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१४ मार्च २०२१, गुरुवार  

डी. प्रशाांत शहाराव ये. सां.  

२ इतत  ३६:१४-१६, १९-२३  

इति २: ४-१०   

योहान ३: १४-२१   

 

“...देवाच्या पुत्रावर श्रद्धा ठेवणाऱ्यार्ा नाश होऊ नये परां तु प्रत्येकाला अनांत जीवन लाभावे.” 

प्रायतित्त काळामध्ये आपण जर वार्नाांकडे बारकाईने लक्ष तदले तर एक गोष्ट आपल्या लक्षात 

येईल की मनुष्य म्हणनू आपण तकती वेळा आपल्या वागण्याने, कृतीने, बोलण्याने परमेश्वरापासनू दरू 

जात असतो आतण तोर् परमेश्वर आपल्याला प्रत्येकवेळी क्षमा करून त्याच्या जवळ घेत असतो. 

आजच्या वार्नाांमध्ये आपल्याला परमेश्वरारे् एखाद्या आईसारखे रूप बघण्यास तमळते. इस्रायली लोक 

जेव्हा आपल्या कृतीतनू परमेश्वरार्ी आज्ञा पाळण्यास नाकारतात, सांदेष्ठयाांर् देखील ऐकत नाही 

तेव्हा परमेश्वर त्याांना तशक्षा करतो आतण लोकाांना बांतदवासात राहावे लागते. परां तु एखादी आई 

आपल्या लेकराला त्याच्या वागणुकीवरून तशक्षा केल्यानांतर यायाप्रमाणे जवळ घेते त्यार् प्रमाणे 

परमेश्वर आपल्या लेकराांना जवळ घेतो.  

शुभवतचमानामध्ये प्रभ ूआपल्या तशष्याांना तारणाच्या योजनेतवषयी मातहती साांगत आहे. सांपणूच 

मानवजातीला तारण प्राप्त करून देण्यासाठी प्रभलूा कु्रसावर उांर् करण्यात येईल. याया प्रमाणे मोशेने 

ओसाड प्रदेशात सपच उांर् केला होता आतण त्याच्याकडे पाहून लोक सपचदांशापासनू बरे झाले होते त्यार् 

प्रमाणे तिस्ताकडे बघनू आपल्याला तारण प्राप्त होईल. सांत पौल आजच्या दुसऱ्या वार्नामध्ये म्हणतो,  

“परमेश्वरार्ी दया, त्यार्ी कृपा ही आपल्याला देण्यात आलेली एक महान देणगी आहे.” एकाांतात बसनू 

जर आपण आपल्या जीवनावर मननतर्ांतन केले तर आपल्या लक्षात येईल की कश्याप्रकारे 

परमेश्वराने आपल्याला जीवनाच्या प्रत्येक पाऊलावर दया दाखवली आहे आतण त्याच्या अतस्ित्वार्ा 

अनुभव तदलेला आहे.  आपण सत्कृत्ये करावीत म्हणनू आपल्याला तिस्त येशशूी एकरूप करण्यात 

आलेले आहे. र्ला तर मग या प्रायतित काळामध्ये स्वतःरे् आत्मपरीक्षण करुया आतण आपले पापमय 

मागच सोडून देवाच्या दयेर्ा अनुभव घेऊया.  

प्रािचना: हे प्रभो, आमरे् पापी जीवन त्यागनू  तुझ्या मागाचवर र्ालण्यास आम्हाला तुझी कृपा दे.         

 

 

  



१५ मार्च २०२१, सोमवार 

ब्र. प्रवीणकुमार फ्रातससस ये.सां. 

