২৯।হে ঈশ্বর, আমরা ত ামার বাহযের জন্য ত ামাহয ধন্যবাদ দদই,
যা আমাহদর হৃদহে দৃঢ় প্র েে উৎপাদন যহর।আমরা প্রার্থনা যদর
সযল তরা াহদর জন্য তযন ত ামার বাযে াহদর হৃদেহয স্পর্থ যহর
যাহ ারা পদরত্রাণ লাভ যরহ পাহর। (হযােন ৬:৩৭)
৩০। তে প্রভু, আমরা সাদবথোর আর্ামেী নারী অনুষ্ঠানগুদল বেবোহরর
জন্য ত ামাহয ধন্যবাদ দদই যা অসংখ্ে মদেলাহদর যাহে উৎসাে
এবং সান্ত্বনা আহন।অন্যহদর যাহে আর্া আনার জন্য সামাদজয প্রচার
মাধেমগুদল তদওোর জন্য ত ামাহয ধন্যবাদ। (১ যদরন্থীে ১:৩)
৩১। তে প্রভু, হৃদহের বাগান অনুষ্ঠানদির মাধেহম সুইহেহনর
তরা াহদর স্পর্থ যরার জন্য আমরা ত ামাহয ধন্যবাদ দদই। এই
অনুষ্ঠানদি অহনযহয আহরাগে এবং পুনরুদ্ধার খ্ুুঁহজ তপহ সাোযে
যহরহে। (গী ৯:১১)

বাাংলাদেদের জন্য ববদেষ প্রার্ন্া
থ

১। প্রার্থনা করবেন যেন ঈশ্বর এই মহামাররর হাত যর্বক তার
ভালোসার সন্তানবেরবক রক্ষা কবরন এেং আমাবের যেশ যক কবরানা
মুক্ত কবরন। ঈশ্ববরর োকয অনুোয়ী (রেররময় ৩৩:৬) রতরন যেন
আমাবের যেবশর প্ররত অনুগ্র কবরন।
২। রেবশষ প্রার্থনা করবেন, োংলাবেবশ অবনক হতেররদ্র এেং মধ্য
রেত্ত মানুষ রবয়বে োবের এই কবরানা ভাইরাবসর কারবে সে রকম
আবয়র উৎস েন্ধ হবয় যেবে এেং োর কারবে অনাহাবর তাবের রেন
কাটাবত হবে। সমস্থ মানুষ যেন ঈশ্ববরর কাবে আবস এেং ঈশ্বর
যেন তার পেথত যর্বক তাবের জন্য সাহােয পাঠান।
৩। োংলাবেশ এখবনা ১০/৪০ উইব্ডা (সমস্থ জায়োয় আজও
সুসমাচার প্রচার হয় নাই) সীমাবরখায় আবে, প্রার্থনা করবেন ঈশ্বর
যেন তার োংলাবেবশ কােথকারী যলাক পাঠান এেং োংলাবেবশ যেন
সমস্থ োয়োয় আরিক জােরে ততরর হয়। েীশু েবলন, "শস্য প্রচুর
েবট, রকন্তু কােথকারী যলাক অল্প; অতএে শস্যবক্ষবের স্বামীর রনকবট
প্রার্থনা কর, যেন রতরন রনজ শস্যবক্ষবে কােথকারী যলাক পাঠাইয়া
যেন" (মরর্ ৯:৩৭-৩৮)।
৪। এখবনা রেরভন্ন জায়োয় ঈশ্ববরর রেশ্বাসীেে প্রতযক্ষ এেং
পবরাক্ষভাবে রেরভন্নভাবে অতযাচাররত হবে, রেবশষভাবে োরা
সুসমাচার রনবয় কাজ কবর তারা রেরভন্ন তেষবমযর রশকার হবে।
তাবের জন্য প্রার্থনা করবেন যেন ঈশ্বর তার সন্তানবেরবক তার পবক্ষর
রনবচ কবর রক্ষা কবরন এেং কােথকর ভাবে তাবের েযেহার কবরন।
সাধ্ু পল েবলন "আর আমরা যেন অরশষ্ট ও মন্দ যলাকবের হইবত
উদ্ধার পাই; যকননা সকবলর রেশ্বাস নাই। 3রকন্তু প্রভু রেশ্বস্ত; রতরনই
যতামারেেবক সুরস্থর কররবেন ও মন্দ হইবত রক্ষা কররবেন" (২
রর্ষলনীকীয় ৩:২-৩)।
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২। প্রতি মাসে প্রকাতিি ‘প্রিযািাময়ী নার়ী’ নামক প্রার্না
থ পঞ্জিকাটি
১০০টি ভাোয অনুবাতিি হসে, এবং ৬৫০০০ এরও ববতি মানুষ এক
েসে প্রার্না
থ করসে।

