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বাাংলাদেদের জন্য ববদেষ প্রার্ থন্া 

১। বাাংলাদেদে ক াভিড-১৯এ মহা-মাভি ভেদেি পি ভেে বৃদ্ধি পাদে, 

এবাং প্রভিভেয়ি অদে  প্রাণ হাভে হদে। প্রার্ থো  িদবে কেে ঈশ্বি 

এই মহামাভিি হাি কর্দ  িাি িালবাসাি সন্তােদেিদ  িক্ষা  দিে 

এবাং আমাদেি কেে ক   িো মুক্ত  দিে। 

২। চলভি মাদস বাাংলাদেদে জাহাজ ডুভবদি অদে  কলাদ ি প্রাণ হাভে 

হদয়দে, কে সব পভিবাি িাদেি আত্মীয় স্বজে হাভিদয়দে িাদেি কেে 

ঈশ্বি সান্ত্বো োে  দি এবাং বাাংলাদেদে কেে এমে েুর্ থটো কর্দ  

িক্ষা পায়।  

৩। বাাংলাদেে এখদো ১০/৪০ উইদডা (সমস্থ জায়গায় আজও 

সুসমাচাি প্রচাি হয় োই) সীমাদিখায় আদে, প্রার্ থো  িদবে ঈশ্বি 

কেে িাি বাাংলাদেদে  াে থ ািী কলা  পাঠাে এবাং বাাংলাদেদে কেে 

সমস্থ োয়গায় আদ্ধত্ম  জাগিণ তিভি হয়।  

৪। এখদো ভবভিন্ন জায়গায় ঈশ্বদিি ভবশ্বাসীগণ প্রিযক্ষ এবাং 

পদিাক্ষিাদব ভবভিন্নিাদব অিযাচাভিি হদে, ভবদেষিাদব োিা 

সুসমাচাি ভেদয়  াজ  দি িািা ভবভিন্ন তবষদমযি ভে াি হদে। 

িাদেি জেয প্রার্ থো  িদবে কেে ঈশ্বি িাি সন্তােদেিদ  িাি 

পদক্ষি ভেদচ  দি িক্ষা  দিে এবাং  াে থ ি িাদব িাদেি বযবহাি 

 দিে।  

৫। বাাংলাদেদেি সি াি এবাং োিা বাাংলাদেদেি সাাংগঠভে  োভয়দে 

িদয়দেে, োিা বাাংলাদেদেি উজ্জ্বল িভবষযদিি জেয প্রাণপণ  াজ 

 িদেে িাদেি জেয প্রার্ থো  িদবে, িািা কেে ক াে ি ম পিীক্ষায় 

ো পদি, ক াে ি ম অনেভি   াদজ ভলপ্ত ো হদয় কেে ও েদেি জেয 

সৎিাদব  াজ  িদি পাদিে। িাদেি মদযয কেে ঈশ্বিিয় র্াদ , 

সদব থাপভি িািা কেে ঈশ্বিদ  জােদি পাদি।  

৬. বাাংলাদেেি জেয জরুিী ভিভিদি ভবদেষ প্রার্ থোি অেুদিায 

জাোদ্ধে। বিম থাদে বেযা বভলি অদে  মােুষ কিাগাভন্তদি আদে, 

অোহাদি ভেে  াটাদে। িাদেি সাহােযি জেয ভবদেষিাব প্রার্ে থা 

 িদবে। 

২। প্রভি মাদস প্র াভেি ‘প্রিযাোময়ী োিী’ োম  প্রার্ থো পদ্ধি াটট 

১০০টট িাসায় অেুবাভেি হদে, এবাং ৬৫০০০ এিও কবভে মােুষ এ  

সদে প্রার্ থো  িদে। 

2020. 8. 

ধন্যবাে এবাং প্রোংসা 

 গীি ১৫০ঃ ৬ " শ্বাস ভবভেষ্ট স দলই সোপ্রিুি প্রোংসা 

 রু । কিামিা সোপ্রিুি প্রোংসা  ি।  

আমাদেি স দলি প্রিুি মেলিাবদ  স্বী ৃভি জাোদি ও 

সম্মাে ো  িাি ক ােও অজহুাি বা  ািণ কেই। আমিা 

শ্বাস প্রশ্বাস ভেদি পাভি ক বলমাত্র িাাঁি জেয ।  িাাঁি 

 ািদণই সমস্ত ভ েু অদ্ধস্তদে এদসভেল; সবই িাাঁি এ াি 

উপি ভেিথিেীল, ভিভে সমস্ত ভ েু সটৃষ্ট  দিদেে িাাঁি 

অভযেস্ত  িাি জেয। 

 

 

 

소망의 여인들에서는  

여러분의 목소리를 듣기 원합니다. 

