विभाग III (तीन)
दे िाची दै िी हजेरी , भक्ती ि प्रार्थनेमध्ये

दे िाचे चचलखत पररधान करणे

हि प्रार्थना करणे िा तुमच्या रोजच्या परीपाठाचा भाग बनवा. हि प्रार्थना तुमची प्रत्येक हिवसाच्या अध्यात्त्मक
आव्िानाचा िे वाची शक्ती व सामर्थयाथने तुम्िाला सामना करण्यासाठी तयार करे ल.

प्रप्रय िे वबाप्पा (अधिपती) आज जेव्िा मी बबछाण्यातून उठले तेव्िा मला ठाऊक आिे कक मी रणभूमीवर पाउल
टाकत आिे . मला िे िी ठाऊक आिे कक मी खंबीरपणे उभे रािावे. यासाठी लागणारे सवथ कािी तू मला हिले आिे स.
म्िणून तुझ्या पप्रवत्र आत्म्याच्या शक्तीने मी िे वाचे धचलखत घालत आिे .

प्रर्म मी मुक्तीचे शशरस्त्त्राण डोक्यावर घालते. कृपा करून माझे अंतःकरण आणण प्रवचार यांचे संरक्षण कर. माझे
नेत्र सांभाळ. कोणत्यािी पापाने त्यातून गुपचप
ू येऊ नये. कृपा करून माझे प्रवचार फक्त िे वाच्या गोषटींवर केंहित

िोतील असे कर. छातीच्या संरक्षणासाठी असलेल्या कवचाने माझे अंतःकरण व भावना सुरक्षक्षत रािू िे . मी प्रार्थना

करते कक भावनांचा माझ्यावर अधिकार चालू िे ऊ नकोस. तर फक्त सत्याने तुझा शब्ि/ वचन माझ्यासाठी

माझ्याभोवती कमरपट्टय
ु ांपासून माझं बचाव कर. माझी पावले योग्य रीतीने पडवीत म्िणून मी
् ासारखे िोऊ िे . चक
शांतीचे जोडे घालते व तू मला मागथिशथन कर. तुझ्या सत्यामध्ये माझी पावलं रुजावीत असं कर. आघाताप्रवरुद्ध
खंबीर रीतीने उभे रािण्यास मला शक्ती िे .

पुढे मी प्रवश्वासाची ढाल घेते. िे वा कृपा करून सैतानाच्या भयानक वाणीपासून माझे रक्षण कर.

सैतानाच्या सवथ योजनांचा प्रततकार करण्यासाठी मला तुझ्या सैन्याबरोबर खांद्याला खांिा लाऊन उभं रािावे असे
ठे व. शेवटी मी आत्म्याची तलवार घेत.े तुझा पप्रवत्र शब्ि. िे वा कृपा करून तुझे शास्त्त्र पुन्िा नवीन पाने वाचण्यासाठी

माझी मित कर. खळबळ माजवणारे मागथ िे म्िणजे मी सिै व िल्ल्यामिन
ू सरु क्षक्षत मागथ काढू शकेन. तझ
ु े सत्य
इतरांबरोबर वाटून घेऊ शकेन. मला माहिती आिे कक माझ्यावर भयंकर िल्ले िोतील. िे वा, तु मला खंबीरपणे उभे

रािण्यास शक्ती हिलेली आिे स. िे वा कृपा करून आजची लढाई लढण्यास मला शक्ती िे . परमेश्वराचा आनंि माझी
ताकि आिे . णिस्त्ताच्या नावाने हि प्रार्थना करते. आमेन

पवित्र शास्त्त्रातील संदभथ :- (इफिसकरांस पत्र ६:१३ - १६)
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येशु ने शशकवलेली प्रार्थना

िे आमच्या स्त्वगाथतील प्रपत्य
तुझे नाव पप्रवत्र मानले जाओ
तुझे राज्य येवो

जसे स्त्वगाथत तसे पर्थ
ृ वीवरिी
तुझ्या इच्छे प्रमाणे िोवो

आमची रोजची भाकर आज आम्िास िे
आम्िाला आमच्या पापांबद्दल क्षमा कर
आम्िी आमच्याशी वाईट वागलेल्यांना क्षमा करू
आम्िाला मोिापासून िरू ने
आणण वाईटा पासून सोडव

