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या सेिा्कायायास मदत ्करा 
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रिसतािना 

“खरं तर, ्र वरिसताचे आवण तयाचया ििसतंभाचे पूणया 
सादरी्करण अगदी सुरिातीलाच आपलयासमोर ्ेकले 
गेले तर आपण आपलया वरिसती ्ीिनाचया पव्लया 
ददिसापासून अगदी मोठ्ा अनुभिात ्ाऊ श्कतो, 
्री तयातील बऱयाच गोष्टटींचे पूणया सपष्टी्करण नंतर 

वमळते. 

िॉचमन नी, द नॉमयाल वरिश्चन लाइफ

्ेव्ा आपण येशू वरिसतािर रिभू, दिे, तारण्ार 
आवण ्ीिन म्णून विश्ास ठेितो तेव्ा आपण 

तयाला आपलया इच्ेला आवण आपलया ्ीिनाला 
सांभाळणयाचे सांगतो. खरं तर तो आपले ्ीिन बनतो. 
आपले रूपांतर; ्किी पट्कन, ्किी ्ळू्ळू ्ोते, परंतु 

बदल ने्मी ्ोत रा्तो. दिेाचा आतमा आपलयात 
िसती ्करणयासाठी येतो आवण आपलयाला पूणया, व्िंत 
आवण संपूणया बनवितो. ्ेव्ा आपण दिेािर विश्ास 

ठेितो आवण आपली अंतः्करणे तयाला दतेो तेव्ा आपले 
्ीिन पूिवीसारखे रा्त ना्ी तर ते बदलून ्ाते.

डवेव्ड ्ॉिेल



दिे सिगायात ्ोता आवण मनुषयाचे रूप िारण ्करून तो पृथिीिर आला

दफवलपपै. २:६-८, यो्ान १:१४, इब्ी. १:३, रोम. ८:३ब, 
यो्ान १०:३०, ्कलससै. १:१५, ्कलससै. २:९, इब्ी. २:११-१७, मत्तय १:२०-२१1



तयाची चमत्कारर्क मागायाने गभयािारणा ्ेकली गेली, परंतु आपण जयारि्कारे 
्नमाला येतो तयारिमाणेच तो ए्का स्तीपासून ्नमला. 

तयाने असे ्ेकले ्ेणे्करन आपलयाला तयाचयाबरोबर िैयवक्त्क नातेसंबंि 
रिस्ावपत ्करता यािे आवण दिे आवण मनुषय म्णून तयाला ओळखू 
श्ूक आवण वपता म्णून तयाला अवि्क चांगलया रि्कारे सम्ू श्ूक.
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यशे ूबालपण आवण पौगंडािस्ेतनू गेला, ए्क व्यिसाय वश्कला, आवण 
्ेव्ा तयाची िळे आली तवे्ा तयान े् ेसिेा्कायया ्करणयासाठी तो आला 
्ोता तयाची सरुिात ्करत आपलया सिाांना सितःला दिे ि तारणारा 

म्णून रि्कट ्ेकले.

 मत्तय ३:१३-१७, मत्तय ७:२८-२९, मा्कया  ६:२-३, लू्क २:४०, लू्क २:४१-४७, लू्क २:५२3



्ेव्ा पृथिीिरील तयाचा उदे्श पूणया झाला, तेव्ा तयाने सितःला ििसतंभािर 

वखळू ददले. तयाचा अपमान ि ्ळ ्करून तयाला ििसतंभािर वखळले गेले. 
येशूने या सिायात कू्र मरणाने मरणे वनिडले जयामुळे तुम्ाला आवण मला 

आपलया चु्कीचया ्ृकतयाबद्ल दडं भरािा लागू 
नये. तयाची इच्ा ् ोती ्की, तो जया गोष्टीतून 

गेला तयांचयाशी ि तयाचयाशी आपण 
ए्करूप व्ािे. 

मत्तय २६:२८-२९, मत्तय २७:५७-६१ , रोम. ५:६, रोम. ८:३, इदफस. १:७, इब्ी. २:१४-१५, 
इब्ी. ९:२२, १ पेत्र. २:२४, १ यो्ान १:७

फक्त दिेालाच ज्ात असलेलया 
मागाांनी, यशे ू वरिसताचे बवलदान 

आवण रक्त आपलया पापानंा ििुनू 
्काढणयास आवण सिया्काळ आम्ाला 

शदु्ध ्करणयास सक्षम आ्.े 
रेिमाचया या ए्ूकण ्ृकतयाने 
आपलयाला शदु्धता ददली 
्ेणे्करून दिे आपलयाला 

यशेसूारखाच तयाचा ए्क पुत्र 
म्णून पाहू श्ेकल
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लू्क २४:१-७, लू्क २४:५०-५१ , यो्ान १६:२८, इब्ी. १:३

यशेलूा तयाचया मृतयनूतंर, परुणयात 
आले आवण नतंर दिेान ेतयाला पुन्ा 
व्ितं ्ेकले. नतंरचया ्काळात बऱयाच 
्णानंी तयाला व्ितं पाव्ले आवण 
नतंर तो सिगवीय रठ्काणी परत गेला. 

यशे ूयासाठी आला ्की, आपले तयाचयाबरोबर ियैवक्त्क नात ेसबंंि रिस्ावपत 
्ोतील आवण आपलयाला तो सािया्कावल्क ्ीिन दईेल. सािया्कावल्क ्ीिन 
म्ण्े वरिसताचे ्ीिन. याला सरुिात आवण शिेट्ी ना्ी.
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उतपत्ती २:८-९, उतपत्ती ३:२-६, उतपत्ती २:१६-१७, उतपत्ती ३:२३, १ ्कररं्. १५:४५-४६

तया क्षणापासनू मनषुयाला शरीर आवण आतमा (व्यवक्तमति) ्ोत,े परंतु 
आधयावतम्कररतया तो दिेासाठी मरण पािला ्ोता. तो आता पूणया नव्ता 
आवण म्णून दिेान ेराखनू ठेिलेलया आशीिायादाचंा तयापुढे तयाला अनभुि 
घतेा आला ना्ी.

् ेसिया ्का आिशय्क ्ोत?े ्कारण ्ेव्ा दिेान ेपव्ला मनषुय, आदाम 
ह्ाला वनमायाण ्ेकले तवे्ा तयान ेतयाला नदंनिनात ए्क अदभतु ्ीिन 
ददले परंत ुआदामान ेतयाचया सिगवीय वपतयाची आज्ा मोडली.

आदामाचया आज्ा न 
मानणयाचया सिा्वी 
्ृकतयामुळे तो दिेापासनू 
विभक्त झाला आवण 
आधयावतम्कररतया मरण 
पािला.
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आपण एदने बागेत आदामाबरोबर आधयावतम्कररतया मरण पािलो. आपण 
या िशंाचे ओझे तसचे आपलया सितःचया पापाचें ओझे आवण पथृिीिरील 
आपलया आयषुयात ् ी भािवन्क ओझी आपण उचलतो ती िा्त रा्तो. लज्ा, 
अपरािीपणा, भतू्काळातील समसया, सतबिपणा आवण आपलया पापाबंद्लचया 
आपलया िाईट भािना आवण चररत्रदोर या ्कचऱयानंी भरलेली ् ी वपशिी आ्.े 
आपलयाला निीन िशंाची आवण निीन ्ुकटंुबाची गर् आ्.े

आपलया पाल्काचें मूल म्णून अगदी आपली ्कौटंुवब्क िशंािळ 
आदामापयांत नलेी असता.

रोम. ३:२३, रोम. ५:१२, रोम. ५:१८अ7



ए्ेक ददिशी, ्कोणीतरी ए्क व्यवक्त आली आवण वतन ेयशेवूिरयीची गोष्ट 
सपष्ट ्करून सावंगतली ्की, आपलया रितय्ेकासाठी मरण पत्करून आवण 
तयाचे सािया्कावल्क ्ीिन दऊेन आपलयाला सािया्कावल्क मरणापासनू 
िाचिणयासाठी तो आला. यशे ूआपलया सिाांना बा्रे पडणयाचा मागया 
दाखिनू, सपंणूया क्षमा, वबनशतया रेिम आवण तयाचयाद्ारे अनतं्काळचया 
्ीिनाचया आशचेया अनभुि घणेयाचा मागया दाखिनू मरण पािला.

य्जे्ेकल. ३६:२६-२७, रिेवरत. ४:१२, रोम. ५:९, १ ्कररं्. १५:५७, २ ्कररं्. ५:१८अ, गलती. 
१:१५-१६, इदफस. २:८-९, १ तीमथय. २:५-६ 8



यशे ूयासाठी दखेील आला ्की, तयाचयाबरोबर असलेलया नातसेबंंिाद्ारे 
तमु्ाला आवण मला या पथृिीिर शातंी ि विपुल ्ीिन रिाप्त व्ाि.े 
्ीिनातील समसयाचंा सामना ्कसा ्करािा ् े तो आपलयाला दाखिू 
इवच्तो. यशे ू्गणयाची आशा आवण ए्क निीन वनरमयाती दऊे इवच्तो. 
आपले सिभावि्क मागया आपलयाला सिमग्नतते आवण गोंिळात ठेितात. 
तयातनू ्का्ीच साधय ्ोत ना्ी.

यो्ान १०:१०, रोम. ६:१६, रोम. ६:२१ , रोम. ८:३७, इदफस. २:१४, रि्कटी. ३:२०
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्ेव्ा आपण दिेापासनू विभक्त ्ोतो तवे्ा आपलयाला शातंी वमळत 
ना्ी. आपण दररो् ्करत असलेलया वनिडी सि-्कें दद्रत असतात आवण तया 
आपलयाला वनराश ्करतात आवण दिेाचया स्भागीतपेासनू दरू ठेितात. 
आपलया सिगवीय वपतयाबरोबर असलेलया शातंतते ए्कत्र यणेयाची आपली 
तीव्र तळमळ आ्,े परंत ुआमचा आधयावतम्क सबंंि ्कमी पडतो. आपलया 
सितःचया “उत्तम विचारसरणीन”े आवण चागंलया ्तेनू े आपलयाला या 
गोंिळात टा्कले आ्.े

उपदशे्क ३:११, रोम. ६:१६, लू्क १:७८-७९, यो्ान १६:३३, रोम. ५:१-२, रोम. ८:६
10



आपण आपलयाला दिेापासनू िगेळे ्करणारी दरी वमटिणयाचा रियत्न 
्करतो आवण तयाचयाबरोबर नातसेबंंि पुन्ा स्ावपत ्करणयाचा मागया 
शोितो. यापै्की ए्क्ी गोष्ट साधय ्ोत ना्ी. फक्त यशे ू वरिसतािरील 
विश्ासाद्ारे आपण दिेवपताशी सपं्कया  साि ू श्कतो.

नीवत. १४:१२, रोम. ६:२३, रोम. ३:२३11



्ाच तो यशे ूआ् े्ो आपलया सिया पापा्ंकररता, दोरासंाठी ि चाररत्य 
दोरासंाठी मरण पािला; भूत्काळातील, ितयामानातील आवण भविषयातील. 
तयाचया रक्ताद्ारे आपण शदु्ध ्ोऊ श्कतो आवण दिेासमोर उभे 
रा्णयालाय्क ् ोतो. आपण दिेवपतया्कडून सपूंणया क्षमा आवण अटविरव्त 
रेिम रिाप्त ्करू श्कतो. यशेनू े तयाचया मरणाद्ारे आवण पुनरत्ानाद्ारे, 
दिे आवण मानि याचंयातील दरी भरून ्काढली. म्णूनच तो ्गाचा 
तारणारा आ्.े

यो्ान. ३:१६, १ पेत्र. ३:१८, १ तीमथय. २:५-६, रोम. ५:१ 12



आपलया सिाांना ् ेसतय सिी्कारणयाची क्ंकिा ना्कारणयाची सिंी आ्.े 
्र आपण या घटनानंा सतय म्णून सिी्कारले आवण यशेिूर दिे म्णून 
विश्ास ठेिला तर आपण यशेलूा असलेलया सिया ् क् ि विशरेावि्कारासं् 
दिेाची मुले बनतो. आपण स्-िारसदार ि यशे ू वरिसताचे भाऊ क्ंकिा 
ब्ीण बनतो. आपली इच्ा आवण आपले ् ीिन तयाचया्कड ेपणूयापणे सपूुतया 
्करा. ् े गंुतागंुतीचे ना्ी परंत ुतमु्ी आतापयांत ्ेकलेलया सिायात ्कठीण 
गोष्टटींप्ैकी ए्क अस ू श्कत.े ्र तमु्ाला खरोखरच दिेाची अवभिचने 
आवण तयाचयाबरोबरचया स्िासामुळे रिाप्त ् ोणारा आनदं अनभुिणयाची 
इच्ा असले तर तयाला तमुचया ्ीिनािर वनयतं्रण घणेयाची विनतंी 
्करा. ्र तमु्ी रिामावण्क आ्ात तर सिायात सोपी रिा य्ाना दखेील पुरेशी 
आ् े ... ्कारण दिे आपले हृदय पा्तो. या साधया रिा य्ानने े सित: ला 
तयास द्ा. ्ेव्ा तमु्ी विश्ास आवण भरिसा ठेिता तवे्ा याच गोष्टटींची 
आिशय्कता आ्!े

इदफस. २:१३, यो्ान. १४:६, इब्ी. ४:३, इब्ी. ४:७13



“सिगवीय बापा, मी सित: ला तझुया ्ाती 
सोपितो ---- मला बदलणयासाठी आवण तझुया 
इच्ेरिमाणे माझया बाबतीत घडून यणेयासाठी. 
माझया ्ीिनाचा ताबा घ ेआवण मला माझया 

सिा्वीपणापासनू मुक्त ्कर यासाठी ्की मी 
तझेु व्ाि.े मला माझया पापािर वि्य द,े 

्ेणे्करून मी तझुया सामथयायाद्ारे आवण तझुया 
रिीतीद्ारे मी जया लो्कानंा मदत ्करणार आ् े

तयाचंयासाठी मी ए्क उदा्रण व्ाि.े मी 
तझुया ्ीिनमागायाला शरण यतेो. मी तझुयािर 
विश्ास ठेितो आवण तझुया इच्ेरिमाणे िागतो. 
रिभ ूयशे ूय ेआवण माझयाद्ारे आपले ्ीिन ्ग. 

आमेन. ”
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आपलया मुखाने ्कबूल ्करा आवण आपलया अंतः्करणात विश्ास ठेिा 
्की, येशू मरण पािला, पुरला गेला आवण पुन्ा व्िंत झाला. तयाचयािर 
विश्ास ठेिा ्की, तो दे्िारण ्ेकलेला देि आ् ेआवण देिाचे मूल ि 
वरिसताबरोबर स्-िारसदार व्ा

यो्ान ११:२५-२६, यो्ान १४:६-७, रोम. १०:९, रोम. १०:१३, १ ्कररं्. ६:१७ इदफस. १:५-८, 
इदफस. २:८-१०, ्कलससै. २:६-७, १ यो्ान. ५:१२-१३15



्ेव्ा तुम्ी देिाचा आतमा रिाप्त ्करता तेव्ा तुम्ी देिासाठी 
संपूणया आवण व्िंत बनता.

16



्ेव्ा तमु्ी यशे ूवरिसताला तमुचया ्ीिनात यणेयास सागंता तवे्ा तमु्ी 
आदामातील आपलया पृथिीिरील िशंातनू वरिसताचया सािया्कावल्क ् ीिनात, 
्े ्ीिन भूत्काळात आवण भविषयात ्कायमचे आ्े्े ्ीिन भूत्काळात आवण भविषयात ्कायमचे आ् ेते्  ेरपातंररत ्ोता. 
तमु्ी सितःला ििसतभंािर वखळता आवण ् नुा मनषुय वरिसताबरोबर मरतो.

रोम. ५:१८-१९, रोम. ८:१-२, १ ्कररं्. १५:२२, गलती. ५:२४, इदफस. १:१३-१४, 
इदफस. ३:१४-१५, १ पेत्र. १:१८-१९17



तमु्ी तयाचयाबरोबर ए्क ्ोता. तमु्ी वरिसताबरोबर ए्करूप आ्ात 
आवण त े्किी्ी बदलणार ना्ी. यशे ूआता तमुचयामधय ेआवण तमु्ी 
तयाचयामधय ेरा्ता. तो व्् े्ुकठे ्ातो ते्  ेतमु्ी ्ाता. तमु्ी ्े्  े्ुकठे 
्ातात वत् ेतो ्ातो.