 

기도달력을 가지고 어떻게 기도하고 계시는지, 기도하면서 어

떤 유익을 얻으시는지, 하나님께서 어떤 마음을 주시는지, 기

도를 통해 어떤 변화가 생겼는지 등을 저희에게 알려주세요. 

여러분의 간증은 함께 기도하고 있는 사람들에게 큰 힘과 도

전이 됩니다. 

 

보내는 방법 

 카톡: nard70 

 이메일: phkorea@twrk.or.kr 

 문서로 보내기 어려우시면 전화로 말씀해주세요. 

02-886-5671 정인자 간사  

 만일 외국인이라면 당신의 언어로 보내주셔도 됩니다. 

 



আন্তবরক ভাদব প্রার্ থন্া করবি। 

 

১। আমিা ত্রাণ িথা  ভহসাদব কিামাদ  উচ্চী ৃি  ভি! এই সাং দটি 
সময়, েখে কলাদ িা িাদেি জীবে, মৃিুয এবাং মৃিুযি পিবিী জীবে 
ভেদয় গিীিিাদব ভচন্তা  িদে , িখে খ্রীষ্ট ভবশ্বাসীিা িাদেি ভবশ্বাস এবাং 
েীশু খ্রীদষ্টি মাযযদম অেন্ত জীবদেি আোি ভবষয়টট সহিাভগিা  িাি 
জেয সাহসী হদয়দেে। 

২। ভপিা, এই  দিাো িাইিাস সঙ্কদটি সময় কিামাি ভবশ্বস্তিা  এবাং 
সুিক্ষাি জেয আমিা কিামাি প্রোংসা  ভি। এই ল ্ ডাউে চলা ালীে 
িািদিি ট্রান্স ওয়ার্ল্থ কিভডও আোময়ী োিী েলটট প্রভিভেে স াল ১১টা 
কর্দ  সািা েুপুি কিামাি  াদে িাদেি হৃেয় কেদল ভেদয়দে। (১ েমূদয়ল 
১:১ ০-১১) 

৩। ঈশ্বি িুভম আমাদেি কজাগাে োিা! েিওদয়ি ট্রান্স ওয়ার্ল্থ কিভডও 
আোময়ী োিী েদল এ জে  অেুযযাে কলভখ া পাইদয় কেওয়াি জেয 
কিামাদ  যেযবাে জাোই। িািা ৮০টট অেুযযাে কি ডথ  দিদেে, 
কসগুলা সপ্তাদহ ভিেভেে স্পটটফাই, িাদেি ওদয়বসাইট এবাং কফাে 
কটক্সদটি মাযযদম সম্প্রচাভিি হয়। 

৪। িুভম সমস্ত আোি ঈশ্বি। েুদ্ধিন্তাি সময়, আমিা েখে কিামাি 
উপি আস্থা িাভখ িখে আমিা আমাদেি িয়দ  জয়  িদি পাভি। িুভম 
আমাদেি কিামাি আেন্দ এবাং োভন্তদি পূণ থ  ি। (কিামীয় ১৫:১৩) 

৫। আমিা কিামাদ  সমস্ত বুদ্ধিি ঈশ্বি ভহসাদব  আিাযো  ভি। 
এমে ী  টঠে পভিভস্থভিগুভলি মদযযও, িুভম আমাদেিদ  কিামাি 
 াদে কটদে োও এবাং আমাদেিদ  অেুিাপ  িাি আহ্বাে জাোও 
 ািণ কিামাি পর্ সব থো উিম। 

৬। আমিা এমে এ জে ভহসাদব কিামাি প্রোংসা  ভি, প্রিু, ভেভে 
কিামাি সন্তােদেি মদযয ঐ য আদেে। কেপাদল ট্রান্স ওয়ার্ল্থ কিভডও 
আোময়ী োিী েদল খ্রীটষ্টয় ঐ য আোি জেয, কিামাি মদযয িাদেি 
পভিভচভি, মূলয, ভবশ্রাম এবাং আো খুাঁদজ পাওয়াি জেয কিামাদ  
যেযবাে ভেই । (গীি ৬২:৫-৮) 

