कपृ ा

हे स्वर्गीय पित्या, तू माझ्यावर प्रीती के ली आहे.
ु ांपैकी एक बनवले
आणि मला देखील आपल्या मल
आहे त्याबद्दल मी तुझा आभारी आहे.
मी तुझ्याव
प्रीती कर र
तो

येशू
म्हणाला,
“जेव्हा एखादा मल
ु गा किं वा
एखादी मल
ु गी मला आपला तारणारा
म्हणनू स्वीकारतात तेव्हा हे घडते –
आधी ते हरवलेले असतात आणि मग
ते सापडतात त्यामळ
ु े मोठा आनंद
उत्साह आणि स्वर्गामध्ये
मोठा उत्सव होतो.”

पाठ करण्याचे वचन

आपल्याला देवाची मुले हे नाव मिळाले आहे यात
पित्याचे के वढे महान प्रितीदान आहे. - 1 योहान 3:1
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देव प्रत्येकावर किती प्रेम करतो हे सर्वांना समजावे अशी येशचू ी इच्छा होती म्हणनू त्याने
त्यांना “मेढंपाळ आणि त्याचे हरवलेले मेंढरू” यांची एक गोष्ट सांगितली. या हरवलेल्या
मेंढराची त्या मेंढपाळाला खुप काळजी वाटली. म्हणनू इतर मेंढरांना सोडून तो ह्या हरवलेल्या
मेंढराचा शोध करण्यासाठी गेला. कारण त्याची इच्छा होती की, ते हरवलेले मेंढरू सरु क्षित
असावे. मेंढरे स्वतःला मदत करू शकत नाहीत. आणि कधी – कधी ते आपला मार्ग
भटकतात, आणि हरवतात तेव्हा त्यांना अस्वल किं वा सिंह त्यांच्यावर हल्ला करून त्यांना
खाऊ शकतात.
े ही मेंढपाळाची जबाबदारी आहे. आणि
त्या मेंढपाळाने त
ून सुरक्षित ठेवण
स
ा
प
ां
्य
क
ो
ेच
र्व ध
ेंढरू सापडले तेव्हा तो खूप आनंदित झाला. त
्याने ते हरवलेले
मेंढरांना स ाला जेव्हा त्याचे हरवलेले म
ि
ण
ळ
आ
े
त्
ल
ा
त
े
या
ल
घ
प
ा
र
घरापर्यंत घेवून आल
या खांद्याव
केले. मेंढं
ा.
या नंतर आपल्
ेंमढरू सापडल्

येशू तुमच्या सोबत आनंदाने उत्सव साजरा करतो, त्याच्या
प्रीतीने तो तुम्हांला शांत करतो. जेव्हा तुम्ही गीत गाता तेव्हा
त्याला अतिशय होतो.
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प्रीती

तुझ्या आज्ञा पाळण्यास आणि तुझ्यावर
प्रेम करण्यास मला मदत कर.

खुप खुप वर्षांपुर्वी, ब्राहाम
होता. अ
अब्राहाम या जगात राहत ारा झाला तेव्हा
म्हात
देवावर प्रीती करत असे. तोमा! तुझा देश, तुझे कु टूंब
हा
देव त्याला म्हणाला,“अब्राा सोड आणि जो दरु चा
व तुझे नातेवाईक यांन े जा. कारण मी तुला
देश मी तुला दाखविल तेथदेईल.”
आशीर्वाद
या आज्ञांचे पालन करावे. आपण देवाच्या
ि आपण त्याच् यावर प्रीती करतो हे आपण दर्शवितो.
क
े
ह
आ
छा
च्
देवाची इ लन केल्याने आपण त्याच्
आज्ञांचे पा

