা ত্রাণকিথা মাদব যীশুর জন্য িাদের 
প্রদয়াজনীয়িা বুঝদি পাদর।আমরা যাচ্ঞা কমর যয যডমন যাকদের 
মদযয সুমাচার আনদি যনামরয়া মমলন যযন যিামার ামিয়ার য়।    
(যরামীয় ১৩:১১) 

৭।য প্রভু, আমরা ামবথয়াদি ববাকারী যরামাদের জন্য প্রার্থনা 
কমর। িাদের েুদ র্াকদি াাযয কদরা যাদি িারা ভাদা কাজ 
খুুঁদজ পায় এবাং োমরদের যর্দক যবমরদয় আদি পাদর। আমরা যাচ্ঞা 
কমর যয অল্প বদয়ী যরামা বাক এবাং বামকাদের মদযয মববাদর 
রীমি যযন বন্ধ য়।(১লমূ ২:৮)। 

৮।য মপিা, মনদজর জীবদনর উপর য াকা করার পমরবদিথ মাদজর 
জীবদনর উপর য াকা করার জন্য িুমম আমাদের মবশ্বাী মাদব 

আহ্বান কদরা।াযারণি অিযমযক বযমক্তবাে যর্দক েূদর র্াকার জন্য 
িুমম যনোরযাণ্ড এবাং পাশ্চািয জগদির যাকদের হৃেয় পমরবমিথি 
কদরা এবাং িাদের মদযয নম্রিা ো এবাং িারা যযন অন্যদের গুরুে 
যেয়।(ম মপীয় ২:৩) 

৯।ম নযাদণ্ড িান্স য়ার্ল্ যরমড আলাময়ী নারী চারমর্ নিুন প্রার্থনার 
ে তিরী য়ার জন্য ঈশ্বদরর প্রলাংা কমর যয েগুম কডাউদনর 
মবমভন্ন বাযা দে ২০২১ াদ শুরু দয়মে। প্রভুর যন্যবাে যাক 
যয ম নযাদণ্ড বিথমাদন েগুমর াংখযা ১১১।(১ মর্নীকীয় ৫:১৭) 

১০।য মপিা, আমরা যিামার কাদে প্রার্থনা কমর যযন যরামানীয়ার 
খ্রীমেয় মমারা িাদের ন্তানদের কাদে উত্তম উোরণ দি পাদর 
এবাং িারা যযন িাদের জীবদনর চযাদঞ্জগুমর প্রমি যিামার 
ইোনুাদর া া োন কদর।(মদিাপদেল ২২:৬) 

১১।২০২১ াদ িান্স য়ার্ল্ যরমড আলাময়ী নারীর প্রমিষ্ঠাত্রী 
মারমন মেদয়কাদরর আিজীবনী প্রকামলি দয়মে।অদনদক যযন এই 
বইমর্ পাঠ কদর, পমরচযথার মবয়মর্ আমবষ্কার করদি পাদর এবাং যুক্ত 
দি পাদর।(যপ্রমরি ৬:৭) 

১২।য মপিা, নরদয়র একা মমারা যযন যিামার ভাদাবাা অনুভব 
করদি পাদর এবাং যিামার িারা মৃদ্ধ য় এবাং িাদের একাকীদের 
উদেশ্য এবাং চাদচথ এবাং মাদজ িাদের ভূমমকাগুম খুুঁদজ পায়।     
(১ যযান ৪:১৯) 

১৩। য প্রভু, ফ্রাদন্সর অাংখয যাদকরা খ্রীমেয় মবশ্বা অনুরণ কদর 
না এবাং িাদের অদযথক জনাংখযা যিামাদক মবশ্বা কদর না।মবশ্বাীরা 
যযন যিামার বাকয এবাং কাযথকাপ অনুাদর জীবনযাপন করদি 
পাদর।   (১ মপির ২:১২) 

১৪।য ঈশ্বর, পিুথগাদ আমাদের িান্স য়ার্ল্থ যরমড আলাময়ী নারী 
েমর্দক পর্ যেখা যাদি িারা াম্প্রমিক মূ মবদয়র উপর আর 
অমযক অনুষ্ঠান তিরী করদি পাদর এবাং যখানকার মমাদের 
প্রদয়াজন মদিা প্রস্তুি করদি পাদর। িুমম িাদের জীবনগুমদক েলথ 
কদরা, িাদের রূপান্তমরি কদরা এবাং িাদেরদক যীশুর প্রকৃি জ্ঞাদনর 
প্রমি চামি কদরা।(যপ্রমরি ৪:১২) 

১৫।স্বগথীয় মপিা, আমরা যপাাদণ্ড িান্স য়া র্ল্থ যরমড আলাময়ী নারী 
েমর্র জন্য পমরচানা এবাং অনুদপ্ররণা যাচ্ঞা কমর যযদিু িারা 
পমরচযথা গদ  িুদে এবাং মবমভন্ন অনুষ্ঠান তিরী করদে।(২ মপির 
১:২১) 

