विभाग एक- दे िाविषयीचे प्रश्न

सतत दे वाववषयी ववचारले जाणारे प्रश्न

सरु
ु वात करण्या आधी आपण स्वतःला काही प्रश्न ववचारूया.
माझ्या साठी दे व कोण आहे?
दे वासोबत माझं नातं काय आहे ?
दे व शिक्षा दे तो का?
माझ्या मतानस
ु ार दे व प्रेमळ अथवा क्रोधीत दे व आहे का?
माझी खात्री किी पटे ल कक जे मला दे वाववषयी ठाऊक आहे ते खरं आहे?
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दे ि कोण आहे ?
दे व सववसामर्थयववान आपला ननमावणकताव आहे. आपण त्याची लेकरे आहोत. त्याने आपल्याला त्याचा पत्र
ु येिु ख्रिस्त याच्या
करवी आपल्याला वपता म्हणण्याचा अधधकार ददला आहे.

येशू कोण आहे ?
येिू दे वाचा पत्र
ु आहे. दे व आकाि आख्रण पर्थ
ृ वी यांचा ननमावणकताव आहे. त्यानेच सववकाही उत्पन्न केले आख्रण तो त्याचा
ननमावणकताव आहे. त्याने आपल्या एकुलत्या एका पत्र
ु ाला आपल्या पापासाठी वधस्तंभावरचे मरण ददले आहे. आख्रण त्याच्या
नावामळ
ु े आपल्याला त्याची मल
ु े म्हणण्याचा अधधकार ददला आहे. त्याने वधस्तंभावर आपणासाठी प्राणाची आहुती ददली आख्रण
आपल्याला वाचवले. येिु ख्रिस्तामळ
ु े च आपल्याला वपत्याला आबा म्हणण्याचा अधधकार शमळाला.
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पवित्र आत्मा कोण आहे ?
जेव्हा येिन
ू े दह पर्थ
ृ वी सोडली तव्हा त्याने आपला पववत्र आत्मा आपल्या मध्ये वस्ती करण्यासाठी आख्रण आपल्याला
मार्वदिवन करण्यासाठी ददला. हाच पववत्र आत्मा आहे .

येशु दे ि आहे का?
हो. आमचा त्रैक दे व आहे. वपता, पत्र
ु आख्रण पववत्र आत्मा, दे वाने स्वर्व ननमावण केला, पर्थ
ृ वी आख्रण पर्थ
ृ वीवरील सवव काही आख्रण
मानव सद्ध
ु ा. त्याने त्याचा पत्र
ु येिु ख्रिस्त याला पर्थ
ू े आम्हाला दे वाच्या इच्छे प्रमाणे चालण्यासाठी शिकवलं
ृ वीवर पाठवलं. येिन
आख्रण आमच्या पापांसाठी वधस्तंभावरचे मरण पत्करले. क्रूसावरील मरण सहन करून त्यानी आमची पापं पववत्र रक्ताने धुवन
ू
आमचा दे वाबरोबर समेट घडवला. त्याने पववत्र आत्म्याला आम्हामध्ये वस्ती करण्यासाठी पाठवले.
आम्ही जर पववत्र आत्म्याला पाचारण केले तर तो आम्हामध्ये वस्ती करण्यासाठी तयार आहे.
माझ्याकरता दे ि कोण आहे ?
दे व आमचा स्वर्ीय वपता आहे . आपण परमेश्वराकडे आपला वपता म्हणून बघतो व आपण त्याची ननशमवती आहोत. पण या
सत्यापेक्षा अजून काही आहे. दे व आपला वपता व आपण ख्रिस्त येिम
ु ळ
ु े त्यांची लेकरे आहोत. जेव्हा आम्ही त्याच्या एकुलत्या
एक पत्र
ु येिु ख्रिस्तावर ववश्वास ठे वतो तेव्हा आम्ही दे वाची लेकरे म्हणून र्णले जातो. ख्रिस्त येिद्
ु वारे आम्ही ननमावण कत्याव
दे वाला आबा, बाप्पा अिी हाक मारू िकतो.

दे िाला आम्हाकडून काय हिे आहे ?
दे व आम्हावर प्रीती करतो हे जाणन
ू घ्यावे अिी त्याची इच्छा व आम्ही त्याच्यावर वपता म्हणन
ू प्रेम करावे दह त्याची इच्छा
आहे. आम्हा प्रत्येकासाठी त्याच्या महान योजना आहे त. आम्ही त्याच्यावर प्रीती करावी आख्रण आमचे त्याच्यािी नाते बळकट
करावे, आम्ही त्याची प्राथवना करावी, त्याच्या समवेत बोलावे, त्याच्या समवेत वेळ घालवावा, त्याचे मार्वदिवन घ्यावे अिी त्याची
इच्छा आहे.
आपल्या आयष्ु याचे ध्येय काय आहे ?
दे वाची इच्छा पण
ू व करणे हे आपल्या आयष्ु याचे ध्येय आहे आख्रण त्याची इच्छा आहे आहे कक आम्हाला त्याची आधी चांर्ली
ओळख व्हावी व त्याच्या वर प्रीती करावी. तो आमच्यावर आमच्या कल्पनािक्ती पलीकडे आख्रण िब्दात वणवन करता येणार
नाही इतकी प्रीती करतो. त्याच्यावर प्रीती किी करावी हे जाणन
ू घेण्यासाठी आख्रण त्याची आख्रण इतरांची यिस्वी सेवा व जीवन
जर्णे ह्यासाठी दे वाच्या सान्न्नध्यात अधधक वेळ घालवणे.

आपण दे िाच्या अधिक जिळ कसे येऊ शकतो?
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दे वाचे वाचन पववत्र िास्त्रामधून वाचून व त्यावर मनन करून आख्रण दे वाच्या पववत्र साननध्यात वेळ घालवण्याने आपण
दे वाच्या जवळ येऊ िकतो तसेच प्राथवना करणे व दे वाला आपल्या जीवनात दररोज प्रथम स्थान दे णे हे आपले आद्य कतवव्य
असले पादहजे.

एकाांत काय आहे ? शाांत िेळ काय आहे ?
दे वाच्या चरणाजवळ त्याच्या साननध्यात वेळ घालवणे हा एकांतपणा आहे. दे व आपल्यावर प्रीती करतो व त्याची इच्छा आहे
कक आपणा त्याच्यावर प्रीती करावी. र्रज भासल्यावर आपण दे वाच्या जवळ जातो व त्याची प्राथवना करतो. दे वाला
आपल्याकडून अधधक काय हवे आहे? त्याची इच्छा आहे कक आपण फक्त आवश्यकतेनस
ु ार त्याची प्राथवना करू नये तर रोज
त्याच्या सान्न्नध्यात राहावे. त्याला आपल्या आयष्ु यात प्रथम स्थान द्यावे. परमेश्वराची इच्छा आहे कक आपण फक्त दःु खातच
त्याची आठवण करू नये तर सख
ु ात व आनंदात सद्ध
ु ा त्याची आठवण करावी.
त्याची इच्छा आहे कक आपण आपल्या समस्या आपली आव्हाने यि व आनंद त्याच्या बरोबर वाटून घेऊ. त्याची इच्छा आहे
आपण आपले सववस्व त्याला वाहून द्यावे, म्हणजे तो आपल्याला मार्वदिवन करून चांर्ल
ु पणा आख्रण ऐश्वयव हे त्याने

आपल्यासाठी साठवन
ू ठे वले. ते तो आपल्याला दे ईल. ह्या सवव र्ोष्टी शमळवण्याकरता आपल्याला त्याच्या बरोबर वेळ घालवला
पादहजे आख्रण त्याच्या आज्ञेचे पालन केले पादहजे.
आपल्यासाठी दे िाच्या योजना काय आहे त? उद्धार म्हणजे काय?
दे वाची इच्छा अिी आहे कक प्रत्येकाला साववकाशलक जीवन शमळाले पादहजे. माणसांनी दे वाववरुद्ध बंडखोरी केली आख्रण पापात
अडकले. दे व एवढा प्रेमळ आहे कक त्याने आम्हाला आिेववना सोडले नाही. त्याने आपला एकुलता एक पत्र
ु आपल्या पापांच्या
क्षमेसाठी या जर्ामध्ये पाठवला. जेव्हा आपण येिव
ू र ववश्वास ठे वतो आख्रण प्रायन्श्चत्त करतो. त्या वेळेस तो आपल्या पापांना
क्षमा करतो व आपल्याला त्याच्या कळपात सामावन
ू घेतो.
जेव्हा आपण येिव
ू र आपला तारणारा म्हणून ववश्वास ठे वतो आख्रण आपला उद्धारकताव म्हणून स्वीकारतो आख्रण आपल्या
पापांसाठी तो वधस्तंभावर ख्रखळला र्ेला व पन्
ु हा उठला असा दृढ ववश्वास धरतो. तेव्हा आपण दे वाच्या अनंतकाळचा न्याय
ननवाडा आख्रण पापापासन
ू मक्
ु त होतो. दे वाच्या पववत्र साननध्यात अनंत काळच्या जीवनाबद्दल ननन्श्चत राहू िकतो. हाच उद्धार
होय.

