২৫।হে প্রভু, ত োমোহে ধন্যবোদ, তে তেদোরল্যোহের খ্রীষ্টিয় স্কুল্গুষ্টল্
১০০ বছহরর অষ্টধে সময় ধহর জেগহের েোছ তেহে আষ্টেিে সোেোেয
ল্োভ েহর আসহছ।এই স্থোেগুষ্টল্ তেে অষ্টবর ত োমোর বোইহবল্
সংক্রোন্ত স য ষ্টিক্ষোদোহের এবং তসই স য গ্রেহের জোয়গো েহয়
েোহে।( ী ২:১)
২৬।হে প্রভু, আমরো ফোহরো দ্বীপপুহের ৫০,০০০ তল্োেহে ত োমোর
সোমহে ষ্টেহয় আষ্টস। োরো ১৮ষ্টি দ্বীহপ ছষ্টিহয় েোেহল্ও, তসখোেেোর
তল্োেহদর মহধয সোমোষ্টজে এবং ঐহেযর তে েো আহেো।
(েল্সীয় ৩:১৪)
২৭।রোষ্টিয়োর মষ্টেল্োরো তেে আিোময়ী েোরী অনুষ্ঠোেগুষ্টল্র প্রষ্ট আেৃি
েয় এবং তপ্রমময় স্বগিীয় ষ্টপ োহে আষ্টবষ্কোর েহর ষ্টেষ্টে োহদর ভগ্ন
অন্তরগুষ্টল্হে আহরোগয েরহ েোে। (গী ৩৪:১৮)
২৮।আমরো ঈশ্বরহে ধন্যবোদ ষ্টদই তে সুইজোরল্যোহের েুব ষ্টবশ্বোসীরো
খ্রীষ্টিয় ম বোহদ ষ্টেহজহদর অঙ্গীেোরবদ্ধ েরহ ইচ্ছুে েহচ্ছ। োরো তেে
ত োমোর সহঙ্গ ঘষ্টেষ্ঠ সম্পহেির মহধয আরও গভীহর অষ্টবর বৃষ্টদ্ধ ল্োভ
েহর।(১ ষ্টপ র ২:২)
২৯।হে ষ্টপ ো, আমরো ত োমোর েোহছ েোচ্ঞো েষ্টর েোহ তবোসষ্টেয়োেোরহজহগোষ্টভেোর তল্োহেরো ত োমোহ পুেরোয় ষ্টমষ্টল্ েহ পোহর এবং
োরো তেে এেসহঙ্গ ষ্টমহল্ষ্টমহি েোেহ পোহর। তদহির তে োহদর প্রজ্ঞো
দোও তেহে ু োরো োহদর জোষ্ট র জন্য ষ্টবষ্টভন্ন ষ্টসদ্ধোন্ত গ্রেে েহর।
(হরোমীয় ১২:১৮)
৩০।হে ঈশ্বর, ধমিেমি প্র যোখযোে েরোর ষ্টবষয় েুবে েুব ীহদর মহধয
প্রবে োর ষ্টবষয়ষ্টি ুষ্টম তদখহ পোচ্ছ।হেেষ্টেয়োর েুব সমোজ তেে
ত োমোহে োহদর ত্রোেে িো এবং প্রভু বহল্ জোহে এবং তসখোহে ে ুে
প্রজহের ষ্টবশ্বোসীরূহপ বৃষ্টদ্ধ পোয়।(উপহদিে ১২:১)

বাাংলাদেদের জন্য ববদেষ প্রার্ন্া
থ

১। বোংল্োহদহি ওষ্টমক্রে এর েোরহে প্রষ্ট ষ্টেয় অহেে প্রোে েোষ্টে েহচ্ছ।
প্রোেিেো েরহবে তেে ঈশ্বর এই মেোমোষ্টরর েো তেহে োর ভোল্বোসোর
সন্তোেহদরহে রক্ষো েহরে এবং আমোহদর তদি তে েরেো মুক্ত েহরে।
২। এই মেোমোরীর সময় ষ্টদেষ্টদে তমহয়হদর েমিসংস্েোে েোরোহচ্ছ েোর
েোরহে পষ্টরবোর েো সমোজ োহদরহে তবোঝো মহে েহর অবহেল্ো েরহছ।
প্রোেিেো েরহবে তেে বোংল্োহদি তমহয়হদরহে ঈশ্বর বযোবেোর েহরে এবং
পষ্টরবোর ও সমোজ তেে োহদর সম্পদ ষ্টেহসহব গন্য েহর।

