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প্রথম মাসদিন#১ 

ত ামার ভালবাসা দিরকাল স্থায়ী 
 

তেভাবব আমরা প্রশংসা কদর, তসভাবব 
এই প্রাথথনাটি করার কথা দিন্তা করুন।  

 

 

দিতা, আমি ততািায় ধন্যবাদ তদব এবং ততািার গুণের 
প্রশংসা করব। ততািার করা মবমিন্ন আশ্চর্য কাণের কথা 
আমি অন্যান্য োমতণদর িণধয এবং আিার োমতর ত াকণদর 
িণধয োন্াব। আমি ততািার গান্ গাইব, তকব  ততািারই 
প্রশংসা করব। “ততািার ন্াণির তগৌরব ত াক” কথাটির অথয 
মক তা আিায় মশখাও, তর্ন্ আিার অন্তর সব সিয় 
ততািাণত আন্ন্দ করণত পাণর। কারে আিার বড় ইচ্ছা তর্ন্ 
আমি সব সিয় ততািার িুণখর অণেষে কমর এবং ততািার 
করা আশ্চর্য কােগুণ া স্মরে কমর। 

প্রিু, আমি ততািার ধন্যবাদ কমর, কারে তুমি িঙ্গ িয়। 
ততািার িা বাসা মিরকা  স্থায়ী! 

র্খন্ আমি  ামরণয় মগণয়মি াি, র্খন্ আমি ততািা মবন্া 
মি াি এবং র্খন্ তুমি আিায় শত্রু তথণক িুক্ত কণরি, তখন্ 
তুমি আিায় স্মরে কণরি! ততািার িা বাসা মিরকা  স্থায়ী! 
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এিন্মক র্খন্ আমি পাণপর িণধয মি াি তখন্ খ্রীষ্ট 
আিার েন্য িণরণিন্!  াণে ইূয়া, প্রিু! ততািার িা বাসা 
মিরকা  স্থায়ী! 

তুমি আিার পাণপর ম সাব ম ণখ রাখ মন্ বা আিার 
পাণপর পাওন্া অনু্সাণর আিার সংণগ বযব ার কর মন্, মকন্তু 
খ্রীণষ্টর িধয মদণয় তুমি পূবয তথণক পমশ্চি র্তদণূর র্ায় 
ততদণূর আিার পাপ সক  সমরণয় মদণয়ি এবং তসই পাপ 
আর স্মরে করি ন্া!  াণে ইূয়া, প্রিু! ততািার মবশ্বস্ত 
িা বাসা মিরকা  স্থায়ী! 

ত  প্রিু, আমি সারা েীবন্ ততািার প্রশংসা করব এবং 
ততািার ন্াণি আিার এই দইু  াত তুণ  প্রাথযন্া করব, কারে 
ততািার মবশ্বস্ত িা বাসা মিরকা  স্থায়ী! 

ত  প্রিু, আমি ততািার প্রশংসা করব, কারে স্বণগয বা 
পৃমথবীণত ততািার িত আর তকান্ ঈশ্বর তন্ই--ততািার তর্ 
দাণসরা সিস্ত অন্তর মদণয় ততািার পণথ েীবন্র্াপন্ কণর 
র্াণচ্ছ, ততািার তসই দাসণদর সাণথ তুমিই ততািার িা বাসার 
িুমক্ত রক্ষা কণর র্াচ্ছ। ততািার কাণি খুবই কঠিন্ বণ  তকান্ 
মকিু তন্ই! ততািার িা বাসা মিরকা  স্থায়ী! 

ত  প্রিু, তুমিই ি ান্, ততািার শমক্ত, তগৌরব ও িম িা 
এবং োাঁকেিক প্রিুর, কারে স্বগয ও পৃমথবীর সবমকিু 
ততািারই। সব মকিুর উপর প্রধান্ ম সাণব তুমিই ি ান্। 
ততািার কাি তথণকই তকব  ধন্-সম্পদ ও সম্মান্ আণস, 
কারে তুমিই সব মকিুর উপণর শাসন্ কণর থাক। সবমকিুণক 
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উাঁিুণত ততা ার এবং সবমকিুণক শমক্ত তদওয়ার ক্ষিতা 
ততািারই  াণত রণয়ণি। আর আমি স্বণগযর সক  দণূতর সাণথ 
এবং সব োয়গায় ততািার ত াকণদর সাণথ ততািার তগৌরবপূেয 
ন্াণির ধন্যবাদ ও প্রশংসা করমি!  াণে ূয়া, প্রিু! ততািার 
মবশ্বস্ত িা বাসা মিরকা  স্থায়ী! আণিন্! 

 
 

গীতসংম তা ১০৫:১-৫; গীতসংম তা ১৩৬:১-৯,২৩,২৪; তরািীয় 
৫:৬; গীতসংম তা ১০৩:১২; মর্শাইয় ৪৩:২৫; গীতসংম তা ৬৩:৪; ২ 
বংশাবম  ৬:১৪; ১ বংশাবম  ২০:১০-১৩ 
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প্রথম মাসদিন#২ 

তে প্রভু, আমাবক বাাঁিাও! 
 

প্রাথথনা শুরু করার আবে নীরব তোন। শান্ত তোন এবং এই 
কথা  

জাননু তে, দ দন ঈশ্বর (েী সংদে া ৪৬:১০)। 
 

 

দিতা, ততািার বাণকযর েন্য ততািায় ধন্যবাদ, তকন্ন্া তুমি 

প্রমতজ্ঞা কণরি র্মদ আমি ততািার কাণি এমগণয় র্াই, তা ণ  
তুমিও আিার কাণি এমগণয় আসণব। ততািার ইচ্ছািত ি ণত 
মগণয় তর্ িঙ্গ  আমি তপণয়মি, তার েন্য ততািাণক ধন্যবাদ। 
মকন্তু ত  স্বগযস্থ মপতা, আমি এই কথা স্বীকার কণর ততািার 
কাণি এণসমি তর্, আমি র্া র্া িা বামস, তসগুণ াণক আমি 
ততািার সাণথ আিার সম্পণকয র পণথ বাধা  ণয় দাাঁড়াণন্ার 
সুণর্াগ কণর মদণয়মি। আমি প্রায়ই তকব  িুণখ ততািার 
উপাসন্া কমর এবং িুণখই ততািাণক সম্মান্ কণরমি, অথি 
আিার অন্তর ততািার কাি তথণক অণন্ক দণূর, আিার অন্তর 
কঠিন্ আর ততািার পমবত্র আত্মার স্পণশযর বাইণর। ত  মপতঃ, 
আিাণক সা ার্য কর! আিার প্রমত দয়াশী   ও। সিস্ত অন্তর 
মদণয় আমি ততািাণক গিীরিাণব োন্ণত ও তখাাঁে করণত 
আগ্র ী। 
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আমি তর্ন্ ততািার কাণি এমগণয় মগণয় আবার অমধকতর 
কি িা বাসার মদণক ন্া মিমর। প্রাথযন্া কমর, আিার মন্ণের 
কাি তথণক, অথযাৎ আিার মন্ণের ধামিযকতা, আিার মন্ণের 
শমক্ত ও স্বাথযপরতা তথণক আিাণক রক্ষা কর। ততািার িণধয 
থাকণত, ততািার িণধয থাকা সম্বণে মশখণত আিাণক শমক্ত 
দাও তর্ন্ আিার েীবণন্ আমত্মক ি  ধণর; কারে আমি 
োমন্ খ্রীষ্ট র্ীশুর িণধয ন্া থাকণ  আমি মকিুই করণত পামর 
ন্া। 

ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা আিাণক শমক্তশা ী কর তর্ন্ 
আমি আন্তমরকিাণব ততািার অণেষে কমর। ততািার কাণি 
এমগণয় আসার মবষণয় আিার ইচ্ছা তর্ন্ আিার মিন্তার 
েগণত, র্া র্া আমি পমড় ও তদমখ তার িণধয, আিার তশান্া 
গাণন্র িণধয, আিার কথাবাতয ার িণধয, ঘণর, প্রমতণবশী বা 
িাকুরীস্থণ  করা আিার আিার-বযব াণরর িণধয এবং র্খন্ 
আমি মিন্তা কমর তকউ আিাণক  ক্ষয করণি ন্া, তখন্ও তর্ন্ 
প্রকাশ পায়। এসব মকিুণত এবং আরও অণন্ক মবষণয় তকব  
িাত্র ততািার িণধয েীবন্ কাটাণন্া, ি াণিরা করা ও তবাঁণি 
থাকার অথয সম্বণে আিাণক মশক্ষা দাও। ত  পমবত্র আত্মা, 
আমি ততািায় আিন্ত্রে োন্াই আিার অন্তণরর পমতত েমি 
িাষ করার েন্য তর্ন্ তা একটি উবযর েমিণত পমরেত  ণত 
পাণর, তর্ েমিণত ততািার বাকয েন্মাণত পারণব। আিার 
অন্তর ন্রি কর তর্ন্ আমি আরও পমরষ্কার কণর ততািার 
স্বর শুন্ণত এবং ততািার তদখাণন্া পথগুণ াণত ি ণত পামর। 
র্ীশুর ন্াণি এই প্রাথযন্া িাই, আণিন্। 
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র্াণকাব ৪:৮; গীতসংম তা ৩৪:১০; 
মর্শাইয় ২৯:১৩; মর্রমিয় ২৯:১৩; 
তর্া ন্ ১৫:৪,৫; ইব্রীয় ১১:৬; 
তপ্রমরত্ ১৭:২৮; মর্রমিয় ৪:৩; 

িমথ ১৩:১৮-২৩ 
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প্রথম মাসদিন#৩ 

েীশুর ম  কবর িলুন 
 
 

 

দিতা, র্ীশুর েীবণন্র েন্য ততািায় ধন্যবাদ মদই। মতমন্ তর্ 

পণথ মগণয়ণিন্, তসই পথ অনু্সরে করণত আিায় সা ার্য কর, 
কারে আমি োমন্ র্ারা সমতযকার িাণব তাাঁণক অনু্সরে 
কণর, তারা অেকাণর থাকণব ন্া, বরং েীবণন্র আণ া  াি 
করণব। আিায় ক্ষিা কর প্রিু, কারে অণন্ক সিয় ততািার 
উপমস্থমতর আণ াণত থাকণ ও আমি অেকারণক তবণি মন্ণয়মি। 
আিায় সা ার্য কর তর্ন্ অন্য সব মকিুর তিণয় আমি 
ততািায় তবশী িা বামস। আমি তর্ন্ ততািার কন্ঠ শুন্ণত 
পাই, তুমি তর্ন্ আিায় মিন্ণত পার, আর আমি তর্ন্ 
ততািায় অনু্সরে কমর। আমি তর্ন্ কাণরা পণথ ত াাঁিট 
খাওয়ার বাধা ন্া  ই বা আিার কথা ও কােগুণ ার কারণে 
আমি তর্ন্ আে ততািার মশষয ম সাণব ততািার েন্য অণগৌরব 
বণয় ন্া আমন্। তুমি ততািার বাণকয বণ ি তর্, র্ারা দাবী 
কণর তারা র্ীশুর িণধয তবাঁণি তথণক অবশযই র্ীশুর িত 
েীবন্র্াপন্ করণত  ণব! 

আমি তর্ন্ তপ্রমরত্ তপৌণ র িত একেন্ মশষয  ণয় উঠি, 
তর্ন্ আমি তকান্ রূপ গবয ন্া কণর অন্যণদর কাণি ব ণত 
পামর “আিার িত কণর ি , তর্িাণব আমি খ্রীণষ্টর পণথ 
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িণ মি!” ততািার পমবত্র আত্মার শমক্তণত আিায় শমক্তশা ী 
কর তর্ন্ আিার পমরবাণর, আিার িাকুরী স্থণ , আিার 
প্রমতণবশীণদর কাণি মকংবা আিার সু্ক -কণ ে-মবশ্বমবদযা ণয় 
আমি র্ীশুর েন্য একেন্ আদশয  ণত পামর। বেু-বােব ও 
অপমরমিত ন্তুন্ ত াকণদর সাণথ র্খন্ আিার তদখা  য়, 
তখন্ তারা তর্ন্ আিার িণধয খ্রীণষ্টর উপমস্থমত তদখণত পায়। 
আমি তর্ন্ আিার মিন্তা ও তিাখগুণ া তাাঁর উপণর মস্থর 
রাখণত পামর। র্া িা  তা করার দ্বারা আমি তর্ন্ 
সবমকিুণত একটি আদশয স্থাপন্ করণত পামর। এিন্মক র্খন্ 
আমি দঃুখ-কণষ্টর িুণখ পড়ব, তখন্ও তর্ন্ আমি ধধর্য 
ধারণের আদশয  ণত পামর। আর মপতা, প্রাথযন্া করমি তুমি 
আিাণক এিন্ সুণর্াগ কণর দাও তর্ন্ তুমি আিাণক র্া র্া 
মশক্ষা মদচ্ছ ও তদখাচ্ছ, তা তর্ন্ অন্য কাণরা কাণি আমি 
ব ণত পামর। তুমি আিাণক সমতযকাণরর এিন্ একেন্ মশষয 
কণর ততাণ া তর্ন্ আমিও আরও অণন্ক মশষয ধতরী করণত 
পামর। 

ত  প্রিু, ততািার একেন্ অনু্সারী ম সাণব আমি আিার 
মবশ্বাসপূেয েীবন্র্াপন্ কণর তর্ণত এবং দঢ়ৃিাণব দাাঁড়াণত িাই, 
সুসিািাণরর িণধয আিার েন্য রাখা আশা তথণক তর্ন্ আমি 
কখন্ও মবিুযত ন্া  ই। আিাণক িণন্ কমরণয় দাও তর্, 
ততািার মশষয ম সাণব আিাণক আহ্বান্ করা  ণয়ণি তর্ন্ আমি 
খ্রীণষ্টর রােদতূ ম সাণব ঈশ্বণরর সাণথ িানু্ষণক মি ন্ কমরণয় 
তদবার কােটি করণত পামর এবং তসই বােী ত াকণদর কাণি 
তপৌাঁিাণত পামর। আিাণক তুমি ততািার একেন্ তর্াগয পাত্র 
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কর, র্ার িধয মদণয় তুমি অন্যণদরণক খ্রীণষ্টর সাণথ মিম ত 
করণত পারণব এবং আিার েীবন্ তথণক তর্ন্ স্থায়ী আমত্মক 
ি  েন্মাণত পাণর। এই সব প্রাথযন্া আমি আিাণদর প্রিু 
র্ীশুর ন্াণি িাই, আণিন্।      
  

 

 

১ মপতর ২:২১; তর্া ন্ ৮:১২; 
 ূক ১৪:২৬; ১ তর্া ন্ ২:৫; 

তর্া ন্ ১০:২৭; ২ কমরন্থীয় ৬:৩; 
১ কমরন্থীয় ১১:১; ইব্রীয় ১২:২; 

তীত ২:৭; র্াণকাব ৫:১০; 
২ তীিমথয় ২:২; িমথ ২৮:১৯; 

ক সীয় ১:২৩; ২ কমরন্থীয় ৫:১৮-২০; 
তর্া ন্ ১৫:১৬ 
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প্রথম মাসদিন#৪ 

আদম স্মরণ করব 
 
 

 

দিতা, তুমি ি ান্ এবং সক  প্রশংসা পাওয়ার তর্াগয! 

ততািার কাে সক  কী ি ৎ! ত  প্রিু, ততািার কাণি আমি 
কৃতজ্ঞ এবং আমি ততািার ন্াণির গুে-গান্ করব। একিাত্র 
তুমিই ঈশ্বর, আমি ততািার উপাসন্া কমর, কারে আমি বার 
বার তদখণত তপণয়মি তুমি আিার পণক্ষ কাে কণর র্াচ্ছ। 

তুমিই তর্াগান্দাতা, তাই ততািায় ধন্যবাদ। আিার িণন্ 
পণড় র্খন্ . . . (আপন্ার মন্ণের েীবন্ তথণক তকান্ 
ঘটন্ার কথা ব ুন্)। 

তুমিই রক্ষাকারী তাই, ততািায় ধন্যবাদ। আিার িণন্ 
পণড় র্খন্ . . .  

তর্ মদন্ . . . তুমি আিাণক উদ্ধার কণরি, তসই মদন্টির 
কথা আিার িণন্ পণড়, আর আিার েীবণন্র অেকার 
ততািার উপমস্থমতর আণ াণত আণ ামকত করার েন্য ততািায় 
ধন্যবাদ মদই। আিার পাণপর পাওন্া অনু্সাণর আিার সাণথ 
আিরে ন্া করার েন্য ততািায় ধন্যবাদ! (একটু তথণি 
পাপগুণ ার কথা স্মরে করুন্ এবং ধন্যবাদ মদন্) 
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ততািার আত্মা দ্বারা আিাণক তশখাও তর্ন্ আিার ত াাঁণট 
সব সিয় ততািার প্রশংসার কথা ত ণগ থাণক। আিার 
অকৃতজ্ঞতা ক্ষিা কর তর্ন্ আমি প্রাথযন্ার িধয মদণয় আিার 
অমিণর্াগকারী অন্তণরর পমরবতয ন্ করণত পামর! র্খন্ আমি 
তপিণন্ মিণর তাকাই এবং স্মরে কমর মকিাণব তুমি আিার 
সংণগ সংণগ মিণ , মকিাণব ততািার  স্ত আিার উপণর মি , 
তখন্ কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসায় আমি পূেয  ণয় উঠি। মকন্তু খুব 
স ণেই আিার িারপাণশর ঝড়গুণ া আবার আিাণক মঘণর 
ধণর। এণত আমি ততািার মদক তথণক আিার দমৃষ্ট  ারাই এবং 
িণন্  য় আিার মবশ্বাস তর্ন্  ামরণয় তগণি। তারপরও, ত  
প্রিু, তুমি মবশ্বস্ত তথণকি, ততািার সক  প্রমতজ্ঞার বযাপাণরও 
তুমি মবশ্বস্ত তথণকি। তাই আমি িয় করব ন্া, এিন্মক 
আিার িারপাণশর সবমকিু পমরবতয ন্  ণ ও এবং এই 
পমরবমতয ত েগণতর িাণঝ আিার পদর্ুগ   ামরণয় তগণ ও। 
তর্সব ঝণড়র িুণখ আমি পমড় ন্া তকন্, তার কথা মিন্তা ন্া 
কণর, ত  প্রিু, ততািাণত এবং আিার েন্য ততািার অবযথয 
িা বাসার উপণর আমি আিার আশা রাখব। 

ত  মপতা, আিার প্রাথযন্া তুমি আিার অন্তণর ন্তুন্ ন্তুন্ 
উপাসন্ার গান্ রিন্া কর, কারে তুমিই তর্াগয। তুমি 
আিাণক একটি অমবিক্ত অন্তর দাও তর্ন্ আমি ততািার 
ন্ািণক িয় কমর এবং ততািাণক সম্মান্ কমর। ত  প্রিু, র্খন্ 
আমি ততািার অতীত সব কাণের কথা স্মরে কমর, তখন্ 
আিার মবশ্বাস বৃমদ্ধ কর তর্ন্ আে আিার সািণন্ তর্সব 
মবষয় ত াকা ুমক করণি, তসগুণ ার বযাপাণর ততািার উপণর 
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আিার মন্িয রতাও বৃমদ্ধ পায়। আিার দবুয তায় আিাণক 
সা ার্য কর। তর্সব সণন্দণ র িায়া এখন্ও আিার েীবন্ 
তথণক সণর তর্ণত মব ম্ব করণি এবং আিার েীবন্র্াপন্ণক 
প্রিামবত করণি, তসগুণ া আিার িণধয তথণক দরূ কর। আমি 
র্া এবং আমি তর্সব কাে কমর, তসগুণ ার িণধয তথণক 
ততািার েন্য একটি উপাসন্া ও প্রশংসাপূেয অন্তর তর্ন্ তবর 
 ণয় আণস। তুমি িম িািয় এবং ততািাণতই আমি তকব  
আিার আশা রাখমি। আণিন্। 

 
 

গীতসংম তা ১৪৫:৩; গীতসংম তা ৬৬:১; 
গীতসংম তা ১০৩:১০; গীতসংম তা ৩৪:১; 
গীতসংম তা ১০৩:২; গীতসংম তা ৩৩:৪; 

গীতসংম তা ১৩৪:১৩; গীতসংম তা ৪৬:১,২; 
গীতসংম তা ৩৩:১৬; গীতসংম তা ১৪৭:১১; 
গীতসংম তা ৮৬:১১; গীতসংম তা ২৯:১,২ 
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প্রথম মাসদিন#৫ 

ঝবের মবযেও ঈশ্ববরর প্রশংসা 
করুন 

 
 

 

দিতা, আমি স্বীকার করমি তর্, মক করা উমিত তা আমি 

োমন্ ন্া, মকন্তু আিার তিাখ ততািার উপণর রণয়ণি। আিার 
কণষ্টর সিণয় ততািার পমবত্র বাণকযর প্রমতজ্ঞার েন্য আমি 
খুবই কৃতজ্ঞ। তুমি আিাণক একটি তসৌন্দণর্যর িুকুট মদণয়ি 
এবং এিন্মক র্খন্ আমি তশাক কমর তখন্ও আমি ততািার 
িণধয আন্ন্দ খুাঁণে পাই। আর র্খন্ আমি মন্রাশ  ই এবং 
আিার মবমিন্ন পমরমস্থমতণত আশা ীন্ অনু্িব কমর, তখন্ও 
আমি ততািার মদণক তাকাই, আর তুমি আিাণক প্রশংসার 
িাদণর তেণক দাও। 

ত  মপতা, আমি িাই সব সিয় ততািার প্রশংসা করণত। 
মকন্তু আমি স্বীকার করমি তর্, প্রায়ই মপতণরর িত আমি 
খ্রীণষ্টর িুখি-ত র উপর তথণক আিার দমৃষ্ট সমরণয় তিম । 
আিার িারপাণশ তর্ ঝড় বইণি, তসই ঝণড়র তাণ্ডণবর মদণক 
আিার তিাখ িণ  র্ায়। এণত আমি আিার পমরমস্থমতগুণ ার 
িণধয ডুণব র্াই এবং তুমি তর্ আিার পণক্ষ রু্দ্ধ করণব তসই 
কথা মবশ্বাস করার বযাপাণর আিার সক  শমক্ত  ামরণয় 



 14 

তিম । আিার মবশ্বাস এত কু্ষদ্র তকন্? তকন্ আমি সণন্দ  
কমর? ত  মপতা, আিায় ক্ষিা কর এবং আিার উপণর দয়া 
কর। আিায় সা ার্য কর! আিার েীবণন্র সণন্দ  ধ্বংস 
কর। আিার েন্য এই কথাণক সতয কর তর্, ডুিুর গাণি 
িুকু  ন্া আসণ ও (অথযাৎ আিার স্বপ্নগুণ া বাস্তবাময়ত ন্া 
 ণ ও...) এবং আঙ্গরু-গাণি আঙ্গরু ন্া ধরণ ও (আিার 
তবাঝাগুণ া দরূ  ণয় র্াণচ্ছ ন্া িণন্  ণ ও...), ে পাই গাণি 
ি  ন্া ধরণ ও এবং তক্ষণত িস  ন্া ি ণ ও (আিার 
টাকা-পয়সার অিাব  ণ ও...), তখাাঁয়াণড় তিষ ন্া থাকণ ও 
বা তগায়া -ঘণর গরু ন্া থাকণ ও (আিার োগমতক ধন্-
সম্পদ মকিুটা কি  ণ ও...), তারপরও আমি আন্মন্দত 
থাকণত এবং ততািার ন্াণির প্রশংসা করণত পামর--কারে 
তুমি আিার ঈশ্বর ও আিার উদ্ধারকতয া (র্ীশু আিারই!) 
তুমি আিার শমক্ত এবং তুমি আিাণক আিার েীবণন্র মবমিন্ন 
পমরমস্থমত এবং এই েগণতর মিন্তা-িাবন্ার উণধ্বয উ ণত 
সা ার্য কর। 

ত  প্রিু, আমি তর্ন্ রাো মর্ণ াশািট ও ইস্রাণয়ণ র 
ধসন্যবাম ন্ীর আদশয অনু্সরে করণত পামর। ততািার ন্াি 
মন্ণয় গান্ গাইণত ও ততািার প্রশংসা করণত পামর। ততািার 
 াণত আিার েীবণন্র সিসযাগুণ াণকও রাখণত পামর। এিন্মক 
কঠিন্ পমরমস্থমতগুণ াণতও আমি ততািাণক ধন্যবাদ মদণত পামর, 
ততািাণত আন্ন্দ করণত পামর, তকন্ন্া আমি এই কথা োমন্ 
তর্, ততািার িা বাসা মিরকা স্থায়ী। আিার পামথযব তিাখ 
মদণয় আমি র্া-ই তদমখ ন্া তকন্, আে আমি ততািার প্রশংসা 
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করণত িাই। আমি আন্ন্দ করমি তর্, কু্রণশর উপণর প্রিু 
র্ীশুর তশষ করা কাণের দরুন্ স্বণগয আিার ন্াি ত খা 
আণি। আিার মবেয় তর্ সুমন্মশ্চত, তসেন্য ততািায় ধন্যবাদ 
মদই। র্ীশুর ন্াণি এই প্রাথযন্া িাই, আণিন্।   
   

 
 

২ বংশাবম  ২০:১২; মর্শাইয় ৬১:৩; 
১ মথষ ন্ীকীয় ৫:১৬; িমথ ১৪:২৫-৩৩; 

 বকূ্কক ৩:১৭; গীতসংম তা ৫১:১৫; 
২ বংশাবম  ২০:২১,২২; গীতসংম তা ৫:১১; 

 ূক ১০:২০ 
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প্রথম মাসদিন#৬ 

আদম ত ামার উির আশা 
রাখার দসদ্ধান্ত দনবয়দি 

 
 

 

দিতা, আিাণক আত্মমবশ্বাসী  ণত সা ার্য কর তর্ন্ আমি 

ততািার িঙ্গ িয়তা তদখণত পাই। ততািার উপর মন্িয র 
করণত, শমক্তশা ী ও সা সী  ণত এবং ধধর্য ধরণত আিায় 
সা ার্য কর। আমি িাই তর্ন্ আিার এই েীবন্ আণস্ত আণস্ত 
ততািার ি ত্ত্ব ও িঙ্গ িয়তা তঘাষো করণত পাণর। েীবণন্র 
দঃুখ-কণষ্টর িুণখ আিাণক মন্িীক কর। আিাণক শমক্তশা ী 
কর তর্ন্ আিার ত াাঁটগুণ া ততািার উপাসন্া কণর--ত  
আিার ঈশ্বর তুমিই ি ান্ ও পমবত্র! একিাত্র তুমিই ঈশ্বর, 
এই আকাশ ও পৃমথবীর মন্িযাতা--আর আমি ততািার অন্য 
সব সৃমষ্টর সণঙ্গ মিণ  ততািার পমবত্র ন্াণি প্রশংসা কমর! 
তুমিই পমবত্র! ত  আিার সবযশমক্তিান্ প্রিু ঈশ্বর, তুমি সব 
সিয় মিণ , তুমি আি এবং তুমি আসণব! 

আিাণক ক্ষিা কর, কারে আমি ততািার প্রশংসা ও 
আরাধন্া কমর মন্, ততািার ি ত্ত্ব ও িম িার বযাপাণর ন্ীরব 
তথণকমি, তগািড়ািুণখা  ণয়মি এবং এসব  ক্ষয কমর মন্। 
এরকি কণর আমি আিার দমৃষ্টণত ততািাণক কু্ষদ্র কণরমি এবং 
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ততািার উপণর মবশ্বাস ন্া কণর আিার পমরমস্থমত ও 
দমুশ্চন্তাগুণ াণক আিার মন্ণের  াণত মন্ণয়মি। তুমি বণ ি, তর্ 
ত াক িানু্ণষর উপণর মন্িয র কণর, তস অমিশপ্ত। ত  মপতা, 
ততািার উপর মন্িয র ন্া কণর তর্সব উপাণয় আমি অন্যণদর 
উপণর বা আিার মন্ণের শমক্তর উপণর মন্িয র কণরমি, তার 
েন্য আিায় ক্ষিা কর। ত  প্রিু, আিার মবশ্বাস বামড়ণয় 
দাও। আিাণক েণ র ধাণর  াগাণন্া এিন্ বৃণক্ষর ন্যায় কর, 
র্া গ্রীষ্মকাণ ও গরণির িয় পায় ন্া, মকন্তু এর পাতাগুণ া 
সব সিয় সবুে থাণক। 

 আমি মসদ্ধান্ত মন্ণয়মি এখন্ তথণক-- 

 * আিার মিন্তাগুণ া 

 * র্াণদর সণঙ্গ আিার সম্পকয  িগ্ন  ণয়ণি, তাণদরণক 

 * আিার কাণির ত াক, অথি ততািার ন্াণি গুন্গান্ 
গায় মন্, তাণদরণক 

 * আিার আমথযক অিাব-অন্টন্ 

 * এই েগণতর িঙ্গরুতা 

সব মকিুই আমি ততািার উপণর তিণ  তদব এবং ততািার 
কাণি রাখব। 

ত  প্রিু, আিার মবশ্বাস বামড়ণয় দাও! ততািার আত্মা 
দ্বারা আিাণক সা ার্য কর তর্ন্ আিার েীবণন্র প্রণতযকটি 
পমরমস্থমতণত সা স স কাণর আমি ততািার কথা ব ণত পামর, 
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তা আিার িারপাণশ র্া-ই ঘটুক ন্া তকন্। আমি আবারও 
ততািার উপণর আিার মন্িয রতা রাখার এবং ততািার অবযথয 
তপ্রণির উপণর আশা রাখার মসদ্ধান্ত মন্ণয়মি; তকন্ন্া তুমিই 
আিার শমক্ত, আর র্ারা ততািার উপণর মবশ্বাস কণর তারা 
 তাশ  ণব ন্া। ততািাণক ধন্যবাদ মদই তর্, তুমি আিার পণক্ষ 
কাে কণর র্াচ্ছ এবং ততািার েন্য তকান্ মকিুই অসম্ভব ও 
কঠিন্ ন্য়। তকান্ মকিুই ন্া! র্ীশুর ন্াণি এই প্রাথযন্া িাই, 
আণিন্।        

   

 

 

গীতসংম তা ২৭:১৩; তপ্রমরত্ ৪:২৩-৩১; 
ম ণতাপণদশ ৩:৫,৬; মর্রমিয় ১৭:৫; 

মর্রমিয় ১৭:৭,৮; গীতসংম তা ৩৩:২০; 
গীতসংম তা ৪৬:১; গীতসংম তা ৫৫:২২; 

তপ্রমরত্ ৪:২৯;  বকূ্কক ৩:১৭-১৯; 
মর্শাইয় ৪৯:২৩ 
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প্রথম মাসদিন#৭  

 ুদম দবদভন্ন মেৎ কাজ কবর োচ্ছ 
 

নীবির প্রাথথনাটি তজাবর তজাবর িবে ঈশ্ববরর প্রশংসা করুন। 
 

 
 

 

দিতা, আমি ততািার প্রশংসা কমর! ততািার পমবত্র ন্াণির 

প্রশংসা কমর। ততািার করা কােগুণ ার কথা আমি িুণ  র্াব 
ন্া! তুমি আিার সব পাপ ক্ষিা কণরি ( াণে ূইয়া!) এবং 
আিার সব অসুস্থতা সুস্থ কণরি। অত  গতয , অথযাৎ পাপ, 
অেকার ও ধ্বংস তথণক তুমি আিার েীবন্ বাাঁমিণয়ি এবং 
িুকুট ম সাণব আিায় মদণয়ি তপ্রি ও িিতা। িা  িা  
মেমন্ষ মদণয় তুমি আিার ইচ্ছাগুণ া পূেয কর তর্ন্ আিার 
তর্ৌবন্ ঈগণ র ন্যায় ন্তুন্  ণয় উণ । ত  প্রিু, তুমি 
িিতািয় ও দয়াবান্। তুমি তক্রাণধ ধীর ও দয়াণত ি ান্। 
আিার পাণপর পাওন্া অনু্সাণর তুমি আিার সণঙ্গ আিরে 
কর ন্া বা আিার অন্যায় অনু্সাণর আিাণক শামস্ত দাও ন্া! 
( াণে ূইয়া! ততািার পমবত্র ন্াণির প্রশংসা ত াক!) 

ত  প্রিু, আমি ততািার প্রশংসা কমর! আিার অন্তর 
মিৎকার কণর ব ণি, “ত  প্রিু, তুমি ি ান্! ততািার কার্য 
সক  কী আশ্চর্য!” ততািার প্রশংসা ত াক! ত  ঈশ্বর, 
ততািার িণ্ড ীর ত াকণদর িাণঝ তুমি র্া র্া করি, তার 
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েন্য আমি ততািার প্রশংসা কমর, কারে আিরা ততািার 
িারেিূমির তিষ! তুমি ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা আিাণদর 
পাথরসি অন্তরগুণ াণক ততািার অন্তণরর মদণক মিরাও। তুমি 
আিাণদরণক আিাণদর পমরত্রাণের আন্ণন্দর মদণক মিমরণয় 
আন্ি। 

 যাাঁ, প্রিু! ততািার ত াকণদর কাণি আন্ন্দ ও সুখ মিণর 
আসণি, আর আমি ততািার ন্াণির প্রশংসা কমর! তকব  
তুমিই এসব কাে করণত পার! ততািার ধামিযকতা সম্বণে 
গান্ গাওয়ার েন্য এবং ততািার প্রশংসার কথা তঘাষো 
করার েন্য তুমি ত াকণদর মেহ্বা উচ্চ করি! তর্ অন্তর 
ততািার উপাসন্া কণর, তুমি আিাণদর তসই অন্তরণক ন্তুন্ 
কণর তু ি! ত  ঈশ্বর, আমি ততািার ন্াণির প্রশংসা কমর! 
তুমি র্া মকিু িা বাস, তা িা বাসার েন্য তুমি আিাণদর 
মশক্ষা মদচ্ছ, তুমি আিাণদর পমরবতয ন্ কণর িণ ি। তুমি 
আিাণক পমরবতয ন্ করি। আমি ততািার ন্াণির প্রশংসা কমর, 
কারে তুমিই মবমিন্ন ি ৎ কাে করণত পার! একিাত্র তুমিই 
আিাণদর অন্তণরর িৃত স্থান্গুণ াণত ততািার আত্মা িুাঁ ণক মদণত 
পার! একিাত্র তুমিই ততািার িণ্ড ীণক ন্তুন্ প্রাে মদণত এবং 
পমরবতয ন্ করণত পার! 

ত  মপতা, আমি ততািার ত াকণদর উপমস্থমতণত ততািার 
প্রশংসা করব! পমবত্র স্থাণন্ আমি ততািার উণেণশয আিার 
 াতগুণ া উ াব এবং ততািার ি ান্ ন্াণির প্রশংসা করব। 
ততািার ত াকণদর িাণঝ আমি তঘাষো করব তর্, “ততািার 
িা বাসা মিরকা  স্থায়ী!” ততািার ি ত্ত্ব তঘাষোয় এবং 
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ততািাণক িম িা দান্ করণত মগণয় আমি ন্ীরব থাকব ন্া। ত  
মপতা, আেণকর মদণন্ আিার কথা ও কাণে, অন্তণরর গান্ 
সিূণ  ও ধযাণন্র িণধয এবং িা বাসা ও তসবার কাণে 
আিাণক তর্ন্ তদখা র্ায়, আমি মবশ্বস্তিাণব ততািার প্রশংসা 
করমি। আমি র্া বম  ও কমর, তার িধয মদণয় তর্ন্ ততািার 
েন্য আিার িা বাসা প্রকাশ পায়। আর আিার েীবণন্র 
িধয মদণয় তর্ন্ র্ীশুর ন্াণির তগৌরব  য়। কারে ততািার 
ন্াি ও সুন্ািই আিার অন্তণরর আকাংখা। র্ীশুর ন্াণি এই 
প্রাথযন্া িাই, আণিন্। 

 
 

 

গীতসংম তা ১০৩ অধযায়;  
গীতসংম তা ৫১,৫২ অধযায়; 

গীতসংম তা ১৩৪:২;  ূক ১৯:৪০; 
গীতসংম তা ২৯:১; মর্শাইয় ২৬:৮ 
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প্রথম মাসদিন#৮ 

দবজয়ী 
 
 

 

 

দিতা, ততািার বাকয বণ  তিষ-মশশু প্রিু র্ীশু খ্রীণষ্টর 

রণক্তর দরুন্ আমি একেন্ মবেয়ী। আমি সাক্ষয মদমচ্ছ 
ততািার পুত্র র্ীশুর িণধয ততািার পূেয ঈশ্বরত্ব রণয়ণি। 
আিাণক তাাঁর িণধয পূেযতা তদওয়া  ণয়ণি এবং আমত্মক 
েগণতর প্রণতযকটি শমক্ত ও ক্ষিতার অমধকারীণদর উপণর তাাঁর 
কতৃয ণত্বর িাগও তদওয়া  ণয়ণি! মকন্তু আমি বার বার খ্রীণষ্টর 
কাণি সিমপযত ন্া  ণয় এই েগণতর প্রিাণবর কাণি মন্ণেণক 
সিপযে কমর। 

ত  প্রিু, আিাণক তুমি আিার িন্দতা তথণক রক্ষা কর! 
আমি তর্ন্ ততািার আত্মা এবং ততািার ক্ষিতাপূেয শমক্তণত 
পূেয  ণত পামর, আর ততািার তসই শমক্ত    পুন্রুত্থাণন্র 
শমক্ত! আিাণক মশক্ষা দাও এবং বযব ার কর। আমি তর্ন্ 
মন্ণেণক এিন্ একেন্ ম সাণব তদখণত পাই তর্, আিার 
েীবণন্র সব বাধাগুণ া ধ্বংস  ণয় তগণি। অন্যণদর সা ার্য 
কর তর্ন্ তারা স্বাধীন্তায় েীবন্র্াপন্ করণত পাণর। মপতা, 
ততািাণক ধন্যবাদ মদই, কারে তুমি খ্রীষ্ট র্ীশুর িধয মদণয় 
আিার েীবণন্র িাম ক  ণয়ি। ততািার উপমস্থমত মদণয় তুমি 
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আিাণক তবষ্টন্ কণর রাখ--তুমি আিার িারপাণশ আগুণন্র 
প্রািীণরর ন্যায়  ও। ত  প্রিু, তুমি আিার আশ্রয় ও আিার 
শমক্ত। েীবণন্র প্রণতযকটি পমরমস্থমত ও সংগ্রাণির িণধয তুমি 
আিার সণঙ্গ আি। আিার িয় তন্ই, কারে ততািার ন্াণির 
িণধয রণয়ণি আিার মন্িয রতা। 

মর্ণ াশূণয়র িত কণর আিারও এই দঢ়ৃ মবশ্বাস আণি তর্, 
তুমি আিার সণঙ্গ আি এবং তুমি আিাণক কখন্ও তিণড় 
র্াণব ন্া বা তযাগ করণব ন্া। আিার িণধয কার্যকারী 
ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা তুমি আিাণক শমক্তশা ী ও সা সী 
কর তর্ন্ আমি িয় ন্া পাই বা মন্রুৎসাম ত ন্া  ই; মকন্তু 
সব সিয় এই কথা িণন্ রামখ তর্, আমি তর্খাণন্ই র্াই ন্া 
তকন্, তুমি আিার সণঙ্গ সণঙ্গ আি। আিার শত্রু আিার কাি 
তথণক তর্ স্থান্টি  রে কণরণি, তসই স্থান্ মিণর পাওয়ার েন্য 
আিাণক সা ার্য কর। মন্ণেণক দিন্ করণত ও সতকয   ওয়ার 
েন্য আিাণক সা ার্য কর তর্ন্ আমি োন্ণত পামর তর্, 
আিার অন্তণরর শত্রু গেয ন্ করণি এবং আিাণক তখণয় তি ার 
েন্য সুণর্াণগর তখাাঁে কণর তবড়াণচ্ছ। 

র্ীশু খ্রীণষ্টর ন্াণি আিাণক ততািার কাণি সিমপযত  ণত 
শমক্ত দাও। শত্রুণক রুণখ দাাঁড়াণত এবং আিার মবশ্বাণস 
শমক্তশা ীিাণব দাাঁড়াণত আিাণক সা ার্য কর। প্রাথযন্ায় আমি 
র্া িাই, তা আিাণক দাও। আিার েীবণন্ তর্সব পমরমস্থমত, 
তসগুণ াণক ততািার দমৃষ্ট মদণয় তদখণত আিায় সা ার্য কর। 
আমি তর্ন্ র্ীশুর েন্য এবং আিার েন্য তাাঁর িা বাসার 
দরুন্ মবেয়ী েীবন্ র্াপন্ করণত পামর। আমি তর্ন্ মবশ্বাণস 
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এবং ততািার বাণকয পূেয  ণত পামর, কারে ত  প্রিু, আমি 
ততািার, আর ততািার পুত্র র্ীশুই েগতণক েয় কণরণি। 
 

 

প্রকামশত বাকয ১২:১১; 
ক সীয় ২:৯,১০; ইমিষীয় ৬:১০; 
মিম পীয় ৩:১০; ২ কমরন্থীয় ১০:৪; 
গীতসংম তা ১২৫:২; সখমরয় ২:৫; 

গীতসংম তা ৪৬:১,২; গীতসংম তা ২০:৭; 
মর্ণ াশূয় ১:৫,৯; ১ মপতর ৫:৮,৯; 

তরািীয় ৮:৩৭; ১ তর্া ন্ ৫:৪ 
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প্রথম মাসদিন#৯ 

আদম ভয় করব না 
 

আিদন দনবজ তে যরবনর কবের মবযেই থাকুন না তকন, 
প্রাথথনার সময় ঈশ্বর আসবল ো,  ার জনেই ঈশ্ববরর 

উিাসনা করার দসদ্ধান্ত দনন। 
 

 

 

দিতা, ততািার বাণকযর সণতযর সণঙ্গ আিার অন্তর তর্ন্ এক 

 য়, তার েন্য ততািার সা ার্য আিার িীষে দরকার। তুমি 
আিার েীবণন্র মবমিন্ন সিসযার িণধয আি, আিার িঙ্গণ র 
েন্য তুমি তসই সিসযাগুণ াণক বযব ার করি, মকন্তু আিার 
অন্তণরর অস্বমস্তর দরুন্ আিার অন্তর অন্য কথা বণ । ত  
ঈশ্বর, আিায় সা ার্য কর! ততািার পমবত্র আত্মার শমক্তণত 
আিার অন্তর পমরবতয ন্ কর! আিার িণধয তথণক িয় দরূ 
কর এবং আিাণক িয় ীন্ কর। আিার িণধয তথণক িীরুতা 
দরূ কর এবং ততািার রাণেযর েন্য আিাণক সা সী কর। 
আিার িণধযকার সণন্দ  ও অমবশ্বাস দরূ কণর মদণয় আিার 
মবশ্বাস বামড়ণয় দাও। আমি ততািার সব কােগুণ া সম্বণে 
ধযান্ করব এবং আিার েন্য করা ততািার শমক্তশা ী 
কােগুণ ার সম্বণে মিন্তা করব। আেণকর মদণন্ আমি তকব  
ততািারই উপাসন্া করণত িাই। আমি অন্য তকান্ তদবতার 
কাণি িাথা ন্ত করব ন্া। 
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তুমি আিার ঈশ্বর, আিার আশ্রয় ও শমক্ত। র্মদও মবমিন্ন 
দঃুখ-কষ্ট  য়ত আিাণক মঘণর আণি তবুও আমি িয় করব 
ন্া। আিার েন্য ততািার ি ান্ িা বাসার দরুন্ আমি 
োমন্ তুমি আিাণক উদ্ধার করণব। তুমি আিাণক রক্ষা করণব 
ও আিার সণঙ্গ থাকণব। কারে তুমি আিার ঈশ্বর। তুমি 
আিাণক আিার ন্াি ধণর তডণক ততািার কাণি এণন্ি। 

* র্খন্ আমি প্রমতকূ তার সিুণদ্রর িধয মদণয় র্াব, 
তখন্ তুমি আিার সণঙ্গ থাকণব--তর্ন্ আমি ডুণব 
ন্া র্াই।  

* আিার েীবণন্ মন্রাশা ও কষ্টপূেয পরীক্ষার 
শমক্তশা ী তস্রাণত আিাণক িামসণয় মন্ণয় তর্ও ন্া। 
    

* আিার েীবণন্র অসুস্থতা বা মন্ঃসঙ্গতা বা 
অথযনন্মতক সিসযা বা অন্য মকিুর কঠিন্ পরীক্ষার 
আগুণন্ আমি তর্ন্ পুণড় ন্া র্াই! 

কারে তুমিই আিার ঈশ্বর সদাপ্রিু, ইস্রাণয়ণ র তসই পমবত্র 
েন্, আিার উদ্ধারকতয া। তাই ত  সদাপ্রিু, আমি আিার 
সিস্ত অন্তর মদণয় ততািার প্রশংসা করব। আমি ততািার সিস্ত 
আশ্চর্য কাণের কথা ব ব। আমি আন্ন্দ করব ও ততািাণক 
মন্ণয় খুশী  ব এবং ততািার ন্াণির প্রশংসা করব। ততািার 
অবযথয িা বাসার উপণর আিার আশা আণি। আিাণক আরও 
তবশী কণর র্ীশুর িত কণর ততা ার েন্য তর্ িা বাসা 
আিার পণক্ষ আিার িঙ্গণ র েন্য সব সিয় কাে কণর 
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ি ণি, তসই িা বাসার উপণর আিার আশা আণি তর্ন্ তুমি 
এই কােণক আিার অন্তণর তগাঁণথ রাখণব। আিাণক ততািার 
কণর তু বার েন্য মর্মন্ িৃতুযবরে কণরণিন্, তসই র্ীশু 
খ্রীণষ্টর সুন্দর ন্াণি এই প্রাথযন্া িাই, আণিন্। 

 
 

 

তরািীয় ৮:২৮; মর্শাইয় ২৯:১৩; 
তরািীয় ৮:৩৫-৩৯; মর্শাইয় ৫৭:১৪-২১; 

দামন্ণয়  ৩:১৬-১৮; গীতসংম তা ৭৭:১০-১৫; 
গীতসংম তা ৪৮:১,২; গীতসংম তা ৯১:১৪,১৫; 

মর্শাইয় ৪১:১-৩; গীতসংম তা ২:১,২; 
গীতসংম তা ৩৩:১৮; তরািীয় ৮:২৮ 
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প্রথম মাসদিন#১০ 

প্রব েকটি বাযা িরূ কবর িাও 
 
    

 

দিতা, আমি তসই মদণন্র মদণক তিণয় আমি, তর্মদন্ আিার 

েীবণন্র িরু ও শুষ্ক িূমি আন্মন্দত  ণব। আিার েীবণন্র 
তর্সব িরু-এ াকাণক এখন্ও পমবত্র আত্মা স্পশয কণর মন্, 
তসগুণ া আন্ন্দ করণব এবং তসগুণ াণত িু  িুটণব!  

* প্রাথযন্া করমি, তুমি আিার অে তিাখ খুণ  দাও। 
আিার েীবন্র্াপণন্র প্রণতযকটি তক্ষত্র তদখণত 
আিায় সা ার্য কর, তর্সব তক্ষত্র এখন্ও প্রিু 
র্ীশুর প্রিুণত্বর কাণি সিমপযত  য় মন্... (ণতািার 
তসবা করার সিয় আিাণক এসব মবষয় তদখাও)। 

* আিার কান্গুণ া খুণ  দাও তর্ন্ আমি ততািার 
বাকয এবং ততািার পমবত্র আত্মার কন্ঠ শুন্ণত ও 
বুঝণত পামর... (ণতািার তসবা করার সিয় আিার 
অমস্থর িন্ণক শান্ত কর)। 

* আিার অন্তরণক তকাি  কর তর্ন্ আমি িগ্ন ও 
অনু্তপ্ত হৃদণয় সাড়া মদণত পামর... (আিার প্রাথযন্া 
তুমি আিাণক মিহ্ন ম সাণব তিাণখর ে  দান্ কর 
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তর্ন্ এর দ্বারা বুঝা র্ায় তুমি আিার অন্তণরর 
কঠিন্ োয়গাগুণ াণক ন্রি করি)। 

আিার উপণর দয়া কর তর্ন্ পমবত্র আত্মা আিার েীবন্ 
তথণক েণ র ন্যায় প্রবাম ত  য়। এর িণ  তর্ন্ আিার 
অন্তণরর িরুিূমি সি স্থান্গুণ া েীবন্ত েণ র তিায়ারা  ণয় 
উণ ! ততািার ি ান্ িিতায় আিার সব পাপ ধুণয় তি  
এবং আিাণক শুমি কর। আিার িণধয একটি খাাঁটি ও 
পমরষ্কার অন্তর সৃমষ্ট কর এবং ততািাণক কণ ারিাণব 
অনু্সরণের েন্য আিার িণধযকার দঢ়ৃ অঙ্গীকারণক ন্তুন্ কণর 
ততা । র্খন্ আমি ততািাণক প্রথণি তপণয়মি াি, তখন্ আিার 
িণধয তর্ আন্ন্দ মি , আিাণক তসই আন্ণন্দ মিমরণয় মন্ণয় 
র্াও। আমি িাই তুমি আিাণক ততািার ইচ্ছা পূরণের েন্য 
আগ্র  তদণব। মপতা, আমি তর্ন্ তসরকি একেন্ ত াক  ণয় 
উ ণত পামর, র্াণক তুমি পাণপ  ামরণয় র্াওয়া ত াকণদর পাণশ 
পাণশ ি ার েন্য বযব ার করণব। ত  মপতা, তুমি আিাণক 
সা সী কর এবং ততািার প্রশংসার কথা তর্ন্ সব সিয় 
আিার িুণখ থাণক। আিাণক তুমি মিমরণয় আন্ এবং ততািার 
িুখিণ্ড  তর্ন্ আিার উপণর জ্বণ  উণ , কারে আমি ততািার 
মবষণয় আরও তবশী কণর আকাংখা কমর। আিার েীবণন্ 
করা ততািার অতীত আশ্চর্য কােগুণ ার কথা আমি োমন্। 
তুমি এই সিণয় তসগুণ া আবারও প্রকাশ কর। 

ততািার বাকয প্রমতজ্ঞা করণি তর্, র্ারা মন্ণেণদর ন্ীিু 
িণন্ কণর এবং র্াণদর অন্তর অনু্তপ্ত, তাণদর অন্তর তুমি 
আবার োমগণয় তু ণব, আর তাই ততািার সম্মুণখ আমি 
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মন্ণেণক ন্ম্র করার মসদ্ধান্ত মন্ণয়মি। আিার ধদন্মন্দণন্র 
েীবণন্ এই ন্ম্রতা তদখণত তকিন্, তার অথয আিাণক মশক্ষা 
দাও এবং তদখাও। ত  মপতা, আিার িণধয তথণক প্রণতযকটি 
অ ংকারপূেয মিন্তা ধ্বংস কণর দাও র্তক্ষে ন্া র্ীশুর ন্ম্রতা, 
তাাঁর িা বাসা ও িিতা তস্রাতধারা ন্দীর িত কণর আিার 
েীবন্ তথণক প্রবাম ত  য়। 

ততািার িণ্ড ী এবং এই িৃতপ্রায় েগণতর ত াকণদর েন্য 
আিাণক বারবার সেীব কর! র্ীশু খ্রীণষ্টর পমবত্র ন্াণি এই 
প্রাথযন্া িাই, আণিন্। 

 

 

 

মর্শাইয় ৩৫:১-৬; 
গীতসংম তা ৫১:১,২,১০-১৫; 

গীতসংম তা ৮০:৭;  বকূ্কক ৩:২; 
মর্শাইয় ৫৭:১৪,১৫ 
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প্রথম মাসদিন#১১ 

ধযেথ যরব  আমায় সাোেে কর 
  
প্রভুর সামবন দনবজবক নম্র করুন। আিনার জীববনর 
কঠিন িদরদস্থদ গুবলাব   াাঁর কাবি সমদিথ  তোন। 

  
 

 

দিতা, তুমি বণ ি এই েগণত আিার সিসযা  ণব, মকন্তু 

আিার সা সী  ওয়া উমিত, কারে ততািার পুত্র র্ীশু খ্রীষ্ট 
েগৎতক েয় কণরণিন্!  াণে ইূয়া, প্রিু! তুমি আিার 
িয়গুণ ার তিণয়ও ি ান্। তুমি অেকার রাণেযর সব 
শমক্তগুণ ার তিণয়ও আরও তবশী শমক্তশা ী, র্া আিার আত্মার 
মবরুণদ্ধ রু্দ্ধ কণর র্াণচ্ছ! একিাত্র তুমি িাড়া আর তকান্ 
ঈশ্বর তন্ই! ততািার ন্াি ি ান্ ত াক এবং ততািার ন্াি 
তর্ন্ আিার েীবণন্ এবং আিার েীবণন্র িধয মদণয় উচ্চস্বণর 
তঘামষত  য়! 

