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रवि���र� मा�चा 26, 2023

वि�षय — ��स्त�

सो�ने�र� माजकू� र:  य�कू�बा 1: 17

"प्रत्य�कू उत्तमा � पारिरपा�र्ण दे�र्णगी� �रूने य�त�. स्�गी$य प्रकू�श ज्य�ने� विनेमा�र्ण कू� ल� त्य� विपात्य�पा�सो�ने त� य�त�. आणिर्ण
ज्य�च्य��र त�र�*गीर्ण�च्य� हा�लचा�ल�चा� कू�हा�हा� पारिरर्ण�मा हा�त ने�हा�, अश� विपात्य�पा�सो�ने त� दे�र्णगी� य�त�."

उत्तरदे�य� ��चाने: य�हा�ने 1: 1-5
         उत्पात्तित्त 1: 4, 31

1 जगी�चा� उत्पात्तित्त हा�ण्य�पा��$ शब्देअस्तिस्तत्��त हा�त�. त� शब्दे दे���बार�बार हा�त�. आणिर्ण शब्दे दे�� हा�त�.
2 त� शब्दे सो1रू��त�पा�सो�नेचा दे���बार�बार हा�त�.
3 त्य�च्य�द्वा�र� (शब्दे�च्य�) सो� कू�हा� विनेमा�र्ण कूरण्य�त आल� त्य�च्य�त्तिश��य कू�हा�चा विनेमा�र्ण कूरण्य�त 

आल� ने�हा�.
4 त्य�च्य�माध्य� ज��ने हा�त�. त� ज��ने जगी�त�ल ल�कू�*सो�ठ4 प्रकू�श असो� हा�त�.
5 हा� प्रकू�श अ*धा�र�त प्रकू�शत�. पार्ण त्य� प्रकू�श�ल� अ*धा�र�ने� पार�भू�तकू� ल� ने�हा�.
4 दे���ने� प्रकू�श पा�विहाल� आणिर्ण त्य�ल� कूळल� कू8 त� चा�*गील� आहा�. ने*तर दे���ने� अ*धा�र�पा�सो�ने प्रकू�श 

��गीळ� कू� ल�.
31 आपार्ण कू� ल�ल� सो�कू�हा� फा�र चा�*गील� आहा� असो� दे���ने� पा�विहाल�.

धाडा� उपादे�श

बा�यबाल पा�सो�ने

हा� बा�यबालचा� धाडा� स्�त*त्र प्ल�नेविफाल्डा ख्रि?श्चने सो�यन्सो चाचाने� तय�र कू� ल� हा�त�. माBर� बा�कूर एडा� य�*ने� त्तिलविहाल�ल्य� किंकूEगी ज�म्सो बा�यबालमाधा�ल 
विGस्टिस्Iकूल कू�I�शन्सो आणिर्ण ख्रि?श्चने सो�यन्सो I�क्स्Iबा1कू, सो�यन्सो अKडा हा�ल्थ वि�थ कू8 I� दे स्क्रिस्Gप्चासोमाधा�ल सो1धा�र�त्माकू पारिरच्छे�दे�*चा� रचाने� आहा�.
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1. कू1 ल1स्सिस्सोयP 1: 3 (सो� 1st ,), 13, 16

3 आम्हा� ज�व्हा� त1माच्य�सो�ठ4 प्र�थने� कूरत�, त�व्हा� आम्हा� ने�हामा� दे���चा�, ज� आमाच्य� प्रभू� य�श� ख्रि?स्त�चा� 
विपात� आहा� त्य�चा�, आभू�र मा�नेत�.

13 दे���ने� अ*धा�र�च्य� अधिधापात्य�पा�सो�ने आमाचा� सो1Iकू� कू� ल� आणिर्ण त्य�च्य� विप्रय पा1त्र�च्य� र�ज्य�त आर्णल�.
16 कू�रर्ण स्�गी�त आणिर्ण पा�थ्���र सो� कू�हा� त्य�च्य� सो�माथ्य�ने� विनेमा�र्ण कू� ल� गी�ल�. ज� कू�हा� दृश्य आहा� 

आणिर्ण ज� कू�हा� अदृश्य आहा�, सिंसोEहा�सोने� असो�त किंकूE�� सो�माथ्य असो�, सोत्त�धा�श असो�त किंकूE�� अधिधापात� 
असो�त सो� कू�हा� त्य�च्य�द्वा�र� विनेमा�र्ण कू� ल� गी�ल�.

2. उत्पात्तित्त 12: 1-4, 6, 7

1 पारमा�श्वर अब्रा�मा�ल� म्हार्ण�ल�, त� आपाल� दे�श, आपाल� गीर्णगी�त � आपाल्य� बा�पा�चा� घर सो�डा; आणिर्ण मा� 
दे�ख��ने त्य� दे�श�त ज�.

2 मा� त1ल� आश���दे दे�ईने; त�झ्य� पा�सो�ने मा�ठ�  र�ष्ट्र विनेमा�र्ण कूर�ने; मा� त1झे� ने�� मा�ठ�  कूर�ने, ल�कू त1झ्य� 
ने���ने� इतर�*ने� आश���दे दे�त�ल,

3 ज� ल�कू त1ल� आश���दे दे�त�ल त्य�*ने� मा� आश���दे दे�ईने, आणिर्ण ज� ल�कू त1ल� श�पा दे�त�ल त्य�ने�* मा� 
श�पा दे�ईने. त1झ्य�मा1ळ� पा�थ्���र�ल सो�ल�कू आश���दिदेत हा�त�ल.

