২৫। হে ঈশ্বর, ইউররোরের ধর্মীয় স্বোধীনতোর জন্য আর্রো
হতোর্োর প্রতত কৃতজ্ঞতো জোনোই। আর্রো যোরো এই স্বোধীনতো
উের োগ করতি তোরো হযন কৃতজ্ঞ েই তকন্তু আর্রো হযন
আর্োরের অতযোচোতরত োই এবং হবোনরের কথো র্রন রোতি যোরো
এই স্বোধীনতোর অত জ্ঞতো লো
কররত েোররি নো।
(ররোর্ীয় ১২:১৫)।
২৬। প্র ু, আর্রো লোইরবতরয়োর হেই ের্স্ত র্তেলো এবং
বোতলকোরের জন্য প্রোথমনো কতর যোরো হেই ের্স্ত অেরোরধর জন্য
কোরোরুদ্ধ আরি হয অেরোধ তোরো কররতন। অনুগ্রে করর তোরের
র্ুক্ত কররো।
(গীত ১৪৬:৭)
২৭। ক্ষর্োর ঈশ্বর, োররতর কোরোরুদ্ধ র্তেলোরের েুনবমোেরনর
জন্য আর্রো হতোর্োর কোরি প্রোথমনো কতর। তোরো যিন কোরোরুদ্ধ
েওয়োর জন্য কলরের েম্মুিীন েরয়রি তিন হকবল তুতর্
তোরের আররোগয কররত এবং েুনরুদ্ধোর কররত েোররো।
(গীত ৬৮:৬)
২৮। হে স্বগমীয় তেতো, হরোর্োনীয়োয় রক্ অফ এরজে কোরোগোর
েতরচযমোতিরক আশীর্ব্মোে কররো। হযরেতু হেিোরন হতোর্োর বোকয
েে োতগতো করো েরয়রি হেরেতু, হেিোরন অরনক করয়েী ঈশ্বররর
প্রতত তফররত েোরর এবং স্বোধীন েরত েোরর। (১ তেতর ৩:১৮-১৯)।
২৯। তপ্রয় ঈশ্বর, হেই ের্স্ত েতরচযমোকোরীরের উৎেোে েোও এবং
শতক্তশোলী কররো যোরো জোেোরনর কোরোবন্দীরের র্রধয যীশুর
সুের্োচোর েে োতগতো কররি।করয়েীরো হযন হতোর্োরক তবশ্বোে
করর এবং খ্রীরে স্বোধীনতো িুুঁরজ েোয়। (গোলোতীয় ৫:১ক)
৩০। হে তেতো, যোরো হতোর্োর েোেরের অতযোচোর কররি তোরের
ক্ষর্ো কররত আর্োরের েোেোযয কররো। ”তকন্তু আতর্ হতোর্োরের
বলতি,রতোর্রো হতোর্োরের শত্রুরের োরলোবোরেো এবং যোরো
হতোর্োরের অতযোচোর করর, হতোর্রো তোরের জন্য প্রোথমনো কররো”
(র্তথ ৫:৪৪)।

বাাংলাদেদের জন্য ববদেষ প্রার্ন্া
থ

১। বোংলোরেরশ র্েোর্োতরর কোররন বতমর্োরন হবকোররের েংিযো
অরনক বৃতদ্ধ েোরে যোর কোররে র্োনুষ প্ররয়োজরনর তোতগরে
অরনক রকর্ অেকরর্ম জতিত েরে। প্রোথমনো কররবন হযন
বোংলরেশ এই হবকোররের অত শোে র্ুতক্ত েোয় এবং একিো
উন্নত হেরশ েতরেত েয়।
২। বোংলোরেরশর ের্স্ত স্তররর র্োনুষ হযন কত ড-১৯ এর
যোতিন হেরত েোরর এর জন্য প্রোথমনো কররবন, এবং আগোর্নী
শীরতর প্রকিতো হথরক হযন েীনেতরদ্র র্োনুষগুরলো রক্ষো েোয় এর
জন্য তবরশষ প্রোথমনো কররবন।
৩। বতমর্োরনর এই েতরতিততরক হযন বোংলোরেরশর েবমস্তররর
র্োনুষ তবরশষ করর হর্রয়রো হযন সুরযোগ তেরেরব বযবেোর করর
হেশও জোততর উন্নয়রনর জন্য কোজ কররত েোরর এর জন্য
তবরশষ প্রোথমনো কররবন।
৪। বোংলোরেরশর েবমস্তররর র্োনুষ হযন ের্োরজ নোরীরের িোন