ত  প্রিু, তর্সব সিণয় আমি সা স  ামরণয় তিণ মি এবং 
েগৎ আিাণক েয় কণরণি, তসই সিয়গুণ ার েন্য আিায় 
ক্ষিা কর। এখন্ ত  মপতা, তুমি আিাণক এিন্ িকু্ষ দাও 
তর্ন্ আমি তদখণত পাই আিার তসই অস্থায়ী সিসযাগুণ া 
আিার েন্য এিন্ এক অন্ন্তকা ীন্ তগৌরব বণয় মন্ণয় 
আসণি, র্া তসই সিসযাগুণ ার তিণয়ও আরও িঙ্গ িয়! 
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আিার এই েীবণন্র বাধা, কষ্ট ও পরীক্ষাগুণ ার িাণঝও তর্ন্ 
আমি ততািার উপাসন্া করণত পামর তসেন্য তুমি আিায় 
সা ার্য কর। ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা আিাণক সব সিয় 
স্মরে কমরণয় দাও তর্, আিার িণধয তুমি ততািার িমরত্র 
গণড় ততা ার কাে কণর র্াচ্ছ। আর তাই আিার েীবণন্র 
কষ্টগুণ া সইণত ও ধধর্য ধরণত আিায় সা ার্য কর। 

আমি োমন্ তুমি আিার সব মকিুই োন্। আিার 
েীবণন্র ঝড়-ঝাপ্টার িধয মদণয়ও তুমি আিাণক মিমরণয় 
আন্ণব এবং আিাণক স্বণেযর ন্যায় শুদ্ধ করণব। আমি েীবণন্ 
তর্সব কষ্ট ও পরীক্ষার িুণখািুমখ  মচ্ছ, তসগুণ া তর্ন্ আিাণক 
ততািার বাণকযর বাধয  ণত মশখায়, আিার মবশ্বাস তর্ন্ খাাঁটি 
বণ  প্রিামেত  য় এবং এর দরুন্, ত  র্ীশু, আমি তর্ন্ 
ততািার প্রশংসা কমর, ততািাণক িম িা ও সম্মান্ মদই। আমি 
স্বীকার করমি তর্, একিাত্র তুমিই ঈশ্বর, আর তকান্ ঈশ্বর 
ন্াই এবং আিাণক উদ্ধার করার েন্য আমি তকব  ততািার 
ন্াণির উপণরই মবশ্বাস কমর। র্খন্ আমি ততািার েন্য 
অণপক্ষা কমর, তস সিয় আমি ততািার স্বাধীন্তায় এবং 
ততািার ন্াণির িণধয তর্ আশা আণি, তার িণধয মবশ্রাি 
মন্ই। কারে তুমি আিাণক খুাঁণেি, তুমি আিাণক োন্-- 
র্খন্ আমি মন্শ্চ  থামক, র্খন্ আমি বযস্ত থামক, তর্খাণন্ 
আমি র্াই এবং র্া আমি কমর, তার সবমকিুই এবং র্া 
আমি মিন্তা কমর, তার কথা তুমি োন্। এিন্মক আমি তকান্ 
কথা ব ার আণগই তুমি তা োন্। এিন্ তকান্ োয়গায় 
আমি তর্ণত পামর ন্া, তর্খাণন্ তুমি তন্ই। 
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ত  মপতা, ততািায় ধন্যবাদ মদমচ্ছ, কারে তর্ অেকার 
িাণঝ িাণঝ আিায় তবাকা বান্ায় বণ  িণন্  য়, তসই 
অেকার ততািার কাণি আণ ার িত। আমি ততািার প্রশংসা 
কমর এবং স্বীকার করমি তর্, আিার েীবণন্র প্রণতযকটি 
মদন্ণক তুমি আিার েন্য অমিমষক্ত কণর তরণখি। তাই আমি 
তকব  ততািারই কাণি মন্ণেণক সিপযে করমি এবং র্ীশুর 
ন্াণি মদয়াবণ র প্রণতযকটি ক াণকৌশণ র মবরুণদ্ধ দাাঁড়ামচ্ছ। 
আণিন্। 

 
 

 

তর্া ন্ ১৬:৩৩; ২ কমরন্থীয় ৪:১৭; 
প্রকামশত বাকয ২:৩; ইণয়াব ৩৪:৩১; 
গীতসংম তা ১১৯:৬৭; িা ামখ ৩:৩; 

১ মপতর ১:৭; মর্শাইয় ৪৪:৬; 
গীতসংম তা ২০:৭; গীতসংম তা ১৩৯:১-১৬; 
র্াণকাব ৪:৭; তরািীয় ৮:২৮; ইব্রীয় ১২:১০ 
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প্রথম মাসদিন#১২ 

জীবন্ত উৎসেথ 
 
 

 

 

দিতা, র্ীশু খ্রীণষ্টর কাণের িধয মদণয় আিাণক তদওয়া 

ততািার ি া করুো ও িা বাসার েন্য ততািার ধন্যবাদ 
কমর। আমি স্বীকার করমি প্রায়ই ততািার ি ান্ উৎসণগযর 
কথা মিন্তা ন্া কণর আমি েীবন্র্াপন্ কমর। আমি আিার 
তদ  ও িন্ এই েগণতর এিন্ সব মেমন্ণষর উপণর মদণয়মি, 
র্া ততািার কাণি পমবত্র ও আন্ণন্দর ন্য়। তুমি বণ ি 
আিার এই তদ ণক েীমবত উৎসগয ম সাণব তদওয়াটা আিার 
আমত্মক উপাসন্ার অংশ, মকন্তু আমি আিার তদ  ততািার 
 াণত তুণ  মদই মন্। 

মপতা, আমি স্বীকার করমি আমি ততািার বাণকযর িান্দ- 
অনু্সাণর ন্া িণ  আিার িন্ণক এই েগণতর িত কণর ি ণত 
মদণয়মি। ত  প্রিু, আিায় ক্ষিা কর! আিাণক শমক্তশা ী কর। 
আিার তিাখ ও িণন্র উপণর িাকমন্র িত  ও। 

আিার এই তদণ র র্ণের বযাপাণর আিার িণধয তকান্ 
শৃঙ্খ া মি  ন্া এবং আমি আিার স্বাস্থয ও স্বিাবগুণ া সম্বণে 
সতকয   ই মন্। আিার তদ ণক শৃঙ্খ ায় মিমরণয় আন্ার েন্য 
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আিাণক সা ার্য কর এবং আিার এই পাপ-স্বিাবণক ধ্বংস 
কণর দাও। ত  মপতা, আিায় ক্ষিা কর। 

আিায় ক্ষিা কর, কারে আমি তিণয়মি ততািাণক 
অণেষণের মবষণয় আিার পথ তর্ন্ স ে  য়। তুমি আিার 
অ সতা ক্ষিা কর! আমি তর্ন্ এিন্ িাণব ততািার তপিণন্ 
তদৌড়াণত পামর তর্ন্ ততািার কাি তথণক পুরস্কার পাই এবং 
মন্ণেণক মন্ণে শৃঙ্খ ায় মিমরণয় আমন্ তর্ন্ তসই তদৌণড় 
অণর্াগয  ণয় ন্া পমড়। 

আিাণক তুমি মবণশষ জ্ঞান্ ও িা -িণন্দর পাথযকয বুঝবার 
উপ ার দান্ কর। আিার মবশ্বাস তুমি আিার িন্ণক এই 
েগণতর তসসব িাাঁপা ও ি ন্াপূেয দশযন্ ও জ্ঞান্ তথণক রক্ষা 
করণব, র্া খ্রীণষ্টর বা ততািার বাণকযর ন্য়, বরং েগণতর 
িানু্ণষর ি মত মন্য়ি ও মশক্ষার উপর মন্িয রশী । আমি িাই 
তর্ন্ আিার িন্ আসণ ই ন্তুন্  ণত পাণর এবং আিার 
েীবন্র্াপন্ বদণ  তর্ণত পাণর। আিার ইচ্ছা ততািাণক 
অনু্সরে করা। 

ত  প্রিু, আমি িাই তর্ন্ প্রমতমদন্ আমি পমবত্র আত্মার 
জ্বণ  উ ার এবং পমরবমতয ত েীবন্র্াপণন্র অমিজ্ঞতা  াি 
কমর! প্রিু র্ীশু তর্ন্ আিার িণধয বাস কণরন্--আিার িধয 
মদণয় এিন্ সব উপাণয় তবাঁণি থাণকন্, র্া আিার এখন্ও 
অোন্া। তুমি আিাণক প্রিু র্ীশুর িত কণর গণড় ততা । 
একিাত্র তুমিই একাে করণত পার। প্রিু র্ীশুর ি ান্ ন্াণি 
এই প্রাথযন্া করমি, আণিন্। 
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তরািীয় ৫:৫; তরািীয় ১২:১; 
১ কমরন্থীয় ৯:২৪-২৭; ক সীয় ২:৮ 
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প্রথম মাসদিন#১৩ 

বৃদের নোয় িদবত্র আত্মার িয়া 
বর্থণ 

 
 

 

 

দিতা, ততািাণক ধন্যবাদ মদই, পরািশযদাতা ম সাণব পমবত্র 

আত্মাণক পা াণন্ার েন্য তর্ন্ মতমন্ আিাণক র্ীশুর ব া 
কথাগুণ া মশক্ষা মদণত ও িণন্ কমরণয় মদণত পাণরন্। আিার 
সণঙ্গ মিরকা  ধণর তাাঁর উপমস্থমতর েন্য ততািাণক ধন্যবাদ। 
ত  মপতা, মবমিন্ন সিণয় পমবত্র আত্মাণক কাে করণত মদই মন্ 
বণ  আিাণক ক্ষিা কর, আমি োমন্ মতমন্ই পাপ, ধামিযকতা 
ও মবিার সম্বণে তদাষী সাবযস্ত কণরন্। আমি খুবই কৃতজ্ঞ 
তর্, পমবত্র আত্মা আিাণক আিার দবুয তায় সা ার্য কণরন্--
মক প্রাথযন্া করা উমিত বা মকিাণব আিার প্রাথযন্া করা 
উমিত, তস বযাপাণর মতমন্ আিার পণক্ষ ততািার ইচ্ছা 
অনু্সাণর িধযস্থতা কণরন্। 

ত  মপতা, তুমি আিার অন্তর তকাি  কর এবং পমবত্র 
আত্মার তপ্ররোর প্রমত আিাণক সংণবদন্শী  কর। অনু্ণরাধ 
করমি আিার িণধযকার তর্ণকান্ কণ ারতা দরূ কর এবং 
আিাণক একটা সুন্দর অন্তর দাও। র্খন্ আমি ততািার 
অণপক্ষায় থামক, তখন্ ততািার আত্মা দ্বারা আিার েীবণন্র 
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গুপ্ত পাপ সক  প্রকাশ কর... (থািুন্ এবং ঈশ্বণরর সাক্ষাণত 
অণপক্ষা করুন্, মতমন্ আপন্ার িণন্ তর্সব মবষয় মন্ণয় 
আসণিন্ তসগুণ া স্বীকার করুন্)। 

ত  স্বগযস্থ মপতা, ততািার বাকয প্রমতজ্ঞা কণরণি তর্, র্ারা 
ততািার উপর মবশ্বাস রাণখ, তুমি তাণদরই পমবত্র আত্মা দান্ 
কর। আর তাই ত  মপতা, আমি ততািার কাণি ততািার 
একেন্ সন্তান্ ম সাণব অনু্ণরাধ করমি--ততািার পমবত্র আত্মা 
দ্বারা তুমি আিাণক সণতে ও পূেয কর, আিার এই প্রাথযন্াণক 
ততািার মন্ণের প্রাথযন্া কণর ততাণ া।) 

ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা আিাণক শমক্তশা ী কর তর্ন্ 
খ্রীণষ্টর েন্য আমি মবেয়ী েীবন্র্াপন্ করণত পামর। এই 
েগণত থাকণ ও আমি তর্ন্ এই েগণতর অংশ ন্া  ই। 
অনু্ণরাধ করমি পমবত্র আত্মার শমক্ত আিার উপণর আসুক 
তর্ন্ আমি ততািার েন্য একেন্ সাক্ষী  ণত পামর এবং 
সা ণসর সণঙ্গ ততািার বাকয ব ণত পামর। ততািার আত্মা 
দ্বারা মশখাও কখন্ আিার কথা ব া উমিত এবং আিার মক 
ব া উমিত। আমি পমবত্র আত্মার ি  তপণত িাই তর্ন্ তসই 
ি  আিার েীবণন্ সব সিয় তবণড় উ ণত তদখা র্ায়।  

আমি িাই পমবত্র আত্মায় ি ার িণ  আিার পাপ-স্বিাণবর 
ইচ্ছা ও আকাংখা তর্ন্ ধ্বংস  ণয় র্ায়। ততািার আত্মা দ্বারা 
আিাণক শমক্তশা ী কর তর্ন্ আমি আিার শত্রু শয়তাণন্র 
মবরুণদ্ধ দঢ়ৃ িাণব দাাঁড়াণত পামর, ধধর্যশী   ণত পামর এবং 
ততািার ইচ্ছা পা ন্ করণত পামর। প্রথি মশষযণদর িত কণর 
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আিার েীবন্ও তর্ন্ আন্ন্দ এবং পমবত্র আত্মার উপমস্থমতণত 
পূেয  য়। এণত কণর তর্ন্ র্ীশুণক আিার িণধয ও আিার 
িধয মদণয় আরও পমরষ্কারিাণব তদখা র্ায়। আিার অন্তণরর 
ইচ্ছা    আিার েীবন্ তর্ন্ তাাঁর ন্াণির তগৌরব বণয় আণন্। 
ত  মপতা, পমবত্র আত্মার দয়া আিার উপর বমষযত  উক। 
এই প্রাথযন্া র্ীশুর ন্াণি িাই, আণিন্। 

 

 

 

তর্া ন্ ১৪:২৬; তর্া ন্ ১৪:১৬; 
তর্া ন্ ১৬:৮; তরািীয় ৮:২৬,২৭; 
মর্ম ণষ্ক  ৩৬:২৬;  ূক ১১:১৩; 
তপ্রমরত্ ১:৮; তপ্রমরত্ ৪:৩১; 

 ূক ১২:১২; গা াতীয় ৫:২২-২৫; 
ইমিষীয় ৬:১১; তপ্রমরত্ ১৩:৫২ 
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প্রথম মাসদিন#১৪ 

আমার মনবক ন ুন কবর িাও 
 
 

 

দিতা, ততািার পমবত্র আত্মার শমক্তর িধয মদণয় তুমিই 
সবমকিুণক ন্তুন্ কণর থাক। তুমি আিার এই িন্ণকও ন্তুন্ 
কণর ততা । আমি তর্ন্ এই েগণতর মেমন্ষগুণ ার সণঙ্গ এক 
 ণয় ন্া র্াই, মকন্তু এর পমরবণতয  আমি তর্ন্ ততািার বাকয 
দ্বারা ন্তুন্  ণয় উঠি। 

ত  প্রিু, অণন্ক িাণব আমি আিার িণন্র বযব াণরর 
মবষণয় অ স ও মবশৃঙ্খ   ণয়মি। তুমি আিাণক ক্ষিা কর 
এবং আিার িন্ণক ন্তুন্ কর। আিার কমম্পউটার ও 
প্ররু্মক্তর বযব ার, আিার টিমি ও মডমিমড তদখাণক, আিার 
পড়া বই-পুস্তক ও িযাগামেন্ণক আমি ততািার সািণন্ 
রাখমি... (থািুন্ এবং পমবত্র আত্মাণক আপন্ার কাণি কথা 
ব ার সুণর্াগ কণর মদন্)। 

েগণতর তর্সব দশযন্ ততািার বাণকযর মবরুণদ্ধ, তসগুণ া 
মন্ণয় আমি আন্ন্দ কণরমি। ত  প্রিু, আিাণক ক্ষিা কণর 
আিার িন্ণক ন্তুন্ কণর দাও। তর্সব িাণব আমি আিার 
আিার-বযব ারণক রু্মক্তমসদ্ধ করবার বা এই েগণতর িূ যণবাধ 
সিূ ণক গ্র ে করার তিষ্টা কণরমি, তসগুণ া আমি ততািার 
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সািণন্ রাখমি... (থািুন্ এবং পমবত্র আত্মাণক আপন্ার কাণি 
কথা ব ার সুণর্াগ কণর মদন্)। 

আমি ততািার বাণকযর সতয গ্র ে কমর মন্ তর্ন্ আিার 
পাপ ক্ষিা করা  য়। প্রিু, আিায় ক্ষিা কর এবং আিার 
িন্ ন্তুন্ কণর দাও। আিার তর্সব মিন্তা, িণন্ািাব ও কাে 
ততািার বাণকযর মবরুণদ্ধ, তসগুণ া সম্বণে আিার তদওয়া 
অে ুাতগুণ াণক আমি ততািার সািণন্ রাখমি... (থািুন্ এবং 
পমবত্র আত্মাণক আপন্ার কথা ব ার সুণর্াগ কণর মদন্)। 

আিাণক আচ্ছন্ন করার েন্য িয় ও উমদ্বগ্নকারী 
মিন্তাগুণ াণক আমি সুণর্াগ মদণয়মি। ত  প্রিু, আিাণক ক্ষিা 
কর, আিার িন্ণক ন্তুন্ কণর দাও এবং আিার অন্তরণক 
অট  কর। এখন্ আমি আিার সব দমুশ্চন্তা ও িয়গুণ াণক 
ততািার উপণর তিণ  তদওয়ার মসদ্ধান্ত মন্মচ্ছ। আিার অনু্ণরাধ 
তুমি ততািার শামন্ত আিার উপণর বষযে কর... (থািুন্ এবং 
পমবত্র আত্মাণক আপন্ার কাণি কথা ব ার সুণর্াগ কণর 
মদন্)। 

প্রাথযন্া কমর, তুমি আিাণক ততািার বাকয অধযয়ন্ করার 
সণতেতা ও কু্ষধা দান্ কর তর্ন্ আমি প্রমতটি িা  কাণের 
েন্য প্রস্তুত  ণয় উ ণত পামর। আর ত  মপতা, এই মিথযা, 
অসাড় দশযন্ ও আশা ীন্ েগণত আিাণক তুমি ততািার পমবত্র 
আত্মা দ্বারা শমক্তশা ী কর। আিাণক তুমি প্রস্তুত কর তর্ন্ 
আিার িণধযকার আশা মন্ণয় র্ারা আিাণক প্রশ্ন কণর, তাণদর 
প্রণতযণকর কাণি উত্তর মদণত পামর। আমি িাই র্ীশুণক তর্ন্ 
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আিার প্রমতমদণন্র েীবন্র্াপণন্ স্পষ্টিাণব তদখা র্ায়। ত  
মপতা, আিার মবশ্বাস শমক্তশা ী কর, কারে ততািার বাকয 
বণ  তর্, র্মদ আমি আিার মবশ্বাণস শক্ত  ণয় ন্া দাাঁড়াই, 
তা ণ  আমি আণদৌ দাাঁমড়ণয় থাকণত পারব ন্া। তুমি আিাণক 
দাাঁমড়ণয় থাকণত সা ার্য কর। এই প্রাথযন্া র্ীশুর ন্াণি িাই, 
আণিন্। 

 

 

১ মপতর ৫:৮; মিম পীয় ৪:৭; 
তরািীয় ১২:২; তর্া ন্ ১৭:১৭; 

২ তীিমথয় ৪:৪,৫; 
২ তীিমথয় ২:১৫; ৩:১৭; 

ক সীয় ২:২,৩; ১ মপতর ৩:১৫; 
মর্শাইয় ৭:৯ 
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প্রথম মাসদিন#১৫ 

তে প্রভু,  ুদম আমার শদি 
 

শুরু করার িবূবথ প্রভুর সামবন নীরব তোন। প্রাথথনা কবর 
ঈশ্বরবক বলুন তেন দ দন আিনাবক একটি অনু প্ত, 
িদরবদ থ  , শুনব  ও বাযে েব  আগ্রেী অন্তর তিন। 

  
 

দিতা, ততািার বাণকয তদওয়া প্রমতজ্ঞার েন্য ততািায় 
ধন্যবাদ, তকন্ন্া তুমি বণ ি র্ারা ততািার উপণর আশা রাণখ 
তারা ন্তুন্ শমক্ত পাণব। একিাত্র তুমিই সিস্ত শমক্তর উৎস। 
তুমিই সবমকিু শাসন্ কণর থাক এবং ততািার  াণতই আিাণক 
উাঁিুণত উ াণন্ার ও শমক্ত তদওয়ার সািথযয ও ক্ষিতা আণি। 
দঢ়ৃিাণব, ধামিযকতা ও ততািার রাণেযর পণক্ষ দাাঁড়াণন্ার েন্য 
আিাণক শমক্ত দাও! দামন্ণয়ণ র িত কণর আিার েীবণন্ 
তর্ন্ সততা ও ধামিযকতা থাণক এবং “তকউ তর্ন্ আিার 
মবরুণদ্ধ তদাষ তদখাণত ন্া পাণর”। এিন্মক অন্যার্যতার িণধযও 
আমি তর্ন্ আরাধন্া ও ধন্যবাণদ ততািার মদণক মিমর। আমি 
তর্ন্ সব সিয় ততািার মদণক তদৌণড় র্াই এবং ক্লান্ত ন্া  ণয় 
উঠি। তুমি আিাণক  াাঁটণত শমক্ত দাও তর্ন্ আমি ক্লান্ত ন্া 
 ই। িয় ন্া তপণত বা অবসাদগ্রস্থ ন্া  ণত আিায় সা ার্য 
কর। আমি তর্ পমরমস্থমতণতই থামক ন্া তকন্, আিার 
িারপাণশর অবস্থা র্া-ই ত াক ন্া তকন্, আমি োমন্, তুমি 
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আিার সণঙ্গ সণঙ্গ আি। আিাণক শমক্ত দাও ও সা ার্য কর-
-ততািার ন্যাণয়র দমক্ষে  স্ত দ্বারা এবং আিার মিতণরর 
সত্তায় ততািার পমবত্র আত্মার িধয মদণয় ততািার শমক্ত দ্বারা 
আিাণক উণচ্চ তুণ  ধর তর্ন্ খ্রীষ্ট তাাঁর সিস্ত পূেযতায় আিার 
অন্তণর বাস করণত পাণরন্। ত  মপতা, আিার উপর দয়া কর 
এবং ততািার উপণর মন্িয র করণত আিায় সা ার্য কর। 
ততািাণতই তকব  আমি আিার শমক্ত খুাঁণে পাই, কারে 
আিার আত্মা ইচ্ছকু, মকন্তু তদ  দবুয । ত  প্রিু, আমি 
ততািার কাণি স্বীকার কমরঃ 

* আিার মবশ্বাস ও তদ  দবুয ... ত  প্রিু, আিায় দয়া 
কর! 

* আিার িন্ মবশৃঙ্খ িাণব বযবহৃত  য়... ততািার 
বাকয দ্বারা আিার িন্ ন্তুন্ ও শমক্তশা ী কর! 

* এখন্ও ধণর থাকা আিার পাপগুণ া তথণক আিাণক 
ধুণয় পমরষ্কার কর। 

* তর্সব মদক মদণয় আমি এখন্ও িণয়র িণধয বাস 
করমি... আমি তসই িণয়র অন্তর তথণক মিরমি এবং 
ততািার ন্াণি মবশ্বাস করমি! 

আিার মবশ্বাস বামড়ণয় দাও। আিার অন্তর-িণন্র সণন্দ  
ও অমবশ্বাস ধ্বংস কর এবং সা ণসর সণঙ্গ েীবন্র্াপন্ করার 
েন্য আিাণক শমক্ত দাও। তুমি আিার েীবণন্ তর্সব প্রিাব 
তরণখি, তসগুণ াণত ততািার ন্াণির প্রশংসা তর্ন্ প্রমতধ্বমন্ত 
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 য় এবং আমি র্া মকিু স্পশয কমর, তার সবমকিুর উপণর 
তর্ন্ র্ীশুর িাপ থাণক। কারে ততািার ন্াি ও ততািার 
সুখযামতই আিার অন্তণরর ইচ্ছা। র্ীশুর ন্াণি আমি এই 
প্রাথযন্া কমর, আণিন্। 

 

  

গীতসংম তা ৫১:১২; মর্শাইয় ৪০:৩১; 
১ বংশাবম  ২৯:১২; ইণয়াব ৪২:২; 
িমথ ১৯:২৬; মর্শাইয় ৪১:১০; 

দামন্ণয়  ৬ অধযায়; ক সীয় ১:১১,১৭; 
ইমিষীয় ৩:১৬,১৭; ২ কমরন্থীয় ১২:৯,১০; 
গীতসংম তা ৮৪:৫-৭; মর্শাইয় ২৬:৮ 
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প্রথম মাসদিন#১৬ 

আমার মবযে বাসকারী িদবত্র 
আত্মা 

 
 

 

 

দি া, আমি ততািার ধন্যবাদ কমর, কারে ততািার পমবত্র 

আত্মা আিার িণধয সব সিয় উপমস্থত আণিন্। প্রিু র্ীশুর 
রক্ত দ্বারা আিাণক ততািার কাণি ও িৃতুয তথণক েীবণন্ 
আন্ার েন্য ততািায় ধন্যবাদ। ততািার দয়ার েন্য ততািায় 
ধন্যবাদ। ততািার ি ান্ িা বাসা ও দয়া মদণয় ততািার ইচ্ছা 
পূরে করার েন্য আিাণক সা ার্য কর। 

ত  মপতা, আমি ততািায় অনু্ণরাধ করমি তর্ন্ আিার 
েীবণন্র তর্সব তক্ষণত্র রােত্ব িাম ণয় র্াওয়ার েন্য আমি 
পাপণক সুণর্াগ কণর মদণয়মি, তসই তক্ষত্র সিূ ণক তুমি ক্ষিা 
কর...। আিার স্বাথযপর িণন্ািাণবর েন্য আমি ততািার কাণি 
ক্ষিা িাই...। 

ততািার আণ াণত ন্া ি ার েন্য তুমি আিায় ক্ষিা কর। 
পমবত্র আত্মা দ্বারা তুমি আিার িণধয েীবন্ ও শামন্ত সৃমষ্ট 
কর। 
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প্রিু, আিার েীবণন্র তর্সব কাে ও অিযাস আিাণক 
আরও তবশী খ্রীণষ্টর িত কণর ততাণ  ন্া, তসগুণ ার েন্য 
আিাণক ক্ষিা কর। এ বযাপাণর আমি তর্সব অে ুাত দাাঁড়াই, 
আিার তসসব অে ুাত তযাগ করণত তুমি আিায় সা ার্য 
কর! 

ত  প্রিু, ততািার বাকয তর্ন্ আিার অন্তণর প্রিুর রূণপ 
বাস কণর। আমি র্া কমর বা বম  ন্া তকন্, তাণত তর্ন্ 
ততািার তগৌরব  য়। আিার প্রাথযন্া তুমি আিাণক ধামিযকতার 
একেন্ দাস কর এবং আিাণক পমবত্রতার পণথ পমরিাম ত 
কর! আিাণক সা ার্য কর তর্ন্ আমি পমবত্র আত্মার আইণন্র 
অধীণন্ বাস কমর, আমি তর্ন্ তকব  ততািার িণধযই বাস 
কমর, ততািাণত িম  এবং ততািাণত থামক, কারে আমি োমন্ 
তুমি িাও আমি তর্ন্ পমবত্র ও মন্ণদয াষ  ই।  

ততািার পমবত্র আত্মায় আিাণক সঞ্জীমবত কর তর্ন্ আমি 
এিন্ একটি গাণির িত  ণত পামর র্া েণ র ধাণর  াগাণন্া 
 ণয়ণি এবং র্া কখন্ও ি  মদণত বযথয  য় ন্া। আমি তর্ন্ 
পমবত্র আত্মা দ্বারা তবাঁণি থামক, আমি তর্ন্ পাপপূেয স্বিাণবর 
ইচ্ছাগুণ াণক পূেয ন্া কমর এবং পমবত্র আত্মা র্া কণর 
িণ ণিন্, তাণতই তর্ন্ আিার পা মস্থর রামখ। পমবত্র আত্মার 
ি  তর্ন্ আিার েীবণন্ েন্মায় এবং তসই ি  তর্ন্ সব 
সিয় তবণড়ই িণ । আিার কথা, কাে ও উত্তণরর িণধয তর্ন্ 
িা বাসা, আন্ন্দ, শামন্ত, ধধর্য, দয়ার স্বিাব, িা  স্বিাব, 
মবশ্বস্ততা, ন্ম্রতা ও মন্ণেণক দিণন্র গুে তদখা র্ায়। আিার 
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প্রাথযন্া তুমি আিাণক র্ীশুর িত কণর দাও, তকন্ন্া তাাঁর 
ন্াণিই আমি এসব প্রাথযন্া িাই, আণিন্। 

 
 

 

১ কমরন্থীয় ৩:১৬; তরািীয় ৬:১৩; 
তরািীয় ৮:৬; ক সীয় ৩:১৬,১৭; 
তরািীয় ৬:১৯; তপ্রমরত্ ১৭:২৮; 

ইমিষীয় ৫:২৬,২৭; মর্রমিয় ১৭:৮; 
গা াতীয় ৫:১৬,২৫ 
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প্রথম মাসদিন#১৭ 

অন্ধকার িায়া তথবক তবর েবয় 
আসা 

 
 

 

 

দিতা, আমি খুবই কৃতজ্ঞ তর্, েীবণন্র মবষণয় পমবত্র আত্মার 
আইন্ খ্রীষ্ট র্ীশুর িধয মদণয় আিাণক পাপ ও িৃতুযর আইন্ 
তথণক িুক্ত কণরণি! আিার পাণপর েন্য র্ীশুণক উৎসগয 
করায় ততািায় ধন্যবাদ। আিার পাপগুণ া তর্ ক্ষিা করা 
 ণয়ণি ও তসগুণ া িুণ  র্াওয়া  ণয়ণি এবং তুমি তর্ আিাণক 
ততািার ধামিযকতা মদণয়ি, তা আিার বুঝবার সািথযযণরও 
অণন্ক উণধ্বয, মকন্তু আমি খুবই কৃতজ্ঞ!  

আর এখন্ প্রিু, আমি ততািার। আমি োমন্ পমবত্র আত্মা 
আিার িণধয বাস কণরন্। তাই আিার িন্ তর্ন্ তাাঁর উপণর 
মস্থর থাণক। তুমি আিার পাপপূেয স্বিাণবর সক  অবমশষ্ট 
বাধাগুণ া দরূ কণর দাও। আিার িন্ তর্ন্ ততািার পমবত্র 
আত্মা দ্বারা মন্য়মন্ত্রত  য় এবং আিার িণধয েীবন্ ও শামন্ত 
সৃমষ্ট কণর। আমি এই মদন্টিণক তবণি মন্ণয়মি তর্ন্ 
সমতযকাণরর েীবন্ পাওয়ার েন্য আিার তদণ র 
অপকিযগুণ াণক আমি ধ্বংস কণর মদণত পামর। আিাণক তুমি 
ততািার পুত্র  ওয়ার অন্তর মদণয়ি বণ  ততািায় ধন্যবাদ। 
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আমি তর্ ততািার এবং আমি তর্ ততািাণক “মপতা” বণ  
ডামক তা আিার বুঝবার জ্ঞাণন্রও অণন্ক উণধ্বয! আিাণক 
শমক্ত তদও তর্ন্ আমি ততািার সন্তান্ ম সাণব েীবন্র্াপন্ 
করণত পামর। (থািুন্ এবং মিন্তা করুন্ আপমন্ ঈশ্বণরর 
একেন্ সন্তান্!...) 

ততািাণক অণন্ক ধন্যবাদ তর্, র্খন্ আমি বন্দী মি াি, 
অথযাৎ আিার পাণপ বন্দী মি াি, তখন্ ততািার পুত্র এণস 
স্বাধীন্তা তঘাষো কণরণিন্! ততািার পুণত্রর উৎসগয আিার 
পাণপর েন্য র্ণথষ্ট ন্য় িণন্ কণর তর্িাণব আমি েীবন্র্াপন্ 
কণরমি, তার েন্য আিাণক ক্ষিা কর। আসণ  আিার পাপ 
অণন্ক তবশী  ণ ও ততািার দয়া তারও তিণয় আরও তবশী। 
তুমি আিাণক ততািার তপাষাক পমরণয়ি ও আংটি মদণয়ি আর 
ততািার তটমবণ  বণস তিাে খাওয়ার েন্য আিাণক মন্িন্ত্রে 
োমন্ণয়ি! ত  মপতা, অেকার িায়ায় েীবন্র্াপন্ করার 
েন্য আিাণক ক্ষিা কর। ততািার সন্তান্ ম ণসণব ি ণত 
আিায় সা ার্য কর। 

  

ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা তুমি আিাণক শমক্ত দাও। 
ততািার পুণত্রর িধয মদণয় আিার েন্য তর্ স্বাধীন্তার বযবস্থা 
তুমি কণরি, তসই স্বাধীন্তায় আমি তর্ন্ সা ণসর সণঙ্গ বাস 
কমর। আিার েীবন্র্াপন্ণক পমরবমতয ত কর এবং ততািার 
আন্ন্দ মদণয় আিাণক পূেয কর! ততািায় ধন্যবাদ, তকন্ন্া 
তর্খাণন্ ততািার পমবত্র আত্মা তসখাণন্ই স্বাধীন্তা। ত  প্রিু, 
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আিার এই িুখ মদণয় অণন্ক কথা ব ণ ও ততািার পুণত্রর 
প্রমত আিার ধন্যবাদ র্ণথষ্ট  ণব ন্া, তকন্ন্া তাাঁর িধয মদণয় 
তুমি আিার পাণপর অমিশাপ ধ্বংস কণরি এবং আিাণক িুক্ত 
কণরি! এই তগৌরবপূেয স্বাধীন্তা দাণন্র েন্য ততািায় 
ধন্যবাদ! আিার েীবন্র্াপণন্র অেকার অম -গম  তথণক 
তবমরণয় আসার েন্য আিাণক শমক্ত দাও তর্ন্ আমি ততািার 
ি া আণ াণত ি ণত পামর। র্ীশুর ন্াণি এই প্রাথযন্া িাই, 
আণিন্। 

 

 

তরািীয় ৮:২-১৭; গা াতীয় ৫:১; 
মর্শাইয় ৬১:১;  ূক ৪:১৮; 

 ূক ১৫:১১-৩১; ২ কমরন্থীয় ৩:১৭; 
গা াতীয় ৫:১৩; ১ কমরন্থীয় ৮:৯; 

তরািীয় ৮:২১ 
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প্রথম মাসদিন#১৮ 

দভ র তথবক বাইবরর দিবক 
 
 

 

 

দিতা, র্ীশু বণ ণিন্-- 

* আিার সিস্ত অন্তর, 

* আিার সিস্ত িন্, 

* আিার সিস্ত শমক্ত মদণয় ততািাণক িা বাসণত  ণব 
এবং 

* আিার প্রমতণবশীণক আিার িত কণর িা বাসণত  ণব-
-আর এটা আিার করা অন্য তর্ণকান্ কাণের তিণয় 
আরও তবশী গুরুত্বপূেয। 

ত  প্রিু, আিায় ক্ষিা কর, কারে আমি োমন্ আমি 
আিার অন্তণরর মিন্তাগুণ া ততািার কাি তথণক  ুকাময়ত ও 
দণূর রাখার তিষ্টা কণরমি। আমি আিার সিস্ত িন্ মদণয় 
ততািায় িা বামস মন্। 

ততািাণক আিার সিস্ত শমক্ত মদণয় িা বাসা িাণন্ মক বা 
এরকি িাণব িা বাসা তকিন্, তা আমি োমন্ ন্া। আিার 
এই দবুয তার েন্য তুমি আিায় ক্ষিা কর। 
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মপতা, তুমি োন্ আমি তর্িাণব মন্ণেণক িা বামস, 
তসিাণব আমি অন্যণদর প্রায়ই িা বামস ন্া। এর েন্য আিায় 
ক্ষিা কর। 

তুমি আিার উপণর দয়া কর এবং আিাণক পমরবমতয ত 
কর! আমি তর্ন্ সব সিয় আমত্মকিাণব পমরবমতয ত  ই এবং 
র্ীশুর িত একই িমরণত্রর  ই, তর্ন্ তাাঁর িম িার প্রকাশ 
আিার িণধয তদখা র্ায় এবং অণন্যরা তর্ন্ তাাঁর কাণি আণস। 
প্রাথযন্া করমি, তুমি আিাণক মিতর তথণক বাইণরর মদণক 
পমরবমতয ত কর। 

র্া আমি আিার িুণখ স্বীকার কমর, তা তর্ন্ আমি 
আিার অন্তণর সমতযকারিাণব মবশ্বাস কমর। র্খন্ আমি 
েীবণন্র মবমিন্ন কঠিন্ সিসযার িুণখািুমখ  ব, তখন্ তর্ন্ 
আিার মবশ্বাস আিার িণধয তকাঁ ণপ ন্া উণ । র্ারা ততািার 
ন্াণির এখন্ও প্রশংসা কণর মন্, তাণদর সািণন্ আিার 
েীবন্র্াপণন্ আমি তর্ন্ িগ্ন ন্া  ই বা ককয শ স্বিাণবর  ণয় 
ন্া উঠি। 

ত  প্রিু, আর কতকা  আিার অন্তর ও িন্ ততািার 
প্রিুণত্বর ন্ীণি থাকণব। আমি আিার অমবশ্বাস এবং দু-িন্া 
স্বিাণবর দরুন্ ক্লান্ত  ণয় উণ মি! আিার পাপ তথণক আিাণক 
রক্ষা কর। আমি তকব  িুণখই র্ীশুণক আিার একিাত্র প্রিু 
বম । এখন্ এই কথা তর্ন্ আিার অন্তণরও সতয  ণত পাণর 
এবং আমি তর্ন্ আে তথণক সারা েীবন্ ধণর এইিাণব 
েীবন্র্াপন্ করণত পামর। একিাত্র মর্মন্ এসব কাে করণত 
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পাণরন্, তসই ঈশ্বণরর পুণত্রর শমক্তশা ী ন্াণি এই প্রাথযন্া িাই, 
আণিন্। 

 
 

 

িাকয  ১২:৩৩; ২ কমরন্থীয় ৩:১৮; 
গীতসংম তা ৭১:৮; ১ মপতর ৩:১৫; 
মদ্বতীয় মববরে ৩০:১৪; িাকয  ৯:২৪; 
তরািীয় ১০:৯,১০; মিম পীয় ২:১১ 
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প্রথম মাসদিন#১৯ 

েীশুর জীববনর িাি 
 
 

 

 

দিতা, আে আমি ততািার সািণন্ আমস, ততািার পমবত্রতা ও 
ি ণত্ত্ব আমি অমিিূত। তুমি তক তার আণ াণক আমি আিার 
পাপ-স্বিাণবর দবুয তা সম্বণে খুবই অবগত। আিার উপণর 
দয়া কর। আিার মন্ণের পণথ ি ার েন্য এবং ততািার 
মন্খুাঁত ইচ্ছার সণঙ্গ আিার েীবন্ মিণ  ন্া বণ  আিায় ক্ষিা 
কর। আমি স্বীকার কমর আমি আিার মন্ণের তসবা কণর 
মবপণথ মগণয়মি এবং আমি ততািার িুখ মন্ণের েীবন্ তথণক 
 ামরণয় তিণ মি। তুমি আিার কাি তথণক আিার তসসব  জ্জা 
দরূ কর, তর্ন্ আমি ততািার  ণস্তর মদণক িুণট র্াই, ততািার 
িুণখর উপণর দমৃষ্ট মদই এবং ততািার ক্ষিা  াি কমর। ত  
মপতা, তুমি আিাণক ততািার পমবত্র আত্মার সণতেতায় পূেয 
কর, তর্ন্ আিার েীবন্র্াপণন্ পমরবতয ন্ আণস এবং র্ারা 
ততািাণক এখন্ও োণন্ ন্া, তাণদর কাণি ততািার িম িা 
প্রকামশত  য়। 

আে আিার িন্ তর্ন্ এই েগণতর ন্য়, মকন্তু স্বগীয় 
মেমন্ষগুণ ার উপণর মস্থর  য়। র্ারা এই েগণতর মিন্তাগুণ া 
দ্বারা ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত  ণয় পণড়ণি তাণদরণক উৎসাম ত 
করার েন্য আিায় সা ার্য কর। আিার কথা ও কাণের 
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িাধযণি অন্যণদরণক িা বাসার েন্য আিায় সুণর্াগ কণর 
দাও। আমি তর্ন্ সুসিািাণরর কারণে কষ্ট স য করণত আগ্র ী 
 ই এবং ততািার তসবা করমি তিণব তর্ন্ অন্যণদর তসবা 
কমর। মপতা, আমি িাই তর্ন্ আমি তর্খাণন্ই র্াই ন্া তকন্, 
র্া মকিুরই সম্মুখীন্  ই ন্া তকন্, র্ার সণঙ্গই আিার তদখা 
ত াক ন্া তকন্, র্ীশুর েীবণন্র িাপ তর্ন্ তসখাণন্ আমি 
তরণখ আসণত পামর। 

ত  মপতা, আমি সুণর্াগ-সোন্ী ত াক  ণত িাই ন্া, তর্ 
ততািাণক পুণরা অন্তর মদণয় অনু্সরে কণর ন্া। আিাণক তুমি 
মবশ্বস্তিাণব ি ণত সা ার্য কর, তর্ন্ তকান্ মকিুই ততািাণক 
আিার কাি তথণক দূণর সমরণয় মন্ণয় তর্ণত ন্া পাণর। আমি 
তর্ন্ মন্ণেণক ততািার উণেণশযর কাণি সমূ্পেযরূণপ তুণ  মদণত 
পামর। তুমি তর্ িিতািয় ও দয়া ু, তার েন্য আমি খুবই 
কৃতজ্ঞ। আিার দবুয তা তেণন্ও আিার পাণপর পাওন্া 
অনু্সাণর তুমি আিার সণঙ্গ বযব ার কর ন্া বণ  আমি 
ততািায় ধন্যবাদ মদই। আিার প্রাথযন্া তুমি আিাণক ততািার 
পমরত্রাণের আন্ণন্দ মিমরণয় মন্ণয় আস। আিাণক এিন্ ইচ্ছকু 
অন্তর মদণয় ধণর রাখ তর্ন্ আিার েীবণন্র িধয মদণয় 
ততািার িম িা প্রকামশত  ণত পাণর। র্ীশুর ন্াণি এই প্রাথযন্া 
িাই, আণিন্। 
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ইব্রীয় ৩:১৩; ১০:২৫; 
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প্রথম মাসদিন#২০ 

ো দকিু শূনে  া িণূথ কর 
 
 

 

 

দিতা, ততািার বাকয প্রমতজ্ঞা কণরণি তর্, তুমি  ণব আিার 

মন্মশ্চত মিমত্ত, পমরত্রাে, প্রজ্ঞা ও জ্ঞাণন্র সিৃদ্ধ িাণ্ডার। ত  
প্রিু, আিায় ক্ষিা কর, কারে আমি োমন্, আমি প্রায়ই শমক্ত 
ও মস্থরতা  াণির েন্য অন্য োয়গা অণেষে কমর এবং 
আিার েীবণন্ ততািার আশীবযাদ তথণক বমিত  ই। মবমিন্ন 
সিণয় ততািার মদণক ন্া মিণর আমি েগণতর জ্ঞাণন্র মদণক 
মিণরমি, তার েন্য আিাণক ক্ষিা কর। আমি খুব দ্রুত 
মবমিন্ন মবষয়ণক আিার  াণত তুণ  মন্ণয়মি এবং আিার 
দমৃষ্টণত র্া িা  তা-ই কণরমি। আিাণক মশখাও তর্ন্ আমি 
থামি, ততািার িুখ, প্রজ্ঞা ও পরািণশযর অণেষে কমর। তুমি 
ততািার বাণকয বণ ি তর্, র্মদ আিার জ্ঞাণন্র অিাব  য়, 
তা ণ  আমি তর্ন্ ততািার কাণি িাই। তাই আমি ততািার 
কাণি অনু্ণরাধ করমি, আিাণক ততািার জ্ঞান্ দাও। 

েগণতর দশযন্গুণ ার মবরুণদ্ধ তর্ন্ আমি আিার িন্ণক 
পা ারা মদণয় রামখ। আমি তর্ন্ খ্রীণষ্টর িণধয দঢ়ৃিাণব গাাঁথা 
 ই! 
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আিার কিযস্থ , পমরবার বা সু্কণ  আমি তর্সব পমরমস্থমতর 
সম্মুখীন্  ই, তখন্ তর্ন্ আমি আিার সব কাণে ততািার িন্ 
সম্বণে োমন্ এবং জ্ঞান্ী  ই। আিাণক িু  তথণক রক্ষা কর 
এবং মবণশষ কণর . . . (আপন্ার কার্যসূিী ও দমুশ্চন্তাগুণ া 
মন্ণয় প্রাথযন্া করুন্) মবষণয় আমি ততািার জ্ঞান্ িাই। 

র্াণদর সণঙ্গ আিার সম্পকয  আণি, আিার েীবণন্ তাণদর 
সণঙ্গ র্খন্ আমি রু্ক্ত  ই তখন্ ততািার জ্ঞান্ তর্ন্ আিার 
িধয মদণয় স্পষ্ট তদখা র্ায়। 

আমি তকব ই ততািার উপণর আিার মন্িয রতার কথা 
তঘাষো করমি। তুমিই সিস্ত জ্ঞান্ ও প্রজ্ঞার উৎস, আর 
তুমি আিাণক স্বণগযর তসই জ্ঞান্ দান্ কর, র্া- 

* খাাঁটি (ণ  মপতা, আিার অন্তণরর  ুকাণন্া মিন্তাগুণ া 
প্রকাশ কর!); 

* শামন্ত িা বাণস (আিার কথাগুণ া তর্ন্ অন্যণদর গণড় 
ততাণ  এবং একতা িা বাণস); 

* অণন্যর কথা মিন্তা কণর ও অণন্যর অধীন্  য় (আিার 
মিন্তাগুণ া তর্ন্ অন্যণদর অিাব পূরে কণর--তসবাকাে 
করণত আিায় মশখাও!); 

* দয়া এবং িা  িণ  পূেয (আমি তর্ন্ ততািার ি ান্ 
দয়ার িাধযি  ণত পামর); 
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* র্া মন্রণপক্ষ ও আন্তমরক (ণতািার েন্য আিার 
িা বাসা তথণক তর্ন্ আমি আিার কােগুণ া কমর--
ততািার িত কণর িা বাসণত তুমি আিায় সা ার্য 
কর)। 

 প্রাথযন্া কমর, আিাণক আে শমক্ত দাও, ততািার বাণকয 
তর্িাণব ব া  ণয়ণি, তসিাণব েীবন্র্াপন্ করার কথা 
আিাণক িণন্ কমরণয় দাও। আমি তর্ন্ একেন্ বুমদ্ধিান্ 
ত াণকর িত  ণত পামর, তর্ পাথণরর উপণর তার ঘর ধতরী 
কণরণি। আিার মবরুণদ্ধ তর্ ঝড়ই আসুক ন্া তকন্, তার 
িণধযও আমি তর্ন্ মস্থর  ণয় দাাঁমড়ণয় থাকণত পামর। ঈশ্বণরর 
েীবন্ত বাকয প্রিু র্ীশুর ন্াণি এই প্রাথযন্া িাই, আণিন্। 

 

 

মর্শাইয় ৩৩:৬; ১ কমরন্থীয় ৩:১৯; 
ম ণতাপণদশ ৩:৭; ক সীয় ১:৯; 
ইমিষীয় ১:১৭; তপ্রমরত্ ৬:৩; 
র্াণকাব ১:৫; ক সীয় ২:৮,৯; 

মিম পীয় ২:১-১১; র্াণকাব ৩:১৭; 
র্াণকাব ১:১৯-২১; িমথ ৭:২৪ 
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প্রথম মাসদিন#২১ 

নম্র ার িথ আমায় দশখাও 
 

শুরুব  লূক ১১:১ িবি তেভাবব দশর্েরা কবরবিন, তসভাবব 
 াাঁবির ম  কবর সেজভাবব অনুবরায করুন, “তে প্রভু, 

আমাবক প্রাথথনা করব  দশখাও।” 
 

 

দিতা, তুমি আিাণক ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা শমক্তশা ী 

কর তর্ন্ অন্যণদর সণঙ্গ আিার সম্পণকয র িণধয খ্রীণষ্টর ন্ত-
ন্ম্র িণন্ািাব স্পষ্টিাণব তদখা র্ায়। আমি তর্ন্ স্বাথযপরতা 
তথণক তকান্ মকিু ন্া কমর, মকন্তু মন্ণের তিণয় অন্যণদর কথা 
তর্ন্ তবশী মিন্তা কমর। র্াণদরণক তুমি আিার েীবণন্ মদণয়ি, 
আমি তর্ন্ তাণদর িঙ্গ  করার পথ অণেষে কমর। মকন্তু 
মপতা, এটা আিার স্বিাণবর এণকবাণর মবপরীত! 

ত  প্রিু, আিাণক ক্ষিা কর--কারে আমি প্রায়ই মন্ণের 
অিাণবর কথা মিন্তা কমর এবং মন্ণের ইচ্ছাণত িম । আিার 
এই স্বাথযপর িণন্ািাব তুমি দরূ কর। আমি তর্ন্ আসণ ই 
িা ণবণস অন্যণদর তসবা করণত পামর। 

ত  মপতা, আিাণক ক্ষিা কর, কারে আিার মন্ণের 
আরাি-আণয়শ বা সুমবধার উপর মিমত্ত কণরই অন্যণদর 
অিাব তিটাণন্ার বযাপাণর আমি মন্ণেণক রু্ক্ত কমর। আমি 



 62 

কত স্বাথযপর! প্রাথযন্া কমর, তুমি আিাণক তশখাও তযাগপূেয 
িা বাসার অথয মক, অথযাৎ র্ীশুর িত িা বাসা, র্ীশুর িত 
তসবা করার অথয মক! 

ত  মপতা, তর্িাণব তুমি আিার প্রমত ততািার দয়া ও 
করুো বামড়ণয় মদণয়ি, আমিও তর্ন্ তসিাণব অন্যণদর প্রমত 
আিার দয়া ও করুো বামড়ণয় মদই। আিার িণধযকার সিস্ত 
গবয ধ্বংস কর: আমি তর্ মন্ণের পণথ তর্ণত তিণয়মি, আমি 
তর্ তিণয়মি অণন্যরা তকব  আিার কথা শুন্ণব, আমি র্া 
বণ মি তা-ই সঠিক, আমি তর্ তিণয়মি অণন্যরা তকব  
আিাণক তদখণব ও আিার প্রশংসা করণব, আমি তর্ আিার 
েীবণন্র পাণপর মবষণয় অে ুাত তদমখণয়মি, ইতযামদ িণন্ািাব 
তুমি ধ্বংস কর... (থািুন্ এবং পমবত্র আত্মাণক আপন্ার 
সণঙ্গ কথা ব ার সুণর্াগ মদন্)। আিাণক সা ার্য কর তর্ন্ 
তর্সব উপাণয় মন্ণেণক উাঁিুণত তুণ মি, তসগুণ া সম্পণকয  তর্ন্ 
আমি পুণরাপুমর সতকয   ই এবং এর পমরবণতয  আমি তর্ন্ 
খ্রীষ্টণক উাঁিুণত উ াই। 

ততািার বাকয প্রমতজ্ঞা কণরণি তর্, র্া ঠিক তার বযাপাণর 
তুমি ন্ম্র ত াকণদর পথ তদখাণব--আমি িাই তুমি আিাণক 
পমরিা ন্া দান্ করণব! আেণকর মদণন্ আমি মসদ্ধান্ত মন্ণয়মি 
আমি ততািার পমবত্র আত্মার পমরিা ন্ার কাণি মন্ণেণক 
সিপযে করব। আিার েীবণন্ পমবত্র আত্মার কােণক আমি 
বাধা তদব ন্া এবং আমি আিার মন্ণেণক ততািার শমক্তশা ী 
 ণস্তর ন্ীণি ন্ত করব। তকন্ন্া তুমি তর্িাণব আিাণক 
উপরু্ক্ত তদখণত িাও, তসিাণবই উপরু্ক্ত সিণয় তুমি আিাণক 
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উাঁিুণত উ াণত পার। পমবত্র আত্মার পমরশুদ্ধকারী আগুন্ তর্ন্ 
আে আিার েীবণন্ পূেয রূণপ রােত্ব কণর। আমি ততািার 
রাণেযর েন্য উপরু্ক্ত পাত্র  ণত িাই। র্ারা কণষ্টর িণধয ও 
এই েগণতর িঙ্গরুতার িণধয আণি এবং র্াণদর েীবণন্ 
উদ্ধারকতয ার িীষে প্রণয়ােন্, তাণদর প্রমত তর্ন্ আমি ততািার 
িা বাসা ও করুোর একটি িাধযি  ণত পামর। এসব প্রাথযন্া 
আমি র্ীশু খ্রীণষ্টর শমক্তশা ী ন্াণি িাই, আণিন্। 

 

 

মিম পীয় ২:২-৪; গা াতীয় ৫:১৩; 
গা াতীয় ৬:২; গীতসংম তা ২৫:৯; 
১ মপতর ৫:৬;  ূক ১০:২৫-৩৬ 
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প্রথম মাসদিন#২২ 

তে ঈশ্বর,  ুদম মোন 
 
 

  

দিতা, সারা পৃমথবীণত ততািার ন্াি কত ি ান্! ততািার 

িম িা আকাণশরও উপণর। র্খন্ আমি রাণতর আকাণশর মদণক 
তাকাই এবং ততািার  ণস্তর কাে তদমখ, তখন্ তদখণত পাই 
িাাঁদ-তারাণক তুমি মন্মদযষ্ট স্থাণন্ তরণখি। ততািার এই ি ত্ত্ব 
আিাণক অমিিূত কণর এবং অন্তণর আমি মন্ণেণক খুবই কু্ষদ্র 
ও অগুরুত্বপূেয অনু্িব কমর। তারপরও তুমি আিাণক ব  
তর্, তুমি আিাণক স্বগযদতূণদর তিণয় একটু ন্ীিু কণর সৃমষ্ট 
কণরি এবং আিাণক িম িা ও সম্মান্ মদণয় িূমষত কণরি। 
ততািার  ণস্তর কাণের উপণর আিাণক রােত্বকারী কণরি এবং 
সবমকিু আিার পাণয়র ন্ীণি তরণখি! আর তুমি, ত  ঈশ্বর, 
সিস্ত মকিুর সৃমষ্টকতয া, আিাণক আিার ন্াি ধণর তডণকি 
এবং বণ ি “িয় তকাণরা ন্া, আমি ততািার সণঙ্গ সণঙ্গ আমি, 
আমি ততািাণক িুক্ত কণরমি, তুমি আিার”--এই আশীবযাদ 
এত ি ান্ তর্, তা বুণঝ উ ার সাধয আিার তন্ই! 

