


कपृरा
मटी रभुझ्ावर प्टीरटी कररो 

पराठ करण्राचे वचन
आ्पल्ाला देवाचटी मभुले हे ्नाव कमळाले आहे ्ार 
क्पत्ाचे केवढे महा्न कप्रटीदा्न आहे. - 1 ्ोहा्न 3:1

ह ेसवरगी् क्पत्ा, र ूमाझ्ावर प्टीरटी केलटी आह.े 

आकण मला दखेटील आ्पल्ा मभुलाां्पैकी एक ब्नवले 

आह ेत्ाबद्दल मटी रभुझा आभारटी आह.े

ह ेसवरगी् क्पत्ा, र ूमाझ्ावर प्टीरटी केलटी आह.े 

आकण मला दखेटील आ्पल्ा मभुलाां्पैकी एक ब्नवले 

आह ेत्ाबद्दल मटी रभुझा आभारटी आह.े

्ेश ू
महणाला,                  

“जेवहा एखादा मभुलरा ककां वा 
एखादटी मभुलरटी मला आ्पला रारणारा 
महण्ून सवटीकाररार रेवहा ह ेघडरे – 

आिटी रे हरवलेले असरार आकण मर 
रे सा्पडरार त्ामभुळे मोठा आ्नांद 

उतसाह आकण सवरातामध्े 
मोठा उतसव होरो.”

2



्ेशू तुमच्रा सोबत आनंदराने उतसव सराजररा करतो, त्राच्रा 
प्रीतरीने तो तुम्रंालरा शरंात करतो. जेव्रा तुम्री गरीत गरातरा तेव्रा 
त्रालरा अततश् ्ोतो.

दवे प्त्ेकावर ककरटी पे्म कररो ह ेसवाां्ना समजावे अशटी ्ेशचूटी इच्ा होरटी महण्ून त्ा्ेन 
त्ाां्ना  “मेढां्पाळ आकण त्ाचे हरवलेले मेंढरू” ्ाांचटी एक रोष् साांकररलटी. ्ा हरवलेल्ा 
मेंढराचटी त्ा मेंढ्पाळाला खभु्प काळजटी वाटलटी. महण्ून इरर मेंढराां्ना सोडू्न रो ह्ा हरवलेल्ा 
मेंढराचा शोि करण्ासाठटी रेला. कारण त्ाचटी इच्ा होरटी की, रे हरवलेले मेंढरू सभुरकषिर 
असावे. मेंढरे सवरःला मदर करू शकर ्नाहटीर. आकण किटी – किटी रे आ्पला मारता 
भटकरार, आकण हरवरार रेवहा त्ाां्ना असवल ककां वा कसांह त्ाांच्ावर हलला करू्न त्ाां्ना 
खाऊ शकरार.

    मेंढरांना सर्व धोकांपासून सुरक्षित ठेरणे ही मेंढपाळाची जबाबदारी आहे. आक्ण त्ा मेंढपाळाने तेच

 केले. मेंांढ्पाळाला जेवहा त्ाचे हरवलेले मेंढरू सा्पडले रेवहा रो खू्प आ्नांकदर झाला. त्ा्ेन रे हरवलेले

मेंढरू सापडल्ा नंतर आपल्ा खांद्ारर घेतले आक्ण त्ाला घरापर्यंत घेरून आला . 
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प्रीतरी
तुझ्या आज्या पयाळण्यास आणि तुझ्यावर 

प्रेम करण्यास मलया मदत कर.

पराठ करण्राचे वचन
आ्पला दवे ्परमशे्वर ्ाच्ावर ्पभुणता अांरःकरणा्ेन, ्पभुणता कजवा्ेन 
व ्पभुणता म्ना्ेन प्टीरटी कर, कारण हटी सवातार मोठटी आज्ा आह.े

मत्त्  22:37, 38

खभु्प खभु्प वराां्पभुवगी, 

अब्ाहाम ्ा जरार राहर होरा. अब्ाहाम               

दवेावर प्टीरटी करर असे. रो महारारा झाला रेवहा          

दवे त्ाला महणाला,“अब्ाहामा! रभुझा दशे, रभुझे कभु टूांब 

व रभुझे ्नारेवाईक ्ाां्ना सोड आकण जो दभुरचा 

दशे मटी रभुला दाखकवल रेरे जा. कारण मटी रभुला                    

आशटीवाताद दईेल.”

देराची इच्ा आहे कि आपण त्ाच्ा आजांचे पालन िरारे. आपण देराच्ा

आजांचे पालन िेल्ाने आपण त्ाच्ारर प्ीती िरतो हे आपण दर्ववरतो.

तुझ्ा आजा पाळण्ास आक्ण तुझ्ारर 
प्ेम िरण्ास मला मदत िर.
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्ेशूच्रा आजरंाचे परालन करणे आतण त्राच्रा 
मरागे चरालणे ्रा एक रोमरंाचक प्वरास आ्े. 