৭। োিা কিামায় জাদে ো কসই কলা দেি হদয় ফাটদল ো াঁড়াদোি জেয 
আিও অভয  সময় কেওয়াি উদেদেয েয়াময় ঈশ্বি ভহসাদব, কহ ভপিা, 
আমিা কিামাদ  কগৌিবাভিি  ভি। োিা কিামাি আমন্ত্রদণ  খেও সাড়া 
োে  দি ো িাদেি  উদেদে এবাং কিামাি সদে োদেি সম্পদ থি 
পুেরুিাদিি প্রদয়াজে আদে িাদেি উদেদে প্রার্ থো  িাি জেয  
আমিা কেে এই সুদোগ বযবহাি  ভি। 

৮। পভিবিথে এবাং অভেিয়িাি এই সময়গুভলদি, িুভম ভবশ্বাসদোগয 
এবাং প্রভিজ্ঞা িক্ষা ািী ভহসাদব ো াঁভড়দয় আে। কিামাি প্রভিজ্ঞাগুভল 
আমাদেি েৃঢ় ভিভি োি উপি আমিা আোময়ী োিী ভহসাদব আমাদেি 
জীবে গদড় িুভল। (গণো ২৩:১৯) 

৯। কিামাদ  আমাদেি সাব থদিৌম সোপ্রিু ভহসাদব প্র াদেয কর্াষণা 
 িাি জেয আমিা আমাদেি  াোডাি েদল কোগোে  ভি। “ক েো 
িা াঁহাদিই স লই সৃষ্ট হইয়াদে; স্বদগ থ ও পভৃর্বীদি, েৃেয ভ  অেৃেয কে 
ভ েু আদে, ভসাংহাসে হউ , ভ  প্রিুে হউ , ভ  আভযপিয হউ , ভ  
 ি্থিৃে হউ , স লই  িা াঁহাি দ্বািা ও িা াঁহাি ভেভমি সষৃ্ট হইয়াদে; আি 
ভিভেই স দলি অদে আদেে, ও িা াঁহাদিই স দলি ভস্থভি হইদিদে” 
( লসীয় ১:১৬-১৭)। 

১০।  কহ ঈশ্বি, আমিা কিামাি প্রোংসা  ভি  ািণ িুভম মেলময়!  
িুভম প্রভিষ্ঠােগুভলদ , পভিচো াঁগুভলদ  এবাং প্রভিবাসীদেি েু স্থদেি 
খােয ভেদি, কব ািদেি প্রদয়াজেীয় দ্ধজভেসপত্র ভেদি এবাং গৃহহীেদেি 
আশ্রয় ভেদি সক্ষম  দিভেদল। 

১১। িুভম আমাদেি পভিত্রাদণি তেল!  কিামাি সদে সম্পদ থি মদযয 
কলা দেি আোি জেয কবাোদি আোময়ী োিী অেুষ্ঠােগুভল বযবহাি 
 িাি জেয কিামাদ  যেযবাে।  েখে িাদেি কফসবু  কপদজ কিামাি 
বা য সহিাভগিা  িা হদয়দে, িখে  এটট কলা দেি িুদল যদি এবাং 
কিামাি  াদে আদে! (গীি ৯৫:১-৩) 

১২। কহ সোপ্রিু আমিা কিামাি আিাযো  ভি  ািণ িুভম ভবেযমাে। 
আমিা আমাদেি পাভর্ থব পভিবাদিি কর্দ  কবেোগুভলদ  কিামাি  াদে 
আভে এবাং কিামাি প্রভিজ্ঞায় আমিা েৃঢ়রূদপ ো াঁভড়দয় র্াভ , েখে িুভম 
বদলভেদল, “আভম ক ােও ক্রদম কিামাদ  োভড়ব ো, ও ক ােও ক্রদম 
কিামাদ  িযাগ  ভিব ো ” (ইব্রীয় ১৩:৫খ)। 

১৩। কহ সোপ্রিু, ১৯৯৯ সাল কর্দ  ইদন্দাদেেীয় এবাং জািাভেজ 
আোময়ী োিী অেষু্ঠােগুভলদ  আভর্ থ  অেুোে কজাগাদোি জেয এবাং 
কসই অেুষ্ঠােগুভলদ  সম্প্রসাভিি  িাি জেয স্থােীয় কেেে কেওয়াি 
জেয আমিা কিামাদ  উচ্চী ৃি  িভে। লক্ষ লক্ষ স্ত্রীদলা  এখে 
ঈশ্বদিি বা য এবাং স্বাস্থয সম্পদ থ শুদেদে। 

