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वि�षय — मा�णू�स

स�ने�र� माजकू� र:  स्तो�त्रस�वि�तो� 146: 5

"पाणू ज� ल�कू दे���ल� मादेतो�बाद्दल वि�चा�रतो�तो तो� स!खी� असतो�तो."

उत्तरदे�य� ��चाने: मात्तय 7: 7-12

7 मा�गा� म्�णूज� तो!म्���ल� तो� दे�ण्य�तो य�ईल. शो�धा� आणिणू तो!म्���ल� तो� स�पाडे�ल, ठ�कू� आणिणू तो!माच्य�स�ठ0 
दे�र उघडेल� ज�ईल,

8 कू�रणू प्रत्य�कूजणू ज� मा�गातो� त्य�ल� मिमाळतो�, ज� शो�धातो� त्य�ल� स�पाडेतो�, आणिणू ज� ठ�कू��तो�, 
त्य�च्य�स�ठ0 दे�र उघडेल� ज�तो�.

9 तो!माच्य�पा6कू7 अस� कू�णू माने!ष्य आ�� कू7, ज� आपाल्य� मा!ल�ने� भा�कूर मा�विगातोल� तोर त्य�ल� देगाडे दे�ईल?
10 किंकू<�� मा�स� मा�विगातोल�, तोर त्य�ल� स�पा दे�ईल?
11 ��ईट अस�ने�� जर तो!म्���ल� आपाल्य� मा!ल��ने� चा��गाल्य� गा�ष्टी� दे�ण्य�चा� कूळतो� तोर तो!माच्य� स्�गा�तो�ल 

विपात्य�कूडे� ज� मा�गातो�तो, त्य��च्य� गारज� तो� विकूतो� चा��गाल्य� प्रकू�र� भा�गा��ल?
12 य�स�ठ0 ज्य� गा�ष्टी� ल�कू��ने� तो!माच्य�स�ठ0 कूर�व्या� अस� तो!म्���ल� ��टतो� त्य� स� गा�ष्टी� तो!म्���� 

त्य��च्य�स�ठ0 कूर�. कू�रणू विनेयमाशो�स्त्र�च्य� � स�दे�ष्टी�य��च्य� शिशोकू�णू�चा� स�र ��चा आ��.

धाडे� उपादे�शो

बा�यबाल पा�स�ने

1. उत्पाशित्त 1: 1, 26-28 (स� :), 31 (स� 1st.)

�� बा�यबालचा� धाडे� स्�तो�त्र प्ल�नेविCल्डे ख्रिEश्चने स�यन्स चाचाने� तोय�र कू� ल� ��तो�. माHर� बा�कूर एडे� य��ने� शिलवि�ल�ल्य� किंकू<गा ज�म्स बा�यबालमाधा�ल 
विJस्टिस्टकूल कू�ट�शोन्स आणिणू ख्रिEश्चने स�यन्स ट�क्स्टबा!कू, स�यन्स अMडे ��ल्थ वि�थ कू7 ट� दे स्क्रिस्Jप्चासमाधा�ल स!धा�र�त्माकू पारिरच्छे�दे��चा� रचाने� आ��.
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1 दे���ने� आकू�शो � पा�थ्�� विनेमा�णू कू� ल�.
26 मागा दे�� बा�लल�, आपाणू आपाल्य� प्रवितोरूपा�चा� आपाल्य� स�रखी� माने!ष्य विनेमा�णू कूरु; समा!द्रा�तो�ल मा�स�, 

आकू�शो�तो�ल पाक्षी�, स� �नेपाशो�, मा�ठ0 जने��र� � जमिमाने��र सरपाटणू�र� स� ल��ने प्र�णू� य��च्य��र तो� 
सत्त� चा�लवि�तो�ल.

27 तो�व्�� दे���ने� आपाल्य� प्रवितोरुपा�चा� माने!ष्य विनेमा�णू कू� ल�; दे���चा� प्रवितोरुपा अस� तो� विनेमा�णू कू� ल�; नेर � 
ने�र� अशो� तो� विनेमा�णू कू� ल�.

28 दे���ने� त्य��ने� आशो���दे दिदेल�; दे�� त्य��ने� म्�णू�ल�, Cलद्रा�पा व्��, बाहुगा!णिणूतो व्�� आणिणू पा�थ्�� व्या�पा�ने 
ट�कू�.

31 आपाणू कू� ल�ल� स�कू��� C�र चा��गाल� आ�� अस� दे���ने� पा�वि�ल�.

2. स्तो�त्रस�वि�तो� 8: 1, 3-6

1 पारमा�श्वर�, मा�झ्य� स्��मा� तो!झे� ने�� पा�थ्���र�ल ने���तो स��तो चा��गाल� आ��, थ�र आ��. तो!झ्य� ने���ने� 
तो!ल� स्�गा�तो गा]र� प्र�प्तोकूरुने दिदेल� आ��.

3 पारमा�श्वर�, तो� तो!झ्य� ��तो��ने� विनेमा�णू कू� ल�ल्य� आकू�शो�कूडे� मा� बाघतो� तो� कू� ल�ल्य� चा�द्रा आणिणू तो�ऱ्य��कूडे� 
मा� बाघतो�. आणिणू माल� आश्चय ��टतो�.

