২৭। আমরা কানাডার সেই েমস্ত পররবারগুরির জন্য প্রার্থনা করর
যাদের মদযে সকারিড-১৯ িকডাউদনর ফদি অদনক সবশী েময়
একেদে র্াকার ফদি রবদরায তৈরী হদয়দে। সহ রপৈা, এই
রববাহগুরিদৈ এবং পররবারগুরিদৈ পুররমথিন আদনা। (ইরফষীয়
৪:৩১-৩২)
২৮। েন্তান েন্তরৈ েহ সয েমস্ত পররবারগুরিদৈ রবদশষ প্রদয়াজন
আদে সেই েমস্ত পররবাগুরির জন্য আমরা প্রার্থনা করর।কদয়ক েময়
োহাযেোনকারীদের সমাকারবিা করার সর্দকও অরযক প্রদয়াজন
র্াদক। প্রিু, ৈাদেরদক োহাযে পাঠাও এবং ৈাদেরদক প্ররৈরেন এই
আশ্বাে োও সয ৈুরম ৈাদের েদে েদে আদো। (যাত্রা ৩৩:১৪)
২৯। সহ রপৈা, আমাদের ঘরগুরি সযন িাদিাবাোয় পূর্থ রনরাপে স্থান
হয়। সয রবশ্বােীরা ৈাদের চাপ এবং রবকারদের রবষয়গুরির েমস্ত
িার সৈামার কাদে রনদয় আোর জন্য এবং পররবাদরর েেস্যদের
মদযে রবদরায েৃরি করার অর্বা আঘাৈ করার পররবদৈথ সৈামাদক
ৈাদের সজাগানোৈা করার জন্য কাজ করদে ৈাদের ৈুরম োহাযে
কদরা। (মরর্ ৫:৯)
৩০। সহ ঈশ্বর, আমরা অনুদশাচনাকারী পররবারগুরির উন্নরৈোযন
করর। ৈাদের এই ক্ষরৈর েমদয় ৈাদেরদক োহাযে কদরা। সৈামার
অবের্থ িাদিাবাো এবং রবশ্বস্তৈােহ ৈাদেরদক োন্ত্বনা োও এবং ৈারা
সযন সৈামার অদেষর্ করদৈ পাদর ৈার জন্য ৈাদের শরি োও। (২
কররন্থীয় ১:৩-৪)
৩১। সহ প্রিু, ৈুরম রপৈৃহীনদের রপৈা। একক বাবা মাদয়দের
পররবাদরর রশশুদের হৃেয় এবং সৈামার িাদিাবাো এবং উপরস্থরৈদৈ
পূর্থ কদরা এবং ৈাদের যা রকেু প্রদয়াজন ৈার সজাগান োও
(গীৈেংরহৈা ৬৮:৫)

বাাংলাদেদের জন্য ববদেষ প্রার্ন্া
থ

১। বৈথমাদন বাংিাদেদশ আবার কদরানা প্রিাব প্রকট রূপ যারর্
করদে, যার কারদর্ অদনক মানুষ মারা যাদে, েররত্রৈার হার বৃরি
পাদে। ৈাই প্রার্থনা করদবন সযন ঈশ্বর ৈার মুখ বাংিাদেদশর প্ররৈ
উজ্জ্বি কদরন, এবং বাংিাদেদশর মানুদষর পাপ ক্ষমা কদর এই
মহামাররর হাৈ সর্দক সযন েবাইদক রক্ষা কদরন।

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

২। বাংিাদেদশর অরযকাংশ মানুষ েীরমৈ আয় েীমার রনদচ বেবাে
করদে, এবং রেনরেন রশরক্ষৈ সবকারদের েংখো বৃরি পাদে। প্রার্থনা
করদবন সযন বাংিাদেদশর েকি স্তদরর মানুষ োররদ্র্েৈার হাৈ সর্দক
বাাঁচদৈ পাদর, এবং সমদয়দের কমথেংস্থান বৃরি পায়।
৩। বাংিাদেদশর েবথস্তদরর মানুষ সযন েমাদজ নারীদের স্থান রনরিৈ
কদর এবং ৈাদের প্রাপে েম্মান োন কদর, এবং নারীরা সযন ঈশ্বদরর
রাজে রবস্তাদরর জন্য অবোন রাখদৈ পাদর এর জন্য রবদশষ প্রার্থনা
করদবন।
৪। সয েমস্থ রবশ্বােীগন রবরিন্ন িাদব অৈোচাররৈ হদে ঈশ্বর সযন
ৈাদের ঢাি হদয় েমস্থ রবপে সর্দক রক্ষা কদরন এবং ৈাদের মযে
রেদয় বাংিাদেদশ সযন ঈশ্বদরর রাজে বৃরি পায় এর জন্য প্রার্থনা
করদবন।
৫। বাংিাদেদশর েরকার এবং যারা বাংিাদেদশর োংগঠরনক োরয়দে
রদয়দেন ৈারা সযন সেশ ও েদশর জন্য েৎিাদব কাজ করদৈ এর
জন্য রবদশষ প্রার্থনা করদবন।
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আন্তবরক ভাদব প্রার্ন্া
থ করবি।

