
प�रचय (ओळख)

आज आपण ��ेषताचंी कृ�य ेह ेप�ु�क वाच�यास स�ुवात 
करीत आह.े या प�ुतकात अ�धकतर बाहरेील पोहच �या �वषयी 
सा�ंगतल ेआह ेतरी पण �या प�ुतकात बाहरेील पोहच पवू� आतील 
पोहच व वरील पोहच �या �वषयी�या गो�ी �ल�ह�या आहते. 
�या�शवाय बाहरेील पोहचला काहीच मह�� नाही.

वरील पोहच, आतील पोहच, बाहरेील पोहच या सव� 
�व�ासा�या �नणा�यक गो�ी आहते. या एका मडंळ� �क�वा �य़���या 
�य़��गत �श�य◌ ़जीवनाकरीता एक �ाथ�मक �यये अशा आहते.

वरील पोहच:- दवेाबरोबरच ेमाझ ेनात.े

तो माझा स�ृ�कता�, माझा �पता, माझ ेमळू, माझी �रेणा व माझ े
साम�य� आह.े तोच मा�या जीवनाची स�ुवात व मा�या जीवनाच े
एकमा� कारण आह.े पढु�ल दोन ना�यामं�य ेवरील मह�� �दसण ेखपु 
मह�वाच ेआह ेनाहीतर मग नात ेखोट ेआह.े

आतील पोहच:- �स�या �व�ास ूलोकासंोबत माझ ेनात.े

कधी-कधी आतील पोहच �हणज ेसगंती �क�वा मडंळ� अस े
आपण �हणतो. आप�या �व�ासात आपण एकट ेराह�याक�रता 
आप�याला बनवल ेनाही, जस ेदवेान ेअनके ��ी व प�ुष, त�ण व 
व�ृ�, �ववाहीत व अ�ववाहीत लोका�ंया जीवनाचा उपयोग केला आह े
�हणनू आतील पोहच पालन-पोषण , एकमकेासंोबत �व�ास वाटण ेह े
�श�णाच ेएक आव�य़क �थान बननु जात.े व एकमकेासंोबत जोडल े



ग�ेयामळु ेआपला �व�ास जो वरील पोहच पासनू स�ु होतो तो एक 
आतील पोहच ेकारणान ेएकमकेाशंी जोडनू राहतो जस ेदवे बाहरेील 
पोहच ेकरीता आप�याला तयार करतो व आपल ेनात ेआ�धक 
प�रप�� व सखोल बनवतो.

बाहरेील पोहच:- इतर लोकासंोबत माझ ेनात.े

ह ेआपण कोठून स�ुवात केली आह ेयाच ेवण�न करत-ेबाह�ेन. 
दवेान ेआप�याला बाहरे पा�हल ेव �व�ासान े�यान ेआप�याला आत 
आ�णल ेव आता आपण आतम�य ेआहोत तर बाहरेील पोहच आपण 
दवेासोबत का जोडलो गलेो याच ेवण�न करत.े आता परम�ेर 
आप�या�ार ेबाहरेील लोकापंय�त ज े�व�ासात नाहीत �यानंा 
वाच�व�यासाठ� �या�ंयापय�त पोहचतात.

वरील पोहच……आतील पोहच……बाहरेील पोहच

१ जानवेारी २०१८

��ेषताचंी कृ�य ेअ�याय १ वाचण.े

वचन ४-७ “��त�ा” या श�दावर ल� दया. दवेाला �या�या 
वळेनेसुार काम क� द�ेयाकरीता आपण �कती धीर धरत आहोत? 
�कती वळे व �कती �दवस लागणार आहते ह ेसमजनू न घतेा �यानंा 
फ�◌ ़��त�ा करायची होती. आपण �कतपत ��त�ा क� इ��छतो? 
आपण परम�ेरा��त �कती धीरजवतं आह?े का आपण �या 
गो�ीसाठ� परम�े◌ऱ तयार नाही ती गो�� जबरद�तीन ेक� इ��छत 



आह.े दवेाची ��त�◌ा कर�यासाठ� कोण�या �कार�या 
अतं:करणाची आवशय्�ा आह?े काय त�ुही व मी आपण सव�जन 
असा �व�ास करतो का क�, सव� काही दवेा�या �नय�ंणात आह?े 
(तलुना करा. ��ो� १३०:५-६)

हया वचनामं�य े��ेषत व मडंळ�साठ� दवेाची योजना 
आप�याला �दसनु यते आह.े य�शलमेपेासनू जगा�या अ�ंतम 
टोकापय�त. तमु�या जीवनासाठ� दवेाची �वशषे योजना काय आह?े 
आज�या �दवसाकरीता, उदया�़या �दवसाकरीता, पढु�ल 
आठवडयाकरीता, पढु�ल वषा�करीता ती योजना काय आह?े प�व� 
आ�मा तमु�याम�य ेकस ेकाय� क� इ��छत आह?े तमुच ेआ��मक 
दान काय आह?े दवेाकरीता �याचा उपयोग आपण कसा करीत 
आहात? काय तमुच ेमन न�पणान ेपरम�ेरा�या मडंळ�म�य ेत े�वशषे 
�थान व काय� जाणनू घ�ेयाचा �य�ऩ करत ेका? (रोम १२:४)

वचन १०-११ काय त�ुही यशे�ूया प�ुहा य�ेयाची वाट पाहत आहात 
काय? काय त�ुही आप�या पणू� मनापासनू “ह े�भ ूयशे ूय”े अस े
��णत आहात काय?

वचन १२-१६ ��ेषतामं�य ेकोण�या गणुाचंी आव�य़�ा आह?े काय 
आज अस ेकोण आह ेका �या�याम�य ेह ेगणु आहते? हया बारा 
��ेषताचं े�वशषे �यये व जबाबदारी काय होती? (वचन २२) तमु�या व 
मा�यासाठ� पनु��थान �कती मह�वाच ेआह?े काय आपण हया�या 
�शवाय जग ुशकतो का?

हया आ�यायातील वचन १४ ह े�वशषेक�न आतील पोहच बदद्ल  



आह◌.े सव� �श�य़ तसचे ���या �नरतंर �ाथ�नमे�य ेरा� लागलते.

त�ुहालंा काय वाटत े�यानंी अस ेका केल?े त�ुहालंा काय वाटत े
कोण�या गो�ीसाठ� त े�ाथ�ना करीत होत?े त�ुही �ाथ�नमे�य े�कती 
लवलीन आहात? कोण�या गो�ीमळु ेएकमकेासंोबत जोडण ेश�य़ 
झाल?े �ाथ�ना व मडंळ� व आप�या �म�न��� म�य ेएक� जोडल े
जा�यास आपण कस े�ो�साहन क� शकतो? हयावष� ह े
जा�तीत-जा�� कर�याचा �य�ऩ करा.

�ाथ�ना:-

२०१८ म�य ेयशेसूाठ� �नरतंर �ाथ�ना करा व �स�या गो��म�य े
एक� राह�याकरीता योजनाचंी याद� बनवा.

२ जानवेारी २०१८

��ेषत अ�याय २ वाचण.े

आतील पोहच: वचन १ �श�यामं�य ेकोण�या �कारची एकता होती? 
दवेाची वाट पाहण ेव अ�भवचना�ं�त तमुच ेव माझ ेमन �कतपत 
एकजटु आह?े वचन १४ इथ ेतर फ�� प�े �चार करीत होता मग 
अस ेका �लहल ेआह े�क तो आकरा �श�यासंोबत उभा होता? यशेचूा 
सदंशे सा◌गं�यास आज आपण �कतपत एकजटु आह?े 

वचन ४२-४७



1.�यानंी ��त:ला लवलीन केल.े
1.��ेषता�या �श�णात. (परम�ेराच ेवचन)
2.सगंतीम�य.े (एकमकेा�ंया जीवनात सहभागी होण)े
3.भाकर मोडण.े (�भ ूभोजन)
4.�ाथ�नमे�य.े 

काय त�ुही व मी या चार गो�ीत सतत लवलीन राहतो का? का 
कधी-कधीच लवलीन राहतो? जर राहत नाही तर अशा कोण�या 
गो�ी आहते �या आप�याला लवलीन राह�यास रोखतात? काय 
एकटा �व�ास व एकट े�श�य़ जीवन ही गो�� आह ेका? मडंळ� 
म�य ेज ेगरजवतं होत े�या�ंया गरजा पणू� कर�याकरीता �यानंी 
आपली सपं�ी व मालम�ा �वकली. शवेटची वळे कोणती होती 
ज�ेहा आपण अस ेकाही केल ेहोत?े का आपण कोणाला दयायच े
व कोणाला नाही यासाठ� ��त:ला मया�दा घात�या आहते? का 
आपण सव� कोण�याही गरज ूभाऊ �क�वा ब�हण याचंी मदत 
कर�यास तयार आहोत? काय मी �या�या गरजा पाहतो काय? �या 
मी ओळखतो काय? रोज एका तरी �श�यासोबत राह�याच ेअनके 
माग� आहते वयै��क�र�या जाऊन भटेण,े  फोन करण,े  �हॉटसप, 
मले क�न भटेण.े आप�या घरामं�य ेइतर �श�यानंा घऊेन भोजन 
कर�यास तमुच ेमन उ�सकु आह ेका?

