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বাাংলাদেদের জন্য ববদেষ প্রার্ থন্া 

১। এখনও বাাংলাদেদে কভিড-১৯ এর কারদে অদনক 

মানষু আতদের মদযে আদে। প্রার্ থনা করদবন যেন ঈশ্বর 

আমাদের যেেদক এই মহামারীর হাত যর্দক রক্ষা কদরন। 

এবাং হত েভরদ্র মানষুদক রক্ষা কদরন। 

২। এখনও বাাংলাদেদের ভবভিন্ন জায়গায় অভেক্ষার কারদে 

বালে ভববাদহর প্রচলন রদয়দে, োর কারদে অকাল মতৃয ের 

হার বাড়দে, সাদর্ সাদর্ োভরদ্রতা বৃদ্ধি পাদে। প্রার্ থনা 

করদবন যেন বাাংলাদেদের সব জায়গায় ভেক্ষার আদলা 

যপ ৌঁোদত পাদর, ঈশ্বর যেন মানষুদক জ্ঞান োন কদর, এবাং 

সবাই যেন সদচতন হয়। 

৩। যে সমস্থ জায়গায় এখনও সসুমাচাদরর আদলা যপ োয় 

নাই, যসখাদন যেন ঈশ্বর তার মদনানীতদের যপ্ররে কদর 

আন্ধকাদর জীবন োপন করা মানুষদের আদলার পর্ 

যেখাদত সাহােে কদর এর জনে ভবদেষ প্রার্ থনা করদবন। 

৪। যে সমস্থ ভবশ্বাসীগন ভবভিন্ন িাদব অতোচাভরত হদে 

ঈশ্বর যেন তাদের ঢাল হদয় সমস্থ ভবপে যর্দক রক্ষা কদরন 

এর জনে প্রার্ থনা করদবন। 

৫। বাাংলাদেদের সরকার এবাং োরা বাাংলাদেদের 

সাাংগঠভনক োভয়দে রদয়দেন তারা যেন যেে ও েদের 

জনে সৎিাদব কাজ করদত এর জনে ভবদেষ প্রার্ থনা 

করদবন। 

২। প্রভত মাদস প্রকাভেত ‘প্রতোোময়ী নারী’ নামক প্রার্ থনা পদ্ধিকাটি 

১০০টি িাসায় অনুবাভেত হদে, এবাং ৬৫০০০ এরও যবভে মানুষ এক 

সদে প্রার্ থনা করদে। 

 

<기도 후원자의 편지> 

저는 매월 첫째 금요일에 열리는 ‘소망의 기도’에 참

여하여 기도달력에 따라 같이 기도하고 있습니다.  

기도달력을 통해서, 지금까지 스스로는 알 수 없었던 

여러 나라 여성들의 다양한 문제나 현상에 대해 알

게 되었습니다. 

세계의 여성들이 안고 있는 괴로움을 알고, 저도 같

은 여성으로서 그 신음에 공감하면서 생활 속에서 

더 의식하며 기도하게 되었습니다. 신기하게도 그녀

들을 위해서 기도할 때, 때로 내 안에 있는 아픔도 

치유되는 경험을 합니다. 예수님의 사랑이 우리를 회

복시켜 주십니다.  

일본에는 복음이 절실히 필요합니다. 일본의 여성들

이 믿음으로 인해 일어나고, 하나님께서 주신 사명 

가운데 살아갈 수 있도록 TWR 라디오 방송이 사용

되기를 위해서도 기도합니다. 

미쯔요 
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ম াদের জন্য প্রার্ থন্া 

জাভত ও বে থ ভনভব থদেদষ সকল মানুদষর কাদে সসুমাচার 

প্রচার করা আমাদের একান্ত কতথবে।  এিা হল এক মহান 

আজ্ঞা ো আমরা প্রিয র  কাে যর্দক যপদয়ভে।  এই 

পৃভর্বীদত আমাদের সমস্ত সমসোর একমাত্র সমাযান হল 

ভিষ্ট েীশু, সসুমাচার প্রচাদরর এখনই হল সটঠক সময়।  

এবাং আমরা যেন এখনই শুরু কভর। 



আন্তবরক ভাদব প্রার্ থন্া করবি। 

 

