
 

 

 

 

 

 

    मार्च २०२१   



 

प्रस्तावना  

सवव जगाचे लक्ष वेधनू घेणारी जीवघेनी कोववड महामारी पुन्हा जोमाने डोके वर काढत 

असताांना जीवनात आनांदाचे क्षण ववरळ होण्याची भीती वनमावण होते. कोववड महामारीपेक्षा जीवनाला 

असह्य यातना देण्याची ताकद वह देवाच्या पे्रमापासनू दूर जाण्यामुळे होते. देव आपल्या जीवनाचा 

स्वामी आवण प्रभ ूआहे. त्याच्या इच्छे प्रमाणे पे्रमाचे आवण न्यायाचे जीवन जगनू आपण जीवनाच्या 

आनांदाचा लाभ सववदा घेऊ शकतो. पववत्र विस्त सभा देवाच्या अगाध पे्रमात पुन्हा न्हाऊन 

वनघण्यासाठी आवण आपल्या चुकाांची कबुली करून देवाच्या क्षमेची याचना करण्यासाठी आपल्याला 

उपवास काळाची सुवणव सांधी घेऊन येत असते.  

माचव मवहन्याच्या सुरवातीला उपवास काळाची साांगता होत असताांना वकां वा प्रभ ू येश ू

विस्ताच्या दु:ख सहनाचा कळस अनुभवत असताांना आपण त्याच्या पे्रमाची सररता आपल्या 

अांतकरणात वाहावी म्हणनू याचना करीत असतो. पववत्र आठवडा आपल्याला विस्ताच्या महान 

बवलदानाच्या गभावत नेतो आवण त्याच्या रक्ताने आपली मलीन झालेली शरीरे पववत्र करण्यास आमांत्रण 

देतो. विस्त येश ूहाच आपला प्रभ ूपरमेश्वर आहे आवण त्याच्या तारणाच्या प्रकाशात जीवनाची नव्याने 

सुरुवात करावी म्हणनू पुनरुस्थानाच्या काळात आपण पणूवपणे तयार झालेलो असतो. त्याच्या 

पुनरुस्थानाने आपल्या जीवनाच्या आशा फुलतात आवण जीवनात दवैी पे्रमाला उधान येते.  

आपले शेतकरी बांध ूभवगनी आजही रस्त्यावर कडाक्याच्य थांडीत त्याांच्या आवण आपल्या न्याय 

हक्कासाठी धयैावने तळ ठोकून उभे आहेत. त्याांच्या ह्या प्रामावणक आवण नवैतक ववरोधाशी आपल्याही 

भावना जुळल्या आहेत. प्रभ ू येश ू विस्ताचे जीवनही अन्यायाच्या ववरोधात आवाज उठववण्यात आवण 

न्यायाचे राज्य उभारण्यात खची गेले. उपवास काळात आपणसुद्धा न्याय आवण पे्रम ह्या दोन दानाांची 

भेट मागावी आवण विस्ताच्या जीवनाशी एकरूप होण्यासाठी प्रामावणक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.  

पुनरुस्थान काळात नवीन जीवनाची सुरुवात होत असताांना आपल्यातील जे जे अमांगल ते ते 

नष्ट व्हावे आवण मरणातनू जीवनात पदापवण करण्यासाठी सवावत सुांदर मांगलाचे दशवन घडावे म्हणनू 

प्राथवना करूया.   

-फा. अ ांथोनी वत्रभुवन ये. सां.   

 

 

 

 

 

 

 

 



१ मार्च२०२१, सोमवार 

 

ब्र. मवनएल क्षीरसागर ये. सां. 

 

दावनयल ९:४ ब-१० 

लुक ६:३६-३८              

                      

“जसा तुमचा पिता दयाळू आहे तसे तुम्हीही दयाळू व्हा!” 