৫। োংলাবেবশর সরকার এেং োরা োংলাবেবশর সাংেঠরনক োরয়বে
রবয়বেন, োরা োংলাবেবশর উজ্জ্বল ভরেষ্যবতর জন্য প্রােপে কাজ
করবেন তাবের জন্য প্রার্থনা করবেন, তারা যেন যকান রকম পরীক্ষায়
না পবর, যকান রকম অননরতক কাবজ রলপ্ত না হবয় যেশ ও েবশর
জন্য সৎভাবে কাজ করবত পাবরন। তাবের মবধ্য যেন ঈশ্বরভয়
র্াবক, সবেথাপরর তারা যেন ঈশ্বরবক জানবত পাবর। "আমার সেথপ্রর্ম
রনবেেন এই, যেন সকল মনুবষ্যর রনরমত্ত, রেনরত, প্রার্থনা, অনুবরাধ্,
ধ্ন্যোে করা হয়; [রেবশষতঃ] রাজাবের ও উচ্চপেস্থ সকবলর
রনরমত্ত; যেন আমরা সম্পূেথ ভরক্তবত ও ধ্ীরতায় রনরুবেে ও প্রশান্ত
জীেন োপন কররবত পারর। তাহাই আমাবের োেকতথা ঈশ্ববরর সম্মুবখ
উত্তম ও গ্রাহ্য;" (১ তীমরর্য় ২:১-৩)।

2021. 12.
ঈশ্ববরর প্রশংসার উপর প্রার্থনার অনুবরাধ্সমূহ
"যতামরা প্রার্থনায় রনরেষ্ট র্াক, ধ্ন্যোে সহকাবর এ রেষবয় জারেয়া
র্াক"। (কলসীয় ৪:২) আমরা কৃতজ্ঞ হবত পারর না েরে না আমরা
আধ্যারিকভাবে জাগ্রত হই এেং ঈশ্ববরর রেস্তাররত রনবেথশনা অনুভে
করর। ঈশ্ববরর ধ্ারমথকতা, পরেেতা, যপ্রমময়তা, রচরন্তনতা, এই
কারবেই আমরা ঈশ্ববরর প্রশংসা করর এেং ধ্ন্যোে জানাই। আমরা
রডবসম্বর মাবস সারা রেশ্ব যর্বক পাঠাবনা ধ্ন্যোবের রেষয়গুরল রনবয়
প্রার্থনা করে। আসুন আমরা আধ্যারিক োবনর মাধ্যবম প্রভুর প্রশংসা
করর।
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আন্তবরক ভাদব প্রার্ন্া
থ করবি।

১। তে ঈশ্বর,এই অদ মারী চলাযালীন তরামানীে মণ্ডলীগুদল অনলাইহন
অহনয তবর্ী দৃশ্যমান েহেদেল।এই দবষেদি াহদরহয তসই সমস্ত
তলাযহদর সহে সাক্ষাৎ যরার সুহযাগ যহর দদহেদেল যারা এযদি
মণ্ডলীহ প্রহবর্ যরার সােস পাদিল না। (হপ্রদর ৮:৪)
২।হে দপ া,আমরা ত ামাহয ধন্যবাদ দদই,হয তযাদভে অদ মারী
জাপানীহদর জীবন সম্পহযথ আরও অদধয গাম্ভীহযথর সহে দচন্তা যরহ
বাধে যহরহে। ারা তযন জীবহনর উত্তরগুদলর জন্য ত ামার,অর্থাৎ স ে
ঈশ্বহরর অহেষণ যহর। (দযর্াইে ৫৫:১০-১১)
৩।হে দপ া, পোরাগুহের বুহেন পাস্টর যারাগাহর মদেলাহদর যাহে
ট্রান্সওোর্ল্থ তরদেও আর্ামেী নারী পদরচযথা যাজ আবার শুরু যরহ
পারার জন্য আমরা ত ামার যাহে যৃ জ্ঞ। তসখ্াহন আমরা তযন
পদরত্রাহণর বা থা আনহ পাদর ার জন্য ুদম তয তেিাহসদবযাহদর,
দবদভন্ন উপাদানগুদল এবং অনুদানগুদলর তজাগান দদি ার জন্য ত ামাহয
ধন্যবাদ। (হযােন ১৬:২২)
৪।প্রভু, ত ামাহয ধন্যবাদ দদই তয লাইহবদরোে

