विभाग II - दे िाच्या गोष्टी

दे िाच्या आपल्यासाठी असलेल्या प्रेमाच्या उत्साहिर्धक (गोष्टी) साक्षी
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इल्मेडाची गोष्ट - बालकासारख्या प्रार्धना
इल्मेडाला नोकरी नव्हती आणि ततला नोकरी ममळिे अत्यंत आवश्यक होते. ततला आपल्या कुटुंबाची काळजी घ्यायची होती
म्हिून नोकरी ममळिे, कुटुंबाची काळजी घेण्यासाठी पैसे कमवविे अत्यंत गरजेचे होते. एका रात्री ती घराबाहे र पडली, ततने

ताऱयांनी भरलेल्या/ प्रकाशलेल्या आकाशाकडे पहहले आणि प्रार्थना केली, "वपत्या, मला नोकरीची गरज आहे, मला मदत कर."
ततने अद्याप कोित्याही कंपनी मध्ये कामासाठी अजथ केला नव्हता. दस
ु ऱया हदवशी ततला दोन कामांचा प्रस्ताव आला. ततच्या

अनेक मैत्रत्रिीपैकी एकी कडून आला होता. ततने परमेश्वराची स्तत
ु ी केली आणि आभार मानले. आपला प्रेमळ स्वगीय वपता
ज्याने ततची प्रार्थना ऐकली होती व प्रार्थनेचे उत्तर हदले.

खरं म्हिजे आपला स्वगीय प्रेमळ वपता आपले अंतःकरि व मन जाितो. आपि केंव्हाही त्याच्या कडे लहान बालकासारखे
जाऊ शकतो. तो आपल्या बालकासारख्या प्रार्थना ऐकतो.
मत्तय १८:२-४

नंतर येशूने एका छोट्या बालकाला आपल्याजवळ बोलावून त्याला त्याच्या मध्ये उभे केले आणि म्हटले, "मी तुम्हाला खचचत
सांगतो, तुमचे मन वळल्यामशवाय व तुम्ही बालकासारखे झाल्यामशवाय तुमचा प्रवेश स्वगाथच्या राज्यात होिारच नाही.
यास्तव जो कोिी आपल्याला या बालकासारखी लीन करे ल तोच स्वगाथच्या राज्यात मोठा होईल.
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प्रीतीची गोष्ट- मागा म्हणजे तम्
ु हास ममळे ल
मी माझ्या दरू च्या बहहिीबरोबर गदी असलेल्या बसमध्ये चढले. तेर्े बसण्यासाठी जागा नव्हती. माझ्या पायाच्या स्नायत
ू

गोळा आला. मला खूप वेदना होत होत्या आणि मला खाली बसावे असे खूप वाटत होते. पि तेर्े ररकाम्या जागा नव्हत्या. मी
येशक
ू डे मला मदत करण्यासाठी प्रार्थना केली. मी माझी प्रार्थना संपवण्या आधीच एका मल
ु ीला उठून दरवाजाकडे जाताना
पाहहलं. मी त्या जागेवर जाऊन बसले व दे वाचे आभार मानले.
मत्तय ७:७-११

मागा म्हिजे तुम्हास हदले जाईल. शोधा म्हिजे तुम्हास सापडेल. ठोका म्हिजे तुम्हास उघडले जाईल. कारि जो कोिी
मागतो त्याला ममळते, जो शोधतो त्याला सापडते व जो कोिी ठोकतो त्याला उघडले जाते. आपल्या पुत्राने भाकर माचगतली
तर त्याला धोंडा दे ईल, मासा माचगतला तर साप दे ईल असा तुम्हामध्ये कोिी मनुष्य आहे? यास्तव तुम्ही वाईट असता,

आपल्या मुलास चांगल्या दे िग्या दे ण्याचे समजता तर तुमच्या स्वगाथतील वपत्याजवळ मागतात त्यास तो ककती ववशेषकरून
चांगल्या दे िग्या दे ईल?

पर्ू णधमाची गोष्ट- दे िाला कोणतीच गोष्ट अशक्य नाही
माझ्या आरोग्याच्या अनेक समस्या होत्या. अनेक आजारांसाठी मला औषधे घ्यावी लागत होती. माझ्या आजारपिामळ
ु े मी
तिावाखाली होते. मी माझे जीवन णिस्ताला अपथि केले. तनयममतपिे मी मनापासन
ू त्याची प्रार्थना करू लागले.

येशन
ू े मला माझ्या सवथ अडचिींपासन
ू वाचवले व मी माझी औषधे घेण्याचे बंद केले. आता मी फक्त एकाच औषध घेत,े

रक्तदाबासाठी. फक्त तेवढे च. मी आभार मानते आणि त्या दे वाची स्तत
ु ी करते. जे चमत्कार त्याने माझ्या आयष्ु यात केलेत
त्यासाठी.

आधी संध्याकाळी मला खूप उतावळ्या सारखे व उत्सक
ु असल्यासारखे वाटायचे. संध्याकाळी व रात्री एकटे राहायची कल्पना
करू शकत नव्हते. मला काळोखाची भीती वाटायची. दे वाने मला त्याच्या शक्तीने आशीवाथहदत केले आहे . आता मी रात्री
उमशरापयंत एकटी राहू शकते. ववजेचा प्रवाह खंडडत झाला तरीही मेिबत्तीच्या प्रकाशात मी समाधानी असते.