काय दे ि खरोखर आपल्याला त्याच्या साननध्यात बोलाितो?
दे वाची इच्छा आहे कक आपण त्याच्या पववत्र सान्न्नध्यात राहावे. दे वाच्या प्रथम शिष्याने त्याला येउन ववचारले, "तू कुठे
राहतोस?" त्याने उत्तर ददले, माझ्या मार्े या आख्रण पहा. मर् नतथून पढ
ु े सवव शिष्य त्याच्या मार्े चालू लार्ले. दे वाची प्रीती
सवाांसाठी समान आहे . काल, आज आख्रण येथून पढ
ु े सदासववदा समान आहे. आम्ही त्याला जाणून घेण्यासाठी उत्सक
ु आहोत.
तर त्याने आम्हाला त्याच्या सोबत वेळ घालवण्यासाठी व त्याचा अनभ
ु व घेऊन पाहण्यासाठी प्रेमाचे आमंत्रण ददले आहे.
आपण आपले हृदय व मन स्वेच्छे ने त्याला समपवण केले पादहजे.
येिु म्हणतो कक, "सवव कष्टी आख्रण भाराक्रांत जन हो, तुम्ही सवव मज कडे या म्हणजे मी तुम्हाला ववश्ांती दे ईन.
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खरोखर दे व खूप प्रेमळ आहे आख्रण तो आम्हाला त्याच्या सान्न्नध्यात येण्यासाठी आमंत्रत्रत करत आहे.

येशच
ू ी आरािना का करािी?
आम्ही येिच
ू ी आराधना करतो कारण तो दे वाचा पत्र
ु आहे. तो ह्या पर्थ
ु ार कसे वार्ावे हे शिकवण्यासाठी आला.
ृ वीवर दै वी मार्ावनस
तो आपल्याला पापामळ
ु े येणाऱ्या रार् आख्रण रोर्राई पासन
ू वाचवण्यासाठी आला. त्याने वधस्तंभावर प्राणाहुती ददली व सवव
समथव दे वाबरोबर आपला समेट घडवन
ू आणला.

येशक
ु डे प्रार्थना करण्यासाठी विशशष्ट िेळ आहे का?
येिक
ु डे प्राथवना करण्यासाठी ववशिष्ट वेळ ककं वा ववशिष्ट ददवसाची आवश्यकता नाही. दे वाची इच्छा आहे कक आपण त्याच्या
बरोबर रोज वेळ व्यतीत करावा. आपण ददवसाच्या कुठल्याही वेळी त्याची प्राथवना करू िकतो. ददवसाच्या सरु
ु वातीला आख्रण
रात्री झोपायच्या आधी आपण येिच
ू ी प्राथवना करणे हे योग्य आहे. आपण ददवसाच्या सरु
ु वातीला त्याची प्राथवना करून आिीवावद
घ्यावेत. रात्रीच्या वेळी झोपायच्या आधी आपण त्याने ददवसभर ददलेल्या आिीवावदाबद्दल उपकार मानू िकतो आख्रण झालेल्या
चुकाबद्दल क्षमा मार्न
ू त्याचे मार्वदिवन घेऊ िकतो.

आपण आपल्या वप्रय व्यक्तीसाठी, िेजारयासाठी व शमत्रासाठी प्राथवना करू िकतो. आपण दस
ु ऱ्यासाठी प्राथवना केलेली दे वाला
आवडते म्हणून आपण दस
ु ऱ्यांसाठी प्राथवना करण्यासाठी वेळ घालवला पादहजे.

माशसकपाळी असताना आपण चचथमध्ये जाऊ शकतो?
हो. आपण माशसक पाळी सरु
ु असताना चचव मध्ये जाऊ िकतो. असा कुठलादह कायदा नाही ककं वा असे कुठलेही बंधन नाही. येिु
आजारी- सदृ
ु ढ, श्ीमंत- र्रीब, लहान मल
ु े- मोठी माणसं सर्ळ्यासाठी आजही उपलब्ध आहे . येिु आपल्यामध्ये वस्ती
करण्यासाठी आला. दे वाचा पत्र
ु असल्यामळ
ु े त्याला कुठे जन्म घ्यावा हे ननवडण्याचा अधधकार होता. तरी त्याने र्ायीच्या
र्ोठ्याची आपल्या जन्मासाठी ननवड केली. श्ीमंत लोक त्याला भेटण्या आधी त्याने में ढपाळांना भेटण्यासाठी आमंत्रत्रत केले.

आपण प्रार्थना कशी करािी?
प्राथवनेसाठी असे कुठलेही ननयम ककं वा बंधन नाही. आपण आपले हात जोडून ककं वा उघडे ठे ऊन प्राथवना करू िकतो. आपण र्ड
ु घे
टे कून, बसन
व प्राथवना केली पादहजे.
ू ककं वा प्राथवना करू िकतो. येिु आपले अंतःकरण बघतो. म्हणून आपण अंतःकरण पव
ू क
स्तत
ु ी आख्रण उपकार मानन
ू आपण त्याची प्राथवना केली पादहजे. त्याने आपल्यासाठी आख्रण आपल्या प्रेमळ व्यक्तीसाठी जे
काही केले त्याबद्दल आपण त्याचे उपकार मानले पादहजे. आपण काही ववशिष्ठ प्राथवना रोज केल्या पादहजेत. प्राथवनेची वेळ दह
अिी वेळ आहे कक आपण वपत्याबरोबर सरळ बोलू िकतो. आपण आपल्या जधर्क वपत्याबरोबर काय बोलावे व कोणते िब्द
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बोलावे ह्याची पव
व यारी करत नाही. प्राथवना दह स्वयंप्रेररत असावी. अिा प्रकारे जेव्हा आपण दे वाजवळ जातो तेव्हा आपली
ू त
प्राथवना स्वयंप्रेररत असावी. आपण िब्दांची अथवा वाक्यांची पव
व यारी करू नये.
ू त
दे वांनी आपल्याला पववत्र िास्त्रातन
ू जी वचने सांधर्तली आहे त. ती आपण त्याच्याकडे हक्काने माधर्तली पादहजेत. आपण
प्राथवना करतो तेव्हा दस
ु ऱ्यासाठी प्राथवना केली तर दे वाला समाधान वाटते, आनंद होतो.
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ज्या ददिशी प्रार्थना करािी असे काही विशशष्ट ददिस आहे त का?
नाही. असे काही ववशिष्ट ददवस नाहीत. प्रत्येक ददवस खास आहे. आपण रोज दे वाची प्राथवना केली पादहजे. चचव मध्ये रवववारची
खास उपासना असते. ती आपण सवव मंडळींसोबत करायची असते.
आपण प्राथवनेसाठी आख्रण उपवासासाठी असा आठवड्यातला एक ददवस ठरवू िकतो. आपण प्राथवनेचा एक र्ट तयार करून
त्यात सद्ध
ु ा एकत्र येउन सवाांसाठी आख्रण त्यांच्या र्रजांसाठी प्राथवना करू िकतो.

आपण पाठ केलेले एखादे िचन आहे का जे आपण प्रार्थनेच्या िेळेस म्हणू शकतो? आणण केव्हा?
तम्
ु ही असे वचन प्राथवनेच्या वेळी म्हणू िकता ककं वा नाही. आपला प्रेमळ प्रभू येिु ख्रिस्त हा आपले ह्रदय व मन जाणतो. पण
दह एक चांर्ली सवय आहे. बायबल मधील वचने प्राथवनेच्या वेळी आठवण्याची आख्रण हक्काने मार्ण्याची. पववत्र िास्त्र सत्य
आहे. पववत्र िास्त्रातील अशभवचने आपल्यासाठीच आहे त. आपण त्यांच्यावर ववश्वास ठे ऊन ती हक्काने माधर्तली पादहजेत.
प्राथवनेसाठी कोणतीही ननन्श्चत वेळ नाही. आपण कुठल्याही वेळी दे वाच्या सान्न्नध्यात जाऊ िकतो. तो केव्हाही आपल्याला
सल
ु भतेने भेटण्यास तयार आहे . तो आपल्याला वणवन करता येणार नाही अश्या कल्पनेच्या पलीकडे आपल्यावर प्रेम करतो.