4 त�व्हा� अब्रा�मा�ने� पारमा�श्वर�चा� आज्ञा� मा�नेल�. त्य�ने� हा�र�ने सो�डाल� ल�I त्य�च्य� बार�बार गी�ल�. य� ��ळb 
अब्रा�मा पा*च्य�हात्तर �ष�cचा� हा�त�.

6 अब्रा�मा कूने�ने दे�श�त�ने प्र��सो कूर�त शख�मा गी��ल� आल� आणिर्ण मा�र�च्य� मा�ठ्या� ��क्षां�*पायcत गी�ल�. 
य�कू�ळb त्य� दे�श�त कूने�ने� ल�कू र�हा�त हा�त�.

7 पारमा�श्वर अब्रा�मा�सो देशने दे�ऊने म्हार्ण�ल�, हा� दे�श मा� त1झ्य� �*श�ज�*ने� दे�ईने. ज्य� ज�गी��र पारमा�श्वर�ने� 
अब्रा�मा�ल� देशने दिदेल� त्य� ज�गी� त्य�ने� पारमा�श्वर�चा� उपा�सोने� कूरण्य�सो�ठ4 एकू ��देb बा�*धाल�.

3. उत्पात्तित्त 17: 15-17, 19

15 दे�� अब्रा�हा�मा�ल� म्हार्ण�ल�, त1झे� बा�यकू� सो�र�य विहाल� मा� ने��ने ने�� दे�त�, वितचा� ने�� सो�र� असो� हा�ईल.
16 मा� वितल� आश���देbत कूर�ने; मा� वितल� मा1लगी� दे�ईने आणिर्ण त� बा�पा हा�श�ल. सो�र� अने�कू र�ष्ट्र�*चा� मा�त� 

हा�ईल र�ष्ट्र�*चा� र�ज� वितच्य� पा�सो�ने विनेपाजत�ल.
17 अब्रा�हा�मा�ने� दे���ल� ल��ने नेमाने कू� ल�, पार*त1 स्�त:श�चा हासो�ने त� म्हार्ण�ल�, मा� श*भूर �ष�cचा� आहा�; माल� 

मा1लगी� हा�र्ण� शक्य ने�हाg; आणिर्ण सो�र� नेव्�दे �ष�cचा� आहा�; वितल� मा�ल हा�ऊ शकूर्ण�र ने�हाg.
19 दे�� म्हार्ण�ल�, ने�हा�, मा� सो�*विगीतल� कू8 त1झे� बा�यकू� सो�र� विहाल� मा1लगी� हा�ईल; त्य�चा� ने�� त� इसोहा�कू 

ठ� �; मा� त्य�च्य�श� कूर�र कूर�ने; त� कूर�र त्य�च्य� �*शज�*सो�ठ4 धिचार*नेतर असो�ल.

हा� बा�यबालचा� धाडा� स्�त*त्र प्ल�नेविफाल्डा ख्रि?श्चने सो�यन्सो चाचाने� तय�र कू� ल� हा�त�. माBर� बा�कूर एडा� य�*ने� त्तिलविहाल�ल्य� किंकूEगी ज�म्सो बा�यबालमाधा�ल 
विGस्टिस्Iकूल कू�I�शन्सो आणिर्ण ख्रि?श्चने सो�यन्सो I�क्स्Iबा1कू, सो�यन्सो अKडा हा�ल्थ वि�थ कू8 I� दे स्क्रिस्Gप्चासोमाधा�ल सो1धा�र�त्माकू पारिरच्छे�दे�*चा� रचाने� आहा�.
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4. उत्पात्तित्त 18: 11, 13 (सो� 1st ,), 14

11 अब्रा�हा�मा � सो�र� �य�ने� फा�र म्हा�त�र� झे�ल� हा�त�. सो�र�चा� मा1ल� हा�ण्य�ज�गी� �य विनेघ�ने गी�ल� हा�त�.
13 त�व्हा� पारमा�श्वर अब्रा�हा�मा�ल� म्हार्ण�ल�.
14 पारमा�श्वर�ल� कू�हा� अशक्य आहा� कू�? य�त्य� �सो*तऋ त�त सो�*विगीतल्य�प्रमा�र्ण� मा� पा1न्हा� य�ईने त�व्हा� त1झे� 

बा�यकू� सो�र� विहाल� मा1लगी� हा�ईल.

5. उत्पात्तित्त 21: 1-3, 5

1 पारमा�श्वर�ने� सो�र�ल� दिदेल�ल� �चाने पा�ळल� � पा�र्ण कू� ल�.
2 सो�र� गीर�देर र�विहाल� आणिर्ण अब्रा�हा�मा�च्य� म्हा�त�रपार्ण� वितने� त्य�ल� मा1लगी� दिदेल�. ह्या� सोगीळ्य� गी�ष्टी� 

पारमा�श्वर�ने� �चाने दिदेल्य�प्रमा�र्ण� अगीदेb जश�च्य� तश�चा घडा�ने आल्य�.
3 अब्रा�हा�मा�पा�सो�ने सो�र�ल� मा1लगी� झे�ल� आणिर्ण त्य�ने� त्य�चा� ने�� इसोहा�कू ठ� �ल�.
5 इसोहा�कू जन्माल� त�व्हा� अब्रा�हा�मा श*भूर �ष�cचा� हा�त�.