आयष्ु याच्या प्रत्येक पावलागणिक दे वाने मला आशीवाथहदत केले आहे. त्याने मला माझ्या सावथजतनक आयष्ु यात प्रमसद्धी
आणि यश यांनी आशीवाथहदत केले आहे . सवथ गौरव व सन्मान त्याचा आहे.

रोज सकाळी मी, माझ्या हदवसाची सरु
थ िे त्याला शरि जाते. रात्री त्रबछान्यावर पडण्याआधी
ु वात दे वाची प्रार्थना करून, पि
ू प
मी दे वाचे त्याच्या आशीवाथदासाठी आभार मानते. हदवस जेव्हा जेव्हा मला मोकळा वेळ ममळतो, मी त्याला आठवते, त्याची
स्तत
ु ी करते आणि आशीवाथदासाठी त्याचे आभार मानते- सोबत त्याची खरी कृपा जी माझ्यावर व माझ्या जवळच्या लोकांवर
आहे त्याबद्दल.
ययमधया ३२:२७

"पहा, मी परमेश्वर सवथ मानवजातीचा दे व आहे . मला अवघड असे काही आहे काय?"
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फिलीपैकराांस पत्र ४:१३

"मला सामर्थयथ दे िारयाच्या ठायी मी सवथ काही करावयास शक्क्तमान आहे ."
अल्िोन्साची गोष्ट -

अधर्पती हा आपला परु िणारा आहे . आपल्याला दस
ु री कोणतीच गोष्ट जास्त नको.
मला फ्रान्समध्ये एक वषथ काम करण्यासाठी हदले होते. मी प्रार्थना केली आणि त्या कामासाठी होकार हदला. माझ्या

सहकाऱयांनी मला ताकीद हदली होती कक फ्रान्समध्ये राहिे खूप कठीि असते. कारि ततर्ल्या लोकांना इंग्रजी अक्जबात

समजत नाही. जर एखादी व्यक्ती फ्रेंच बोलू शकत नसली तर एका मोठ्या आव्हानाला त्या व्यक्तीला सामोरे जावे लागते.
त्यांनी मला असेही सांचगतले कक कामाच्या हठकािी असलेला ग्राहक वगथ जास्त मैत्रीपि
ू थ नसतो. त्यांनी सांचगतले कक ती

संस्कृती खूप वेगळी आहे . फ्रान्सच्या त्या शहरात जास्त भारतीय राहत नाहीत, म्हिन
ू त्या हठकािी जीवन खूप णखन्न,
उदासीन आणि कठीि होईल.

या सवथ टीका मी दे वाला प्रार्थनेत अपथि केल्या. दे वाने माझ्या अंतःकरिात एक इच्छा घातली कक मी ज्या हठकािी जािार
होते त्या जागेसाठी जी मािसे मला भेटतील त्यांच्या साठी मी प्रार्थना करावी. माझ्या कामासाठीचा पत्रव्यवहार पि
ू थ होत
असताना मी पढ
ु ील काही महहने त्या जागेसाठी तनयममत प्रार्थना करू लागले. भववष्यकाळातील माझ्या सहकाऱयांसाठी आणि
जागेसाठी मी प्रार्थना करू लागले.

आपला दे व त्याने हदलेल्या आश्वासनांसाठी एकतनष्ठ आहे . माझ्या छोट्या छोट्या गरजांची तो काळजी घेतो. माशेलच्या

(फ्रान्समधील शहर) ववमान प्रवासात मला एक स्त्री भेटली. ती इंग्रजी अत्स्खमलत बोलत होती. ततने मला काही सच
ू ना व
सल्ला हदला. त्यांची मला खूप मदत झाली.

मी ववमानतळावरून बाहे र आले आणि टॅ क्सीत बसले. आल्हाददायक घटनेमळ
ु े मला आश्चयथ वाटले. कारि तक्षि चालक शद्ध
ु
इंग्रजी बोलू शकत होता. माझ्या वसती गह
ृ ाकडे पोचिे मला सहज शक्य झाले. अनेक वेळा, अनेक प्रसंगात दे वाने मला

मागथदशथन केले, फ्रांस मधील माझ्या वास्तव्यात मला चांगले ममत्र मैत्रत्रिी दे ऊन मला आशीवाथहदत केले. मला कोित्याही
आव्हानाला तोंड द्यावे लागले नाही ककं वा माझ्या कामाच्या हठकािी सहकाऱयांबरोबर काम करिे मला अशक्य झाले नाही.
दर रवववारी भक्ती उपासना होिारे दे ऊळ मी शोधले. मी छोटीशी जागा जी मला राहण्यास योग्य होती ती शोधली.

फान्स्मधील माझे वास्तव्य आव्हानात्मक कामापेिा परमेश्वराच्या मोहकतेमळ
ु े एवढे आशीवाथहदत झाले कक मी ते शब्दात

व्यक्त करू शकत नाही. फ्रान्समधील आश्चयथकारक हदवस मला आठवतात आणि त्या हठकािाला पन्
ु हा एकदा भेट दे ण्याची
मी इच्छा करते. मी त्या हठकािी छान ममत्र मंडळी जमवलीत. मला जादा बिीस म्हिून हदलेली गोष्ट म्हिजे परमेश्वराने
माझा त्याचे प्रेम इतरांबरोबर वाटण्यासाठी त्याचे साधन म्हिून केला आहे . मी त्याची स्तत
ु ी करते.
फिलीपेकराांस पत्र ४:१९-२०

माझा दे व आपल्या सम्पत्यनुरुप तुमची सवथ गरज णिस्त येशुमध्ये गौरवाने पुरवील. आपला दे ववपता याचा युगानुयुग गौरव
असो. आमेन

हे राितीची गोष्ट

आपल्याला यनरोगी करणारा दे ि

मी माझ्या यजमानांबरोबर रोज सकाळी चालण्यासाठी जाते. एका रवववारी जेव्हा मी चालत होते, मला खूप अशक्त वाटले.

