
ह ेस्वर्गीय पितयया, त ूमयाझयया्वर प्रीतरी केलरी आह.े आपि मलया दखेरील      

आिलयया मलुयंािैकी एक बन्वलययाबद्दल मरी तझुया आभयाररी आह.े

 तझुयया आज्या ियाळणययास आपि तझुयया्वर पे्म करणययास मलया मदत कर.

जशरी त ूमयाझयया्वर प्रीतरी केलरी तशरी इतरयंा्वर प्रीतरी करणययास मलया सहयायय कर. 

मयाझयया ियाियंाचरी मलया क्षमया कर, मलया धऊुन शधुद कर. 

मरी ििू्ण मनयाने तझुे र्ौर्व कररील.

येश ूत ूमयाझया प्भ ूआह,े महिनू मरी तझुयया मयार्े चयाल ुइप्छितो. 

मलया तझुयया िप्वत्र आतमययाने भर.

मलया तझुयया कृियाचे, सतयचे ्व नययाययाचे सयाधन बन्व. 

मलया तझुयया र्ौर्वयासयाठरी उियोर्यात आि आपि इतरयंानयाहरी तझुयया मयार्े     

चयालया्ेव असे आमंत्रि दणेययासयाठरी मयाझया उियोर् कर.

येशू् यया नया्वयात मरी प्यार्णनया करतो आमेन.

कृिया
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1 योहान 3:1
आिलययालया द्ेवयाचरी मलेु ह ेनया्व पमळयाले, ह्यात पितययाने आिलयया्वर के्वढरी मोठरी दयया केलरी, आह ेह ेिहया!
ित्तय 22 37 :38
येश ूतययालया महियालया, “त ूआिलया द्ेव िरमशे्वर ह्या्यया्वर ििू्ण जरी्वयाने, ििू्ण मनयाने, ििू्ण अतं:करियाने प्रीतरी कर, हरीच 
िपहलरी ्व मोठरी आज्या आह.े”
योहान 15:12
जशरी मरी तमु्यया्वर प्रीतरी केलरी, तशरी तमुहरी एकमकेयंा्वर प्रीतरी करया्वरी,’ अशरी मयाझरी आज्या आह.े
स्ोत 51:2 
मलया धऊुन मयाझया दोष ििू्णिि ेकयाढून टयाक, मयाझ ेियाि दरू करून मलया पनम्णळ कर.
स्ोतसदंह्ा 9:1
मरी अर्दरी मनयाियासनू िरमशे्वरयाच ेउिकयारसमरि कररन, ्व तझुयया स्व्ण अदु्त कृतींच े्वि्णन कररन.
योहान 13:13
तमुहरी मलया ‘र्रुू ्व प्भ’ू असे संबोपधतया, ते  तमुहरी बरोबरच बोलतया, कयारि मरी तसयाच आह.े
इदिस 5:18 भाग 2:
आतमयाने िररििू्ण वहया.
योहान 1:14
आपि आमहरी तययाच ेर्ौर्व ियापहले तो पितययाियासनू आलेलयया एकुलतयया एकयाचया र्ौर्व असया्वया, असया अनगु्रह ्व सतय 
ह्यंानरी िररीििू्ण होतया. 
ित्तय 28:29
तेवहया तमुहरी जयाऊन स्व्ण रयाष्टयंातरील लोकयंानया आिले पशषय बन्वया. तययंानया पितयया्यया, ितु्रया्यया ्व िप्वत्र आतमयया्यया 
नया्वयाने बयापतिसमया द्या.
दिलीप्प 2:9
ह्यामळेु द्ेवयाने तययालया अपत उ्च केले, आपि स्व्ण नया्वयंािेक्षया जे स्वया्णत श्षे्ठ नया्व ते तययालया पदले.
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हा चाळीस दिवसांचा प्ार्थना करार जो प्रौढांसाठी आह,े तो माझ ेजीवन बिलत आह.े आदि आता चाळीस दिवसांचा प्ार्थना करार 
जो बालदमतांसाठी तयार होत आह,े तो मी वापरणयात अदतशय उतससुक आह.े तयामसुळ ेमाझया जीवनात जी मसुले आहते. तयांनी तयांचया 
अतं:करिात िवेाच ेवचन मागावे, आदि िनंैिीन प्ार्थनेला समप्थि करावे, ह्ासाठी मी तयांना प्ोतसादहत करणयास उतससुक आह.े एकत 
प्वास करणयासाठी ह ेदकती तरी ससुंिर साधन आह.े

– पबक बोस्वेल, एस आय एल इटंरनॅशनल, इटंरपमशन गलोबल, पे्यर कोर्गीनेटर. 

प्ार्थना करिाऱया लेकरांचया मनात आदधपासनूच लागलेलया आत्मयाचया अगनीला चतेवणयास बालदमतांसाठी प्ार्थनेचया कराराच े
सामरय्थ हा एक वेळवेर उपलबध झालेले साधन आह.े 

– आयरमया चॉन,  र्यायरेकटर ऑफ पचलडे्न इन पे्यर, पचलडे्नस ियासटर

प्ार्थनेचया काया्थद्ारे दरिसताच े राजय पसुढे वाढवणयाच े दमशन काया्थत लेकरांची अतं:करि े ही जोडावीत ह े मोठे धाडसी आवहान, 
बालदमतांसाठी प्ार्थनेचया कराराच ेसामरय्थ ह ेह्ा द्ारे पिू्थ होत आह.े कॅणडी त ूइतके महतवपिू्थ प्भावी साधन उपलबध केले तयाबद्दल 
मी तसुझ ेआभार मानते.

– र्ॅररी एल.फॉसट, वहयाइस प्ेपसंरे्ट,पमर् ्वेसट ररजन अरँ् पे्यर नॉर्ण अमरेरकन पमशन बोर््ण

बालदमतांसाठी प्ार्थनेचया कराराच ेसामरय्थ अद्सुत असे आह.े सपष्टता, सपष्टतेच ेसामरय्थ, ससुसपष्ट दवचार आदि अतयंत साधपेिा ह्ामसुळ े
ह ेदरिसताचया शरीरासाठी अदतशय सामरय्थशाली असे वरिान आह!े

दरिसताचया गरौरवासाठी तळमळीने प्ार्थना करिाऱया मसुलांची नवीन दपढी ह्ा पसुसतकाद्ारे तयार होईल, असा मला पिू्थ दवश्ास आह.े 
ही दपढी िवेाचया वचनामधये पिू्थपि ेमसुळावलेली, आदि दरिसताचया गरौरवासाठी अदभदिक्त सेवेत बाहरे पडिारी अशी असिार आह!े 
आदि एक दपता ्महिनू मी ह ेपसुसतक तसु्महांला नद्कच ससुचवेल.

चला! आपि दरिसताचया संगती तयाचया मागे चालसु या आदि प्ार्थनेत वेळ घाल ूया.

– र्ॉ. जॅसन हब्णर्,र्यायरेकटर आफ लयाईट ऑफ द ्वलर््ण पे्यर सेंटर. 

ह ेपसुसतक अदतशय ससुंिर ररतीने मांडलेले, व दलदहलेले बालदमतांसाठी प्ार्थना माग्थिदश्थत आह,े मग ही मसुले संपिू्थ जगात मडंळयांमधये 
व शाळमेधये व कसु टंूबामधये आह.े ह ेपसुसतक वयवहाररक आदि लक्ष वेधनू घिेारे आह.े

–रॉब्णटए.मकॅर्ोनॉलर्, ररटयायर चयेरमनॅ,पे्पसर्ेंट ऑफ पचफ एपगझकेपटवह ऑफ द प्ॉकटर अरँ् र्ॅमबल कंमिपन.

प्द्दरिया
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बालदमतांसाठी प्ार्थना कराराच ेसामरय्थ ह ेपसुसतक माझया घरात अगोिरच लागलेलया अगनीला अदधक चतेविार आह.े ह ेपसुसतक 
माझया कसु टंूबामधये, आदि इतरांचया जीवनामधये तयार करिाऱया चळवळीला पाहणयास मी आतसुर झालो आह.े ह्ा पसुसतकांमधनू 
अनेक मसुलांचया जीवनात प्ार्थनेची दशसत, आदि चचा्थ करणयाचया कला दनमा्थि होतील, तयामसुळ ेमी पे्रीत होऊन इतरांना ह ेसांदगतले 
व आमदंतत केले.

– सेन ्मकॅी, जरी.एम./र्यायरेकटर ऑफ सेलस, पलकस एटंरप्याइजेस अरँ् पलकस केपमकलस ऑफ रे्टॉन, चयार लेकरयंाचया पितया : सटरीफन 
-14, समनरया -12, सकययालर -9, शयायलया -7 

येिाऱया दपढीचया हातात जर आपि कोिते महत्वाच ेसाधन िऊे शकतो, तर ते प्ार्थना ह ेहोय. दरिसत येशचू ेआ्महावरील सवामीत्व 
ह्ा कराराचया द्ारे आपलया लेकरांना समजणयास मित होते. आमची मडंळी ससुसजज झाली आह.े माझी लेकरे आदश्थवादित झाली 
आह,े आदि मला खाती आह ेकी तसुमच ेही लेकरे आदश्थवादित होतील. 

– रेवह. कु्ट्स मॉक,  असोपसएट ियासटर ऑफ हमॅरीलटि परिश्न सेंटर   

 

लेकरांचया उपयोगासाठी प्ार्थना करार ह ेपसुसतक तयार झाले आह,े आदि तयाबद्दल मी खसुप आनंदित आह ेमला नद्कच खाती आह,े की 
जगभरातील सपंिू्थ मसुलांना एक प्ार्थना पिू्थ जीवनशलैी तयार करणयासाठी प्ार्थना करार ह े पसुसतक अदतशय महत्व साधन तयार झाले आह.े 
आदि ्महिनू आ्मही मोठ्याने घोििा करतो, लेकरानंो या! िवेाची उपासना आदि िवेाची प्ार्थना करायला दशका.

– र्ॉ. लोउ पशरेय,र्यायरेकटर कल्णजरी रे्वहलिमेंट/पे्यर पमपनस्टरी,इटंरनॅशनल िेनटरीकॉसटल होलरीनेस चच्ण  

बालदमतांसाठी प्ार्थनेचया कराराचे सामरय्थ ह ेपसुसतक अदतशय उतककृ ष्टपिे परमेश्राचे चररत वाखंडते आदि लेकरांसमोर मांडते. 
लेकरांची दप्य मसुले व मसुली ही ओळख दनमा्थि करते. जे पदवत आत्मयाचयाद्ारे पूि्थ सक्षमतेने सवगा्थची वािी ऐकून ती पूि्थपि े
येशचूया नावात एेकतेमधये िेणयासाठी तयार होते. 

– कॅटरी सटरील, पचलड्नस र्यायरेकटर ऑफ  लयाईट ऑफ द ्वलर््ण पे्यर सेंटर ममेबंर ऑफ 4/14  

लेकरांनी प्ार्थना कशी करावी, ह ेवाचन करणयासाठी ह ेपसुसतक खसुप खसुप मित करते तसेच आईवदडलांना ससुद्ा आपलया मसुलांना 
प्ार्थनेत दशषय कसे बनावे, ह ेदशकवणयास सहकाय्थ करते. प्ार्थना करावयाचया प्रौढांसाठीचया पसुसतकाचया ह ेअगिी तंतोतंत जवळ 
तयार केले असलयामसुळ े ते कसु टंूबीयांना आदि एकमेकांसोबत प्ार्थना करणयास आदि प्ार्थनेची ही चळचळ आपलया सरानीक 
समाजापययंत नेणयासाठी नद्कच सहकाय्थ करिारी असेल. 

– फॉर््ण टयायलॉर, एफ.एस.एच.ग्रिु / ्टयानसफॉरमशेनल पलर्रपशि

प्द्दरिया
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प्ार्थनेची आवशयकता, प्ार्थनेच ेसामरय्थ, आदि प्ार्थना कशी करावी ह ेलेकरांना जर दशकवणयात आले, तर तयांच ेजीवन दकती अद्सुत 
ररतीने बिलेल! प्ार्थनेचया वयदतरीक्त महत्वाच ेह ेपसुसतक मसुलांना िवेाच ेतयांचया दवियीच ेपे्म आदि तयाचया आजांच ेपालन करणयाच े
महत्व िखेील दशकवतील.

– रॉमस इ. ्टयाकस, फॉरमर जनरल सपूप्टेंरं्नट ऑफ द असेंबमपल ऑफ र्ॉर्

परमशे्र जग बिलिाऱया मसुलांना आदि येिाऱया नवीन दपढीला दनमा्थि करत आह.े दरिसत ‘सवत:साठी आदि इतरांसाठी’,  िररोज 
दरिसत कें द्ीत प्ार्थना करणयास दशकवि,े ह ेबालदमतांसाठी प्ार्थना कराराच ेसामरय्थ ह्ा पसुसतकातनू उपलबध झाले आह.े ह ेदकती 
अद्सुत आह!े आदि मी तर अगिी ह्ा पसुसतकाचा चाहता झालो आह!े मी माझया सव्थ दमतांसोबत माझया सव्थ काम करिाऱयांसोबत 
आदि जे दवशिे करून तरुि आह,े तयांनाही ह ेिणेयाचा दवचार करत आह.े

– टॉम प्वकटर, प्ेपसंर्ेंट, द ग्रटे कपमशन कोलेशन, फॅपसलेटर, 4-14 नॉर्ण अमरेरकन ररजन 

मी तसु्महांला उतसादहत करतो की, तसु्महीही हचे करावे. आमचया बालदमतांमधये सव्थशदक्तमान िवेासोबत प्ीती आदि जवळीकता 
दनमा्थि करणयासाठी ह ेपसुसतक अतयंत पदवत असे साधन झाले आह.े मला खाती आह ेकी ह ेपसुसतक सव्थ दवश्ासिाऱयांना प्दशदक्षत 
करणयासाठी व शसुभवत्थमान सांगणयासाठी, आदि महान आजा व महान आिशेाच े पिू्थपि े आजेच े पालन करणयासाठी आपलया 
लेकरांना नद्कच तयार करेल. दरिसताचया शरीरासाठी ह्ा उत्तम वरिानाबद्दल आ्मही तसुमच ेआभार मानतो!

– के. मयारश्णल प्वलयम , पसपनयर ियासटर, नॅझररीन बॅपटरीसट चच्ण, पफलदलेफीयया िरी.ए. अरँ् पे्पसंर्ेंट, नॅशनल आफ्ीकन अमरेरकन 
फेलोपशि, एस.बरी.सरी. 
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जगातील सव्थ लेकरांना ह ेपसुसतक समदप्थत आह,े तसुमचा सवगगीय दपता तसु्महावर दकती पे्म करतो ह्ाचयाशी तसुमची ओळख आिखी 

जासत वाढेल. 

माझ ेदप्य पती दवक आदि माझी मसुले जोनारन आदि माररया ह्ांना, तसुमचया पे्माबद्दल प्ोतसाहनाबद्दल व सहकाया्थबद्दल. 

दसटफन अइरे माझ ेसहलेखक ह्ांना, तसुमच ेउतककृ ष्ट अनसुभव माग्थिश्थन आदि समप्थि मला ह्ा प्ोजे्टवर लाभले तयाबद्दल मी तसुझा 

ऋिी आह.े

जेरी कक्थ ला, जगातील मसुलांना चाळीस दिवसांतील प्ार्थनेचया कराराच े दृष्टानत समजावे, ह्ात लाभलेलया तसुमचया दनदव्थवाि 

सहकाया्थबद्दल व तसुमचया उधार ििेगीबद्दल.

बालदमतांसाठी प्ार्थना पसुदसतका तयार करतांना, दटममधये असलेलया सव्थ मदहलांना तसु्मही जे माग्थिश्थन व सहकाय्थ केले तयाबद्दल.

ऍमी दरिक, शारोन मसॅोन, सटीफनाई पलॅनकोइक, शारोन सकॅटस आदि कॅटी सटील.् 

कॅटी सटीलची 4 /14  चळवळ व आयरमा कॉनला: तयांच ेसहकाय्थ आदि माग्थिश्थिासाठी 

सि्थ्पण
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मरी र्ेलरी िंचचेयाळरीस ्वषया्णहून अपधक कयाळ प्ौढयंासयाठरी पलपहणययात आलेलयया प्यार्णनया करयारया्यया स्ेवेत सहभयार्री झयालो आह.े मरी पनरंतर 
आनंपदत होतो, की द्ेव कसया तयया्यया से्वेलया आशरी्वया्णपदत करून ्वयाढ्वत आह.े िरंत ुबयालपमत्रयंासयाठरी प्यार्णनेचया करयार ह ेद्ेवयाने मलया 
पदलेलयया आश्यया्णिैकी एक आश्य्ण आह.े कॅणर्री मयाबया्णलरीने मलया हया दृष्यानत सयंापर्तलया, तोिययंत मलया ह्याचरी जयािरी्व हरी झयालरी नवहतरी, 
लेकरयंा्यया से्वयाकयायया्णत अपतशय उतकृष् अशया लोकयंाचया संघ तययार करया्वया, असे द्ेवयाने कॅणर्रीलया सचु्वले. कॅणर्री आपि तययाचरी संििू्ण पटम 
ह्यंानरी मलुयंा्यया स्ेवयाकयायया्णत आिले संििू्ण जरी्वन पदले होते. तययामळेु प्यार्णनेचया करयार हया मलुयंा्यया भयाषतेहरी उिलबध वहया्वया अशरी तययंाचरी 
मन:ि्ूव्णक इ्छिया होतरी. प्यार्णने्यया करयारयाच ेमलुयंासयाठरीच ेसंसयाधन उिलबध केलययाबद्दल कॅणर्री आपि इतरयंानया ह्या हसतिपुसतकेचरी र्रज 
पदसनू आलरी. 

बयालपमत्रयंासयाठरी प्यार्णनेचया करयारयाच ेह ेसयाधन प्ौढयंासयाठरी्यया संसकरियाप्मयािचे प्यार्णनेलया ्वयाढ्वियारे ्व मयार््णदपश्णत करियारे आह ेआपि जसे 
नया्वयात आह ेतययाप्मयािचे ह ेिसुतक लहयान बयालपमत्रयंासयाठरी पलपहणययात आले आह.े पजरे लेकरे आहते पतरे जयाऊन ह ेिसुतके तययंाचरी भटे 
घतेरील, िरंत ुलेकरे जयया अ्वसरेत आहते तयया अ्वसरेत ते िसुतक तययंानया सोर्त नयाहरी लेकरयंा्यया अधययापतमक ्वयाढरीसयाठरी अपतशय अशरी   
सुंदर आपि छिोटरीक आवहयानोत्तर प्यार्णनया ययात पदलेलरी आह.े

ह ेिसुतक प्यामखुययाने बयालपमत्रयंासयाठरी पलपहलेले आह ेिरंत ुमलया खयात्ररी आह ेकी, ह ेिसुतक आई्वपर्लयंानया हरी नपककच आपश्ण्वयापदत करेल, 
्व ससुजज करेल, जेिकेरून ते ्व आिलयया मलुयंासयाठरी आपश्ण्वयादयाचया स्तोत होतरील. ते सनरे् सकुल्यया पशक्षकयंानया दखेरील आपश्ण्वयापदत 
करेल. आपि जेिकेरून ते बयालपमत्रयंासयाठरी आपश्ण्वयादयाच ेकयारि बनतरील संििू्ण परिसतरी शकै्षपिक प्पक्येलया चयालनया दिेयाऱयया बयाळकयंानयाहरी 
ह ेिसुतक आपश्ण्वयापदत करेल, अशरी मलया खयात्ररी आह.े 

प्यार्णनया करि ेह ेबयालपमत्रयंासयाठरी नैसपर््णक आह.े आपि आिले आई्वर्रील जययंा्यया्वर ते भर्वसया आपि प्वश्वयास ठे्वतयात आपि तययंा्यया 
सोबत प्यार्णनया करि ेह ेदपेखल तययंा्ययासयाठरी नैसपर््णकच असले ियापहजे. आई्वर्रील आपि पशक्षकयंानया बयालपमत्रयंासयाठरीचया प्यार्णनेचया करयार 
अशरी चयाकोररी उिलबध करून दतेे. तयया्वरून ते धया्व ूशकतयात.  द्ेव आिलययालया जरी प्रीतरी दतेो, आपि शयंातरी दतेो, तययाचरी र्रज प्तयेक 
मलुयालया आह.े तययासयाठरी ह्या र्ोष्री प्यार्णने्यया करयारयाद्यारे मलुयंासयाठरी उघर्लयया जयातयात.

सरुु्वयातरीलया बयालपमत्रयंासयाठरी प्यार्णनेचया करयार हरी एक खिु चयंार्लरी योजनया ्वयाटलरी िरंत ु आतया मलया ििू्ण खयात्ररी िटलरी आह े की 
बयालपमत्रयंासयाठरीचया प्यार्णनया करयार हया आम्यया नेततृ्वयाने घतेलेलया स्वया्णत महत््वयाचया पनि्णय ठरलया आह.े ह ेिसुतक आर् िेटरीचरी तरी कयार्री 
आह ेजरी जर्भरयातरील प्यार्णनया करयारयालया िेट्वियार आह.े

जेरी कक्थ
फॉऊनर्र अरँ् पे्पसंर्ट ऑफ पे्यर कॉवहनंेट
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आम्ययाकरे् एक उपद्दष् आह,े आपि आमचरी इ्छिया आह ेकी ते उपद्दष् तमुहरी जयािया्वे! 

संििू्ण जर्भरयात एक अधययापतमक जयार्तृरी आपि ययासयाठरी आमहरी तमुहयंालया ह ेपलहून उतसयापहत करत आहोत ्व तययार करत आहोत.!  

दसुऱयया शबदयात सयांर्यायच ेझयालययास आमहयंालया एक फयार मोठया दृष्यानत ्व प्वपशष् पमशन कयाय्ण आह.े

दृषां्

बालमिताांसाठीचा प्ार्थना करार वापरून जगभरातील िुलाांनी आपला सवगगीय मपता ह्ाचयाशी जवळीकतेचे नाते 

मनिा्थण करावे आमण मरिसतासाठी इतराांना प्भामवत करावे.

पे्रर् काय्थ  (दिशन) 

कुटूांबे, सेवाकायये, िांडळया, आमण शाळा ह्ाांना बालमिताांसाठीचा प्ार्थना करार उपयोगात आणणयाची क्षिता देऊन 

ससुजज करणे जयािुळे मरिसत येशूला जीवनभरासाठी सिमप्थत होतील.

्पररचय
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ह्या एकप्वसयावयया शतकयात मरं्ळरीतरील बयालपमत्रयंामधये न्वरीन आपि उत्तजेन दिेयारे बदल पदसनू येत आहते. मरं्ळरीलया ह ेपदसनू येत आह े
की आज जर्यातरील लोकसंखयेत स्वया्णत अपधक संखयया मलुयंाचरी ्व तरुियंाचरी आह.े (1990 ियासनू ते आतयािययंतरी  जरी मलेु. जनमयास आलरी 
तरी) यया्वरून आिलयया  लक्षयात ह ेयेते की, बयालपमत्रयंासयाठरी से्वया कयाय्ण ह ेआिले प्यारपमक लक्य असले ियापहजे. ह ेके्वळ अ्वलोकन 
केलययानेच नवह ेतर ह ेद्ेवया्यया ्वचनयंा्वर आधयाररीत दखेरील आह.े अर्दरी आरंभयाियासनू मलेु द्ेवया्यया योजनेचया भयार् आहते. आपि ते 
आजहरी तययात सयामरील आहते.

