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रवि���र� एविल 2, 2023

वि�षय — अ��स्त�

सो�ने�र� मजकू� र:  उत्पात्ति  1: 31

"आपाण कू� ल�ल� सो�#कू�ही� फा�र चा�&गल� आही� असो� दे���ने� पा�विहील�."

उ रदे�य� ��चाने: इविफासोकूर�&सो 5: 14-21

14 आणिण ज� त्य�कू ग�ष्ट दिदेसोत�, त� कू�श आही�. म्हीण�नेचा आम्ही� असो� म्हीणत�: ही� झो�पाल�ल्य� ज�ग� ही� �
म�ल�ल्य�&त�ने ऊठ, आणिण ख्रि3स्त त4झ्य��र कू�श�ल.

15 म्हीण�ने, त4म्ही� कूसो� जगत�, य�वि�षय� सो��ध असो�. म�र्ख# ल�कू�&सो�रर्ख� ही�ऊ नेकू�, तर शही�ण्य� 
ल�कू�&सो�रर्ख� व्ही�.

16 ज� चा�&गल्य� सो&ध�चा� उपाय�ग कूरत�त. कू�रण ही� दिदे�सो ��ईट आही�त.
17 म्हीण�ने म�र्ख�#सो�रर्ख� ��ग नेकू�, तर उलट दे���चा� इच्छा� कू�य आही� त� ज�ण�ने घ्य�.
18 द्रा�क्षा�रसो विपाऊने झिंझोBगल्य�सो�रर्ख� र�हू नेकू�. त्य�म4ळे�  मने4ष्य सो�#चा बा�बात�त बा�त�ल ही�त�. उलट आत्म्य�ने�

पा�ण# भरल� ज�,
19 स्त�त्रे�, ग�त�, आणिण आध्य�त्मित्मकू ग�त�&ने� एकूम�कू�बार�बार सो4सो&��दे सो�ध�, ग�ण� ग�, आणिण आपाल्य� 

अ&त:कूरण�त भ�सो�ठJ ग�यने ग�.
20 आपाल्य� भ4 य�श� ख्रि3स्त�च्य� ने���त दे�� ज� आपाल� विपात� आही� त्य�चा� त्य�कू ग�ष्ट�बाद्दल ने�हीम� 

उपाकू�र म�ने�.
21 ख्रि3स्त�च्य� भय�त एकूम�कू�&च्य� अध�ने असो�.

धडा� उपादे�श

ही� बा�यबालचा� धडा� स्�त&त्रे प्ल�नेविफाल्डा ख्रि3श्चने सो�यन्सो चाचा#ने� तय�र कू� ल� ही�त�. मPर� बा�कूर एडा� य�&ने� त्तिलविहील�ल्य� किंकूBग ज�म्सो बा�यबालमध�ल 
विRस्टिस्टकूल कू�ट�शन्सो आणिण ख्रि3श्चने सो�यन्सो ट�क्स्टबा4कू, सो�यन्सो अUडा ही�ल्थ वि�थ कूW ट� दे स्क्रिस्Rप्चासो#मध�ल सो4ध�र�त्मकू पारिरच्छा�दे�&चा� रचाने� आही�.
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बा�यबाल पा�सो�ने

1. स्त�त्रेसो&विहीत� 23: 1-6

1 पारम�श्वर म�झो� म[ढपा�ळे आही�, मल� ज्य�चा�गरज आही� त� मल� ने�हीम� मिमळेत र�ही�ल.
2 त� मल� विहीरव्या� कू4 रण�त झो�पा� दे�त�. त� मल� सो&थ पा�ण्य�ज�ळे ने�त�.
3 त� त्य�च्य� ने���च्य� भल्य�सो�ठJ म�झ्य� आत्म्य�ल� ने�� शक्तीW दे�त�. त� र्खर�र्खरचा चा�&गल� आही� ही� 

दे�र्ख�ण्य�सो�ठJ त� मल�, चा�&ग4लपाण�च्य� म�ग�#ने� ने�त�.
4 म� जर� थडाग्य�सो�रख्य�भय�ण अ&धकू�र�ने� भरल�ल्य� देर�त�ने ग�ल� तर� मल� कूसोल्य�ही� सो&कूट�चा� भय 

��टण�र ने�ही� कू�? कू�रण पारम�श्वर�, त� म�झ्य�बार�बार आही�सो. त4झो� कू�ठJ आणिण आकूडा� म�झो� सो�&त्�ने
कूरत�त.

5 पारम�श्वर�, त� म�झो� त�ट म�झ्य� श&त्रे�सोम�र त्य�र कू� ल�सो त� म�झ्य� डा�क्य��र त�ल घा�तल�सो म�झो� प्य�ल� 
आत� भरुने ��हू ल�गल� आही�.

6 म�झ्य� उरल�ल्य� आय4ष्य�त चा�&ग4लपाण� आणिण देय� सोदेe� म�झ्य� बार�बार असोत�ल. आणिण म� 
पारम�श्वर�च्य� म&दिदेर�त अने&तकू�ळे�पायfत बासो�ने.