১। এই সাংকদির সময় ভকরভগজস্তাদন বেদ্ধিগতিাদব অদনদক ঈশ্বদরর 

অনুসন্ধান করদে, অদনদক ইসলাম যদম থর ভেদক চদল োদে। যহ ভপতা, 

যসখানকার িীষ্ট ভবশ্বাসীরা যেন ভনিীক িাদব সদতের ভবষয় কর্া বদল, 

এবাং মযে এভেয়ার যলাদকরা যেন একমাত্র সতে ঈশ্বর, যতামার মদযে 

পভরত্রাে খুুঁদজ পায়। (ভেোইয় ৪৫:৬) 

২। ঈশ্বর, আমরা কদবাভডয়ায় িীষ্ট ভবশ্বাসীদের একতার জনে প্রার্ থনা 

কভর। ভবশ্বাসীরা যেন লবে এবাং যজোভত হওয়ার জনে এক সদে কাজ 

কদর োদত অভবশ্বাসীরা যেন ঈশ্বদরর িাদলাবাসা যেখদত পায় এবাং  

তা ুঁর পভরত্রাদের আকাঙ্খা করদত পাদর (মভর্ ৫:১৩-১৬)। 

৩। আমরা ইভর্ওভপয়ার যসই সমস্ত যলাকদের োরীভরক পভরত্রাদের জনে 

প্রার্ থনা কভর োরা যকাভিড-১৯ এর জনে তাদের কাজ হাভরদয়দে এবাং 

অনাহাদর িয গদে । এদের সদে োরা ভচভকৎসার অিাদব মারা োদে 

তাদের জদনেও প্রার্ থনা করুন। (গীতসাংভহতা ৫৪:৪) 

৪। আমরা ইউদেদনর যসই সমস্ত নামযারী ভবশ্বাসীদের জনে প্রার্ থনা 

কভর োরা প্রকৃতিাদব পভরত্রাে না পাওয়া সদেও যমীয় দ্ধেয়াকম থ 

সম্পােন করদে। ঈশ্বর, তাদের মদযে যেন প্রকৃত আদ্ধিক জীবন 

আদনন। (২ রাজা ১৭:৩৩) 

৫। আমরা যসই সমস্ত মভহলাদের জনে প্রার্ থনা কভর োদের এভেয়ার 

পভততালয়গুভলদত কাজ করদত বাযে করা হদে।িীটষ্টয় সাংস্থাগুভলদক 

প্রজ্ঞা োও োরা এই সমস্ত মভহলাদের োরীভরকিাদব এবাং আদ্ধিক িাদব 

মুি করার জনে কাজ করদেন। (ভেরভময় ৩৪:৮) 

৬। কদরানা িাইরাদসর সময় যলাদকরা েখন িদয়র সদে এবাং 

যবপদরায়ািাদব ঈশ্বদরর সাহাদেের জনে আতথনাে করদে, তখন তারা 

যেন প্রকৃত ঈশ্বরদক খুুঁদজ পায় ভেভন তাদের োভন্ত এবাং আো ভেদত 

পাদরন, োরা তা ুঁদক ভবশ্বাস কদর এবাং অনসুরে কদর। 

৭। আমরা আলদবভনয়ার যসই সমস্ত মভহলাদের জনে প্রার্ থনা কভর োরা 

ভবদ্ধেন্ন হদয়দগদে, োদের স্বামীরা তাদের বাইদবল পাঠ করদত যেয় না 

অর্বা তাদের বাইদবল পুভড়দয় ভেদয়দে । তারা যেন আোময়ী নারী 

যরভডও অনষু্ঠানগুভলর মাযেদম আো খুুঁদজ পায় এবাং েীশুদত পভরত্রাে 

খুুঁদজ পায়। (গীত ১০:১৭) 

৮। যবভনদনর অজ গ্রাদমর মভহলারা যেন ঈশ্বদরর বাদকের দ্বারা মায়াভব 

েদ্ধির রীভতনীভতর মায়াজাল যর্দক এবাং অভনষ্টকর প্রর্াগুভলর বদ্ধিে 

যর্দক ঈশ্বদরর বাকে দ্বারা মুি হয় এবাং তা ুঁর যপ্রদমর অভিজ্ঞতা লাি 

কদর, তার জনে প্রার্ থনা করুন । (ভদ্বিঃ ভববরে ১৮:৯) 