कारण कक राज्य सामर्थयथ आणण गौरव
िे सवथकाळ तुझीच आिे त

आमेन

शास्त्त्र संिभथ (मत्तय ६:९-१३)
परमेश्िराच्या संरक्षणाची प्रार्थना
जो परात्पराच्या गुप्त स्त्र्ळी बसतो

तो सवथ सामर्थयाथच्या सावलीत रािील
मी परमेश्वराला म्िणतो तू माझा आश्रय तू माझा िग
ु थ
तू माझा िे व. तुजवर मी भाव ठे प्रवतो,
कारण तो पारध्याच्या पाशापासून

आणण घटक रोगांपासून माझा बचाव करे ल
तो तुजवर पाखर घालील

त्याच्या पंखाखाली तल
ु ा आश्रय शमळे ल
त्याचे सत्य ढाल व कवच आिे
रात्रीच्या सामयीचे भय
हिवसा सट
ु णारा बाण

काळोखात कफरणारी मरी
भर िोन प्रिरी नाश करणारी पटकी
यांची तुला भीती वाटणार नािी
तुझ्या बाजूस सिस्राविी पडले

तुझ्या उजव्या बाजूस लक्षाविी पडले
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तरी ती तुला शभडणार नािी

मात्र तुझ्या डोळ्यास ती हिसेल आणण

िज
थ ास प्राप्त िोणारे प्रततफळ तुझ्या दृषटीस पडेल
ु न
कारण परमेश्वर माझा आश्रय आिे असे म्िणून
तू परत्पराला तनजिाम केले आिे स.

यास्त्तव कोणतेिी अररषट तुझ्यावर येणार नािी.
कोणतीिी व्यािी तझ्
ु या तंबू जवळ येणार नािी

कारण तझ्
ु या सवथ मागाथत तझ
ु े रक्षण करण्याची
तो आपल्या हिव्यित
ू ास आज्ञा िे ईल

तझ्
ु या पायांना िोंड्याची ठे च लागू नये

म्िणन
ू ते तल
ु ा आपल्या िातांवर झेलन
ू िरतील
तू शसंि व नाग यावर पाय िे ऊन चालशील

तरुण शसंि व अजगर यांस तुडवीत चालशील
त्याचे प्रेम मजवर आिे

म्िणून मी त्याला मुक्त करे न

त्याला माझ्या नामाची जाणीव आिे
म्िणून मी त्याला उच्च स्त्र्ळी तनभथय ठे वीन
तो माझा िावा करे ल आणण मी त्याचे ऐकेन
संकट समयी मी त्याची जवळ असेन
मी त्याला मुक्त करे न, मी त्याचा गौरव करे न
त्याला िीघाथयुषय िे ऊन तप्ृ त करे न

त्याला मी शसद्ध केलेल्या तारणाचा अनुभव घडप्रवन

शास्त्त्र संिभथ (स्त्त्रोत्र ९१)

परमेश्िर आपल्याला परु िठा करणारा आहे .
(तो आपल्या सिथ गरजांची काळजी घेतो)
परमेश्वर माझा में ढपाळ आिे

मला कािीिी उणे पडणार नािी
तो मला हिरव्यागार कुरणात बसवतो
तो मला शांत पाण्याजवळ नेतो

तो माझा जीव ताजातवाना करतो
तो आपल्या नामास्त्तव मला तनतीमागाथने चालप्रवतो
मत्ृ युछायेच्या िरीतून जरी मी जात असलो
तरी अररषटास शभणार नािी

कारण तू माझ्याबरोबर आिे स
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तुझी आकडी व तुझी काठी मला िीर िे तात

तू माझ्या शत्रच्
ूं या िे खत मजपुढे ताट वाढ्तोस
तू माझ्या डोक्याला तेलाचा अभंग करतोस
माझे पात्र काठोकाठ भरले आिे

खरोखर माझ्या आयुषयाचे सवथ हिवस
मला कल्याण व ियािी लाभतील

आणण परमेश्वराच्या घरात मी धचरकाल रािीन
शास्त्त्र संिभथ (स्त्त्रोत्र २३)
तीन िाजेची प्रार्थना

तू मरण पावलास िे वा परं तु जीवनाचे उगमस्त्र्ान जोराने आत्म्यासाठी उफाळत बािे र आले.
करुणेचा सागर सवथ प्रवश्वासासाठी उघडला गेला

जीवनाचा शर, खोल िै वी करुणा ह्या सवथ जगाला लपेटून घे/ आच्छािन
ू टाक आम्िावर तुझे सवथस्त्व ररते कर
िे रक्त व पाणी