2. य�कू�बा 1: 16

16 म�झ्य� विय बा&ध�&ने�, स्�त:चा� फासो�ण�कू ही�ऊ दे�ऊ नेकू�.

3. उपादे�शकू 3: 14

14 दे�� ज� कू�ही� कूरत� त� सोदेe� र�हीण�र आही� असो� म� सोमजत�. दे���च्य� कू�म�त ल�कू आणर्ख� कू�ही� 
मिमळे�� शकूण�र ने�ही�त आणिण त� दे���च्य� कू�म�त�ने कू�ही� �ज�ही� कूरू शकूण�र ने�ही�त. ल�कू�&ने� 
त्य�ल� म�ने द्या��� म्हीण�ने दे���ने� ही� सो�र� कू� ल� आही�.

4. 2 र�ज� 4: 1-7

1 सो&दे�ष्ट्यां�&पाeकूW एकूजण ��रल� त�व्ही� त्य�चा� बा�यकू� वि�ध�� झो�ल�. त� अल�श�कूडा� रडात रडात आल�, 
आणिण म्हीण�ल�, “म�झो� ने�र� त4झो� सो��कू असोल्य�सो�रर्ख� ही�त�. पार&त4 आत� त� मरण पा��ल� आही�. 
पारम�श्वर�चा� त� म�ने र�र्खत असो� ही� त4ल� म�ही�त आही�. पाण त� एकू� म�णसो�चा� दे�ण� ल�गत ही�त�. त� 
म�ण�सो आत� म�झ्य� म4ल�&ने� ग4ल�म कूरुने घ्य�यल� य�त� आही�.”

2 अल�श� म्हीण�ल�, “म� त4ल� कू�य मदेत कूरु? घार�त त4झ्य� ज�ळे कू�य आही� त� सो�&ग.”त�व्ही� त� बा�ई 
म्हीण�ल�, “एकू� त�ल�चा� बा4धल� सो�डाल� तर म�झ्य�ज�ळे कू�ही�ही� ने�ही�.”

ही� बा�यबालचा� धडा� स्�त&त्रे प्ल�नेविफाल्डा ख्रि3श्चने सो�यन्सो चाचा#ने� तय�र कू� ल� ही�त�. मPर� बा�कूर एडा� य�&ने� त्तिलविहील�ल्य� किंकूBग ज�म्सो बा�यबालमध�ल 
विRस्टिस्टकूल कू�ट�शन्सो आणिण ख्रि3श्चने सो�यन्सो ट�क्स्टबा4कू, सो�यन्सो अUडा ही�ल्थ वि�थ कूW ट� दे स्क्रिस्Rप्चासो#मध�ल सो4ध�र�त्मकू पारिरच्छा�दे�&चा� रचाने� आही�.
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3 य��र अल�श�ने� वितल� सो�&विगतल�, “आत� ज� आणिण सोगळ्य� श�ज�ऱ्य�&कूडा�ने रिरकू�म� भ�&डा� म�ग�ने 
आण. चा�&गल� बार�चाश� आण.

4 मग घार�चा� दे�र आत�ने ल���ने घा�. फाक्ती त� आणिण त4झो� म4ल�चा घार�त र�ही�. त� सोगळे� त�ल य� रिरकू�म्य� 
भ�&ड्या�मध्य� ओत आणिण त� सोगळेn भरल�ल� भ�&डा� एकू� बा�ज�ल� ठ� �.”

5 मग त� बा�ई अल�श�कूडा�ने विनेघा�ने आपाल्य� घार� आल� आणिण वितने� दे�र आत�ने ल���ने घा�तल�. फाक्ती त� 
आणिण वितचा� म4ल�चा कू�य त� घार�त ही�त�. म4ल�&ने� रिरकू�म� भ�&डा� आणल� आणिण त� त्य�त त�ल ओतत 
ग�ल�.

6 अश� अने�कू भ�&डा� भरल� श��टn त� आपाल्य� म4ल�ल� म्हीण�ल�, “आणर्ख� एकू भ�&डा� घा�ऊने य�.”पाण 
एकूही� भ�&डा� त्तिशल्लकू नेव्हीत� वितचा� एकू म4लग� वितल� म्हीण�ल�, “आत� एकूही� भ�&डा� उरल� ने�ही�” 
त्य���ळेn बा4धल्य�तल� त�ल सो&पाल�.

7 मग त� अल�श�कूडा� आल� आणिण वितने� त्य� पारम�श्वर�च्य� म�णसो�ल� ही� सो�&विगतल�. अल�श� वितल� 
म्हीण�ल�, आत� ही� त�ल ��कू आणिण कूज#फा� डा कूर. उर�ल त्य� पाeश��र त4झो� आणिण त4झ्य� म4ल�&चा� विने��#ही 
चा�ल�ल.

5. म य 4: 23

23 य�श� ग�ल�ल �&त�त सोगळेnकूडा� ग�ल�, य�श�ने� सोभ�स्थ�ने�त ज�ऊने त्तिशकूवि�ल� � स्�ग�#च्य� र�ज्य�चा� 
सो4��त�# सो�&विगतल�. य�श�ने� ल�कू�&चा� सो�# र�ग � दुर्खण� बार� कू� ल�.