৯। প্রিয , উরুগুদয়র আোময়ী নারীদের উপস্থাপনা েলটিদক প্রজ্ঞা ভেন 

োদত তারা পভরত্রাদের বাতথাটিদক স্পষ্টিাদব উপস্থাপন করদত পাদর 

এবাং োরা শুনদে তারা যেন সাড়া ভেদত পাদর! (ইভিষীয় ৬:১৯) 

১০। প্রিয , এই প্রচার মাযেদমর পভরচে থা দ্বারা যেন গুপ্ত যন সারা 

ইউদরাদপ েভড়দয় পড়দত পাদর তার জনে িাকা পভরদোয করদত  

জাম থানীর ভবশ্বাসীদের উৎসাভহত করুন। যতামার নাদম পভততালদয়র 

মভহলাদের মদযে পভরত্রাে উপভস্থত কর। (োদকাব ৫:১৬) 

১১। ভপতা, আমরা ভসোপুদরর রাজননভতক েলগুভলর মদযে ঐদকের 

জনে প্রার্ থনা কভর োদত তারা যেদের জনে এক সদে কাজ করদত পাদর 

এবাং অভতমারীর ভবষয়টিদক জয় করদত পাদর। (২ বাংো ৩০:১২) 

১২। ভপতা, ফ্রাদের ভবশ্বাসীরা যেন আর আিতৃপ্ত না হয় ভকন্তু পভরবদতথ 

তারা অনেদের িাদলাবাদস, যতামরা জনে সাহদসর সদে সাক্ষে যেয় এবাং 

তাদের যেদে উদ্দীপনার জনে অযোবসাদয়র সদে প্রার্ থনা কদর। 

(যরামীয় ১৩:৮) 

১৩। কদরানা িাইরাদসর সাংকদির সময়, ভিদয়তনাদমর অদনক পভরবার 

েীশুদক তাদের পভরত্রাতা রূদপ গ্রহে কদরদে। েদ্ধি লাি করার জনে 

এবাং ঈশ্বরদক উপলভি করার জনে এবাং তাদের নতয ন ভবশ্বাদসর জনে 

তারা যেন বাইদবল ক্নাদস যোগোন করা োয়। (ইব্রীয় ৫:১৪) 

১৪। ভপতা, োরা ব্রাদ্ধজদলর কারাগারগুভলদত বদ্ধি আদে তাদের জনে 

প্রার্ থনা কভর োদত যতামার আিার দ্বারা তাদের হৃেয় আদলাভকত হয় 

এবাং তারা যেন িীষ্টদক তাদের ত্রােকতথা ভহসাদব জানদত পাদর এবাং 

প্রকৃত স্বাযীনতার অভিজ্ঞতা লাি করদত পাদর। (গালাতীয় ৫:১) 

১৫। এই পরৃ্ক অবস্থায় র্াকার সময় েভক্ষে আভফ্রকার যলাদকরা যেন 

তাদের জীবদনর মূলোয়ন করদত পাদর এবাং মতৃয ের পর তাদের গন্তবে 

পদর্র ভবষয় ভবদেষিাদব ভচন্তা করদত পাদর। ভপতা, যতামার সদতের প্রভত 

তাদের েৃটষ্ট খুদল োও োদত তারা তাদের পাদপর ভবষয় অনুতাপ করদত 

পাদর, যতামার পভরত্রাদের উপহার গ্রহে করদত পাদর এবাং তাদের 

সৃটষ্টকতথা,  যতামার সদে সদ্ধিভলত হদত পাদর। (মাকথ ১:১৫) 

১৬। ভপতা, যতামার সন্তান ভহসাদব, আমরা যেন প্রভতভেন যতামার ইো 

পালদনর যক্ষদত্র ো ভকেয  বাযাজনক হদব যসই সকল ভবষদয় আমাদের 

প্রাযানেগুভল, সময় ভনর্ থণ্টগুভল, সম্পকথগুভল এবাং অনে সমস্ত 

বাযাজনক ভবষয়গুভলদক পভরবভতথত করদত পাভর। (গীত ২৫:৪-৫) 