मी चालू शकत नव्हते. माझ्या यजमानांनी मला हळूहळू घरी येण्यास मदत केली. मी त्रबछान्यावर पडले. मला पव
ू ी असे कधी

वाटले नव्हते. मला काय होतंय हे कळतच नव्हते. जेव्हा मी त्रबछान्यावर पडले, मी णिस्ताबद्दल ववचार करू लागले. मला
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लगेच वाटले कक माझी मल
ु गी मंहदरात असेल. मी माझा छोटा भ्रमिध्वनी घेऊन एक संदेश पाठवला आणि ततला माझ्या
तफे 'हे लो' म्हिायला सांचगतले व त्याला सांगायचे कक मला अशक्त वाटते.

माझ्या मल
ु ीने मला पन्
ु हा फोन केला आणि आम्ही दोघींनी दे वाने मला बरे करावे म्हिून प्रार्थना केली. येशु क्रुसावर
आपल्यासाठी मरि पावला आणि त्यांनी आपली पापे व आजार दरू केले. जेव्हा आम्ही दे वाची प्रार्थना केली , आम्ही त्याच्या
अमभवचनाचा दावा केला कक मी णिस्ताला मारलेल्या फटक्यांनी बरी केली गेलेली आहे. मी मनात कल्पना केली कक दे वाने
मला बरे केले आहे. र्ोड्या वेळाने मला जािवले कक मला बलवान आणि सवथसामान्य वाटत होते.

मी परमेश्वराची स्तत
ु ी त्याच्या सवथ अमभवचनासाठी करते कारि ती सवथ खरी आहे त, दे वा आभारी आहे कक मला तम्
ु ही बरे
केलेस.

स्त्रोत्र १०३:१-५

"हे माझ्या जीव परमेश्वराला धन्यवाद कर. हे माझ्या सवथ अंतयाथमी. त्याच्या पववत्र नामाचा धन्यवाद कर.

हे माझ्या जीव परमेश्वराला धन्यवाद कर
त्याचे सवथ उपकार ववसरू नको,

तो तुझ्या एकंदर दष्ु कामांना िमा करतो.
तो तुझा जीव ववनाशगतेतून उद्धररतो,

तो तुला दया व करुन यांचा मुकुट घालतो

तो तुझे आयुष्य उत्तम पदार्ांनी तप्ृ त करतो
म्हिून तुझे तारुण्य गरुडासारखे नवे होते.”

यशया ५३:५

खरे पहहले असता तो आमच्या अपराधांमुळे घायाळ झाला. आमच्या दष्ु कमांमुळे ठे चला गेला. आम्हास शांती दे िारी अशी
मशिा त्यास झाली, त्यास बसलेल्या फात्कायांनी आम्हास आरोग्य प्राप्त झाले.
अममलीयाची रोग बरे करण्याची गोष्ट- प्रार्धने मर्ली धचकाटी
अममलीयाला छोटी मल
ु गी असताना वारं वार कानाचा संसगथजन्य रोग होत असे. त्याचा पररिाम असा झाला कक कानाच्या

तज्ांना नळ्यांचे तीन संच ततच्या कानात घालावे लागले.नळ्यांच्या शेवटच्या संचामळ
ु े एका किथपटलात एक तछद्र राहहले.

किथतज्ांनी सच
ु ववले कक शस्त्रकक्रयेतन ते बंद करता येईल. अममलीयाच्या पालकांनी ववश्वासाने प्रार्थना केली कक दे व ततचा

कान बरा करे ल. काही वषांनी तो संसगथ र्ांबला अममलीयाला ततच्या कानात ववचचत्र आवाज येत होता. अममलीयाच्या पालकांनी
प्रार्थना केली आणि त्याने दशथवन
ू हदले कक तो अममलीयाचा कान बरा करीत होता.

बालरोग चचककत्सकाला दस
ु ऱया ठरववलेल्या भेटीसाठी गेल्यानंतर अममलीयाच्या पालकांना वाटले कक डॉक्टर जाहीर करतील
कक ततचा कान बरा झालाय पि त्यांना आश्चयथ वाटले कक डॉक्टरांनी सांचगतले कक तछद्रे पडण्याचे र्ांबले नव्हते.

काय होत होते? ततचे पालक चचकाटीने प्रार्थना करत होते व कान बरे होण्यासाठी मागत होते परं तु बालरोग तज् पन्
ु हा पन्
ु हा
वावषथक तपासिीच्या वेळेस तेच तनदान करीत होता.