सधययाच ेजनरेशन झरे् ह ेस्ेवयाकयायया्णसयाठरी िररिक्व, कयाििरीसयाठरी तययार असे शते आह.े संशोधनहरी ह ेपसद्ध करते की तययंानया ह्या जर्या्वर 
प्भया्व ियार्यायचया आह.े तययंानया ्वसतूंमधये आ्वर् नयाहरी िरंत ु तययंानया कयाहरीतररी प्वशषे कयाय्ण करून दयाख्वयायच े आह.े आपि तययातच 
तययंानया प्वशषे रुपच आह.े ते खरोखर तंत्रज्यान उतकृष्िि ेहयातयाळियारे आपि चो्वरीस तयास इटंरनेटशरी  जोर्लेले आहते, तसेच तययंानया 
एक सकयारयातमक बदल घर््वणययाचरी इ्छिया आह.े महिनू कधरी नवहते इतके, हर्वलेलयया आपि मरि-प्याय: जर्यात परिसतयाच े रयाजय 
िसर्वणययासयाठरी आतया आिि लेकरयंानया ससुजज सक्षम करून  यया कयामयासयाठरी ्वयाह्वनू घणेययाचरी र्रज आह.े  ह्या जर्यालया आशया, प्रीतरी 
आपि शयंातरी दिेयाऱयया येशचूरी आ्वशयकतया आह.े यया र्ोष्री के्वळ तोच द्ेव ूशकतो.  आमहरी प्वश्वयास ठे्वतो की बयालपमत्रयंासयाठरीचया प्यार्णनया 
करयार ह ेसयामरय्णशयालरी सयाधन ह्या पिढरी्यया मलुयंािययंत िोहचंयायलया मदत करेल आपि तययंानया जे स्ेवयाकयाय्ण ियाचयारि करत आह.े तययासयाठरी 
ते ससुजज होतरील.

जेररी कक्ण ,  ह्यंानरी  परिसतयाच ेप्भतु्व आपि प्यार्णनया करयार ययाप्वषयरी 2010  मधये आम्यया मरं्ळरी उिदशे केलया, तेवहया  मयाझ ेितरी आपि 
मरी मरं्ळरीतरील इतर शकेर्ो जियंासोबत सहभयार्री झयालो होतो. आमहरी तययंा्यया सोबत प्यार्णने्यया करयारयामधये प््वेश केलया.  आमहरी दररोज  
हरी प्यार्णनया करणययास सरुु्वयात केलरी, आपि तयया्यया सयामरयया्णचया अनभु्व घऊे लयार्लो. 2013 मधये मरी प्यार्णनया करत असतयंानया द्ेवयाने 
मलया बयालपमत्रयंासयाठरी प्यार्णनया कयार््ण बन्वणययाचया  दृष्यंात पदलया, आपि अशया ररतरीने बयालपमत्रयंासयाठरी्यया प्यार्णनया करयारयाच ेसे्वया कयाय्ण सरुू 
झयाले.  नय ूयॉक्ण  शहरयामध ेप्ॉमरीस पमपनस्टरी येरे, 4/14 बेसट पॅ्कटरीसेस ्कयाॅनफरनस ्च े आयोजन 2014 मधये करणययात आले होते. तेरे 
बयालपमत्रयंासयाठरी प्यार्णनया करयारयाच ेसयामरय्ण ह ेिसुतक प्कयाशरीत करणययात आले.  तेररील उिपसरतयंामधये आपफ्केतनू आलेलयया लोकयंासोबत 
मरी ह ेसे्वयाकयाय्ण ्वयाटले. आपि द्ेवयाने प्यार्णनया करयारया्यया से्वेच ेआतंररयाष्टरीय सतरया्वरच ेदयार उघर्ले.  एक मपहनययानंतर यया िसुतकयालया 
इलयपूमनेशन बकु अ्वॉर््ण  2015 ययंा्यया  रयाष्टरीय पे्स ररपलजमधये पशक्षियासयाठरी गोलड िरुसकयार दणेययात आलया. आज यया िसुतकयाच ेदसुरे 
संसकरि आमहरी छियाित आहोत आपि 40 दशेयंामधये ज्वळियास दहया लयाखयंािेक्षया हरी अपधक लेकरयंानया ह्या द्यारे पशषयत््व प्याति होत आह.े 
आमचया प्वश्वयास आह ेकी, हरी तर के्वळ सरुू्वयात आह.े प्तयेक लेकरयािययंत  यया सरळ सयाधयया सोपयया प्यार्णने्यया सयाधनयाद्यारे िोहोंचले 
जया्वे  हया आमचया दृष्यंात आह.े  प्यार्णनया करयारयामधये जे जे लोक सहभयार्री झयाले आहते तययंानया ययाचया अनभु्व घऊेन सयामरय्ण आपि जरी्वन 
ियालटियारे  िरर्वत्णन अनभु्वले आह.े 

्पररचय
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प्ौढयंासयाठरी पलपहलेलयया प्यार्णनया करयारया्यया पे्रितेनू मलुयंासयाठरी ह ेसोिे संसकरि पनमया्णि करणययाचया दृष्यानत पनमया्णि झयालया. ह ेिसुतक सोिे 
आह,े िरंत ुतययामधये कोितययाहरी प्कयारे प्वषययामधये बदल करणययात आलेलया नयाहरी.  हरी प्यार्णनया जर्भरयातरील स्व्ण मलुयंानया सयामरय्ण दिेयाररी 
ठरलरी आह.े  मलेु जेवहया यया दहया ्ेवर््वेर्ळयया प्वषययंामधनू जयातयात तेवहया ते येशचू ेखरे अनयुयायरी बनि ेमहिजे कयाय ययाचया अर्ण समजतयात.  
जसे जसे ते परिसतयाच े चररत्र समज ू लयार्तयात, तययामळेु ते परिसतयामधये कोि आहते आपि तययाचया तययंा्ययासयाठरी उद्दशे कयाय आह े ह े
समजणययास तययंानया सरुू्वयात होते.  द्ेवयाच ेर्ौर्व करि ेआपि तयया्ययासोबत पनरंतर सयापननधययाचया आनंद घिे ेहया तययंाचया उद्दशे तययंा्यया लक्षयात 
येतो.  मलेु येश ूसोबत ज्ेवढया अपधक ्वेळ घयाल्वतरील ते्वढरी तरी अपधक तयया्ययासयारखरी होतरील, करुिनेे िररििू्ण, प्रीतरीने िररििू्ण, दयेने 
िररििू्ण, आपि क्षमयाशरील अशरी तरी होतरील.  हरी प्यार्णनया पशषयत््व, िरर्वत्णन आपि शभु्वत्णमयान ह्यंानया पे्रिया दिेयाररी अशरी आह.े

चयाळरीस पद्वस कया? 

हरी प्यार्णनया संििू्ण जरी्वनभर केलरी जयाऊ शकते, तररीहरी मलुयंानरी आिले पशक्षक, आई्वर्रील, बहरीि, पकं्वया भयाऊ आिले ियासटर, पकं्वया 
पमत्र ह्यंा्ययासंर्तरी चयाळरीस पद्वसयंा्यया कयालया्वधरीत ह्या िसुतकयाद्यारे प्यार्णनया करया्वरी, ह ेह्या पठकयािरी अपभपे्त आह.े जेवहया चयाळरीस पद्वस 
ििू्ण होतरील, तेवहया हरी मलेु दसुऱयया कोियालयातररी ह्या प्यार्णनेसयाठरी आमतं्रि दऊेन हरी प्यार्णनया िढेु चयाल्व ूशकतयात आपि अशया प्कयारे हरी 
सयाखळरी िढेू चयालत रयापहल. अशया प्कयारे प्यार्णने्यया करयारयाचरी जरी्वनशलैरी महिजेच एकमकेयंासोबत आपि इतरयंासयाठरी केलेलरी प्यार्णनया हरी 
एक जरी्वनशलैरी प्वकसरीत होईल. 

प्तयेक ओळरीसयाठरी आमहरी िप्वत्र शयास्तयाचया संदभ्ण कया पलपहलया आहे?
आिलयया प्यार्णनया ह्या ्वचनया्यया द्यारे अपधक सक्षम आपि अपधक उत्तम होतयात. येशनेू महटले “जर तमुहरी मयाझययामधये रयापहलयात आपि मरी 
तमु्ययामधये रयापहलो तर मलया तमुहयंालया जे कयाहरी ह्वे ते मयार्या, तमुहयासयाठरी ते केले जयाईल.” 

(योहयान 15:7)

शयास्त ्वचन ियाठ करि ेह ेएक प्भया्वरी सयाधन आह.े एकदया ियाठ केलययानंतर हरी र्ोष् लेकरयंा्यया जरी्वनयात सद्ैव पचटकून रयापहल जे्वढे जयासत 
शयास्त ्वचने ते ियाठ करतरील, ते्वढ्यया जयासत आवहयानयंानया आपि मोहयंानया सयामनया करणययाचरी क्षमतया तययंानया प्याति होईल. 

प्यार्णनेचया प््वयाह
एखयाद्या वयक्ी्यया प्यार्णनया प्वनंतययंाचरी ययादरी महिजेच प्यार्णनया नवह.े प्यार्णनया हरी तययाहूनहरी फयार अपधक आह.े येरे पदलेलयया प्यार्णनेतरील  
प्तयेक ओळ हरी तयया आधरी आलेलयया ओळरी्वररील िढुचरी ियायररी आह ेआपि तययानंतर येियाऱयया प्यार्णनेचरी ियायररी महिनू तरी कयाम करते. 
प्यार्णने्यया द्यारे स्वर्गीय पितया मलुयंानया आपि तरुियंानया तययाचया ितु्र येश ूयया्ययासयारख ेहोणययास सहकयाय्ण करेल. प्यार्णनेद्यारे अशरी मलेु तययार 
होतरील की, जरी - 

 • स्वर्गीय पितययाचरी कृिया स्वरीकयारतयात,

 • तयया्यया आज्यंाच ेियालन महिनू इतरयंा्वर प्रीतरी करतयात,

 • जशरी तययाने आमहया्वर दयया दयाख्वलरी तशरी ते इतरयंा्वर प्रीतरी करियारे असतरील,
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 • ियाियंाचया खरोखर िश्यातयाि करियारे,

 •  खररी उियासनया करतरील.

 • िररियामकयारक जरी्वन जर्नू, दररोज येशू् यया मयार्े चयालणययाच ेपनि्णय करतरील,

 • आपि िप्वत्र आतमयया्वर अ्वलंबनू रयाहियाररी मलुयंाचरी पिढरी तययार होईल. 

ह्याच ेिररियाम कयाय होतरील, 

 •  पनतरीमत्तमेधये इतरयंा्वर प्भया्व टयाकियाररी मलेु तययार होतरील,

 •  परिसत येशचू ेप्ौढ पशषय तययार होतरील,

 •  परिसत येशू् यया अपधकयारयाखयालरी जर्ियारे ्व प्यार्णनया करियारे लोक तययार होतरील.

ह्या िसुतकयाचया ि्ुवया्णध्ण हया के्वळ बयालपमत्रयंासयाठरी आह.े आमचरी इ्छिया आह ेकी, तययंानरी ते ्वयाचया्वे. प्ौढयंानरी तययंानया ते ्वयाचनू दयाख्वया्वे, 
पचत्रयंामधनू तययंानया पे्रिया प्याति वहया्वरी, ्वचनयंानरी तययंा्यया अतं:करियाचया तयाबया घयया्वया, आपि प्यार्णनेने तययंानया पनयंपत्रत करया्ेव अशरी 
आमचरी इ्छिया आह.े एकत्र प्यार्णनया केलययाने, द्ेवया्यया ्वचनयाच ेमनन केलययाने, ह्या िपुसतकेतरील प्यार्णने्यया द्यारे उियासनेचरी एक िद्धत 
उिलबध केलरी जयाते. आनंद आपि आभयाररी मनयाने प्तयेक पद्वसयाचरी सरुु्वयात हो्वो, आपि पद्वसयाचया श्ेवट शयंातरी ्व पन्वयंातिि ेहो्वो 
पहच आमचरी इ्छिया आह.े

िसुतकयाचया उत्तरयाध्ण हया के्वळ प्ौढयंासयाठरी आह.े िरंत ुबयालपमत्रयंासयाठरी्यया चयाळरीस पद्वसयंासयाठरी्यया प्यार्णने्यया करयारयाच ेसंसकरि ह े
इतरयंानया दणेययासयाठरी पशक्षकयंानरी ्व आई्वपर्लयंानरी तययाचया कसया उियोर् करया्वया, तययाप्वषयरी प्वशषेतः आलरी आह.े ह्या िसुतकया्यया 
उत्तरयाधया्णमधये ्वचनयाचरी अपधक कयाहरी संदभभे पदलेलरी आहते जरी आिलययालया ्वचनयाचया खोल्वर अभययास करणययासयाठरी एकमकेयंानया 
प्ोतसयापहत करियारे प्श्न, ्ेवर्ळे होऊन प्यार्णनया करणययाच ेसत्र, िप्वत्र शयास्तयातरील र्ोष्री, ्वक्ण शरीट जययामधये लेकरयंा्यया प्यार्णनया करयारयाचया 
रेकॉर््ण हरी असेल ते इतरयंा सरं्तरी ्वयािरतरील आपि श्ेवटरी असे एक र्रीत जे लेकरयंानया र्यातया येईल जययामधये तययंाचरी सजृनपशलतया ्व 
उतसयाह ्वयािरतया येईल ते पदलेले आह.े उत्तरयाधया्णत पदलेले सर्ळे सयापहतय तमुहरी मोठ्ययाने बोल ूशकतया. जसे पलपहलेले आह ेतसे बोल ू
शकतया, पकं्वया तययालया एक मयार््णदश्णन िद पलखयाि महिनू तमुहरी तययाचया अभययासक्म तययार करू शकतया, ययात पन्वर् आिलरी आह.े
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“िुलांनो, ्ुमही कसे आहा्?”

चयाळरीस पद्वसयंाचया प्यार्णनया करयार ह ेिसुतक प्वशषेत : तमु्ययासयाठरी तययार केले रे्ले आह.े ह्याने तमुच ेप्यार्णनया जरी्वन मजबतू होईल आपि 
्वयाढेल. सयामरय्ण हया शबद ऐकलययानंतर स्वया्णत आधरी तमु्यया मनयात कोितया प्वचयार येतो सपुिर पहरोज?् प्पसद्ध लोक? िैसया? द्ेव? जर तमुच े
उत्तर द्ेव असेल, तर तमुहरी बरोबर उत्तर पदले आह.े द्ेव सयामरय्णशयालरी आह!े 

“स्वर्या्णत आपि िरृ्वरी्वर स्व्ण सयामरय्ण मलया दणेययात आले आह!े“ (मत्तय 28:18)

आपि ह ेफयार मोठे सयामरय्ण आह ेिप्वत्र शयास्त आमहयंालया सयंार्ते “द्ेवयालया कयाहरीहरी अशकय नयाहरी.” तमुहयंालया ह ेमयाहरीत आह ेकया? तमुहरी जर 
मयार्रीतले तर द्ेव ह ेसयामरय्ण तमुहयंालया दतेो. येशनेू महटले, “तमुहरी जर मयाझयया नया्वयात कयाहरीहरी मयार्याल तर ते मरी तमुहयासयाठरी करेल.” ्वॉ्व! प्यार्णनेत 
सयामरय्ण आह.े आपि ह ेसयामरय्ण येशू् यया नया्वयात आह?े होय! आपि तमुहरी मलया फक् कयाय करयायच ेआह ेतर मयार्यायच ेआह!े येशनेू महटले, 
“तमुहरी मयार्या महिजे तमुहयंालया  पमळेल आपि तमुचया आनंद िररििू्ण होईल.” प्यार्णनया महिजे जर्, भौपतक र्ोष्री मयार्ि,े पकं्वया आिलयया इ्छिया 
ििू्ण होने नवह.े तर द्ेवयालया प्रीतरी, प्वश्वयास, धयै्ण, मयार््णदश्णन आपि शक्ी मयार्ने, ह ेहोय. द्ेवयालया तयया्यया इ्छेिप्मयाि ेतमुहयंालया बन्वया्वे आपि 
तयया्यया सयारख ेबन्वया्ेव, हरी प्वनंतरी महिजे प्यार्णनया होय. येशलूया तमु्यया ियाियंाचरी क्षमया करणययास प्वनंतरी करि.े तमुहयंालया िप्वत्र आतमययाने 
भरया्ेव, आपि इतरयंा्ययासयाठरी तमुहरी प्यार्णनया करतया, तेवहया तयया्यया र्ौर्वयाने उत्तम र्ोष्री वहयावयया अशरी प्वनंतरी करि,े महिजे प्यार्णनया होय. येश ू
तमु्यया्वर ्वैयपक्कररतयया ्व ििू्णिि ेप्रीतरी करतो, तमुहरी पद्वसभरया्यया कयामया्वरून घररी आलयया्वर तमुचया पद्वस कसया रे्लया, ह ेऐकलययाने 
तमुच ेआई्वर्रील आनंपदत होतयात. तसेच तमुचया स्वर्गीय पितया हरी तमु्ययाकरू्न तमुहरी कशयाबद्दल आभयाररी आह.े कुठलयया र्ोष्ींचया तमुहयंालया 
त्रयास होतो, तमुचया पद्वस कसया रे्लया, ह ेऐकून आनंपदत होतो. 

प्यार्णनया महत््वयाचरी आह,े आपि तरी नपककच आनंददयायरी अस ूशकते, येश ूपरिसतयासंर्तरी प्यार्णनेत आपि तयया्यया ्वचनयात ्वेळ घयाल्वि ेह ेस्व्ण 
जर्यातरील अपतशय आनंद दिेयारे कयाय्ण आह,े ह ेतमुहयंालया ल्वकरच समजेल. तमुहरी जरी प्यार्णनया करतयात तयया प्तयेक प्यार्णनेसयाठरी ्वचनयातरील 
संदभ्ण घऊेन एक ्वचन पलपहले आह.े िप्वत्र शयास्तयातरील ्वचने आमहरी तमु्यया प्तयेक प्यार्णने्यया ओळरीसंर्तरी पदलेलरी आहते. 

येश ूमहियालया, “जो मयाझयया्वर प्रीतरी करतो, तो मयाझयया आज्या ियाळतो,आपि पितया तयया्यया्वर प्रीतरी करेल, आपि आमहरी दोघ ेतयया्ययासोबत 
रयाहू”. आपि ह ेएक प्वशषे असे अपभ्वचन आह.े 

प्यार्णनया खरोखर महत््वयाचरी आह.े जे्वढरी जयासत तुमहरी प्यार्णनया करयाल, ते्वढेच तुमहरी तयया्यया दयेत ्व तयया्यया ज्यानेत ्वयाढयाल, आपि 
अपधकयापधक येश ूसयारखे वहयाल. िप्वत्र आतमययाचरी फळयंाचया तुमहरी अनुभ्व घययाल. 

“प्रीतरी, आनंद, शयांतरी, सौमयतया, धैय्ण, दययाळूििया, चयंार्ुलििया, प्वश्वयासिूिया आपि इपंरिय दमन” ह ेयेशलूया आनंपदत करते. 

तमुहरी आिले आई्वर्रील, बहरीि, भयाऊ पकं्वया आजरी-आजोबया आपि पमत्र ह्या्ययंासंर्तरी ह ेिसुतक ्वयाचणययात ्व प्यार्णनया करणययात ्वेळ 
घयाल्वयाल ्व तयया ्वेळेचया आनंद घययाल. ह ेिसुतक तययात सहकयाय्ण करेल, अशरी आशया आमहरी बयाळर्तो. 

तमुहरी कधरी प्वसरू नये असे अपभ्वचन आमहरी तमुहयंालया सयंार्तो तमु्यया्वर प्रीतरी करतो, तययाचरी प्रीतरी कधरीहरी सिंत नयाहरी. आपि सदयास्व्णकयाळ 
तययाचरी प्रीतरी तमुहयासंर्तरी आह.े

      बालदितांसाठी प्स्ावना
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आतया तमुहयंालया आश्य्ण ्वयाटत असेल, ”करयार महिजे कयाय?” करयार महिजे दोन 
पकं्वया जयासत लोकयंामधये पदलेले अपभ्वचन.  आिि प्रम प्यार्णनेने सरुु्वयात करू 
यया, आिलयया स्वतः  कररतया हरी प्यार्णनया दररोज करया  पकं्वया आिि हरी प्यार्णनया 
करणययासयाठरी दसुरया वयक्ी पन्वरू् शकतो. जर आिि एकटे सरुु करतो,  खयात्ररीने 

ल्वकरच तमु्यया सोबत एखयाद्यालया सहभयार्री करणययासयाठरी पन्वर्या. तमुहरी आिले 
आई-्वर्रील, बपहि-भयाऊ, आजरी-आजोबया, पकं्वया पमत्रयंाबरोबर 40 पद्वसयंाकररतया 

करयार करणययासयाठरी पन्वरू् शकतया. 40 ह्या अकंयाचया उियोर् िप्वत्रशयास्तयात बऱययाच्वेळया 
केलया आह.े आिि तययाचया उललेख जययामधये आह,े अशया िप्वत्रशयास्तयातरील कयाहरी अधययाययंाचया 

प्वचयार करू शकतया कया? हरी ्वचने तियासया : उतित्तरी 7:12, पनर््णम 34:28, मत्तय  4:2. आिि 
एकया वयक्ीसयाठरी प्यार्णनया करियार, आपि तो वयक्ी आिलययासयाठरी प्यार्णनया करियार, आपि ते हरी 40 पद्वसयासयाठरी, ह ेकशया ररीतरीने कयाय्ण 
कररत आह.े आिि करयार करणययाकररतया एखयाद्या नप्वन वयक्ीलया 40 पद्वस ििू्ण होतयात तेवहया आमंत्रि दऊे शकतो 

आिलययालया दसुऱययासयाठरी 40 पद्वस प्यार्णनया केलययाने तययंा्यया प्वषयरी कयाळजरी 
आपि पे्म वयक् करणययाचया हया एक वय्वपसरत मयार््ण आह.े आपि लक्षयात ठे्वया. 
तमुहरी जे बोलतया ते येशलूया ऐकयायलया आ्वर्ते. आिि दररोज तयया्यया सोबत ्वेळ 
घयाल्वया्वया अशरी तययाचरी इ्छिया आह.े येशबूरोबर ्वेळ घयाल्वि ेह ेमजेदयार आह े!  
आपि येशलूया अनसुरि ेहहेरी मजेदयार आह े! 

“करार काय 

आहे”?