पाठ करण्याचे वचन

आपला देव परमेश्वर याच्यावर पुर्ण अंतःकरणाने, पुर्ण जिवाने
व पुर्ण मनाने प्रीती कर, कारण ही सर्वात मोठी आज्ञा आहे.
मत्तय 22:37, 38
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अब्राहामाने देवाच्या आज्ञेचे पालन के ले, त्याची पत्नी आणि जे काही त्याचे होते,
ते सर्व घेवनू तो दरू असलेल्या नवीन देशाकडे जाण्यासाठी निघाला. अब्राहामाचे
हे आज्ञापालन त्याच्या जीवनभराच्या साहसी प्रवासाची सरू
ु वात होती. तो
आज्ञांचे पालन करण्यात, प्रीती करण्यात व विश्वास ठे वण्यात वाढत गेला.
ात
ो अभिवचन ाने
सारा, हाच त ा प्रदश
द
े !! वे
ेद ्यात आलेल वादित केले
ण
र्शि
आम्हाला आ ह!े !!
आ

दवे ाने आम्हाला
खरोखर
आर्शिवादित केल
े
आहे !!!

येशूच्या आज्ञांचे पालन करणे आणि त्याच्या
मागे चालणे हा एक रोमांचक प्रवास आहे.
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दया
दवे ाने
र प्रीती
आ
ी
जश पल्यावइतरावं र प्रीती
केली, तशी तुम्ही
ा आपण
र्थ काय? चलविचारले की,
करा, ह्याचा अ ीतरी येशल
ा
ू
ोण
याद्वारे
शोध घेऊया. ककोण आह?े ” येशनू े गोष्टीच्टी
ी
ोष्
ार
ग
ज
े
“माझा श लगडा केला. चांगल्या
ह्याचा उ तो फार पटाईत होता.
सांगण्यात

मला मदत
करा!!

पाठ करण्याचे वचन

जशी मी तुमच्या वर प्रीती के ली तशी तुम्ही
एकमेकांवर प्रीती करा, ही माझी आज्ञा आहे.
योहान 15:12
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जशी तू माझ्यावर प्रीती के ली
तशी इतरांवर प्रीती करण्यास
मला सहाय्य कर

घाबरू
तुझी काळनजकोस मी
ी घईे ल.

एकदा एक माणसू रस्त्याने प्रवास करत होता आणि दष्टु माणसांच्या टोळीने
त्याच्यावर हल्ला करून त्याला मारहाण के ली. त्यांनी त्याच्या सर्व वस्तू लटू ल्या
आणि त्याला रस्त्यावर मरण्यासाठी सोडून दिले. त्यानंतर काही लोक त्या रस्त्याने
आले. त्यांना त्याची दया आली नाही . मग एक शोमरोनी (एक गैर-यहूदी मनषु ्य)
त्याच बाजनू े जात होता. त्याने त्याला उचलले आणि त्याच्या जखमांना स्वच्छ
के ले व त्याला बरे होण्यासाठी एका उतारशाळे त नेेले आणि त्याच्यासाठी पैसे
देखिल भरले.

येशनू े हे बोलून गोष्ट संपवली,“तुम्ही सुद्धा
त्यचां ्याकडे जावून त्याच्यावर अशीच दया करावी.”
जे दःु खी आहे

हे देवा, के वळ शब्दांनी नव्हे तर मी कृत्यांसह
तुझ्यावर प्रेम करू इच्छितो.
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माझ्या पापांची मला क्षमा
कर, मला धुवनू शधू ्द कर.

गोष्ट

पेत्राने
ू ा
एकदा येशल
ी आपल्या
ोण
क
ो
विचारले,“ज याला आपण किती
त्
विरुध्द पाप करताो हवी, सात वेळेस का?”
ल
य
वेळा क्षमा करा ‘‘साताच्या सत्तर वेळेस’’
येशनू े म्हटले, दसरी गोष्ट सांगण्यास
आणि त्याने ु केली.
सूरूवात

प्रिय देवा आम्हाला
वाचव!!!