4 ल�कू तो!ल� इतोकू�  मा�त्��चा� कू� ��टतो�तो? तो� त्य��चा� आठ�णू तोर� कू� ठ� �तो�स? ल�कूतो!झ्य�स�ठ0 इतोकू�  
मा�त्��चा� कू� आ��तो? तो� त्य��चा� देखील तोर� कू� घ�तो�स?

5 पार�तो! ल�कू तो!ल� मा�त्��चा� ��टतो�तो. तो� त्य��ने� ज�ळ ज�ळ दे��चा बाने�ल�स आणिणू तो� ल�कू��ने� गा]र��चा� 
आणिणू मा�ने�चा� मा!कू! ट चाढवि�तो�स.

6 तो� ल�कू��ने� तो� विनेमा�णू कू� ल�ल्य� स� गा�ष्टीaचा� अमिधापात्य दिदेल�स.

3. स्तो�त्रस�वि�तो� 128: 1, 2, 4

1 पारमा�श्वर�चा� स� भाक्त स!खी� आ��तो. तो� दे���च्य� इच्छे� प्रमा�णू� जगातो�तो.
2 तो� ज्य� गा�ष्टीaस�ठ0 कू�मा कूरतो�स त्य� गा�ष्टीaचा� तो� उपाभा�गा घ�शो�ल, तो� आने�देc र���शो�ल आणिणू तो!झ्य� 

बा�बातो�तो चा��गाल्य� गा�ष्टी� घडेतो�ल.
4 पारमा�श्वर अशो� र�तो�ने� त्य�च्य� भाक्त��ने� आशो���दे दे�ईल.

4. 1 तो�माथ्य�ल� 6: 6 (दे��पाणू)-8

6 ... पा��तो� स�तो�ष�ने� दे���चा� स��� कूर�तो असतो�ने� मिमाळणू�र� समा�धा�ने �� C�र मा�ठ� ल�भा आ��.
7 कू�रणू आपाणू जगा�तो कू����� आणूल� ने��� म्�णू�ने आपाणू �� ओळखी��� कू7, आपाणूस!द्धा� य� जगा�तो�ने 

कू����� बा���र घ�ऊने ज�ऊ शोकूणू�र ने���.

�� बा�यबालचा� धाडे� स्�तो�त्र प्ल�नेविCल्डे ख्रिEश्चने स�यन्स चाचाने� तोय�र कू� ल� ��तो�. माHर� बा�कूर एडे� य��ने� शिलवि�ल�ल्य� किंकू<गा ज�म्स बा�यबालमाधा�ल 
विJस्टिस्टकूल कू�ट�शोन्स आणिणू ख्रिEश्चने स�यन्स ट�क्स्टबा!कू, स�यन्स अMडे ��ल्थ वि�थ कू7 ट� दे स्क्रिस्Jप्चासमाधा�ल स!धा�र�त्माकू पारिरच्छे�दे��चा� रचाने� आ��.
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8 जर आपाणू��स अन्र, �स्र अस�ल तोर त्य�माध्य� आपाणू स�तो!ष्टी अस���.

5. य���ने 14: 9 (स�  म्�टल�)

9 य�शो�ने� म्�टल�... ।

6. य���ने 16: 22 (तो!माचा� आने�दे), 27, 32, 33

22 ... कू�णू��� तो!माचा� आने�दे वि�र���ने घ�णू�र ने���.
27 कू�रणू विपातो� स्�तो: तो!माच्य��र प्र�वितो कूरतो� कू�रणू तो!म्�� मा�झ्य��र प्र�वितो कू� ल� � मा�झ्य��र वि�श्व�स 

ठ� �ल� कू7, मा� दे���पा�स�ने आल�.
32 पाणू अशो� ��ळ य�तो आ�� आणिणू आल� आ��, ज�व्�� तो!माचा� पा��गा�पा��गा ��ईल. प्रत्य�कू जणू त्य�च्य� घर� 

ज�ईल. तो!म्�� माल� एकूट�चा स�डे�ल, तोर��� मा� एकूट� ने��� कू�रणू मा�झे� विपातो� माजबार�बार आ��.
33 मा� तो!म्���ल� य� गा�ष्टी� स��विगातोल्य� आ��तो. य�स�ठ0 कू7 मा�झ्य�माध्य� तो!म्���ल� शो��वितो मिमाळ���, य� जगा�तो 

तो!म्���ल� त्र�स ��ईल, पाणू धा�र धार�! मा� जगा��र मा�तो कू� ल� आ��.

7. य���ने 17: 1-3

1 य�शो�ने� �� बा�लणू� स�पावि�ल्य��र आपाल� डे�ळ� आकू�शो�कूडे� ल��ल� आणिणू प्र�थने� कू� ल�: विपात्य�, ��ळ 
आल� आ��, पा!त्र�चा� गा]र� कूर, य�स�ठ0 कू7, पा!त्र तो!झे� गा]र� कूर�ल.

2 तो� त्य�ल� ज� दिदेल� आ�� त्य� स��kने� त्य�ने� अने�तोकू�लचा� ज��ने द्या��� य�स�ठ0 स� माने!ष्य���र तो� त्य�ल� 
अमिधाकू�र दिदेल�स त्य�प्रमा�णू� त्य�ने� तो!झे� गा]र� कूर���.