40 दिवस का ?

िी कोणाला 

िागावे?

      बालदितांसाठी प्स्ावना



16

दप्य सवदग्थय बा्पा, 

्ू िाझयावर प्ी्ी केली आहे.

 आदण िला िेखील आ्पलया िुलां्ैपकी एक
 बनवलयाबद्दल िी ्ुझा आभारी आहे.

्ुझया आज्ा ्पाळणयास आदण ्ुझयावर
 पे्ि करणयास िला िि् कर.

जशी ्ू िाझयावर प्ी्ी केली 

्शी इ्रांवर प्ी्ी करणयास 
िला सहायय कर

40 दिवसांचा 

प्ार्थना
करयार

बयालपमत्रयंासयाठरी!
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येशू ्ू िाझा प्भू आहे, 
महणून िी ्ुझया िागे चालु इद्छि्ो.

िला ्ुझया ्पदवत आतमयाने भर

िला ्ुझी कृ्पा, सतय व नयायाचे साधन बनव.

िला ्ुझया गौरवासाठी उ्पयोगा् आण आदण
 इ्रांनाही ्ुझया िागे चालावे असे आिंतण िेणयासाठी 

िाझा उ्पयोग कर.

येशू्या नावा् िी प्ार्थना कर्ो आिेन.



हे स्वर्गीय पित्या,
    तू मयाझ्यावर प्रीतरी केलरी आहे. आणि मलया
        देखरील आिल्या मुलयािैंकी एक 
             बनवल्याबद्दल मरी तुझया आभयाररी आहे.

 

क्ृपा

“िेढं्पाळ आदण तयाचे हरवलेले िेंढरू” • लुक 15:1-7
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िग येशूने उत्तर मदले,“तू िाझे अती 
       िौलयवान िुल आहेस, िी तुझयावर 
             साव्थकामलक प्ीती केली आहे.”

1 योहान 3 :1
आिलययालया द्ेवयाचरी मलेु ह ेनया्व पमळयाले आह ेययात पितययाचे के्वढे 
महयान पप्तरीदयान आह.े



प्रीतरी तुझ्या आज्या ियाळण्यास आणि तुझ्यावर पे्म करण्यास 
मलया मदत कर.

अब्रहािाची गोष • उत्पद् 12:1-15
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िग येशूने उत्तर मदले, 
“तुमही िाझया मशक्षणाचे पालन 
करावे अशी िाझी इच्ा आहे.  जर तुमही िाझयावर 
मप्ती करता, तर  तुमही िाझया आज्ा पाळा.”

ित्तय  22:37, 38 
आिलया द्ेव िरमेश्वर यया्ययंा्वर ििू्ण अंतकरियाने, ििू्ण पज्वयाने ्व 
ििू्ण मनयाने प्रीतरी कर कयारि, हरी स्वया्णत मोठरी आज्या आह.े.



जशी तू िाझयावर प्ीती केली, तशी
  इतराांवर प्ीती करणयास िला सहायय कर.दया

चांगला शिरोनी • लुक 10:25-37
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येशूने उत्तर मदले, 

िी तुिचयावर मकती पे्ि करतो हे तुमहाांला सिजले महणजे तुमही इतराांवर प्ीती करणयास 
सक्षि वहाल.  तुिचया अवतीभवती असलेले दुःखी, गरजू  आमण आजारी लोकाांसाठी  
प्ार्थना करून तुमही तयाांना िाझी प्ीती प्दमश्थत करा.

योहान 15:12
जशरी मरी तमु्यया ्वर प्रीतरी केलरी तशरी तमुहरी एकमेकयंा्वर
प्रीतरी करया, हरी मयाझरी आज्या  आह.े



िाझया ्पा्पांची िला क्षिा कर,
                िला धुऊन शुधि कर. पश्ाताप 

क्षिा न करणाऱया सेवकाची गोष • ित्तीय  18:21-35
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िग येशूने उत्तर मदले: 

“मभऊ नका! िी तुिचया पापाांची क्षिा करील.  िी तुमहाांला  बरा्थहूनही  शुभ्र करेल परांतु तुमही जशी 
िी तुमहाांला क्षिा केली आहे. तशीच इतराांनाही क्षिा करणयास  नेहिी तयार असले पामहजे.” 

स्ोतसदंह्ा 51:2
मयाझया अधम्ण त ूििू्णििे धऊुन कयाढ आपि मयाझयया 
ियाियंाियासनू मलया शधुद कर 



िी पूण्थ िनाने तु

      झे गौरव करील.उपासना 

ना्ाळाची गोष • लुक 1 आदण 2
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येशू ने उत्तर मदले

“तुमही िाझे सतुतीचे गीत गाता  िाझी उपासना करता तेवहा ते ऐकने िला खूप ्ान वाटते.    
तुमही हे नेहिी करावे.  तुिचे हृदय धनयवामदत असेल तेवहा िला आनांद होतो.”

स्ोतसहंी्ा 9:1
ह ेद्ेवया मरी मयाझयया ििू्ण अंत:करियाने  तझुरी सततुरी कररीन, मरी 
तझुरी अदु्त  कृतये  स्वयायंनया सयंार्रीन.



     येशू तू िाझा
     प्भू आहे, महणून 
    िी तुझया िागे 
     चालु इमच्तो.

दनण्थय

्ेपत हा ्परर्ूपण्थ नवह्ा • लुक  22:54-62
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िग येशूने उत्तर मदले,

“िी तुिचा मशक्षक आहे.  तुमही िला अनुसरावे अशी िाझी इच्ा आहे.  तुमही जया िागा्थने चालणार 
तो िाग्थ   सदैव सपष्ट मकां वा सोपा नसेल. परांतु िाझयावर भरोसा ठेवा. िी तुमहाांला िाग्थदश्थन करेल.” 

योहान 13:13 
तमुहरी मलया र्रुू ्व प्भ ूमहिनू ओळखतयात 
तमुहरी ते योगयच करतया,  मरी तोच आह.े 



िला ्ुझया ्पदवत
           आतमयाने भर.

सांत्वनिा्ा • योहान 14:15-31

अवलबंनू राहणे
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येशू ने उत्तर दिले,

“लक्षात ठेवषा तुम्ही कधही्ही एकटे नषा्हीत.  मही ने्मही तुम्षाबरोबर असेल. मही तुम्षाांलषा मषाझषा आतमषा 
सषाांत्वन िेणषारषा म्णून पषाठवलषा आ्े. तो तुमचषा दशक्क व तुमचषा मषार्गिश्गक आ्े.”

इदिस 5:18

आतमययाने ििू्ण वहया.



िला तुझया कृपेचे, सतयाचे व 

          नयायीपणाचे साधन बनव.

्ुि्यासारखया बालदितांसोब् येशू. • ित्तय 18:1-6

प्भाव



आणि येशूने उत्तर णिले,

“तुम्ही माझया नजरेत फार म्त्त्ाचे आ्ात आणि िेत्ाचया राजयासाठही णत्शेष आ्ात. मही तुम्ाांला
 मोठ्या गोष्ही करणयासाठही उपयोग करहीन”

योहान 1:14 
आमहरी तययाचे तेज ियापहले आह,े एकुलतया एक ितु्र, जो पितययाकरू्न आलया, 
तयया्ययासयारखया कृिया ्व सतकमयायंनरी िररीििू्ण असया तो होतया. 33



िला तुझया गौरवासाठी उपयोगात आण    
आमण इतराांनाही तुझया िागे चालावे, असे 
आिांतण  देणयासाठी िाझा उपयोग कर.

्ास्थसचा शौल, येशू दरिस्ाचा पे्दि् ्पौल बन्ो. • पे्दि्  9:1-22

शिष्यत्त्व
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ि्य  28:19 
महिनू जया आपि संििू्ण रयाष्टतरील लोकयांनया मयाझे पशषय 
बन्वया. तययंानया पितयया्यया, ितु्रयाचया आपि िप्वत्र 
आतमयया्यया नया्वयाने बयापतिसमया द्या.

आमण येशूने उत्तर मदले,

“तुमही तुिचया मिताांसोबत आमण तुिचया कुटुांबासोबत िाझयामवषयी 
चचा्थ करा,  िाझे अनुसरण करणयासाठी तयाांना तुमही आिांतण द्ा.”



येशूचया नावात िी प्ार्थना करतो आिेन

अंधळा बारथीिस. • िाक्थ   10:46-52

अधिकार
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आणि येशूने उत्तर णिले,

“स्वर ग्ात आणि पृथ्ववी्वर स्वगा अणिक्र मल् िेणय्त आल् आहे.  म्झय्मधये तुमह ा्ंल् आनांि, श ा्ंतवी, 
क्षम्, आश् आणि सुरक्षवीतत् ल्भेल. ” 

दिलीप्प  2:9

महिनू द्ेवयाने तययालया स्ववो्च सरयापनत उंचया्वले आपि 
स्व्ण नया्वयाहून रोर असे नया्व तययालया पदले.



सयामरय्ण

बयालपमत्रयंासयाठरी्यया 
प्यार्णने्यया करयारयाचे 

दशक्षकाचंा दवभाग



चला सुरुवा् करू या.
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्ुमही हे बोलु शक्ा का? 
येरे लेकरयंानया ियाठ करणययाच े्वचन प्सततु केले जयाते. 

तमुहरी लेकरयंानया येरे प्यार्णनेत आपि ियाठंतरया्यया ्वचनयात 
घऊेन चलया तययंा्ययाकरू्न ते िनुहया िनुहया महिनू घयया, 

दोन चयार दया असे करया.

्ुमही हे शोधू शक्ा का?
हया प्वषय अपधक अभययासणययासयाठरी शयास्तलेखयाच ेसदभं्ण येरे 
पदले आह.े  यया प्वषयया्वर  अपधक अभययास करणययासयाठरी 
कयाहरी  शयास्तभयार्याच ेआिखरी  कयाहरी संदभ्ण येरे िरु्वणययात 

आले आह.े मलेु ्वर्या्णमधये ते ियाहू शकतयात, एकया मयार्नू एक 
आळरी ियापळने शयास्तभयार् मोठययाने ्वयाच ूशकतयात, आपि तो 
शयास्तभयार् तययंानया कयाय पशक्वत आह ेअसे तययंानया ्वयाटते, तयया 

प्वषयरी ते चचया्ण करू शकतयात.

्पलॉ्पकलॉन्थ प्ार्थना
लेकरयंानरी प्यार्णनया वयपक्कररतयया अनभु्वतया यया्वरी 

महिनू हया तययंाचया एकयंातयाचया ्वेळ आह.े जर ्वर्या्णतरील 
मलुयंाचरी संखयया कमरी असेल तर मलुयंानरी र्ोल उभ ेरयाहू 

शकतयात, आपि ‘िॉिकॉन प्यार्णनया करू शकतयात. 
पकं्वया एकया ओळरीचरी प्यार्णनया जसे तययंानया सचुते तसे ते 
करू शकतयात. प्यार्णनेचरी जरी ओळ तमुहयंालया पदलरी आह े
तययाने तयया ्वेळेचरी सरुु्वयात करून तमुहरी इतरयंानया तमु्यया 
मयार्े ते बोलणययास ते लया्व ुशकतयात. छिोट्यया र्टयंामधये 
एखयाद्या टेबल्यया भो्वतरी, जपमनरी्वर बसनू, जर्या्यया 
नकयाशया्वर हयात ठेऊन पकं्वया िरृ्वरी्यया जो र्ोल आह े
तयया्वर हयात ठेऊन हरी प्यार्णनया करतया येते. प्यार्णनया करि े
सोिे आह.े मजेशरीर आह ेते एकत्र करणययात खिु मजया 
येते. ह ेलेकरयंानया पशक्वणययासयाठरी यया द्यारे मदत होईल.  

बयालपमत्रयंासयाठरीचया 40 पद्वसयंाचया प्यार्णनया करयार अभययासक्म हया प्यार्णनया करणययासयाठरी एकया नतंर एक ओळरीमधये 
पदलेलरी अभययास मयार््णदपश्णकया आह.े यया संििू्ण हसतिपुसतकेतरील प्तयेक ियाठयात तमुहयंालया खयालरील भयार् आढळतरील  

्ुमहांला हे जाणव्े का? 
प्श्न प्वचयारने लेकरयंानया खिु आ्वर्ते आपि आतया 

येरे तययंानया तरी संधरी आह ेयेरे ते आिलयया कोितययाहरी 
प्श्नयालया, भरीतरी, शकंया आपि यया प्वषयरी तययंानया कयाय 
्वयाटते ते येरे मोकळयया मनयाने बोल ुशकतयात सयंार् ु

शकतयात.

1

3

2

4
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चला बोलू या !
यया प्वभयार्यामधये कयाहरी खोल्वर चचया्ण करणययासयाठरी 

सरुु्वयातरीलयाच संभयाषि आपि प्वचयारयंाचरी द्ेवयाि घ्ेवयाि 
कशरी करया्वरी ते येरे पदलेले आह.े

्ुमही हे करू शक्ा का?
ह्या सत्रयाच ेलयार्कुरि करणययाचया हया प्वभयार् आह.े येरे 

मलुयंानया पदलेलयया, तययंा्यया समोर प्सततु केलेलयया 
आवहयानयंा्वर आपि उिदशेया्वर र्हन प्वचयार आपि चचया्ण 

करया्वरी.

हे “सिु्थी गी्” आहे!
हया स्ववोत्तम भयार् श्ेवटरी ठे्वलेलया आह ेयया सत्रयातरील तो 
कृतरीचया भयार् आह.े कयाळयया रंर्यात पलपहलेले शबद मलेु 
्वयाचतयात आपि मलेु पनळयया शबदयांनया िपहले ्वयाचतयात.  

तययंानरी जो ियाठ पशकलया तयया्वर तययांनरी स्वतयाः्यया शबदयात 
एखयाद ेछिोटेश ेर्रीत पकं्वया कप्वतया पकं्वया सफुतगी र्रीत तययार 

करणययाचरी तययंानया िर्वयानर्री द्या महिजे तययंा्यया 
सजृनशरीलतेलया चयालनया पमळेल. तययंा्यया कलिनयंानया 

फळयया्वर पलहून घयया आपि ऐकया.  जसे जसे ते सफुतगी 
र्रीत र्यातयात आपि जरी ऊजया्ण पनमया्णि होते तरी तमुहरी 
अनभु्वया. तमुहरी दसुऱययंादया तयया र्याणययाचया ्वेर् ्वयाढ्व ू

शकतयात. तमुहरी ह ेसत्र संितयंानया यया सफुतगी र्रीत र्रीतयांचया 
आनंद घऊे शकतया.

्ुमही हे ऐकू शक्ा का?
येरे बयालपमत्रयंासयाठरी िरु्वलेलरी बयायबलमधलरी र्ोष् ्वयाचनू 

दयाख्वया, पकं्वया तरी आिलयया शबदयामधये तययंानया सयंार्या. 

वक्थ शीटि
प्तयेक ियाठया सोबत रंर्रीबेरंर्री ्वक्ण शरीट पदलेलरी आह.े 

तययाने ्वर्या्णतरील ्वेळ अपधक उियोर्री होईल ्व मलेु कयाय 
पशकलरीत ते तययंानया उजळिरी करणययास मदत होईल. 

मलुयंानरी कोियासोबत करयार केलया आह ेतययंा्यया नया्वयाचरी 
नोंद पलहणययासयाठरी प्यार्णनया नोंद करयार नोंद महिनू 

िसुतकया्यया श्ेवटरी जयार्या पदलरी आह.े तमुहरी ते करयारयाच े
ित्र (www.the40dayprayer.org) ्वर ऑर्र करू 

शकतयात. 

5

6

7

8
9

सफुतगी र्रीत 
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कृ्पा

्ुमही हे बोलु शक्ा का? 
ह ेसवगगीय दपतया, त ूमाझयावर प्ीती केली आह.े आदि मला िखेील आपलया मसुलांपै की एक 
बनवलयाबद्दल मी तसुझा आभारी आह.े

–––––

1 योहान 3:1
आिलययालया दे्वयाचरी मुले हे नया्व पमळयाले आहे. ययात पितययाचे के्वढे महयान प्रीतरीदयान आहे.!

्ुमही हे शोधू शक्ा का?  

योहान 3:16
1 योहान 4:10
रोमकरास पत 8:38-39

द्ेव आमहया्वर प्रीतरी करतो 

ह ेआमहयालया कसे कळेल?
तुमहरी आिलरी प्रीतरी कशरी प्कट करतया?

आमहरी कयाय केलययाने तययाचरी मुले होतो?

मयाझयया्वर कोिरीतररी 

प्रीतरी करते ह ेतमुहयालंया 

कसे जयाि्वते?

्ुम
हालं

ा ह ेजाणव्े क
ा? 
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“्पलॉ्पकलॉन्थ प्ार्थना” 
एकां्ाचे सत
स्वर्गीय पितयया तू मयाझयया्वर प्रीतरी केलययाबद्दल आपि तुझयया मुलयंािैकी एक बन्वलययाबद्दल मरी 
तुझे आभयार मयानतो. असे महिून तुमहरी सुरु्वयात करया, मुलयंानरी तुम्ययामयार्े हरी ओळ महिया्वरी, 
आपि मर् तुमहरी तययंानया एकयामयार्ून एकया एकया ओळरीचरी प्यार्णनया करणययास सयंार्या, ते दे्वयाच े
मुल झयाले आहेत, महिून तययंानया कसे ्वयाटते, दे्वयाचरी सया्व्णकयापलक प्रीतरीचया तययंानया कयाय बोध 
होतो तयया्यया प्रीतरीबद्दल तययंानरी आभयार मयानया्ेव अशया प्कयार्यया प्यार्णनया तययंानया एकया एकया 
ओळरीत करू द्या, जर तुमचया ्वर््ण लहयान असेल जर तुम्यया ्वर्या्णत कमरी मुले असतरील तर 
तुमहरी यया ्वेळेस एक ्वतु्णळ करून एकमेकयंाचे हयात धरून प्तयेक मुलयालया जसे ्वयाटते तसे प्यार्णनया 
करया्वययास मयार््णदश्णन करू शकतया. 

चला बोलू या!
• आिलयया्वर कोिरी प्रीतरी करया्वरी अशया योगयतेच ेहोणययासयाठरी आिि कयाहरीहरी केले नसतयंानयाहरी      
 तयया प्रीतरीचया आिि अनभु्व घतेो ययालयाच कृिया असे महितयात.

• द्ेवयाने आमहयंालया पनमया्णि केले आह,े तो आमहयंालया िरु्वठया करतो, तययाने आिलया एकूलतया एक 
 ितु्र येश ूययालया आिलययासयाठरी ियाठ्वले आह ेयया्वरून आिलययालया कळते की द्ेव आिलयया्वर  
 प्रीतरी करतो.

• सया्व्णकयापलक प्रीतरी तययाचया अर्ण कयाय आह ेह ेतमुहयंालया ठयाऊक आह ेकयाय? तययाचया अर्ण आह ेकी 
 पे्म प्रीतरी कधरीहरी संिियार नयाहरी. 
• तमुहरी चकुीच ेकयाहरीतररी केले तररीहरी  तरी प्रीतरी संिियार नयाहरी.

• जर तमुहरी घयाबरले तररीहरी हरी प्रीतरी संिियार नयाहरी.  

• तमुहरी जययंा्यया्वर प्रीतरी करतया ते जररी मरि िया्वले, तररीहरी तरी प्रीतरी संिियार नयाहरी

• तमु्यया आई-्वपर्लयंानया  कयामया्वरून कयाढून टयाकले, तररी तरी प्रीतरी सिंियार नयाहरी 
• तमुहयंालया शयाळेतरील िररीक्षेत कमरी र्िु पमळयाले तररी तरी प्रीतरी संिियार नयाहरी 
• तमु्ययासंर्तरी कयाहरीहरी घर्ले तररीहरी येशचूरी तमु्यया्वररील प्रीतरी कधरीच कधरीच सिंियार नयाहरी 

द्ेवया्यया प्रीतरीप्वषयरी मलुयंानरी आिलयया मनयातरील प्वचयार मोकळेिियाने मयंार्या्वे असे करया : द्ेवयाचरी 
प्रीतरी र्मया्वणययाप्वषयरीचरी भरीतरी पकं्वया कयाळजरी ्व तयया प्रीतरीचया अनभु्व घणेययाचया आनंद ययाप्वषयरी 
तययंानया सयंार् ुद्या.

कृ्पा
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्ुमही हे ऐकू शक्ा का? 
हरवलेले िेंढराची गोष  (लुक 15:1-7)

दे्व प्तयेकया्वर पकतरी प्रीतरी करतो, ह ेतययंानया समजया्वे अशरी येशचूरी इ्छिया होतरी. एक मेंढियाळ आपि तययाच े
हर्वलेले मेंढरू ययाचरी र्ोष् तययाने तययंानया सयंापर्तलरी.हर्वलेलयया मेंढरयाचरी तयया मेंढियाळयालया खिु कयाळजरी ्वयाटलरी. 

महिनू इतर मेंढरयंानया सोरू्न तो ह्या हर्वलेलयया मेंढरयाचया शोध करणययासयाठरी 
र्ेलया. कयारि तययाचरी इ्छिया होतरी की, ते हर्वलेले मेंढरू सरुपक्षत 

असया्ेव. मेंढरे स्वतःलया मदत करू शकत नयाहरीत. आपि कधरी – 
कधरी ते आिलया मयार्या्ण्वरून भटकतयात, आपि हर्वतयात तेवहया 
तययंानया अस्वल पकं्वया पसंह तययंा्यया्वर हललया करून तययंानया 
खयाऊ शकतो. मेंढरयंानया स्व्ण धोकययंाियासनू सरुपक्षत ठे्विे हरी 
मेंढियाळयाचरी जबयाबदयाररी आह.े आपि तयया मेंढियाळयाने तेच 
केले. मेंंढियाळयालया जेवहया तययाचे हर्वलेले मेंढरू सयािर्ले, 
तेवहया तो खिू आनंपदत झयालया. तययाने ते हर्वलेले मेंढरू 

सयािर्लयया नंतर आिलयया खयंाद्या्वर घेतले आपि घरयािययंत 
घेऊन आलया. येश ूमहितो, “जेवहया एखयादया मलुर्या पकं्वया एखयादरी 

मलुर्री येशलूया आिलया तयारियारया महिनू स्वरीकयारते तेवहया ह ेघर्ते 
– आधरी ते हर्वलेले असतयात, आपि मर् ते सयािर्तयात तययामळेु मोठया 

आनंद उतसयाह आपि स्वर्या्णमधये मोठया उतस्व होतो”. सफनयया 3:17 स्वर्गीयपितययालया तयया्यया मलुयंाप्वषयरी पकतरी 
प्रीतरी आह.े ह ेसमजया्वनू सयंार्ते. स्व्णसयामयानययाच ेद्ेव तयारि करेल: तो तमुहया्वर प्संननतेने आनंद करेल, तो आिलयया 
प्रीतरीने तमुहयंालया शयंात करेल, तो तमुहया्वर आनंदयाने र्रीत र्याऊन प्सनन असेल.” ह ेऐकलययाने तमुहयंालया कसे ्वयाटते. 