जे येशूच्या ह्रियातून जोराने उफाळत बािे र आले
करुणेचा झरा, मी तुझ्यावर प्रवश्वास ठे वते,

पप्रवत्र िे वा, पप्रवत्र पराक्रमी, पप्रवत्र अमत्यथ, आम्िावर व सवथ जगावर िया कर
राजा प्रभो, करुणेच्या राजा, आम्िी तुझ्यावर प्रवश्वास ठे वतो
आमेन

परमेश्िराचे मागथदशथन शोधणे

िे व, मला जे तनणथय घ्यायचे आिे त त्यासाठी मी तझ
ु े मागथिशथन शोित आिे . मी माझ्या जीवनासाठी तझ
ु ी इच्छा

शोित आिे. मी माझ्या पण
ू थ अंतःकरणाने तझ्
ु यावर प्रवश्वास ठे वतो. मी माझ्या स्त्वतःच्या आकलन शक्तीवर
अवलंबन
ू राित नािी. मी जे कािी करते त्या मध्ये तझ
ु ी इच्छा शोिते आणण िे वा मला िे माहिती आिे कक कोणता
मागथ तनवडावा.

िे वा तझ्
ु या िै वी अत्स्त्तत्वात/ िजेरीत त्स्त्र्र रािावे िे शशकव. मी तझ
ु ा सौम्य शांत आवाज कसा ऐकू शकेन िे शशकव.
मला आशीवाथि िे कक तझ्
ु याशी व तझ्
ु या सच
ू नांप्रमाणे आज्ञािारक रािून चालावे. िे वा तझ
ु े वचन, तझ
ु ी इच्छा मला
मान्य असू िे . प्रपत्य, येशच्
ू या नावाने मी प्रार्थना करते. आमेन

शास्त्त्र संिभथ (तनतीसुत्रे ३:५-६)

मानससक अस्त्िस्त्र्ता ताण आणण काळजी यािर मात करण्यासाठी प्रार्थना

सवथ समर्थ िे वा, मी तुझ्याकडे माझी प्रार्थना घेऊन आले आिे. तुला कल्पना आिे मी कोणत्या पररत्स्त्र्तीतून जात
आिे . मला काळजी वाटते व मी तणावाखाली आिे . िे वा मला कल्पना आिे कक मी काळजी करत असले आणण

तणावाखाली असले तर माझे प्रश्न सुटणार नािीत आणण मला माहिती आिे कक तू सवथ समर्थ िे व आिे स.

शत्क्तशाली व प्रेमळ. िे वा मी तुझ्या कडे तुझे आशीवाथि मागण्यास आले आिे . िे वा मला माहिती आिे तू तुझ्या
4

बालकांना तुझ्या कडे बोलावतोस. माझ्यासारखयांना सुद्धा जी र्कलेली व ज्यांच्याकडे मोठे ओझे आिे . तू मला
वचन हिले आिे स कक मी सवथ तुझ्यावर सोडावे. मी माझी सवथ धचंता व काळजी तुझ्या कडे िे त आिे . कारण तू

माझ्यावर माया करतोस, तुला िन्यवाि येश,ु तुझे आभार मानते. तू अंतःकरणाचा सौम्य व नम्र आिे स. मला
तुझ्यामध्ये प्रवश्रांती शमळे ल. प्रार्थनेमध्ये मी तुझी सवथ बालके जी माझ्यासारखया कठीण प्रसंगातून जात आिे त.

त्यांच्यासाठी प्रार्थना करते. तुझ्या शांती ने आम्िाला आशीवाथहित कर. प्रपत्या, येशूच्या सामर्थयथशाली नावात हि
प्रार्थना करते.

आमेन
(शास्त्त्र संिभथ ११:२८-३०, १ले पेत्र ५-७)
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ननरोगी करण्यासाठी प्रार्थना

सवथ समर्थ िे वा, तू पप्रवत्र आणण सिाचरणी आिे स, तू शत्क्तशाली आणण कनवाळू आिे स. वर आकाशात आणण
खाली पर्थ
े अधिपत्य आिे. प्रेमळ िे वा, तू ईश्वरी कृपेचा िे व आिे स. तू आम्िाला सवाांना जीवन
ृ वीवर केवळ तुझच

हिलेस. तू आमचा रक्षणकताथ आिे स. आमचे आजार, रोग व धचंता बरे करण्याचे अधिकार तुझ्या बरे करण्याच्या
ताकिीमध्ये आिे .

