
                                                    

 

 

 

 

 

मार्च २०२१  

   

  



७ मार्च २०२१, उपवास काळातील ततसरा रतववार  

फा. अंथोनी तिभुवन, ये.सं.  

तनर्चम २०:१-१७ 

१ कररंथ.१:  २२-२५ 

 योहान २:१३-२५ 

"हे मंदिर मोडून टाका आदि मी तीन दिवसात ते उभारीन." 

आजच्या पतहल्या वार्नात परमेश्वराने तिलेल्या िहा आज्ांर्ा संिभच वार्ायला तमळतो. 

पे्रमस्वरूप परमेश्वराच्या सहवासात राहण्यासाठी आति त्याच्या अनंत ियेर्ा अनुभव घेण्यासाठी त्याने 

लोकांना िहा आज्ा तिल्या. ह्या आज्ांच्या पालनाने आपि िेवाच्या अतिक जाव ूशकतो. िेवाच्या आज्ा 

आपल्याला त्यार्ी तप्रय मुले होण्यारे् स्वातंत्र्य तमळवनू िेते. ह्या िहा आज्ा आपल्याला परमेश्वर आति 

मनुष्य ह्यांच्याशी पे्रमळ ऐक्यात जोडतात. प्रभ ू येश ू तिस्ताने ह्या आज्ा तंतोतंत पाळल्या आति 

म्हिनूर् त्या आज्ांर्ा तममाथच त्याला कळाला. ‘त ू आपला परमेश्वर िेव ह्याच्यावर पिूच अंतकरिाने 

आति शक्तीने प्रीती कर’, ह्या आजे्शी असलेली येश ू तिस्तार्ी आत्मीयता आजच्या शुभवात्मचनातनू 

तिसनू येते. येश ू तिस्त स्वतः िेवारे् पतवि मंतिर असनू त्याच्या मंतिरार्ी तुलना तो जेरुसलेम 

मंतिराशी करतो कारि परमेश्वराशी लोकांरे् असलेले नाते आति त्याच्या सहवासार्ी ओढ मंतिरात 

उठून तिसते. पतवि मंतिरार्ा केलेला र्रैवापर तिस्ताला पाहवला नाही आति म्हिनूर् त्याने तेथे 

व्यापार करिाऱ्या लोकांना हाकलनू लावले.  

प्रभ ूयेश ूतिस्ता प्रमािे आपि सवच जन िेवारे् पतवि मंतिर आहोत कारि त्यार्ा पतवि आत्मा 

आपल्या मध्ये वस्ती करतो. आपल्या शरीररूपी मंतिरार्ी राखान करण्यासाठी तकंवा ते पतवि असे 

िेवाला अतपचण्यासाठी आपि त्याच्या आज्ा पाळायला हव्यात. िहा आज्ांर्ी पिूचता तिस्ताच्या पतवि 

वर्नांत आहे आति त्यांरे् पालन करण्याने आपिाला खरे ज्ान प्राप्त होते आति तोर् िेवारे् 

आपल्यामध्ये असल्यारे् एकमेव ‘तर्न्ह’ आहे. “तो िेवारे् सामर्थयच आति िेवारे् ज्ान असा तिस्त आहे.” 

प्रभ ू येश ू तिस्तार्ी तशकवि जर्ाच्या कल्यािासाठी आहेत आति “िेवार्ी जी मखूचपिार्ी कृती ती 

मनुष्यापेक्षा ज्ानार्ी आहे; आति िेवार्ी जी अशक्तपिार्ी कृती आहे ती मनुष्यांपेक्षा शक्तीर्ी आहे”, 

म्हिनू त्यार्ी पतवि इच्छा समजण्यासाठी आति त्याप्रमािे जीवन जर्ण्यासाठी आपि ‘विस्तंभावर 

तखळलेला तिस्त र्ाजवावा’ आति त्यारे् पतवि मंतिर बनावे. 

प्राथचना: हे प्रभ ूयेश ू तिस्ता तुझ्या पतवि आज्ा आमच्या शरीररुपी मंतिरात शोभनू तिसाव्यात म्हिनू 

आम्हाला तवश्वासारे् िान िे.   