अब्ाहामा्ेन दवेाच्ा आजे्चे ्पाल्न केले, त्ाचटी ्पत्नटी आकण जे काहटी त्ाचे होरे, 
रे सवता घेव्ून रो दरू असलेल्ा ्नवटी्न दशेाकडे जाण्ासाठटी क्नघाला. अब्ाहामाच े
ह ेआज्ा्पाल्न त्ाच्ा जटीव्नभराच्ा साहसटी प्वासाचटी सभुरूवार होरटी. रो 
आज्ाांचे ्पाल्न करण्ार, प्टीरटी करण्ार व कवश्वास ठेवण्ार  वाढर रेला.

देराची इच्ा आहे कि आपण त्ाच्ा आजांचे पालन िरारे. आपण देराच्ा

आजांचे पालन िेल्ाने आपण त्ाच्ारर प्ीती िरतो हे आपण दर्ववरतो.

सारा, हाच रो अकभवच्नार 

दणे्ार आलेला प्दशे!! दवेा्ेन 

आमहाला आकशतावाकदर  केले 

आह!े!!

दवेा्ेन आमहाला 
खरोखर 

आकशतावाकदर केले 
आह े!!!
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पराठ करण्राचे वचन
जशटी मटी रभुमच्ा वर प्टीरटी केलटी रशटी रभुमहटी 
एकमकेाांवर प्टीरटी करा, हटी माझटी आज्ा  आह.े   
्ोहा्न 15:12

द्रा

घाबरू ्नकोस मटी रभुझटी काळजटी घईेल.

मला मदत िरा!!

जशटी रू माझ्ावर प्टीरटी केलटी रशटी इरराांवर प्टीरटी करण्ास मला सहाय् कर

जशटी रू माझ्ावर प्टीरटी केलटी रशटी इरराांवर प्टीरटी करण्ास मला सहाय् कर

दवेा्ेन 

जशटी आ्पल्ावर प्टीरटी 

केलटी, रशटी रभुमहटी इरराांवर प्टीरटी 

करा, ह्ाचा अरता का्?  चला आ्पण 

शोि घेऊ्ा. कोणटीररटी ्ेशलूा कवचारले की, 

“माझा शेजारटी कोण आह?े” ्ेश्ेून रोष्टीच्ाद्ारे 

ह्ाचा उलरडा केला. चाांरल्ा रोष्टी 

साांरण्ार रो फार ्पटाईर होरा. 
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 ्े देवरा, केवळ शबदरंानरी नव्े तर मरी कृत्रंास् 
तुझ्रावर पे्म करू इतचछितो. 

एकदा एक माणसू रस्त्ाने प्रवास करत होता आणण दषु्ट  माणसांच्ा टोळीने    
्त्ाच्ावर हल्ा करून ्त्ा्ा मारहाण के्ी. ्त्ांनी ्त्ाच्ा सव्व वसत ू्टूल्ा 
आणण ्त्ा्ा रस्त्ावर मरण्ासाठी सोडून णद्े. ्त्ानंतर काही ्ोक ्त्ा रस्त्ाने 
आ्े. ्त्ांना ्त्ाची द्ा आ्ी नाही . मग एक शोमरोनी (एक गैर-्हूदी मनषु्) 
्त्ाच बाजनेू जात होता. ्त्ाने ्त्ा्ा उच््े आणण ्त्ाच्ा जखमांना सवच्छ 
के्े व ्त्ा्ा बरे होण्ासाठी एका उतारशाळेत नेे्े आणण ्त्ाच्ासाठी पैसे 
दणेख् भर्े.

्ेश्ेून हे बोलू्न रोष् सां्पवलटी,“रभुमहटी सभुद्ा

 जे दभुःखटी आहे त्ाांच्ाकडे जावू्न त्ाच्ावर अशटीच द्ा करावटी.”
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पराठ करण्राचे वचन
माझ्ा अिमता रभु ्पभुणता्पण ेिभुऊ्न काढ आकण माझ्ा 
्पा्पाां्पास्ून मला शभुधद कर. - सरोतसांकहरा 51:2

गोष्ट 

कप्् दवेा आमहाला 
वाचव!!!

आई!
मला भटीरटी वाटर आह!े

माझ्ा ्पा्पाांचटी मला षिमा 
कर, मला िभुव्ून शधूद कर. 

माझ्ा ्पा्पाांचटी मला षिमा 
कर, मला िभुव्ून शधूद कर. 

्ेपता्ेन 
एकदा ्ेशलूा 

कवचारले,“जो कोणटी आ्पल्ा 

कवरुधद ्पा्प कररो त्ाला आ्पण ककरटी 

वेळा षिमा करा्ला हवटी, सार वेळेस का?”  