�ाथ�ना:- 

दवेाजवळ अशी �ाथ�ना करा क�, तो एकमकेावंर ��ती कर�याच े
मन आपणासं दवेो, एकमकेा�ंया��त �ामा�नक ठेवो, 



एकमकेासंोबत राहो, आप�याम�य ेगरजवतं लोक आहते �या�या 
गरजा पणू� करीत रहाव.े एकमकेासंोबत ��त�दवशी सपंका�त 
रहाव,े  एक� रा�न परम�ेरा�या वचना��त लवलीन राहो, 
सगंतीम�य ेलवलीन रहाव,े  एकमकेासंोबत �ाथ�नमे�य ेलवलीन 
रहाव,े  एकमकेासंमवते �भभूोजनाम�य ेएक� रहाव.े

३ जानवेरी २०१८

��ेषत अ�याय ३ वाचण.े

प�े व योहान एक� म�ंदरात �ाथ�ना कर�यास जात होत.े 
प�ेा�ार ेदवेान ेज ेकेल े�याच े�ये प�ेान ेएकटयान ेघतेल ेनाही. 
जरी योहानान े�याला बर ेकेल ेन�हत ेतरी तो �या�या ��यके गो�ीत 
सहभागी होता. मी पाहतो क�, �श�याचं े�यये एक होत ेत े�हणज े
एक� यऊेन यशे ु�वषयीची सा� दणे.े �यानंी एक� यऊेन �ाथ�ना 
केली. सहमतान ेएक� काम केल,े  सव� गो�ीम�य ेएकमकेानंा 
सहभागी केल.े

आपण कोणतहेी काम करो, काय आपण एक� यवेनू दवेा�या 
गौरवाकरीता त ेकरीता का? ��त:ची �ततुी न कर�य◌ासाठ� कशा 
�कारच ेअतं:करण हव?े काय आपण न� आह ेका? का इतरा�ंया 
कलागणुापंासनु व �गतीपासनु आपण जळतो (इ�या�) करतो? जी 
गो�� आपण करतो ती इतर कोणही क� शकत नाही याचा 
त�ुहाला गव� आह?े आपण �ये दवेाला दतेो का ��त:ला? एकतर 
परम�ेर माझा कशातच उपयोग करीत नाही �हणनू आपण �नराश 



होऊ शकतो �क�वा �या काया�त पण तो आपला उपयोग क�न घते 
आह े�याम�य ेआपण �याचा गौरव क� शकतो काय आपण 
दवेा�या गौरवासाठ� का ��त:�या गौरवासाठ� जोडलो गलेो आह?े 
काय आपणासं अस ेवाटत ेका क�, माझी �म�न��� पणू� मडंळ�म�य े
सवा�त मह�वाची आह ेव इतर �म�न��� दवेा�या शरीराम�य ेनाहीतर 
आपण एकमकेाचं ेअवयव आह ेका नाही? काय आपण दवेाच े
गौरव व इतराचंी ��त (जस ेदवे ��यकेाचा उपयोग करतो) 
�न�र�ण क� शकतो �या �ार ेआपण आपला स�ृ�कता�, आपला 
तारणारा व आप�या �भ ूयशेचूी सवेा क� शकतो. 

वचन १९ ज�ेहा आपण प�ाताप करतो त�ेहा आपण दवेाकड े
वळतो त�ेहा आपण ताजपेणा, सतं�ुततचेा अनभुव करतो. काय 
आपण प�ाताप व ताजपेणा�या या रा�यात आहोत का? 

�ाथ�ना:-

आपण ��यकेाला दवेा�या शरीराचा अगं समजनू व �यान दवे ू
क� एकटा ज ेकरीत आह ेत ेसव�जण एक� यऊेन क� व ताजपेणा 
व सतं�ुता आप�या जीवनात आणनू इतरासंाठ� एक सा� बन.ू

४ जानवेारी २०१८

��ेषत अ�याय ४ वाचण.े



बाहरेील पोहच:- वचन २-१८

प�े व योहान यानंा पकडनु धम�सभ ेसमोर उभ ेकेल.े काय 
आपण क�पना क� शकता का क�, मडंळ� आ�ाच स�ु झाली 
आह ेव १०,००० लोक उप��थत आहते? �याचा प�रणाम आप�या 
शहरावंर कसा होईल? �सार माधय्म ेकशा �कार ेयाचा �सार 
करतील? र�त ेव काया�लया म�य ेकोण�या गो�ी बोल�या जातील? 
काय इथ ेकोठली �भती असले? ज ेपढुारी आह े�या�या म�य े
�वशषेक�न कारण अनके लोक �या�या या गटाम�य ेजोडल ेजात 
आहते?

या आपण आठवण क� कोणा �स�यापासनू आपल ेतारण होण े
श�य़ नाही �वगा�खाली मानवामं�य ेअस ेकोणतहेी �सर ेनावं 
�दलले ेनाही, �या�ार ेआपल ेतारण होऊ शकत.े (वचन १२) 

आप�यासाठ�, �चारासाठ� व �व�ासात �टकून राह�यासाठ� याचा 
अथ� होतो? काय त�ुही व मी असाच �व�ास करतो का क�, फ�� 
यशेचु माग� आह?े 

आतील पोहच:- �यायसभसेमोर प�े व योहान पणू�वळे एक� होत.े 
पणू� मडंळ�न े�या�यासाठ� एक� यऊेन पणू� रा�भर �ाथ�ना 
केली.(२४) �व�ास करणारी मडंळ� एकजीवाची व एकमनाची 
होती �या�ंयाम�य ेसव�काही सामाईक होत.े(३२) 

एक� �ाथ�ना कर�यास आपण �कतपत तयार आह?े शवेटची 
वळे कोणती ज�ेहा आपण इतरासंोबत �मळनू �ाथ�ना केली होती? 
ती शवेटची वळे कोणती ज�ेहा दवेाच ेवचन इतरानंा सागं�यास व 



धाडस �ा�� हो�यासाठ� आपण �ाथ�ना केली होती? आप�याला 
कोणाजवळ जाऊन सगंती करायची आह?े काय आपण हया 
आठवडयाम�य ेएक �दवस काढून ह ेपणू� क� शकतो का? ह े
करणय्ास आपल ेमन तयार आह ेका आपला �वरोध करत?े 
मडंळ�तील गरजवतं लोकाकंरीता आपण काय कर�यास तयार 
आह?े काय आपण आपली सपं�ी, घर, मालम�ा �वक�यास 
तयार आह ेकाय? 

�ाथ�ना:-

एखादया ��ेात प�ाताप कर�याचा व �ाथ�ना कर�याचा �नण�य 
करा व तो �लहा कारण आप�याला आप�या प�ह�या शता�द�तील 
बधंचु ेअनकुरण करायच ेआह.े

५ जानवेारी २०१८

��ेषत अ�याय ५ वाचणे

��ेषत यशे�ुया नावामळु ेअपमा�नत झा�यामळु ेआनदं क� 
लागल.े (वचन ४१) काय आपल े�दय �या�या सारख ेआह ेका? 
जर आपण �या�ंयासार�या प�र��थती म�य ेअसने तर आनदं�त 
असने का? यशे�ुया ��त आप�या �ढ �व�ासामळु ेज�ेहा आपला 
छळ होतो अपमान होतो त�ेहा आपली ��त��या कशी असत?े 
�यानंी �हटल ेमन�ुया�या आ�पे�ेा दवेा�या आ�चे ेपालन करणचे 
म�ुय◌ ़कत��य़ आह.े (वचन २९) काय आप�याला पण ह े�प�� 



आह ेका क�, मन�ुयाप�ेा दवेाची आ�ा पाळण ेमह�वाच ेआह?े 

आतील पोहच:- वचन १-११

तमु�या मतान ेदवेान ेहन�या व स�पीराचा �ाण का घतेला? 
मडंळ�ला कशाची �भती होती? ह ेकर�यासाठ� हन�या व 
स�पीराला �या�या मनात कोण�या गो�ीन े�ववश केल-े  
१.पशैावरील �मे २.�ततुी वरील �मे हया दो�ही गो�ी फ�� 
��त:बदद्ल  वि◌चार करणा�या आहते याचा अथ� असा आह ेक�, 
��त:�या फाय�यासाठ� इतराचंा वापर करण.े ज�ेहा हन�या व 
स�पीरान ेदवेाचा उपयोग केला दवेाला काय वाटल ेअसले? काय 
तमु�या व मा�या मनात वरील एक �क�वा दो�ही गो�ीची सम�या 
आह?े काय आपण हया सम�यशेी लढत आह ेकाय? का ��त:ची 
�ततुी व पशैावरील �मे हया कारणामंळु ेआपण घर या ना�यान े
हया दोन गो�ीसोबत धोका व खोटपेणा यतेो. या आपण ��त:च  े
अतंकरण पारखयूा क�, या गो�ीत आपण कस ेआहोत? वा���वक 
आपण कोण�या गो�ीची कदर करतो? द�ेया�या �वभावात आपण 
कस ेआहोत? ��त:ची �ततुीच ेकाही ल�ण आप�याला �दसत े
काय? ह ेआप�याला मदत करील क�, आपण खरपेणान ेबोलाव ेव 
अनभुवान ेएकमकेा�ंया व दवेा�या ��त �मे व चागंल ेकाम 
करणा�या आप�या अतं:करणाला ओळखाव ेही एक �क�ली आह े
क� आपण एकतने ेरा� शकतो व यशेसुारख ेबन ुशकतो.