प्रार्थनेच्या कशा िेगिेगळ्या पद्धती आहे त?
आपल्या रोजच्या र्रजांसाठी आपण वेर्ळी प्राथवना करतो. आपल्याकडे ज्या रोजच्या सहज उपलब्ध प्राथवना आहे त त्या आपण
दे वाला सदर करतो. या मांडणी केलेल्या प्राथवना आहे त. (ह्या पस्
ु तकातील ववभार् ३ याचा उपयोर् तम्
ु ही प्राथवनेसाठी करू िकता)
आपण आपले िब्द व वाक्य वापरून प्राथवना करू िकतो. जरी आपल्याला आपले िब्द प्रदशिवत करता आले नाही तरी दे व आपले
ववचार व भावना समजतो. तो आपला प्रेमळ प्रभू आहे.
दे वाची इच्छा आहे कक आम्ही स्वतःसाठी व दस
ु ऱ्यासाठी सद्ध
ु ा प्राथवना करावी. जेव्हा आपण प्राथवना करतो त्यावेळी आपल्या
सारख्याच पररन्स्थती मध्ये कोणी असेल तर त्याच्यासाठी सद्ध
ु ा प्राथवना करावी (जरी आपण कोणाला ओळखत नसलो) अश्या
प्रकारे आपण दस
ु यावच्या जीवनात आिीवावददत होतो. दे वाला आपण आनंद दे तो.
जेव्हा आपण धचांतातरू असतो ि आपले प्रार्थनेत लक्ष लागत नाही तेव्हा आपण काय करािे?
जेव्हा आपण धचंतातरू असतो तेव्हा आपण दे वाने आपल्या मार्ील आयष्ु यात आपल्याला कसे आिीवावददत केले ह्याची आठवण
करावी
दे वाला धनयवाद द्यावे कक त्याने आपल्याला मार्ील आयष्ु यात ककती आिीवावद ददलेत. दे वाची व वपत्याची स्तत
ु ी करावी.
त्याच्या लोकांना त्याने ककती आिीवावददत केले याची आठवण करावी. पववत्र िास्त्रातल्या त्या र्ोष्टी आठवाव्यात कक त्याच्या
लोकांना त्याने कसे आिीवावददत केले? (उदा, इन्जप्त मधन
ू लोकांना कसे बाहे र आणले, तांबडा समद्र
ु दभ
ु ार्ला, वाळवंटातन
ू
चालताना लोकांबरोबर तो होता, अन्ग्नज्वाला (अन्ग्नस्तंभ व मेघस्तंभामध्ये तो बरोबर होता, वाळवंटात लोकांना अन्न आख्रण
पाणी परु वले) आणखी दे वाची स्तत
ु ी व धन्यवाद असो. ज्यावेळी तम्
ु ही दे वाची स्तत
ु ी कराल आख्रण व त्याला धन्यवाद द्याल.
त्यावेळी तम
ु च्या मनाची न्स्थती व भावना बदललेल्या ददसतील. आणखी तम्
ु ही भारावन
ू जाऊन दे वाची प्राथवना कराल.
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उपिासाची आिश्यकता का आहे ?
उपवासामळ
ं
ु े आपण दे वाच्य अधधक जवळ येतो व त्याची इच्छा काय आहे हे जाणन
ू घेतो. उपवासामळ
ु े आपले व दे वाचे संबध
अधधक उं चावतात.

उपिास कसा करािा?
उपवास करायचे ववशभन्न प्रकार आख्रण पद्धती आहे त. उपवास करण्याची वेळ, पद्धत बदलत राहतात. उपवास आठवड्याचा अधाव
ददवस असू िकतो आठवा ते सलर् चाळीस ददवस अथवा अधधक काळापयांत असू िकतो.
सरु
ु वातीला आपण आठवड्यातन
ू एकदा आध्याव ददवसासाठी (उदा- न्याहारी आख्रण दप
ु ारचे जेवण न करता) करू िकतो. उपवास
करणे म्हणजे पाण्याचा त्यार् करणे नव्हे . या उलट उपवासाच्या ददविी आपण अधधक पाणी वपणे र्रजेचे आहे . उपवासाचा
ददवस आपण अधधक प्राथवनेत घालवणे आवश्यक आहे . आपण दप
ु ारी ककं वा सायंकाळी उपवास सोडू िकतो. अधधकतर लोक
दप
ु ारी ३ वाजता उपास सोडतात कारण त्यावेळी येिु ख्रिस्ताने आपल्यासाठी क्रुसावर आपला प्राण ददला आख्रण आपल्याला
आपल्या पापापासन
ू मक्
ु ती ददली व मत्ृ यव
ू र ववजय शमळवला.
एकत्रत्रत येउन (एक र्ट) उपवास. एकत्रत्रत येउन आपण एकमेकांसाठी उपवास आख्रण प्राथवना करून दे वाकडे आपल्या
र्रजांसाठी मध्यस्थी करू िकतो.
उपवासाचे ववशभन्न प्रकार आख्रण त्याबाबत अधधक मादहती साठी आपण इंटरनेट चा वापर करू िकता.

३ िाजताची प्रार्थना म्हणजे काय?
दप
ु ारी ३ चा काळ दह वेळ म्हणजे येिु ख्रिस्त आपल्या संपण
ू व जर्ाच्या पापासाठी मरण पावला आख्रण जर्ाचा उद्धार केला हा तो
समय आहे . त्या वेळी दे वाने जर्ाचा पालट केला. हा तो तीन वाजताचा समय आहे. त्यावेळी येिु ख्रिस्ताने तम
ु च्या आख्रण
आमच्या पापांसाठी वाढ स्तंभावर मरण पत्करले त्याच्या आपल्यासाठी असलेल्या प्रेमाचे हे प्रनतक आहे .
३ वाजताच्या प्राथवनेसाठी प्राथवना ववभार्ाचा संदभव घ्यावा.

पवित्र शास्त्त्र काय आहे ?
बायबल दह दे वाच्या प्रेमाची एक कहाणी आहे. आपण जी त्याची लेकरं त्यांच्यावर त्यो ककती प्रेम करतो त्याची दह एक कहाणी
आहे. दे वाच्या तम
ु च्या साठीच्या सद
ुं र योजनांबद्दल तम्
ु ही िास्त्रात वाचू िकता. दे वाने जर्ाची ननशमवती किी केली हे िास्त्र
आपल्याला दिववते. तो आपल्यावर प्रेम करतो, त्याला आपल्याकडून काय हवे आहे , येिु आपल्यासाठी का व किासाठी मरण
पावला, आपल्या दै नद
ं ी जीवनास्ठी त्याने काय सच
ू ना ददल्या आहे त आख्रण खूप अद्भत
ु आख्रण आवड उत्पन्न करणाऱ्या व प्रेरणा
दे णाऱ्या र्ोष्टी आहे त.
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बायबल हे अनेक लेखकांनी शलदहलेल्या पस्
ु तकांचा एक संग्रह आहे जे दे वाच्या प्रेरणेने शलदहले आहे. म्हणून बायबल हे दे वाचे
वाचन आहे . बायबल मध्ये दे वाच्या प्रीतीच्या र्ोष्टी आहे त.


िीस्तामधील आपली ओळख



खऱ्या परु ातन र्ोष्टींचे अद्भत
ु संग्रह



येिच
ू े जीवन



दे वाच्याबद्दल प्रेरणा दे णारी वचने



दै ननक जीवनामध्ये चालण्यासाठी सच
ू ना



दे वाचे आपल्याबद्दल न डर्मर्णारे प्रेम, वविेष करून आपल्या दःु ख, संकट व यातनासमयी

बायबलमिील दे िाच्या प्रेमाची गोष्ट (कहाणी) काय आहे ?
बायबल हे आपणावरील प्रेमाची कथा आहे. आकाि आख्रण पर्थ
ृ वी किी ननमावण केली हे िास्त्र सांर्ते, मानवाची ननशमवती आख्रण
त्यावरील प्रेम येिु ख्रिस्ताला त्याने या जर्ात आपल्यासाठी बशलदान दे ण्यासाठी पाठवले. त्याच्या आपल्या साननध्या अद्भत
ु
वचने आख्रण योजना

जुना करार जेव्हा तम्
ु ही वाचाल त्यात तम्
ु ही पाहाल दे वाने त्याच्या वप्रय लोकांना शमस्र दे िातील र्ल
ु ामधर्रीतन
ू मक्
ु त केले,
समद्र
ु ातील पाणी दभ
ु ार्ले व मध्य समद्र
ु ात रस्ता ननमावण करून त्याच्या लोकांना त्याने कुठलीही हानी न पोहोचवता समद्र
ु ातन
ू
पार केले. दे वाने कसे त्यांचे रक्षण आख्रण मार्वदिवन केले. ददवस मेघस्तंभ आख्रण रात्री अग्नी स्तंभ उभारून त्यांचे मार्वदिवन केले.
वाळवंटा मध्ये दे वाने आकािातन
ू भाकरी (मन्ना) व दर्डातन
ू पाणी कसे ददले याची र्ोष्ट तम्
ु ही वाचू िकता. लोकांनी कसा
त्याचा अपमान केला आख्रण कसे त्याला दःु खी केले हे दह तम्
ु ही त्यात वाचू िकता. तरी दे वाने आपल्या प्रेमाखातीर त्यांना क्षमा
केली आख्रण त्यांना आिीवावद ददले. १० वषां इज्रायील लोक वाळवंटात भटकत रादहले तरीही त्यांचे कपडे ख्रझजले नाहीत व पाय
चालन
ू सज
ु ले नाहीत. ह्या व अिा काही र्ोष्टी बायबल मध्ये ददल्या आहे त. बायबलमधील अिा काही अद्भत
ु हाला
ु र्ोष्टी तम्
िास्त्र वाचल्यावर आढळतील.