6. म�कू#  5: 25-34

25 त्य� ल�कू�&मध्य� एकू स्त्रे� ही�त�. त� बा�र� �ष�fपा�सो�ने रक्तीस्रा���ने� पा�डाल�ल� ही�त�.
26 बाऱ्य�चा �eद्या�&कूडा�ने इल�ज कूरूने घा�ऊनेसो4द्धा� वितने� बार�चा त्रे�सो सोहीने कू� ल� ही�त�. वितच्य�कूडा� ही�त� नेव्हीत�

त� सो�# वितने� उपाचा�र�सो�ठJ र्खचा# कू� ल� ही�त�. पाण त� बार� ने ही�त�. वितचा� आज�र ��ढल� ही�त�.
27 त्य� स्त्रे�ने� य�श�वि�षय� ऐकूल� त�व्ही� त� गदेsत त्य�च्य�म�ग� आल� � त्य�च्य� झोग्य�ल� वितने� स्पाश# कू� ल�.
28 कू�रण त� म्हीणत ही�त�, जर म� त्य�च्य� कूपाड्या�&ने� त्तिश�ल� तर� बार� ही�ईने.
29 ज�व्ही� वितने� त्य�च्य� झोग्य�ल� स्पाश# कू� ल�, त�व्ही� वितचा� रक्तीस्रा�� थ�&बाल�. � आपाल्य� त्रे�सो�त�ने आपाण 

म4क्ती झो�ल� आही�त असो� वितल� ज�ण�ल�.
30 य�श�ल� त�बाडात�बा ज�ण�� झो�ल� कूW, आपाल्य� शर�र�त�ने शक्तीW ग�ल� आही�. त� गदेsत �ळे�ने म्हीण�ल�, 

म�झ्य� कूपाड्या�&ने� कू�ण� स्पाश# कू� ल�?
31 त्तिशष्य य�श�ल� म्हीण�ल�, ल�कू त4मच्य�भ��त� गदेs कूर�त आही�त ही� त4म्ही� पा�हीत�, आणिण तर�ही� वि�चा�रत�,

मल� कू�ण� स्पाश# कू� ल�?
32 पार&त4 ही� कू�ण� कू� ल� ही� पा�हीण्य�सो�ठJ त� सोभ���र बाघातचा र�विहील�.
33 त्य� स्त्रे�ल� त� बार� झो�ल� आही� ही� म�ही�त ही�त� म्हीण�ने त� आल� आणिण य�श�च्य� पा�य� पाडाल�. त� स्त्रे� 

भ�वितने� थरथर कू�&पात कू�त�. वितने� य़े�श�ल� सो�# कू�ही� सो�&विगतल�.

ही� बा�यबालचा� धडा� स्�त&त्रे प्ल�नेविफाल्डा ख्रि3श्चने सो�यन्सो चाचा#ने� तय�र कू� ल� ही�त�. मPर� बा�कूर एडा� य�&ने� त्तिलविहील�ल्य� किंकूBग ज�म्सो बा�यबालमध�ल 
विRस्टिस्टकूल कू�ट�शन्सो आणिण ख्रि3श्चने सो�यन्सो ट�क्स्टबा4कू, सो�यन्सो अUडा ही�ल्थ वि�थ कूW ट� दे स्क्रिस्Rप्चासो#मध�ल सो4ध�र�त्मकू पारिरच्छा�दे�&चा� रचाने� आही�.
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34 य�श� त्य� स्त्रे�ल� म्हीण�ल�, म4ल�, त4झ्य� वि�श्व�सो�ने� त4ल� बार� कू� ल� आही�, श�&वितने� ज� आणिण त्रे�सो�पा�सो�ने 
म4क्ती र�ही�.

7. ल�कू 7: 11-16

11 ने&तर असो� झो�ल� कूW, य�श� ने�ईने ने���च्य� ग���ल� ग�ल�. त्य�च्य�बार�बार त्य�चा� त्तिशष्य � म�ठ� सोम4दे�य 
ही�त�.

12 त� ग���च्य� ��श�ज�ळे आल� असोत�, एकू� म�ल�ल्य� म�णसो�ल� अ&त्यवि�ध�कूर�त� ने�ल� ज�त ही�त�. त� 
त्य�च्य� आईचा� एकू4 लत� एकू म4लग� ही�त�. आणिण त� वि�ध�� ही�त�. आणिण ग���त�ल बार�चा ल�कू 
वितच्य�बार�बार ही�त�.

13 ज�व्ही� भ4ने� वितल� पा�विहील�, त्य�ल� वितचा� अने4कू& पा� ��टल� � त� त�ल� म्हीण�ल�, रडा� नेकू�सो.
14 ने&तर त� पा4ढ�  वितरडा�ज�ळे ग�ल� � वितल� स्पाश# कू� ल�. ज� ल�कू वितरडा� ��हूने ने�त ही�त�, त� थ�&बाल�.
15 त�व्ही� य�श� म्हीण�ल�, तरुण�, म� त4ल� सो�&गत�, ऊठ! आणिण त� म�त मने4ष्य उठ�ने बासोल� � बा�ल� ल�गल�. 