आई!
मला भीती
वाटत आह!े

पाठ करण्याचे वचन

माझ्या अधर्म तु पुर्णपणे धुऊन काढ आणि माझ्या
पापांपासनू मला शधु ्द कर. - स्तोत्रसंहिता 51:2
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एकदा एका राजाने त्याच्या सेवकांना बोलवले, आणि त्याच्यांवर त्याचे किती कर्ज आहे हे त्याने त्यांच्यापैकी
प्रत्येकाला त्याने विचारले, “माझे कर्ज परत करा” त्यातल्या एका सेवकावर खुप कर्ज होते, तो राजाला
म्हणाला,“मी तुझ्या कर्जाची परत फे ड करू शकत नाही.” राजा म्हणाला, “मी तुला व तुझ्या संपूर्ण कुंटुंबाला
गुलाम म्हणुन विकून टाके ण जेणे करून माझे पुर्ण पैसे वसल
ू होतील.”
राजाचे हे शब्द ऐकताच तो मनुष्य रडू लागला व गयावया करू लागला. राजाला त्याची दया आली आणि
राजा म्हणाला,“ठीक आहे. मी तुझे सर्व कर्ज माफ करतो” आता हा सेवक कर्जमक्त
ु झाला.
हा सेवक कर्जमक्त
ु झाल्यावर बाहेर गेला, आणि त्याला
त्याच्या सोबतीचा एक दसु रा सेवक भेटला, त्याच्यावर
या पहील्या सेवकाचे कर्ज होते आणि त्याच्या कडे
थोडेसेच पैसे होते. या सेवकाने त्याला धमकी दिली,
“जर तु माझे पैसे देणार नाहीस तर मी तुला जेल मध्ये
मी काय
टाके ल.” परंतु या सेवकाला त्याची दया आली नाही
करावे?
आणि त्याने त्याला जेल मध्ये टाकुन दिले.

मी विनंती करतो, म
कुटुंबावर आणि माझ्ाझयाव्या
र
कृपा कर.

मोठयाने ओरडृून
ाला खपु राग आला, आणि तो ेवक् ावर दया
ज
ा
र
हा
्
व
े
त
ी
स
या
ना कळाल
फ केले, तर तु देखिल तुझ्
ला ही घट टा! मी तझु े ऐवढे पैसे मा
ा
ज
ा
र
हा
ाने त्याला तुरूंगात टाकले.
्
जे व
असे म्हणनू राज
“अरे दष्ु
म्हणाला, नव्हती काय?” आणि
करायची

येशू मला क्षमा करतो म्हणून मी देखिल इतरांना
क्षमा करू इच्छितो.
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ा
न
स
ा
उप
या
चकाकत्या ाळ
ाब
ताऱ्याने, आम्हाणल
ह!े
ल
येशू पर्यंत आ े आ

मी पर्णू मनाने तुझे
गौरव करील
होय !
आमच्याकडे तर
उपहारही आहते .

खुप-खुप वर्षांअगोदर,
ू , मरीया
जवळपास दोन हजार वर्षांपर्वी
ब्रिएल नावाच्या
गॅ
ा
ील
ल
नावाच्या एका तरूण मु
याकडे एक विशेष
देवदतू ाने भेट दिली होती. त्याच्
वाची कृ पा तुझ्यावर
े होता: “मरीये घाबरू नकोस्म, देदेशील, आणि त्याचे
स ंद श
झाली आहे. तू एका पुत्राला जनान व्यक्ती होईल
नाव तू येशू ठे व, तो एक मह देवाचा पुत्र
आणि त्याला सर्व समर्थ
म्हणतील.”

पाठ करणाचे वचन

हे देवा मी माझ्या पर्णू अंत:करणाने तुझी स्तूति करीन, मी
तुझी अद्भुत कृ त्ये सर्वांना सांगीन. - स्तोत्रसंहीता 9:1
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येशचू ा जन्म झाला तेव्हा सगळे आनंदीत झाले, स्वर्गदतू खाली उतरून आले व म्हणाले,
“स्वर्गात देवाला गौरव, पृथ्वी वर सर्वांना शांती.” मेंढपाळही बाळ येशल
ू ा भेटण्यास आणि
उपासना करण्यास आले.

जगात शांती
असो!

दवे ाचे गौरव!
त्याच्या पुत्राच्या
जन्मासाठी!