बायबल खरे आहे का?
हो. बायबल खरे आहे. ते दे वाचे वाचन आहे. बायबल मध्ये जे शलदहले आहे त्याबद्दल खूप लोकंमध्ये वादवववाद आहे त.
खूप लोकांनी प्रश्न उपन्स्थत केले पण त्याचे उत्तर योग्य समयी शमळत र्ेल.े उत्खननातील परु ाव्याद्वारे आख्रण ऐनतहाशसक
रे कॉडव द्वारे त्याची उत्तरे शमळाली आहे त. वैज्ञाननक दृष्टीकोनातन
ू उद्भवणारे प्रश्न हे कालांतराने

वैज्ञाननक परु ावे

शमळाल्यानंतर शसद्ध झाले. तसेच इतर अनेक प्रश्न हे मनष्ु याच्या मनात बायबल बद्दल अचूक सत्याववषयी आहे त. त्याचे उत्तर
वैज्ञाननक दृष्टीकोनातन
ू आख्रण ऐनतहाशसक दृष्टीकोनातन
ू शमळे ल.
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हे महत्त्वाचे आहे कक आपण दे वावर आख्रण त्याच्या वचनावर ववश्वास ठे वणे आवश्यक आहे . म्हणजे कालांतराने त्याची उत्तरे
शमळतील. आपल्याला फक्त दे वावर ववश्वास ठे वणे आहे.

मला बायबलचे िाचन कसे करायचे?
बायबल हा ववववध पस्
ु तकांचा एक संग्रह आहे. काही पस्
ु तकं र्ोष्टीची आहे त, काही ज्ञानाचा बोध करणारे आहे त, काही कववतांचा
संग्रह आहे, तसेच काही सच
ू नात्मक र्ोष्टी सांर्णारे आहे . येिब
ु द्दलची मादहती आख्रण त्याचे पर्थ
ु तके
ृ वीवरील कायव सांर्णारी पस्
आहे त, आपल्याला प्रोत्साहन दे णारी व पढ
ु ील भववष्याचा वेध दे णारी आहे त. पढ
ु े काय होणार याच्या सच
ू ना दे णारी आहे त.

तम्
ु ही जर पववत्र िास्त्र एक कादं बरी म्हणून सरु
ु वातीपासन
ू िेवट पयांत वाचले तर तम्
ु हाला त्यामध्ये रस राहणार नाही. म्हणून
तम्
ु हाला काय हवे आहे तम्
ु ही किाचा िोध घेत आहात हे जाणून तम्
ु ही बायबल वाचणे योग्य आहे.
बायबल मध्ये दोन ववभार् आहे त. जुना करार येिू ख्रखस्ताच्या आधीचा आख्रण नवा करार येिच्
ू या वेळचा आख्रण पढ
ु ील र्ोष्टींचा.
तम्
ु हाला जर दे वाने केलेल्या जर्ाच्या ननशमवतीचे आख्रण त्याच्या ऐनतहाशसक ददवसाचे वाचन करायचे असेल तर तम्
ु ही जुन्या
करारातील उत्पत्ती, ननर्वम, यहोिवा या सारखी पस्
ु तकं वाचू िकता व जर तम्
ु हाला येिु ख्रिस्त आख्रण त्याची मंडळी स्थापन
झाली हे वाचायचा असेल तर तम्
ु ही नव्या करारातील पदहले पाच पस्
ु तके- मतय, माकव, लक
ू , योहान आख्रण प्रेवषताची कृत्ये हे
वाचू िकता. जर तम्
ु हाला दे वाची स्तत
ु ी आख्रण मनन करायचे असेल तर तम्
ु ही स्त्रोत्र संदहता वाचू िकता.
बायबलच्या िचनािर मनन कसे करािे
बायबल हे दे वाने आपल्याला ददलेल्या अभीवचनानी पररपण
ू व आहे. जसजसं आपण बायबल वाचत जातो तसतसं काही वचनं
आपलं लक्ष आकवषवत करतात. पववत्र आत्म्याने आपले मार्वदिवन करावे आख्रण आपल्याला दे वाच्या वचनाचे शिक्षण द्यावे.
म्हणन
ू आपण प्राथवना करावी म्हणजे दे व आपल्याला त्याच्या योजना आख्रण त्यांनी ददलेले अशभवचन व आपल्या आयष्ु याकताव
त्याची इच्छा प्रकट करे ल. त्याचे वाचन आपण भावपण
ू व आख्रण ववश्वास ठे ऊन वाचले पादहजे.
बायबल मिील सामर्थयथशाली िचने काय आहे त?
बायबल हे दे वाने आपल्याला ददलेल्या अभीवचनानी पररपण
ू व आहे. या पस्
ु तकातील भार् ३ मध्ये आपल्याला अिी काही उदाहरणे
आढळतील (प्राथवनेचा ववभार्) त्या प्राथवनेमध्ये दे वाने आपल्यासाठी ददलेले अशभवचन काही ववशिष्ठ ओळींमध्ये आम्प्लायला
बघावयास शमळे ल. तम्
ु ही ते वाचन
ू त्यावर मनन आख्रण धचंतन करू िकता आख्रण दे वाचे आिीवावद अद्भत
ू पणे प्राप्त करू िकता.
येशन
ू े एिढे त्रासदायक मरण सोशशले. मग तो दे ि कसा असू शकतो?
दे व ज्याने आकाि आख्रण पर्थ
ु आहे . दे वाने आपल्यावर
ृ वी ननमावण केली तो आपला प्रेमळ स्वर्ीय वपता आहे आख्रण येिु दे वाचा पत्र
केलेल्या त्याच्या अपार प्रीतीमळ
ु े त्याने आपल्या पत्र
ु ाला ह्या जर्ात अवपवलेल्या कोकराप्रमाणे आपल्या पापांसाठी
वधस्तंभावरील मरण सहन करून आपल्याला आपल्या पापांपासन
ू आख्रण अनंतकाळच्या मरणापासन
ू मक्
ु ती ददली. दे वापासन
ू
आपल्याला पाप आख्रण अनंतकाळच्या मरणापासन
ू कोण वाचवू िकतं? माझ्या तम
ु च्या व संपण
ू व जर्ाच्या पापांसाठी येिु
शिवाय कोण आपला प्राण दे ऊ िकतं आख्रण आपल्यावर एवढी मोठी प्रीती करू िकतं? खप
ू लोकांना येिु कोण आहे हे ठाऊक
दे खील नाही.
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येिु आपल्या पापांसाठी मरण पावला दह र्ोष्ट अधधकतर लोकांना ठाऊक दे खील नाही. येिु पेक्षा जास्त प्रीती कोण आपल्यावर
करू िकतो.
दे ि सिथ समर्थ आहे . आपल्या पापाांची क्षमा करणे त्याला सहज शक्य आहे . मग येशन
ु े आपल्या प्राणाची आहुती का ददली?
दे व आपला वपता एक प्रेमळ दे व आहे . िब्दामध्ये त्याचे वणवन करणे अिक्य आहे. दे व आपल्या तत्वांवर एकननष्ठ आहे. दे वाच्या
न्यायतत्व आख्रण धाशमवकतेप्रमाणे पाप्यांना शिक्षा दह झालीच पादहजे पण त्याचवेळी तो आपल्यावर अद्भत
ु प्रीती दे खील करतो.
त्याची प्रीती आख्रण करुणेपायी तो पाप्यांना मक्
ु त करू इन्च्छतो. या दोन्ही र्ोष्टींची सांर्ड घालन
ू दे वाने येिल
ू ा या जर्ाचा
मन्ु क्तदाता म्हणून आपल्या जार्ी पापाचे वेतन भोर्ावयास पाठवले.
हीच आपणावरील दे वाची प्रीती आहे ज्याला कुठलीही तोड नाही.

येशन
ू े मत्ृ यि
ू र विजय कसा शमळिला? पन
ु रुत्र्ान म्हणजे काय?
येिु ख्रिस्ताने स्वतःला क्रूस खांबावर आपल्यासाठी ख्रखळले. ह्यासाठी कक आपल्या पापांची क्षमा व्हावी आख्रण आपणास िद्ध
ु ता
प्राप्त व्हावी. तो आपल्यासाठी मरण पावला आख्रण परु ला र्ेला. त्याने मत्ृ यव
ू र ववजय शमळवन
ू नतसऱ्या ददविी मेलेल्यातन
ू
पन्
ु हा उठला यालाच पन
ु रुत्थान म्हणतात.
पन
ु रुत्थानानंतर तो ४० ददवस आपल्या शिष्यांसोबत होता आख्रण मर् तो स्वर्ावत चढला. तो पन्
ु हा या पर्थ
ृ वीवर आपल्या महा
र्ौरवात येणार आहे.
येिु आपला तारणारा आहे असा ववश्वास जो कोणी धरे ल त्याचा उद्धार होईल आख्रण त्याला तारण प्राप्त होईल.
येशवू िषयी असां काय आहे ? येशु विषयी िेगळां असां काय आहे ?
येिु हा दे वाचा पत्र
ु आहे. येिु ववषयी अनेक ववशिष्ठ र्ोष्टी आहे त. तो या जर्ात आम्हामध्ये राहावयास आख्रण ईश्वरी जीवन
जर्ावयास शिकवण्यासाठी आला आहे . तो कुमारी मरीयेमच्या पोटी र्व्हाणीत जन्माला आला. दे व असल्या कारणामळ
ु े त्याला
पर्थ
ृ वीवर जर्ातील सवव ऐश्वयव आख्रण वैभव शमळू िकलं असतं पण त्याने नम्र जीवनिैली ननवडली. त्याला आम्हामध्ये वस्ती
करून राहणे योग्य वाटले.