्ुमही हे करू शक्ा का? 
• येश ूतुम्यया ियाियंासयाठरी मरि िया्वलया आपि तो तुम्यया अंत:करियात रयाहतो.
• तयया्यया कृिेने तमुहरी आतया तययाच ेपप्य मलु झयाले आहयात ह्या्वर प्वश्वयास ठे्वया 
• कयाहरीहरी घर्ले तररी तययाच ेपे्म तमुहयासयाठरी कधरीहरी संिियार नयाहरी हया प्वश्वयास ठे्वया .
• आज कोियालयातररी तमुहरी तयया्यया दयेचया करुिचेया कृिेचया संदशे द्या्वया महिनू द्ेव तमुचया उियोर् करून  
 घिेयार आह ेहया प्वश्वयास ठे्वया.

कृ्पा 
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 कृ्ेपदवियी्या प्ार्थनेची ्पदहली ओळ ्ुमहांला आठव्े का? ्ुमही ्ी येरे खाली दलहा.

 ररकामया जागा भरा

 1 योहान 3:1 आ्पलयाला िेवाची_____________हे_____________ह्ा्_______________आ्पलयाला    

  केवढे__________आहे ्े ्पाहा.

 ्ुमही िेवाचे  सिासव्थकाळाचे िुलं कसे होऊ शक्ा?

 ्ुि्या आई वद्लांप्िाणे येशू ही ्ुमहांला नावाने ओळख्ो. आदण ्ुि्यादवियी तयाला सव्थ काही िाही्
 आहे?हे ऐकून ्ुमहांला कसे वाटि्े, हे ्ुमही एखािे वाकय दकंवा एखािे दचत काढून िाखवू शक्ा का?

 प्द्दरियाची वेळ 
 आभारी असणे चागंले आहे येशूला ्े आव््े. ्ुमही येशूसाठी एक, “धनयवािाची ओळ दलहू शक्ा का? 
 प्द्दरिया

 

वक्थ शीटि

कृ्पा
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िी ्र आहे राजां्या राजाचा िुलगा

आहे! िी आहे!

सव्थकाळाकरर्ा िी तयाची दकि्ी िालित्ता आहे

आहे!  िी आहे!

िी तया्या कृ्ेपने ्ारलया गेलो, तया्या रक्ाने खं्णी भरणया् आली

आहे ! िी आहे!

िी तया्या ्पखांखाली झाकलेला आहे महणून नुकसाना्पासनू सरुदक्ष् आहे,

आहे !िी आहे!

तयाचे िाझयावरील पे्ि कधीच-कधीच स्ंपणार नाही. महणून िी तयाचा आभारी आहे,

आहे ! िी आहे!

िी सववो्च िेवाचे लेकरू आहे

आिेन!

कृ्पा

पशक्षक िपहलययाने कयाळयया रंर्यातरील शबद ्वयाचतरील आपि मलेु पनळयया रंर्यातरील शबद ्वयाचनू प्पतसयाद दतेरील. 
तययानतंर तमु्यया ्वर्या्णने एकपत्रतिि ेअसेच एखयाद ेर्रीत पलहया्वे महिनू तययंानया उतसयापहत करया आपि तययंानरी 
पदलेलरी, पलपहलेलरी, बोललेलरी कलिनया तमुहरी फळयया्वर पलहया. तययंानरी जे र्रीत पलपहले ते र्रीत पमळून र्यातयंानया 
कशरी ऊजया्ण पनमया्णि होते तययाच ेपनररीक्षि करया.

सफुतगी र्रीत ह ेआहे
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्ुमही हे बोलु शक्ा का? 
तसुझयावर प्ीती करणयास, आदि तसुझया आजांच ेपालन करणयास मला मित कर.

–––––

ित्तय  22:37:38

आिलया द्ेव िरमशे्वर यया्यया्वर ििू्ण अतंःकरियाने, ििू्ण पज्वयाने ्व ििू्ण मनयाने प्रीतरी कर, कयारि हरी स्वया्णत मोठरी 
आज्या आह.े

्ुमही हे शोधू शक्ा का? 

अनसुवाि 7:9
योहान 14:15
2 योहान 1:6
कलससै 3:20

आज्याधयारकििया 

महिजे कयाय?

आज्याधयारकिियािेक्षया प्रीतरी महत््वयाचरी आह ेकयाय?

प्रीतरी आज्याधयारकिियाशरी संलगन कया आह?े

्ुम
हालं

ा ह ेजाणव्े क
ा? 

प्ी्ी
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प्ी्ी

“्पलॉ्पकलॉन्थ प्ार्थना” 
एकां्ाचे सत
मुलयंानया िुनहया एकदया प्यार्णनेमधये घेऊन जया. “तुझयया्वर प्रीतरी करणययास आपि तुझयया आज्यंाच े
ियालन करणययास मलया मदत कर.” हरी प्यार्णनया तययंा्ययासोबत करया. मुलयंाकरू्न तरी प्यार्णनया 
तुम्ययानंतर महि्वून घयया. िुनहया िुनहया महि्वून घयया. मुलयंानरी तययंा्यया स्वत:्यया शबदयामधये 
दे्वयाने तययंा्यया्वर प्रीतरी करणययास आपि तयया्यया आज्याचे ियालन करणययास तययंानया पशक्वया्वे 
अशरी एक एकया ओपळचरी प्यार्णनया करणययासयाठरी तययंानया उतसयापहत करया उत्तेजन द्या.  

चला बोलू या!
• आिि आिलयया द्ेवया्यया आज्या ियाळयावययात अशरी तययाचरी इ्छिया आह.े 

• आिलययालया तययाचरी आज्या ियाळया्वरी अशरी येशचूरी इ्छिया आह.े ययामळेु तययालया आनंद होतो

• स्व्ण बयाबतरीत स्व्ण र्ोष्रीमधये द्ेवया्यया आज्या ियाळून, आिि आिलरी द्ेवया्वररील प्रीतरी प्कट करतो.

• तमुहयंालया आतया जरी र्ोष् सयांर्णययात येियार, तययाच ेआज्याियालन केलययाने आशगी्वयाद येतयात. ह े  
 पशकयायलया पमळेल.

• येशचू ेअनसुरि करने आपि तयया्यया आज्यंाच ेियालन करने हया प््वयास फयार उतकंठ्वध्णक आह.े

आज्या ियालनयाप्वषयरी्यया चचभेलया यया पठकयािरी तमुहरी सरुु्वयात करू शकतया. आिि आिलयया आई 
्वपर्लयंा्यया आज्यंाच ेियालन करतो, तेवहया खरे ियापहले तर आिि द्ेवया्यया  आज्याच ेियालन करत 
असतो. तययानेच आमहयंालया असे सयंापर्तले आह े की आमहरी आिलयया आई ्वपर्लयंा्यया आज्यंाच े
ियालन करया्वे. आज्या ियाळतयानया लेकरयंानया कोितयया समसययंाचया सयामनया करया्वया लयार्तो तययाप्वषयरी तमुहरी 
तययंा्ययासोबत बोलया. श्ेवटरी पे्म आपि आज्या ियालन ह ेदोघ ेएकमकेयंाशरी कसे संबपधत आहते ह े
तययंानया समजनू सयंार्णययात सहकयाय्ण करया.
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्ुमही हे करू शक्ा का?
• द्ेव तमुहयंालया जे करयायलया सयंार्तो ते आज्याधयारकिि ेकरून द्ेवयाप्तरी तमुचरी प्रीतरी ्व तमुच ेसमि्णि दयाख्वया.

• आिलयया आई-्वपर्लयंा्यया आज्यंाच ेियालन करया कयारि तययाने द्ेवयाचया सनमयान होतो.. 

• द्ेवया्वर भर्ंवसया ठे्वया. आपि तयया्यया आज्यंाच ेियालन करया. तमुहयंालया ििू्णिि ेखयात्ररी नसलरी, तररीहरी द्ेवया्वर 

    भरोसया ठे्वया. आपि तयया्यया आज्यंाच ेियालन करया.

्ुमही हे ऐकू शक्ा का? 
अब्राहिाची गोष (उत्पत्ती 12:1:5)

खूि खिू ्वषयायंि्ुवगी अब्याहम नया्वयाचया एक मनषुय होतया. जेवहया तो खिू महयातयारया झयालया. तेवहया तययालया द्ेव 
  महियालया, “तझुया दशे, तझु ेकुटंूब, तझु ेनयाते्वयाईक ह्यंानया सोर्. आपि मरी तलुया जरी भमूरीत दयाख्ेवल तेरे 

जया. मरी तलुया आशगी्वयाद दईेल, आपि तझु े्वशजंयंानया मरी एक मोठे रयाष्ट दईेल 
त ू प्पसद्ध होशरील आपि इतरयंासयाठरी आशगी्वयाद ठरशरील. िरृ्वरी्वररील 

प्तयेकजि तझुययामळेु आशगी्वयापदत होईल.” अब्याहमयाने द्ेवया्यया 
आज्याच ेियालन केले. आिलरी ितनरी सयारया आपि आिलया भयाचया 

लोट आपि आिलरी स्व्ण मयालमत्तया घऊेन तो पनघयालया हरेोन 
नया्वया्यया शहरयातनू तो तययाच ेघर जे हरेोन शहरयात होते तेरनू 
आिलयया न्वरीन घरयासयाठरी जययालया द्ेव ्वचनदत्तक भमूरी 
महित असे पतरे तो प््वयासयास पनघयालया. द्ेवयाने अब्याहयामयालया 
जे करयायलया लया्वले ते स्व्ण तययाने केले ह्या्ययामयार्े कयाय 
कयारि असया्वे. होय तमुहरी बरोबर बोललयात! तो द्ेवया्वर प्रीतरी 

करणययास आपि तयया्यया आज्यंाच े ियालन करणययास पशकत 
होतया. तययाच ेआज्याियालन महिजे तयया्यया जरी्वनभर चयालियाऱयया 

धयार्सयाचरी सरुु्वयात होतरी. आपि ह ेधयार्स महिजे आज्याियालन, प्रीतरी, 
प्वश्वयासयात ्वयाढणययाच ेहोते. प्रीतरी करणययास आपि तयया्यया आज्यंाच ेियालन 

करणययास पशकत होतया. तययाच ेआज्याियालन महिजे तयया्यया जरी्वनभर चयालियाऱयया धयार्सयाचरी सरुु्वयात होतरी. आपि 
ह ेधयार्स महिजे आज्याियालन, प्रीतरी, प्वश्वयासयात ्वयाढणययाच ेहोते.

प्ी्ी
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वक्थ शीटि 

प्ी्ी

  प्ी्ी ह्ा ्पाठा्ील दिलेली प्ार्थनेची िुसरी ओळ ्ुमहांला आठव्े का? ्ी येरे खाली दलहा.

  ररकामया जागा भरा.

ित्तय 22:37,38 “ ्ु __________________िेव ्परिेश्वर ____________________________________ 

्ूपण्थ__________________ ्ूपण््थ _______________________________ ्ूपण्थ ___________________    

___________________कर हीच िोठी व __________________ __________________आहे 

  ्पालन करणे याचा अर्थ काय आहे?

  ्ुि्या ि्े आज्ाधारक बनणयािधये सवा्थ् अवघ् गोष कोण्ी आहे?

  प्द्दरियेची वेळ;  
रेघारेघां्या कागिावर ् ुि्या चांगलया हस्ाक्षरा् ् ुमही जे वचन ्पाठ करायचे ् े दलहा. आदण तयाला आ्पलया 
आव्ी्या रंगी् कागिावर दचटिकवा. हा रंगी् कागि ्ुमही दलहीलेलया कागिा्ेपक्षा िोठा असावा. हे िोन 
िोटिो फे्ि सारखे दिस्ील. ्ुमही ्ुि्या बे्रूि्या भीं्ीवर दकंवा ्ुि्या अभयासा्या टेिबलावर ्े ठेवा 
तयाने िेवा्या सवा्थ् िोठ्या आज्ांचे ्ुमहांला दनरं्र आठवण होईल
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कयाळयया रंर्यात पलपहलेलयया शबद पशक्षक ्वयाचतयात आपि तययानतंर मलेु पनळयया रंर्यात पदलेलयया र्बययामधये 
पलपहलेलयया शबदयांमधये दतेयात. तययानंतर तमुहरी तमुचया र्टयालया तययंाच े स्वतःच े सफुतगी र्रीत र्रीते पलपहणययास 
उत्तजेन द्या, तययंानरी पदलेलरी शबदरचनया फळयया्वर पलहून कयाढया. लेकरे आिलरी स्वतःहयाच ेसफुतगी र्रीत र्रीत 
र्यातयंात तेवहया तययंाचरी ऊजया्ण कशरी ्वयाहते तययाचयाकरे् लक्ष द्या.

प्ी्ी

सफुतगी र्रीत ह ेआहे

िररोज दिवसा्या सरुुवा्ीला ्ुमही काय केले ्पादहजे?

दवश्वास ठेवा, आज्ा ्पाळा आदण प्ार्थना करा!

िेवाचे ्पदवतशास्त्र जेवहा ्ुमही वाच्ा ्ेवहा ्ुमही काय केले ्पादहजे?

दवश्वास ठेवा, आज्ा ्पाळा आदण प्ार्थना करा!

्ुमहांला एखािया चुकीचा िोह हो्ो, ्ेवहा ्ुमही काय केले ्पादहजे?

दवश्वास ठेवा, आज्ा ्पाळा आदण प्ार्थना करा!

जर एखािा ्ुिचा दिवस खु्प-खु्प वाईटि गेला ्र ्ुमही काय करायचे?

दवश्वास ठेवा, आज्ा ्पाळा आदण प्ार्थना करा!

जर ्ुमहांला रातीची भी्ी वाटि् असेल ्र ्ुमही काय केले ्पादहजे?

दवश्वास ठेवा, आज्ा ्पाळा आदण प्ार्थना करा!

िेवा्या िुदषकोणा्ून िेवाला आनंि वाटेिल असे ्ुमही काय केले ्पादहजे?

दवश्वास ठेवा, आज्ा ्पाळा आदण प्ार्थना करा!
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िया

्ुमही हे बोलु शक्ा का? 
जशी त ूमाझयावर प्ीती केली तशी इतरांवर प्ीती करणयास मला सहायय कर

–––––

योहान 15:12
जशरी मरी तमुहयंा्वर प्रीतरी केलरी तशरी तमुहरी एकमकेयंा्वर प्रीतरी करया्वरी अशरी मयाझरी आज्या आह.े 

्ुमही हे शोधू शक्ा का?

1 करींरकरांस पत 13:4-7

1 योहान 4:7-11

1 योहान 3-18

कोिया्वर प्रीतरी करणययाचरी 

आज्या आमहयालंया 

करणययात आलरी आह.े
आमहरी कशरी प्रीतरी केलरी ियापहजे.

तुमचया कुटंूबयाचे पे्म तुमहयंालया खरोखर कधरी जयाि्वतो.

द्ेव तमुचया्वर प्रीतरी 

करतो ह ेतमुहयालंया 

कसे जयाि्वते. 

्ुम
हालं

ा ह ेजाणव्े क
ा? 
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“्पलॉ्पकलॉन्थ प्ार्थना” 
एकां्ाचे सत
“तरी जशरी मयाझयया्वर प्रीतरी केलरी तशरी इतरयंा्वर प्रीतरी करणययासयाठरी मलया मदत कर” हरी 
प्यार्णनया करून िुनहया एकदया मुलयंानया प्यार्णनया्यया ्वेळेत चयाल्वया. मुलयंाकरू्न तरी प्यार्णनया िुनहया-
िुनहया बोलून घयया. इतरयंानया दे्वयाचरी प्रीतरी कशरी दयाख्वया्वरी ययाचे मयार््ण दे्वयाने सुच्वया्वे अशरी 
एकया ओळरीचरी प्यार्णनया करणययास मुलयंानया उत्तेजन द्या .आतया तुमह री बोलून दयाख्वया

चला बोलू या!
• द्ेवया्वर आिलयया ििू्ण हृदययाने, ििू्ण  जरी्वयाने, ििू्ण बपुधदने प्रीतरी करणययाए्वढेच इतरयंा्वर 
 प्रीतरी करि ेहरी महत््वयाच ेआहे

• इतरयंा्वर प्रीतरी करि ेमहिज ेतमु्यया पमत्रया्वर आपि शत्रू्ंवर हरी प्रीतरी करि!े अरे बयािरे!! ह ेतर जरया
 अ्वघर्च कयाम आह.े

• इतरयंा्वर प्रीतरी करने महिज ेयेशनेू जसे आिलयया्वररील तययाच ेपे्म स्वतःच ेबपलदयान करून प्कट         
 केले तसे इतरया्ंवर पे्म करि े महिज ेदसुऱययंानया स्वतः िके्षया महत््वयाच ेसरयान दिे ेहोय.

लेकरयंानया नयातेसंबंधयामधये कोितयया तिया्वयाचया सयामनया करया्वया लयार्तो ते आिलययालया सयंार्तरील आपि 
मलुयंानया जे आ्वर्त नयाहरी पकं्वया जयया लोकयंानया तरी मलेु आ्वर्त नयाहरी तययंा्यया्वर प्रीतरी करने पकतरी 
अ्वघर् आह ेते हरी कदयाचत लेकरे सयंार्तरील. िपहले कररंर 13 अधययाय मधये प्रीतरीच ेजे र्िुधम्ण 
पदलेले आहते तययाप्वषयरी चचया्ण करया. तययािैकी कोिते र्िुधम्ण आतमसयात करि ेसोिे आह ेआपि 
कोिते अ्वघर् आह.े 

िया
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िया
्ुमही हे ऐकू शक्ा का?
चांगला शिरोनी लूक 10:25:37

जसया द्ेव आिलयया्वर प्रीतरी करतो, तशरी इतरयंा्वर प्रीतरी करि ेययाचया अर्ण कयाय आह?े चलया आिि ते ियाहूयया. 
आिि ते समजनू घ्ेवयूया. कोिरीतररी येशलूया प्वचयारले, “मयाझया शजेयाररी कोि आह!े” येशनेू ह्या प्श्नयाच ेउत्तर 

एक र्ोष् सयंार्नू पदले. अशया िद्धतरीने तो र्ोष्री सयंार्नूच उत्तर दते असे. येश ू
खिु चयंार्लया करया सयंार्ियारया होतया. तो महियालया, “कोिरी एक मनषुय 

यरुशलेमहूेन यररहो शहरयात प््वेश करत होतया. आपि तययालया 
रसतययात कयाहरी दषु् मनषुययंानरी मयारहयाि करून तयया्यया्वर हललया 

केलया तयया्ययाज्वळच ेस्व्ण िैसे आपि जरी कयाहरी मयालमत्तया 
होतरी तरी स्व्ण लटूुन घतेलरी, आपि तययालया रसतयया्यया बयाजलूया 
अध्णमलेेलया सोरू्न ते लोक तेरनू िळून र्ेले. तयया्वेळेस 
तेरनू एक ययाजकहरी जयात होतया, तययाने तयया जखमरी मयािसयालया 
ियाहरीले आपि आिलया रसतया बदलनू तो दसुऱयया रसतययाने 
पनघनू र्ेलया.” आिि जर प्वचयार केलया तर हया ययाजक दययाळू 
नवहतया असे पदसते, बरोबर की नयाहरी? येशनेू र्ोष् िढेु 

सयंार्णययास सरुु्वयात केलरी, “एक ले्वरीहरी तयया मपंदरयात से्वया 
करियारया होतया. तो हरी तयया मयािसया्यया बयाजनेू चयालत र्ेलया, िरंत ु

तययानेहरी तययालया बघनू आिलरी पदशया बदललरी.” बयािरे खरच? 
तमुहयंालया मयाहरीत आह ेकया ययानंतर कयाय झयाले? एक शमरोनरी (यहूदरी 

लोक जययंानया कमरी लेखयायच ेअशया लोकयंामधलया) जयात असतया तययाचरी दृष्री ह्या जखमरी वयक्ी्वर िर्लरी, आपि 
तययाने कयाय केले असया्वे? तययानरी तयया मयािसयाचरी कयाळजरी करून द्ेवयाचरी प्रीतरी तययालया दयाख्वलरी, तययाने तययालया 
स्व्छि केले आपि तयया्यया जखमयंा्वर िट्री बयंाधलरी. स्वतः्यया र्याढ्वया्वर तयया मयािसयालया बस्वले आपि तययालया 
एकया उतयारशयाळेत (आज्यया कयाळयातरील हॉटेलमधये) नेले, आपि तेररील उतयारशयाळे्यया वय्वसरयािकयास तयया 
मयािसयाचरी कयाळजरी घणेययास तययाने सचुनया पदलरी. “मरी िनुहया येईिययंत त ू ययाचरी कयाळजरी घ,े” असे तो तययालया 
महियालया. तसेच शमरोनरी तययालया महियालया, “त ूयया्यया्वर खच्ण करशरील ययासयाठरी मरी तलुया कयाहरी चयंादरीचरी नयािरी दते 
आह,े आपि ययाहूनहरी अपधक खच्ण लयार्लययास मरी ह्या मयार्या्णने िरत येईल तेवहया मरी तलुया  ते दईेल”. येशनेू हरी र्ोष् 
कशरी संि्वलरी? तो महियालया, “आतया जया आपि त ूहरी असेच कर.”.

्ुमही हे करू शक्ा का?
• येश ूजसया तययातनू प्रीतरी करतो तशरी तमुहरी करया. 

• के्वळ आिलयया शबदयाने नवह ेतर आिलयया कृतरीने ते प्र्ट करया. जेवहया तमुहरी इतरयंाचरी कयाळजरी घतेया 
 तेवहया तमुहरी ते दश्णप्वतया.

• तमुहरी येश्ूवर आिलयया ििू्ण अतं:करियाने प्रीतरी करया आपि आतमयया्ययाद्यारे तययाच ेपे्म इतरयंािययंत
 िोहोंचया्ेव अशरी िप्वत्र आतमययालया प्वनंतरी करया.
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 करुणा ह्ा प्ार्थनेची द्सरी ओळ ्ुमहांला आठव्े का? ्ी येरे दलहा.

 ररकामया जागा भरा.

 योहान 15:12 जशी िी ् ुमहांवर___________ ् शी ् ुमही _____________ _____________करावी अशी   

 िाझी____________________आहे”

 प्भू येशूचा वधस्ंभावरील िृतयु हा तया्या ्ुि्यावरील ्परर्ूपण्थ पे्िाचे प्द्क का आहे?

 ्ुि्या ओळखी्ील एखाद्ा वयक्ीसाठी ्ुमही तयां्यावर ्ूपण्थ पे्ि कसे प्गटि करू शक्ा याची एक कृ्ी  

 सांगा

 प््ीदरियेची वेळ:
 ्ुमही जया वयक्ीवर पे्ि करू इद्छि्ा अशा वयक्ीसाठी एक का ््थ ्यार करा किादच् तया का ््थवर ्ुमही

      आजचे ्पाठां्राचे वचनही दलहू शक्ा.