তনতিত করর এবং তোরের প্রোেয েম্মোন েোন করর, এবং নোরীরো
হযন ঈশ্বররর রোজয তবস্তোররর জন্য অবেোন রোিরত েোরর এর
জন্য তবরশষ প্রোথমনো কররবন।
৫। হয ের্ি তবশ্বোেীগন তবত ন্ন োরব অতযোচোতরত েরে ঈশ্বর
হযন তোরের ঢোল েরয় ের্ি তবেে হথরক রক্ষো কররন এবং
তোরের র্ধয তেরয় বোংলোরেরশ হযন ঈশ্বররর রোজয বৃতদ্ধ েোয় এর
জন্য প্রোথমনো কররবন।
৬। বোংলোরেরশর েরকোর এবং যোরো বোংলোরেরশর েোংগঠতনক
েোতয়রে ররয়রিন তোরো হযন হেশ ও েরশর জন্য েৎ োরব কোজ
কররত এর জন্য তবরশষ প্রোথমনো কররবন।
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আন্তবরক ভাদব প্রার্ন্া
থ করবি।

১। স্বগমীয় তেতো, আর্রো হতোর্োর কোরি যোচ্ঞো কতর হয তুতর্ েংকংরয়
কোরোরুদ্ধ প্রচোরকরের েরে থোরকো। তবেরের হর্োকোতবলো করোর জন্য
তুতর্ তোরের েতেষ্ণুতো এবং েোেরের জন্য শতক্ত েোও। হতোর্োর
উের আিো রোিরত তোরের েোেোযয কররো এবং তোরো হযন তোরের
তবশ্বোে তযোগ নো করর। (প্রকোতশত বোকয ১২:১১)
২। প্র ু, সুইরডরনর তবেযোলরয়র খ্রীেোন তশক্ষোথমীরের শতক্ত েোও
কোরে তোরের শতকরো ৫০ োগ তশক্ষোথমীরের ধর্মীয় তবশ্বোরের জন্য
ঠোট্টো তোর্োশোর তশকোর েরত েয়। তশক্ষকগে হযন তশক্ষোথমীরের েরে
ন্যোয়েূেম বযবেোর করর যোরত তবেযোলয়গুতল হযন তশক্ষো গ্রেরের জন্য
তনরোেে িোন েরত েোরর। (র্তথ ৫:১০)
৩। তেতো, ইরন্দোরনতশয়োর তকিু এলোকোগুতলরত, খ্রীেোনরো
অতযোচোতরত েয় এবং তোরো র্ণ্ডলীরত একতিত েরত েোরর নো।
হতোর্োর শতক্তরত হেিোনকোর খ্রীে তবশ্বোেীরো হযন তবশ্বোরে েৃঢ়রূরে
েোুঁিোরত েোরর। (গোলোতীয় ৫:১)
৪। তেতো,রডনর্োরকমর খ্রীে তবশ্বোেীরের ঈশ্বররর বোকয েৃঢ়রূরে ধরর
থোকরত েোেোযয কররো যিন হেিোনকোর জনগরের র্তোর্রতর হথরক
তোরের বোইরবল েংক্রোন্ত তবশ্বোে ত ন্ন এবং যিন অরনরক তোরের
তবশ্বোেরক চরর্েন্থী বরল র্রন করর। (রপ্রতরত ২:৪২)
৫। হে ঈশ্বর,উরুগুরয়র খ্রীেীয় েলগুতলর জন্য হতোর্োরক ধন্যবোে
তেই কোরে তোরো কোরোগোরগুতলরত বোইরবল েোঠ করর এবং
হেিোনকোর বোতেন্দোরের েরে গোন করর। করয়েীরের র্নগুরলোরক
িুরল েোও যোরত তোরো হতোর্োর বোকয বুঝরত েোরর এবং হতোর্োর
উের আিো রোরি। (লূক ২৪:৪৫)
৬। প্র ু, আর্রো হনেোরলর হেই ের্স্ত বযতক্তরের জন্য প্রোথমনো কতর
যোরো খ্রীরে তোরের তবশ্বোরের জন্য তোরের েতরবোরগুতলর দ্বোরো
অতযোচোতরত েরে। অনুগ্রে করর হেই ের্স্ত চোচমগুতলরক এবং তোরের
েেস্যরের সুরতক্ষত কররো যোরের উের কররোনো োইরোে িিোরনোর
তবষরয় হেোষোররোে করো েরে। (র্তথ ১০:২২)