्ेश्ेून महटले, ‘‘साराच्ा सत्तर वेळेस’’ 

आकण त्ा्ेन दभुसरटी रोष् साांरण्ास 

सरूूवार केलटी.  

8



्ेशू मलरा क्षमरा करतो म्णून मरी देतिल इतररंानरा 
क्षमरा करू इतचछितो.

 जेवहा राजाला हटी घट्ना कळालटी रेवहा राजाला खभु्प रार आला, आकण रो मोठ््ा्ेन ओरडृू्न

महणाला,“अरे दभुष्ा! मटी रभुझे ऐवढे ्ैपसे माफ केले, रर रभु देकखल रभुझ्ा सेवकावर द्ा

करा्चटी  ्नवहरटी का्?” आकण असे महण्ून राजा्ेन त्ाला रभुरूांरार टाकले.

 मटी कव्नांरटी कररो, माझ्ा कभु टभु ांबावर आकण माझ्ावर 
कृ्पा कर. 

 मटी का् 
करावे?

एकदा एका राजा्ेन त्ाच्ा सेवकाां्ना बोलवले, आकण त्ाच्ाांवर त्ाचे ककरटी कजता आह ेह ेत्ा्ेन त्ाांच्ा्पैकी 
प्त्ेकाला त्ा्ेन कवचारले, “माझे कजता ्परर करा” त्ारल्ा एका सेवकावर खभु्प कजता होरे, रो राजाला 
महणाला,“मटी रभुझ्ा कजाताचटी ्परर फेड करू शकर ्नाहटी.” राजा महणाला, “मटी रभुला व रभुझ्ा सां्पणूता कभुां टभु ांबाला 
रभुलाम महणभु्न कवकू्न टाकेण जेणे करू्न माझे ्पभुणता ्पैसे वसलू होरटील.” 

राजाचे ह ेशबद ऐकराच रो म्नभुष् रडू लारला व र्ाव्ा करू लारला. राजाला त्ाचटी द्ा आलटी आकण 
राजा महणाला,“ठटीक आह.े मटी रभुझे सवता कजता माफ कररो” आरा हा सेवक कजतामभुक्त झाला.

हा सेवक कजतामभुक्त झाल्ावर बाहरे रेला, आकण त्ाला 
त्ाच्ा सोबरटीचा एक दभुसरा सेवक भेटला, त्ाच्ावर 
्ा ्पहटील्ा सेवकाचे कजता होरे आकण त्ाच्ा कडे 
रोडेसेच ्ैपसे होरे. ्ा सेवका्ेन त्ाला िमकी कदलटी, 
“जर रभु माझे ्पैसे दणेार ्नाहटीस रर मटी रभुला जेल मध्े 
टाकेल.” ्परांरभु ्ा सेवकाला त्ाचटी द्ा आलटी ्नाहटी 
आकण त्ा्ेन त्ाला जेल मध्े टाकभु ्न कदले.
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पराठ करणराचे वचन
ह ेदवेा मटी माझ्ा ्पणूता अांर:करणा्ेन  रभुझटी सरकूर करटी्न, मटी 
रभुझटी अद्भुर  कृत्े  सवाां्ना साांरटी्न. - सरोतसांहटीरा 9:1

उपासना 

 हो् ! 
आमच्ाकडे रर उ्पहारहटी आहरे.

मटी ्पणूता म्ना्ेन रभुझे

 रौरव करटील
मटी ्पणूता म्ना्ेन रभुझे

 रौरव करटील

्ा 
चकाकत्ा 

राऱ्ा्ेन, आमहाला बाळ 

्ेश ू्प ा्ंर आणले आह!े

 
खभु्प-खभु्प वराांअरोदर, 

जवळ्पास दो्न हजार वराां्पवूगी, मरटी्ा 

्नावाच्ा एका ररूण मभुलटीला रॅकब्एल ्नावाच्ा 

दवेदरूा्ेन भेट कदलटी होरटी.  त्ाच्ाकडे एक कवशेर 

सांदशे होरा: “मरटी्े घाबरू ्नकोस, दवेाचटी कृ्पा रभुझ्ावर 

झालटी आह.े र ूएका ्पभुताला जनम दशेटील, आकण त्ाच े

्नाव र ू्ेश ूठेव, रो एक महा्न व्क्ती होईल 

आकण त्ाला सवता समरता दवेाचा ्पभुत  

महणरटील.” 
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 ्ेशचूा जनम झाला रेवहा सरळे आ्नांदटीर झाले, सवरतादरू खालटी उररू्न आले व महणाले, 
“सवरातार दवेाला रौरव, ्पथृवटी वर सवाां्ना शाांरटी.” मेंढ्पाळहटी बाळ ्ेशलूा भेटण्ास आकण 
उ्पास्ना करण्ास आले. 

मरी दररोज तुझरी सतूतत करू इतचछितो.

दवेाच ेरौरव! त्ाच्ा ्पभुताच्ा 
जनमासाठटी!