वक्थ शीटि

िया
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िेवा िाझया ्ूपण्थ हृियाने िी ्ुझयावर प्ी्ी कर्ो!

 हो िी कर्ो हो िी कर्ो!

िेवा िी ्ुझयावर िाझया ्ूपण्थ िनाने प्ी्ी कर्ो! 

हो िी कर्ो हो िी कर्ो!

िेवा िी िाझया ्पणू्थ बुद्ीने ्ुझयावर प्ी्ी कर्ो! 

िी कर्ो िी कर्ो!

िी िाझया ्ूपण्थ शक्ीने ्ुझयावर प्ी्ी कर्ो.

िी कर्ो िी कर्ो!

्ुझया प्ी्ीला िला ्पाहायचे आहे. आदण अनभुवायचे आहे. अनुभवायचे आहे अनुभवायचे आहे.

अनुभवायचे आहे अनुभवायचे आहे!

पशक्षक िपहलययाने कयाळयया रंर्यातरील शबद ्वयाचतरील आपि मलेु पनळयया रंर्यातरील शबद ्वयाचनू प्पतसयाद दतेरील. 
तययानतंर तमु्यया ्वर्या्णने एकपत्रतिि ेअसेच एखयाद ेर्रीत पलहया्वे महिनू तययंानया उतसयापहत करया आपि तययंानरी 
पदलेलरी, पलपहलेलरी, बोललेलरी कलिनया तमुहरी फळयया्वर पलहया. तययंानरी जे र्रीत पलपहले ते र्रीत पमळून र्यातयंानया 
कशरी ऊजया्ण पनमया्णि होते तययाच ेपनररीक्षि करया

िया

सफुतगी र्रीत ह ेआहे
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्ुमही हे बोलु शक्ा का?  
माझया पापाबद्दल मी िसुःखी आह.े मला सवच्छ ध.ू माझया पापाबद्दल मला वाईट वाटते. मला 
सवच्छ ध.ू
–––––
स्ोतसही्ा 51:2
मलया धऊुन मयाझया दोष ििू्णिि ेकयाढून टयाक, मयाझ ेियाि दरू करून मलया पनम्णळ कर.

्ुमही हे  शोधू शक्ा का? 

मत्तय 6:9-15
पे्दित 3:19
1 योहान 1:9

तमुहरी कयाहरी तररी चकु 

केलययास तमुहयालंया कसे 

्वयाटते?

दर ्वेळेस महिया्वे महिनू तमुहरी 

दसुऱययादंया क्षमया कर असे महित 

नयाहरी तयया्यया मयार्े कयाय कयारि 

असेल?

तुमहयंालया कोिरी तररी 
क्षमया केलययास कसे ्वयाटते?

्पश्ा्ा्प

्ुम
हालं

ा ह ेजाणव्े क
ा? 
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“्पलॉ्पकलॉन्थ प्ार्थना” 
एकां्ाचे सत
मयाझयया ियाियाबद्दल मलया ्वयाईट ्वयाटते. मलया स्व्छि धू. हरी प्यार्णनया करणययासयाठरी मूलयंानया 
प्यार्णनेत चयाल्वया. लेकरयंानरी हरी प्यार्णनया िुनहया िुनहया महिया्वरी असे होऊ द्या. दे्वयाने तययंानया क्षमया 
करया्वरी, आपि तययानरी इतरयंानया क्षमया करणययास दे्वयाने तययंानया मदत करया्वरी महिून एकया ओळरीचरी 
प्यार्णनया करणययास मुलयंानया मदत करया्वरी.

चला बोलू या!
• क्षमया करणययाबयाबत तमुहयंालया समजणययास  स्वयायंत कठरीि असे कयाय ्वयाटते?

• जयया लोकयंानरी तमुहयंालया दखु्वले आह ेतययंानयंा क्षमया करि ेइतके अ्वघर् कया असते?

• “मरी चुकलोय, मलया कृियया क्षमया करया”? असे महिने कठरीि कया आहे?”

• द्ेवया समोर मन स्व्छि होि,े द्ेवया समोर, आई-्वपर्लयंासमोर, बहरीन-भया्ंवर्यासमोर, आपि   
 पमत्रयंासमोर जेवहया ते आिलययालया क्षमया करतयात तयया नंतर आिलययालया कसे ्वयाटते.

आिलयया स्व्ण्यया स्व्ण  प्कयार्यया ियाियंाचरी क्षमया करणययास द्ेव तययार आह े ह्या प्वषयरी बोलया आपि 
चचभेलया सरुु्वयात करया. आिलयया समोर उदयाहरि आह,े तो आिलययालया क्षमया करतो महिनू आििहरी 
इतरयंानया क्षमया करणययास तययार असले ियापहजे. तमुहरी पमळून प्भनेू पशक्वलेलरी प्यार्णनया एकत्र महि ू
शकतया. अनेकदया इतरयंानया क्षमया करणययास आिलययालया अ्वघर् जयाते तशया घटनया कया घर्तयात 
तययाप्वषयरी प्वचयार करया आपि द्ेवयाच ेसहयायय मयार्या.  

्पश्ा्ा्प
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्ुमही हे करू शक्ा का?
• आिलयया ियाियंाचया रोज िश्यातयाि करून द्ेवयाने तमुहयंालया शधुद ध्ुवया्वे अशरी प्यार्णनया करया आपि तययाने तमुहयंालया  
 बफया्णसयारख ेशभु्र करया्वे अशरी प्वनंतरी करया.

• द्ेव तमुच ेस्व्ण ियाि धऊुन टयाकतो असया प्वश्वयास ठे्वया.

• तमुहरी ियाि करू नये महिनू द्ेवयालया मदत मयार्या. तमुहरी लोकयंानया क्षमया दिेयारे आपि दयेने ्वयार््वियारे वहया्ेव,  
 अशरी द्ेवयाने तमुहयंालया मदत करया्वरी हरी प्यार्णनया करया. 

• इतरयंानया क्षमया करणययास नेहमरी तययार असया आपि तययंा्ययाप्वरुद्ध मनयामधये अढरी बयाळर् ूनकया.

• नेहमरी दसुऱययंानया क्षमया करणययास तययार रहया आपि तययंा्ययाप्वरूद्ध कोितयाहरी  रयार् आिलयया मनयात बयाळर् ू 
 नकया.

्ुमही हे ऐकू शक्ा का? 
क्षिा न करणाऱया सेवकाची गोष (ित्तय 18:21-35)

िेत्रयाने येशलूया प्वचयारले,“जर आमहयाप्वरुद्ध कोिरी ियाि केले तर आमहरी तययालया पकतरी ्वेळेस क्षमया केलरी ियापहजे, 
सयात ्वेळेस कया?” येशनेू उत्तर पदले “सयात ्वेळेसच नवह ेतर सयातया्यया सत्तर ्वेळेस” आपि असे महिनू तययाने र्ोष् 

सयार्ंणययास सरुु्वयात केलरी. एके पद्वशरी एकया रयाजयाने आिलयया स्व्ण से्वकयंानया एकत्र 
केले, आपि प्तयेकया्वर पकतरी कज्ण आह ेतययाचया पहशोब घतेलया. तययंा्ययािैकी 

एकया से्वकया्वर रयाजया्यया िैशयंाच ेखिू जयासत कज्ण होते. आपि तो से्वक 
आिलयया आयषुयभरहरी ह्या कजया्णचरी फेर् करू शकलया नसतया. मर् 

रयाजया महियालया,“मरी तलुया ्व तझुयया कुटंूबयालया र्लुयाम महिनू प्वकेल 
महिजे तझुयया्वर जे मयाझ ेकज्ण आह े तययाचरी तययाद्यारे फेर् होईल. 
रयाजयाचे ह ेशबद ऐकतयाच तो से्वक ररू् लयार्लया ्व र्यया्वयया करू 
लयार्लया. तो से्वक र्यया्वयया करत महियालया, “नको महयारयाज 
कृियया आिि असे करू नकया मरी तमुहयंालया भरीक मयार्तो. कृियया 
मयाझयया्वर ्व मयाझयया कुटंूबया्वर दयया करया.” रयाजया दययाळू मनयाचया 
होतया, आपि तययालया तययाचरी दयया आलरी आपि तो तययालया 

महियालया,“चल ठरीक आह ेमरी तलुया सोरू्न दतेो - आजियासनू त ूस्व्ण 
कजया्णतनू मकु्  झयालया आहसे.” आतया अशयाप्कयारे हया से्वक कज्णमकु् 

झयालया.  “िरंत ुह्याच स्ेवकयाने िढेु कयाय केले असया्वे? हयाच से्वक बयाहरे 
र्ेलया, आपि तयया्यया सोबतरी्यया एकया से्वकयालया तययाने धरले कयारि 

तययाचया्वर ह्याच ेरोरे् फयार कज्ण होते. तो तययालया महियालया, “जर त ूमलया मयाझया ििू्ण 
िैसया आत्तयाच पदलया नयाहरी तर मरी तलुया जेलमधये टयाकेन.” तयया स्ेवकयाने तययालया प्वनंतरी केलरी, “कृियया मलया रोर्या ्ेवळ 
द,े मयाझयया्वर रोर्री दयया कर, मरी तझुयाकरे् दयेचरी भरीक मयार्तो” िरंत ुतयया स्ेवकयालया तययाचरी दयया आलरी नयाहरी, कयारि 
तययाच ेमन कठोर झयाले होते, आपि तययाने तयया्यया्वर दयया दयाख्वलरी नयाहरी. तययाने तययाऐ्वजरी तययालया जेलमधये टयाकले. 
ल्वकरच जयया से्वकयालया रयाजयाने कज्ण मयाफ केले होते तययानेच िढेु कयाय केले ह ेरयाजयालया मयाहरीत िर्ले. तययालया खिु रयार् 
आलया आपि तो महियालया, “अरे दषु् से्वकया! त ूमयाझययाकरे् इतकी प्वनंतरी केलरी महिनू मरी तझु ेकज्ण मयाफ केले नयाहरी 
कया? तर त ूतझुयया से्वकयालया तसयाच कळ्वळया दयाख्वयाययालया ह्वया होतया की नयाहरी?” आपि मर् रयाजयाने कयाय केले ह े
तमुहयंालया मयाहरीत आह ेकयाय? रयाजयाने तयया दषु् से्वकयालया तरंुुर्यात टयाकले आपि रयाजयाच ेतयया्यया्वर पजतके कज्ण होते ते 
फेरे् िययंत तययाने तययालया पशक्षया पदलरी.

्पश्ात्ता्प
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 ्पश्ा्ा्पा्या प्ार्थनेची ही चौरी ओळ ्ुमहांला आठव्े का कृ्पया ्ी खाली दलहा.

 ररकामया जागा भरा.

 स्ोतसदंह्ा 51:2  िाला धुवून िाझा_____________________ ्पूण्थ्पणे___________________ टिाक,   

 िाझे ________________ िूर करून िला ________________कर

 आ्पण िररोज आ्पलया ्पा्कांची कबुली िेवाला का दिली ्पादहजे? िेवासिोर आ्पण आ्पले ्पा्प िररोज 
        कबुल का केले ्पादहजे?  

 इ्रांना क्षिा करने इ्के िहत्व्ूपण्थ का आहे?

 प्द्दरियेचा वेळ
क्षिेचा साखळया-  कागिाचे एक सिान ्ुक्े करा. तया ्ुक्यांचा एका बाजुला “िेव िला क्षिा कर्ो” असे 
दलहा ्सेच तया्या िाग्या बाजूस “िी िुसऱयांना क्षिा कर्ो ” असे दलहा. या िोनही कागिा्या दि्ी 
एकिेकांिधये गंु्वा. ्ुमही आ्पलया खोलीिधये िेव ्ुमहांला नेहिी-नेहिी क्षिा कर्ो याची आठवण महणून 
्ुि्या खोली् ्ुमही हे टिांगू शक्ा.

 ्पश्ा्ा्प 
वक्थ शीटि
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्पश्ा्ा्प 

पशक्षक िपहलययाने कयाळयया रंर्यातरील शबद ्वयाचतरील आपि मलेु पनळयया रंर्यातरील शबद ्वयाचनू प्पतसयाद दतेरील. 
तययानतंर तमु्यया ्वर्या्णने एकपत्रतिि ेअसेच एखयाद ेर्रीत पलहया्वे महिनू तययंानया उतसयापहत करया आपि तययंानरी 
पदलेलरी, पलपहलेलरी, बोललेलरी कलिनया तमुहरी फळयया्वर पलहया. तययंानरी जे र्रीत पलपहले ते र्रीत पमळून र्यातयंानया 
कशरी ऊजया्ण पनमया्णि होते तययाच ेपनररीक्षि करया

सफुतगी र्रीत ह ेआहे

जेवहा आ्पण आज्ा उललंघन कर्ो ्ेवहा आ्पण काय केले ्पादहजे?

्पश्ा्ा्प करा, प्ार्थना करा आदण ्पर् दिरा!

आ्पण एखािा चुकीचा शबि बोलो ्र आ्पण काय केले ्पादहजे?

्पश्ा्ा्प करा, प्ार्थना करा आदण ्पर् दिरा!

आ्पण जर खोटेि बोलो ्र आ्पण काय केले ्पादहजे?

्पश्ा्ा्प करा, प्ार्थना करा आदण ्पर् दिरा!

जर आ्पण भा्णंाला सरुूवा् केली ्र आ्पण काय केले ्पादहजे?

्पश्ा्ा्प करा, प्ार्थना करा आदण ्पर् दिरा!

आ्पण िुसऱयांना क्षिा कर् नाही ्ेवहा आ्पण काय केले ्पादहजे?

्पश्ा्ा्प करा, प्ार्थना करा आदण ्पर् दिरा!

आ्पण िुसऱयांसगं्ी ियेने वाग् नाही ्ेवहा आ्पण काय केले ्पादहजे??

्पश्ा्ा्प करा, प्ार्थना करा आदण ्पर् दिरा!

आ्पण आ्पलया िना् येईल ्से चाल्ो?

्पश्ा्ा्प करा, प्ार्थना करा आदण ्पर् दिरा!
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्ुमही हे बोलु शक्ा का? 
मी आपलया संपिू्थ हृियाने तसुझ ेसतसुती करीन!

–––––

स्ोतसदंह् 9:1

मरी अर्दरी मनयाियासून िरमेश्वरयाच ेउिकयारसमरि कररीन; तुझयया स्व्ण अदु्त कृतरीच े्वि्णन कररीन

्ुमही हे शोधू शक्ा का?

सतोतसंदहता  145
मत्तय 21:16-17
1 रेससलनीकाकरांस  5:18
प्गटीकरि 4:11-18

सततुरी महिजे कयाय?
आिि द्ेवयाचरी सतुतरी कशरी करू शकतो? 

आिि द्ेवयाचरी सततुरी 

केवहया करू शकतो?

उ्पासना

्ुम
हालं

ा ह ेजाणव्े क
ा? 
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उ्पासना

“्पलॉ्पकलॉन्थ प्ार्थना” 
एकां्ाचे सत
हे दे्वया मरी आिलयया संिूि्ण हृदययाने तुझरी सतुतरी कररीन!  हरी प्यार्णनया िुनहया एकदया करून मुलयंानया 
प्यार्णनया्यया ्वेळेत घेऊन चलया. मुलयाने हे प्यार्णनया तुम्यया मयार्े िुनहया महिया्वरी, दे्व पकतरी 
मयाहयान आहे पकतरी अदु्त आहे तो पकतरी चयंार्लया आहे हे दे्वयालया सयंार्त तययाचरी सतुतरी आपि 
उियासनया करणययासयाठरी एकया ओळरीचरी प्यार्णनया मुलयंानरी करया्वरी असे करया, ते दे्वयालया जे कयाहरी 
महिू शकतयात पकं्वया महिू इप्छितया की दे्व पकतरी महयान आहे हे सयंार्ियाररी एखयादरी र्रीतयाचरी 
ओळ तययंानरी महिया्वरी असे तययंानया करया.

चला बोलू या!  
• अनेकदया दे्वयाचरी सतुत री करि ेआिलययालया इतरयंािैक ी फयार सोिे जयाते. 

• द्ेवयाचरी सततुरी करि ेतमुहयंालया कधरी-कधरी सोिे ्वयाटते ते सयंार्या.

• द्ेवयाचरी सततुरी करि ेतमुहयंालया कधरी अ्वघर् ्वयाटते ते सयंार्या.

• आिले अतंःकरि आभयार ििू्ण असे, ह ेद्ेवया्यया सततुरी करणययाचयाच एक भयार् आह ेआपि तययंाने 
 द्ेवयालया आनंद हरी होतो. 

• तमुहरी झोितेनू उठतयंानया तययाचरी सततुरी करया! तमुहरी जे्वि करयात तेवहया तययाचरी सततुरी करया! तमुहरी जवेहया 
 शयाळेलया जयातया आपि जेवहया घररी येतया तेवहया तययाचरी सततुरी करया तमुहरी झोियायलया जयाणयया आर्ोदर
 द्ेवयाचरी सततुरी करया.

• स्वर्गीय पितययाचरी सततुरी करणययाचरी स्वय स्वतःलया लया्वणययामळेु तो नककीच आनंपदत होईल
 आपि सोबत तमुहयंालया दखेरील खिु सखुरी ्व आनंपदत ्वयाटेल. 

उियासनया कशरी करया्वरी ह ेलेकरयंास ठयाऊक आह!े ते येश्ूवर पकतरी पे्म करतयात ह ेइतरयंानया दयाख्वणययाियासनू 
ते स्वतःलया रयंाब ूशकत नयाहरी आपि ते पे्म तर संसर््णजनय आह.े तययंानया उियासनेचरी सर्ळययात उत्तम िद्धत 
कोितरी ्वयाटते ते सयंार्णययास उत्तपेजत करया. आभयाररी असि े महिजे कयाय यया प्वषयरी नककीच बोलया. 
नेहमरीच सर्ळययाच बयाबतरीत आभयार मयानने आ्वर्ळ आह.े िरंत ु सततुरी करणययाचरी आपि आभयाररी 
असणययाचरी स्वय आिलयया स्वतःलया लया्वि ेखिु चयंार्ले आह.े.
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्ुमही हे ऐकू शक्ा का? 
येशू्या जनिाची गोष. (लकु 1आदण 2)

खुि - खिु ्वषयायं अर्ोदर, ज्वळियास समुयारे दोन हजयार ्वषयायंआधरी, मररीयया नया्वया्यया एकया तरुिरीलया र्ॅब्रीएल 
 नया्वयाचया द्ेवदतूयाने दश्णन पदले. मररीयेसयाठरी तयया्ययाकरे् एक प्वपशष् संदशे होतया. “ह ेमररीये पभऊ नकोस, 

कयारि द्ेवयाने तझुयया्वर कृियादृष्री केलरी आह.े त ूर्भ्ण्वतरी रयाहशरील, आपि एकया 
ितु्रयालया जनम दशेरील, आपि त ूतययाच ेनया्व येश ूठे्वशरील. तो अपतशय 

महयान होईल, आपि तययालया “िरयातिरयाचया ितु्र” असे महितरील.” 
येशचूया जनम झयालययानंतर एक खिु मोठया उतस्व झयालया! अचयानक 

स्वर्या्णतनू असंखय दतू खयालरी आले. आपि तेहरी द्ेवयाचरी सततुरी 
करणययास सयामरील झयाले. ते महियाले; ‘स्वर्या्णत द्ेवयालया र्ौर्व! 
आपि द्ेवयालया प्सनन करियाऱयया प्तयेकया्वर िरृ्वरीत शयंातरी!’” 
ल्वकरच नप्वन जनमलेलया बयाळ रयाजयालया, भटेणययासयाठरी 
आपि उियासनया करणययासयाठरी मेंढियाळ एकत्र आले. जयया र्ोष्री 
तययंानरी ियापहलयया ्व ऐकलयया होतयया, तयया प्वषयरी ते द्ेवयाच ेर्ौर्व 

करत होते ्व द्ेवयाचरी सततुरी करत होते. ि्ुव्ण पदशहूेन कयाहरी ज्यानरी 
लोक बयाळ येशचूया शोध करत करत आले. तययंा्यया रयाजयाचरी 

उियासनया करणययासयाठरी तययंानया मयार््ण पदसया्वया महिनू रयात्ररी्यया ्वेळरी 
आकयाशयामधनू एकया तेजस्वरी सुंदर तयाऱययाने तययंाच ेमयार््णदश्णन केले. मररीयया, 

योसेफ, ते मेंढियाळ आपि तयया ज्यानरी लोकयंानरी बयाळ येशचूया सनमयान केलया ्व तययाचरी उियासनया केलरी  तसेच आििहरी 
तययाचया सनमयान करून  तययाचरी उियासनया केलरी ियापहजे. आपि एके पद्वशरी जेवहया आिि स्वर्या्णत तयया्यया 
पसहयंासनयाभो्वतरी अस ूतेवहया आिि यरु्यानयुरु् अनंतकयाळ तययाचया सनमयान आपि तययाचरी उियासनया करत रयाहू  

्ुमही हे करू शक्ा का?
• दररोज द्ेवयाचरी सततुरी करि.े

• स्व्ण िररपसरतरीत द्ेवयाचरी सततुरी करि.े येरे तमुहयंालया पन्वर् करया्वरी लयार्ियार आह.े

• द्ेवया प्तरी आिले अतंःकरि धनय्वयादयाने भरलेले असया्वे, आपि द्ेवयाने आिलयया अ्वतरी भो्वतरी जययंानया

 ठे्वले तययाप्वषयरी हरी आिि द्ेवयाच ेआभयार मयानया्वे; तमुच ेकुटंूब, तमुच ेपमत्र आपि तमुच ेपशक्षक, 

• सततुरी करणययाचरी स्वय स्वतःलया लया्वनू घयया

उ्पासना



.
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वक्थ शीटि

उ्पासना

 प्ार्थनेची ्पाचवी ओळ ्ुमहांला आठव्े का? उ्पासना ्ी येरे खाली दलहा

 ररकामया जागा भरा

 स्ोतसदहं्ा 9:1 “िी अगिी_______________ _______________करीन; ्ुझया सव्थ _____________   

 वण्थन_______________”

 प्भू येशूची आमही कोणकोणतया प्कारे उ्पासना करू शक्ो, ्े ्ुमही येरे दलहू शकणार का?

 उ्पासना करणयाची ्ुिची सवा्थ् आव््ी ्पद्् कोण्ी

 प्द्दरियाचा वेळ  
“िाराका” नावाचे एक वाद् बनवणे िार सो्ेप आदण िजेशीर आहे. ्पाणयाची ररकािी बलॉटिल तया् ्ांिुळ 
दकंवा काही रो्े धानय भरा. तया बलॉटिलवर दसटिकस्थ दचंटिकवून दकंवा सकेच्ेपननी दचत काढा.आदण आ्ा ्ी 
बलॉटिल वाजव् ्ुमही येशूसाठी गी् गाऊ शक्ा आदण नाचूही शक्ा.
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उ्पासना 

येशू आि्या सव्थ स्ु्ी्या योगय आहे!

आिेन आिेन 

आमही तयाची स्ु्ी स्ूंपण्थ दिवस केली ्पादहजे!