 

आजचे पवहले वाचन दावनयल या पुस्तकातनू घेतलेले  आहे. जे परमेश्वराचे भय धरतात व 

त्याच्या  आज्ञा पाळतात त्याांच्यावर प्रभ ू परमेश्वर सतत पे्रम करत असतो व त्याने त्याांच्यासोबत 

केलेला करार नेहमी पाळत असतो. आजच्या वाचनात आपण बघतो की परमेश्वर आपल्यावर सदवै पे्रम 

करतो. तो  दयेचा, क्षमेचा  सागर आहे. परां तु आपण पाप करतो. कुवटलतेने वागतो.  दृष्ट  कृत्य 

कररतो.  परमेश्वराचे वनयम पाळत नाही.  त्याच्या आजे्ञचे पालन आपण करत नाही. दुसऱयाांना  क्षमा 

करीत नाही. एवढेच नाही तर जे तुझे सांदेषे्ट  होऊन गेले, ज्याांनी तुझ्या वनयमाांचे पालन केले व 

आम्हालाही ते करण्यास आमांत्रण केले त्याांचेही आम्ही कधी ऐकले नाही. उलट त्याांना त्रास देतो  व 

त्याांच्या बद्दल वाईट बोलतो. परां तु दावनयल आजच्या वाचनात साांगतो वक प्रभ ू परमेश्वर हा न्याय 

करणारा देव आहे यहुदाचे  लोक, इस्राएलाचे लोक व येरूशलेमाचे  लोक याांनी प्रभ ूववरुद्ध पाप केले व 

याचा पररणाम म्हणनू त्याांना वेगवेगळ्या देशात भटकां ती करावी लागली. सवावत महत्वाचे म्हणजे जरी 

परमेश्वर आपल्या लोकाांचा  न्यायवनवडा  करत असेल तरी तो क्षमेचा  सागर आहे. आवण म्हणनू आपण 

आपल्या पापाांची जाणीव करुन त्याच्याकडे नम्रतेने क्षमा मावगतली पावहजे व यापुढे धमवशास्त्राप्रमाणे 

वतवन करण्याचे वचन वदले पावहजे. 

आजच्या शुभ वतवमानात आपल्याला इतराां बद्दल चे दोष न काढण्याबाबत साांगण्यात आलेले 

आहे. तुम्ही कोणाचे दोष काढू नका म्हणजे तुमचाही  दोष कोणी काढणार नाही. इतराांना आपण क्षमा 

केली पावहजे तरच आपली क्षमा होईल परमेश्वराने आपल्याला वशकववलेल्या प्राथवनेमध्येही (हे आमच्या 

स्वगीय बापा ) याचे वणवन केलेले आहे आवण आपण ती प्राथवना दररोज म्हणत असतो की “जसे आम्ही 

आमचा अपराध करणाऱयाांना क्षमा करतो तसेच त ूआमच्या अपराधाांची क्षमा कर”. आपण  इतराांना 

मदत केली पावहजे म्हणजे इतरही आपल्याला  मदत करतील. चाांगल्या मापाने  मापनू वदल्यास 

आपल्यालाही  भरपरू परत वमळेल. प्रभ ू परमेश्वर दयेचा व क्षमेचा  सागर आहे.  जसा आपला वपता 

परमेश्वर दयाळू आहे तसे आपणही दयाळू व्हायला पावहजे. म्हणनू या उपवास काळात आपण 

परमेश्वराचे आचरण केले पावहजे. त्याने जसे आपल्याला आपल्या पापाांची क्षमा केली आहे व दयेचे 

उदाहरण घालनू वदलेले आहे तसे  आपण आपल्या जीवनात आचरणात आणले पावहजे.  

 

प्रार्चना : हे प्रभ ूइतराांना क्षमा करण्यास मला तुझे कृपादान दे! 

 

 

 

 



२ मार्च २०२१, मंगळवार  

ब्र. सुनिल गायकवाड, ये.सं.  