यशया ६५: १७-२१ 

योहान ४: ४३-५४  

सांदेष््टयाला स्वत:च्या देशात ससमान नसतो या ओळीवर खेद करणे खपू सोपे आहे. परां तु 

आपणही असेर् वागत नाही यार्ी खात्री आपण करू शकतो का? अनेकदा आपल्याला प्रभ ूयेशबूद्धल 

सवच काही मातहत आहे, त्यार्ी वर्ने आपण ऐकली आहेत असे आपल्याला वाटते. तेव्हा त्यात नवीन 

काय अस ू शकते असा तनष्कषच आपण काढतो. परमेश्वर वेगवेगळ्या माध्यमाांद्वारे सदवै आपल्याशी 

बोलत असतो. जर श्रदे्धच्या डोळ्याांनी पातहले तर सवचत्र र्मत्कार तदसतील. परां तु आपण जीवनातील ह्या 

लहान लहान र्मत्काराांकडे दुलचक्ष करून मोठ्या आतण नवीन र्मत्काराांर्ी वाट पाहत असतो. 

सुरुवातीला येशनेू आपल्या आजारी मुलाकडे यावे अशी अतिकाऱ्याांर्ी इच्छा होती. परां तु येशनेू 

बोललेल्या शबदाांवर मात्र तवश्वास ठेऊन तो आपल्या घरी परततो. त्याने केलेली तवनवणी नम्रपणे आतण 

मनापासनू केलेली प्रािचना होती. येशलूा त्याच्या प्रािचनेत खरा तवश्वास तदसला. त्याच्या ह्यार् श्रदे्धमुळे 

त्यारे् मुलही बरे होते. सांकट प्रसांगी आपण प्रभचू्या वर्नाांवर तवश्वास ठेऊन त्याांना सामोरे जातो का?  

प्रभु, आियचर्तकत आतण तवश्वासाने माझे शबद तुला नवीन डोळे आतण कान देऊन मला मदत करो. 

येश ूम्हणतो तसे र्मत्कार आतण अदभुत कामे पातहल्यातशवाय अनेकदा आपण तवश्वास करत नाही. 

प्रभचू्या वर्नाांवर तवश्वास ठेऊन आपले आयुष्य प्रभकूडे स्वािीन करण्यास आपण तयार आहोत का? 

ह्या प्रायतित काळात आपण तवशेषकरून सांपणूच लोकाांसाठी प्रभकूडे प्रािचना करूया. केवळ स्वतःच्या 

वार्नाद्वारे बरे करण्यार्ी क्षमता प्रभकूडे आहे या तवश्वासाने जगातील सवच रोगयाांसाठी, तवशेषतः 

कोरोना रोगाने त्रस्त लोकाांना प्रभसूमोर आणयूा. त्यार् प्रमाणे आपल्या मानतसक व आध्यातत्मक 

रोगाांपासनू मुक्त करण्यासाठी प्रभकूडे प्रािचना करूया. 

प्रार्चना: हे प्रभु, आियच आतण तवश्वासाच्या नावीसयाने तुझे वर्न ऐकण्यास आम्हाला मदत कर. 

  



१६ मार्च२०२१, मंगळवार 

 

ब्र. मतनएल क्षीरसागर ये.स. 

 

यहेयाकेल ४७:१-९,१२ 

योहान  ५:१-१६  

 

“तुला बरे होण्याची इच्छा आहे काय?” 

 

आजरे् पतहले वार्न यहेयाकेल या पुस्तकातनू घेतलेले आहे आजच्या वार्नामध्ये एका नदीर्ा 

उल्लेख केलेला आहे. ततर्ी लाांबी- रुां दी,  ती तकती खोल आहे व ततच्या वाहण्याच्या तदशा याबद्दल 

सतवस्तर वणचन केलेले आहे. या मागर्ा हेत ू हार् की तह नदी सािी नदी नसनू ततर्ा उगम पतवत्र 

स्िानातनू झालेला आहे.  यार्ा पररणाम म्हणनू ही नदी याया याया तठकाणी जाईल त्या त्या तठकाणी 

जीव-जांत ूभरपरू असतील,  मासे भरपरू असतील. जेिे जेिे तह नदी जाईल तेिे सवच काही तनरोगी होईल. 