১। রপ্রয় প্রিু, প্রদয়াজনীয় অনিাইন রশক্ষা বেবস্থা োরা রবশ্ববোপী
রশশুদের উপর এবং বাবা মাদয়দের উপর প্রিাব সফদিদে। শরিশািী
েম্পকথ বজায় রাখার মাযেদম েফিিাদব রশরক্ষৈ করার জন্য প্রদৈেকরট
পররবারদক প্রদয়াজনীয় অনুগ্রহ, তযযথ এবং োহাযে োও। (২ করর ১২:৯)
২। রপৈা, স্বামী পররৈেি সরামানীয় মাদয়দের জন্য আমরা প্রার্থনা করর।
ৈাদেরদক সৈামাদৈ প্রজ্ঞা, আশা োও, ৈাদের েন্তানদের বড় করার জন্য
তযযথ োও, আরর্থক েম্পে োও এবং খ্রীরিয় েমাজ সর্দক োহাযে পাওয়ার
বেবস্থা কদর োও। (গীৈ ৫৭:১)
৩। প্রিু,কদবারডয়ার যুবৈীদের মন্দ সিাকদের হাৈ সর্দক রক্ষা কদরা
যারা ৈাদের ইোর রবরুদি পুরুষদের রববাহ করার জন্য চীন অর্বা
মাদিরশয়ায় রনদয় যায়। (২ রর্ষিনীকীয় ৩:৩)
৪। এই িকডাউন চিাকািীন সরাদয়রশয়ায় অেংখে ঘদরায়া রহংস্রৈায়
রবপযথস্থ মরহিারা আদেন যাদের জীবন ৈাদের উপর অৈোচারকারীদের
দ্বারা আৈরিৈ এবং রবপন্ন। প্রিু,ৈাদেরদক সুররক্ষৈ কদরা, ৈাদেরদক
রনরাপত্তার মদযে পররচারিৈ কদরা এবং ৈাদেরদক পুনরুিাদরর স্থাদন
আদনা। (রযশাইয় ৪১:১০-১২)
৫। ঈশ্বদরর বাকে েহিারগৈা করার দ্বারা এবং এক েদে প্রার্থনা করার
দ্বারা ৈানজারনয়ার পররবারগুরি সযন আরিকিাদব শরিশািী হয়। ৈাদের
বাবা মা এবং েন্তান েন্তরৈদের মদযে পারস্পররক েম্মান, সপ্রম এবং
উপিরির পররদবশ োও। (দরামীয় ১০:১৭)
৬। ঈশ্বর,আমরা প্রার্থনা করর যাদৈ ৈুরম রিদয়ৈনাদমর বহু প্রজদের
পররবারগুরিদক পরস্পরদক বুঝদৈ এবং েংহরৈর মদযে জীবনযাপন করার
রবষয়রট সবদে রনদৈ োহাযে কদরা।(গীৈ১১২:২)
৭। রপৈা, আমরা সৈামার কাদে যাচনা করর সয ৈুরম উত্তর কদকশাদের
অেংখে মরহিাদের গর্বিথ উদোরচৈ কদরা যাাঁরা গর্বিথবৈী হদৈ পাদর না।
এই রেক সর্দক বন্ধ্োে অেংখে স্বামী এবং স্ত্রীদের মদযে রবদরায েৃরি
কদর। (১ রপৈর ৩:৭)
৮। সযদহৈু এই অরৈমারীর েময় ইদন্দাদনরশয়ায় মুেরিম েম্পরৈদের
মদযে রববাহরবদেে বৃরি পাদে, েন্তানেহ অেংখে একক বাবা মাদয়রা
কাজ পাওয়ার রবষদয় েংগ্রাম করদে। প্রার্থনা করুন এই পররবারগুরি
সযন কাজ পায় এবং অরর্থক কারদর্ ৈারা সযন ৈাদের অল্প বদয়েী
সমদয়দের রববাহ করদৈ বাযে না কদর। (মরর্ ১৮:১০)
৯। সহ ঈশ্বর, আমরা সৈামার প্রশংো করর সয অরৈমারীর এই েিদটর
েময় আশাময়ী নারী অনুষ্ঠানগুরি পৈুগথ ীজ পররবারগুরিদৈ আশা এবং
শরি আদন। ৈাদের জীবদন পুনরমথিন এবং শারন্ত আনার জন্য এই
অনুষ্ঠানগুরিদক বেবহার কদরা। (মাকথ ১০:৬-৯)