मग य�श�ने� त्य�ल� त्य�च्य� आईकूडा� दिदेल�.
16 त� सो�# भयचाविकूत झो�ल�, त्य�&ने� दे���चा� गuर� कू� ल�; त� म्हीण�ल�, आमच्य�मध्य� एकू मही�ने सो&दे�ष्ट� गट 

झो�ल� आही�. आणिण म्हीण�ल�, दे�� त्य�च्य� ल�कू�&ने� मदेत कूरण्य�सो आल� आही�!

8. य�ही�ने 17: 3

3 आणिण अने&तकू�ळेचा� ज��ने ही�चा कूW, त� ज� एकूचा र्खर� दे�� त्य� त4ल� � ज्य�ल� त� पा�ठवि�ल�सो त्य� य�श� 
ख्रि3स्त�ल� त्य�&ने� ओळेर्ख���.

9. स्त�त्रेसो&विहीत� 119: 12-18

12 पारम�श्वर�, त4झो� कूल्य�ण असो� मल� त4झो� विनेयम त्तिशकू�.
13 म� त4झ्य� सोगळ्य� शही�णपाण�च्य� विनेण#य�&बाद्दल बा�ल�ने.
14 त4झ्य� कूर�र�चा� अभ्य�सो कूरण� मल� इतर कूश�ही� पा�क्षा� आ�डात�.
15 म� त4झ्य� विनेयम�&बाद्दल चाचा�# कूर�ने. म� त4झो� ज��ने जगण्य�चा� पाध्देत आचार�ने.
16 मल� त4झो� विनेयम आ�डात�त. म� त4झो� शब्दे वि�सोरण�र ने�ही�.
17 म�झ्य�श�, त4झ्य� सो��कू�श� चा�&गल� ��ग, म्हीणज� म� जिज�&त र�हू शकू� ने. आणिण त4झ्य� आज्ञा� पा�ळे� 

शकू� ने.
18 पारम�श्वर�, म�झो� डा�ळे� उघाडा मल� त4झ्य� त्तिशकू�ण�कूडा� बाघा� दे� आणिण त� कू� ल�ल्य� अद्भु{त ग�ष्ट�बाद्दल ��चा� 

दे�.

ही� बा�यबालचा� धडा� स्�त&त्रे प्ल�नेविफाल्डा ख्रि3श्चने सो�यन्सो चाचा#ने� तय�र कू� ल� ही�त�. मPर� बा�कूर एडा� य�&ने� त्तिलविहील�ल्य� किंकूBग ज�म्सो बा�यबालमध�ल 
विRस्टिस्टकूल कू�ट�शन्सो आणिण ख्रि3श्चने सो�यन्सो ट�क्स्टबा4कू, सो�यन्सो अUडा ही�ल्थ वि�थ कूW ट� दे स्क्रिस्Rप्चासो#मध�ल सो4ध�र�त्मकू पारिरच्छा�दे�&चा� रचाने� आही�.
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10. स्त�त्रेसो&विहीत� 103: 1-4, 12, 22

1 म�झ्य� आत्म्य� पारम�श्वर�चा� जयजयकू�र कूर. म�झ्य� शर�र�च्य� त्य�कू भ�ग�ल� त्य�च्य� पावि�त्रे ने���चा�
स्त4त� कूरु दे�.

2 म�झ्य� आत्म्य�, पारम�श्वर�चा� जयजयकू�र कूर आणिण त� र्ख�र्खरचा देय�ळे� आही� ही� वि�सोरु नेकू�सो.
3 दे���, आम्ही� कू� ल�ल्य� सो�# पा�पा�&बाद्दल क्षाम� कूर. त� आमचा� सो�# आज�र बार� कूरत�.
4 दे�� थडाग्य�पा�सो�ने आमचा� आय4ष्य ��चा�त� आणिण त� आम्ही�&ल� �म आणिण सोही�ने4भ�त� दे�त�.
12 आणिण दे���ने� आमचा� पा�पा� पा��# आणिण पाणिश्चम एकूम�कू|पा�सो�ने जिजतक्य� अ&तर��र आही�त विततक्य� 

अ&तर��र ने�ऊने ठ� �ल�.
22 पारम�श्वर�ने� सोगळेnकूडाच्य� सो�# �स्त� कू� ल्य�. दे�� चार�चार��र र�ज्य कूरत� आणिण त्य� सोगळ्य�&ने� 

पारम�श्वर�चा� स्त4त� कू� ल� पा�विहीज�. म�झ्य� आत्म्य� पारम�श्वर�चा� स्त4त� कूर.

वि�ज्ञा�ने आणिण आर�ग्य

1. 472 : 24 (सो�#)-26

सो�# ��स्तवि�कूत� दे�� आणिण त्य�च्य� विनेर्मिमBत�मध्य� आही�, सो4सो&��देn आणिण श�श्वत. त� ज� विनेम�#ण कूरत� त� 
चा�&गल� आही� आणिण ज� कू�ही� बाने�ल� आही� त� त�चा बाने�त�.