১৭। যনপাদলর যসই সমস্ত যলাকদের জনে আমরা যতামার কাদে 

আতথনাে কভর োরা তাদের পভরত্রাদের জনে মদ্ধিদর এবাং যেবতাদের 

কাদে ননদবেে উৎসগ থ করদে, েভরদ্রদের খাবার োন করদে, অর্বা 

তীর্ থোত্রা করদে। িীষ্ট ভবশ্বাসীদের সদে এই সমস্ত  অদেষীদের 

সাংদোগ কভরদয় োও োরা তাদের কাদে এই সতেটি সহিাভগতা করদত 

পাদর যে যকবল েীশু িীদষ্টর মাযেদমই পভরত্রাে  পাওয়া োয়। (গালা 

২:১৬) 

১৮। প্রিয , আমরা োচ্ঞা কভর, যে পোরাগুদয়র আোময়ী নারী 

যস্বোদসবীগে, ভেক্ষকগে এবাং কমীগে যে বীজ বপন কদরদেন তা 

যেন যসই সমস্ত মভহলাদের হৃেদয় স্থায়ী িল উৎপন্ন কদর। (যোহন 

১৫:৪-৫) 

১৯। আমরা প্রার্ থনা কভর যে ইদিাদনভেয় এবাং জািানীজ ্আোময়ী নারী 

যরভডও অনুষ্ঠানগুভল, স্বাস্থে পভরদষবা এবাং হস্তভেদের প্রভেক্ষদের 

মাযেদম আমাদের পভরচে থো কাজগুভল যেন অভবশ্বাসীদের হৃেয় এবাং 

যচাখগুভল ঈশ্বদরর িাদলাবাসা এবাং পভরত্রাদের প্রভত খুদল যেয়। (যপ্রভরত 

২৬: ১৭খ – ১৮) 

২০। আমরা আরব জগদতর মভহলাদের পভরত্রাদের জনে মযেস্থতাকারী 

প্রার্ থনা কভর। তারা যেন েন্ত্রো এবাং ধ্বাংস যর্দক মুি হয় ো তাদের 

সমাজগুভলদত প্রায়ই যেখা োয়। (গীত ১১৯:১৮) 

২১। ভপতা, আমরা যডনমাদকথর পভরবারগুভলর মদযে ঐকে এবাং 

আদরাদগের জনে প্রার্ থনা কভর, যেখাদন এই পরৃ্ক র্াকার সময় এবাং সব 

ভকেয  বন্ধ র্াকার সময় র্দরায়া ভহাংস্রতা বৃদ্ধি পাদে। োরা ভনরাপে একটি 

স্থাদনর অদেষদে ভবপদের মদযে আদে তাদের আশ্রয় োও এবাং সাহােে 

কর। (২ েমূদয়ল ২২:৩) 

২২। আমরা প্রার্ থনা কভর যে উত্তর যকাভরয়ার যে েরোর্ীরা চীন, রাভেয়া 

এবাং েভক্ষেপূব থ এভেয়ায় আদে তারা যেন সুসমাচার শুনদত পায় এবাং 

েীশুদক তাদের ত্রােকতথারূদপ গ্রহে কদর। প্রিয , যে ভমেনারীগে এই 

েরোর্ীদের সুরক্ষা োন করদে তাদের ভনরাপে রাদখা। (ভেোইয় 

১৬:৩খ-৪ক) 

২৩। আমরা আলদবভনয়ার মণ্ডলীগুভলর মদযে ঐদকের জনে প্রার্ থনা 

কভর। প্রিয , তাদের পালকদের এবাং যনতাদের নম্র হৃেয় োও োদত তারা 

পরস্পরদক যেদখ যেমন তয ভম তাদের যেদখা। োদত অভবশ্বাসীরা বুঝদত 

পাদর যে তাদের পরস্পদরর প্রভত এই িাদলাবাসা আসদল যতামরা কাে 

যর্দক প্রবাভহত হয়। (১ কভর ১২:১২) 

২৪। প্রিয , োরা যতামাদক জাদন না তাদের সকদলর পভরত্রাদের জনে 

আমরা যতামার কাদে োচ্ঞা কভর। “তয ভম তা ুঁহার নাম েীশু (ত্রােকতথা) 

