সেকশন-৩ (ঈশ্বরেে েময়)
ঈশ্বরেে পবিত্র উপবিবিরি আোধনা ও প্রার্থ না
ঈশ্বরেে আবিক োজ-সপাশাক পবেধান কো
(Putting on the Armor of God)
<<<এই প্রার্থ নাটিরক আপনাে প্রবিবিরনে েকারেে রুটিরনে একটি অংশ করুন।এই প্রার্থ না আপনারক
ঈশ্বরেে শবি ও ক্ষমিাে দ্বাো প্রবিবিরনে আবিক চ্যারেরেে মুরিামুবি হরি প্রস্তুি কেরি।>>>

প্রিয়তম িভু ,
আজ সকালে ঘুম থেলক উলে আপ্রম বুঝলত পারপ্রি থে,আপ্রম একটা আপ্রিক েুদ্ধলেলের প্রিলক এপ্রিলয়
োপ্রি। প্রকন্তু আপ্রম এটিও জাপ্রি থে,তু প্রম আমালক শক্ত ভালব িাাঁড়াবার জিয ো ো িরকার সবই
প্রিলয়ি।লসজিয থতামার পপ্রবে আিার শপ্রক্তলত আপ্রম,সিািভু ঈশ্বলরর সমস্ত আপ্রিক েুলদ্ধর সাজথপাশাক পলড়প্রি।
িেমত;আপ্রম আমার মাোয়/মস্তলক পপ্ররোলের প্রশরস্ত্রাে পলড়প্রি।িয়া কলর আমার মি ও প্রিন্তা
গুলোলক তু প্রম প্রিয়ন্ত্রে কলরা। আমার থিাখ গুলোলক পাহারা প্রিলয় থরলখা,োলত থকাি পাপ-কালজর
িপ্রত িৃপ্রিপাত িা কপ্রর।িয়া কলর আমার প্রিন্তা গুলোলক ঈশ্বলরর প্রবষলয়র উপলর িৃপ্রি প্রিবদ্ধ
থরলখা।লতামার থিওয়া ধাপ্রমিকতার বুকপাটা আমার হৃিয় এবং আলবিলক থেি সুরপ্রেত রালখ।আপ্রম
িােিিা কপ্রর থে,আমার প্রিলজর অিুভূপ্রত দ্বারা আপ্রম থেি প্রিয়প্রন্ত্রত িা হই বরং থতামার সতয দ্বারা
থেি প্রিয়প্রন্ত্রত হুই।লতামার জীবন্ত বাকয থেি আমালক থকামরবন্ধিীর মত থবিি কলর রালখ।লেলকাি
ভু ে বা মন্দতা থেলক আমালক রো কর।আপ্রম শাপ্রন্তর পািুকা পপ্ররধাি কলরপ্রি োলত থতামার সলতয
পা থেলে এপ্রিলয় থেলত পাপ্রর।িয়া কলর পিেুিেলক থতামার সলতয সুপ্রির ভালব িেলত সাহােয
কর।শত্রু শয়তালির আক্রমলের প্রবরুলদ্ধ প্রির ভালব িাাঁপ্রড়লয় োকবার শপ্রক্ত প্রিও।
তারপর আপ্রম প্রবশ্বালসর ঢােও ধারে কলরপ্রি।িয়াময় িভু

আমালক শয়তালির ভয়ংকর বাে বা

আক্রমলের হাত থেলক রো কর। আমালক থতামার স্বিীয় বাপ্রহিীর সালে কাাঁলধ কাাঁধ প্রমপ্রেলয়
শয়তালির সমস্ত কুমন্ত্রো বা িাোকীর প্রবরুলদ্ধ রুাঁলখ িাাঁড়াবার সুলোি িাও।আপ্রম পপ্রবে আিার
খড়ি ধারে কলরপ্রি ো থতামার পপ্রবে জীবন্ত বাকয। থিমময় িভু আপ্রম থেি িপ্রত প্রিয়ত থতামার
বাকয পাে কপ্রর,োলত আপ্রম সব সময় প্রবপলে োওয়ার হাত থেলক রো পাই এবং অিযলির কালি
থতামার সতযলক িিার ও িকাশ করলত পাপ্রর।
আপ্রম জাপ্রি িভু আজ আপ্রম িিন্ড আক্রমলের প্রশকার বা মুলখামুপ্রখ হব।প্রকন্তু তু প্রম আমালক শক্তভালব
বা সুপ্রির ভালব িাাঁপ্রড়লয় োকবার শপ্রক্ত প্রিলয়ি।িভু

অিুগ্রহকলর আজলক আমালক আপ্রিক েুলদ্ধ

জয়োলভর জিয শপ্রক্ত িাও,িভু েীশু খ্রীলির আিন্দই আমার শপ্রক্ত। খ্রীলির পপ্রবে িালম এই িােিিা
িাই। আলমি।
শাস্ত্াংশ (ইবিষীয় ৬ ঃ ১৩-১৮ পি)

প্রভুর প্রার্থ না(The Lord’s Prayer)

হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা,
হতামার নাম িপিত্র িদে মানয হোক।
হতামার রাজ্য আসুক।
হতামার ইচ্ছা হেমন স্বদর্গ হতমপন িৃপিিীদতও িূর্গ হোক।
হে খািার আমাদের েরকার তা আজ্ আমাদের োও।
োরা আমাদের উির অনযায় কদর,
আমরা হেমন তাদের ক্ষমা কদরপি
হতমপন তু পমও আমাদের সমস্ত অনযায় ক্ষমা কর।
আমাদের তু পম িরীক্ষায় িড়দত পেদয়া না,
িরং শয়তাদনর োত হিদক রক্ষা কর।
আদমন।
শাস্ত্াাংশ(মথর্ ৬ ঃ ৯-১৩ পদ )