২। প্রতি মাসে প্রকাতিি ‘প্রিযািাময়ী নার়ী’ নামক প্রার্না
থ পঞ্জিকাটি
১০০টি ভাোয অনুবাতিি হসে, এবং ৬৫০০০ এরও ববতি মানুষ এক
েসে প্রার্না
থ করসে।

৩। বোংল্োহদি এখহেো ১০/৪০ উইহ্ডো (সমস্থ জোয়গোয় আজও সুসমোেোর
প্রেোর েয় েোই) সীমোহরখোয় আহছ, প্রোেিেো েরহবে ঈশ্বর তেে োর
বোংল্োহদহি েোেিেোরী তল্োে পোঠোে এবং বোংল্োহদহি তেে সমস্থ েোয়গোয়
আষ্টিে জোগরে ত ষ্টর েয়।
৪। এখহেো ষ্টবষ্টভন্ন জোয়গোয় ঈশ্বহরর ষ্টবশ্বোসীগে প্র যক্ষ এবং পহরোক্ষভোহব
ষ্টবষ্টভন্নভোহব অ যোেোষ্টর েহচ্ছ, ষ্টবহিষভোহব েোরো সুসমোেোর ষ্টেহয় েোজ
েহর োরো ষ্টবষ্টভন্ন তবষহমযর ষ্টিেোর েহচ্ছ। োহদর জন্য প্রোেিেো েরহবে
তেে ঈশ্বর োর সন্তোেহদরহে োর পহক্ষর ষ্টেহে েহর রক্ষো েহরে এবং
েোেিের ভোহব োহদর বযবেোর েহরে।
৫। বোংল্োহদহির সরেোর এবং েোরো বোংল্োহদহির সোংগঠষ্টেে দোষ্টয়হে
রহয়হছে, েোরো বোংল্োহদহির উজ্জ্বল্ ভষ্টবষ্যহ র জন্য প্রোেপে েোজ
েরহছে োহদর জন্য প্রোেিেো েরহবে, োরো তেে তেোে রেম পরীক্ষোয়
েো পহর, তেোে রেম অনেষ্ট ে েোহজ ষ্টল্প্ত েো েহয় তদি ও দহির জন্য
সৎভোহব েোজ েরহ পোহরে। োহদর মহধয তেে ঈশ্বরভয় েোহে,
সহবিোপষ্টর োরো তেে ঈশ্বরহে জোেহ পোহর।
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আন্তবরক ভাদব প্রার্ন্া
থ করবি।

১। তে প্রভু, আমরো রোষ্টিয়োর তসই সমস্ত মষ্টেল্োহদর আহবগ এবং িোরীষ্টরে
আহরোহগযর ষ্টবষয়গুষ্টল্ ত োমোর েোহছ আেষ্টছ েোরো ট্রোন্স ওয়োর্ল্ি তরষ্টডও
আিোময়ী েোরীর ইেস্টোগ্রোম তপজষ্টিহ সোবস্ক্রোইব েহরহছ এবং োহদর
বন্ধ্যোহের ষ্টবষহয় প্রোেিেো তেহয়হছ।(গী ১১৯:৭৬)

৯।ফরোসী সমোহজর উপর স্থোেীয় খ্রীষ্টিয় তরষ্টডওর ক্রমবদ্ধিমোে প্রভোহবর
জন্য ঈশ্বহরর প্রিংসো তেোে।১৯৮১ সোল্ তেহে, তদিষ্টিহে ইষ্ট বোেে
এবং ঈশ্বরীয় ষ্টবষহয় আবৃ েরোর জন্য তিিেগুষ্টল্ ছষ্টিহয় পিহছ।
ইষ্টফষীয় ৩:২০-২১)

২। তে ষ্টপ ো, ুষ্টম ষ্টে আল্হবষ্টেয়োর ষ্টবধবোহদর আষ্টিেভোহব উৎসোষ্টে
েরোর জন্য, আহবগজষ্টে আহরোহগযর প্রষ্ট
োহদর পষ্টরেোষ্টল্ েরোর
জন্য এবং অেিনেষ্ট ে স্বোধীে োর জন্য োহদর সোেোেয েরহ উৎসোষ্টে
োহদর পোহি তল্োে পোঠোহব? (গী ৬৮:৫)