आिेन आिेन

तयाचे लेकरे गी् गा्ा् तयािुळे तयाला अतयाआनंि हो्ो!

आिेन आिेन

महणून आ्पण एकत येऊन तया्या स्ु्ीचे गी् गाऊया!

आिेन आिेन! 

येशू आमहांला आि्या ्पा्पां्पासनू ्ारावयास आला!

आिेन आिेन!

आ्पण नेहिी तयाला दरिस् आिचा राजा महण्ो!

आिेन आिेन!

पशक्षक िपहलययाने कयाळयया रंर्यातरील शबद ्वयाचतरील आपि मलेु पनळयया रंर्यातरील शबद ्वयाचनू प्पतसयाद दतेरील. 
तययानतंर तमु्यया ्वर्या्णमधये तमुहरी सदु्धया एकपत्रतिि ेअसेच एखयाद ेर्रीत पलहया्वे, महिनू तययंानया उतसयापहत करया 
आपि तययंानरी पदलेलरी, पलपहलेलरी, बोललेलरी कलिनया तमुहरी फळयया्वर पलहया. तययंानरी जे र्रीत पलपहले ते र्रीत 
पमळून र्यातयंानया कशरी ऊजया्ण पनमया्णि होते तययाच ेपनररीक्षि करया

सफुतगी र्रीत ह ेआहे
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्ुमही हे बोलु शक्ा का? 
येश ूमला तसुझ ेअनसुसरि, माझा सवामी ्महिनू करायच ेआह.े तसुला जसे हवे तसे त ूमला बिल.

–––––

योहान 13:13

तमुहरी मलया “र्रुू” ्व प्भ ूअसे संबोपधतया आपि ते ठरीक बोलतयात; कयारि मरी तसयाच आह.े

्ुमही हे शोधू शक्ा का? 

मत्तय 4:18-22

मत्तय  16:24

गलती 2:20

येशू् यया मयार्े चयालि े

ययाचया अर्ण कयाय?

सधयया तमुहरी कोिया्यया पकं्वया 

कशया्यया मयार्े चयालणययास समपि्णत 

आहयात?

द्ेव मलया कसे बदलत आह?े

सि्प्थण

्ुम
हालं

ा ह ेजाणव्े क
ा? 
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“्पलॉ्पकलॉन्थ प्ार्थना” 
एकां्ाचे सत
येश ूमरी तलुया मयाझया स्वयामरी महिनू अनसुरया्ेव अशरी मयाझरी इ्छिया आह.े तलुया ह्ेव तसे मलया त ू
बदल.” ह े्वयाकय महिनू मलुयंानसोबत िरत एकदया प्यार्णनया महिया तययंानया हरी प्यार्णनया तमु्यया मयार्े 
महिणययास सयंार्या.  प्भ ूयेश ूहया तययंाचया प्भ ूआह ेआपि मलुयंानया तययाचे अनसुरि करयायचे आह.े 
हरी इ्छिया वयक् करियाऱयया एकया ओळरीचरी प्यार्णनया करणययास तययंानया उतसयापहत करया.

चला बोलू या!
• एखयाद्या वयपक्प्पत पकं्वया एखयाद्या प्वपशष् कयारियासयाठरी पनष्ठया्वयान रयाहणययाच ेअपभ्वचन महिजेच  

समि्णि होय.

• समि्णियामधये ्वेळ िैसया आपि कपठि िररश्म ह ेपतनहरी अतंभू्णत होत असतयात. एखयाद्या खळेयासयाठरी 
संघयात ते आहते तर तययंानया- आिलरी स्वतःचरी फी भरयायचरी, पॅ्कटरीससयाठरी स्वतः जयायच ेआपि 
जेवहया टुनया्णमेंट असतया तेवहया खळेयामधये खळेयायचया अश प्कयारच ेसमि्णि करया्वे लयार्ते. 

• तमु्यया जरी्वनयात प्भ ूमहिनू तमुहरी येशचू ेअनसुरि करणययासयाठरी समपि्णत असया्वे अशरी तययाचरी   
इ्छिया आह.े

• “जसया तलुया ह्वया तसया मयाझययात बदल कर” ह ेमहिि ेमहिजेच तमुहरी येश ूपरिसतयालया तमुच ेजरी्वन 
ििू्णिि ेसमपि्णत करून तो महिले तसे जरी्वन जर्णययास तययार आहयात ह ेदश्णप्वि ेह ेहोय.

• समि्णि पटक्वनू ठे्वि ेसोिे नवह.े

तमुहरी समि्णियाप्वषयरी बोलत असतयंानया  मलेु कोिकोितयया समि्णियात सधयया सहभयार्री आहते ते तययंानया 
सयंार्यायलया संधरी द्या (सयंापघक खळे, ्वयाद् पशकणययास, इतययादरी) आपि ह े समि्णि ििू्ण करणययासयाठरी 
कोितयया र्ोष्री सोपयया ्व अ्वघर् आहते ह ेिि तययंानया सयंार् ूद्या. प्भ ूयेशचूया समपि्णत पशषय बनने महिजे 
ययाचया अर्ण कयाय होतो यया प्वषयरी तमुहरी तययंा्ययाशरी बोलया. कोिकोितयया बयाबतरीत ते ्वेर्ळे आहते? 
कोिकोितयया बयाबतरीत तयया दोनहरी र्ोष्री समयान आहते? प्यामयापिकिि े आपि मोकळेिियाि े तययंानया 
आिले मत मयंार्णययास उत्तपेजत करया.

सि्प्थण
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सि्प्थण
्ुमही हे ऐकू शक्ा का? 
्ेपत ्परर्ूपण्थ नवह्ा (लुक 22:54-62)

िेत्र िररििू्ण नवहतया (लकु 22:54-62) िेत्र एकदया येशलूया महियालया, “तलुया, इतर स्वयायंनरी जररी नयाकयारले तररीहरी 

मरी तलुया कधरीच नयाकयारियार नयाहरी!” ्वधसतंभ दणेययाि्ुवगी मखुय ययाजकया्यया घरया्यया अरं्ियामधये िहयाटेच 
कोंबर्या आर्वणययाि्ुवगीच िेत्र तययालया तरीनदया नयाकयारियार होतया, ह े येशलूया 

ठयाऊक होते आपि ते येशनेू िेत्रयालया सयंापर्तले. येशनेू महटलययाप्मयािचे 
घर्ले. तयया घरयात कयाम करियाररी एक दयासरी मलुर्री िेत्रयालया ियाहून 

तययालया महियालरी, “त ूयेश ूसोबत होतयास.” “नयाहरी, ह ेखरे नयाहरी 
- त ूकशयाप्वषयरी बोलत आहसे ह ेमलया कळत नयाहरी!” िेत्रयाने 
पतलया उत्तर पदले. रोर््यया ्वेळयाने तेरे उिपसरत एकया दसुऱयया 
दयासरीने तेररील लोकयंानया सयंापर्तले, “नककीच हया वयपक् येश ू
संर्तरी होतया”,  आपि िनुहया िेत्रयाने तेरे हरी नयाकयार पदलया.  
आपि रोर्या ्वेळ र्ेलया. िेत्र खरोखर घयाबरलेलया होतया आपि 
तो फयार उदयासहरी होतया. तययाचरी इ्छिया होतरी की लोकयंानरी तययालया 

ओळख ूनये, िरंत ुिनुहया िरत तययालया कोिरीतररी ओळखलेच, 
“आमहयंालया ह ेठयाऊक आह ेकी त ूहरी तययंा्ययािैकीच कोिरीतररी 

आहसे. र्पललयातरील लोकयंासयारखरीच तझुरी हरी बोलणययाचरी शलैरी 
आह.े” िेत्र श्याि दऊे लयार्लया आपि शित घऊे लयार्लया आपि तो 

महियालया, “मरी ह्या मयािसयालया ओळखतच नयाहरी!” िरंत ुयेशनेू जसे सयंापर्तले अर्दरी तसेच घर्ले, “कुकर्कु!” 
ओहो! अरे बयािरे! अचयानक येशचू ेशबद िेत्रयालया आठ्वले, आपि तो रर्त धया्वत तेरनू सटुलया, कयाय घर्ियार ते 
येशनेू अर्ोदरच तययालया सयंापर्तले, अर्दरी तसेच घर्ले आपि तययाबद्दल तययालया फयार  दःुख ्वयाटले. िरंत ुतमुहयंालया 
मयाहरीत आह ेकया? येशनेू िेत्रयाप्वषयरीचरी आशया सोर्लरी नयाहरी. येश ूपरिसत मलेेलययातनू िनुहया पज्ंवत झयालययानतंर िेत्र 
येशू् यया पशषययंाबरोबर पतबेररयस नया्वया्यया सरो्वरया्यया पकनयाऱयया्वर नययाहयाररी करत होतया. येशनेू िेत्रयालया तरीन 
्वेळेस प्वचयारले, “िेत्रया त ूमयाझयया्वर प्रीतरी करतो कयाय?” प्तयेक ्वेळेस िेत्रयाने उत्तर पदले, “होय! प्भ ूतलुया ठयाऊक 
आह ेकी मरी तझुयया्वर प्रीतरी करतो.” आपि प्तयेक ्वेळेस येशनेू तययालया उत्तर पदले, “मयाझयया मेंढरयंानया चयारया.” 
येशचूरी इ्छिया होतरी की िेत्रयाने तययाच ेपशषय बनया्वे, आपि पशषय दखेरील बन्वया्वे. जररी िेत्र िररििू्ण नवहतया, िेत्र 
येशलूया आिलया प्भ ूमहिनू तयया्यया मयार्े चयालणययास खरोखर इ्छुिक आह ेह ेयेशलूया ठयाऊक होते. तययानतंर िनुहया 
िेत्रयाने कधरीहरी येशचूया नयाकयार केलया नयाह री. 

्ुमही हे करू शक्ा का?
• येश ूहया तमु्यया जरी्वनयाचया प्भ ूआह े्व तमुहरी तसेच अनसुरि ्व समि्णि करणययाचया पनश्य करया.

• तमुच ेप्वचयार, तमुचरी कृतरी आपि तमु्यया इ्छियंाचया ििू्ण तयाबया प्भ ूयेशू् यया हयातयात द्ेवनू समि्णि करया..

• यया जर्यातरील इतर कशयाहरी िेक्षया सर्ळययात महत््वयाचया येश ूआह.े ह ेतमुहरी तययंानया सयंार्या आपि तमुहरी   
 तयया्यया मयार्े चयाल ुइप्छितया तयया्यया आज्याच ेियालन करू इप्छितया आपि अपधक-अपधक    
 तयया्ययासयारख ेबन ूइप्छितया ह ेतययालया सयंार्या.
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सि्प्थण

वक्थ शीटि

 प्ार्थ ने्ील सहावी ओळ सि्प्थण ्ुमहांला आठव्े का? ्ी येरे खाली द लहा.

 ररकामया जागा भरा.

 योहान 13:13 “्ुमही िला__________व__________ असे __________आद ण ्े __________ 

 कारण __________्सा__________.”

 येशू्या िागे चालणे हे सि्प्थण का आहे?

 ्ुमही कोणकोणतया गोषींसाठी (खेळ, आव्, कलासेस इ.) सिद्प्थ् आहा्?

 प्द्दरियेची वेळ 
आ्पले ् ोळे बंि करा, आद ण येशूला िागा, “जर िी ् ुझया ् ळिळीने भरलेला असा सिद ्प्थ् अनुयायी 
अस्ो, ्र ्े द चत कसे अस्े?” ्ुमही आ्ा काय केले अस्े? येशू ्ुमहांला काय िाखव्ो तयाचे एक 
द चत काढा आद ण ्े  ्ुि्या वगा्थला आद ण ्ुि्या आई वद ्लांना सांगा.
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सि्प्थण

पशक्षक िपहलययाने कयाळयया रंर्यातरील शबद ्वयाचतरील आपि मलेु पनळयया रंर्यातरील शबद ्वयाचनू प्पतसयाद दतेरील. तययानतंर 
तमु्यया ्वर्या्णमधये तमुहरी सदु्धया एकपत्रतिि ेअसेच एखयाद ेर्रीत पलहया्वे महिनू तययंानया उतसयापहत करया आपि तययंानरी पदलेलरी, 
पलपहलेलरी, बोललेलरी कलिनया तमुहरी फळयया्वर पलहया. तययंानरी जे र्रीत पलपहले ते र्रीत पमळून र्यातयंानया कशरी ऊजया्ण पनमया्णि 
होते तययाच ेपनररीक्षि करया

सफुतगी र्रीत ह ेआहे

्ुमही ्ुि्या आईला दिवस भरा्या कािा् िि् कर्ा

खु्प छिान खु्प छिान!

्ुमही एखािा खेळ खेळणयासाठी सरुुवा् कर्ा ्परं्ु ्ेरे जाऊन दवसर्ा्

िार वाईटि, िार वाईटि

्ुमही ्ुि्या दिताला वगा्थिधये िि् कर्ा 

खु्प छिान खु्प छिान!

्ुमही ्ुि्या द्पयानो दशकणयाचा कलास बु्व्ा

िार वाईटि, िार वाईटि

्ुमही जे काही अदभवचन दिली आहे् ्े ्ूपण्थ कर्ा 

खु्प छिान खु्प छिान!

महणून आ्पले सि्प्थण ्ूपण्थ करा आदण प्ार्थना करणे दवसरू नका!
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्ुमही हे बोलु शक्ा का?  
मला तसुझया पदवत आत्मयाने भर

–––––

इदिस 5:18 चा दसुरया भयार् 
िप्वत्र आतमययाने भरलेलया भयार्

्ुमही हे शोधू शक्ा का?

पे्दित 2:1-17 

रोम 1:17

रोम 8:26-27 

रोम 15:13

गलती 5:22-26

िप्वत्र आतमययाने भरलेले 

असिे महिजे कयाय?

आिि िप्वत्र आतमययाने 

कसे भरेल जयाऊ शकतो?

िप्वत्र आतमययाचरी फळे कोितरी आहते?

द्ेवया्वर अ्वलंबुन रयाहिे ेमहिजे कयाय?

अवलबूंन राहणे

्ुम
हालं

ा ह ेजाणव्े क
ा? 
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“्पलॉ्पकलॉन्थ प्ार्थना” 
एकां्ाचे सत
“मलया िप्वत्र आतमययाने भर” हरी प्यार्णनया करून मलुयंानया प्यार्णने्यया ्वेळेत चयाल्वया. मलुयंानया हरी 
प्यार्णनया तमु्यया मयार्े बोल ुद्या. द्ेवयाने तययंानया िप्वत्र आतमययाने भरया्वे आपि िप्वत्र आतमया जययातनू 
्वयाहू शकतो असे ्वयाहक बन्वया्वे हरी एकया ओळरीचरी प्यार्णनया करणययासयाठरी तययंानया उत्तजेन द्या .

चला बोलू या! 
• िप्वत्र आतमययाने भरले जयाि ेहरी संकलििया समजणययास सोिरी नयाहरी.

• द्ेवयाने तमुहयंालया तयया्यया र्ौर्वसयाठरी उियोर्यात आियायच ेअसेल तर तमुहरी तयया्यया िप्वत्र आतमयया   
 ्वर अ्वलंबनु रयाहि ेर्रजेच ेआह.े

• प्भ ूयेशसूयारख ेअपधकया - अपधक बनणययासयाठरी तयया्यया आतमयया्वर अ्वलंबनु रयाहि ेअ्वशयक 
 आह.े

•  तमुहरी येशसूयारख ेबनलयया्वर आपि तयया्यया आतमययाने भरलययानंतर तमुहरी िप्वत्र आतमययाचरी फळे
 दऊे शकतया.

प्रीतरी आनंद ्व शयंातरी आपि पधर हया िप्वत्र आतमया तमुहयामधये रयाहतयंानया पनमया्णि वहया्वे हरी फळे प्तयेक 
पद्वशरी जरी्वन जर्त असतया आिि आिलयया एखयाद्या पमत्रया्वर पकं्वया एखयाद्या सयंात्वन कतयया्ण्वर 
मयार््णदश्णनयासयाठरी अ्वलंबनु रयाहतो, यया प्वषयया्वर चचया्ण करया आपि संभयाषि चयाल्वया. हया अ्वलंबनु 
रयाहणययाचया संबंध तमुहयंालया कसया ्वयाटतो? िप्वत्र आतमयया्यया ्वेर््वेर्ळयया फळयंा्वर चचया्ण करया तययामधये 
कोितयया फळयाप्मयाि ेजर्णययास जयासत कठरीि जयाऊ शकते यया प्वषयरी मलुयंानरी सयंार्या्वे असे करया.

अवलबंनू राहणे
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्ुमही हे ऐकू शक्ा का? 
सांतवन करणारा  (योहानन 14:15-31 ) 

क्षिभर प्वचयार करया, आिले र्ोळे बंद करया, आपि तमुहरी जयया्यया्वर खरोखर प्रीतरी करतया, अशया एकया पमत्रया 
प्वषयरी कलिनया करया. तमुहयंालया तययाचया चहेरया पदसतो कया? आतया तो वयक्ी तमुहयंालया कयाहरीतररी महित आह े

अशरी कलिनया करया, “मरी उद्या, खिू दरू्यया पठकयािरी जयात आह,े तेरे तलुया येतया 
येियार नयाहरी. िरंत ु त ू कयाळजरी करू नकोस, मरी येरे तझुययासयाठरी मयाझया 

आतमया सोरू्न जयाियार आह ेजयया्यया सोबत त ूखळूे शकशरील ्व बोल ू
हरी शकशरील.” तर द्ेवया ऐ्वजरी दसूऱयया कोियालयाहरी ह ेघर््वणययाच े

समरय्ण नयाहरी, िरंत ुयेश ू्वधसतंभया्वर मरणययाअर्ोदर नेमके हचे 
घर्ले, आपि तो स्वर्या्णत पितयया्यया उजवयया हयातयास 
बसणययासयाठरी पज्वंत झयालया. तययाने आिलययालया एकटे सोर्ले 
नयाहरी, येशनेू योहयान 16-17 मधये असे महटले,“मरी पितययाकरे् 
मयार्ेल आपि तो तमुहयंास दसुऱययालया मदतरीसयाठरी ियाठ्वनू 
दईेल, जो तमुहयंासोबत पनरंतर रयापहल, तोच सतययाचया आतमया 
होय.” पे्ररतकयाय्ण ििू्ण करणययास मदत करणययासयाठरी येशनेू 

तययाचया आतमया ियाठ्वलया. आपि तयया नंतर रोर््ययाच पद्वसयात  
एकया प्वपशष् पद्वशरी जययालया िेनटेकॉसट महितयात, जेवहया स्व्ण 

एकया खोलरीत बसले होते. एक जोरयाच े ्वयादळ सटुले आपि 
प्तयेकजि िप्वत्र आतमययाने भरलया र्ेलया. तययाचया आतमया तययंा्यया सोबत 

नेहमरी करतया, तययंाच ेसयंात्वनकतया्ण, आपि मदतरीस पमत्र महिनू रयाहियार होतया.

्ुमही हे करू शक्ा का? 
• द्ेवया्यया आतमयया्वर अ्वलंबनु रयाहि ेपशकया. जिेकेरून तो तमुहयंालया मयार््णदश्णन, सयंात्वन आपि  
 पशक्षि दऊे शकेल     

• तमु्यया स्वर्गीय पितययाने दररोज िप्वत्र आतमययाने भरया्वे अशरी प्यार्णनया करया.

• िप्वत्र आतमययाचरी फळ तमुहयामधनू  पदसनू यया्वे जरी िढेु तमुचरी सयाक्ष इतरयंासयाठरी आशगी्वयाद आपि       
 उत्तजेन बनेल. 

अवलबंनू राहणे
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वक्थ शीटि

 आ्ा रो्े अवघ् हो् आहे. बरोबर ना! प्ार्थनेची सा्वी ओळ ्ुमहांला आठव्े का?  अवलंबून राहणे 
       कृ्पया ्े खाली येरे दलहा

 ररकामया जागा भरा

 इदिस 5:18 भाग िोन “________________िस् होऊ नका, ्पण______________ ______________”

 ्पदवत आतमया्या िळांचे नाव येरे खाली दलहा:

_________________   _________________   ___________________

_________________   _________________   ___________________

_________________   _________________   ___________________

 या्ैपकी ्ुि्यासाठी कोणतया िळाचा सवभाव वयक् करणे सवा्थ् जास् अवघ् दकंवा आवहांनातिक? 
 तयासाठी प्ार्थना केलयास ्ुमहांला कशी िि् होऊ शक्े?

 प्द्दरियेची वेळ 
एका कागिावर एक वाटिी काढा. का ््थबो ््थ ्ेप्पर घेऊन वेगवेगळया रंगाची वेगवेगळी िळे का्पा; सतं, सिरचंि, 
केळी, आदण अंगुर ्ुमही दनव्ा आदण ्ुमहांला कोण्ी िळे काढायची आहे, आ्ा ही िळे तया कागिावरील 
वाटिीवर चीटिकवा आदण ससुव्छि अक्षरा् गल्ी 5:22 आदण 23 तया कागिा खाली दलहा. ्ुमही याला ्पदवत 
आतमयाने भरणयाची आठवण महणून दभं्ीवर टिांगू शक्ा.

अवलबंनू राहणे
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कॅटिीने द््या िैतीणीला चच्थिधये आिंदत् करणयाचे ठरवले. 

आतमया्? हो हो हो!

जयाने अभयास केला नाही तयाने ्पररके्ष् कलॉ्पी केली.

आतमया्? नाही नाही नाही!

सजूीने आ्पलया ्ूपण्थ वगा्थला द्ची साक्ष सांदग्ली

आतमया्? होय, होय, होय!!

ब्रायनने तया्या आईसाठी प्ार्थना केली कारण ्ी खू्प आजारी हो्ी..

आतमया्? होय, होय, होय!

तयाची नवह्ी ्ी वस्ू ्ेपताने घे्ली

आतमया्? नाही, नाही, नाही!

जेसीने एका दिशनऱया्या िुलाला उते्तजन वर ्पत दलहले.

आतमया्? होय हे एक सिु्थी गी् गी् आहे!

पशक्षक िपहलययाने कयाळयया रंर्यातरील शबद ्वयाचतरील आपि मलेु पनळयया रंर्यातरील शबद ्वयाचनू प्पतसयाद दतेरील. तययानतंर 
तमु्यया ्वर्या्णमधये तमुहरी सदु्धया एकपत्रतिि ेअसेच एखयाद ेर्रीत पलहया्वे महिनू तययंानया उतसयापहत करया आपि तययंानरी पदलेलरी, 
पलपहलेलरी, बोललेलरी कलिनया तमुहरी फळयया्वर पलहया. तययंानरी जे र्रीत पलपहले ते र्रीत पमळून र्यातयंानया कशरी ऊजया्ण पनमया्णि 
होते तययाच ेपनररीक्षि करया!

अवलबंनू राहणे

सफुतगी र्रीत ह ेआहे
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्ुमही हे बोलु शक्ा का?  
मला तसुझी ककृ पा, सतय व नयायाच ेसाधन बनव.