াহদর “যাও এবং

সেভাদগ া যহরা সপ্তাহে” ১৮ জন মদেলা খ্রীষ্টহয গ্রেণ যহরহে। আমরা
প্রার্থনা যদর যাহ আরও অদধয তলায পদরত্রাণ খ্ুুঁহজ পাে। (লূয ১৫:৬)
৫। তে ঈশ্বর, আমরা ত ামাহয ধন্যবাদ দদই তয আমরা তস্পহন ‘লুযাহনা
রত্নভাণ্ডার’ উপস্থাপন যরার দবষে অগ্রসর েহ

সক্ষম েহেদে।“আদম

সবথদা সদাপ্রভুর ধন্যবাদ যরব; াুঁর প্রর্ংসা সবথদা আমার মুহখ্ র্াযহব”
(গী ৩৫:১)।
৬।হে ঈশ্বর, দদক্ষণ তযাদরোে ৩০ জন দবশ্বস্ত তেিাহসবী ট্রান্সওোর্ল্থ
তরদেও আর্ামেী নারী সংস্থার সহে যাজ যরার জন্য আমরা ত ামার
প্রর্ংসা যদর। াহদর দবদভন্ন প্রদ ভা দাহনর জন্য এবং ত ামার তসবা
যরার জন্য াহদর এযহত্র আনার দবষহে ত ামাহয ধন্যবাদ দদই। (১
যদর ১২:৪-৬)
৭।হে দপ া, আর্ামেী নারী অনুষ্ঠানগুদলর মাধেহম উত্তর যহযর্াহসর
মুসদলম মদেলাহদর যাহে সান্ত্বনা আনার জন্য ত ামাহয ধন্যবাদ
দদই।অহনহযই াহদর োমীহদর ভাহলাবাসহ দর্হখ্হে, আর এখ্ন
াহদর ঘরগুদল র্াদন্ত এবং আর্ীর্ব্থাহদ পদরপূণথ। (লূয ১:৬৮)
৮। তে দপ া, আমরা ত ামার প্রর্ংসা যদর তয এই অদ মারী চলাযালীন
আর্ামেী নারী দেন্দী এবং বাংলাে অনুষ্ঠানগুদল সম্প্রচার যরহ
তপহরদেল।ভারহ দভদেও এবং ত ান যলগুদলর মাধেহম প্রার্থনাে
তযাগদান যরার উপাে তদওোর জহন্যও ত ামাহয ধন্যবাদ দদই।(ইব্রীে
১০:২৫)
৯।ঈশ্বহরর প্রর্ংসা তোয তয ফ্রাহন্সর দলহোুঁহ খ্রীষ্ট দবশ্বাসীরা প্রদ বের