यो्ान. १४:२०, रोम. ६:६, गलती. २:२०, गलती. ४:४-७, गलती. ५:२४, 
इदफस. १:११ , ्कलससै. २:१० 18



्ेव्ा तमुचयातील "्नुा मनषुय" यशेबूरोबर ििसतभंािर मरण पािला 
तवे्ा तमु्ी तयाचयाबरोबर पूरला गेलात. तमुचयातील निीन आधयावतम्क 
आतमा वरिसताबरोबर ् ीिनात यतेो आवण तयाचयाबरोबर सिगवीय रठ्काणी 
आरो्ण ्करतो. तमु्ी तमुचया उवणिाचंी, अपरािीपणाची, पापाचंी 
आवण ला्ाचंी वपशिी मागे सोडता. तमु्ी वरिसतामधय ेआ्ात आवण तो 
तमुचयामधय े आ्.े तमु्ी तमुचया ्ुनया ्ीिनाला 
बदलून निीन ्ीिन रिाप्त ्करता. तमुचयामधय े
आता दिेाचा आतमा आ् ेआवण तमुचा 
मानिी आतमा दिेाबरोबर व्ितं झाला 
आ्.े तमु्ी अनतं्काळचया म्ान 
्ीिनास् वरिसतामधय े आ्ात. 
तमुचा निीन ्नम झाला आ्!े

यो्ान ३:६, यो्ान ११:२५-२६, रोम. ५:५, रोम. ६:४-६, रोम. ८:१०, ्कलससै. २:१२-१४, 
्कलससै. ३:१-३, इदफस. १:१३ब , इदफस. २:६19



्र तमु्ी रिामावण्कपणे रिा य्ाना ्ेकली आ् ेतर तमु्ी आता निीन ्ुकटंुबाचे --- 
दिेाचया ्ुकटंुबाचे सदसय आ्ात. दिेवपता आपलया सिाांना तयाची मुले म्णून 
दत्त्क घतेो आवण आपण आपला ्ोरला भाऊ यशे ूयाचयास् स्-िारसदार 
्ोतो. तो आपलयाला सिी्कारतो आवण तयाचया ्ुकटंुबाचा ए्क भाग म्णून 
आपलयािर वबनशतया रिीती ्करतो. तमु्ी दिेाचे पुत्र आ्ात!

सतोत्र. १६:११, रोम. ५:११ , रोम. ८:१५-१७अ, २ ्कररं्. ५:१७, दफवलपपै. ३:२०अ, इब्ी. 
२:११-१२, रि्कटी. २१:२ 20



वरिसतान ेिाव्लेलया पापाचंया ओझयास् तमुचा ् नुा मनषुय ििसतभंािर 
मरण पािला आ्.े तमु्ी आरामाचा अनभुि घऊे श्कता यापढेु तमु्ाला 
पाप, व्यसन आवण मनषुयाचया इतर सिा्वी मागाांचया बंिनात रा्णयाची 
आिशय्कता ना्ी. तमु्ी वरिसताबरोबर मरण पािला आवण यापुढे मृतयू 
तमु्ाला िम्काि ूश्कत ना्ी ्कारण सतैानाचे भीतीचे शस्त ्ुकच्कामी 
ठरत आ्.े 

या निीन सािया्काली्क ्ीिनास् ए्क निीन िैयया आवण ए्क निीन 
िाडस येते. मृतयूचा तुमचयािर रिभाि आवण रिभुति रा्णार ना्ी. 
वरिसत आपली फसिणू्क, चोरी, लबाडी आवण इतर गोष्टटींचया अने्क 
पापांसाठी मरण पािला. आपला पापी सिभाि सोडून दणेयासाठी आपण 
तयाचयाबरोबर मरण पािलो आ्.े आपलयाला आपलया मागायाने क्ंकिा 
दिेाचया मागायाने गोष्टी ्करणयाचया वनिडीचे सिातंत्य आ्.े आपण येशू 
वरिसताद्ारे आपली इच्ा ि आपले ्ीिन दिेाचया ्ाती सोपिणयाचया 
पूिवी आपलया्कड े्ा पयायाय नव्ता.

रोम. ६:११-१३, रोम. ८:१-२, रोम. ८:१५-१७अ , गलती. ५:१६, ्कलससै. २:६-७, २ तीमथय 
१:७, इब्ी. २:१४-१५21



आपली शरीरे आवण आतमा आपली व्यवक्तमत्िे अद्ाप्ी पृथिीिर ् े
्ीिन ् गत असलयामुळे आपलयाला या सतयाचे पणूया आ्कलन ् ोणे ्कठीण 
आ्.े परंत ु आता वरिसताचा आतमा आपलयामधय े रा्तो आवण आपण 
आधयावतम्क ्ीि आ्ोत. ्र रिभ ूइवच्तो त ेविपुल ्ीिन आपलयाला 
्ि ेअसले तर आपण या घटना विश्ासान ेसिी्कारलया पाव््ते. तमुची 
विचारसरणी बदला आवण तमु्ी ्कोण आवण ्कोठे आ्ात याचा विचार 
्करा. या पथृिीिरील आपलया दनैदंदन ्ीिनात जया ्कचऱया समान गोष्टी 
आ्ते तयािर नव् ेतर आपलया वपतयाबरोबर सिगायातील गोष्टटींिर लक्ष 
्कें दद्रत ्करा. दिेाचया ्ुकटंुबात रा्ताना तमु्ाला शदु्ध आनदं वमळेल. 
तमुचयातील ्ुना मनषुय मरण पािला आ् े आवण यशे ू वरिसतामधये 
तमु्ाला निीन ्ीिन आ्.े ्ा विचार ्करणयाचा सपूंणया निीन मागया आ्.े 
तमु्ी रूपातंररत झाले आ्ात!

रोम. ८:५-६, रोम. १२:२, १ ्कररं्. २:१६, इदफस. २:६,
 दफवलपपै. २:५, दफवलपपै. ३:२०अ, दफवलपपै. ४:६-८, ्कलससै. ३:१-३, २ तीमथय. १:७ 22



आपला िारसा ए्कतर आपले ्ैवि्क पाल्क आवण आदाम ह्ाचंया िशंात 
आ् ेक्ंकिा तो दिेाचया ्ुकटंुबात आ्.े इतर पयायाय ना्ीत. यशे ूवरिसतािर 
विश्ास ठेिणयावशिाय आपलयातील रितय्ेक्ण आदामात रा्तो.

बऱयाच विश्ासणाऱयाचें मत आ् े्की, त े तयाचंा ए्क पाय आदामाचया 
िशंात (क्ंकिा आपलया पृथिीिरील ्गात) आवण दसुरा पाय दिेाचया 
्ुकटंुबात ठेऊ श्कतात. याचा पररणाम म्ण् े अंतगयात सघंरया आवण 
आधयावतम्क अशातंता. सपष्ट वनिड ्करणयात अयशसिी झालयान ेआपण 
गोंिळात पडतो आवण दिेा्कड ेआपलयासाठी ्ो वि्य आ् ेतयात आपण 
्कमी पडतो.

मत्तय ७:१३-१४, रोम. ६:१६, रोम. ७:१४-२५, रोम. ८:१-२, १ ्कररं्. १५:२२, गलती. ५:१६, 
दफवलपपै. ३:२०23



जयारिमाणे दिे तीन व्यक्ततींमधय े आ् े (वपता, पतु्र आवण पवित्र आतमा) 
आपणसदु्धा तीन आयाम आ्ोत. आपण आपलया सिंदेनादं्ारे पयायािरणाशी 
सबंंवित असलेलया शरीरात रा्तो. आपलयाला ्ीि आ् े्ी आपली 
व्यवक्तमत्िे आ्ते जयात आपले मन, इच्ाशक्ती आवण भािना असतात. 
आवण आपण आतमा आ्ोत आता ििसतभंािर तयाचयाबरोबरचया मरणान,े 
पुरले ्ाणयाद्ारे आवण पनुरत्ानाद्ारेचया ज्ानान ेआवण तयाचयािरील 
विश्ासान े् ागृत झालो आ्ोत. आपले आधयावतम्क पररमाण परमेश्राशी 
सबंंवित असलेला आपला ए्क भाग आ् े्ो दिेाशी ्ोडला गेला आ्.े

उतपत्ती २:७, मत्तय ३:१३-१७, यो्ान. ३:६, रोम. ८:१०, १ ्कररं्. ३:१६ -१८, 
१ ्ेससलनी. ५:२३ -२४, इब्ी. ४:१२ 24



आपली भवूम्का पूणयापणे आवण पणूयापणे यशे ूवरिसताला शरण ्ाणे आ्.े 
तयाची इच्ा आ् े्की तयान ेतयाचे ् ीिन आपलयामधय ेआवण आपलयाद्ारे 
्गाि े्ेणे्करून या पृथिीिरील तयाचा उदे्श पणूया ्ोईल.

आपण खरोखरच वरिसताचे शरीर आ्ोत आवण आपलयातील रितय्ेकाचा उपयोग 
इतरापंयांत पो्ोचणयासाठी आवण ्कौटंुवब्क विसतारासाठी ्करणयाची तयाची 
इच्ा आ्.े दिेाचया ्ुकटंुबात आपले सिागत आ्.े तमु्ी ए्क निी उतपत्ती आ्ात! 
्ुनया मनषुयाला “अलविदा” म्णा आवण आपलयामधय ेरा्त असलेलया निीन 
आतमयास “तझेु सिागत आ्”े अस ेम्णा, तमुचया मधय ेयशे ूवरिसत रा्त आ्.े

रोम. ६:११-१३, रोम. ८:१०, रोम. १२:१, रोम. १२:४-५, १ ्कररं्. ३:१६, १ ्कररं्. ६:१९-२०, 
२ ्कररं्. ५:१६-२१ , इदफस. ४:२१-२४, दफवलपपै. २:५-८, ्कलससै. १:२७, १ यो्ान. ३:१-३,

१ यो्ान. ३:९-१०, १ यो्ान. ५:१८-१९
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दिेाचे मूल आवण यशेचूा स्-िारस म्णून, आपण तयाचयाबरोबर िारसाचे भागीदार ् ोतो आवण आपलयाला 
विपुल ्ीिनाची झल्क रिाप्त ्ोत.े तमुचयामिील तयाचया निीन आतमयान,े तमुचयात दिेाचया मागाांबद्ल 
अवि्क ्ाणून घणेयाची इच्ा वनमायाण ्ोईल ्ेणे्करन तमु्ी तयाचे अनसुरण ्करू श्काल. दिेान ेआपला 
पुत्र यशे ूयाचयाद्ारे सितःला रि्कट ्ेकले आ्.े म्णून तयाचयाविरयी तमु्ाला शकय ् ोईल त ेसिया ् ाणून घया. 
ए्क पवित्र शास्त वमळिा आवण यशेचूया ् ीिनाविरयी निीन ्करारात िाचा. यो्ान्ृकत शभुितयामानापासनू 
सरुिात ्ेकलयास अवि्क चागंले. ्ुनया ्करारातील उतपत्तीचया पसुत्कातील पव्लया बारा अधयायातं ् ेसिया 
्कस ेसरुू झाले ् ेसपष्ट ्ेकले आ्.े या पुसत्काचया पानाचंया तळाशी असलेले सदंभया तमुचया सितःचया पवित्र 
शास्तात तपासा क्ंकिा रितय्ेक पृष्ािर ्े म्टले आ् ेत ेचागंलया रि्कारे सम्ून घणेयासाठी या पसुत्काचया 
सदंभया विभागात पवित्रशास्तातील िचन ेप्ा.

 
• दररो् आपलया निीन वपतयाशी रिा य्ानदे्ारे बोला. तमुचया निीन ्ीिनासाठी आवण निीन 

्ुकटंुबासाठी तयाचे आभार माना. एखाद्ा वमत्रारिमाणे उघडपणे आवण घवनष्तने ेतयाचयाशी बोला, 
असा विचार ्करा ्की ्णू्का्ी तो तमुचया शे् ारी बसला आ्.े यशेचूया रूपात तयाची ्कलपना ्करा, 
तयाला तमु्ी मोठा भाऊ म्णून सबंोि ूश्कता.

• पवित्र शास्त िाचा. आता आपलयामधय ेए्क निीन आतमा, दिेाचा आतमा आ्,े तवे्ा पवित्र शास्ताचा 
अ य्ा ्काय आ् ेयाविरयी तमु्ाला ए्क निीन सम् रिाप्त ्ोईल. पवित्र शास्तातील िचन ेदिेाची िचने 
आ्ते तयाद्ारे तमुचा निीन वपता तमुचयाशी बोलतो. तमु्ी ्किी्ी ्कलपना ्करू श्कत ना्ी तयापेक्षा तो 
तमुचयािर ्ासत रिीती ्करतो.

• ए्क चचया, मंडळी क्ंकिा बायबल अभयासाची सभा शोिा व्् ेतमु्ी इतरानंा भटूे श्काल आवण तमुचा 
विश्ास िाढत असताना तमु्ाला समरपयात रा्णयास मदत ्ोईल. तमुचा सिगवीय वपता तमुचयाशी इतर 
विश्ासणाऱयाचंयाद्ारे िारंिार बोलतो.

• यशेलूा ्ीिन समरपयात ्ेकलयानतंर तमु्ी लि्करात लि्कर पाणयान ेबावप्तसमा घतेला पाव््.े ्ी तयाचे 
अन्ुकरण, आज्ापालन आवण तयाचयाशी समरूप ्ोणयाची ्ृकती आ्.े 

• वरिसती विश्ासामंधय ेरिायो््क वमळिा, एखादी अशी व्यक्ती ्ी तमु्ाला रिवशवक्षत ्करेल क्ंकिा असा 
ए्क मागयादशया्क तयाचयापासनू तमु्ी वश्ूक श्काल आवण जयाचयाशी तमु्ी व्शोबी र्ाल. 

• तमुचया यशेिूरील निीन विश्ासाबद्ल इतरानंा सागंा.
• आम्ी तमु्ाला ए्क पवित्र शास्त खरेदी ्करणयाची वशफारस ्करतो. विशरेतः, बायबल सोसायटी ऑफ 

इंवडया द्ारे रि्कावशत मराठी बायबल.
 दिे तमुचा आधयावतम्क रििास आशीिायाददत ्करो!

य्ोशिा १:८, मत्तय ३:१३-१७, मत्तय ७:७-८, मत्तय १०:३२, यो्ान १४:१३-१४, यो्ान १५:७, 
दफवलपपै. ४:६-७, इब्ी. ४:१२, या्कोब. ५:१५-१६, १ यो्ान. १:९ 26



दिेाची उत्तम, ग्र्णीय ि पररपूणया इच्ा ्काय आ् े् ेतमु्ी 
सम्ून घयाि,े म्णून ह्ा यगुाबरोबर समरूप ्ोऊ न्का, तर 

आपलया मनाचया निी्करणान ेसित:चे रूपातंर ्ोऊ द्ा. 

रोम. १२:२
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मी व्ितं आ् ेम्णून तमु्ी्ी व्ितं रा्ाल. तया ददिशी 
तमु्ालंा सम्ेल ्की, मी आपलया वपतयामधय ेआ्,े ि तमु्ी 

माझयामधय ेि मी तमुचयामधय ेआ्.े 

यो्ान. १४:१९ब-२०
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आम्ी तयाचयाबरोबर ििसतभंािर वखळले गेलो, तयाचयाबरोबर पुरले गेलो 
आवण तयाचयाबरोबर उठलो, आवण आता आपण तयाचयाबरोबर दिेाचया 
सावनधयात बसलो आ्ोत. 

आवण वरिसत यशेचूया ठायी तयाचयाचबरोबर उठिले ि तयाचयाचबरोबर 
सिगायात बसिले गेले आ्ोत. 

इदफस. २:६
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मी वरिसताबरोबर ििसतभंािर वखळलेला आ्;े आवण ह्ापढेु 
मी ्गतो अस ेना्ी, तर वरिसत माझया ठायी ्गतो; आवण 
आता दे् ामधय े्े माझे ्ीवित आ् ेत ेदिेाचया पतु्रािरील 
विश्ासाचया योगान ेआ्;े तयान ेमाझयािर रिीती ्ेकली ि 

सित:ला माझया्करता ददले. 

गलती. २:२०
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आता तुम्ी दिेाचे मूल आ्ात. . . 