तू खप
ू प्रेमळ व कनवाळू आिे स. तू तुझा प्रप्रय पुत्र आम्िाला आमचा रक्षणकताथ म्िणून हिलास. आमची सवथ पापे,

आजार क्रुसावर िव
ु न
ू गेलेत. केवळ णिस्त्ताला बसलेल्या फटक्यांमळ
ु े (ज्यात बरे करण्याची ताकि िोती) व त्याच्या
पप्रवत्र रक्तामळ
ु े आम्िी बरे केले गेलोत.

िे वा माझं उणेपणा माझी पापे तझ्
ु यासमोर मी कबल
ू करते. िे वा, तझ्
ु या शशवाय मी कािीच नािी. केवळ तझ्
ु या
मोिकते मळ
ु े मी बरी केली गेलेली आिे . तू सवथ चमत्कारांचा िे व आिे स. तझ्
ु या प्रेमळ व कनवाळू शक्ती मध्ये मी
प्रवश्वास ठे वते. तू मला क्षमा केली आिे स व बरे केले आिे स. िे िे वा मला शद्ध
ु अंतःकरण व नवीन ह्रिय हिल्याबद्दल

मी तझ
ु े आभार मानते, तझ
ु ी शांती मला हिल्याबद्दल मी तझ
ु े आभार मानते. कृपा करून माझ्याबरोबर सतत रािा.
तू (इम्यनुएल)आम्िाबरोबर िे व आिे स.

तू मागथ सत्य आणण जीवन आिे स. तू माझ्या जीवनाचा प्रकाश आिे स. माझ्यावरील तुझ्या प्रेमामुळे मी वाचप्रवले
गेले आिे. तुझ्या मौल्यवान आणण पप्रवत्र रक्ताने िे िे वा मला लपेटून घे.

येशु, मला तुझ्या आणखी समीप घे. मी तुझ्या बलवान शक्ती मध्ये प्रवश्वास ठे वते. तू माझा तारणकताथ, बरे
करणारा, संरक्षक आणण आश्रय आिे स. तू माझा िे व आिे स.

िे वबाप्पा, तू माझ्याबद्दल सवथ जाणतोस, माझ्या गरजा व इच्छा. तुझ्या बलशाली िातात मी स्त्वतःला ताब्यात िे ते.
िे सवथ माझ्यासाठी तुझ्या इच्छे प्रमाणे िोवो. मी तुझी आिे . मी वाचवलेली व बरी केलेली आिे .

प्रपत्या, माझे भाऊ व बहिणी ज्यांना तुझ्या कृपा व आशीवाथिाची गरज आिे , त्यांच्या साठी प्रार्थना करते. माझ्या
सवथ प्रार्थना णिस्त्ताच्या सामर्थयथवान नावात मागते. आमेन

शास्त्त्र संिभथ (यशया: ५:३-५, स्त्त्रोत्र १०३:१-५, योिान १४-६)
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आपले िाईट विचार ि सियी दे िाची शक्ती ि अचधकार यात टाकून द्या.

प्रप्रय िे वा, मला माहित आिे कक तुझे आशीवाथि व तुझी ईश्वरी कृपा माझ्यावर आिे . मी वाईट सवयींबरोबर झगडत
आिे . जे तुझ्या डोळ्यात योग्यतेचे नािी. िे वाईट प्रवचार व सवयी मला टाकून द्यायच्या आिे त. तू मला सापांवर

व प्रवंचवांवर जोराने पाय आपटून चालण्यासाठी अधिकार तसेच शत्रव
ू र सवथ शक्ती वापरण्यास ताकि हिलीस.
त्यामुळे मला कशामुळेिी िख
ु ापत िोणार नािी. म्िणून णिस्त्ताच्या शत्क्तशाली नामामध्ये मी या सवथ वाईट प्रवचार

व सवयींना आता या क्षणी सोडून जाण्याची आज्ञा करते. िे वा कृपा करून तुझ्या मौल्यवान रक्ताने मला िव
ु ून सवथ
पापांपासन
ू मला शद्ध
ु कर. तझ्
ु या ईश्वरी करुणेने मला भर. मी तझ
ु ी वाखाणणी करण्यासाठी व तझ्
ु या पप्रवत्र नामाचा
गौरव करण्यासाठी त्जवंत रािीन. णिस्त्ताच्या सामर्थयथवान नावाने मागते. आमेन