রক্ষা পাওয়ার জনয প্রভুর কাছে প্রার্থ না(Prayer for Lord’s Protection)
আমরা োরা সিদেদয় উঁেু হর্ািন স্থাদন িাস কপর,
আমাদের সিগশপিমাদনর িায়ার পনদে প্রতীক্ষা করা উপেত।
সোপ্রভু র সম্বদে আপম এই কিা িেি,‘’তু পমই আমার আশ্রয় ও আমার েুর্গ ’’ ;
আমার ঈশ্বর আপম হতামার উিদর পনভগ র করি।
পনশ্চয়ই তু পম আমাদের পশকারীদের ফাঁে হিদক রক্ষা করদি
এিং পিিেজ্নক মোমারী োত হিদকও রক্ষা করদি।
হতামার িােখ দ্বারা আমাদের হেদক রাখদি
এিং হতামার ডানার পনদে আমরা আশ্রয় িাদিা;
হতামার পিশ্বস্ততা েদি আমাদের োে ও িমগ।
রাদতর ভীষর্ পিিেদক আমরা ভয় করদিা না,
না পেদনর হকান উদড় োওয়া তীরদক,
িা অেকাদরর হকান েেমান মড়কদক,
পকম্বা েুিুদরর ধ্বংসকারী আঘাতদক।
েয়দতা আমাদের পেদক োজ্ার খাদনক িড়দি,
এিং েশ োজ্ার িড়দি ডান িাদশ;
পকন্তু এটি আমাদের পনকদে আসদি না।
আমরা হকিে আমাদের হোখ পেদয় হেখদিা,
েুষ্ট হোদকরা হকমন িুরস্কার িায়।

কারর্ আমরা হতামাদক আমাদের প্রভু িদে পস্থর কদরপি,পেপন আমাদের আশ্রয়স্থান,

এমনপক আমাদের িাসস্থান েপে সিদেদয় উঁেুদতও েয়,আমাদের হকান ক্ষপত েদি না,
িা হকান মোমারীও আমাদের িাসস্থাদনর কাদি আসদত িারদি না;
কারর্ তু পম হতামার েূতর্র্দের আমাদের ওির িাোরা হেিার ভার হেদি,
হেন আমরা হতামার িদি পস্থর িাপক।
তাঁরা তাদের োত পেদয় আমাদের ধদর হফেদিন,
হেন আমাদের িাদয় িািদরর আঘাত না োদর্।
আমরা পসংে ও হকউদে সাদির ওির পেদয় হেঁ দে োদিা,
েুি পসংে ও সািদক িাদয়র পনদে িেেপেত কদর োদিা।
‘দেদেতু আমরা হতামাদক ভােদিদসপি,দসদেতু তু পম আমাদের উদ্ধার করদি;
তু পম আমাদের উিদর তু েদি,কারর্ আমরা হতামার িপিত্র নামদক হজ্দনপি।
আমরা হতামাদক ডাকদিা,তু পম আমাদের ডাদক সাড়া হেদি;
পিিদের সমদয় তু পম আমাদের সদে িাকদি;
তু পম আমাদের উদ্ধার করদি এিং সম্মানীত করদি।
েীঘগ আয়ু পেদয় তু পম আমাদের খুশী করদি,
এিং তু পম আমাদের হতামার িপরত্রার্ হেখাও’।

শাস্ত্াাংশ ( গীতসাংথিতা ৯১)

সদাপ্রভু আমাছদর য াগানদাতা(থতথন আমাছদর সব প্রছয়াজছনর যেয়াল রাছেন)
The Lord is our Provider(He takes care of all our needs)
সোপ্রভু , তু পম আমার িােক,আমার হকান অভাি হনই।আমার ো প্রদয়াজ্ন তা সিই আমার আদি।
তু পম আমাদক

মাদের সিুজ্ ঘাদসর উির হশায়াও,

তু পম আমাদক শান্ত জ্দের ধাদর পনদয় পর্দয়ি,
তু পম আমার আত্মাদক

কদরি সদতজ্।তু পম আমাদক নতু ন শপি পেদয়ি।

তু পম আমাদক হতামার নাদমর হর্ৌরদির জ্নয নযায়িদি োপেদয় পনদয়ি।
এমনপক েখন আপম ঘন অেকাদর োকা উিতযকায় োঁেদিা,আপম তখন ভয় করদিা না,
কারর্ সোপ্রভু , তু পম আমার সদে আি;
হতামার মুগুর ও োঠি আমাদক সুরপক্ষত এিং স্বান্তনা হেয়।
শত্রুদের উিপস্থপতদত তু পম আমার জ্নয হভাজ্ প্রস্তুত কদরি।
তু পম আমার মািায় হতে পেদয় আমাদক অপভদষক কদরি;
আমার হিয়াো আশীিগাদে উিদে িড়দি।
আপম জ্াপন হতামার মেে ও অেে ভােিাসা সারাজ্ীিন আমার পিিদন পিিদন িাকদি,
আর আপম পেরকাে সোপ্রভু র ঘদর িাস করি।

শাস্ত্াাংশ(গীতসাংথিতা ২৩)

৩ ঘটিকার প্রার্থনা(3 0’ Clock Prayer)

প্রভু যীশু তু মি স্বর্গথ মির্র মগর্েছ।মকন্তু জীবর্নর যয উৎস তা আত্মাগুর্ ার মির্ক
প্রব

যবর্গ মনিঃসরণশী ।এবং তু মি অনুগ্রর্ের িোসাগর সিস্ত পৃমর্বীর জনয খুর্

মির্েছ।ও জীবর্নর ঝণথা, ঐশ্বমরক অগাধ অনুগ্রে,সিস্ত পৃমর্বীর্ক সম্পূণথ রূর্প আবৃত
কর্র এবং আিার্ির জনয মনর্জর্ক শূনয কর।
ও রক্ত এবং জ