माझ ेसंुदर 
बाळ!!!

जरार शाांरटी 
असो!

             
 जसे मरटी्ा, ्ोसेफ, मेंढ्पाळ आकण ज्ा्नटी्पभुरूराां्नटी ्ेशू बाळाचा सनमा्न

 केला व त्ाचटी उ्पास्ना केलटी, आ्पणहटी रसेच केले ्पाहटीजे.
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कोण मटी? 
 ्नाहटी, मटी रो ्नाहटी

पराठ करण्राचे वचन
रभुमहटी मला रभुरू व प्भ ूमहणभु्न ओळखरार रभुमहटी रे 
्ोग्च कररा,  मटी रोच आह.े  ्ोहा्न  13:13

तनण््थ
र ूदकेखल ्ेश ू
सांररटी होरा.

हो् हा व्क्ती, ्ेशू सांररटी होरा.

्ेश ूर ूमाझा प्भभु आह,े महण्ून 
मटी रभुझ्ा मारे चालभु इकच्रो.
्ेश ूर ूमाझा प्भभु आह,े महण्ून 
मटी रभुझ्ा मारे चालभु इकच्रो.

 
्ेश्ेून ्ेपताला साांकररले, 

“कोबांडा रटी्नदा आरवण्ा ्पवूगी  रभु मला रटी्न 

वेळेस  ्नाकारशटील.” विसरांभावर टाांरण्ा आिटी 

ज्ा कोटातार ्ेशचूटी चौकशटी  करण्ार आलटी, रेरे ्पेता्ेन 

्ेनमके हचे केले. लोक ्पेताला ओळख ूलारले रेवहा रो 

घाबरला आकण दर वेळेस मटी ्ेशलूा ओळखर ्नाहटी 

असे महण्ून त्ा्ेन  ्ेशचूा ्नाकार केला आकण 

मर कोंबडा आरवला.
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्ेशू मरी ने्मरी तुझ्रासोबतरी तनष्रावरान ररा्ू इचछिरीतो. 

अचा्नक, ्पेताला ्ेशचूे रे शबद आठवले आकण रो रेर्ून रडर रडर ्पळू्न रेला. त्ाला फार 
वाईट वाटले. ्परांरभु ्ेश्ेून ्पेता कवर्चटी आशा सोडलटी ्नाहटी. ्ेश्ेून आ्पल्ा ्पभु्नरुतरा्ना ्नांरर, 
्पेता सांररटी न्ाहारटी केलटी आकण त्ा्ेन त्ाला षिमा केलटी . ्ेशचूटी इच्ा होरटी की ्ेपता्ेन ्ेशचू े
कशष् असावे आकण ्ेशचूे अ्ेनक कशष् हटी ब्नवावे. जरटी ्पेत ्परर्पभुणता ्नवहरा ररटीहटी ्ेशलूा ह े
ठाऊक होरे की ्पेताला खरोखर त्ाचा प्भभु ्ेश,ू  ्ाच्ा मारे चालण्ाचटी म्ना्पास्ून इच्ा 
आह.े 

हो आम्ाला माकहती आह े

त ूत्ाचं्ा पैिी एि होता. त ु

गलीली लोिासंारखे बोलतो. िुिडिु िुिडिु

्ा ्नांरर ्ेपता्ेन किटीहटी ्ेशूचा ्नाकार केला ्नाहटी.
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पराठ करण्राचे वचन 
आतम्ा्ेन ्पणूता वहा. - इकफसकाांस ्पत 5:18

अवलबंनू असणे

अरे ववा!

अरे ह ेरर 

फार ्ा्न आह.े

मला रभुझ्ा ्पकवत 

आतम्ा्ेन भर
मला रभुझ्ा ्पकवत 

आतम्ा्ेन भर

मटी 

रभुमच्ासाठटी क्पत्ाकडे 

सत्ाचा आतमा मारेल, जो रभुमचा 

मदर्नटीस असेल, आकण रो ्ेनहमटी रभुमहाांला 

सहका त्ा करण्ासाठटी रभुमच्ा 

सोबर असणार.

्ेश ू

महणाला, “मटी रभुमहाांला 

सोडू्न जार आह,े ्पण मटी रभुमहाांला 

सोडू्न जेरे रभुमचे ्ेणे होणार ्नाहटी रेरे दरू 

जार आह,े ्पररभुां काळजटी करू ्नका, मटी 

रभुमच्ासाठटी माझा आतमा ्पाठव्ून 

दईे्न.” 

14



्ेश ूरभुझ्ा ्पकवत आतम्ा्ेन अकिक अकिक भरूण मला 
रभुझ्ासारखे ब्नव. 