माझे सुंदर
बाळ!!!
ञानीपरूषांनी येशू बाळाचा सन्मान
मेंढपाळ आणि ज् ु
,
फ
े
स
ो
य
,
े प ा ह ी जे .
ा
जसे मरीय त्याची उपासना केली, आपणही तसेच केल
व
केला

मी दररोज तुझी स्तूति करू इच्छितो.
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निरय्ण

होय हा व्यक्ती
संगती होता., येशू

पाठ करण्याचे वचन

येशू तू माझा प्रभु आहे, म्हणनू
मी तुझ्या मागे चालु इच्छितो.

कोण मी?
नाही, मी तो नाही

ले,
येशनू े पेत्राला सांगित तु मला तीन
रवण्या पूर्वी
“कोबंडा तीनदा आ स्तंभावर टांगण्या आधी
.” वध
वेळेस नाकारशील ी करण्यात आली, तेथे पेत्राने
श
ौक
च
ी
े तेव्हा तो
ज्या कोर्टात येशचू
ला ओळखू लागल नाही
त्रा
पे
ोक
ल
.
े
ल
के
च
नेमके हे
ू ा ओळखत
वेळेस मी येशल
घाबरला आणि दर येशचू ा नाकार के ला आणि
असे म्हणून त्याने ा आरवला.
मग कोंबड

तुम्ही मला गुरू व प्रभू म्हणुन ओळखतात तुम्ही ते
योग्यच करता, मी तोच आहे. योहान 13:13
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तू देखिल येशू
संगती होता.

अचानक, पेत्राला येशचू े ते शब्द आठवले आणि तो तेथनू रडत रडत पळून गेला. त्याला फार
वाईट वाटले. परंतु येशनू े पेत्रा विषयची आशा सोडली नाही. येशनू े आपल्या पुनरुत्थाना नंतर,
पेत्रा संगती न्याहारी के ली आणि त्याने त्याला क्षमा के ली . येशचू ी इच्छा होती की पेत्राने येशचू े
शिष्य असावे आणि येशचू े अनेक शिष्य ही बनवावे. जरी पेत्र परिपुर्ण नव्हता तरीही येशल
ू ा हे
ठाऊक होते की पेत्राला खरोखर त्याचा प्रभु येश,ू याच्या मागे चालण्याची मनापासनू इच्छा
आहे.

हे
ा माहिती आ तु
ल
हा
म्
आ
ो
ह
ा.
ै ी एक होत
क
तू त्यांच्या प ांसारखे बोलतो.
गलीली लोक

कुकडकु कुकडकु

या नंतर पेत्राने कधीही येशूचा नाकार क
ेला नाही.

येशू मी नेहमी तुझ्यासोबती निष्ठावान राहू इच्छीतो.
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मला तुझ्या पवित्र
आत्म्याने भर

मी
पित्याकडे चा
ी
ाठ
स
या
्
च
म
तुम
ागेल, जो तु तुम्हांला
म
्मा
त
आ
सत्याचा , आणि तो नेहमी
सेल
्या
मदतनीस अ ार्य करण्यासाठी तुमच
क
ह
स
णार.
सोबत अस

अरे व्वा!

अरे हे तर ह.े
फार छान आ

पाठ करण्याचे वचन

आत्म्याने पर्णू व्हा. - इफिसकांस पत्र 5:18
14

येशू
ला
म्हणाला, “मी तुम्हां तुम्हांला
पण मी
सोडू न जात आह,े ोणार नाही तेथे दरू
येणे ह
सोडू न जेथे तुमचे ाळजी करू नका, मी
जात आह,े परतुं क ा आत्मा पाठवून
तुमच्यासाठी माझ
दईे न.”

मंडळीला त्याचे कार्य पुर्ण करण्यासाठी मदत व्हावी म्हणनू येशनू े त्याचा आत्मा
पाठवला. “पेन्टेकॉस्ट” म्हटलेल्या एका विशिष्ट दिवशी, फार मोठ्या वादळाचा
आवाज झाला आणि त्या दिवशी त्याने प्रार्थना करणाऱ्या प्रत्येकाला पवित्र
आत्म्याने भरले.