6. इब्रा� 11: 3, 8-11

3 वि�श्व�सो�मा1ळ�चा आम्हा�*ल� सोमाजत� कू8, य� जगी�चा� विनेर्मिमाEत� दे���च्य� आज्ञा�ने� झे�ल�. म्हार्ण�ने ज� कू�हा� 
आत� दिदेसोत� त� ज� दिदेसोत नेव्हात� त्य�पा�सो�ने विनेमा�र्ण कू� ल� गी�ल�.

8 ज�व्हा� दे���ने� अब्रा�हा�मा�ल� पा�चा�रर्ण कू� ल� त�व्हा� वि�श्व�सो�ने�चा त्य�ने� आज्ञा�पा�लने कू� ल�. आणिर्ण त्य�ल� �तने
म्हार्ण�ने ज� ज�गी� धिमाळर्ण�र हा�त� त्य� ज�गी�कूडा� त� गी�ल�. आपार्ण कू�ठ�  ज�त आहा�त हा� त्य�ल� ठ�ऊकू 
नेसोत�ने�दे�ख�ल त� बा�हा�र पाडाल�.

9 वि�श्व�सो�ने� त� �चानेदेत्त दे�श�त एख�द्या� उपाऱ्य�सो�रख� र�विहाल�. इसोहा�कू � य�कू�बा य�*च्य�सो�रख� 
त�दे�ख�ल त*बा�त र�विहाल�. कू�रर्ण त� दे�घ�हा� अब्रा�हा�मा�ल� दिदेल�ल्य� त्य�चा �चाने�चा� ��रसोदे�र हा�त�.

10 ज्य� नेगीर�ल� माजबा�त पा�य� आहा� � ज्य�चा� प्रय�जकू बा�*धाकू�मा कू�र�गी�र स्�त:दे�� आहा� अश� नेगीर�चा� 
त� ��I पा�हा�त हा�त�.

11 आपार्ण दिदेल�ल्य� �चाने�बा�बात दे�� वि�श्व�सो� आहा� हा� ज�र्ण�ने सो�र� हा� जर� ��*झे हा�त� आणिर्ण अब्रा�हा�मा�चा� 
�य ल�कूर� हा�ण्य�च्य� अगीदेb माय�दे�पाल�कूडा� गी�ल� हा�त�, तर� वि�श्व�सो�ने� मा1ल�ल� जन्मा दे�ण्य�चा� शत्तिo 
त्य�*ने� धिमाळ�ल�.

7. 2 कूरिंरEथकूर�*सो 4: 1, 3, 4, 6, 18

1 म्हार्ण�ने दे���च्य� देय�द्वा�र� आम्हा�ल� हा� सो��� धिमाळ�ल� आहा�, आम्हा� धा�र सो�डात ने�हा�.

हा� बा�यबालचा� धाडा� स्�त*त्र प्ल�नेविफाल्डा ख्रि?श्चने सो�यन्सो चाचाने� तय�र कू� ल� हा�त�. माBर� बा�कूर एडा� य�*ने� त्तिलविहाल�ल्य� किंकूEगी ज�म्सो बा�यबालमाधा�ल 
विGस्टिस्Iकूल कू�I�शन्सो आणिर्ण ख्रि?श्चने सो�यन्सो I�क्स्Iबा1कू, सो�यन्सो अKडा हा�ल्थ वि�थ कू8 I� दे स्क्रिस्Gप्चासोमाधा�ल सो1धा�र�त्माकू पारिरच्छे�दे�*चा� रचाने� आहा�.
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3 आणिर्ण जर� आमाचा� श1भू�तमा�ने आ�रर्ण घ�तल�ल� आहा�, ज� ने�श पा��त आहा�त अश�*सो�ठ4 त� 
आच्छे�दिदेत आहा�.

4 य� जगी�च्य� दे���ने� अवि�श्व�सोर्ण�ऱ्य�*चा� माने� आ*धाळb कू� ल� आहा�त. य�सो�ठ4 कू8 ख्रि?स्त�च्य� गीqर�� 
सो1��तrचा� प्रकू�श त्य�*ने� पा�हात� य�ऊने नेय�. ज� दे���च्य� प्रवितमा�चा� आहा�.

6 कू�रर्ण दे��, ज� म्हार्ण�ल�, “अ*धा�र�त�ने प्रकू�श हा���.” त्य�ने� त� प्रकू�श, आमाच्य� अ*त:कूरर्ण�त 
ख्रि?स्त�च्य� चा�हा�ऱ्य�त दे���च्य� गीq��च्य� ज्ञा�ने�त दे�ख����.

18 म्हार्ण�ने आम्हा� ज्य� गी�ष्टी� कू�यमास्�रुपा�त दिदेसोत ने�हा�त वितकूडा� आमाचा� डा�ळ� ल���त ने�हा� पार्ण ज� 
दिदेसोत ने�हा�, पार्ण अवि�ने�श� आहा� त्य�कूडा� डा�ळ� ल��त�. कू�रर्ण ज� दिदेसोत� त� क्षांणिर्णकू आहा�, पार्ण ज� 
दिदेसोत ने�हा�, त� अने*तकू�ल�कू आहा�.

8. 1 कूरिंरEथकूर�*सो 2 2: 9 (म्हार्ण�ने), 10, 12-15

9 ... ज्य�प्रमा�र्ण� पावि�त्र श�स्त्र म्हार्णत�,“डा�ळ्य�*ने� पा�विहाल� ने�हा�, कू�ने�*ने� ऐकूल� ने�हा�, आणिर्ण माने1ष्य�च्य� 
अ*त:कूरर्ण�ने� ज� उपाजवि�ल� ने�हा�, त� दे���ने� त्य�च्य��र प्र�मा कूरर्ण�ऱ्य�*सो�ठ4 तय�र कू� ल� आहा�.