�ाथ�ना:-

जर पशैावरील �मे व �व�ततुीच ेढग जर आप�या तारणाभंोवती 
�फरत आह ेतर �यासाठ� �ाथ�ना करा व �याकरीता मदत �या. व 
कबलुी करा व प�ाताप करा. जर धोका व अस�याम�य ेआपल े
जीवन आह ेतर �याचा �हशोब आप�याला दयावा लागणार आह.े

६ जानवेारी २०१८

��ेषत अ�याय ६ वाचण.े

वचन १-७

��ेषतानंी हया गो�ीची जबाबदारी ह�ेलणेी भाषा बोलणा-या◌नंा 
का �दली? हया प�र��थतीला ��ेषताचंी �या�माण ेसाभंाळल े
�यासाठ� �या�या मनाची आव�था कशी होती? आप�या 
मडंळ�म�य ेवगेवगेळया भाषा बोलणा�या व वगेवगेळया 
स�ंकृती�या लोकाकंरीता हा उतारा काय सागंत आह?े हया 
�कार�या �म�न���म�य ेकोण�या �कारच ेलोकं असतील? त ेज े
इतरानंा गरजा पाहतात, �या पणू� कर�यासाठ� भाग घतेात �या�ंया 
�शवाय इतरा�ंया गरजा चागं�या प�दतीन ेकोण ओळख ूशकेल? 
हया म�य ेत�ुही व मी कोठे आह?े आप�या मडंळ�तील कोण�या 
गरजा आपण पाहतो व ओळखतो? तमु�या व मा�याम�य ेअशी 
कोणती �मता आह ेजी या गरजा पणू� कर�यासाठ� मदत क� 
शकतात? काय त�ुही मदत कर�यास तयार आहात? का फ�� 



त�ार व ट�का करणा�या लोकाचंा भाग बननू आप�याला राहायच े
आह?े का आपण गरजा पा�न पण मदत कर�यास तयार होत 
नाही? 

�ाथ�ना:- 

आप�या मडंळ�तील लोकाचंी खास गरज ओळखा व ��त: पढुे 
यवेनू आप�या �मतने ेआतील लोकापंय�त पोहच�यास करावा. 
�ाथ�ना करा क� ह ेआपण �न�वाथ� �वभावान ेकराव.े

७ जानवेारी २०१८

��ेषत अ�याय ७ वाचणे

वचन ५०

हटीृ मनाच ेअसण ेयाचा अथ� काय आह?े आपण हटीृ आहोत ह े
आप�याला कधी कळत?े मन व कानाच ेसुंतार�हत असण ेयाचा 
अथ� काय? काय तमुच े व माझ े मन सुंतार�हत आह?े ह े कस े
मा�हती होणार? प�व� आ��याचा �वरोध/��तकार आपण कसा 
करतो? काय त�ुही कधी �याचा ��तरोध करता का? आप�या 
�जवनाम�य े अस े कोणत े ल�ण आह े ज े आप�याला प�व� 
आ��याचा ��तरोध कर�यापासनू रोख ूशकतात? काय त�ुही व मी 
प�व� आ��या�या माग�दश�नाम�य ेचालतो का? ह ेआपणास कस े
मा�हती? काय आपणास खरचे अस ेवाटत ेका क�, प�व� आ�मा 
मा�या जीवनाचा पढुारी असावा? ह ेकस ेहोऊ शकत?े जर आपण 



�तफेना�या काळाम�य े असतो तर आपण �या दगडफेक 
करणा�यापंकै� एक असतो का? आपण परम�ेरा�या आधीन 
रा�न �याची मदत केली असती? काय आपण आप�या 
�व�ासासाठ� मर�यास तयार आह े का? काय आपण 
�तफेना�माण ेआप�या श�सूाठ� �ाथ�ना करायला तयार आह ेका? 
(वचन ९-६०)  अस◌ ेकर�यासाठ� कोण�या �कार�या �दयाची 
आव�य�ा आह?े 

�ाथ�ना:- 

�ाथ�ना करा क�, परम�ेरान े�या�या प�व� आ��यान ेआपणाला 
भराव े कारण आपणही मरपेय�त �तफेना�माण े पणू� धाडसी व 
ब�ुद�मानी �य़���माण ेअन�ुहान ेदवेा�या वचनाचा �चार करावा.

८ जानवेारी २०१८

��ेषत अ�याय ८ वाचण.े

आपण या �ठकाणी दोन �कारच े�दय पाहतो. 

अ] �शमोन जा�गाराच े�दय:- (वचन १-२१) परम�ेरासामोर �याच े
अतं:करण नीट कर�याची गरज होती. (वचन २१) �याला प�ाताप 
करायचा होता (वचन २२) �याच े�दय कपट� व पापा�या आधीन 
झाल ेहोत.े (वचन २३) आज आपल े�दय कुठे आह?े हया पकै� 
कुठली गो�� आप�याला लाग ूपडत ेक◌ा ? काय आपण आपली 
��यके भावना काही क�न दवेा�या आधीन करणार हया वचनाशी 



वचनब�� आह ेका? (वचन २ कर�थ १०:५) त�ुही व मी अलीकड े
अशा कोण�या �वचारानंा आप�या मनात वाढवल ेआह ेज ेदवेा�या 
�व��� आहते? �याचं ेआपण गलुाम बनत चाललो आह?े 

ब] इ�थयो�पयाच े�दय:- (वचन २६-४०) गरज पडले तर दवेा�या 
सवेसेाठ� आराधनसेाठ� लाबंचा �वास कर�यास आपण तयार 
आह ेका? का आपण एक सीमा ठरवली आह?े व �यापढुे आपण 
जाऊ शकत नाही? (वचन २७) काय आपन दवेा�या जवळ 
य�ेयाकरीता सतत वचनाचंा शोध घतेो का? काय आपण न� 
होऊन असा �वचार करतो का क�, दवेाच ेज ेवचन मला समजत 
नाही �याबदद्ल  क◌ोणीतरी मला मदत करावी जणेके�न मी 
���ताच ेअनकुरण क�? आपल ेकान ऐक�यास व आपल ेमन 
वचन �हण कर�यास तयार आह ेका? (वचन २८-३५) 

परम�े�र �या�या वचना�ंमाण े�या ��त��यचेी अपणाकंडनु 
अप�ेा करतो ती ��त��या लगचे द�ेयास आपण तयार आहोत 
काय? (वचन ३६) काय आपल े�दय दवेा��त आनदं� व आभारी 
आह ेका? त�ुहा ंव मा�याकड ेकोण�या �कारच ेमन आह?े 
कशा�कारच ेमन �ा�� कर�याची आपली इ�छा आह?े 

�ाथ�ना:-

या आपण इ�थयो�पया �माण ेमन �ा�� कर�यासाठ� �ाथ�ना 
क�या. 



९ जानवेारी २०१८

��ेषत अ�याय ९ वाचणे

वरील पोहच:- (वचन १-३२)

   दवेा�या भयाम�य ेजग�याचा अथ� काय आह?े काय त�ुही व मी 
दवेा�या भयात जगत आहोत का? का अशी कोणती गो�� आह े
जी आप�याला �य़व��थत कर�यसाठ� दवे ती करीत आह ेवा केली 
आह?े आप�यासाठ� �याची योजना काय आह?े आपण �या�याशी 
लढत आह ेका? आपण ऐकत आह ेका? काय आप�या 
जीवनाम�य ेदवेाकडनू वचना�पाण ेकोणता �काश �दसत आह े
काय? तो काय अस ूशकतो? 

आतील पोहच:- (वचन ३२-३४)

   ज�ेहा आपण एकमकेावंर ��ती करतो सवेा करतो (जशी प�ेान े
व टबीत◌ावर व टबीतान ेगरीबावंर केली) तर जगात काय होत 
आह?े ज�ेहा जग आप�याम�य ेप�व� आ�मा व आपल ेनात ेपाहत े
त�ेहा �यापकै� कोण �� �त��या करत ेना? ज�ेहा आपण 
�म�न���म�य ेएकमकेाबंरोबर आतील पोहच च ेकाम करतो त�ेहा 
आपण प�व� आ��याला आप�या�ार ेकाम कर�याची परवानगी 
कशी दतेो? 

बाहरेील पोहच:-

   ज�ेहा आपण वरील पोहच व आतील पोहच कड ेल� दतेो त�ेहा 
तो आपणासं बारहरेील पोहचकड ेघवेनू जातो व मडंळ��या 



स�ंयमे�य ेवाढ होत.े

�ाथ�ना:- 

   आप�या कुटबंाची व �म�न���ची सगंती दवेाची मडंळ� 
वाढव�या�या कामी याव ेयासाठ� �ाथ�ना करा. 

१० जानवेारी २०१८

��ेषत अ�याय १० वाचणे

   दवेाची सवुाता� य�द� शमरोनी लोकापंय�त पोहचली होती आता 
ही सवुाता� पररा�ीयामं�य े�सारली जात होती. (वचन २) आपल े
आजच ेजग �या लोका�ंवषयी ज ेदवेाच ेभय मानतात पण अजनू 
�श�य़ नाहीत �याज�वषयी काय सागंत?े काय दवे �याचंी �ाथ�ना 
ऐकणार का? �याचं ेतारण झाल ेआह ेका? कोण�या गो�ीची कमी 
आह?े काय आपण �या�ंयाकड ेजाताना आ�ही तमु�याप�ेा ��े� 
आहो या भावनने ेजातो का? का न�ता व दयने ेमदत कर�या�या 
उददशेान े आपण जातो? भटकल�ेया लोका�ंया ��त आपण 
कोण�या �कारच े मन ठेवत आह?े काय �यानंा आपण 
आप�याप�ेा जा�� समजतो का? त�ुहालंा काय वाटत े प�ेाला 
�याची चकु ��वकारण े �कती क�ठन रा�हल े असले? आज 
तमु�याकड े अशा कोण�या �ढ�-परपंरा आहते �या बदलण े
आप�यासाठ� अवघड आह?े काय काही अशा गो�ी आहते का 
�या आप�याला भटकल�ेया लोकापंय�त पोहच�यास व �व�ास ू



लोकाचंी सगंती कर�यापासनू आपणासं अडवतात? तमु�या 
जीवनात असा कोण �य़�� आह े का �याला भटेण े त�ुहालंा 
अवडत नाही? तो कोण अस ू शकतो? का अस ु शकतो? 
हयावरत◌ी जय �मळव�यासाठ� आपल े मन कोठे बदल�याची 
गरज आह?े काय आपणालंा �वजय �मळवायचा आह ेना? 