मांडळटीला त्ाचे का त्ा ्पभुणता करण्ासाठटी मदर वहावटी महण्ून ्ेश्ेून त्ाचा आतमा  
्पाठवला. “्पेनटेकॉसट” महटलेल्ा एका कवकशष् कदवशटी, फार मोठ््ा वादळाचा 
आवाज झाला आकण त्ा कदवशटी त्ा्ने प्ारता्ना करणाऱ्ा प्त्ेकाला ्पकवत 
आतम्ा्ेन भरले.

मला रभुझ्ासोबर राहा्च ेआह.े

िन्वाद ्ेश.ू

          ्ेशचूा आतमा ्ेनहमटी आ्पल्ाला साांत्व्न देरो.

   रोच आतमा आ्पला  कशषिक व आ्पला मारतादशताक आहे.
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पराठ करण्राचे वचन
आमहटी त्ाच ेरेज ्पाकहले आह,े एकूलरा एक ्पभुत, जो 
क्पत्ाकडू्न आला, त्ाच्ासारखा कृ्पा व सतकमाां्नटी 
्परटी्पणूता असा रो होरा. - ्ोहा्न  1:14

प्भराव
्ेश!ू

 मला रभुझ्ा माांडटी वर 
बसा्चां आह.े

मला तुझ्ा िृपा, सत् र 
न्ार्ाचे साधन बनर.
मला तुझ्ा िृपा, सत् र 
न्ार्ाचे साधन बनर.मला तुझ्ा कृपा, सत्य व 
न्ायाचे साधन बनव.

क्रषानंी 
रे्रूला वरचारले,“स्वगा्वच्ा 

राजात सरा्वत महान िोण?” रे्रू त्ाचें 
वरचार ओळखुन होता. त्ाने एिा लहान 

मुलाला बोलरीले. र्ेरूने आपल्ा क्रषाचं्ा 
डोळ्ात पाहुन, त्ानंा एि फार अदभुत 
गोष्ट सागंगतली,“जो िोणी स्वतःला ह्ा 
बाळासारखा नम्र िरतो तो स्वगा्वच्ा 

राज्ात सर्वशे्ष्ट आहे.”
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मरी देिरील ने्मरी सत् सरंागण्राचरा 
प््तन करणरार आ्े.

्ेशचूे अरःकरण न्ा् कप्् होरे. रो महणाला,“जर कोणटी ह्ा लेकराां्ना दभुःख दईेल, रर रो 
भ ा्ंकर वाईट का त्ा करणारा ठरेल.” ज्ाच्ाकडे अ्ेनक लोक दलूताषि करर असर, त्ाां्ना रो 
मदर करर असे. लहा्न, आजारटी आकण दररद्टी अशा लोकाांचटी रो मदर करर असे.

्ेशू्ेन आणखटी काहटी अद्भुर रोष्टी साांकररल्ा “जो कोणटी लहा्न लेकराांचे अशा प्कारे 
सवारर करटीरो रो माझे सवारर करटीरो” ्ेशू ्ेनहमटी म्ना्पासू्न सत्बोलरो हे रभुमहाांला ठाऊक  आहे का्?. 

्ेशू माझ्ावर 

प्टीरटी कररो.

ह े्ेश ूरभु मला बरा करू शकरो?

्ेश ूरभुला काहटी

 खा्ला आवडेल का?
्े माझ्ा बाजभुला

 ्ेऊ्न उभा रहा.
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पराठ करण्राचे वचन
महण्ून जा आकण सां्पभुणता राषट्ररटील लोकाां्ना माझ े
कशष् ब्नवा. त्ाां्ना क्पत्ाच्ा, ्पभुताचा आकण ्पकवत 
आतम्ाच्ा ्नावा्ेन बाकतिसमा द्ा.  -   मर्  28:19

तशष्त्व

शौलाचे ्नाव ्नांरर बदलू्न ्पौल ठेवण्ार आले. त्ा्ेन ्ेशूसाठटी सवता जराचटी
उलरा ्पालर केलटी, देवाला रौरव कदले आकण इरराां्नटी हटी रे करण्ास कशकवले.

र ूकोण आहसे प्भभु?

मला रभुझ्ा रौरवासाठटी उ्प्ोरार आण
आकण इरराां्नाहटी रभुझ्ा मारे चालावे असे
आमांतण दणे्ासाठटी माझा उ्प्ोर कर.

मला रभुझ्ा रौरवासाठटी उ्प्ोरार आण
आकण इरराां्नाहटी रभुझ्ा मारे चालावे असे
आमांतण दणे्ासाठटी माझा उ्प्ोर कर.

्पौल 
हा बा्बल मिटील 

सवातार महतवाचा व्क्ती आह,े 

त्ा्ेन ्नवटी्न करारारटील अ्ेनक ्पभुसरके 

कलहलटी आह,े ्परांरभु एकदा हाच ्पौल ्ेश ू

करिसराचा कररसकार करणारा व त्ाचा 

शतभु होरा. त्ा्ेन ्ेशचू्ा अ्नभ्ु ा्ाां्ना 

ठार केले होरे, ्परांरभु ्ेश्ेून त्ाला 

बदलले.
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्ेशूच्रामरागे चरालण्रासराठरी मरी कोणरालरा आमंत्रन देऊ शकतो.