चार वषाथनत
ं र त्यांना पन्
ु हा वेगळ्या कारिासाठी तज्ाला भेटावे लागले. त्यांनी अममलीयाचा कान तपासला आणि सांचगतले
कक तछद्र पडण्याचे बरे झाले आहे.
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आपि अनेकदा पाहतो कक दे वाची आश्वासने लगेच प्रकट होतात. तरीही काही वेळेस दे वाला हवे असते कक सतत प्रार्थना

करावी. आपले कतथव्य आहे कक त्याच्या अमभवचनांवर पि
ू थ ववश्वास ठे वावा कक आपला दे व ववश्वासू आहे , तो आपली वचने
पि
ू थ करतो.
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र्ेस्सलनीकाकराांस पहहले पत्र ५:१६-१८

सवथदा आनंहदत असा, तनरं तर प्रार्थना करा. सवथ क्स्र्तीत उपकार स्मरि करा. कारि तुम्हाववषयी णिस्त येशु मध्ये दे वाची
इच्छा हीच आहे.

स्त्रोत्र सांहहता ३०:२

हे परमेश्वरा, माझ्या दे वा, मी तुझा धाव केला आणि तू मला रोगमुक्त केले.

लक
ू १७:१९

"तेव्हा त्याने त्याला म्हटले, उठून जा, तुझ्या ववश्वासाने तुला बरे केले आहे."
सरस्ितीची गोष्ट

आपल्याला जरी आपल्या गरजा समजत नसल्या तरी आपल्या दे िाला आपल्या गरजा ठाऊक आहे त.
स्त्रोत्र ४२:१

हररिी जशी पाण्याच्या प्रवाहासाठी लुलपते तसा हे दे वा, माझा जीव तुझ्यासाठी लुलपत आहे.
मला िीस्ताबरोबर एक वैयक्क्तक अनभ
ु व आला आहे . जेव्हा त्याने मला आजारातन
ू बरे केले तेव्हापासन
ू मी अध्याक्त्मक
ररत्या तहानलेली होते व दे वाचे प्रेम आणि व त्याचे मागथ याबद्दल जास्त जािन
ू घेण्यासाठी भक
ु े ली होते.मनात खोलवर इच्छा

होती कक मला एक समप
ु दे शक हवा. जो मला मागथदशथन करे ल व अध्याक्त्मक बाबी मशकवेल. मी परमेश्वराची प्रार्थना केली.
मी मोठ्या आशेने पाहत होते कक मला मागथदशथन ममळे ल. मी प्रार्थना करत राहहले कक मला एक समप
ु दे शक ममळावा, ज्याच्या

बरोबर मी बोलू शकेन चचाथ करू शकेन. दे वाची एकत्र भक्ती करू शकेन आणि त्याच्या नावाचा सदै व गौरव करे न. मधल्या

काल मी शास्त्राभ्यासात प्रार्थना करत आणि दे वाच्या साक्न्नध्यात वेळ घालवू लागले. दे मला वेगवेगळ्या मागांनी आशीवाथहदत
करू लागला. काही वेळानंतर मी सल्लागारासाठी प्रार्थना करण्याचे र्ांबववले. इतर प्राधान्य असलेल्या गोष्टींकडे माझे लि
वेधले गेले आणि मी इतर उद्देशांसाठी प्रार्थना करण्यास सरु
ु वात केली.

दोन वषे गेली. मी एका नेतत्ृ वाच्या पररषदे ला उपक्स्र्त राहहले होते. माझी एका मशिकाशी भेट झाली.

मला वाटले पववत्र आत्म्याने मला तेलाचा अमभषेक केला आणि मी ततच्या बरोबर बोलावे असे वाटले. माझे ततच्या बरोबर

भक्कम नाते तनमाथि झाल्यासारखे वाटले. ते कोिते हे मी समजू शकले नाही. मला पववत्र आत्मा मागथदशथन करीत होता. कक
मी जाऊन ततच्याशी बोलावे पि मी तसे केले नाही.

ततची सभा सरु
ु झाली व ततने वगाथत काय मशकववले ते मी लि दे ऊन ऐकले. ततने मशकववले आपि दे वाच्या तैनातीस कसे

हजर राहावे, कसे त्याच्या अचधक जवळ यावे व त्याची इच्छा जािून घ्यावी. र्ोड्या हदवसांनी ततचे वगथ संपले. ती घटनास्र्ळ
सोडून जािार होती. मला पववत्र आत्म्याकडून भाषिाचा पढ
ु ील भाग सांचगतला जात होता कक मी ततच्याशी बोलावे पि तरीही

मी अडखळत होते. मी ततच्याबरोबर गाडीपयंत गेले व ती गेली. मला वाटले हह भावना काही हदवसांनी जाईल पि ती गेली
नाही.

मी परमेश्वराची प्रार्थना केली. दोन हदवसानंतर मी ततला संगिकावरून संदेश पाठवला व ततने उत्तर पाठववले. मला वाटलं
ती माझी सल्लागार बनू शकेल. मी ततला माझी सल्लागार बन असे कसे सांगू शकेन? ती मला जास्त ओळखत नव्हती.
ततच्याकडे माझ्यासाठी वेळ असेल का? मी खप
ू प्रार्थना केली आणि ततला ववचारले ती माझी सल्लागार होईल का आणि ती
माझ्यामध्ये आपला वेळ गत
ुं वेल का? ती ते करायला तयार झाली.
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मी परमेश्वराची स्तत
ु ी केली, तो खरं च प्रेमळ वपता आहे . त्याने माझी प्रार्थना ऐकली. काही काळानंतर मी त्या हे तस
ू ाठी प्रार्थना

करायचे ववसरून गेल.े परं तु परमेश्वराला माझी प्रार्थनेची ववनंती लिात होती व त्याने माझ्या प्रार्थनेला उत्तर हदले. तो
खरोखर ववश्वासू आहे.