   प�ेाला मा�हत होत ेक�, �याला �वशषे �पान ेआ��याच े दान 
�मळाल ेआह े तरीपण �यानंा पा�यान े बा��त�मा घ◌�ेयाची काय 
गरज होती? (वचन ४६) बा��त�मा घणे े �कती मह�वाच े आह?े 
काय एक �य़��� बा��त�मा न घतेा �व�सासात रा� शकतो का? 
पा�यान ेबा��त�मा काय करतो? 

�ाथ�ना:-

   या आपण वळे�-अवळे� दवेा�या यो�य़ वचनाचा �चार क�या व 
�याम�य ेमजबतु रा�या.   

११ जानवेारी २०१८

��ेषत अ�याय ११ वाचणे

आतील पोहच:- वचन २२-३०

   �यानंी आप�या �वासाला वळे काढला व धा�म�क �चार क�न 
न�वन �श�यानंा मजबतु कर�याचा �य�न◌ ़ केला. काय आपण 
आप�या लोकाकं�रता वळे काढुन �यानंा �भमू�य ेमजबतु करीत 
आह े काय? �यानंा मदत क�न प�रप�� बनव�यास आपल े



अतं:करण तयार आह ेका? का आपण �यानंा फ�� �श�य़ बनवत 
आह?े 

   हया ��ेात मदत कर�यास आप�याम�य ेकोणती �मता आह?े 
आप�या बायबलटॉक म�य ेअस ेकोण आपण पाहत आह े�यास 
आपण प�रप�� हो�यास मदत क� शकतो? �क�वा मदत घऊेन 
��त:प�रप�� बन ुशकतो. आजपासनूच मदत करण ेआपण स�ु 
क� शकतो का?

   वचन २७-३० �स�या मडंळ�तील लोकानंा मदत कर�यासाठ� 
कोण�या �कार�या अतं:करणाची आव�य�ा असत?े काय आपल े
मन ह े कर�यास तयार आह े का? आप�या �मत�ेमाण े दणे े
�हणज ेकाय? ह ेप�के कस ेक� शकतो? काय आपण अस ेकरत 
आहोत का? आप�या माग�दश�कावर आपला �व�ास आह ेका? 
क�, त ेआप�या �मतचेा यो�य़ वापर करतील. जस ेअतं�ुकया�या 
लोकानंा य��मे�ेया लोकासंोबत केल,े काय माग�दश�कावरील 
�व�ास व दवेावरील �व�ास या दयने े�यानंी �दल ेका?

अहमदनगर, को�हापरू, सोलापरू, औरगंाबाद �या मडंळयामं�य े
आप�याला कोण अस े�दसत े�याचंी मदत आपण क� शकतो? 

�ाथ�ना:-

   �ाथ�ना करा क�, दवे आप�याला अस ेमन दवेो क�, ज ेज�ुया 
�श�यानंा प�रप�� बन�यास व न�वन लोकानंा आप�या 
�मत�ेमाण ेद�ेयास तयार असले.



१२ जानवेारी २०१८

��ेषत अ�याय १२ वाचण.े

   प�ेाला पा�न �श�य़ का च�कत झाल?े (वचन १६) काय 
�या◌�ंयाम�य े�व�ास कमी होता का? काय आपण �व�ास करतो 
का क�, परम�े�र आप�या जीवनाम�य े व मडंळ�म�य े चम�कार 
क� शकतो? ज�ेहा तो आप�या �ाथ�ना ऐकतो आपण 
आ��य�च�कत होऊन �याला चम�काराच े नावं दतेो. ज�ेहा 
आप�या �ाथ�नाची उ�र े �मळतात त�ेहा आपली ��त��या कशी 
असत?े आपण आ��य� च�कत होतो का? का न� होतो? का 
आभारी राहतो? काय आपल े �दय आन�ंदत, आ��य़�च�कत 
होऊन दवेा�या गौरवान ेभ�न उठत ेका?

   हरेोद य�द�यानंा खशू क� इ��छत होता �हणनू �यान ेप�ेाला 
कैद केल े (वचन १-२) हरेोदाच ेमन कस ेहोत?े त ेकोणाला खशू 
क� इ��छत होत?े काय त ेफ�� य��दयानंा खशू क� पाहत होत े
का? होऊ शकत ेक� तो लोकाचं े �यान ��त:कड  ेआकषू� पाहत 
होता? काय आपल े�दय फ�� ��त:वर ��त:�या �शसंकेड े�यान 
दते?े आप�याला वाटत ेका क�, �स�यासमोर मी उचं �हाव?े खर े
पाहता ��त:ला �कती उचं करायच ेआह?े जर दवेाला पणू� गौरव 
दणेार नाही तर दवे आपणालंा मा�न टाकणार का? (वचन २३) 
आपण कधी ��त:ची �ततुी क� इ��छतो? सा�या �शसंचेा 
ह�कदार कोण आह?े



�ाथ�ना:-

   परम�ेराजवळ �ाथ�ना करा क� आप�या अतं:करणाम�य  ेनव े
मन�ुय�� �नमा�ण �हाव ेव सतत दवेाचा म�हमा होत रहावा.
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��ेषत अ�याय १३ वाचण.े

   पौल व बण�बा साधारणपण े�चार कर�यासाठ� य�द� 
�ाथ�नालयात जात होत◌ े(वचन १४) ज�ेहा �चार करतो कोण�या 
गो�ीची अप�ेा करतो? य�द� पौल व बण�बावर जळत होत. 
त�ुहालंा काय वाटत ेय�द�, पौल व बण�बावर का जळत होत?े काय 
आपणही कधी कोणावर जळतो का? आप�या जीवनामं�य ेअशी 
कोणती इशा� आह ेजी स�य़ आप�या नजरमे�य ेयवे ूदते नाही? 
पौलान ेखोटया सदं�ेयाचंा स��न े�वरोध केला आह.े (वचन 
७-११) ज�ेहा आपण आप�या पती, प�नी�या, भाऊ, ब�हण��या 
मडंळ�तील लोका�ंया जीवनाम�य ेचकु�च े�श�ण बघतो त�ेहा 
�याचा स��न े�वरोध करतो का? का आपण �या�ंयाकड ेल�च 
दते नाही? 

(वचन ४५-५१) त�ेहा पौल बण�बान ेआप�या पायाची धळू 
�या◌�ंयासमोर झटकली व त ेइकु�नयास गले.े (वचन ५१) पायाचंी 
धळू झटकण े�हणज ेकाय? जस ेपौल व बण�बा न ेकेल ेतस े
कधी-कधी �स�याचंा �वरोध करण ेगरजचे ेआह ेका? सवुाता� 



�साराम�य ेयशेलुा �ास दणेा�या लोकाबंदद्ल  य◌शेचुी ��त��या 
व �वभाव कसा होता? ज�ेहा आपण लोकापंय�त तारणाची सवुाता� 
घऊेन जातो व त े��वकारत नाही त�ेहा आपला ��भाव व 
��त��या कशी असायला पा�हज?े 

�ाथ�ना:- 

   दवेाकड ेमदत मागा क�, दवेा�या वचनाचंी सवुाता� सागं�यास 
आप�याला सधंी �मळावी. ज�ेहा आपण सवुाता� सागंणार काही 
धा�म�क लोक आप�यावर जळणार हयाकरीता तयार असण.े ज े
चकु�च े�श�ण दते आहते �याचंा �वरोध स��न ेकरणार व माझ े
मन सकं�पीत ठेवणार. ज ेमाझा छळ करतात व सवुाता� 
नाकारतात �या�ंया ��त धा�म�क �वभाव ठेवणार. वरील सव� गो�ी 
बाहरेील पोहचचा एक भाग नाहीत का?  

१४ जानवेारी २०१८

��ेषत १४ अ�याय वाचण.े

   वचन ८-१८ �यानंी एका लगंडयाला बर ेकेल.े “�याचा �व�ास 
होता क� तो बरा होणार”. तमु�या नसुार तो �व�ास काय आह?े 

   पौल व बण�बान े�वगा��या दवेाला गौरव �दल.े आपणपण 
परम�े�र �क�वा इतराचंी म�हमा चोर�याचा �य�ऩ करतो का? पौल 
व बण�बा न ेआप�या �ार ेदवेाला काम कर�याची परवानगी �दली 
क�, �या�ंया�ार ेचम�कार व अदभतु कृ�य े�हावीत. (वचन ३) वचन 



सागंत ेक� चम�काराचा म�ुय़ उ�शे दवेा�या वचनाचंी पतू� करण े
आह.े काय आजही चम�कारा�या �ार ेपरम�े�र आप�या वचनाचंी 
पतू� करतात का? प�ह�या शता�द��या �ढतने ेह ेसव� बदं झाल े
आह?े काय आजपण �व�ास ठेवतो का क�, आप�याकड े
चम�कार कर�याची श�� आह?े काय आपण आज चम�काराची 
प�ुी करतो का? का फ�� आ��य�च�कत होतो? जर अशी 
आपली इ�छा असले तर आप�या मनासाठ� काय सदंशे आह?े ज े
�च�� शोधताना �या�ंया मनात काय �वचार असतात? 