–––––

योहान 1:14

आमहरी तययाच ेर्ौर्व ियापहले ते पितययाियासनू आलेलयया एकुलतयया एकयाच ेर्ौर्व असया्वे असे अनगु्रह ्व सतय 
ह्याने िररििू्ण होेते.

्ुमही हे शोधू शक्ा का?

मत्तय 19:13-15
पे्दित 2:16-17
लसुक 18:15-17

द्ेवयाने मलया पदलेलयया 

कृियादयानयािंैकी मलया द्ेवयाने 

कोिते कृियादयान पदले 

आह?े

सतय आपि असतय ययामधये 
कयाय फरक आह?े

खोटे बोलिे चकुीचे कया 

आह?े

मरी इतरयंानया द्ेवयाचरी कृिया कशरी दयाख्ूव शकतो? 

प्भाव 

्ुम
हालं

ा ह ेजाणव्े क
ा? 
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“्पलॉ्पकलॉन्थ प्ार्थना” 
एकां्ाचे सत
मलुयंानया प्यार्णने्यया ्वेळेत नयया, आपि तययंानरी अशरी प्यार्णनया करणययास प्ोतसयाहन द्या, “तझुयया दयेचे, 
सतययाचे आपि तझुयया नययायरीिियाचे सयाधन मलया बन्व.” द्ेवयाचरी दयया इतरयंानरी दयाखप्वणययासयाठरी 
आपि तययाचे सतय इतरयंानया सयंार्णययासयाठरी द्ेवयाने तययंाचया उियोर् करया्वया अशरी एकया ओळरीचरी 
प्यार्णनया करणययास मलुयंानया उत्तेजन द्या.

चला बोलू या!
• येश ूआजयाऱययंानया बरे करत असतया, आपि र्ररीबयंानया मदत करत असतया, दररोज द्ेवयाचया नययाय 
 इतरयंानया दयाख्वयात असे. .

• ते लोक महयातयारे, तरुि, श्रीमतं पकं्वया र्ररीब आहते ह्याचया तो प्वचयार करत नवहतया.. 

• तो स्वयायंनया सयारखरीच ्व चयंार्लरी ्वयार्िकू दते असे..

• तो प्तयेकयाशरी दययाळू िि ेआपि प्रीतरीने ्वयार्त असे.

• तो नेहमरी सतय बोलत असे. आपि तो कधरीहरी खोटे बोलत नयाहरी 

• तमुच ेपमत्र, तमुच ेकुटंूब, तमु्यया समयाजयाशरी नययाय कसया दयाख्व ूशकतया. मलेु अशया प्कयारे 
 नययायरीिियाने ्वयार्णययाच ेसयाधन कसे बन ूशकतयात यया्वर तययाचया प्वचयार 

द्ेवया्यया नययायरीिियाचे ्वयाहक बनणययासयाठरी कोिते मयार््ण अ्वलंबुन येते ह ेमलुयंानया सयंार्ु द्या. खरे 
बोलिे कोिकोितयया ्वेळस अ्वघर् ्वयाटू शकते तयया्वर चचया्ण करया. दे्वयाचे ्वचन आम्यया 
अंतःकरियात लि्वनू ठे्वलययाने खर बोलणययास कशरी मदत होऊ शकेल?

प्भाव 
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प्भाव 
्ुमही हे ऐकू शक्ा का? 
येशू आदण िुले (ित्तय 18:1-6)

एकया सुंदर पद्वशरी दिुयार्यया ्वेळेस येशू् ययाभो्वतरी पशषय बसनू होते, आपि ते तयया्ययाशरी बोलत होते. आपि  
 शयाळेमधये पकं्वया घररी पकं्वया मदैयानया्वर कोियालया सर्ळययात चयंार्लरी ्वयार्िकु पदलरी जयाते. असया आिि 

नेहमरीच प्वचयार करत असतो, अर्दरी तसेच ह ेपशषय हरी प्वचयार करत होते. तर, 
येशनेू तययंानया प्वचयारले, “ते आिले र्ोके खयाज्वत होते, “स्वर्या्ण्यया 

रयाजययात सर्ळययात महत््वयाचया कोि आह?े” मयाझयया मनयात सहज 
प्वचयार येतो की, तययंा्ययािैकी कोिया एकयाच ेनया्व  येशनेू घयया्वे 

अशरी तययंाचरी इ्छिया होतरी. ठरीक आह,े ते कयाय प्वचयार करत 
होते, ह े ििू्ण येशलूया मयाहरीत होते महिनू तययाने एकया लहयान 
मलुयालया तेरे बोलया्वले, “मयाझयया बयाजलूया उभया रहया,” तो 
महियालया, आपि मर् तययाने तययंा्यया पशषययंा्यया र्ोळययात 
पनरखनू ियापहले तययंानया सर्ळययात अदु्त र्ोष् सयंापर्तलरी,“जो 
कोिरी स्वतःलया यया मलुयाप्मयाि े नम्र करतो, तो स्वर्या्ण्यया 

रयाजययात स्वया्णत महयान आह,े” तययंानया तययंा्ययािैकी अदु्त असे 
महटले, “जो कोिरी मयाझयया नया्वयात यया लहयान मलुयंाच े स्वयार्त 

करेल, तो मयाझ ेस्वयार्त करेल.” आपि तमुहयंालया ठयाऊक आह ेकया 
जर येश ूह ेबोललया आह,े तर तो खरोखर जे महित होतया, ते सतय होते. 

कयारि येश ूनेहमरी सतय बोलत असे. 

येश ू परिसतयालया नययायरीिि अया्वर्त असे. तो आिलया ्वेळ बहुतेक ्वेळेस जे लोक प्पसद्ध पकं्वया महयान पकं्वया 
महत््वयाच ेनवहते अशया लोकयंासोबत घयाल्वत असे, तो र्ररीबयंाचरी मदत करत असे. आजयाऱययंा्वर तो दयया दयाख्वत 
असे. जे अतंःकरियातनू दःुखया्वले असेल तययंानया तो शयंातरी दते असे. आपि मलुयंासंर्तरी ्वेळ घयाल्वि ेह ेतययालया 
नेहमरीच आ्वर्त असे, कयारि तयया्ययाकरे् बहुतेक ्वेळेस दलु्णक्ष केलयया जयात असे. येश ूमहियालया,“जर कोिरी यया 
लहयान मलुयंानया दःुखया्ेवल तर तयया वयक्ीसयाठरी ते फयार भयंकर होईल.” द्ेव तमु्यया्वर पकतरी पे्म करतो आपि 
तमुचरी पकतरी कयाळजरी घतेो ह.े तमुहयंालया जयाि्वत आह ेकया? ह ेलक्षयात ठे्वया की तमुहरी पकतरी हरी ्वययाच ेअसले तररी 
द्ेव तमुहयंालया तययाचरी दयया तययाच ेसतय ्व तययाच ेनययायरीिि ययाचया ्वयाहक महिनू उियोर्यात आि ूशकतो.

्ुमही हे करू शक्ा का?
• द्ेवयाने तयया्यया दयेचया ्व तयया्यया सतययाचया ्व तयया्यया नययायरीिियाचया संदशे तमु्यया द्यारे 

• इतरयंािययंत िोहोंच्वया्वया महिनू तययालया तमुचया उियोर् करू द्या.

• आिलयया अतंःकरियात नेहमरी सतय बोलणययाचया पनश्य करया.

• द्ेवयाच े्वचन ियाठ करया.
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प्भाव
वक्थ शीटि

 ्ुि्या प्ार्थनेिधील आठवी ओळ ्ुमहांला आठव्े का? ्े येरे खाली दलहा.

 ररकामया जागा भरा
 योहान 1:14 “आदण आमही तयाचे__________्ो____________आलेलया एकुलतया 

एकाचे__________असावे असे__________व__________ह्ांनी __________ हो्ा.”

 ्ुि्या शाळे्, चच्थिधये दकंवा ् ुि्या शेजाऱया्पाजाऱयांिधये कोणी नवीन आला अस्ा, ् ुमही तयाचे सवाग् 
केले आहे का? जर ्ुमही असे केले असेल ्र, ्ुमही तया वयक्ीचे सवाग् केले, ्ो अनुभव आमहांला सांगा. जर 
्ुमही ्े केले नसेल ्र करून ्पाहायला काय हरक् आहे? जेवढे जास् ् ुमही कराल, ्ेवढे जास् ् ुमहांला सो्ेप 
जाईल!

 एखाद्ा अवघ् ्पररदसर्ीिधये एखाद्ा वयक्ीने योगय ्े करणयासाठी ्ुमही तयाचे िन वळवले दकंवा तयाला
 िि् केली असेल ् र ् े सांगा? ् ुमही तया वयक्ीला िि् केलयानं्र तया वयक्ीनी कशी प्द्दरिया केली असेल  
 ्े सांगा

 प््ीदरियेची वेळ;   
्ुि्या अव्ीभव्ी असलेलया लोकां्पययं् ्ुमही ्पोहोंचावे यासाठी िेव ्ुिचा काही प्कारे उ्पयोग करू 
शक्ो. असे  ्ुमहांला वाटि्े काय? कािादच् ्ुि्या िं्ळीिधये ्ुमही एक प्ार्थना कलब सरुू करू शक्ा?  
जे लोक सहसा प्ार्थनेला जा् नाही, चच्थला जा् नाही. अशा काही दितांना ्ुमही ्ुि्या सोब् चच्थला 
जाणयासाठी आिंतण िेऊ शक्ा?  ्ुि्या कलासिधये ्ुि्या नवीन शेजाऱयाला दकंवा एखाद्ा िुलाला  
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प्भाव

िला ्ुझया सतयाचे वाहक बनायचे आहे! 

बनावयाचे आहे, बनावयाचे आहे!

िला ्ुझया कृ्ेपचे शबि बोलायचे आहे!

बोलायचे आहे, बोलायचे आहे!

िाझया जीवना् िररोज िला ्ुझे नयायी्पण िाखवणयाची इ्छिा आहे 

िाखवायचे आहे, िाखवायचे आहे!

जे भटिकले आहे् आदण हरवले आहे् तयांची िला िि् करायची आहे 

होय िि् करायची आहे, िि् करायची आहे!

जयां्याक्े िार रो्े आहे् तयांना ही िला िि् करायची आहे 

िि् करायची आहे, िि् करायची आहे! 

जयां्याक्े िुसरे लोक िूल्थक्ष कर्ा तयां्याक्े िला लक्ष द्ाचे आहे 

लक्ष द्ाचे आहे्, लक्ष द्ाचे आहे्!

िला ्ुझया पे्िाचे वाहक बनव!

पशक्षक िपहलययाने कयाळयया रंर्यातरील शबद ्वयाचतरील आपि मलेु पनळयया रंर्यातरील शबद ्वयाचनू प्पतसयाद दतेरील. 
तययानतंर तमु्यया ्वर्या्णमधये तमुहरी सदु्धया एकपत्रतिि ेअसेच एखयाद ेर्रीत पलहया्वे महिनू तययंानया उतसयापहत करया 
आपि तययंानरी पदलेलरी, पलपहलेलरी, बोललेलरी कलिनया तमुहरी फळयया्वर पलहया. तययंानरी जे र्रीत पलपहले ते र्रीत 
पमळून र्यातयंानया कशरी ऊजया्ण पनमया्णि होते तययाच ेपनररीक्षि करया!

सफुतगी र्रीत ह ेआहे
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्ुमही हे बोलु शक्ा का?  
इतरांना तसुझ ेअनसुयायी बनणयास व आमतंि िणेयास तसुझया गरौरवासाठी माझा उपयोग कर

–––––

ित्तय  28:19
तेवहया तुमहरी जयाऊन स्व्ण रयाष्टयांतरील लोकयंास पशषय करया; तययंानया पितयया्यया, िुत्रया्यया ्व िप्वत्र आतमयया्यया 
नया्वयाने बयापतिसमया द्या. .

्ुमही हे शोधू शक्ा का?

माक्थ  16:15
योहान 17:5
रोम 10:13-17
कैललसे 3:17

पमशनररी महिजे कयाय?

द्ेवया्यया र्ौर्वयासयाठरी कयाहरी 

तररी करने महिजे कयाय?
येशू प्वषयरी इतरयंानया आिि कोिकोितयया प्कयारे सयंारू् शकतो?

पशषय महिजे कयाय?

दशषयत्व

्ुम
हालं

ा ह ेजाणव्े क
ा? 
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“्पलॉ्पकलॉन्थ प्ार्थना” 
एकां्ाचे सत
इतरयंानरी तझु ेअनयुयायरी बनणययास आमतं्रि दणेययास ्व तझुयया र्ौर्वयासयाठरी मयाझया उियोर् करून घ.े हरी 
प्यार्णनया मलुयंाकरू्न िनुहया िनुहया महिनू घयया तययंानरी तमु्यया मयार्े तरी बोलया्वरी असे करया. द्ेवया्यया 
र्ौर्वयासयाठरी तययाचया उियोर् होि ेआपि येशचू ेअनयुयायरी बनणययासयाठरी इतरयंानया आमतं्रि दणेययासयाठरी 
मलुयंानरी प्यार्णनया करया्वरी असे तययंानया उत्तजेन द्या.

चला बोलू या!
• येश ूपरिसतयाचया शभु्वत्णमयानयाचया प्चयार करणययासयाठरी द्ेवयाद्यारे बोलया्वलयया र्ेलेलयया लोकयंानया      
 पमशनररी असे महितयात.

• अनेकदया ययाचया अर्ण असया होतो की दरू दशेयात प््वयास करने आपि एखयादरी न्वरी भयाषया आपि न्वरी  
 संसकृत पशकि ेह ेहरी तययामधये असेल.

• जरी्वन महिजे द्ेवया प्तरी समि्णि ्व तययार्याच ेहोय.

येशचूरी इ्छिया आह ेकी आिि जेरे रयाहतो, आपि जेरे कुठे आिि जयातो, मर् ते शयाळया असो अर्वया 
घर, आिि तययाच ेपमशनररी वहया्वे. मलुयंानया  जे पमशनररी मयाहरीत आहते तययंा्यया प्वषयरी सयंार्नू तमुहरी यया 
सत्रयाचरी सरुू्वयात करया्वरी, कदयापचत तययंा्यया चच्णमधये पकं्वया जर्यात इतर पठकयािरी र्ेलेले कयाहरी पमशनररी 
तययंा्यया ओळखरीच ेअसतरील, मलेु आिलयया कुटंूबयासोबत पकं्वया आिलयया पमत्रयंासोबत कोिकोितयया 
्वेर््वेर्ळयया स्वरूियात आपि कृतरी द्यारे पकं्वया िद्धतरीने येश ूप्वषयरी सयंार् ूशकतरील ह ेबोलणययास तययंानया 
उत्तजेन द्या

दशषयत्व
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्ुमही हे ऐकू शक्ा का? 
्ास्थस येरे राहणारा शौल येशू दरिस्ाचा पे्दि् “्पौल” बन्ो (पे्दि् 9:1-22)

शौल, आधरी येश ूपरिसतयाचया आपि तयया्यया अनयुयाययंाचया द्षे्या ्व शत्र ूहोतया. िरंत ूनंतर हयाच “शौल” िपहलयया 
शतकयातरील मरं्ळरी्यया िढुयाऱययंािकैी अपतशय महत््वयाचया  िढुयाररी  आपि शभु्वत्णमयानयाचया पमशनररी 

“िौल” झयालया. एकदया असे झयाले की िौल, ह ेनया्व ठे्वणयया अर्ोदरच ेतययाच े
खरे नया्व शौल होते, तो पदपमषकयंा्यया रसतययाकरे् जयात असतया. 

स्वर्या्णतनू एक फयार तेजस्वरी प्कयाश तयया्यया्वर प्कयाशलया आपि 
तो जपमनरी्वर िर्लया. तयया प्कयाशया्यया तेजयामळेु तो अधं 
झयालया. शौलयालया एक  ्वयािरी ऐकू आलरी “शौलया,  शौलया, 
त ूमयाझया छिळ कया करतोस?” “ह ेप्भ ूत ूकोि आहसे ?” 
शौलयाने प्पतप्श्न केलया.  “जययाचया त ूछिळ करतोस  तो मरी 
येश ूआह.े” शौल घयाबरलया आपि रररर कयाि ूलयार्लया. 
तरीन पद्वसयािययंत तययालया कयाहरीहरी पदसनेयास े झयाले. तरीन 

पद्वसयािययंत तो अधंळया रयापहलया. तरीन पद्वस तययाने कयाहरीहरी 
खयालले नयाहरी ्व तो कयाहरीहरी पययालया दखेरील नयाहरी. हननयया 

नया्वया्यया एकया द्ेवया्यया भक्यालया द्ेवयाने सयंापर्तले की, “त ूजया 
आपि शौलयालया शोधनू कयाढ.  हननयया, मयाझरी इ्छिया आह ेकी त ू

शौलयाचरी दृष्री िनुहया येईल असे करया्ेव. मरी तययालया मयाझया पमशनररी महिनू 
पन्वर्ले आह.े” हननययालया ह ेकयाहरीहरी समजले नयाहरी, कयारि शौल हया परिसतरी लोकयाप्वरुद्ध जयया   कयाहरी भयंकर 
र्ोष्री करत होतया तयया स्वयायंच े्वत्णमयान तययाने ऐकले होते. िरंत ुहननययाने द्ेवया्यया आज्यंाच ेियालन केले. द्ेवयाने 
शौलयालया बरे केले, मर् शौल येश ूजेरे कुठे र्लेया, तेरे येश ूप्वषयरीच ेपशक्षि ्व  येशपू्वषयरीचया उिदशे दऊे 
लयार्लया. तयया्ययामळेु अनेक लोक येशचू ेअनयुयायरी झयाले. ययाच “शौलयाच”े नया्व “िौल” ठे्वणययात आले. िप्वत्र 
शयास्तयामधये िौलयाच ेपशक्षि आपि तययाने मरं्ळययंानया पलहलेलरी भरिरू ित्र ेआहते. तययाने येशसूयाठरी यया जर्याचरी 
उलरयाियालर केलरी. आपि तययाने स्व्ण र्ौर्व द्ेवयालया पदले, आपि इतरयंानरीहरी तसचे करया्व ेह ेपशक्वले.

्ुमही हे करू शक्ा का?
• तमु्यया अतंःकरियात पनश्य करया की मरी जे कयाहरी करियार ते के्वळ द्ेवयासयाठरी करियार आह.े 

• तमुच ेकौशलय आपि तमु्ययामधरील असलेलयया क्षमतया यया द्ेवया ियासनू आलेलयया आहते ह े

    ओळखया. 

• तमुहरी जे कयाहरी करतया ते प्भ ूयेश ूकृिेत एक पे्मयाचरी भटे महिनू करया.

• इतरयंानरी येशचू ेअनयुयायरी बनया्वे ययासयाठरी तमुहरी तययंानया धयैया्णने आमतं्रि दणेययाच ेधयार्स द्ेवयाकरे्

• तमुहरी जेरे कुठे जयातया तेरे तययाचरी प्रीतरी इतरयांकरे् िोहोंच्वया्वरी अशरी द्ेवयाकरे् प्यार्णनया करया.

दशषयत्व
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दशषयत्व

वक्थ शीटि

 वलॉवह!! ्ुमही जवळ ्पास शेवटिा्पययं् आले आहा्. ्ुमहांला दशषयत्वा्ील नववी ओळ आठव्े का? ्ी येरे 
 दलहा?

 ररकामया जागा भरा

ित्तय 28:19

“्ेवहा___________जाऊन सव्थ ___________लोकांना ___________ करा तयांना__________,______ 

  व____________________बादतिसिा द्ा.”

 दिशनरी महणजे काय?

 ्ुमही आदण िी दिशनरी कसे बनू शक्ो, आदण शेजाऱयांिधये येशूचे दशषय कसे ्यार करू शक्ो?

 प्द्दरियाची वेळ   
असा वयक्ी जो येशूला ओळख् नाही, तयाचे नाव ्ुमही सांगा. ्ुि्या ्पररचया्ील एखािा वयक्ी जो येशूला 
ओळख् नाही तयाचे नाव सांगा. तयाचे नाव एखाद्ा का ््थ वर दलहा आदण तया्यासाठी िररोज प्ार्थना 
करणयाचा दनण्थय घया. लक्षा् ठेवा, की िेव तया्या पे्िादवियी इ्रांना सांगणयासाठी ्ुिचा उ्पयोग करू 
घे्ो.
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दशषयत्व

प्ी्ी करणयासाठी िला िेवाचे हृिय हवे आहे्!

हवे आहे, हवे आहे!

िेव िला तयाचा एक छिोटिा सेवक महणून उ्पयोग करू शक्ो

करू शक्ो करू शक्ो!

तया्या कधी न स्ंपणाऱया पे्िाची गोष सांगणयास

िला जायचे आहे!

तया्या कधी न स्ंपणाऱया पे्िाची गोष सांगणयास 

गोष सांगणयास गोष सांगणयास!

िला जायचे आहे आदण येशू्या नावा् दशषय बनवयचे आहे

बनवयाचे आहे् बनवयाचे आहे्!

्ुमही िला िि् कराल का

िि् कराल का िि् कराल का!

पशक्षक िपहलययाने कयाळयया रंर्यातरील शबद ्वयाचतरील आपि मलेु पनळयया रंर्यातरील शबद ्वयाचनू प्पतसयाद दतेरील. तययानतंर 
तमु्यया ्वर्या्णमधये तमुहरी सदु्धया एकपत्रतिि ेअसेच एखयाद ेर्रीत पलहया्वे महिनू तययंानया उतसयापहत करया आपि तययंानरी पदलेलरी, 
पलपहलेलरी, बोललेलरी कलिनया तमुहरी फळयया्वर पलहया. तययंानरी जे र्रीत पलपहले ते र्रीत पमळून र्यातयंानया कशरी ऊजया्ण पनमया्णि 
होते तययाच ेपनररीक्षि करया

सफुतगी र्रीत ह ेआहे
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्ुमही हे बोलु शक्ा का? 
मी येशचूया नावाने प्ार्थना करतो. आमने.

–––––

दिदलप्पय 2:9
ह्यामुळे दे्वयाने तययालया अपत उ्च केले, आपि स्व्ण नया्वयंािेक्षया जे श्ेष्ठ नया्व ते तययालया पदले.

्ुमही हे शोधू शक्ा का?

मत्तय 1:21

मत्तय 28:18 

योहान 14:13

पे्दित 4:12

तमुहयालंया यया जर्या्वर जर 

अपधकयार असतया तर तमुहरी 

कयाय केले असते?

ह ेचयंार्ले कयाय आह.े आिि येशू्यया नया्वयात प्यार्णनया कया 
करया्वरी?

ह ेजर् येशू् यया 

अपधकयारयात आह.े

येशू्यया नया्वयात सयामरय्ण कया आहते?