,যা প্রভু যীশুর হৃিে যর্র্ক মনিঃসমরত এবং আিার্ির জনয

অনুগ্রর্ের যরাতধারা মেসার্ব প্রবামেত,আিরা যতািার উপর্র মনভথ র কমর।
পমবত্র মপতা ঈশ্বর,তু মিই একিাত্র পমবত্র ও সবথশমক্তিান এবং একিাত্র ও অমবনশ্বর
ঈশ্বর িো কর্র আিার্ির উপর্র এবং সিস্ত পৃমর্বীর উপর্র যতািার অনুগ্রে বর্থন
কর্রা।(৩বার)
প্রভু যীশু,তু মি িোর রাজা আিরা যতািার্ক মবশ্বাস কমর এবং ভা বামস ।
আর্িন।

ঈশ্বর্রর মনর্িথ শনা যের্ে প্রার্থনা(Seekings God’s Guidance)

মপ্রেতি মপতা ,আমি যয সব মসদ্ধান্ত গ্রেণ করর্ত োই যসগুর্ ার জনয যতািার
মনর্িথ শনা অর্নর্বন করমছ।আিার জীবর্নর জনয যতািার ইচ্ছা মক তা জানর্ত
োই।প্রভু ,আিার সিস্ত অন্তর মির্ে আমি যতািার্ক মবশ্বাস কমর।আমি আিার মনর্জর
যবাধশমক্তর উপর মবশ্বাস কমরনা।আমি যা মকছু কমর সব মকছু র্ত যতািার মনর্িথ শনা
প্রার্থনা কমর।প্রভু ,আমি জামন যয,র্কান পর্র্ যযর্ত ের্ব,র্সই সঠিক পর্টি তু মি আিার্ক
যিখার্ব।
মপ্রেতি প্রভু ,র্তািার পমবত্র উপমিমতর্ত আমি যযন মির র্াকর্ত পামর,র্সই মবর্র্ে তু মি
িো কর্র আিার্ক মশক্ষা মিও।র্তািার সুমিষ্ট কন্ঠস্বর যার্ত আমি শুনর্ত সক্ষি
েই,র্সজনয আিার্ক মশক্ষা মিও।আমি যযন যতািার বাধয ের্ে এবং যতািার মনর্িথ শ
অনুসরণ কর্র ে র্ত পামর,র্সজনয তু মি আিার্ক আশীবথাি কর।প্রভু ,র্তািার বাকয এবং
ইচ্ছা অনুসার্র আিার জীবন পমরোম ত যোক।
মপতা,প্রভু যীশু খ্রীর্ষ্টর নার্ি এ প্রার্থনা োইমছ।
আর্িন।
শাস্ত্াংশ(মের্তাপর্িশ ৩ ঃিঃ ৫-৬ পি)

িুমিন্তা, িানমসক োপ এবং িুিঃখর্ক জে করবার জনয প্রার্থনা
(Prayer for overcoming anxiety, tension and worry)

সবথশমক্তিান ঈশ্বর,প্রার্থনাে আমি যতািার কার্ছ আমস।তু মি জান আমি যকিন
পমরমিমতর িধযমির্ে যামচ্ছ।আমি অতযন্ত উমিগ্ন এবং িানমসক োর্পর ির্ধয আমছ।প্রভু
তু মি জার্না যয আমি যমি উমিগ্ন েই বা ভামবত েই তার্ত যকান
আমি জামন যয, তু মি ের্

াভ যনই।আর

সবথশমক্তিান,প্রতাপশা ী এবং যপ্রিিে।র্তািার আশীবথাি

আর শামন্ত পাবার জনয আমি যতািার শরণাপন্ন ের্েমছ।মপতা,আমি জামন যারা আিার
িত িুিঃর্খ ভারাক্রান্ত ও উমিগ্ন, যতািার যসই সব সন্তানর্ির যতািার পমবত্র উপমিমতর
সাির্ন আসবার জনয তু মি আহ্বান কর্র র্ার্কা।আমি এটাও জামন যয, তু মি প্রমতজ্ঞা
কর্রছ যস শামন্ত যতািার ির্ধযই মনমেত বা যতািার ির্ধয পাওো যাে।পরি মপতা
আিার সিস্ত মেন্তা-ভাবনার ভার যতািার্ক যিই,র্যর্েতু তু মি আিার যিখাশুনা ও মেন্তা
কর্র র্াক। প্রভু , যতািার্ক ধনযবাি মিই, কারণ যতািার হৃিে নম্র এবং ভা বাসাে
পূণথ। যতািার ির্ধযই আমি মবশ্রাি এবং শামন্ত খুুঁর্জ পাই।
এ পৃমর্বীর্ত যারা আিার িত কর্ষ্ট,িুিঃর্খ রর্ের্ছ,মপতা আমি তার্ির জনয ও যতািার
কার্ছ প্রার্থনা করমছ।র্তািার স্বগীে শামন্ত মির্ে আিার্ির জীবনর্ক পমরপূণথ কর,
আশীবথাি কর।
মপতা,র্তািার মপ্রে পুত্র খ্রীর্ষ্টর পমবত্র নার্ি এই প্রার্থনা োই,
আর্িন।

শাস্ত্াংশ(িমর্ ১১ ঃিঃ২৮-৩০,১ি মপতর ৫ ঃিঃ৭)

সুিতার জনয প্রার্থনা(Prayer for Healing)

সবথশমক্তিান সিাপ্রভু ঈশ্বর।তু মিই পমবত্র এবং ধামিথক ।তু মি ক্ষিতাবান এবং
কৃ পািে।স্বগথ-পৃমর্বীর উপর্র সিস্ত ক্ষিতা ও কতৃথ ত্ত্ব শুধুই যতািার।

যপ্রিিে ঈশ্বর,তু মি িো ু ।তু মি আিার্ির সবাইর্ক জীবন মির্েছ।তু মি আিার্ির
উদ্ধারকতথ া।র্তািার োর্ত ও প্রভু র্ে রর্ের্ছ যয যকান যরাগ-বযামধ এবং িুিঃখ কষ্টর্ক
ভা