आतील पोहच:-

   वचन २३ मडंळ�त वडील व माग�दश�क होत ेज ेमडंळ�ला 
माग�दश�न करीत होत.े त�ुहालंा काय वाटत ेदवे ��यके मडंळ�त 
इतके माग�दश�क का ठेवतो? �यानंा आपण �श�य़ बन�यास मदत 
केली आह े�याचं े�यान आपण ठेवतो का? मडंळ�म�य ेज े�लडर व 
माग�दश�क आह े�यानंा आपण मदत करतो का? ��यके �श�याचं े
र�ण कराव ेव �या�ंयाकड ेआपण �यान ठेवाव ेअस ेत�ुहालंा वाटत े
का? आप�या�ार ेपरम�े�र ज ेकाय� मडंळ�त करीत आह ेत े
आपण इतरानंा सागंत आह ेका? अलीकड ेदवेान ेआप�यासाठ� 
काय केल ेआह?े दवे ज ेकरीत आह ेत ेआपण समज ूशकत आह े
का? का त ेआप�याला समजतच नाही? आपण कशाची सा� दते 
आह?े �स�या �य़��ला दवेान ेज�ेहा आ�शवा��दत केल ेत�ेहा 
�याचंी सा� ऐकून त�ुहालंा कस े�ो�साहन �मळाल?े

बाहरेील पोहच:-



   पौलावर दगडफेक झा�यानतंर लोकानंी �याला म�ृय़ समजनू 
सोडनु �दल ेव नतंर तो उठून प�ुहा शहराम�य ेआला. (वचन १९) 

   जर त�ुहा ंव मा�यावर दगडफेक झाला तर आपण �चार करणार 
का? का सोडनू दणेार? हरवल�ेया लोकानंा वाचव�यासाठ� 
आपण �कती जीवापासनू काम करीत आह?े हरवल�ेया लोकानंा 
वाच�व�यास आपल ेमन �कती �ढ आह?े

�ाथ�ना:-

   दवेाकड े�ाथ�ना करा क�, �यान ेवचन इतराना सागं�याकरीता 
एक जो�शला मन आप�याला दऊे कराव.े 

१५ जानवेारी २०१८

��ेषत १५ वाचण.े

   य�द� सुंता कर�यावर इतका दबाव का टाकत होत?े काय वाटत े
त�ुहालंा? काय �यानंा चकु�च े�श�ण �दल ेहोत ेका? काय त े
परपंरा ��वकारत होत ेका? �या�ंया मनात कोणती गो�� आली 
असले? काय �यानंा �भती होती का क�, मोश ेव �या�ंया 
�नयमशा��ाला मह�� �दल ेजाणार नाही? आज ज�ेहा दवेा�या 
�श�णाब�ल �या�ंया उ�ार◌ा�या योजनबेदद्ल  आपण चकु�च े



�श�ण ऐकतो त�ेहा आपली ��त��या काय असत?े चकु�च े
�श�ण मानणार ेआपल ेमन आह ेका? 

सम�या सोडव�यासाठ� काय कराव ेहयाचा �नण�य कसा 
करावा.(वचन २२)

     ��ेषतान ेऐक�यानचे �नण�य नाही केला? काय �स�याचा 
�नण�य समजनु न घतेा आपण ��त:चा �नण�य करतो का? �यानंी 
व�डलानंा यात का शा�मल केल?े ही सम�या सोडव�यामध े
�लडरच ेकोण�या �कारच ेमन �दसत?े हया गो�ीवर ल� दया क�, 
�थम ��ेषत व व�डल नतंर पणू� मडंळ�न ेही सम�या 
सोडव�याम�य ेसहभाग घतेला. (वचन २२) तारण �ा�� क�ण 
घणे ेव सुंता कर�या�वषयी मोश�ेया �नयमशा��ान ेत े�वच�लत का 
झाल?े �यानंा कोण�या चार गो�ी पररा��यानंी करा�ात अस े
वाटत होत?े ज�ेहा लोक आप�या �व�ासाला अनसुार वचन सागंत 
नाहीत त�ेहा आपण �वच�लत होतो का? ह ेका होत?े त�ुहालंा 
काय वाटत?े बा��त�मा व प�व� आ�मा हया �वषयच ेकोणत े
�श�ण त�ुहालंा �वच�लत करत?े आपण तारणा�या �या गो�ीवर 
�व�ास ठेवतो �या स�य़ आहते काय ह ेपाह�यासाठ� आपण वचन 
वाचतो का? काय आपण पण �ब�यातील लोका�ंमाण ेएक �श�य़ 
आह ेका? �याचंा ��त:चा �ढ सकं�� वचनावंर आधारीत होता? 
काय त�ुही �स�या�या मनाला समाधान �ा�� क�ण दतेा का 
�यानंा आणखीन �वच�लत करता?

�ाथ�ना:-



   �ाथ�ना करा क�, आपल ेमन दवेा�या वचनाचा व तारणा�या 
�श�णाचा यो�य़ तोच �चार क� द.े जस ेय��मे�ेया �लडस� न े
सम�या सोडव�यासाठ� पढुाकार घतेला तसा आपण ही �यावा. 
मनाला शातंी दणेार े�नण�य करावते कारण �यात त े�वच�लत 
होणार नाही.
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��ेषत अ�याय १६ वाचण.े

   ��ेषत (१५:३६ त े१८:२२) वचनामं�य ेपौला�या �स�या सवुाता� 
�सार या�चेी मा�हत◌ी �मळत.े पौल �या शहरामं�य ेपवू� गलेा 
होता तथे ेतो प�ुहा गलेा? न�वन �श�या�ं�त �याच ेमन कस ेहोत?े 
न�वन �शषय्ानं��त तमुच ेमन कस ेआह?े �या�ंया या या��ेया 
स�ुवातीला योहान �याला माक�  �हणतात �या�याव�न पौल व 
बण�बा म�य ेमतभदे झाला कारण माक�  प�ह�या या�ते �यान े�यानंा 
पफंु�लया म�य ेसोडल ेहोत. (��ेषत १३:१३ व १५:३८) याचंा 
प�रणाम बण�बा योहानाला घऊेन �स�ास गलेा व पौल �सलासला 
घऊेन गलेा. पौल बण�बा या�ंयात या गो�ीवर समटे का झाला 
नसावा काय वाटत ेआपणासं? बण�बा माक� ला घऊेन जा�यास 
इतका उ�सकु का होता? �श�या�ंयाम�य ेवाद का होतो? अस े
जाणवत ेक�, पढुे पौल व योहान (माक� ) याचंा समटे झाला कारण 
पौल �हणतो योहान मा�या मडंळ�साठ� उपयोगी आह.े (२ �तम�य़ 
४:११) हया गो�ीत कोण बरोबर होत?े काय चकु�च ेहोत?े कोण 



बरोबर व कोण चकु हया गो�ीला जा�� मह�� आह ेका? मतभदे 
�नरतंर सोडवत राहण ेव हार न मान�यासाठ� कोण�या �कार�या 
मनाची आव�य�ा आह?े आज आप�या मनात कोणती गो�� 
आह?े    

   �तम�यीला आपली सुंता क�न घ�ेयासाठ� कोण�या �कार�या 
लवलीनतचेी व मनाची आव�य�ा होती? (वचन ३) आप�या 
मतानसुार पौलाला ह ेज�री का वाटल?े पौल व �सलास हयानंा 
जलेम�य ेटाक�यानतंर �फ�ल�� जो कैद अ�धकारी होता �याच े
�दय प�रवत�न झाल.े �यानंा खपू स��न ेचाबकाच ेफटके 
मार�यात आल ेव पायाम�य ेलाकूड बाधंनू �याचं ेपाय बाधं�यात 
आल.े (२३-२४) जर ह ेआप�या सोबत झाल ेतर आपली 
��त��या काय असले? हया सव� प�र��थतीम�य ेस�ुदा पौल व 
�सलास �ाथ�ना व भजन गात होत.े (वचन २५) ��यके सधंीम�य े
पौल व �सलास दवेाची सा� सागं�यास �कतपत सकं��पत होत?े 
काय आपण करतो का? अशा प�र��थतीम�य ेदवेाची आराधना 
कर�यास कशा �कारच ेमन आव�य़क आह ेकाय आपणही अस े
क� शकतो का?