১৪। আমাদেি িক্ষা ািী এবাং আশ্রয় ভহসাদব, কহ সোপ্রিু, কিামাি োম 
উেোভপি হে। “ভিভে আপে পালদখ কিামাদ  আবৃি  ভিদবে, িা াঁহাি 
পদক্ষি েীদচ িুভম আশ্রয় পাইদব ” (গীি ৯১:৪)। 

১৫। কহ ঈশ্বি, আমিা কিামাদ  সমস্ত ভ েু এ  সদে মেদলি জেয 
 িা ঈশ্বি ভহসাদব প্রোংসা  িাি জেয আমাদেি ভফভেেীয় েদল 
কোগোে  ভি। েীশুি  ্রুেভবি হওয়াি মদযয, আমিা কিামাদ  এই 
ভেগূঢ়িত্ত্ব প্র াে  িদি কেভখ কে অন্ধ াদিি মদযয এবাং আমাদেি 
জীবদেি সমস্ত  দষ্টি মদযযও আমিা আোি আদলা কেখদি পাই। 
(কিামীয় ৮:২৮) 

১৬। কহ ভপিা, আোময়ী োিী ভহসাদব, আমিা কর্াষণা  ভি, কে িুভম 
আমাদেি তেভি  উৎ ষ থ। আমিা কিামাি মদযয আমাদেি পভিভচভি 
েহণ  ভি,  ািণ আমিা কিামাি  েযা, কিামাি প্রভিমূভিথদি সৃষ্ট 
হদয়ভে। (আভে ১:২৭) 

১৭। আমিা কিামাদ  আমাদেি সাব থদিৌম সোপ্রিু ভহসাদব সম্মাে  ভি, 
ভেভে এ টট ভবশ্ব সঙ্কটদ  বযবহাি  দিভেদলে েখে সমস্ত  াে থ লাপ 
কর্দম কগভেল ো আমাদেিদ  আমাদেি জীবে, মৃিুয এবাং আদ্ধত্ম  
ভবষয়গুভলদ  গিীিিাদব ভচন্তা  িদি সাহােয  দি। এই ভবষয়টট 
আমাদেি কিামাি সদে এবাং অেযদেি সদে আমাদেি সম্প থগুভলি 
গুরুদেি উপি প্রভিফভলি  িদি এবাং মূলযায়ে  িদি কেয়। 

১৮। কহ ঈশ্বি, আমিা কিামাি প্রোংসা  ভি, কে আমাদেি কপালযাদেি 
ভবশ্বাসীিা েখে সামো সামভে এ  সদে ভমভলি হদি পািভেল ো, িখে 
িুভম অে-লাইে প্রার্ থোয় িাদেি হৃেয়দ  ঐ যবি  দিভেদল এবাং িুভম 
মূলযবাে  োম  মভহলাদেি অেুষ্ঠােটট কি ডথ  িদি িাদেি সক্ষম 
 দিভেদল। (কিামীয় ১২:৫) 

১৯। প্রিু, িুভম আমাদেি োভন্ত। “আি োভন্তি প্রিু স্বয়াং সর্ব্ থো 
সর্ব্ থপ্র াদি কিামাভেগদ  োভন্ত প্রোে  রুে” (২ ভর্ষলেী ীয় 
৩:১৬ )। 

২০। এই সময় েখে কলাদ িা অবাদয আদ্ধত্ম   দর্াপ র্ে  িদি 
পািদে, িখে িুভম  ীিাদব আমাদেি িক্ষা  দিভেদল কসই ভবষদয় 

আমাদেি সাক্ষয আমিা কেে ভবশ্বস্তিাদব সহিাভগিা  িদি পাভি, 
 ািণ ভিভে আমাদেি ক্ষমােীল ভপিা! (ইভফষীয় ৪:৩২) 

২১। আমাদেি সৃটষ্ট িথা ভহসাদব, আমিা কিামাি আিাযো  ভি, ঈশ্বি,  
ভেভে  আমাদেি অেুপ্রাভণি  দিে, কিামাি সৃষ্ট প্রাণী ভহসাদব, আমিা 
কেে আোময়ী োিী অেুষ্ঠােগুভলি মাযযদম ইউদক্রদেি মভহলাদেি 
কসবা  িদি পাভি। 