यशया १:१०,१६-२०  

मत्तय २३: १-१२  

‘जो कोणी स्वतःला उंच करील तो नमपवला जाईल आपण जो कोणी स्वतःला नमपवल तो उंच 

केला जाईल.’ 

नम्रपणाचा मोठेपणा हा देवाला वप्रय असतो ह्याची खात्री आजच्या शुभवतवमानातनू आपल्याला 

पटते. शास्री आवण परुशी  हे नेहमीच मोठेपणाचा आव आणीत असत. त्याांचा गवववष्ठपणा हा त्याांच्या 

चालण्या बोलण्यातनू आवण दनैांवदन व्यवहारातनू स्पष्टपणे वदसनू येत असे. इतराांना कमी लेखनू 

स्वतःच्या घमांडीपणाचा तोरा वमळवण्यात त्याांना कसलाही सांकोच वाटत नसे. प्रभ ू येश ू विस्त अशा 

घमांडी आवण गवववष्ठ लोकाांचा वनच्छेद करतो आवण नम्र जणाांना धन्यवाद देतो. देवाच्या दृष्टीने मोठे 

असणे ह्यापेक्षा इतर कशाची आस धरणे म्हणजे वनव्वळ मखूवपणाच ! प्रभ ू येशचेू अनुकरण करताांना 

आवण त्याच्या इच्छेला अनुसरून जीवन जगताांना आपण नम्र व्हावे आवण इतराांच्या सेवेत धन्यता 

मानावी म्हणजे आपण विस्तालाच पररधान केल्यासारखे आहे. गवववष्ठ माणसाांना इतराांची सेवा 

करण्यात लाज वाटते कारण त्याांच्या दृष्टीने सेवा करणे कमीपणाचे लक्षण आहे. अशाप्रकारे चुकीचा 

दृष्टीकोन असणारे लोक मनाने खपूच लहान असतात. 

शास्त्री आवण परुशी इतराांना ज्ञान वशकवत असत परां तु तसे आचरण करत नसत म्हणनूच प्रभ ू

येश ूआपल्या वशषयाांना आवण लोकसमुदायाला  म्हणाला, “ते म्हणतात तसे करा परां तु त्याांच्यासारखे 

वाग ू नका.” इतराांनी आपल्याला मान-पान द्यावा आवण आपला गौरव करावा म्हणनू शास्त्री आवण 

परुशी नेहमीच बडेपणाचा आव आणीत आवण त्यामुळे देवाला गौरव देण्याचा त्याांना जण ूववसरच पडला 

होता. दनैांवदन जीवनात आपणसुद्धा अशा गवववष्ठपणाच्या आवण अहांकाराच्या मोहाला बळी पडत 

असतो. आपल्या हातनू देवाचा गौरव करण्या ऐवजी स्वतःचा गौरव करून घेण्यासाठी जीवाचे रान 

करतो आवण देवापासनू दूर जात राहतो. ह्या उपवास काळात आपण स्वतःच्या अांतःकरणाची पडताळणी 

करून देवाला मान्य नसलेले सववकाही वज्यव करावे आवण नम्रपणे त्याच्या पे्रमाला आवण दयेला शरण 

जावे म्हणनू प्राथवना करूया. 

प्रार्चना: हे प्रभ ू येश ू विस्ता तुझ्याप्रमाणे नम्रपणाचे आवण सेवाभावाचे जीवन जगनू आमच्या 

जीवनातनू तुला गौरव द्यावा अशी कृपा आम्हाला दे.  

 

 

 

 

 

 



३ मार्च २०२१, बुधवार 

डी. फ्रावन्सस लोबो ये. सां. 

वयमवया १८:१८-२० 

मत्तय २०:१७-२८ 

 

“जे दु:ख मला सोसावे लागणार आहे ते तुमच्याने सोसवेल काय?” 