3 आणिणू अने�तोकू�ळचा� ज��ने ��चा कू7, तो� ज� एकूचा खीर� दे�� त्य� तो!ल� � ज्य�ल� तो� पा�ठवि�ल�स त्य� य�शो� 
ख्रिEस्तो�ल� त्य��ने� ओळखी���.

8. प्र�विषतो��चाa कू� त्यm 14: 8-17

8 ल!म्र य�थ� एकू माने!ष्य ��तो� त्य�चा� पा�य अधा� ��तो� तो� जन्मातो:चा पा��गाळ� जन्माल� ��तो�. � कूधा�चा चा�लल� 
नेव्�तो�.

9 पा]ल भा�षणू कूर�तो असतो�ने� �� माने!ष्य ऐकूतो ��तो�. पा]ल�ने� त्य�च्य�कूडे� पा�वि�ल�. पा]ल�ने� पा�वि�ल� कू7, 
दे�� त्य�ल� बार� कूर�ल अस� त्य� माने!ष्य�चा� वि�श्व�स झे�ल� आ��.

10 तो�व्�� पा]ल मा�ठ्या�ने� म्�णू�ल�, तो!झ्य� पा�य��र उभा� र���!” तो�व्�� त्य� माने!ष्य�ने� उ�चा उडे� मा�रल� आणिणू 
चा�ल� ल�गाल�.

�� बा�यबालचा� धाडे� स्�तो�त्र प्ल�नेविCल्डे ख्रिEश्चने स�यन्स चाचाने� तोय�र कू� ल� ��तो�. माHर� बा�कूर एडे� य��ने� शिलवि�ल�ल्य� किंकू<गा ज�म्स बा�यबालमाधा�ल 
विJस्टिस्टकूल कू�ट�शोन्स आणिणू ख्रिEश्चने स�यन्स ट�क्स्टबा!कू, स�यन्स अMडे ��ल्थ वि�थ कू7 ट� दे स्क्रिस्Jप्चासमाधा�ल स!धा�र�त्माकू पारिरच्छे�दे��चा� रचाने� आ��.
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11 पा]ल�ने� कू� ल�ल� ल�कू��ने� ज�व्�� पा�वि�ल�, तो�व्�� तो� आपाल्य� ल!कू�विनेय� भा�ष�तो ओरडेल�. तो� म्�णू�ल, दे�� 
मा�णूस��स�रखी� झे�ल� आ��तो! तो� आमाच्य�कूडे� खी�ल� आल� आ��तो!

12 ल�कू��ने� बाणूबा�ल� ज्य!विपाटरम्�टल� � पा]ल�ल� माक्य!र�म्�टल�, कू�रणू पा]ल मा!ख्य बा�लणू�र� ��तो�.
13 ज्य!!विपाटरचा� मा�दिदेर ज�ळ ��तो�. य� मा�दिदेर�चा� पा!ज�र� कू��� बा6ल � C! ल� घ�ऊने ��शो�ज�ळ आल�. पा!ज�र� 

� ल�कू��ने� पा]ल � बाणूबा� य��चा� उपा�स�ने� कूरण्य�स�ठ0 त्य��च्य�पा!ढ�  बाळc द्या��य�चा� ��तो�.
14 पार�तो! तो� कू�य कूर�तो आ��तो, �� ज�व्�� पा]ल � बाणूबा� य��ने� समाजल� तो�व्�� त्य��ने� आपाल� कूपाडे� C�डेल� 

� ल�कू��च्य� गादेrतो शिशोरल� आणिणू मा�ठ्या�ने� म्�णू�ल�,
15 ल�कू��ने�, ह्या� गा�ष्टी� तो!म्�� कू� कूर�तो आ��तो? आम्�� दे�� ने���! तो!म्���ल� जशो� भा��ने� आ��तो, तोशो�चा 

आम्��ल��� आ��तो! आम्�� तो!म्���ल� स!��तो� स��गा�यल� आल�. आम्�� तो!म्���ल� �� स��गातो आ��तो कू7 य� 
व्याथ गा�ष्टीaपा�स�ने तो!म्�� तो!माचा� माने �ळ����. खीऱ्य� जिज��तो दे���कूडे� आपाल� माने ल�����. त्य�ने�चा 
आकू�शो, पा�थ्��, समा!द्रा � ज� कू��� आ�� तो� विनेमा�णू कू� ल�.

16 भा�तोकू�ळ�तो, दे���ने� स� र�ष्ट्रां��ने� त्य��ने� जस� पा�वि�ज� तोस� ��गा� दिदेल�.
17 पार�तो! दे���ने� अशो� गा�ष्टी� कू� ल्य� कू7 त्य� द्वा�र� तो� खीर� आ�� �� शिसद्धा व्����. तो� तो!माच्य�स�ठ0 चा��गाल्य� 

गा�ष्टी� कूरतो�, तो� तो!म्���ल� आकू�शो�तो�ने पा�ऊस दे�तो�.य�ग्य ��ळc तो� तो!म्���ल� चा��गाल� पा�कू दे�तो�. तो� 
तो!म्���ल� भारपा�र अन्ने दे�तो� � तो� तो!माचा� अ�तो:कूरणू� आने�दे�ने� भारतो�.