अदधकार

्ुम
हालं

ा ह ेजाणव्े क
ा? 
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“्पलॉ्पकलॉन्थ प्ार्थना” 
एकां्ाचे सत
मुलयंानरी एकया ्वयाकययात येशू्यया नया्वयात प्यार्णनया करून एखयादरी प्वनंतरी करया्वरी असे तययंानया 
उतसयापहत करया. स्वतःसयाठरी पकं्वया एखयाद्या ज्वळ्यया वयक्ी्यया आरोगययायासयाठरी तरी प्यार्णनया 
असू शकते, पकं्वया तययंानरी प्रीतरीमधये ्वयाढया्वे महिून पकं्वया दे्वयाने तययंानया एकया प्वपशष् प्कयारे 
उियोर् करणययासयाठरी हरी प्यार्णनया अस्वरी

चला बोलू या!
• िप्वत्र शयास्त सयंार्ते,“स्वर्या्णत आपि िरृ्वरी्वर स्व्ण अपधकयार मलया दणेययात आलया आहते”   
    जेवहया आमहरी येशू् यया नया्वयात प्यार्णनया करतो तेवहया आम्ययाकरे् अपधकयार असतो

• ययामळेु हया प्श् पनमया्णि होतो की आिि येशू् यया नया्वयात प्यार्णनया केलरी असतया, द्ेवयाने जे   
   कयाहरी करया्वे असे आमहयालया ्वयाटते ते स्व्णकयाहरी तो करतो कयाय?

• मलया जे कयाहरी ियापहजे ते सर्ळे कयाहरी द्ेव दईेल, असया तययाचया अर्ण होतो कयाय?

आम्यया प्यार्णनयंाच ेलक्ष स्वर्गीय पितययाच ेर्ौर्व करियाऱयया आपि िरृ्वरी्वर तययाच ेरयाजय ्वयाढप्वियाऱयया 
र्ोष्ींकरे् असया्वे. लेकरयंानया तययंा्यया प्यार्णनया जरी्वनयाप्वषयरी उघर्िि े बोल ू द्या. तययंानरी केलेलयया 
प्यार्णनयंाचरी उत्तरे तययंानया अनभु्वयायलया पमळयालरी आहते कयाय? तययंाचरी इ्छिया होतरी पकं्वया तययंा्यया 
अिेक्षेप्मयाि ेतययंा्यया प्यार्णनेच ेउत्तर तययंानया पमळयाले नयाहरी, महिनू तययंा्ययािैकी कोियालया पनरयाशया पकं्वया 
हतयाशया जयाि्वलरी आह ेकया?

अदधकार
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अदधकार
्ुमही हे ऐकू शक्ा का?
अंधळा ब्थीिय (िाक्थ  10:46-52) 

यररीहो्यया रतयया्वर बतगीमय नया्वयाचया एक अधंळया रयाहत असे, तो एक पभकयाररी होतया. तययालया येश ूप्वषयरी आपि 
तो जे चमतकयार करत होतया तयया प्वषयरी मयाहरीत होते. येशनेू आजयाऱययंानया, अधंळययंानया आपि जे चयाल ूशकत 

नयाहरी अशयंानया बरे केले होते, ह ेतययाने ऐकले. येशनेू आिलययालयाहरी बरे करया्वे, असे बतगीमययास ्वयाटत असे. एकदया 
तयया्यया ज्वळून र्दगी जयात असतयंानया तययाने प्वचयारले, “कोि जयात आह े तेवहया लोकयंानरी उत्तर पदलरी येश ूजयात 

आह.े” महिनू तो मोठ्ययाने ओरर्लया, “येश,ू स्वयामरी, मयाझयया्वर दयया करया! 
मयाझयया्वर दयया करया!” िरंत ु तयया र्दगीत चयालियारे लोक बतगीमयया 

सोबत चयंार्ले ्वयार्ले नयाहरी. ते तयया्यया्वर ओररू् लयार्ले,“ ऐ र्पि 
बस!” िरंत ु बतगीमययाने तययंा्ययाकरे् दलू्णक्ष केले, आपि तो 
येशू् यया पदशनेे मोठ्ययाने ओररू् लयार्लया. येशनेू तययाचरी ्वयािरी 
ऐकलरी आपि लोकयंानया महियालया,“तययालया मयाझययाकरे् आिया” 
मर् र्दगीतनू लोकयंानरी तययालया महटले, “अरे ऊठ!! तो तलुया 
बोल्वत आह!े” बतगीमययाने आिलयया अर्यंा्वररील अरं्रखया 
आपि र्याठोळे फेकले, आिलयया ियायया्वर उठून उभ े रयापहले 
आपि येशकूरे् जयाऊ लयार्लया.” “तलुया कयाय ह्वे आह?े” येशनेू 

प्वचयारले, “बयातगीमययाने उत्तर पदले, मरी ियाहया्वे अशरी मयाझरी 
इ्छिया आह!े” मर् येशनेू तययालया उत्तर पदले, “तझुयया प्वश्वयासयाने 

तलुया बरे केले आह.े” येशकूरे् लोकयंानया बरे करणययाच ेसयामरय्ण आह े
हया बयातगीमययाने प्वश्वयास ठे्वलया. बतगीमय  ियाहू लयार्लया तययामळेु तो पकतरी 

आनंदरी असेल ह ेतमुहयंालया कलिनया करतया येईल. आपि तमुहरी कलिनया करू 
शकतया कया की जेवहया तययाच ेर्ोळे उघर्ले. तयया्वेळेस तययालया येश ूपदसलया.  तययानंतर तो कधरीच आधरी सयारखया 
रयापहलया नयाहरी.  तो येशचू ेअनसुरि करू लयार्लया. आपि येशनेू तयया्ययासयाठरी जयया अदु्त र्ोष्री केलययाने तययाने स्व्णत्र 
लोकयंानया सयंापर्तले.. 

्ुमही हे करू शक्ा का?
• तमु्यया स्वर्गीय पितययाच ेर्ौर्व करतरील अशया र्ोष्ींसयाठरी प्यार्णनया करयायलया सरुु्वयात करया.

• द्ेवयालया येशू् यया नया्वयाने ज्यान आपि मयार््णदश्णन मयार्या..

• द्ेवयालया येशू् यया नया्वयात आरोगय आपि शक्ी..

• आिलयया अतंःकरियात ह ेप्वश्वयास ठे्वया, की येशू् यया नया्वयात सयामरय्ण आह.े
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अदधकार

वक्थ शीटि 

 अदभनंिन ्ुि्या प्ार्थना्ील शेवटिली ओळ अदधकार येरे ्ुमही आला आहा्! काय ्ुमही ्ी ओळ येरे
       दलहू शक्ा?

 ररकामया जागा भरा

 दिलप्पय 2:9 “ह्ािुळे िेवाने तयाला__________केले, आदण __________जे __________ __________     

 ्े__________दिले”

 आ्ा ्ुमही ्पदवत शास्त्रा्ून जी गोष ऐकली तया नुसार येशूने बा्थीियला बरे केले, असे ्ुमहांला का वाटि्े? 
जर येशूने बा्थीियाचाआवज ऐकला असेल ्र काय ्ो ्ुिचा ही ऐकू शक्ो? िग जर येशू ्ुिचे ऐकू शक्ो 
्र जशी तयांना ब्थीियाची प्ार्थना ऐकली्शीच ्ो काय ्ुिची प्ार्थना ऐकू शक्ो? या प्श्ाचे उत्तरे होय! 
आहे ्ुमही िेवाला आरोगय शक्ी ्ुि्या सव्ःसाठी िि् दकंवा इ्रांसाठी सहकाय्थ िागू शक्ा, कारण िेव  
्ुि्या प्ार्थना ऐक्ो व तयाची उत्तर ही िे्ो! असे

    

 प्द्दरिया वेळ
 एक प्ार्थनेचे दवनं्ी टिाकणयासाठी ्बबा बनवा. ्ुमही कोण्ाही ्बबा वा्परु शक्ा बूटि ठेवणयाचा ्बबा 
एखािा ्पास्थल आलेला ्बबा आदण कुठलाही आकार ्ुमही दनव्ू शक्ा. ्ुमही तया ्बबाला एक संिुर रंगी् 
कागि लावा आदण ्ुिचे आव््े दसटिकस्थ ्ेरे लावाआदण तयावर चांगलया अक्षरा् िाझया प्ार्थनेचा खोका 
असे दलहा. ्ुि्या प्ार्थना दवनं्ी दलहा आदण तया बलॉकसिधये तया िररोज टिाका. जेवहा िेव ्ुि्या प्ार्थनेचे 
उत्तरे िे्ो ्ेवहा ्ुमही तयाही दलहा, आदण तया ्बबया् टिाका िेव ्ुिची प्ार्थना एक्ो आदण तयाचे उत्तरे िे्ो 
महणून िेवाचे आभार िाना!
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येशूचे नाव सव्थ नावाहून के्षष्ठ आहे

आिेन आिेन !

येशू्या नावा् सतय आदण अदधकार आहे

आिेन आिेन !

येशू्या नावािधये आमहांला आरोगय व सािरय्थ प्ाति वहावे!

आिेन आिेन 

येशू्या नावा् आमहांला आशा आदण आनंि आहे!

आिेन आिेन !

येशू्या नावा् कृ्पा आदण शां्ी आहे!

आिेन आिेन !

येशू्या नावा् आमहांला ्ूपण्थ प्ी्ी सा्प््े !

आिेन आिेन !

आ्पण सगळे एका िनाने प्ार्थना करू या! येशू्या नावा्!

आिेन !

पशक्षक िपहलययाने कयाळयया रंर्यातरील शबद ्वयाचतरील आपि मलेु पनळयया रंर्यातरील शबद ्वयाचनू प्पतसयाद दतेरील. 
तययानतंर तमु्यया ्वर्या्णमधये तमुहरी सदु्धया एकपत्रतिि ेअसेच एखयाद ेर्रीत पलहया्वे महिनू तययंानया उतसयापहत करया 
आपि तययंानरी पदलेलरी, पलपहलेलरी, बोललेलरी कलिनया तमुहरी फळयया्वर पलहया. तययंानरी जे र्रीत पलपहले ते र्रीत 
पमळून र्यातयानया कशरी ऊजया्ण पनमया्णि होते तययाच ेपनररीक्षि करया

अदधकार

सफुतगी र्रीत ह ेआहे
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न या ्व प द न यंा क 

िाझया प्ार्थना कराराची नोंि 
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कुटिुंब दकंवा िाझी िं्ळी 40 दिवसा्या 

प्ार्थने्या कराराचा अनुभव कशा घेऊ शक्े?

प्ार्थने्या कराराचा अनुभव घेणयाचा सववोत्ति िाग्थ 
महणजे िं्ळी आदण कुटंूिब ह्ांनी प्ार्थने्या जीवन 
शैलीचा आरंभ करणे हा होय.

कुटंुिब
एखयाद्या कुटंूबयाने प्यार्णनेसयाठरी एकत्र येिे ह्यामधये कोिकोितयया 
अर्चिरी येऊ शकतयात ह्याचरी ययादरी करया्वरी ते्वढरी छिोटरीच!. िरंत ु
प्यार्णनेचया करयार तुमहयंालया एकपत्रत प्यार्णनया करिे शकय वहया्वे ह्याच े
कयाहरी सोिे ्व सयाधे मयार््ण सुच्वते.

तुमहरी एकत्र जे्वि करतया तेवहया तययाचया शे्वट बयालपमत्रयंा्यया प्यार्णनया 
करयारयातरील प्यार्णनेने होऊ शकतो कदयापचत तुमहरी एकपत्रतििे हरी 
प्यार्णनया महिू शकतया! तुम्ययािैकी कोिरी एखयादया मोठ्ययाने हरी 
प्यार्णनया महित असतया, तुमहरी इतर शयंाततेने देपखल प्यार्णनया करू 
शकतया! ह्या प्यार्णनेतरील प्तयेक ओळ टेबलया्वररील जे्वणययास 
बसलेलयया वयक्ी देपखल आळरीियाळरीने महिू शकतयात. तुमहरी 
न्वरीन कलिनया आिू शकतया! दररोज रयात्ररी तुमहरी ्वेर््वेर्ळयया 
िद्धतरीने हरी प्यार्णनया करू शकतया. प्यार्णनया लयंाब लचक नसया्वरी तरी 
रोर्रीशरी छिोटरी, सोिरी आपि मयया्णपदत असया्वरी. सहयापजकच प्यार्णनया 
करत असतयंानया तुमहयंालया कयाहरी प्श्न िर्तरील पकं्वया तुमहरी मनन 
करू लयार्याल, आपि दे्व तुम्यया कुटंूबयात जसे कयाम करत आह े
तयया िधदतरीने तुमहरी पनि्णय घेऊ लयार्याल. तुम्यया लेकरयंा्यया 
आधययापतमक पजज्यासुिियाप्वषयरी तुमहरी प्वशेषररीतयया सं्वेदनशरील 
वहया. तुमचरी चच्ण नैसपर््णकररतरीने ्वयाहू लयार्ते तेवहया आधययापतमक 
सतय ्व तयया्वररील प्वचयार प्वपनमय बरयाच कयाळ आनंददयायरी ठरू 
शकतयात. रयात्ररी झोिे्यया ्वेळेस आई आपि ्वर्रील आिलयया 
बयालपमत्रयंासयाठरी ह्या िुसतकयातरील र्ोष्ींचे ्वयाचन करू शकतयात! 
पकं्वया तुमचया मुलर्या तरी र्ोष् ्वयाचत असतया तुमहरी ते ऐकू शकतया. 
बयालपमत्रयंासयाठरीचया प्यार्णनया करयार ह्या िुसतकया्यया मयार्े पदलेलरी 
्वचने कदयापचत रयात्ररी्यया ्ेवळेस तुमहरी तुम्यया मुलयंासयाठरी ्वयाच ू
शकतया. रयात्ररी झोितयंानया तुमहरी पशक्षकयंासयाठरी पदलेलयया िुसतकयंा्यया 
उत्तरयाधया्णतरील अनेक बयाबींप्वषयरी  न्वरीन मयार्या्णने प्वचयार करून 
तुम्यया प्यार्णनेत बदल करू शकतया. 

बयालपमत्रयंासयाठरी्यया प्यार्णनया करयारयाचे कयार््ण जर तुम्ययाकरे् 
उिलबध असतरील तर फयार बरे होईल कयार््ण तुमहरी आिलयया 
जे्विया्यया खोलरीत पकं्वया तुम्यया झोिणयया्यया खोलरीत लया्व ू
शकतया तुमहरी ते ह्या ्वेबसयाईर््वरून ऑर्र करू शकतया. 

िं्ळी:
 लेकरयंा्यया आधययापतमक प्वकयासयासयाठरी मंर्ळरी अपतशय महत््वयाच े
कयाय्ण करियारे सयाधन आहे.  येशू परिसतयाचे प्वश्वयास िूि्ण  अनुययाययंाचरी 

पिढरी जर आिलययालया पनमया्णि करयायचरी असेल तर तययंानरी 
्वेर््वेर्ळयया पिढरी्यया प्वश्वयासियाऱययंा्यया समयाजयामधये ्वयाढि े
आ्वशयक आहे तययामुळे तययंानया येशू संर्तरीचे संबंध प्वकपसत 
होणययास मदत होईल.  हे संबंध जोियासणययासयाठरी ्व तययंानया िोषि 
देणययासयाठरी प्यार्णनया हरी एक प्भया्वरी सयाधन आहे. बयालपमत्रयंासयाठरीचया 
प्यार्णनया करयार प्यार्णनेसयाठरी एक मजबूत ियायया उभयारणययाचे शैक्षपिक 
सयाधन आहे आपि ते स्व्णत्र उिलबध आहे असया आमचया प्वश्वयास 
आहे. हया अभययासक्म अपतशय ल्वपचक आहे तययामुळे तुमहरी 
सनरे् सकुल कलयास  पकं्वया दहया ते बयारया आठ्वर््ययंाचया अभययासक्म 
पकं्वया एखयादया वहरी. बरी एस (वहॅकेशनल बयायबल सकुल) प्ोग्रयाम 
पकं्वया लहयान र्टयासयाठरीचया शयास्त अभययास अशया ्वेर््ेवर्ळयया प्कयारे 
ययाचया उियोर् करू शकतया. 

तुमहरी मुलयंानया अर्ोदर दहया आठ्वर््ययंा्यया अभययासक्मयाद्यारे दहया 
्वेर््वेर्ळयया प्वषययंामधून पशषयत््व पनमया्णि करया. आपि तययानंतर 
तययंा्यया पमत्रयालया पकं्वया कुटंुबरीययंातरील सदसययालया ४० पद्वस तरी 
प्यार्णनया करणयया्यया करयारयात आमंपत्रत करणययासयाठरी सयंार्या. तययानंतर 
मुलयंानरी बयालपमत्रयंासयाठरीचे प्यार्णनया करयारयाचे कलब तययार  
करणययासयाठरी तुमहरी तययंानया ियाठ्वू शकतया. हे कलब दर आठ्वर््ययालया 
एकत्र येतरील आपि तययंा्यया चच्णसयाठरी, तययंा्यया शयाळेसयाठरी 
तययंा्यया पमत्रयंासयाठरी, तययंा्यया कुटंूबयासयाठरी प्यार्णनया करतरील. प्यार्णनया 
सयामरय्ण आहे. आपि प्यार्णनेचे सयामरय्ण मुलयंानरी अनुभ्वणययास 
आिि िर्वयानर्री पदलययामुळे तययंाचया प्वश्वयास पकतरीतररी प्कयारे 
बळकट होणययाचरी संधरी उिलबध होईल.  तुमहरी आमचे ्वेबसयाईट 
िेज तियासणययास प्वसरू नकया नककीच ह्या िेजलया भेट द्या.

https://theprayercovenant.org/kids/. 

तुमहयंालया ्वररील ्वेब िेज ्वर ्वेर््वेर्ळरी सयाधने पचत्र सयाक्ष जर्यातरील 
स्व्ण मुलयंाकरू्न पमळतरील. आमहयालया र्ोष्री आ्वर्तयात कृियया 
तुमहरी देखरील आिलयया प्यार्णनया करयारया्यया र्ोष्री आमहयालया सयंार्या. 
तुमचरी आमहरी ्वयाट ियाहू.

सिारोह
जेवहया आिि असंखय लयाकरे् एकत्र िेट्वतो तयया्वेळेस एक मोठरी 
आर् तययार होते आपि तरी फयार मोठया प्कयाश दतेे तसेच प्यार्णने्यया 
करयारयाने जेवहया प्यार्णने्यया करयारयाच े सयामरय्ण तेवहया अपधक प्मयाियात 
पनमया्णि होते. जेवहया सर्ळे सदसय एकपत्रत ्व एकमकेयंासयाठरी प्यार्णनया 
करतयात. जेवहया एक संििू्ण कुटंूब प्यार्णनया करयारयात एकपत्रतिि ेप््वेश 
करते, आई आपि ्वर्रील आपि मलेु, तययाच ेसयामरय्ण आतमधये ्व 
िरर्वयारया्यया बयाहरेहरी सयामरयया्णने प्कयाशते! हरी संसयाधने ह्या पठकयािरी 
उिलबध आह े www.theprayercovenent.org
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्ुमही दिलेले िान नदककच बिल घ्वू शक्ा्! 

बालदितांसाठी्या प्ार्थना कराराला आ्पण ्ुपढे आदण ्ुपढे घेवून 

जाऊ या स्ूंपण्थ दवश्वा्या चारही दिशेने ्े ्पसरदवणयास आमहांला सहकाय्थ करा

2018 ्पययं् सधया आमही आदशया आदफ्का लदॅटिन अिेररका आदण दि््ल 
ईसटि्या 48  िेशांिधये ्पोहोंचलेलो आहो्. .

लेकरां्या प्ार्थना चळवळीची सरुुवा् झाली आहे आ्पण या चळवळी् सहभागी 
होऊया कृ्पया या वेबसाईटिला भेटि द्ा

https://theprayercovenant.org/kids/

40 दिवसांचा 

प्ार्थना
करयार

बयालपमत्रयंासयाठरी!

िी ्मुहालंा कशी िि् करू शक्ो?



अभिनंदन

तुम्हा सरहाांनहा अभिनंदन!  तुम्ही बहालभितहंाच्हा प्हार्थनहा करहारहाच्हा अभ्हासक्रिहालहा पूर्थ केले आ् ेआभर दरेहाच्हा 
प्हीतही र कृपेचहा द्हारे परररत्थन घडररहाऱ्हा सरिहारहाभरष्ही तुम्ही सर्थ भिकले आ्हात. 

आपर भिकलेल्हा गोष्ही िधहील िेंढरहाप्िहारे आम्ही सर्थजर आपहापल्हा पहापहंािध्े ्ररलेले आभर देरहापहासून 
िटकलेले असे ् ोतो. आम्ही देरहापहासून दरुहारलेले आ्ोत.  परंतु आिच्हा पहापहंापहासून आम्हालहा सोडरण्हासहाठही 
आपलहा उत्ति िेंढपहाळ ् ेि ूआम्हासहाठही आलहा आ्.े आिच्हा पहापहाचे प्हा्भचित्त करण्हासहाठही त्हाने रधसतंिहारर 
आपलहा प्हार भदलहा आभर भतसऱ्हा भदरिही तो पुन्हा भजरंत झहालहा.  आम्ही आपल्हा अंतकररहात िध्े त्हालहा 
आपलहा रै्भतिक प्ि ूर तहाररहारहा म्रनू सरहीकहारले तर तो आिच्हा पहापहंाचही क्षिहा करतो आभर आिचे तहारर 
करतो. आपर ्ररलेल्हा िेंढरहाच्हा गोष्टींिध्े पहाभ्ले तसेच आज्ही तो आिचहा िोध घेत आ् ेकहारर तो उत्ति 
िेंढपहाळ आ्.े 

तुम्ही भरश्हास ठेरनू ्ही सहाधही प्हार्थनहा केलही तर तुम्ही ्ेिसूोबत सदहासर्थकहाळ रहा्हाल र तो तुिच्हा पहापहंाचही क्षिहा 
करेल.

 स्वर ग्िय रितयया, 

 मलया मयाझयया ियाियंाची क्षमया करया मलया शुद्ध करया
 मी तुम्यालया आिलयया अन मयाझयया अंतःकरणयामधयये मयाझया ्ैवयरतिक कयारण करणयारया ्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 आ य्े कया मयेईन

्ररलेले िेंढरू सहापडल्हानंतर जसहा िेंढपहाळहाने अभति् िोठहा आनंद र उतसर सहाजरहा केलहा. अगदही तसहाच 
उतसर देखहील आिच्हासहाठही ्ेि ूसहाजरहा करतो. तो आम्हालहा असे म्रतो की, “ तुिचहा प्िदूरे तुिच्हासोबत 
आ् ेकहारर करण्हासहाठही तो सिर्थ असहा दरे आ् ेतो तुिच्हारर अत्ंत प्सनन आ् ेआभर तो तुिच्हारर आनंद 
कररहार आ्”े  सफन्हा ३:१७

देरहा चही बहातिही तुम्ही आतहा इतरहंानहा सहंागण्हास सुरुरहात करू िकतहा.  ्ेिचू्हा िहागे चहालरे म्रजे कहा् ् ेतुम्ही 
्हाररून भिकर ूिकरहार 
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