  आजच्या पवहल्या वाचनात सांदेष्टा वयमवया लोकाांना पश्चाताप करण्यास बोलावत आहे. तो 

परमेश्वराशी बोलतो वक चाांगल्या गोष्टीची परतफेड अशी का व्हावी वक लोक माझ्याबद्दल असे 

बोलतात, "या आपण वयमवयाववरुध्द कट करु या. वनयमाांची वशकवण याजकाांकडून नक्कीच ववसरली 

जाणार नाही. सुज्ञाांचा सल्ला अजनूही आमच्याजवळ असेल. आमच्यापाशी सांदेष््टयाचे शअसद असतील. 

म्हणनू त्याच्याबद्दल खोटे साांग ू या. त्यामुळे त्याचा नाश होईल. तो साांगत असलेल्या कोणत्याही 

गोष्टीकडे आपण लक्ष द्यायचे नाही." तो खांतीत झाला वक त्याच्या चाांगुलपणाचा लोक गरैअथव घेतात. 

असाच काहीसा अनुभव आपल्याला येशचू्या बोलण्यातनू वदसनू येतो तो म्हणतो, "मनुषयाच्या पुत्राला 

धरून मुख्य याजक व वनयमशास्त्राचे वशक्षक याांच्या हाती धरुन देण्यात येईल. त्याने मेलेच पावहजे 

असे ते म्हणातील. ते मनुषयाच्या पुत्राला यहूदीयाांच्या हाती देतील. ते लोक त्याची थट्टा करतील, त्याला 

चाबकाने मारतील नांतर ते त्याला वधस्तांभावर वखळून वजवे मारतील." ज्याप्रमणे येशनेू जेम्स आवण 

योहानाला ववचारले वक, "जे दु:ख मला सोसावे लागणार आहे ते तुमच्याने सोसवेल काय?" तोच प्रश्न 

येश ूआपल्यालाही ववचारात आहे. त्याने आपले सांपणूव आयुषय लोकाांच्या सेवेत आधीन केले जेणेकरून 

सांपणूव मानवजातीचे जीवन पणवत्वास यावे. 

आज येश ूआपणासही हेच साांगत आहे वक पररणामाांची वचांता ना करता आपले सांपणूव जीवन 

सेवेत समवपवत करा. आपणही ह्याच कायावत सहभागी आहोत. पण आपली मनापासनू तयारी आहे का 

वक आपण त्याने जे कष्ट भोगले व जी वनांदा सहन केली ती सहन करू? आपल्या चाांगल्या वतवणुकीचा 

लोक गरैफायदा घेतात म्हणनू आपण चाांगले वागणे सोडून देणे मखूवपणाचे ठरेल. याउलट आपण इतके 

चाांगले वागलो पावहजेत वक त्यामुळे वनांदा करण्याऱयाला  सुद्धा काही चाांगले करावेसे वाटेल. वयमवया व 

येश ूदोघेही आपल्याला हेच दाखवनू देतात वक कष्ट आवण वनांदा ह्या आपल्या सोबत कायमच असतील 

पण त्याकडे आपण कशा नजरेने बघतो हे महत्वाचे. ह्या प्रायवश्चत काळात आपण कोणाची वनांदा व 

अवहेलना ना करता सतत चाांगले काम करणायाांना प्रोत्साहन देऊया व आपल्यावर झालेल्या वटकाांना 

एक वशकण्याची सांधी म्हणनू बघयूा.  

प्राथवना- हे परमेश्वरा आम्ही सदवै त ू भोगलेल्या कष्टाांची आठवण ठेवनू सतत कोणतेही कष्ट 

उचलण्याची तयारी ठेवावी अशी कृपा आम्हाला दे. 

 

 

 



४ माचव २०२१, गुरुवार  

डी. प्रशाांत शहाराव ये. सां.  

वयमवया १७: ५-१०  

लुक १६: १९-३१  

 

“... ज्याला त्याला त्याच्या वतवणुकीप्रमाणे मोजमाप देत असतो.” 