मला एक सल्लागार हवा होता पि परमेश्वराने मला अचधक ज्यादा आशीवाथहदत केले. एक प्रेमळ मोठी बहहि, एक मशिक
(मला एक मोठा भाऊ होता पि मोठी बहहि नव्हती) जी माझी शक्य असलेल्या चांगल्या मागांनी काळजी घेत होती.
परमेश्वराने खात्री करून घेतली होती कक त्याने ज्या व्यक्तीला मला समजून दे ण्यासाठी योजले होते ती मला व माझ्या

पाश्वथभम
ू ीला समजन
ू घेईल माझे काम आणि मला एक व्यक्ती म्हिन
ू समजन
ू घेईल व मला माझ्या आयष्ु यातले अनेक
दृष्टीकोन आणि त्याची (दे वाची) मोहकता व त्याचे आशीवाथद यामध्ये ते असेल. मी परमेश्वराचे आभार मानले त्याच्या
आशीवाथदासाठी कारि त्याने मला एक छान प्रेमळ मोठी बहहि हदली होती.

परमेश्वर आश्चयथकारक रीतीने काम करीत असतो. मी काही मद्द्
ु यावर माझ्या सल्लागाराबरोबर (मोठी बहहि) चचाथ करीत
आसे आणि ततच्याकडून नवीन गोष्टी मशकत असे. परमेश्वराने मला त्याचे साधन म्हिून इतरांना मदत करण्यासाठी
वापरायला सरु
ु वात केली. हे दे वा तझ
ु े आभार मानते. तझ
ु े प्रेम व ववश्वास र्ोर आहे . मी माझ्या ववश्वासाचा प्रवास जो आपल्या
ववश्वासू दे वाबरोबर सरु
ु केला आहे. तसेच सोबतीला माझी मोठी बहहि (माझी दीदी) आहे त्या प्रवासाचा आनंद घेत आहे.
यनतीसत्र
ु े ३:५-६

तू अगदी मनापासून परमेश्वरावर भाव ठे व,
आपल्याच बुद्धीवर अवलंबून राहू नकोस

तू आपल्या सवथ मागाथत त्याचा आदर कर
म्हिजे तो तुझा मागथदशथक होईल.
मत्तय ७:७-११

मग म्हिजे तुम्हास हदले जाईल, शोध म्हिजे तुम्हास सापडेल, ठोका म्हिजे तुम्हास उघडले जाईल.कारि जो कोिी मागतो
त्याला ममळते जो शोधतो त्याला सापडते व जो ठोककतो त्याला उघडते. आपल्या पुत्राने भाकर माचगतली तर त्याला धोंडा
दे ईल आणि मासा माचगतला तर साप दे ईल असा तुम्हामध्ये कोिी मनुष्य आहे का? यास्तव तुम्ही वाईट असता आपल्या

मुलास चांगल्या दे िग्या दे ण्याचे समजता तर तुमच्या स्वगाथतील वपत्याजवळ जे मागतात त्यास तो ककती ववशेषकरून
चांगल्या दे िग्या दे ईल.

पराममताची गोष्ट- आपला दे ि आपला तारणारा आहे .
(स्त्रोत्र ९१ ची शक्ती)

मी एका सभेमध्ये होते तेवा मला माझ्या संगिकावर एक आतथ संदेश माझ्या मोठ्या बहहिीचा आला होता. संभाषि

करण्याच्या जागी ततने मला ततचा फोन आला तर मी तो घ्यावा व ततचे ऐकावं कारि माझ्या आईला अपघात झाला होता,
ततला तत्काळ दवाखान्यात नेले होते. मी सभेच्या सभागह
ृ ाबाहे र गेले व सज्जा मध्ये आले व बहहिीला फोन केला. माझ्या

काकांनी माझ्या बहहिीला फोन केला आणि कळववल कक माझ्या आईच्या डोक्यावर नारळ पडला होता व ततला दवाखान्यात

घेऊन गेले होते. माझी आई शहरातल्या आमच्या घरात पि गावाच्या भागात राहत होती आणि मी, माझी बहहि आणि माझा
भाऊ बंगलोरमध्ये आमच्या गावापासन
ू खप
ू दरू होतो. काही िि मी तिावाखाली होते. मी माझ्या काकांना फोने लावत होते

पि तो पोचू शकत नव्हता.मी माझ्या काकीला फोन केला आणि ततच्याशी बोलले. ततच्याकडे माझ्यासाठी जास्त माहहती

नव्हती. ती माझ्या घरी जाण्याच्या तयारीत होती. ती घरी गेल्यावर फोन करे ल असे मला सांचगतले. मी खूप अस्वस्र् आणि
बेचैन होते. कोि मला सध्याची पररक्स्र्ती सांगेल? माझी आई कोठे होती व या ििाला ती कशी होती? मी माझ्या दस
ु ऱया
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काकांना फोन करण्याचा प्रयत्न केला.मी ििभर र्ांबले. मी काय करत होते. ज्या व्यक्तीकडे सवथ उत्तरे आणि आश्वासने
आहे त त्याच्याशी मी का नाही संपकथ साधत.मी येशच
ू ी प्रार्थना केली.