देवा्ेन शौलाला बरे केले आकण रो सरळटीकडे कफरू्न ्ेशूकवर्टी उ्पदेश करू लारला.
शौलाचे ्नाव ्नांरर बदलू्न ्पौल ठेवण्ार आले. त्ा्ेन ्ेशूसाठटी सवता जराचटी

उलरा ्पालर केलटी, देवाला रौरव कदले आकण इरराां्नटी हटी रे करण्ास कशकवले.

एकदा शौल (त्ाचे ्नाव ्पौल होण्ाअरोदर शौल असे होरे) रसत्ा्ेन जार होरा. 
अचा्नक एक फार मोठा रेजसवटी प्काश सवरातार्ून त्ाच्ाकडे आलेला त्ा्ेन 
्पाकहला, आकण रो जकम्नटीवर ्पडला त्ा प्काशा्ने त्ाला आांिळे केले. मर 
शौलाला एक वाणटी ऐकू आलटी, “शौला, शौला र ूमाझा ्ळ का कररोस?” शौल 
ओरडभु्न महणाला, “रभु कोण आहसे प्भभु?” “ज्ाचा र ू्ळ कररोस, रोच मटी ्ेश ू
आह.े” ्पौल घाबरला आकण रर – रर का्प ूलारला. त्ाला रटी्न कदवसा्प ा्ंर 
काहटी कदसले ्नाहटी.
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पराठ करण्राचे वचन
महण्ून, दवेा्ेन त्ाला सवाां्पेषिा आकण प्त्ेक 
्नावाहू्न श्षे्ठ  असे ्नाव त्ाला कदले आह.े  

 कफकलप्प ै2:9 

अतिकरार

अरे..! वा ककरटी 
अद्भुर.

बारगीम्!! इकडे ्े रो रभुला बोलवटीरो 
आह.े

रभुझ्ा कवश्वासा्ेन रभुला 

बरे केले आह!े!!

येशचूयया नयावयात मी प्यार्थनया करतो 
आमेन.
्ेशचू्ा ्नावार मटी प्ारता्ना कररो 
आमे्न.

बारगीम् 
्नावाचा एक अांिाळा 

होरा. रो रसरावर राहू्न कभक मारर 
असे. ्ेश ूकोण आह ेआकण ्ेश ू कसे 

चमतकार कररो, रे त्ाला माकहर होरे. ्ेश्ेून 
आजाऱ्ाां्ना कसे बरे केले, अांिळ्ाला कशटी दृष्टी 
कदलटी, आकण जे चाल ूशकर ्नाहटीर, त्ाां्ना त्ाां्ेन 

बरे केले, ह ेत्ा्ेन एेकले होरे. ्ेश्ेून मला 
दकेखल बरे करावे अशटी बारगीम्ाचटी 

इच्ा होरटी.
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जेव्रा बराततीम्राने ्ेशूलरा आरोळरी मरारलरी, तेव्रा ्ेशूने त्राचे 
एकेले आतण तसेच ्ेशू तुमचरी देिरील प्रार्थनरा ऐकेल.

“्ेश,ू सवामटी! माझ्ावर द्ा करा,” बारगीम् ओरडला. 

बारगीम्ाच्ा आजभुबाजसू उभे असलेले लोक त्ाच्ावर कचडले, “्े रप्प बस!” रे त्ाच्ावर 
ओरडले. ्परांरभु बारगीम् मोठ-मोठ््ा्ेन ओरडरच राकहला. ्ेश्ेून त्ाचटी वाणटी एकलटी आकण 
महणाला,“त्ाला माझ्ाकडे आणा” बरगीम्ा्ेन त्ाचा अांररखा रेरेच टाकू्न कदला आकण रो 
्ेशकूडे िावर रेला. ्ेश्ेून त्ाला महटले,“रभुला का् ्पाकहजे?” ,बारगीम्ा्ेन उत्तर कदले “मटी 
्पाहारा ्ावे अशटी माझटी इच्ा आह.े  मला दृष्टी द.े”

बारगीम््ेन हा कवश्वास ठेवला की ्ेशूकडे

लोकाां्ना बरे करण्ाचा अकिकार होरा दृष्टी कमळाल्ावर

त्ा्ेन जटी ्पकहलटी रोष् ्पाकहलटी रटी रोष् महणजे ्ेशूचा चेहरा होरा.

्ेश ूचमतकार 

करणारा आह.े

मटी रभुला ्पाहू 
शकरो ्ेश.ू
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दवेाच ेकृ्प्ेेन मला त्ाच ेआवडरे मलू ब्नकवले आह.े

आज्ा ्पाल्ना मभुळे आकशतावाद वाहु लाररार.