১০। রপৈা, আমরা সৈামাদক যন্যবাে রেই সয আমাদের ইরর্য়পীয়ার
েিরট মরহিা এবং পুরষদের রশক্ষা রেদেন সয ৈারা ঈশ্বদরর প্ররৈমূরৈথদৈ
েৃরি হদয়দে।পাদপর দ্বারা নি হদয় যাওয়া এই পররচয় যীশু খ্রীদি
পররত্রাদর্র মাযেদম পুনরুিার হদয়দে। (আরেপুস্তক ১:২৭)
১১। প্রিু,আমরা েরক্ষর্ আরিকার সেই েমস্ত েম্পরৈদের জন্য ঈশ্বরীয়
অনুৈাপ, জীবদনর পররবৈথন, ক্ষমা এবং পুনরমথরিৈ হওয়ার জন্য প্রার্থনা
করুন যারা ৈাদের স্বামী অর্বা স্ত্রীর অরবশ্বস্থৈার জন্য রববাহ রবরেন্ন
হদয়দে। (ইরফষীয় ৫:৩৩)
১২। রপৈা, আমরা েরক্ষর্ সকাররয়ার মরহিাদের জন্য প্রার্থনা করর যারা
অল্প বদয়দে রববাহ কদর এবং মা হয় এবং যাদের উপদেশ সেওয়ার
জন্য কাোকারে সকানও মা বা বাবা র্াদক না। আশাময়ী নারী
েম্প্রচারগুরি সযন জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার উৎে হয়। (গীৈ ৩২:৮)
১৩। প্রিু, সবাদনয়াদরর একক মাদয়দের ৈাদের শরীদরর, মদনর এবং
আিার যদের রবষয়রটদক প্রাযান্য রেদৈ োহাযে কদরা। ৈাহদি ৈারা
অন্যদেরও যে করদৈ েক্ষম হদব এবং ৈাদের েন্তান েন্তরৈদের
প্রদয়াজনগুরির সক্ষদত্র আদবগজরনৈ োহাযে হদব। (রযশাইয় ৪০:৩১)
১৪। রপৈা, আমরা পোরাগুদয়র েমস্ত পররবারগুরির জন্য প্রার্থনা করর
যারা যীশুর পররত্রার্ িাি কদরদে। সৈামার বাদকের মাযেদম ৈাদের
রবশ্বােদক শরিশািী কদরা, এবং ৈারা সযন সৈামার িাদিাবাো এবং
ক্ষমা বুঝদৈ পাদর (গীৈ ১১৯:১০৫)।
১৫। ঈশ্বর, িাইদবররয়ার েম্পরৈরা সযন ৈাদের রববাদহর মদযে শ্বাে
নবারয়ৈ করার জন্য সৈামার কাদে যাচ্ঞা করদৈ পাদর। কীিাদব
পরস্পদরর ৈত্ত্বাবযান করদৈ হয় এবং সৈামাদৈ ঐকেবি হদৈ হয় ৈা
ৈুরম ৈাদের সেখাও। (১ রপৈর ৪:৮)
১৬। রপৈা, রববাদহর রবষয়রটদক গুরুে রেদৈ রফরনেীয় সিাকদের োহাযে
কদরা এবং ৈারা সযন বুঝদৈ পাদর সয এই েম্পকথরট খ্রীদির েদে মণ্ডিীর
েম্পদকথর মদৈা – এর রিরত্ত সযন অবশ্যই িাদিাবাো, ক্ষমা এবং করুর্া
হয়। ৈারা সযন এটা অবগৈ হয় সয ৈুরমই একরট রববাহ এবং পররবাদরর
েব সর্দক িাদিা রিরত্ত। (ইরফষীয় ৫:২১-২৩)
১৭। সহ প্রিু, জাপাদন যখন একক বাবা মাদয়র রবষয়রট বৃরি পাদে,
ৈখন আমরা অেংখে সেই েমস্ত মাদয়দের োহাযে এবং প্ররৈরবযাদনর
জন্য প্রার্থনা করর যারা োররদদ্র্র মদযে জীবনযাপন করদে এবং যাদের
রশশুরা অিাদবর কারদর্ স্কুদি সযদৈ পারদে না। (২ কররন্থীয় ৯:৮)
১৮। সহ ঈশ্বর, সস্পদনর িগ্ন েম্পথদকর পররবারগুরি এবং েম্পরৈরা সযন
সৈামার মাযেদম আদরাগে িাি কদর। ৈারা সযন পুনরায় রমরিৈ হদৈ
পাদর, ৈাদের মদযে ঐকে এবং শারন্ত আদনা, ৈাদেরদক পরস্পরদক ক্ষমা
করদৈ রশক্ষা োও। ( সযাহন ৪:১৬)