তুমি আিাণক আিার পাণপর অেকার তথণক তবর কণর 
প্রিু র্ীশুর সুন্দর আণ াণত তডণক আিার অন্তরণক কৃতজ্ঞতায় 
িামসণয় মদণয়ণি! আিার িণন্ আণি র্খন্ আমি আিার পাপ, 
আশা ীন্তা ও মন্রাশায় িৃত মি াি, তখন্ তুমি আিাণক 
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অেকাণরর প্রিুত্ব তথণক রক্ষা কণরি, আিাণক র্ীশুর রাণেয 
মন্ণয় এণসি এবং আিার পাপগুণ া ক্ষিা করা  ণয়ণি! আিার 
তেট ধুণয়-িুণি পমরষ্কার করা  ণয়ণি!  াণে ূইয়া! ত  ঈশ্বর, 
আিাণক খাাঁটি কর, আমি তর্ন্ ততািার আহ্বাণন্র উপরু্ক্ত 
রূণপ েীবন্র্াপন্ করণত পামর। 

আিার অন্তণরর তিাখগুণ া খুণ  দাও তর্ন্ “বড় সম্পমত্ত” 
তদওয়ার তর্ আহ্বান্ তুমি কণরি, আমি তর্ন্ তা পমরষ্কার 
িাণব বুঝণত পামর। আিাণক শমক্তশা ী কর তর্ন্ আমি সব 
সিয় ততািার মদণক এমগণয় র্াই। আমি তর্ন্ আেই এমগণয় 
র্াই। ততািাণক োন্ার এবং ততািার উপমস্থমতণত থাকার েন্য 
আিার তর্ গিীর অনু্িূমত ও কু্ষধা, তা তুমি সণতে কণর 
ততাণ া। একিাত্র তুমিই এই মবশ্ব-ব্রহ্মাণণ্ডর ঈশ্বর। ততািারই 
স িামগতা ও তর্াগাণর্াগ-সম্পণকয র িণধয েীবন্র্াপন্ করণত 
আিায় সা ার্য কর। আমি ততািার কাণি আিার দবুয তা 
স্বীকার কমর। আিাণক শক্তিাণব দাাঁমড়ণয় থাকণত এবং ততািার 
িুণখর উপর দমৃষ্ট রাখণত সা ার্য কর। তুমি আিার দবুয তার 
িণধয শমক্তশা ী  ও এবং তুমি র্া র্া িাও তা আিার িণধয 
পূেয কর। ত  মপতা, তুমি আিার িণধয ও আিার িধয মদণয় 
িম িামেত  ও। র্ীশুর ন্াণি এই প্রাথযন্া িাই, আণিন্। 

 

 

গীতসংম তা ৮ অধযায়; 
মর্শাইয় ৪৩:১; ১ মপতর ২:৯; 
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২ তীিমথয় ১:৯; ১ কমরন্থীয় ১:২; 
ইমিষীয় ৪:১; ১ মথষ ন্ীকীয় ২:১২; 
ইমিষীয় ১:১৮; মিম পীয় ৩:১৪; 

১ মথষ ন্ীকীয় ৫:২৫; ২ তীিমথয় ২:১৩ 
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প্রথম মাসদিন#২৩ 

িাবির কাবি মৃ  
 

শুরুব  আিনার জীববনর উিবর িদবত্র আত্মার সব জ 
আশীবথাি বর্থবণর জনে ঈশ্বরবক অনুবরায করুন। 

 
    

দিতা, ততািার বাকয বণ , ধধর্যশী  ত াক একেন্ তর্াদ্ধার 

তিণয়ও িা  এবং তর্ ত াক তার তক্রাধ দিণন্ রাণখ তস 
একটি ন্গর েয় কণর। তুমি ততািার বাণকয আিার তদ , 
অথযাৎ আিার কু্ষধা ও আিার-বযব ার এিন্ িাণব মন্য়ন্ত্রে 
করার েন্য আিাণক সতকয  কণরি, র্া ততািার কাণি পমবত্র 
ও সম্মান্েন্ক। মকন্তু আমি স্বীকার করমি তর্, আিার 
েীবণন্র অণন্ক তক্ষণত্র এই মবষণয় আমি অণর্াগয  ণয় পণড়মি। 
আিাণক ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা শমক্তশা ী কর তর্ন্ আমি 
পাপণক আিার এই তদণ র উপণর রােত্ব করণত ন্া মদই বা 
িন্দ ইচ্ছার কাণি মন্ণেণক সিপযে ন্া কমর (থািুন্ এবং 
পমবত্র আত্মাণক অনু্ণরাধ করুন্ আপন্ার েীবণন্র ঐ 
তক্ষত্রগুণ া প্রকাশ করার েন্য, র্া এখন্ও তাাঁর কাণি সিমপযত 
 য় মন্)। 

আিার েীবণন্ মন্ণেণক দিন্ করার ঐশ্বমরক গুেটি তর্ন্ 
সব সিয় তবণড় িণ , মবণশষ কণর আিার খাওয়া-দাওয়ায়, 
আিার তকন্া-কাটায়, আিার সণখর কােগুণ াণত, আিার 
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তর্ৌন্ েীবণন্, আিার কথা ও কাণে... অথযাৎ আমি র্া এবং 
আিার েীবন্র্াপণন্র প্রণতযকটি তক্ষত্র তর্ন্ পমবত্র আত্মার 
মন্য়ন্ত্রণের অধীণন্ থাণক। ত  মপতা, আমি এখন্ র্ীশুর ন্াণি 
ততািার কাণি সিমপযত  মচ্ছ। 

আিাণক শমক্ত দাও তর্ন্ আমি আিার মেণি একটা শক্ত 
 াগাি  াগাই। আমি তর্ন্ তশান্ার বযাপাণর দ্রুত  ই, আর 
কথা ব া ও তক্রাণধর বযাপাণর ধীর  ই। আমি োমন্ তর্, 
তক্রাণধর িণ  ধামিযক েীবণন্র সৃমষ্ট  য় ন্া। আমি আিার 
িুখ ও আিার েীবন্ মদণয় ততািার প্রশংসা কমর। 

আিার েীবন্ তর্ন্ ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা মন্য়মন্ত্রত 
 য়, তর্ন্ আমি সমতযকাণরর েীবন্র্াপন্ করণত পামর, 
ততািাণত ি ণত পামর এবং ততািাণতই তকব  আিাণক খুাঁণে 
পাই। আেণকর মদণন্ আিাণক সা ার্য কর তর্ন্ আমি আিার 
পাণপর স্বিাবণক প্রশ্রয় ন্া মদই। মবশ্বস্তিাণব দাাঁড়াণত, মিন্তা, 
কথা ও কাণে মন্ণেণক দিণন্ রাখণত আিাণক শমক্ত দাও। 
ততািার তগৌরণবর মন্মিণত্ত আিাণক বযব ার কর। খ্রীণষ্টর িধয 
মদণয় এই কাে আিার িণধয সম্পন্ন কর, তকন্ন্া এই প্রাথযন্া 
র্ীশুর ন্াণি িাই, আণিন্। 

 

ম ণতাপণদশ ১৬:৩২; ১ মথষ ন্ীকীয় ৪:৪; 
তরািীয় ৬:১২; ২ মপতর ১:৫,৬; 
দামন্ণয়  ১:৮; ১ কমরন্থীয় ৬:১৯; 
র্াণকাব ১:২৬; র্াণকাব ১:১৯; 
তপ্রমরত্ ১৭:২৮; তরািীয় ৯:২১ 
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প্রথম মাসদিন#২৪ 

দি া,  ুদম দবশ্বস্ত 
 

শুরুব  আিনার অন্তরবক শান্ত করার জনে এবং তেসব 
কারবণ আিনাবক কৃ জ্ঞ েব  েবব,  া আিনাবক মবন 
কদরবয় তিওয়ার জনে িদবত্র আত্মাবক অনুবরায করুন। 
প্রভুর ভাল-স্বভাববর কথা স্মরণ কবর সময় কাটান। 

 
          

দিতা, মদণন্ ততািার প্রশংসা করা ও ততািার িা বাসার 

কথা এবং রাণত ততািার মবশ্বস্ততার কথা ব াটা িা । তুমিই 
আিাণক আন্ন্দ দান্ কণরি! ততািার কােগুণ া তদখার েন্য 
আিার িকু্ষ খুণ  দাও। ততািার আত্মা দ্বারা আিার িণধয 
আন্ণন্দর গান্ বষযে কর, কারে তুমিই আিার সণবযাচ্চ 
প্রশংসা পাওয়ার তর্াগয! 

ত  মপতা, আিাণক ক্ষিা কর, কারে আমি ততািাণক ও 
ততািার ি ত্ত্বণক বাদ মদণয় এই েগণতর মবষয়গুণ াণক 
অনু্ণিাদন্ মদণয়মি। আিার অন্তর দখ  কণর তন্ওয়ার েন্য 
তপৌ  ও সীণ র িত আমিও তর্সব তক্ষণত্র বন্দী, তসসব 
“বন্দীস্থাণন্” ততািার উণেণশয গান্ গাই! আিার পাণপর েন্য 
র্ীশু তর্ উৎসগয কণরণিন্, তার েন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ, 
কারে মতমন্ আিাণক সমূ্পেযিাণব উদ্ধার কণরণিন্ এবং আিার 
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িধযস্থ  ণয়ণিন্!  াণে ূইয়া প্রিু! কী সুন্দর পমরত্রাে আিার! 
তুমি ি ান্ ও আশ্চর্য! 

আমি সবযদা ততািার ি ান্ িা বাসার গীত গাইব। 
বংণশর পর বংশ ধণর ততািার মবশ্বস্ততার কথা প্রিার করব। 
ততািার মবশ্বস্ততা ও িা বাসা মিরকা  স্থায়ী। আর আমি 
োমন্ তর্, তুমি আিার কল্পন্ারও উণধ্বয কাে করণত পার। 
আিাণক সা ার্য কর তর্ন্ আমি সব সিয় ধন্যবাদ ও প্রশংসা 
স কাণর ততািার উপমস্থমতণত প্রণবশ কমর, কারে তুমি ি ান্ 
এবং ততািার িা বাসা মিরকা  ধণর স্থায়ী। 

ত  মপতা, আিার কাণি আসার েন্য, আিার  াত ধরার 
েন্য, আিাণক রক্ষা করার েন্য এবং কণষ্টর সিণয় আিার 
পণক্ষ থাকার েন্য ততািায় ধন্যবাদ। তুমি তর্ আিাণত 
আন্মন্দত, তা বুঝণত পারা আিার সািথযযণরও অণন্ক উণধ্বয। 
ত  প্রিু, তুমি আিার মবষণয় তর্ গান্ কর, তসই গান্টি 
তশান্ার েন্য আিাণক সা ার্য কর। ততািার অবযথয তপ্রি মদণয় 
আেণকর সকাণ  আিাণক পূেয কর, তর্ন্ আমি আন্ণন্দর েন্য 
গান্ গাইণত পামর এবং সারা মদন্ ধণর আন্মন্দত  ই। ত  
প্রিু, ততািার করুো তর্ন্ আিার উপণর থাণক। তুমি 
আেণকর মদণন্ আিার  ণস্তর কােণক প্রমতমিত কর তর্ন্ 
ততািার রাণেযর উণেশয সক  আিার েীবণন্র িণধয ও 
আিার িধয মদণয় সম্পন্ন  য়। ততািার িণধয আিার আশা 
রণয়ণি। তুমিই আিার ি া পুরস্কার এবং আমি ততািার 
পমবত্র ন্াণির প্রশংসা কমর। 
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গীতসংম তা ৯২:১-৪; তপ্রমরত্ ১৬ অধযায়; 
ইব্রীয় ৭:২৫,২৭; গীতসংম তা ৮৯:১,২; 
গীতসংম তা ১০০:৫; ইমিষীয় ৩:২০; 

গীতসংম তা ১০৭:১; গীতসংম তা ১০০:৪; 
গীতসংম তা ১৮:১৬-১৯; সিমন্য় ৩:১৭; 
গীতসংম তা ৯০:১৭; গীতসংম তা ১১৫:১৫; 

আমদপুস্তক ১৫:১ 
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প্রথম মাসদিন#২৫  

প্রাথথনা করব  আমায় দশখাও 
 
 

 

দিতা, ততািায় ধন্যবাদ তর্, র্ীশু আিার পাপ ব ন্ 

কণরণিন্ এবং আিার পণক্ষ িধযস্থতা কণরণিন্। ততািায় 
ধন্যবাদ, আিার েন্য তদওয়া র্ীশুর রণক্তর গুণে আমি এখন্ 
ততািার সবণিণয় তবশী পমবত্র উপমস্থমতণত প্রণবশ করার 
অমধকার তপণয়মি। আমি পূেয মন্শ্চয়তায় আন্তমরক হৃদণয় 
ততািার কািাকামি আসণত িাই তর্ন্ র্খন্ আমি ততািার 
ন্াণি ডাকব, তখন্ তুমি আিাণক উত্তর তদণব। র্া অণেষে 
কণর তবর করা আিার পণক্ষ সম্ভব ন্য় এবং র্া আমি োমন্ 
ন্া, এিন্ মেমন্ষ তুমি আিাণক তদখাও। 

ত  প্রিু, তুমি আিাণক প্রাথযন্া করণত মশখাও! তুমি 
আিাণক মশক্ষা দাও তর্ন্ ততািার িন্ ও বাকয দ্বারা আমি 
ততািার ইচ্ছা অনু্সাণর প্রাথযন্া করণত পামর। আিাণক ক্ষিা 
কর, কারে আমি প্রায়ই মন্ণের উপণর দমৃষ্ট মদই এবং এই 
েীবণন্র দমুশ্চন্তার মবষয়গুণ াণত িন্ মদই। ততািার িণ্ড ীর ও 
আিার িারপাণশর েগৎ সম্বণে ততািার তর্ ইচ্ছা, তসই ইচ্ছা 
অনু্সাণর প্রাথযন্া করার আশীবযাদ আমি বুঝণত পামর ন্া। 
আমি তর্ন্ ততািার আহ্বান্প্রাপ্ত ত াক  ণয় উ ণত পামর, 
এিন্মক রামত্রর পা ারাণত তর্ন্ “প্রািীর মন্িযাে করণত” পামর 
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এবং অন্যণদর পণক্ষ তাণদর েীবণন্র িাাঁকগুণ ার িণধয দাাঁড়াণত 
পামর--আর র্খন্ তুমি ডাক তখন্ আমি তর্ন্ সাড়া মদণত 
পামর। পাণপ  ামরণয় র্াওয়া ত াকণদর, খ্রীণষ্টণত আিার ভ্রাতা 
ও িমগ্নণদর এবং একই মবশ্বাণস মবশ্বাসী আিার সিাণের 
ত াকণদর তবাঝা ও তাণদর অিাব সিূণ র তীব্রতা তর্ন্ 
আিাণক এতটা িামড়ণয় র্ায় তর্, আমি তর্ন্ ততািার সািণন্ 
মদণন্ বা রাণত ন্ীরব ন্া থামক। ত  মপতা, ততািার রাণেযর 
েন্য আিাণক একেন্ পা ারাদার কর! 

 ান্নার িত আমিও তর্ন্ কখন্ও ততািার উপমস্থমত তযাগ 
ন্া কমর। তাাঁরই িত কণর উপাসন্া করণত, উপবাস থাকণত 
এবং সবযদা প্রাথযন্া করণত মশমখ। র্তক্ষে ন্া উত্তর পাই 
ততক্ষে পর্যন্ত প্রাথযন্ায় রত থাকা, সবযদা প্রাথযন্া করা এবং 
কখন্ও  া  তিণড় ন্া তদওয়ার অথয মক তা আিাণক মশখাও। 
প্রতুযণষর পূণবয ঘুি তথণক উ ার েন্য এবং ততািার কাণি 
আিার মিন্মত সক  তুণ  ধরণত আিাণক সা ার্য কর তর্ন্ 
আমি ততািার বাণকযর প্রমতজ্ঞা সিূণ  আিার আশা রামখ। 
ততািার বাকয তর্ন্ আিার অন্তণর সবযদা তবণড় উণ  এবং 
ততািার প্রমতজ্ঞাগুণ া তর্ন্ আিার সব সিয়কার ধযাণন্ 
পমরেত  য়। ত  মপতা, ততািার রাণেযর েন্য আিাণক 
একেন্ প্রাথযন্ার িানু্ণষর িত কণর গণড় ততা । ততািার 
পমবত্র আত্মায় প্রাথযন্া করণত আিাণক মশখাও তর্ন্ আমি এিন্ 
একেন্ বযমক্ত  ণয় উ ণত পামর, তর্ আসণ ই প্রাথযন্ায় মন্িগ্ন 
থাণক এবং েগণতর তশষ সীিা পর্যন্ত ততািার কাণে ততািার 
সণঙ্গ অংশগ্র ে কণর! প্রাথযন্া তর্ন্ আসণ ই আিার 
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েীবন্র্াপণন্র মিমত্ত  ণয় উণ , আর আমি এিন্ একেন্ 
বযমক্ত  ণয় উ ণত পামর, তর্ মবশ্বস্ত, সবযদা প্রাথযন্াকারী--তর্ 
কখন্ও মন্রাশ  ণত িায় ন্া। র্ীশুর ন্াণি এই প্রাথযন্া িাই, 
আণিন্। 

 

 

মর্শাইয় ৫৩:১২; ইব্রীয় ১০:১৯,২০; 
মর্রমিয় ৩৩:৩; িমথ ৬:২৫-৩৩; 
মর্ম ণষ্ক  ২২:৩০; মর্শাইয় ৬২:৬,৭; 

মর্ম ণষ্ক  ৩:১৭;  ূক ২:৩৭; 
 ূক ১১:৫-৯;  ূক ১৮:১-৯; 

গীতসংম তা ১১৯:৪৭; মর্রমিয় ২৯:৯; 
গীতসংম তা ১:২; ক সীয় ৪:২; 

 ূক ১৮:১-৬ 
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প্রথম মাসদিন#২৬ 

িনুরুদি  জীবন 
 
 

 

দিতা, ততািার পুত্র র্ীশুই পুন্রুত্থান্ ও েীবন্, আর র্মদ 
তকউ তাাঁর উপণর মবশ্বাস কণর তারাও েীবন্ পাণব! প্রিু, 
আমি এই কথা মবশ্বাস কমর! র্ীশুই িশী , েীবন্ত ঈশ্বণরর 
পুত্র, েগণতর পমরত্রাতা, র্াাঁণক িৃতুয তথণক েীমবত করা 
 ণয়ণি, মর্মন্ স্বণগয মগণয়ণিন্ এবং স্বগযদতূণদর সাণথ, র্ারা 
আকাণশর ক্ষিতার অমধকারী ও শমক্তশা ী এবং ততািার 
অধীণন্ আণি, তাণদর সাণথ এখন্ ঈশ্বণরর ডান্ পাণশ বণস 
আণিন্! ত  প্রিু, আমি আসণ ই আিার েীবণন্ র্ীশুণক এবং 
তাাঁর পুন্রুত্থাণন্র শমক্তণক োন্ণত িাই। এর অথয মক তা 
আিাণক তদখাও এবং ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা আিাণক 
মশখাও; কারে আমি এর মবশা তা সম্বণে বুঝণত পামর ন্া! 
পুন্রুত্থাণন্র এই শমক্তর আণ াণক তুমি আিার েীবন্র্াপন্ণক 
পমরবতয ন্ কর। আমি িাই তর্ন্ আিার েীবণন্ ততািার িণধয 
আিার সা স ও মবশ্বাস তর্ন্ সব সিয় তবণড় উণ , তকন্ন্া 
আমি োমন্ আিার উদ্ধারকতয া েীমবত! ততািার পমবত্র আত্মা 
দ্বারা আিাণক শমক্ত দাও তর্ন্ আিার িারপাণশ তর্সব 
পমরমস্থমত ও অবস্থা মবরাে কণর, তসগুণ ার উণধ্বয আমি 
ি ণত পামর। আমি োমন্ মর্মন্ র্ীশুণক িৃতুয তথণক েীমবত 
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কণরণিন্, তসই ততািার শমক্তণত আিার মবশ্বাণসর িধয মদণয় 
র্ীশুর সণঙ্গ আিাণক েীমবত করা  ণয়ণি। 

আমি খুবই কৃতজ্ঞ তর্, আিাণক র্ীশুর সণঙ্গ েীমবত করা 
 ণয়ণি! আিার সিস্ত পাপ ক্ষিা কণর তদবার েন্য এবং 
আিার মবরুণদ্ধ দাাঁড়াণন্া ম মখত আইন্-কানু্ণন্র দামব-দাওয়া 
বামত  কণর তদওয়ার েন্য ততািায় ধন্যবাদ। এই পাপ দরূ 
করার েন্য এবং তা কু্রণশ তপণরক মদণয় তগাঁণথ তদওয়ার েন্য 
ততািায় ধন্যবাদ। অেকাণরর শমক্তগুণ াণক বামত  করার েন্য 
এবং কু্রশ দ্বারা তসগুণ ার উপণর তর্ র্ীশু েয়ী  ণয়ণিন্, তা 
সকণ র সািণন্ তদখাণন্ার েন্য ততািায় ধন্যবাদ! ত  প্রিু, 
আমি ততািার প্রশংসা কমর তর্, র্ীশু িৃতুয তথণক েীমবত 
 ণয়ণিন্! কারে আমি োমন্ র্মদ র্ীশু েীমবত  ণয় ন্া 
উ ণতন্, তা ণ  আিার মবশ্বাস  ত বৃথা। ত  প্রিু, আমি 
মবশ্বাস কমর র্ীশু িারা মগণয়ণিন্ ও আবার েীমবত  ণয়ণিন্। 
আর এই কারণে আমি োমন্ তর্, র্ীশু আবার আসণবন্। 
র্ীশু স্বগয তথণক তন্ণি আসণবন্। তোর আণদশ ও প্রধান্ 
দণূতর ডাণকর সণঙ্গ সণঙ্গ, ততািার তূরীর ডাণক, প্রথণি র্ারা 
ততািাণত িারা মগণয়ণি, তারা প্রথণি েীমবত  ণব। এর পণর 
র্মদ আমি তখন্ও এই পৃমথবীণত েীমবত থামক, তা ণ  
আিাণকও আিার অন্য খ্রীষ্টীয় িাই ও তবাণন্র সণঙ্গ আকাণশ 
র্ীশুর কাণি তুণ  তন্ওয়া  ণব তর্ন্ আমি আকাণশ র্ীশুর 
সণঙ্গ মিম ত  ণত পামর। সকণ  তর্ন্ ততািার পুণত্রর সণঙ্গ 
মিরকা  ধণর থাকণত পামর। ততািার পুত্র প্রিু র্ীশুই ি ান্ 
উদ্ধারকতয া! প্রিু র্ীশু, শীঘ্রই আস! 
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প্রথম মাসদিন#২৭ 

তোিন দবর্য়গুবলা প্রকাশ কর 
  
আিনার অন্তরবক প্রভুর সামবন নীরব করুন। কু্রবশর উিবর 

আিনার 
জনে েীশু তে দনবজর জীবন উৎসেথ কবরবিন,  া দনবয় যোন 

করুন। 
 

    

দিতা, ততািায় ধন্যবাদ, তকন্ন্া আিার পাণপর শামস্ত ম ণসণব 

র্ীশু তাাঁর েীবন্ মদণয়ণিন্ তর্ন্ আমি মন্ণদয াষ েীবন্  াি 
করণত পামর। ততািার পুণত্রর ি ান্ উৎসণগযর িধয মদণয় তুমি 
আিাণক সুস্থ কণরি। ততািার পুণত্রর িণধয তর্ স্বাধীন্তা আমি 
তপণয়মি, তসই স্বাধীন্তাণক র্ত্রতত্র বযব ার করার েন্য 
আিাণক ক্ষিা কর। আিার অধামিযক েীবন্র্াপন্ এবং পাণপর 
তোয়া ীর কাণি আবারও মন্ণেণক দাস করার েন্য আিাণক 
ক্ষিা কর। ত  প্রিু, আিার উপণর দয়া কর এবং আিাণক 
সুস্থ কর; কারে আমি োমন্ আমি ততািার মবরুণদ্ধ পাপ 
কণরমি। 

ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা আিাণক মশখাও “ধামিযকতায় 
েীবন্র্াপন্ করা” এবং “ধামিযকতা অণেষে করার” অথয মক। 
আমি িাই ততািাণক তর্ন্ আিার িণধয আরও তবশী কণর 
তদখা র্ায় এবং আিার েীবন্ তথণক তর্ন্ স্থায়ী আমত্মক ি  
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েন্মাণত পাণর। কথায় ও কাণে বাইণরর মদক মদণয় ততািার 
কািাকামি আিাণক রাখ। আিার অন্তরণকও ততািার আরও 
কাণি রাখ। 

প্রিু, তুমি আিার অন্তণরর প্রণতযকটি বে কক্ষ খুণ  দাও-
-এিন্মক তর্সব বদ্ধ স্থান্ সম্বণেও আিার োন্া তন্ই, 
তসগুণ াও খুণ  দাও। তসগুণ াণক ততািার আত্মার আণ া দ্বারা 
প্রকাশ কর। একিাত্র তুমিই আিার অন্তণরর িগ্ন ও ক্ষত 
স্থান্গুণ াণক সুস্থ করণত পার। তর্খাণন্ আমি আিার মন্ণের 
পাণপর প্রমত অে, আিার তসই দমৃষ্ট মিমরণয় দাও। ত  প্রিু, 
তর্খাণন্ শত্রু আিার উপর অতযািার করণি এবং ততািার 
সণঙ্গ গিীরতর সম্পকয  তথণক আিাণক বাধা মদণয় রাখণি, 
তসখান্ তথণক আিাণক উদ্ধার কর! তুমি আিাণক আিার 
েীবণন্র তসসব তক্ষণত্র পূেয স্বাধীন্তা দাও, তর্সব স্থান্ এখন্ও 
ততািার ি ান্ িা বাসা তদখণত পায় মন্ (থািুন্ এবং 
আপন্ার তগাপন্ মবষয়গুণ াণক আপন্ার কাণি প্রকাশ করার 
েন্য পমবত্র আত্মাণক অনু্ণরাধ করুন্)। একিাত্র তুমিই 
আিার অন্তণরর  ুকাণন্া স্থান্গুণ াণত সুস্থতা বণয় আন্ণত 
পার। খ্রীণষ্টর িত ন্া  ণয় উ া পর্যন্ত আিাণক পমরবতয ন্ 
করার েন্য আমি পমবত্র আত্মাণক আিার িণধয কাে করার 
েন্য আিন্ত্রে োন্ামচ্ছ। 

আিার িণধযকার গবয ধ্বংস কণর দাও। তর্সব মবষয় 
আিার খ্রীষ্টীয় িাই-তবান্ণদর সণঙ্গ আিার স র্াত্রাণক, আিার 
পাপগুণ া স্বীকার করাণক এবং সুস্থতা অণেষে করাণক বাধা 
তদয়, এিন্ প্রণতযকটি মবষয় ধ্বংস কর। ত  প্রিু, আমি 
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ততািার প্রশংসা কমর, কারে তুমিই আিাণক সুস্থ কণরি! 
আর আিার তদ , িন্ ও আত্মার সুস্থতার েন্য আমি 
ততািার উপণরই মবশ্বাস কমর। প্রিু র্ীশু কু্রণশর উপণর 
আিার েন্য তর্ কাে কণরণিন্, তসই কাণের উপণর দঢ়ৃ 
মবশ্বাস স কাণর আমি এসব প্রাথযন্া করমি। আণিন্। 
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প্রথম মাসদিন#২৮ 

ভালবাসব  আমায় দশখাও 
  
 

 

দিতা, তুমিই িা বাসার স্রষ্টা, তুমি আিাণক ততািার পথ 

সম্বণে মশখাও। আমি োমন্ তর্, তর্িাণব িা বাসার েন্য 
তুমি আিাণক আহ্বান্ কণরি, প্রায়ই আমি তসরকি কণর 
িা বামস ন্া। র্খন্ সিয় আিার অনু্কূণ  থাণক, র্খন্ 
আিার িন্ সঠিক অবস্থায় থাণক, র্মদ তকউ আিার প্রমত 
তপ্রিপূেয  য় তখন্ই আমি িা বামস। এেন্য আিায় ক্ষিা 
কর। প্রিু, আিার উপণর দয়া কর। আিাণদর িণধযকার এই 
মন্ণেণক তসবা করার িণন্ািাব এবং স্বাথযপর িা বাসার েন্য 
আিাণক ক্ষিা কর। ততািার িা বাসা ও িিতা মদণয় 
আিাণক পূেয কর। 

তুমি বণ ি তর্, িা বাসা ধধর্য ধণর ও দয়া কণর, ম ংসা 
কণর ন্া বা গবয কণর ন্া, খারাপ বযব ার কণর ন্া, মন্ণের 
সুমবধার তিষ্টা কণর ন্া, রাগ কণর ন্া, কারও িন্দ বযব াণরর 
কথা িণন্ রাণখ ন্া, িন্দ মকিু মন্ণয় আন্ন্দ কণর ন্া। মপতা, 
আিার িারপাণশর ত াকণদর েন্য আিার িণধয এই ধরণন্র 
িা বাসা দাও। আিার পমরবাণরর সদসযণদর েন্য, আিার 
স কিী ও প্রমতণবশীণদর েন্য--খ্রীষ্টীয় িাই-তবান্ণদর েন্য 
আিার িা বাসা তর্ন্ আসণ ই সব মকিু স য কণর, সব 
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মকিু মবশ্বাস কণর, সব মকিুণত আশা রাণখ এবং সব মকিুণত 
ধধর্য ধণর। আিার িা বাসা তর্ন্ তশষ ন্া  য়, তা তথণক 
আিাণক রক্ষা কর। আমি তর্ন্ তাণদর সণঙ্গ তখা াণি া িাণব 
িা বাসা অনু্শী ন্ করণত পামর তর্ন্ েগণতর র্ারা এখন্ও 
ততািার িা বাসার কথা োণন্ ন্া তাণদর কাণি আমি 
ততািার িা বাসা অনু্সাণর েীবন্র্াপন্ করণত পামর। 

আিার খ্রীষ্টীয় িাই-তবান্ণদর সণঙ্গ আিার সম্পণকয র িণধয 
আিার উণচি-পড়া িা বাসা তর্ন্ স্পষ্টিাণব তদখা র্ায়। 
খ্রীণষ্টর তদ  বা িণ্ড ীর িণধয মবণিণদর েন্ম দান্কারী 
তর্ণকান্ কাে তথণক আিাণক রক্ষা কর। এর পমরবণতয  আিার 
েীবন্ তর্ন্ িা বাসার িণধয গাাঁথা ও স্থামপত  য়। ত  মপতা, 
ততািার বাকয বণ  তর্, তর্িাণব আমি আিার মবশ্বাসী 
সিাণের ত াকণদর িা বামস, তার দ্বারা েগৎ োন্ণত পারণব 
তর্, আমি ততািার। আিাণক এই ধরণন্র িা বাসা দাও। 
তর্িাণব তুমি আিাণক উদার িাণব িা ণবণসি, আমিও তর্ন্ 
তসিাণব অন্যণদর িা বাসণত পামর। আমি িাই আমি তর্ন্ 
আিার খ্রীষ্টীয় িাই-তবান্ণদরণক আরও তবশী ি ান্ িা বাসা 
ও িা  কাণের প্রমত উৎসাম ত করণত পামর। খ্রীণষ্টর ন্াি 
ব ণন্র বযাপাণর আিাণক তর্ন্ উপরু্ক্ত পাওয়া র্ায় এবং 
আিার তর্ িা বাসার ঋে আণি, তসই ঋে অনু্সাণর আমি 
তর্ন্ েীবন্র্াপন্ করণত অঙ্গীকারাবদ্ধ  ই তর্ন্ র্ীশুর ন্াি 
ি ান্  য়, তাাঁর ন্াণির িম িা  য় এবং তাাঁর িা বাসার 
পমরবতয ন্কারী শমক্ত তর্ন্ আিার েীবণন্ স্পষ্ট তদখা র্ায়। 
এসব প্রাথযন্া আমি প্রিু র্ীশুর ন্াণি িাই, আণিন্। 
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প্রথম মাসদিন#২৯ 

তে প্রভু, আদম ত ামার জনে 
অবিক্ষা কদর 

 
 

  

মপতা, আমি খুবই কৃতজ্ঞ তর্, তুমি আিার বযাপাণর 

ধধর্যশী , তক্রাণধ ধীর, িা বাসায় িরপুর। তুমি আিাণক 
তর্রকি তদমখণয়ি, অন্যণদর সণঙ্গ তসই একই ধরণন্র তকাি তা 
ও ধধর্য স কাণর আিরে কমর মন্ বণ  আিায় ক্ষিা কর 
(থািুন্ এবং র্াণদরণক িা বাসা আপন্ার কাণি কঠিন্ 
তাণদর েন্য প্রাথযন্া করুন্)। তুমি আিাণক পমবত্র আত্মা 
দ্বারা এিন্ শমক্ত দাও তর্ন্ আমি প্রণতযণকর বযাপাণর ধধর্যশী  
 ই। 

তর্সব মদক মদণয় আমি অনধর্য  ণয়মি এবং মন্ণের শমক্তণত 
মবমিন্ন মকিু কণরমি, তার েন্য আিাণক ক্ষিা কর। ততািার 
েন্য অণপক্ষা করণত, ততািার বাকয অনু্সাণর ি ণত আিাণক 
মশখাও। ততািার ন্াি উণচ্চ তুণ  ধরা ও সুন্াি রক্ষা করাই 
তর্ন্ আিার অন্তণরর প্রমতমদণন্র ইচ্ছা  য়। দঃুখ-কণষ্টর িণধয 
ধধর্য ধরণত ও অধযবসায়ী  ণত আিায় শমক্ত দাও তর্ন্ আমি 
পমরপক্ক ও সমূ্পেয  ণত পামর, তর্ন্ আিার তকান্ মকিুর 
অিাব ন্া  য়। আমি স্বীকার কমর তর্, আমি এই কাে 
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আিার মন্ণের শমক্তণত করণত পামর ন্া। তাই প্রাথযন্া কমর, 
তুমি আিাণক ততািার তগৌরবিয় শমক্ত অনু্সাণর শমক্তশা ী কর 
তর্ন্ আমি ি ান্ ধধর্য ও স য ক্ষিতা  াি করণত পামর। 

মপতা, আমি তর্ন্ এিন্ ত াক  ণত পামর, তর্ ধধর্য ধণর 
অণপক্ষা কণর, কারে আিার েীবণন্র পমরমস্থমত ও সম্পকয  
সিূণ র িণধয র্া আমি এখন্ও তদখণত পামচ্ছ ন্া, তসগুণ াণত 
আিার আশা আণি। আমি োমন্ র্ারা ততািার েন্য অণপক্ষা 
কণর তারা ধন্য। আমি তর্ন্ ধধর্যশী  ও মবশ্বস্ত  ই, কারে 
র্ীশুর আগিন্ মন্শ্চয়ই  ণব! র্তমদন্ তুমি এই পৃমথবীণত 
আবার ন্া আস, ততমদন্ তর্ন্ আিার েীবণন্ স য-ক্ষিতা, 
আশা ও ধধর্য থাণক। তকন্ন্া আমি োমন্ এিন্ মদন্ আসণব 
র্খন্ ততািার সব ত াকণদর সণঙ্গ আমিও তঘাষো করব: 
“মন্শ্চয়ই মতমন্ আিাণদর ঈশ্বর, আিরা তাাঁর উপণর মবশ্বাস 
কণরমি এবং মতমন্ আিাণদর উদ্ধার কণরণিন্। মতমন্ই 
সদাপ্রিু, আিরা তাাঁর উপণর মবশ্বাস কণরমি। ি , আিরা 
খুশী  ই এবং আন্ন্দ কমর!” আমি তর্ন্ এিন্ ত াকণদর 
অনু্সরে করণত পামর, র্ারা মবশ্বাস ও ধধণর্যর িধয মদণয় 
তার উত্তরামধকারী  ণয়ণি। আর তাই আে আমি ততািার 
েন্য অণপক্ষা করার, ততািার উপণর মবশ্বাস করার ও 
ততািাণত আশা রাখার মসদ্ধান্ত মন্ণয়মি, কারে আমি োমন্ 
র্ারা ততািাণত আশা রাণখ তারা মন্রাশ  য় ন্া। তাই ত  
মপতা, আিাণক শমক্ত দাও তর্ন্ আমি আশা রাখণত পামর। 
প্রিু র্ীশুর ন্াণি িাই, আণিন্। 
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প্রথম মাসদিন#৩০ 

আমাবক দবশ্বস্ত েব  সাোেে 
কর 

 
 

 

দিতা, আমি খুবই কৃতজ্ঞ তর্, ততািার মবশ্বস্ততা মিরকা  

স্থায়ী। র্মদও ততািার সণঙ্গ আিার েীবন্র্াত্রায় প্রায়ই আিার 
িণধয অমবশ্বাস তদখা র্ায়, মকন্তু তারপরও তুমি মবশ্বস্ত থাক, 
কারে তুমি মন্ণেণক অস্বীকার করণত পার ন্া। ততািার 
মবশ্বস্ততা কত ি ান্! তুমি আিাণক ক্ষিা কর, কারে আমি 
প্রায়ই ততািার ি ত্ত্ব তথণক তিাখ সমরণয় তিম , ততািার িুখ 
আমি তদখণত পাই ন্া এবং ততািার উপণর আিার দঢ়ৃ মবশ্বাস 
তথণক আমি সণর র্াই। 

ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা আিাণক শমক্তশা ী কর তর্ন্ 
আমি ধধর্য ধরণত পামর, ততািার ইচ্ছা পা ন্ কমর এবং র্া 
প্রমতজ্ঞা করা  ণয়ণি তা তর্ন্ পাই। আমি োমন্ শীঘ্রই র্ীশুর 
আগিন্  ণব, আর তুমি আিাণক মবশ্বস্ত েীবন্র্াপন্ করার 
েন্য আহ্বান্ কণরি। আমি এিন্ ত াক  ণত িাই ন্া, তর্ 
 াঙ্গণ  তার  াত তরণখ আবার তপিন্ পাণন্ মিণর তাকায়! 
আিাণক সা ার্য কর তর্ন্ আমি মবশ্বস্তিাণব ততািাণক অনু্সরে 
কমর এবং ততািার উপমস্থমতর আণ াণত তর্ন্ আমি িম । 
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আিার অন্তর তর্ন্ তকব  ততািারই সণঙ্গ একই র্াত্রায় মস্থর 
থাণক। আমি মবশ্বস্তিাণব কাে করণত িাই তর্ন্ সব োয়গায় 
ততািার উণেশয পূেয  য় এবং র্ীশুর ন্াি ি ান্  য়। কারে 
তুমি আিাণক র্ীশু খ্রীণষ্টর িধয মদণয় ঈশ্বণরর সণঙ্গ আবার 
মিম ত  ওয়ার বােী দান্ কণরি, আর তুমি তিণয়ি তর্ন্ 
আমি মবশ্বস্ত  ই। 

মপতা, তুমি আিার দবুয তা ও ক্লামন্তর কথা োন্, এই 
েগণতর তর্সব প্রণ ািন্ আিার অন্তরণক টাণন্ এবং এমদক-
তসমদক তর্ণত আিাণক প্রণ ামিত কণর, তসগুণ ার কথাও তুমি 
োন্। তুমি আিাণক শমক্ত দাও! আে ততািার পমবত্র আত্মা 
আিার উপণর তেণ  দাও তর্ন্ আমি মবশ্বস্তিাণব ততািাণক 
অনু্সরে কণর র্াই। আমি তর্ন্ এিন্ ত াক  ণয় উঠি, তর্ 
তার আশার বযাপাণর এবং র্া এখন্ও তস তদখণত পায় ন্া, 
তস বযাপাণর মন্মশ্চত। (থািুন্ এবং তর্সব মবষণয়র েন্য 
আপমন্ এখন্ও অণপক্ষা কণর আণিন্, তসসব মবষণয়র েন্য 
প্রিুর কাণি আবার সিমপযত ত ান্)। 

প্রাথযন্া কমর র্খন্ ততািার তগৌরবিয় মদণন্ আমি ততািার 
িুখ তদখণত পাব, তসই মদণন্ সব মকিুণত তর্ন্ আমি ততািাণক 
এই কথা ব ণত শুন্ণত পাই “তবশ কণরি, িা  ও মবশ্বস্ত 
দাস।” এই প্রাথযন্া র্ীশু খ্রীণষ্টর ন্াণি িাই, আণিন্। 
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প্রথম মাসদিন#৩১ 

ত ামার রাজে তেন আমার মবযে 
আবস 

 
 

 

দিতা, ততািার ন্াি কত ি ান্! ততািার কােগুণ া সূিারু 

এবং ততািার কােগুণ া খুাঁণে তবর করা র্ায় ন্া! তুমিই 
পা াড়-পবযত ধতরী কণরি এবং বাতাস সৃমষ্ট কণরি। তুমি 
তিারণক অেকাণর পমরেত কর এবং পৃমথবীর উচ্চ 
স্থান্গুণ াণক পদদম ত কর--তুমিই সবযশমক্তিান্ ঈশ্বর! 
ততািার িত আর তকউ তন্ই। তাই আমি ততািার ন্াণির 
প্রশংসা কমর! ত  মপতা, ততািার ইচ্ছা তর্ন্ এই েগণত--
আিার েীবণন্ পূেয  য়। আমি ততািার কাণি সিমপযত  ই 
এবং প্রাথযন্া কমর, তর্খাণন্ মবশ্বাসীরা ও স্বগযদণূতরা ততািার 
উপাসন্া ও আরাধন্া কণর, তর্খাণন্ পূেয একতা আণি, 
ততািার ইচ্ছা তসই স্বণগয তর্িন্, ততিমন্ এখাণন্ও পূেয ত াক। 
ত  প্রিু, ততািার রােয আসুক! 

ত  মপতা, অন্য তর্ণকান্ মকিুর তিণয়ও আরও তবশী কণর 
ততািাণক আিার দরকার। প্রাথযন্া কমর তুমি আিার 
প্রমতমদণন্র খাবার  ও। আিার অন্য সব ইচ্ছা িম ন্ ন্া  ণয় 
র্াওয়া পর্যন্ত, আমি ততািাণত তৃপ্ত থাকব। ততািার ি ান্ 
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িা বাসা মদণয় আিায় পূেয কর। ততািার মবরুণদ্ধ পাপ করার 
েন্য আিাণক ক্ষিা কর। এিাড়াও আমি স্বীকার করমি প্রায়ই 
আিার মিন্তা-িাবন্া, কথা ও কােগুণ া খ্রীণষ্টর িত ন্য় এবং 
তসগুণ া ততািাণক সম্মান্ দান্ কণর ন্া। র্ীশুর িা বাসা 
মদণয় অন্যণদর কাণি ন্া মগণয় আমি বরং তপিণন্ মিণর িণ  
আমস। অন্যণদর আশীবযাদ ন্া কণর, উৎসা  ন্া মদণয় এবং 
গণড় ন্া তুণ  আমি বরং ন্ীরব থামক। এিন্মক ততািার িা  
স্বিাণবর িাগ মদণত এবং ততািার ি ণত্ত্বর কথা তঘাষোয় 
আমি িুপ তথণকমি। ত  ঈশ্বর, আিার উপণর দয়া কর! 

প্রাথযন্া কমর, আিার আত্ম-তকমিক েীবন্র্াপন্ ধ্বংস কর 
এবং পমবত্র আত্মার শমক্তণত আিাণক পমরবতয ন্ কর। আমি 
তর্ন্ অন্যণদর দ্রুত ক্ষিা কণর মদই, আিার বড় ঋে তর্ 
ক্ষিা কণর তদওয়া  ণয়ণি, তসই কথা তর্ন্ আমি সব সিয় 
স্মরে কমর। ততািার রােয, ততািার শমক্ত এবং ততািার 
িম িা রু্গ রু্গ ধণর স্থায়ী। একিাত্র তুমিই আিার মিন্তা বা 
কল্পন্ার উণধ্বয কাে করণত পার। স্বণগযর সকণ র সণঙ্গ আমিও 
তঘাষো কমর, “ত  সবযশমক্তিান্ সদাপ্রিু ঈশ্বর, ততািার 
কােগুণ া ি ান্ ও আশ্চর্যেন্ক। ততািার পথ ন্যার্য ও সতয, 
ত  অন্ন্ত ঈশ্বর। তক ততািাণক িয় করণব ন্া এবং ততািার 
ন্াণির তগৌরব করণব ন্া? কারে একিাত্র তুমিই পমবত্র!” 
 াণে ইূয়া! ততািার প্রশংসা কখন্ও তশষ  ণব ন্া! সতয 
ঈশ্বণরর একিাত্র পুত্র র্ীশু খ্রীণষ্টর ন্াণি এই প্রাথযন্া িাই, 
আণিন্। 
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দি ীয় মাসদিন#১ 

ঈশ্ববরর মেবের কথা স্মরণ 
 
 

 

দিতা, তুমি ি ান্ এবং আিার প্রশংসা পাওয়ার তর্াগয! 

ততািার কােগুণ া কত ি ান্ ও িমক্তপূেয! আমি কৃতজ্ঞ, 
কারে আমি বারবার আিার েন্য ততািাণক কাে করণত 
তদণখমি, আর তসেন্য আমি ততািাণক প্রশংসা মদই। 

ত  মপতা, ততািার ি ত্ত্ব ও ি ানু্িবতার েন্য ততািায় 
ধন্যবাদ। িণন্ পণড় র্খন্ আিার অণন্ক অিাব মি  এবং 
তুমি আিার েন্য মবমিন্ন মেমন্ষ রু্মগণয় মদণয়ি... (থািুন্, 
স্মরে করুন্ এবং ধন্যবাদ মদন্)। 

ত  মপতা, ততািার শমক্তশা ী সুরক্ষার েন্য ততািায় 
ধন্যবাদ। িণন্ পণড় র্খন্ তুমি আিার এই েীবন্ ধ্বংণসর 
 াত তথণক রক্ষা কণরি... (থািুন্, স্মরে করুন্ এবং 
ধন্যবাদ মদন্)। 

মপতা, ততািার পমরিা ন্া ও মন্ণদযশন্ার েন্য ততািায় 
ধন্যবাদ। িণন্ পণড় র্খন্ আমি আিার পথ খুাঁণে পাই মন্, 
অথি আমি ততািার কন্ঠ শুন্ণত তপণয়মি াি, র্া আিাণক 
ব মি , “এটাই পথ, এই পণথই ি ...” (থািুন্, স্মরে 
করুন্ এবং ধন্যবাদ মদন্)। 



 94 

আিাণক খুাঁণে তন্ওয়ার েন্য, আিার পাপ তথণক আিাণক 
উদ্ধার করার েন্য এবং আিার িুমক্তদাতা র্ীশুর িধয মদণয় 
ি ান্ উপ ার তদওয়ার েন্য ততািাণক ধন্যবাদ। স্মরে করমি 
পাণপ  ামরণয় র্াওয়া ও আশা ীন্  ওয়ার কথা--ততািা িাড়া 
েীবণন্র কথা! আিার েীবণন্র অেকাণরর িণধয ততািার 
উপমস্থমতর আণ া মদণয় আণ ামকত করার েন্য ততািায় 
ধন্যবাদ। আিার পাণপর পাওন্া অনু্সাণর আিার সণঙ্গ 
বযব ার ন্া করার েন্য ততািায় ধন্যবাদ! (থািুন্, স্মরে 
করুন্ এবং ধন্যবাদ মদন্)। 

ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা আিায় তশখাও তর্ন্ আিার 
িুণখ সব সিয় ততািার প্রশংসা থাণক। আমি িাই তুমি 
আিার েন্য র্া র্া কণরি, তার তকান্ মকিুই তর্ন্ আমি 
িুণ  ন্া র্াই। র্খন্ আমি আিার পূণবযর েীবণন্র মদণক 
মিণর তাকাই এবং তুমি মকিাণব আিার সণঙ্গ মিণ , মকিাণব 
ততািার  স্ত আিার উপণর মি  তসই কথা স্মরে কমর, তখন্ 
আিার এই অন্তর কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসায় পূেয  ণয় র্ায়। ত  
প্রিু, ততািার সক  প্রমতজ্ঞায় তুমি মবশ্বস্ত মিণ । তাই আমি 
িয় করব ন্া। র্মদও এই পৃমথবী তকাঁ ণপ উ ণব, পা াড়গুণ া 
মগণয় সাগণরর বুণক পড়ণব, তবুও ততািার অবযথয িা বাসার 
িণধযই আিার আশা থাকণব। 

অতীণত ততািার করা সব কাণের কথা র্খন্ আিার 
স্মরণে আসণব, তখন্ আিার মবশ্বাস বামড়ণয় দাও। আিার 
দবুয তায় আিাণক সা ার্য কর। প্রাথযন্া কমর, আিার িণধয 
তথণক সণন্দণ র িায়াগুণ া দরূ কণর দাও এবং আিার 
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অমবশ্বাস ক্ষিা কণর দাও। আণরকটি বার ততািার উপণর 
আমি আিার তিাখগুণ া রামখ। কারে তুমি িম িায় পূেয, 
আমি তকব  ততািারই উপাসন্া কমর। আণিন্। 

 

 

গীতসংম তা ১৪৫:৩; গীতসংম তা ৬৬:৩; 
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দি ীয় মাসদিন#২ 

ঈশ্ববরর বাকে 
 

 

দিতা, আমি োমন্ তুমি ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা শাণের 

সব কথার িণধয মন্ঃশ্বাস মদণয়ি। ততািার এই বাকয আিাণক 
মশক্ষা তদয়, তিতন্া তদয়, সংণশাধন্ কণর এবং সৎ েীবণন্ 
গণড় উ বার েন্য প্রমশক্ষে তদয়। আমি োমন্ ততািার বাকয 
অনু্সাণর েীবন্র্াপন্ করার দ্বারা আমি আিার েীবন্ খাাঁটি 
করণত পামর। আমি স্বীকার করমি প্রায়ই আমি তকব  
ততািার বাকয শুমন্--অথি ততািার বাকয অনু্সাণর আমি 
কাে কমর ন্া। আর এই কাে করার দ্বারা ততািার পমবত্র 
আত্মার প্রমত আমি আিার অন্তরণক কঠিন্ কণর রামখ। তুমি 
আিার উপর দয়া কর! ততািার বাকয ও পমবত্র আত্মার 
তপ্ররোণক উণপক্ষা করার েন্য আিাণক ক্ষিা কর। প্রিু, 
ততািার বাকয আগুণন্র িত এবং এিন্  াতুমড়র িত, র্া 
পাথরণক টুকণরা টুকণরা কণর তদয়! প্রাথযন্া কমর, তুমি 
আিার অন্তণরর কঠিন্তাণক তিণঙ্গ দাও, আিার অন্তরণক 
আবার ন্রি কণরা ও আিাণক মশক্ষা দাও--ততািার বাকয 
দ্বারা আিাণক পমরবতয ন্ কর। 

আমি িাই তর্ন্ ততািার বাণকযর েন্য আিার কু্ষধা সব 
সিয় তবণড় িণ --তর্ন্ তসই বাকয আসণ ই আিার েন্য 
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ত খা বাকয  ণয় উণ । তসই বাকয তর্ন্ আিার িরণের প্রদীপ 
এবং ি ার পণথর আণ া  য়। আমি োমন্ তর্, র্া আণগ 
ত খা  ণয়ণি তার সব মকিুই আিাণক মশক্ষা তদওয়ার েন্য 
ত খা  ণয়ণি, তর্ন্ আমি ততািার সণঙ্গ আিার পথি াণক সতয 
করণত পামর এবং ততািার বাকয দ্বারা উৎসাম ত  ই। 

আমি স্বীকার করমি তর্, আমি ততািার বাকয ন্া শুণন্ 
েগণতর মবমিন্ন স্বরণক আরও তবশী কণর আিার েীবণন্ কথা 
ব ার সুণর্াগ কণর মদণয়মি! এেন্য আিাণক ক্ষিা কর। ত  
মপতা, ততািার বাণকযর সতয দ্বারা আিাণক পমবত্র কর। 

আমি স্বীকার করমি তর্, আমি আিার অন্তণর ততািার 
বাকয  া ন্ কমর মন্। ইণয়াব তর্িন্ ততািার আত্মা দ্বারা 
শমক্তশা ী  ণয়ণিন্ এবং মতমন্ ততািার িুণখর আণদশগুণ া 
তথণক সণর র্ান্ মন্-- ততিমন্ আমিও তর্ন্ আিার 
প্রমতমদন্কার খাবার-দাবাণরর তিণয় ততািার বাকযণক আরও 
তবশী িূ য মদই। 

ত  মপতা, ততািার বাকয অধযয়ণন্ শৃঙ্খ াবদ্ধ  ণত আিাণক 
সা ার্য কর। আমি তর্ন্ ততািার বাকয মন্ণয় মদণন্ ও রাণত 
আন্ন্দ ও ধযান্ কমর। আমি তর্ন্ এিন্ একটি গাণির িত 
 ই, র্া েণ র ধাণর  াগাণন্া  ণয়ণি, র্া সব সিয় ি  
তদয়, র্ার পাতা শুমকণয় র্ায় ন্া। ততািার ন্াণির তগৌরণবর 
েন্য আমি র্া কমর তাণত তুমি আিাণক সি তা দাও। 
ততািার বাকয দ্বারা আিার িন্ণক ন্তুন্ কণর ততা ার 
বযাপাণর আমি আিার মন্ণেণক সিমপযত কমর তর্ন্ আিার 
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েীবন্-র্াপন্ পমরবমতয ত  য়। আমি িাই মর্মন্ রক্ত-িাংণসর 
তদ  ধারে কণরণিন্, ঈশ্বণরর তসই েীবন্ত বাকয র্ীশুর তগৌরব 
তর্ন্ আিার িণধয তদখা র্ায়। র্ীশু খ্রীণষ্টর শমক্তশা ী ন্াণি 
এই প্রাথযন্া িাই, আণিন্। 

 

 

২ তীিমথয় ৩:১; 
গীতসংম তা ১১৯:১৫২; 

ইব্রীয় ৪:১২; মর্রমিয় ২৩:২৯; 
গীতসংম তা ১১৯:৯; র্াণকাব ১:২২; 

গীতসংম তা ১১৯:১০৫; 
তরািীয় ১৫:৪; তর্া ন্ ১৭:১৭; 
ইমিষীয় ৫:২৬; ইণয়াব ২৩:১২; 

গীতসংম তা ১:২,৩; তরািীয় ১২:২; 
তর্া ন্ ১:১ 
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দি ীয় মাসদিন#৩ 

নীরব া ও দবশ্বাস 
    

 
 

দিতা, তুমি বণ ি তর্, ততািাণত ন্ীরবতা ও মবশ্বাণসর 

িণধযই আিার শমক্ত পাওয়া র্াণব, মকন্তু আমি স্বীকার করমি 
আিার েীবন্ প্রায়ই পাগ ামিপূেয কাে-কিয ও তগা িা , 
সণন্দ  ও দমুশ্চন্তায় পূেয। প্রিু, আিাণক সা ার্য কর এবং 
আিার উপণর দয়া কর। আে ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা 
আিাণক স্মরে কমরণয় দাও তর্ন্ আমি আিার প্রণতযকটি 
উমদ্বগ্নতাপূেয মিন্তাণক বন্দী কণর তসগুণ াণক খ্রীণষ্টর বাধয কণর 
তু ণত পামর। আিার আকাংখা তর্ন্ আমি ততািার িণধয 
মবশ্রাি খুাঁণে পাই--আমি তর্ন্ প্রণতযকটি পমরমস্থমতর িণধয 
মস্থর থাকণত পামর এবং তুমিই তর্ ঈশ্বর এই বাস্তবতায় বন্দী 
 ণত পামর। আমি োমন্ তুমিই সবমকিুর মন্য়ন্ত্রণে আি। 
তুমিই আিাণক আশা দাও এবং আিার েীবণন্র প্রণতযকটি 
ঝড়ণক শান্ত কণর দাও। আমি মবশ্বাস কমর তর্, তুমি আিার 
সণঙ্গ আি। আমি িাই আিার অন্তর তর্ন্ সমূ্পেযরূণপ ততািার 
প্রমত অঙ্গীকারাবদ্ধ  য়। তুমি আিাণক মবশ্বস্ত  ণত সা ার্য 
কর। মপতা, তুমি আিার “প্রাতযম ক েীবন্র্াপণন্” আস। 

* আিার ঘণর ও আিার পমরবাণর আসার েন্য আমি 
ততািাণক আিন্ত্রে োন্ামচ্ছ। আমি ও আিার পমরবার 
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তকব ই ততািার তসবা করব। আিার েীবণন্ তুমি 
তগৌরবামেত  ও। 

* আিার িাকুরীস্থণ  আমি ততািাণক আিন্ত্রে োন্ামচ্ছ। 
আমি িাই, আিার তপশার িধয মদণয় তর্ন্ আমি 
ততািার তসবা কমর। আিার কিযস্থণ  আিার িধয মদণয় 
ততািার ন্াি তর্ন্ ি ান্  য়। 

* আিার অবসর ও মবণন্াদণন্র সিণয়র িণধয আমি 
ততািাণক আিন্ত্রে োন্ামচ্ছ। সব মকিুণত ততািাণক 
সম্মান্ করাটাই আিার ইচ্ছা। আিার সারা মদণন্র 
তর্সব িু ূণতয র কথা আিার সিয়সূিীর িণধয মি  ন্া, 
এিন্ প্রণতযকটি িু ূণতয র িণধযও তুমি তগৌরবামেত  ও। 

আিার অনু্ণরাধ তুমি আিাণক ন্ীরব কর তর্ন্ আমি 
ততািার করা আশ্চর্য কােগুণ াণক িূ য মদণত এবং তসগুণ া 
মন্ণয় ধযান্ করণত মশখণত পামর। আমি িাই ততািার ন্াণির 
উপরু্ক্ত তগৌরব তর্ন্ আমি ততািাণক মদণত পামর। 

তর্সব মবষয় আিার অন্তরণক তগা িাণ  তিণ  তদয় এবং 
মবভ্রান্ত কণর, তসগুণ া তথণক আিার অন্তরণক িুক্ত কর--তর্ন্ 
আিার িধয মদণয় ঈশ্বণরর পুণত্রর প্রকাশ তদখা র্ায়। খ্রীষ্ট, 
মর্মন্ িম িাপূেয আশা, মতমন্ আিার িণধয আণিন্! ত  প্রিু 
র্ীশু, ততািাণক তর্ন্ আিার িণধয স্পষ্টিাণব তদখা র্ায়। তর্ 
েগণত তুমি আিাণক তরণখি, তসখাণন্ আিার িারপাণশর 
ত াণকরা তর্ন্ োন্ণত পাণর তর্, তুমিই খ্রীষ্ট, েীবন্ত ঈশ্বণরর 
পুত্র! র্ীশুর ন্াণি এই প্রাথযন্া িাই, আণিন্। 
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মর্শাইয় ৩০:১৫; ২ কমরন্থীয় ১০:৫; 
গীতসংম তা ৬২:৫; ২ বংশাবম  ১৬:৯; 

মর্ণ াশূয় ২৪:১৫; ক সীয় ৩:২৩; 
১ কমরন্থীয় ১০:৩১; র্াণকাব ৪:৭; 

 ূক ১:৩৮;  ূক ২:১৯,৫১; 
গীতসংম তা ৭১:৮; ক সীয় ১:২৭ 
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দি ীয় মাসদিন#৪ 

আদম তেন ন ুন জীববনর 
িবথ িলব  িাদর 

 
 

 

দিতা, ততািাণক ধন্যবাদ তর্, ততািার সব কােই মন্খুাঁত। 

ততািার িৃতুয ও পুন্রুত্থাণন্র কারণে আমি এ মন্শ্চয়তা 
তপণয়মি তর্, তুমি আিাণক আবার ন্তুন্ কণর সৃমষ্ট কণরি। 
আিার ‘পুরণন্া আমি’ িণ  মগণয়ণি--আিার িণধয ‘ন্তুন্ 
আমি’ এণসণি!  াণে ইূয়া প্রিু! ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা 
আিাণক শমক্তশা ী কর তর্ন্ আমি সব সিয় আিার মন্ণের 
পুরণন্া আমি এবং এর ি ন্াপূেয ইচ্ছাগুণ া মন্মিণয় তি ার 
মসদ্ধান্ত মন্ই। আিার ন্তুন্ আমিণক সমতযকাণরর ধামিযকতা ও 
পমবত্রতায় ততািার িত কণর সৃমষ্ট করা  ণয়ণি! ত  প্রিু, 
প্রণতযক মদক মদণয় আমি ততািাণক আিন্ত্রে োন্ামচ্ছ তর্ন্ তুমি 
আিাণক ন্তুন্ কণর ততা  এবং আিাণক পমরবতয ন্ কর। 
আিার েীবন্ খাাঁটি করার েন্য আমি ততািার  াণত মন্ণেণক 
সাঁণপ মদই তর্ন্ ত  র্ীশু, আমি আরও তবশী কণর ততািার 
িত  ণত পামর। 
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* প্রাথযন্া কমর, এই েগণতর িা -ি ণন্র সণঙ্গ মিণ  
র্ায়, এরকি আরও মকিু র্মদ এখন্ও তথণক থাণক, 
তা ণ  তা আিাণক তদমখণয় দাও। 

* আিার িন্ ন্তুন্ কণর দাও তর্ন্ আিার েীবন্র্াপন্ 
পমরবমতয ত  য়। 

* আিার পুরাতন্ পাপ-স্বিাবণক ধ্বংস কর এবং 
আিাণক খ্রীষ্ট র্ীশুর িত িণন্ািাব দাও। 

* আিার অন্তর ন্তুন্ কর। আিার “পাথণরর” ন্যায় 
কঠিন্ অন্তরটা ন্াও এবং তার োয়গায় আিাণক একটা 
ন্রি অন্তর দাও। 

* ত  মপতা, ততািার উণেণশ গাওয়ার েন্য আিাণক ন্তুন্ 
ন্তুন্ গান্ দাও তর্ন্ আিার েীবণন্ ততািার প্রশংসা 
ও আরাধন্া বৃমদ্ধ পায়! কারে তুমি ি ান্ এবং 
ততািার ন্াণির তর্ন্ ি া প্রশংসা  য়! 

