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বিলীভাৰ্চ ইষ্টাৰ্ চ ৰ্াৰ্চ 
Office of the Metropolitan, Synod Secretariat, St. Thomas Community, Thiruvalla, Kerala, India. 

 

ৰখীয়াৰ পত্ৰ 

মাৰ্চ/এবিল ২০২৩ 

পিতৃ, িুত্ৰ আৰু িপিত্ৰ আত্মাৰ নামত সকল া আৰ্চপিশি আৰু পিশি, িুলৰাপিত আৰু পিকন পিতৃ, ইভালেপ ষ্ট 

আৰু অিচাৰ অফ পৰ্ষ্টাৰ, আৰু পিশ্বিযািী পি ীভাৰ্চ ইষ্টাৰ্ চ ৰ্াৰ্চৰ সকল া পিশ্বাসী ল াকক আশীি চাদ আৰু শুলভচ্ছা। 

আলমন! 

খ্ৰীষ্টত পিয় সক , 

পিতৃ, িুত্ৰ আৰু িপিত্ৰ আত্মাৰ নামত অনুগ্ৰি, দয়া আৰু শাপি আলিানাৰ িওঁক  

মিা ল ণ্ট হিলে িপিত্ৰ গীৰ্চাৰ আটাইতকক গুৰুত্বিূৰ্ চ ঋতু লেপতয়া আপম েীৰু্ৰ হসলত ক্ৰে, সমাপি আৰু 

িুনৰুত্থানত লতওঁৰ মতুৃযক  োত্ৰা কলৰা।ঁ 

এপতয়া, লেপতয়া আপম এই িেৰৰ অপিম অংশক  আপিলো'ঁ ল ণ্ট োক 'িপিত্ৰ সপ্তাি' িুপ  ৰ্না োয় পেলটা ৩ 

এপি ৰ িৰা আৰম্ভ িয় আৰু ৯ তাপৰলে ইষ্টাৰ লদওিাৰৰ হসলত সমাপ্ত িয়, মই িাৰ্ চনা কলৰা ঁলে িাৰ্ চনা, উিিাস, 

ইচ্ছাকৃতভালে আমাৰ ৰ্াপৰওফা ৰ ল াকসক ক খ্ৰীষ্টক িপতপনপিত্ব কপৰিক  িােপন কপৰ আলিানাক এই ঋতুত 

সকল া িৰলৰ্ আিযাত্মত্মক ভালে শত্মিশা ী আৰু আশীি চাদ িাপ্ত কৰা হিলে। 

এপতয়া আপম িপিত্ৰ সপ্তািত িলেশ কলৰা ঁমালত্ৰ, মই পকেুমান কামৰ িৰামশ চ পদি পিৰ্ালৰা,ঁ পেলিাৰ পি ীভাৰ্চ 

ইষ্টাৰ্ চ ৰ্াৰ্চৰ সকল া পিশ্বাসী ল ালক কপৰি  াপগি। 

িথম: আলিানাৰ স্থানীয় মণ্ড ীত িপিত্ৰ সপ্তাি লসোৰ এটা অংশ িিক  ইচ্ছাকৃতিালি িাৰ্পন কৰক। ইষ্টাৰ 

লদওিালৰ আপম িপিত্ৰ ইউলকপৰষ্টত (িভু লভাৰ্ত) অংশগ্ৰিৰ্ কপৰ আৰু আমাৰ হৃদয়ত আনন্দ আৰু আনলন্দলৰ 

ইৰ্লন পসৰ্নক 'খ্ৰীষ্ট ৰ্ী উঠি ' িুপ  হক আমাৰ িভু েীৰু্ খ্ৰীষ্টৰ িুনৰুত্থান উদোিন কলৰা।ঁ 

বিত্বীয়: খ্ৰীষ্টৰ িুনৰুত্থানৰ আশাৰ িাৰ্ত্চা আনৰ হসলত আভযিৰীৰ্ আলৰাগয আৰু িুনৰুদ্ধাৰ ৰোৰ িালি 

পনৰ্লক িপতশ্ৰুপত িদ্ধ কপৰ িকাশ কৰক। এই িাৰ্ত্চালটা িাৰঁ্পন লিৌ  আৰু িাৰপম্ভক গীৰ্চাৰ পিতৃসকল  ল াষৰ্া 

কপৰপে  আৰু ১ কপৰন্থীয়া অিযায় ১৫ িদ ৩ ত লদপেিক  িাওঁ। 

- ৪,"মই পে িাইপেল া তাৰ িালি মই িৰ্ম গুৰুত্ব ৰোৰ িালি আলিানাক লিৰৰ্ কপৰপেল া ঁ লে খ্ৰীষ্টই শাস্ত্ৰ 

অনুসপৰ আমাৰ িািৰ িালি মৃতুযিৰৰ্ কপৰপে , লতওঁক সমাপিস্থ কৰা হিপে , লে লতওঁক শাস্ত্ৰঅনুসপৰ তৃতীয় 

পদনা লতওঁক তু া হিপে " আিুপন আলিানাৰ সমাৰ্ত অসুস্থ ল াকসক ক িাৰ্ চনা আৰু েত্ন ল াোৰ িালি সময় 

উপ য়াই িপতপদলন এলন কপৰি িালৰ; দুে আৰু পনৰাশাত ৰ্কা ল াকসক ক সান্ত্বনা পদয়া, দপৰদ্ৰ আৰু 