9. 1 पा�त्र 3: 8-12 (स� :), 15 (पावि�त्र कूरणू�)

8 शो��टc स�र��शो �� कू7, तो!म्�� स�जणू एकूमा�कू��शो� वि�चा�र � भा��ने� य��च्य� ऐक्य�ने�, स��ने!भा�तो�ने� 
आपाल्य� भा�ऊबावि�णूaशो� प्र�मा�ने�, देय�ळ�पाणू� आणिणू नेम्रतो�ने� र���.

9 ��इट�चा� पारतोC� डे ��इट�ने� कूरु नेकू�, किंकू<�� अपामा�ने�चा� C� डे अपामा�ने�ने� कूरु नेकू�. उलट, त्य� 
व्याक्त7स�ठ0 दे���कूडे� आशो���दे मा�गा�. कू�रणू दे���ने� तो!म्��ल� �� कूरण्य�स�ठ0चा बा�ल�वि�ल� ��तो�. य�स�ठ0
कू7, तो!म्��ल� दे���चा� आशो���दे�चा� ��रस� मिमाळ���.

10 पावि�त्र शो�स्त्र म्�णूतो�, ज्य�ल� ज��ने�चा� आने�दे उपाभा�गा�यचा� आ��, � चा��गाल� दिदे�स पा���य�चा� आ��तो, 
त्य�ने� आपाल� ज�भा ��ईट बा�लण्य�पा�स�ने आ�रल� पा�वि�ज�, आणिणू त्य�ने� आपाल्य� ओठ��ने� खी�ट्या� 
गा�ष्टी� बा�ल� नेय�तो.

11 दुष्टीतो�पा�स�ने त्य�ने� दूर व्���� � चा��गाल� तो� कूर���. त्य�ने� शो��तो�चा� शो�धा कूरुने तो� मिमाळवि�ल� पा�वि�ज�
12 ज� ने�वितोमा�ने ल�कू आ��तो त्य��च्य��र प्रभा!चा� नेजर असतो� आणिणू त्य��च्य� प्र�थने� तो� कू�ने दे�ऊने ऐकूतो�.
15 ... आपाल्य� अ�तो:कूरणू�तो ख्रिEस्तो �� प्रभा! आ�� अस� आदेर बा�ळगा� तो!माच्य�माध्य� ज� आशो� आ��, 

वितोच्य�वि�षय� तो!म्���ल� कू�णू� वि�चा�रल� तोर त्य�चा� समाथने कूरण्य�स सदे6� तोय�र र���.

10. र�माकूर��स 15: 13

�� बा�यबालचा� धाडे� स्�तो�त्र प्ल�नेविCल्डे ख्रिEश्चने स�यन्स चाचाने� तोय�र कू� ल� ��तो�. माHर� बा�कूर एडे� य��ने� शिलवि�ल�ल्य� किंकू<गा ज�म्स बा�यबालमाधा�ल 
विJस्टिस्टकूल कू�ट�शोन्स आणिणू ख्रिEश्चने स�यन्स ट�क्स्टबा!कू, स�यन्स अMडे ��ल्थ वि�थ कू7 ट� दे स्क्रिस्Jप्चासमाधा�ल स!धा�र�त्माकू पारिरच्छे�दे��चा� रचाने� आ��.
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13 दे�� ज� स� आशो�चा� उगामा, त्य�च्य��र वि�श्व�स ठ� �णू�ऱ्य� तो!म्���ल� तो� आने�दे�ने� � शो��तो�ने� भार�, य�स�ठ0
कू7, तो!म्�� पावि�त्र आत्म्य�च्य� स�माथ्य�ने� आशो�तो वि�पा!ल व्����.

11. य�कू�बा 5: 11 (स� 1st.)

11 पा���, ज� स�ने कूरतो�तो त्य��ने� आम्�� स!खी� मा�नेतो�.

वि�ज्ञा�ने आणिणू आर�ग्य

1. 470 : 23-24

माने!ष्य �� दे���च्य� अस्तिस्तोत्��चा� अणिभाव्याक्त7 आ��.

2. 516 : 9 (दे��)-12, 19-23

दे�� स� गा�ष्टीaचा� रचाने� कूरतो�, त्य�च्य� स्�तो}च्य� प्रवितोमा�ने!स�र. ज��ने अस्तिस्तोत्��तो प्रवितोकिंबा<विबातो ��तो�, सत्य�तो 
सत्य, दे�� चा��गा!लपाणू�तो, ज� स्�तो}चा� शो��तोतो� आणिणू शो�श्वतोतो� प्रदे�ने कूरतो�तो. … माने!ष्य, त्य�च्य� प्रवितोरूपा�ने� 
बानेल�ल�, त्य�च्य�कूडे� स� पा�थ्���र�ल दे���चा� �चास्� आ�� आणिणू त्य�चा� प्रवितोकिंबा<बा आ��. पा!रूष आणिणू स्त्र� 
दे���स�बातो स�अस्तिस्तोत्� आणिणू शो�श्वतो म्�णू�ने कू�यमाचा�, गा]र�शो�ल� गा!णू�त्त�तो, अस�मा विपातो�-मा�तो� दे�� 
प्रवितोकिंबा<विबातो कूरतो�तो.