शास्त्त्र संिभथ: (लक
ू १०:१९)
शांती साठी प्रार्थना

िे वा माझे अंतःकरण िःु खी आिे . मला मनःशांती नािी. मी माझे मन िस
ु ऱ्या हठकाणी वळप्रवण्याचा प्रयत्न करते
पण अस्त्वस्त्र् करणारे प्रवचार मनात येतात. येशु राजा तुझ्या बालकांना तुझी शांती िे वाचे आश्वासन तू हिले आिे स.
तू म्िटले आिे स, माझी शांती मी तुम्िास िे त आिे, जसे जग िोते तसे मी तुम्िास िे त नािी. तुमचे अंतःकरण
अस्त्वस्त्र् अगर भयभीत िोऊ नये. "तुझ्यावर प्रवश्वास ठे वते, िे वबाप्पा, मी तुझ्या अशभवचनांवर प्रवश्वास ठे वते.

तुझे आभार मानते िे वा, माझ्यासाठी िजर रािण्यासाठी मी तुझ्या नामाची स्त्तुती करते. माझ्या सवथ धचंता तुला
सोपप्रवते कारण तू माझी काळजी घेतोस. मी प्रवश्वास ठे वते कक तुझी शांती माझ्या बरोबर आिे . तुझी शांती हि
माझ्या अंतःकरणात काम करीत आिे . तुझी शांती हि सवथ मानवजातीच्या आकलनापलीकडची आिे . आभारी आिे
िे वा.

िे वा मला महित आिे कक जी लोक तुझ्यावर प्रवश्वास ठे वतात व ज्यांचे प्रवचार तुझ्याप्रवषयी पक्के आिे त त्या
लोकांना तू पूणथ शांतीत ठे वशील. िे वा मी तुझ्यावर प्रवश्वास ठे वते. तू शाश्वत खडक आिे स व आमची अनंत काळची

ताकि आिे स. मी शांतपणे आडवी िोईन व झोपेन, तच
ू एकटा िे वा मला सरु क्षक्षत ठे वशील. तझ्
ु या सवथ बालकांसाठी
मी प्रार्थना करते. ज्या ह्रियात शांती नािी, तझ्
ु या शांतीचा स्त्पशथ त्या ह्र्ियांना व्िावा व त्यांना समािान शमळावे.
प्रपत्या हि प्रार्थना सामर्थयथशाली णिस्त्ताच्या नावात मागते.

शास्त्त्र संिभथ (योिान १४:२७, स्त्त्रोत्र ४:८
यशया २६:३-४, १ले पेत्र ५:७, कफलीपैकरांस पात्र ४:६-७)
आपल्या स्त्ितःच्या चक
ु ा ि पापांसाठी दे िाकडून क्षमा समळण्यासाठी प्रार्थना

प्रेमळ स्त्वगीय प्रपत्या, तुझ्या पप्रवत्र सात्न्नध्यात येउन तुझ्या पायाशी बसण्याची परवानगी द्यावी. माझे प्रवचार
माझे शब्ि व माझ्या कृतीतून जी पापे केलीत त्यासाठी तुझ्याकडून क्षमा याचना करीत आिे .
तुम्िी सवथ जी पापे व ज्या चक
ु ा केल्यात त्याच्या बद्दल क्षमा मागा
- तुमच्या बालपणी
- तरुण प्रौढापणी

- तुमच्या कामाच्या हठकाणी/ शाळे त/ कचेरीत

- तुमच्या घरातील लोकांशी असलेल्या नातेसंबंिात
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- तुमचे नातेवाईक व शमत्र मंडळींशी असलेल्या नात्यात
- तुमचे इतरांशी असलेल्या नाते संबंिात

तुमच्या आतापयांत केलेल्या सवथ चुका िे वासमोर आणा व त्याच्याकडे क्षमेची याचना करा.

िे वा जी पापे मी केलीत ती अंतःकरणात िडून बसली आिे त- िे मला कसे कळे ल? आपल्या स्त्वतःच्या चक
ु ा स्त्वतः

कोण ओळखेल? कृपा करून माझ्या िडलेल्या चक
ु ांना क्षमा कर. माझ्या िडलेल्या चक
ु ांपासून मला स्त्वच्छ कर.