दिेाचे निीन मूल या नातयाने, तुम्ाला तयाचा पुत्र क्ंकिा ्कनया ्ोणयाचे सिया 
विशेरावि्कार आ्ते. तुम्ाला तयाचयाबरोबर स्भावगता ्करता येते, तयाला वपता 
म्णता येते, तुम्ी तयाचया मांडीिर बसू श्कता, आपले अंतः्करण तयाचयापुढे मो्कळे 
्करू श्कता आवण तुम्ी तयाला तुमचा रिेमळ वपता, स््कारी, वमत्र, रिदाता आवण 
विश्ासपात्र बनू द्ा. विशेरावि्कारांस् ्बाबदाऱया दखेील आ्ते आवण तयापै्की 
्का्ी पुढील पृष्ांमधये सपष्ट ्ेकलया ्ातील. तुम्ी वरिसताला रिाप्त ्ेकलयानंतर लि्करच 
्ाऊन एखाद्ाला तयाचयाबद्ल सांगािे अशी तुम्ाला आज्ा ्करणयात आली आ्.े

्ो ्कोणी माणसांसमोर मला पत्करील तयाला मी्ी आपलया सिगायातील वपतयासमोर ्ो ्कोणी माणसांसमोर मला पत्करील तयाला मी्ी आपलया सिगायातील वपतयासमोर 
पत्करीन. मत्तय १०:३२पत्करीन. मत्तय १०:३२
समसया अशी आ् े्की, आपलया ते ्कसे ्करािे ् ेखरोखर वश्किले ्ात ना्ी, परंतु 
्ी रिदक्या सोपी आ् ेआवण तुमची गोष्ट/साक्ष ्कशी सांगालतुमची गोष्ट/साक्ष ्कशी सांगाल याबद्ल पुढील ्का्ी 
पृष्ांमधये सपष्टी्करण ्ेकले आ्.े इच्ु्क असणे ्ी मुखय चािी आ् े आवण तुम्ी 
रिामावण्कपणे रिा य्ाना ्करून येशूला आपलया इच्ेिर आवण ् ीिनािर ताबा घेणयास 
सांवगतले असेल तर सं्कलपना सािी सोपी आ्.े या क्षणी तो तुमचयात आ् ेआवण 
तुमची विचार ्करणयाची, वनणयाय घेणयाची, अनुभि घेणयाची पद्धत बदलत आ्.े 
मी आंिळा ्ोतो आवण आता मला पा्ता येते (यो्ान. ९:२५)मी आंिळा ्ोतो आवण आता मला पा्ता येते (यो्ान. ९:२५) एिढी सोपी ्ी 
सं्कलपना आ्.े ् ेव्ा तुम्ी तुमची गोष्ट / साक्ष सांगता तेव्ा तुम्ी आज्ािार्क ् ोता 

आवण तुम्ी देिाचया इच्ेरिमाणे 
िागता. आपलया तुमचया निीन 
्ीिनात रििेश ्करत आ्ात. लक्षात 
ठेिा,तुम्ी ना्ी मराठी ना्ी, तर 
वरिसत तुमचयामधये आ्,े म्णून 
तयार रा्ा आवण तयाला बोलू द्ा. 

मी ्किी्ी ्कशाची्ी पिाया ्ेकली 
ना्ी आवण आता मात्र ्करतो. रेिम 
म्ण्े ्काय आ् े् ेमला माव्त 
नव्त ेआवण आता मला माव्त 
आ् े… मी बदलत आ्.े
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. . . पुढे पाठिा! 
इतरानंा यशे ूवरिसताबद्ल सागंणयाची आवण दिेाचया राजयाची िाढ ्करणयाची आज्ा 
दखेील आपला दणेयात आली आ् े (्कारण मनषुयाचा पुत्र ‘्रिलेले शोिणयास ि (्कारण मनषुयाचा पुत्र ‘्रिलेले शोिणयास ि 
तारणयास आला आ्.े लू्क १९:१०)तारणयास आला आ्.े लू्क १९:१०) तमु्ी वरिसताचे शरीर आ्ात आवण पुढील ्का्ी 
पानािंरील सचूनासं् ् े्कायया ्करू श्कता. याची चािी ्ी उपलबिता आ्.े तमु्ी 
सित: ला उपलबि ्करून ददले पाव्् े ्ेणे्करून यशे ू वरिसत तमुचयात रा्णयाद्ारे 
इतरापंयांत पो्चू श्ेकल. तो ्कदावचत तमु्ाला बा्रे ्ाऊन अनोळखी लो्काशंी 
बोलणयास सागंणार ना्ी, परंत ु तमु्ी आिीपासनूच जया लो्कानंा ओळखत आ् े
तयाचंयापयांत पो्ोचणयासाठी, तयानंा दररो् भेटणयासाठी तो तमु्ाला सागेंल. तयाने 
आिीच तयानंा वनिडले आ् ेआवण ्ेव्ा तमु्ी एखाद्ाला यशेबूद्ल सागूं इवच्त 
आ्ात अशी ्कलपना ्करता तवे्ा तमु्ी वरिसताचया मनान ेविचार ्करणयास सरुिात 
्करता. ्कशारि्कारे साक्ष सागंािी्कशारि्कारे साक्ष सागंािी ् ा विभाग तमु्ाला वश्कितो ्की, ्कशारि्कारे इतरानंा 
तमु्ी यशे ू वरिसताची ओळख ्करून दऊेन दिेाबरोबर शातंी रिाप्त ्करणयाचा तयानंा 
मदत ्करू श्कता. सचूना ्कठीण ना्ीत. यासाठी फक्त तमुचयात असलेला इच्ु्कपणा 
आवण यशे ुवरिसताला तमुचयाद्ारे तयाचे ्ीिन ्गू दणेयाची इच्ा आिशय्क आ्.े 

तर सिाांत रि्म ्ा बोि मी ्करतो ्की, सिया माणसासंाठी रिा य्ाना ्करा. दिेाला तयाचंी तर सिाांत रि्म ्ा बोि मी ्करतो ्की, सिया माणसासंाठी रिा य्ाना ्करा. दिेाला तयाचंी 
मदत ्करणयास सागंा: तयाचंया ितीन ेमधयस्ी ्करा आवण तयाचें आभार माना. १ तीमथय. मदत ्करणयास सागंा: तयाचंया ितीन ेमधयस्ी ्करा आवण तयाचें आभार माना. १ तीमथय. 
२:१२:१
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तुमची गोष्ट /साक्ष ्कशी सांगाल
िैयवक्त्क साक्षद्ारे वरिसती लो्क साक्ष सांगतात
तुम्ी येशू वरिसताला ओळखता आवण तयाचयािर विश्ास ठेिता ् ेसांगणे म्ण्े 
िैयवक्त्क सुिाताया रिसाराची पव्ली पायरी आ्.े िैयवक्त्क साक्ष दोन रि्कारची आ्.े 
ए्क ऐवत्ावस्क आ्,े व्चयात तुम्ी येशू वरिसतािर रिभू आवण देि आवण आपलया 
आतमयाचा तारण्ार म्णून विश्ास ठेिला तयापूिवी, तयादरमयान आवण तयानंतर 
तुमचे ्ीिन ्कसे ्ोते ते तुम्ी सांगता. दसुरी विरयानुसार असलेली साक्ष आ् े
आवण ्कदावचत तुमचे तारण झाले ती घटना असेल आवण तया ्काळापासून तुमचया 
्ीिनात ्काय पररितयान झाले ् ेतयात असेल. ् ेअशा व्यक्तीसाठी असू श्कते ्ो 
वरिसता्कडे ल्ानपणी आला ्ोता आवण पररितयान झालयानंतरचया ्ीिनाविरयी 
तो सांगू श्ेकल. दसुरे उदा्रण म्ण्े एखादी अशी व्यक्ती असू श्कते ्ी ्ीिनभर 
वरिसती ्ोती पण नंतर वतचया लक्षात आले ्की तो / ती खरोखर देिाला ओळखत 
ना्ी आवण मग तयाने/ वतने आतमसमपयाण ि पश्चात्ताप ्ेकला.
तुमचया विरयातील ्का्ी सामानय गोष्टटींचा उललेख ्करून साक्ष सांगणयास 
सुरिात ्करा; समान गाि, समान नो्करी, समान शाळा इ. ्का्ी परसपर 
सिारसये शोिा.

“मी पूिवी आंिळा 
्ोतो ि आता 
मला ददसते.” 
यो्ान ९:२५

मी ्किी्ी ्कशाची्ी पिाया ्ेकली 
ना्ी आवण आता मात्र ्करतो. 
रिेम म्ण्े ्काय आ् े् ेमला 
माव्त नव्ते आवण आता मला 
माव्त आ् े… मी बदलत आ्.े
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् े्कसे ्ोते
तुमची गोष्ट / साक्ष सांगताना, तुम्ी तया मागायाची पुनरािृत्ती ्करता आवण 
्ोडकयात सांगता ्की, तयामुळे तुम्ाला तुमची ्ीिनशैली आवण विचारसरणी 
बदलणयाची इच्ा वनमायाण झाली. आपण सिाांनी आपलया आयुषयात िाईट 
वनणयाय घेतले आ्ेत आवण चु्कीचया वनिडी ्ेकलया आ्ेत जया आपण ्करायला 
न्को ्ोतया असे िाटते आवण म्णून तया पुन्ा ्कराव्या 
अशी्ी इच्ा वनमायाण ्ोते. ्र आपलयाला तया गोष्टी 
्गणयाची पुन्ा संिी वमळाली असती तर. ्किी्किी, 
ती घटनांची मावल्का असू श्कते क्ंकिा एखादी मोठी 
चू्क क्ंकिा एखादी अनपेवक्षत घटना असू श्कते ्ी 
आपलयाला आपलया ्ीिनाचा पुनरियाचार ्करणयास 
भाग पाडते. पररवस्ती ्का्ी्ी असो, आपलया 
्ृकतीचा क्ंकिा िागणयाचा पररणाम ्ा उतरेिर्क असू 
श्कतो ्ो आपलयाला सितःचया शेिटा्कडे नेतो. 
्ीच ती िेळ असते ्ेव्ा तुमचया लक्षात येते ्की
तुम्ी यापुढे अशाच रि्कारे ्कायया ्करू श्कत 
ना्ी आवण म्णून बदल ्ोणे आिशय्क आ्े ना्ीतर तुम्ाला तयाची मोठी 
क्ंकमत मो्ािी लागेल. तुम्ी ्कदावचत आिीपासूनच या टपपयािर पो्ोचला 
असाल आवण पररणाम भोगत असाल. आपलयापै्की बरेच ्ण आपलया ्ीिन 
रििासात अशा रठ्काणी येऊन पो्ोचतात ्ेव्ा आपलया लक्षात येते ्की आपण 
यापुढे सित: िर अिलंबून राहू श्कत ना्ी. आपण सितःहून ्का्ी ्करू श्कत 
ना्ी. खरा देि ्कोण आ्े ्े शोिणयाची आवण आपली भूवम्का सोडून देणयाची 
आपलयाला गर् आ्े.

्काय झालं
्ेव्ा आपण सितःला नम्र ्करतो आवण आपलया 
लक्षात येते ्की, आपण विश्ाचे माल्क ना्ी 
तेव्ा आपण आपले पयायाय शोिू लागतो. 
विवचत्र आवण चमत्कारर्क मागायाने, ए्क उद्ोर्क 
ददसतो, ् ो आपलयाला उत्तम आवण सािया्कावल्क 
्ीिनाविरयी आवण देिासोबतचया शांतीबद्ल 
सांगतो. ती व्यक्ती आपला वमत्र क्ंकिा नातेिाई्क 
क्ंकिा मूल, भाऊ, ब्ीण क्ंकिा वमत्राचया रूपात 
असू श्कते. तो तुम्ाला चचयाला क्ंकिा पवित्र 
शास्त अभयासाला येणयास विचारेल. 34



तो ्कदावचत तुम्ाला साक्ष सांगेल (तयाची सित: ची िैयवक्त्क साक्ष) आवण 
तुमचया समसयां्कडे अवि्क आधयावतम्क दवृष्ट्कोनातून पा्णयाचा सलला देईल 
्से ्की येशूला रि्म शोिणयाचा आवण पूिवीसारखे ्ीिन पुढे नेणयासाठी 
तुम्ी सम य्ा नसलयाचे ्कबूल ्करणे. परंतु ् ेव्ा आपण देिाचा शोि घेता तेव्ा 

्का्ीतरी तुमचे लक्ष िेिून घेते आवण 
तयाला शरण ्ाणयासाठी आवण 
निीन ्ीिनशैली सिी्कारणयासाठी 
तुम्ी तयार ्ोता. तुम्ाला देिाचे 
मूल व्ायचे आ् े आवण साधय ्ेकले 
्ाऊ श्कते अशा सिया रि्कारांमधये. 
ते तुमचया बाबतीत घडून येते. तुम्ी 
रिभू येशू वरिसतािर विश्ास ठेिला 
आ् े आवण तुम्ी तयाला तुमचया 
इच्ेिर आवण ्ीिनािर ताबा 
घेणयास सांवगतले आ्.े निीन ्ीिन 
सुरू झाले आ्.े

् े्कसे आ्े
तुम्ी देिाचे मूल, नव्याने ्नम झालेला विश्ासणारा झाला आ्ात. तुम्ी रिभू 
येशू वरिसतािर आता रेिम ्करत आ्ात आवण तुम्ी तयाचयािर तुमचा रिभू, देि, 
आवण तारणारा म्णून विश्ास ठेिला आ्.े तुमचे ्ीिन बदलले आ् ेआवण आता 
तुम्ी निीन िृत्ती आवण मूलयांचया निीन संचास् मागायािर आला आ्ात. तुम्ाला 
आता तुमचया सिगवीय वपतयाला व्शोब द्ायचा आ्.े या विभागात तुम्ी आपले 
्ीिन ्कसे बदलले आ् ेआवण तुमची विचारसरणी ि तुमचे व्यवक्तमत्ि ्कसे बदलले 
आ् े याची आठिण ्करा. ्ीिनातील अडचणटींना सामोरे ्ाणयासाठी देिाची 
्ृकपा ्कशी सुसज् आ् े आवण देिाचा 
आतमा तुम्ाला योगय गोष्टी ्करणयास 
्कसा रििृत्त ्करतो आवण तुम्ी चु्कीचया 
मागायािर ्ात असताना तुम्ाला तो 
्कसे सुिारतो ् े सपष्ट ्करा. तुम्ी या 
विभागात चांगलया-िाईट गोष्टी सपष्ट 
्करू श्कता. आपलयाला माव्त आ् े
्की ् ेने्मीच चांगले नसते. म्त्िाची 
गोष्ट अशी आ् े्की तुमचयामधये वरिसत 
ए्क ्काम ्करीत आ् े आवण तुम्ी 
रिगतीप्ािर असलेले ्काम आ्ात.
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पुढे ्काय
ये्ून पुढे आपण वरिसतामधये िाढतो. ्किी्किी रसता खडबडीत 
आवण खड्डांनी भरलेला असतो, परंतु आपलयासमोर येणारे 
अड्ळे आवण समसया सोडविणयासाठी आपलया्कड े निीन 
सािने आ्ते. आपलयाला मागया दाखविणयासाठी आवण 
्ुनया ्ीिनातील चु्कीचया वनिडी ्करणयापासून आपलयाला 
िाचिणयासाठी आपलयात पवित्र आतमयाद्ारे दिेाचे 
सामथयया आ्.े आपण पवित्र शास्ताचा अभयास ्करतो 
आवण वरिसताचे मागया आवण वशष्टाचार वश्ूकन तयाचे 
अनु्करण ्करणयास वश्कतो. आपलयाला ् े
सम्ून येते ्की, ्ेव्ा वरिसत मरण पािला तेव्ा आपला ्ुना मनुषय 
तयाचयाबरोबर मरण पािला आवण आपण आता निीन उतपत्ती आ्ोत. 

आपलयाला फक्त ् े ्ाणून घेणे आवण सम्णे आिशय्क 
आ् े ्की, येशू वरिसत आपलयामधये रा्तो आवण ्  ेमूलभूत सतय योगय आ् े

जयामुळे आपण तारले ्ात आ्ोत आवण तयाचया रिवतमेत आपण 
रूपांतररत ्ेकले ्ात आ्ोत. तुम्ी वरिसती म्णून पररपक्व ्ोत असता 

पुनरवत्त तारण्ारचे अनु्करण ्करणयास सुरिात ्करता. तुम्ाला ् े
सम्ायला लागते ्की, येशू 
वरिसत, व्िंत दिे तुमचयात 
आवण तुमचयाद्ारे तयाचे 
्ीिन ्गणयाचा रियत्न 
्करीत आ् े ्कशासाठी ्की, 
्े तयाचे म्ण्े दिेाची मुले 
आ्ते तयांचयामधये तयाची 
इच्ा तयाला पूणया ्करता 
येईल. तुम्ी वरिसतासारखे 
बनत आ्ात, भूत्काळ 
सोडून तयाचया मागे ्ात 
आ्ात.