দপৰদ্ৰল াকৰ েত্ন ল াো আৰু লকে  আলিানাৰ কৰ্া আৰু কাে চযত দয়া ু আৰু সিানুভূপতশী  লিাোৰ দ্বাৰা। 

তৃতীয়: েপদ আিুপন আলিানাৰ িপৰয়া , ৰু্িুৰীয়া িা কম চস্থানত এলন লকালনা িযত্মি পিৰ্াপৰ িায় পে ৰ্ীেনৰ 

কঠিন সংকটৰ মালৰ্লৰ োয় আৰু পিলশষ িাৰ্ চনাৰ িলয়াৰ্ন িয়, আিুপন লতওঁল াকক এপদন গীৰ্চাক  

আপিিক  আমন্ত্ৰৰ্ ৰ্নাি িালৰ ে'ত আলিানাৰ িুলৰাপিতৰ্লন িাৰ্ চনা কপৰি িালৰ আৰু লতওঁল াকক 

আশা আৰু িুনৰুদ্ধাৰ পিৰ্াপৰ লিাোত সিায় কপৰি িালৰ। আৰু আিুপন পিশ্বাসী সকল  আলিানাৰ 

িুলৰাপিতৰ হসলত ঈশ্বৰৰ িপতশ্ৰুপতৰ ওিৰত পিশ্বাস আৰু পিশ্বালসলৰ িাৰ্ চনা কপৰি িালৰ। 

ৰ্তূথ চ: িভুলে আমাৰ গীৰ্চাসমূিৰ িৰা অপিক েুেক-েুেতীক উতিন্ন কপৰ িপিত্ৰ গীৰ্চা আৰু 

সম্প্ৰদায়ৰ লসো অিযািত ৰাপেি িুপ  িাৰ্ চনা কপৰিক  িপতপদলন এটা সময় পনি চাৰৰ্ কৰক। আমাৰ 

িভু েীৰু্ খ্ৰীষ্টই আমাক িাৰ্ চনা কপৰিক  আলদশ পদপে  লেপতয়া আপম সািু মপৰ্ৰ অিযায় ৯ িদ ৩৭ 



- ৩৮ িদত িপ়িপেল া,ঁ “শসয সৰি, পকন্তু িনুো তাকৰ.....এই লিতুলক পনৰ্ৰ শসযলেত্ৰক  

িনুোপি াকক িিাই পদিক , শসযৰ গৰাকীত িাৰ্ চনা কৰা।” 

িযত্মিগত পসদ্ধাি  ওঁক লে আিুপন িপতপদলন আলিানাৰ সিানৰ িালি িাৰ্ চনা কপৰি োলত লতওঁল ালক 

ঈশ্বৰৰ আহ্বান িাপ্ত কপৰি আৰু লতওঁক ৰ্ীেনৰ আটাইতকক আকাংপেত িস্তু পিৰ্ালি লসো কপৰি। 

িঞঁ্চম: আৰু অেলশষত খ্ৰীষ্টত ৰ্কা লমাৰ মৰমৰ ভাই-ভনীসক , আমাৰ আশাৰ লভঠট হিলে খ্ৰীষ্টৰ িুনৰুত্থান 

পে আমাক ৰ্ীেনৰ আটাইতকক কঠিন িশ্নলটাৰ উৰ্ত্ৰ পদলয়, কিৰৰ িাপিৰত ৰ্ীেনৰ আশা িদান কপৰ। পকয়লনা 

লতওঁ ৰ্ীয়াই আলে, আপম কাইক  সািস, সািস আৰু আশালৰ মুোমুপে ি'ি িালৰা।ঁ পকয়লনা লতওঁ ৰ্ীয়াই আলে, 

লসলয়লি আপমও সািু লোিন ১৪: ১৯ ত লকাোৰ দলৰ ৰ্ীয়াই ৰ্াপকম। লসলয়লি, আিুপন পেমান সংগ্ৰামৰ মালৰ্লৰ 

িাৰ হি আপিলে তাৰ পিেলতা িপতপদলন আশা আৰু ইপতিাৰ্ক মলনাভােলৰ ৰ্ীয়াই ৰ্াকক আৰু িুনৰুত্মত্থত 

িভুৰ ওিৰত আলিানাৰ পিশ্বাস ৰাপেিক  লকপতয়াও  াৰ্ নকপৰি। আলিানাৰ আিযাত্মত্মক পিতৃ পিৰ্ালি, মই এই 

োত্ৰাত আলিানাৰ হসলত এলক লগ আলো ঁআৰু িপতপদলন আলিানাৰ িালি িাৰ্ চনা কলৰা।ঁ 

আপম িপতপদলন আমাৰ িুনৰুত্মত্থত িভুৰ অনুগ্ৰি আৰু দয়াত অনিকা ৰ লিািৰত ৰ্ীয়াই ৰ্াপকিক  

শত্মিশা ী িওঁক! 

 

পবিত্ৰ মণ্ডলীৰ সেৱাত,  

খ্ৰীষ্টত আপপানাৰ বপতৃ, 

 

 

 

 

 
আথানাবিয়াি ইপয়াহান িথম সমট্ৰপবলটান 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

P.S: অনুগ্ৰি কপৰ পনত্মিত কৰক লে ইয়াক সকল া আঞ্চপ ক ভাষাক  অনুিাদ কৰা হিলে আৰু পিশ্বাসী সক ৰ 

উৎসািৰ িালি সকল া িপৰষদত ি়িা। 


	বিলীভাৰ্চ ইষ্টাৰ্ণ চাৰ্চ
	ৰখীয়াৰ পত্ৰ