আমি মন্ে শমক্তণত িণ মি, তাই আমি ক্লান্ত ও 
অবসাদগ্রস্থ। ততািার পমবত্র আত্মায় তুমি আিাণক শমক্তশা ী 
কর। আমি ঈগ  পাখীর িত কণর আকাণশ উড়ণত ও 
তদৌড়াণত িাই, আমি ক্লান্ত  ণত িাই ন্া। মকন্তু দবুয  ন্া  ণয় 
প্রমতমদন্ মবশ্বস্তিাণব ি ণত ও  াাঁটণত মগণয়ই আমি ক্লান্ত  ই। 
তাই প্রিু তুমি আিাণক শমক্তশা ী কর। সব মকিুণক ন্তুন্ 
কর, কারে ততািাণতই আিার আশা আণি। ততািার সাণথ 
ি ার েন্য আিার অন্তরণক মস্থর কর। ত  প্রিু আমি আিার 
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তিাখগুণ া র্ীশুর িুণখর উপণর রাখণত িাই এবং আমি তকব  
ততািার উণেশয সিূণ র েন্য আিার েীবন্ আ াদা রাখণত 
িাই। প্রাথযন্া করমি, তুমি আিার সাণথ ি । র্ীশুর ন্াণি 
এই প্রাথযন্া িাই, আণিন্। 

 

 

ক সীয় ২:১৩-১৫; তরািীয় ১০:৯; 
২ কমরন্থীয় ৫:১৭; ইমিষীয় ৪:২২-২৪; 

তরািীয় ১২:২; মিম পীয় ২:৫; 
মর্ম ণষ্ক  ১১:১৯; গীতসংম তা ৯৬:১; 

গীতসংম তা ১৪৫:৩; মর্শাইয় ৪০:২৯-৩১; 
গীতসংম তা ৮৪:৫-৭; ১ কমরন্থীয় ৬:২০ 
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দি ীয় মাসদিন#৫ 

ঈশ্ববরর মবযে দবশ্রাম 
   

 
 

দিতা, আমি তকব  ততািাণতই মবশ্রাি তপণত িাই! আমি 

স্বীকার করমি ততািার মদণক ন্া মিণর আমি অন্যান্য 
মেমন্ণষর মদণক তামকণয়মি। আমি এিন্ সব মেমন্ণষর মদণক 
তামকণয়মি, র্া আিার অন্তণরর আকাংখাগুণ া পূেয কণর ন্া। 
ত  মপতা, একিাত্র তুমিই আিার গিীরতি আকাংখাগুণ া পূেয 
করণত পার। তকব িাত্র ততািার উপর মবশ্বাসই আিাণক 
সন্তুষ্ট কণর ততাণ । আিাণক সা ার্য কর, কারে আিার 
অন্তর এমদক-তসমদক ঘুণর তবড়াণত িায়। (থািুন্ এবং প্রিুর 
সািণন্ আপন্ার অন্তরণক ন্ীরব করুন্)। 

প্রিু, আিার িারপাণশ অণন্ক সিসযা আণি। মবমিন্ন 
পমরমস্থমত, িণন্াণবদন্া ও দঃুখ-কষ্ট আিাণক আচ্ছন্ন কণর। 
তারপরও ততািার বাকয আিাণক সব সিয় ততািাণত মন্িয র 
করণত এবং ততািাণত মবশ্রাি মন্ণত বণ । আর তাই আমি 
আিার সব মিন্তা-িাবন্া ও আকাংখাগুণ া ততািার পদতণ  
তিণ  মদই... (আপন্ার অন্তরণক প্রিুর সািণন্ রাখুন্ এবং 
প্রাথযন্া করুন্...)। 
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আমি খুবই কৃতজ্ঞ তর্, তুমি আিাণক োন্ এবং আিার 
দবুয তা সম্বণে বুঝ। ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা মন্ণের তিাখ 
র্া তদণখ তসই অনু্সাণর ন্য়, মকন্তু মবশ্বাস দ্বারা েীবন্র্াপণন্র 
উপায় সম্বণে আিাণক মশখাও। আে র্খন্ আমি েীবন্-পণথ 
ি ব তখন্ আিাণক মবশ্বাণস তা করণত সা ার্য কর। আিার 
এই িন্ তর্ন্ ততািার উপণর থাণক। 

প্রাথযন্া করমি তুমি আিাণক ততািার দয়া ও িা বাসার 
জ্ঞান্ দাও, আর তুমি তর্ আিার সণঙ্গ সণঙ্গ আি, তসই তবাধ 
দাও। আিাণক সব সিয় িণন্ কমরণয় দাও এই পৃমথবী আিার 
বাড়ী ন্য়। 

ত  মপতা, ততািাণক ধন্যবাদ, তুমি আিার আশ্রয়-দগুয ও 
শমক্ত। 

* র্মদও আিার েীবণন্ মবমিন্ন িগ্ন সম্পকয  আণি-তবুও 
তুমিই তসই সম্পকয  আবার মিমরণয় আন্ণত পার। 

* র্মদও এই েগৎ এবং আিার িারপাণশর সক  
অেকাণরর িাণর আমি েেয মরত--তবুও তুমিই আণ া 
এবং ততািার িণধয তকান্ অেকার তন্ই! 

* র্মদও আিার িাকুরী, অথয-কমড়, সিয়সূিী এবং 
আিার কাি তথণক অন্যণদর প্রতযাশা আিাণক আচ্ছন্ন 
কণর তরণখণি--তবুও তুমিই আিার প্রণতযকটি অিাব 
সম্বণে োন্। আমি মবশ্বাস কমর তুমিই আিার 
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তর্াগান্দাতা। তাই আমি মবশ্বাস কমর কণষ্টর সিণয় 
তুমি আিার সা াণর্যর েন্য সব সিয় উপমস্থত আি। 

আে আিার অন্তণর তুমি আন্ন্দ মিমরণয় আন্। মশশুর 
ন্যায় আমি মবশ্বাস কমর তুমিই আিার আশ্রয়-স্থান্। তাই 
ততািার মিরকা ীন্  ণস্তর উপণর আমি মন্িয র কমর। ততািার 
শামন্ত মদণয় আিাণক ধণর রাখ। র্ীশুর ন্াণি এই প্রাথযন্া িাই, 
আণিন্। 

 

 

গীতসংম তা ৬২:১,২,৫-৮; 
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মদ্বতীয় মববরে ৩৩:১২; 
মিম পীয় ৪:৬; ২ কমরন্থীয় ৫:৭; 

গীতসংম তা ২৩ অধযায়; 
মিম পীয় ৩:২০; ১ মপতর ২:১১; 

গীতসংম তা ৪৬:১,২; ১ মপতর ৫:১০; 
১ তর্া ন্ ১:৫; িমথ ৬:৮; 
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দি ীয় মাসদিন#৬ 

 ুদমই ঈশ্বর, আদম নই 
  

 
 

দিতা, আমি স্বীকার করমি তর্, প্রায়ই আমি মবমিন্ন 

বযাপারণক উ ট-পা ট কণর তিম  আর এিন্িাণব কাে কমর 
তর্ন্ আমি কুণিার, আর তুমি িাটি। এেন্য আিাণক ক্ষিা 
কর! প্রিু, আিার উপণর দয়া কর, কারে আিার মন্ণেণক 
ততািার িত কণর গণড় ততা ার সুণর্াগ ন্া মদণয় মবমিন্ন 
উপাণয় আমি ততািাণক আিার িত কণর গড়ণত িাই। তুমিই 
কুণিার, আমি িাটি এবং আে আমি মন্ণেণক আণরকটিবার 
ততািার  ণস্ত সিপযে করমি। (থািুন্ এবং পমবত্র আত্মাণক 
অনু্ণরাধ করুন্ তর্ন্ তর্সব উপাণয় আপমন্ তাাঁণক প্রিু ন্া 
কণর মন্ণেণক প্রিু করার কাে কণরণিন্, তসগুণ া তর্ন্ মতমন্ 
প্রকাশ কণরন্)। 

আিাণক তুমি র্ীশুর িত  ণত সা ার্য কর। প্রিু র্ীশুর 
আদশয অনু্সরে করণত আিাণক শমক্ত দাও। ততািার ইচ্ছা 
অনু্সাণর আিার েীবন্ণক গণড় ততা ার েন্য ততািার কাণি 
মন্ণেণক সিপযে করমি। (আণরকটিবার র্ীশুর কাণি আপন্ার 
েীবন্ সিপযে করুন্ এবং আপন্াণক আরও তবশী কণর তাাঁর 
িত কণর ততা ার েন্য তাাঁণক আিন্ত্রে োন্ান্)। 
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আমি োমন্ ততািার পমরকল্পন্াগুণ া আিার ক্ষমতর েন্য 
ন্য়, বরং আিার িঙ্গণ র েন্য। ততািাণতই আিার আশা 
রণয়ণি এবং আমি ততািার ি ান্ ন্াণির উপণর মন্িয র 
করমি। ত  মপতা, আিার েীবণন্র মবমিন্ন পমরমস্থমতণক 
বযব ার কর তর্ন্ তসগুণ া দ্বারা আমি গণড় উঠি। তকান্ 
মকিুই তর্ন্ ন্ষ্ট ন্া  য়, মকন্তু সব মকিুই তর্ন্ িঙ্গণ র েন্য 
এবং আিাণক আরও তবশী কণর র্ীশুর িত কণর ততা ার 
েন্য বযবহৃত  য়। (আপন্ার েীবণন্র কঠিন্ কঠিন্ 
পমরমস্থমতগুণ াণক র্ীশুর কাণি মন্ণয় র্ান্ তর্ন্ পমবত্র আত্মা 
তসগুণ াণক আপন্ার েীবণন্র িঙ্গণ র েন্য বযব ার করণত 
পাণরন্)। 

আিায় সা ার্য কর আমি তর্ন্ মবশ্বাণস শক্ত  ণয় তবণড় 
উঠি। আিার সিস্ত অন্তর মদণয় ততািার উপণর মবশ্বাস করণত 
আিায় সা ার্য কর। আিার সীমিত জ্ঞান্-বুমদ্ধর উপর 
মন্িয র করা তথণক আিাণক রক্ষা কর। ততািাণক  ক্ষয করণত 
ও ততািাণক তদখণত আিায় মশক্ষা দাও। আিার পথ তসাো 
কর, কারে আমি ততািার কাণি এবং ততািার িা বাসাপূেয 
শাসণন্র কাণি সিমপযত  মচ্ছ। (ঈশ্বর তর্ আপন্াণক কখন্ও 
তিণড় র্াণবন্ ন্া বা তযাগ করণবন্ ন্া এবং মতমন্ তর্ 
আপন্ার পণক্ষ কাে কণর র্াণচ্ছন্, তসেন্য তাাঁণক ধন্যবাদ 
মদন্)। 

তকান্ পণথ আিার র্াওয়া উমিত তা আিাণক মশখাও। 
প্রাথযন্া করমি তর্ন্ ততািার পমরকল্পন্াণতই আমি উন্নমত কমর। 
আিার িণধয ততািার কাে তর্ন্ সমূ্পেয  ণত পাণর এবং 
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আিার িণধয তর্ন্ র্ীশুর তগৌরব তদখা র্ায়। র্ীশুর ন্াণি এই 
প্রাথযন্া িাই, আণিন্। 
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দি ীয় মাসদিন#৭ 

সম্পকথ গুবলার মবযে অযীন া 
 

তে প্রভু, েীশুর নাবম আদম ত ামার কাবি আসদি। আদম 
ত ামার জনে 

আমার অন্তরবক প্রস্তু  কবরদি. . . কথা বল এবং ত ামার 
কন্ঠ 

তশানার জনে আমার অন্তরবক দস্থর কর।  
 

 

দিতা, আমি ততািার কাণি এণসমি তর্ন্ র্ীশুর পথ তুমি 

আিাণক মশখাও। মতমন্ মন্ণের স্বাণথযর েন্য মকিুই কণরন্ মন্, 
মকন্তু অন্যণদর তসবার েন্য এণসণিন্। আমি তর্ন্ মন্ণের 
স্বাথযগুণ ার মদণক ন্া তাকাই, তসই মবপদ তথণক আিাণক রক্ষা 
কর। আিার তিাখগুণ া খুণ  দাও তর্ন্ আিার িারপাণশর 
ত াকণদর আমি তদখণত পাই ও আিার মন্ণের অিাবগুণ ার 
পূণবয তর্ন্ তাণদর তসবা করণত ও তাণদর অিাবগুণ া তিটাণত 
পামর। আিাণক সা ার্য কর তর্ন্ আমি িা ণবণস অন্যণদর 
তসবা করণত পামর এবং অন্যণদর তবাঝাগুণ া ব ন্ করণত 
পামর তর্ন্ আিার িারপাণশর ত াকণদর কাণি র্ীশুর আদশয 
 ণত পামর। মন্ণেণক অস্বীকার করার অথয মক, তা আিাণক 
মশখাও। 
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ত  মপতা, আিাণক ক্ষিা কর, কারে আমি আিার মপ্রয় 
ত াকণদরণক প্রায়ই কি সম্মান্ মদণয় িা বামস ও র্ে মন্ই। 
আমি প্রায়ই মন্ণেণক মন্ণয় িামব, মন্ণেণক ধামিযক ম সাণব 
তদখাই, আিার িণধয ঔদ্ধতযপূেয আিরে ও গবয আণি। প্রিু, 
আিার উপণর দয়া কর। আিাণক পমরবমতয ত কর! 

ত  মপতা, আিাণক ক্ষিা কর, কারে আমি আিার মন্ণের 
সান্ত¡ন্া ও সুমবধার েন্যই অন্যণদর অিাব তিটাণন্ার কাণে 
মন্ণেণক সমৃ্পক্ত কমর। অন্যণদর সণঙ্গ দয়াপূেয একেন্ বযমক্ত 
 ণত আিাণক সা ার্য কর। তর্িাণব তুমি ততািার দয়া, 
করুো ও িা বাসা আিাণক মদণয়ি, তসিাণব আমিও তর্ন্ 
অন্যণদরণক দয়া, করুো ও িা বাসার  াত বামড়ণয় মদণত 
পামর। 

আিার েীবণন্র গবয ধ্বংস কর, তকন্ন্া- 

* আমি িাই আমি তর্ন্ মন্ণের পণথ ি ণত পামর। 

* আমি িাই আিার কথাগুণ াই তর্ন্ অণন্যরা শুণন্। 

* আমি িাই আিার কথাবাতয া ও কাণে তর্ন্ আমি 
সম্মান্ পাই। 

* আমি আিার েীবণন্র পাপ সম্বণে অে ুাত দাাঁড় 
করাই। 

* আমি ততািার পমবত্র আত্মাণক বাধা মদই। 
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পমবত্র আত্মার তর্ আগুন্ আিাণদর খাাঁটি কণর ততাণ , তসই 
আগুন্ তর্ন্ আে আিার েীবণন্ পূেয রােত্ব পায়। এই 
েগণতর মিন্তা-িাবন্া ও িগ্নতায় র্ারা িারাক্রান্ত  ণয় পণড়ণি 
এবং র্াণদর েীবণন্ উদ্ধারকতয ার িীষে প্রণয়ােন্, তাণদর 
কাণি তর্ন্ আমি ততািার িা বাসার ও দয়ার  াত বামড়ণয় 
মদণত পামর। র্ারা আিার সবণিণয় কাণির-- আিার 
পমরবার, বেু-বােব, স কিী, খ্রীণষ্টণত ভ্রাতা-িমগ্ন, তারা 
তর্ন্ আিার িধয মদণয় খ্রীণষ্টর িা বাসা ও িা -স্বিাণবর 
অমিজ্ঞতা  াি করণত পাণর। ত  প্রিু, আেণকর মদণন্ 
আিাণক বযব ার কর, কারে আমি ততািার কাণি সিমপযত 
 মচ্ছ। প্রাথযন্া করমি তর্ন্ র্ীশুর িমরত্র আিার িণধয গণড় 
উণ । এসব প্রাথযন্া আমি র্ীশুর ন্াণি িাই, আণিন্। 

 

 

মিম পীয় ২:২-৪; িাকয  ৮:৩৪; 
গা াতীয় ৫:১৩-১৫; ৬:২; 

গীতসংম তা ২৫:৯; 
১ মপতর ৫:৬; 
 ূক ১০:২৫-৩৭ 
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 দি ীয় মাসদিন#৮ 

খ্রীে আমার সবে আবিন 
 

তে প্রভু, েখন আদম ত ামার উিদস্থদ ব  বদস,  খন আমার 
অন্তবরর লকুাবনা দজদনর্গুবলা প্রকাশ কর এবং তেসব দবর্য় 

ত ামার ম  নয়, তসসব 
দবর্য়বক আমার জীববনর এবকবাবর েভীর তথবক িদরষ্কার 

কর। 
 

 

দিতা, ততািার পুত্র র্ীশুণক আিার পাণপর উৎসগয ম ণসণব 

পাঠিণয়ি বণ  ততািায় ধন্যবাদ। ততািার পুত্রই আশ্চর্য 
পরািশযদাতা, শমক্তশা ী ঈশ্বর, অন্ন্ত মপতা এবং শামন্তরাে। 
ততািার পুণত্রর িণধযই ততািার সিস্ত পূেযতা বাস কণর এবং 
ততািার িধয মদণয়ই আমি মপতার কািাকামি এণসমি। প্রিু 
র্ীশু, ততািায় ধন্যবাদ। আমি আর ঈশ্বণরর কাি তথণক দণূর 
ন্ই, সিােিুযত বা দাস ন্ই। আমি মপতা ঈশ্বণরর দমৃষ্টণত 
এখন্ পমবত্র, খুাঁত ীন্ ও তদাষিুক্ত। আিার পাপগুণ া ক্ষিা 
করা  ণয়ণি, আিার ঋণের কথা িুণ  র্াওয়া  ণয়ণি! আমি 
ততািাণক ধন্যবাদ োন্াই তর্, আমি এখন্ ততািার মপ্রয় 
সন্তান্। 

এই ি া দাণন্র আণ াণক তুমি আিাণক সা ার্য কর তর্ন্ 
আমি আিার মবশ্বাস অবযা ত রাখণত পামর। আমি তর্ন্ 
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প্রমতমিত ও দঢ়ৃ  ণত পামর এবং সুসিািাণরর দরুন্ প্রাপ্ত 
আশা তথণক তর্ন্ সণর ন্া র্াই। ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা 
আিাণক শমক্তশা ী কর তর্ন্ আিার িারপাণশর ত াকণদর 
কাণি এই “সুখবণরর আশার” কথা োন্াণত পামর। আমি িাই 
তারা তর্ন্ ততািার মদণক মিণর ও ততািার তগৌরব কণর। 
েগণতর িা বাসা তথণক আিাণক রক্ষা কর। আিার েীবণন্র 
িা বাসার ঘাটমত, র্া ততািাণক আিার কাি তথণক দণূর 
মন্ণয় র্ায়, তা তুমি ধ্বংস কর। 

* আিার অমতমরক্ত িাম দা ধ্বংস কর। 

* আিার ত ািগুণ া ধ্বংস কর। 

* ততািাণক িাড়া অন্যণক তবশী িা বাসার িণন্ািাব 
ধ্বংস কর। 

ততািার েন্য, তকব ই ততািার েন্য, প্রথণি আিার তর্ 
িা বাসা মি , তসই িা বাসা আরও একবার আিার অন্তণর 
জ্বাম ণয় দাও। প্রাথযন্া করমি, আিাণক উেীমপত কর। আিাণক 
পূেয কর তর্ন্ আিার িারপাণশর ত াকণদর আমি ততািার 
িিতায় পূেয কমর এবং র্ীশুর িত িা বাসণত আিাণক 
সা ার্য কর। আিাণদর িণধয তথণক আত্মতুমষ্ট এবং আরাি 
পাওয়ার ইচ্ছা ধ্বংস কণর দাও। ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা 
আমি তর্ন্ সব সিয় আিার িণধয তর্ আশা আণি, তসই 
আশার তপিণন্র কারেটি ব ার েন্য প্রস্তুত  ণত পামর--
কারে প্রিু র্ীশু তুমিই আিার ি া আশা। আিার িধয মদণয় 
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তর্ন্ সুসিািাণরর আণ া তবাঁণি থাণক। এই প্রাথযন্া আমি প্রিু 
র্ীশু খ্রীণষ্টর শমক্তশা ী ন্াণি িাই, আণিন্। 

 

 

তর্া ন্ ১:১৪; তরািীয় ৮:৩; 
মর্শাইয় ৯:৬; ক সীয় ১:১৯,২০; 
তর্া ন্ ১:১২; ক সীয় ১:১৯-২৩; 

িমথ ৫:১৬; ৬:২৩,২৪; 
১ তর্া ন্ ২:১৫; 

প্রকামশত বাকয ২:৪; 
১ মপতর ৩:১৫ 
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 দি ীয় মাসদিন#৯ 

জ্ঞান 
 

তেভাবব  ুদম করীৎ তরাব র যাবর এদলয়বক খাইবয়দিবল, তে 
প্রভু, একইভাবব আমাবকও আজ খাওয়াও এবং ত ামার 

বাকে িারা আমাবক যবর রাখ। 
 

 

দিতা, গীত-রিময়তার সণঙ্গ মিণ  আমিও তঘাষো করমি 

“ততািার কােগুণ া কী সুন্দর! ততািার সব পথ ি ান্ ও 
সুন্দর, ন্যার্য ও সতয!” তকব  ততািার িণধযই সিস্ত জ্ঞান্ 
পাওয়া র্ায়, কারে তুমি সতয। ত  মপতা, ততািার বাণকযর 
প্রমতজ্ঞার েন্য ততািায় ধন্যবাদ তর্, তুমিই আিার সব 
মদন্গুণ ার েন্য মন্মশ্চত মিমত্ত  ণব, তুমি  ণব পমরত্রাে, প্রজ্ঞা 
ও জ্ঞাণন্র সিৃদ্ধ িা-াার। ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা 
আিাণক মশক্ষা দাও তর্ন্ আমি আিার কাে, িণন্ািাব ও 
কথায় ততািায় সম্মান্ কমর। আমি ততািাণক পমবত্র ম সাণব 
এবং সতয ম সাণব ততািার বাকযণক সম্মান্ ও শ্রদ্ধা কমর। 

েগণতর জ্ঞান্ণক তুমি িূখযতা বণ ি, তাই তর্সব সিণয় 
ততািার মদণক ন্া মিণর জ্ঞাণন্র েন্য আমি েগণতর মদণক 
তামকণয়মি, তসসব সিণয়র েন্য আিাণক ক্ষিা কর। 
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আিার মন্ণের তিাণখ জ্ঞান্ী  ওয়ার েন্য, আিার মন্ণের 
মবিার-বুমদ্ধর উপণর মন্িয র করার েন্য আিাণক ক্ষিা কর! 
আিাণক সা ার্য কর তর্ন্ ততািাণক আমি িমক্তপূেয িয় কমর, 
আিার সব কাণে তর্ন্ আমি ততািায় স্বীকার কমর এবং 
ততািার পরািশয অণেষে কমর। আিাণদর আত্ম-ধামিযকতা ও 
মন্িয রতা, গবয ও ঔদ্ধতয য তুমি ধ্বংস কর। আিাণক তুমি 
সা ার্য কর তর্ন্ আমি ততািার কণ্ঠ ও ততািার বাকয পা ন্ 
করণত পামর। 

মপতা, তুমি আিাণক আমত্মক জ্ঞান্-বুমদ্ধ ও বুঝবার শমক্ত 
দাও তর্ন্ আমি ততািার তর্াগয েীবন্র্াপন্ করণত পামর, সব 
মদক মদণয় তর্ন্ ততািায় আন্মন্দত করণত পামর এবং আমত্মক 
ি  উৎপন্ন করণত পামর। আিাণক তুমি ততািার জ্ঞান্ ও 
মবণশষ প্রকাণশর আত্মা দান্ কর তর্ন্ আমি ততািাণক আরও 
িা িাণব োন্ণত পামর। প্রিু, আিার িণধয জ্ঞাণন্র অিাব 
আণি, তাই দয়া কণর তুমি আিায় জ্ঞান্ দাও! আমি তর্ন্ 
মদণন্ মদণন্ জ্ঞান্ী  ণত পামর এবং ততািার আত্মায় পূেয  ণত 
পামর। আমি এখন্ ততািার কাণি আিার েীবণন্র তসসব 
পমরমস্থমতগুণ াণক তুণ  ধরণত িাই, তর্গুণ ার মবষণয় আিার 
তকান্ উত্তর ন্াই, তর্িন্... (মকিাণব আমি ততািার েন্য 
আিার িা বাসা অনু্সাণর তাণদর সািণন্ েীবন্র্াপন্ করণত 
পামর, র্ারা এখন্ও ততািাণক োণন্ ন্া,... র্ারা আিার সণঙ্গ 
খারাপ বযব ার কণর... আমি তর্ন্ ততািার েন্য তগৌরব বণয় 
আন্ণত পামর, তসেন্য আিার কঠিন্ মববা  পমরমস্থমতণত আমি 
র্া কমর... আিার একাকীণত্ব?... র্া আিাণক ততািার উপণর 
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পমরপূেয িাণব মন্িয র করণত বাধা তদয়?  গিীর অনু্িূমত 
মন্ণয় ততািার তসবা করা তথণক র্া আিাণক বাধা তদয়?... 
মকিাণব আমি আিার টাকা-পয়সা মদণয় ততািাণক সম্মান্ 
করণত পামর?...) 

মপতা, আমি ততািার জ্ঞাণন্ ও ততািারই উণেণশয 
েীবন্র্াপন্ করণত িাই। আিার িধয মদণয় তুমি তগৌরবামেত 
 ও! প্রিু র্ীশুর ন্াণি এই প্রাথযন্া িাই, আণিন্। 

 

 

মর্শাইয় ৩৩:৬; ১ কমরন্থীয় ৩:১৯; 
ম ণতাপণদশ ৩:৫-৭; ক সীয় ১:৯; 

ইমিষীয় ১:১৭; র্াণকাব ১:৫; 
িমথ ৭:২৪; ইমিষীয় ৫:৬ 
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দি ীয় মাসদিন#১০ 

িদবত্র আত্মার উদ্দীিনা 
   

িদবত্র আত্মা তেন আমাবক আমার অন্তবরর তসসব “লুকাদয়  
দবর্য়” 

তিখান, তেগুবলা আমার অন্তরবক ঠাণ্াা কবর তিয়। 
    
 

দিতা, ততািার বাণকয ত খা প্রমতজ্ঞার েন্য ততািায় ধন্যবাদ 

মদই তর্, তুমি আিার িণধয তথণক কঠিন্ অন্তর দরূ কণর 
আিাণক একটি ন্রি অন্তর তদণব তর্ন্ আমি ততািাণক 
অনু্সরে করণত পামর এবং ততািার কথা তিণন্ ি ণত পামর। 
মপতা, আিার অন্তর ততািাণক অনু্সরে করণত িায়, মকন্তু 
আিার অন্তণর এখন্ও এিন্ অণন্ক মবষয় আণি এবং আিার 
েীবণন্র এিন্ অণন্ক তক্ষত্র আণি, র্া পমবত্র আত্মার 
মন্য়ন্ত্রণের অধীণন্ তন্ই। ত  প্রিু, আিায় সা ার্য কর। 

ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা আিার অন্তণরর কঠিন্ 
স্থান্গুণ াণত কাে করণত তুমি সা ার্য কর। ত  ঈশ্বর, 
আিাণক আবার পুন্রায় মিমরণয় আন্-- আিার উপণর 
ততািার িুখ জ্বণ  উ ুক, কারে আমি ততািার মবষণয় আরও 
তবশী আকাংখী। আিার প্রাে তর্ন্ রাণত ততািার আকাংখা 
কণর এবং সকাণ  তর্ন্ ততািাণক িায়--ততািার পমবত্র আত্মা 
দ্বারা তুমি আিাণক িা াও। 
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ত  মপতা, আিাণক ক্ষিা কর, কারে আমি এই েগণতর 
তকা া  ণক আিার িণধয কাে করার সুণর্াগ কণর মদণয়মি, 
র্া ততািাণক অণেষণের পণথ আিাণক বাধা তদয় এবং আিার 
অন্তরণক িৃত কণর তদয়। ত  প্রিু, আিাণক সঞ্জীমবত কর। 
তর্সব মেমন্ষ বযব াণরর সুণর্াগ আিার আণি (ণর্িন্- 
আিার কমম্পউটার, ধন্-সম্পণদর তপিণন্ তিাটািুটি, আরাি-
আণয়শ ও মবণন্াদণন্র েন্য আিার ইচ্ছা...), তসগুণ া তথণক 
আিায় তিরাও, আর আমি ততািার, অথযাৎ আিার প্রথি 
িা বাসার কাণি মিণর আসমি। আিার কাি তথণক ততািার 
উপমস্থমতর বামতদান্টি সমরণয় তিণ া ন্া! আিার অন্তণর 
ততািার উপমস্থমতর দগ্ধকারী আগুন্ আবার জ্বাম ণয় দাও তর্ন্ 
তুমি আিাণক অন্ন্তকা ীন্ উণেণশযর েন্য বযব ার করণত 
পার! প্রাথযন্া কমর আিার িণধয ততািার কাে আবার ন্তুন্ 
কণর ততা । ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা আিাণক শমক্তশা ী 
কর তর্ন্ আমি অতীণতর মবষয়গুণ া িুণ  র্াই এবং তর্ 
ন্তুন্ কাে তুমি কণর িণ ি, সব সিয় তর্ন্ তা গ্র ে কমর। 
আিাণক সা ার্য কর তর্ন্ আিার েীবণন্ ততািার িা বাসা 
উণচি পণড়। 

ত  মপতা, আমি োমন্ “তকান্ রকণি তবাঁণি থাকার” েন্য-
-তকব ই “অমস্তত্ব টিমকণয় রাখার েন্য” তুমি আিাণক আহ্বান্ 
কর মন্, মকন্তু তুমি আিাণক তডণকি সি   ওয়ার েন্য! 
আমি তর্ন্ আরও একটি বার ততািার উপমস্থমতর আন্ণন্দ পূেয 
 ণত পামর। প্রিু, একিাত্র তুমিই এই কাে করণত পার--
একিাত্র তুমিই আিার প্রাণের িৃত স্থান্গুণ াণত প্রাে সিার 
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করণত পার। মপতা, আিার িণধয তর্ন্ ততািার পমবত্র আত্মা 
কাে কণরন্। আিার অন্তণরর তর্ শক্ত স্থাণন্ এখন্ও  াঙ  
পণড় মন্, তসই স্থান্ তুমি তিণঙ্গ দাও। ততািার পমবত্র আত্মা 
দ্বারা আিাণক পমরবতয ন্ কর--কারে ততািাণক তখাাঁোর 
বযাপাণর আমি দঢ়ৃ প্রমতজ্ঞ। আে ততািার দয়াণত আমি 
ততািার পণথ ি ব। র্ীশু খ্রীণষ্টর পমবত্র ন্াণি এই প্রাথযন্া 
িাই, আণিন্। 

 

 

মর্ম ণষ্ক  ৩৬:২৬; মর্শাইয় ৩২:১৫; 
গীতসংম তা ৮০:৭; মর্শাইয় ২৬:৯; 
প্রকামশত বাকয ২:৪,৫;  বকূ্কক ৩:২; 
মর্শাইয় ৪৩:১৮; গীতসংম তা ১৬:১১; 
মর্ম ণষ্ক  ৩৭ অধযায়; ত াণশয় ১০:১২ 
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দি ীয় মাসদিন#১১ 

স্বাযীন ায় িলা 
  

“খ্রীে আমাবির স্বাযীন কবরবিন তেন আমরা স্বাযীন 
থাকব  িাদর। 

তসইজনে ত ামরা দস্থর থাক, তেন তকউ আবার ত ামাবির 
িাস 

বানাব  না িাবর” (োলা ীয় ৫:১)। 
   

 

দিতা, আমি ততািার প্রশংসা কমর ও ধন্যবাদ মদই তর্, 

খ্রীণষ্টর িধয মদণয় আমি পাপ ও িৃতুযর  াত তথণক িুক্ত 
 ণয়মি! মিসর তথণক তবর কণর আন্া ইস্রাণয় ীয়ণদর িত কণর 
তুমি আিার তোয়াম র বাধা তিণঙ্গ তিণ ি। আিাণক সা ার্য 
কণরি ততািার সন্তান্ ম সাণব িাথা উাঁিু কণর ি ণত! 

আে আিার অন্তণরর েন্য প্রাথযন্া করমি তর্ন্ আিার 
কাে ও িণন্ািাব পমরবতয ণন্র িধয মদণয় আমি তর্ পাপ 
তথণক িুক্ত  ণয়মি, তা আিার েীবন্র্াপণন্ প্রকাশ পায়। 
(থািুন্ এবং আপন্ার িণন্ মন্মদযষ্ট মবষয়গুণ া আন্ার েন্য 
পমবত্র আত্মাণক সুণর্াগ মদন্। আরও প্রাথযন্া করুন্)। 
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আিার েীবন্ তথণক দাসণত্বর সক  তোাঁয়াম  দরূ কর। 
আিাণক োমগণয় ততাণ া! প্রাথযন্া করমি শয়তাণন্র ব া 
মিথযাগুণ া তুমি ধ্বংস কর। 

ততািার পমবত্র আত্মা আিাণক র্া ব ণিন্ তা শুন্বার 
েন্য তর্ন্ আিার আগ্র  তবণড় িণ  (ণ  ঈশ্বর, আিাণক 
শুন্বার কান্ দাও!) 

ততািার বাণকযর সতয তর্ন্ আিার অন্তণর প্রকাশ পায় (ণ  
ঈশ্বর, ততািার পমবত্র বাকযই তর্ন্ আিার একিাত্র আদশয 
 য়)। 

ততািার িধয মদণয় আমি তর্ দয়া, ক্ষিা ও স্বাধীন্তা 
তপণয়মি, তা তর্ন্ আিার েীবণন্ প্রকাশ পায়। (প্রিু, আমি 
তর্ন্ িা বাসাপূেয েীবন্র্াপন্ করণত পামর।) 

প্রাথযন্া কমর, তদাষী সাবযস্ত  ওয়া তথণক আিাণক িুক্ত 
কর! আিার েীবন্ তথণক  জ্জা, অনু্তাপ ও অপরাধ তবাণধর 
সিস্ত সাক্ষয-প্রিাে দরূ কর। মন্ণেণক এখন্ও পাণপর দাস 
তিণব েীবন্র্াপন্ কণরমি বণ  আিায় ক্ষিা কর। ত  ঈশ্বর, 
আিাণক শমক্তশা ী কর তর্ন্ আমি মবেয়ী তবণশ পথ ি ণত 
পামর (থািুন্ এবং পমবত্র আত্মাণক ব ুন্ তাাঁর শমক্তশা ী কাে 
তর্ন্ আপন্ার েীবণন্ তদখা র্ায়)। 

আিার পাপ তর্ দরূ করা  ণয়ণি, তসই পাপ তর্ ততািার 
স্মরণে তন্ই, এই সুন্দর সতযটা তর্ন্ আিার েীবণন্ তদখা 
র্ায়! আিার ঋে তুমি পমরণশাধ কণর মদণয়ি!  াণে ইূয়া! 
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আিার েীবন্ পূেয কর, তকন্ন্া খ্রীষ্ট র্ীশু তর্ আিাণক িুক্ত 
কণরণিন্- এই আশ্চর্য সতয সম্বণে আমি ি ান্ণন্দ প্রাথযন্া 
করমি।(থািুন্ এবং এই সতয সম্বণে ধযান্ করুন্। আপন্ার 
পাণপর ঋে তশাধ করা  ণয়ণি এবং খ্রীণষ্টণত আপমন্ িুক্ত, এই 
কথাগুণ ার অথয সম্বণে মিন্তা করুন্)। 

আিার েন্য খ্রীষ্ট তর্ তর্ কাে কণরণিন্, তা তর্ন্ আবার 
প্রকাশ পায়। ততািার বাণকযর সতয তর্ন্ আিার িন্ ও 
মিন্তাগুণ াণক আবারও ন্তুন্ কণর ততাণ । আত্মণকমিক 
েীবন্র্াপন্ তথণক ঘুণর দাাঁড়াণত আিাণক শমক্ত দাও তর্ন্ আমি 
আবারও র্ীশুর উপর আিার তিাখগুণ া মস্থর করণত পামর 
এবং তাাঁর তদওয়া স্বাধীন্তায় পথ ি ণত পামর। 

মর্মন্ বন্দীণদর িুক্ত করণত এণসণিন্, মর্মন্ আিাণক িুক্ত 
কণরণিন্ তসই প্রিু র্ীশুর িঙ্গ  ন্াণি এই প্রাথযন্া িাই, 
আণিন্। 

 

 

তরািীয় ৮:২; ত বীয় ২৬:১৩; 
 ২ কমরন্থীয় ৬:১৮; 
প্রকামশত বাকয ২:৭; 

তরািীয় ৮:১; 
মর্শাইয় ৪৩:২৫; ৬:৭; 

মিম পীয় ৩:১৬; মর্শাইয় ৬১:১ 
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দি ীয় মাসদিন#১২ 

তে প্রভু, আদম ত ামার প্রশংসা 
কদর 

 
 

 

দিতা, আে সিস্ত অন্তর মদণয় আমি ততািার প্রশংসা কমর। 

আিার পুণরা েীবন্ তর্ন্ কৃতজ্ঞ  য় এবং আিার অন্তর তর্ন্ 
প্রশংসার গাণন্ পূেয  ণয় উণচি পণড়। তুমি আিার েীবণন্ 
অণন্ক কাে কণরি। ততািার পমরকল্পন্া ও উণেশয সিূ  
মিরকা  স্থায়ী, তাই আিার মন্িয রতা তকব ই ততািার িণধয। 
তুমিই আিার সা ার্য ও ততািাণতই আিার আশা; তকন্ন্া 
তুমিই এই আকাশ, পৃমথবী ও সিুদ্র এবং এর িণধযকার সব 
মকিুর মন্িযাতা। তুমি মিরকা  ধণর মবশ্বস্ত। 

ত  মপতা, তুমি মন্র্যামততণদর পাণশ থাক। র্ারা 
মন্ণেণদরণক রক্ষা করণত পাণর ন্া তাণদর েন্য আমি আে 
প্রাথযন্া করমি। তুমি তাণদর সা াণর্যর েন্য এমগণয় আস। 
(েগণতর মবমিন্ন পমরমস্থমতর েন্য এবং তর্সব োমতর কথা 
ঈশ্বর আপন্ার অন্তণর ব ণিন্, তাণদর েন্য প্রাথযন্া করুন্)। 
মবমিন্ন অমন্মশ্চত সিণয়র িণধযও আমি ততািার প্রশংসা 
করব। 
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ত  মপতা, তুমি বন্দীণদর িুক্ত কণর দাও এবং অেণদর 
তদখবার শমক্ত দাও। তাই আেণকর মদণন্ আিার প্রাথযন্া, 
র্ারা অেকাণরর িণধয বন্দী  ণয় আণি, র্াণদর িণধয তকান্ 
আশা তন্ই, র্ারা খ্রীষ্ট মব ীন্ েীবন্র্াপন্ করণি, তুমি তসই 
ত াকণদর আমত্মক তিাখগুণ া খুণ  দাও। তারা তর্ন্ বুঝণত 
পাণর তাণদর একেন্ পমরত্রাতা দরকার এবং তারা খ্রীষ্ট 
র্ীশুণত স্বাধীন্তা খুাঁণে তপণত পাণর। (র্াণদর ন্াি ঈশ্বর 
আপন্ার অন্তণর মদণয়ণিন্, ন্াি ধণর ধণর তাণদর েন্য প্রাথযন্া 
করুন্)। প্রিু, আমত্মক অেকাণরর িণধযও আমি ততািার 
প্রশংসা করব। 

ত  মপতা, র্ারা ততািার কাণি িাথা ন্ত কণরণি, র্াণদর 
অন্তর িগ্ন এবং র্ারা তাণদর ক্ষতগুণ া তবাঁণধ তরণখণি, তুমি 
তসসব ত াকণদর উপণর ততা । আমি প্রাথযন্া করমি তর্ন্ 
ততািার পমবত্র আত্মার উপমস্থমত ও শমক্ত দ্বারা আিার 
েীবণন্র িগ্ন স্থান্গুণ া সুস্থ  য়, আর এর দরুন্ আমিও তর্ন্ 
অন্যণদর পমরির্যা করণত পামর। (আপন্ার েীবণন্র তসসব 
তক্ষণত্রর েন্য প্রাথযন্া করুন্, তর্সব তক্ষণত্র এখন্ও পমবত্র 
আত্মার আণরাগযকারী শমক্ত দরকার আণি। এিাড়াও, অন্যণদর 
ন্াি ধণর প্রাথযন্া করুন্)। আিার মন্ণের িঙ্গরুতার িাণঝও 
আমি ততািার প্রশংসা করব, কারে একিাত্র তুমিই ঈশ্বর, 
আর তুমি ততািার সব কাণে মবশ্বস্ত। 

প্রিু, তুমি সব মকিুর উপণর রােত্ব কর--প্রণতযকটি 
পমরমস্থমত, প্রণতযকটি অবস্থা, প্রণতযকটি েীবন্ত প্রােীর উপণর। 
তুমি সিস্ত মকিুর উপণর প্রিু। তুমি রু্গ রু্গ ধণর রােত্ব 
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করি--প্রণতযকটি বংণশর িধয মদণয়, সৃমষ্টর শুরু তথণক তশষ 
পর্যন্ত, তুমি সবমকিু ও সকণ র উপণরই রােত্ব কর! তুমিই 
সবযশমক্তিান্। ততািার বুঝবার জ্ঞান্ ও মবিার-বুমদ্ধ অসীি। 
তাই ন্ীরবতায় এবং তকব ই ততািার উপণর মবশ্বাণস আমি 
শমক্ত অণেষে করব। তুমিই আিাণক উত্তি মবষয় মশক্ষা দাও 
এবং তর্ পণথ আিার র্াওয়া উমিত, তসই পণথ আিাণক 
িা াও। আে আমি ততািার কাণি ও ততািার বাণকযর কাণি 
সিমপযত  ওয়ার মসদ্ধান্ত মন্মচ্ছ। প্রাথযন্া কমর তুমি তর্ পথ 
আিার েন্য ঠিক কণর তরণখি, তসই পণথ বাধযতায় ি ার 
েন্য আিাণক শমক্তশা ী কর। 

ততািার শামন্ত তর্ন্ আিার েীবণন্ তবণড় িণ  এবং আিার 
কাে ও কথায় তর্ন্ তা তদখা র্ায়। আিার সব মক্ষপ্ততা, 
দমুশ্চন্তা ও িণয়র তর্ন্ িৃতুয  য় এবং আমি তর্সব পমরমস্থমতর 
সম্মুখীন্, এিন্ প্রণতযকটি পমরমস্থমতণত শামন্তর ন্দী তর্ন্ 
প্রবাম ত  য়। প্রাথযন্া কমর তুমি ততািার মন্ণেণক শমক্তশা ী 
ম সাণব প্রকাশ কর এবং র্ীশুর ন্াি তর্ন্ ি ান্  য়! 

ত  প্রিু, আমি ততািার প্রশংসা কমর। আিার সিস্ত অন্তর 
মদণয় আেণকর মদণন্ আমি ততািার প্রশংসা করমি। র্ীশুর 
ন্াণি এই প্রাথযন্া িাই, আণিন্। 

 

গীতসংম তা ১৪৬:১-৮; 
গীতসংম তা ১৪৭:৩,৫; 
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মর্শাইয় ৩০:১৫; 
মর্শাইয় ৪৮:১৭,১৮ 
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দি ীয় মাসদিন#১৩ 

মেবলর জনে কাজ করবি 
 

শুরু করার িবূবথ সময় দনবয় ঈশ্ববরর মেলময় া, অ ীব  
 াাঁর েুদেবয় তিওয়া 

এবং কঠিন িদরদস্থদ ব  আিনার প্রদ   াাঁর দবশ্বস্ত ার কথা 
স্মরণ করুন। 

 াাঁর দবশ্বস্ত ভালবাসা দিরকাল যবর স্থায়ী। 
 

 

দিতা, ততািার বাণকযর প্রমতজ্ঞার েন্য আমি কতই ন্া 

কৃতজ্ঞ তর্, আিার িঙ্গণ র েন্য সব মকিু একসণঙ্গ কাে 
কণর র্াণচ্ছ। ত  প্রিু, আিায় ক্ষিা কর, কারে অণন্ক সিয় 
আমি আিার েীবণন্র ঝড়গুণ ার িাণঝ ততািার িুখ িুণ  
মগণয়মি এবং িণয়র কাণি সিমপযত  ণয়মি। মপতা, আমি 
তসসব মবষয়ণক ততািার কাণি সিমপযত করার মসদ্ধান্ত মন্ণয়মি, 
তর্গুণ াণক মন্য়ন্ত্রে ীন্ বণ  িণন্  ণচ্ছ। আমি োমন্ তকান্ 
মকিুই ততািার দমৃষ্ট তথণক  ুকাণত পাণর ন্া। তর্াণষণির িত 
আমি োমন্ তর্, আিার েীবণন্র ক্ষমতর েন্য র্া মকিুই করা 
ত াক ন্া তকন্, তুমি তা আিার েন্য িঙ্গণ  পমরেত করণব 
তর্ন্ আিার িণধয ও আিার িধয মদণয় ততািার উণেশয সিূ  
পূেয  য়। 
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প্রাথযন্া করমি তুমি আিার অতীত অমিজ্ঞতা ও 
মসদ্ধান্তগুণ া তথণক আিাণক িুক্ত কর। আিার িণধয র্ীশুর 
িমরত্র গণড় ততা ার েন্য তসগুণ াণক বযব ার কর। ত  মপতা, 
আমি োমন্, আিার িণধয খ্রীণষ্টর িত গুে ধতরী করার েন্য 
আিার থাকা বা ন্া থাকা উিয়ই ততািার  ণস্তর ইশারা 
িাত্র। সিস্ত পমরমস্থমতণত সন্তুষ্ট থাকার পথ সম্বণে আিাণক 
মশক্ষা দাও। আমি োমন্ এই কাে আমি তকব ই খ্রীণষ্টর িধয 
মদণয় করণত পামর, কারে মতমন্ আিাণক শমক্ত দান্ কণরন্। 

অস্থায়ী মেমন্ষগুণ ার তপিণন্ তিাটার  াত তথণক আিাণক 
রক্ষা কর। আিাণক তুমি এিন্ একেন্ িানু্ষ ম সাণব ধতরী 
কর, তর্ স্বণগয ধন্-সম্পদ েিা কণর। প্রাথযন্া করমি ততািার 
পমবত্র আত্মা দ্বারা আিাণক তা মশক্ষা দাও, কারে তুমি 
মবশ্বাস কণর তর্সব মেমন্ণষর দাময়ত্ব আিার উপণর মদণয়ি, 
আমি তর্ন্ তস বযাপাণর একেন্ মবশ্বস্ত ত াক  ণত পামর। 
আমি স্বীকার করমি আিার েীবণন্ অণন্ক পমরমস্থমত রণয় 
তগণি, তর্গুণ া আিাণক আচ্ছন্ন কণর তরণখণি এবং র্া আিার 
পণক্ষ এমড়ণয় ি া সম্ভব ন্য়। (থািুন্ এবং এসব মবষয়ণক 
ঈশ্বণরর কাণি সিপযে করুন্)। 

আিার েীবণন্র সিসযাগুণ াণক বযব ার কর তর্ন্ ততািার 
সণঙ্গ আিার মবশ্বাণস পথ ি া শমক্তশা ী  য়। ধধর্য ধরণত 
আিাণক শমক্ত দাও তর্ন্ আিাণক ততািার িণধয পমরপক্ক ও 
সমূ্পেয ম সাণব পাওয়া র্ায়, তর্ন্ আিার তকান্ মকিুর অিাব 
ন্া  য়। তুমি এসব পূেয কর তর্ন্ আিার িণধয আরও তবশী 
কণর র্ীশুর তসৌন্দর্য তদখা র্ায়। 
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আমি তর্ন্ আসণ ই এই পৃমথবীর  বে  ণত পামর--আমি 
র্া স্পশয কমর, তার সবমকিুণত তর্ন্ র্ীশুর স্বাদ পাওয়া 
র্ায়! প্রাথযন্া করমি, আিার িধয মদণয় র্ীশুর আণ া উজ্জ্ব  
কর তর্ন্ অণন্যরা তাাঁণক তদখণত পায়, কারে তুমি আিাণক 
র্ীশুর সাক্ষী  ওয়ার েন্য আহ্বান্ কণরি, এই প্রাথযন্া র্ীশুর 
ন্াণি িাই, আণিন্। 

 

 

তরািীয় ৮:২৮; িাকয  ৪:৩৭-৪১; 
আমদপুস্তক ৫০:২০; 
মিম পীয় ৪:১১-১৩; 

িমথ ৬:১৯; ২৫:১৪-৩০; 
র্াত্রাপুস্তক ১৩:১৭,১৮; 

র্াণকাব ১:৪; 
িমথ ৫:১৩; ৫:১৬; 

তপ্রমরত্ ১:৮ 
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দি ীয় মাসদিন#১৪ 

আবলাব  িলা 
 
 

 

দিতা, তুমিই আণ া। ততািার িণধয তকান্ অেকার ন্াই, 

তকান্ িায়া ন্াই; তকান্ মকিুই ততািার পমবত্রতা িম ন্ করণত 
পাণর ন্া। ততািায় ধন্যবাদ তর্, র্ীশুর িণধয তুমি আিার 
অেকারণক আণ াণত পমরেত কণরি! তর্সব মদক মদণয় আমি 
স্বজ্ঞাণন্ বা অজ্ঞাণন্ এই েগণতর অেকাণরর মদণক ও আিার 
পাপ-স্বিাণবর মদণক র্াওয়ার েন্য আিার অন্তরণক অনু্িমত 
মদণয়মি, তসগুণ ার েন্য আিায় ক্ষিা কর। আিায় ক্ষিা কর, 
কারে খ্রীণষ্টর িুখিণ্ডণ  ততািাণক োন্ার তর্ আণ া আমি 
তপণয়মি, তা তথণক আমি মিণর মগণয়মি। তুমি আিাণক ক্ষিা 
কর, কারে আমি আিার পাপপূেয আিার-বযব াণরর তপিণন্ 
রু্মক্ত তদমখণয়মি, আমি অন্যণদর তদাষ মদণয়মি, আর র্ীশুর 
িত েীবন্র্াপন্ ন্া করার েন্য আিার পমরমস্থমতণক অে ুাত 
ম সাণব বযব ার কণরমি। ত  প্রিু, আিার উপণর দয়া কর। 

ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা আিায় শমক্তশা ী কর তর্ন্ 
র্ীশু তর্িন্ আণ াণত আণিন্, আমিও তর্ন্ সব সিয় তসিাণব 
আণ াণত ি ণত পামর। 
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* আমি তর্ন্ সিস্ত অন্তর মদণয় খ্রীষ্টণক অনু্সরে করণত 
পামর, কখন্ও তর্ন্ অেকাণর ন্া িম  এবং আিার 
েীবণন্ তর্ন্ আণ ার অমিজ্ঞতা পাই। 

* র্াণদর সণঙ্গ আিার সম্পকয , তসই সম্পকয গুণ া তর্ন্ 
র্ীশুর উপমস্থমতর আণ া মদণয় পূেয  য়। 

* আিার িুণখর কথাগুণ া তর্ন্ র্ীশুর উপমস্থমতর আণ া 
মদণয় পূেয  য়। 

* আিার কােগুণ া, তর্িাণব আমি কাে কমর, তর্িাণব 
আমি তসবা কমর ও িা বামস এবং অন্যণদর সণঙ্গ 
আিরে কমর, তা তর্ন্ আিার িণধযকার র্ীশুর আণ া 
ও েীবণন্র উপমস্থমত প্রকাশ কণর! 