आपण कोणावर जास्त श्रद्धा ठेवतो? धन, दौलत, सांपवत्त की परमेश्वर?  हाच आजच्या वाचनाचा 

मुख्य ववषय आहे. लाजरस  आवण श्रीमांत व्यवक्त याांचा दाखला आपण अनेकवेळा शास्त्रामध्ये वाचला 

आहे, परां तु प्रत्येक वेळेस हा दाखला आपल्याला काहीतरी नवीन वशकवत असतो. श्रीमांत मनुषयाची 

त्याच्या सांपवत्तवर जास्त श्रद्धा होती आवण म्हणनू त्याला आपल्या दारातील गरीब लाजरसची पीडा 

वदसनू आली नाही. खरतर तो श्रीमांत होता हे त्याच पाप नव्हत परां तु त्याच्याजवळ अफाट सांपवत्त 

असनूदेखील त्याने गरीब लाजरसची काळजी  घेतली नाही हे त्याच पाप होत. आपल्याकडे सववकाही 

असताना आपण कसे वागतो हे खपू महत्वाचे आहे. जो दीन असतो त्याला परमेश्वर अगदी नावाने 

ओळखतो, म्हणनू प्रभनेू लाजरसला नावाने सांबोधले परां तु श्रीमांत व्यक्तीला नाव देखील वदले नाही. “जे 

दीन ते धन्य कारण स्वगावचे राज्य त्याांचेच आहे.” –मत्तय ५:३  

लाजरसला या पथृ्वीवर असताना हालअपेष्टा, कष्ट आवण त्रास सहन करावा लागला परां तु 

मरणानांतर देवदतूाांद्वारे स्वगावत घेतला गेला आवण श्रीमांत व्यक्तीने इतराांचा ववचार न करता जेवढी मौज 

केली त्यापेक्षा जास्त त्रास त्याला मरणानांतर सहन करावा लागला. प्रभ ू येश ू इथे आपल्याला नेमक 

काय वशकवत आहे? परमेश्वरावर आपण श्रद्धा ठेवली आवण ठामपणे त्यावर ववश्वास ठेवला तर या 

जीवनातील कष्ट, दु:ख आपण अवतशय सांयमतेने सहन करू शकतो. जे जीवन आपल्याला देवाने वदल 

आहे त्यामध्ये सुखी समाधानी राहू शकतो. आपल्याकडे सांपवत्त असेल, परमेश्वराने आपल्याला 

भरभरून वदल असेल तर आपली पण जबाबदारी आहे की आपणदेखील इतराांची काळजी घेतली पावहजे.  

या प्रायवश्चत्त काळामध्ये विस्तसभा आपल्याला आत्मपरीक्षण करण्याची सांवध देते. आपण 

स्वतःला ववचारूया, आजच्या दाखल्यामधील कोणत्या पात्राशी आपल्याला समरूप होण्याची इच्छा 

आहे? ज्या प्रकारच आयुषय मी जगतो/ते  त्यामधनू मी देवाला कशाप्रकारे अवधकतम गौरव देऊ शकेन 

यावर लक्ष कें वित करुया.   

प्राथवना: हे प्रभो, मला तुझ्या इच्छेप्रमाणे जीवन जगण्यास वशकव जेणेकरून माझ्या जीवनाद्वारे तुझ्या 

नामाचा गौरव व्हावा.   

 

 

 

 



५ मार्च २०२१, शुक्रवार 

फा. प्रववण वत्रभुवन ये.सां. 

उत्पती ३७:३-४, १२-१३,१७-२८ 

मत्तय २१:३३-४६ 

 

"माझ्या मुलार्ा ते मान राखतील असे म्हणनू त्याने आपल्या मुलाला त्यांच्याकडे पाठवले" 

आजच्या शुभवतवमानात आपल्यासमोर िाक्षमळा व माळेकरी याांचा दाखला मनन वचांतन 

करण्यासाठी वदलेला आहे. परगावी राहणारा जमीनदार व त्याचे माळेकरी याांचा हा वतृ्ताांत आहे. 