১০।হে প্রভু, আমরো মোেবপোেোহরর ষ্টবরুহদ্ধ জোমিোে েংহগ্রহস গুপ্তধে শ্রুষ্ট
ধোরোবোষ্টেেগুষ্টল্র ইষ্ট বোেে গ্রেহের জন্য প্রোেিেো েষ্টর।সমোজেমিী এবং
সংস্থোগুষ্টল্ তেে এই েোেিেরী েোষ্ট য়োরগুষ্টল্ গ্রেে েহর এবং বযবেোর
েহর।(মষ্টে ১৩:৪৪)

৩। তে ঈশ্বর, তডেমোহেির ষ্টবশ্বোসীহদর মহধয উদ্দীপেো আহেো। ত োমোর
বোেয পোঠ েরোর এবং প্রষ্ট ষ্টদে প্রোেিেো েরোর প্রহয়োজহের জন্য োহদর
তেোখ খুহল্ দোও। োহদর সন্তোে এবং েোষ্ট েো েীহদর হৃদহয় ত োমোর জীবে
সম্পহেি বক্তো ষ্টেসোহব োহদর আষ্টিে োৎপহেির সম্পহেি মোহয়রো এবং
ঠোকুমোরো তেে সহে ে েহ পোহর।(ষ্টেহ োপহদি ৭:১-৩)

১১।হে ষ্টপ ো, তেদোরল্যোহের ে ুে সরেোরহে সোেস এবং প্রজ্ঞো দোও,
ষ্টবহিষ েহর তসই সমস্ত সদস্যহদর েোরো ষ্টবশ্বোসী। োরো েখে গে স্বোস্থয,
ঘরবোিী এবং ষ্টেষ্টেৎসো সংক্রোন্ত েীষ্ট ষ্টেধিোরহের ষ্টবষহয় গুরুেপূেি
ষ্টসদ্ধোন্তগুষ্টল্ গ্রেে েরহব খে োরো তেে ত োমোর মোেদেগুষ্টল্ বযবেোর
েরহ পোহর। (গী ৭২:১-১৯)

৪। তে প্রভু, ই োল্ীয় িরেোেিী ষ্টিষ্টবর এবং পোগল্োগোরদ তেহে আগ
মষ্টেল্োরো অহেে েণ্ত্ত্রেো তভোগ েহরহছ।ে িপ
ৃ ক্ষহদর তদখহ সোেোেয েহরো
এবং োহদর ষ্টেষ্টেৎসো, মেস্তোষ্টেে এবং আইেী তসবোর জন্য সষ্টক্রয়
েওয়োর ষ্টবষহয় োহদর সোেোেয েহরো।(গী ৫৬:৮)

১২।হে ঈশ্বর, ত োমোর পষ্টরত্রোহের প্রষ্ট তরোমো মষ্টেল্োহদর হৃদয় খুহল্ দোও
এবং োহদর পষ্টরবোরগুষ্টল্র ত্ত্বোবধোে েরোর ষ্টবষহয় ত োমোর প্রজ্ঞোর প্রষ্ট
োহদর হৃদয় উেুক্ত েহরো। োহদর সোমহে সোমোষ্টজে এবং ষ্টিক্ষো সংক্রোন্ত
বোধোগুষ্টল্হে জয় েরহ োহদর ুষ্টম সোেোেয েহরো।(ল্ূে ১৮:২৭)

৫।ষ্টেসঙ্গ োর েোরহে, সুইহডহের অসংখয তমহয়রো ইণ্টোরহেহি প্রেুর সময়
অষ্ট বোষ্টে েহরে।আমরো োহদর আহবগসংক্রোন্ত, িোরীষ্টরে এবং আষ্টিে
সুরক্ষোর জন্য প্রোেিেো েষ্টর। োরো তেে দমে এবং উৎপীিহের দ্বোরো ষ্টবপন্ন
েো েয়। (ষ্টেহ োপহদি ৪:২৩)

১৩।হে ঈশ্বর, আমরো ত োমোর প্রিংসো েষ্টর, েোরে আমোহদর ষ্টফেল্যোহের
অংিীদোরহদর দ্বোরো আমোহদর আিোময়ী েোরী েমিসূেীগুষ্টল্হে সোেোেয
েরোর জন্য ষ্টফেল্যোহের এবং সুইহডহের ল্ুহেরোে উপোসে মেল্ী োহদর
মোেি মোহসর আষ্টেিে দোেগুষ্টল্ সংগ্রে েহরষ্টছল্।(ল্ূে ৬:৩৮)