ज ेआ्पल्ावर पे्म कररार आ्पण फक्त त्ाांच्ावरच कप्रटी केलटी 
्पाकहजे

्ेशचूटी इच्ा आह ेकी आ्पण इरराां्ना षिमा करावटी आकण कभु णा 
कवर्टी आ्पल्ा म्ना मध्े रार ठेव ू्नाहटी

आ्पण जवेहा आ्नांदटीर आहोर रेवहाच आ्पण दवेाचटी सरभुरटी केलटी 
्पाकहजे

जवेहा आ्पण दवेाच्ा मारे चालन्ाचा क्नणता्न घरेो रेवहा रो 
आ्पल्ाला अकिका – अकिक त्ाच्ा सारख ेकररो

्पकवत आतमा हा मारतादशताक आह.े

्ेशलूा लेकराांसोबर घालवन्ा साठटी वेळ ्नवहरा.

दवे केवळ मोठ््ाांचा उ्प्ोर ्ेश ू कवर्टी इरराां्ना साांरण्ासाठटी 
करू्न घरेो.

सवरातार आकण ्पथृवटीवर सवता अकिकार दवेा कडे आहे

प्ारता्ेनमध्े सामथ त्ा आह ेकारण की ् शेचू्ा ्नावामध्े सामथ त्ा आहे

जवेहा मटी प्ारता्ना कररो रेवहा दवे माझ ेएकरो

मराझे नराव ___________________________

मटी आज ्पास्ून  लेकराांसाठटी हटी प्ारता्ना करा्ला सभुरूवार 

केलटी आह.े 

आजचरा तदनरंाक : ______________

मराझे प्रार्थनरा करराररातरील स्भरागरी 

्नाव  रारटीख

्नाव  रारटीख 

्नाव  रारटीख

्नाव रारटीख

्नाव रारटीख 

1. प्रार्थनेच्रा कररारराचे अवलोकन कररा.
2. ह्रा प्रार्थनरा करराररातरील प्रार्थनरा 40 तदवसराप य्ंत दररोज कररा.

3. प्रार्थने तवष्री पतवत्रशरास्तरातरील वचने पराठ कररा.

4. िरे तकंवरा िोटे ह्रावर वतु्थळ कराढरा आतण त्राच्रा उत्तररंाचरी चचरा्थ कररा

कतृरी परा्ररी

 खरे ककां वा खोटे

 खरे ककां वा खोटे

 खरे ककां वा खोटे 
 खरे किंरा खोटे

 खरे ककां वा खोटे

 खरे ककां वा खोटे

 खरे ककां वा खोटे

 खरे ककां वा खोटे

 खरे ककां वा खोटे

 खरे ककां वा खोटे

 खरे किंरा खोटे

 खरे ककां वा खोटे
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बालवमत्राांसाठी

 प्ार्थना कराराची

माझे प्ार्थना करारातील सहभागी 

नाव  तारीख

नाव  तारीख 

नाव  तारीख

नाव तारीख

नाव तारीख 

 प्ार्थना

तमुही सववःत ही प्ारशिना सवतवःसाठी कमीतकमी दररोज दहा वदवस करा

तमुही ही प्ारशिना करता तेवहा ्े्लूा “मी आणखी कोणत्ा व्क्तीला ह्ा प्ारशिना करारात 
आणा्च?े” तो व्क्ती त्ाने तमुहाांला दाखवावा अ्ी ववनांती करा.

जो व्क्ती दवेाने तमुहाांला दाखवला आह ेत्ा व्क्तीला ही प्रशिना ४० वदवस करण्ासाठी आमांत्रण 
द्ा.  आवण तमुही दोघ े वमळुन ही प्ारशिना करा. कदाचीत ही व्क्ती तमुचा वमत्र, आई, वडील, 
भाऊ, बहीण, तमुच ेआजी – आजोबा, व्क्षक वकां वा तमुच ेपाळक अस ु्कतात.

तमुच्ा सोबतीच्ा प्ारशिना करणाऱ्ाांना, दवे तमुच्ा प्ारशिनेच ेकसे ववववि प्कारे उत्तर दते आह े
ते साांगा. तमुही ते वलहु ्कता वकां वा त्ाच ेवचत्र दवेखल काढु ्कता.

पववत्र ्ास्ता मिील जी वचन वदली आहते ती पाठांतर करा.

्े् ूवरिसताच े्भुवतशिन इतराांना साांगावा.

वरील सवशि प्ारशिना सहभागी सांगती पनुहा एकदा कराव्ा जेणकेरूण तमुही ्े् ूसोबत चाल ु्कता. 