দেহসম্বহর আহলার উৎসব চলাযালীন ৫,০০০ বাইহবল দব রণ যরহ
পাহর। ত ামাহয আরও ধন্যবাদ দদই তয অসংখ্ে তলাহযরা বাইহবল
চাইহে।(মদর্ ৪:৪)
১০।এই অদ মারীর সমে দবদভন্ন সমস্যার সম্মুখ্ীন েওো সহেও
দ দলপাইনহসর আর্ামেী নারী াগালগ সম্প্রচাহরর তরা ারা দবশ্বাহস
সুদৃঢ় তর্হয তয পদরপক্ব া তদদখ্হেহে ার জন্য ঈশ্বহরর প্রর্ংসা তোয।
আমরা আরও যৃ জ্ঞ তয অহনয তরা ারা বহলহেন তয ারা এই পদরচযথা
যাহজর মাধেহম ঈশ্বহরর বাহযের দ্বারা অ েন্ত আর্ীর্ব্থাদ তপহেহেন। (১
যদরন্থীে ১৬:১৩)
১১। তে প্রভু, আমরা ত ামাহয ধন্যবাদ দদই তয এই অদ মারীর সমে,
উত্তর ইউহরাহপর অসংখ্ে খ্রীষ্ট দবশ্বাসীরা উপলদি যহরহেন তয
সাক্ষাৎযাহরর বহন্দাবস্ত যরা এবং বেবসাদেয সভাগুদলর তর্হয প্রার্থনাে
ত ামার সহে দমদল েওোর দবষেদি খ্ুবই গুরুত্বপূণথ।(মাযথ ১:৩৫)
১২। তে দপ া,প গুথ াহল আর্ামেী নারী সম্প্রচাহরর জন্য ন ুন দল গঠন
যরার জন্য এবং স্পদি াইহের মহ া ন ুন অদেও মঞ্চ তর্হয এই
অনুষ্ঠানগুদর সম্প্রচাহরর সম্ভাবনা ত রী যরার জন্য আমরা ত ামাহয
ধন্যবাদ দদই। (গী ৬৩:৪)
১৩। তে দপ া, এই লযোউন চলাযালীন ঘহর তর্হয যাজ যরার যারহণ
তলাযহদর জীবন আরও অদধয নমনীে েহ পাহর। এই পদরহবর্ চীনা
মদেলাহদর পদবত্র আত্মার মাধেহম দবজেী খ্রীষ্টীে জীবনযাপন যরার সামর্থ
দদহি। (গী ৭১:৮)
১৪। তে ঈশ্বর, ত ামাহয ধন্যবাদ দদই তয এই যদঠন সমেগুদল সাদবথোর
দবশ্বাসীহদর বুঝহ সাোযে যহরহে তয ুদম সাবথহভৌম র্দির
অদধযারী।আমরা ত ামার উপর আস্থা রাখ্হ পাদর, প্রভু। (গী ৭১:৫)
১৫।হে ঈশ্বর, আমরা ত ামার প্রর্ংসা যদর, যারণ ুদম সব সমে
আমাহদর প্রার্থনাগুদল তর্াহনা। হরাই দ্বীপপুহে এবং তেনমাহযথ অসংখ্ে
দবশ্বস্ত মধেস্থ াযারীহদর তদওোর জন্য আমরা ত ামাহয ধন্যবাদ দদই,
াহদর মহধে অহনহযই বহু বের ধহর প্রার্থনা যরহেন। (১ তযােন ৫:১৪)
১৬। তে ঈশ্বর, অদ মারী চলাযালীন তবাহনোহরর অসংখ্ে তলায াহদর
চাযরী বজাে তরহখ্দেল এবং অন্যহদর তসবা যরহ সক্ষম েহেদেল বহল
আমরা ত ামার প্রর্ংসা যদর। (গী ৬৮:১৯)
১৭।হে ঈশ্বর, উরুগুহেহ অদ মারী চলাযালীন যীভাহব প্রযুদি আরও
ভাহলাভাহব বেবোর যরা যাে তসই দবষহে আমাহদর দর্ক্ষা তদওোর জন্য
আমরা ত ামার প্রর্ংসা যদর।এখ্ন জুহমর মাধেহম আমাহদর চাচথগুদল
প্রার্থনা যরহে, সেভাদগ া যরহে এবং এয সহে প্রভুর তভাজ গ্রেণ
যরহে। (দযর্াইে ২৫:১)
১৮।সবথর্দিমান সদাপ্রভু, আমরা ত ামার প্রর্ংসা যদর তয
ইহন্দাহনদর্োর দবশ্বাসীরা এখ্ন োধীনভাহব সামাদজয প্রচার মাধেহমর
দ্বারা সুসমাচার প্রচার যরহ পাহর।ন নু দবশ্বাসীহদর জন্য ত ামাহয