मला तुझ्यास
ोब
राहायचे आ त
ह.े

धन्यवाद येश.ू
दे त ो .
ेहमी आपल्याला साांत्मत्वानर्गदर्शक आहे.
न
मा
्
त
आ
ा
आपल
येशचू
ला शिक्षक व
प
आ
मा
्
त
तोच आ
येशू तुझ्या पवित्र आत्म्याने अधिक अधिक भरूण मला
तुझ्यासारखे बनव.
15
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मला तुझ्या कृ पा, सत्य व
न्यायाचे साधन बनव.
येश!ू
मला तुझ्या मांडी वर
बसायचं आहे.

शिष्यांनी
ारले,“स्वर्गाच्या
विच
ा
येशूल
राजात सर्वात महान कोण?” येशू त्यांचे
विचार ओळखुन होता. त्याने एका लहान
मुलाला बोलवीले. येशूने आपल्या शिष्यांच्या
डोळ्यात पाहुन, त्यांना एक फार अदभुत
गोष्ट सांगितली,“जो कोणी स्वतःला ह्या
बाळासारखा नम्र करतो तो स्वर्गाच्या
राज्यात सर्वश्रेष्ट आहे.”

पाठ करण्याचे वचन

आम्ही त्याचे तेज पाहिले आहे, एकूलता एक पुत्र, जो
पित्याकडून आला, त्याच्यासारखा कृ पा व सत्कर्मांनी
परीपर्णू असा तो होता. - योहान 1:14
16

येशचू े अतःकरण न्याय प्रिय होते. तो म्हणाला,“जर कोणी ह्या लेकरांना दःु ख देईल, तर तो
भयंकर वाईट कार्य करणारा ठरे ल.” ज्याच्याकडे अनेक लोक दर्लक्ष
ू करत असत, त्यांना तो
मदत करत असे. लहान, आजारी आणि दरिद्री अशा लोकांची तो मदत करत असे.
ये माझ्या बाजुला
येऊन उभा रहा.

येशू तुला काहीका?
खायला आवडेल

हे येशू तु मला ब
करू शकतो? रा

वर
येशू माझ्या .
प्रीती करतो

येशूने आणखी काही अद्भुत गोष्टी सांगितल्या “जो कोण
ी लहान लेक
रांचे अशा प्र
स्वागत करीतो तो माझे स्वागत करीतो” येशू न
कारे
ेह
बोलतो हे तुम्हांला ठाऊक आ मी मनापासून सत्य
हे काय?.

मी देखील नेहमी सत्य सांगण्याचा
प्रयत्न करणार आहे.

17
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मला तुझ्या गौरवासाठी उपय
ोगात आण
आणि इतरांनाही तुझ्या मागे
चालावे असे
आमंत्रण देण्यासाठी माझा उपय
ोग कर.

तू कोण आहसे
प्रभ?ु

पौल
ल मधील
यब
बा
हा
आहे,
च
त्वा
सर्वात मह ा व्यक्ती क पुस्तके
अने
त्याने नवीन करारातील हाच पौल येशू
दा
एक
परंतु
लिहली आहे,
ारा व त्याचा
ख्रिस्ताचा तिरस्कार करण
अनुयायांना
शत्रु होता. त्याने येशचू ्याशनू े त्याला
ठार के ले होते, परंतु ये
बदलले.

पाठ करण्याचे वचन

म्हणनू जा आणि संपुर्ण राष्ट्रतील लोकांना माझे
शिष्य बनवा. त्यांना पित्याच्या, पुत्राचा आणि पवित्र
आत्म्याच्या नावाने बाप्तिस्मा द्या. - मतय 28:19
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एकदा शौल (त्याचे नाव पौल होण्याअगोदर शौल असे होते) रस्त्याने जात होता.
अचानक एक फार मोठा तेजस्वी प्रकाश स्वर्गातनू त्याच्याकडे आलेला त्याने
पाहिला, आणि तो जमिनीवर पडला त्या प्रकाशाने त्याला आंधळे के ले. मग
शौलाला एक वाणी ऐकू आली, “शौला, शौला तू माझा छळ का करतोस?” शौल
ओरडुन म्हणाला, “तु कोण आहेस प्रभ?ु ” “ज्याचा तू छळ करतोस, तोच मी येशू
आहे.” पौल घाबरला आणि थर – थर कापू लागला. त्याला तीन दिवसापर्यंत
काही दिसले नाही.