৬। তে ঈশ্বর, মষ্টেল্োহদর আষ্টিে জীবেহে েীভোহব অনুু্প্রোষ্টে েরহ
েহব তসই ষ্টবষহয় সোষ্টবিয়োর দল্ষ্টিহে মেোে সৃজেিীল্ ো দোও। ত োমোর
প্রোেিেো এবং ত োমোর বোহেযর মোধযহম ত োমোর সহঙ্গ আরও বৃেত্তর
ঘষ্টেষ্ঠ োর প্রষ্ট মষ্টেল্োহদর আেষিে েরোর জন্য োহদর আিোময়ী েোরী
অনুষ্ঠোেগুষ্টল্ এবং প্রোেিেোর েযোহল্েোর বযবেোর েরুে। (ইষ্টফষীয় ৪:১৫)

১৪।হে ষ্টপ ো, ুষ্টম আমোহদর তজোগোেদো ো।হক্রোহয়ষ্টিয়োর মষ্টেল্োহদর
ভোহল্ো েোেরীর সুহেোগ েহর দোও েোহ
োরো োহদর পষ্টরবোরগুষ্টল্হে
সোেোেয েরহ পোহর। োরো েোহ ত োমোর প্রষ্ট দৃষ্টিপো েরহ পোহর
োর জন্য োহদর ষ্টবশ্বোস এবং সোেস দোও।(ষ্টফষ্টল্পীয় ৪:১৯)

৭। তে প্রভু, েরওহয়র খ্রীষ্টিয়োে মষ্টেল্োহদর উদ্দীপ্ত েহরো। োরো তেে
োহদর বযস্ত জীবেহে মন্থর েহর এবং ত োমোর প্রোেিেো এবং ত োমোর
বোেযসে োহদর সময়হে প্রোধোন্য তদয়।(মষ্টে ৬:৩৩)
৮। তে ষ্টপ ো, আমরো গ্রীেল্যোহের তসই সমস্ত বোল্ে এবং বোষ্টল্েোহদর
আহরোহগযর জন্য প্রোেিেো েষ্টর েোরো তেৌেভোব অ যোেোষ্টর েহয়হছ এবং
ষ্টেেি আিীহয়র দ্বোরো তেৌে োর ষ্টিেোর েহয়হছ। সন্তোেসন্তষ্ট র প্রষ্ট সম্মোে,
ভোহল্োবোসো এবং ত্ত্বোবধোে েরোর জন্য োহদর বোবোমোহয়র জীবহে েোজ
েহরো।(ইষ্টফষীয় ৬:৪)

১৫। তে প্রভু, প গুি োহল্র ট্রোন্স ওয়োর্ল্ি তরষ্টডও আিোময়ী েোরী দল্ষ্টির
জন্য ত োমোহে ধন্যবোদ ষ্টদই।অনুগ্রে েহর এই দল্ষ্টিহে এে োর হৃদয়
এবং দিিে দোও,আষ্টেিে অনুদোে ত োল্োর জন্য োহদর পে তদখোও এবং
প গুি োহল্র মষ্টেল্োহদর পষ্টরেেিো েরোর জন্য োহদর অষ্ট ষ্টরক্ত দহল্র
সদস্যহদর প্রহয়োজে। (ষ্টফষ্টল্পীয় ২:২)
১৬।হে প্রভু,আমরো ফোহরো দ্বীপপুহে বোসেোরী ষ্টবহদিী মষ্টেল্োহদর জন্য
প্রোেিেো েষ্টর েোহ োরো সমোহজর মহধয গৃেী েয়। এই পষ্টরবোরগুষ্টল্র
মহধয খ্রীষ্টিয় ষ্টবশ্বোস আহেো।(েোত্রো ২৩:৯)