  

 

 

 



मार्च ८, २०२१  

जार्ततक मतहला तिवस   

फा. पॅट्रीक मातटचन, ये. सं.  

२ राजे २ : १ – १५अ   

लुक ४ : २४ - ३०   

“िेव मला शोधत आहे” 

  िेवाला मािसारे् अंतकरि हवे आहे म्हिनू तो नेहमीर् तनमचळ आति नम्र अंतकरि असिाऱ्या 

मािसांच्या  शोिात असतो. तेथे अनेक तविवा होत्या तरीिेखील एलीया तसिोन येथील तविवेकडे 

रे्ला। अलीशाने इस्राएलमध्ये अनेक कुष्ठरोर्ी होते परंतु ततथे एकहही कुष्ठरोग्याला बरे नाही केले 

परंतु नामान अरामच्या राजारे् सेनापतीला बरे केले. एखाद्या व्यक्तीमध्ये िेवासाठी आध्यातत्मकररत्या 

खुल्या मनार्ा होिे आवश्यक आहे, तेव्हांर् एका र्मत्कारर्ा अपेक्षा करु शकतो. हे िोन उिाहरि 

िेऊन प्रभ ू येश ू तिस्त, नासरेथ येथील सभास्थानात तशकवत होते. नासरेथच्या लोकांना त्यांच्या 

स्वतः च्या तवश्वासार्ा अतभमान होता. त्यांना त्यांच्या व िेवासोबतच्या स्वतःच्या नात्याबद्दल र्वच होता.  

इतरांना सेवेपासनू िरू ठेवण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या अतिकारार्ा अनेक प्रकारे उपयोर् केला.  त्यांनी 

इतरांना जतमनीच्या हक्कापासनू िूर ठेवले आति त्यांच्या मंडळाबाहेर असलेल्या लोकांलाही मानवी 

हक्क नाकारले.   

आता येश ूसवाांरे् स्वार्त करतो, शब्ि आति कृतीत, प्राथचना आति जीवनात, त्यांरे् पंथ, राष्ट्र, 

तलंर्, वय आति तवभक्त झालेल्या कोित्याही व्यक्तीत फरक करत नाही, त्यारे् मन सवाांसाठी खुले 

आहे. तरीसुद्धा, जयांना येश ू मित करण्यार्ा प्रयत्न करीत होते, त्यार् लोकांनी येशलूा शेवटी 

नाकारीले. मला जेव्हां लोक नाकारतात, माझ्याबद्दल वाईट बोलतात, जेव्हा माझ्या अतभमानाला इजा 

होते, तेंव्हा मी काय करतो?  या उपास काळात माझी प्रतततिया काय आहे? मी काय ठरवलं आहे? हे 

सवच प्रश्न आपि आपल्या स्वतःला  तवर्ारून, िेवाला उत्तर द्यायरे् आहे, इतरांना नाही.  परमेश्वरा, मला 

नम्र होऊ िे. मला वेिना होऊ शकते.  तरीही, माझ्या बद्दलरे् सत्य मला जािनू घेण्यार्ा प्रयत्न करु िे, 

या उपास काळात फक्त सत्य मला मुक्त करेल.  

आज आपि जार्ततक मतहला तिवस साजरा करतो, आपल्याला तियांर्ा आिर करण्यार्ी 

आति सन्मानाने जर्ण्यात मित करण्यार्ी िेवाने कृपा द्यावी. 

प्रार्चना: तुझ्या सत्यारे् अनुसरि करण्यास प्रभु मला मित कर. 

  



९ मार्च २०२१, मंगळवार 

डी. वेदलग्टन पाटील ये. सं. 

िातन ३: २५, ३४-४३  

मत्तय १८:२१-३५  

"असंख्य वेळा क्षमा करा कारि तसेर् िेवदपता करतो". 

जेव्हा एखािा आपल्या तवरुद्ध अपराि करतो तेव्हा आपि काय करतो? सडूार्ी भावना मनात 

ठेवतो की क्षमेर्ी? येश ू म्हितो आपि त्यास क्षमा केली पातहजे व क्षमा करत असताना ती अमयाचि 

पातहजे. कारि आपला िेव अशार् प्रकारे आपल्या अपरािांर्ी क्षमा करत असतो. 