3. 475 : 6 (मा�णू�स)-13

मा�णू�स �� पादे�थ ने���; तो� माmदू, रक्त, ��डे� आणिणू इतोर भा]वितोकू घटकू��ने� बानेल�ल� ने���. पावि�त्र शो�स्त्र 
आपाल्य�ल� स�मिचातो कूरतो� कू7 माने!ष्य दे���च्य� प्रवितोमा�तो आणिणू प्रवितोरूपा�तो विनेमा�णू झे�ल� आ��. द्राव्या तो� उपामा� 
ने���. आत्म्य�चा� स्�रूपा आत्म्य�स�रखी� ��गाळ� अस� शोकूतो ने���. माने!ष्य आध्य�स्तित्माकू आणिणू पारिरपा�णू आ��; 
आणिणू तो� अध्य�स्तित्माकू आणिणू पारिरपा�णू असल्य�मा!ळ� त्य�ल� ख्रिEश्चने स�यन्समाध्य� इतोकू�  समाजल� पा�वि�ज�.

4. 544 : 10-11

पादे�थ �� शो�श्वतो सत्य बादेल� शोकूतो ने��� कू7 माने!ष्य अस्तिस्तोत्��तो आ�� कू�रणू दे�� अस्तिस्तोत्��तो आ��.

5. 232 : 19-25

�� बा�यबालचा� धाडे� स्�तो�त्र प्ल�नेविCल्डे ख्रिEश्चने स�यन्स चाचाने� तोय�र कू� ल� ��तो�. माHर� बा�कूर एडे� य��ने� शिलवि�ल�ल्य� किंकू<गा ज�म्स बा�यबालमाधा�ल 
विJस्टिस्टकूल कू�ट�शोन्स आणिणू ख्रिEश्चने स�यन्स ट�क्स्टबा!कू, स�यन्स अMडे ��ल्थ वि�थ कू7 ट� दे स्क्रिस्Jप्चासमाधा�ल स!धा�र�त्माकू पारिरच्छे�दे��चा� रचाने� आ��.
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औषधा�,  अन्ने,  ��� आणिणू व्या�य�मा मा�णूस�ल� विनेर�गा� बाने�� शोकूतो�तो किंकू<�� तो� मा�ने�� ज��ने नेष्टी कूरू
शोकूतो�तो �� य�शो�ने� कूधा��� शिशोकू�ल� ने���;  किंकू<�� त्य�ने� आपाल्य� सर���ने� य� चा!कू� स्पाष्टी कू� ल्य� ने���तो.
त्य�ने� माने!ष्य�च्य� स!स���दे�चा� उल्ल�खी माने�शो� कू� ल�,  कू��� Cरकू पाडेतो ने��� आणिणू दे���च्य� ��क्य�चा�
कूधा���  पारिरणू�मा कूरण्य�चा�  प्रयत्ने कू� ल�  ने���,  ज्य�ने�  पा�पा,  आज�र आणिणू मा�त्य�  य��च्य��र  दे���च्य�
विनेष�धा��र शिशोक्कू�मा�तोबा कू� ल�.

6. 304 : 3-21

�� अज्ञा�ने आणिणू खी�ट� वि�श्व�स आ��, ज� भा]वितोकू भा��ने���र आधा�रिरतो आ��, ज� आध्य�स्तित्माकू स�देय आणिणू 
चा��गा!लपाणू� लपा�तो�तो. �� समाज�ने घ�ऊने, पा�ल म्�णू�ल�: "ने� मा�त्य�, ने� ज��ने, ... ने� �तोमा�ने, ने� य�णू�ऱ्य� 
गा�ष्टी�, ने� उ�चा�, ने� खी�ल� किंकू<�� इतोर कू�णूतो��� प्र�णू�, आपाल्य�ल� दे���च्य� प्र�मा�पा�स�ने ��गाळ� कूरू शोकूणू�र 
ने���तो." �� ख्रिEश्चने वि�ज्ञा�ने�चा� शिसद्धा��तो आ��: दे6�� प्र�मा त्य�च्य� प्रकूटcकूरणू�पा�स�ने किंकू<�� �स्तो�पा�स�ने ��मिचातो 
र�हू शोकूतो ने���; त्य� आने�दे�चा� दु:खी�तो रूपा��तोर ��ऊ शोकूतो ने���, कू�रणू दु:खी �� आने�दे�चा� स्��मा� ने���. 
चा��गाल� कूधा��� ��ईट उत्पान्ने कूरू शोकूतो ने���; तो� गा�ष्टी कूधा��� माने�चा� विनेर्मिमा<तो� कूरू शोकूतो ने��� आणिणू 
ज��ने�चा� पारिरणू�मा मा�त्य�माध्य� ��तो�. पारिरपा�णू माने!ष्य - दे���द्वा�र� शो�शिसतो, त्य�चा� पारिरपा�णू तोत्त्� - पा�पारवि�तो आणिणू 
शो�श्वतो आ��.