तो जन्मला तेव्हा दे वदत
ू ांनी र्ाणी र्ायली आख्रण आनंदोत्सव साजरा केला. एक ववशिष्ठ तारा श्ेष्ठत्व दाखवण्यासाठी ददसला
आख्रण जाणकार माणसे दरू वरून सन्मान दे ण्यासाठी आली होती. त्याने आपल्याला पाप आख्रण मोह कसे टाळावेत आख्रण दै वी
आयष्ु य कसे जर्ावे हे दाखववले. आपल्याला पापापासन
ू आख्रण मरणापासन
ू सववकाळ ववकत घेण्यासाठी त्याने क्रुसावर मरण
पत्करले. तम्
ु ही कोठे ऐकले आहे का दे व आपल्याला वाचवण्यासाठी व त्याच्या आणखी समीप आणून त्याच्या बरोबर सववकाळ
राहण्यासाठी मरण पावला?
येिब
ु द्दल तीव्र प्रीनतभावना आख्रण त्याचे क्रुसावर मरण हे स्वर्ीय वपत्याचे आपल्यासाठी असलेल्या प्रेमाचे सोदाहरण
स्पष्टीकरण आहे. येिु मरणावर ववजय शमळवण्यासाठी नतसऱ्या ददविी पन
ु रुन्त्थत झाला. आपल्या प्रत्येक र्ोष्टीसाठी/
प्रश्नासाठी तो उत्तर आहे . तो आपले रोर् बरे करणारा, आपल्याला आवश्यक ते परु वणारा, आपला रक्षणकताव आपला स्वामी,
आपला दे व आपला शमत्र, आपला राजा इत्यादी... दह यादी वाढत जाते असा आहे. मनसे आपली सवोत्तम अपवणे त्यांच्या
दे वासमोर आणण्याची काळजी घेतात. येि,ु दे वाचा पत्र
ु अिा अपवणाची अपेक्षा करीत नाही. त्याची इच्छा आहे कक आपण त्याच्या
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कडे आपले भग्न अंतकरण, आपल्या समस्या, आपले आजार, आपली दद
ु व ि हे सवव घेऊन जावे, म्हणजे तो ते सवव आपल्यापासन
ू
काढून घेईल आख्रण आपल्याला त्याची मोहकता, त्याची करुणा आख्रण त्याच्या प्रेमाने भरून टाकेल.
णिस्त्ताच्या रक्तामध्ये काय विशेष आहे ? णिस्त्ताच्या रक्ताबद्दल लोक चचाथ का करतात?
ख्रिस्ताच्या रक्ताला एक वविेष महत्त्व आहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती येिव
ू र दे वपत्र
ु म्हणून ववश्वास ठे वते, ती / तो त्याला
पापमक्
ु त करणारा म्हणून स्वीकारते. ख्रिस्ताचे रक्त त्याचे /नतचे पाप धुवन
ू काढते आख्रण त्याला / नतला अन्तःकाळच्या
मरणापासन
ू वाचवते.
पव
ू ी संर्मरवरी दर्ड ककं वा काचेचे तक
ु डे बसवन
ू केलेल्या नक्षीकामाच्या ददवसातले ननयम (प्राचीन जुन्या करारातील ददवस)
धमोपदे िकाला वषावतन
ू एकदा मंददराच्या वेदीवर जनावरांच्या रक्ताचे अपवण, लोकांच्या पापांची क्षमा शमळवण्यासाठी करावे
लार्े. ननयमाप्रमाणे रक्त सांडल्याशिवाय क्षमा नाही. तीव्र भावना, बळी आख्रण ख्रिस्ताच्या क्रूसावरील रक्ताने जेव्हा आपण
त्याच्यावर ववश्वास ठे वतो, त्याच्यासमोर आपली पापे कबल
ू करतो आख्रण पश्चाताप करतो, तो आपल्याला क्षमा करतो, त्याच्या
मौल्यवान रक्ताने आपली पापे धुवन
ू काढतो आख्रण आपल्याला सववकालासाठी वाचवतो.
"ख्रिस्ताचे रक्त" हा िब्दसमह
ू ख्रिस्ताचे क्रुसावर यज्ञीय मरण आख्रण त्याचे आपल्या ऐवजीचे प्रायन्श्चताचे काम हा भाव व्यक्त
करतो. येिन
ू े रक्त सांडले आख्रण क्रुसावर तझ्
ु यासाठी, माझ्यासाठी आख्रण आपल्यासाठी सवाांसाठी मरण पावला. आपण पापी
होतो व आता जेव्हा येिल
ू ा आपला रक्षणकताव मानले आहे आख्रण पन्
ु हा (परत) ववकत घेतले आहोत. ख्रिस्ताचे रक्त आपले सवव
संकटांपासन
ू रक्षण करते.
कोणी दस
ु ऱ्या दे िाांबरोबर येशच
ू ी प्रार्थना करत असेल तर तो काय विचार करे ल? येशल
ू ा कसे िाटे ल?
तम्
ु हाला कसे वाटे ल कक ज्या व्यक्तीवर तम्
ु ही खूप प्रेम करता ती व्यक्ती जेवढे तम्
ु ही लायक आहात आख्रण जेवढी अपेक्षा करता,
तेवढे प्रेम तम
ु च्यावर करत नसेल. तम्
ु हाला वाईट वाटे ल. तरीही तम्
ु ही त्या व्यक्तीवर प्रेम करून आिेवर जर्ात राहाल.
तसेच जेव्हा आपण ख्रिस्ताला आपल्या जीवनात प्रथम स्थान दे त नाही तेव्हा त्याला यातना होतात. पण येिु आपली ह्रदये
आख्रण अंतःकरणे जाणतो. जेव्हा एखादी व्यक्ती दे वावर प्रेम करीत नाही आख्रण त्याला आपल्या जीवनात अग्रस्थान दे त नाही,
येिु संयमपव
व तेने त्या ददवसाची वाट बघत असतो. प्रत्येकाला सत्य काय ते समजेल आख्रण सत्यच आपल्याला मक्
ु क
ु त करे ल.
येिु संयमाने त्या ददवसाची वाट पाहत आहे . आपणा दे वािी - त्याच्या प्रेमात जळ
ु ले जाऊ.
क्रुसािर णखळे ठोकलेल्या, यातनाांनी भरलेल्या येशच
ू ी उपासना लोक कशी करू शकतात? हे सिथ ककती ननष्ठुर आणण यातना
दे णारे आहे .
क्रूस आपल्याला दे वाच्या आपल्यावरील प्रेमाची आठवण करून दे तो. दे वाने कसे आपला एक पत्र
ु आपला अधधपती येिु ख्रिस्त
याला आपल्यासाठी क्रुसावर मरण भोर्ण्यास आपली पापे, आजार व मरण यापासन
ू मक्
ु तता करण्यास (आपल्याला
वाचववण्यास) पाठवले. क्रूस िभ
ु समाचार सांर्तो, दे व आपल्यावर प्रेम करतो व आपण त्याच्या बरोबर सववकाळ राहावे आख्रण
ख्रिस्ताचा आपला रक्षणकताव म्हणन
ू स्वीकार करावा हे दिववतो. क्रूस आिा आख्रण प्रेम दिववतो. आपण कृसाकडे त्या
दृष्टीकोनातन
ू पाहतो तेव्हा आपल्याला येिच
ू े क्रुसावर असणे महत्त्वाचे का आहे याचा खरा अथव समजतो.

आपण हे लक्षात ठे वणे आवश्यक आहे कक येिच
ू े पन
ु रुत्थान झाले, त्याने मरणावर ववजय शमळवला, तो आपला न्जवंत दे व आहे .
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णिस्त्ती लोकाांनी पाश्श्चमात्य ररती स्त्िीकारल्या आहे त.जर मी येशु णिस्त्तािर विश्िास ठे िला तर मलाही त्याांच्यासारखे होणे
आिश्यक आहे का?
पररवतवन हे हृदयात आख्रण अंतःकरणात होते. येिव
ू र ववश्वास ठे वण्यास बाहे रचे बदल आवश्यक नाहीत. जेव्हा एखादी व्यक्ती
येिव
ू र ववश्वास ठे ऊन एकांतात प्राथवना करण्यात वेळ घालवते, तेव्हा पववत्र आत्मा त्याला / नतला मार्वदिवन करतो कक कसे
आपण दे वाच्या समीप असले असले पादहजे.
काही लोक नव्या र्ोष्टी आपली व समाजात स्वीकारतात पण ते सक्तीचे नाही, आपली अंतःकरणे आख्रण मने आपल्या अंर्ीक
र्ोष्टींपक्ष
े ा दे वाला जास्त महत्वाची आहे त.