जाणूनबुजून झालेल्या पापांपासून मला िरू ठे व. त्यांना माझ्यावर तनयंत्रण ठे ऊ िे ऊन नकोस. मग मी अपरािी पण
व मोठ्या पापांपासन
ू तनषपाप ठरून मोकळी िोईन.

मी पापे केलीत आणण केवळ तझ्
ु या कृपेमळ
ु े ती ित
ु ली गेलीत आणण मी मान्य करते कक येशु णिस्त्त माझा तारणारा
आिे . माझी पापे व माझे आजार काढून टाकण्याठी तो या जगात आला. त्याची कृपा आणण त्याचे आमच्यासाठी
क्रूसावरील मरण यामळ
ु े मी तल
ु ा माझा प्रपता मानते.

िे वा तू खप
ू शत्क्तशाली व प्रेमळ आिे स. तनन्वेि शिराला तू वाचवलेस व ततर्ल्या सवथ लोकांनी त्यांच्या पापांसाठी
पश्चाताप केला तेव्िा तू त्यांची सट
ु का केलीस.

िे वा तू खप
ू ियाळू व कनवाळू आिे स. राग येण्यास संर् आणण प्रेमळ व ियाळूपणात मुबलकता.

मला पप्रवत्र कर. माझे हृिय आणण मन स्त्वछ कर. मी केलेल्या पापांची मला क्षमा कर. येशु णिस्त्ताच्या मौल्यवान
रक्ताने मला िु आणण पप्रवत्र कर. मी तुला िन्यवाि िे ते व तुझ्या पप्रवत्र आणण शत्क्तशाली नामाची स्त्तुती करते.

माझ्या मुखातून तनघणारे शब्ि व हृियातून तनघणारे धचंतन िे तुझ्या नजरे त स्त्वीकारण्याजोगे असावे. िे िे वा तू
माझे सामर्थयथ आिे स. तू मला सोडप्रवणारा आिे स. कृपा करून मला क्षमा कर. आणण तुझी शांती, प्रेम व आनंि यांनी
आशीवाथहित कर. माझ्या कुटुंबालािी आशीवाथि पाठव.

प्रपत्या येशूच्या पप्रवत्र व शत्क्तशाली नामाने मागते. आमेन

शास्त्त्र संिभथ (स्त्त्रोत्र १९:१२-१४)

इतरांना क्षमा करण्यासाठी योग्य असण्यासाठीची प्रार्थना
प्रेमळ स्त्वगीय प्रपत्या, मी िख
ु ावलेली आिे . मला वाटते कक मी (ज्या व्यक्तीला क्षमा करणे कठीण आिे असे वाटते
त्या व्यक्तीच्या नावाचा उल्लेख करा) क्षमा करू शकणार नािी. िा प्रसंग प्रवसरणे मला कठीण जात आिे. परं तु िे वा

मला माहिती आिे कक मी क्षमा न करण्याची इच्छा मनात घेऊन असावे असे तुला वाटत नािी. मला तुझ्याकडून
खप
ू शशकण्यासारखे आिे . तू आपला एकुलता एक पुत्र येशु णिस्त्त या जगात माझ्यासाठी क्रुसावर मरण

पावण्यासाठी,माझे पाप व आजार काढून घेण्यासाठी पाठवलास. त्याच्या मौल्यवान रक्तामध्ये माझ्या पापांची

क्षमा झालीय. व माझी पापे सवथकाळासाठी िव
ु ून गेलीयेत. आणण प्रपत्या तू म्िणालास कक तू माझी मागची पापे
किीच आठवणार नािीस.

शास्त्त्र संिभथ :- ( इकफसकरांस ४:१२, इब्री लोकांस पत्र १७:१७)
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भीतीिर मात करण्यासाठी प्रार्थना

प्रेमळ स्त्वगीय प्रपत्या, तुझे पप्रवत्र नाम एक भक्कम मनोरा आिे . मी तुझ्याकडे िावत येते आणण मी सुरक्षक्षत आिे .

तू माझा अधिपती माझा िे वा आिे स. तू इम्यनुएल आिे स. िे व आम्िाबरोबर आिे . जो माझ्यामध्ये आिे तो
जगामध्ये आिे त्याच्या पेक्षा श्रेषठ आिे . मला कसलीिी भीती नािी.