করা এ িূর করবার ক্ষিতা।

তু মি যপ্রিিে এবং িোবান।তু মি যতািার মপ্রে পুত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টর্ক িুমক্তিাতা
মের্সর্ব আিার্ির জনয িান কর্রছ।কা র্ভরী ক্রুর্শ প্রভু যীশু খ্রীর্ষ্টর পমবত্র রর্ক্ত
আিরা সিস্ত পাপ এবং যরাগ যর্র্ক যধৌত ের্েমছ।আর্রাগয

াভ কর্রমছ।

মপতা ঈশ্বর,আমি আিার সিস্ত পাপ এবং অর্যাগযতা যতািার কার্ছ স্বীকার
করমছ।তু মি ছাড়া আমি মকছু ই নই ও আিার জীবন িূ যেীন,র্কব িাত্র যতািার
অনুগ্রর্ে আমি সুিতা

াভ কর্রমছ।তু মি সিস্ত রকি অর্ ৌমকক কার্জর ঈশ্বর।আমি

যতািার ক্ষিতা, ভা বাসা ও িোর উপর মনভথ র কমর ।তু মি আিার্ক পাপ যর্র্ক
ক্ষিা কর্রছ ও যরাগ যর্র্ক সুি কর্রছ।প্রভু ,র্তািার্ক ধনযবাি মিই যয,তু মি আিার্ক
একটি পমরষ্কার ও নতু ন হৃিে মির্েছ।আমি আর্রা ধনযবাি মিই যয,তু মি আিার্ক
যতািার শামন্ত মির্েছ।িো কর্র তু মি মেরকা
ইম্মানুর্ে ।(ঈশ্বর আিার্ির সার্র্ আর্ছন)।

আিার সর্ে র্ার্কা।তু মি

যতািার পুত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টই পাপ যর্র্ক পমরত্রাণ পাবার এবং স্বর্গথ যাবার একিাত্র
পর্,সতয এবং জীবন।তু মি আিার জীবর্নর আর্ া।প্রভু যীশু খ্রীর্ষ্টর িধয মির্ে তু মি
যয ভা বাসা যিমখর্েছ,তার িাধযর্ি আমি পাপ যর্র্ক পমরত্রাণ যপর্েমছ।র্তািার পুর্ত্রর
অিূ য রর্ক্ত তু মি আিার্ক আবৃত।

প্রভু যীশু আিার্ক সবথিা যতািার মনকর্ট যরখ।আমি যতািার শমক্ত ও ক্ষিতার উপর্র
মনভথ র কমর।তু মি আিার িুমক্তিাতা,আর্রাগযিাতা,রক্ষাকতথ া এবং আশ্রে।তু মি আিার
ঈশ্বর।

প্রভু যীশু তু মি আিার যা মকছু প্রর্োজন এবং ির্নর আকাংখা সিূে অবগত
আছ।র্তািার পমবত্র ও শমক্তশা ী োর্ত আমি আিার জীবনর্ক সিপথন কমর।র্তািার
ইচ্ছা অনুসার্র আিার জীবর্নর সব আশা-আকাংখা,প্রার্থনা বাস্তবামেত যোক।প্রভু ,আমি
শুধু যতািারই।আমি পমরত্রাণ প্রাপ্ত ও আর্রাগযকৃ ত।

মপতা ঈশ্বর,আমি আিার যসই সব ভাই-যবানর্ির জনযও প্রার্থনা কমর যার্ির জীবর্ন
পার্পর পমরত্রাণ এবং সুিতার প্রর্োজন রর্ের্ছ,র্তািার অনুগ্রে ও আশীবথার্ির িরকার
রর্ের্ছ।এ সক

প্রার্থনা যতািার পুত্র প্রভু যীশুর শমক্তশা ী নার্ি োই।আর্িন।

শাস্ত্াংশ(মযশাইে ৫৩ঃিঃ৫,গীতসংমেতা ১০৩ঃিঃ১-৫,র্যােন ১৪ঃিঃ৬পি)

সিাপ্রভু ঈশ্বর্রর ক্ষিতাে ও শমক্ত সিস্ত খারাপ মেন্তা ও স্বভাব িূরীকরণ
(Casting out bad thoughts and habits in God’s Power and Authority)

মপ্রেতি মপতা,আমি জামন আিার উপর্র যতািার আশীবথার্ি এবং অনুগ্রে রর্ের্ছ।আমি
যতািার িৃমষ্টর্ত যা উপযুক্ত নে,এিন খারাপ মেন্তা এবং স্বভার্বর মবরুর্দ্ধ

ড়াই কর্র

ের্ মছ।আমি এসব খারাপ মেন্তা ও স্বভাব আিার জীবন যর্র্ক, িন যর্র্ক যবর কর্র
মির্ত োই,তযাগ করর্ত োই।র্তািার্ক ধনযবাি মিই,র্যর্েতু তু মি আিার্ক সপথ ও
বৃমিকর্ক পিিম ত করবার এবং সিস্ত শত্রুর্ির উপর্র মবজেী েবার শমক্ত ও সােস
মির্েছ এবং আর যকান মকছু আিার্ক ক্ষমতগ্রস্ত করর্ত পারর্বনা। সুতরাং এই িুহুর্তথ
আমি প্রভু যীশু খ্রীর্ষ্টর শমক্তশা ী নার্ি এসব খারাপ মেন্তা ও স্বভাবগুর্ া আিার
জীবন যর্র্ক িূর ের্ে যাবার আর্িশ মিমচ্ছ।প্রভু যীশু, যতািার পমবত্র রর্ক্ত আিার্ক
যধৌত কর এবং সিস্ত পাপ যর্র্ক শুমে কর।র্তািার অনুগ্রর্ে আিার জীবনর্ক পমরপূণথ
কর,র্যন আমি যতািার পমবত্র নাির্ক িমেিামিত করবার জনয যবুঁর্ে র্ামক।প্রভু যীশু
খ্রীর্ষ্টর পমবত্র নার্ি এ প্রার্থনা োই।
শাস্ত্াংশ(১০ ঃিঃ ১৯পি)