मी येशि
ू र विश्िास ठे ितो. असे काही आहे का ज्यामळ
ु े माझी जीिनशैली बदलली पादहजे?
होय. पण तम्
ु ही स्वतःच्या जीवनिैलीत बदल करण्यासाठी जबरदस्ती करू िकत नाही. एकदा तम्
ु ही येिव
ू र ववश्वास ठे वन
ू
त्याला वैयन्क्तक रक्षणकताव मानन
ू तम
ु चे हृदय, मन, आत्मा आख्रण वेळ त्याच्या ताब्यात द्या. आपला वेळ एकांतात त्याच्या

हजेरीत, िांततेत प्राथवनेत घालवा. जर तम्
ु ही दह शिस्त वाढवलीत तर पववत्र आत्मा तम्
ु हाला तम
ु चे नाते परमेश्वरािी जास्त
खोल आख्रण वैयन्क्तक असे करण्यासाठी मार्वदिवन करे ल.
णिस्त्ती लोक मांददरात द्राक्षरस वपतात काय?

नाही. ख्रिस्ती लोकांबद्दलची दह चुकीची समजूत आहे . तम्
ु हाला मंददरातील भक्तीत भार् घ्यायला आवडेल का? तसे केल्याने
तम्
ु ही उपदे ि (दे वाचे वचन) ऐकू िकाल, धाशमवक ववधी पाहू िकाल आख्रण त्या ववधींचा अथव समजू िकाल.

मांददर परमेश्िराची भक्ती करण्याची जागा आहे . एखादी व्यक्ती भक्तीच्या दठकाणी पादत्राणे घालन
ू कशी काय जाऊ शकते?

जेव्हा आपणा ख्रिस्ताला आपला तारणारा मानतो, आपण स्वतः दे वाचे मंददर आहोत व पववत्र आत्मा त्यात वास करतो.

महत्त्वाचे हे आहे की आपण स्वतःलाच प्रश्न ववचारायला हवा कक आपली मने हृदये स्वच्छ आहे त कक नाहीत. जेव्हा आपण
बाह्य स्वच्छता ववचारात घेतो त्याआधी पण जेव्हा आपण येिच्
ू या मार्े मार्े जातोतेव्हा आपले हृदय आख्रण अंतःकरणाचा
काळ काय आहे यावर अवलंबन
ू असते.

सववसामान्यपणे जेव्हा तम्
ु ही मंददरात प्रवेि करता तेव्हा आपण पादत्राणे काढली नाहीत तरी चालते. तरीही अिी खूप मंददरे
छोट्या िहरात आख्रण र्ावात आहे त न्जथे मंददरात जाताना मंददरे स्वच्छ ठे वण्यासाठी लोक आपली पादत्राणे काढून ठे वतात.
णिताच्या मागे जाण्यासाठी मला काय करायचे आहे ? मी णिस्त्तािर विश्िास ठे ितो तर मी कशाचा त्याग करािा?

येिु ख्रिस्त दे वाचा पत्र
ु आहे यावर ववश्वास ठे ऊन आपली प्राथवनेच्या सवव मार्ण्या ववश्वासाने आणा. त्याच्याकडे आपल्यासाठी

मोठ्या योजना आहे त हे जाणा. तम
ु च्या अंतःकरणात जाणून घ्या कक तो आपला दे व आहे . आपल्याला बरे करणारा,
आपल्याला आपल्या पापांपासन
ू सोडववणारा, आपला शमत्र आख्रण मक्
ु तीदाता आहे .

तम
ु च्या दै नदं दन जीवनात शिस्त आणा. दे वाच्या सान्न्नध्यात आख्रण प्राथवनेत वेळ घालवा. येिक
ू डे प्राथवना करा कक त्याने

तम्
ु हाला आयष्ु याच्या प्रत्येक पाऊलावर मार्वदिवन करावे. प्राथवनेद्वारे त्याला ववचार तम्
ु ही कोणत्या र्ोष्टींचा त्यार् करणे
आवश्यक आहे. त्याला ववनंती करा म्हणजे तो तम्
ु हाला मार्वदिवन करे ल आख्रण पववत्र आत्म्याच्या िक्तीने तम
ु चे जीवन
चांर्ल
ु पणासाठी बदलले जाईल. / ते तो िक्य करे ल.
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तम्
ु ही तम
ु ची जीवनिैली अन्नासाठी, वस्त्रासाठी, ननवाऱ्यासाठी, संस्कृतीसाठी ककं वा दस
ु रे तसे काही यासाठी त्यार्ाने

(त्यापासन
ू दरू जाणे) आवश्यक नाही. अंतमवनाचा, अंतःकरणाचा बदल तसेच मनाचा बदल यावर तम
ु चे लक्ष केंदद्रत करा.
ख्रिस्ताला आपल्याला योग्य मार्व दाखवू द्या.

जर मी येशु णिस्त्तािर विश्िास ठे ितो तर मी कोणते िाशमथक वििी केले पादहजेत?

सवावत महत्वाचे म्हणजे दे वािी आपले मैत्रीचे नाते. धाशमवक ववधी र्ौण आहे त. दे वाला आपल्या र्रजा ठाऊक आहे त. दै नदं दन
जीवनात दे वाच्या सहवासात रोज राहण्यासाठी व प्राथवनेमध्ये वेळ घालवण्यासाठी स्वतःला शिस्त लावा. प्राथवना करताना
तम्
ु ही काही ववशिष्ठ स्वरुपाची पद्धत वापत्न्यावची र्रज नाही. तम्
ु ही दे वाच्या सान्न्नध्यात वेळ घालववण्यास सरु
ु वात करा. तो
तम्
ु हाला मार्वदिवन करे ल आख्रण तम्
ु ही तम
ु च्या त्याच्याबरोबरच्या प्रवासाचा आनंद घ्याल.

तम्
ु हाला जर ख्रिस्ताबद्दल अधधक जाणायाचे आहे ककं वा तम
ु च्या मनात एखादा ववशिष्ठ प्रश्न असेल तर तम्
ु ही ख्रिस्ताच्या
इतर अनय
ु ायांसोबत चचाव करू िकता.
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मांददरात जाणे आिश्यक आहे का?

दे व तम
ु च्यावर प्रेम करतो. तम्
ु ही परमेश्वरावर प्रेम करता का. तम
ु च्या अध्यान्त्मक प्रवासात दे वाला ओळखण्यात जी प्रर्ती

केली आहे. त्याबद्दल समाधानी आहात काय? ककं वा तम्
ु हाला त्याच्याबद्दल अधधक जाणून घेऊन त्याच्यावर जास्त प्रेम
करायचे आहे का? त्याच्या अधधक जवळ जाऊन त्याची मोहकता आख्रण आिीवावद अनभ
ु वायचे आहे त का?

केवळ धाशमवक ववधी पाळायचे म्हणून मंददरात जाऊ नका. परमेश्वराच्या प्रेमासाठी आख्रण परमेश्वरािी तम
ु चे वैयन्क्तक नाते
लक्षात ठे ऊन मंददरात जात जा. एकदा का तम्
ु ही परमेश्वराचे तम
ु च्यावरील आर्ाध प्रेम अनभ
ु वाल तर तम
ु च्या
त्याच्याबरोबरच्या वाटचालीत मार्वदिवक होऊ द्या.
मत
ू ीपज
ू ा काय आहे ?

जेव्हा एखादी व्यक्ती खऱ्या दे वापेक्षा इतर कोणाला जास्त आदर दे ते ककं वा त्याची भक्ती करते त्याला मत
ू ीपज
ू ा म्हणतात.

एखादी व्यक्ती एखाद्या पत
ु ळ्याला दे व मानन
ू त्याला आदर दे ऊन त्याची भक्ती करे ल ककं वा दस
ु री व्यक्ती एखाद्या प्रशसद्ध
व्यक्तीला आदर दे ऊन त्याची प्रिंसा करे ल, एखादी व्यक्ती इतर कोणत्याही र्ोष्टीपेक्षा ककं वा कोणाहीपेक्षा पैिावर जास्त
प्रेम करे ल दह काही मत
ु ीपज
ु ेची उदाहरणे आहे त.

आपण आपल्या दे वावर प्रेम करून त्याची भक्ती करण्यासाठी ननमावण केलेले आहोत. आकाि आख्रण पर्थ
ृ वी यांना ननमावण
करणारा कोण आहे ? तो आपला प्रेमळ वपता आहे आख्रण आपण त्याची मल
ु े आहोत. आपल्या जीवनात इतर कोणत्याही
र्ोष्टींपक्ष
े ा ककं वा इतर कोणाही व्यक्तीपेक्षा अग्रस्थान (प्रथमस्थान) त्याला ददले पादहजे.
लोक मत
ू ीची भक्ती (उपासना) का करतात? मत
ू ीची प्रार्थना लोकाांनी करू नये का?