৭। হে প্র ু, আর্রো জোর্মোনীর শরেোথমীরের জন্য প্রোথমনো কতর, যোরের
র্রধয অরনরকই কতঠন েতরতিততর র্রধয বোে কররি। তোরো হযন
জোর্মোন ের্োরজ ের্োন নোগতরক তেেোরব গৃেীত েয় এবং জোর্মোন
খ্রীেীয় ের্োরজর সুরক্ষো এবং েোেোযয লো করর। (রলবীয় ১৯:৩৪)
৮। ঈশ্বর, বতমর্োরন ত রয়তনোরর্ অেংিয ক্ষুধোতম এবং অ োবী হলোক
আরি। তোরের েোেোযয করোর জন্য হতোর্োর হলোকরের অন্তরর কথো
বরলো। (র্তথ ২৫:৩৫)

৯। ইউররোরের র্রধয েতুমগোরল েব হথরক অতধক শতোংশ র্তেলোরো
কোরোরুদ্ধ আরি। প্র ু, কোরোগোর েতরচযমোগুতলর র্োধযরর্ হেই
র্তেলোরো হযন যীশুরক জোনরত েোরর এবং আশোর্য়ী নোরী
অনুষ্ঠোনগুতলর েরে যুক্ত েরত েোরর। (২ কতর ৩:১৭)
১০। প্র ু, লোইরবতরয়োর র্তেলোরের এবং বোতলকোরের সুরতক্ষত
কররো। একজন র্তেলোর স্বোর্ী যিন র্োরো যোয়, তিন তোরক
বলেূবমক তোর স্বোর্ীর োইরক তবরয় কররত বোধয করো েয়। অন্যথো,
তোরক িোতল েোরত েোতঠরয় হেওয়ো েয়। (যোরকোব ১:২৭)
১১। তেতো, েোতবময়োর সুের্োচোর প্রচোরকোরী খ্রীে তবশ্বোেীরের
শতক্তশোলী কররো যোরো হেিোনকোর প্রচতলত র্ণ্ডলীগুতলর দ্বোরো
উেেোতেত েয়। হতোর্োর েতক্ষে েস্ত তেরয় তোরের তুরল ধররো, তোরের
যন্ত্রেোয় েোন্ত্বনো েোও এবং হতোর্োর র্ণ্ডলীর র্রধয ঐকয আরনো।
(তযশোইয় ৪১:১০)
১২। তেতো, তফতলেোইরনর কোরোগোররর বোতেন্দোরো হযন কোরোগোররর
চযোরেরলর উেোেনোর র্োধযরর্ হতোর্োর র্েোন োরলোবোেোর অত জ্ঞতো
লো কররত েোরর এবং হতোর্োরক তোরের বযতক্তগত িোেকতমো এবং
প্র ু বরল জোনরত েোরর। এিোিোও আর্রো তোরের তনরোেত্তো এবং
সুরক্ষোর জন্য প্রোথমনো কতর কোরে কোরোগোরগুতলরত অল্প জোয়গোর
র্রধয অেংিয করয়েীরো একেরে থোরক। (ররোর্ীয় ৮:১)
১৩। তেতো, আর্রো োররতর আতেবোেী, এবং স্বরেশীয়
েংিযোলঘুরের জনয প্রোথমনো কতর। তোরো প্রোয়ই অতযোচোতরত এবং
তর্থযো োরব অত যুক্ত েয়, তবরশষ করর যতে তোরো খ্রীে তবশ্বোেী েন।
(গীত ৮২:৩)
১৪। ঈশ্বর, ফ্রোরে খ্রীেীয় চযোরেলগুতলরত হযন আরও অতধক যোজক
সুপ্রোেয েয় যোরো করয়েীরের েতরচযমো কররত েোররব। হতোর্োর
বোরকযর দ্বোরো হযন তোরো ের্স্ত েোে হথরক র্ুক্ত েয়। (তযশোইয় ৬১:১)
১৫। প্র ু, উত্তর করকশোরে একজন খ্রীে তবশ্বোেী েওয়ো কতঠন।
অেংিয তবশ্বোেীরো েতরতযক্ত েরয়রি এবং তোরের েতরবোরগুতলর দ্বোরো
তোরের অতধকোর েোতররয়রি। যোরো হতোর্োরক তবশ্বোে করর তোরেররক
অন্যরের িুুঁরজ হেরত েোেোযয কররো যোরো তোরের নতুন েতরবোর
তেেোরব তোরের হেবো কররত েোরর। (র্োকম ১৩:১৩)