* এই িন্দ ও পমতত েগণত আিাণক তর্ন্ তদাষ ীন্ ও 
খাাঁটি তদখা র্ায় এবং আমি তর্ন্ ততািার তগৌরণবর 
েন্য একটি তারার ন্যায় জ্বম । 

* আমি তর্ন্ আণ ার সন্তান্ ম সাণব েীবন্র্াপন্ করণত 
পামর, কারে আণ ার ি     িা বাসা, মন্ণদয ামষতা ও 
সতয। আিার প্রাথযন্া এসব গুে তর্ন্ আিার েীবণন্ 
স্পষ্ট তদখা র্ায়--আিার মিন্তা, কথাবাতয া ও কাণে 
তর্ন্ এগুণ া সব সিয় তবণড় িণ । 

ততািার বাকয অনু্সাণর আিার মসদ্ধান্ত, কাে ও 
কথাগুণ াণক িূ যায়ন্ করণত আিায় সা ার্য কর। আিার 
সম্বণে তর্ন্ ব া  য় আমি সণতযর প্রমত মবশ্বস্ত এবং আমি 
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সণতয েীবন্র্াপন্ কমর। ত  মপতা, রাত ও অেকাণরর সিস্ত 
সাক্ষয-প্রিাে, আিার পুরাতন্ ‘আমি’ এবং পাপপূেয 
স্বিাবগুণ া--আিার েীবণন্ পাণপর সক  পমরেমত, মবমিন্ন 
িূমতয র প্রমত বাধযতা তর্ন্ র্ীশুর ন্াণি িুরিার  ণয় র্ায়। 
তুমি আিাণক পমবত্র আত্মা মদণয় সণতে ও পূেয কর তর্ন্ 
আমি আসণ ই পমবত্র আত্মার একেন্ বযমক্ত  ণত পামর, পমবত্র 
আত্মা র্া কণর ি ণিন্ তার সণঙ্গ মি  তরণখ তর্ন্ ি ণত 
পামর। আমি তর্ন্ ি ান্ সব উণেণশযর েন্য বযবহৃত  ণত 
পামর। প্রাথযন্া করমি, আে আিাণক শমক্তশা ী কর তর্ন্ র্ীশু 
তর্িাণব িণ ণিন্, আমিও তর্ন্ তসিাণব ি ণত পামর। র্ীশুর 
ন্াণি িাই, আণিন্। 

  

 

১ তর্া ন্ ১:৫; 
গীতসংম তা ১৮:২৮; 

২ কমরন্থীয় ৪:৬; ১ তর্া ন্ ১:৭; 
মিম পীয় ২:১৫; ৩ তর্া ন্ ৩ পদ; 

১ মথষ ন্ীকীয় ৫:৫; 
গা াতীয় ৫:২৪,২৫; 

তরািীয় ৯:২১; 
১ তর্া ন্ ২:৬ 
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দি ীয় মাসদিন#১৫ 

শাদন্ত ও দবশ্রাম-- াাঁর তজায়াল 
 
 

 

দিতা, র্ীশু বণ ণিন্ আমি তর্ন্ তাাঁর তোয়া  আিার 

মন্ণের উপণর মন্ই এবং তাাঁর কাি তথণক মশমখ। এিাণব 
আমি আিার প্রাণে শামন্ত খুাঁণে পাব। ত  মপতা, আমি স্বীকার 
করমি তর্, প্রায় সব তক্ষণত্রই আমি এর মবপরীত কাে কমর 
এবং আিার মন্ণের পণথ র্াই। 

আিাণক ক্ষিা কর, কারে আমি মবমিন্ন অবস্থা ও 
পমরমস্থমতণক মন্য়ন্ত্রে কণরমি ও মন্ণের কাণে বযব ার কণরমি 
এবং তসগুণ ার মবণরামধতা কণরমি। আমি ততািাণত মবশ্রাি 
মন্ই মন্। 

আিার েন্য ততািার ইচ্ছা মক, তা মন্ণয় তকান্ মিন্তা কমর 
মন্ বা অল্পই মিন্তা কণরমি। আিার মন্ণের পমরকল্পন্া ও 
স্বপ্নগুণ াণত আমি খুবই মবণিার মি াি। এেন্য ততািার কাণি 
আমি ক্ষিা প্রাথযন্া করমি। 

মপতা, তিামশর িত কণর ততািার উপমস্থমত তর্ন্ আিার 
সণঙ্গ িণ  এবং আিাণক শামন্ত তদয়। ততািার পণথ আিাণক 
িা াও, এিন্ তসাো পণথ িা াও র্া ততািাণক সম্মামন্ত 
কণর। আিার তিাখগুণ া তর্ন্ ততািার উপণর মস্থর থাণক--
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র্ীশুর উপণর মস্থর থাণক, কারে একিাত্র তুমিই আিার 
িারাক্রান্ত প্রােণক মিমরণয় আন্ণত এবং ততািার েন্য 
েীবন্র্াপন্ করণত আিায় শমক্ত মদণত পার--তর্ন্ আমি 
ততািাণত েীবন্র্াপন্ করণত পামর, ি ণত পামর এবং ততািাণত 
আিার অমস্তত্ব  াি করণত পামর। প্রিু, তসেন্য ততািার কাণি 
আিার পথগুণ াণক সিপযে কমরঃ 

* আিার েীবণন্ র্াণদর সণঙ্গ আিার সম্পকয  রণয়ণি, 
তসসব সম্পকয ণক এবং তসগুণ া তর্সব পমরমস্থমতর কথা 
তুণ  ধণর, তসগুণ াণক আমি ততািার সািণন্ আন্মি। 
স্বীকার করমি, আমি তসগুণ াণক আিার অন্তণরর উপণর 
িারী তবাঝা ম সাণব থাকার সুণর্াগ কণর মদণয়মি। 
মকন্তু তারা আিার কাণি িূ যবান্ বণ  আমি এখন্ 
তসগুণ াণক ততািার উপণর তি ার ও ততািাণত মবশ্রাি 
তন্ওয়ার মসদ্ধান্ত মন্ণয়মি। (র্াণদর মবষণয় আপন্ার 
িণধয তবাঝা আণি, ন্াি ধণর ধণর তাণদর েন্য প্রাথযন্া 
করুন্ . . .) 

* ত  তপ্রিিয় মপতা, আিার সব পমরকল্পন্া আমি 
ততািার কাণি আন্মি। ততািার ইচ্ছাই আমি গ্র ে 
করণত িাই। ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা আিার 
অন্তরণক পা ারা দাও এবং অস্থায়ী মেমন্ষগুণ ার তপিণন্ 
তিাটা তথণক আিাণক রক্ষা কর। আিার অন্তর তর্ন্ 
অন্ন্তকাণ র মদণক মস্থর থাণক। (আপন্ার পমরকল্পন্া ও 
স্বপ্নগুণ াণক প্রিুর কাণি সিমপযত করুন্ . . .) 
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* আমি আিার তপশা, অবসর সিয় ও সখ-
আহ্লাদগুণ াণক ততািার কাণি আন্মি। প্রাথযন্া করমি 
তর্ন্ এর প্রণতযকটি মবষয় ততািার সণঙ্গ এবং আিার 
েীবণন্র েন্য ততািার উণেণশযর সণঙ্গ রু্ক্ত থাণক। 
আিার মিন্তাগুণ াণক ততািার উপণর রাখার েন্য 
ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা আিাণক িা াও এবং 
ততািাণত মবশ্রাি তন্ওয়ার েন্য আিাণক মশখাও--তর্ন্ 
আমি ততািাণক আরও তবশী কণর োন্ণত পামর। 

 এই প্রাথযন্া র্ীশুর ন্াণি িাই, আণিন্। 

 

 

িমথ ১১:২৯; র্াত্রাপুস্তক ৩৩:১৪; 
গীতসংম তা ২৭:১১; ইব্রীয় ১২:২; 

গীতসংম তা ২৩:৩; গীতসংম তা ৬২:৫; 
১ মপতর ৫:৭; ম ণতাপণদশ ৩:৫,৬ 
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দি ীয় মাসদিন#১৬ 

জেৎ তথবক দবদিন্ন েওয়া 
 
শুরু করার িবূবথ আিনার অন্তরবক নীরব করুন। ঈশ্বরবক 
অনুবরায করুন আিনাবক  াাঁর কন্ঠ তশানার ও সাো 

তিওয়ার জনে তেন একটি ইচ্ছকু অন্তর তিন--তেন আিদন 
 াাঁর ইচ্ছা িালন করব  িাবরন (েী সংদে া ৫১:১২; 

োবকাব ১:২২)। 
 

  

দিতা, র্ীশু আিার পাণপর িূ য পমরণশাধ কণরণিন্ বণ  

ততািায় ধন্যবাদ োন্াই! আমি খুবই কৃতজ্ঞ তর্, মতমন্ 
আিার উদ্ধারকতয া। মকন্তু মবমিন্ন িাণব আমি মন্ণের মন্য়ি 
অনু্র্ায়ী প্রমতমক্রয়াপূেয েীবন্র্াপন্ কণরমি, র্ীশুর প্রিুত্ব তথণক 
মবমচ্ছন্ন  ণয়মি। আিার তসসব মবষয়গুণ ার েন্য আিাণক 
ক্ষিা কর। আমি প্রায়ই ততািার কথা তঘাষো কণরমি। আমি 
সঠিক কথা বণ মি--ততািার ত াকণদর সণঙ্গ আমি ততািার 
উপাসন্া কণরমি--মকন্তু আিার েীবণন্ প্রিুত্ব করার েন্য 
আমি র্ীশুণক সুণর্াগ মদই মন্ বা আিার েীবন্র্াপণন্ প্রিাব 
তি ার েন্য আমি ততািার উপমস্থমতণক সুণর্াগ মদই মন্। আমি 
স্বীকার করমি তর্, আমি তকব  আিার িুখ মন্ণয়ই ততািার 
কাণি এণসমি, অথি আিার অন্তরণক ততািার কাি তথণক দণূর 
তরণখমি। 
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প্রিু, আিার উপণর দয়া কর! আিার অবাধয অন্তরণক 
পমরবতয ন্ কর। আিাণক এিন্ একটি দঢ়ৃ অন্তর দান্ কর, তর্ 
অন্তর ততািাণত মবশ্বাস কণর ও মন্রাপদ। এিন্ একটি অন্তর 
দাও র্া ততািার ইচ্ছা পা ন্ করণত িায়। প্রিু, ততািার 
আণ াণত ি ার েন্য আিাণক মশক্ষা দাও। আমি ততািার কাে 
তদখণত িাই। পাপ ও অমবশ্বাস, উদাসীন্তা ও িয়ণক আমি 
তর্ দমৃষ্টণত তদমখ, আিার তসই দমৃষ্ট তুমি পমরবতয ন্ কর। প্রিু, 
তুমি আিার আমত্মক তিাখ খুণ  দাও তর্ন্ অন্ন্ত ও স্থায়ী 
মবষয়গুণ ার বযাপাণর আিার দমৃষ্ট মস্থর থাণক। (থািুন্ এবং 
মকিাণব অন্ন্তকাণ র কথা িাথায় তরণখ েীবন্র্াপন্ করণত 
 ণব তস সম্বণে আপন্াণক িণন্ কমরণয় তদওয়ার েন্য পমবত্র 
আত্মাণক সুণর্াগ মদন্...)। 

প্রাথযন্া করমি, এই েগণতর অস্থায়ী মবষয়গুণ ার কথা 
আিাণক িণন্ কমরণয় দাও তর্ন্ আমি পামথযব মেমন্ষ সিয় ন্া 
কমর। ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা আিাণক মশক্ষা ও উৎসা  
দাও তর্ন্ আমি স্বণগয এিন্ ধন্-সম্পদ েিা কমর, র্া 
অন্ন্তকা ীন্ এবং ততািাণক তগৌরবামেত কণর। (মক আপন্ার 
বাদ তদওয়া দরকার বা মকণস তথণক আপন্াণক তিরা দরকার, 
তা তদখাণন্ার েন্য পমবত্র আত্মাণক অনু্ণরাধ করুন্ . . .)। 

প্রিু, মন্শ্চয়ই র্ীশু শীঘ্র মিণর আসণবন্! আমি তর্ন্ িণন্ 
এই বাস্তবতা মন্ণয় বাাঁিণত পামর। প্রাথযন্া করমি তুমি আিাণক 
একটি অমবিক্ত অন্তর দাও। ত  প্রিু, আিার িুণখর কথা 
এবং আিার অন্তণরর ধযান্গুণ াণক ততািার কাণি আন্ন্দেন্ক 
কর। আিার কাণের িণধয র্ীশুণক তর্ন্ স্পষ্টিাণব তদখা 
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র্ায়। আিার কথাবাতয া তর্ন্ র্ীশুর েন্য তগৌরব বণয় মন্ণয় 
আণস। র্ীশুর ন্াণি এই প্রাথযন্া িাই, আণিন্। 

 

 

২ কমরন্থীয় ৫:২১; মর্শাইয় ২৯:১৩; 
িমথ ১৫:৭-৯; গীতসংম তা ৪০:৮; 
গীতসংম তা ৮৯:১৫; ইব্রীয় ১২:২; 
২ কমরন্থীয় ৪:১৮; িমথ ৬:১৯-২১; 

গীতসংম তা ৮৬:১১; গীতসংম তা ১৯:১৪ 
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 দি ীয় মাসদিন#১৭ 

িদবত্র া ও জেৎ তথবক 
আলািা েওয়া 

 
 

 

দিতা, ততািার ি া করুো ও িা বাসার েন্য ততািায় 

ধন্যবাদ! ততািার পমবত্র আত্মার শমক্ত দ্বারা ততািার িিতার 
মবশা তা সম্বণে বুঝার েন্য আিাণক সা ার্য কর। এই 
মবশা তা তর্ন্ আিাণক এিন্ িাণব েীবন্র্াপন্ করণত বাধয 
কণর, র্া পমবত্র ও ততািার কাণি আন্ন্দেন্ক তর্ন্ আমি 
আিার সিস্ত কাণে ততািার উপাসন্া করণত পামর। 

ত  প্রিু, আিাণক ক্ষিা কর, কারে ততািার সণঙ্গ আিার 
পথ-ি ায় আমি আত্মতুমষ্টণক কাে করার সুণর্াগ মদণয়মি। 
র্ীশুর িত একাত্ম ন্া  ণয় এই েগণতর মেমন্ষগুণ ার সণঙ্গ 
এক  ওয়ার েন্য আমি আিার অন্তণরর পথ খুণ  মদণয়মি। 
আিার তিাখগুণ া খুণ  দাও! পমবত্র আত্মা দ্বারা তুমি আিার 
েীবণন্র গুপ্ত স্থান্গুণ া প্রকাশ কর, তর্সব স্থান্ খ্রীণষ্টর িত 
ন্য়, বরং েগণতর িত। প্রাথযন্া করমিঃ 

* অস ায়ত্ব ও  তাশার কাণি ন্মত স্বীকাণরর েন্য 
আিাণক ক্ষিা কর। 
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* এই েগণতর িান্দ-তক তর্সব মদক মদণয় সতয ম সাণব 
আমি গ্র ে কণরমি, তার েন্য আিায় ক্ষিা কর। 

* এই েগণতর উন্মত্ত তাণ  মন্ণেণক মবম ণয় তদওয়ার 
েন্য এবং অন্ন্তকা ীন্ মবষয়গুণ াণক অবণ  া কণর র্া 
তটকসই ন্য় বা র্া ততািাণক সন্তুষ্ট করণব ন্া, তসসব 
মবষণয়র েন্য আরও তবশী আগ্র ী  ণয়মি বণ  আিায় 
ক্ষিা কর।  

মপতা, আমি এই েগণতর িা ি ণন্র সণঙ্গ আর এক  ণত 
িাই ন্া। তুমি তর্িাণব িাও, তসিাণব আমি গণড় উ ণত 
িাই! আিার িন্ণক ন্তুন্ কণর ততা ার েন্য আমি তর্ন্ 
পমরশ্রিী  ণয় উঠি, তার েন্য আিাণক সা ার্য কর। প্রিু, 
আিার মিন্তাগুণ া পমরষ্কার কর! আিাণক শমক্তশা ী কর। 
ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা এই েগণতর তকা া   িুক্ত 
 ওয়ার েন্য বা তসগুণ া তথণক মবরত থাকার েন্য আিাণক 
উৎসাম ত কর। আিাণক সা ার্য কর আমি তর্ন্ ততািাণক 
আরও তবশী কণর আস্বাদন্ কমর। ততািার বাণকযর েন্য 
আিাণক সণতে কু্ষধা দান্ কর। মন্ণেণক দিণন্ রাখণত তুমি 
আিাণক সা ার্য কর। আিার িন্ণক ন্তুন্ কর তর্ন্ ততািার 
সুন্দর, আন্ন্দদান্কারী ও মন্খুাঁত ইচ্ছা সম্বণে আমি োন্ণত 
পামর। আমি তর্ন্ ততািার ন্াণির তর্াগয েীবন্র্াপন্ করণত 
পামর। মপতা, বাধয  ওয়ার েন্য আিাণক শমক্ত দাও, কারে 
আিার আত্মা ইচ্ছকু  ণ ও তদ  দবুয । মকন্তু ততািাণকই 
আিার িীষে দরকার, তসই কথা আমি স্বীকার করমি। 
র্ীশুর ন্াণি িাই, আণিন্। 
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দি ীয় মাসদিন#১৮ 

এই েদু্ধ সিাপ্রভুর 
 
 

 

দিতা, ততািায় ধন্যবাদ তর্, তুমি আিার সণঙ্গ আি তর্ন্ 

আিায় সা ার্য করণত পার, আর আিার রু্দ্ধটা তুমি করণত 
পার। র্ীশুর ন্াণির িণধয আমি তর্ ক্ষিতা তপণয়মি, তার 
েন্য ততািায় ধন্যবাদ। আর র্খন্ আমি ততািার ন্াণির 
সম্মান্ কমর, তখন্ ততািার স্বগযদণূতরা আিাণক িতুমদযক মঘণর 
থাণক এবং আিাণক রক্ষা কণর। 

ততািার মবশ্বস্ততার পমবত্র আত্মা দ্বারা আিাণক িণন্ কমরণয় 
দাও তর্, আিাণক পরীক্ষায় তি ার েন্য আিার সণ যর বাইণর 
তকান্ মকিুণক তুমি অনু্িমত তদণব ন্া।  প্রিু, আিার 
দবুয তার কথা স্মরে কর, কারে আিার িণন্  ণচ্ছ আমি 
তর্ন্ শয়তাণন্র মবরুণদ্ধ দাাঁড়াণত পারব ন্া। 

তর্ গবযপূেয মিন্তা বণ , “আমি দঢ়ৃিাণব দাাঁমড়ণয় আমি”, 
এিন্ গবযপূেয মিন্তা তথণক আিার অন্তরণক দণূর রাখ, তকন্ন্া 
আমি এরকি মিন্তার িাাঁণদ বারবার পমড়। শয়তাণন্র 
িা ামকগুণ ার মবরুণদ্ধ দাাঁড়াণন্ার েন্য আমি তর্ন্ ততািার 
তদওয়া সাে-তপাশাক প্রমতমদন্ পমর। 
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মপতা, ততািায় ধন্যবাদ তর্, তুমি র্ীশুর িধয মদণয় 
অেকাণরর শমক্ত ও ক্ষিতার অমধকারীণদর মন্রে ও পরামেত 
কণরি এবং তাাঁর কু্রশীয় িৃতুয দ্বারা তাণদর উপণর ততািার 
মবেয় তর্ন্ সকণ  তদখণত পায়, তার বযবস্থা তুমি কণরি! 
ততািাণক ধন্যবাদ তর্, আমি খ্রীণষ্টর িধয মদণয় ততািার 
সামন্নধয  াি কণরমি। 

আিাণক িণন্ কমরণয় দাও তর্, তর্সব মেমন্ষ আিাণদরণক 
শক্তিাণব ধণর থাণক, তসগুণ াণক ধ্বংস করার ঐশ্বমরক শমক্ত 
এই বাণকযর আণি! আর তাই আিার েীবণন্র তর্সব মেমন্ষ 
এখন্ও আিাণক শক্তিাণব ধণর আণি, তসগুণ ার বযাপাণর 
আিার আমত্মক তিাখগুণ া তুমি খুণ  দাও। (থািুন্ এবং 
আপন্ার েীবণন্র তর্সব তক্ষত্রণক এখন্ও পমবত্র আত্মা স্পশয 
কণরন্ মন্, এিন্ তর্ণকান্ তক্ষত্র প্রকাশ করার েন্য পমবত্র 
আত্মাণক অনু্ণরাধ করুন্।) 

ঈশ্বরণক োন্বার পণথ বাধা ম সাণব তর্ সব মিন্তা ও 
অ ংকার িাথা তুণ  দাাঁড়ায়, তা ধ্বংস করণত তুমি আিাণক 
শমক্তশা ী কর। আিার স্বগযপণথর র্াত্রায় আিাণক শৃঙ্খ াবদ্ধ 
কর। আিাণক এিন্ একেন্ িানু্ষ কণর ততা  তর্ন্ আিার 
েীবন্ তথণক আরও বড় আমত্মক ি  উৎপন্ন  ণত পাণর। 

পমবত্র আত্মার তিারার শমক্তণত মন্য়মন্ত্রত  ণত আিাণক 
মশক্ষা দাও। এই পমবত্র আত্মার তিারা    ততািার বাকয; 
কারে আমি োমন্ তর্, তসই বাকয েীমবত এবং শমক্তশা ী! 
আিার প্রাথযন্া এই তর্ন্ ততািার বাকয তেণন্ তা আিার 
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েীবণন্র পমরমস্থমতগুণ াণত প্রণয়াগ করণত পামর। তুমি আিাণক 
সা সী েীবন্র্াপন্ করণত শমক্ত দাও, কারে র্ীশু শীঘ্রই 
আসণবন্। আমি তস সিণয়র েন্য মন্ণেণক প্রস্তুত করণত িাই। 
র্ীশুর ন্াণি এই প্রাথযন্া িাই, আণিন্। 

      

 

২ বংশাবম  ৩২:৮; গীতসংম তা ৩৪:৭; 
১ কমরন্থীয় ১০:১৩,১৪; 

ইমিষীয় ৬:১১; ক সীয় ২:৯-১৫; 
২ কমরন্থীয় ১০:৩-৫; ইমিষীয় ৬:১৭; 

ইব্রীয় ৪:১২ 
 
 
 

 
 



 148 

দি ীয় মাসদিন#১৯ 

দবজয়ী অবিক্ষাও তবশী দকিু 
 
 

 

দিতা, আমি ততািায় ধন্যবাদ মদই, কারে তুমি আিাণক 

সবযদা খ্রীষ্ট র্ীশুর িণধয মবেয়ী মিমিণ  পমরিা ন্া কর--
মবেয়ী দণ র সণঙ্গই আমি পদর্াত্রা কমর! র্ীশুর িধয মদণয় 
তর্ন্ আমি মবেয়ী েীবন্র্াপন্ কমর, তসেন্য তুমি আিার 
েন্য একটি পথ ধতরী কণরি। মকন্তু ত  প্রিু, আিাণক ক্ষিা 
কর, কারে অণন্ক সিয় আমি ততািাণক অনু্সরে কমর ন্া। 

তুমি আিাণক সা ার্য কর, কারে আমি মন্রাশার মদণক 
ধামবত  ই এবং র্া তদখা র্ায় তার উপণর আিার দমৃষ্ট 
থাণক। প্রাথযন্া কমর, মদণন্র পর মদন্ আিার িণধয ততািার 
আত্মার উপমস্থমত ও শমক্ত দ্বারা আিাণক মিতণরর মদণক ন্তুন্ 
কণর ততা । 

আিাণক সব সিয় িণন্ কমরণয় দাও, আমি তর্ আণ া ও 
ক্ষেস্থায়ী দঃুখ-কণষ্টর িুণখািুমখ  মচ্ছ, তা অন্ন্তকা ীন্ িম িা 
অেয ণন্র েন্য। এই িম িা আিার দঃুখ-কণষ্টর তিণয়ও 
অমধকতর িা । 

আিার েীবন্র্াপণন্ িরুিূমির ন্যায় শূন্যতাগুণ া সম্বণে 
আিায় মশখাও। ততািায় ধন্যবাদ তর্, মর্মন্ আিাণক 
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িা ণবণসণিন্ এবং আিার েন্য মন্ণেণক মদণয়ণিন্, তসই র্ীশুর 
িধয মদণয় আমি এখন্ মবেয়ী অণপক্ষাও তবশী মকিু। 

আিাণক স্মরে করণত সা ার্য কর তর্, েীবণন্ আমি 
তর্সব রু্ণদ্ধর সম্মুখীন্  মচ্ছ, তসগুণ া আিার ন্য়, বরং 
ততািার। আিাণক আরও িণন্ কমরণয় দাও তর্, র্ারা 
ততািাণক এখন্ও োণন্ ন্া তাণদর শমক্ত তকব  তাণদর দ’ু াত, 
মকন্তু তুমি ত  আিার ঈশ্বর, আিাণক সা ার্য করার েন্য 
এবং আিার পণক্ষ রু্দ্ধ করার েন্য আিার সণঙ্গ আি। তুমি 
আিাণক শমক্তশা ী কর এবং সা সী  ণত সা ার্য কর। 

িয় ন্া তপণত বা মন্রুৎসাম ত ন্া  ওয়া তথণক আিাণক 
রক্ষা কর। আিাণক িণন্ কমরণয় দাও তর্, আমি তর্খাণন্ই 
র্াই ন্া তকন্, তুমি আিার সণঙ্গ আি। 

ত  মপতা, ততািাণক ধন্যবাদ তর্, খ্রীণষ্টর মবেণয়র স িাগী 
আমি  ণয়মি। ততািাণক ধন্যবাদ তর্, তুমি আিাণক খ্রীণষ্টর 
পূেযতা মদণয়ি। ত  মপতা, ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা আিাণক 
শমক্তশা ী কর তর্ন্ আমি আিার মবশ্বাণস দঢ়ৃিাণব দাাঁমড়ণয় 
থাকণত পামর এবং সা সী ও শমক্তশা ী িানু্ষ  ণয় উ ণত 
পামর। আমি তর্ন্ িা বাসার িধয মদণয় সবমকিু করণত 
পামর। দাসণত্বর তকান্ তোয়াম  দ্বারা িারাক্রান্ত ন্া  ণয় আমি 
কু্রণশর মবেণয়র িণধয পথ ি ণত িাই। এই প্রাথযন্া র্ীশুর 
ন্াণি িাই, আণিন্। 
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১ কমরন্থীয় ১৫:৫৪-৫৮; 
২ কমরন্থীয় ৪:১৬,১৭; 

তরািীয় ৮:৩৭; ২ বংশাবম  ২০:১; 
২ বংশাবম  ৩২:৮; মর্ণ াশূয় ১:৯; 

ক সীয় ২:৯,১০; ১ কমরন্থীয় ১৬:১৩,১৪; 
গা াতীয় ৫:১ 
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দি ীয় মাসদিন#২০ 

দবশ্বাসী সমাজ 
 

শুরুব  তেখাবন আিদন উিাসনা কবরন তসই দবশ্বাসী 
সমাবজর জনে 

যনেবাি দিন এবং আিনাবির উিবর িদবত্র আত্মার 
আশীবথাি 

তেন বদর্থ  েয় তসজনে ঈশ্বরবক অনুবরায করুন। 
 

 

দিতা, খ্রীণষ্টর তদণ র সদসযণদর েন্য এবং আিার িণ্ড ীর 

সণঙ্গ আিার অন্তরণক রু্ক্ত করার েন্য ততািায় ধন্যবাদ মদই। 
ত  প্রিু, আিাণদর িণধয ততািার পমবত্র আত্মার কাণের েন্য 
ততািায় ধন্যবাদ মদই! আিার খ্রীষ্টীয় ভ্রাতা ও িমগ্নণদর েন্য 
আমি ততািায় ধন্যবাদ মদই! আমি তর্ তাণদরই দণ র, আর 
তারা আিার, তার েন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ। র্ীশু খ্রীণষ্টর 
িধয মদণয় আিাণদরণক এক করার েন্য ততািায় ধন্যবাদ। 

আিাণক ক্ষিা কর, কারে আমি স্বাথযপর িণন্ািাব মন্ণয় 
অন্যণদর সম্মান্ কমর। আিার খ্রীষ্টীয় িাই-তবান্ণদর সণঙ্গ 
তর্ন্ আিার ন্ম্রতা, ন্রি-স্বিাব ও ধধর্য তবণড় িণ  এবং 
আমি তর্ন্ িা বাসায় তাণদর সণঙ্গ ধধর্য ধমর। আিায় সা ার্য 
কর তর্ন্ িা বাসার িধয মদণয় সতয কথা ব ণত পামর--
তর্ন্ উদারিাণব িা বামস। আিাণক এিন্ একেন্ ত াক 
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বামন্ণয় দাও তর্ন্ আমি আণস্ত আণস্ত বৃমদ্ধ তপণয় আিার 
িারপাণশর ত াকণদর উৎসা  মদই, কারে আমি তদখণত পামচ্ছ 
র্ীশুর আগিন্ ঘমন্ণয় আসণি। 

তুমি বণ ি আিাণক অন্যণদর তবাঝাগুণ া ব ন্ করণত 
 ণব। ত  প্রিু, এর অথয মক তা আিাণক মশখাও। আমি 
স্বীকার করমি আিার সুমবধা, আিার আরাি এবং আমি মক 
পাব, তা মিন্তা কণরই অন্য িাই বা তবাণন্র সণঙ্গ আমি িম । 
আিাণক ক্ষিা কর। তযাগপূেযিাণব মকিাণব িা বাসা র্ায়, তা 
আিাণক মশখাও। আিাণদর িণধযকার স্বাথযপরতা ধ্বংস কর! 
র্ীশুর িত িা বাসণত এবং তসবা করণত তুমি আিায় 
সা ার্য কর। 

আিার খ্রীষ্টীয় ভ্রাতা-িমগ্নণদর প্রমত অনু্গত  ওয়ার অথয 
মক, তা আিাণক তশখাও। প্রাথযন্া করমি তুমি এই কাে কর 
তর্ন্ আিার মবশ্বাসী সিাে তর্ন্ পমবত্র আত্মার িধয মদণয় 
ি ান্ িা বাসা ও একতার অমিজ্ঞতা  াি করণত পাণর, 
তর্ন্ আিাণদর পারস্পমরক িা বাসার িণধয র্ীশুণক তদখা 
র্ায়--এর িধয মদণয় ত াণকরা তর্ন্ তাাঁণক োন্ণত পাণর। 
র্ীশুর ন্াণি এই প্রাথযন্া িাই, আণিন্। 

 

 

মিম পীয় ২:৩-৫; ইমিষীয় ৪:২,৩; 
তরািীয় ১৫:১; ইমিষীয় ৪:১৫; 
ইব্রীয় ১০:২৫; গা াতীয় ৬:২; 
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গা াতীয় ৫:১৩; ক সীয় ৩:১৩; 
তরািীয় ১২:১০; তর্া ন্ ১৭:২৩ 
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দি ীয় মাসদিন#২১ 

আমার খ্রীেীয় ভ্রা া-ভদির জনে 
প্রাথথনা 

  
খ্রীবের মণ্লী তেন তববে উবঠ এবং অবনবক তেন েীশুর 

উির 
দবশ্বাস করব  িাবর, তসজনে প্রাথথনা করুন। 

 
 

দিতা, ততািার বাকয বণ , র্মদ আমি বম  আমি ততািাণক 

িা বামস, অথি আিার িাইণক ঘৃো কমর, তা ণ  আমি 
একেন্ মিথযাবাদী। কারে র্াণক তদখা র্ায় তসই িাইণক র্মদ 
আমি িা  ন্া বামস, তা ণ  র্াণক আমি তদখণত পাই ন্া, 
তসই ততািাণক আমি িা বাসণত পামর ন্া। িা  ন্া বাসার 
েন্য আিাণক ক্ষিা কর, কারে তুমি আিাণক তডণকি 
িা বাসার েন্য। আিার েীবণন্ তর্সব সম্পকয  ন্ষ্ট  ণয় 
তগণি, তসই িগ্ন সম্পকয গুণ াণত সুস্থতা বণয় আন্ার েন্য 
ততািার কাণি প্রাথযন্া করমি। (থািুন্ এবং আপন্ার 
োন্াণশান্া ত াকণদর েন্য প্রাথযন্া করুন্)। 

তুমি বণ ি তর্, িা বাসা ধধর্য ধণর ও দয়া কণর, এটা 
ম ংসা কণর ন্া বা গবয কণর ন্া, অ ংকার কণর ন্া বা 
খারাপ বযব ার কণর ন্া, মন্ণের সুমবধার তিষ্টা কণর ন্া। 
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এটা রাগ কণর ন্া, কারও িন্দ বযব াণরর কথা িণন্ রাণখ 
ন্া, িন্দ মকিু মন্ণয় আন্ন্দ কণর ন্া, বরং র্া সতয তাণত 
আন্ন্দ কণর। মপতা, আিার বতয িান্ ও িমবষযত খ্রীষ্টীয় 
ভ্রাতা ও িমগ্নণদর েন্য আিাণক এই ধরণন্র িা বাসা দাও। 
তাণদর েন্য আিার িা বাসা তর্ন্ সব মকিু স য কণর, সব 
মকিু মবশ্বাস কণর, সব মকিুণত আশা রাণখ এবং সব মকিুণত 
ধধর্য ধণর। আিার িা বাসা তর্ন্ বযথয ন্া  য়, তা তথণক 
আিাণক রক্ষা কর। 

আিাণক উদারিাণব িা বাসণত সা ার্য কর তর্ন্ 
অমবশ্বাসীরা ততািার িা বাসা আিার িাণঝ তদখণত পায়। 
র্মদ আিার তকান্ িাই বা তবান্ কষ্ট পায়, তা ণ  আমিই 
কষ্ট পামচ্ছ বণ  তর্ন্ িণন্  য়। র্ীশুর িিতা ও ন্রি স্বিাব 
মদণয় আিাণক পূেয কর। ত  প্রিু, আিার তিাখগুণ া খুণ  দাও 
তর্ন্ আমি আসণ ই আিার িারপাণশর ত াকণদর তদখণত পাই 
এবং র্ীশুর িত তাণদর প্রমত সাড়া মদই। 

মপতা, খ্রীণষ্টর িধয মদণয় তুমি আিাণক উদারিাণব 
িা ণবণসি বণ  আমিও তর্ন্ অন্যণদর িা বামস এবং আরও 
ি ান্ িা বাসা ও িা  কাণের প্রমত আিার খ্রীষ্টীয় িাই-
তবান্ণদর উৎসাম ত কমর। খ্রীণষ্টর িা বাসায় েীবন্র্াপন্ 
করার েন্য আমি তর্ন্ দঢ়ৃপ্রমতজ্ঞ  ই। র্ীশু খ্রীণষ্টর ন্াণি এই 
প্রাথযন্া িাই, আণিন্। 
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১ তর্া ন্ ৪:২০; ১ কমরন্থীয় ১৩:৪-৮; 
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দি ীয় মাসদিন#২২ 

তখালা োব  তবানা 
 
 

 

দিতা, তুমি আিাণক ধামিযকতার বীে বুন্ণত বণ ি তর্ন্ 

আিার েীবণন্ িা বাসার ি  ধণর। ততািার অণেষে করণত 
আিার িন্ প্রস্তুত কর। প্রিু, ততািার পমবত্র আত্মার 
অনু্ণপ্ররোণক এমড়ণয় ি ার েন্য আিাণক ক্ষিা কর। আিার 
অন্তণরর তর্সব কঠিন্ স্থাণন্ ততািার  াঙ্গ  পণড় মন্, তসগুণ া 
প্রকাশ কর এবং তসগুণ াণক ততািার কাণি সিপযে করণত 
আিাণক শমক্ত দাও। 

আমি তর্ন্ আিার েীবণন্ তকব  তসই সব বীে বুমন্, র্া 
ততািার পমবত্র আত্মাণক সন্তুষ্ট কণর, র্া আিার েীবন্ তথণক 
আরও তবশী ি  উৎপন্ন করণব এবং র্ার বণদৌ ণত আমি 
অন্যণদর েীবণন্ও বীে বুন্ণত পারব। 

ততািার বাকয গ্র ে করার েন্য আিার অন্তণরর িাটি 
তর্ন্ িা িাণব প্রস্তুত  য়। ততািার বাকয বুঝার ও গ্র ে 
করার েন্য এবং ধধর্য ধরণত আিাণক সা ার্য কর। তর্ বীে 
আিার িণধয বুন্া  ণয়ণি তা শতগুে  ণয় আিার েীবন্ 
তথণক আমত্মক িস  ম সাণব উৎপন্ন কর। 
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মপতা, োগমতক ও আমত্মক উিয় মদক মদণয় তর্িাণব 
আমি ততািার আশীবযাদগুণ াণক িেদু কণরমি, তার েন্য 
আিাণক ক্ষিা কর। আমি একমদণক আিার  াত িুণ া কণর 
তরণখমি, আবার অন্যমদণক আিার িুখ বে কণর তরণখমি। 
প্রিু, আিার উপণর দয়া কর। সব মকিুণত আিাণক তখা া 
 াণতর ত াক কণর দাও। 

তুমি আিাণক র্া করার েন্য আহ্বান্ কণরি, তা করণত 
মগণয় আমি দ্রুত ক্লান্ত  ণয়মি। আরও  জ্জার কথা   , তা 
করণত মগণয় মবরক্ত  ণয়মি বণ  আিাণক ক্ষিা কর। তার 
পমরবণতয  আমি তর্ন্ র্া িা  তা করার কাণে শমক্তশা ী ও 
দঢ়ৃ  ই, তকন্ন্া আমি োমন্ তর্, র্মদ আমি  া  তিণড় ন্া 
মদই, তা ণ  ততািার ঠিক করা সিণয় আমি িস  কাটণত 
পারব। ত  প্রিু, আিার তিাখগুণ া র্ীশুর উপণর মস্থর রাখ। 

ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা আিাণক িণন্ কমরণয় দাও তর্, 
আিাণক আিার পমরশ্রি অনু্সাণরই তুমি পুরস্কার তদণব। প্রিু, 
আিার প্রাথযন্া আিার েীবন্ তথণক তর্ন্ আরও তবশী আমত্মক 
ি  উৎপন্ন  য়, আিার কথা ও কােগুণ া দ্বারা তর্ন্ র্ীশু 
িম িামেত  ন্, আর আিার িারপাণশর ত াণকরা তর্ন্ র্ীশুর 
আরও কািাকামি আসণত পাণর, তকন্ন্া সিয় সমতযই অল্প, 
আর র্ীশু শীঘ্রই আসণিন্! 

তশষ সিয় পর্যন্ত তর্ন্ আিাণক মবশ্বস্ত ম সাণব তদখা র্ায়। 
র্ীশুর ন্াণি এই প্রাথযন্া িাই, আণিন্। 
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দি ীয় মাসদিন#২৩ 

প্রভু েীশু, এস! 
 

প্রভুর সম্মুবখ নীরবব বসুন। িদবত্র আত্মাবক অনুবরায করুন 
তেন 

েীশুর আেমবনর জনে দনবজবক প্রস্তু  করব  িাবরন। 
 

 

দিতা, র্ীশুর িধয মদণয় তুমি বণ ি তর্িাণব মবদযুৎ পূবয 

মদক তথণক এণস পমশ্চি মদণক মঝম ক িাণর, ততািার 
আগিন্ও তসরকি  ণব। তকউ োণন্ ন্া তসই মদন্ বা সিয় 
কখন্  ণব--স্বণগযর দণূতরা োণন্ ন্া, র্ীশুও োণন্ন্ ন্া, 
তকব  তুমিই োন্। প্রিু র্ীশুর আগিণন্র েন্য আমি তর্ন্ 
প্রস্তুত  ই। 

প্রভু, প্রস্তু  েওয়ার জনে আমাবক সাোেে কর! 

ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা ততািার মদ্বতীয় আগিণন্র 
সিয় পর্যন্ত আিাণক পমবত্র কর। আিাণক শমক্তশা ী কর তর্ন্ 
আমি ততািার িণধয বাস কণর তর্ণত পামর। র্খন্ ততািার 
আগিন্  ণব তখন্ তর্ন্ আত্মমবশ্বাসী  ণত পামর এবং  জ্জা 
ন্া পাই। তুমি তর্ মিণর আসণব, তা িণন্ তরণখ েীবন্-র্াপন্ 
করণত ও মবমিন্ন মসদ্ধান্ত মন্ণত আিাণক সা ার্য কর। 

প্রভু, ত ামার িতু্র েীশু আমার জনে িরুস্কার দনবয় আসবিন! 
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তর্িাণব একেন্ ত াক তকান্ তিাে তথণক তার িমন্ণবর 
মিণর আসার েন্য অণপক্ষা কণর, আমি তর্ন্ আিার বামত 
জ্বাম ণয় তরণখ ততািার তসবাকাণের েন্য তসিাণব প্রস্তুত 
থাকণত পামর। এণত কণর র্খন্ র্ীশু এণস আিার দরোয় 
তটাকা তদণবন্, তখন্ আমি সণঙ্গ সণঙ্গ তাাঁর েন্য দরোটি খুণ  
মদণত পারব। আমি ততািার আগিণন্র েন্য প্রস্তুত  ণত িাই। 

প্রভু, আদম েীশুর মুখটি তিখার অবিক্ষায় আদি 

আমি র্খন্ ততািার অণপক্ষায় থাকব, তখন্ ততািার ন্রি 
স্বিাব তর্ন্ আিার িধয মদণয় প্রকামশত  য়। ধধর্যশী   ণত 
এবং এই পমতত েগণতর িাণঝ দঢ়ৃিাণব দাাঁড়াণত আিাণক 
শমক্তশা ী কর--কারে তুমিই আিার িম িাপূেয আশা, আর 
আমি ততািার আগিণন্র অণপক্ষায় আমি! এই েগৎ তর্ 
আিার বাড়ী ন্য়, তস বযাপাণর আমি তর্ন্ প্রমতমদন্ আরও 
তবশী সণিতন্  ণয় উঠি। আিার েীবন্ তথণক সমূ্পেযরূণপ এই 
েগণতর প্রমত িা বাসা এবং এর সক  িাাঁদগুণ া দরূ কর। 
আমি তর্ স্বণগযর বামসন্দা, তস কথা আিাণক িণন্ কমরণয় 
দাও! তুমি আিাণক র্া মকিুর েন্য আহ্বান্ কণরি, তসগুণ ার 
প্রমত আিাণক মবশ্বস্ত রাখ। 

প্রভু েীশু, শীঘ্রই এস! আবমন। 
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দি ীয় মাসদিন#২৪ 

আমাবক প্রস্তু  কর 
 
 

 

দিতা, ততািাণক ধন্যবাদ। প্রিু ম সাণব র্ীশুর উপণর মবশ্বাস 

করায় আমি এই প্রমতজ্ঞা তপণয়মি তর্, ততািার সণঙ্গ আমি 
অন্ন্ত েীবন্  াি করব। র্ীশুর িধয মদণয় আিাণক িা ণবণস 
ততািার সন্তান্ ম সাণব তডণকি বণ  আমি খুবই কৃতজ্ঞ! 

আমি োমন্ তর্, র্খন্ র্ীশু মিণর আসণবন্, তখন্ আমি 
তাাঁর িত  ব। মতমন্ তর্িন্, তসিাণবই আমি তাাঁণক তদখণত 
পাব। আিাণক সা ার্য কর তর্ন্ মতমন্ তর্িন্ খাাঁটি তসিাণব 
আমি মন্ণেণক খাাঁটি করণত পামর। ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা 
আিাণক তসই ত াকণদর কথা িণন্ কমরণয় দাও র্ারা আিার 
পূণবয এই পৃমথবী তথণক িণ  মগণয়ণি এবং র্ারা এই পৃমথবীণত 
মবণদশী ও অল্পকা  বাসকারী ম সাণব বাস কণরণি, তারা 
একটি স্বগীয় তদণশর আকাংখা কণর আণি। প্রিু, স্বণগযর েন্য 
ও ততািার উপমস্থমতণত থাকার েন্য আিার আকাংখা তর্ন্ 
তবণড় র্ায়! 

তর্সব পাপপূেয কািন্া-বাসন্া আিার িণন্র মবরুণদ্ধ রু্দ্ধ 
কণর, তসগুণ া তথণক মবরত থাকণত পমবত্র আত্মা দ্বারা 
আিাণক শমক্তশা ী কর। আিার েীবন্ মবমিন্ন িা  কাণে 
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পূেয কর তর্ন্ র্ীশু র্খন্ মিণর আসণবন্ তখন্ তুমি 
তগৌরবামেত  ণত পার। এই েগৎ বা েগণতর মেমন্ষগুণ াণক 
িা বাসা তথণক আিার অন্তরণক রক্ষা কর, কারে আমি 
োমন্ এই েগৎ এবং এর কািন্া-বাসন্া তশষ  ণয় র্াণব, 
মকন্তু র্ারা ততািার ইচ্ছা পা ন্ কণর, তারা মিরকা  ধণর 
তবাঁণি থাকণব। 

র্ীশুর মিণর আসার অণপক্ষায় তর্ন্ আমি থামক। এিন্মক 
তর্ তকান্ পরীক্ষায়  আমি তর্ন্ আন্ণন্দর সংণগ ধধর্য ধরণত 
পামর, কারে আমি োমন্ র্ারা ততািাণক িা বাণস এবং 
পরীক্ষার সািণন্ দাাঁড়ায়, তাণদর েন্য তুমি েীবন্-িুকুণটর 
প্রমতজ্ঞা কণরি। আিার েীবণন্র ক্ষমেক দঃুখ-কষ্টগুণ াণক 
বযব ার কর তর্ন্ আমি অন্ন্তকা ীন্ িম িা  াি করণত 
পামর। এিাণব আিার িণধয খ্রীণষ্টর িম িা প্রকামশত  ণব। 
তসই িম িার সণঙ্গ আিার বতয িান্ দঃুখ-কণষ্টর তকান্ তু ন্াই 
 য় ন্া। 

তসই মদণন্র েন্য আমি তর্ন্ আিার তিাখগুণ া র্ীশুর 
উপণর মস্থর রাখণত পামর, বাধােন্ক সব মকিুণক তর্ন্ আমি 
িুাঁ ণড় তি ণত পামর এবং আিার েন্য ঠিক কণর রাখা 
তদৌণড়র তশষ সীিা পর্যন্ত আমি তর্ন্ ধধণর্যর সণঙ্গ তদৌড়াণত 
পামর। মকন্তু আমি আর কতমদন্ ততািার আগিণন্র অণপক্ষায় 
থাকব! প্রিু র্ীশু, শীঘ্রই এস। আণিন্। 
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দি ীয় মাসদিন#২৫ 

আমার দবশ্বাস বাদেবয় িাও! 
 
 

 

দিতা, আমি কৃতজ্ঞ তর্, র্খন্ আিার িণধয মবশ্বাস থাণক 

ন্া, তখন্ও তুমি মবশ্বস্ত। প্রিু, আিাণক ক্ষিা কর, কারে 
আমি স্বীকার করমি তর্, প্রায়ই আিার তিাখগুণ া ততািার 
িুখিণ্ডণ র উপণর মস্থর ন্া তথণক আিার িারপাণশর 
ঝড়গুণ ার উপণর থাণক। আমি আিার পমরমস্থমতগুণ াণত ডুণব 
তর্ণত শুরু কমর এবং আিার উপণর সণন্দ  ও অমবশ্বাস তন্ণি 
আণস। (থািুন্ এবং তর্সব মবষয় আপন্াণক মন্িমজ্জত কণর 
তি ণি বণ  িণন্  য়, তসগুণ াণক প্রিুর কাণি সিপযে 
করুন্...)। 

প্রিু আিার আকাংখা আমি তর্ন্ বাধযতাপূেয িাণব 
ততািাণক অনু্সরে কমর। মকন্তু আমি স্বীকার করমি আিার 
মবশ্বাস দবুয , আর তাই তুমি আিার মবশ্বাস বামড়ণয় দাও! 
আমি র্ীশুর আদশয দ্বারা ন্ম্র  ণয়মি। তুমি আিার েন্য 
সবমকিু তযাগ কণরি এবং ঝুাঁ মক মন্ণয়ি! ততািার সণঙ্গ 
আিার পথি ায় তর্ন্ আমি ঝুাঁ মক মন্ণত মশমখ ও আিাণদর 
িণধয তর্ন্ দঢ়ৃ মবশ্বাস তদখা র্ায়--আমি তর্ন্ কখন্ও তপিন্ 
মিণর ন্া তাকাই, তসই প্রাথযন্া কমর। তকব  ততািাণতই তর্ন্ 
আিার আত্মমবশ্বাস থাণক, ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা আিার 
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এই মবশ্বাস শমক্তশা ী কর। আমি তর্ন্ ততািার ইচ্ছা পা ন্ 
করণত পামর তসেন্য মবশ্বস্ত  ণত আিাণক সা ার্য কর। 

আিার িণধয তথণক িানু্ণষর প্রমত িয় ধ্বংস কণর দাও, 
কারে আমি স্বীকার করমি তর্, ততািার উণেশয পূরে এবং 
ততািার ইচ্ছা পা ন্ করার তিণয়ও আিার কাণি অণন্যরা 
আিার সম্বণে র্া র্া মিন্তা করণত পাণর অথবা র্া মিন্তা 
করণত পাণর ন্া তা তবশী গুরুত্বপূেয। প্রিু, আিার মন্ণের 
শমক্ত ও ধন্-সম্পণদর উপণর মন্িয র কণরমি বণ  আমি 
অনু্তপ্ত। এটা আণদৌ তকান্ মন্িয রতা ন্য়! প্রাথযন্া করমি 
ততািার ইচ্ছাণত মন্ণের কু্রশ তুণ  তন্ওয়া এবং ততািাণক 
অনু্সরে করণত আিাণক মশখাও। 

প্রিু, র্ীশুর আগিণন্র বাস্তবতা তর্ন্ আিার অন্তণর থাণক 
এবং ততািার েন্য আিার গিীর আণবগ ও িা বাসা থাণক। 
ততািার সণঙ্গ আিার সম্পকয  তর্ন্ দঢ়ৃ  য়। মন্ণের আরাি বা 
সুণর্াগ-সুমবধার তর্ তকান্ মিন্তা তুমি আিার কাি তথণক দণূর 
রাখ। প্রাথযন্া করমি এই েগৎ ও এর মবষয়গুণ া িা বাসা 
তথণক আিার অন্তরণক পা ারা দাও। ততািার পমবত্র বাকয 
তর্ন্ আিার অন্তণর থাণক। ততািার প্রমত আিার মবশ্বাস 
বামড়ণয় ততা । র্ীশুর ন্াণি এই প্রাথযন্া িাই, আণিন্। 

 

 

২ তীিমথয় ২:১২,১৩; 
িমথ ১৪:২২-৩৩; 
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মিম পীয় ২:৫-১১; 
িমথ ১১:১২;  ূক ৯:৬২; 

ইব্রীয় ১০:৩৫,৩৬, 
িমথ ১৬:২৪; িমথ ১:১৮-২৫; 
১ তর্া ন্ ২:১৫; িমথ ১৬:২৬; 

১ তর্া ন্ ২:১৭; গীতসংম তা ১৪৩:১০ 
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দি ীয় মাসদিন#২৬ 

আমার দিন্তাগুবলার ভার ত ামায় 
দিই 

 
 

 

দিতা, ততািার কাণি আমি খুবই কৃতজ্ঞ তর্, তকন্ন্া 

ততািার কাণি তকান্ মকিুই অসম্ভব ন্য়। আিার েীবণন্র 
মবমিন্ন অবস্থা ও পমরমস্থমতণক সুণর্াগ তদওয়া ও ততািার 
ি ত্ত্বণক ম্লান্ করার েন্য আিায় ক্ষিা কর। মপতা, আমি 
দমুশ্চন্তাগ্রস্থ ও উমদ্বগ্ন  ণয়মি, অথি ততািার বাকয বণ  এর 
তকান্টাই আিার করা উমিত ন্য়, বরং আিার তসগুণ াণক 
ততািার উপণর তিণ  তদওয়া উমিত, কারে তুমিই আিার 
তদখাণশান্া করি। আর তাই মপতা-- 

* র্ারা আিার কাণি মপ্রয়, অথি এখন্ও োণন্ ন্া 
র্ীশুর আগিন্  ণয়ণি তাণদর েন্য আিার অন্তণরর 
মিন্তাণক আমি ততািার পাণয়র কাণি রাখমি। তাণদর 
অন্তণর ততািার উপমস্থমতর আণ া জ্বাম ণয় দাও এবং 
তাণদর আমত্মক তিাখগুণ া খুণ  দাও (ন্াি ধণর ধণর 
তাণদর েন্য প্রাথযন্া করুন্)। 
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* িমবষযত ও টাকা-পয়সার মবষয়ক তর্ দমুশ্চন্তাগুণ া 
আিাণক েমড়ণয় ধণরণি, আমি এই ধরণন্র মিন্তা 
ততািার উপণর তিণ  মদমচ্ছ; কারে তুমি আিার সব 
অিাব সম্বণে োন্। 

* আিার িারপাণশর েগণতর অবস্থা ও অেকারণক আমি 
ততািার পাণয়র কাণি রাখমি। আেণকর মদণন্ আমি 
তঘাষো করমি “তুমিই সিস্ত আশার ঈশ্বর!” 
(আপন্াণক প্রস্তুত করার েন্য পমবত্র আত্মাণক অনু্ণরাধ 
করুন্ তর্ন্ আপন্ার িণধয তর্ আশা আণি, তা তকন্ 
আণি, তস মবষণয় তকাি  ও সম্মান্পূেয উত্তর মদণত 
পাণরন্)। 

আর তাই মপতা, তুমি ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা আিাণক 
শমক্তশা ী কর তর্ন্ আমি আিার েীবন্ সম্বণে দমুশ্চন্তা ন্া 
কমর। মকন্তু তর্সব মবষয় আিাণক মিন্তায় তিণ  তদয়, 
তসগুণ াণক তর্ন্ আমি প্রাথযন্ার মবষয় কণর তুম --তর্ন্ আমি 
আিার িণধযকার প্রণতযকটি উমদ্বগ্নতাপূেয মিন্তা মন্ণয় ততািার 
কাণি আসণত পামর। আমি তর্ন্ সব সিয় এই েগণতর 
মবষয়গুণ ার তিণয় ততািার রাণেযর মবষয়গুণ াণক মন্ণয় আরও 
তবশী কণর মিন্তা কমর। এিন্মক আিার দবুয তা ও অিাণবর 
িণধয আন্ন্দ করণত আিায় মশখাও, কারে আমি োমন্ র্খন্ 
আমি দবুয , তখন্ তুমি শমক্তশা ী এবং খ্রীণষ্টর শমক্ত আিার 
উপণর আণি। র্খন্ আমি োমন্ ন্া আিাণক মক করণত  ণব, 
তখন্ও আিার তিাখগুণ া তর্ন্ ততািার উপণর থাণক। মপতা, 
আমি োমন্ তর্, আিার এই েীবন্ আিার মন্ণের ন্য়, আর 
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তুমি আিার পাণয়র ধাপগুণ া পমরিা ন্া করণব। দপুুণর 
খাওয়ার েন্য তর্ তিণ টি পাাঁিটা তিাট তিাট রুটি আর দু’টি 
িাি মন্ণয় দাাঁমড়ণয় মি , তার িত কণর আিার প্রাথযন্া, তুমি 
আিাণক ততািার রাণেযর মন্মিণত্ত বযব ার কর। ততািার 
পমবত্র আত্মা দ্বারা তুমি আিার আমত্মক তিাখ খুণ  দাও। 
কারে এসব প্রাথযন্া আমি র্ীশুর ন্াণি িাই, আণিন্।! 