১৭।হে ষ্টপ ো, তরোমোেীয়োর মষ্টেল্োহদর িষ্টক্তিোল্ী েহরো েোরো তেোষ্টভড১৯ অষ্ট মোরীর দ্বোরো আক্রোন্ত পষ্টরবোরগুষ্টল্র জন্য প্রহয়োজেীয় খোদয এবং
ষ্টে য প্রহয়োজেীয় ষ্টজষ্টেসপত্র আেোর সহঙ্গ সহঙ্গ োহদর ভোহল্োবোসো তদয়
এবং োহদরহে ঐশ্বষ্টরে পরোমিি দোে েহর। োরো তেে তসই সমস্ত
তল্োেহদর সোন্ত্বেো ষ্টদহ পোহর েোরো োহদর ষ্টপ্রয়জেহদর েোষ্টরহয়হছ।
(হেোেে ১১:২৫)
১৮।অষ্ট মোরীর েোরহে, তেহের অহেে তল্োে ষ্টবষ্টচ্ছন্ন ো, এেোেীে এবং
সমোধোেেীে তিোহে েিহভোগ েরহছ। আমরো প্রোেিেো েষ্টর েোহ
োরো
সমস্ত িোষ্টন্তর ঈশ্বররূহপ ত োমোহে জোেহ পোহর। (হেোেে ১৪:২৭)
১৯।হে প্রভু, আমরো প্রোেিেো েষ্টর েোহ সুু্ইজোরল্যোহের তল্োহেরো খ্রীষ্টিয়
ষ্টবশ্বোস সম্পহেি তেৌ ূেল্ী েয় এবং এর মূল্ স যগুষ্টল্ অধযয়ে েরোর
জন্য োহদর হৃদয় উেুক্ত েহর।(ষ্টেিোইয় ২৬:৯)
২০।হে ষ্টপ ো, আমরো মষ্টেল্োহদর পোেোরেোরীহদর তক্ষহত্র ষ্টবহিষ ভূষ্টমেো
পোল্েেোরী দোল্োহদর এবং এর সহঙ্গ েুক্ত অন্যহদর জন্য প্রোেিেো েষ্টর।
োহদর হৃদয়হে মন্দ ো তেহে ষ্টফহর আসোর জন্য, ত োমোর েোহছ আসোর
জন্য এবং ে ুে জীবহের জন্য অষ্টভেুক্ত েহরো।(ষ্টেিোইয় ১:১৬)
২১।হে প্রভু,আল্হবষ্টেয়োর েোরোগোহর েোরো মষ্টেল্োহদর পষ্টরেেিো েহর
োহদর ুষ্টম প্রজ্ঞো এবং অনুগ্রে দোও। ঐ অঞ্চমে োরা প্রভুর দসবা ক্াজ
ক্মর তামের জন্য ত োমোহে ধন্যবোদ ষ্টদই এবং েোরো েোরোরুদ্ধ মষ্টেল্োহদর
েীশুহ আিো খুুঁহজ তপহ সোেোেয েরহছ।(ইব্রীয় ১৩:৩)
২২।হ োমোহে ষ্টবশ্বোস েরোর জন্য এবং ত োমোর তপ্রম এবং মঙ্গল্ভোব
গ্রেে েরোর জন্য েরওহয়র মষ্টেল্োহদর হৃদয় উেুক্ত েহরো। োরো তেে
োহদর ল্জ্জোর,অপরোধহবোহধর এবং প্র যোখযো েওয়োর অনুভূষ্ট গুষ্টল্
তেহে আহরোগয ল্োভ েরহ পোহর এবং ত োমোর ভোহল্োবোসো, ত্ত্বোবধোে
এবং দয়ো ল্োভ েহর।(হরোমীয় ৮:১)
২৩।হে ষ্টপ ো, আমরো ফ্রোহন্সর ষ্টিক্ষোেিীহদর মে এবং হৃদহয়র সুরক্ষোর
জন্য ত োমোর েোহছ প্রোেিেো েষ্টর।প্রহ যে ষ্টিক্ষোেিী তেে ত োমোর সহ য
োহদর মূল্য এবং পষ্টরষ্টেষ্ট খুু্ুঁহজ পোয়।(গী ১০০:৩)
২৪।আমরো ই োল্ীয় মষ্টেল্োহদর আহরোহগযর জন্য প্রোেিেো েষ্টর েোরো
মেস্তোষ্টত্ত্বে ষ্টেংস্র োর অষ্টভজ্ঞ ো ল্োভ েরহছ।িত্রুর িৃঙ্খল্ ভগ্ন েহরো,
ষ্টপ ো, এবং ত োমোর বোহেয আশ্রয় ল্োভ েরহ এবং োহদর প্রহয়োজেীয়
উপেুক্ত ষ্টেষ্টেৎসো ল্োভ েরহ এই মষ্টেল্োহদর সোেোেয েহরো।
(হেোেে ৮:৩২)