मळ्याचा खांड म्हणनू उत्पन्नाचा काही ठराववक वहस्सा मालकास देण्यास ते नकार देत होते व हेच 

कारण त्याांना काढून टाकण्यास पुरेसे होते. परां तु जमीन मालकाच्या मुलाचा खनू केल्याने प्रकरण 

अवधकच गांभीर झाले. या दाखल्याचे ममव याजक व परुशी याांना ताबडतोब उमजले कारण सांदेष््टयाचे 

पुस्तक माहीत असणाऱया कोणालाही ते समजले असते. इस्रायल देवाच्या अपेक्षा पणूव करण्यास ते 

नेहमी उणे पडले, या िाक्षमळ्याच्या दाखल्यातनू प्रतीक रूपाने दाखवले आहे. हे पुढारी लवकरच 

देवाच्या पुत्राला ठार करणार होते.  त्याहून गतकाळात त्याांनी देवाच्या सांदेष््टयाांचा पुन्हा-पुन्हा अव्हेर 

केला होता .या वाचनातनू या दाखल्याचा गांभीर अथव स्पष्ट केला आहे. इस्रायलच्या पुढाऱयाांनी ज्याला 

नाकारले ,त्याला सन्मानाच्या सवोच्च पदासाठी वनवडलेले आहे हे वसद्ध होते. िाक्षमळा या वचन्हाचे 

दशवववलेले राज्य त्याांचे नव्हे, तर देवाचे आहे आवण देव ते जबाबदार व्यक्तीस सोपवनू देईल. 

आज सुद्धा ह्या दाखल्याद्वारे देव आपल्याला जाणीव करून देत आहे की तो वकती दयाळू आवण 

ववश्वास ूआहे. ज्याप्रमाणे मालकाने िाक्षमळा माळकऱयाचा जबाबदारीवर सोपवला त्याचप्रमाणे देवाने 

ह्या जगाची वनवमवती करून मानवावर जबाबदारी सोपावली आहे आवण मानवाला स्वातांत्रसुद्धा वदलेले 

आहे. तर आपण या जगाची काळजी घेतो का? का आपण आपल्या स्वाथावसाठी उपयोग करतो का? 

आज जर आपण देवाने वनमावण केलेला सुांदर जगाकडे पावहले तर आपल्याला जाणीव होईल की आपण 

आपली जबाबदारी चाांगल्या रीतीने पार पाडलेली वदसत नाही. या प्रायवचत्त काळामध्ये परमेश्वराने 

पुन्हा पुन्हा एकदा आपल्याला सांधी वदलेली आहे की आपण त्याच्या उदारतेचा व दयाळूपणाचा पुन्हा 

एकदा अनुभव घ्यावा आवण परमेश्वराने आपल्याला वदलेली जबाबदारी आपण चाांगल्या प्रकारे पार 

पाडावी यासाठी परमेश्वराचे साहाय्य मागयूा. 

प्रार्चना: हे प्रमेश्वरा आम्हाला जबाबदार व्यक्ती होण्यास तुझी कृपा दे. 

 

 

 

 

 



६ मार्च २०२१, शननवार 

ब्र. प्रवीणकुमार फ्रावन्सस ये.सां. 