২২। আমিা কিামাদ  ভমলে ািী ঈশ্বি ভহসাদব কিামাি প্রোংসা  ভি। 
কেদেি মাযযদম আমাদেি পভিবািগুভলদ  পভিচাভলি  িাি জেয 
কিামাদ  যেযবাে ভেই ো কিামাি উপি আমাদেি আস্থাদ  আিও বৃদ্ধি 
কেয় এবাং আমাদেি সম্প থগুভলদ  আিও েদ্ধক্তোলী  দি। 

২৩। প্রিু, আমিা আমাদেি ত্রাণ িথা ভহসাদব কিামাদেি প্রোংসা  ভি। 
অসুস্থিাি সময় পরৃ্  র্া াি সময়, ফ্রাদন্স অভবিি কিামাি সুসমাচাি 
সম্প্রসাভিি হদয়ভেল। িািা কেে কিামাি প্রদয়াজে বুঝদি পাদি এবাং 
িাদেি েুষ্টিাি পর্গুভল কর্দ  সদি আদস। (ভেিভময় ২৬:৩) 

২৪। কহ সোপ্রিু, িুভম “ ৃপাময় ও কেহেীল, কক্রাদয যীি ও েয়াদি মহাে” 
(গীি ১৪৫ : ৮)।  

২৫। কহ সোপ্রিু, িুভম ভবশ্বস্ত ! কিামাভেয়াি  ািাগাদি মভহলাদেি মদযয 
পভিচে থা ািী আমাদেি েদলি সেসযদেি সুিক্ষা  িাি, পভিচাভলি 
 িাি এবাং অেুপ্রাভণি  িাি কিামাি প্রভিজ্ঞাগুভল িুভম িক্ষা  দিদো। 
(গীি ১১৭:২) 

২৬। প্রিু, কিামাি প্রোংসা  ভি,  ািণ সমুেয় জগৎ এবাং সমুেয় 
মােবজাভি কিামাি ভেয়ন্ত্রণাযীে। “িুভম মহাে, কিামাি োমও পিাক্রদম 
মহৎ” (ভেিভময় ১০:৬)। 

২৭। প্রিু, েিজে ক াভিড -১৯ কিাগ কর্দ  সুস্থ হদয়দেে, িাদেি জেয 
আমিা আদিাগয ািী ঈশ্বি ভহসাদব কিামাি প্রোংসা  ভি! 
জীবেগুভলদ  সিাসভি স্পে থ  িাি জেয কিামাদ  যেযবাে ভেই এবাং 
অসাংখয সমভপ থি  ভচভ ৎসা ভবিাদগি  মীদেি মাযযদম  াজ  িাি 
জেয কিামাদ  যেযবাে ভেই। (গীি ১০৩:৩) 

২৮। েীশু, িুভম আমাদেি জীবে রুটট। আমিা মযয ইউদিাদপ আমাদেি 
ট্রান্স ওয়ার্ল্থ কিভডও আোময়ী োিী েদলি জেয কিামাি প্রোংসা  ভি 
োিা কসই কলা দেি মদযয এই সিযটট প্রসাভিি  িদে োিা িাদেি 
প্রাণদ  িৃপ্ত  িাি জেয সম্পদেি িাভে জমাদোি কচষ্টা  দি চদলদে। 
(কোহে ৬:৩৫) 

২৯। ভপিা, আমিা  কিামাদ  সান্ত্বোোিা ভহসাদব েহণ  ভি। িুভম 
সািা পভৃর্বীি কসই সমস্ত পভিবািগুভলদ  কিামাি অেুেহ, েয়া এবাং 
সান্ত্বো োও োিা এই সাম্প্রভি  মাসগুভলদি িাদেি িাদলাবাসাি 
কলা দেি হাভিদয়দেে। (ভেোইয় ৬১:২-৩) 

৩০। আমিা আমাদেি সাভব থয়াে েদলি সেসযদেি সদে কোগোে  ভি, 
োিা সঙ্কদটি মদযযও মেলময় ঈশ্বি ভহসাদব এবাং োভন্তোিা ভহসাদব 
কিামাি বাদ যি মাযযদম উৎসাহ োে ািী ভহসাদব কিামাি প্রোংসা 
 দি। 

৩১। মৃিুযদ  জয় ািী ভহসাদব আমিা কিামাি প্রোংসা  ভি। িুভম 
পুেরুত্থাে এবাং জীবে। োিা কিামাদ  ভবশ্বাস  দি িািা মিদলও 
ভচি াল জীভবি র্া দব। (কোহে ১১:২৫) 