या नदी मध्ये व ततच्या अवतीभोवती सवच प्राणी तजवांत राहतील. नदीच्या आजबूाजलूा असणाऱ्या  वकृ्षाांना 

भरपरू व वेगवेगळ्या प्रकारर्ी र्तवष्ट िळे येतील. हे वकृ्ष किीही मरणार नाही. त्याांना  प्रत्येक ऋततू 

पुष्कळ िळे येतील व त्याांर्ी पाने औषिी असतील. हे वणचन काहीसे आपणाला आपल्या जीवनाबद्दल ही 

साांगनू जाते.  आपल्याही जीवनरूपी प्रवासार्ा उगम हा परमेश्वरापासनू झालेला आहे. आपणही याया 

याया तठकाणी जाऊ त्या त्या तठकाणी परमेश्वराच्या कृपादानाने व वर्नाने इतराांरे् जीवन प्रिुतल्लत 

करत गेलो पातहजे. आपल्या अवतीभवती परमेश्वरार्ा सांदेश लोकाांना साांतगतला पातहजे.  आनांदारे् व 

पे्रमारे् वातावरण तनमाचण केले  पातहजे. या पतवत्र नदीप्रमाणे परमेश्वराच्या रूपार्ा जीवन्ोत 

बनण्यारे् भागय आपल्याला तमळाले आहे. 

आजच्या योहानकृत शुभवतचमानात प्रभ ूयेश ू एका   बेिसदा तळ्याजवळच्या पांगु मनुष्यास बरे 

करतो. पांग ूअसल्या कारणाने तो त्या तळ्यात जाऊ शकत नव्हता व स्वतःला बरे करू शकत नव्हता. 

त्याला कोणी मदतही केली नाही.  प्रत्येक आजारी मनुष्याने  त्या तळ्यात जाऊन स्वतःर्ा स्वािच 

सािण्यार्ा प्रयत्न केला.  परां तु जेव्हा प्रभ ूयेश ू त्यार्ी दयनीय अवस्िा बघतात  तेव्हा त्याला  त्यार्ा 

कळवळा येतो. त्याला त्यार्ी दया वाटते व ते त्याला तवर्ारतात की तुला बरे होण्यार्ी इच्छा आहे 

काय?  त्यारे् केतवलवाने व पिातापी अांत:करण ओळखनू प्रभ ू येश ू त्याला बाज उर्लनू घेऊन घरी 

जाण्यास साांगतात. जेव्हा पुरुशी  व यहुदी याांना  बरे झालेल्या माणसाच्या साक्षीने कळते की प्रभ ूयेश ू

शबबाि तदवशी लोकाांना बरे करत आहेत तेव्हा ते त्यार्ा राग राग करतात. आजर्ी दोसही वार्ने 

आपल्या हृदयाला परमेश्वराच्या पे्रमार्ा व दयेर्ा स्पशच करून देतात. आपल्या पापी अांतःकरनाला 

परमेश्वरार्ी गरज आहे. प्रभ ूदयेर्ा सागर आहे त्यामध्ये आपण नाहून तनघाले पातहजे. 

 

प्रार्चना: हे प्रभ ूतुझ्या पे्रमार्ा व क्षमेर्ा  अनुभव माझ्या अांतःकरणाला येवो ! 

 

 

 

 



१७ मार्च २०२१, बुिवार  

सांत पॅतिक,तबशप  

िा. अांिोनी तत्रभुवन,ये.सां.  

यशया ४९:८-१५; योहान ५: १७-३० 

"पिता आपि मी एक आहोत." 

 आज देऊळ माता सांत पॅतिकर्ा सन साजरा करीत आहे. र्ौथ्या शतकामध्ये  सांत  पॅतिकर्ा  

जसम तब्रटनमध्ये झाला होता. १७ मार्च रोजी सुमारे ४६० इ.स.  मध्ये त्यार्ा मतृ्य ू झाल्यारे् समजते.  

असे  मानले जाते की पॅतिकने पतहल्याांदा आपल्या कैदेत असताना आयररश लोकाांना प्रभ ू येश ू

तिस्ताच्या पे्रमार्ा सांदेश देण्यारे् ठरवले आतण  त्याांर्ा िातमचक कायाचद्वारे देवाच्या दयेर्ा आतण पे्रमार्ा 

सांदेश  त्याांनी इतराांपयंत नेटानां पोहर्वला.  