 

 

 ূক ১:৩৭; ১ মপতর ৫:৭; 
১ মপতর ৩:১৫; গীতসংম তা ১৯:৮; 

িমথ ৬:২৫-৩৩; 
 ূক ১২:২২-৩১; িাকয  ৮:৩৩; 

২ কমরন্থীয় ১২:৯,১০; 
২ বংশাবম  ২০:১২; মর্রমিয় ১০:২৩; 

তর্া ন্ ৬:১-১৩; 
২ কমরন্থীয় ৪:১৮; ইব্রীয় ১২:২ 
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 দি ীয় মাসদিন#২৭ 

 ুদম ো ভালবাস, আদমও 
তেন  া ভালবাদস 

  
শুরুব  আিনার জীববনর তসসব তলাকবির জনে প্রাথথনা 
করুন, োরা এখনও েীশুবক জাবন না। অনুবরায করুন 
ঈশ্বর তেন  াবির কাবি প্রকাদশ  েন। িদবত্র আত্মাবক 
অনুবরায করুন এই সুখবর তিওয়ার জনে আিনাবক প্রস্তু  

করব । 
 

 

দিতা, আিাণক ক্ষিা কর এবং আিার কঠিন্ অন্তর 

পমরবতয ন্ কর। আমি স্বীকার করমি তর্, র্খন্ আমি আিার 
িারপাণশর পমরমস্থমত এবং ত াকণদর মদণক তাকাই তখন্ আমি 
মন্রাশ ও  তাশ  ণয়মি, এিন্মক আিার রাগ  ণয়ণি। 

আমি োমন্ সুসিািার িাণন্ র্ীশুর িধয মদণয় পাপ তথণক 
উদ্ধার। র্ারা মবশ্বাস কণর তারা ঈশ্বণরর শমক্ত দ্বারা প্রণতযণক 
পাপ তথণক উদ্ধার তপণয়ণি, মকন্তু আিার েীবণন্ ততািার 
শমক্ত তদখা র্ায় ন্া। প্রিু, আিাণক ক্ষিা কর, কারে আিার 
িারপাণশর  ামরণয় র্াওয়া ত াকণদর প্রমত আিার অন্তরণক 
উদাসীন্  ণত মদণয়মি। প্রাথযন্া করমি ততািার পমরত্রাণের 
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আন্ন্দ আিার কাণি মিমরণয় আন্ তর্ন্ আমি ততািার কাণি 
মন্ণেণক সিস্ত অন্তর মদণয় সিপযে করণত পামর। 

মপতা, আিাণক ততািার সাক্ষয ব ন্ করার েন্য একেন্ 
আদযশ ত াক  ণত সা ার্য কর তর্ন্ আমি আবার ততািার 
সুসিািার প্রকাশ করণত পামর। ততািার আত্মা দ্বারা আিাণক 
প্রস্তুত কর তর্ন্ আিার িণধয তর্ আশা আণি, তা তকাি  ও 
সম্মান্পূেয িাণব আমি ব ণত পামর। অমবশ্বাসীণদর প্রমত 
তপ্রমরত্ তপৌণ র িত আিাণক গিীর অনু্িূমত দাও তর্ন্ 
ততািার সুসিািার আিার িণধয জ্বণ  উণ । আমি ততািার 
ি ত্ব, িা  স্বিাব এবং খ্রীষ্ট র্ীশুর িণধয পাওয়া পমরত্রাণের 
কথা তঘাষো করণত িাই। তুমিই আিার পাপগুণ া ক্ষিা 
কণরি এবং আিার ঋে তশাধ কণরি। আিার কাে ও 
কথাবাতয ায় ততািার উপমস্থমত তুমি প্রকাশ কর। প্রিু, তুমি 
র্াণদর িা বাস, আমিও তাণদর িা বাসণত িাই। র্ীশুর িত 
কণর িা বাসণত আিাণক মশখাও। র্ীশুর ন্াণি এই প্রাথযন্া 
িাই, আণিন্। 

 

িমথ ৬:২৫-৩৩; তরািীয় ১:১৬; 
গীতসংম তা ৫১:১২,১৩; 

১ মপতর ৩:১৫; তরািীয় ৯:১,২; 
ইব্রীয় ৯:২৭; ইব্রীয় ১০:১০-১৪; 

২ কমরন্থীয় ২:১৪ 
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দি ীয় মাসদিন#২৮ 

ফসবলর দিবক আমার 
তিাখগুবলা তফরাও 

 
 

 

দিতা, এই পৃমথবীর সব োমতণদর উপণর তুমিই ি ান্ এবং 

ততািার উণেশযই তকব  পূেয  ণব! সারা পৃমথবীর ত াকণদরণক 
ততািার মন্ণের কাণি মন্ণয় আসার েন্য তুমি কাে কণর 
র্াচ্ছ। মপতা, োমতরা তর্ন্ ততািার প্রশংসা কণর এবং 
ততািার ন্াণির উপরু্ক্ত তগৌরব তর্ন্ ততািাণক তদয়। সারা 
পৃমথবী েণুড় ততািার ত াকণদর উপণর তর্ন্ উেীপন্া তন্ণি 
আণস এবং পমবত্র আত্মার শমক্ত দ্বারা তর্ন্ ততািার িণ্ড ী 
েীবন্ত  ণয় উণ ! 

প্রাথযন্া কমর তুমি আিাণক উেীমপত কর এবং আে 
আিার পমরবাণর, প্রমতণবশীণদর কাণি এবং কিযস্থণ  
সুসিািাণরর রােদতূ  ওয়ার েন্য আিাণক প্রস্তুত কর। 
আিার িারপাণশর ত াণকরা তর্ন্ আিার িধয মদণয় ততািাণক 
তদখণত পায়। মপতা, আিার িণধযকার র্ীশুর আণ া ও 
সুসিািার অন্যণদর সািণন্ জ্বাম ণয় দাও তর্ন্ তারা ততািার 
মদণক মিণর ও ততািার তগৌরব কণর। 
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আিার িণধয খ্রীণষ্টর আণ া মন্ণি র্াওয়ার েন্য তুমি 
আিাণক ক্ষিা কর--কারে তুমি বণ ি তর্, র্মদ আিার 
িণধযকার আণ া অেকার  য়, তা ণ  তসই অেকার কত 
িীষে  ণব! মপতা, তুমি আিার অন্তর োন্। তুমি আিার 
িণধযকার সব পাপ প্রকাশ কণর দাও, কারে আমি তকব  
ততািার কাণিই সিমপযত  মচ্ছ। (থািুন্ এবং পমবত্র আত্মাণক 
আপন্ার কাণি কথা ব ণত সুণর্াগ মদন্। প্রাথযন্া করুন্ এবং 
তর্সব মবষয় মতমন্ আপন্ার িণন্ আন্ণিন্, তসগুণ া স্বীকার 
করুন্...)। 

এই েগৎ বা েগণতর মেমন্ষগুণ াণক িা বাসার  াত তথণক 
আিাণক রক্ষা কর, কারে েগণতর েন্য িা বাসা এবং 
ততািার েন্য িা বাসা একসণঙ্গ থাকণত পাণর ন্া। আিার 
িারপাণশর ত াকণদর েন্য ততািার তর্ িিতা, তসই িিতা 
মদণয় আিাণক পূেয কর এবং র্ীশুর িত িা বাসণত আিাণক 
সা ার্য কর। মপতা, তুমি তর্সব মেমন্ষ িা বাস, আমিও 
তর্ন্ তসগুণ াণত ক্রিশঃ অনু্রক্ত  ই--আিার িারপাণশর 
ত াকণদর েীবন্ তর্ন্ পমরবতয ন্  য়। আিাণক এিন্ সুণর্াগ 
কণর দাও তর্ন্ আমি িস  ঘণর আন্ণত পামর! আিার 
অন্তরণক এিন্ জ্ঞান্ দ্বারা পূেয কর তর্ন্ আমি বুমঝ তর্--
মন্শ্চয়ই র্ীশু শীঘ্রই আসণিন্! প্রিু, আিাণক ততািার প্রমত 
মবশ্বস্তিাণব ি ণত সা ার্য কর। প্রাথযন্া করমি এটা কর তর্ন্ 
আিার েীবণন্ র্ীশু ি ান্  ণত পাণরন্ এবং মতমন্ তর্ দঃুখ-
কষ্ট তপণয়ণিন্, তার পুরস্কার তপণত পাণরন্। এই প্রাথযন্া 
র্ীশুর ন্াণি িাই, আণিন্। 
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দি ীয় মাসদিন#২৯ 

িয়ালু েব  আমায় দশখাও 
 
 

 

দিতা, ততািায় ধন্যবাদ খ্রীষ্ট র্ীশুর িধয মদণয় আিার প্রমত 

দয়া কণর তুমি আিার পাপগুণ া ক্ষিা কণরি। এিন্মক 
অকৃতজ্ঞ ও দষু্ট ত াকণদর প্রমতও তুমি দয়া ু  ণয়ি-- আমিও 
তর্ন্ তসরকি  ণত পামর। মপতা, আিাণক সা ার্য কর; কারে 
আমি প্রায়ই মন্ণেণক সণন্দণ র কাণি সিপযে কমর। ততািার 
আত্মা দ্বারা আিাণক পমরবতয ন্ কর, কারে আমি আিার 
অন্তর কঠিন্ কণর রামখ এবং অন্যণদর প্রমত আিার মিন্তাগুণ া 
তপ্রিপূেয বা দয়া ু ন্য়। প্রায়ই আমি আিার িারপাণশর 
ত াকণদর মবিার কমর বা তাণদরণক দয়া করার পমরবণতয  
মন্ণের গা বাাঁমিণয় িম । ততািার িণন্ান্ীত োমত, পমবত্র এবং 
ততািার িা বাসার মপ্রয় পাত্র ম সাণব প্রাথযন্া করমি তর্ন্ 
ততািার িিতা, দয়া, ন্ম্রতা, ন্রি-স্বিাব ও ধধর্য মদণয় 
আমি মন্ণেণক োকণত পামর। মপতা, আে আমি কাপণড়র িত 
কণর এসব গুে পমরধান্ করার মসদ্ধান্ত মন্মচ্ছ। 

প্রাথযন্া কমর, তর্িাণব আমি েীবন্র্াপন্ কমর এবং তর্িাণব 
অন্যণদর সণঙ্গ রু্ক্ত, তসখান্ তথণক সিস্ত স্বাথযপরতা ও 
উচ্ছঙৃ্খ তা দরূ কণর দাও। আমি তর্ন্ মন্ণের তিণয়ও 
িারপাণশর ত াকণদর কথা তবশী মিন্তা কমর এবং মন্ণের 
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স্বাণথযর উপণর অন্যণদর স্বাথযণক তদমখ। আিার েীবণন্ তর্ন্ 
খ্রীণষ্টর িণন্ািাব তদখা র্ায়। আিাণক শমক্তশা ী কর তর্ন্ 
আিার পমরবার, প্রমতণবশী, বেু-বােব, স পাঠী ও 
স কিীণদর সািণন্ আমি ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা র্ীশুর 
দয়ার আদশয  ই। র্াণদরণক িা বাসা আিার পণক্ষ স ে এবং 
র্াণদরণক িা বাসা আিার পণক্ষ মবণশষ কণর কঠিন্, উিণয়র 
কাণি আমি তর্ন্ র্ীশুর িা বাসা ও দয়ার আদশয তদখাণত 
পামর। 

প্রিু, আমি তর্ন্ অিাবীণদর প্রমত দয়া ু  ণত পামর; কারে 
আমি োমন্ এই কাণের িধয মদণয় আমি ততািাণক সম্মান্ 
কমর। র্ীশুর েন্য কণরমি িণন্ কণর আমি তর্সব দয়ার কাে 
কণরমি, তার প্রণতযকটি কাণের কথা আিাণক িণন্ কমরণয় 
দাও। এই দয়ার কােগুণ া তর্ন্ এই অেকার েগণত আণ া 
ম সাণব আিার েীবন্ তথণক বমষযত  য়, অন্যণদরণক ততািার 
কাণি মন্ণয় আণস এবং তুমি তর্ন্ ততািার ন্াণির উপরু্ক্ত 
িম িা পাও। আমি খ্রীণষ্টণত আমি এবং আিাণক অণন্ক তবশী 
ক্ষিা করা  ণয়ণি বণ  তুমি আিাণক দয়া, িিতা ও ক্ষিাপূেয 
েীবন্র্াপণন্র েন্য আহ্বান্ কণরি। আিার িণধয পমবত্র 
আত্মার কাে দ্বারা তুমি এই কাে পূেয কর। এই প্রাথযন্া 
আমি প্রিু র্ীশুর ন্াণি িাই, আণিন্। 
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দি ীয় মাসদিন#৩০ 

দনবজর িবথ িলব  
আমাবক বাযা িাও 

 
 

 

দিতা, আমি খুবই কৃতজ্ঞ তর্, তুমি িিতািয় ও দয়া ু, 

তক্রাণধ ধীর, িা বাসায় ি ান্। ততািার মবশ্বস্ত িা বাসা 
মিরকা  স্থায়ী! 

আিার পাপ অনু্সাণর আিাণক শামস্ত ন্া মদণয় আিার িণধয 
তথণক আিার পাপ পমশ্চি তথণক পূবয র্তদরূ ততদণূর তিণ  
তদওয়ার েন্য ততািায় ধন্যবাদ! ততািার মবশ্বস্ত িা বাসা 
মিরকা  স্থায়ী! 

ততািার অট  িিতার েন্য, তুমি তর্ আিার দবুয তার 
সীিা সম্বণে োন্ এবং এখন্ও আিাণক িা বাস, তসেন্য 
ততািায় ধন্যবাদ। ততািার মবশ্বস্ত িা বাসা মিরকা  স্থায়ী! 

আিাণক ক্ষিা কর, কারে অণন্ক সিয় আমি ততািার 
িা -স্বিাণবর সুণর্াগ মন্ণয়মি এবং ততািার দয়ার অপবযব ার 
কণরমি। আিায় ক্ষিা কর, কারে আমি ততািাণক আিার 
মন্ণের িত কণর গড়ণত তিষ্টা কণরমি। আিার দমৃষ্টণত তর্ 
পণথ আিার র্াওয়া উমিত বণ  আমি িণন্ কমর, তস পণথ 
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র্াওয়ার মসদ্ধান্ত আমি মন্ণয়মি। ততািার বাণকযর বাধয ন্া 
 ণয় আমি ততািার কণন্ঠর প্রমত আিার কান্গুণ া বে কণর 
তরণখমি। (থািুন্ এবং প্রিুর সািণন্ অনু্ণশািন্া করুন্. . .) 

প্রিু, ততািায় ধন্যবাদ তুমি আিাণক ততািার কাণি মিণর 
আসার েন্য আহ্বান্ কণরি তর্ন্ আমি সব সিয় বাড়ীণত 
ততািার বামড়ণয় তদওয়া  াণতর মদণক তদৌণড় তর্ণত পামর। 
আিার তস্বচ্ছািারী অন্তরণক পা ারা দাও এবং ততািার পমবত্র 
আত্মা দ্বারা আিাণক শমক্তশা ী কর, কারে আমি স্বীকার 
করমি তর্, আমি প্রায়ই েগণতর টান্ খুব তবশী অনু্িব কমর 
এবং আমি স ণে মদমগ¦মদক  ণয় র্াই। মপতা, আমি আিার 
 াত  াঙ্গণ  মদণয় আবার তপিন্ মিণর তাকাণত িাই ন্া। 
আিার অন্তর তর্ন্ অমবি , মস্থর ও অমবিক্ত  য়। আিাণক 
তুমি একটা ন্ত-ন্ম্র ও অনু্তপ্ত বাধয অন্তর দান্ কর। 
ততািার পথগুণ াণত ি ণত আিাণক সা ার্য কর। 

মপতা, ততািার আত্মার সণঙ্গ একই তাণ  ি ণত এবং 
আিার সক  পণথ ততািাণক স্বীকার কণর এমগণয় তর্ণত আিায় 
মশখাও। ততািার পুত্র র্ীশুই এই েগণতর আণ া এবং তুমি 
প্রমতজ্ঞা কণরি তর্, র্মদ আমি র্ীশুণক অনু্সরে কমর, তা ণ  
আমি কখন্ও অেকাণর পা তি ব ন্া, বরং েীবণন্র আণ া 
পাব! ততািার বাকয ও ততািার পমবত্র আত্মার বাধয  ণয় 
ততািাণক অনু্সরে করণত আিায় সা ার্য কর। আমি ততািার 
কন্ঠ শুন্ণত িাই তর্ন্ আমি আিার মন্ণের পণথ ন্া মগণয় 
সারা েীবন্ ধণর ততািাণক িীষে িাণব অনু্সরে করণত 
পামর। একিাত্র মর্মন্ আিাণক পণড় র্াওয়ার  াত তথণক রক্ষা 
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কণরন্, তসই র্ীশু খ্রীণষ্টর শমক্তশা ী ন্াণি এই প্রাথযন্া িাই, 
আণিন্। 
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 দি ীয় মাসদিন#৩১ 

ত ামার আত্মায় িলব  
আমায় সাোেে কর 

 
 

 

দিতা, আিার েীবণন্ পমবত্র আত্মার উপমস্থমতর েন্য আমি 

খুবই কৃতজ্ঞ। আিাণক র্ীশুর কথাগুণ া িণন্ কমরণয় তদবার 
েন্য এবং ততািার বাণকযর প্রমতজ্ঞা অনু্সাণর আিার অন্তণর 
সান্ত¡ন্া, পরািশয ও শামন্ত দাণন্র েন্য ততািায় ধন্যবাদ। তুমি 
আিাণক ক্ষিা কর, কারে আমি তাাঁর কন্ঠ উণপক্ষা কণর 
মন্ণের পণথ িম । আমি আিার পাণপর মবষণয় অে ুাত মদই 
এবং ততািার আশীবযাদ  ারাই। মপতা, ততািার আত্মার 
অনু্ণপ্ররোয় আিাণক আরও তবশী সংণবদন্শী  কণর ততা । 
আিার অন্তণরর সক  কঠিন্তা দরূ কর এবং আিাণক একটা 
সুন্দর অন্তর দাও। 

র্খন্ আমি ততািার তসবা কমর, তখন্ ততািার পমবত্র 
আত্মা দ্বারা আিার েীবণন্র  ুকাণন্া পাপ প্রকাশ কর। 
(থািুন্ এবং প্রিুর সািণন্ অণপক্ষা করুন্। তর্সব মবষয় 
মতমন্ আপন্ার িণন্ আন্ণবন্, তসগুণ ার েন্য অনু্ণশািন্া 
করুন্...) আিাণক শমক্ত দাও তর্ন্ ততািার পমবত্র আত্মার 
পূেযতার অমিজ্ঞতা  াি করণত পামর। আিার প্রাথযন্া, র্া 
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ততািার কাণি আন্ন্দেন্ক ন্য়, এিন্ সব মকিু তথণক 
এণকবাণর ঘুণর দাাঁড়াণত পামর। 

মপতা, ততািার বাকয প্রমতজ্ঞা কণরণি তর্, র্ারা ততািার 
কাণি িাইণব, তাণদরণক তুমি পমবত্র আত্মা তদণব। আর তাই 
ততািার সন্তান্ ম সাণব আিার অনু্ণরাধ--ততািার পমবত্র আত্মা 
দ্বারা আিাণক সণতে ও পূেয কর! ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা 
খ্রীষ্ট র্ীশুর েন্য মবেয়ী েীবন্র্াপন্ করণত আিাণক শমক্ত 
দাও। প্রাথযন্া করমি আমি তর্ন্ ততািার একেন্ সাক্ষী  ণয় 
ততািার বাকয ব ণত পামর। কখন্ এবং মক আিার ব া 
উমিত, ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা আিাণক তা মশখাও। 

প্রিু, আমি ততািার আত্মায় ি ণত িাই তর্ন্ আিার পাপ-
স্বিাণবর ইচ্ছা ও আকাংখাগুণ া ধ্বংস  ণয় র্ায়। শয়তাণন্র 
মবরুণদ্ধ দঢ়ৃিাণব দাাঁড়াণত, ধধর্য ধরণত ও ততািার ইচ্ছা পা ন্ 
করণত আিাণক শমক্ত দাও। আিার েীবণন্ তর্ন্ প্রথি 
মশষযণদর িত কণর আন্ণন্দর পূেযতা এবং পমবত্র আত্মার 
উপমস্থমত তদখা র্ায়। আিার িণধয র্ীশুণক আরও 
পমরষ্কারিাণব তদখার িধয মদণয় তর্ন্ ততািার ন্াণির তগৌরব 
 য়! র্ীশু খ্রীণষ্টর ন্াণি এই প্রাথযন্া িাই, আণিন্।। 

 

 

তর্া ন্ ১৪:২৬; তর্া ন্ ১৪:১৬; 
তর্া ন্ ১৬:৮; তরািীয় ৮:২৬,২৭; 
মর্ম ণষ্ক  ৩৬:২৬;  ুক ১১:১৩; 
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তপ্রমরত্ ১:৮; তপ্রমরত্ ৪:৩১; 
 ূক ১২:১২; গা াতীয় ৫:২২-২৫; 
ইমিষীয় ৬:১১; তপ্রমরত্ ১৩:৫২ 
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 ৃ ীয় মাসদিন#১ 

আমাবক ন ুন কবর ত াবলা 
 
 

 

দিতা, আমি ততািাণক ধন্যবাদ মদই তর্, খ্রীণষ্টর রণক্তর িধয 

মদণয় আিাণক ততািার কাণি আন্া  ণয়ণি! ততািাণক ধন্যবাদ 
তর্, র্ীশু আিার পাণপর বাধা ধ্বংস কণরণিন্, র্া আিাণক 
ততািার কাি তথণক দণূর সমরণয় তরণখণি। মপতা, ততািার সণঙ্গ 
এই পমবত্র সম্পকয ণক উণপক্ষা করার েন্য আিায় ক্ষিা কর। 

মপতা, তুমি আিাণক র্া র্া স্মরে কমরণয় মদণয়ি, তা 
উণপক্ষা কণর আমি মন্ণের পথ তবণি মন্ণয়মি। তসেন্য 
আিাণক ক্ষিা কর। 

প্রিু, আিাণক ক্ষিা কর, কারে আমি ততািার বাকয 
অবণ  া কণরমি। আিার মবমিন্ন কাে-কিয ও অবসর সিয় 
কাটাণন্ার িধয মদণয় আমি ততািার সণঙ্গ আিার সম্পকয  
রাখাণক অবজ্ঞা কণরমি। তসেন্য আিাণক ক্ষিা কর। 

আমি ততািার কািাকামি তর্ণত িাই, মকন্তু আিার আত্মা 
ইচ্ছকু  ণ ও তদ  দুবয । ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা আিাণক 
শমক্ত দাও তর্ন্ আিার েীবন্ তথণক এই েগণতর কতৃয ত্ব দরূ 
 য়। 
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আমি প্রায়ই  ামরণয় র্াওয়া তিড়ার িত কণর মবপণথ 
মগণয়মি, তাই অনু্ণরাধ করমি তুমি আিাণক আরও একটি 
বার কাণি তটণন্ ন্াও, কারে আমি ততািার আণদশগুণ া িুণ  
র্াই মন্। 

পমরত্রাণের আন্ন্দ মন্ণয় ি ণত তুমি আিাণক একটি ইচ্ছকু 
অন্তর দাও, কারে তুমি আিার থাকবার স্থান্। পা াড়-পবযত 
সৃমষ্টর পূণবয বা এই পৃমথবী ও েগৎ সৃমষ্টরও পূণবয, অন্ন্তকা  
েণুড় তুমিই ঈশ্বর। তুমি আিার েন্য তর্সব সুন্দর সুন্দর 
কাে কণরি তা আমি স্মরে করব এবং ততািার ি ান্ ন্াণি 
আন্ন্দ করব। (থািুন্ এবং আপন্ার প্রিুর িঙ্গ িয়তার 
কথা স্মরে করুন্ ও তাাঁণক ধন্যবাদ মদন্)। 

মপতা, আিার আন্তমরক ইচ্ছা তর্ন্ আমি ততািার আশ্রণয় 
বাস কমর এবং ততািার িায়ায় মবশ্রাি মন্ই, কারে তুমি 
আিার আশ্রয় ও আিার দগুয। আিার েীবন্র্াপন্, কথাবাতয া 
ও মিন্তায় ততািার উপমস্থমতণত থাকণত আিায় মশক্ষা দাও। 

আমি তর্ন্ র্ীশু খ্রীণষ্টর িত  ণয় উঠি। খ্রীণষ্টর ন্াণি 
আমি এই প্রাথযন্া করমি, আণিন্। 

 

 

ইমিষীয় ২:১২-১৪; 
গীতসংম তা ১১৯:১৭৬; 
গীতসংম তা ৫১:১২; 
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গীতসংম তা ৯০:১,২; 
১ বংশাবম  ১৬:১০-১২; 

গীতসংম তা ৯২:১; 
তর্া ন্ ১৫ অধযায় 
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 ৃ ীয় মাসদিন#২ 

আদম ত ামার উির আশা রাদখ 
 
 

 

দিতা, তুমি বণ ি ততািার সম্মুণখ আিার মস্থর  ণত  ণব 

এবং ততািার েন্য ধধর্যপূবযক অণপক্ষা করণত  ণব তর্ন্ আমি 
অমস্থর ন্া  ই। মকন্তু আমি স্বীকার করমি প্রায়ই আমি এর 
মবপরীত কাে কমর। আমি বম , “প্রিু, আমি ততািার উপণর 
মন্িয র কমর”, অথি িয়, দমুশ্চন্তা ও সণন্দণ  আিার মিন্তাগুণ া 
পূেয। আিার বতয িান্ পমরমস্থমতগুণ া তথণক আিাণক িুক্ত 
করার েন্য ততািার ও ততািার শমক্তর উপণর মন্িয র ন্া 
কণর, অন্য মেমন্ষগুণ ার (ণর্িন্- মন্ণের মবিার-বুমদ্ধর) 
উপর আমি মন্িয র কণরমি। 

প্রিু, আিাণক দয়া কর এবং ততািার উপর মন্িয র করণত 
আিাণক শমক্তশা ী কর। প্রমত সকাণ  আিাণক শমক্ত দাও এবং 
প্রণতযকটি কঠিন্ পমরমস্থমতণত আিাণক উদ্ধার কর। ততািার 
পমবত্র আত্মা দ্বারা আিার আশার িণধয আন্মন্দত  ণত, 
কণষ্টর িণধয ধধর্যশী   ণত এবং প্রাথযন্ার িণধয মবশ্বস্ত  ণত 
আিাণক সা ার্য কর। পমবত্র আত্মার ক্ষিতা িাড়া আমি এসব 
কাে করণত পামর ন্া, কারে মবমিন্ন পমরমস্থমতর িাপ ও মিন্তা 
আিাণক আচ্ছন্ন কণর আণি। 
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মপতা, তুমি র্া প্রমতজ্ঞা কণরি, তা পা ন্ কণর আমি 
র্ীশুর িত  ণত িাই। দঃুখ-কষ্টণক তপ্রিপূেয শাসন্ ম সাণব 
স য করার েন্য আিাণক সা ার্য কর, তর্ন্ আমি োন্ণত 
পামর তর্, ততািার সন্তান্ ম সাণব তুমি আিার সণঙ্গ বযব ার 
করি। আমি প্রাথযন্া করমি তুমি আিার েীবণন্ ধামিযকতা ও 
শামন্তর িস  বুন্ণব, কারে আমি ততািার উণেশয সিূণ র 
কাণি সিমপযত  মচ্ছ। 

তর্সব মদক মদণয় আমি ততািার উপর মন্িয র কমর ন্া 
এবং আিার িণধয ততািার িমরত্রণক মন্খুাঁত কণর তুম  ন্া, 
তসরকি প্রণতযকটি মদকণক তুমি ধ্বংস কণর দাও। আিার 
েীবণন্র েন্য ততািার উণেশয সিূ  তর্ন্ সব সিয় আরও 
পমরষ্কার  য় এবং ততািার উপণর আিার মন্িয রতা তর্ন্ 
আরও তবণড় র্ায়। আর মপতা, পুন্রুত্থাণন্র শমক্ত তর্ন্ 
আিার েীবণন্ স্পষ্ট তদখা র্ায়। প্রিু, আিার অন্তণরর 
তিাখগুণ া খুণ  দাও তর্ন্ আমি ততািাণক আরও িা  কণর 
োন্ণত পামর। প্রিু, তর্ আশার েন্য তুমি আিাণক তডণকি, 
তসই আশা সম্বণে তর্ন্ আমি োন্ণত পামর। 

ততািার উপর মন্িয রতার আশা রাখণত সা ার্য কর তর্ন্ 
আিার অন্তর অমবি   য় এবং আমি িয় ন্া পাই। এিন্মক 
র্খন্ আিার িারপাণশর ে  উপণরর মদণক উণ  আণস, 
তখন্ও তা আিাণক ধরণত পারণব ন্া, কারে তুমি আিার 
আশ্রয় স্থান্। আিাণক শমক্তশা ী ও সা সী কর, কারে 
ততািার উপর আিার আশা রণয়ণি। তুমি িগ্ন অন্তণরর 
ত াকণদর কািাকামি থাক এবং র্াণদর অন্তর িুরিার  ণয় 
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তগণি, তুমি তাণদর রক্ষা কর। র্খন্ আমি ততািাণক মিৎকার 
কণর ডামক তখন্ তুমি আিার ডাক শুন্ণব এবং আিার 
সিস্ত কষ্টগুণ া তথণক আিাণক িুক্ত করণব। 

মপতা, আে আমি ততািার উপর আশা রাখমি। র্ীশুর 
ন্াণি এই প্রাথযন্া িাই, আণিন্। 

 

 

গীতসংম তা ৩৭:৭; গীতসংম তা ২০:৭; 
মর্শাইয় ৩৩:২; তরািীয় ১২:১২; 

ইব্রীয় ১২:৭-১১; ইমিষীয় ১:১৮,১৯; 
গীতসংম তা ৫৭:৭; গীতসংম তা ১১২:৭,৮; 
গীতসংম তা ৩২:৬,৭; গীতসংম তা ৩১:২৪; 

গীতসংম তা ৩৪:১৭-১৯ 
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 ৃ ীয় মাসদিন#৩ 

ো ত ামার অন্তরবক কে তিয়, 
 ার জনে আমার অন্তরও কে 

িায় 
 
 

 

দিতা, ততািাণক ধন্যবাদ তর্, তুমি র্ীশুর িধয মদণয় বণ ি 

তুমি িসণ র িাম ক এবং তুমি িাও ন্া তকউ ধ্বংস  ণয় 
র্াক। তুমি বণ ি তর্, তুমি আিাণক িানু্ষ-ধরা তেণ  করণব 
এবং আমি একা ন্ই--এই কাে তশষ করার েন্য তুমি 
আিার িণধয কাে কণর িণ ি! আিাণক কথা ব ার েন্য 
আিার িুণখ িাষা দাও, তর্ন্ আমি র্ীশুর কথা তঘাষো 
করণত পামর। আিায় ক্ষিা কর, তকন্ন্া অস্থায়ী মেমন্ষগুণ ার 
মদণকই তকব  আিার দমৃষ্ট মি , মকন্তু আমি স্থায়ী ও 
অন্ন্তকা ীন্ মেমন্ষগুণ ার মদণক দমৃষ্ট মদণত িাই। মপতা, 
আিাণক পমরবমতয ত কর। আিার এই েীবন্ তর্ন্ ততািার 
িমরত্র প্রকাশ কণর--কারে তুমিই সিস্ত িিতার ঈশ্বর। 
প্রাথযন্া কমর  ামরণয় র্াওয়া, অিাবী ও অস ায় ত াকণদর 
েন্য ততািার অশ্রু তুমি আিার তিাণখ দাও। তুমি তদখণত 
পাচ্ছ ত াকণদর েন্য একেন্ রাখাণ র দরকার। একইিাণব 
ত াকণদর মদণক তদখণত আিাণক সা ার্য কর। তাণদর েন্য 
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তর্িাণব ততািার অন্তর কষ্ট পায়, তসিাণব আিার অন্তরও 
তর্ন্ কষ্ট পায়। র্ারা ধদম ক ও আমত্মকিাণব তৃষ্ণাতয , 
বে ীন্, বন্দী, তসই ত াকণদর মদণক তাকাণন্ার েন্য আিাণক 
আমত্মক তিাখ দাও। তর্সব ত াকণদর পমরিা ন্া ও মন্ণদযশন্া 
দরকার, র্ারা অিাবী, তাণদর মদণক আমি ততািার িত কণর 
দমৃষ্ট মদণত িাই। (থািুন্ এবং ন্াি ধণর ধণর আপন্ার 
পমরমিত তসসব ত াকণদর েন্য প্রাথযন্া করুন্, র্ারা এখন্ও 
খ্রীষ্টণক োণন্ ন্া। পমবত্র আত্মার েন্য প্রাথযন্া করুন্ তর্ন্ 
মতমন্ তাণদর আমত্মক তিাখগুণ া খুণ  তদন্)। 

প্রাথযন্া করমি আিার অন্তণরর কঠিন্তা দরূ কর এবং 
আিাণক পমরবমতয ত কর। ততািার উপমস্থমতণত বাস করার 
েন্য, ততািার পমবত্র আত্মায় ি ণত এবং ততািার কন্ঠ শুন্ণত 
আিাণক সা ার্য কর। আমি স্বীকার করমি তর্, প্রায়ই ততািার 
িা বাসা প্রকাণশ বা এিন্মক অন্যণদর প্রমত ততািার দয়া 
প্রকাণশ আমি  জ্জা তপণয়মি। তুমি আিাণক শমক্ত দাও তর্ন্ 
আমি ততািার সুসিািাণরর একেন্ দতূ  ণত পামর। আমি 
ততািার েন্য আিার িা বাসা অনু্সাণর সা ণসর সণঙ্গ 
েীবন্র্াপন্ করণত িাই। প্রিু, আিার েীবণন্র সক  
ইতঃস্ততা ও  জ্জা দরূ কর এবং এর পমরবণতয  আিার িণধয 
“পমবত্র সা স” দাও। 

আিাণক স্মরে কমরণয় দাও তর্, ততািার আন্ন্দই আিার 
শমক্ত। ত  প্রিু, তুমি আিার ঈশ্বর! আমি তকব  ততািাণত 
মন্িয র কমর। ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা তুমি এসব মেমন্ষ 
কর। র্ীশুর ন্াণি এই প্রাথযন্া িাই, আণিন্। 
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 ৃ ীয় মাসদিন#৪ 

আমাবক জীবন্ত জল দিবয় িণূথ কর 
 

নীরব তোন এবং আিনার জীবন তথবক তবদরবয় আসা 
“জীবন্ত জবলর” যারা 

তিখব  তকমন তস দবর্বয় যোন করুন। ঈশ্বরবক অনুবরায 
করুন তেন 

আিনার জীবনোিবন তসই যারাবক দ দন বাস্তব রূি তিন। 
 

 

দিতা, আমি ততািার ধন্যবাদ কমর তর্, আিার পুরাণন্া 

আমিণক র্ীশুর সণঙ্গ কু্রণশ তদওয়া  ণয়ণি তর্ন্ পাণপর এই তদ  
শমক্ত ীন্  ণত পাণর এবং পাণপর দাসত্ব তথণক আিাণক িুক্ত 
করণত পাণর। ততািাণক ধন্যবাদ তর্, ততািার পমবত্র আত্মার 
তর্ শমক্ত আিার িণধয কাে করণি, তার দ্বারা আমি মদণন্ 
মদণন্ ন্তুন্  ণয় উ মি। 

ততািার পমরত্রাণের বযবস্থাণক িূ য ন্া মদণয় আমি আিার 
পুরাণন্া আিার-বযব ার, স্বিাব ও মিন্তার মদণক মিণর মগণয়মি 
বণ  তুমি আিায় ক্ষিা কর। আিার অনু্ণরাধ তুমি আিাণক 
একটা তকাি  অন্তর দাও তর্ন্ খ্রীষ্ট র্ীশুণত পাওয়া আিার 
ন্তুন্ েীবন্ অনু্সাণর আমি ি ণত পামর। 
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ততািার বাকয ও পমবত্র আত্মার িধয মদণয় আিাণক 
ততািার মবষণয় জ্ঞাণন্ ন্তুন্ কণর ততা ার সিয় আিার িণন্র 
িাব সিূ ণক ন্তুন্ কণর ততাণ া। আিাণক র্ীশুর িত  ণয় 
উ ণত সা ার্য কর তর্ন্ তকান্ িাণব আিার েীবণন্ ততািার 
পমবত্র আত্মার কাে বাধা ন্া পায়। 

আিাণক সা ার্য কর তর্ন্ আমি অতীত মবষয়গুণ া িুণ  
র্াই। আিার েীবণন্র িরুিূমির ন্যায় স্থান্গুণ াণত েণ র 
ঝেযা বইণয় দাও। ততািার পমবত্র আত্মায় আিাণক পূেয কর 
তর্ন্ আমি ততািার েন্য তগৌরব বণয় আন্ণত পামর। আিার 
েীবন্ তথণক তর্ন্ েীবন্ত ে  বমষযত  ণত পাণর, তা তর্ন্ 
আিার িারমদণকর সক ণক সণতে করণত পাণর এবং 
অণন্কণক র্ীশুর কাণি আন্ণত পাণর। (থািুন্ এবং ঈশ্বরণক 
অনু্ণরাধ করুন্ পমবত্র আত্মার সণতে বষযে তদওয়ার েন্য। 
তাাঁর েন্য অণপক্ষা করুন্)। 

ততািাণক ধন্যবাদ তর্, র্ীশুর কারণে আিার অন্তণর আমি 
একটা ন্তুন্ গান্ তপণয়মি। এই গান্ণক সব সিয় ততািার 
উণেণশয গাওয়া প্রশংসার গাণন্ পমরেত কর। আমি িাই, এই 
গাণন্র িধয মদণয় তর্ন্ অণন্ণক তা তদখণত পায় এবং ততািার 
প্রমত িমক্তপূেয িণয় তারা তকব  ততািার উপণরই তাণদর 
মন্িয রতা রাখণব। 
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 ৃ ীয় মাসদিন#৫ 

আমাবক দশশুর নোয় দবশ্বাস িাও 
 
 

 

দিতা, র্ীশুর প্রাে উৎসণগযর িধয মদণয় আিাণক ততািার 

সন্তান্ কণরি বণ  ততািাণক ধন্যবাদ। তুমি তর্ আিাণক 
ততািার তগৌরবপূেয রাণেয দত্তক-সন্তান্ কণরি এবং র্ীশুর 
সণঙ্গ স -উত্তরামধকারী কণরি, এটা আিার বুঝবার জ্ঞাণন্রও 
অণন্ক উণধ্বয। আমি ততািার সন্তান্! আর তাই আমি 
ততািাণক মপতা ব ণত পামর।” আিাণক মশশুর ন্যায় মবশ্বাস 
এবং ততািার উপণর মন্িয রতা সম্বণে তশখাও। কারে র্মদ 
আমি পমরবমতয ত ন্া  ই এবং তিাট্ট মশশু ন্া  ই, তা ণ  
আমি কখন্ও স্বগয-রােয তদখণত পাব ন্া। 

প্রিু, আিাণক পমরবমতয ত কর! আিার অন্তর ও েীবণন্র 
অ ংকারপূেয স্বাধীন্তা দরূ কণর দাও। আমি ততািার তকাণ  
মবশ্রাি মন্ণত িাই। ত  প্রিু, মবমিন্ন মদক মদণয় তুমি আিার 
োগমতক মপতার তিণয়ও উণধ্বয। ততািার উপর মন্িয র কণর 
ি ণত আিাণক সা ার্য কর। (থািুন্ এবং পমবত্র আত্মাণক 
আপন্ার অন্তণরর “িগ্ন স্থান্গুণ াণক” সুস্থ কণর মদণত অনু্ণরাধ 
করুন্)। 
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র্ীশুর কারণে আমি ততািার কাণি আসণত তপণরমি। কারে 
আমি আর দাস ন্ই, আমি ততািার সন্তান্! আিার েন্য 
ততািার তর্ উদারতাপূেয িা বাসা, তসই িা বাসায় মবশ্রাি 
মন্ণত আিাণক সা ার্য কর। 

আমি আিার অন্তণর ততািার গান্ রাখণত িাই। আমি 
র্ীশুর িত  ণত িাই, মর্মন্ ঝণড়র িাণঝও তন্ৌকায় 
ঘুমিণয়মিণ ন্, অথি িয় পান্ মন্। আমিও তর্ন্ একই রকি 
িাণব িয় ন্া তপণত মশমখ। 

মপতা আিাণক প্রিু র্ীশুর মবষণয় দয়ায় ও জ্ঞাণন্ তবণড় 
উ ণত সা ার্য কর তর্ন্ সন্তান্  ওয়া ব ণত মক বুঝায়, তা 
আমি বুঝণত পামর। র্ীশুর িত কণর িমক্তপূেয সিপযে িাণন্ 
মক তা আিাণক মশখাও। আিার েীবণন্র পরীক্ষা ও দঃুখ-
কষ্টণক বযব ার কর তর্ন্ আিাণক তুমি বাধযতা সম্বণে মশক্ষা 
মদণত পার এবং আিাণক আরও তবশী কণর র্ীশুর িত কণর 
তু ণত পার। প্রাথযন্া কমর, তুমি তর্ আিার মপতা, এই সণতয 
ি ণত তুমি আিাণক মশখাও। এণত আিার প্রমতমদণন্র 
েীবন্র্াপণন্ আমি আরও তবশী আন্ন্দ পাব এবং পমবত্র 
আত্মায় আরও শমক্ত পাব। তুমি আিার আশ্রয় ও আিার 
দগুয, আিার ঈশ্বর, র্ার উপণর আমি মন্িয র কমর। তুমি 
আিার মপতা। র্ীশুর ন্াণি এই প্রাথযন্া িাই, আণিন্। 

 

 



 200 

িমথ ১৮:৩; িমথ ৩:১৭; 
গা াতীয় ৪:৭; ১ তর্া ন্ ৩:১; 
সিমন্য় ৩:১৭;  ূক ৮:২২-২৫; 
২ মপতর ৩:১৮; ইব্রীয় ৫:৭-১০; 

গীতসংম তা ৯১:১,২ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 201 

 ৃ ীয় মাসদিন#৬ 

আদম ত ামার রাজি ূ 
 
 

 

দিতা, আমি োমন্, তুমি আিাণক পুন্মিয ণন্র কাে করণত 

মদণয়ি--েগণতর ত াকণদর মবরুণদ্ধ তাণদর পাপ ন্া ধণর তুমি 
খ্রীণষ্টর িণধয এই েগতণক পুন্মিযম ত করি। তুমি আিার 
কাণি সুসিািাণরর বােী প্রিাণরর দাময়ত্ব মদণয়ি। তুমি আিাণক 
খ্রীণষ্টর একেন্ রােদতূ কণরি এবং তুমি িাও আিার িধয 
মদণয় অন্যণদর কাণি আণবদন্ সৃমষ্ট করণত! এটা একটা 
আশ্চর্য সুণর্াগ ও দাময়ত্ব! 

এেন্য তুমি আিাণক কথা ব ার িাষা রু্মগণয় দাও তর্ন্ 
আমি সুসিািাণরর র সয সম্বণে োন্ণত পামর। আিার প্রাথযন্া 
আিার িণধয তর্ন্ পমবত্রতার িাব সৃমষ্ট  য়, আিার 
িারপাণশর ত াকণদর তর্ একেন্ পমরত্রাতা প্রণয়ােন্, এিন্ 
সণতে উপ মি সৃমষ্ট  য় এবং র্ীশু তর্ শীঘ্রই আসণিন্, এিন্ 
উপ মি আণস! 