देवाने शौलाला बरे केले आणि तो सगळीकडे फिरू
न
शौलाचे नाव नंतर बदलून पौल ठेवण्यात आ येशूविषयी उपदेश करू ल
ले. त्याने येशस
ागला.
ू ाठ
उलथा पालथ केली, देवाला गौरव दिले आणि
इतरांनी ही ते क ी सर्व जगाची
रण्यास शिक
वले.

येशूच्यामागे चालण्यासाठी मी कोणाला आमंत्रन देऊ शकतो.
19
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येशचू ्या नावात मी प्रार्थन
र्थना करतो
आमेन.

बार्तीमय
नावाचा एक अंधाळा
होता. तो रस्तावर राहून भिक मागत
असे. येशू कोण आहे आणि येशू कसे
चमत्कार करतो, ते त्याला माहित होते. येशनू े
आजाऱ्यांना कसे बरे के ले, अंधळ्याला कशी दृष्टी
दिली, आणि जे चालू शकत नाहीत, त्यांना त्यांने
बरे के ले, हे त्याने एेकले होते. येशनू े मला
देखिल बरे करावे अशी बार्तीमयाची
इच्छा होती.

साने तुला
तुझ्या विश्वाे आह!े !!
बरे केल

पाठ करण्याचे वचन

म्हणनू , देवाने त्याला सर्वांपेक्षा आणि प्रत्येक
नावाहून श्रेष्ठ असे नाव त्याला दिले आहे.
फिलिप्पै 2:9
20

अरे ..! वा किती
अद्भुत.

बार्तीमय!! इकडे
तो तुला बोलवीतये
ो
आह.े

“येश,ू स्वामी! माझ्यावर दया करा,” बार्तीमय ओरडला.
बार्तीमयाच्या आजबु ाजसू उभे असलेले लोक त्याच्यावर चिडले, “ये गप्प बस!” ते त्याच्यावर
ओरडले. परंतु बार्तीमय मोठ-मोठ्याने ओरडतच राहिला. येशनू े त्याची वाणी एकली आणि
म्हणाला,“त्याला माझ्याकडे आणा” बर्तीमयाने त्याचा अंगरखा तेथेच टाकून दिला आणि तो
येशक
ू डे धावत गेला. येशनू े त्याला म्हटले,“तुला काय पाहिजे?” ,बार्तीमयाने उत्तर दिले “मी
पाहाता यावे अशी माझी इच्छा आहे. मला दृष्टी दे.”

मी तुला पाहू
शकतो येश.ू

र
येशू चमत्का े
.
ह
आ
करणारा

ेवला की येशूकडे
बार्तीमयने हा विश्वास ठ
क
ि
याचा अध ार होता दृष्टी मिळाल्यावर
लोकानं ा बरे करण्
गोष्ट पाहिली ती गोष्ट म्हणजे येशूचा चेहरा होता.
त्याने जी पहिली

जेव्हा बार्तीमयाने येशूला आरोळी मारली, तेव्हा येशूने त्याचे
एेकले आणि तसेच येशू तुमची देखील प्रार्थना ऐके ल.
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1. प्रार्थ नेच ्या कराराचे अवलोकन करा.
2. ह्या प्रार्थ न ा करारातील प्रार्थ न ा 40 दिवसापर्यं त दररोज करा.
3. प्रार्थ ने विषयी पवित्रशास्त्रातील वचने पाठ करा.
4. खरे किं वा खोटे ह्यावर वर्तुळ काढा आणि त्याच्या उत्तरां ची चर्चा करा