आपल्याला ठाऊक आहे तक देवाने सुांदर पिृी आतण पथृ्वीवरच्या सवच गोष्टी आतण जीव तनमाचण 

केले. देवाने त्याच्या इच्छेप्रमाणे तनमाचण केलेल्या सषृ्टीर्ी काळजी घेण्यारे् तकां वा त्याच्या कायाचला 

पणूचतवराम तदला नाही तर तो नेहमीर् सक्रीय आहे. त्याच्या प्रत्येक हस्तकृतीत त्यारे् अतस्तत्व 

आपल्याला अनुभवता येते. देवाच्या पे्रमापासनू भरकटत गेलेल्या मानवजातीला पुसहा त्याच्या पे्रमाच्या 

छायेखाली घेण्यासाठी देवार्ा एकुलता एक पुत्र आमर्ा प्रभ ूयेश ूतिस्त या जगात आला आतण त्याने 

देव तपत्यार्ी इच्छा पणूचत्वास नेली. प्रभ ू येश ू नेहमीर् आपल्या तपत्याच्या सहवासात वावरला आतण 

प्रत्येक गोष्टीत आतण त्याच्या प्रत्येक कायाचत त्याने देव तपत्यार्ी इच्छा जाणनू घेण्यारे् आतण त्याला 

प्रिम स्िान देण्यारे् टाळले नाही. तो देव तपत्यामध्ये आतण तपता त्याच्यामध्ये एकरूप होता आतण त्याने 

केकेले सवच महात्कत्ये तपता करीत असल्यारे् त्याने साांतगतले. तिस्ताने बोललेले शबद देव तपत्यारे् 

शबद होते. दनैांतदन जीवन जगत असताांना आपण देवार्ी इच्छा जाणनू घेणे अत्यावश्यक आहे. त्याच्या 

वर्नाांवर तवश्वास ठेवनू आतण त्याच्या सहवसात राहून आपण त्याच्या ऐक्यार्ा आतण त्याच्या पे्रमळ 

दयेर्ा अनुभव घेऊ शकतो. 

 

प्रािचना : हे प्रभ ूयेश ूतिस्ता तुझ्या प्रमाणे देव तपत्यार्ी इच्छा जाणनू घेण्यासाठी आतण त्याच्यावर पे्रम 

करण्यासाठी आम्ही तुला अनुसरावे आतण तवश्वासाने तुला शरण जावे अशी कृपा दे. 

 

  



१८ मार्च २०२१, गुरुवार  

जेरुसलेमरे् संत पसरील 

िा. पतिक मातटचन ये.सां. 

तनगचम ३२: ७-१४  

योहान ५:३१-४७  

“शुभवतचमानावर तवश्वास ठेवा.” 

देवाने त्याच्या पे्रमाच्या सामथ्याचने सषृ्टीर्ी तनतमचती केली आहे. त्याच्या पे्रमार्ा अनुभव 

घेण्यासाठी ठरातवक काळी त्याने इस्राएली लोकाांना पार्ारण केले. असयाय, जुलमू आतण लार्ारी याांरे् 

प्रततक बनलेल्या लोकाांना देवाने स्वताच्या गौरवासाठी तनवतडले आतण त्याांच्यामिनू जगार्ा तारणारा 

प्रभ ूयेश ू तिस्त या पथृ्वीवर मानव बननू जसमी आला. याया इस्राएली लोकाांना देवाने गुलामतगरीतनू 

मुक्त केले होते अशा लोकाांर्ी तो प्रतततक्रया पाहत आहे. देव मोशेला त्याांच्या पापाांबद्दल जागरूक करत 

आहे. देवाने त्याांना एक मोठे राष्ि बनवायरे् ठरवले पण तरीही इस्राएल लोकाांनी परमेश्वरातवरूद्ध पाप 

केले. पाप हा परमेश्वराच्या मागाचपासनू दूर जाण्यार्ा मागच आहे. पाप, देवारे् पे्रम तवसरून जाण्यार्ी 

प्रतक्रया वेगवान करते. देव त्याबद्दल आपली नाराजी व्यक्त करतो. देवाने व्यक्त केलेली नाराजी 

सयाय्य आहे. देवारे् आपल्यावर पे्रम आहे म्हणनू आपण रु्कलो असताांनाही तो आपल्यावर दया 

दाखवतो आतण पुसहा त्याच्याकडे येण्यासाठी आपल्याला कृपा देत असतो. 