सतोत्र. ४०:३, यो्ान ९:२५, यो्ान १२:१७, ्कलससै. ४:५-६, १ ्ेससलनी. १:६-८, १ पेत्र. ३:१५, 
रि्कटी. १२:११, रि्कटी. १९:१०

“रिभूचे मन असे ्कोणी 
ओळखले आ् े्की तयाने तयाला 

वश्किािे?” आपलयाला तर 
वरिसताचे मन आ्.े
१ ्कररं्. २:१६
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साक्षी ्कशी द्ािी
येशू वरिसताची अविश्ासणाऱया व्यक्तीला ओळख ्करून देणयासाठी सूचना. येशू वरिसताची अविश्ासणाऱया व्यक्तीला ओळख ्करून देणयासाठी सूचना. 

ििसतंभाचा संदेश देणयासाठी खालील द्ा सूचना ए्क रिभािी माधयम आ्ते. 
ददशावनददेशांचे ्काळ्ीपूिया्क अनुसरण ्करा आवण तुम्ी यशसिी व्ाल. तुम्ी ए्क 
रिभािी वबयाणे पेरणारा आवण आतमा ज्ं्कणारे व्ाल. ्कोणतया्ी पररवस्तीत, 
तुम्ी देिाचे राजय िाढविणयात गंुतले असाल आवण तोच आपलया अवसततिाचा मुखय 
्तेू आ्.े
 द्ा लो्कांचा विचार ्करा.द्ा लो्कांचा विचार ्करा. ् े्कदावचत तुमचे वमत्र, नातेिाई्क, वरिय्न क्ंकिा 

व्यिसायातील क्ंकिा दनैंददन ्ीिनात ्े्े तुम्ी खरेदीला ्ाता, जयांचयाशी खेळता 
आवण जयांचया सोबत ्काम ्करता ते लो्क असू श्कतात.
 तयांची नािे वल्ा.तयांची नािे वल्ा. ्ेव्ा तुम्ी ती खास द्ा नािे वलहून पूणया ्करता तेव्ा तो 

्कागदाचा तु्कडा अशा रठ्काणी वच्कटिा ्ो तुम्ाला स्् ददसेल आवण दररो् 
तयांची आठिण येईल.
 रितये्क व्यक्तीचयारितये्क व्यक्तीचया तारणासाठी रिा्याना ्करणयास सुरिात ्करा. ्ेव्ा तुम्ी 

रिा्याना ्करता तेव्ा दिेाला विनंती ्करा ्की, येशु आवण सािया्कावल्क ्ीिनाबद्ल 
तयांनी ऐ्कािे म्णून तयांची मने आवण अंतः्करणे उघडली ्ािीत. लक्षात ठेिा आपण 
िाईट माणसांना चांगले बनिणयाचा रियत्न ्करीत ना्ी, परंतु आधयावतम्कदषृट्ा मृत 
लो्कांना सािया्कावल्क ्ीिन ्े तुम्ाला वमळाले आ् ेते तयांना दते आ्ोत.
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 रितये्कासाठी ए्किीस ददिस रिा य्ाना ्करा.रितये्कासाठी ए्किीस ददिस रिा य्ाना ्करा. तुम्ी या विवशष्ट लो्कांसाठी रिा य्ाना 
्करणयात द्कती िेळ घालिता या्कडे देि लक्ष देत ना्ी, परंतु आपलयाला माव्त 
आ् े्की, सिय स्ावपत ्करणयास ए्किीस ददिस लागतात. तया ्कालाििीत तुम्ी 
तयांचया्कररता रिा य्ाना ्ेकली आ् े् ेसुवनवश्चत ्करा. मग तुम्ाला ्रिलेलयांसाठी 
रिा य्ाना ्करणयाची सिय लागलेली असेल.

 
 रितये्काशी संप्कया  सािणयास रिारंभ ्करा.रितये्काशी संप्कया  सािणयास रिारंभ ्करा. ए्किीस ददिसानंतर, तुम्ी रिा य्ानेस् 

तुमचे विरय पूणया ्ेकले असणार आवण आता ्ृकती ्करणयाची िेळ आली आ्.े पव्लया 
व्यक्तीला फोन ्करा आवण तयाला सांगा ्की तुमचया्कडे तयाला दाखिून देणयासाठी 
्का्ीतरी आ् ेआवण तुम्ी प्ा ्की, असे बोलणे अ य्ापूणया आ् े्का. तुमचया वमत्राला 
्कॉफी क्ंकिा दपुारचया ्ेिणासाठी आमंवत्रत ्करा. तुम्ाला तयाचया्कडून ‘्ोय’ असे 
उत्तर येईपयांत तयाला फोन ्करत र्ा क्ंकिा तयाचया संप्कायात र्ा.
 देिाचे मूल ्कसे व्ािे ् ेपुसत्क तयांना दाखिा.देिाचे मूल ्कसे व्ािे ् ेपुसत्क तयांना दाखिा. तुमचया वमत्राला सांगा ्की, 

तुम्ी ् ेल्ानसे पुसत्क िाचले आवण तयाचा तुमचयािर रिभाि पडला आ् ेआवण 
्ाच रिभाि तयाचयािर पडािा अशी तुमची इच्ा आ्.े ्ी गोष्ट तयांचयासाठी 
अ य्ापूणया ठरते ्का ते प्ा.  ् र तुमचया्कडे संगण्क क्ंकिा आयपॅड क्ंकिा इतर मोबाइल 
उप्करण असलयास तुम्ी www.howtobeachildofgod.com या सं्ेकतस्ळािर 
्ाऊन ईबु्क िाचू श्कता क्ंकिा तुमचया्कडे िासतवि्क पुसत्काची रित नसलयास 
वव्वडओ सादरी्करण दाखिू श्कता.
 या पुसत्काचे रितये्क पान िाचून ्काढा.या पुसत्काचे रितये्क पान िाचून ्काढा. पृष् क्मां्क १४ िरील रिा य्ाना िाचा 

पण पुसत्क पूणया ्ोईपयांत िाचत ्ा. तुमचया वमत्राला पुवसत्ेकचया मागील बा्ूस 
असलेली शास्तिचने दाखिा, पवित्र शास्त उपलबि नसलयास सोपया संदभायासाठी ती 
वत्े देणयात आली आ्ते ् ेसपष्ट ्करा. िचन ्कशारि्कारे सपष्टी्करण देते ् ेदाखिून 
द्ा क्ंकिा िचन वसद्ध ्करून दाखिा क्ंकिा तयासाठी एखादे उदा्रण द्ा.
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 तुमची गोष्ट/ साक्ष सांगा.तुमची गोष्ट/ साक्ष सांगा. तयाक्षणी, 
तुम्ी तुमची गोष्ट/ साक्ष सांगणयास 
रिारंभ ्करा ्की ्कशारि्कारे तुमची 
येशू वरिसताशी ओळख झाली आ्.े 
साक्ष ् े सपष्ट ्करते: तो अनुभि ्कसा 
्ोता, ्काय झाले, सद्वस्ती ्काय 
आ्.े ्र तुमचया्कड ेदसुऱयाशी संबंि 
्ोडू श्ेकल अशी साक्ष नसलयास, तुम्ी 
खा्गीत पुसत्क िाचून ्काढले पाव््े. पृष् 
क्मां्क १४ िरील रिा्याना मोठ्ाने ्करा आवण 
तुम्ी तुमचया अंत:्करणात ्े म्टले आ् ेतयािर 
विश्ास ठेिा. नंतर तुम्ी परत ्ाऊन संभारण सुरू 
ठेिू श्कता. तुमची गोष्ट/ साक्ष ्कशी सांगाल ्ा लेख प्ा: या पृष्ांपूिवी 
िैयवक्त्क साक्षीद्ारे वरिसती लो्क साक्ष सांगतात.
 ए्क अग्रगणय रिश्न विचारा.ए्क अग्रगणय रिश्न विचारा. तुमचया वमत्राला विचारा ्की, तुम्ी 

तयाला ्े ्का्ी सांवगतले आ् े ते तयाचयासाठी अ्यापूणया आ् े ्का. 
तयाला विचारा ्की, मरणानंतर तो सिगायात ्ाईल असे तयाला िाटते 
्का. तयाला विचार ्करा ्की, सािया्काली्क ्ीिनाचा अ्या तयाचयासाठी 
्काय आ्.े तयाचयाशी आधयावतम्क आवण वरिसत ्कें दद्रत संभारणात ्करा. 
बोलणयासाठी लागणारे शबद दिे तुम्ाला दईेल तुम्ाला ्ेकिळ इच्ु्क 
आवण मुक्त असणयाची आिशय्कता आ्.े
 तुमचया वमत्राला येशू वरिसताची ओळख ्करून द्ा.तुमचया वमत्राला येशू वरिसताची ओळख ्करून द्ा. ्र तया व्यक्तीने 

स्कारातम्क रिवतदक्या ददली तर (“तुमचया्कड े्े आ् ेते मला दखेील 
पाव््े. तुम्ी वरिसती ्कसे बनला? मला अवि्क ्ाणून घयायचे आ्.े”) 
दिेाचे मुल ्कसे व्ािे या पुसत्कातील पृष् क्मां्क १४ िरील रिा्याने्कड े
परत ्ा आवण ती रिा्याना तुमचया वमत्राला मोठ्ाने म्णून द्ा क्ंकिा 
तुमचया मागे म्णू द्ा. तयाचयाबरोबर रिा्याना ्ेकलयानंतर, ििसतंभाचया 
संदशेाबद्ल सिया ्का्ी सम्ले आ् ेयाची खात्री ्करणयासाठी १५-२० या 
पृष्ांिरील म््ूकरां्कड ेआवण वचत्रां्कड ेपरत ् ा. तुम्ी ्  ेपूणया ्ेकलयानंतर, 
गौरिात ए्क निीन नाि ददले ् ाईल आवण तुमचा वमत्र दिेाचे मूल ् ोईल!

्ो वरिसत तुमचयामधये आ् े
्कलससै. १:२७
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्कापणी ्करा 
तुम्ी या सोपया सूचनांचे अनुसरण ्ेकलयास तुम्ी आतमे ज्ं्कणारे व्ाल. 
्कोणता्ी रिश्न क्ंकिा अट ना्ी. देिाने तुम्ाला तुम्ी जया लो्कांना 
आिीपासूनच ओळखता तया विवशष्ट लो्कांना रिभावित ्करणयाचया रचनेस् 
आवण व्यवक्ततिास् वभन्न रि्कारे वनमायाण ्ेकले आ्.े आपलयाला फक्त रिा य्ाना 
्करणयाची आवण तयांचया्कडे ्ाणयाची इच्ा आ्.े तो बा्कीचे ्करेल! तो बा्कीचे ्करेल! शकयता 
अशी आ् े्की, तुम्ी तुमचया यादीत जया लो्कांची नािे वलव्ली आ्ते अगदी 
तयाच लो्कांना तयाने वनिडले आ्ते. तयांना ्ेकिळ उद्ोर्कांची आिशय्कता आ् े
आवण तो उद्ोर्क क्ंकिा घोरणा ्करणारा तुम्ी आ्ात! तुम्ी तुमचया वमत्राशी तुम्ी तुमचया वमत्राशी 
बोलता तेव्ा देि तुमचयाद्ारे बोलेल. फक्त विश्ास ठेिा ्की संपूणया ्ृकतीची रचना बोलता तेव्ा देि तुमचयाद्ारे बोलेल. फक्त विश्ास ठेिा ्की संपूणया ्ृकतीची रचना 
िेळेचया अगोदरच ्करणयात आली आ् ेआवण देि तुमचया येणयाची िाट प्ात िेळेचया अगोदरच ्करणयात आली आ् ेआवण देि तुमचया येणयाची िाट प्ात 
आ्.े आ्.े तुमचया संिीचा फायदा घया आवण आपलया वपतयास तेच पाव््े आ्.े 
फक्त अट अशी आ् े्की, तया व्यक्तीला वरिसता्कडे येणयाची िेळ अगदी योगय 

असू श्कत ना्ी. अशा 
पररवस्तीत, तया ददिशी 
तुम्ी आतमा ज्ं्कणारे 
्ोणार ना्ी, परंतु 
तुम्ी बी पेरणारे व्ाल. 
्कोणतया्ी रि्कारे, तुम्ी 
तुमचया सिगवीय वपतयाचे 
आज्ापालन ्कराल आवण 
खरोखरच याच गोष्टीची 
तो आपलया्कडून अपेक्षा 
्करतो. ्र तुम्ी देिाचे 
मूल आ्ात, तर ते ्कायया 
तुम्ी ्किी्ी ्करत नसून 
तुमचयात असलेला वरिसत 
ते ्कायया ्करीत आ्.े

मत्तय ४:१९-२०, मत्तय १०:३२, लू्क ९:६०, लू्क १०:२, लू्क १९:१०, यो्ान १५:१६, 
रिेवरत. १:८, रिेवरत. ९:२८, १ तीमथय.२:३-४ 40



िणायानकु्मे पवित्र शास्तातील िचनेिणायानकु्मे पवित्र शास्तातील िचने
इदफस. १:११ आपलया मनाचया स्ंकलपारिमाणे ्ो अिघ ेचालितो तयाचया यो्नरेिमाणे आम्ी पूिवी नमेलेले असनू 

वरिसताचया ठायी ितनदार झालो आ्ोत; पृष् १८ 
इदफस. १:१३-१४ तमु्ी्ी सतयाचे िचन म्ण्े तमुचया तारणाविरयीची सिुाताया ऐ्ूकन घतेलयानतंर तयाचयािर 

विश्ास ठेिला आवण तयान ेदऊे ्ेकलेलया पवित्र आतमयाचा तमुचयािर तयाचया ठायी वशक्ा मारणयात आला आ्.े 
दिेाचया गौरिाची सततुी व्ािी म्णून तयाचया सि्कीय ्नाचया, खडंणी भरून वमळिलेलया मुक्तीसाठी ्ा 
पवित्र आतमा आपलया ितनाचा विसार आ्.े पृष् े१७ ि १९

इदफस. १:५-८ तयान ेआपलया मनाचया सतस्ंकलपारिमाणे आपलयाला यशूे वरिसताचया द्ारे सितःचे दत्त्क ् ोणया्करता 
रेिमान ेपिूवीच नमेले ्ोत.े तयाचया ्ृकपेचया गौरिाची सततुी व्ािी म्णून ् ेझाले. ्ी ्ृकपा तयान ेआपलयािर तया 
वरिय्कराचया ठायी विपुलतने े्ेकली आ्.े तयाचया ्ृकपेचया समृद्धीरिमाणे तया वरिय्कराचया ठायी, तयाचया रक्ताचया 
द्ारे खडंणी भरून वमळिलेली मुक्ती, म्ण्े आपलया अपरािाचंी क्षमा, आपलयाला वमळाली आ्.े सिया ज्ान ि 
बुद्धी ह्ाचंयास् तयान े्ी ्ृकपा आपलयािर विपुलतने े्ेकली आ्.े पृष् े१५ ि १६

इदफस. १:७ तयाचया ्ृकपेचया समृद्धीरिमाणे तया वरिय्कराचया ठायी, तयाचया रक्ताचया द्ारे खडंणी भरून वमळिलेली 
मुक्ती, म्ण् ेआपलया अपरािाचंी क्षमा, आपलयाला वमळाली आ्.े पृष् ४ 

इदफस. २:१३ परंत ु्े तमु्ी पूिवी ‘दरू’ ्ोता त ेतमु्ी आता वरिसत यशेचूया ठायी वरिसताचया रक्ताचया योगे ‘्िळचे’ 
झाला आ्ात. पृष् १३ 

इदफस. २:१४ ्कारण तोच आमची शातंी आ्;े तयान ेदोघानंा ए्क ्ेकले आवण मिली आडजभंत पाडली; पृष् ९
इदफस. २:६ आवण वरिसत यशेचूया ठायी तयाचयाचबरोबर उठिले ि तयाचयाचबरोबर सिगायात बसिले; पषृ् १९ 
इदफस. २:८-१० ्कारण ्ृकपेनचे विश्ासाचया द्ारे तमुचे तारण झालेले आ् ेआवण ् ेतमुचया ्ातनू झाले अस ेना्ी, 