2. 207 : 9-14

आपाण ही� त्तिशकूल� पा�विहीज� कूW ��ईट म्हीणज� भय�नेकू फासो�ण�कू आणिण अत्मिस्तत्��चा� अ��स्त�त�. ��ईट ही�
सो�~च्चा ने�ही�; चा�&गल� असोही�य ने�ही�; तसो�चा पादे�थ�#चा� तथ�कूत्तिथत विनेयम �थमिमकू आणिण आत्म्य�चा� विनेयम
दुय्यम ने�ही�त. य� धड्या�त्तिश��य, आपाण पारिरपा�ण# विपात्य�चा� किंकूB�� मने4ष्य�च्य� देe�� तत्त्��चा� दृष्ट� गम��त�.

3. 554 : 8 (त्रे4टn)-22

त्रे4टn ही� ने�हीम�चा एकू त्रे4टn असोत�. ही� कू�ही� ने�ही�. ज��ने�च्य� चा4कूWच्य� कूल्पाने�त�ने ज��ने�चा� कू�णत�ही� 
वि�ध�ने चा4कूWचा� आही� कू�रण त� ज��ने�च्य� तथ�कूत्तिथत स्�त्��च्य� कू�णत्य�ही� ज्ञा�ने�त्तिश��य, त्य�च्य� उत्पा � 
किंकूB�� अत्मिस्तत्��च्य� कू�णत्य�ही� ज्ञा�ने�त्तिश��य विनेर�ध�र आही�. नेश्वर त्य�च्य� गभ�#च्य� आणिण अभ#कू�च्य� 
अत्मिस्तत्��बाद्दल बा�श4द्धा असोत�; पाण जसोजसो� त� दुसोऱ्य� र्ख�ट्यां� दे�व्या�त ��ढत�, त� म्हीणज� आत्म-
ज�गरूकू बा�बा, त� म्हीण�यल� त्तिशकूत�, "म� कू�ण�तर� आही�; पाण मल� कू�ण� बाने�ल�?" त्रे4टn उ र दे�त�, 

ही� बा�यबालचा� धडा� स्�त&त्रे प्ल�नेविफाल्डा ख्रि3श्चने सो�यन्सो चाचा#ने� तय�र कू� ल� ही�त�. मPर� बा�कूर एडा� य�&ने� त्तिलविहील�ल्य� किंकूBग ज�म्सो बा�यबालमध�ल 
विRस्टिस्टकूल कू�ट�शन्सो आणिण ख्रि3श्चने सो�यन्सो ट�क्स्टबा4कू, सो�यन्सो अUडा ही�ल्थ वि�थ कूW ट� दे स्क्रिस्Rप्चासो#मध�ल सो4ध�र�त्मकू पारिरच्छा�दे�&चा� रचाने� आही�.
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"दे���ने� त4म्ही�ल� बाने�ल� आही�." पा�पा� आणिण नेश्वर ज� कू�ही� आही� त्य� सो�ष्ट�चा� दे�ष दे���ल� दे�ष दे�ण्य�चा� 
पाविहील� यत्ने आही� आणिण आही�; पाण असो�म मने अश� चा4कूWच्य� सोमज4त�ल� बासो�त�.

"त� लबा�डा आही� आणिण त्य�चा� जनेकू आही�" असो� य�श�ने� दे���च्य� आणिण त्य�च्य� सो�ष्ट�चा� आपाल्य�पा�क्षा� 
अमिधकू चा�&गल� व्या�ख्य� कू� ल�.

4. 596 : 20 (देर�)-27

व्हीPल�. उदे�सो�नेत�; नेम्रत� अ&ध�र

"म� म�त्य�च्य� सो��ल�च्य� र्ख�ऱ्य�त�ने चा�लत असोल� तर� म� कू�णत्य�ही� ��ईट�ल� घा�बारण�र ने�ही�." 
(स्त�त्रेसो&विहीत� 23: 4.)

म�ग# जर� नेश्वर अथ�#ने� अ&धकू�रमय असोल� तर�, दिदेव्या ज��ने आणिण �म त� कू�त्तिशत कूरत�त, नेश्वर 
वि�चा�र�&चा� अश�&तत�, म�त्य�चा� भ�त� आणिण चा4कूWचा� ��स्तवि�कूत� नेष्ट कूरत�त. ख्रि3श्चने सो�यन्सो, वि�र�ध�भ�सो�
अथ�#ने�, र्ख�ऱ्य�ल� ग4ल�बा�म�ण� कूळेn आणिण बाहीर बाने�त�.

5. 495 : 8 (�ग�कूरण)-16

...आज�र� आणिण त्रे4टnचा� �ग�कूरण कूर� जसो� आमच्य� म�स्टरने� कू� ल�, ज�व्ही� त्य�ने� आज�र� ल�कू�&बाद्दल 
सो�&विगतल�, "ज्य�ल� सोeत�ने�ने� बा�&धल� आही�," आणिण म�ने��-म�ने��&च्य� वि�श्व�सो��र कू�य# कूरण�ऱ्य� 
सोत्य�च्य� ज��ने दे�ण�ऱ्य� शक्तीWमध्य� त्रे4टnसो�ठJ एकू सो��#भuम उत�र� श�ध�, ही� शक्तीW उघाडात�. त4रु& ग�चा� 
देर��ज� जसो� बा�&धल�ल� आही�त, आणिण बा&दिदे��ने�&ने� श�र�रिरकू आणिण नेeवितकूदृष्ट्यां� म4क्ती कूरत�.