सववसाधारणपणे इतर लोक जे करतात त्याचे अनक
ु रण लोक करतात ककं वा जे ते त्यांच्या मोठ्या व्यक्तींपासन
ू शिकतात
ककं वा बघतात त्याचे अनक
ु रण करतात. अनेकदा लोक धाशमवक ववधींबद्दल प्रश्न ववचारत नाहीत. ककं वा ठराववक ववधी व कृती
यांच्याबद्दल ककं वा त्यांच्या हे तब
ू द्दल जाणून घेण्याचा प्रयत्न करीत नाहीत. खूप लोकांच्या मनात खोटा ववश्वास आहे कक पत
ु ळे
आख्रण मत
ू ी दे व आहे त. त्यामुळे मत
ू ी पज
ू ा करण्यात त्यांचा िेवट होतो.

एकदा का आपण कोणतीही र्ोष्ट का करतो याबद्दल उत्सक
ु असलो तर आपल्याला सत्य जाणन
ू घेण्याची पद्धत सापडेल.
अंनतम सत्य फक्त दे वाकडेच आहे . दे वाचे सत्य आपण आपल्या ह्रदयाने जाणतो, परमेश्वर स्वतःच स्वतःला प्रकट करू
लार्तो आख्रण त्याचे वाढते प्रेम व त्याचे सत्य आपल्याला मक्
ु त करते.

आपण जेव्हा आपला दे ववपता याची प्राथवना करतो तेव्हा इतर मत
ू ीची प्राथवना करणे र्रजेचे आहे काय?
खूप लोक सय
ु ,थ चांद्र, तारे , ग्रह आणण ननसगाथची भक्ती करतात. ननसगाथची भक्ती करणे चक
ु ीचे आहे का?

दे वाने आकाि आख्रण पर्थ
ु ,व
ृ वी ननमावण केली. वर आकािात आख्रण खाली पर्थ
ृ वीवर जे काही आहे ते सवव दे वानेच बनववले. सय
चंद्र, तारे , ग्रह आख्रण ननसर्व त्याची ननशमवती आहे. लोकांनी ननशमवतीची भक्ती करावी कक ननमावणकत्यावची?

काही लोकांना वाटते कक सय
ु ,व चंद्र, तारे , ग्रह आख्रण ननसर्व हे दे व आहे त ककं वा दे व या र्ोष्टींमध्ये वास करतो. आपण आपले
लक्ष या ववचारांवर केंदद्रत करू नये. ननमावता दे व आपला प्रेमळ स्वर्ीय वपता आहे . ज्याने आपल्याला ननमावण केले, तो
आपल्यावर प्रेम करतो आख्रण आपल्या प्रेमाची अपेक्षा करतो. त्याची भक्ती आपण का करू नये?

काही णिस्त्ती लोक नेहमी पापाबद्दल बोलतात. ती उदास/ णखन्न माणसे आहे त. एखाद्याने पापाबद्दल चचाथ का करािी?

दे वाने आपल्याला त्याची प्रनतकृती बनवली पण पापाने आपल्याला त्याच्यापासन
ू वेर्ळे केले. आपल्याला पन्
ु हा त्याच्याकडे
वळववण्यासाठी दे वाने त्याचा पत्र
ु येिु ख्रिस्त याला आपण केलेल्या सवव पापांसाठी बळी म्हणन
ू क्रुसावर मरण सोसण्यास

पाठववले. राजा येिच्
ू या या यज्ञीय मरणानंतर व त्याच्या पन
ु रुत्थाना नंतर आपण अनंत कालच्या पापापासन
ू व मत्ृ यप
ु ासन
ू
वाचववले र्ेलोत, कधी तर जर आपण येिल
ू ा दे वाचा पत्र
ु आपला रक्षण कताव व राजा म्हणन
ू स्वीकारले तर.
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जे लोक हे सत्य समजतात ते इतके उत्साही होतील कक त्यांना हे सत्य इतरांबरोबर वाटून घ्यावेसे वाटे ल, जेणेकरून ते सद्ध
ु ा

वाचववले जातील आख्रण म्हणन
ू खप
ू लोक पापाबद्दल बोलतात, केवळ पापांचे पररणाम आख्रण त्यातन
ू वाचण्याचा मार्व
शमळण्यासाठी.
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प्रत्येक माणूस पापी नसतो. आपण कसे म्हणू शकतो कक प्रत्येक माणूस हा पापीच जन्मलेला आहे ?

आदाम आख्रण हव्वा प्रथम मानव- ज्या दे वाने त्याच्या स्वतःच्या प्रतीरुपाचा ननमावण केले. त्यांनी दे वाची आज्ञा मानली नाही.

त्यांच्याकडूनच पर्थ
ू आपल्याला शिकववले जाते कक (कोणतीही र्ोष्ट) आपण इतरांबरोबर
ृ वीवर पाप आले. लहापणापासन
वाटून घ्यावी आख्रण इतरांचा ववचार करावा. एखादी र्ोष्ट केवळ आपल्यासाठीच ठे वणे व इतरांबरोबर वाटून न घेणे म्हणजे
स्वाथी, लोभी आख्रण चुकीचे आहे.

तम्
ु ही कधी लहान बालकांचे ननरीक्षण केले आहे का? लहान मल
ु ाला जर तम्
ु ही एखादे खेळणे ददले तर ते बाळ ते खेळणे घट्ट

धरून ठे वते. जेव्हा तम्
ु ही ते घेण्याचा प्रयत्न करता तेव्हा ते बाळ ववरोध करते, खेळणे मार्े खेचते आख्रण नंतर रडते. ते बाळ
स्वाथी नाही का? दह सवय बाळाला कोणी लावली? कोणीच नाही. मर् बाळाला दह सवय किी लार्ली? हे एक उदाहरण आहे.
आपल्याला दाखवन
ू दे ते कक पापाने आपल्या जन्माआधी आपल्या जीवनात कसा शिरकाव केला.

आपल्यापैकी अनेकांना पापाच्या कल्पनेचा त्रास होतो. काही वेळेस आपण चांर्ले असण्याचा प्रयत्न करतो. आपल्या
जीवनाची एकही क्षेत्रे आख्रण पररन्स्थती अिी असते कक आपला िेवट वाईट ववचार, रार्, मत्सर, पाप वासना, खोटे बोलणे
ककं वा आपल्या बोलण्याने इतर दख
ु ावणे यात होतो.

नंतर आपल्याला सवव पापांपासन
ू अनंत काळची मक्
ु ती शमळवण्यासाठी किाची तरी र्रज भासते. दह क्षमा फक्त दे वापासन
ू
म्हणजेच येिु ख्रिस्ता करवी शमळणे िक्य आहे .
आपण पापापासन
ू दरू कसे राहू शकतो?

आपण दे वाच्या जास्तीत जास्त जवळ चालतो, आपल्याला चांर्ले काय आख्रण वाईट काय याबद्दल जास्त फरक जाणवतो व
परमेश्वराचे पाववत्र्य पापापासन
ू दरू राहण्यास आपल्याला मदत करतो.
दे वाबरोबर जास्त जवळकीचे नाते वाढववणे महत्त्वाचे आहे .
आपल्या पापाांसाठी आपल्याला कशी क्षमा केली जाईल?

येिु आपल्या पापांसाठी मरण पावला. तो दे वाचा पत्र
ु आहे . म्हणू आम्ही जेव्हा त्याच्यावर ववश्वास ठे वतो आख्रण त्याला आपला

तारणार मानतो आपण आपल्या पापांची कबल
ु ी त्याच्याकडे दे तो, प्रायन्श्चत करून / पश्चाताप करून त्याच्याकडून क्षमा
शमळवतो, नंतर तो आपली सवव पापे धुवन
ू काढतो, आपल्याला क्षमा करतो. आपण त्याच्यासाठी त्याची नवीन ननशमवती ठरतो.
आपल्या जुन्या पापांची क्षमा झाली आहे आख्रण दे व ती ववसरून र्ेलाय.

मी नेहमी इतराांना मदत करतो आणण त्याांची काळजी घेतो. माझ्यामध्ये कोणतेही पाप नाही. मग मी पापाबद्दल का बोलािे?

चांर्ले काम करणे आख्रण इतरांना मदत करणे याचा अथव असा नाही कक एखाद्यामध्ये पाप नाही. पाप म्हणजे चोरी, खून,
एखाद्याला लब
ु ाडणे हे असे र्न्
ु हे नव्हे त. जेव्हा आपण रार्ात असतो, उद्धट, मत्सरी, र्वववष्ठ, खोटे बोलतो, आपल्यात लालसा

असते तरीही आपण पाप करतो. काही वेळेस आपल्यात कमतरता / उणीव आहे, अपयि आहे हे स्वीकारणे कठीण आहे .
त्यापेक्षा ते कबल
ू करणे, त्याबद्दल बोलणे जास्त कठीण आहे.