শামন্তর জনয প্রার্থনা

(Prayer for Peace)

মপ্রেতি প্রভু ,আিার অন্তর কর্ষ্টপূণথ,অমির। আিার ির্ন যকান শামন্ত যনই। যেষ্টা করমছ
আিার ির্নর মেন্তাগুর্ ার্ক যতািার মির্ক ধামবত করার এবং শান্ত রাখার জনয ,মকন্তু
পারমছনা বরং খারাপ মেন্তা গুর্ া আর্রা যবমরর্ে আসর্ছ,ও িনর্ক অশান্ত কর্র
তু র্ছ।প্রভু যীশু তু মি যতা প্রমতজ্ঞা কর্রমছর্

যতািার সব মবশ্বাসীর্ির যতািার শামন্ত

যির্ব।তু মি বর্ মছর্ ,”আমি যতািার্ির জনয শামন্ত যরর্খ যামচ্ছ,আিারই শামন্ত আমি
যতািার্ির মিমচ্ছ;জগৎ যযভার্ব যিে আমি যস ভার্ব মিই না।যতািার্ির িন যযন
অমির না েে এবং ির্ন ভেও না র্ার্ক।”
প্রভু যীশু,আমি যতািার প্রমতজ্ঞাে মবশ্বাস কমর।আমি যতািার্ক মবশ্বাস কমর।ধনযবাি
যতািার্ক প্রভু ,তু মি আিার সর্ে আর্ছা।এবং আমি যতািার পমবত্র নার্ির প্রশংসা কমর।
আমি আিার সব িুমিন্তা ও কষ্ট সিূে যতািার উপর্র অপথণ কমর,র্যর্েতু তু মি আিার
মবর্র্ে মেন্তা কর ও আিার্ক যত্ন কর। এবং আমি মবশ্বাস কমর যয, যতািার যিো
শামন্ত আিার জীবর্ন সমক্রে রর্ের্ছ।র্তািার শামন্ত সিস্ত িানুর্র্র যবাঝার ক্ষিতার
যের্েও যবমশ আিার জীবর্ন কাজ করর্ছ।ধনযবাি প্রভু যতািাে।
প্রভু ,আমি জামন যয, যারা যতািার উপর্র মবশ্বাস কর্র এবং যারা তার্ির মেন্তা
ভাবনা যতািার

উপর্র অপথণ কর্রর্ছ,তার্ির তু মি প্রকৃ ত শামন্তর্ত রাখর্ব।প্রভু , আমি

যতািার উপর্র মবশ্বাস কমর।তু মি আিার্ির অন্তকা ীন শশ

এবং মেরিােী শমক্ত।আমি

শামন্তর্ত এবং মনমির্ন্ত শেন করব,ঘুর্িাব।কারণ তু মি আিার্ক

মনরাপর্ি রাখর্ব।

আমি, যতািার যসই মবশ্বাসী ভাইর্বানর্ির জনযও প্রার্থনা কমর যার্ির ির্ন ও জীবর্ন
প্রকৃ ত শামন্ত যনই। যতািার শামন্ত তার্ির হৃিের্কও যযন স্পশথ কর্র এবং তারাও
সান্ত্বনা

াভ কর্র।মপতা ঈশ্বর,র্তািার পুত্র প্রভু যীশু খ্রীর্ষ্টর িো নার্ি এই প্রার্থনা

করমছ,তু মি শ্রবণ ও গ্রােয কর। আর্িন।

শাস্ত্াংশ(র্যােন ১৪ ঃিঃ২৭,গীত ৪ ঃিঃ৮,মযশাইে ২৬ ঃিঃ৩-৪,
১ি মপতর ৫ঃিঃ৭,মিম পীে ৪ ঃিঃ ৬-৭পি)

মনর্জর পাপ এবং অনযার্ের জনয ক্ষিা যের্ে ঈশ্বর্রর কার্ছ প্রার্থনা
(Prayer for seeking God’s forgiveness for one’s own mistakes and sins)
যপ্রিিে স্বগথি,মপতা যতািার পমবত্র উপমিমতর সাির্ন আসবার এবং যতািার পার্ের
কার্ছ বসবার অনুিমত িাও।আিার মেন্তা ও কার্জর িাধযর্ি যতািার মবরুর্দ্ধ যযসব
পাপ কর্রমছ,র্সসব যর্র্ক িো কর্র আিার্ক ক্ষিা কর।
[[[তু মি যযসব পাপ ও অনযাে কর্রছ যসগুর্ ার জনয ক্ষিা প্রার্থনা কর ঃিঃ
-

বা যকার্

যযসব পাপ ও অনযাে কর্রছ

-

যযৌবনকার্

-

যতািার কিথির্ /স্কু র্ /অমিস

-

যতািার পমরবার্রর য াকর্ির সংর্গ /মবরুর্দ্ধ

-

যতািার আত্মীে ও বন্ধু র্ির ির্ধয

-

এবং যতািার প্রমতর্বশী ও অনযানয য াকর্ির মবরুর্দ্ধ যযসব পাপ ও অনযাে

ও যযসব পাপ ও অনযাে কর্রছ

কর্রছ।
যযসব পাপ ও অনযাে কর্রছ সব প্রভু র সাির্ন মনর্ে এর্সা,স্বীকার কর এবং
ক্ষিা প্রার্থনা কর]]]
মপতা,আমি যকিন কর্র আিার অন্তর্র ওত যপর্ত র্াকা পাপ সিূের্ক জানব?র্ক
তার্ির মনর্জর্ির ভু গুর্ া মবোর করর্ত পারর্ব?িো কর্র আিার অন্তর্র