देवाचे कृ पेने मला त्याचे आवडते मल
ू बनविले आहे.
आज्ञा पालना मळ
ु े आर्शिवाद वाहु लागतात.
जे आपल्यावर प्मरे करतात आपण फक्त त्यचां ्यावरच प्रिती के ली
पाहिजे
येशचू ी इच्छा आहे की आपण इतरांना क्षमा करावी आणि कुणा
विषयी आपल्या मना मध्ये राग ठे वू नाही
आपण जेव्हा आनंदीत आहोत तेव्हाच आपण देवाची स्तुती के ली
पाहिजे
जेव्हा आपण देवाच्या मागे चालन्याचा निर्णन घेतो तेव्हा तो
आपल्याला अधिका – अधिक त्याच्या सारखे करतो
पवित्र आत्मा हा मारद्ग र्शक आहे.
येशल
ू ा लेकरासं ोबत घालवन्या साठी वेळ नव्हता.
देव के वळ मोठ्याचं ा उपयोग येशू विषयी इतरांना सांगण्यासाठी
करून घेतो.
स्वर्गात आणि पृथ्वीवर सर्व अधिकार देवा कडे आहे
प्रार्थनेमध्ये सामर्थ्य आहे कारण की येशचू ्या नावामध्ये सामर्थ्य आहे
जेव्हा मी प्रार्थना करतो तेव्हा देव माझे एकतो

खरे किं वा खोटे
खरे किंवा खोटे
खरे किंवा खोटे
खरे किं वा खोटे
खरे किं वा खोटे
खरे किं वा खोटे
खरे किं वा खोटे
खरे किं वा खोटे
खरे किं वा खोटे
खरे किं वा खोटे
खरे किं वा खोटे
खरे किं वा खोटे

माझे प्रार्थना करारातील सहभागी
माझे नाव ___________________________

नाव 	तारीख

मी आज पासनू लेकरांसाठी ही प्रार्थना करायला सरू
ु वात
के ली आहे.

नाव 	तारीख

आजचा दिनांक : ______________

नाव	तारीख

नाव 	तारीख

नाव	तारीख
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प्रार्थना कराराची
प्रार्थना
बालमित्रसां ाठी

पहिले पाऊल
दुसरे पाऊल
तिसरे पाऊल
चौथे पाऊल
पाचवे पाऊल
सहावे पाऊल
सातवे पाऊल

तमु ्ही स्वःत ही प्रार्थना स्वतःसाठी कमीतकमी दररोज दहा दिवस करा
तमु ्ही ही प्रार्थना करता तेव्हा येशल
ू ा “मी आणखी कोणत्या व्यक्तीला ह्या प्रार्थना करारात
आणायचे?” तो व्यक्ती त्याने तमु ्हांला दाखवावा अशी विनंती करा.
जो व्यक्ती देवाने तमु ्हांला दाखवला आहे त्या व्यक्तीला ही प्रर्थना ४० दिवस करण्यासाठी आमत्रं ण
द्या. आणि तमु ्ही दोघे मिळुन ही प्रार्थना करा. कदाचीत ही व्यक्ती तमु चा मित्र, आई, वडील,
भाऊ, बहीण, तमु चे आजी – आजोबा, शिक्षक किं वा तमु चे पाळक असु शकतात.
तमु च्या सोबतीच्या प्रार्थना करणाऱ्यांना, देव तमु च्या प्रार्थनेचे कसे विविध प्रकारे उत्तर देत आहे
ते सांगा. तमु ्ही ते लिहु शकता किं वा त्याचे चित्र देखिल काढु शकता.
पवित्र शास्त्रा मधील जी वचन दिली आहेत ती पाठंतर करा.
येशू ख्रिस्ताचे शभु वर्तन इतरांना सांगावा.
वरील सर्व प्रार्थना सहभागी सगं ती पनु ्हा एकदा कराव्या जेणक
े रूण तमु ्ही येशू सोबत चालु शकता.