�ाथ�ना:- 

   �ाथ�ना करा क�, परम�े�र आप�याला अधीक एकता दवेो क� 
आप�याला �या�या अन�ुहाम�य ेव एकमकेा�ंय आधीन राह�यास 
मदत करील व दवेा�या ��त आप�याला अशी लवलीनता दवेो, जी 
मरतवेळे� स�ुदा इतर आ��यानंा आपण �ज�काव.े
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आतील पोहच:- पौल व �सलास हया�ंया र�णासाठ� सव� भाऊ 
पढुे आल.े (वचन १०) आप�या भाऊ-ब�हण�ना सकंट �स�या�या 
�ोधापासनू व इतर गो�ीपासनू वाचव�यासाठ� आपण �कती 
लवकर मदत करतो? मदत कर�यासाठ� एकमकेा�ंया जीवनाम�य े
आपण �कतपत सहभागी आह?े 

बाहरेील पोहच:- सवुाता� �साराम�य ेपौलाच ेधाडस व उ�साह 
�ाथ�नालयात जा�यासाठ� (वचन २:१०,१७) यशे ू�वषय◌ी 
समजवण ेव �या�या�वषयी परुावा दणे.े �या�याशी जोड�यासाठ� 
लोकानंा जोड�यासाठ� �याना कठ�ण प�र�म व इतर खपु सा�या 
लोकानंा भटेाव ेलागल.े पौलावर इ�या� करणा�या य�द� लोकानंी 
वाईट च�र�ा�ंया इतर लोकानंा आम�ंण केल ेव पौलाला �ास दवे ू
लागल ेतरीपण पौलान ेहार माणली नाही. ह ेकर�याची �रेणा 
पौलला कोठून �मळाली? शहर मतु�नी भरलले ेआह ेह ेपा�न पौल 
का अ�यतं �:खी झाला? (१६) आप�या शहरातील मतु�ना बघनु 
आपण �कतपत �:खी आह?े काय ह ेस�य◌ ़आह ेका �जतके 
आपण ��त: मतु�पजुमे�य ेअसणार आह े�ततके या बदद्ल  कम◌ी 
�:खी होणार आह?े आपण कोण�या मतु�ची काळजी करतो? का 
आपण फ�� लोकानंा �श�य़ बनवाय�या �वचारातच ंआह?े आपल े
दान व सधंी काय आह?े काय आपण �याचा उपयोग यशेचुा सदंशे 



�या�ंयाकड ेपोहचव�याचा �य�ऩ करतो? आपण अ�धक उ�सा�हत 
हो�यासाठ� काय काय करायला पा�हज?े 

वरील पोहच:- पौल ज�ेहापण �चार करीत होता तो 
पनु��थाना�वषयी �चार करीत होता. (३.१८.३१) यशे�ुया 
पनु��थाना�या गो��नी दवेाचा गौरव होतो का? व हया�वषयी न 
बोल�यान ेदवेाचा म�हमा होत नाही का? सव� लोकानंा ज े
पनु��थान �ा�� होणार आह े�या �वषयी आपण बोलत आह ेका? 
आप�यासाठ� पनु��थान �कती मह�वाच ेआह?े काय हया �वषयी 
आपण मोकळपेणान ेसा� दतेो का? फ�� ज ेप�व�शा�� 
वाचतात �यानंाच सागंतो? काय आपण अथ�ैनकरा�ंमाण े�दखावा 
करणार ेआह ेका? �ब�यातील लोका�ंमाण ेआदश� लोक आह?े

�ाथ�ना:-

   �ाथ�ना करा क� आतील पोहच व इतरानंा वाचव�यासाठ� 
आपण स��य असाव ेबाहरेील पोहच म�य ेलोकाशंी साहसान ेबोल ू
व वरील पोहच म�य ेयशे ुव मदुया��या पनु��थाना�वषयी बोलनू 
दवेाच ेगौरव क�.
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   ��ेषत अ�याय १८ पौल�या �स�या सवुाता� या��ेया 
समा�ती�वषयी सागंत आह.े जी वचन २२ म�य ेत ेअतं�ुखयात 



आल ेत�ेहा सपंली आह.े तस�या सवुाता� या�चेा आरभं वचन २३ 
म�य ेहोतो ज�ेहा पौल प�ुहा गलती फु�ीया व इतर �स�या 
�दशेाम�य ेजातात. हया�या प�ह�या अ�यायाम�य े१८:११ म�य े
आपण पाहतो क�, पौल द�ड वष� पय�त क�र�थ म�य ेरा�न वचनाचा 
�चार करत होत.े अस े�दसनू यते ेक�, पौलाच ेमन दवेा�या वचनान े
�म�न���ला ��थर कर�याम�य ेहोत.े �यासाठ� काहीही कर�यासाठ� 
तो तयार होता. दवेा�या वचनाचा पणू� वळे मडंळ�म�य े�चार क�न 
��त:ला ��थर बन�यास पण साहा�यता �मळत असत.े व �याम�य े
पणू� वळे काम क�न आपण मडंळ�ला आ�थ�क मदत क� शकतो. 
आपण ��यकेान े��त:ला पणू� वळे सवेा करणार ेअस ेपा�हल े
पा�हज े�हणज ेआपण यशेसुाठ� काम क� शकेन. �जतके जा�� 
लोक �यानंा दवेाच ेवचन सागं�याच ेव इतर काम कर�याच ेवरदान 
�मता आह ेत ेजर परम�ेरासाठ� आपला वळे दतेील �ततके 
अ�धक �माणात यशेसुाठ� त ेकाही अ�धक क� शकतील. काय 
त�ुही तमु�या कामाला परम�ेरा�या मडंळ�च ेव दवेाच ेवचन 
वाट�याच ेसाधन समजता का? 

�ाथ�ना:- 

   �ाथ�ना करा क�, पौलाच ेअनकुरण क�न पणू� प�र�मान े
कोण�याही प�र��थतीत रा�न ह ेसमजनु घऊेया क� आप�याला 
दवेाची सवेा कर�याच ेसौभा�य़ �मळाल ेआह.े
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   हया आ�यायाम�य ेआपण पाहतो क� पौल इ�फसम�य े२ वष� ३ 
म�ह�यापंय�त सवुाता� सागंत होत.े (वचन ८-१०) �याचंा �चार 
इतका �भावशाली होता क�, आ�सयाच े राहणार े सव� य�द� व 
ह�ेलणेी यानंी दवेाच ेवचन ऐकल.े (वचन १०) ह ेअ�तू आह.े ३ 
वषा�म�य े पौलन े इ�फस त े आ�सया�या मो�ा भागामं�य े दवेाच े
वचन सा�ंगतल.े हा बाहरेील पोहचचा एक अ��तम अ�याय आह.े 
आप�या शहरामं�य ेतीन वषा�म�य ेआपण ह ेक� शकतो का? हो ह े
स�य़ आह.े पौलान ेह ेकस ेकेल?े 

१.तो तारणा�या योजनलेा ध�न रा�हला.(वचन १७) काय आपण 
पौला�माण ेतारणा�या योजनलेा �ढ ध�न व �प��पण े �शकवत 
आह ेका? का खरच ंलोकाकंड ेप�व� आ�मा आह ेका या गो�ीची 
आपण �च�ता करीत आहोत?

२.पणू� लवलीनतने े तो दवेा�या रा�या�वषयी बोलतच रा�हला 
दवेा�या रा�या�वषयी पणू� लवलीनतने ेबोलन.े आप�याला मा�हती 
आह ेका? दवेाच े रा�य़ का आह?े पणू� लवलीनतने ेकस ेआपण 
वाद-�ववाद क� शकु? काय आपण �शक�यास तयार आह?े ��त: 
�शक�यास व हचे इतरानंा �शकवनू �याचंी मदत कर�यास आपण 
तयार आह े का? आज�या जगात आपण �व�ासाची र�ा 
कर�यास व दवेाच ेवचन सागं�यास �कतपत �ढ आह?े

३.पौल आप�या �श�यानंा घऊेन त�ु�ा�या �व�या�पठात गलेा व 
��त�दन �या�ंयाशी चचा� करीत होता. (वचन ९) 



आपली योजना काय आह?े आजकाल त�ु�गा�या 
�व�या�पठासारख े काय आह?े काय ती जागा �हणज े कॅ�ट�न, 
ऑ�फस, घर, गाड�न होऊ शकत.े

४.पौलाचा असा �भाव पडला क� दमे��यस नामक जो सोनार 
होता (अत�मी दवेीच ेमदं�र बनवनू इ�फसकरानंा �वकणारा होता) 
�याला आपला �ापार व नाव व अत�मी दवेीच ेमदं�र त�ु� समजल े
जा�याचा धोका वाढु लागला. (२३-२९) आज आपली सा� �कती 
�भावशाली आह?े आप�या शहराम�य ेयाचा �कती �भाव पडत 
आह.े

�ाथ�ना:-

   या आपण चागं�या धा�म�क �भावाकरीता �ाथ�ना क�या. व 
यणेा�या �ास व छळासाठ� ��त:ला तयार क�या. 
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   हया आ�यायाम�य ेआपण पाहतो क� पौल मासदेो�नया, ह�ेलणेी 
व �फ�ल�प ैमधनू �फ�न �येास, अ�सा, �मलता, �खया व �मलत े
होऊन प�े�टकॉ�ट�या �दवशी य��मे म�य ेपोहचला. (वचन १७) 

आठवडया�या प�ह�या �दवशी आ�ही भाकर तोड�यासाठ� 
(�भभूोजन) एक� जमतो. न�वन कराराच ेह ेम�ुय वचन आह.े 
(१क�र�थ ११:१७-२६) व प�ह�या शता�द�तील मडंळ� सोबत 



हयातनू आपणासं समजत ेक� मडंळ�तील लोक आठवडया�या 
प�ह�या �दवशी �भभूोजनासाठ� एक� होत होत.े ही वळे 
�भभूोजना�या �ार ेयशेचु ेजीवन मरण व पनु��थान आठव�याची 
अस ेआपण ही र�ववारी दवेा�या या सभलेा मडंळ�म�य ेका यतेो? 
यशेलुा आठव�यासाठ� का? का आप�यासाठ� हा एक 
री�त-�रवाज आह?े काय आपण मनोरजंनासाठ� यतेो का? 
आप�याला कस ेमा�हत होत?े आपल ेमन कोठे आह?े काय 
�भभुोजन आप�यासाठ� एक सामा�य़ �वधी बनला आह ेका? 
दवेासोबत आपल ेनात ेकाय दश�वत?े आपण हयाला परत ताज े
क� शकतो का? 