ধন্যবাদ দদই যারা এইভাহব াহদর সাক্ষেগুদল দনভথীযভাহব সেভাদগ া
যরহে।(হপ্রদর ৪:২৯)
১৯।হে প্রভু,আমরা তনপাহল আমাহদর ন ুন জা ীে সমেেযারী, ুল
মাো ামাংহের জন্য, এবং তসই সমস্ত ন ুন দবশ্বাসীহদর জন্য ত ামার
প্রর্ংসা যদর যারা তসখ্াহন ট্রান্স ওোর্ল্থ তরদেও আর্ামেী নারী পদরচযথার
মাধেহম আর্া খ্ুুঁহজ তপহেহে। (১ যদরন্থীে ১:৪)
২০। তে দপ া, আমরা সুইহেহন আমাহদর ট্রান্স ওোর্ল্থ তরদেও আর্ামেী
নারীর যহেয জন দবশ্বস্ত তেিাহসবী যাদরন, ইভা, যারদস্টন, তেহলন
এবং তরহবযার জন্য ত ামাহয ধন্যবাদ দদই। ুদম াহদর োহ র যাহজর
জন্য াহদর আর্ীর্ব্থাদ যহরা। (গী ৯০:১৭)
২১। সবথর্দিমান ঈশ্বর, আমরা ত ামাহয ধন্যবাদ দদই তয এই অদ মারীর
সমে দভহেৎনাহমর তরা ারা ট্রান্স ওোর্ল্থ তরদেও আর্ামেী নারী
অনুষ্ঠানগুদলর মাধেহম সান্ত্বনা এবং র্াদন্ত খ্ুুঁহজ তপহেহে। (২ যদর ১:২০)
২২। তে ঈশ্বর, আমরা ট্রান্স ওোর্ল্থ তরদেও আর্ামেী নারী তলাবাল
দমদনদির জামথান অনুদানযারী এবং সমর্থযহদর জন্য ত ামার প্রর্ংসা
যদর। াহদর সেদ পূণথ আদর্থয সাোযে দবদভন্ন ভাষাে আর্ামেী নারী
অনুষ্ঠানগুদল পদরচাদল যরার জন্য েদবহলর তজাগান দদহে আসহে।
(গালা ীে ৬:৯)
২৩।হে ঈশ্বর,আমরা ত ামার প্রর্ংসা যদর তয ুদম ইদর্ওপীোে ট্রান্স
ওোর্ল্থ তরদেও আর্ামেী নারীর জন্য র্রনার্থীহদর এবং উদ্বাস্তুহদর তসবা
যরার জন্য সুহযাহগর দরজাগুদল খ্ুহল দদহেহো। তে প্রভু, যাহদর ত ামার
স্পহর্থর প্রহোজন াহদর মহধে ত ামার আহরাগে এবং সম্পূণথ া আহনা।
২৪।হে সদাপ্রভু, দ দনসীে মণ্ডলীগুদলহ তয পুনগথঠন ঘিহে ার জন্য
আমরা ত ামার প্রর্ংসা যদর তযখ্াহন প্রার্থনা, মধেস্থ াযারী প্রার্থনা এবং
বেদিগ আদত্ময া ক্রমবদ্ধথমানভাহব আরও অদধয গুরুত্বপূণথ েহে উঠহে।
২৫।হে ঈশ্বর, তযাদভে অদ মারী সহেও এবের মাচথ মাহস জাপাহন ট্রান্স
ওোর্ল্থ তরদেও আর্ামেী নারী পদরচযথা যাজ শুরু েহ তদওোর জন্য
ত ামাহয ধন্যবাদ দদই।(দযর্াইে ৫৫:৮-৯)।
২৬।যহরানা ভাইরাস সঙ্কহির মহধে যারা তস্পহন আর্ামেী নারী সম্প্রচাহর
যাজ যহরহেন াহদর সযলহয রক্ষা যরার জন্য তে প্রভু, আমরা ত ামার
প্রর্ংসা যদর। (গী ৯:১)
২৭।হে দপ া, দমর্হনর মানদসয া দনহে তযাদরোর যারা প্রার্থনা যরহেন
াহদর জন্য ত ামাহয ধন্যবাদ দদই। আমরা এই ধরহণর আরও অদধয
দবশ্বস্ত মধেস্থ াযারীহদর জন্য প্রার্থনা যদর। (গী ৬৬:২০)
২৮।হে প্রভু, এই অদ মারীর সমে, দবহর্ষ যহর উত্তর যহযর্াহস
তযখ্াহন প্রযাহশ্য সুসমাচার প্রচার যরা যদঠন তসখ্ানও, সুসমাচার
প্রসাহরর জন্য প্রচার মাধেমহয বেবোর যরার জন্য ত ামাহয ধন্যবাদ
দদই। (হরামীে ৮:২৮)