सातच्या सत्तर वेळा क्षमा करिे ही येशरू्ी एक उत्तम तशकवि आहे. त्यार्ा र्रै अथच आपि मुळीर् 

घेऊ नये. एखािा आपल्यावर सतत अन्याय करत असेल तर त्याला क्षमा नक्कीर् करा पि त्याला 

त्याच्या िुष्कमाचर्ी, तवकृतीर्ी जािीव करून द्या. अन्यायार्ा प्रततकार करा पि पे्रमाने व अतहंसेच्या 

मार्ाचने. अन्यायासमोर झुकू नका तर अन्याय करिाऱ्याना त्यांच्या मार्ाचवरून प्रवतृ्त करा. पोप 

फ्रातन्सस यांरे् बहुउदे्दशीय पि “फ्रातेली तुट्टी” (मानव बांतिलकी) यात क्षमे तवषयी बरेर् सांर्तात. ते 

म्हितात की मानव बांिीलकीरे् आपि नवीन मार्च शोिले पातहजे (Paths of renewed encounter). 

आजरे् शुभवतचमान हे मानव बांिीलकीरे् नवीन मार्च शोिण्यासाठी आपल्याला आव्हान करत आहे. 

एखाद्या समाजयावर तकंवा व्यक्तीवर अन्याय झाला असेल तर आपि समाजयातील त्या घटकाला 

क्षमा केली पातहजे. जे झाले आहे ते तवसरिे शक्य नसेल तरीही क्षमा केली पातहजे. क्षमा करा पि 

अन्यायाला झुकू नका त्यार्ा प्रततकार करा. येशनेू नकारात्मक र्ोष्टींर्ा नेहमीर् प्रततकार केला. जे 

अन्याय करतात त्यांना जाब तवर्ारला. व आपल्या मारेकऱ्यांना त्यांनी क्षमा केली. तेर् करण्यासाठी 

येश ूआपल्याला सांर्त आहे. 

प्रार्चना: हे िेवा, क्षमेरे् वरिान मला िे. न्यायाच्या मार्ाचवर र्लण्यास आशीवाचि िे.  

  



१० मार्च २०२१, बुधवार  

ब्र. सुतनल र्ायकवाड,ये.सं. 

अनुवाि ४:१,५-९ 

मत्तय: ५: १७-१९  

 

“नियमशास्र नकिं वा सिंदेष्ट यािंचे ग्रिंथ रद्द करावयास िाही तर ते परू्ण करावयास मी आलो आहे.” 

अनुवािाच्या गं्रथात मोशे इस्राएली लोकांनी तनयमशास्र का पाळावे आति िेवार्ी त्यांच्याकडून 

काय इच्छा आहे ह्यातवषयी त्यांना समजावनू सांर्तो. िहा आज्ांच्या माध्यमाने िेवाने इस्राएली 

लोकांशी करार केला आति त्यांना आपल्या पंखाखाली संरक्षि तिले. िेवाच्या आज्ा ह्या आपल्या 

र्ांर्ल्यासाठी आहेत आति त्यांरे् पालन केल्याने समाजात शांती, पे्रम आति सौख्य नांिते. िेव पे्रमळ 

आति न्यायी आहे म्हिनू त्याच्या आज्ा आपल्याला पे्रमाने आति न्यायाने जीवन जर्ण्यासाठी बळ 

िेतात. िेवाच्या आज्ांर्ी पतूचता करण्यासाठी आति त्यांच्या सहाय्याने िेवारे् पे्रम आति त्यार्ा न्याय 

ह्यांर्ी सांर्ड घालनू त्यारे् स्वर्ीय राजय उभारण्यासाठी प्रभ ूयेश ूतिस्त या जर्ात आला.  