ज�व्ही� आज�रपाण�चा� किंकूB�� पा�पा�चा� भ्रम त4म्ही�ल� म�ही�त पा�डात� त�व्ही� दे�� आणिण त्य�च्य� कूल्पाने�ल� 
मिचाकूट�ने र�ही�. त्य�च्य� वितरूपा�त्तिश��य कूश�ल�ही� त4मच्य� वि�चा�र�त र�हू दे�ऊ नेकू�.

6. 273 : 1-20

पादे�थ# आणिण त्य�चा� पा�पा, आज�र आणिण म�त्य�चा� दे��� ही� दे���च्य� वि�रुद्धा आही�त आणिण त� त्य�च्य�पा�सो�ने विनेघा� 
शकूत ने�ही�त. कू�णत�ही� भuवितकू सोत्य ने�ही�. भuवितकू इ&दिद्राय�&ने� दे�� आणिण आध्य�त्मित्मकू सोत्य�चा� ज�ण�� 
ही�ऊ शकूत ने�ही�. म�ने�� वि�श्व�सो�ने� अने�कू श�ध ल��ल� आही�त, पार&त4 त्य�पाeकूW एकूही� देe�� वि�ज्ञा�ने�च्य� 
देe�� तत्त्��त्तिश��य असोण्य�चा� सोमस्य� सो�डा�� शकूत ने�ही�. भuवितकू ग�विहीतकू�&मध�ने �ज��ट �eज्ञा�विनेकू 
ने�ही�त. त� ��स्तवि�कू वि�ज्ञा�ने�पा�क्षा� ��गळे� आही�त कू�रण त� देe�� विनेयम��र आध�रिरत ने�ही�त.

ही� बा�यबालचा� धडा� स्�त&त्रे प्ल�नेविफाल्डा ख्रि3श्चने सो�यन्सो चाचा#ने� तय�र कू� ल� ही�त�. मPर� बा�कूर एडा� य�&ने� त्तिलविहील�ल्य� किंकूBग ज�म्सो बा�यबालमध�ल 
विRस्टिस्टकूल कू�ट�शन्सो आणिण ख्रि3श्चने सो�यन्सो ट�क्स्टबा4कू, सो�यन्सो अUडा ही�ल्थ वि�थ कूW ट� दे स्क्रिस्Rप्चासो#मध�ल सो4ध�र�त्मकू पारिरच्छा�दे�&चा� रचाने� आही�.



रवि���रचा� बा�यबाल पा�ठ, एविल 2, 2023                                                                                                       पा�ष्ठ 7
वि�षय — अ��स्त�

देe�� वि�ज्ञा�ने भuवितकू इ&दिद्राय�&चा� र्ख�टn सो�क्षा उलट�ने ट�कूत� आणिण अश� कू�र� त्रे4टnचा� पा�य� फा�डा�ने ट�कूत�. 
त्य�म4ळे�  वि�ज्ञा�ने आणिण इ&दिद्राय य�&च्य�त�ल �eर आणिण इ&दिद्राय�&च्य� चा4कू� दूर ही�ईपायfत पारिरपा�ण# सोमज मिमळेण� 
अशक्य आही�.

पादे�थ# आणिण �eद्याकूWय वि�ज्ञा�ने�च्य� तथ�कूत्तिथत विनेयम�&ने� कूध�ही� नेश्वर�&ने� सो&पा�ण#, सो4सो&��देn आणिण अमर 
बाने�ल� ने�ही�. आत्म्य�द्वा�र� श�त्तिसोत असोत�ने� मने4ष्य सो4सो&��देn असोत�. म्हीण�ने अध्य�त्मित्मकू अत्मिस्तत्��चा� 
विनेयम कूट कूरण�र� अत्मिस्तत्��चा� सोत्य सोमज�ने घा�ण्य�चा� महीत्त्� आही�.

7. 393 : 29-4

म�ण�सो कूध�ही� आज�र� नेसोत�, कू�रण मने आज�र� ने�ही� आणिण पादे�थ# असो� शकूत ने�ही�. र्ख�ट� वि�श्व�सो 
म्हीणज� ल�भने आणिण म�ही, पा�पा आणिण पा�पा�, र�ग आणिण त्य�चा� कू�रण. आज�रपाण�त श�&त र�हीण� चा�&गल� 
आही�; आश���देn असोण� अज�ने चा�&गल� आही�; पार&त4 ही� सोमजण� कूW आज�रपाण ��स्तवि�कू ने�ही� आणिण सोत्य 
त्य�च्य� दिदेसोण�ऱ्य� ��स्त��चा� ने�श कूरू शकूत�, ही� सो��fत उ म आही�, कू�रण ही� सोमज�ने घा�ण� ही� सो��#वित्रेकू 
आणिण पारिरपा�ण# उपा�य आही�.