10 पार*त1 दे���ने� त� आत्म्य�च्य� द्वा�र� आपार्ण�*सो प्रकूI कू� ल� आहा�. कू�रर्ण आत्मा� हा� प्रत्य�कू गी�ष्टी�चा� शqधा 
घ�त�, ए�ढे�चा नेव्हा� तर त� दे���च्य� सोख�लत�च्य� गी1प्तत�चा�हा� श�धा घ�त�.

12 पार*त1 आम्हा�*ल� जगी�चा� आत्मा� धिमाळ�ल� ने�हा�, तर दे���पा�सो�नेचा� आत्मा� धिमाळ�ल� आहा�. य�सो�ठ4 कू8, 
दे���ने� ज्य� गी�ष्टी� फा1 कूI दिदेल्य� आहा�त त्य�*चा� आम्हा�*ल� ज्ञा�ने व्हा���.

13 मा�ने�� ज्ञा�ने�ने� त्तिशकूवि�ल�ल्य� शब्दे�*ने� आम्हा� य� गी�ष्टी� सो�*गीत ने�हा�, तर आत्म्य�ने� त्तिशकूवि�ल�ल्य� 
शब्दे�*ने�, आध्य�स्तित्माकू शब्दे उपाय�गी�त आर्ण�ने आध्य�स्तित्माकू गी�ष्टीgचा� स्पाष्टी�कूरर्ण कूरत�.

14 स्��भू�वि�कू माने1ष्य दे���च्य� आत्म्य�ने� प्रगीI झे�ल�ल्य� गी�ष्टी� ग्रहार्ण कूर�त ने�हा�. कू�रर्ण त्य� त्य�ल� 
मा�खपार्ण�च्य� आहा�त. आणिर्ण त्य� त्य�ल� सोमाजत ने�हा�त, कू�रर्ण त्य�*चा� आध्य�स्तित्माकू रिरत�ने� पा�रख कू� ल�
ज�त�.

15 पार*त1 आध्य�स्तित्माकू माने1ष्य सो� गी�ष्टी पा�रख� शकूत� कू�रर्ण त्य�चा� पा�रख कूरर्ण� कू�र्ण�ल�हा� शक्य नेसोत�, 
कू�रर्ण पावि�त्र श�स्त्र म्हार्णत�.

9. 1 इवितहा�सो 29: 11, 13

11 माविहामा�, पार�Gमा, श�भू�, वि�जय आणिर्ण सोन्मा�ने हा� सो� त1झे�चा आहा�त कू�रर्ण स्�गी - पा�थ्���र ज� ज� 
कू�हा� आहा� त� त1झे�चा आहा�. पारमा�श्वर�, हा� र�ज्य त1झे�चा आहा�. य� सो�गीळ्य�*चा� श�स्त� आणिर्ण मा1कू1 Iमार्ण� 
त�चा आहा�सो.

13 दे���, आम्हा� त1झे� आभू�र मा�नेत� आणिर्ण त1झ्य� प्रत�पा� ने���चा� स्त1त� कूरत�.

हा� बा�यबालचा� धाडा� स्�त*त्र प्ल�नेविफाल्डा ख्रि?श्चने सो�यन्सो चाचाने� तय�र कू� ल� हा�त�. माBर� बा�कूर एडा� य�*ने� त्तिलविहाल�ल्य� किंकूEगी ज�म्सो बा�यबालमाधा�ल 
विGस्टिस्Iकूल कू�I�शन्सो आणिर्ण ख्रि?श्चने सो�यन्सो I�क्स्Iबा1कू, सो�यन्सो अKडा हा�ल्थ वि�थ कू8 I� दे स्क्रिस्Gप्चासोमाधा�ल सो1धा�र�त्माकू पारिरच्छे�दे�*चा� रचाने� आहा�.
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वि�ज्ञा�ने आणिर्ण आर�ग्य

1. 513 : 26 (दे��)-27

दे�� सो� प्रकू�रचा� ��स्तवि�कूत� विनेमा�र्ण कूरत�. त्य�चा� वि�चा�र हा� आध्य�स्तित्माकू ��स्त� आहा�त.

2. 275 : 10-19

त्य�च्य� वि�ज्ञा�ने�त असोण्य�चा� ��स्त� आणिर्ण Gमा सोमाज�ने घ�ण्य�सो�ठ4, आपार्ण खर�खर ज� कू�हा� आहा� त्य� 
सो��cचा� देy�� तत्� म्हार्ण�ने दे���ल� गीर्णने� कूरूने सो1रु��त कू� ल� पा�विहाज�. आत्मा�, ज��ने, सोत्य, प्र�मा, एकू म्हार्ण�ने 
एकूत्र, आणिर्ण दे���सो�ठ4 श�स्त्र�चाने�य ने��� आहा�त. सो� पादे�थ, बा1द्धीb, शहा�र्णपार्ण, अस्तिस्तत्�, अमारत्�, कू�रर्ण 
आणिर्ण पारिरर्ण�मा ईश्वर�चा� आहा�त. हा� त्य�चा� गी1र्णधामा आहा�त, अने*त देy�� तत्त्�, प्र�मा�चा� श�श्वत प्रकूIbकूरर्ण. 
कू�र्णत�हा� शहा�र्णपार्ण शहा�र्णपार्ण�चा� ने�हा� तर त्य�चा� बा1द्धीb आहा�. कू�र्णत�हा� सोत्य सोत्य ने�हा�, कू�र्णत�हा� प्र�मा 
सो1*देर ने�हा�, ज��ने हा� ज��ने ने�हा� पार*त1 देy�� आहा�; चा�*गील� ने�हा�, पार्ण चा�*गील� दे�� दे�त�.