মপতা, আমি ন্াি ধণর ধণর ততািার কাণি তাণদর তুণ  
ধরণত িাই র্াণদর তুমি আিার েীবণন্ তরণখি, র্ারা 
ততািাণক এখন্ও োণন্ ন্া, তর্িন্- 

 * পমরবার ও বেু-বােণবরা 
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 * স কিীরা 

 * প্রমতণবশীরা 

প্রিু, আিাণক বযব ার কর তর্ন্ আমি এণদর কাণি র্ীশুর 
আণ া ও সুগে  ণত পামর! তুমি আিাণক সুণর্াগ দাও তর্ন্ 
আমি তাণদর উপকার করণত পামর এবং ততািার িা বাসার 
িধয মদণয় আিার িণধয র্ীশুণক তদখা র্ায়। অতীণত র্খন্ 
তকউ আিার কাণি সা াণর্যর েন্য এণসণি তখন্ আমি মবরক্ত 
 ণয়মি াি। এখন্ আিার িণধয তথণক মবরমক্তর িণন্ািাব দরূ 
কর। র্ীশু তর্িাণব তসবা করণতন্, তসিাণব তর্ন্ আমি 
সা ার্যপ্রাথী ত াকণদর তসবা কমর। আিার িারপাণশর ত াকণদর 
েন্য আিাণক র্ীশুর িত িিতা দাও। প্রিু, তাণদর েীবণন্ 
ততািার রাণেযর উণেশযগুণ ার েন্য আিাণক বযব ার কর। 
প্রাথযন্া কমর, ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা তাণদর অন্তণরর 
তিাখগুণ া খুণ  দাও তর্ন্ তারা অেকার তথণক আণ ার মদণক 
মিরণত পাণর এবং পাণপর ক্ষিা  াি করণত পাণর। তাণদর 
িন্গুণ া খুণ  দাও তর্ন্ তারা খ্রীণষ্টর িম িার সুসিািাণরর 
আণ া তদখণত পায় এবং পমরত্রাে তপণত আণস। তুমি আিার 
অন্তর প্রস্তুত কর--ততািাণত আিার তর্ আশা আণি, তা 
তকন্ আণি, তসই বযাপাণর কথা ব ার েন্য আিাণক সব 
সিয় প্রস্তুত কর। আমি ততািার রােয গণড় ততা ার েন্য 
িস  কাটার িাণ  থাকণত িাই এবং ততািার দ্বারা বযবহৃত 
 ণত িাই। এসব প্রাথযন্া আমি র্ীশুর ন্াণি িাই, আণিন্। 
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২ কমরন্থীয় ৫:১৮-২০; 
ইমিষীয় ৬:১৯; তর্া ন্ ৯:৪; 

তপ্রমরত্ ২৬:১৮; ২ কমরন্থীয় ৪:৪ 
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 ৃ ীয় মাসদিন#৭ 

েীশুর মম া দিবয় আমাবক িণূথ 
কর 

 
 

 

দিতা, আমি খুবই কৃতজ্ঞ তর্, তুমি পক্ষপামতত্ব কর ন্া। 

তকন্ন্া র্ারা “খ্রীণষ্টর িণধয” আণি এবং র্ারা তাাঁর িণধয 
ন্াই, তাণদর উিণয়র উপণর তুমি বৃমষ্ট পাঠিণয় থাক। সব 
িানু্ণষর প্রমত ততািার তর্ দয়া, তা আিার বুঝবার ক্ষিতার 
বাইণর! র্ারা ততািাণক ডাণক, তাণদর সকণ র প্রমত ততািার 
িা বাসা প্রিুর। মকন্তু মপতা, আমি স্বীকার করমি তর্, আমি 
প্রায়ই ততািাণক প্রকাশ কমর ন্া, মকন্তু অন্যণদর প্রমত 
পক্ষপামতত্বিূ ক আিরে কমর। ততািার বাকয বণ  তর্, র্মদ 
আমি পক্ষপামতত্ব তদখাই, তার িাণন্ আমি পাপ কণরমি। তাই 
মপতা, তুমি আিাণক ক্ষিা কর এবং ততািার িত কণর 
অন্যণদর িা বাসণত আিায় সা ার্য কর। 

আিার প্রাথযন্া আিার িত দাসণক তুমি িিতাপূেয অন্তর 
দাও। তুমি আিার তসই অন্তরণক বদণ  দাও, তর্ অন্তর 
অণন্যর তদাষ-ত্রুটি মবিার কণর তদণখ ও গবয কণর। আমি 
তর্ন্ আরও তবশী কণর দবুয  ও অন্াথণদর পণক্ষ কথা বম  
এবং গরীব ও অতযািামরতণদর অমধকার রক্ষা কমর। ততািার 
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পমবত্র আত্মা দ্বারা আিাণক িণন্ কমরণয় দাও তর্, র্মদ আমি 
গরীবণদর ক্রন্দণন্ আিার কান্গুণ া বে কণর রামখ, তা ণ  
আমি র্খন্ ডাকব, তখন্ তুমিও আিার ক্রন্দন্ শুন্ণব ন্া। 
গরীব বা র্ারা বড় ত াক তাণদর প্রমত পক্ষপামতত্ব করা 
তথণক আিাণক রক্ষা কর, কারে তুমি আিাণদর সকণ রই 
সৃমষ্টকতয া। 

তুমি আিাণক মবমিন্ন োমত ও তশ্রেীর ত াকণদর িণধয 
পুন্মিয ণন্র িাধযি ম সাণব বযব ার কর তর্ন্ আিার িণধয 
র্ীশুণক তদখা র্ায় এবং ততািার ন্াণির তগৌরব  য়। ততািার 
পমবত্র আত্মা দ্বারা আিাণক করুোপূেয  ণত সা ার্য কর। 
আিার মিন্তা, কথা বা কাণে অন্যণদর প্রমত তর্ন্ আমি 
ধবষিয ন্া তদখাই, তা তথণক তুমি আিার অন্তরণক পা ারা 
দাও। আমি তর্ন্ তকব  মন্ণের সুমবধার তিষ্টা ন্া কমর, বরং 
অন্যণদর সুমবধার তিষ্টা কমর। প্রাথযন্া কমর র্ীশুর িমরত্র ও 
িণন্ািাব তর্ন্ আিার িণধয বৃমদ্ধ পায়। মপতা, আিার 
িণধযকার সক  স্বাথযপরতা ও পক্ষপামতত্বণক ধ্বংস কর। 
আিার েীবণন্র িয় দরূ কর এবং গবযণক িুরিার কণর দাও 
তর্ন্ কু্ষধাতয ণদর খাওয়াণত বা তৃষ্ণাতয ণদর মপপাসা তিটাণত 
পামর। ততািার উপকার করমি তিণব আমি তর্ন্ অন্যণদর 
উপকার করণত পামর।  

আিার তিাখগুণ া খুণ  দাও তর্ন্ আিার িারপাণশর 
েগণতর অিাবগুণ া আমি তদখণত পাই। মপতা, আিার অন্তর 
ন্রি কণর দাও তর্ন্ আমি ততািার িা বাসা ও করুো 
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অন্যণদর কাণি িমড়ণয় মদণত পামর। এসব প্রাথযন্া আমি র্ীশুর 
ন্াণি িাই, আণিন্। 

 

 

২ বংশাবম  ১৯:৭; 
তরািীয় ২:১১; গীতসংম তা ৮৬:৫; 
র্াণকাব ২:৯; গীতসংম তা ৮২:৩; 

ম ণতাপণদশ ২১:১৩; ম ণতাপণদশ ২২:২; 
ত বীয় ১৯:১৫; র্াণকাব ২:১৩; 

মিম পীয় ২:৪,৫; িমথ ২৫:৩৪-৪৪ 
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 ৃ ীয় মাসদিন#৮ 

আদম তেন জেব র দজদনর্গুবলা 
ভাল না বাদস 

 
 

 

দিতা, আমি োমন্ তর্, সিস্ত ধন্-সম্পদ ততািার কাি 

তথণক আণস। আমি এই েগণত মকিুই সণঙ্গ মন্ণয় আমস মন্ 
এবং র্খন্ আমি অন্ন্তকাণ  প্রণবশ করব তখন্ও মকিুই সণঙ্গ 
কণর মন্ণয় তর্ণত পারব ন্া। আিাণক ক্ষিা কর, কারে 
মবমিন্ন িাণব আমি এখন্ও এই েগণতর অণন্ক মেমন্ষ ধণর 
আমি। প্রাথযন্া করমি আমি তর্ন্ ধন্-সম্পণদর উপর তথণক 
আিার আঙ্গ ুগুণ া িামড়ণয় মন্ই। টাকা-পয়সা ও মেমন্সপণত্রর 
িা বাসা তথণক এবং আরও তবশী মেমন্ষ পাওয়ার আকাংখা 
তথণক তুমি আিাণক বাাঁিাও, কারে তর্ ত াক টাকা-পয়সা 
িা বাণস তার কখন্ও র্ণথষ্ট  য় ন্া। আমি িাই আমি তর্ন্ 
ততািাণতই সন্তুষ্ট থামক। 

মপতা, আিাণক ক্ষিা কর, আমি প্রায়ই ততািার কাণি 
দান্-দশিাংশ মদণত িাই মন্ এবং মন্ণেণক ততািার আশীবযাদ 
তথণক দণূর তরণখমি। আিার পুণরা দশিাংশ ততািার কাণি 
আন্ার েন্য আিাণক উৎসাম ত কর তর্ন্ ততািার ঘণর তকান্ 
অিাব ন্া  য়। মপতা, আিাণক মশক্ষা দাও তর্ন্ আমি আরও 



 208 

তবশী কণর তখা া  াণত দান্ মদই। মপতা, আিাণক আশীবযাদ 
কর তর্ন্ আিার দাণন্র িধয মদণয় ততািার রােয বৃমদ্ধ পায়। 

প্রিু, স্বণগযর ও পৃমথবীর সবমকিু ততািারই। ত  সদাপ্রিু, 
রােয ততািার; তুমিই সবমকিু ও সকণ র উপণর প্রধান্ ও 
ি ান্। ধন্ ও সম্মান্ ততািারই কাি তথণক আণস, তুমিই 
সবমকিু শাসন্ কণর থাক। ততািার  াণতই রণয়ণি উাঁিুণত 
ততা ার শমক্ত এবং তুমিই সক ণক ও সবমকিুণত শমক্ত মদণয় 
থাক। সবমকিু ততািার কাি তথণক আণস, আর ততািার  াত 
তথণক র্া আণস, আমি তকব  তা-ই ততািাণক মদণত পামর। 

আিার প্রাথযন্া তুমি আিার অন্তর পরীক্ষা কণর তদখ তর্ন্ 
র্খন্ আমি মদই তখন্ তর্ন্ আমি তা তস্বচ্ছায় এবং আন্তমরক 
ইচ্ছা ও আন্ন্দ মন্ণয় মদণত পামর! আিার েীবণন্ িূ য ীন্ 
মেমন্ষগুণ া তর্ন্ ধ্বংস  ণয় র্ায়। ত  ঈশ্বর, একিাত্র তুমিই 
আিার সমূ্পেয িমক্ত পাওয়ার তর্াগয। র্ীশুর ন্াণি এই প্রাথযন্া 
িাই, আণিন্। 

 

 গয় ২:৮; ইণয়াব ১:২১; 
উপণদশক ৫:১০; 
িা ামখ ৩:৮-১০; 

১ তীিমথয় ৬:৬; িা ামখ ৩:১০; 
১ বংশাবম  ২৯:১০-১৭; 

িমথ ৬:২৪ 
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 ৃ ীয় মাসদিন#৯ 

আদম তেন স্ববণথর ম  তবর েবয় 
আদস 

 
 

 

দিতা, আিার েীবণন্র ঝড়গুণ ার িাণঝও র্ীশুর উপমস্থমতর 

েন্য এবং তাাঁর কণন্ঠ “থাি, শান্ত  ও” তঘাষোর েন্য আমি 
খুবই কৃতজ্ঞ। মকন্তু আমি প্রায়ই িয় পাই এবং তুমি তর্ 
আিাণক কখন্ও তিণড় র্াণব ন্া বা তযাগ করণব ন্া, তা 
মবশ্বাস করার বযাপাণর আিার িণধয ঘাটমত আণি। প্রিু, 
আিার উপণর দয়া কর! প্রাথযন্া কমর, ততািার উপণর আিার 
মবশ্বাস ও মন্িয রতা তর্ন্ বৃমদ্ধ পায়। তুমি আিার আশ্রয় এবং 
আিার িঙ্গণ র েন্য সবমকিু একসণঙ্গ কাে কণর র্াচ্ছ। তুমি 
আিাণক শমক্তশা ী কর তর্ন্ আিার িারপাণশর পমরমস্থমতগুণ া 
আিাণক আচ্ছন্ন কণর তি ণ ও আমি সা স ন্া  ারাই, 
তসগুণ র কাণি সিমপযত ন্া  ই বা তযাগ ন্া কমর। (থািুন্ 
এবং আপন্াণক িাবন্ায় তিণ  তদয়, এিন্ সব মবষয়গুণ াণক 
তাাঁর কাণি সিপযে করুন্। তাাঁণক অনু্ণরাধ করুন্ তাাঁর শামন্ত 
মদণয় আপন্াণক পূেয করার েন্য)। 

মপতা, আমি দবূয   ণ ও ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা তুমি 
আিাণক ন্তুন্ কণর ততাণ া এবং আিাণক আরও তবশী কণর 
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র্ীশুর িত কর। আিার িধয মদণয় র্ীশু তর্ন্ িম িামেত 
 ন্। আিাণক সা ার্য কর তর্ন্ আমি শক্ত  ণয় দাাঁড়াই এবং 
আিার আত্মমবশ্বাস িুাঁ ণড় তিণ  ন্া মদই, কারে ততািার বাকয 
প্রমতজ্ঞা কণরণি তর্, এর েন্য আমি ি া পুরস্কার পাব। 

আিাণক ধধর্য ধরণত শমক্ত দাও, কারে আমি োমন্ তর্, 
শীঘ্রই ততািার আগিন্  ণব। আিার আত্মাণক তুমি মন্ণদয াষ 
কণরি, তাই আমি মন্ণদয াষ বযমক্ত ম সাণব মবশ্বাণস েীবন্র্াপন্ 
করণত িাই। (আপন্ার িণধয শমক্ত, সণতেতা ও মবশ্বাস তর্ন্ 
তবণড় উণ  তসেন্য ঈশ্বরণক অনু্ণরাধ করুন্। আপন্ার 
পমরমস্থমত র্া-ই ত াক ন্া তকন্, মবশ্বস্তিাণব র্ীশুণক অনু্সরে 
করার বযাপাণর আবারও মন্ণেণক র্ীশুর কাণি সিমপযত 
করুন্)। 

মপতা, মবমিন্ন সিসযার িাণঝও আমি তর্ন্ মপিু ন্া  টি। 
তুমি তর্ সবমকিু তথণক আিাণক িুক্ত করণব, তসমদণকই তর্ন্ 
আিার তিাখ থাণক। আিার মবশ্বাস ততািার কাণি আিাণদর 
েীবণন্র তকান্ মকিু তুণ  তদওয়া  ণ  তার অপিয়  ণব ন্া। 
মপতা, আিাণক খাাঁটি কর, তর্ন্ আমি স্বণেযর ন্যায় তবর  ণয় 
আসণত পামর, কারে আমি ততািাণত আিার মন্িয রতা 
তরণখমি। এই প্রাথযন্া র্ীশুর ন্াণি িাই, আণিন্। 

 

 

িাকয  ৪:৩৯; 
গীতসংম তা ৯১ অধযায়; 
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ইব্রীয় ১৩:৫; তরািীয় ৮:২৮; 
গা াতীয় ৬:৯; তরািীয় ১:১৭; 

২ কমরন্থীয় ৪:১৬; 
ইব্রীয় ১২:৭-১১; ১০:৩৫; 

২ বংশাবম  ২০:১৭ 
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 ৃ ীয় মাসদিন#১০ 

আমার জীববন জ্ঞান তেন বৃদদ্ধ 
িায় 

 
 

 

দিতা, আমি িাই ততািার পমবত্র আত্মা মদণয় আে তুমি 

আিাণক তশখাণব িমক্তপূেয িয় িাণন্ মক। তকন্ন্া ততািার 
বাকয বণ  িমক্তপূেয িয়    জ্ঞাণন্র আরম্ভ। (থািুন্ এবং 
এই সতয সম্বণে গিীরিাণব মিন্তা করুন্। পমবত্র আত্মাণক 
অনু্ণরাধ করুন্ তর্ন্ মকিাণব আপমন্ ঈশ্বণরর প্রমত িমক্তপূেয 
িয় প্রকাশ কণরন্ বা কণরন্ ন্া, তা তর্ন্ মতমন্ তদমখণয় 
তদন্)। 

মপতা, আিাণক ক্ষিা কর; তকন্ন্া মবমিন্ন সিণয়- 

* আমি ততািার বাকযণক িূ য তদই ন্া,  

* ততািার পণথ ন্া িণ  আমি মন্ণের পণথই িম , 

* আর ততািার ন্াি আমি িমক্তর সংণগ মন্ই ন্া। 

আিার অনু্ণরাধ আিাণক ততািার িম িা সম্বণে সণতে 
দমৃষ্ট দাও। তুমি আিায় সা ার্য কর তর্ন্ ততািার িম িা 
সম্বণে তেণন্ আমি িমক্তপূেয িণয় েীবন্র্াপন্ কমর। ততািার 
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বাণকযর েন্য আিার কু্ষধা তর্ন্ তবণড় র্ায়। খ্রীণষ্টর মবষণয় 
প্রথণি তর্ মশক্ষা তপণয়মি, তার উণধ্বয উণ  আমি তর্ন্ 
পমরপূেযতার মদণক এমগণয় র্াই। তুমি আিাণক সা ার্য কর 
তর্ন্ ততািার পমবত্র আত্মায় আমি তবণড় উঠি এবং ততািার 
বাণকযর “শক্ত খাবার” তখণত পামর। আিার প্রাতযম ক েীবণন্ 
অমবরত আমি ততািার বাকয প্রণয়াগ করণত িাই তর্ন্ আমি 
মন্ণে িা -িন্দ মবিার কণর তদখণত পামর। 

প্রাথযন্া কমর আিার িা বাসা তর্ন্ জ্ঞান্ ও মবিার-বুমদ্ধর 
সংণগ মিম ত  ণয় তবণড়ই িণ । আমত্মক জ্ঞান্ ও বুমদ্ধর দ্বারা 
ততািার ইচ্ছা তর্ন্ আমি সমূ্পেযিাণব বুঝণত পামর, আর 
আিাণক তর্ন্ খ্রীষ্ট ন্া আসা পর্যন্ত খাাঁটি ও তদাষ ীন্ অবস্থায় 
পাওয়া র্ায়। ততািার ইচ্ছা মক, তা তর্ন্ আমি োন্ণত 
পামর। আিাণক তুমি ততািার ইচ্ছার জ্ঞান্ মদণয় পূেয কর এবং 
আিার েীবণন্র মবমিন্ন অবস্থা, পমরমস্থমত ও সম্পকয গুণ াণত 
আিাণক আমত্মক জ্ঞান্ ও মবিার-বুমদ্ধ দাও (থািুন্ এবং 
আপন্ার মন্মদযষ্ট মিন্তাগুণ ার কথা ঈশ্বণরর কাণি সিপযে 
করুন্)। আিার প্রাথযন্া এই তর্ন্ আমি ততািার েন্য 
উপরু্ক্ত েীবন্র্াপন্ করণত পামর এবং প্রণতযকটি মদক মদণয় 
ততািায় সন্তুষ্ট করণত পামর। প্রিু, আমি োমন্ আিার িণধয 
জ্ঞাণন্র অিাব আণি, আর তাই আমি ততািার কাি তথণক 
জ্ঞান্ িাই, কারে ততািার কাি তথণকই জ্ঞান্ ও মবিার-বুমদ্ধ 
আণস। আিায় সা ার্য কর তর্ন্ আমি ততািার বাকয শুণন্ 
তা আিার েীবণন্ প্রণয়াগ করণত পামর, তকন্ন্া এর িধয 
মদণয় আমি ততািাণক োন্ণত িাই। 
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আমি িাই তর্ন্ ততািার বাণকযর েন্য আিার ইচ্ছা ও 
কু্ষধা তবণড় র্ায়। আর তকান্ মকিুই ন্য়, তকব  ততািার 
উপমস্থমতই তর্ন্ আিায় সন্তুষ্ট কণর। আিার িন্ণক ন্তুন্ কর 
এবং আিার েীবন্র্াপন্ণক পমরবতয ন্ কর। আিার েীবণন্র 
তর্খান্টায় তুমি কাে করণত িাও, পমবত্র আত্মা তর্ন্ আিাণক 
তা তদমখণয় তদন্। (থািুন্ এবং ঈশ্বণরর সািণন্ ন্ীরব ত ান্। 
পমবত্র আত্মাণক সুণর্াগ মদন্ তর্ন্ আপন্ার েীবণন্র এই 
োয়গাগুণ া মতমন্ তদমখণয় তদন্ আর প্রাথযন্ায় সাড়া মদন্)। 
আিাণক শমক্ত দাও তর্ন্ আমি সিস্ত িন্-প্রাে মদণয় ততািার 
ইচ্ছা অণেষে কমর। ত  শমক্তশা ী ঈশ্বর, তকব  তুমিই এই 
কাে করণত পার। র্ীশুর ন্াণি এই প্রাথযন্া িাই, আণিন্। 

 

 

ম ণতাপণদশ ১:৭; 
ইব্রীয় ৬:১; ৫:১৪; মিম পীয় ১:৯; 
ক সীয় ১:৯,১০; র্াণকাব ১:৫; 
মিম পীয় ৩:১০; িমথ ৭:২৪; 

তরািীয় ১২:২ 
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 ৃ ীয় মাসদিন#১১ 

ত ামার িদবত্র আত্মা িারা 
আমায় দনয়ন্ত্রণ কর 

 
 

 

দিতা, ততািায় ধন্যবাদ মদই তর্, ততািাণক োন্বার িধয 

মদণয় এবং ততািার বাণকযর প্রমতজ্ঞাগুণ ার িধয মদণয় আিার 
িমক্তপূেয েীবণন্র েন্য র্া দরকার তা-ই তুমি মদণয়ি। আে 
তুমি আিায় সা ার্য কর তর্ন্ ততািার প্রমতজ্ঞাগুণ া আিার 
েীবণন্ প্রণয়াগ করণত পামর, তর্ন্ ত াণকরা ততািার গুেগুণ া 
আরও তবশী কণর তদখণত পায়। প্রিু, আিায় ক্ষিা কর, 
কারে আমি োমন্ আমি প্রায় সিয় পমবত্র আত্মার বণশ ন্া 
িণ  পাপ-স্বিাণবর ইচ্ছা পূেয কমর আর ততািার কথা শুন্ণত 
িাই ন্া। 

মপতা, ততািার বাকয বণ , তর্ ত াক মন্ণেণক দিন্ করণত 
পাণর ন্া তস এিন্ শ ণরর িত র্ার তদয়া  তিংণগ তি া 
 ণয়ণি। আমি োমন্ মন্ণেণক দিন্ ন্া করার িণ  শয়তান্ 
আিার েীবণন্ কাে করার সুণর্াগ তপণয়ণি। তাই প্রাথযন্া কমর 
তুমি আিায় শুমি কর। আিার েীবণন্ তর্খাণন্ তর্খাণন্ পাপ 
আণি, আমি িাই তর্ন্ পমবত্র আত্মা তসখাণন্ই কাে কণরন্, 
তকন্ন্া আমি ততািার ইচ্ছার অধীণন্ ি ণত িাই। (থািুন্ 
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এবং আপন্ার েীবণন্র তসসব তক্ষণত্রর েন্য মন্মদযষ্ট কণর 
প্রাথযন্া করুন্, তর্গুণ া পমবত্র আত্মার অধীণন্ থাকা দরকার। 
এই তক্ষত্রগুণ া তাাঁর কাণি সিপযে করুন্।) মপতা, আিার 
েীবণন্র এই তক্ষত্রগুণ াণত ন্তুন্ কণর তদয়া  তগাঁণথ ততাণ া। 
ততািার পমবত্র আত্মা মদণয় আিাণক শমক্তশা ী কর তর্ন্ আমি 
মন্ণেণক দিণন্ রামখ ও সতকয  থামক, কারে আিার শত্রু 
শয়তান্ গেয ন্কারী মসংণ র িত কণর কাণক তখণয় তি ণব 
তার তখাাঁে কণর তবড়াণচ্ছ। আমি তর্ন্ শয়তান্ণক রুণখ 
দাাঁড়াণত পামর এবং মবশ্বাণস মস্থর  ণয় থাকণত পামর।  

আমি মন্ণেণক দিন্ করণত িাই, কারে আমি ততািার 
রাণেযর, আণ ার ও মদণন্র ত াক। মন্শ্চয়ই সব মকিুর তশষ 
সিয় কাণি এণস তগণি, তাই তখা ািণন্ প্রাথযন্া করার েন্য 
আমি তর্ন্ িন্ পমরষ্কার করণত পামর। পমবত্র আত্মার কাণের 
িণ  তর্ন্ আিার মন্ণেণক দিন্ করার ক্ষিতা বৃমদ্ধ পায়। 
আিাণক শমক্ত দাও তর্ন্ আিার িারপাণশর খ্রীষ্টীয় িাই-
তবান্ণদরণকও আমি উৎসা  মদণত পামর। আমি তর্ন্ তাণদর 
কাণি িা  কাণের একটা আদশয  ই। 

ততািার উপর আিার মন্িয রতা আমি স্বীকার কমর। 
আিাণক মশক্ষা দাও তর্ন্ আমি ততািার প্রমত িমক্ত ীন্তা ও 
েগণতর কািন্া-বাসন্াণক অগ্রা য কণর ঈশ্বরিমক্তর সংণগ সৎ 
েীবন্ কাটাই। আিার িধয মদণয় তর্ন্ মদণন্র পর মদন্ 
র্ীশুর তসৌন্দর্য প্রকাশ পায়। তাাঁর ি ান্ ন্াণি আমি এই 
প্রাথযন্া িাই, আণিন্। 
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 ৃ ীয় মাসদিন#১২ 

ত ামার মণ্লী েবে ত াবলা 
 
 

 

দিতা, তুমি আর ততািার পুত্র র্ীশু তর্িন্ এক, তসিাণব 

আিরা মবশ্বাসীরাও তর্ন্ এক  ণত পামর তর্ন্ েগণতর 
ত াণকরা তা তদণখ ততািাণক মবশ্বাস কণর। আমি স্বীকার 
করমি, একতা ও িা বাসার এই গিীরতা আমি বুঝণত পামর 
ন্া। মকন্তু প্রাথযন্া কমর, ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা তুমি 
আিাণক তা মশখাও। আিার আিার-বযব াণর আমি তর্ন্ 
খ্রীণষ্টর মবষণয় সুখবণরর উপরু্ক্ত  ই। আমি িাই খ্রীষ্টীয় িাই-
তবান্ণদর সণঙ্গ এক ঐণকয বাস করার েন্য আমি তর্ন্ 
র্থাসাধয তিষ্টা কমর (থািুন্ এবং আপন্ার মবশ্বাসী িাই-
তবান্ণদর েন্য ঈশ্বরণক ধন্যবাদ মদন্। পা ক ও িণ্ড ীর 
তন্তাণদর েন্য প্রাথযন্া করুন্। তাাঁর িণ্ড ীণক আমত্মক িাণব 
উেীমপত করার েন্য ঈশ্বরণক ব ুন্--সণতেতা ও পমবত্র 
আত্মায় পূেয েীবণন্র েন্য প্রাথযন্া করুন্)। 

প্রিু, আিাণদর েীবন্ র্াত্রায় িা বাসার িাব, দয়া ও 
ন্ম্রতা তদখাণত আিাণদর সা ার্য কর। তর্ শামন্ত আিাণদরণক 
একসংণগ রু্ক্ত কণরণি, তসই শামন্তর িধয মদণয় আমি তর্ন্ 
পমবত্র আত্মার তদওয়া একতা রক্ষা কমর এবং সবযদা তিষ্টা 
কমর। আমি িাই তর্ন্ আিাণদর িণধয তকান্ দ াদম  ন্া 
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থাণক, বরং আিরা তর্ন্ একিন্ ও একিণতর  ই। আিাণদর 
িণন্ কমরণয় দাও তর্, আিরা অণন্ণক মিণ  খ্রীণষ্টণত তকব  
একটি িাত্র তদ   ণয়মি এবং আিাণদর সকণ র পরস্পণরর 
সংণগ তর্াগ আণি! 

প্রাথযন্া কমর, আিাণক রক্ষা কর তর্ন্ আমি মন্ণের  াণির 
আশায় বা অ ংকাণরর বণশ মকিু ন্া কমর। ততািার আসবার 
মদন্ পর্যন্ত আিাণক মবশ্বাণস মস্থর  ণয় থাকণত সা ার্য কর। 
আিার িণ্ড ীণত আিার পণর র্ারা ততািার পণক্ষ কাে করণব 
তাণদর গণড় ততা ার েন্য আিাণক শমক্ত দাও। আমি এই 
পৃমথবী তথণক িণ  তগণ ও আমি িাই তর্ন্ তারা বৃমদ্ধ পায় ও 
এমগণয় র্ায় এবং ততািার ন্াণির তগৌরব কণর। প্রাথযন্া কমর 
আিাণক তুমি এিন্ আমত্মক উত্তরামধকারী দাও, তর্ আিার 
পণর ততািার কাে এমগণয় মন্ণয় র্াণব। র্ীশুর েীবণন্র আদশয 
তর্ন্ আিার েীবণন্র পণর আিার পরবতী প্রেণন্মর উপণরও 
থাণক! 

তর্ কাণের েন্য তুমি আিাণদর তডণকি তস কাণের েন্য 
আমি তর্ন্ সিস্ত িন্-প্রাে মদণয় আিার িাই-তবান্ণদর সংণগ 
এমগণয় র্াই। আিরা তর্ন্ এক িন্, এক আত্মা এবং এক 
উণেণশয ততািার তসবা কমর। আিরা তর্ন্ এণক অণন্যর েন্য 
মিন্তা কমর। প্রাথযন্া কমর, তুমি আিাণক খুশী িণন্, তখা া 
 াণত এবং তযাগপূেয িণন্ািাব মন্ণয় মদণত তশখাও। আমি তর্ 
তকব  আিার ধন্-সম্পদ তদব তা ন্য়, আিার সিয়, গুে 
এবং আিার মন্ণেণকও মদণত আিায় তশখাও। আিার িণ্ড ী 
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ও ততািার রাণেযর িঙ্গ  উণেণশয আিাণক বযব ার কর। 
র্ীশু খ্রীণষ্টর ন্াণি আমি এসব প্রাথযন্া িাই, আণিন্। 

 

 

তর্া ন্ ১৭:২১; মিম পীয় ১:২৭; 
১ মপতর ৩:৮; ইমিষীয় ৪:৩; 

১ কমরন্থীয় ১:১০; তরািীয় ১২:৫; 
মিম পীয় ২:৩,৪; র্াত্রাপুস্তক ৩৬:৬ 
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 ৃ ীয় মাসদিন#১৩ 

 ুদম ত া কুবমার, আদম মাটি 
 
 

 

দিতা, আমি ততািার প্রশংসা কমর, কারে একিাত্র তুমিই 

ঈশ্বর। আে আমি স্বীকার করমি তর্, তুমি কুণিার, আমি 
িাটি এবং আমি মন্ণেণক ততািার উণেশয ও পমরকল্পন্াগুণ ার 
কাণি সিপযে করমি। আিার েীবণন্র অবস্থা র্াই ত াক ন্া 
তকন্, তার িণধযও আিাণক মশখাও তর্ন্ আমি তকব  
ততািারই কন্ঠস্বর শুন্ণত পাই। আমি ডাণন্-বাাঁণয় তর্মদণক র্াই 
ন্া তকন্, তুমি আিাণক ব ণব, “এটাই পথ, তুমি এই পণথ 
ি ।” প্রিু, র্খন্ আমি িণন্ কমর তকান্ আণ া তন্ই আর 
আমি অেকাণর িম  তখন্ও তর্ন্ আমি ততািার উপর মবশ্বাস 
ও মন্িয র কমর। মন্ণের আণ াণত ি া তথণক আিায় রক্ষা 
কর। মবমিন্ন পমরমস্থমতণক মন্ণের স্বাণথয বযব ার করা তথণক 
আিায় রক্ষা কর। মপতা, আমি দবুয , আিার প্রমত দয়া 
কর! 

আিায় ক্ষিা কর, র্মদও র্ীশু আিার পাওন্া সব শামস্ত 
তাাঁর মন্ণের উপর মন্ণয়ণিন্, তবুও বার বার আমি আিার 
েীবণন্র কঠিন্ সিসযাগুণ াণক পাণপর শামস্ত ম সাণব তদমখ! 
ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা আিায় সা ার্য কর আিার 
েীবণন্র কষ্টণক স য করণত। কারে আমি োমন্ তর্, আিার 
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িংগণ র েন্য তুমি আিায় শাসন্ কর তর্ন্ আমি ততািার 
পমবত্রতার িাগী  ণত পামর। আিাণক মশক্ষা দাও তর্ন্ ততািার 
স্বাধীন্ ও সাবযণিৌি শাসণন্র কাণি সিমপযত  ণয় আিার 
েীবণন্ ধামিযকতা ও শামন্তর িস  উৎপন্ন  য়। 

মপতা, তুমি আিার িঙ্গণ র েন্য কাে কণর র্াচ্ছ তর্ন্ 
আমি র্ীশুর িত  ণত পামর। আিার িণধয ততািার কাে 
সমূ্পেয কর! ততািার পথ আর তর্ তদৌড় প্রমতণর্ামগতা তুমি 
আিার েন্য ঠিক কণর তরণখি, তা তর্ন্ আিার আন্ন্দ  য়। 
আিার অন্তরণক স্বাথযপরতা তথণক এবং আিার তিাখগুণ াণক 
িূ য ীন্ মেমন্ষগুণ া তথণক মিরাও, আর ততািার বাকয 
অনু্সাণর আিার এই েীবন্ ন্তুন্ কর। ততািার সণতযর সণঙ্গ 
ি ণত আিায় সা ার্য কর। কারে ত  সবযশমক্তিান্ ঈশ্বর, 
ততািার সব কাে ি ান্ ও আশ্চর্যেন্ক! ততািার সব পথ 
সঠিক ও সতয। রু্গ রু্গ ধণর তুমিই রাো। আমি তর্ন্ সব 
সিয় ততািার ন্াণির তগৌরব ব ন্কারী  ণত পামর, কারে 
একিাত্র তুমিই পমবত্র এবং সবমকিুর উপণর তুমিই স্বাধীন্ ও 
সাবযণিৌি। আর তাই আণরকটিবার আমি ততািার ও ততািার 
ইচ্ছার কাণি সিমপযত  ওয়ার মসদ্ধান্ত মন্মচ্ছ। আিার ন্য়, 
মকন্তু ততািার ইচ্ছাই পূেয ত াক। এই প্রাথযন্া র্ীশুর ন্াণি িাই, 
আণিন্। 

 

 

মর্শাইয় ৬৪:৮; মর্শাইয় ৩০:২১; 
মর্শাইয় ৫০:১০,১১; 
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গীতসংম তা ১০৩:১৩,১৪; 
মর্শাইয় ৫৩:৪-৬; 
ইব্রীয় ১২:৭-১১; 

তরািীয় ৮:২৮,২৯; 
গীতসংম তা ১১৯:৩৩-৩৭; 

ইব্রীয় ১২:১,২; 
প্রকামশত বাকয ১৪:৩,৪; 

 ূক ২২:৪২ 
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 ৃ ীয় মাসদিন#১৪ 

যাদমথক ার কাজগুবলা িারা নয় 
 
 

 

দিতা, ততািার সন্তান্ ম সাণব আিার িন্ণক গণড় ততা । 

আমি োমন্ আিাণক আিার পাপ-স্বিাব তথণক িুক্ত করার 
তকান্ শমক্ত “আইন্-কানু্ণন্র” তন্ই, বরং মর্মন্ আিার েন্য 
পাপ-উৎসগয  ণয়ণিন্, তসই র্ীশুর কারণেই আমি িুক্ত  ণয়মি। 
র্মদ মন্য়ি-কানু্ন্ পা ন্ করার দ্বারা ধামিযকতা বা মন্ণদয ামষতা 
 াি করা তর্ত, তা ণ  খ্রীষ্ট মিথযাই িণরণিন্! মপতা, আিার 
পাণপর েন্য খ্রীণষ্টর প্রাে উৎসগয পর্যাপ্ত ন্য় তিণব আমি 
তর্িাণব েীবন্র্াপন্ কণরমি, তার েন্য আিাণক ক্ষিা কর। 
ত  ঈশ্বর, আিাণক ক্ষিা কর। আমি স্বীকার করমি তর্, 
র্ীশুর িধয মদণয়ই আমি আশা ও পাণপর ক্ষিা তপণয়মি এবং 
এখন্ তুমি আিাণক ততািার কাণি আসণত মদণত পার। 

মপতা, ততািার িণধয আিার মবশ্বাস তর্ন্ তবণড় উণ । 
মকন্তু আমি ন্ই, তুমিই আিার িণধয বাস কর। আমি 
ততািাণক গিীরিাণব োন্ণত িাই। ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা 
আমি তর্ন্ সািণন্র মদণক এমগণয় র্াই। ততািার সণঙ্গ আিার 
সম্পকয ণক এবং তকব  ততািাণতই আিার মবশ্বাসণক শমক্তশা ী 
কর। েীবণন্র মবমিন্ন পমরমস্থমতর িধয মদণয় আিাণক খ্রীণষ্টর 
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িত কণর গণড় ততাণ া, কারে আমি ততািার তপ্রিিয় শাসণন্র 
প্রমত সিমপযত  মচ্ছ। 

আিার আন্তমরক ইচ্ছা আমি তর্ন্ আিার সিস্ত অন্তর, 
প্রাে ও িন্ মদণয় ততািাণক আরও তবশী কণর িা বামস। 
আিার বাধযতা তর্ন্ ততািার সণঙ্গ আন্তমরক সম্পকয  তথণক 
ধতরী  য়। প্রাথযন্া কমর আিার দবুয  অন্তরণক সা ার্য কর। 
তকন্ন্া আিার আত্মা ইচ্ছকু বণট, মকন্তু তদ  খুবই দবুয । 

ততািার পমবত্র আত্মা দ্বারা আিাণক শমক্তশা ী কর তর্ন্ 
ততািাণক অণেষণের মবষণয় আমি মস্থর থাকণত পামর। 
অতীণতর মবষয়গুণ া িুণ  আমি ততািার মদণক িুণট ি ার 
মসদ্ধান্ত মন্ণয়মি। এিন্মক আেণকও আমি ততািার িুণখর 
উপণর আিার দমৃষ্ট মস্থর করমি। এই প্রাথযন্া ততািার ন্াণি 
িাই, আণিন্। 

 

 

তরািীয় ৩:২০; তরািীয় ৮:৩,৪; 
গা াতীয় ২:২০; ইব্রীয় ৭:১৯; 
ইব্রীয় ৬:১; ইব্রীয় ১২:৭-১১; 

গীতসংম তা ৫১:১৭; মর্শাইয় ৬৬:২; 
িমথ ২২:৩৭; িমথ ২৬:৪১; 

মিম পীয় ৩:১৩; ইব্রীয় ১২:১,২ 
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 ৃ ীয় মাসদিন#১৫ 

আদম িদবত্র েব  িাই 
  

শুরুব  প্রাথথনা করুন িদবত্র আত্মার শদিব  
আিদন তেন খ্রীবের িবক্ষ থাকব  িাবরন। 

 
 

 

দিতা, র্ীশুর একিাত্র উৎসণগযর েন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ। 

এই উৎসগয আিাণক মিরকাণ র েন্য মন্ণদয াষ কণরণি, কারে 
আিাণক পমবত্র করা  ণচ্ছ! আিাণক খ্রীণষ্টর িণধয পমবত্র 
 ওয়ার আহ্বান্ কণরি বণ  ততািাণক ধন্যবাদ। ততািার বাণকয 
তুমি বণ ি আিাণক পমবত্র  ণত  ণব, কারে তুমি পমবত্র, 
আর পমবত্রতা িাড়া আমি ততািাণক তদখণত পাব ন্া। মপতা, 
আিার পাপ-স্বিাব ততািার পমবত্র আত্মার মবরুণদ্ধ কাে 
করণত িায়। আর আমি স্বীকার করমি র্া সবণিণয় িা  
ম সাণব আমি োমন্, আমি প্রায়ই তা কমর ন্া। 

মপতা, র্ীশুর ন্াণি আিাণক ক্ষিা কর। তর্মদন্ র্ীশু 
আবার আসণবন্, তসই মদণন্র মদণক তামকণয় আমি তর্ন্ পমবত্র 
ও ঈশ্বরিমক্তপূেয েীবন্র্াপন্ করণত পামর। ততািাণক োন্বার 
িধয মদণয় তুমি আিাণক সব মকিু মদণয়ি। আমি তকব  
ততািার উপণরই মন্িয র কমর। 
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আিাণক মশখাও তর্ন্ আমি ঈশ্বরিমক্ত ীন্তা ও েগণতর 
কািন্া-বাসন্াণক “ন্া” ব ণত পামর এবং মন্ণেণক দিন্ তরণখ 
ধামিযক ও ঈশ্বরিমক্তপূেয েীবন্র্াপন্ করণত পামর। কারে 
আমি োমন্ সন্তুষ্ট িণন্ ঈশ্বরিমক্ত অনু্সাণর ি ণ  ি া াি 
 য়। আর সব মকিুণত এর িূ য আণি এবং এটা বতয িান্ ও 
িমবষযত েীবণন্র েন্য প্রমতজ্ঞা রাণখ।(থািুন্ এবং আপন্ার 
েীবণন্র তর্সব তক্ষণত্র আপমন্ অসন্তুষ্ট, তসগুণ ার কথা স্বীকার 
করুন্। এসব মবষয় মন্ণয় প্রাথযন্া করুন্ এবং তসগুণ া 
ঈশ্বণরর কাণি সিপযে করুন্)। 

ততািার বাকয আিাণক বণ  আমি তর্ন্ পমবত্র  ই, আর 
তসটাই ততািার ইচ্ছা। আমি মসদ্ধান্ত মন্মচ্ছ আিার েন্য 
ততািার এই ইচ্ছার কাণি আমি সিমপযত  ব। তাই শক্ত  ণয় 
দাাঁড়াণত এবং শয়তান্ণক রুণখ দাাঁড়াণত আিায় সা ার্য কর। 
পমবত্র আত্মা দ্বারা খ্রীষ্ট র্ীশুণত আিার অন্তর ও িন্ণক 
পা ারা মদণয় রাখ এবং ি ৎ উণেণশযর েন্য আিাণক সম্মাণন্র 
িাধযি ম সাণব বযব ার কর। প্রাথযন্া করমি তুমি আিাণক 
র্ীশু খ্রীণষ্টর িত কর। আিাণক শমক্ত দাও তর্ন্ আমি 
মন্ণেণক ঈশ্বরিক্ত  ণত মশখাণত পামর। এই প্রাথযন্া র্ীশু 
খ্রীণষ্টর ন্াণি িাই, আণিন্। 

 

 

ইব্রীয় ১০:১৪; ১ কমরন্থীয় ১:২; 
১ মপতর ১:১৬; ইব্রীয় ১২:১৪; 
গা াতীয় ৫:১৭; ২ মপতর ৩:১১; 
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২ মপতর ১:৩; তীত ২:১২; 
১ তীিমথয় ৬:৬; ৪:৮; 
১ মথষ ন্ীকীয় ৪:৩; 

র্াণকাব ৪:৭; মিম পীয় ৪:৭; 
তরািীয় ৯:১৭; তরািীয় ৮:২৯; 

১ তীিমথয় ৪:৭ 
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 ৃ ীয় মাসদিন#১৬ 

আমার মন ত ামার উির দস্থর 
কর 

 
 

 

দিতা, ততািার অট  িা বাসার েন্য ততািায় ধন্যবাদ মদই, 

ততািার মবশ্বস্ত িা বাসা মিরকা  স্থায়ী! ততািার সিস্ত 
প্রমতজ্ঞায় তুমি মবশ্বস্ত এবং এই েীবণন্ তুমি আিাণক র্া 
করার েন্য তডণকি, তার সব মকিু তুমিই তশষ করণব। 

আে গীত-রিময়তার সণঙ্গ আিারও প্রাথযন্া “ইস্, আিার 
পথগুণ া র্মদ অট   ত!” আমি িাই আমি তর্ন্ শক্তিাণব 
দাাঁড়াণত দঢ়ৃপ্রমতজ্ঞ  ই এবং আিার অন্তর তর্ন্ সব সিয় 
অট   য়, ততািাণত মন্িয র কণর। ততািার কখন্ও পমরবতয ন্ 
 য় ন্া, তুমি সবযদা তপ্রিিয়, সব মকিুর উণধ্বয। তুমি আকাশ 
ও পৃমথবীর মন্িযাতা--ততািার কাণি তকান্ মকিুই কঠিন্ ন্য়! 
মকন্তু প্রিু, আমি স্বীকার করমি তর্, আমি তদখণত পামচ্ছ 
আমি তর্ন্ তেউণয়র িণধয ডুণব র্ামচ্ছ। তেউ এণস আিার 
তন্ৌকায় আিণড় পড়ণি, আর আিাণক মন্মিণষ িামসণয় মন্ণয় 
র্াণচ্ছ। মশষযণদর িত আমিও মিৎকার কণর উঠি, “আমি ডুণব 
র্ামচ্ছ!” প্রিু, আিার উপণর দয়া কর। আিার সণন্দ  ও 
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অমবশ্বাস ক্ষিা কর এবং প্রাথযন্া কমর, আিার িণধযকার অট  
অন্তরণক ন্তুন্ কণর দাও। 

মপতা, ততািার বাণকযর প্রমতজ্ঞা   , তর্ ত াণকর িন্ 
ততািার উপর মস্থর আণি, তর্ ততািার উপর মবশ্বাস কণর, 
তস পূেয শামন্ত পাণব। আিার িন্ তর্ন্ ন্তুন্  ণয় উণ  এবং 
তসখান্ তথণক িয় ও দমুশ্চন্তার তর্ন্ িৃতুয  য়। আমি ততািার 
সািণন্ তসসব অবস্থা ও পমরমস্থমতগুণ া মন্ণয় আমস, তর্গুণ া 
আিার মিন্তাগুণ াণক বন্দী কণর তিণ ণি এবং আিার িণধয 
মবশ্বাস ীন্ েীবন্র্াপন্ সৃমষ্ট কণরণি। আর র্ীশুর ন্াণি আমি 
আিার মন্য়ন্ত্রেিার ততািার উপণর তিণড় মদমচ্ছ। (থািুন্ এবং 
প্রিুর সািণন্ তসসব কঠিন্ মবষয়, পমরমস্থমত ও সম্মান্গুণ াণক 
মন্ণয় আসুন্)। 

প্রিু, র্ীশু খ্রীণষ্টর মবেয় এবং পমবত্র আত্মার শমক্তর িধয 
মদণয় আমি মস্থরিাণব দাাঁড়াব, আমি তকান্ মকিুণকই আিাণক 
ন্াড়াণন্ার সুণর্াগ তদব ন্া। আমি িাই তর্, আিার িণধয তুমি 
তর্ িা  কাে করা শুরু কণরি, তা সমূ্পেয  ণব। ততািার 
উপর আিার আশা আণি! মপতা, আিার প্রাথযন্া তুমি 
আিাণক আবার মিমরণয় আন্ এবং ততািার সণঙ্গ আিার 
পথি ায় আিাণক শমক্তশা ী, দঢ়ৃ ও অট  কর। আে আিার 
তিাখগুণ া আমি র্ীশুর উপণর মস্থর করমি এবং তাাঁরই ন্াণি 
আমি এই প্রাথযন্া িাই, আণিন্। 
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মদ্বতীয় মববরে ১০:১৭; 
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 ৃ ীয় মাসদিন#১৭ 

আদম ত ামার কাবি তিৌবে আদস 
 
 

 

দিতা, তুমি র্া র্া কণরি তার সব মকিুর েন্য আিার 

অন্তণরর পূেয ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা মন্ণয় আমি আে ততািার 
সািণন্ আসমি। তুমি ি ান্ এবং সব প্রশংসার তর্াগয! তুমি 
আশ্চর্য আশ্চর্য কাে কণরি! তুমি আিাণক অেকাণরর রােয 
তথণক রক্ষা কণরি এবং আিার পাণপর েন্য কু্রণশর উপণর 
র্ীশুর প্রাে উৎসণগযর িধয মদণয় তুমি আিাণক তাাঁর রাণেয 
এণন্ি! তুমি আিাণক আশা ও একটা িমবষযত মদণয়ি--তাই 
আিার আর িয় করার দরকার তন্ই। তুমি আিার সণঙ্গ 
আি এবং ততািার িা বাসা তথণক তকান্ মকিুই আিাণক 
আ াদা করণত পারণব ন্া। মপতা, ততািাণক ধন্যবাদ তর্, 
র্খন্ আমি ততািার কাণি মিণর আমস, তখন্ তুমি আিাণক 
তখা া  াণত গ্র ে কণর থাক। আর তাই প্রিু, ন্ীরণব ও 
মবশ্বাসপূেয হৃদণয় আমি ততািার কাণি মিণর আসমি। 

মপতা, ততািার সািণন্ আমি আিার এই অন্তরটা রাখমি। 
প্রাথযন্া কমর আিার েীবণন্র তর্সব দগুয-তঘরা স্থাণন্ এখন্ও 
পমবত্র আত্মার তিাাঁয়া  াণগ মন্, তসগুণ া তুমি ধ্বংস কর। 
প্রাথযন্া করমি, তুমি আিায় ক্ষিা কর, তকন্ন্া আমি ততািার 
কন্ঠ অবণ  া কণরমি এবং মন্ণের পণথ িণ মি। ততািার 
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করুো ও িিতার েন্য--আিার পাণপর উমিত শামস্ত 
অনু্সাণর আিার সণঙ্গ আিরে ন্া করার েন্য ততািায় 
ধন্যবাদ। (থািুন্ এবং আপন্ার অন্তণরর তসসব তক্ষণত্রর কথা 
স্বীকার করুন্, র্া আপমন্ উণপক্ষা কণর ি ণিন্ বা তসসব 
পাণপর কথা স্বীকার করুন্, র্ার মবষণয় আপমন্ অে ুাত 
মদণয় ি ণিন্ . . .)। 

প্রিু, আমি প্রাথযন্া কমর আিার িন্ তর্ন্ শুমি ও ন্তুন্ 
 য়। প্রমতটি পমরমস্থমতণত তুমি আিাণক সব সিয় িণন্ কমরণয় 
দাও তর্, র্া সমতয, র্া উপরু্ক্ত, র্া সৎ, র্া খাাঁটি, র্া 
সুন্দর, র্া সম্মান্ পাবার তর্াগয, তসগুণ া মন্ণয় মিন্তা করার 
েন্য তুমি আিাণক আহ্বান্ কণরি। তিাট কথা র্া িা  এবং 
প্রশংসার তর্াগয, তসসব মেমন্ষ মদণয় আিার মিন্তাগুণ া পূেয 
করণত  ণব। ততািাণক ধন্যবাদ তর্, র্ীশুর িধয মদণয় আমি 
এখন্ প্রণতযকটি মিন্তাণক বন্দী করণত পামর, আর তসই মিন্তাণক 
ততািার বাধয করণত পামর! (থািুন্ এবং ঈশ্বরণক 
অসন্তুষ্টকারী তর্সব মবষয় আপমন্ মিন্তা কণরণিন্, এিন্ মন্মদযষ্ট 
মবষয়গুণ া স্বীকার করুন্ . . .)। 

মপতা, ততািার বাকয বণ  তর্, র্ীশু খ্রীণষ্টর িধয মদণয় 
আমি ততািার  ওয়ায় আিার এই তদ  ততািার থাকবার ঘর, 
পমবত্র আত্মার িমন্দর এবং এই তদ  পমবত্র। তর্সব মদক মদণয় 
আমি আিার তদণ র অপবযব ার কণর ততািার অসম্মান্ 
কণরমি, তসগুণ ার েন্য আিায় ক্ষিা কর। (থািুন্ এবং 
আপন্ার তদ  অপবযব াণরর িধয মদণয় আপমন্ ঈশ্বণরর 
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মবরুণদ্ধ তর্সব মদক মদণয় পাপ কণরণিন্, তসগুণ া স্বীকার 
করুন্...)। 

মপতা, এই সব বযাপার েয় করার শমক্ত আিার তন্ই। 
একিাত্র র্ীশুর িধয মদণয়ই তুমি আিাণক শমক্তশা ী কর তর্ন্ 
আমি তর্ণকান্ মকিু করণত পামর। আে আমি আিার ইচ্ছাণক 
ততািার কাণি সিপযে করার মসদ্ধান্ত মন্ণয়মি। আিার ন্য়, 
ততািার ইচ্ছাই পূেয ত াক--আিার মন্ণের তদণ র কািন্া-
বাসন্া ন্য়, মকন্তু পমবত্র আত্মার কাণের দরুন্ই আমি পাণপর 
কাণি িরণত পামর এবং খ্রীণষ্টর েন্য বাাঁিণত পামর! র্ীশুর 
শমক্তশা ী ন্াণি এই প্রাথযন্া িাই, আণিন্। 

 

 

গীতসংম তা ১৪৫:৩; ক সীয় ১:১৩; 
মর্রমিয় ২৯:১১; মর্শাইয় ৪১:১০; 

গীতসংম তা ১১৬:৫; গীতসংম তা ১০৩:১০; 
তরািীয় ৮:৩৮,৩৯; মিম পীয় ৪:৮; 

২ কমরন্থীয় ১০:৫; ১ কমরন্থীয় ৩:১৬,১৯,২০; 
মিম পীয় ৪:১৩;  ূক ২২:৪২; 
র্াণকাব ৪:৭; তরািীয় ৬:১১ 
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 ৃ ীয় মাসদিন#১৮ 

আদম ত ামাব  দবশ্রাম তনব 
 
 

 

দিতা, ততািাণত মবশ্রাি তন্ওয়ার েন্য আিাণক আিন্ত্রে 

োমন্ণয়ি বণ  ততািায় ধন্যবাদ, কারে তুমি আিার আশ্রয়, 
আর ততািার অন্ন্তকা ীন্  াণতই আমি সুরমক্ষত। একিাত্র 
ততািার কাি তথণকই আিার আশা আণস, কারে ততািার 
কাণি তকান্ মকিুই অসম্ভব ন্য়। আে আমি মসদ্ধান্ত মন্মচ্ছ 
আমি মবণরামধতা করব ন্া, বরং শান্ত  ব। আমি স্মরে 
করব তর্, তুমি আিার ঈশ্বর এবং আিার েীবণন্র তকান্ 
মকিুই ততািার দমৃষ্ট এড়াণত পাণর ন্া। 

তর্ণ তু তুমি আিার ঈশ্বর, তাই আিার েীবণন্র তর্সব 
পমরমস্থমত কঠিন্ এবং আিার সািণন্ উাঁিু  ণয় দাাঁড়ায়, 
তসগুণ ার িণধযও আিার আশা আণি। আমি তঘাষো করমিঃ 
“তুমি আিার উাঁিু পা াড় ও আিার উদ্ধার, তকান্ মকিু 
আিাণক ন্াড়াণত পারণব ন্া।” (আপন্ার অন্তণরর িারী 
তবাঝার িত পমরমস্থমতগুণ া ঈশ্বণরর সািণন্ আনু্ন্)। 

তুমিই পুন্মিয ন্কারী ঈশ্বর এবং তুমিই সব মকিুণক ন্তুন্ 
কণর ততাণ া। তাই আিার এই আশা আণি তর্, আিার 
েীবণন্র সব িগ্ন বা দবুয  সম্পকয ণক তুমি আবারও ন্তুন্ 
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কণর তু ণব। (আপন্ার অন্তণরর উপণর র্ারা িারী তবাঝার 
িত  ণয় আণি, তাণদর ন্ািগুণ া ঈশ্বণরর সািণন্ রাখুন্)। 

মপতা এই পৃমথবী ও এর িণধযকার সবমকিু ততািার। 
ততািার উণেশয পূেয  ণব বণ  আিার আশা আণি। (েগণতর 
তর্সব ঘটন্া সাম্প্রমতক সিণয় আপন্ার মিন্তার মবষয়  ণয় 
দাাঁমড়ণয়ণি, তসগুণ াণক তাাঁর সািণন্ মন্ণয় আসুন্)। 

মপতা, আিার পমরত্রাে ততািার উপণর মন্িয র কণর, তুমিই 
আিার আশ্রয়। ততািার পমবত্র আত্মায় সব সিয় ততািাণত 
মবশ্বাস করণত আিাণক শমক্ত দাও--আিার িন্ শুধু 
ততািাণতই মবশ্রাি পাণব। আিার েন্য ততািার িা বাসা এই 
েীবণন্র িাইণতও িা , আর তাই আমি আে ততািার প্রশংসা 
করার, ততািার ি ান্ ন্াণির তগৌরব করার এবং প্রাথযন্ায় 
ততািার সািণন্ আিার  াতগুণ া উ াণন্ার মসদ্ধান্ত মন্ণয়মি। 
(থািুন্ এবং ঈশ্বর তক এবং ঈশ্বর আপন্ার েন্য মক 
কণরণিন্, তার েন্য ঈশ্বণরর প্রশংসা করুন্। তাাঁর সািণন্ 
উপাসন্া ও িমক্ত স কাণর আপন্ার  াতগুণ া উপণর তু ুন্)। 

মপতা, আে ততািার পথগুণ া আিাণক তদখাণন্ার েন্য, 
মশক্ষা তদওয়ার েন্য, ততািার সণতয আিাণক পমরিাম ত করার 
েন্য আমি ততািাণক অনু্ণরাধ করমি। আিার েীবন্ তথণক 
তর্ন্ আমত্মক ি  উৎপন্ন  য় এবং র্ীশুর ন্াি তর্ন্ ি ান্ 
 য়। তাাঁর ন্াণি এই প্রাথযন্া িাই, আণিন্। 
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 ৃ ীয় মাসদিন#১৯ 

আদম ত ামার প্রশংসা করব! 
 