तर ् ेदिेाचे दान आ्;े ्कोणी आढ्यता बाळगू नय ेम्णून ्कमदे ्ेकलयान े् ेझाले ना्ी. आपण सत्ृकतय े्करािीत 
म्णून वरिसत यशेचूया ठायी वनमायाण ्ेकलेले अस ेआपण तयाची ्सत्ृकती आ्ोत; ती सत्ृकतय ेआचरत आपण 
आपला आयुषयक्म चालिािा म्णून दिेान ेती पूिवी यो्नू ठेिली. पृष् े८ ि १५ ि १६

इदफस. ३:१४-१५ ह्ा ्कारणासति सिगायातील ि पृथिीिरील रितय्ेक िशंास जया वपतयािरून नाि दणेयात यते,े तया 
[रिभू यशे ूवरिसताचया] वपतयासमोर मी गुडघ ेटे्ूकन अशी विनतंी ्करतो ्की, पृष् १७

इदफस. ४:२१-२२ तमु्ी तर तयाचेच ऐ्कले असले ि यशेचूया ठायी ्े सतय आ् ेतयारिमाणे तमु्ालंा तयाचयामधये 
वशक्षण वमळाले असले; त ेअस े्की, तमुचया पूिवीचया आचरणासबंंिी ्ो ्ुना मनषुय तयाचा तमु्ी तयाग ्करािा, 
तो ्कपटाचया िासनानंी यकु्त असनू तयाचा नाश ्ोत आ्;े पृष् २५

इब्ी. १:३ ्ा तयाचया गौरिाचे ते्  ि तयाचया तत्िाचे रिवतरूप असनू आपलया सामथयायाचया शबदान ेविश्ािार आ्,े 
आवण [सितः आमचया] पापाचंी शुद्धी ्ेकलयािर तो उधियालो्की रा्िभैिाचया ‘उ्िी्कड ेबसला.’ पषृ् े१ ि २ ि ५

इब्ी. २:११-१७ ्कारण ्ो पवित्र ्करणारा ि जयानंा पवित्र ्करणयात यते आ् ेत ेसिया ए्कापासनूच आ्ते, ह्ा 
्कारणासति तयानंा ‘बंि’ू म्णायची तयाला ला् िाटत ना्ी. तो म्णतो, “मी आपलया बंिूं् िळ तझुया नािाची 
्कीतवी िणवीन, म्ामंडळात तझेु सतिन ्करीन.” आवण पुन्ा तो म्णतो, “मी तयाचयािर भरिसा ठेिीन.” तसचे, 
“पा्ा, मी ि दिेान ेमला ददलेली मुले.” जया अ्वी ‘मुले’ ए्काच रक्तमासंाची ्ोती तया अ्वी तो्ी तयाचंयासारखा 
रक्तमासंाचा झाला, ्ते ू ्ा ्की, मरणािर सत्ता गा्िणारा म्ण् ेसतैान, ह्ाला मरणान ेशनूयित ्कराि,े 
आवण ्े मरणाचया भयान ेआयषुयभर दासयाचया बंिनात ्ोत े तया सिाांना मुक्त ्कराि.े ्कारण, खरे पा्ता 
तो दिेदतूाचंया सा्ाययास नव्,े तर ‘अब्ा्ामाचया सतंानाचया सा्ाययास यतेो.’ म्णून तयाला सिया रि्कारे 
‘आपलया बंिूसंारख’े ् ोणे अगतयाचे ् ोत,े ह्ासाठी ्की, लो्काचंया पापाबंद्ल रिायवश्चत्त ्करणया्करता तयान ेसित: 
दिेासबंंिीचया गोष्टटींविरयी दयाळू ि विश्सनीय रिमुख या््क व्ाि.े पृष् े१ ि २ ि २०

इब्ी. २:१४-१५ जया अ्वी ‘मुले’ ए्काच रक्तमासंाची ्ोती तया अ्वी तो्ी तयाचंयासारखा रक्तमासंाचा झाला, ्तेू 
्ा ्की, मरणािर सत्ता गा्िणारा म्ण्े सतैान, ह्ाला मरणान ेशूनयित ्कराि,े आवण ्े मरणाचया भयाने 
आयषुयभर दासयाचया बंिनात ्ोत ेतया सिाांना मुक्त ्कराि.े पृष् ४

इब्ी. ४:१२ ्कारण दिेाचे िचन स्ीि, सदक्य, ्कोणतया्ी दिुारी तलिारीपेक्षा तीक्ण असनू, ्ीि ि आतमा, सािंे 
ि मज्ा ह्ानंा भेदनू आरपार ्ाणारे आवण मनातील विचार ि ्ते ूह्ाचें परीक्ष्क अस ेआ्.े पृष् २४ ि २६

इब्ी. ४:३ तयाची ‘्ृकतय’े ्गाचया स्ापनपेासनू समाप्त झाली. त्ावप, “तयारिमाणे मी रागान ेशप् िाहून म्णालो, 
‘् ेमाझया विसाव्यात वनवश्चत यणेार ना्ीत;”’ अस ेजया ‘विसाव्याविरयी,’ तयान ेसावंगतलेले आ् ेतयात, जया 
आपण विश्ास ठेिला आ् ेत े‘आपण रििशे ्करत आ्ोत.’ पृष् १३

इब्ी. ४:७ म्णून तो पनु्ा ‘आ्’ ्ा ए्क ददिस ठरितो आवण अगोदर सावंगतलयारिमाणे इतकया ्काळानतंर तो 
दाविदाचया द्ारे म्णतो ्की, “आ् ्र तमु्ी तयाची िाणी ऐ्काल, तर आपली मन े्कठीण ्करू न्का.” पृष् १३

इब्ी. ९:२२ वनयमशास्तारिमाणे रक्तान ेबहुत्ेक सिया्का्ी शदु्ध ्ोत,े आवण रक्त ओतलयािाचून पापक्षमा ्ोत ना्ी. 
पृष् ४
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उतपत्ती २:१६-१७ व्ा परमेश्र दिेान ेआदामाला अशी आज्ा ददली ्की, “बागेतील िाटेल तया झाडाचे फळ य्चे् 
खा; पण बऱयािाइटाचे ज्ान ्करून दणेाऱया झाडाचे फळ खाऊ न्को; ्कारण जया ददिशी तयाचे फळ त ूखाशील 
तया ददिशी त ूखास मरशील.” पृष् ६

उतपत्ती २:७ मग परमेश्र दिेान े्वमनीतील मातीचा मनषुय घडिला ि तयाचया ना्कपु्डातं ्ीिनाचा श्ास 
फंु्कला; तवे्ा मनषुय ्ीििारी रिाणी झाला. पृष् २४ 

उतपत्ती २:८-९ परमेश्र दिेान ेपूिदेला एदनेात बाग लािली आवण वतचयात आपण घडिलेलया मनषुयाला ठेिले. 
परमेश्र दिेान ेददसणयात सुदंर ि अन्नासाठी उपयोगी अशी सिया ्ातटींची झाड,े बागेचया मधयभागी ्ीिनाचे 
झाड, आवण बऱयािाइटाचे ज्ान ्करून दणेारे झाड ्ी ्वमनीतनू उगििली. पृष् ६ 

उतपत्ती ३:२-६ स्तीन ेसपायाला म्टले, “बागेतलया झाडाचंी फळे खाणयाची आम्ालंा मो्कळी्क आ्:े पण बागेचया 
मधयभागी असलेलया झाडाचया फळाविरयी दिेान ेसावंगतले आ् े्की त ेखाऊ न्का; तयाला सपशय्ा ी ्करू न्का, 
्कराल तर मराल.” सपया स्तीला म्णाला, “तमु्ी खरोखर मरणार ना्ी; ्कारण दिेाला ् ेठाऊ्क आ् े्की तमु्ी 
तयाचे फळ खाल तयाच ददिशी तमुचे डोळे उघडतील. आवण तमु्ी दिेासारख ेबरेिाईट ्ाणणारे व्ाल.” तया 
झाडाचे फळ खायला चागंले, ददसायला मनो्र आवण श्ाणे ्करायला इष्ट आ् ेअस ेतया स्तीला ददसनू आले; 
तवे्ा वतन ेतयाचे फळ ्काढून खालले, आवण आपलयाबरोबर आपलया पतीला्ी त ेददले ि तयान ेत ेखालले. पषृ् ६

उतपत्ती ३:२३ ह्ासति जया ् वमनीतनू तयाला उतपन्न ्ेकले ् ोत,े वतची मशागत ्करािी म्णून परमेश्र दिेान ेतयाला 
एदने बागेतनू बा्रे ्काढून लािले. पृष् ६

उपदशे्क ३:११ आपापलया समयी ्ोणारी ्रए्क िसत ू तयान े सुदंर बनिली आ्;े तयान े मनषुयाचया मनात 
अनतं्कालाविरयीची ्कलपना उतपन्न ्ेकली आ्;े तरी दिेाचा आददपासनू अंतापयांतचा ्काययाक्म मनषुयाला उमगत 
ना्ी. पषृ् १० 

्कलसस.ै १:१५ तो अदशृय दिेाचे रिवतरूप आ्;े तो सिया उतपत्तीत जयषे् आ्;े पृष् १ ि २
्कलसस.ै १:२७ब गौरिाची आशा असा ्ो वरिसत तमुचयामधय ेआ् ेतो त ेर्सय आ्.े पृष् २५ 
्कलसस.ै २:१२-१४ तमुचा बावप्तसमा झाला तवे्ा तमु्ी तयाचयाबरोबर पुरले गेलात, आवण जयान ेतयाला मेलेलयातंनू 

उठिले तया दिेाचया ्ृकतीिरील विश्ासाचया द्ारे तयाचयाबरोबर उठिले्ी गेलात. ्  ेतमु्ी आपलया अपरािानंी 
ि दे् सिभािाची सुतंा न झालयान ेमेलेले ्ोता तया तमु्ालंा तयान ेतयाचयाबरोबर व्ितं ्ेकले, तयान ेआपलया 
सिया अपरािाचंी क्षमा ्ेकली;आपलया विरद्ध असलेले म्ण्े आपलयाला रिवत्ूकल असलेले वििटींचे ऋणपत्र तयाने 
खोडले ि ििसतभंाला वखळून तयान ेत ेरद् ्ेकले. पृष् १९

्कलसस.ै २:६-७ तर वरिसत यशे ू्ो रिभू, ह्ाला ्स ेतमु्ी सिी्कारले तस ेतयाचयामधय ेचालत रा्ा; तयाचयामधये 
मुळािलेले, रचले ्ात असलेले, तमु्ालंा वश्किलयारिमाणे विश्ासात दढृ ्ोत असलेले, आवण वनरंतर 
उप्कारसततुी ्करणारे व्ा. पषृ् े१५ ि १६

्कलसस.ै २:९ ्कारण वरिसताचया ठायीच दिेपणाची सिया पूणयाता मूरतयामान िसत,े पृष् े१ ि २
्कलसस.ै ३:१-३ म्णून तमु्ी वरिसताबरोबर उठिले गेला आ्ात, तर वरिसत दिेाचया उ्िी्कड े्े् ेबसला आ्,े 

ते् लया िरील गोष्टी वमळिणयाचा यत्न ्करा. िरील गोष्टटीं्कड ेमन लािा. पृथिीिरील गोष्टटीं्कड ेलािू न्का. ्कारण 
तमु्ी मृत झाला आ्ात आवण तमुचे ्ीिन वरिसताबरोबर दिेामधय ेगुप्त ठेिलेले आ्.े पृष् १९

्कलसस.ै ४:५-६ बा्रेचया लो्काबंरोबर सजु्तने ेिागा; सिंी सािनू घया. तमुचे बोलणे सियादा ्ृकपायकु्त, वमठाने 
रूच्कर ्ेकलयासारख ेअसाि,े म्ण्े रितय्ेकाला ्कसa्कस ेउत्तर द्ायचे ् ेतमु्ी सम्ाि.े पृष् ३६

गलती. १:१५-१६ तरी जया दिेान ेमला माझया मातचेया उदरातनू ्नमलयापासनू िगेळे ्ेकले ि आपलया ्ृकपेने 
बोलािले, तयाला आपलया पतु्राला माझया ठायी रि्कट ्करणे बरे िाटले, अशासाठी ्की, मी परराष्टीयामंधय े
तयाचया सिुातदेची घोरणा ्करािी; पृष् ८ 

गलती. २:२० मी वरिसताबरोबर ििसतभंािर वखळलेला आ्;े आवण ह्ापुढे मी ्गतो अस ेना्ी, तर वरिसत माझया 
ठायी ्गतो; आवण आता दे् ामधय े्े माझे ्ीवित आ् ेत ेदिेाचया पुत्रािरील विश्ासाचया योगान ेआ्;े तयाने 
माझयािर रिीती ्ेकली ि सित:ला माझया्करता ददले. पृष् १८ 

गलती. ४:४-७ परंत ु ्काळाची पूणयाता झाली, तवे्ा दिेान े आपलया पुत्राला पाठिले; तो स्तीपासनू ्नमलेला, 
वनयमशास्तािीन ्नमलेला असा ्ोता. ह्ात उद्शे ्ा ्ोता ्की, ्े वनयमशास्तािीन ्ोत ेतयानंा तयान ेखडंणी 
भरून सोडिाि,े आवण आपलयाला पुत्राचा ्क् वमळािा. तमु्ी पुत्र आ्ात, म्णून दिेान े“अबबा! बापा!” अशी 
्ा्क मारणाऱया आपलया पतु्राचया आतमयाला तमुचयाआमचया अंतः्करणातं पाठिले आ्.े म्णून त ूआतापासनू 
गुलाम ना्ीस तर पुत्र आ्से; आवण पुत्र आ्से तर वरिसताचया द्ारे दिेाचा िारस्ी आ्से. पृष् १८

गलती. ५:१६ मी तर म्णतो, आतमयाचया रेिरणेन ेचाला, म्ण्े तमु्ी दे् िासना पूणया ्करणारच ना्ी. पषृ् २३ 
गलती. ५:२४ ्े वरिसत यशेचेू आ्ते तयानंी वि्कार ि िासना ह्ाचंयास् दे् सिभाि ििसतभंािर वखळला आ्.े 

पृष् े१७ ि १८
नीवत. १४:१२ मनषुयाला ए्क सरळ मागया ददसतो, पण तयाचया शिेटास मृतयपु् फुटतात. पषृ् ११ 
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प्र्कटी. १२:११ त्याला त्यांनी ्को्कऱ्याच्या र्क्तामुळे ि आपल्या सा्क्रीच्या िचनामुळे ्वं्कले; आणव 
त्यांच्यािर मरायची पाळी आली तरी त्यांनी आपल्या ्विािर प्रीती ्केली ना्ी. पृर्ठ ३६

प्र्कटी. १९:१० तेि््ा मी त्याच्या पाया पडून नमन ्करणार ्ोतो; परंतु तो मला म््णाला, “असे ्करू नये; मी 
तुझ्या सोबतीचा आणव ् े येशूिवरयीची सा्क्र देतात त्या तुझ्या बंिूंच्या सोबतीचा दास आ्े. नमन देिाला 
्कर;” ्कारण येशूिवरयीची सा्क्र ्े संदेशाचे मर्म आ्े. पृर्ठ ३६

प्र्कटी. २१:२ तेि््ा मी ‘पिवत्र नगरी, निी यरुशलेम’, देिापासून स्िर्गातून उतरताना पा्वली. ती 
निऱ्यासाठी ‘शृंगारलेल्या निरीप्रमाणे’ स्िलेली ्ोती. पृर्ठ २० 

प्र्कटी. ३:२० पा्ा, मी दाराशी उभा आ्े ि दार ठो्कत आ्े; ्र ्कोणी माझी िाणी ऐ्कून दार उघडील, तर 
मी त्याच्या्िळ आत ्ाईन ि त्याच्याबरोबर ्ेिीन, आणव तो माझ्याबरोबर ्ेिील. पृर्ठ ९

प्रेरवत. १:८ परंतु पिवत्र आत्मा तुमच्यािर येईल तेि््ा तुम््ांला सामर्््य प्राप्त ्ोईल, आणव यरुशलेमेत, 
सर्ि य्ूदीयात, शोमरोनात ि पृ््िीच्या शेिटापर्यंत तुम््ी माझे सा्क्री ि््ाल.” पृर्ठ ४० 

प्रेरवत. ४:१२ आणव तारण दुसऱ्या ्कोणा्कडून ना्ी; ्कारण ्ेणे्करून आपले तारण ्ोईल असे दुसरे ्कोणते्ी 
नाि आ्काशाखाली मनुर्यांमि्ये दवलेले ना्ी.” पृर्ठ ८ 