ুমকর্ে

র্াকা পাপ সিূর্ের জনয আিার্ক ক্ষিা কর।আিার্ক ঐসব পাপ যর্র্ক শুমে
কর।আিার্ক উর্েশয প্রর্ণামিত পাপ যর্র্ক িূর্র রাখ।র্সগুর্ ার্ক আিার উপর্র কতৃথ ত্ত্ব
করর্ত মির্োনা।তাের্

আমি যিার্ িুক্ত েব এবং মবরাট পাপ যর্র্ক মনর্িথ ার্ বর্

পমরগমণত েব।
আমি পাপ কর্রমছ,মকন্তু শুধুিাত্র যতািার অনুগ্রর্ে আিার পাপ সিূে যধৌত ের্ের্ছ,
শুমেকৃ ত ের্ের্ছ,কারণ আমি আিার পাপ স্বীকার কর্র প্রভু যীশুর্ক িুমক্তিাতা মেসার্ব
মবশ্বার্স গ্রেণ কর্রমছ।মতমন পৃমর্বীর্ত এর্স আিার সিস্ত পাপ তাুঁর যির্ে বেন করর্ ন

এবং আিার্ক পাপ যরাগ যর্র্ক সুি করর্ ন।তাুঁর অনুগ্রর্ে এবং কা র্ভরী ক্রুর্শ
আিার্ির জনয িৃতুযবরণ কর্র আিার্ির পাপ যর্র্ক পমরত্রাণ কর্রর্ছন এবং ঈশ্বরর্ক
মপতা বর্

ডাকার অমধকার মির্ের্ছন।

প্রভু ,তু মি খুবই শমক্তশা ী এবং যপ্রিিে। নীনবী শের্রর য ার্করা যখন অনুতপ্ত ের্ে
তার্ির পাপ স্বীকার কর্রমছ ,তু মি যসই শের এবং য াকর্ির রক্ষা কর্রমছর্ ।প্রভু ,তু মি
করুণািে এবং িো ু ঈশ্বর ,র্ক্রার্ধ ধীর এবং িোর্ত িোন।িো কর্র আিার্ক এবং
আিার অন্তরর্ক ও িনর্ক পমবত্র ও শুদ্ধ কর। যযসব পাপ আমি কর্রমছ যসসব যর্র্ক
আিার্ক ক্ষিা কর।প্রভু যীশু খ্রীর্ষ্টর অিূ য রর্ক্ত আিার্ক যধৌত কর,পমবত্র কর।আমি
যতািার্ক ধনযবাি মিই এবং যতািার িোন নার্ির যগৌরব প্রশংসা কমর।
আিার িুর্খর কর্া এবং অন্তর্রর ধযান যতািার কার্ছ গ্রেণর্যাগয যোক। ও প্রভু ,তু মি
আিার শমক্ত,তু মি আিার িুমক্তিাতা।িো কর্র আিার্ক ক্ষিা কর এবং আশীবথাি
কর।র্তািার শামন্ত,র্প্রি আর আনন্দ মির্ে স্বগথস্ত মপতা,র্তািার পুত্র প্রউ যীশু খ্রীর্ষ্টর
পমবত্র ও িোন নার্ি এ প্রার্থনা োই।আর্িন।

শাস্ত্াংশ(গীতসংেীতা ২৯ ঃিঃ ১২-১৪)

অন্যদের যেন্ ক্ষমা করদে পারর ,যেজন্য প্রার্থন্া করা
(Prayer to be able to forgive others)

যপ্রমময় স্বর্থস্থ রপো, আরম খুব কদে আরি। আরম অন্ুভব করর যে [[[োদক ক্ষমা
করা অেম্ভব বদে মদন্ কদরন্ োর ন্াম উদেখ করুন্]]] োর এবং আমার মদযয
যে ঘটন্া ঘদটদি ো মদন্ হয় যকান্রেন্ ভু েদে পারব ন্া। রকন্তু প্রভু আরম জারন্
যে, েু রম চাও ন্া আরম এ মদন্াভাবটা অন্তদর পুদে রারখ। এ রবেদয় আরম যোমার
কাি যর্দক অদন্ক রিক্ষা োভ করদে পারর। েু রম যোমার একমাত্র ও রপ্রয় পুত্র প্রভু
েীশু খ্রীেদক এ পৃরর্বীদে পাঠিদয় রেদয়রিদে; রেরন্ কােদভরী ক্রুদি আমার েমস্ত পাপ
বহন্ কদর মৃেুযবরণ কদররিদেন্, আমার জন্য প্রায়রিত্ত কদররিদেন্ যেন্ আরম পাপ
যর্দক পররত্রাণ পাই ও েুস্থ হই। োাঁর অমূেয রদে আমার েমস্ত পাপ ক্ষমা করা
হদয়দি এবং আমার পাপ রচরকাদের জন্য যযৌে হদয়দি। রপো ঈশ্বর, েু রম কর্া
রেদয়ি যে, আমার জীবদন্র অেীদের েব পাপ েু রম আর যকান্রেন্ মদন্ রাখদব ন্া।

রপো, আরম যেন্ অন্যদের প্ররে ক্ষমািীে ও েহান্ুভূরেিীে হদে পারর যেই রবেদয়
রিক্ষা োও। আরম যেন্ অন্যদের ক্ষমা করদে পারর,দেই রিক্ষা রেও;দেমন্ েু রম
আমাদক প্রভু েীশুর মাযযদম ক্ষমা কদরি।রপো,প্রভু েীশুর পরবত্র ন্াদম এ প্রার্থন্া
চাই। আদমন্।

িাস্ত্াংি(ইরিেীয় ৪ ঃ ৩২, ইব্রীয় ১০ ঃ ১৭)

ভয়দক জয় করবার জন্য প্রার্থন্া
(Prayer for overcoming fear)