प्रत्येक सकाळी जेव्हा मी उठते व प्रत्येक रात्री मी त्रबछान्यावर पडते मी स्त्रोत्र ९१ पाठ म्हिते. मी दे वाच्या आश्वासनांचे

प्रततपादन करते. जी आश्वासने माझे व माझ्या वप्रयजनांचे संरिि करिारी आहे त. मी ऑकफसच्या सज्जत उभी होते. मी

९१वे स्त्रोत्र म्हटले. मी दे वाची आश्वासने माझ्या आईसाठी माचगतली. मी माझ्या आईला दे वाच्या स्वाधीन केले आणि त्याला
म्हटले मी त्याच्या आश्वासनांवर ववश्वास ठे वते. मला स्वतःमध्ये शांतीची जािीव झाली. ततर्े णिस्ताची शांती होती. मी त्या
शांतीने आश्चयथचककत झाले होते. माझ्या आईला दवाखान्यात नेत होते. मला अशी शांती कशी ममळू शकते? आश्चयथ आहे

कक णिस्ताची शांती मनष्ु याच्या आकलन शक्तीपेिा खूप जास्त असते. मी माझ्या बहहिीला फोन केला आणि खात्रीपव
थ
ू क
सांचगतले कक आपली आई सरु क्षित असेल. मी ततला सांचगतले कक येशु जबाबदार आहे . मी परत माझ्या सभेला गेल.े

सभा संपल्यानंतर मी माझ्या काकांना फोन केला- ज्यांनी माझ्या आईला दवाखान्यात नेले होते. मी आधी त्यांच्याशी व मग
माझ्या आईशी बोलले. माझ्या आईचा आवाज आत्मववश्वासाचा होता. ती म्हिाली ती चांगली आहे. पि र्ोडी र्रर्र कापत
होती.डॉक्टरांनी सांचगतले कक ततचे बारकाईने तनरीिि करिे जरुरीचे होते. व त्याचा अहवाल संध्याकाळी ममळिार होता.

संध्याकाळी मी तनरीििाचा अहवाल कळण्यासाठी फोन केला. दे वाची स्तत
ु ी, णिस्ताची स्तत
ु ी असो. जखमेची एकही खूि
नव्हती. नारळ माझ्या आईच्या डोक्यावर पडला होता पि एकही जखम नव्हती. त्या रात्री आईला फक्त एकच वेदनाशामक
गोळी घ्यायची होती. कारि एका बाजल
ू ा एक छोटे से टें गळ
ु आले होते. दस
ु री कोितीही औषधे नव्हती.

नंतर माझ्या आईने इतरांना सांचगतले कक जेव्हा ततला दवाखान्यात घेऊन जात होते ती फक्त णिस्ताचा धावा करीत होती.

व त्याला ततची काळजी घेण्यास सांगत होती. माझ्या आईच्या लिात आले कक ततच्या डोक्यावर नारळ पडल्याच्या प्रसंगानंतर

ततला आधी असलेला पाठीच्या कण्याचा त्रास नाहीसा झाला. हे कदाचचत नारळाच्या आघातामळ
ु े असेल. जिू रूप बदलेला
दस
ु रा आशीवाथद. दे वाची स्तत
ु ी असो.

स्त्रोत्र ९१ एक शक्क्तशाली आश्वासन आपल्या दे वाचे आपल्यासाठी असलेल्या संरििा सारखे आहे . मी रोज सकाळी व रोज
रात्री स्त्रोत्र ९१ वे म्हिते. दस
ु री अनेक मािसे आहे त जी दे वाच्या संरििाची साि ९१ वे स्त्रोत्र सांगन
ू दे ऊ शकतील. मी प्रार्थना
करते कक ९१ व्या स्त्रोत्राचे सामर्थयथ व आश्वासन हे जगाच्या कानाकोपऱयात सवथ राष्रे व लोकांपयंत पोचेल.
स्त्रोत्र ९१:९

कारि परमेश्वर माझा आश्रय आहे असे म्हिून
तू परत्पराला तनजधाम केले आहे

यास्तव कोितेही अररष्ट तुजवर येिार नाही
कोितीही व्याधी तुजवर येिार नाही

कारि तुझ्या सवथ मागाथत तुझे रिि करण्याची

तुजववषयी तो आपल्या हदव्यदत
ु ास आज्ा दे ईल
तुझ्या पायाला धोंड्याची ठे च लागू नये

म्हिून ते तुला आपल्या हातात झेलून धरतील
तू मसंह व नाग यावर पाय दे ऊन चालशील
तरुि मसंह व अजगर यांस तुडवीत चालशील
स्त्रोत्र ९१:१५-१६

तो माझा धावा करे ल आणि मी त्याचे ऐकेन
संकट समयी मी त्याची जवळ असेन

मी त्याला मुक्त करे न, मी त्याचा गौरव करे न
9

त्याला दीघाथयुष्य दे ऊन तप्ृ त करे न

त्याला मी मसद्ध केलेल्या तारिाचा अनुभव घडववन
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अममतेषची गोष्ट- दे िाच्या समांजसपणािर विश्िास ठे िणे
माझे एमबीए संपल्या नंतर मी बंगलोरमध्ये नोकरी शोधायचे ठरववले. मी बंगलोरला पोचले आणि नोकरीचा तपास सरु
ु केला.