पदहले पाऊल
ि्सरे पाऊल

दतसरे पाऊल

चौरे पाऊल

पाचवे पाऊल
सहावे पाऊल
सातवे पाऊल

अदभनंिन
तमुहा सवाांना अवभनांदन!  तमुही बालवमत्राांच्ा प्ारशिना कराराच्ा अभ्ासक्रमाला पणूशि केले आह ेआवण दवेाच्ा प्ीती 
व कृपेचा द्ारे पररवतशिन घडवणाऱ्ा सवभावाववष्ी तमुही सवशि व्कले आहात. 
आपण व्कलेल्ा गोष्ी मिील मेंढराप्माण ेआमही सवशिजण आपापल्ा पापाांमध्े हरवलेले आवण दवेापासनू भटकलेले 
असे होतो. आमही दवेापासनू दरुावलेले आहोत.  परांत ुआमच्ा पापाांपासनू आमहाला सोडवण्ासाठी आपला उत्तम 
मेंढपाळ ्े् ूआमहासाठी आला आह.े आमच्ा पापाच ेप्ा्वचित्त करण्ासाठी त्ाने विसतांभावर आपला प्ाण वदला 
आवण वतसऱ्ा वदव्ी तो पनुहा वजवांत झाला.  आमही आपल्ा अांतकरणात मध् ेत्ाला आपला वै्वक्तक प्भ ूव 
तारणारा महणनू सवीकारले तर तो आमच्ा पापाांची क्षमा करतो आवण आमच ेतारण करतो. आपण हरवलेल्ा मेंढराच्ा 
गोष्टींमध्े पावहले तसेच आजही तो आमचा ्ोि घते आह ेकारण तो उत्तम मेंढपाळ आह.े 
तमुही ववश्ास ठेवनू ही सािी प्ारशिना केली तर तमुही ्े्सूोबत सदासवशिकाळ राहाल व तो तमुच्ा पापाांची क्षमा करेल.

स्वर ग्िय रितयया, 
मलया मयाझयया ियाियंाची क्षमया करया मलया शुद्ध करया
मी तुम्यालया अन मयाझयया अंतःकरणयामधयये मयाझया ्ैवयरतिक तयारणयारया ्व प्रभू म्णून स्वीकयारत आ य्े
मयाझयया्वर रप्रती कये लययाबद्दल ्व मलया आिलयया मुलयंािैकी एक कये लययाबद्दल मी तुमचये आभयार मयानतो

ययेशूचयया नया्वयानये प्रयारगिनया कये ली म्णून तू रोक. अरमन 

हरवलेले मेंढरू सापडल्ानांतर जसा मेंढपाळाने अवत्् मोठा आनांद व उतसव साजरा केला. अगदी तसाच उतसव 
दखेील आमच्ासाठी ्े् ूसाजरा करतो. तो आमहाला अस ेमहणतो की, “ तमुचा प्भदूवे तमुच्ासोबत आह ेकारण 
करण्ासाठी तो समरशि असा दवे आह ेतो तमुच्ावर अत ा्ंत प्सनन आह ेआवण तो तमुच्ावर आनांद करणार आह”े  
सफन्ा ३:१७
दवेा ची बातमी तमुही आता इतराांना साांगण्ास सरुुवात करू ् कता.  ् े् चू्ा माग ेचालण ेमहणजे का् ह ेतमुही ् ावरून 
व्कव ू्कणार 
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बरालतमत्ररंासराठरी 

 प्ार्थनेचा करार 
 िृपा ह ेसवरगी् क्पत्ा, र ूमाझ्ावर प्टीरटी केलटी आह.े  
  आकण मला दखेटील आ्पल्ा मभुलाां्पैकी एक  
  ब्नवले आह ेत्ाबद्दल मटी रभुझा आभारटी आहे

 प्ीती    रभुझ्ा आज्ा ्पाळण्ास आकण रभुझ्ावर पे्म 
करण्ास मला मदर कर.

 दर्ा  जशटी र ूमाझ्ावर प्टीरटी केलटी   
  रशटी इरराांवर प्टीरटी करण्ास   
  मला सहाय् कर            
 पश्ात्ाप माझ्ा ्पा्पाांसाठटीमला षिमा कर. मला सवच्  
  िभुवा.

 उपासना  मटी ्पणूता म्ना्ेन रभुझे रौरव करटील

 वनण्वर्  मटी ्पणूता म्ना्ेन रभुझे रौरव करटील 

 अरलंबनु असण े    मला रभुझ्ा ्पकवत आतम्ा्ेन भर

 प्भार  मला रभुझ्ा कृ्पा, सत् व न्ा्ाचे साि्न ब्नव. 

 क्रषत्त्व  मला रभुझ्ा रौरवासाठटी उ्प्ोरार आण आकण 
इरराां्नाहटी रभुझ्ा मारे चालावे असे आमांतण 
दणे्ासाठटी माझा उ्प्ोर कर.

                 अधधिार       ् ेशचू्ा ्नावार मटी प्ारता्ना कररो आमे्न.

M
arathi