3. 512 : 20-25

आत्मा� त्य�च्य� स्�त|च्य� श1द्धी आणिर्ण पारिरपा�र्ण कूल्पाने�*च्य� गी1र्ण�कू�र�ल� आश���दे दे�त�. एकू� माने�च्य� अने*त 
घIकू�*पा�सो�ने सो� स्�रूपा, र*गी, गी1र्ण�त्त� आणिर्ण प्रमा�र्ण उत्पान्ने हा�त� आणिर्ण हा� प्र�थधिमाकू आणिर्ण दुय्यमा दे�न्हा� 
मा�नेत्तिसोकू आहा�त. त्य�*चा� आध्य�स्तित्माकू स्�रूपा कू� �ळ आध्य�स्तित्माकू इ*दि�य�*द्वा�र�चा ओळखल� ज�त�.

4. 507 : 15-23, 28-5

आत्म्य�चा� वि�श्व देy�� तत्त्� किंकूE�� ज��ने�चा� सोजनेश�ल शo8 प्रवितकिंबाEविबात कूरत�, ज� माने�च्य� बाहुवि�धा 
स्�रूपा�*चा� पा1नेरुत्पा�देने कूरत� आणिर्ण सो*य1गी कूल्पाने� माने1ष्य�च्य� गी1र्ण�कू�र��र विनेय*त्रर्ण ठ� �त�. झे�डा आणिर्ण 
औषधा� �नेस्पात� त्य�*च्य� स्�त|च्य� कू�र्णत्य�हा� प्रसो�र शo8मा1ळ� फाळ दे�त ने�हा�त, पार*त1 त� सो� सोमा�वि�ष्टी 
असोल�ल्य� माने�चा� प्रवितकिंबाEविबात कूरत�त म्हार्ण�ने. भूqवितकू जगी म्हार्णज� नेश्वर माने आणिर्ण मा�र्ण�सो एकू विनेमा�त�. 
�yज्ञा�विनेकू देy�� सो�ष्टी� अमार माने आणिर्ण दे���ने� विनेमा�र्ण कू� ल�ल� वि�श्व घ�विषत कूरत�.

सो�ष्टी� सोदेy� प्रकूI हा�त असोत� आणिर्ण त� त्य�च्य� अत1लने�य स्त्र�त�च्य� स्�रूपा�त�ने सोतत प्रकूI हा�त र�विहाल� 
पा�विहाज�. नेश्वर सो*��देने� हा� दिदेसोर्ण� उलI कूरत� आणिर्ण कूल्पाने�*ने� सो�विहात्य म्हार्णत�त. अश� प्रकू�र� चा1कू8चा� अथ 
ल��ल� गी�ल्य�ने�, देy�� कूल्पाने� मा�ने�� किंकूE�� भूqवितकू श्रद्धी�च्य� पा�तळb�र घसोरल�ल� दिदेसोत�, ज्य�ल� मात्य माने1ष्य
म्हार्णत�त. पार*त1 बा�ज स्�त|माध्य� आहा�, कू� �ळ देy�� माने सो� आहा� आणिर्ण सो� पा1नेरुत्पा�दिदेत कूरत� - जसो� माने 
गी1र्ण�कू�र आहा�, आणिर्ण माने�चा� अने*त कूल्पाने�, माने1ष्य आणिर्ण वि�श्व, उत्पा�देने आहा�.

5. 505 : 16-17, 26-28

हा� बा�यबालचा� धाडा� स्�त*त्र प्ल�नेविफाल्डा ख्रि?श्चने सो�यन्सो चाचाने� तय�र कू� ल� हा�त�. माBर� बा�कूर एडा� य�*ने� त्तिलविहाल�ल्य� किंकूEगी ज�म्सो बा�यबालमाधा�ल 
विGस्टिस्Iकूल कू�I�शन्सो आणिर्ण ख्रि?श्चने सो�यन्सो I�क्स्Iबा1कू, सो�यन्सो अKडा हा�ल्थ वि�थ कू8 I� दे स्क्रिस्Gप्चासोमाधा�ल सो1धा�र�त्माकू पारिरच्छे�दे�*चा� रचाने� आहा�.
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आत्मा� अश� सोमाज प्रदे�ने कूरत� ज� चा�तने� उत्थ�ने कूरत� आणिर्ण सो� सोत्य�कूडा� ने�त�.

हा� सोमाज बाqद्धिद्धीकू ने�हा�, वि�द्वात्त�प्र�प्त�चा� पारिरर्ण�मा ने�हा�; हा� सो� गी�ष्टीgचा� ��स्त� आहा�.