स!स���दे त्य�च्य� तोत्त्��द्वा�र� तोय�र कू� ल� ज�तो�, त्य�च्य�द्वा�र� विनेय�वित्रतो कू� ल� ज�तो� आणिणू त्य�चा� पा�लने कूरतो�. 
दे6�� तोत्� �� मा�णूस�चा� ज��ने आ��. त्य�मा!ळ�  माने!ष्य�चा� स!खी �� भा]वितोकू ज्ञा�ने�च्य� वि�ल्����टcतो ने���. सत्य 
चा!कू7ने� दूविषतो ��तो ने���. मा�णूस�तो�ल स!स���दे स�गा�तो�प्रमा�णू�चा स!�देर आ�� आणिणू मातोभा�दे अने6सर्गिगा<कू आणिणू 
अ��स्तो� आ��.

7. 57 : 18-21

आने�दे �� अध्य�स्तित्माकू आ��, सत्य आणिणू प्र�मा�चा� जन्मा आ��. तो� विनेस्��थ� आ��; म्�णू�ने तो� एकूट� अस्तिस्तोत्��तो 
अस� शोकूतो ने���, पार�तो! स� मा�ने�ज�तो�ने� तो� स�मा�वियकू कूरणू� आ�श्यकू आ��.

8. 405 : 5-11

ख्रिEश्चने वि�ज्ञा�ने माने!ष्य�ल� प्र��त्तa�र प्रभा!त्� मिमाळवि�ण्य�चा� आज्ञा� दे�तो�, - द्वा�ष�ल� देय�ळ�पाणू�ने� स�डे�ने द्या�, 
पावि�त्रतो�ने� ��सने��र वि�जय मिमाळ��, पार�पाकू�र�ने� बादेल� घ्य� आणिणू प्र�मा�णिणूकूपाणू�ने� कूपाट��र मा�तो कूर�. जर 
तो!म्�� आर�ग्य, आने�दे आणिणू यशो�च्य� वि�र�धा�तो षड्यं�त्र रचाणू�ऱ्य��च्य� स6न्य�चा� कूदेर कूरतो नेस�ल तोर य� त्र!टc 
त्य��च्य� स!रु��तो�च्य� टप्प्य�तोचा कू�ढ�ने ट�कू�.

9. 247 : 28-11

�� बा�यबालचा� धाडे� स्�तो�त्र प्ल�नेविCल्डे ख्रिEश्चने स�यन्स चाचाने� तोय�र कू� ल� ��तो�. माHर� बा�कूर एडे� य��ने� शिलवि�ल�ल्य� किंकू<गा ज�म्स बा�यबालमाधा�ल 
विJस्टिस्टकूल कू�ट�शोन्स आणिणू ख्रिEश्चने स�यन्स ट�क्स्टबा!कू, स�यन्स अMडे ��ल्थ वि�थ कू7 ट� दे स्क्रिस्Jप्चासमाधा�ल स!धा�र�त्माकू पारिरच्छे�दे��चा� रचाने� आ��.



रवि���रचा� बा�यबाल पा�ठ, मा�चा 5, 2023                                                                                                       पा�ष्ठ 7
वि�षय — मा�णू�स

व्याक्त7चा� अल�कू�र �� अस्तिस्तोत्��च्य�, तो�जस्�� आणिणू शो�श्वतो �य�च्य� आणिणू क्षी�णूतो�च्य� आकूषणू�स�ठ0 गार�बा 
पाय�य आ��तो.

स�देय�चा� कू� तो� म्�णूज� कूमा� भ्रमा आणिणू अमिधाकू आत्मा� असणू�, शोर�र�तो�ल ��देने� किंकू<�� आने�दे�च्य� 
वि�श्व�स�पा�स�ने मा�गा� �टणू� आणिणू आध्य�स्तित्माकू स!स���दे�च्य� अपारिर�र्गितो<तो शो��तो आणिणू गा]र�शो�ल� स्��तो�त्र्य�कूडे�
ज�णू�.

प्र�मा कूधा�चा प्र�मा�चा� नेजर चा!कू�तो ने���. त्य�चा� प्रभा�मा�डेल त्य�च्य� �स्तो��र असतो�. एकू आश्चय आ�� कू7 एकू 
मिमात्र कूधा��� स!�देरपा�क्षी� कूमा� ��ट� शोकूतो�. पारिरपाक्� �य�च्य� आणिणू त्य�हूने मा�ठ�  धाडे� असल�ल्य� स्त्र�-पा!रुष��ने� 
अ�धा�र�तो किंकू<�� अ�धाकू�र�तो ज�ण्य�ऐ�ज� आर�ग्य आणिणू अमारत्� प्र�प्तो कू� ल� पा�वि�ज�. अमार माने शोर�र�ल� 
अल]विकूकू तो�ज�पाणू� आणिणू विनेष्पाक्षीतो�ने� C7डे कूरतो�, त्य�ल� वि�चा�र��च्य� स!�देर प्रवितोमा� पा!र�तो� आणिणू प्रत्य�कू 
दिदे�स ज�ळच्य� थडेग्य�तो आणूणू�र� भा��ने��चा� समास्य� नेष्टी कूरतो�.