प्रभ ू येश ू तिस्तामध्ये िेवारे् पे्रम आति त्यारे् न्यायीपि अनुभवायला तमळते. त्याच्या 

आज्ापालनामुळे आपल्याला िेवार्ी तप्रय मुले होण्यार्ा मान तमळाला आति त्याच्या बतलिानाने 

आपल्याला तारि प्राप्त झाले. प्रभ ू येश ू तिस्त म्हिाला: “मी तनयमशास्र व संिेष््टयारे् गं्रथ रद्द 

करावयास नाही तर ते पिूच करावयास आलो आहे.” प्रभ ू येशचू्या वर्नांवर पिूच तवश्वास ठेऊन आति 

त्याच्या इच्छेप्रमािे जीवन जर्नू आपिसुद्धा िेवाच्या आज्ा योग्य प्रकारे पाळू शकतो. तिस्तामध्ये 

जीवनार्ी पिूचता लाभते कारि तो पे्रमस्वरूप िेवार्ा पुि आहे. िेवाच्या राजयात आति त्याच्या 

सातनि्ध्यात जीवनार्ा आनंि घेण्यासाठी त्याच्या आज्ा पाळिे आति त्या इतरांना तशकविे ह्यातर् 

स्वर्चसुख िडलेले आहे.  

प्रार्चना: हे प्रभ ू येश ू तिस्ता, तुझ्या पे्रमात आति तुझ्या ियेच्या सामर्थयाचने आम्ही िेवाच्या आज्ा 

पाळाव्यात म्हिनू आम्हाला कृपा िे. 

  



११ मार्च २०२१, गुरुवार 

फा. प्रतवि तिभुवन ये.सं 

तयमचया ७:२३-२८ 

लकू ११:१४-२३ 

 "जो मला अनुकूल नाही त ूमला प्रदतकूल आहे" 

आजच्या पतहल्या वार्नात िेवाने इस्राईल लोकांना एकर् आज्ा केली होती की त्यांनी त्यारे् 

वर्न ऐकावे  म्हिजे तो त्यारं्ा िेव होईन आति ते  त्यारे् लोक होतील. लोकांरे् भले होण्यासाठी 

परमेश्वर त्यांना सरळ मार्च सांर्तो आति त्यावरून र्ालण्यास त्यांना बोलावतो. पि त्या लोकानी 

परमेश्वरारे् वर्न ऐकले नाही व त्यानुसार वार्ले नाही. ते आपल्या मनाप्रमािे वार्ले त्यामुळे त्यांर्ी 

अिोर्ती झाली. पि परमेश्वराने किीही तनवडलेल्या लोकांर्ी साथ सोडली नाही. त्याने आपल्या 

लोकांर्ी काळजी वाहण्यासाठी सिेषे्ट पाठवले.  लोकांनी त्यांरे् सुद्धा ऐकले नाही. तरीपि परमेश्वर 

तयमचयायाला त्याच्याकडे पाठवतो. 

आजच्या शुभवतचमानात काही लोक येशवूर आरोप करतात की तो भतूांर्ा अतिपती बालजेबलू 

याच्या साहाय्याने भुते काढतो तर काही लोक येश ूकडे स्वर्ीय तर्न्हे मार्तात. येशु त्यांच्या मनातील 

तवर्ार ओळखतो व त्यांना प्रततसाि िेतो की, आपसात फूट पडलेले प्रत्येक राजय ओसाड पडते. 

कोित्याही राजयात जर  एकता नसेल तर ते राजय जास्त तिवस तटकत नाही. शिु लवकरर् अशा 

राजयावर हल्ला करतो. प्रभ ूयेश ूतिस्त हा सवच सामर्थयचशाली िेवार्ा पुि आहे. त्याच्यासमोर कोिताही 

शि ू तकंवा वाईट प्रवतृ्ती तटकाव िरु शकत नाही. परमेश्वराने तनवडलेल्या लोकांना एकि ठेवण्यार्ा 

प्रयत्न केला आहे. िेवाने त्यांच्याबरोबर करार केला आहे. पि िुष्ट शक्ती नेहमी त्यांच्या मध्ये फूट 

पाडण्यार्ा प्रयत्न करत असे. आज जर आपल्या िेशात बतघतले तर आपला िेश वेर्वेर्ळ्या कारिामुळे 

तवभार्लेला आहे. िमच, जाती याच्या  नावाखाली तसेर् राजकारिामुळे आपल्या िेशातील एकता कमी 

झालेली आपल्याला पाहायला तमळते. आपि जर कुटुंबामध्ये बतघतले काही कुटुंबांमध्ये सुद्धा तीर् 

पररतस्थती  तिसते. जेव्हा आपल्या मध्ये फूट पडलेली असते तेव्हा कोितेही मोठे काम आपि 

यशस्वीपिे पिूच करू शकत नाही. आपि जास्त िूरवर जाऊ शकत नाही. त्यामुळे एकता असिे फार 

र्रजेरे् आहे. 