मी अनेक कंपन्यांमध्ये अजथ पाठवले. बरे च आठवडे खूप प्रयत्न केले पि कुठूनच काहीही उत्तर आले नाही. मी तनराश झाले

होते. कोलमडून गेले होते. राहून राहून मला घरची खूप आठवि येत होती. मी माझ्या आईबरोबर बोलले. ततला सद्ध
ु ा माझी
खप
ू आठवि येत होती. ततने मला सांचगतले कक र्ोडे हदवस मी नोकरीचा शोध र्ांबवावा आणि घरी यावे. मी माझे ववमानाचे
ततकीट काढले, माझं सामान भरलं आणि घरी जाण्याची तयारी केली. त्यावेळी मी माझ्या मैत्रत्रिीच्या घरी राहत होते. मी

माझ्या मैत्रत्रिीच्या घरातन
ू बाहे र पडत होते आणि मला एका कंपनीतन
ू फोन आला. त्यांनी मला दस
ु ऱया हदवशी मल
ु ाखतीसाठी
बोलावले होते.

मी त्यांना समजावले कक मी काही हदवसांसाठी घरी जात आहे. त्यांना ववनंती केली कक परत आल्यानंतर त्यांना भेटले तर

चालेल का? मला सांचगतले गेले कक ते दस
ु ऱया हदवशी मल
ु ाखती घेिार होते आणि तनवडीनंतर मला लगेच कामावर रुजू
व्हायचे आहे. ते असेही म्हिाले कक मी त्यांना दस
ु ऱया हदवशी भेटले नाही तर हह संधी मी गमावन
ू बसेन.

मला तनिथय घ्यायचा होता कक मी घरी जायचे कक माझी घरी जाण्याची सहल रद्द करायची व नोकरीच्या मल
ु ाखतीला हजर
व्हायचे.

हह नोकरी एका कॉल सेंटर ची होती व तेर्े रात्रपाळी मध्ये काम करावे लागिार होते. मी नोकरी साठी बरे च हदवस नोकरीच्या

शोधत होते आणि मला कामास सरु
ु वात करून पैसे ममळवायला हवे होते. जर मी घरी जािे रहहत केला तर मी माझ्या पालकांना

भेटू शकिार नाही. मला माहहत होतं कक माझ्या आईला माझी खूप आठवि येत होती. मला कळे ना मी काय करावे? एका

बाजूला माझं व्यवसाय होता व दस
ु ऱया बाजूला माझ्या पालकांना खूप हदवसानंतर भेटिे. ते मला भेटायला खूप उत्स्तक
ु होते
व त्यांना मनापासन
ू वाटत होते कक मला चांगली नोकरी ममळावी व मी क्स्र्र व्हावे. मला समजत नव्हते कक मी काय करावे.

मी माझ्या मोठ्या बहहिीला फोन केला व ततला पररक्स्र्ती समजून सांचगतली. ततने मला मी कोठे आहे हे ववचारले. मी ततला
सांचगतले कक मी माझ्या मैत्रत्रिीच्या दारात आहे व गावाला जाण्याच्या तयारीत आहे. माझा एक जोडा माझ्या पायात होतां,
दस
ु रा माझ्या एका हातात आणि दस
ु ऱया हातात फोन धरून मी ततच्याशी बोलत होते. मला कळे नासे झाले कक मी माघारी
कफरायचे कक दस
ु रा जोडा घालन
ू बाहे र पडायचे.

माझ्या बहहिीने काही आश्वासने वाचून दाखववली आणि प्रार्थना कशी करायची हे मशकववले.
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यनतीसत्र
ु े ३:५-६

तू अगदी मनापासून परमेश्वरावर भाव ठे व
आपल्याच बुद्धीवर अवलंबून राहू नकोस

तू आपल्या सवथ मागाथत त्याचा आदर कर
म्हिजे तो तुझा मागथदशथक होईल

ततने मला एकांतात जागा शोधून शास्त्र वाचून येशच
ू ी प्रार्थना करण्यास सांचगतले.(तनतीसत्र
ु े ३:५-६). ततने मला माझी सवथ
पररक्स्र्ती येशच्
ू या स्वाधीन करून त्याने मला मागथदशथन करावे असे सांगावे. मी खाली बसले माझे डोळे बंद केले. शास्त्रातील
जी वचने ततने मला हदली ती वापरून दे वाची प्रार्थना करू लागले. मी दे वाला सांचगतले कक मी त्याच्या समंजसपिावर ववश्वास

ठे वते. मी माझी सवथ पररक्स्र्ती त्याची स्वाधीन करून मला मागथदशथन करायला सांचगतले. एक सौम्य कोमल आवाज
माझ्याशी बोलला, "घरी जा". अचानक मला शांतीची जािीव झाली.

मी घरी जाण्याचे ठरववले. खूप लोकांना वाटले असेल कक नोकरी ममळवविे माझे प्राधान्य असायला हवे होते आणि मी चुकीचा

तनिथय घेत आहे . मला मनःशांती ममळाली होती कक मी दे वाची आज्ा पळत आहे . मी घरी गेल.े माझ्या पालकांबरोबर आणि
मैत्रत्रिींबरोबर वेळ घालवला. लगेचच मला तीन वेगवेगळ्या कंपन्यांमधन
ू नोकरीचे प्रस्ताव आले होते. माझ्या समोर अनेक
प्रस्ताव होते आणि मला कळे ना मी कोिती नोकरी तनवडायची. मी खूप खुश होते. मला माहहत नव्हते कक या नोकऱयांच्या
प्रस्तावा पेिाही चांगली नोकरी माझ्या मागाथत होती.