যপ্রমময় স্বর্থস্থ রপো,দোমার পরবত্র ন্াম একটা িরেিােী েূর্থ।েখন্ ভয় পাই যোমার
কাদি যেৌদে োই এবং আরম রন্রাপদে র্ারক।েু রম আমার প্রভু এবং আমার ঈশ্বর।েু রম
ইম্মান্ুদয়ে ।আমার অন্তদর রেরন্ বাে কদরন্ রেরন্ এ জর্দের িােন্কেথ ার যচদয়ও
মহান্ ও িরেিােী।আরম োই ভীে ন্ই।
েোপ্রভু ,আরম যোমার েন্তান্,এবং আরম যোমার পরবত্র আত্মায় পররচারেে।দেজন্য
আমার ভয় পাবার যকান্ কারণ যন্ই।পরবত্র আত্মা আমার আত্মার োদর্ েংেুে যহান্
আর এই রন্িয়ো যেন্ যে,আরম যোমার েন্তান্।
প্রভু ,এ রবশ্বব্রহ্মাদের েমস্ত রকিু র মারেক এবং রন্য়ন্ত্রণকেথ া।দেদহেু েু রম আমার
আব্বা বা রপো, যেদহেু আমার ভয় পাবার যকান্ কারণ যন্ই।
রপো ঈশ্বর,যন্যবাে যোমায়, আমাদক যোমার েন্তান্ হবার অরযকার যেবার জন্য।েয়া
কদর যোমার িারন্ত রেদয় আমাদক আিীবথাে করদে র্াক।রপো ঈশ্বর আরম োদের
জন্যও প্রার্থন্া করর োদের জীবদন্ যোমার অন্ুগ্রহ ও কৃ পা প্রদয়াজন্ রদয়দি,দেন্
োরাও ভদয়র উপদর জয়োভ করদে পাদর।প্রভু েীশুর পরবত্র ন্াদম এই প্রার্থন্া চাই।
আদমন্।

িাস্ত্াংি(রহদোপদেি ১৮ঃ ১০,১ম যোহন্ ৪ ঃ ৪;দরামীয় ৮ ঃ ১৪-১৬পে)

ঈশ্বদরর উপদর রবশ্বাে ও আিা রাখার জন্য প্রার্থন্া

(Prayer for Faith and Hope in God)

রপো ঈশ্বর, প্রার্থন্ার রবরবয উদেিয রন্দয় আরম যোমার কাদি আরে। আরম জারন্ যে
,েু রম আমার কর্া শুদন্ র্াক এবং উত্তর রেদয় র্াক।প্রভু কখদন্া কখদন্া আমার
জীবদন্ এমন্ েময় আদে,দে েমদয় আরম খুবই েুবথে হদয় পরে এবং মদন্ ন্ান্া রকম
েদেদহর েৃরে হয়।কখন্ কখন্ আমার রবশ্বাে েূবে
থ হদয় োয়,েখন্ আমাদক ক্ষমা
কর।
রবশ্বাে আদে ঈশ্বদরর বাকয যিান্ার মাযযদম।েয়া কদর আমাদক আিীবথাে কর োদে
আরম যোমার জীবন্ত বাকয আদরা যবিী েময় যদর অযযয়ন্ ও যযান্ করদে
পারর।েয়া কদর আমার রবশ্বােদক আদরা বৃরি কর,িরেিােী কর।আমরা ো পাব বদে
আিা কদর আরি,ো যে আমরা পাবই এই রন্িয়োই এবং আত্মরবশ্বােই হে
রবশ্বাে।দেটি আমাদের জীবদন্ এমন্ রন্িয়ো যেয় ো আমরা কখন্ যেরখরন্।েয়া কদর
আমাদক আিীবথাে কর ,দেন্ যোমার উপদর আমার রবশ্বাে উত্তদরাত্তর বৃরি পায়।
আরম জারন্ যে,েু রম যপ্রমময় ঈশ্বর,রেরন্ আমাদের প্রার্থন্ার উত্তর যেন্।েরে আরম
এমন্ রবেয় রন্দয় প্রার্থন্া করর,ো আমার করা উরচে ন্য় েদব েয়া কদর আমাদক
েঠিক ভাদব প্রার্থন্া করদে োহােয কর।পরবত্র ঈশ্বর, েু রম প্ররেজ্ঞা কদরি যে,আমার
জীবদন্র জন্য েু রম মহা পররকল্পন্া কদরি;োদে রদয়দি িারন্ত,আিা এবং আমার জন্য
উজ্জ্বে ভরবেযে।আরম রবশ্বাে করর যে, যে পররকল্পন্া েু রম আমার জন্য কদরি,ো
েবদচদয় মঙ্গদের পররকল্পন্া,ো যকবেমাত্র যোমার দ্বারাই করা েম্ভব।যোমার বাযয
হদে আমাদক রিক্ষা োও,েু রম প্রেযািার ঈশ্বর।আরম প্রার্থন্া করর যে,েু রম আমার
মন্দক যোমার স্বর্ীয় আন্ে ও িারন্ত রেদয় পূণথ করদব,দেদহেু আরম যোমাদক রবশ্বাে
করর।োহদে আরম পরবত্র আত্মার িরেদে যোমার যেয়া আিার রন্িয়োয় উপদচ
পেব।
আরম যেই েব ভাইদবান্দের জন্যও প্রার্থন্া করর,োরা োদের রবশ্বাদের জন্য েংগ্রাম
কদরদিন্ এবং যোমার মদযয যে জীবদন্র আদো রদয়দি যেই েম্বদে োদের যকান্
অরভজ্ঞো যন্ই,েু রম োদেরও আিীবথাে কর প্রভু ।
রপো,দোমার পুত্র প্রভু েীশুর ন্াদম এই প্রার্থন্া চাই,আদমন্।
িাস্ত্াংি(দরামীয় ১০ঃ ১৭,রেররময় ২৯ঃ ১১,দরামীয় ১৫ঃ ১৩,ইব্রীয় ১১ঃ ১পে)