6. 525 : 20-24, 28-29

सो� कू�हा� चा�*गील� किंकूE�� य�ग्य, दे���ने� बाने�ल�. ज� कू�हा� विनेरुपाय�गी� किंकूE�� अपा�यकू�रकू आहा�, त� त्य�ने� बाने�ल� 
ने�हा� - म्हार्ण�ने त� अ��स्त� आहा�. उत्पात्त�च्य� वि�ज्ञा�ने�माध्य�, आपार्ण ��चात� कू8 त्य�ने� ज� कू�हा� बाने�ल� हा�त� त� 
सो� त्य�ने� पा�विहाल�, "आणिर्ण पा�हा�, त� ख�पा चा�*गील� हा�त�." … पा�पा, आज�रपार्ण आणिर्ण मा�त्य� हा� ��स्त��पा�सो�ने 
रविहात मा�नेल� पा�विहाज� कू�रर्ण त� चा�*गील� आहा�त, दे���.

7. 273 : 16-18, 21-24, 29-3

पादे�थ आणिर्ण �yद्याकू8य वि�ज्ञा�ने�च्य� तथ�कूत्तिथत विनेयमा�*ने� कूधा�हा� नेश्वर�*ने� सो*पा�र्ण, सो1सो*��देb आणिर्ण अमार 
बाने�ल� ने�हा�. आत्म्य�द्वा�र� श�त्तिसोत असोत�ने� माने1ष्य सो1सो*��देb असोत�.

अध्य�स्तित्माकू कू�यदे� रद्द कूरण्य�सो�ठ4 दे���ने� कूधा�हा� भूqवितकू कू�यदे� तय�र कू� ल� ने�हा�. जर असो� भूqवितकू 
कू�यदे� असो�ल तर त� आत्मा�, दे���च्य� �चास्��ल� वि�र�धा कूर�ल आणिर्ण विनेमा�त्य�च्य� शहा�र्णपार्ण�ल� वि�र�धा 
कूर�ल.

वि�ज्ञा�ने देशवि�त� कू8 भूqवितकू, पारस्पारवि�र�धा� नेश्वर मात� आणिर्ण वि�श्व�सो ने�हामा�चा त्र1Ibचा� पारिरर्ण�मा उत्सोर्जिजEत 
कूरत�त, पार*त1 नेश्वर माने�चा� हा� ��त��रर्ण नेyवितकू आणिर्ण आर�ग्य�सो�ठ4 वि�ने�शकू�र� असो� शकूत ने�हा� ज�व्हा� 
ख्रि?श्चने वि�ज्ञा�ने�ने� त्�रिरत आणिर्ण धिचाकू�Ibने� वि�र�धा कू� ल�. सोत्य आणिर्ण प्र�मा य� मा�नेत्तिसोकू दुबालत��र उत�र� दे�त�त
आणिर्ण अश� प्रकू�र� अस्तिस्तत्� दिIकू��ने ठ� �त�त.

8. 128 : 4-19

वि�ज्ञा�ने हा� शब्दे, य�ग्यरिरत�ने� सोमाजल� ज�त�, त� कू� �ळ दे���च्य� विनेयमा�*ने� आणिर्ण त्य�च्य� वि�श्व�च्य� श�सोने�श� 
सो*बा*धिधात आहा�, ज्य�माध्य� माने1ष्य�चा� सोमा���श आहा�. य��रूने, व्या��सो�वियकू आणिर्ण सो1सो*स्कू� त वि�द्वा�ने�*ने� असो� 
आढेळ�ने आल� आहा� कू8 ख्रि?श्चने वि�ज्ञा�ने त्य�*चा� सोहानेशo8 आणिर्ण मा�नेत्तिसोकू शo8 ��ढे�त�, त्य�*चा� चा�रिरत्र्य�चा� 
धा�रर्ण� ��ढे�त�, त्य�*ने� त�व्रत� आणिर्ण व्या�पाकूत� दे�त� आणिर्ण त्य�*च्य� सो�मा�न्य क्षांमात�पा�क्षां� ज�स्त कूरण्य�चा� 
क्षांमात� दे�त�. मा�ने�� माने, य� अध्य�स्तित्माकू सोमाज1त�ने� ओतप्र�त, अधिधाकू ल�धिचाकू बानेत�, ज�स्त सोहानेश�लत� 
कूरण्य�सो सोक्षांमा हा�त�, स्�त|पा�सो�ने कू�हा�सो� सो1Iत� आणिर्ण कूमा� वि�श्र�*त�चा� आ�श्यकूत� असोत�. अस्तिस्तत्��च्य� 
वि�ज्ञा�ने�चा� ज्ञा�ने मा�र्णसो�च्य� सो1प्त क्षांमात� आणिर्ण शक्यत� वि�कूत्तिसोत कूरत�. हा� वि�चा�र�*चा� ��त��रर्ण ��ढे�त�, 
माने1ष्य�*ने� व्या�पाकू आणिर्ण उच्चा क्षां�त्र�*माध्य� प्र��श दे�त�. हा� वि�चा�र�*त�ल� त्य�च्य� अ*तदृष्टी� आणिर्ण दूरदेश$त�च्य� मा�ळ 
हा��त ��ढे�त�.