 प्रार्चना: हे परमेश्वरा आमच्यातील तिस्ती ऐक्य तटकवण्यासाठी आम्हाला तुझी कृपा िे. 
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‘त ूआपला िेव परमेश्वर ह्याच्यावर सपिूच मनाने, सपिूच जीवाने, सपिूच बुद्धीने व सपिूच शक्तीने प्रीती 

कर. जशी आपिावर तशी आपल्या शेजाऱ्यावर कर.’ 

िेव प्रीतीर्ा सार्र आहे आति त्याच्याकडे पुन्हा वळल्यास तो आपला स्वीकार करतो आति 

आपल्याला िया िाखवतो असे होशेया संिेष्टा आजच्या पतहल्या वार्नात आपल्याला आठवि करून 

िेतो. िेवार्ी िया आति त्यार्ी उिारता आपल्याला सरळ मार्ाचवर र्ालण्यास आति त्याच्या जवळ 

येण्यास नेहमीर् खुिावत असते. आपल्या पापांबद्दल आपि पश्चताप करावा आति परमेश्वराकडे वळावे 

हेर् परमेश्वर आपल्याकडून इतच्छतो कारि पश्चातापी अंतःकरि िेवाला अतिक तप्रय आहे. िेवाच्या 

पे्रमार्ा आति त्याच्या करुिेर्ा उपभोर् घेण्यासाठी आपले अंतःकरि शुद्ध असावे लार्ते. तनमचळ 

अंतःकरिातनू िेवाच्या पे्रमार्ी सररता वाहू लार्ते आति आजबूाजलूा वसिाऱ्या सवाांना त्याद्वारे 

संजीवन तमळते.  

आजच्या शुभवतचमानात प्रभ ू येश ू तिस्त आपल्याला प्रीतीरे् रहस्य उलर्डून सांर्तो. ‘त ू

आपला िेव परमेश्वर याजवर पिूच मनाने, पिूच जीवाने, पिूच बुद्धीने, आति पिूच शक्तीने प्रीती कर’, ह्या 

जुन्या करारात विचन केलेल्या पतहल्या आजे्र्ी पतूचता तह ‘जशी आपिावर तशी आपल्या शेजाऱ्यावर 

प्रीती कर’, ह्या प्रभ ूयेश ूतिस्ताच्या महान आजे्त होते. िेव प्रीती तह शेजार प्रीतीतशवाय तनजीव आहे. 

आपला शेजारी म्हिजे आपल्याला िया, क्षमा आति करुिा ह्या िवैी कृपािानार्ी आठवि करून 

िेिारा तकंवा त्यांरे् पालन करण्यास प्रवतृ्त करिारा प्रत्येक र्रजवंत होय. आपल्या शेजाऱ्यात िेव 

पाहण्यासाठी आति त्यांर्ी सेवा करण्यासाठी आपल्याला कृपा तमळावी म्हिनू आज तवशेष प्राथचना 

करूया.  

प्रार्चना: हे प्रभ ू येश ू तिस्ता तुझ्या इच्छेप्रमािे जीवन जर्नू ‘शेजारप्रीती हीर् ईश्वरप्रीती’ ह्या 

सत्यार्ी जािीव ठेऊन आमच्या सहवासात येिाऱ्या प्रत्येक र्रज ू बंि ू भतर्नींना आम्ही िया, क्षमा, 

शांती आति सेवा ह्या प्रीतीच्या अतवश्कारांनी आतलंर्न द्यावे अशी आम्हाला कृपा िे. 
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