आजच्या शुभवतचमानात  इततहासार्ी पुनरावतृ्ती होताना तदसते. मोशेने इस्राएली लोकाांना 

तमसर देशातनू बाहेर आतणले आतण देवाच्या कृपेने आतण मागचदशचनाने त्याने लोकाांना देवाकडे 

वळतवले असताांनाही त्याांनी त्याच्यावर अतवश्वास दशचतवला. ह्याद्वारे त्याांनी मोशेवर नव्हे तर देवाच्या 

महान दयेवर आतण त्याच्या पे्रमावर  अतवश्वास दशचतवला होता. आज प्रभ ूयेश ूतिस्त इस्राएली लोकाांना 

त्याांच्या अतवश्वासपूणार्ी आठवण करून देतो. त्याांच्यावर देवाने तसद्ध केलेले तारण आले असताांनाही 

इस्राएली लोकां  त्याांच्या आांिळेपणामुळे ते ओळख ू शकत नव्हते. त्याांच्या प्रमाणे आपल्यालाही 

तिस्तामध्ये तारण प्राप्त झाले असनू त्यार्ा स्वीकार करण्यासाठी तवश्वासार्ी कृपा प्राप्त व्हावी आतण 

देवाच्या पे्रमाला योगय प्रततसाद द्यावा म्हणनू आज प्रािचना करूया. 

प्रािचना: हे प्रभ ूयेश ूतिस्ता, तुझ्या पे्रमार्ी जाणीव होण्यासाठी आम्हाला तवश्वासारे् दान दे. 

 

  



१९ मार्च २०२१, शुक्रवार 

संत योसेफ यांर्ा सि 

डी. वेपलग्टन िाटील ये. सं. 

२ शमु ७:४-५,१२-१४,१६ 

रोम ४:१३,१६-१८,२२  

मत्तय १:१६,१८-२१  

“योसेफ नीततमान होता" 

आज आपण सांत योसेि याांर्ा सण साजरा करत आहोत. जोसेि मररयेर्ा पती व येशरू्ा 

पाळनकताच होता. येशरू्ा जसम जरी कुमारी मररयेद्वारे पतवत्र आत्म्याच्या सहाय्याने झाला असला तरी 

त्यारे् सांगोपण व रक्षणार्ी जबाबदारी योसेिार्ी होती. हे सवच देवाच्या योजने नुसार होते. योसेिाने 

मररयेर्ा व ततच्या बाळार्ा साांभाळ स्व:तच्या तजवापार केला. 

यहुदी समायायात वांशाांवळीला िार महत्व होते. सांदेष्टाांच्या मते मतसहा (तारणकरता ) हा 

दतवदार्ा घराण्यातनू  असणार असे भाकीत होते. योसेि दातवदाच्या वांशातनू असल्यामुळे येशलूाही तो 

वारसा तमळतो. व सांदेष्टाांर्ी सवच वर्ने येशमूध्ये पणूच होतात. जोसेिाने देवार्ा शबद पणूच केला. त्याला 

पडलेल्या स्वप्नावर त्याने तवश्वास ठेवला. बायबल मध्ये जोसेि बद्दल िारर् कमी तलतहले आहे. परां तु 

जे काही तलतहले आहे ते जोसेिार्ा िावा करण्यासाठी पुरेसे आहे. देवावरील दृढ तवश्वासामुळे जोसेिने 

मररयेला पातठांबा तदला. ततच्या सुख दु:खात जोडीने रातहला. जेव्हा येश ू मांतदरात हरवला होता तेव्हा 

त्याला शोित मररया व जोसेि मांतदरात आले. मररया येशलूा म्हणाली की  मी व तुझे वडील तुझा शोि 

करत आहोत. मररयेसाठी जोसेि येशरेू् वडील होते. जोसेि मुळे पतवत्र कुटुांब सुरतक्षत रातहले. येशवूर 

र्ाांगले सांस्कार झाले. येश ू सुतारर्ा मुलगा म्हणनू ओळखला गेला. जोसेि याांर्ा मेहनतीपणा, खरे 

पणा, देवाच्या शबदाला तत्पर राहणे हे सवच गुण येश ूमध्ये आढळतात. 