10.    244 : 7-12

जर आपाणू पा�ळणू� आणिणू थडेग्य�तो ज� दिदेसतो� त्य��रूने आपाणू माने!ष्य�बाद्दलच्य� आपाल्य� स� स�कूल्पाने� 
कू�ढल्य� तोर आने�दे आणिणू चा��गा!लपाणू�ल� मा�णूस�माध्य� स्थ�ने नेसतो� आणिणू विकूडे� त्य�चा� शोर�र ल!टतो�ल; पार�तो! 
पा�ल शिलवि�तो�: "ख्रिEस्तो य�शो�माधा�ल ज��ने�च्य� आत्म्य�च्य� विनेयमा�ने� माल� पा�पा आणिणू मा�त्य�च्य� विनेयमा�पा�स�ने 
मा!क्त कू� ल� आ��."

11.    60 : 29-11

आत्म्य�कूडे� अने�तो स�स�धाने� आ��तो ज्य�ने� मा�ने�ज�तो�ल� आशो���दे द्या���, आणिणू आत्मा� शो�धाल्य�स आने�दे 
अमिधाकू स�जतो�ने� प्र�प्तो ��ईल आणिणू आपाल्य� पा�ळण्य�तो अमिधाकू स!रणिक्षीतो अस�ल. कू� �ळ उच्चा उपाभा�गा�ने�चा 
अमार मा�णूस�चा� ल�लस� पा�णू ��ऊ शोकूतो�. �6यशिक्तकू अथ�च्य� माय�दे�तो आपाणू आने�दे�चा� पारिरस�मा� कूरू 
शोकूतो ने���. इ�दिद्राय��ने� खीर� आने�दे मिमाळतो ने���.

मा�ने�� स्ने���तो�ल चा��गा!लपाणू�चा� ��ईट��र आणिणू अध्य�स्तित्माकू प्र�ण्य���र चाढतो� असल� पा�वि�ज�, अन्यथ� 
आने�दे कूधा��� जिंज<कूल� ज�णू�र ने���. य� खीगा�ल�य स्थिस्थतो�चा� प्र�प्तो� कू� ल्य�ने� आपाल� स�तोतो� स!धा�र�ल, 
गा!न्��गा�र� कूमा� ��ईल आणिणू मा�त्त्��कू��क्षी�ल� उच्चा ध्य�य मिमाळ�ल. पा�पा�चा� प्रत्य�कू देर� उ�चा��ल� पा�वि�ज� आणिणू 
स्��थ�चा� प्रत्य�कू पा�तो कूमा� कू� ल� पा�वि�ज�, ज�णू�कूरूने आपाल्य� दे���चा� मा��मा�गा वि�ज्ञा�ने�तो तोय�र ��ईल.

12.    128 : 14-19

�� बा�यबालचा� धाडे� स्�तो�त्र प्ल�नेविCल्डे ख्रिEश्चने स�यन्स चाचाने� तोय�र कू� ल� ��तो�. माHर� बा�कूर एडे� य��ने� शिलवि�ल�ल्य� किंकू<गा ज�म्स बा�यबालमाधा�ल 
विJस्टिस्टकूल कू�ट�शोन्स आणिणू ख्रिEश्चने स�यन्स ट�क्स्टबा!कू, स�यन्स अMडे ��ल्थ वि�थ कू7 ट� दे स्क्रिस्Jप्चासमाधा�ल स!धा�र�त्माकू पारिरच्छे�दे��चा� रचाने� आ��.
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अस्तिस्तोत्��च्य� वि�ज्ञा�ने�चा� ज्ञा�ने मा�णूस�च्य� स!प्तो क्षीमातो� आणिणू शोक्यतो� वि�कूशिसतो कूरतो�. �� वि�चा�र��चा� ��तो��रणू 
��ढ�तो�, माने!ष्य��ने� व्या�पाकू आणिणू उच्चा क्षी�त्र��माध्य� प्र��शो दे�तो�. �� वि�चा�र��तो�ल� त्य�च्य� अ�तोर्दृष्टी� आणिणू 
दूरदेशो�तो�च्य� मा�ळ ���तो ��ढ�तो�.

13.    428 : 22-29

मा��ने आध्य�स्तित्माकू सत्य बा���र आणूल� पा�वि�ज� कू7 मा�णू�स पारिरपा�णू आणिणू अमार आ��, ने���. आपाणू 
अस्तिस्तोत्��चा� ज�णू�� कू�यमास्�रूपा� धा�रणू कू� ल� पा�वि�ज� आणिणू ल�कूरचा किंकू<�� ने�तोर, ख्रिEस्तो आणिणू ख्रिEश्चने 
वि�ज्ञा�ने�द्वा�र�, आपाणू पा�पा आणिणू मा�त्य��र प्रभा!त्� मिमाळ�ल� पा�वि�ज�. माने!ष्य�च्य� अमारत्��चा� पा!र��� अमिधाकू स्पाष्टी 
��ईल, कू�रणू भा]वितोकू वि�श्व�स��चा� त्य�गा कू� ल� ज�ईल आणिणू असण्य�चा� अमार तोथ्य� स्��कू�रल� ज�तो�ल.