রাভখদব, কারে ভতভনই আপন প্রজাভেগদক তাহাদের পাপ হইদত ত্রাে 

কভরদবন” (মভর্ ১:২১)। 

২৫। ভপতা, আমরা যপালোদণ্ডর যসই সমস্ত মণ্ডলীগুভলর জদনে প্রার্ থনা 

কভর োরা গীজথায় োয় এবাং অিাবী মানুষদের সাহােে করার ভবষয় 

অেীকারবি ভকন্তু এখনও তারা েীশু িীদষ্টর মাযেদম প্রকৃত পভরত্রাে 

খুুঁদজ পায়ভন। (ইব্রীয় ২:১-৪) 

২৬। প্রিয , আমরা লাইদবভরয়ার মভহলা এবাং বাভলকাদের জনে প্রার্ থনা 

কভর োদত তারা ট্রাে ওয়ার্ল্থ যরভডদয়ার মাযেদম এবাং প্রচারকদের 

মাযেদম েীশু িীদষ্টর সুসমাচার শুনদত পায় এবাং িীদষ্টর কাদে তাদের 

জীবন োদনর জনে েৃঢ় ভসিান্ত গ্রহে কদর। (ভদ্ব: ভববরে ১৭:১১) 

২৭। কদবাভডয়ায় যেদহতয  যরভডদয়াদত েীশুর জদের কাভহনী সম্প্রচাভরত 

হদে, যসদহতয  এটি যেন কদর্াপকর্দনর স্িুভলদে পভরেত হদত পাদর, 

যেন যলাকদের হৃেয়দক জাগ্রত করদত পাদর এবাং েীশুদক ত্রােকতথা 

ভহসাদব গ্রহে করার জনে যেন যলাকদের আকষ থে করদত পাদর। (১ 

ভপতর ১:৩) 

২৮। ভপতা, িারদত আমাদের ট্রাে ওয়ার্ল্থ যরভডও আোময়ী নারী েলদক 

সাহস এবাং ভনিীকতা োও। তাদের সাক্ষে যেন যসখানকার মভহলাদের 

হৃেয়দক স্পে থ কদর োদের যতামাদক গ্রহে করার প্রদয়াজন আদে। 

(মাকথ ৮:৩৪-৩৮) 

২৯। প্রিয , আমরা সুইদডদনর যে বদনর সভন্ধকাদল উপনীত তরুে 

তরুেীদের জনে প্রার্ থনা কভর োরা িীটষ্টয় সহিাভগতাদক পশ্চাদত যিদল 

এদসদে এবাং এখন তারা তাদের পিিূভমর ভবষয় প্রশ্ন করদে। পভবত্র 

আিা যেন তাদের যমীয় ভবশ্বাদসর ত্রুটি তাদের যেভখদয় যেন এবাং 

যতামার সদতের ভবষয় যেন তাদের উপলভি করদত সাহােে কদরন। (গীত 

৭৮:৬-৮) 

৩০। যহ ঈশ্বর, আমরা ইভর্ওভপয়ায় োভন্ত এবাং স্থাভয়দের জনে প্রার্ থনা 

কভর। যেদের পদ্ধশ্চম অাংদের যলাকদের  যগভরলা – যোিাদের যর্দক 

রক্ষা কর এবাং এর জনদগাষ্ঠীদের মদযে একতা এবাং সাংহভত আদনা। 

(কলসীয় ৩:১৪) 

৩১। প্রিয , যতামার সদে যরামাভনয়ার বাভসিাদের প্রকৃত সম্পকথ স্থাপন 

করদত সাহােে কর এবাং পাপী ভহসাদব তাদের সমস্ত অপরায তয ভম ক্ষমা 

কর এবাং তাদেরদক যতামার অনুগ্রহ োন কর। তাদেরদক েনূেগিথ যদম থর 

মদযে যেদত ভেও না, ভকন্তু এর পভরবদতথ তাদের সমস্ত পাদপর জনে 

অনুতাপ করার দ্বারা এবাং েীশুদত ভবশ্বাস করার দ্বারা একটি নতয ন 

জীবদনর অভিজ্ঞতা লাি করদত তাদের সক্ষম কর। (২ কভরন্থীয় ৫:১৭) 