8. 231 : 3-11

ज�पायfत एर्ख�द्या� आज�र�चा� य�ग्य र�त�ने� पा�त#त� ही�त ने�ही� आणिण सोत्य�ने� त्य��र म�त कू� ल� ने�ही�, त�पायfत 
आज�र��र कूध�ही� वि�जय मिमळेत ने�ही�. जर दे���ने� पा�पा, आज�र आणिण म�त्य� य�&चा� ने�श कू� ल� ने�ही� तर त� 
नेश्वर�&च्य� मने�त नेष्ट ही�त ने�ही�त, तर य� तथ�कूत्तिथत मने�ल� त� अमर ��टत�त. ज� दे�� कूरू शकूत ने�ही�, 
म�णसो�ल� यत्ने कूरण्य�चा� गरज ने�ही�. जर दे���ने� आज�र� ल�कू�&ने� बार� कू� ल� ने�ही�, तर त� बार� ही�त ने�ही�त, 
कू�रण कू�णत�ही� कूम� शक्तीW असो�म सो�# शक्तीWच्य� बार�बार�चा� ने�ही�; पार&त4 दे��, सोत्य, ज��ने, �म, 
ने�वितम�ने�&च्य� �थ#ने�द्वा�र� आज�र� ल�कू�&ने� बार� कूरत�.

9. 318 : 5-13

श�र�रिरकू सो&��देने� र�ग�&चा� ��स्तवि�कूत� म्हीण�ने व्या�ख्य� कूरत�त;  पार&त4 श�स्त्रे असो� घा�विषत कूरत� कूW दे���ने�
सो�# कू�ही� विनेम�#ण कू� ल� आही�, जर� श�र�रिरकू इ&दिद्राय� सो�&गत�त कूW पादे�थ�#म4ळे�  र�ग ही�त� आणिण देe�� मने त� बार�
कूरू शकूत ने�ही� किंकूB�� कूरण�र ने�ही�.  भuवितकू सो&��देने� भuवितकू,  असोत्य,  स्��थ� किंकूB�� ने�चा अश� सो�#
ग�ष्ट�चा� उगम आणिण सोमथ#ने कूरत�त.  त� आत्म्य�ल� म�त�त घा�लत�ल,  ज��ने�ल� अशक्ती बाने�त�ल आणिण
सो�# ग�ष्ट�चा� ने�श कूरत�ल. भuवितकू अथ�#च्य� य� असोत्य�ल� आपाण आध्य�त्मित्मकू अथ�#च्य� सोत्य�ने� श�&त कू� ल�
पा�विहीज�.

10.    377 : 26-6

ही� बा�यबालचा� धडा� स्�त&त्रे प्ल�नेविफाल्डा ख्रि3श्चने सो�यन्सो चाचा#ने� तय�र कू� ल� ही�त�. मPर� बा�कूर एडा� य�&ने� त्तिलविहील�ल्य� किंकूBग ज�म्सो बा�यबालमध�ल 
विRस्टिस्टकूल कू�ट�शन्सो आणिण ख्रि3श्चने सो�यन्सो ट�क्स्टबा4कू, सो�यन्सो अUडा ही�ल्थ वि�थ कूW ट� दे स्क्रिस्Rप्चासो#मध�ल सो4ध�र�त्मकू पारिरच्छा�दे�&चा� रचाने� आही�.
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सो�# तथ�कूत्तिथत र�ग�चा� कू�रण म्हीणज� म�नेत्तिसोकू, एकू नेश्वर भ�त�, चा4कूWचा� वि�श्व�सो किंकूB�� आज�रपाण�चा� 
गरज आणिण शक्तीW य�चा� र्ख�त्रे�; मने4ष्य�च्य� ज��ने�चा� रक्षाण कूरण्य�सो मने असोही�य्य आही� आणिण त्य��र 
विनेय&त्रेण ठ� �ण्य�सो अक्षाम आही� अश� भ�त� दे�र्ख�ल आही�. य� अज्ञा�ने� म�ने�� वि�श्व�सो�त्तिश��य, कू�णत�ही� 
पारिरस्थिस्थत� दु�र्ख विनेम�#ण कूरण्य�सो स्�त�चा शक्तीWही�ने आही�. ही� र�ग��र�ल सो4प्त वि�श्व�सो आही�, तसो�चा र�ग�चा� 
भ�त� आही�, ज� आज�रपाण�ल� वि�त्तिशष्ट पारिरस्थिस्थत�श� ज�डात� आणिण दे�घा�&ने� एकूत्रे ज�डाल�ल� दिदेसोत�, जर� 
कूवि�त� आणिण सो&ग�त म�ने�� स्म�त�द्वा�र� एकूवित्रेतपाण� पा4नेरुत्पा�दिदेत कू� ल� ज�त�त. र�ग�ल� बा4द्धाn नेसोत�. नेकूळेत 
त4म्ही� स्�त�ल� भ�ग�यल� ल��त�. य�चा� सोमज त4म्ही�ल� य� आत्म-��क्य�ल� बादेलण्य�सो आणिण त्य�कू 
पारिरस्थिस्थत�ल� सोत्य�ने� सो�म�र� ज�ण्य�सो सोक्षाम कूर�ल.