14.    76 : 22-29

पा�पारवि�तो आने�दे, - ज��ने�चा� पारिरपा�णू स!स���दे आणिणू अमारतो�, अमाय�दे दे6�� स�देय आणिणू चा��गा!लपाणू� एकू��� 
शो�र�रिरकू स!खी किंकू<�� ��देने�शिशो��य - �� एकूमा�� सत्य, अवि�ने�शो� माने!ष्य आ��, ज्य�चा� अस्तिस्तोत्� आध्य�स्तित्माकू 
आ��. अस्तिस्तोत्��चा� �� स्थिस्थतो� �6ज्ञा�विनेकू आणिणू अखी�डे आ��, - एकू पारिरपा�णूतो� ज्य��ने� दे6�� वि�ज्ञा�ने�तो ख्रिEस्तो�चा� 
अ�वितोमा समाज आ�� त्य��च्य�द्वा�र�चा लक्षी�तो य�तो�.

दे6विनेकू कूतोव्या�

मा�र� बा�कूर एडे� य��ने�

र�जचा� प्र�थने�

देरर�ज प्र�थने� कूरणू� �� य� चाचामाधा�ल प्रत्य�कू सदेस्य�चा� कूतोव्या अस�ल} "तो!झे� र�ज्य य�;" मा�झ्य�माध्य�
दे6�� सत्य,  ज��ने आणिणू प्र�तो� य��चा� र�ज्य स्थ�विपातो व्���� आणिणू मा�झ्य�पा�स�ने स� पा�पा���र र�ज्य कूरु द्या�;
आणिणू तो!झे� शोब्दे स� मा�ने�ज�तो�चा� स्ने�� समा�द्धा कूरु आणिणू त्य��च्य��र र�ज्य कूरु दे�!

चाचा माHन्य!अल, अने!च्छे�दे आठ��, वि�भा�गा. 4

��तो� � कू� तोaचा� विनेयमा

�� बा�यबालचा� धाडे� स्�तो�त्र प्ल�नेविCल्डे ख्रिEश्चने स�यन्स चाचाने� तोय�र कू� ल� ��तो�. माHर� बा�कूर एडे� य��ने� शिलवि�ल�ल्य� किंकू<गा ज�म्स बा�यबालमाधा�ल 
विJस्टिस्टकूल कू�ट�शोन्स आणिणू ख्रिEश्चने स�यन्स ट�क्स्टबा!कू, स�यन्स अMडे ��ल्थ वि�थ कू7 ट� दे स्क्रिस्Jप्चासमाधा�ल स!धा�र�त्माकू पारिरच्छे�दे��चा� रचाने� आ��.
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दे मादेर चाचाच्य� सदेस्य��च्य� ��तो� किंकू<�� कू� तो�बाद्दल �6रभा�� किंकू<�� कू� �ळ �6यशिक्तकू आसक्त7चा उत्त�जने
दे�ऊ नेय�. वि�ज्ञा�ने�तो दे6��  प्र�मा एकूट्या�ने�  मा�णूस��र र�ज्य कूरतो�;  आणिणू एकू ख्रिEश्चने �6ज्ञा�विनेकू प्र�मा�तो गा�डे
स!वि�धा��ने� प्रवितोकिंबा<विबातो कूरतो�, पा�पा�चा� किंने<दे� कूरतो�, खीर� बा�धा!तो�, दे�नेशो�रपाणू� आणिणू क्षीमा� य�माध्य�. य� चाचामाधा�ल
सदेस्य��ने� देरर�ज स� प्रकू�रच्य� ��ईट�पा�स�ने ��चाल�ल�,  भावि�ष्य स��गाण्य�पा�स�ने,  न्य�यविने��ड्यं�पा�स�ने,  किंने<दे�
कूरण्य�पा�स�ने,  समा!पादे�शोने�तो�ने,  प्रभा��  पा�डेण्य�पा�स�ने  किंकू<��  चा!कू7च्य�  मा�गा�ने�  प्रभा�वि�तो  ��ण्य�पा�स�ने
��चाण्य�स�ठ0 प्र�थने� कूर���.

चाचा माHन्य!अल, अने!च्छे�दे आठ��, पा�थ. 1

कूतोव्या�चा� सतोकू तो�

आJमाकू मा�नेशिसकू स�चाने�वि�रूद्धा देरर�ज स्�तो:  चा�  बाचा��  कूरणू�,  आणिणू दे��,  त्य�चा�  ने�तो�  आणिणू
मा�ने�ज�तो�बाद्दल त्य�च्य� जबा�बादे� . �्य� वि�सरणू� किंकू<�� दुलक्षी कूरणू� �� य� चाचामाधा�ल प्रत्य�कू सदेस्य�चा� कूतोव्या
अस�ल. त्य�ने� कू� ल�ल्य� कू� त्य��बार�बारचा त्य�चा� न्य�य ��ईल.

चाचा माHन्य!अल, अने!च्छे�दे आठ��, वि�भा�गा. 6

_____________________

�� बा�यबालचा� धाडे� स्�तो�त्र प्ल�नेविCल्डे ख्रिEश्चने स�यन्स चाचाने� तोय�र कू� ल� ��तो�. माHर� बा�कूर एडे� य��ने� शिलवि�ल�ल्य� किंकू<गा ज�म्स बा�यबालमाधा�ल 
विJस्टिस्टकूल कू�ट�शोन्स आणिणू ख्रिEश्चने स�यन्स ट�क्स्टबा!कू, स�यन्स अMडे ��ल्थ वि�थ कू7 ट� दे स्क्रिस्Jप्चासमाधा�ल स!धा�र�त्माकू पारिरच्छे�दे��चा� रचाने� आ��.