प्रेरवत. ९:२८ तो यरुशलेमेत प्रभू येशूच्या नािाने िैर्याने बोलत त्यांच्याबरोबर ्ात येत असे; पृर्ठ ४०
फवलवप्पै. २:५-८ अशी ्ी चवत्तिृत्ती ख्रवस्त येशूच्या ठायी ्ोती ती तुमच्या ठायी्ी असो; तो देिाच्या 

स्िरूपाचा असून्ी देिाच्या बरोबरीचे असणे ्ा लाभ आ्े असे त्याने मानले ना्ी, तर त्याने स्ितःला 
रव्क्त ्केले, म््ण्े मनुर्याच्या प्रतवरूपाचे ्ोऊन दासाचे स्िरूप िारण ्केले. आणव मनुर्यप्र्कृतीचे असे 
प्र्कट ्ोऊन त्याने मरण, आणव ते्ी ििस्तंभािरचे मरण सोसले; ये्पर्यंत आ््ञापालन ्करून त्याने 
स्ितःला लीन ्केले. पृर्ठे १, २, २२ ि २५

फवलवप्पै. ३:२० आपले नागरव्कत्ि तर स्िर्गात आ्े; ते्ून प्रभू येशू ख्रवस्त ्ा तारणारा येणार आ्े, 
त्याची आपण िाट पा्त आ्ोत; पृर्ठे २०, २२ ि २३

फवलवप्पै. ४:६-७ ्कशािवरयी्ी चवंता्क्रांत ्ोऊ न्का, तर सर्ि गोर्टींिवरयी प्रार््ना ि िवनंती ्करून 
आभारप्रदर्शनास् आपली मागणी देिाला ्कळिा. म््ण्े सर्ि बुद्िवसामर्््याच्या पली्कडे असलेली 
देिाने दवलेली शांती तुमची अंतः्करणे ि तुमचे िवचार ख्रवस्त येशूच्या ठायी राखील. पृर्ठ २६

मत्तय १:२०ब -२३ “्कारण तवच्या पोटी ्ो गर्भ आ्े तो पिवत्र आत्म्यापासून आ्े. तवला पुत्र ्ोईल, 
आणव त्याचे नाि तू येशू असे ठेि, ्कारण तोच आपल्या प्र्ेला त्यांच्या पापांपासून तारील.” ्े सर्ि 
अशासाठी झाले ्की, प्रभूने संदेर्ट्याच्या द्िारे ् े सांगवतले ते पूर्ण ि््ािे; ते असे : “पा्ा, ्कुमारी गर्भिती 
्ोईल ि तवला पुत्र ्ोईल आणव त्याला इम्मानुएल ्े नाि देतील.” ््या नािाचा अर््, ‘आमच्याबरोबर 
देि.’ पृर्ठ १ 

मत्तय १०:३२ ्ो ्कोणी माणसांसमोर मला पत््करील त्याला मी्ी आपल्या स्िर्गातील पवत्यासमोर 
पत््करीन; पृर्ठ ४० 

मत्तय २६:२८-२९ मग ते भो्न ्करत असताना येशूने भा्कर घेतली ि आशीर्िाद देऊन ती मोडली आणव 
शवर्यांना देऊन म््टले, “घ्या, खा, ्े माझे शरीर आ्े.” पृर्ठ ४ 

मत्तय २७:५७-६१ मग संि्या्काळ झाल्यािर अरवम्ाईतील योसेफ नािाचा ए्क िनिान मनुर्य आला, ्ा्ी 
येशूचा शवर्य ्ोता. त्याने पवलाता्कडे ्ाऊन येशूचे शरीर मागवतले. तेि््ा पवतालाने ते देण्याची आ््ञा 
्केली. योसेफाने ते शरीर घेऊन तागाच्या स्िच्् िस्त्रात गुंडाळले; ते त्याने खड्कात खोदलेल्या आपल्या 
नि्या ्कबरेत ठेिले, ए्क मोठी िोंड लोटून ती ्कबरेच्या दाराला लािली आणव तो नवघून गेला. पण ते्े 
्कबरेसमोर मग्दालीया मरीया ि दुसरी मरीया ््या बसल्या ्ोत्या. पृर्ठ ४ 

मत्तय ३:१३-१७ तेि््ा यो्ानाच्या ्ातून बाप्तवस्मा घेण्या्करता येशू गालीला्ून यार्देनेिर त्याच्या्कडे 
आला. परंतु यो्ान त्याला मना ्करत म््णाला, “आपल्या ्ातून मी बाप्तवस्मा घ्यािा, असे असता आपण 
माझ्या्कडे येता ्े ्काय?” येशूने त्याला उत्तर दवले, “आता ्े ्ोऊ दे; ्कारण ््या प्र्कारे सर्ि िर्माचरण 
पूर्णपणे ्करणे ्े आपणांला उचवत आ्े.” तेि््ा त्याने तसे ्ोऊ दवले. मग बाप्तवस्मा घेतल्यािर येशू 
लगेच पाण्यातून िर आला आणव पा्ा, आ्काश उघडले, तेि््ा त्याने परमेश्िराचा आत्मा ्कबुतरासारखा 
उतरताना ि आपणािर येताना पा्वला, आणव पा्ा, आ्काशातून अशी िाणी झाली ्की, “्ा माझा ‘पुत्र’, 
मला ‘परमप्रवय आ्े, ््याच्यािवरयी मी संतुर्ट आ्े.”’ पृर्ठे ३ ि २६

मत्तय ४:१९-२० त्याने त्यांना म््टले, “माझ्यामागे या म््ण्े मी तुम््ांला माणसे िरणारे ्करीन.” लगेच ते 
्ाळी सोडून देऊन त्याला अनुसरले. पृर्ठ ४० 

मत्तय ७:१३-१४ अरुंद दरिा्ाने आत ्ा; ्कारण नाशा्कडे ्ाण्याचा दरिा्ा रुंद ि मार्ग पसरट आ्े आणव 
त्यातून आत ्ाणारे पुर््कळ आ्ेत; परंतु ्ीिना्कडे ्ाण्याचा दरिा्ा अरुंद ि मार्ग सं्कुचवत आ्े आणव 
््यांना तो सापडतो ते ्ोड्के आ्ेत. पृर्ठ २३
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मत्तय ७:२८-२९ येशूने ्े सर्ि बोलणे समाप्त ्केल्यािर असे झाले ्की, लो्कसमुदाय त्याच्या शव्क्रणािरून 
््क््क झाले; ्कारण तो त्यांना त्यांच्या शास्त्री लो्कांसारखा नि््े तर अिव्कारिाणीने शव्कित ्ोता. 
पृर्ठ ३

मत्तय ७:७-८ मागा म््ण्े तुम््ांला दवले ्ाईल, शोिा म््ण्े तुम््ांला सापडेल, ठो्का म््ण्े तुमच्यासाठी 
उघडले ्ाईल. ्कारण ्ो ्कोणी मागतो त्याला मवळते, ्ो शोितो त्याला सापडते ि ्ो ठो्कतो 
त्याच्यासाठी उघडले ्ाईल. पृर्ठ २६

मार््क ६:२-३ मग शब्बा् दविशी तो सभास््ानात शव्किू लागला आणव पुर््कळ लो्क त्याचे भारण ऐ्कून 
््क््क झाले ि म््णाले, “््याला ्े सर्ि ्कोठून प्राप्त झाले? ्काय ्े ््ञान ््याला देण्यात आले आ्े आणव 
््याच्या ्ातून ्केिढी ्ी म्त््कृत्ये ्ोतात! ्ो सुतार, ्ो मरीयेचा मुलगा आणव या्कोब, योसे, य्ूदा ि 
शवमोन ््यांचा ्ो भाऊ तोच ्ा आ्े ना? आणव ््याच्या ब्वणी ये्े आपल्याबरोबर आ्ेत ना?” असे ते 
त्याच्यािवरयी अडखळले. पृर्ठ ३

य्े्््केल. ३६:२६-२७ मी तुम््ांला निे ्ृदय देईन, तुमच्या ठायी निा आत्मा घालीन; तुमच्या दे्ातून 
पाराणमय ्ृदय ्काढून टा्कीन ि तुम््ांला मांसमय ्ृदय देईन. मी तुमच्या ठायी माझा आत्मा घालीन आणव 
तुम््ी माझ्या नवयमांनी चालाल, माझे नवर्णय पाळून त्यांप्रमाणे आचरण ्कराल असे मी ्करीन. पृर्ठ ८

य्ोशिा १:८ नवयमशास्त्राचा ् ा ग्रं् तुझ्या मुखी सदैि असू दे; त्यात ् े ्का्ी लव्वले आ्े ते तू ्काळ्ीपूर्ि्क 
पाळ आणव रात्रंदविस त्याचे मनन ्कर, म््ण्े तुझा मार्ग सुखाचा ्ोईल ि तुला यश:प्राप्ती घडेल. पृर्ठ 
२६ 

या्कोब. ५:१६ तेि््ा तुम््ी नवरोगी ि््ािे म््णून आपली पात्के ए्कमे्कां्िळ ्कबूल ्करून ए्कमे्कांसाठी 
प्रार््ना ्करा. नीतवमानाची प्रार््ना ्कार्य ्करण्यात फार प्रबळ असते. पृर्ठ २६

यो्ान १:१४ शब्द दे्ी झाला ि त्याने आमच्यामि्ये िस्ती ्केली, आणव आम््ी त्याचा गौरि पा्वला. तो 
पवत्यापासून आलेल्या ए्कुलत्या ए्काचा गौरि असािा असा अनुग्र् ि सत्य ््यांनी परवपूर्ण ्ोता. पृर्ठे 
१ ि २

यो्ान १०:१० चोर येतो तो ्केिळ चोरी, घात ि नाश ्करायला येतो; मी तर त्यांना ्ीिनप्राप्ती ि््ािी ि 
ती िवपुलपणे ि््ािी म््णून आलो आ्े. पृर्ठ ९ 

यो्ान १०:३० मी आणव पवता ए्क आ्ोत. पृर्ठे १ ि २
यो्ान ११:२५-२६ येशूने तवला म््टले, “पुनरुत््ान ि ् ीिन मीच आ्े; ् ो माझ्यािर िवश्िास ठेितो तो मेला 

असला तरी ्गेल; आणव ्विंत असलेला प्रत्ये्क ्ण ्ो माझ्यािर िवश्िास ठेितो तो ्किी्ी मरणार 
ना्ी, ्े तू खरे मानतेस ्काय?” पृर्ठे १५ ि १६ ि १९

यो्ान १२:१७ त्याने ला्राला ्कबरेतून बोलािून मेलेल्यांतून उठिले, त्या िेळेस ्ो लो्कसमुदाय 
त्याच्याबरोबर ्ोता त्याने त्याबद्दल सा्क्र दवली. पृर्ठ ३६

यो्ान १४:१३-१४ पुत्राच्या ठायी पवत्याचा गौरि ि््ािा म््णून तुम््ी ्े ्का्ी माझ्या नािाने मागाल ते 
मी ्करीन. तुम््ी माझ्या नािाने माझ्या्िळ ्का्ी मागाल तर मी ते ्करीन. पृर्ठ २६

यो्ान १४:२० त्या दविशी तुम््ांला सम्ेल ्की, मी आपल्या पवत्यामि्ये आ्े, ि तुम््ी माझ्यामि्ये ि मी 
तुमच्यामि्ये आ्े. पृर्ठे १८ ि १९ 

यो्ान १४:६-७ येशूने त्याला म््टले, “मार्ग, सत्य ि ् ीिन मीच आ्े; माझ्या द्िारे आल्यािाचून पवत्या्कडे 
्कोणी येत ना्ी. मी ्कोण आ्े ्े तुम््ी ओळखले असते तर माझ्या पवत्याला्ी ओळखले असते; आतापासून 
तुम््ी त्याला ओळखता ि तुम््ी त्याला पा्वले्ी आ्े.” पृर्ठे १३ ि १५ ि १६ 

यो्ान १५:१६ तुम््ी मला नविडले ना्ी, तर मी तुम््ांला नविडले ि तुम््ांला नेमले आ्े; ््यात ्ेतू ्ा ्की, 
तुम््ी ्ाऊन फळ द्यािे, तुमचे फळ टव्कािे आणव ्े ्का्ी तुम््ी माझ्या नािाने पवत्या्िळ मागाल ते 
त्याने तुम््ांला द्यािे. पृर्ठ ४० 

यो्ान १५:७ तुम््ी माझ्यामि्ये रा्वलात ि माझी िचने तुमच्यामि्ये रा्वली तर ्े ्का्ी तुम््ांला पा्व्े 
असेल ते मागा म््ण्े ते तुम््ांला प्राप्त ्ोईल. पृर्ठ २६

यो्ान १६:२८ मी पवत्यापासून नवघून ्गात आलो आ्े; पुन््ा ्ग सोडून मी पवत्या्कडे ्ात आ्े.” पृर्ठ ५ 
यो्ान १६:३३ माझ्या ठायी तुम््ांला शांती मवळािी म््णून मी तुम््ांला ््या गोर्टी सांगवतल्या आ्ेत. 

्गात तुम््ांला ्क्लेश ्ोतील, तरी िीर िरा; मी ्गाला ्वं्कले आ्े.” पृर्ठ १० 
यो्ान ३:१६ देिाने ्गािर एिढी प्रीती ्केली ्की, त्याने आपला ए्कुलता ए्क पुत्र दवला, अशासाठी ्की, ्ो 

्कोणी त्याच्यािर िवश्िास ठेितो त्याचा नाश ्ोऊ नये तर त्याला सार्ि्कालव्क ्ीिन प्राप्त ि््ािे. 
पृर्ठ १२

यो्ान ३:६ दे्ापासून ्न्मलेले दे् आ्ेत आणव आत्म्यापासून ्न्मलेले आत्मा आ्ेत. पृर्ठे १९ ि २४ 
यो्ान ९:२५ ््यािरून त्याने उत्तर दवले, “तो पापी आ्े ्कवंिा ना्ी ्े मला ठाऊ्क ना्ी, पण मला ए्क गोर्ट 
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ठाऊ्क आ्े ्की, मी पूर्िी आंिळा ्ोतो ि आता मला दवसते.” पृर्ठ ३६ 
रोम. १०:१३ ्कारण “्ो ्कोणी प्रभूचे नाि घेऊन त्याचा िािा ्करील त्याचे तारण ्ोईल.” पृर्ठे १५ ि १६
रोम. १०:९ येशू प्रभू आ्े असे ्र ‘तू आपल्या मुखाने’ ्कबूल ्करशील आणव देिाने त्याला मेलेल्यांतून उठिले 

असा ‘आपल्या अंत:्करणात’ िवश्िास ठेिशील तर तुझे तारण ्ोईल. पृर्ठे १५ ि १६
रोम. १२:१ म््णून बंिु्न्ो, मी देिाच्या ्करुणांमुळे तुम््ांला िवनितो ्की, तुम््ी आपली शरीरे ्विंत, 

पिवत्र ि देिाला ग्र्णीय य््ञ म््णून समर्पण ्करािीत; ्ी तुमची आि्यात्मव्क सेिा आ्े. पृर्ठ २५
रोम. १२:४-५ ्कारण ्से आपल्याला ए्क शरीर असून त्यात पुर््कळ अियि आ्ेत, तरी त्या सर्ि अियिांचे 

्कार्य ए्कच ना्ी, तसे आपण पुर््कळ ्ण असून ख्रवस्तामि्ये ए्क शरीर आणव प्रत्ये्क ्ण ए्कमे्कांचे 
अियि असे आ्ोत. पृर्ठ २५

रोम. ३:२३ ्कारण सर्िांनी पाप ्केले आ्े आणव ते देिाच्या गौरिाला उणे पडले आ्ेत; पृर्ठे ७ ि ११ 
रोम. ५:१-२ ््यास्ति आपण िवश्िासाने नीतवमान ठरिलेले आ्ोत म््णून आपल्याला आपल्या प्रभू 

येशू ख्रवस्ताच्या द्िारे देिाबरोबर शांती आ्े. आपण ््या ्कृपेमि्ये आ्ोत, तवच्यात आपला प्रिेश्ी 
त्याच्या द्िारे िवश्िासाने झाला आ्े; आणव आपण देिाच्या गौरिाच्या आशेचा अभवमान बाळगतो. पृर्ठे 
१० ि १२

रोम. ५:११ इत्केच ्केिळ ना्ी, तर ््याच्या द्िारे समेट ्ी देणगी आपल्याला आता मवळाली आ्े त्या 
आपल्या प्रभू येशू ख्रवस्ताच्या द्िारे आपण देिाच्या ठायी अभवमान बाळगतो. पृर्ठ २०