১৯। প্রিু, “ ৈুরম মহামূিেবান” নামক সপারিশ অনুষ্ঠানরট েফিিাদব
শুরু হওয়ার জন্য আমরা প্রার্থনা করর, সযখাদন রববাহ, পররবার এবং
একক বাবা মাদয়র োযারর্ েমস্যাগুরি রনদয় আদিাচনা করা হদয়দে।
(রহদৈাপদেশ ১৬:৩)
২০। সহ রপৈা, সৈামার কাদে এবং পরস্পদরর কাদে রবশ্বস্ত হওয়ার জন্য
ৈুরম িারদৈর স্বামীদের এবং স্ত্রীদের শরি োও। ৈাদেরদক পরস্পদরর
কাদে নম্র, িদ্র্ এবং েরহষ্ণু হওয়ার জন্য অনুগ্রহ োও, ৈারা সযন সৈামার
িাদিাবাোর মাযেদম ঐকে খুাঁদজ পায়। (গীৈ ১৩৩:১)
২১। সহ রপৈা, শ্বশুর শাশুড়ীর েদে সবাঝাপড়ার করঠন েমস্যার জন্য
রফরিপাইন স্ত্রীদের োহাযে কদরা। আমরা এই েম্পকথগুরির মদযে শারন্ত,
েংহরৈ এবং সবাঝাপড়ার জন্য প্রার্থনা করর। (১ রপৈর ৫:৬)
২২। ঈশ্বর, সয েমস্ত একক মাদয়রা ৈাদের পররবারগুরির প্রদয়াজন পূরর্
করার জন্য েংগ্রাম করদেন ৈাদের জন্য আমরা প্রার্থনা করর। এই
অরৈমারীর েময় অদনদক ৈাদের কাজ হাররদয়দে এবং
দুরিন্তাগ্রস্ত,হৈাশাগ্রস্ত, ক্ষুযাৈথ এবং গৃহহীন হদয়দে। (মরর্ ৬:২৬)
২৩। প্রিু, মযে ইউদরাদপর মাদয়দের ৈাদের পররবারগুরিদৈ েরঠক
প্রাযান্য রস্থর করদৈ োহাযে কদরা, ৈারা সযন উত্তম রবষয়গুরি মদনানীৈ
করদৈ পাদর এবং কীিাদব ৈাদের জীরবকা এবং রশশুদের সেখাদশানা
করদব সেই রবষয় দুরটর মদযে একরট িারোমে রক্ষা করার জন্য সৈামার
অদেষর্ কদর। (রযশাইয় ৩০:২১)
২৪। প্রিু, আমরা সডনমাদকথর রববাহগুরির জন্য প্রার্থনা করর যা রবরিন্ন
েংস্কৃরৈ সর্দক আো বেরিদের মদযে গরঠৈ হয়। ৈারা রবদশষ
চোদিঞ্জগুরির েম্মুখীন হয়, এর মদযে ৈাদের পররবারগুরির দ্বারা
গ্রাহ্যৈার অিাব র্াদক এবং ৈাদের েংস্কৃরৈর সকান সপ্রক্ষাপদটর িূরমকা
ৈারা পািন করদব সেই রবষদয় ৈাদের মদযে রবদরায সেখা যায়।
(রফরিপীয় ২:২)
২৫। রপৈা, বাইদবি ক্লাে সনবার জন্য গ্রীর্িোদণ্ড যারা সনৌদকায় কদর
বহুেূরবৈথী গ্রামগুরিদৈ যায় ৈাদের সুরক্ষা কদরা এবং পররচািনা
কদরা।সুেমাচার বার্ীর দ্বারা েমগ্র পররবাগুরিদক রূপান্তররৈ কদরা,ৈাদের
মদযে খ্রীদি আশা, আনন্দ এবং নৈুন জীবন আদনা। (২ কররন্থীয় ৫:১৭)
২৬। সহ রপৈা, চীন সেদশর মরহিাদের এবং ৈাদের পররবাদরর আরিক
জীবনদক শরিশািী কদরা। ৈারা সযন ৈাদের রেিান্তগুরিদৈ সৈামার
বাকে এবং সৈামার আিার অদেষর্ কদর এবং ৈাদের জীবদন সৈামাদক
ৈাদের মূি সফাকাদের জায়গা সেয়। (২ রপৈর ১:৩)