िे वा मी तुझे मुल आिे . आणण मला पप्रवत्र आत्मा चालप्रवतो. मला कशाचीिी भीती वाटण्यासारखे नािी. पप्रवत्र आत्मा
माझ्या आत्म्याशी जोडला जातो. व खात्रीपूवक
थ सांगतो कक मी तुझे मुल आिे .

िे वा तू प्रमख
ु आिे व प्रत्येक गोषटीवर तनयंत्रण ठे वतोस. मला िस
ु ऱ्या कशाचीिी भीती वाटत नािी कारण तू माझा
अब्बा बाप आिे स.

िे वप्रपत्या आभारी आिे . कृपा करून सतत मला तझ्
ु या शांतीबरोबर आशीवाथि िे . आणण प्रपत्या मी इतरांसाठी ज्यांना
भीती घालप्रवण्यासाठी तझ
ु ी माय व कृपा यांची गरज आिे , प्रार्थना करते. आमेन

शास्त्त्र संिभथ:- तनतीसत्र
ु े १८:१०, १ले योिान ४:४ रोम १४-१६

दे िामध्ये आशा आणण विश्िास या साठी प्रार्थना

िे वा, मी तुझ्याकडे प्रार्थनेच्या िे तूने आलेले आिे . मला माहिती आिे कक तू माझ्या प्रार्थना ऐकतोस. िे वा, कािी

वेळेस जेव्िा मी खप
ू अशक्त असते आणण माझ्या मनात शंका असतात. कािी क्षण असे असतात कक माझा प्रवश्वास
खप
ू अशक्त असतो, तेव्िा त्यासाठी मला क्षमा कर. माझ्या अप्रवश्वासासाठी मला क्षमा कर.

िे वाचे वचन ऐकून प्रवश्वास येतो. मला आशीवाथि िे कक माझा जास्त्त वेळ मी शास्त्त्रावाचनात घालवावा. जो तुझा
पप्रवत्र शब्ि आिे . कृपा करून माझा प्रवश्वास वाढव. प्रवश्वास िाच आत्मप्रवश्वास आिे ज्याची आम्िी आशा करतो.

जे नक्की घडणार आिे ज्या गोषटी आपण पािू शकणार नािी त्याची खात्री तो िे तो. मला आशीवाथि िे ज्याने माझा
तुझ्यामिील प्रवश्वास वाढे ल.

मला माहित आिे कक तू आमचा प्रेमळ िे व आिे स. आमच्या सवथ प्रश्नांची उत्तरे तू िे तोस. ज्या गोषटींसाठी मी
प्रार्थना करतो त्या माझ्यासाठी योग्य नसतील तर कृपा करून माझ्यासाठी जे सवाथत चांगले असेल ते िे ऊन मला
आशीवाथहित कर.

पप्रवत्र िे वा, तू वचन हिले आिे स कक तू माझ्यासाठी मोठ्या योजना केलेल्या आिे स. शांतीची योजना जी मला

उज्वल भप्रवतव्य आणण अशा िे ईल. मला प्रवश्वास आिे कक तू माझ्यासाठी जी योजना योत्जली आिे स ती
आत्तापयांत सवाथत उत्तम अशी आिे . मी तुझ्याबरोबर आज्ञाकारी असण्यास मला शशकव.तू आशेचा िे व आिेस. मी

प्रार्थना करते कक तू मला संपूणप
थ णे तुझा आनंि व शांती यांनी भरून टाक. कारण मी तुझ्यावर प्रवश्वास ठे वते. मग
मी आत्मप्रवश्वासाने आशेने तुझ्या पप्रवत्र आत्म्याच्या शक्तीने पूणप
थ णे भरून वािीन.

मी िस
ु ऱ्या लोकांसाठी सुद्धा प्रार्थना करते जे त्यांच्या प्रवश्वासात आटोकाट प्रयत्न करतात व ज्यांना तुझ्यामध्ये
असलेल्या आशेच्या प्रकाशाचा अनुभव शमळण्याची गरज आिे .िे वा
प्रपत्या, णिस्त्ताच्या नामात हि प्रार्थना करते. आमेन

शास्त्त्र संिभथ:- (रोमकरांस पत्र १०:१७, तयमथया २९.१०, रोम १५:१३, इब्री. लोकांस पत्र ११.१)
प्रेमासाठी प्रार्थना. णिस्त्ताच्या प्रेमाने दष्ु टाई िर विजय समळविणे.
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प्रेमळ स्त्वगीय प्रपत्या, आम्िी तुझ्याकडे प्रार्थनेत असे लोक आणतो ज्यांनी आमच्या कुटुंबाशी िषु टपणे वागून
आम्िाला इजा पोचवण्याचा जाणून बुजून ककंवा नकळत प्रयत्न केला आिे . प्रपत्या, तू आम्िाला सूचना हिली आिे स

कक आम्िी इतरांना क्षमा करावी. म्िणून आम्िी या लोकांपैकी प्रत्येकाला क्षमा करतो. व शांतीसाठी आणण या
लोकांच्या उत्कषाथसाठी प्रार्थना करतो. तुझी कृपा, शांती व करुन यांनी आशीवाथहित कर.