वचन ३५

   यशेनु े�हटल े“घ�ेयाप�ेा द�ेयात ध�यता आह.े” पौलान े
व�डलानंा सा�ंगतल ेकाय पौल �यानंा आप�या प�र�मातनू गरीब व 
गरजूंना द�ेयासाठ� सागंत होता का? काय आपण सव� यशेचु ेवचन 
पाळतो का? आपल ेल� द�ेयाकड ेआह ेका घ�ेयाकड?े 
द�ेयासाठ� आपण योजना बनवतो का? आज आपण 
कोण-कोण�या �श�यानंा दवे ूशकतो? (२५-३०) आप�या �वचारान े
व�डल �:खी का झाल?े काय आपल ेव इतर �श�याचं ेनात ेइतके 
घट ृआह ेक� ज�ेहा त ेआप�याला सोडनु जातात त�ेहा आप�याला 
�:ख होत ेका?

�ाथ�ना:- 



   �ाथ�ना करा क� आपण परम�े�र आप�याला अस ेमन दवेो क� 
�स�या सोबत आपण खरपेणान ेजोडल ेजाऊ व एक महान सगंती 
दणेार ेबन.ु 
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��ेषत २१ म�य ेपौल आपली य��मे मधील तीसरी धम�या�ा 
समा�� करतो. जरा �वचार करा क�, १५ वषा�म�य ेपौल व इतरानंी 
अनके मडंळयाचंी �थापना केली. अनके लोकानंा आरो�य़ �दल,े  
हजार�ना यशेचु े�श�ण �दल.े आजपासनू यणेा�या १५ वषा�म�य े
आपण आप�या �ार ेकाय कर�याची परवाणगी दवेाला दणेार आह?े 
काय आपण आतापासनुच तयारी करीत आहात काय? काय आपण 
ससु�ज़ होत आह ेका? आपल ेवय काय आह?े  पढु�ल १५ वषा�म�य े
यशेचुी सवेा कर�या�वषयी आप�या योजना काय आहते? काय 
आपल ेकोणत े�व�ऩ आह ेका? आप�या जीवनास एक �व�ऩ 
द�ेयाची परवानणगी आपण दवेाला दते आह ेका? आप�या जीवावर 
खळेनू ही यशेसुाठ� �ज�क�याइतपत आपला �भाव आपण तयार क� 
का? आपल ेमन कस ेआह?े आपण �कती �न�वाथ� आह?े त ेत�ण 
आहते त ेपणू�पण ेदवेाला समप�ण करा व बघा क�, दवे �या�ंयासाठ� 
तमु�या जीवनात काय करतो त?े 

वाट बघ ुनका!  उशीर क� नका!  दवेाकड ेतमु�या व मा�यासाठ� 
आय�ुयभराची भटे आह.े तमु�यासाठ� �याची एक योजना आह.े ज े



आपला जीव घवे ूपाहतात �यानंा पण आपण दवेाच ेवचन सागं�यास 
तयार आह ेकाय?

�ाथ�ना:-

�ाथ�ना करा क�, पौलाचा जोश जसा आह ेतसा जोश आपणाला 
�मळनू आपण यशेलुा समप�ण कराव.े आप�या जीवना�ार ेदवेाचा 
म�हमा होणा�या योजनासाठ� �ाथ�ना करा. �ाथ�ना करा क�, आपला 
��यके �नण�य दवेा�या रा�या�या वाढ�साठ� असावा. 

२२ जानवेरी २०१८

��ेषत अ�याय २२ वाचण.े

(वचन १-२१) हया वचनामं�य े पौल आप�या �दयप�रव��ना 
बदद्ल  अस◌ ेसागंत आह ेक�, जस ेह ेआताच झाल ेआह.े (��ेषत 
९:१-१८) हया�या सोबत तलुना करा.

�याची सा� एका गो�ी�माण े सागं�यात आली आह.े पढु�ल 
�पढ�ला सागं�यास आप�याकड ेएक गो�� आह.े आज ज�ेहा आपण 
�चार करतो त�ेहा आपण आपल ेजीवन आपली गो�� सागंतो का? 
(वचन २२) पौलला ज�ेहा लोक मार�यासाठ� ओरडत होत े त�ेहा 
पौलाच े�या�ंयासमोरील धाडस आ��य�च�कत करणार ेआह.े 

आप�या जीवनातील यणेा-जा�या�या जागमे�य े असा दबाव 
कोण�या �ठकाणी आह?े �चार कर�यास आप�याला काय रोखत 
आह?े आप�याला कशाची �भती आह?े यशेवुर आपला �व�ास, 



आशा व भरोसा हयाचं ेर�ण कर�यास आपण तयार आह ेका? यथेनू 
घऊेन रोमपय�त पौला�या म�ृयपूय�त पौलान ेअनके अ�धका�यासंमोर 
आप�या �व�ासाची र�ा केली. फ�� ��त:साठ�च नाहीतर �या 
लोकानंा �श�य़ बन�व�याचा ही �य�ऩ �यान े केला. अशा कठ�ण 
प�र��थतीला तो एक सधंी �हणनू पाहत होता.

�ाथ�ना:-

आपली सा� आठवा व ती �लहा. �ाथ�ना करा क�, दवे 
आप�याला अशा �ठकाणी घऊेन जातो �जथ े आपण अ�भमान े व 
धाडसान ेआप�या जीवनाची सा� दवे ूशकु भल ेआपणाला धोका 
प�करावा लागला तरी चालले.

२३ जानवेारी २०१८

��ेषत अ�याय २३ वाचण.े

चागं�या च�र�ाचा अथ� काय आह?े काय आपण अस ेठामपण े
�हण ूशकतो का दवेा�या ��तच ेमाझ ेकत��य़ मी अगद� �न�ने ेपाळल े
आह?े आप�या जीवनातील कोणत े��े आह े�जथ ेआपण �न�ने े
वागत नाही? आपण प�रपणू� नाही पण जर आपण आपल ेअपराध 
मा�य़ केल ेतर यशे ुआप�याला श�ु� व प�व� राखील. (१ योहान 
१:५-१०) आपण यशे ुव इतर �श�यासंोबत सगंती क� शकू (वचन 
११ ) आज आप�या जीवनातील यशेचु े�थान  यशेचु े�व�ऩ पणू� 



कर�यासाठ� यशे ुआप�याशी कशा�कार ेबोलत आह?े (वचन 
१२-३५) पौलाला मरणा�या ��यके धो�यापासनू यशेनु ेदवैी 
साम�या�न े�याची सटुका केली. दवे �याची र�ा रोम म�य े�चार 
कर�यासाठ� करत होता. दवेान ेत�ुहालंा कशा�कार ेवाचवल?े �लहा. 
��यके वळेलेा ज�ेहा �यान ेआप�याला वाचवल ेत�ेहा आपण �याचा 
अथ� काय लावला? जस ेपौलला वाचवनू दवेान े�याचा उपयोग इतर 
लोकानंा वाचव�याकरीता केला तसाच आपला बचाव क�नही तो 
इतरानंा वाचव ूशकतो असा तमुचा �व�ास आह ेका? कारण तो 
सव�श��मान शासक आह.े

�ाथ�ना:-

जर एखाद� गो�� जी आप�या च�र�ाला अश�ु� करीत आह ेतर 
ती �लहा. कबलु करा. �ाथ�ना करा क�, दवेान ेज े�थान आप�यासाठ� 
�नवडल ेआह ेत े�यान ेआप�याला �कट कराव.े ज�ेहा-ज�ेहा व 
जस-ेजस  ेदवेान ेआप�याला वाचवल े�या बदद्ल  द◌वेाला ध�यवाद 
दया.



२४ जानवेरी २०१८

��ेषत अ�याय २४ वाचण.े

   वचन १४:१८  प◌ौल आप�या जीवनाचा बचाव करत आह.े प�व� 
वचनावंर �याचा �व�ास, पनु��थानावरची �याची आशा, आ�ण 
धा�म�कता आ�ण �नद�ष �ववकेा�या ��त �याची सा�.

आप�या बचावाची तयारी कशी आह?े प�व� शा��ावर �व�ास करण े
आ�ण मान�यात आपण कस ेआहोत?  वाढ�या वयासाठ� असल�ेया 
परम�ेरा�या योजनमे�य ेआमची आशा कशी असत?े जस-ेजस  े
आपण वयाम�य ेआपण वाढतो त�ेहा आपण पनु��थानावर आपला 
�व�ास आणखी मजबतू होतो का? काय आप�या पाठ�माग े
आप�याबदद्ल  ल◌ोक बोलतात आ�ण चहाडया करतात? काय 
लोकानंी आप�याला यो�य�कार ेओळखल ेनाही? �या �ठकाणी 
पौलाची मदत कर�यासाठ� मडंळ�तील एकही ��� न�हता. काय 
आपली वरपय�◌तंची पोहोच इतक� श��शाली आह ेक�, आप�यावर 
ला�वलले ेसव� दोष आ�ण परी�ाचंा आपण �ह�मतीन ेसामना क� 
शकु? 