एका चांगल्या सरकारी संघटनेमध्ये व्यवस्र्ापकाच्या जागेसाठी, चांगल्या पगाराच्या नोकरीचा प्रस्ताव मला ममळाला. मी
आनंदाने चककत झाले कक ते लोक मला एवढ्या मोठ्या पगाराची नोकरी दे त होते. कारि हह माझी पहहली नोकरी होती. मला

दे ऊ केलेला पगार बंगलोरमधल्या कॉल सेंटर मध्ये रात्रपाळीच्या कामापेिा चार पट अचधक होतां. मी इर्े अशी होते. चांगल्या
कंपनीत, चांगल्या हुद्द्यावर, चांगला पगार, एका सद
ुं र नैसचगथक हठकािी माझी तनयक्
ु ती झाली होती. येशन
ू े मला चांगली
नोकरी दे ऊ केली होती. खरं च, मी परमेश्वराचे हवे तेवढे परु े से आभार मानू शकत नाही.

स्त्रोत्र ६६:१९-२०

पि दे वाने ऐकलेच आहे.

माझ्या प्रार्थनेच्या वािीकडे त्याने लि हदलेले आहे .
दे वाचा धन्यवाद होवो

त्याने माझी प्रार्थना अवमानली नाही.

आपली मजवरची दया त्याने काढून घेतली नाही.
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सब्र
ु ाताची गोष्ट - परमेश्िर माझा आश्रय माझा दग
ु ध आहे .

मी परमेश्वराला म्हितो ' तू माझं आश्रय व माझं दग
ु थ आहेस. तू माझं दे व तुजवर मी भाव ठे ववतो.

(स्त्रोत्र ९१:२)

हल्लीच माझ्या घराचे काम पि
ू थ झाले होते. व मला तळमजला भाड्याने द्यायचा होतां. मला पैशाची गरज होती व ती मला
घर भाड्यातन
ू ममळाली असती. माझ्या मल
ु ाची प्रकृती ठीक नव्हती व त्याला वषाथतन
ू दोनदा बंगलोरला न्यावे लागे.

तळमजल्याच्या घर भाड्यातन
ू ममळिारी रक्कम सहज उपयोगी ठरली असती. ती जागा भाड्यावर घेण्यास तयार असलेली
व्यक्ती ममळे ना. मी चचंतत
े होतो.

माझी पत्नी नक
ु तीच पाच हदवसांच्या अध्याक्त्मक सभांसाठी जाउन आली होती व ततने सभेतील ततचे अनभ
ु व सांचगतले.
परमेश्वराने ततला व ततच्या सहकाऱयांना कसा स्पशथ केला होता, लोक दे वाची प्रार्थना कशी करतात, दे वाची स्तत
ु ी कशी करतात

व त्याची भक्ती कशी करतात याबद्दल ततने सांचगतले. मला उत्तेजन ममळाल्यासारखे वाटले. मी ठरववले मी परमेश्वराकडे
प्रार्थना करिार त्याच्या कडे आमच्या मालमत्तेसाठी भाडेकरू ममळण्यास मदत करावी हे मागिे मागिार.

माझ्या मेहुिीने शास्त्रात मलहहल्याप्रमािे दे वाच्या आश्वासनाच्या शक्तीबद्दल सांचगतले होते. आणि आपि ववश्वासाने दे वाची
प्रार्थना कशी करावी हे ही सांचगतले होते. मी मनापासन
ू येशच
ू ी प्रार्थना करू लागलो. रोज ९१वे स्त्रोत्र म्हिू लागलो. र्ोड्याच
हदवसात माझ्या अपेिेप्रमािे भाडे दे ण्यास तयार असलेला भाडेकरू मला ममळाला. मी तनक्श्चत नव्हतो कक हा भाडेकरू चांगला

असेल कक नाही ककं वा मी दस
ु ऱयासाठी र्ांबावे का? मग मी सवथ पररक्स्र्ती परमेश्वराच्या हातात सोपववली. परमेश्वर
आपल्याला सवथ दे तो आणि आम्ही आपले सवथस्व व पररक्स्र्ती त्याला अपथि करतो. तो सवथ गोष्टींची काळजी घेतो.

परमेश्वराने सवथ गोष्टींची काळजी घेतली तो खूप ववश्वासपि
ू थ आहे मला चांगला भाडेकरू ममळाला. भाडे चांगले आहे. जड

ममळकतीमळ
ु े मी माझ्या मल
ु ाचा वैद्यकीय खचथ सहज करू शकतो. माझा आचर्थक प्रश्न सोडववला गेला होतां. माझा मल
ु गा
आजारातन
ू बरा होत होतां. मी परमेश्वराची स्तत
ु ी करतो. तो प्रेमळ आहे. नक्कीच आपि सर्व त्याचा पत्र
ु येशु िीस्ताकडून
त्याची मल
ु े आहोत.
स्त्रोत्र ९१:१४-१५

त्याचे प्रेम मजवर आहे

म्हिून मी त्याला मुक्त करे न

त्याला माझ्या नावाची जािीव आहे .

म्हिून मी त्याला उच्च स्र्ळी तनभथय ठे वीन
तो माझा धावा करे ल व मी त्याचे ऐकेन
संकट समयी मी त्याच्या जवळ असेन

मी त्याला मुक्त करे न, मी त्याचा गौरव करे न
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