िे वबाप्पा, तू म्िटले आिे स,'मी तर तुम्िास सांगतो तुम्िी आपल्या वैऱ्यावर प्रीती करा आणण जे तुमचा छळ करतात

त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा. म्िणजे तुम्िी आपल्या स्त्वगाथतील प्रपत्याचे पुत्र व्िाल. कारण तो वाईटांवर व चांगल्यावर
आपला सय
ु थ उगप्रवतो. आणण िशमथकांवर व अिशमथकांवरिी पाऊस पाडडतो.

िे वा आम्िी तझ
ु े आज्ञािारक आिोत. आणण आम्िी सवथ लोकांसाठी प्रार्थना करतो कक तू त्यांना तझ
ु े प्रेम शांती व
आनंि यांनी आशीवाथहित कर. त्यांनी तल
ु ा ओळखावे आणण एका प्रवशशषठ रीतीने अनभ
ु वावे.
प्रपत्या, मी णिस्त्ताच्या सामर्थयथवान नावाने मागते. आमेन

शास्त्त्र संिभथ : (मत्तय ५:४४-४५)
शरण जाण्यासाठी - स्त्िाधीन होण्यासाठी प्रार्थना.
दे िाला माझ्या जीिनाची जबाबदारी घेण्यास परिानगी दे णे.
िे वा तू म्िटले आिे स ' मागा म्िणजे तम्
ु िास हिले जाइल, शोि म्िणजे सापडेल, ठोका म्िणजे तम्
ु िास उघडले

जाइल." इर्े मी आिे िे वा मी तल
ु ा प्रवनंती करते कक तू माझ्या जीवनात ये. मी तझ
ु ी इच्छा शोित आिे. िे िे वा,

माझे जीवन मी तुला समप्रपथत करीत आिे . िे वा माझ्या जीवनात तुला अग्रस्त्र्ान िे त आिे. कृपा करून माझ्या
जीवनाची जबाबिारी व अधिकार तू घे कारण मला ठाऊक आिे कक तुझी माझ्यासाठीची योजना आत्ता पयांत शक्य
असलेल्या योजनेपेक्षा सवथश्रेषठ आिे .

मला मीहिती आिे कक तू आमचा प्रेमळ प्रपता आिे स, जो आमच्या प्रार्थनेला उत्तर िे तो. जर मी ज्या गोषटीसाठी
प्रार्थना करते ती माझ्यासाठी चांगली नसेल तर माझ्यासाठी जे सवाथत चांगले आिे ते िे ऊन आशीवाथहित कर. पप्रवत्र

प्रपत्या तू वचन हिले आिेस कक तू माझ्यासाठी मोठ्या योजना केल्या आिे स. शांतीची योजना जी मला उज्वल

भप्रवषय व आशा िे ईल, मला प्रवश्वास आिे कक तू माझ्यासाठी जी योजना योजली आिे स ती आतापयांत सवाथत

उत्तम अशी आिे कारण जसे आकाश पर्थ
ृ वीपेक्षा उं च आिे तसे तुझे मागथ माझ्या मागाथिून आणण तुझ्या कल्पना
माझ्या कल्पनांिून उं च आिे त.

परमेश्वरा, तुझा मागथ मला िाखव. मी तुझ्या सत्यामागाथत चालेन. (तुझ्या नामाचे भय िरण्यास माझे धचत्त एकाग्र
कर) मला ह्रियाची शुद्धता िे म्िणजे मी तुझा आिर करे न.
प्रपत्या, णिस्त्ताच्या शत्क्तशाली नामाने मागते. आमेन

शास्त्त्र संिभथ (मत्तय ७:७, स्त्त्रोत्र ८६:११, तयमथया २९.११, लुक १:३, याशी ५५:१)
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