ভােবাোর জন্য প্রার্থন্া-খ্রীেীয় ভােবাোয় মেদক জয়োভ
(Prayer for love – overcome evil with Love of Jesus)

যপ্রমময় স্বর্থস্থ রপো,আমরা যেইেব যোকদের প্রার্থন্ায় যোমার োমদন্ উপরস্থে
করর,োরা ইচ্ছায়-অরন্চ্ছায় বা যজদন্ ন্া যজদন্ আমাদের পররবারগুদোর ক্ষরে করার
যচো কদরদি।রপো,েু রম আমাদের রন্দেথ ি রেদয়ি োদে আমরা অন্যদের ক্ষমা
করর।দেদহেু ওইেব যোকদের েবাইদক আমরা ক্ষমা কদররি এবং প্রার্থন্া করর েু রম
োদের িারন্ত ও েমৃরি োও।দোমার েয়া,অন্ুগ্রহ ও িারন্ত রেদয় োদের আিীবথাে কর।
প্রভু েীশু,েু রম বদেরিদে-‘রকন্তু আরম যোমাদের বেরি যোমাদের িত্রুদেরও
ভােদবদো।োরা যোমাদের অেযাচার কদর োদের জন্য প্রার্থন্া কর,দেন্ যোদক যেখদে
পায় যোমরা েরেযই যোমাদের স্বর্থস্থ রপোর েন্তান্।রেরন্ যো ভাে-মে েকদের
উপদর োাঁর েূেথ উঠান্ এবং েৎ ও অেৎ যোকদের উপদর বৃরে যেন্’।প্রভু ,আমরা
যোমার বাযয।আমরা এইেব যোকদের জন্য প্রার্থন্া করর যেন্ েু রম যোমার যপ্রম,িারন্ত
ও আন্ে রেদয় োদের আিীবথাে কর।
প্রভু , যোমার বাযয হদে আমাদক রিক্ষা োও, েু রম প্রেযািার ঈশ্বর।এবং আরম
প্রার্থন্া করর , যেই েব ভাই যবান্দের জন্য, যেন্ োদের উপর যোমার
ভােবাো,িারন্ত এবং আন্ে আিীবথাে স্বরূপ রহদেদব বজায় র্াকুক।আর োরা যেন্
যোমাদক জান্দে পাদর এবং রন্দজদের বযরের্ে জীবদন্ও োর অরভজ্ঞো যেন্ গ্রহণ
করদে পাদর।রপো, প্রভু েীশু খ্রীদের পরবত্র ন্াদম এই প্রার্থন্া চাই, আদমন্।

িাস্ত্াংি(মরর্ ৫ ঃ ৪৪-৪৫পে)

আত্মেমপথদন্র জন্য প্রার্থন্া- ঈশ্বরদক জীবন্দক পররচােন্ার োরয়ত্ব যেওয়া

(Prayer for surrender-allowing

God to take charge of my life)

রপ্রয়েম প্রভু েীশু, েু রম বদেরিদে, “চাও, যোমাদের যেওয়া হদব; যখাাঁজ কর পাদব;
েরজায় ঘা োও, যোমাদের জন্য যখাো হদব।” আরম যোমার োমদন্ রদয়রি। আরম
যোমাদক জীবদন্ আোর জন্য আমন্ত্রণ জান্ারচ্ছ। প্রভু , আরম যোমার ইচ্ছা জান্দে
চাই। আমার জীবন্ যোমার কাদি েমপথন্ কররি। প্রভু , যোমাদক আরম আমার
জীবদন্র প্রর্ম স্থাদন্ রাখরি। েয়া কদর আমার জীবদন্র োরয়ত্ব েু রম গ্রহণ কর এবং
আমার জীবন্দক রন্য়ন্ত্রণ কর, কারণ আরম জারন্ যে,আমার জীবদন্র জন্য যে
পররকল্পন্া েু রম গ্রহণ কদরি ো েবদচদয় ভাে পররকল্পন্া।
আরম জারন্ যে, েু রম আমাদের যপ্রমময় ঈশ্বর, রেরন্ আমাদের প্রার্থন্ার উত্তর যেন্।
আরম েরে এমন্ প্রার্থন্া করর ো েঠিক ন্য় বা ো আমার করা উরচে েদব আমাদক
েঠিকভাদব প্রার্থন্া করদে রিখাও, োহােয কর োদে েু রম খুিী হও। পরবত্রেম প্রভু ,
েু রম প্ররেজ্ঞা কদরদিা যে, আমার জন্য যোমার মহৎ পররকল্পন্া রদয়দি;দে
পররকল্পন্ার মাযযদম আমার জীবদন্ েু রম িারন্ত,আিা এবং উজ্জ্বে ভরবেযে প্রোন্
করদব।আরম রবশ্বাে করর যে,আমার জন্য েু রম যে পররকল্পন্া গ্রহণ কদরি ো উত্তম
পররকল্পন্া।আকাি যেমন্ পৃরর্বী যর্দক অদন্ক উপদর রদয়দি,দেমরন্ যোমার রচন্তা ও
পররকল্পন্া আমার রচন্তা যর্দক অদন্ক অদন্ক উপদর রদয়দি।আমাদক যোমার বাযয
হদে রিক্ষা োও।দোমার বাকয অন্ুোদর আমার জীবন্ পররচারেে যহাক।
যোমার পর্ েম্বদে আমাদক রিক্ষা োও, ও প্রভু আরম যেন্ যোমার েদেয চেেদে
পারর।আমার অন্তরদক শুি ও শুরচ কর। োদে আরম যোমাদক েম্মান্ করদে
পারর।রপো,ঈশ্বর খ্রীে েীশুর পরবত্র ন্াদম এ প্রার্থন্া চাই।আদমন্।
িাস্ত্াংি (মরর্ ৭ঃ ৭,র্ীে ৮৬ঃ ১১,রের ২৯ঃ ১১,েূক ১ ঃ ৩৮,রেিাইয় ৫৫:৯)