১৬। প্র ু, আর্রো হবোরনয়োররর করয়েীরের জন্য প্রোথমনো কতর যোরত
তোরো জোনরত েোরর হয তুতর্ তোরের গ ীর োরব োরলোবোরেো, যোর
র্োধযরর্ তোরো হযন খ্রীেরক গ্রেে কররত আগ্রেী েয়।
(ইতফষীয় ২:৪-৫)

১৭। েবমশতক্তর্োন েেোপ্র ু, হরোর্োনীয়োর হলোকরের শতক্তশোলী কররো
যোরত তোরো অতবচল োরব েোুঁিোরত েোরর এবং তোরের বন্ধুরো তোরের
প্রতযোিযোন কররলও তোরো হযন তোরের তবশ্বোরের তবষয় েে োতগতো
কররত েোরর। (১ তেতর ৩:১৫)
১৮। হে প্র ু, আর্রো হতোর্োর প্রশংেো কতর হয েতক্ষে হকোতরয়োর
খ্রীেোন বোতেন্দোরো কোরোগোররর র্রধযও খ্রীরের তবষয় েে োতগতো
কররিন। তোরো কোরোরুদ্ধ েরলও এবং েতরবোর এবং বন্ধুরের হথরক
েৃথক েরলও, তোরো হযন হতোর্োর অত জ্ঞতো লো কররত েোরর,
ঈশ্বর, হতোর্োরক জোনোর তবষয়তি হযন েবমেো তোরের েেবতমী েয়।
(গীত ৬৯:৩৩)
১৯। হে তেতো, জোেোরনর অল্প েংিযক খ্রীেীয় জনেংিযো হযন
তনরজরের তবতেন্ন এবং তনিঃেে অনু ব নো করর তকন্তু তনরুৎেোতেত
নো েরয় তন মীক োরব খ্রীরের েোক্ষী েরত েোরর। (২ কতর ৪:৮-৯)
২০। স্বগমীয় তেতো, আর্রো হেরনর এরেরর্রো কোরোগোর েতরচযমোর
জন্য প্রোথমনো কতর। হেিোনকোর েুরুষ এবং র্তেলোরো হযন যীশু
খ্রীরের েতরিোেকোরী জ্ঞোন উেলতি কররত েোরর। (রযোেন ১৪:৬)
২১। তপ্রয় তেতো, েযোরোগুরয়র বুরয়ন েোস্টর কোরোগোরর ট্রোে ওয়োর্ল্ম
হরতডও আশোর্য়ী নোরী েংিোর ে োগুতলরত অংশগ্রেেকোরীরের
প্ররতযরকর কোরি হতোর্োর েতরিোরের সুন্দর উেেোর প্রকোশ কর।
(রপ্রতরত ৪:১২)
২২। তেতো, ইতথওেীয়োয় হতোর্োর সুরক্ষো এবং আররোরগযর জন্য
এবং এর অেংিয জনরগোষ্ঠীর জন্য আর্রো প্রোথমনো কতর। তোরো হযন
ঐকয এবং শোতন্তর র্রধয এক েরে বোে কররত েোরর এবং যোরো
এই হলোকরের র্রধয এবং হেরশর র্রধয তব োজরনর সুরযোরগর
অরেষে করর হেই ের্স্ত বোইররর হলোকরের প্র োরব তোরের হযন
হকোনও অতনে নো েয়।
২৩। হে প্র ু, তফতনশীয় কোরোগোরগুতলরত হয ের্স্ত আতিক কোজ
চলরি তোর জন্য আর্রো প্রোথমনো কতর। র্তেলো বোতেন্দোরের েরে
কর্মরত কর্মীরের শতক্ত েোও এবং প্রস্তুত কররো, এবং যোরো কোরোগোরর
শোতস্তর োগ কররি তোরের অন্তরর হযন হতোর্োর োরলোবোেো হে ুঁিোরত
েোরর তোর জন্য আর্রো প্রোথমনো কতর।
২৪। হে ঈশ্বর, ইরন্দোরনশীয় তবশ্বোেীরের েোন্ত্বনো েোও যোরের
েতরবোর তোরের তবশ্বোরের জন্য তোরের উের অতযোচোর করর।
করয়ক জন এর্নকী তোরের কোি হথরক তোরের েন্তোনরের েৃথক
করর রোরি, তকন্তু হকোনও তকিুই তোরেররক হতোর্োরের োরলোবোেো
হথরক েৃথক কররত েোররব নো। (ররোর্ীয় ৮: ৩৮-৩৯)