১৬।য ঈশ্বর আমরা সুইদডদনর যুবিী মমাদের জন্য প্রার্থনা কমর 
যারা পমরমচমির াংকদর্র মদযয মেদয় যাদে।িাদের মর্থন খুুঁদজ যপদি 
াাযয কদরা এবাং যিামাদি িাদের প্রকৃি পমরমচমি খুুঁদজ যপদি 
াাযয কদরা। (২ কমর ৫:১৭) 

১৭।য প্রভু, আমরা ইউদক্রদনর িান্স য়ার্ল্থ যরমড নিুন মমা 
পরচযথার যনত্রীবগথদক প্রার্থনায় িুদ যমর।আমরা মগ্র েমর্র প্রজ্ঞা 
এবাং পমরচানার জন্য এবাং যখাদন পমরচযথার পরবিথী কাদর জন্য 
যাচ্ঞা কমর।(গীি ২৫:৪-৫) 

১৮।আমরা গ্রীনযাদণ্ড যিামার যবাকারী খ্রীোন মমাদের জন্য 
প্রার্থনা কমর।অদনদকরই তললব কমঠন মে এবাং িারা যয মানমক 
কদের অমভজ্ঞিা াভ কদরমে িার জন্য িাদের আদরাদগযর 
প্রদয়াজন।(গীি ১৪৭:৩) 

১৯।অদযথদকর অমযক আদবমনয়ার মমারা িাদের জীবনকাদ ঘদরায়া 
অিযাচাদরর অমভজ্ঞিা াভ কদর।য মপিা, িুমম িাদের পমরত্রাণ এবাং 
আদরাদগযর জন্য যিামার কাদে আদনা।যারা এই অিযাচামরি 
মমাদের জন্য আশ্রয় স্থান চাাদে িাদের হৃেয় িুমম এই আি 
মমাদের জন্য যপ্রম এবাং প্রজ্ঞায় পমরপূণথ কদরা।(মযরমময় ১৭:১৪) 

২০।য ঈশ্বর, াদরা িীদপ যারা এই প্রার্থনা কযাদণ্ডার অনুবাদের কাজ 
কদর িাদের লমক্ত এবাং প্রজ্ঞা ো।যখানকার মযযস্থিাকারীরা যযন 
যিামার দে ঘমনষ্ঠ ম্পদকথর মবয় যাচ্ঞা কদর।(মদিাপদেল ২:৬) 

২১।য মপিা, আমরা সুইজারযাদণ্ডর চাচথগুমর মদযয ঐদকযর জন্য 
যিামার কাদে যাচ্ঞা কমর। যিামার াাদযয, িাদের মদযয যমে যকান 
মববাে র্াদক িারা যযন মঠক কদর মনদি পাদর এবাং িারা যযন 
সুমাচাদরর উপর যিামার য াকা রাদখ।(১ কমর ১:১০) 

২২।য ঈশ্বর,ম নযাদণ্ডর িান্স য়ার্ল্থ যরমড আলাময়ী নারী েমর্ 
যযন কমবদয়ী প্রজদের মদযয আগ্র তিরী করদি পাদর এবাং 
িাদেরদক ারা পৃমর্বীর মমাদের জন্য প্রার্থনা করার মবদয় যুক্ত 
করদি পাদর িার জন্য আমরা প্রার্থনা কমর।(যযাদয় ১:৩) 

২৩।আমরা যডনমাদকথর যই মস্ত মমাদের জন্য প্রার্থনা কমর যারা 
ঘৃমণি,অিযাচামরি এবাং যকার্া যায়ার জায়গা না যপদয় রাস্তায় 
যবমরদয় এদদে,যারা অন্যায়ভাদব কেদভাগ করদে িুমম িাদের যেখদি 
পাে, এবাং আমাদের আস্থা আদে যয িাদের এই কেদভাগ যিামার 
যগৌরদবর জন্য একমর্ অনন্তকাীন উদেদশ্যর অাংল দব।(আমে ১৬:১৩) 

২৪।য প্রভু, যরামামনয়ার িান্স য়ার্ল্থ যরমড আলাময়ী নারী েমর্দক 
প্রজ্ঞা এবাং অনুদপ্ররণা ো, যাদি িারা এমন অনুষ্ঠানগুম তিরী 
করদি পাদর যা মমাদের জীবনদক প্রভামবি করদি পারদব এবাং 
যিামাদক যগৌরবামিি করদব।(ইব্রীয় ১৩:২১) 

২৫।স্বগথীয় মপিা, ামবথয়ার ক্রমবযথমান যয মস্ত পমরবারগুম ন্তান 
জেোদন অক্ষম যই মস্ত পমরবারগুমদক আলা এবাং ান্তনা োদনর 
জন্য আমরা প্রার্থনা কমর।েত্তক ন্তাদনর সুদযাগ োদনর মাযযদম অর্বা 
িাদের রদক্তর ম্পদকথর বাবা মাদয়র িারা এই মস্ত অবদমিদের 
অন্যভাদব াাযয করার িারা ান্তনা ো।(গীি ১১৩:৯) 