रोम. ५:१२ ए्का माणसाच्या द्िारे पाप ्गात शवरले आणव पापाच्या द्िारे मरण शवरले; आणव सर्िांनी पाप 
्केल्यामुळे सर्ि माणसांमि्ये अशा प्र्कारे मरण पसरले. पृर्ठ ७

रोम. ५:१८-१९ तर मग ्से ए्काच अपरािामुळे सर्ि माणसांना दंडा््ञा ्ोते, तसे नीतवमत्त्िाच्या ए्काच 
नवर्णयाने सर्ि माणसांना ्ीिनदायी नीतवमत्त्ि प्राप्त ्ोते. ्कारण ्से त्या ए्काच मनुर्याच्या 
आ््ञाभंगाने पुर््कळ ्ण पापी ठरले ्ोते, तसे ््या ए्काच मनुर्याच्या आ््ञापालनाने पुर््कळ ्ण 
नीतवमान ठरतील. पृर्ठे ७ ि १७

रोम. ५:५ आणव ‘आशा ला्ित ना्ी;’ ्कारण आपल्याला दवलेल्या पिवत्र आत्म्याच्या द्िारे आपल्या 
अंतः्करणात देिाच्या प्रीतीचा िर्राि झाला आ्े. पृर्ठ १९

रोम. ५:६ आपण दुर्बळ असतानाच ख्रवस्त सुिेळी अभ्क्तांसाठी मरण पािला. पृर्ठ ४ 
रोम. ५:९ तर आता त्याच्या र्क्ताने नीतवमान ठरिण्यात आल्यामुळे आपण िवशेरे्करून त्याच्या द्िारे 

देिाच्या ्क्रोिापासून तारले ्ाणार आ्ोत. पृर्ठ ८
रोम. ६:११-१३ तसे तुम््ी्ी ख्रवस्त येशू आपला प्रभू ््याच्याद्िारे स्ित:स पापाला मेलेले खरे, पण 

देिाप्रीत्यर्् ् विंत झालेले, असे माना. ् ्यास्ति तुम््ी आपल्या शरीरिासनांच्या अिीन न ि््ािे म््णून 
पापाने तुमच्या मर्त्य शरीरात रा््य ्करू नये; आणव तुम््ी आपले अियि अनीतीची सािने ्ोण्या्करता 
पापाला समर्पण ्करत रा्ू न्का; तर मेलेल्यांतून ्विंत झालेले असे स्ितःस देिाला समर्पण ्करा आणव 
आपले अियि नीतीची सािने ्ोण्या्करता देिाला समर्पण ्करा. पृर्ठ २५

रोम. ६:१६ आ््ञापालना्करता ््याला तुम््ी स्ितःस गुलाम असे समर्पण ्करता, ््याची आ््ञा तुम््ी 
मानता त्याचे तुम््ी गुलाम आ्ात. ््याचा परवणाम मरण आ्े अशा पापाचे गुलाम ्कवंिा ््याचा परवणाम 
नीतवमत्त्ि आ्े अशा आ््ञापालनाचे तुम््ी गुलाम आ्ात, ्े तुम््ांला ठाऊ्क ना्ी ्काय? पृर्ठे ९ ि २३

रोम. ६:२१ तर ् ्या गोर्टींची तुम््ांला आता ला् िाटते त्यांपासून तुम््ांला त्या िेळेस ्काय फळ प्राप्त ् ोत 
असे? त्यांचा शेिट तर मरण आ्े. पृर्ठ ९

रोम. ६:२३ ्कारण पापाचे िेतन मरण आ्े; पण देिाचे ्कृपादान आपल्या प्रभू येशू ख्रवस्तामि्ये सार्ि्कालव्क 
्ीिन आ्े. पृर्ठ ११

रोम. ६:४-६ तर मग आपण त्या मरणातील बाप्तवस्म्याने त्याच्याबरोबर पुरले गेलो; ््यासाठी ्की, 
््याप्रमाणे ख्रवस्त पवत्याच्या गौरिाने मेलेल्यांतून उठला त्याचप्रमाणे आपण्ी निीन प्र्कारच्या 
्ीिनात चालािे. ्कारण ्र आपण त्याच्या मरणाच्या प्रतवरूपाने त्याच्याशी संयु्क्त झालो आ्ोत, तर 
त्याच्या उठण्याच्या्ी प्रतवरूपाने त्याच्याशी संयु्क्त ्ोऊ. ्े आपल्याला ठाऊ्क आ्े ्की, ्े पापाच्या 
अिीन असलेले शरीर नर्ट ्ोऊन आपण ््यापुढे पापाचे दास्य ्करू नये, म््णून आपल्यातील ्ुना मनुर्य 
त्याच्याबरोबर ििस्तंभािर खवळला गेला. पृर्ठे १८ ि १९

रोम. ७:१४-२५ ्कारण आपल्याला ठाऊ्क आ्े ्की, नवयमशास्त्र आि्यात्मव्क स्िरूपाचे आ्े; मी तर दै्व्क, 
पापाला िव्कलेला असा आ्े. ्कारण मी ्काय ्करतो ते माझे मलाच ्कळत ना्ी; म््ण्े ्े मी इच््वतो ते 
्करतो असे ना्ी, तर ् े मला द्िेर्य िाटते तेच ्करतो. ् े मी इच््ीत ना्ी ते ् र मी ्करतो तर नवयमशास्त्र 
उत्तम आ्े अशी मी संमती देतो. तर आता ््यापुढे ते ्कर्म मीच ्करतो असे नि््े, तर माझ्या ठायी िसणारे 
पाप ते ्करते. ्कारण मला ठाऊ्क आ्े ्की, माझ्या ठायी म््ण्े माझ्या दे्स्िभािात ्का्ी चांगले िसत 
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ना्ी; ्कारण इच््ा ्करणे ्े मला सािते, पण चांगले ते ्कृतीत आणणे मला साित ना्ी. ्कारण ्े चांगले 
्करािेसे मला िाटते ते मी ्करत ना्ी; तर ्करािेसे िाटत ना्ी असे ्े िाईट ते मी ्करतो. ्े ्करािेसे िाटत 
ना्ी ते ्र मी ्करतो, तर ते ्कर्म मी ्करतो असे नि््े, तर माझ्या ठायी िसणारे पाप ते ्करते. तर मग 
्ो मी सत््कर्म ्करू इच््वतो त्या माझ्या्िळ िाईट आ्ेच असा नवयम मला आढळतो. माझा अंतरात्मा 
देिाच्या नवयमशास्त्रामुळे ्र्र ्करतो; तरी माझ्या अियिांत मला नवराळाच नवयम दवसतो; तो माझ्या 
मनातल्या नवयमाबरोबर लढतो आणव मला ्कैद ्करून माझ्या अियिांतील पापाच्या नवयमाच्या स्िािीन 
्करतो. ्कवती मी ्कर्टी माणूस! मला ््या मरणािीन असलेल्या दे्ापासून ्कोण सोडिील? आपला प्रभू येशू 
ख्रवस्त ््याच्या द्िारे मी देिाचे आभार मानतो. तर मग मी स्ितः मनाने देिाच्या नवयमाचे दास्य ्करतो, 
पण दे्ाने पापाच्या नवयमाचे दास्य ्करतो. पृर्ठ २३ 

रोम. ८:१-२ म््णून ख्रवस्त येशूमि्ये असलेल्यांना दंडा््ञा ना्ीच. [ते दे्ाप्रमाणे ना्ी तर आत्म्याप्रमाणे 
चालतात.] ्कारण ख्रवस्त येशूमिील ्ीिनाच्या आत्म्याचा ्ो नवयम, त्याने तुला पाप ि मरण ््यांच्या 
नवयमापासून मु्क्त ्केले आ्े. पृर्ठे १७ ि २३

रोम. ८:१० पण ख्रवस्त तुमच्यामि्ये असेल तर शरीर ्री पापामुळे मेलेले आ्े, तरी आत्मा नीतवमत्त्िामुळे 
्विंत आ्े. पृर्ठे १९ ि २४ ि २५

रोम. ८:१५-१७अ ्कारण पुन््ा भीती बाळगािी असा दासपणाचा आत्मा तुम््ांला मवळाला ना्ी; तर 
््याच्या योगे आपण “अब्बा! बापा!” अशी ्ा्क मारतो असा दत्त्कपणाचा आत्मा तुम््ांला मवळाला 
आ्े. तो आत्मा स्ित: आपल्या आत्म्याबरोबर सा्क्र देतो ्की, आपण देिाची मुले आ्ोत; आणव ्र मुले 
आ्ोत तर िारस्ी आ्ोत, म््ण्े देिाचे िारस, ख्रवस्ताबरोबर सोबतीचे िारस असे आ्ोत; आपल्याला 
त्याच्याबरोबर गौरि प्राप्त ि््ािा म््णून त्याच्याबरोबर ्र दु:ख भोगत असलो तरच. पृर्ठे २० ि २१

रोम. ८:३ ्कारण नवयमशास्त्र दे्स्िभािामुळे दुर्बळ झाल्या्कारणाने ्े त्याला असाि्य ते सािण्या्करता 
देिाने आपल्या स्ितःच्या पुत्राला पापमय दे्ासारख्या दे्ाने ि पापाबद्दल पाठिून दे्ामि्ये पापाला 
दंडा््ञा ठरिली; पृर्ठे १ ि २ ि ४

रोम. ८:३७ उलटप्क्री, ््याने आपल्यािर प्रीती ्केली त्याच्या योगे ््या सर्ि गोर्टींत आपण म्ािव्यी 
ठरतो. पृर्ठ ९ 

रोम. ८:५-६ ्कारण ्े दे्स्िभािाचे आ्ेत ते दै्व्क गोर्टीं्कडे चवत्त लाितात; आणव ्े आि्यात्मव्क 
मार्गानुसारी आ्ेत ते आि्यात्मव्क गोर्टीं्कडे चवत्त लाितात. ्कारण दे्स्िभािाचे चवंतन ्े मरण; पण 
आत्म्याचे चवंतन ्े ्ीिन ि शांती आ्े. पृर्ठे १७ ि २३

लू्क १:७८-७९ आपल्या देिाच्या परम दयेने ्े झाले आ्े; तवच्या योगे उदयप्र्काश िरून आमच्या्कडे येईल. 
‘््यासाठी ्की, त्याने अंिारात ि मृत्युच््ायेत बसलेल्यांना प्र्काश द्यािा,’ आणव आमचे पाय शांतीच्या 
मार्गी लािािेत.” पृर्ठ १०

लू्क १०:२ तेि््ा त्याने त्यांना म््टले, “पी्क फार आ्े परंतु ्काम्करी ्ोडे आ्ेत; ््यास्ति पव्काच्या िन्याने 
आपल्या पव्कासाठी ्काम्करी पाठिािेत म््णून त्याची प्रार््ना ्करा. पृर्ठ ४०

लू्क १९:१० ्कारण मनुर्याचा पुत्र ‘्रिलेले शोिण्यास ि तारण्यास आला आ्े.”’ पृर्ठ ४० 
लू्क २:४० तो बाल्क िाढत िाढत आत्म्यात बलिान ्ोत गेला ि ््ञानाने पूर्ण ्ोत गेला; आणव त्याच्यािर 

देिाची ्कृपा ्ोती. पृर्ठ ३ 
लू्क २:४१-४७ त्याचे आईबाप दरिर्री िल््ांडण सणास यरुशलेमेस ् ात असत. आणव तो बारा िर्रांचा झाला 

तेि््ा ते त्या सणातील रविा्ाप्रमाणे ते्े गेले. मग सणाचे दविस संपल्यािर ते परत ्ाण्यास नवघाले, 
तेि््ा तो मुलगा येशू यरुशलेमेत मागे रा्वला ्े त्याच्या आईबापांना ्कळले ना्ी. तो िाटेच्या सोबत्यांत 
असेल असे सम्ून ते ए्क दविसाची िाट चालून गेले; नंतर नातलग ि ओळखीचे ् ्यांच्यामि्ये त्यांनी त्याचा 
शोि ्केला. परंतु तो त्यांना सापडला ना्ी, म््णून ते त्याचा शोि ्करत-्करत यरुशलेमेस परत गेले. मग 
असे झाले ्की, तीन दविसांनंतर तो त्यांना मंदवरात गुरु्नांमि्ये बसून त्यांचे भारण ऐ्कताना ि त्यांना 
प्रश्न ्करताना सापडला. त्याचे बोलणे ्े ऐ्कत ्ोते, ते सर्ि त्याच्या बुद्िीिरून ि उत्तरांिरून ््क््क 
झाले. पृर्ठ ३

लू्क २:५२ येशू ््ञानाने, शरीराने आणव ‘देिाच्या ि माणसांच्या ्कृपेत िाढत गेला.” पृर्ठ ३
लू्क २४:१-७ मग आठिड्याच्या प्वल्या दविशी मोठ्या प्ाटेस, आपण तयार ्केलेली सुगंिी द्रि्ये घेऊन 

त्या ्कबरे्िळ आल्या.तेि््ा ्कबरेिरून िोंड लोटलेली आ्े असे त्यांना आढळले.त्या आत गेल्यािर 
त्यांना [प्रभू येशूचे] शरीर सापडले ना्ी.मग असे झाले ्की, त्यािवरयी त्यांना भ्रांत पडली, तेि््ा पा्ा, 
लखलखीत िस्त्रे परविान ्केलेले दोन पुरुर त्यांच्या्िळ उभे रा्वले. तेि््ा भयभीत ् ोऊन त्यांनी आपली 
तोंडे ्मवनी्कडे ्केली असता ते त्यांना म््णाले, “तुम््ी ्विंताचा शोि मेलेल्यांमि्ये ्का ्करता? तो ये्े 
ना्ी, तर उठला आ्े; तो गालीलात ्ोता तेि््ाच त्याने तुम््ांला ्काय सांगवतले ््याची आठिण ्करा; ते 
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असे ्की, मनुर्याच्या पुत्राला पापी ्नांच्या ्ाती िरून देण्यात यािे, त्याला ििस्तंभािर खवळण्यात यािे, 
ि तवसऱ्या दविशी त्याने पुन््ा उठािे, ््याचे अगत्य आ्े.” पृर्ठ ५ 

लू्क २४:५०-५१ नंतर त्याने त्यांना बे्ानीपर्यंत बा्ेर नेले आणव ्ात िर ्करून त्यांना आशीर्िाद दवला. मग 
असे झाले ्की, तो त्यांना आशीर्िाद देत असताना त्यांच्यापासून िेगळा झाला आणव िर स्िर्गात घेतला 
गेला. पृर्ठ ५

लू्क ९:६० तो त्याला म््णाला, “मेलेल्यांना आपल्या मेलेल्यांस पुरू दे; तू ्ाऊन देिाच्या रा््याची घोरणा 
्कर.” पृर्ठ ४० 

स्तोत्र. १६:११ ्ीिनाचा मार्ग तू मला दाखिशील; तुझ्या सान्नवि्यात पूर्णानंद आ्े; तुझ्या उ्ि्या 
्ातात सौख्ये सदोदवत आ्ेत. पृर्ठ २० 

स्तोत्र. ४०:३ त्याने माझ्या मुखात निे गीत, आमच्या देिाचे स्तोत्र घातले; ्े पा्ून पुर््कळ लो्क भय 
िरतील ि परमेश्िरािर भाि ठेितील. पृर्ठ ३६

१ ्करवं्. १५:२२ ्कारण ्से आदामामि्ये सर्ि मरतात तसे ख्रवस्तामि्ये सर्ि ्विंत ्केले ्ातील; पृर्ठे 
१७ ि २३

१ ्करवं्. १५:४५-४६ त्याप्रमाणे असा शास्त्रलेख आ्े ्की, “प्वला मनुर्य आदाम ्विंत प्राणी असा 
झाला;” शेिटला आदाम ्विंत ्करणारा आत्मा असा झाला. त्ापव ्े आि्यात्मव्क ते प्र्म ना्ी; 
प्राणमय ते प्र्म, मग ्े आि्यात्मव्क ते. पृर्ठ ६

१ ्करवं्. १५:५७ परंतु ्ो देि आपल्या प्रभू येशू ख्रवस्ताच्या द्िारे आपल्याला ्य देतो त्याची स्तुती 
असो. पृर्ठ ८ 

१ ्करवं्. २:१६ “प्रभूचे मन असे ्कोणी ओळखले आ्े ्की त्याने त्याला शव्किािे?” आपल्याला तर ख्रवस्ताचे 
मन आ्े. पृर्ठ २२