11.    417 : 21-24

र�ग �eद्या�&ने� र्खर� ��ट� नेय�, कू�रण र�ग्य�ल� बार� कूरण्य�चा� म�ग# त्य�च्य�सो�ठJ अ��स्तवि�कू बाने�ण� ही� आही� ही� 
दिदेसो�ने य�त�.

12.    353 : 19-24

आपाण सो�# किंबाBदू&�र �ण#Rम सो�डाल� पा�विहीज�. आपाण अ&धश्रद्धा�चा� कू�ही�तर� आही� ही� म�न्य कूरत र�हू नेय�, तर 
त्य��र�ल सो�# श्रद्धा� सो�डा�ने आपाण शही�ण� असोल� पा�विहीज�. ज�व्ही� आपाण ही� त्तिशकूत� कूW त्रे4टn ��स्तवि�कू ने�ही�, 
त�व्ही� आपाण गत�सो�ठJ तय�र ही�ऊ, "म�ग� असोल�ल्य� ग�ष्ट� वि�सोरूने."

देeविनेकू कूत#व्या�

म�र� बा�कूर एडा� य�&ने�

र�जचा� �थ#ने�

देरर�ज �थ#ने� कूरण� ही� य� चाचा#मध�ल त्य�कू सोदेस्य�चा� कूत#व्या असो�ल� "त4झो� र�ज्य य�;" म�झ्य�मध्य�
देe�� सोत्य,  ज��ने आणिण �त� य�&चा� र�ज्य स्थ�विपात व्ही��� आणिण म�झ्य�पा�सो�ने सो�# पा�पा�&�र र�ज्य कूरु द्या�;
आणिण त4झो� शब्दे सो�# म�ने�ज�त�चा� स्ने�ही सोम�द्धा कूरु आणिण त्य�&च्य��र र�ज्य कूरु दे�!

चाचा# मPन्य4अल, अने4च्छा�दे आठ��, वि�भ�ग. 4

ही�त� � कू� त�चा� विनेयम

ही� बा�यबालचा� धडा� स्�त&त्रे प्ल�नेविफाल्डा ख्रि3श्चने सो�यन्सो चाचा#ने� तय�र कू� ल� ही�त�. मPर� बा�कूर एडा� य�&ने� त्तिलविहील�ल्य� किंकूBग ज�म्सो बा�यबालमध�ल 
विRस्टिस्टकूल कू�ट�शन्सो आणिण ख्रि3श्चने सो�यन्सो ट�क्स्टबा4कू, सो�यन्सो अUडा ही�ल्थ वि�थ कूW ट� दे स्क्रिस्Rप्चासो#मध�ल सो4ध�र�त्मकू पारिरच्छा�दे�&चा� रचाने� आही�.
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दे मदेर चाचा#च्य� सोदेस्य�&च्य� ही�त� किंकूB�� कू� त�बाद्दल �eरभ�� किंकूB�� कू� �ळे �eयत्तिक्तीकू आसोक्तीWचा उ �जने
दे�ऊ नेय�. वि�ज्ञा�ने�त देe��  �म एकूट्यां�ने�  म�णसो��र र�ज्य कूरत�;  आणिण एकू ख्रि3श्चने �eज्ञा�विनेकू �म�त ग�डा
सो4वि�ध�&ने� वितकिंबाBविबात कूरत�, पा�पा�चा� किंनेBदे� कूरत�, र्खर� बा&ध4त�, दे�नेश�रपाण� आणिण क्षाम� य�मध्य�. य� चाचा#मध�ल
सोदेस्य�&ने� देरर�ज सो�# कू�रच्य� ��ईट�पा�सो�ने ��चाल�ल�,  भवि�ष्य सो�&गण्य�पा�सो�ने,  न्य�यविने��ड्या�पा�सो�ने,  किंनेBदे�
कूरण्य�पा�सो�ने,  सोम4पादे�शने�त�ने,  भ��  पा�डाण्य�पा�सो�ने  किंकूB��  चा4कूWच्य�  म�ग�#ने�  भ�वि�त  ही�ण्य�पा�सो�ने
��चाण्य�सो�ठJ �थ#ने� कूर���.

चाचा# मPन्य4अल, अने4च्छा�दे आठ��, पा&थ. 1

कूत#व्या�चा� सोतकू# त�

आRमकू म�नेत्तिसोकू सो�चाने�वि�रूद्धा देरर�ज स्�त:  चा�  बाचा��  कूरण�,  आणिण दे��,  त्य�चा�  ने�त�  आणिण
म�ने�ज�त�बाद्दल त्य�च्य� जबा�बादे� . �्य� वि�सोरण� किंकूB�� दुल#क्षा कूरण� ही� य� चाचा#मध�ल त्य�कू सोदेस्य�चा� कूत#व्या
असो�ल. त्य�ने� कू� ल�ल्य� कू� त्य�&बार�बारचा त्य�चा� न्य�य ही�ईल.

चाचा# मPन्य4अल, अने4च्छा�दे आठ��, वि�भ�ग. 6

_____________________
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