आपण ही जीवनात देवाच्या शबदावर र्ालायला तशकले पातहजे. नाजरेि गावातील हे पतवत्र 

कुटुांब सवच कुटुांबाांसाठी आदशच असले पातहजे. आई-वतडलानी आपल्या मुलाांर्ा साांभाळ मररया व जोसेि 

प्रमाणे केला पातहजे. आज जगात बऱ्यार्  सामातजक, शकै्षतणक, िातमचक  व इतर सांस्िा सांत जोसेि 

याांना आश्रयदाता  मानतात.  

प्रार्चना: हे देवा, सांत जोसेि प्रमाणे सयाजन व देवाच्या शबदावर तवसांबनू राहणारे जीवन जगण्यास कृपा 

दे.  

 

 

 

 



२० मार्च २०२१, शपनवार 

िा. प्रतवण तत्रभुवन ये.सां 

तयमचया ११:१८-२० 

योहान ७:४०-५३ 

 "जो देवापासनू आहे तो देवाची वचने ऐकतो" 

आजच्या पतहल्या वार्नात लोक तयमचया याच्यातवरुद्ध कट करतात. त्याला ठार मारण्यारे्  

ठरवतात आतण तेर् परमेश्वर त्याला कळतवतो. तयमचयार्ा परमेश्वरावर तवश्वास आहे. परमेश्वर त्याांना 

त्याांच्या कमाचरे् िळ तनतितर् देईल. परमेश्वर सयायी आहे. तो प्रत्येकार्ा त्याांच्या कमाचनुसार सयाय 

करत असतो. 

आजच्या शुभवतचमानामध्ये लोक येशतूवषयी म्हणतात की हा खरोखर सांदेष्टा आहे. तर 

काहीजण म्हणाले की हा तिस्त आहे. काहींनी प्रश्न उभा केला की तिस्त गातललातनू येतो काय? 

काहींना आठवण होते की शा्ात असे तलतहले आहे की दातवदाच्या वांशार्ा व याया बेिलेहेमाांत दातवद 

होता त्या गावातनू तिस्त येणार होता. ह्यावरून लोकसमुदायत िूट पडली. अनेक जण येशुच्या 

तवरोिात होते. शा्ी व पुरुशी यानी याया कामदाराांना येशुकडे पाठवले होते त्याांना येशु तवषयी 

आश्ययच वाटले. कारण त्याांना त्याच्यासारखा आतापयंत कोणीही मनुष्य भेटला नव्हता. त्यामळेू 

त्याच्या मनात येशुतवषयी आदर तनमाचण झाला. येशचू्या तशकवणुकीमुळे अनेक लोक त्याच्याकडे 

प्रभातवत झाले. कारण त्याच्या तशकवणुकीमध्ये व कृतीमध्ये िरक नव्हता. जेव्हा एखादा मनुष्य 

आपल्या शबदाप्रमाणे वागतो तेव्हा लोक आपोआप त्या व्यक्तीर्ा आदर व ससमान करतात. शा्ी व 

परूशी यायाप्रमाणे बोलत असे त्याप्रमाणे ते आर्रण करत नसे. त्याांर्ी अपेक्षा होती की लोकाांनी 

त्याांच्या शबदाप्रमाणे वागावे. येशुसुद्धा लोकाांना साांगतो की शा्ी व परुशी यायाप्रमाणे तुम्हाला 

तशकवतात ते तुम्ही ऐका पण त्याच्या प्रमाणे वाग ूनका आजच्या जगात अनेक लोक आहेत ते िक्त 

बोलतात पण त्याप्रमाणे वागत नाही. पण त्याांर्ी अपेक्षा असते की लोकाांनी त्याांच्या शबदार्ा मान 

राखावा. 

 प्रार्चना: हे परमेश्वरा आम्हाला येशचू्या तशकवणुकी नुसार वागण्यास आम्हाला तुझी कृपा दे. 

 

 