 

 

দিতা, আমি আিার সিস্ত অন্তর মদণয় ততািার প্রশংসা কমর। 

আমি খুবই কৃতজ্ঞ তর্, বার বার তুমি আিার েীবণন্ ি ান্ 
আশীবযাদ বষযে কণরি। ততািায় ধন্যবাদ তর্, তুমি আিার 
সিস্ত পাপগুণ া ক্ষিা কণরি। র্া আমি স্মরে করণত পামর, 
তার িাইণতও তবশীবার তুমি আিার তদ , প্রাে ও অন্তর সুস্থ 
কণরি এবং পমবত্র আত্মা দ্বারা আিাণক আবার মিমরণয় এণন্ি 
ও সণতে কণরি। তুমি আিার ইচ্ছাগুণ া পূেয কণরি এবং 
আিার শমক্তণক ন্তুন্ কণরি। তুমি িিতািয় ও দয়াবান্, 
তক্রাণধ ধীর এবং আিার েন্য ততািার িা বাসা আিায় 
অমিিূত কণর তদয়! আিার পাণপর উমিত পাওন্া অনু্সাণর 
আিার সণঙ্গ বযব ার ন্া করার েন্য বা আমি র্া কণরমি 
তার েন্য আিার উপর প্রমতণশাধ ন্াও মন্ বণ  ততািায় 
ধন্যবাদ। বরং িাটি তথণক আকাশ র্তটা উাঁিু, আিার েন্য 
ততািার িা বাসাও তত উাঁিু এবং পূবয তথণক পমশ্চি র্ত 
দণূর, র্ীশু খ্রীণষ্টর িধয মদণয় তুমি আিার পাপ ততটা দণূর 
তিণ  মদণয়ি! ততািার এই মপতৃসু ি িিতার েন্য ততািায় 
ধন্যবাদ। প্রিু, আিার েন্য ততািার িা বাসা কত ন্া 
ি ান্! 
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আমি ততািার প্রশংসা কমর, কারে তুমি স্বণগয ততািার 
মসং াসন্ স্থাপন্ কণরি। তুমি আিার েীবণন্ এ সব মকিুর 
উপণর রােত্ব কর-- 

* আিার মিন্তা-েগৎ, কাে-কিয ও প্রমতমক্রয়ার উপণর 

* আিার েীবণন্র সণঙ্গ রু্ক্ত সব সম্পণকয র উপণর 

* আিার েীবণন্র সব মবষয় ও পমরমস্থমতর উপণর 

তুমিই সকণ র ও সবমকিুর উপণর রাো। প্রাথযন্া করমি, 
তুমি আিার েীবণন্র উপণর রােত্ব কর! র্ারা ততািার 
আণদশ পা ন্ কণর এবং ততািার কথা অনু্সাণর কাে কণর, 
আে আমি তসই সব স্বগযদতূণদর সণঙ্গ মিণ  ততািার প্রশংসা 
করমি। স্বণগযর সিস্ত দতূ এবং র্ারা ততািার ইচ্ছা পা ন্ 
কণর তসসব দাসণদর সণঙ্গ মিণ  আমি ততািার ন্াণির প্রশংসা 
করমি। ততািার প্রিুণত্বর অধীণন্ তর্খাণন্ তর্খাণন্ কাে  ণচ্ছ, 
তার প্রণতযকটি োয়গায় আমিও ন্ীরব থাকব ন্া, বরং 
তঘাষো কণর ব ব তুমি ি ান্ ও িঙ্গ িয়। ত  আিার প্রাে, 
সদাপ্রিুর প্রশংসা কর! র্ীশুর ন্াণি এই প্রাথযন্া িাই, আণিন্। 

 

 

গীতসংম তা ১০৩ অধযায় 
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 ৃ ীয় মাসদিন#২০ 

আদম ত ামার কাবি আসব 
 
 

 

দিতা, ততািার বাণকযর প্রমতজ্ঞার েন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ 

তর্, র্ারা সণতয ততািাণক ডাণক, তুমি তাণদর সকণ র কাণি 
আি। আর তাই আমি ততািার কাণি আসণত পামর। 

প্রিু, আমি খুব স ণেই প্রধান্ প্রধান্ মবষয়ণক, স্বীকার ন্া 
করা পাপ এবং অনন্শ্বমরক িণন্ািাবণক উণপক্ষা কণর র্াই। 
আমি এিন্ িান্ কমর তর্ন্ তুমি আসণ ই আিাণক োন্ ন্া 
বা তদখ ন্া। আিার এই িণন্ািাণবর েন্য আিায় ক্ষিা কর। 
প্রাথযন্া কমর, তুমি আিাণক পমরবমতয ত কর। 

ততািাণক ধন্যবাদ তর্, প্রিু র্ীশুর কারণে ততািার করুো 
ও দয়া আিার উপর বমষযত  ণয়ণি এবং আমি প্রণতযকটি 
অিাব, প্রণতযকটি ইচ্ছা, প্রণতযকটি  তাশা ও িণন্াণবদন্া মন্ণয় 
ততািার সািণন্ আসণত পামর! ততািার এই আশ্চর্য সুণর্াণগর 
েন্য ততািায় ধন্যবাদ। 

মপতা, আে আমি তকব  ততািাণত মবশ্বাস করার এবং 
ততািার কাণি আসার মসদ্ধান্ত মন্মচ্ছ। তর্সব মেমন্ষ আিাণক 
ততািার কাি তথণক দণূর তরণখণি, একিাত্র তুমিই আিাণক 
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তসগুণ া তথণক রক্ষা করণত পার, আর তাই আমি প্রাথযন্া 
কমরঃ  

* র্া আিার অন্তণরর উপণর এখন্ও রােত্ব করণি, 
আিাণক আিার তসই পাপ-স্বিাব ও পাপ তথণক িুক্ত 
কর। (প্রিুর সািণন্ ন্ীরব ত ান্, পমবত্র আত্মা 
আপন্ার িণন্ তর্সব মবষণয়র কথা আণন্ন্, তসগুণ া 
মন্ণয় অনু্ণশািন্া করুন্)। 

* র্া মকিু আিার অন্তণর ততািার বাকযণক তিণপ রাণখ, 
তসগুণ া তথণক--অথযাৎ এই েীবণন্র দমুশ্চন্তাগুণ া এবং 
সম্পণদর িায়া তথণক আিাণক িুক্ত কর। (আপন্ার 
দমুশ্চন্তাগুণ া ন্াি ধণর ধণর ব ুন্ এবং তসগুণ াণক 
র্ীশুর উপণর তিণ  মদন্, আপন্ার আমথযক অবস্থাণক 
তাাঁর কাণি সিপযে করুন্)। 

* স্বাথযপর েীবন্র্াপন্ এবং আরািমপ্রয়  ওয়ার প্রমত 
িা বাসা, আত্ম-তকমিক প্রাথযন্া ও সম্পকয গুণ া তথণক 
আিাণক িুক্ত কর। আিার িারপাণশর ত াকণদর প্রমত 
মকিাণব র্ীশু তসবা ও সাড়াদান্ করণতন্, তস সম্বণে 
আিাণক ক্রিশঃ সোগ কর। (থািুন্ এবং আপন্ার 
সণঙ্গ র্াণদর সম্পকয  আণি, তাণদর মবষণয় প্রিুর সািণন্ 
িূ যায়ন্ করুন্। তারা মক ঈশ্বরণক সম্মান্ কণর? 
আপমন্ মক অন্যণদর তসবা করণিন্, ন্া মক তাণদর 
তসবা পাওয়ার অণপক্ষায় আণিন্?) 
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আিাণক ততািার আশ্রণয়র ন্ীণি রাখ তর্ন্ আমি তসখাণন্ 
বাস করণত মশমখ এবং ততািার িায়ায় সব সিয় মবশ্রাি 
মন্ণত পামর। আমি িাই আমি তর্ন্ ততািাণত বাস কমর এবং 
ততািাণতই থামক! র্ীশুর ন্াণি এই প্রাথযন্া িাই, আণিন্। 

 

 

গীতসংম তা ১৪৫:৮; 
গীতসংম তা ৫১:৬,১২; 

ইব্রীয় ১০:২২; ইব্রীয় ৪:১৬; 
মব াপ ৩:২৫,২৬; িমথ ১৩:২২,২৩; 
গীতসংম তা ৯১:১ তপ্রমরত্ ১৭:২৮ 
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 ৃ ীয় মাসদিন#২১ 

ত ামার রাজে আমার মবযে 
আসব  িাও 

 
 

 

দিতা, আমি খুবই কৃতজ্ঞ তর্, ততািার রােয মিরকা  স্থায়ী। 

ততািার প্রিুত্ব বংণশর পর বংশ ধণর ি ণব! তুমিই একিাত্র 
সতয ও অন্ন্ত ঈশ্বর এবং সব মকিুর সৃমষ্টকতয া! ততািার 
অন্ন্তকা ীন্  ণস্ত আমি আিার আশ্রয় খুাঁণে পাই। (থািুন্ 
ঈশ্বণরর কাণি আপমন্ তর্ আশ্রয় খুাঁণে পান্, তার েন্য 
ধন্যবাদ মদন্)। 

মপতা, ততািায় ধন্যবাদ মদই তর্, তুমি আিাণক ততািার 
মিরস্থায়ী কাণে অংশগ্র ণের ি া সুণর্াগ মদণয়ি। আে আমি 
তর্ন্ ততািার রাণেযর মবষণয় ও ততািার ইচ্ছাণত ি বার েন্য 
বযস্ত  ই। কা ণকর মবষয় মন্ণয় আমি তর্ন্ মিন্তা ন্া কমর। 

ততািার রােয প্রমতিার েন্য এবং তা পূেয করার েন্য 
র্ত সিয় ও শমক্তই  াগুক ন্া তকন্, তা তর্ন্ আমি তিণ  
ন্া তরণখ তশষ কমর। প্রাথযন্া কমর তুমি আিার অন্তরণক 
সঠিক স্থাণন্ রাখ। 

প্রিু, আে ততািার রােয তর্ন্ স্পষ্ট তদখা র্ায়ঃ 
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* আিার সিস্ত সম্পকয গুণ ার িণধয। তর্খাণন্ই আমি থামক 
বা র্ার সণঙ্গই আিার তদখা ত াক ন্া তকন্, আমি 
তর্ন্ আশীবযাদ, দয়া ও শামন্তর একেন্ ত াক  ণত 
পামর। 

* তুমি আিাণক করুো কণর ক্ষিা কণরি। তসই একই 
রকণির ি া করুো মদণয় তর্ন্ আমিও অন্যণদর ক্ষিা 
করণত পামর। ততািার রােয আসুক! 

* আিার িণন্ ও আিার মিন্তা রাণেয। আমি তর্ন্ 
ক্রিশঃ স্বগীয় মেমন্ষগুণ ার উপণর আিার িন্ মস্থর 
কমর, কারে আমি োমন্ তর্খাণন্ আিার অন্তর ও িন্ 
আণি, আসণ  তসখাণন্ই আিার ধন্ আণি! ততািার 
রােয আসুক! 

* আিাণক তুমি তর্সব আমত্মক দান্ মদণয়ি, তসগুণ া তর্ন্ 
ততািার রাণেযর কাণে বযব ার করণত পামর। আিার 
আমত্মক তিাখগুণ া খুণ  দাও তর্ন্ ততািার রাণেযর 
তসবাকাণে এবং ততািার িণ্ড ী গণড় ততা ার কাণে 
আমি তসগুণ া বযব ার করণত পামর। ততািার তগৌরণবর 
েন্য এই দান্গুণ া বযব ার কমর মন্ বণ  আিায় ক্ষিা 
কর। ততািার রােয আসুক! 

ততািার রােয আসুক এবং ততািার ইচ্ছা পূেয ত াক। তুমিই 
আিার সব। ততািাণক তপণয় এই পৃমথবীণত আিার আর মকিু 
িাওয়ার তন্ই। র্ীশুর ন্াণি িাই, আণিন্! 
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দামন্ণয়  ৭:১৪,২৭; 
গীতসংম তা ১৩৫:১৩; 
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 ৃ ীয় মাসদিন#২২ 

ত ামার ইচ্ছা িণূথ তোক 
 
 

 

দিতা, ততািার ন্াি পমবত্র। ততািার রােয আসুক। স্বণগয 

তর্িন্, ততিমন্ এই পৃমথবীণত আিার েীবণন্ ততািার ইচ্ছা 
পূেয ত াক! কারে ততািার পথগুণ া মন্খুাঁত এবং ততািার 
পমরকল্পন্াগুণ া মিরকা  ধণর দঢ়ৃিাণব দাাঁমড়ণয় থাণক! আমি 
স্বীকার করমি তর্, ততািার পমরকল্পন্া অনু্সাণর এটা  ণব! 
ততািার উণেশয অনু্সাণরই এটা  ণব! আর তাই আিার 
প্রাথযন্া, আিাণক ততািার ইচ্ছা পা ন্ করণত তশখাও। 

র্খন্ আিার পিন্দ অনু্সাণর আমি আিার অনু্ণরাধগুণ ার 
উত্তর পাই ন্া তখন্  তাশ  ওয়ার েন্য বা এিন্মক রাগ 
করার েন্য আিাণক ক্ষিা কর। আিার স্বাথযপর অ ংকার, 
ঔদ্ধতয ও মবন্ম্রতার অিাণবর েন্য আিায় ক্ষিা কর। 
অণন্ক সিয় িুণখই তকব  “আমি ততািার কাণি সিমপযত 
 মচ্ছ”, অথি অন্তরণক মন্ণের মন্য়ন্ত্রণে রাখমি ও অন্তণর 
মবণদ্রা  পুণষ রাখমি, তসেন্য আিায় ক্ষিা কর। প্রিু, আিার 
উপণর দয়া কর এবং আিার একগুাঁণয়মিপূেয ইচ্ছাণক ধ্বংস 
কর। 
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মপতা, আমি তর্ন্ দ্রুত ততািার কথা পা ন্ কমর এবং 
ততািার বাকয অনু্সাণর র্া ঠিক, সব সিয় তর্ন্ তা তবণি 
মন্ই। (থািুন্ এবং পমবত্র আত্মাণক অনু্ণরাধ করুন্ তর্ন্ তাাঁর 
কণ্ঠ শুণন্ সাড়া মদণত পাণরন্)। 

আমি তর্ন্ আিার সিস্ত অন্তর মদণয়, তকান্ বাধা িাড়া 
এবং ি া আন্ন্দ স কাণর ততািার ইচ্ছা পা ন্ কমর। (থািুন্ 
এবং আপন্ার েীবণন্র তসসব তক্ষত্রগুণ াণক প্রকাশ করার েন্য 
পমবত্র আত্মাণক ব ুন্, তর্খাণন্ আপমন্ তকব  আংমশক িাণব 
তাাঁর ইচ্ছা পূেয করণিন্)। 

আমি তর্ন্ তকান্রূপ প্রশ্ন বা অমিণর্াগ ন্া কণর ক্রিশঃ 
ততািার ইচ্ছা পা ন্ কমর, কারে আমি স্বীকার করমি তর্, 
তুমি এিন্ সব কাে কর, র্া আিার বুঝবার ক্ষিতারও 
উণধ্বয। তুমি ঈশ্বর। আমি ন্ই। (থািুন্ এবং র্ীশুর উপণর 
আপন্ার মিন্তাগুণ া তিণ  মদন্। প্রণতযকটি পমরমস্থমতণত 
“ততািার ইচ্ছা পূেয ত াক” বণ  প্রাথযন্া করুন্) 

ততািার বাণকযর শমক্তণত আিার এই িন্ ও অন্তরণক ন্তুন্ 
কর। আিাণক তকউ ন্া তদখণ ও আিার েীবন্র্াপণন্ ততািার 
তপ্রিপূেয বাধযতা তর্ন্ তদখা র্ায়। 

মপতা, ততািার রােয আসুক, আে আিার িণধয ও আিার 
িধয মদণয় তর্ন্ ততািার ইচ্ছা পূেয  য়। তকন্ন্া এই প্রাথযন্া 
আমি র্ীশুর ন্াণি িাই, আণিন্। 
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 ৃ ীয় মাসদিন#২৩ 

 ুদমই আমার তোোনিা া 
 
 

 

দিতা, ততািার ন্াি পমবত্র। ততািার রােয আসুক এবং 

ততািার ইচ্ছা স্বণগয তর্িন্, ততিমন্ এই পৃমথবীণত--আিার 
েীবণন্ পূেয ত াক! এই েীবণন্র েন্য এবং ঈশ্বরিমক্তর েন্য 
ততািার  াত তথণক আিার র্া র্া দরকার, তার সবমকিু 
তুমি আে আিায় দাও। তুমি আিার তর্াগান্দাতা। আিার 
র্া র্া দরকার, তার সবমকিু তকব  ততািাণতই পাওয়া র্ায়। 

ততািার শাণে ত খা আণি তর্, তুমি আিার সণঙ্গ আি 
বণ  আিার িয় পাওয়া উমিত ন্য়। ততািার শাণে তুমি 
আিার ঈশ্বর বণ  এবং আমি ততািার িণধয মন্রাপণদ মবশ্রাি 
মন্ই বণ  আমি িয় পাব ন্া। তাই আে আমি আিার 
দমুশ্চন্তা ও উমদ্বগ্নতা সক  তথণক মিণর ততািাণত মবশ্বাস করার 
মসদ্ধান্ত মন্ণয়মি। (থািুন্ এবং তাাঁর উপর আপন্ার মবশ্বাস 
পুন্রায় মন্মশ্চত করুন্ তর্, মতমন্ আপন্ার দরকারী সবমকিু 
রু্মগণয় তদণবন্।) 

তুমি র্া র্া সৃমষ্ট কণরি এবং সব েীবন্ত প্রােীণক তুমি 
মকিাণব সবমকিু রু্মগণয় মদণয়ি, আে আমি তা তদখণত পাই। 
মকিাণব খুবই তিাট্ট একটা বীে তথণক এই পৃমথবীণত খাবার 
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আণস, আকাশ তথণক পড়া বৃমষ্টণত গািপা া তবণড় উণ , তা 
আশ্চণর্যর মবষয়! র্া মকিু সুন্দর, তসগুণ া িানু্ণষর অন্তরণক 
ততািার মদণক মন্ণয় র্ায়, এিন্মক আকাণশর পাখীরা এবং 
িাণ র িু গুণ ার েন্যও--বড় ত াক বা তিাট ত াক, 
সবমকিুর ও সকণ র েন্য তুমি খাবার রু্মগণয় থাক। তুমি 
আিার েন্যও রু্মগণয় তদণব। 

মপতা ততািায় ধন্যবাদ তর্, তুমি আিার সব অিাণবর 
কথা োন্। মকন্তু আিার প্রাথযন্া তুমি আিাণক এিন্ জ্ঞান্ 
দাও তর্ন্ সমতযকাণরর অিাব মক এবং আিার মন্ণের ধদম ক 
িাওয়া-পাওয়া মক, তার িণধয আমি পাথযকয করণত পামর। 
আিার েীবণন্ ঈশ্বরিমক্ত ও সন্তুমষ্ট এবং ততািার ইচ্ছার 
কাণি সিমপযত  ওয়ার গুে বৃমদ্ধ কর। আিার পমরমস্থমত র্া-ই 
ত াক ন্া তকন্, আিার প্রিুর থাকা বা আিার অিাব, র্া-ই 
ত াক, তপ্রমরত্ তপৌণ র িত কণর আিাণক সন্তুষ্ট  ণত মশখাও। 
খ্রীষ্ট র্ীশুর িধয মদণয় তর্ আমি সবমকিু করণত পামর, এই 
তগাপন্ িামবকাঠি সম্বণে আমি তর্ন্ োন্ণত পামর। 

আিার িাথায় কতটা িু  আণি তা তর্িাণব তুমি োন্, 
তসিাণব তুমি আিার প্রণতযকটি অিাণবর কথাও োন্। মপতা, 
এিন্মক আমি ততািার কাণি ব ার আণগই তুমি আিার 
অন্তণরর প্রণতযকটি কান্না শুন্ণত পাও। (আপন্ার অিাবগুণ া 
প্রিুর কাণি তুণ  ধরুন্। তাাঁণক তসই অিাবগুণ া মিটাণত 
ব ুন্)। 
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তুমি আিার ঈশ্বর। আমি ততািার উপণর মবশ্বাস করব 
এবং ততািার ি া ন্াণির উপণর আিার আশা রাখব। আমি 
ততািার মদণক তাকাব এবং িণন্ আশা মন্ণয় ততািার 
অণপক্ষায় থাকব, কারে ত  প্রিু, তুমি আিার প্রাথযন্া শুণন্ি 
এবং তুমি আিাণক উত্তর তদণব। এই প্রাথযন্া র্ীশুর ন্াণি 
িাই, আণিন্। 

 

 

িমথ ৬:৯-১১; ২ মপতর ১:৩; 
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 ৃ ীয় মাসদিন#২৪ 

ক্ষমা করব  আমায় সাোেে কর 
 
 

 

দিতা, র্ীশু খ্রীণষ্টর িধয মদণয় আিার প্রমত তুমি তর্ ি ান্ 

িা বাসা প্রকাশ কণরি, তার েন্য আমি ততািার প্রশংসা 
কমর। তুমি করুোিয় ও ক্ষিাশী ! র্ীশু আিার পাণপর েন্য 
প্রাে মদণয়ণিন্ তর্ন্ আমি ততািার সণঙ্গ আবার সম্পকয  মিণর 
তপণত পামর। পূবয তথণক পমশ্চি র্ত দণূর, ততদণূর আিার 
পাপ তিণ  তদওয়ার েন্য এবং তসগুণ া আর ততািার স্মরণে 
ন্া আন্ার েন্য ততািায় ধন্যবাদ! িৃতুয আিার পাওন্া, মকন্তু 
তুমি আিাণক অন্ন্ত েীবন্ মদণয়ি। আমি শামস্ত পাওয়ার 
তর্াগয, মকন্তু তুমি আিাণক ধামিযকতার তপাশাক মদণয়ি এবং 
ততািার সন্তান্ ম সাণব আিাণক গ্র ে কণরি! ততািার ি া 
করুো, দয়া ও িা বাসার েন্য আমি ততািায় ধন্যবাদ মদই 
(থািুন্ এবং আপন্ার পমরত্রাণের অমিজ্ঞতার কথা স্মরে 
করুন্। অেকার তথণক আপন্াণক রক্ষা করার েন্য এবং 
আপন্াণক আণ াণত মন্ণয় আসার েন্য ঈশ্বরণক ধন্যবাদ 
মদন্)। 

তুমি আিাণক শমক্ত দাও তর্ন্ র্ারা আিাণক আঘাত 
কণরণি, আমি তাণদর ক্ষিা করণত পামর। প্রিু, প্রাথযন্া করমি 
আিার িারপাণশর ত াকণদর েন্য দয়া ও িিতা তর্ন্ তবণড় 
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র্ায়, তর্ন্ আিার েীবণন্ ক্রিশঃ ক্ষিা করার গুে তদখা 
র্ায়। আমি পমরষ্কার মবণবণক এই বণ  প্রাথযন্া করণত িাইঃ 
“র্ারা আিার উপণর অন্যায় কণর আমি তর্িন্ তাণদর ক্ষিা 
কণরমি, ততিমন্ তুমি আিার সিস্ত অন্যায় ক্ষিা কর।” 

প্রাথযন্া কমর, তুমি আিাণক আিার শত্রুণদর েন্য, র্ারা 
আিাণক ঘৃো কণর, তাণদর েন্য িা বাসা দাও তর্ন্ আমি 
তাণদর উপকার করণত পামর। (আপন্ার োন্াণশান্া এিন্ 
ত াকণদর ন্াি ধণর ধণর তাণদর েন্য প্রাথযন্া করুন্...)। 

র্ারা আিার সণঙ্গ মন্িুর বযব ার কণর, তাণদর েন্য 
আিার ত াাঁণট তর্ন্ সব সিয় আশীবযাণদর কথা থাণক। 
(এরকি র্াণদর আপমন্ োণন্ন্, ন্াি ধণর ধণর তাণদর েন্য 
প্রাথযন্া করুন্...)। 

মপতা, র্ারা আিার সণঙ্গ খারাপ বযব ার কণর, ততািার 
বাণকযর প্রমত বাধয  ণয় আমি তাণদর েন্য প্রাথযন্া করার 
মসদ্ধান্ত মন্ণয়মি। (এরকি র্াণদর সম্বণে আপমন্ োণন্ন্, ন্াি 
ধণর ধণর তাণদর েন্য প্রাথযন্া করুন্...)। 

আে আমি সব রকি মতক্ততা, তিোে তদখাণন্া ও রাগ, 
খারাপ কথা এবং সব ধরণন্র ম ংসা বে কণর র্ারা আিার 
মবরুণদ্ধ পাপ কণর তাণদর কাণি খ্রীণষ্টর িা বাসা ও ক্ষিা 
তদওয়ার মসদ্ধান্ত মন্ণয়মি। তর্িাণব তুমি আিাণক ক্ষিা কণরি, 
তসিাণব আমিও তর্ন্ ধীণর ধীণর অন্যণদর ক্ষিা কমর। 
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আিাণক সমূ্পেযরূণপ ক্ষিা ও তদাষাণরাপ তথণক িুক্ত কণর 
ততািার কাণি উপ ার ম সাণব তদওয়ার েন্য মর্মন্ মন্ণের 
প্রাে মদণয়ণিন্, তসই র্ীশুর ন্াণি এই প্রাথযন্া িাই, আণিন্। 
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 ৃ ীয় মাসদিন#২৫ 

প্রবলাভবনর ফাাঁবি তেন না িদে 
 
 

 

দিতা, তুমি অদশৃয। ততািাণক আিরা তদখণত পাই ন্া। 

ততািার পুত্র প্রিু র্ীশু খ্রীষ্ট ততািার হুবহু প্রকাশ। র্ীশু 
আিাণদর সকণ র েন্য িান্ব তদ  ধারে কণরণিন্ বণ  আে 
আমি ততািার প্রশংসা কমর! র্া মকিু সৃমষ্ট করা  ণয়ণি, তার 
সবমকিুর উপণর ততািার পুত্র র্ীশুই ি ান্। র্ীশুর দ্বারা এবং 
র্ীশুর েন্যই সব মকিু সৃমষ্ট করা  ণয়ণি। মতমন্ই সবমকিুর 
উপণর রােত্ব করণিন্! মতমন্ সবমকিুর আণগ তথণকই মিণ  
এবং মতমন্ই সবমকিুণক একসণঙ্গ ধণর আণিন্! মতমন্ই িণ্ড ীর 
িস্তক। আর তাই আমি ততািার কাণি মন্ণেণক সিপযে 
করমি। িৃতণদর িণধয র্ীশুই প্রথি েীমবত  ণয়ণিন্, তর্ন্ 
সবমকিুণত মতমন্ই প্রধান্  ণত পাণরন্। তকন্ন্া ততািার সিস্ত 
পূেযতা ততািার পুণত্রর িণধয বাস কণর এবং এখন্ আিাণক 
ততািার পুণত্রর িণধয পূেযতা তদওয়া  ণয়ণি! র্মদও এক সিয় 
আমি ততািার কাি তথণক দণূর মি াি, মকন্তু ততািার পুণত্রর 
িৃতুযর িধয মদণয় তুমি আিাণক ততািার সণঙ্গ মিম ত কণরি। 
কু্রণশর উপণর ততািার পুণত্রর তদওয়া রণক্তর দরুন্ আিার ঋে 
পুণরাপুমর তশাধ  ণয়ণি এবং আমি মন্ণদয াষ িাণব ততািার 
সািণন্ দাাঁড়াণত পারমি! প্রিু, কু্রণশ ততািার পুণত্রর মবেয় 
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দ্বারা তুমি ি াকাণশর সব িন্দ শাসন্কতয া ও ক্ষিতার 
অমধকারীণদর শমক্ত ীন্ কণরি! আকাশ ও পৃমথবীর সিস্ত 
ক্ষিতাশা ীরা ততািার, তর্ণ তু ততািাণতই তকব  আিার 
মবশ্বাস, তাই আমি ততািার ক্ষিতার স িাগী  ণয়মি! 

তাই প্রিু, আে আমি ততািার ক্ষিতার িণধয অবস্থান্ 
করমি এবং শয়তাণন্র সিস্ত প্রণ ািণন্র মবরুণদ্ধ দাাঁড়ামচ্ছ। 
আমি ততািার কাণিই মন্ণেণক মদণয় মদমচ্ছ, কারে তুমি খ্রীষ্ট 
র্ীশুর িধয মদণয় আিাণক আমত্মক িৃতুয তথণক আমত্মক 
েীবণন্র মদণক মন্ণয় এণসি। আমি আিার এই তদ ণক 
ধামিযকতার িাধযি ম সাণব ততািার  াণত তুণ  মদমচ্ছ। আমি 
মসদ্ধান্ত মন্মচ্ছ আমি পাণপর কাণি আর সিমপযত  ব ন্া। 
দষু্টণদর পণথ আিার পা তি ব ন্া। 

প্রিু, পমবত্র আত্মা দ্বারা তুমি আিার িণধয এিন্িাণব 
কাে কর তর্ন্ আমি ক্রিশঃ মন্ণেণক দিন্ করণত পামর এবং 
সতকয   ই। আমি তর্ন্ শয়তাণন্র িাাঁদগুণ া বুণঝ তা 
প্রমতণরাধ করণত পামর, তসই জ্ঞান্ তুমি আিাণক দাও। আমি 
তর্ন্ সব ধরণন্র প্রণ ািন্ ও পরীক্ষায় মবশ্বস্ত  ণয় িম । 

সিস্ত পরীক্ষার িণধয আমি ততািার কাণি কৃতজ্ঞ থাকার 
মসদ্ধান্ত মন্মচ্ছ, আমি োন্ব এটা আিার েন্য ততািার ইচ্ছা। 
তুমি সবমকিুণক আিার িঙ্গণ র েন্য বযব ার কণর র্াচ্ছ। 
আিার মবশ্বাণসর পরীক্ষার িধয মদণয় আিার িণধয ধধর্য ও 
তিষ্টা আসণব। আে তর্ন্ তা-ই  য়, কারে আমি ততািার 
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কাণি এবং আিার েন্য ততািার মন্খুাঁত ইচ্ছার কাণি সিমপযত 
 মচ্ছ। আর এসক  প্রাথযন্া আমি র্ীশুর ন্াণি িাই, আণিন্। 
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 ৃ ীয় মাসদিন#২৬ 

 ুদম আমাবক শয় ান তথবক রক্ষা 
কবরি 

 
 

 

দিতা, ততািাণক ধন্যবাদ মদমচ্ছ তর্, খ্রীণষ্টর মবেণয়র িধয 

মদণয় তুমি আিাণক েীমবত কণরি! তুমি আিার সিস্ত পাপ 
খ্রীণষ্টর কু্রণশর সণঙ্গ তপণরক মদণয় তগাঁণথ মদণয়ি। প্রিু র্ীশুর 
কু্রশীয় মবেণয়র েন্য ধন্যবাদ, কারে এর দ্বারা মতমন্ 
অেকাণরর সিস্ত শাসন্কতয া ও ক্ষিতার অমধকারীণদর 
শমক্ত ীন্ কণরণিন্ এবং তাণদরণক সকণ র সািণন্  জ্জায় 
তিণ ণিন্! 

প্রিু, ততািায় ধন্যবাদ তর্, আমি ততািাণত আমি এবং 
আিাণক ততািার িণধয েীমবত করা  ণয়ণি। আিাণক খ্রীণষ্টর 
সণঙ্গ উপণর ততা া  ণয়ণি এবং আিাণক এখন্ তাাঁর সণঙ্গ 
স্বগীয় স্থাণন্ বসাণন্া  ণয়ণি! তুমি আিাণক িা বাস বণ  
ততািার িধয মদণয় সবমকিুণত আমি মবেয়ী অণপক্ষাও অমধক 
মকিু, আমি ততািার ক্ষিতার িাগী  ণয়মি। 

আিার প্রাথযন্া আমি তর্ন্ খ্রীণষ্টর ক্ষিতায় শমক্তশা ী  ই। 
আমি আিার পাপ-স্বিাবণকঃ আিার তর্ৌন্ অনন্মতকতাণক, 
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অশুমিতাণক, তর্ৌন্ ইচ্ছাণক, িন্দ কািন্া-বাসন্াণক ও ত াি, 
রাগ, তিোে তদখাণন্া, ম ংসা, কুৎসা ও খারাপ কথাবাতয াণক 
ধ্বংস করার মসদ্ধান্ত মন্মচ্ছ। আমি ন্তুন্ ‘আমি’তক পরার 
মসদ্ধান্ত মন্মচ্ছ, র্া ততািার িত  ণয় উ ার জ্ঞাণন্ ন্তুন্  ণয় 
উ ণি। আমি খ্রীণষ্টর িণধয মন্ণেণক কাপণড়র িত োকমি! 
আমি তর্ন্ ক্রিশঃ মন্ণেণক দিন্ কমর এবং সতকয   ই, সব 
সিয় এই কথা োমন্ তর্, আিার শত্রু শয়তান্ ঘুণর তবড়াণচ্ছ 
এবং সুণর্াগ খুাঁেণি তর্ন্ আিার েীবণন্ ততািার কাে ধ্বংস 
করণত পাণর। প্রাথযন্া কমর আিাণক শয়তাণন্র  াত তথণক 
রক্ষা কর। 

 

প্রাথথনা কবর বলুনঃ 

আে আমি আিার েীবণন্র উপণর কু্রণশর মবেণয়র কথা 
তঘাষো করমি। আমি প্রকাশ করমি তর্, আমি সবযশমক্তিান্ 
ঈশ্বণরর সন্তান্, আিাণক স্বগীয় স্থাণন্ খ্রীষ্ট র্ীশুর সণঙ্গ বসাণন্া 
 ণয়ণি। প্রিু র্ীশু খ্রীণষ্টর ন্াণি আমি আিার মবরুণদ্ধ আসণত 
পাণর এিন্ অেকার রাণেযর অমিশাপণক বামত  করমি। 
আমি সবযশমক্তিান্ ঈশ্বর সদাপ্রিুণক সিস্ত অন্তর মদণয় অনু্সরে 
করার েন্য মন্ণেণক তাাঁর কাণি সিপযে করমি। 

মপতা, আমি ততািায় ধন্যবাদ মদই, কারে সব মকিুণত 
তুমি আিাণক র্ীশু খ্রীণষ্টর িধয মদণয় মবেয় দান্ করি! 
আে আমি তাাঁর ক্ষিতার িণধয মবশ্বস্ত  ণয় দাাঁড়াব। ততািার 
সণঙ্গ তর্ন্ আমি মবশ্বাণস পথ ি ণত পামর তসেন্য আমি তকান্ 
মকিুণক সুণর্াগ তদব ন্া। ততািার কাণের প্রমত আমি মন্ণেণক 
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সমূ্পেযরূণপ সিপযে করব, কারে আমি োমন্, ততািার উণেণশয 
আমি র্া-ই কমর ন্া তকন্, তা বৃথা র্াণব ন্া। প্রিু, 
ততািাণক ধন্যবাদ তর্, মবেয় মন্মশ্চত!  াণে ূইয়া! প্রিু র্ীশু 
খ্রীষ্ট, আমি এসব মকিু ততািার ন্াণি িাই, আণিন্। 

 

 

২ কমরন্থীয় ২:১৪; 
ক সীয় ২:৯,১০,১৪,১৫; 

ইব্রীয় ২:৮; ইমিষীয় ১:২২; 
ইমিষীয় ২:৪-৬; তরািীয় ৮:৩৭; 
ক সীয় ৩:৫-১০; তরািীয় ১৩:১৪; 
১ মপতর ৫:৮; তর্া ন্ ১০:১০; 

িমথ ৬:১৩; ১ কমরন্থীয় ১৫:৫৭,৫৮; 
মিম পীয় ২:৯ 
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 ৃ ীয় মাসদিন#২৭ 

রাজে, ক্ষম া ও তেৌরব ত ামার 
 
 

 

দিতা, আমি ততািার প্রশংসা কমর--কারে অন্ন্তকা  তথণক 

অন্ন্তকা  েণুড়, সৃমষ্টর শুরু তথণক েগণতর তশষ পর্যন্ত 
একিাত্র তুমিই ঈশ্বর! িম িা, শমক্ত, োাঁকেিক, েয় আর 
তগৌরব ততািার, কারে স্বণগযর ও পৃমথবীর সবমকিু ততািারই। 
েগণতর সব রােযগুণ া ততািার এবং সবমকিুর উপণর প্রধান্ 
ম সাণব ততািাণক উপণর ততা া  ণয়ণি। তুমি আিার ঈশ্বর 
এবং আমি তকব  ততািাণক ধন্যবাদ তদব ও ততািার উপাসন্া 
করব! তুমি সকণ র ঈশ্বর--েগণতর তশষ সীিান্াগুণ ার স্রষ্টা 
ও সবমকিুর উপণর স্বাধীন্ ও সাবযণিৌি! মপতা, আে আমি 
সিস্ত সৃমষ্টর সণঙ্গ মিণ  তঘাষো করমি তর্, তুমি ি ান্ এবং 
ততািার প্রশংসা করা দরকার! আমি ততািার পমবত্র ন্াণির 
তগৌরব করব! ততািার আণদশ পা ন্কারী এবং ততািার কথা 
িান্যকারী স্বগযদতূণদর সণঙ্গ মিণ  আে আমি ততািার প্রশংসা 
করব! একিাত্র তুমিই ঈশ্বর, তুমি মবন্া আর তকান্ ঈশ্বর 
ন্াই! ততািার প্রিুণত্বর অধীণন্ তর্খাণন্ তর্খাণন্ কাে  ণচ্ছ, 
তার সিস্ত োয়গায় আমি প্রিার করবঃ “ত  ঈশ্বর, তুমি 
আশ্চর্য, ততািার শমক্ত ি ান্! ততািার কাণি তকান্ মকিুই 
কঠিন্ ন্য়!” 
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মপতা, ততািাণক ধন্যবাদ, তুমি প্রমতমদন্ আিার তবাঝাগুণ া 
ব ন্ কণর থাক। তুমি উদ্ধারকারী। আমি এখন্ ততািার 
কাণি আিার েীবণন্র মিন্তাগুণ াণক সিপযে করমি। 

* আিার পাপ-স্বিাব এবং আিার িণধযকার র্া এখন্ও 
ততািার পমবত্র আত্মার মবরুণদ্ধ রু্দ্ধ কণর, তার 
সবমকিু তথণক, আিাণক রক্ষা কর। (থািুন্, শুনু্ন্ 
এবং পমবত্র আত্মার প্রমত সাড়া মদন্ ...) 

* আিার স্বাথযপর েীবন্র্াপন্ তথণক তুমি আিাণক রক্ষা 
কর। (থািুন্, শুনু্ন্ এবং পমবত্র আত্মার প্রমত সাড়া 
মদন্ ...) 

* সক  প্রকার দমুশ্চন্তা ও উমদ্বগ্নতা তথণক আিাণক রক্ষা 
কর। (থািুন্, শুনু্ন্ এবং পমবত্র আত্মার প্রমত সাড়া 
মদন্ ...) 

প্রাথযন্া কমর আে তুমি আিাণক পমবত্র আত্মার সণতেতায় 
পূেয কর, র্া ততািার প্রমত প্রশংসা ও তগৌরব বণয় আণন্। 
প্রিু, সারা পৃমথবীর উপর--আিার উপণর তর্ন্ ততািার 
িম িা থাণক! শয়তান্ তর্ন্ ততািার সািণন্ ন্ত  য় এবং 
একিাত্র ততািার কাণি িাথা ন্ত কণর, ততািার রােয আসুক 
এবং স্বণগয তর্িন্, তসিাণব তর্ন্ এই পৃমথবীণতও আে ততািার 
ইচ্ছা পূেয  য়! কারে রােয, পরাক্রি ও িম িা রু্ণগ রু্ণগ 
ততািার!  াণে ইূয়া! র্ীশুর ন্াণি িাই, আণিন্। 
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১ বংশাবম  ২৯:১০-১৩; 
গীতসংম তা ৪৭:৯; 

গীতসংম তা ১১৮:২৮,২৯; 
মর্শাইয় ৩৭:১৬; 

গীতসংম তা ১০৩:১,২,২০-২২; 
গীতসংম তা ৬৮:৩৪,৩৫; ১৯,২০; 

গীতসংম তা ৬৬:১-৩; মর্রমিয় ৩২:১৭; 
 ূক ১১:১৩; গীতসংম তা ৫৭:১১; 
গীতসংম তা ৬৬:৩,৪; িমথ ৬:৯ 
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  ৃ ীয় মাসদিন#২৮ 
ত ামার িথ আমাবক দশখাও, 

ত ামার 
করুণায় আমাবক দিবর রাখ 

 
 

 

দিতা, আিার েীবণন্র উপণর তর্ন্ ততািার করুো থাণক 

এবং ততািার উপমস্থমত তর্ন্ আিার অণগ্র িণ । তুমি আিাণক 
আিার েীবণন্ ততািার আশীবযাদ ও উপমস্থমতর অমিজ্ঞতা 
পাওয়ার েন্য ততািার পণথ ি ণত আহ্বান্ করি। এই িু ূণতয  
ততািার কাণি আরও একটি বার সিমপযত  ওয়ার মসদ্ধান্ত 
আমি মন্মচ্ছ--ততািার রােয আসুক, তর্িাণব স্বণগয তর্িন্, 
তসিাণব এই পৃমথবীণত আিার েীবণন্ ততািার ইচ্ছা পূেয 
ত াক। (থািুন্ এবং পমবত্র আত্মাণক আপন্ার েীবণন্র তসসব 
োয়গা প্রকাশ করণত অনু্িমত মদন্, র্া আপমন্ এখন্ও 
ঈশ্বণরর কাণি সিমপযত কণরন্ মন্। বাধযতায় ি ার েন্য 
আণরকটি বার মন্ণেণক সিপযে করুন্)। 

আর তাই মপতা, আমি প্রাথযন্া কমর, আমি তর্ন্ ততািাণক 
আরও গিীর িাণব োন্ণত পামর। আমি স্বীকার করমি তর্, 
ততািার পথ মন্খুাঁত, ততািার বাকয মন্িুয   এবং ততািার বাকয 
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অনু্সাণর ি ার দ্বারাই আিার পথ খাাঁটি  ণব। ত  ঈশ্বর, 
আিাণক এই সতয মশখাও। 

ততািার জ্ঞাণন্র পণথ আিাণক িা াও র্খন্ তুমি ব ি তর্, 
“এই পণথই ততািার র্াওয়া উমিত।” প্রিু, আিার সণঙ্গ কথা 
ব , কারে আমি শুন্মি। (থািুন্ এবং ঈশ্বণরর েন্য অণপক্ষা 
করুন্। তাাঁর কন্ঠ শুনু্ন্ ...)। 

মপতা, আিাণক ততািার বাণকযর মবষণয় আরও গিীরতর 
বুঝবার জ্ঞান্ দাও তর্ন্ আমি তসই বাকয অনু্সাণর ি ণত 
পামর এবং সিস্ত অন্তর মদণয় এর বাধয  ণত পামর। মপতা, 
পমবত্র আত্মার শমক্তণত সব রকি সণতয আিাণক িা াও। 
(থািুন্ এবং ঈশ্বণরর বাণকযর অধযয়ণন্র প্রমত মন্ণেণক সিপযে 
করুন্)। 

প্রাথযন্া কমর, বাধযতার িণধয আিাণক আন্ন্দ দাও। কারে 
ত খা আণি র্াণদর পথ ি ায় তকান্ ত্রুটি তন্ই, তাণদরণক 
তুমি করুো ও সম্মান্ মদণয় তবমষ্টত কণর থাক এবং র্া 
িা , তা তাণদর মদণত অস্বীকার তকাণরা ন্া! 

মপতা, োণ র ন্যায় ততািার করুো মদণয় আিাণক মঘণর 
রাখ, কারে আমি ততািাণত আশ্রয় মন্ণয়মি এবং ততািার 
পথগুণ া অনু্সরণের েন্য আমি মন্ণেণক সিপযে করমি। 
মিন্তা-িাবন্া, কথাবাতয া ও কাে-কণিয তুমি আিার িণধয ও 
আিার িধয মদণয় িম িামেত  ও। তর্ ন্াি সব ন্াণির 
উণধ্বয, তসই প্রিু র্ীশু খ্রীণষ্টর ন্াণি আমি এসব প্রাথযন্া িাই, 
আণিন্। 
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র্াত্রাপুস্তক ৩৩:১৩,১৪; 
গীতসংম তা ১৮:৩০; 

ম ণতাপণদশ ৪:১১; মর্শাইয় ৩০:২১; 
গীতসংম তা ১১৯:৯-১৬,৩৪; 

১ শিূণয়  ৩:১০; তর্া ন্ ১৬:১৩; 
গীতসংম তা ৮৪:৯,১১; 
গীতসংম তা ৫:১২; 
মিম পীয় ২:৯-১১ 
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 ৃ ীয় মাসদিন#২৯ 
ত ামার মোন ভালবাসায় 

আমাবক েিু কর 
 

প্রাথথনার সময় সিাপ্রভুর সামবন দনবজবক ন  করুন। 
 

 

দিতা, আমি োমন্ তর্, খ্রীণষ্টর িৃতুয ও পুন্রুত্থাণন্র িধয 

মদণয় ততািার সব উণেশয সামধত  ণয়ণি। তুমি তকান্ মকিুই 
“অসিাপ্ত” রাখ মন্। ততািাণক ধন্যবাদ! 

মপতা, খ্রীণষ্টর িধয মদণয় তুমি আিার েন্য র্া দরকার 
তার সবমকিুই বযবস্থা কণরি। তুমি আিাণক পাণপর ক্ষিা 
মদণয়ি, ততািার সণঙ্গ অন্ন্তকা  থাকার বযবস্থা কণরি এবং 
মপ্রয় সন্তান্ ম সাণব আিাণক গ্র ে কণরি বণ  ততািাণক 
কৃতজ্ঞতা োন্াই। 

প্রাথযন্া করমি পমবত্র আত্মার িধয মদণয় তুমি আিাণক 
শমক্তশা ী কর তর্ন্ আমি র্ীশুর িত  ণত পামর এবং আিার 
েীবণন্র িধয মদণয় তাাঁর িমরত্র ও তসৌন্দর্য িুণট উণ  (থািুন্ 
এবং এই প্রাথযন্াণক আপন্ার মন্ণের প্রাথযন্া করুন্)। 

মপতা, আিার েীবণন্ খ্রীণষ্টর উপমস্থমতর েন্য ততািায় 
ধন্যবাদ মদই। প্রিু, আমি ততািার কাণি সিমপযত  মচ্ছ এবং 
প্রাথযন্া করমি তুমি আিার অন্তণরর সবমকিুর উপণর শাসন্ ও 
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রােত্ব কর! (থািুন্ এবং আপন্ার েীবন্ তাাঁর কাণি সিপযে 
করুন্)। 

মপতা, আিাণক র্ীশুর িা বাসার িণধয স্থাপন্ করার েন্য 
ততািায় ধন্যবাদ। ততািার কাণি প্রাথযন্া কমর তুমি আিাণক 
আিার সক  খ্রীষ্টীয় ভ্রাতা-িমগ্নণদর সণঙ্গ শমক্তশা ী কর তর্ন্ 
আমি আসণ ই বুঝণত পামর ততািার িা বাসা কতটা মবশা  
ও বেযন্াতীত! ততািার িা বাসার মবষণয় আিার সাধারে 
জ্ঞান্ণক আিার অন্তণরর গিীণরর সম্পকয , অমিজ্ঞতা ও 
বুঝবার জ্ঞাণন্ পমরেত কর। প্রাথযন্া কমর তুমি এটা কর 
তর্ন্ আমি ততািার পূেযতার সক  অমিজ্ঞতা  াি করণত 
পামর। তর্িাণব তুমি আিাণক িা ণবণসি তসিাণব আমিও তর্ন্ 
অন্যণদর িা বাসণত পামর। 

মপতা, ততািাণক ধন্যবাদ তর্, র্া িাওয়ার কথা আমি 
মিন্তাও করণত পামর ন্া, তার তিণয়ও আরও তবশী মকিু তুমি 
আিার েন্য ততািার িাণ্ডাণর তরণখি। র্ীশুর ি ান্ ন্াণি 
আমি এই প্রাথযন্া কমর, আণিন্। 

 

 

ইমিষীয় ৩:১২-২১; 
১ তর্া ন্ ৩:১ 

 
 

 



 269 

 ৃ ীয় মাসদিন#৩০ 
আমায় সােস িাও 

 
 

 

দিতা, তুমি আিার েীবণন্র তন্াঙর ও মিমত্ত বণ  আমি 

ততািায় ধন্যবাদ মদই। একিাত্র তুমিই ঈশ্বর! তাই আমি তকন্ 
িয় করব? প্রাথযন্া করমি আিার সক  িয় ও িীমতর 
োয়গায় তুমি পমবত্র সা স ও ি ৎ মবশ্বাস দাও। ততািার 
বাকয বণ  তর্, স্বগয-রােয প্রব িাণব এমগণয় আসণি এবং 
শমক্তশা ী ত াণকরা এই রােয ধণর আণি!  আমি সংকল্প 
স কাণর ও মবশ্বাণস ততািার রাণেযর উণেশযগুণ া পূেয করণত 
িাই। 

প্রিু, আিার িণধযকার আমত্মক দবুয তা ও অপমরপক্কতা 
ধ্বংস কণর দাও। প্রাথযন্া কমর তুমি আিাণক পমবত্র আত্মার 
সণতেতায় শমক্তশা ী কর। তুমি আিাণক সা সপূবযক ও 
িা বাসাপূেয  ণয় ততািার বাকয ব ার েন্য সা ার্য কর। 
ন্তুন্ মন্য়ণির মবশ্বাসীণদর িত কণর আমিও তর্ন্ আিার 
বযমক্তগত আরাি ও স্বাচ্ছণন্দযর েন্য প্রাথযন্া ন্া কমর, বরং 
ঈশ্বণরর রােয তর্ন্ এমগণয় আণস তার েন্য প্রাথযন্াকারী ত াক 
 ই। আিার অন্তর ও েীবণন্র তসসব মেমন্ষ ধ্বংস কর, 
তর্গুণ া আিাণক ি ৎ মবশ্বাস ও সুসিািার প্রিার করা তথণক 
বাধা তদয়। 
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মপতা, কথা ব ার েন্য র্খন্ তুমি আিাণক সুণর্াগ 
মদণয়ি, তখন্ ন্ীরব তথণকমি বণ  আিাণক ক্ষিা কর। 
(থািুন্ এবং আপন্ার েীবণন্র মবমিন্ন সম্পকয  ও পমরমস্থমতর 
কথা মিন্তা করুন্। ঈশ্বরণক অনু্ণরাধ করুন্ সা সপূবযক সতয 
কথা ও র্ীশুর মবষণয় ব ার েন্য মতমন্ তর্ন্ আপন্াণক 
সা ার্য কণরন্)। 

িানু্ষণক িয় পাওয়া এবং িানু্ণষর অনু্ণিাদন্  াণির 
িণন্ািাণবর কাণি সিমপযত  ণয়মি বণ  আিাণক ক্ষিা কর। 
তসগুণ া তদমখণয় তদওয়ার েন্য পমবত্র আত্মাণক অনু্ণরাধ 
করুন্। আপমন্ তর্ তাাঁর মপ্রয়, তা গিীরিাণব তবাঝার েন্য 
ঈশ্বর তর্ন্ আপন্াণক জ্ঞান্ তদন্। এই ি ান্ সণতযর আণ াণক 
আপন্াণক পমরবতয ন্ করার েন্য তাাঁণক অনু্ণরাধ করুন্।) 

অমবশ্বাসীণদর কাণি ততািার মবষয় ব ণত আমি  জ্জাণবাধ 
কমর বণ  তুমি আিায় ক্ষিা কর (থািুন্ এবং র্ারা এখন্ও 
র্ীশুণক োণন্ ন্া তাণদর েন্য আপন্াণক তর্ন্ আরও তবশী 
িিতা তদওয়া  য়, তার েন্য অনু্ণরাধ করুন্। এই ধরণন্র 
তর্সব ত াকণদর আপমন্ োণন্ন্, ন্াি ধণর ধণর তাণদর েন্য 
প্রাথযন্া করুন্)। 

মপতা, আিাণক সা ার্য কর তর্ন্ আমি সা সপূবযক ততািার 
সুসিািাণরর গুপ্ত কথা অন্যণদর কাণি প্রকাশ করণত পামর। 
র্ীশুর ন্াণিই এই প্রাথযন্া িাই, আণিন্। 
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 ৃ ীয় মাসদিন#৩১ 
আমাবক আবারও উদ্দীদি  কর 
    

প্রাথথনা করার িবূবথ ঈশ্বরবক অনুবরায করুন তেন  াাঁর 
মণ্লী এবং আিনার িারিাবশর জেব র জনে দ দন 

আিনার মবযে  াাঁর অন্তর িান কবরন। 

 

দিতা, ততািার অন্তণরর িত আিার অন্তণরও একই িণন্ািাব 

দাও। ততািার িণ্ড ী ও আিার িারপাণশর েগণতর অবস্থা 
বুঝণত ন্া পারার েন্য আিায় ক্ষিা কর। পমবত্র আত্মার 
শমক্তণত আিাণক আরও গিীর প্রাথযন্া ও পদণক্ষণপর মদণক 
িাম ত কর। তুমি র্া িা বাস, তা িা বাসণত আিায় 
সা ার্য কর। 

ত  প্রিু, আমি ততািার িণ্ড ীর েন্য প্রাথযন্া কমর, কারে 
আিরা ততািার োমত এবং আিরা ততািার ন্াি ব ন্ কমর। 

মপতা, আিরা (আমি মন্ণে ও আিার িা-বাবা) ততািার 
মবরুণদ্ধ পাপ কণরমি এবং ততািার বাণকযর বাধয  ই মন্। 

আিাণদর পাপ তর্ন্ ধরা ন্া  য় তসেন্য আিরা ততািার 
বাণকযর সতযণক মশমথ  কণরমি। প্রিু, ততািার িণ্ড ীর উপণর 
দয়া কর এব ততািার ত াকণদর ক্ষিা কর, প্রাথযন্া কমর 
আিাণক ক্ষিা কর . . .  
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আিরা এই েগৎ এবং এর িণধযকার মেমন্ষগুণ াণক 
িা ণবণসমি। প্রিু, ততািার িণ্ড ীর উপণর দয়া কর এবং 
ততািার ত াকণদর ক্ষিা কর। প্রাথযন্া কমর আিাণক ক্ষিা কর 
. . .  

আিরা পমবত্র আত্মার মবরুণদ্ধ পাপ-স্বিাণবর ইচ্ছাণক পূেয 
কণরমি। প্রিু, ততািার িণ্ড ীর উপণর দয়া কর এবং ততািার 
ত াকণদর ক্ষিা কর। প্রাথযন্া কমর আিাণক ক্ষিা কর . . .  

আিাণদরণক খাাঁটি অন্তর দাও এবং আিাণদর িণধযকার দঢ়ৃ 
অন্তরণক ন্তুন্ কর--আিাণদরণক সণতে সংকল্প দাও তর্ন্ 
আিরা প্রব িাণব ততািাণক অনু্সরে করণত পামর। একিাত্র 
তুমিই আিাণদর িা বাসা ও িমক্ত পাওয়ার তর্াগয। তুমি 
আিাণদর িুক্ত কণরি এবং আিাণদরণক ততািার মন্ণের 
কণরি! ততািার উপাসন্া ও তসবায়--ততািার বাকয অনু্সাণর 
েীবন্র্াপণন্ আিাণদর আন্ন্দ তর্ন্ সব সিয় বৃমদ্ধ পায়। 
ততািার িণ্ড ী তর্ন্ তেণগ উণ  এবং এই অেকার ও স্বাদ ীন্ 
েগণত সমতযকাণরর  বে ও আণ া  য়। প্রাথযন্া কমর 
আিাণদর তদণশর ত াকণদর িণধয এবং েগণতর োমতগুণ ার 
িণধয তর্ন্ ততািার িণ্ড ী আবার উেীমপত  য়। তুমি তসই 
উেীপন্ার িণধয ততািার পমবত্র আত্মা তেণ  দাও! আিাণদরণক 
এিন্ গিীর আণবগ মদণয় পূেয কর তর্ন্ র্ীশুণক আরও 
গিীরিাণব িা বাসণত পামর। আিাণদরণক ঘুি তথণক োমগণয় 
ততাণ া! প্রিু, দয়া কর এবং ততািার িণ্ড ীণক উেীমপত 
কর। 



 274 

আিাণদর িারপাণশর সকণ র কাণি তর্ন্ ক্রিশঃ স্পষ্ট  ণয় 
উণ  তুমি আিাণদর ঈশ্বর এবং ততািার অনু্গ্র  আিাণদর 
উপণর আণি। েগৎ তর্ন্ আিাণদর িণধয ততািাণক তদখণত 
পায় এবং ততািাণক তগৌরব তদয়। 

প্রিু র্ীশু শীঘ্রই মিণর আসণবন্। তাই র্খন্ আমি তাাঁর 
আগিণন্র মদণক তাকাব ও আগিণন্র অণপক্ষায় থাকব, তখন্ 
তর্ন্ আিাণক প্রস্তুত তদখা র্ায় এবং আমি তর্ন্ ততািার 
রাণেযর েন্য বযস্ত  ই। প্রিু র্ীশু, শীঘ্রই আস! এই প্রাথযন্া 
র্ীশুর ন্াণি িাই, আণিন্। 

 

 

ন্ম মিয় ১:৪-১১; গীতসংম তা ৫১:১২; 
িমথ ৫:১৬; িমথ ২৫:১-১৩ 

 
 
 

 
 