मीखा ७: १४-१५, १८-२० 

लकू १५:१-३, ११-३२  

"परमेश्वर दया व प्रीती आहे" 

आजचा प्रवतसाद  "परमेश्वर दया व प्रीती आहे" आजच्या वचनाांचा सार आहे. मीखाच्या 

पुस्तकातले पवहले वाचन, परमेश्वरासारखा दुसरा देव नाही असे स्पष्ट करते. तो पापी लोकाांनाही  

क्षमा करतो, अनांतकाळ क्रोधाववष्ट राहत नाही कारण तो दयाळू आहे. तो आपल्या मुलाांचे साांत्वन 

करतो. तो आमची पापे आमच्यापासनू दरू करतो हाच सांदेश देऊळमाता प्रायवश्चतकाळात सवाांना देत 

आहे. देवाची दया व पे्रम असीम आहे हे आजच्या शुभवतवमानात प्रभ ूयेश ूएका गोष्टीद्वारे साांगत आहे. वह 

गोष्ट जगभरात एक ववलक्षण गोष्ट मानली जाते. या गोष्टीतील धाकट्या मुलाप्रमाणे आपल्याला सवव 

काही वमळत असतानाही परमेश्वरापासनू दूर जाण्याचा, त्याच्या ववरुद्ध पाप करण्याचा वनणवय आपण 

स्वतःच करतो. परमेश्वराने मनुषयाांना स्वतांत्र बनववले आहे. आपण घेतलेला वनणवय परमेश्वर रोख ू

वकां वा बदल ूशकत नाही. काही काळ जरी आपण आनांवदत असलो तरी आपण केले ते चुकीचे होते याची 

जाणीव अनेकदा आपल्याला होते व त्याचे घोर पररणामही आपण सहन करतो. परां तु अनेकदा आपण 

वतथेच थाांबतो. त्याच वेदनेत बहुतेकदा आपण सांपणूव आयुषय जगनू जातो, परां तु परमेश्वर दयाळू आहे व 

तो आपली पापे क्षमा करील हे आपण अनेकदा ववसरतो. आपली पापे आपल्याला परमेश्वरापेक्षा मोठी 

वाटू लागतात. "बाबा, मी स्वागावववरुद्ध आवण तुमच्याववरुद्ध पाप केले आहे. तुमचा मुलगा म्हणवनू 

घेण्यास मी योग्य नाही. मला आपल्या रोजांदारीवरील मजुराांसारखे ठेवा" असे म्हणण्यात नम्रता व 

धाडस लागते हेही खरेच आहे. परां तु परमेश्वर आपण दूर असतानाच आपल्याला पाहतो, आपला 

कळवळा करून तो आपला स्वीकार करतो हेही खरे आहे. पश्चाताप व बदल अत्यांत महत्वाचे आहे हे या 

गोष्टीतनू समजते. कोणतेही व वकतीही मोठे पाप परमेश्वर क्षमा करू शकतो व यासाठीच प्रभ ू येश ू

मनुषयरूपी या जगात आला हे सांत लकू या गोष्टीद्वारे स्थावपत करत आहे. 

आम्ही सवव परमेश्वराची उधळपट्ट लेकरे आहोत. परां तु आपल्या पे्रमळ वपत्याकडे आपण पाप कबलू 

करण्यास तयार आहोत का? देवासोबत एका ववशेष नात्यात नवीन जीवन जगण्याची आपली तयारी 

आहे का? आपण परमेश्वराबरोबर केलेल्या करारामध्ये राहण्याची जबाबदारी स्वीकारतो का? प्रभु 

आम्हाला पे्रमळ वपत्याप्रमाणे कबलू करतो, आपल्या जीवनात सुधारणा करण्यासाठी आवण नेहमी 

त्याच्या मागाववर चालण्यासाठी आमांवत्रत करतो. ह्यामध्ये प्रभु नेहमीच आपल्याबरोबर असतो. तेव्हा 

आपल्या पापाांची जाणीव करून त्याांसाठी परमेश्वराकडे क्षमा मागण्यासाठी वनणवय आपण घेऊया. 

प्रार्चना: हे प्रभ ू , त ूअसीम दयाळू व पे्रमळ आहेस. तुझ्या पासनू दूर जाऊन पापात पडलेल्या आम्हाला 

पश्चाताप करण्यासाठी कृपा व सामथ्यव दे. तुझ्या दयेवर आमचा ववश्वास आणखी दृढ कर.  

 

 

 