१ ्करवं्. ३:१६-१८ तुम््ी देिाचे मंदवर आ्ात आणव तुमच्यामि्ये देिाचा आत्मा िास ्करतो ्े तुम््ांला 
ठाऊ्क ना्ी ्काय? ् र ्कोणी देिाच्या मंदवराचा नाश ्करतो तर देि त्याचा नाश ्करील; ्कारण देिाचे मंदवर 
पिवत्र आ्े, तेच तुम््ी आ्ात. ्कोणी स्ित:ला फसिून घेऊ नये; ््या युगाच्या दृर्टीने आपण ््ञानी 
आ्ोत असे ्र तुमच्यापै्की ्कोणाला िाटत असेल तर त्याने ््ञानी ्ोण्या्करता मूर्ख ि््ािे. पृर्ठे २४ 
ि २५

१ ्करवं्. ६:१७ परंतु ्ो प्रभूशी ्डला तो ि प्रभू ए्क आत्मा आ्ेत. पृर्ठे १५ ि १६ ि २४
१ ्करवं्. ६:१९-२० तुमचे शरीर, तुमच्यामि्ये िसणारा ्ो पिवत्र आत्मा देिापासून तुम््ांला मवळाला आ्े 

त्याचे मंदवर आ्े ्े तुम््ांला ठाऊ्क ना्ी ्काय? आणव तुम््ी स्ितःचे माल्क ना्ी; ्कारण तुम््ी मोलाने 
िव्कत घेतलेले आ्ात; म््णून तुम््ी आपले शरीर [ि आत्मा] ्ी देिाची आ्ेत त्याद्िारे देिाचा गौरि 
्करा. पृर्ठ २५

१ तीम््य. २:३-४ ्े आपला तारणारा देि ््याच्या दृर्टीने चांगले ि स्िी्कारण्यास योग्य आ्े. त्याची अशी 
इच््ा आ्े ्की, सर्ि माणसांचे तारण ि््ािे ि त्यांनी सत्याच्या परवपूर्ण ््ञानाप्रत पो्चािे. पृर्ठ ४०

१ तीम््य. २:५-६ ्कारण ए्कच देि आ्े, आणव देि ि मानि ््यांच्यामि्ये ख्रवस्त येशू ्ा मनुर्य ए्कच 
मि्यस्् आ्े. त्याने सर्िांसाठी मु्क्तीचे मोल म््णून स्ितःला दवले ््याची सा्क्र य्ा्काळी द्यायची 
आ्े. पृर्ठे ८ ि १२

१ ्ेस्सलनी. १:६-८ तुम््ी फार सं्कटात असताना पिवत्र आत्म्याच्या आनंदाने िचन स्िी्कारून आमचे ि 
प्रभूचे अनु्करण ्करणारे झालात; अशाने मासेदोनवया ि अखया ््यांतील सर्ि िवश्िास ठेिणारे ््यांना 
तुम््ी आदर्श झालात. मासेदोनवया ि अखया ््यांत तुमच्या्कडून प्रभूच्या िचनाची घोरणा झाली 
आ्े, इत्केच ्केिळ नि््े तर देिािरील तुमच्या िवश्िासाचे िर्तमान्ी सर्ित्र पसरले आ्े; ््यामुळे 
त्यािवरयी आम््ी ्का्ी सांगायचे अगत्य ना्ी. पृर्ठ ३६

१ ्ेस्सलनी. ५:२३-२४ शांतीचा देि स्ित: तुम््ांला परवपूर्णपणे पिवत्र ्करो; आणव आपला प्रभू येशू 
ख्रवस्त ््याच्या आगमनसमयी तुमचा आत्मा, ्ीि ि शरीर ्ी नवर्दोर अशी संपूर्णपणे राखली ्ािोत. 
तुम््ांला पाचारण ्करणारा िवश्िसनीय आ्े; तो ्े ्करीलच. पृर्ठ २४ ि २५

१ पेत्र. १:१८-१९ ्कारण िाडिडवलांच्या परंपरेने चालत आलेल्या तुमच्या नवरर्््क िागणु्कीपासून, ‘सोने 
ि रुपे’ अशा नाशिंत िस्तूंनी नि््े, तर नवर््कलं्क ि नवर्दोर ्को्करा असा ्ो ख्रवस्त, त्याच्या मूल्यिान 
र्क्ताने ‘तुम््ी मु्क्त झाला आ्ात.’ पृर्ठ २५ 

१ पेत्र. २:२४ ‘त्याने स्ितः तुमची आमची पापे’ स्िदे्ी ‘िा्ून’ खांबािर ‘नेली’, ््यासाठी ्की, आपण पापाला 
मेलेले ्ोऊन सदाचरणासाठी ्गािे. त्याला बसलेल्या ‘माराने तुम््ी नवरोगी झाला आ्ात.’ पृर्ठ ४ 

१ पेत्र. ३:१५ तर ख्रवस्ताला ‘प्रभू’ म््णून आपल्या अंत:्करणात ‘पिवत्र माना;’ आणव तुमच्या ठायी ्ी 
आशा आ्े तवच्यािवरयी िवचारपूस ्करणाऱ्या प्रत्ये्काला उत्तर देण्यास ने्मी सवद्ि असा; तरी ते 
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सौम्यतेने ि भीडस्तपणाने द्या; पृर्ठ ३६ 
१ पेत्र. ३:१८ ्कारण आपल्याला देिा्िळ नेण्यासाठी ख्रवस्ताने्ी पापांबद्दल, म््ण्े नीतवमान पुरुराने 

अनीतवमान लो्कां्करता, ए्कदा मरण सोसले. तो दे्रूपात ्विे मारला गेला आणव आत्म्यात ्विंत ्केला 
गेला; पृर्ठ १२ 

१ यो्ान. १:७ पण ्सा तो प्र्काशात आ्े तसे ्र आपण प्र्काशात चालत असलो तर आपली ए्कमे्कांबरोबर 
स्भागवता आ्े, आणव त्याचा पुत्र येशू ख्रवस्त ््याचे र्क्त आपल्याला सर्ि पापांपासून शुद्ि ्करते. 
पृर्ठ ४ 

१ यो्ान. १:९ ्र आपण आपली पापे पदरी घेतली, तर तो िवश्िसनीय ि न्यायी आ्े म््णून आपल्या 
पापांची ्क्रमा ्करील, ि आपल्याला सर्ि अनीतीपासून शुद्ि ्करील. पृर्ठ २६ 

१ यो्ान. ३:१-३ आपल्याला देिाची मुले ् े नाि मवळाले ् ्यात पवत्याने आपल्याला ्केिढे प्रीतवदान दवले आ्े 
पा्ा; आणव आपण तसे आ्ोतच. ््यामुळे ्ग आपल्याला ओळखत ना्ी, ्कारण त्याने त्याला ओळखले 
ना्ी. प्रवय्न्ो, आपण आता देिाची मुले आ्ोत; आणव पुढे आपण ्काय ् ोऊ ् े अ्ून प्र्कट झालेले ना्ी; 
तरी तो प्र्कट ्ोईल तेि््ा आपण त्याच्यासारखे ्ोऊ ्े आपल्याला मा्ीत आ्े, ्कारण ्सा तो आ्े 
तसाच तो आपल्याला दवसेल. ्ो ्कोणी त्याच्यासंबंिाने ्ी आशा बाळगतो तो, ्सा तो शुद्ि आ्े, तसे 
आपणाला शुद्ि ्करतो. पृर्ठ २५ 

१ यो्ान. ३:९-१० ्ो ्कोणी देिापासून ्न्मलेला आ्े तो पाप ्करत ना्ी; ्कारण त्याचे बी् त्याच्यामि्ये 
रा्ते; त्याच्याने पाप ्करित ना्ी, ्कारण तो देिापासून ्न्मलेला आ्े. ््यािरून देिाची मुले ि सैतानाची 
मुले उघड दवसून येतात. ्ो ्कोणी नीतीने िागत ना्ी तो देिाचा ना्ी, ि ्ो आपल्या बंिूिर प्रीती ्करत 
ना्ी तो्ी ना्ी. पृर्ठ २५ 

१ यो्ान. ५:१२-१३ ््याला तो पुत्र लाभला आ्े त्याला ्ीिन लाभले आ्े; ््याला देिाचा पुत्र लाभला 
ना्ी त्याला ्ीिन लाभले ना्ी. देिाच्या पुत्राच्या नािािर िवश्िास ठेिणाऱ्या तुम््ांला सार्ि्कालव्क 
्ीिन लाभले आ्े ्े तुम््ांला ्कळािे म््णून मी ्े तुम््ांला लव्वले आ्े. (आणव तुम््ी देिाच्या पुत्राच्या 
नािािर िवश्िास ठेिीत रा्ािे). पृर्ठे १५ ि १६

१ यो्ान. ५:१८-१९ ्ो ्कोणी देिापासून ्न्मलेला आ्े तो पाप ्करत ना्ी, ्े आपल्याला ठाऊ्क आ्े; ्ो 
देिापासून ्न्मला तो (ख्रवस्त) त्याला सुर्क्रवत ठेितो आणव त्या दुर्टाचा संपर््क त्याला ्ोत ना्ी. 
आपण देिापासून आ्ोत ्े आपल्याला ठाऊ्क आ्े; सगळे ्ग त्या दुर्टाला िश झाले आ्े. पृर्ठ १७ 

२ ्करवं्. ५:१६-२१ तर मग आतापासून आम््ी ्कोणाला दे्दृर्ट्या ओळखत ना्ी; आणव ्री आम््ी 
ख्रवस्ताला दे्दृर्ट्या ओळखले ्ोते तरी आता ््यापुढे त्याला तसे ओळखत ना्ी. म््णून ्र ्कोणी 
ख्रवस्ताच्या ठायी असेल तर तो निी उत्पत्ती1 आ्े; ्ुने ते ्ोऊन गेले; पा्ा, ते निे झाले आ्े.्ी सगळी 
देिाची ्करणी आ्े; त्याने स्ित:बरोबर आपला समेट येशू ख्रवस्ताच्या द्िारे ्केला आणव समेटाची सेिा 
आम््ांला दवली; म््ण्े ्गातील लो्कांची पात्के त्यांच्या्कडे न मो्ता, देि ख्रवस्तामि्ये स्ित:बरोबर 
्गाचा समेट ्करत ्ोता; आणव त्याने आपल्या्कडे समेटाचे िचन सोपिून दवले.म््णून देि आमच्या्कडून 
िवनित असल्यासारखे आम््ी ख्रवस्ताच्या ितीने ि्कवली ्करतो; देिाबरोबर समेट ्केलेले असे तुम््ी 
ि््ा, अशी आम््ी ख्रवस्ताच्या ितीने िवनंती ्करतो. ््याला पाप ठाऊ्क नि््ते त्याला त्याने तुमच्या-
आमच्या्करता पाप असे ्केले; ््यासाठी ्की, आपण त्याच्या ठायी देिाचे नीतवमत्त्ि असे ि््ािे. पृर्ठ २५ 

२ ्करवं्. ५:१७ म््णून ्र ्कोणी ख्रवस्ताच्या ठायी असेल तर तो निी उत्पत्ती आ्े; ्ुने ते ्ोऊन गेले; 
पा्ा, ते निे झाले आ्े. पृर्ठ २०

२ ्करवं्. ५:१८ ्ी सगळी देिाची ्करणी आ्े; त्याने स्ित:बरोबर आपला समेट येशू ख्रवस्ताच्या द्िारे ्केला 
आणव समेटाची सेिा आम््ाला दवली; पृर्ठ ८

२ तीम््य. १:७ ्कारण देिाने आपल्याला भवत्रेपणाचा नि््े, तर सामर्््याचा, प्रीतीचा ि संयमनाचा आत्मा 
दवला आ्े. पृर्ठ २१
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Additional Resources that can be purchased  
on Amazon or Christian book stores. 
 The Rest of the Gospel, Dan Stone and David Gregory
 Classic Christianity, Bob George
 Handbook to Happiness, Charles Solomon
 Ins and Out of Rejection, Charles Solomon
 Lifetime Guarantee, Bill Gillham
 The Normal Christian Life, Watchman Nee
 Sit Walk Stand, Watchman Nee
 Release of the Spirit, Watchman Nee
 Birthright, David Needham
 The True Vine, Andrew Murray
 Abide in Christ, Andrew Murray
 Absolute Surrender, Andrew Murray
 Victory in Christ, Charles Trumbull
 The Key to Triumphant Living, Jack Taylor
 The Saving Life of Christ, W. Ian Thomas
 The Gift of Forgiveness, Charles Stanley
 The Blessing of Brokenness, Charles Stanley
 Adversity, Charles Stanley
 Truefaced, John Lynch
 My Utmost for His Highest (Devotional), Oswald Chambers
 Forgiven Forever, Bob George
 The Grace Awakening, Charles Swindoll
 The Sufficiency of Christ, John MacArther
 Hudson Taylor’s Spiritual Secret, Dr. and Mrs. Howard Taylor
 Weekly e-devotional GraceNotes, John Woodward. Available through 

www.GraceNotebook.com
 For Me to Live is Christ, Group study course, Charles Solomon
 The Cross, Your Victory Today, CD Series by Dr. Charles Stanley 

(and many other sermons by Dr. Stanley)
 The Shackling of Grace, Lee LeFebre
 The Exchanged Life Conference, CD Series by Lee LeFebre
 Free at Last, Tony Evans 
 Dr. Tony Evans (most sermons)
 Gregory Dickow (most sermons)
 Romans: Chapters 5-8, Any Version of the Bible
 www.gracefellowshipintl.com
 www.thelifebookstore.com
 Seeking God through Prayer & Meditation, David Howell
 Fully Alive and Finally Free, David Howell
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Prison Evangelism, Inc.        PO Box 571977     Houston Texas 77257 

THROUGH PRAYER 
AND 

MEDITATION

Seeking
God72019

मला अवि्क ्ाणून घयायचे आ्.े
्ृकपया “रिा्याना ि मनन ह्ाद्ारे 
दिेाचा शोि घेणे” ची ए्क 
विनामूलय रित पाठिा.

नाि_________________________
पत्ता
श्र,राजय,वपन ्कोड _____________

्ृकपया «दिेाचे मूल ्कसे व्ािे?» याब-
द्ल तुम्ी ्काय विचार ्करता ते आम्ाला 
सांगा. _______________________





्कसे 
व्ािे

दिेाचे मूल

मी वरिसताबरोबर ििसतंभािर वखळलेला 
आ्;े आवण ह्ापुढे मी ्गतो असे ना्ी, 
तर वरिसत माझया ठायी ्गतो; आवण आता 
दे् ामधये ्े माझे ्ीवित आ् ेते दिेाचया 
पुत्रािरील विश्ासाचया योगाने आ्;े 
तयाने माझयािर रिीती ्ेकली ि सित:ला 
माझया्करता ददले. गलती. २:२०

या सवचत्र साधया सतयांचा अनुभि घया आवण दिेािरील विश्ास 
ि भरिशामुळे पररपूणया, विपुल आवण वि्यी ्ीिन ्कसे वमळू 
श्कते ् ेवश्का.

् ेपुसत्क ्कसे िापरािे?
• दिेाबरोबर शांतीचा मागया आवण मागयादशया्क म्णून
• तारणाचा अनुभि सम्ून घेणयासाठी ए्क सािन म्णून
• िैयवक्त्क क्ंकिा गट बायबल अभयास ्करणयासाठी (पवित्र 

शास्तातील २२३ िचने ददली आ्ते)
• ३० – ददिसासाठी उपासना आवण मनन मागयादरशया्का म्णून 

सपष्टी्करण आवण बायबलमिील िचनांचा िापर ्करून

लेख्क डवेव्ड ्ॉिेल ् ेदिेाचे नव्याने ्नमलेले मुल आ्ते. 
या पुसत्कातील माव्ती अनुभिाची, सामथयायाची आवण आशेचे 
सार रिवतजबंवबत ्करते ्ी येशू वरिसताने तयांना अने्क िराांचया 
आतम्कें दद्रत आवण आतमशोरणाचे ्ीिन ्गलयानंतर ददली 
आ्.े सपष्टी्करण, िचने आवण म््ूकर यांचया माधयमातून; येशू 
वरिसतािरील विश्ास आवण तारणाचया आलेलया अनुभिामुळे या 
पृथिीिर दिेास् वि्याचे, विपुलतेचे ि शांतीचे ्ीिन ्गले 
्ाऊ श्कते ् े्ॉिेल दाखिून दतेात.