हा� बा�यबालचा� धाडा� स्�त*त्र प्ल�नेविफाल्डा ख्रि?श्चने सो�यन्सो चाचाने� तय�र कू� ल� हा�त�. माBर� बा�कूर एडा� य�*ने� त्तिलविहाल�ल्य� किंकूEगी ज�म्सो बा�यबालमाधा�ल 
विGस्टिस्Iकूल कू�I�शन्सो आणिर्ण ख्रि?श्चने सो�यन्सो I�क्स्Iबा1कू, सो�यन्सो अKडा हा�ल्थ वि�थ कू8 I� दे स्क्रिस्Gप्चासोमाधा�ल सो1धा�र�त्माकू पारिरच्छे�दे�*चा� रचाने� आहा�.
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9. 67 : 25-8

ल�कूविप्रय ख्रि?श्चने धामा�च्य� माय�दिदेत प्रदेशने�माध्य� आध्य�स्तित्माकू शo8चा� अभू�� शतकू�ने1शतकू�  श्रमा श�*त कूरत 
ने�हा�. अध्य�स्तित्माकू, श�र�रिरकू नेव्हा�, चा�तने� आ�श्यकू आहा�. पा�पा, र�गी आणिर्ण मा�त्य� य�*पा�सो�ने सो1Iकू� झे�ल�ल� 
माने1ष्य खर� उपामा� किंकूE�� आध्य�स्तित्माकू आदेश सो�देर कूरत�.

धामा आणिर्ण �yद्याकू प्रर्ण�ल� श�र�रिरकू ��देने� आणिर्ण सो1ख�*�र उपाचा�र कूरत�त, पार*त1 य�श�ने� अश� कू�र्णत्य�हा� 
कू�रर्ण�मा1ळ� किंकूE�� पारिरर्ण�मा�मा1ळ�  हा�र्ण�ऱ्य� दु|ख�*ने� फाIकू�रल�. य1गी ज�ळ य�त� ज�व्हा� अस्तिस्तत्��च्य� सोत्य�चा� 
सोमाज खऱ्य� धामा�चा� आधा�र असो�ल. सोध्य� माने1ष्य हा�स्य�स्पादे सोमाजण्य�च्य� भू�त�ने� हाळ�हाळ� प्रगीत� कूरत�. त� 
फाB शने, अणिभूमा�ने आणिर्ण भू��ने�चा� गी1ल�मा आहा�त. कूधा�तर� आपार्ण त्तिशकू� य� कू8 आत्मा� य� माहा�ने 
��स्त1वि�श�रदे�ने� वि�ज्ञा�ने�त स्त्र� आणिर्ण पा1रुष कूसो� विनेमा�र्ण कू� ल�. आपार्ण क्षांर्णभू*गी1र आणिर्ण ख�I�पार्ण�ने� कू* I�ळल� 
पा�विहाज� आणिर्ण आपाल्य� सो��च्चा स्��णिभूमा�ने�ल� अडाथळ� आर्णर्ण�र� कू�र्णत�हा� गी�ष्टी जपाल� पा�विहाज�.

10.    544 : 13-17

वि�ज्ञा�ने�त, माने पादे�थ विनेमा�र्ण कूरत ने�हा� आणिर्ण पादे�थ माने�चा� विनेर्मिमाEत� कूरत ने�हा�. कू�र्णत्य�हा� नेश्वर माने�ल� 
विनेमा�र्ण किंकूE�� नेष्टी कूरण्य�चा� शo8 किंकूE�� अधिधाकू�र किंकूE�� शहा�र्णपार्ण ने�हा�. सो� कू�हा� एकू� माने�च्य�, अगीदेb 
दे���च्य� विनेय*त्रर्ण�ख�ल� आहा�.

11.    403 : 14-20

जर त1म्हा�ल� हा� सोमाजल� असो�ल कू8 नेश्वर अस्तिस्तत्� हा� आत्मा-फासो�र्ण�कू8चा� अ�स्थ� आहा� आणिर्ण अस्तिस्तत्��चा�
सोत्य ने�हा�. नेश्वर माने सोतत नेश्वर शर�र��र ख�ट्या� मात�*चा� पारिरर्ण�मा विनेमा�र्ण कूरत असोत�; आणिर्ण त� असो�चा 
चा�ल� र�हा�ल, ज�पायcत नेश्वर त्र1Ib सोत्य�द्वा�र� त्य�च्य� कू�ल्पाविनेकू शo�पा�सो�ने �*धिचात हा�त ने�हा�, ज� नेश्वर 
भ्रमा�चा� गी�सोमार ज�ळ� कू�ढे�ने I�कूत�.

12.    310 : 5-8

पादे�थ कूल्पाने�श�ल नेश्वर माने-शo8ने� बानेल�ल� आहा�, पार*त1 सो� शo8 देy�� माने आहा�. वि�चा�र श��Ib सो� 
स्�रूपा�त, पादे�थ आणिर्ण र*गी�त सोमाजल� आणिर्ण पा�विहाल� ज�ईल, पार*त1 भूqवितकू सो�थ�त्तिश��य.

13.    205 : 32-3

हा� बा�यबालचा� धाडा� स्�त*त्र प्ल�नेविफाल्डा ख्रि?श्चने सो�यन्सो चाचाने� तय�र कू� ल� हा�त�. माBर� बा�कूर एडा� य�*ने� त्तिलविहाल�ल्य� किंकूEगी ज�म्सो बा�यबालमाधा�ल 
विGस्टिस्Iकूल कू�I�शन्सो आणिर्ण ख्रि?श्चने सो�यन्सो I�क्स्Iबा1कू, सो�यन्सो अKडा हा�ल्थ वि�थ कू8 I� दे स्क्रिस्Gप्चासोमाधा�ल सो1धा�र�त्माकू पारिरच्छे�दे�*चा� रचाने� आहा�.
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ज�व्हा� आपार्ण पारमा�त्म्य�श� आपाल� सो*बा*धा पा�र्णपार्ण� सोमाज�ने घ�त�, त�व्हा� आपाल्य�ल� त्य�च्य�त्तिश��य दुसोर� 
कू�र्णत�हा� माने असो� शकूत ने�हा�, - दुसोर� कू�र्णत�हा� प्र�मा, शहा�र्णपार्ण किंकूE�� सोत्य नेसोत�, ज��ने�चा� दुसोर� 
कू�र्णत�हा� भू��ने� नेसोत� आणिर्ण पादे�थ किंकूE�� त्र1Ibच्य� अस्तिस्तत्��चा� ज�र्ण�� नेसोत�.