दे वाची इच्छा आहे कक आपण पापांपासन
ू मक्
ु त व्हावे. त्याची इच्छा आहे कक आपण आपल्या चुका व पापे त्याच्यासमोर कबल
ू
करावीत. पश्चाताप करावा म्हणजे तो आपल्याला ख्रिस्ताच्या रक्ताने धुवन
ू काढील व स्वच्छ करे ल.
पापाांची कबल
ु ी म्हणजे काय? मी पापाांची कबल
ु ी का द्यािी?

पापांची कबल
ु ी दह एक प्रकक्रया आहे कक आपल्या जीवनात आपण पापे केली आहे त व त्याची दे वाला कबल
ु ी द्यावी कक आपण
आपल्या आयष्यात ह्या चुका केल्या आहे त. आपण जेव्हा आपली पापे कबल
ु करतो तेव्हा पश्चाताप करावा आख्रण
त्याच्याकडून क्षमेची याचना करावी.
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परमेश्वराचे वाचन आपल्याला आश्वासन दे ते कक "जर आपण आपली पापे कबल
ू केली तर तो न्यायी आख्रण ववश्वासू आहे
आख्रण आपल्या पापांची क्षमा करे ल व आपल्याला आपल्या अप्रामाख्रणकपणाबद्दल िद्ध
ु करे ल.

पश्चाताप करणे म्हणजे काय? एखाद्याने पश्चाताप कसा करािा?
कबल
ु ीच्या नंतर दे वाची इच्छा आहे कक पापाबद्दल आख्रण मार्े झालेल्या चुकीच्या कृतीबद्दल पश्चातापदह करावा आपल्या पापी
कृत्यापासन
ू दरू व्हावे आख्रण त्या ऐवजी त्याच्या मार्े जावे.

पश्चाताप म्हणजे आपल्याकडून ज्या चुका झाल्यात त्यांच्याबद्दल वाईट वाटणे ककं वा पश्चाताप होणे आपल्याकडून त्या चुका

पन्
ु हा होऊ नयेत दह इच्छा. जेव्हा आपणा दे वासमोर क्षमेसाठी हात पढ
ु े नेतो, आपण त्याला ववनंती करतो कक आपल्याला
चांर्ले होण्यासाठी िक्ती द्यावी. पश्चातापाचा अथव असा नव्हे कक आपण पण
व णे ननदोष आहोत.
ू प

आपल्या प्रेमळ स्वर्ीय वपत्याला मादहत आहे कक आपण कदाधचत कुमार्ावला जाऊ िकतो. तसेही प्रत्येक वेळी आपण
दे वासमोर आपले पश्चातापी ह्रदय घेऊन क्षमेसाठी जातो व आपल्याला ती शमळते. ह्या प्रकक्रयेमध्ये दे व आपल्याला हळूहळू
आपण चांर्ले होण्यासाठी घडवत असतो, पाले दे वाबरोबरचे नाते जास्त खोल होत जाते.

पववत्र िास्त्र म्हणते कक आपण जेव्हा पश्चाताप करतो आख्रण दे वाचा िोध घेतो, येिु आपल्याला स्वतः मदत करे ल, "माझ्या

वप्रय मुलांनो मी हे तुम्हासाठी शलदहतो कक तुम्ही पाप करणार नाही - पण जर एखाद्याने पाप केले एक व्यक्ती आहे जी

आपल्या समथवनासाठी / बचावासाठी वपत्यािी बोलेल - येिु ख्रिस्त- सदाचरणी. तो आपल्या पापांसाठी प्रायन्श्चत्त घेतो,
फक्त आपल्या पापांसाठीच नाही तर सवव जर्ाच्या पापांसाठी.

आपल्याला दे वाच्या स्वभावावरून शिकावयाचे आहे व त्याच्या मार्ोमार् जावयाचे आहे . आपण पापे करतो आख्रण दे वाची
क्षमा मार्तो आख्रण प्रत्येक वेळी दे व आपल्याला क्षमा करतो. त्याच प्रमाणे आपण इतरांना क्षमा करावी. िास्त्र आपल्याला हे

शिकववते. "एकमेकांबरोबर दयाळू आख्रण कनवाळू व्हा, एकमेकांना क्षमा करा जिी ख्रिस्तामध्ये दे वाने आपल्याला क्षमा केली.
परमेश्िराचे धचलखत म्हणजे काय?

परमेश्वराचे धचलखत म्हणजे अध्यान्त्मक धचलखत ज्याच्यावर आपल्या रोजच्या नकारात्मका बद्दलच्या िक्तीववरुद्ध

लढताना त्याच्यावर अवलंबन
ू राहू िकतो. दे वाच्या धचलखतात मक्
ु तीचे शिरस्त्राण, सत्याचा कमर पट्टा, छातीच्या रक्षणाथव
असलेले सदाचरणाचे कवच, ख्रिस्ताची िांतीची शिकवण दे णारे जोडे, ववश्वासाची ढाल, चैतन्याची तलवार जी दे वाचे वचन
आहे.

(प्राथवनेचा ववभार्) कृपा करून ह्या ववभार्ाचा ववभार् तीन (प्राथवनेवर आधाररत) चा संदभव घ्या आख्रण जाणून घ्या. आपण

प्राथवना किी करावी आख्रण रोज दे वाकडून संरक्षण शमळावे म्हणून दे वाचे धचलखत घालावे आख्रण दे वाचे संरक्षण आपल्या
जीवनात शमळवावे. दह प्राथवना सकाळच्या तम
ु च्या परीपाठाचा दहस्सा होऊन जाईल. ह्यासाठी दे वाचे धचलखत रोज घाला.
ह्या प्राथवना दे वाचे सामर्थयव आख्रण काही करण्याची ताकद तम
ु च्या दै नदं दन जीवनात अध्यान्त्मक आव्हाने आहे त. त्यांना

धैयावने तोंड दे ण्यास तयार करतात. आपण जेव्हा दे वाचे अध्यान्त्मक धचलखत घालतो, ते आपले अंतःकरण आख्रण ह्रदय यांचे
नकारात्मक ववचार आख्रण भावना यापासन
ू संरक्षण करते आख्रण ह्या अध्यान्त्मक आघाताववरुद्ध खंबीरपणे उभे करते.
णिस्त्तामध्ये स्त्ितःला मोकळे सोडणे म्हणजे काय? णिस्त्तामध्ये स्त्िातांत्र्य म्हणजे काय?

पदहला प्रश्न कोणीही ववचारे ल. आपल्याला किामधून मोकळे करायचे आहे? काही क्षण आपण आपल्या जीवनावर ववचार
करूया. भय मत्सर, कडवटपणा, क्रोध, क्षमा न करणे, भत
ू काळातील दःु ख, व्यसन, तीव्र वासना, स्वताची अनक
ु ं पनीय प्रनतमा
इत्यादी सारख्या समप्रवत्ृ ती आख्रण समकृती तम
ु च्या जीवनात / आयष्ु यात आहे त याची जाणीव आहे का? दह एक नैसधर्वक

प्रवत्ू ती असते कक अिा प्रवत्ृ ती आपल्या जीवनात आहे त हे नाकारणे. जेव्हा आपण खरे पणाने आपल्या हृदयाचे परीक्षण करतो
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आपल्याला जाणवते / ददसते कक आपल्या जीवनात अिा काही जार्ा आहे त, कक न्जथं आपण सध
ु ारणा करायला हवी. आपण
सध
ु ारायला हवे पण आपण पन्
ु हा पन्
ु हा असफल होतो. जेव्हा आपण आपल्या सामर्थयावने बदलायचा प्रयत्न करतो. आपण
मर् प्रश्न ववचारतो आम्ही आपणाला या नकारात्मक ववचारापासन
ू , कृती व प्रवत्ृ तीपासन
ू स्वतःला मक्
ु त करू िकतो का?

येिु एकच असा आहे कक जो आपल्याला मक्
ु त करू िकतो. येिु म्हणतो, "आख्रण तम्
ु हाला सत्य कळे ल आख्रण सत्य तम्
ु हाला
मक्
ु त / मोकळे करे ल.

ख्रिस्ताला आपण वैयन्क्तक तारणारा स्वीकारून आपण केलेल्या पापांची कबल
ु ी करून क्षमेची याचना करणे, चांर्लं

होण्यासाठी त्याची िक्ती शमळववणे, आपल्या अंतःकरणात ववश्वास ठे वणे कक येिच
ू े कुसावरील मरण व त्याचे पन
ु रुत्थान

यांनी आपल्याला पापापासन
ू मक्
ु त जीवन जर्णे िक्य केले आहे . आपला वेळ दे वाच्या साननध्यात घालववणे, पववत्र िास्त्र
वाचण्यात वेळ घालववणे व प्राथवनेमध्ये राहणे आपल्याला पापापासन
ू दरू व दे वाच्या जवळ नेण्यास मार्वदिवक होईल.
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