वचन २५ ज�ेहा पौलान ेधम� आ�ण सयंम �क�वा नय्ायाची चचा� 
के�यावर फे�ल�स◌ ़�याला आ�ण आणखीन काही ऐक�यास नकार 
�दला. काय आप�या जीवनात अशा ��ेात आह े�याम�य े
आप�याला प�ाताप करायचा आह,े  आपण आप�या सोईसाठ� 
काही गो�ीम�य ेटाळाटाळ करत आह ेअथवा प�ुहा बहाना बनवत 
आहात? 



�ाथ�ना:-

   �ाथ�ना करा क�, परम�े◌ऱ आप�या जीवनात त े��े आप�याला 
�प�� कराव े�जथ ेअ�व�ास आह ेआ�ण प�ातापाची गरज आह.े 
परम�े�र आ�ण �या�या लोकाकंडनू मदत आ�ण प�ातापासाठ� 
�वनतंी करा.

२५ जानवेरी २०१८

��ेषत अ�याय २५ वाचण.े

 वरील पोहच:-

   फे�त◌ ़आ�ण राजा अ���पा या�यासमोर पौलाचा बचाव 
आणखीनच जादा परुावा दतेात क�, परम�े�र पौलाची र�ा करत 
होता. आ�ण �यान ेरोमला जाव ेयासाठ� तो �याला तयार करत होता. 
य��यानंी �या�यावर गभंीर दोष लावल े(वचन ७-९). ��य�ात 
फे�त◌ ़य�द�याचंी �शफारस करत होता. तरीस�ुदा तो पौलाला 
रोमला पाठ�वणय्ाखरेीज आणखी काहीही क� शकला नाही. ज�ेहा 
आप�या जीवनात सव�काही उलथा-पालथ होत होती त�ेहा आप�या 
�वचारानसुार परम�ेरान ेआपल ेर�ण कशा�कार ेकेल?े �यान े
आप�याला मदत कशा �कार ेपोहचवली?



बाहरेील पोहच:-

   अ�ी�पा�यासमोर पौलान ेआपली �दयप�रवत�नाची कहानी प�ुहा 
सागंीतली. (२५:२३-२६:२३) पौलाची कहानी ��ेषतामं�य ेसागंीतली 
गलेी आ�ण ह े�तस�यादंा झाल.े पौलान ेआपली सा� अ���पाला का 
सा�ंगतली? (वचन २५:२९) आपण आपली सा� लोकानंा का 
सा�ंगतली पा�हज?े वचन २५ यशे ुआ�ण �या�या पनु��थानाची गो�� 
खरी आ�ण �यायपणू� आह.े आप�याला पनु��थानाची गो�◌ ़आ�ण 
आम�या आशचेी कारण े�स�या�ंयासमोर न�तने ेआ�ण आदरान े
सागंायला �शकल ेपा�हज.े (१ प�े ३:१५) काय प�व� शा��ा�या 
काही गो�ी अशा आहते क�, �या आपण आ�म◌�़व�ासान े
सागं�यासाठ� असमथ� आहात? काय आप�याला प�व� शा�� आ�ण 
सवुाता��सारामधील अशा काही गो�ी आहते क�, �याम�य ेआपण 
�व�ास करत नाही? 

आजच �या ��ानंा �वचारा. �याची उ�र ेआपण आप�या 
ओळखी�या लोकाकंडनू जाणनू �या. आप�या �व�ासाला वाढवा 
�यामळु ेयशे�ुया पावलावर पाऊल ठेवनू चालणार ेआपल ेजीवन 
यशेचुा गौरव आ�ण �या�या अनके सा�ीदारासंाठ� उ�दार �मळवले.

जोपय�त आपला �व�ास �प�� नाही आ�ण आपण हा �व�ास ठेव ू
शकत नाही क�, ह े“स�य◌ ़आ�ण �यायपणु�” आह ेतोपय�त आपली 
बाहय ओळख मया�द�तच राहील.

�ाथ�ना:-

   आप�या �व�ासवाढ��या ��ेामं�य ेज ेकाही आताही अप�रप�� 



आह,े  �यासाठ� �ाथ�ना करा. वयानंी मोठया असल�ेया 
ब�हन-भावाकंडनू मदत �या. परम�ेराशी आपली आ�ण आप�या 
प�रप�वतबेदद्ल  वि◌नतंी करा. 

२६ जानवेारी २०१८

��ेषत अ�याय २६ वाचण.े

आतील पोहच:- 

   वचन ९-११ पौलान ेसचुना दऊेन दखेील जहाज रोम�या �दशने े
जात होत ेआपली सवय आह ेका क� कोणतहेी मोठे कर�याअगोदर 
इतर लोकाचं ेस�ल ेघतेो (आ��यान े�रेीत लोकाकंडनू) क� जगीक 
लोका�ंया �नण�या�मान ेघतेो.

वचन १२-२५ आज आपली सगंती कोणाबरोबर आह?े जो आप�या 
जीवणात उठल�ेया वादळाम�य ेआपणास �ो�साहन दते आह?े ज�ेहा 
त�ुही वादळान ेघरेलले ेआहात व सव� आशा सपंललेी आह ेतो असा 
कोणता ��� आह े�याकड ेत�ुही मदतीसाठ� जाता? वचन २०

वरील पोहच:-



   जीवनातील �बकट काळात व वादळात अडकल�ेया परी��थतीत 
त�ुही एक �ो�साहन दणेार े��� कस ेबन ुशकता? वचन २३-२५ 
पौल या �ठकाणी उपाय सागंतो. वादळा�या वळेसे पौल परम�े�र व 
�या�या �ताबंरोबर वळे घालवत होता. परम�ेरान ेप�ुहा काही गो�ी 
पौलास सा�ंगत�या. जीवनातील वादळाबरोबर सामना कर�याची 
आपली कोणती प��त आह?े आ�थ�क प�र��थती, �घ�टना, म�ृय,ू  
नकुसान, अ�व�थता, आजारपण, बरेोजगारी, लोकाकंडनू अ��वकार 
होण?े काय आपण परम�ेरा�या ��त�ा आठवनू �याच◌ ेमनन करतो 
को? सकंटा�या वळेसे परम�ेरा�या ��त�ा प�ुहा आप�या मनास 
उ�लासीत करतात काय?

वचन ३७ �कती लोक वाचल?े वचन ४४ कोणी न�◌ ़झाल ेकाय? 

आप�या मतानसुार या सपंणू� अ�यायम�य े��यके वळणावर लोकानंा 
वाचव�यास परम�े◌ऱ कसा सहा�य◌ ़झाला? परम�ेराचा �नरो�या 
कोण होता? आज आपण आजबुाज�ुया लोकानंा वाचव�यासाठ� 
दवेाचा �नरो�या कस ेबन ूशकतो?

�ाथ�ना:-

   �ाथ�ना करा क� जग एका �वनाशपेासनू �स�या �वनाशकेड ेजात 
असताना तमु�या प�रवारातील व तमु�या जवळ�ल लोकासंाठ� एक 
शातं �नरो�या �हणनू तमुची �नवड क� शकेल. �ाथ�ना करा त�ुही 
लोकानंा तारणाकड ेघऊेन जाता त�ेहा परम�ेरा�या वचनाम�य े
आपणास अ�धक �व�ास व अ�धक �ो�साहन दयाव.े



२७ जानवेरी २०१८

��ेषत अ�याय २७ वाचण.े

आतील पोहच:-

   वचन १-६ पौलाला ह�यार े�हणणार ेलोक प�ुहा �यास दवेता 
�हणणार े�मलीता�या लोकानंा �वचार बदल�यास �कती वळे लागला? 
काय आपण लगचे �याय करतो? �या वळेसे आपण लोकानंा भटेतो 
त�ेहा सगळया ��त वाईट �वचार करतो? वचन ७-१० �म�न���म�य े
अ�तथी स�काराच ेकाय मह�� आह?े महान ��ेषत पौलास दखेील 
कोण�या गो�ी�ार े�ो�साहन �मळाल?े वचन १५ जर आपन तटुललेो 
आहोत व �नराश आहोत तर कोणती गो�� आपणास �ो�साहन दईेल.  
(इ�ी३:१२-१३,१०:२४-२५)

वरील पोहच:-

   �वषारी सप� चावनू दखेील पौल मलेा नाही कारण परम�ेराच ेकाय� 
�या�या�ार ेपणू� हो�याच ेअद◌ ्या◌प़ी बाक� होत.े �कती लवकर 
आपण हार प�करतो? परम�ेरान ेतमु�या�ार ेज ेस�ु केल ेत ेपणू� 
करले असा आपला �व�ास आह ेका? 

बाहरेील पोहच:-

   शवेट� रोमम�य ेपौलान े�व◌त़:चा बचाव कर�याचा �य�ऩ केला 



जथे े�यास गहृकैद असताना शहीद झाला.

वचन २३-३१ पौलाचा अतंीम काळ कसा होता? गहृकैद असताना 
पौलान ेकाय केल?े आप�या �वचारानसुार परम�ेरान ेत�ुहास या 
शहराम�य ेया वळेते आ�ण या सधंीम�य ेका ठेवल ेआह?े काय या 
सधंीचा आपण लाभ उठवत आहात का? 

�ाथ�ना:-

   �ाथ�ना करा क�, �या हतेसूाठ� परम�ेरान ेत�ुहास बनवल े�या 
हतेसूाठ� परम�े�ऱ तमुचा उपयोग करो व ��ेषताचं ेह ेकाम पढुे असचे 
चाल ूठेवायच ेआह.े कारण ��ेषताचं ेह ेकाय� यशे�ुया प�ुहा यईेपय�त 
असचे स�ु राहणार आह.े

                                                                         
आमने.