देyविनेकू कूतव्या�

मा�र� बा�कूर एडा� य�*ने�

र�जचा� प्र�थने�

देरर�ज प्र�थने� कूरर्ण� हा� य� चाचामाधा�ल प्रत्य�कू सोदेस्य�चा� कूतव्या असो�ल| "त1झे� र�ज्य य�;" मा�झ्य�माध्य�
देy�� सोत्य,  ज��ने आणिर्ण प्र�त� य�*चा� र�ज्य स्थ�विपात व्हा��� आणिर्ण मा�झ्य�पा�सो�ने सो� पा�पा�*�र र�ज्य कूरु द्या�;
आणिर्ण त1झे� शब्दे सो� मा�ने�ज�त�चा� स्ने�हा सोमा�द्धी कूरु आणिर्ण त्य�*च्य��र र�ज्य कूरु दे�!

चाचा माBन्य1अल, अने1च्छे�दे आठ��, वि�भू�गी. 4

हा�त� � कू� तgचा� विनेयमा

दे मादेर चाचाच्य� सोदेस्य�*च्य� हा�त� किंकूE�� कू� त�बाद्दल �yरभू�� किंकूE�� कू� �ळ �yयत्तिoकू आसोo8चा उत्त�जने
दे�ऊ नेय�. वि�ज्ञा�ने�त देy��  प्र�मा एकूट्या�ने�  मा�र्णसो��र र�ज्य कूरत�;  आणिर्ण एकू ख्रि?श्चने �yज्ञा�विनेकू प्र�मा�त गी�डा
सो1वि�धा�*ने� प्रवितकिंबाEविबात कूरत�, पा�पा�चा� किंनेEदे� कूरत�, खर� बा*धा1त�, दे�नेश�रपार्ण� आणिर्ण क्षांमा� य�माध्य�. य� चाचामाधा�ल
सोदेस्य�*ने� देरर�ज सो� प्रकू�रच्य� ��ईI�पा�सो�ने ��चाल�ल�,  भूवि�ष्य सो�*गीण्य�पा�सो�ने,  न्य�यविने��ड्या�पा�सो�ने,  किंनेEदे�
कूरण्य�पा�सो�ने,  सोमा1पादे�शने�त�ने,  प्रभू��  पा�डाण्य�पा�सो�ने  किंकूE��  चा1कू8च्य�  मा�गी�ने�  प्रभू�वि�त  हा�ण्य�पा�सो�ने
��चाण्य�सो�ठ4 प्र�थने� कूर���.

चाचा माBन्य1अल, अने1च्छे�दे आठ��, पा*थ. 1

कूतव्या�चा� सोतकू त�

आGमाकू मा�नेत्तिसोकू सो�चाने�वि�रूद्धी देरर�ज स्�त:  चा�  बाचा��  कूरर्ण�,  आणिर्ण दे��,  त्य�चा�  ने�त�  आणिर्ण
मा�ने�ज�त�बाद्दल त्य�च्य� जबा�बादे� . �्य� वि�सोरर्ण� किंकूE�� दुलक्षां कूरर्ण� हा� य� चाचामाधा�ल प्रत्य�कू सोदेस्य�चा� कूतव्या
असो�ल. त्य�ने� कू� ल�ल्य� कू� त्य�*बार�बारचा त्य�चा� न्य�य हा�ईल.

चाचा माBन्य1अल, अने1च्छे�दे आठ��, वि�भू�गी. 6

हा� बा�यबालचा� धाडा� स्�त*त्र प्ल�नेविफाल्डा ख्रि?श्चने सो�यन्सो चाचाने� तय�र कू� ल� हा�त�. माBर� बा�कूर एडा� य�*ने� त्तिलविहाल�ल्य� किंकूEगी ज�म्सो बा�यबालमाधा�ल 
विGस्टिस्Iकूल कू�I�शन्सो आणिर्ण ख्रि?श्चने सो�यन्सो I�क्स्Iबा1कू, सो�यन्सो अKडा हा�ल्थ वि�थ कू8 I� दे स्क्रिस्Gप्चासोमाधा�ल सो1धा�र�त्माकू पारिरच्छे�दे�*चा� रचाने� आहा�.
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_____________________

हा� बा�यबालचा� धाडा� स्�त*त्र प्ल�नेविफाल्डा ख्रि?श्चने सो�यन्सो चाचाने� तय�र कू� ल� हा�त�. माBर� बा�कूर एडा� य�*ने� त्तिलविहाल�ल्य� किंकूEगी ज�म्सो बा�यबालमाधा�ल 
विGस्टिस्Iकूल कू�I�शन्सो आणिर्ण ख्रि?श्चने सो�यन्सो I�क्स्Iबा1कू, सो�यन्सो अKडा हा�ल्थ वि�थ कू8 I� दे स्क्रिस्Gप्चासोमाधा�ल सो1धा�र�त्माकू पारिरच्छे�दे�*चा� रचाने� आहा�.