अभिनंदन

तमु ्हा सर्वांना अभिनदं न! तमु ्ही बालमित्रचां ्या प्रारन्थ ा कराराच्या अभ्यासक्रमाला पर्णू के ले आहे आणि देवाच्या प्रीती
व कृ पेचा द्वारे परिवर्तन घडवणाऱ्या स्वभावाविषयी तमु ्ही सर्व शिकले आहात.
आपण शिकलेल्या गोष्टी मधील मेंढराप्रमाणे आम्ही सर्वजण आपापल्या पापामं ध्ये हरवलेले आणि देवापासनू भटकलेले
असे होतो. आम्ही देवापासनू दरु ावलेले आहोत. परंतु आमच्या पापापं ासनू आम्हाला सोडवण्यासाठी आपला उत्तम
मेंढपाळ येशू आम्हासाठी आला आहे. आमच्या पापाचे प्रायश्चित्त करण्यासाठी त्याने वधस्तंभावर आपला प्राण दिला
आणि तिसऱ्या दिवशी तो पनु ्हा जिवतं झाला. आम्ही आपल्या अतं करणात मध्ये त्याला आपला वैयक्तिक प्रभू व
तारणारा म्हणनू स्वीकारले तर तो आमच्या पापाचं ी क्षमा करतो आणि आमचे तारण करतो. आपण हरवलेल्या मेंढराच्या
गोष्टींमध्ये पाहिले तसेच आजही तो आमचा शोध घेत आहे कारण तो उत्तम मेंढपाळ आहे.
तमु ्ही विश्वास ठे वनू ही साधी प्रारन्थ ा के ली तर तमु ्ही येशसू ोबत सदासर्वकाळ राहाल व तो तमु च्या पापाचं ी क्षमा करे ल.
स्वर्गिय पित्या,
मला माझ्या पापांची क्षमा करा मला शुद्ध करा
मी तुम्हाला अन माझ्या अंतःकरणामध्ये माझा वैयक्तिक तारणारा व प्रभू म्हणून स्वीकारत आहे
माझ्यावर प्रिती केल्याबद्दल व मला आपल्या मुलांपैकी एक केल्याबद्दल मी तुमचे आभार मानतो
येशचू ्या नावाने प्रार्थना केली म्हणून तू रोक. अमिन
हरवलेले मेंढरू सापडल्यानतं र जसा मेंढपाळाने अतिशय मोठा आनदं व उत्सव साजरा के ला. अगदी तसाच उत्सव
देखील आमच्यासाठी येशू साजरा करतो. तो आम्हाला असे म्हणतो की, “ तमु चा प्रभदू वे तमु च्यासोबत आहे कारण
करण्यासाठी तो समर्थ असा देव आहे तो तमु च्यावर अत्तयं प्रसन्न आहे आणि तो तमु च्यावर आनदं करणार आहे”
सफन्या ३:१७
देवा ची बातमी तमु ्ही आता इतरानं ा सागं ण्यास सरुु वात करू शकता. येशचू ्या मागे चालणे म्हणजे काय हे तमु ्ही यावरून
शिकवू शकणार
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्थ ेचा करार
प्ारन
िृ पा

हे सवरगी् क्पत्ा, रू माझ्ावर प्टीरटी के लटी आहे.
आकण मला देखटील आ्पल्ा मल
भु ाां्पैकी एक
ब्नवले आहे त्ाबद्दल मटी रझभु ा आभारटी आहे

प्ीती

रझभु ्ा आज्ा ्पाळण्ास आकण रझभु ्ावर प्ेम
करण्ास मला मदर कर.

दर्ा

जशटी रू माझ्ावर प्टीरटी के लटी
रशटी इरराांवर प्टीरटी करण्ास
मला सहाय् कर
माझ्ा ्पा्पाांसाठटीमला षिमा कर. मला सवच्
िवभु ा.

पश्ात्ाप
उपासना
वनण्वर्
अरलं बनु असणे

मटी ्पणू ता म्ना्ने रझभु े रौरव करटील
मटी ्पणू ता म्ना्ने रझभु े रौरव करटील
मला रझभु ्ा ्पकवत आतम्ा्ने भर

प्भार

मला रझभु ्ा कृ ्पा, सत् व न्ा्ाचे साि्न ब्नव.

क्रषत्त्व

मला रझभु ्ा रौरवासाठटी उ्प्ोरार आण आकण
इरराां्नाहटी रझभु ्ा मारे चालावे असे आमांतण
देण्ासाठटी माझा उ्प्ोर कर.

अधधिार

्ेशचू ्ा ्नावार मटी प्ारता्ना कररो आमे्न.
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