ममोक्षममारर
अननिक्रमणणिकमा

अधधमाध १ लमा—ईशश्वरमाचच मनिनषधमाश्वररीलपप्रेम
सषस षष्टि आणणि पकष्टिरीकरणि मम्हणिजप्रे पवश्वत्रशमासत्र म्हरीहीं दमोनम्हरी ईशश्वरमाचधमा पप्रेमवश्वषधयहीं समाक्ष दप्रेत आम्हप्रेत . आपलमा

सश्वरर्गीध वपतमा जयश्वनिमाचमा, जमानिमाचमा श्व आनिहींदमाचमा कहींद आम्हप्रे. सषस ष्टिरीहींतलधमा आशचधरकमारक आणणि सनहींदर पदमारमारकडप्रे
पम्हमा. मनिनषधमाचधमाच निवम्हच , तर एकहींदर समारधमा पमाणियममात्रमाचधमा सनखमालमा आणणि ररजमाहींनिमा अनिनसरूनि तप्रे धमोजलप्रेलप्रे
असमाश्वप्रे म्हमा चमतकमार म्हमोध. हधमा चमतकमारमाचमा वश्वचमार करमा. पथ
स श्वयलमा आनिहींददत आणणि पसननि करणिमारमा

ससधरपकमाश श्व मप्रेघ, पश्वरत, समनद, ममैदमानिच, म्हच समारच सषस षष्टिकतधमारचधमा पप्रेममाचच श्वणिरनि कररीत आम्हप्रे. ईशश्वरच आपलधमा
पमाणधमाहींचधमा रमोजचधमा ररजमा पनरश्वयत आम्हप्रे. म्हप्रे रयतकतधमारचप्रे सनहींदर शबद श्वमाचनि
स पम्हमा:--- {WG 5.1}
“सश्वमार्वांचयहीं निप्रेत्रच तनजकडप्रे लमारतमात,

आणणि सनसमधयहीं तधमाहींस तधमाहींचच भक्ष दप्रेतमोस.
तसहीं आपलमा म्हमात उघडसनि

सश्वर जयश्वजहींतसहींचय इचचमा तपस त करतमोस.”1 {WG 5.2}

ईशश्वरमानिच मनिनषधमालमा पसणिरपणिच शनद्ध श्व सनखय असमा ननिरमरलमा; तशयच म्हरी पथ
स श्वय सषस षष्टिकतधमार्वांकडसनि अषसततश्वमाहींत
आलरी, तप्रेवम्हमाहीं दम्हचधमाश्वर द:न ख आणणि मरणि आलच तच ईशश्वरमाचधमा ननिधममाचमा - पयतयचधमा ननिधममाचमा-अनतक्रम

कप्रेलधमानिच आलच. तररीसनद्धमाहीं पमापमापमाससनि उद्भश्वणिमारच जच द:न ख तधमाचच पथ
स श्वयश्वर कमाम्हसर ममाजलप्रेलच अससनि तधमाहींतसनि
दप्रेखयल ईशश्वरमाचय पयनत वधकत म्हमोत आम्हप्रे. असच रलदम्हलच आम्हप्रे,ककहीं ईशश्वरमानिच मनिनषधमामनळच पथ
स श्वयलमा शमाप ददलमा.2
हधमा जरमाहींतलप्रे कमाष्टिप्रे आणणि कहींष्टिकमारणधच-जधमाहींचधमा धमोरमानिच मनिनषधमाचच षजणिच श्रममाचच आणणि कमाळजयचच म्हमोतच - तधमा
अडचणिय आणणि सहींकष्टिप्रे म्हरीहीं तधमाहींनिच तधमाचधमा बरधमाकररतमाहीं निप्रेरमलरीहीं आम्हप्रेत. पमापमामनळच झमालप्रेलमा निमाश आणणि

भ्रषष्टिपणिमा हधमाहींतसनि तधमालमा उद्धरणधमाचय जय ईशश्वरमाचय धमोजनिमा, नतलमा आश्वशधक असमा एक रशक्षणिमाचमा भमार
आम्हप्रे. जर पतनि पमाश्वलप्रेलच असलच, तररी समारच द:न खमध, समारच वश्वपषततमध निमाम्हरीहीं. सषस षष्टिकडसनिच आपणिमाहींस

ककतयतररी आशप्रेचप्रे श्व सममाधमानिमाचच ननिरमोप रमळत आम्हप्रेत. कमाष्टिप्रेररी झमाडमाहींश्वर फनलच असतमात, कमाष्टिप्रे रल
न माबमाहींनियहीं
झमाललप्रेलप्रे समाहींपडतमात. {WG 5.3}

फनलणिमारधमा पतधप्रेक कळयश्वर, उरश्वणिमारधमा पतधप्रेक पमातधमाश्वर “दप्रेश्व पयनत आम्हप्रे” असच रलदम्हलच आम्हप्रे. आपलधमा
मधरन रमाधनिमानिच आसपमासचमा पदप्रेश निमाददत करुनि ष्टिमाकणिमारप्रे सहींद
न र पक्षय, रहींरमाचय निमाजक
न चष्टिमा असलप्रेलरी श्व

जधमाहींचमा सश्व
न मास म्हश्वच त ककोंदनि
स षजकडप्रे नतकडप्रे घमघममाष्टि सष्टि
न लप्रेलमा आम्हप्रे अशयहीं फनलच, दम्हरश्वयरमार पमालश्वय फनष्टिलप्रेलप्रे
रमानिमाहींतयल ररनिचनहींबबत श्वक्ष
स , म्हरीहीं ईशश्वरमाचधमा आपणिमाहींश्वर असलप्रेलधमा वपतश्व
स मातसलधमाचय समाक्ष दप्रेत आम्हप्रेत, श्व
आपलधमा लप्रेकरमाहींस सनखय ठप्रेश्वमाश्वच अशय तधमाचय इचचमा दशरश्वयहींत आम्हप्रेत. {WG 6.1}

दप्रेश्वमाचच श्वचनि आपणिमाहींस तधमाचच शयल कसच आम्हप्रे म्हच परष्टि कररीत आम्हप्रे. सश्वत: तधमानिच अमधमारद पयनत श्व दधमा

आमम्हमाहींस वधकत कप्रेलरी आम्हप्रे. “कसपमाकरुनि आपलच श्वमैभश्व मलमा दमाखयश्व” अशय जप्रेवम्हमाहीं ममोशधमानिच पमाररनिमा तप्रेवम्हमाहीं
ईशश्वर तधमास मम्हणिमालमा “मय आपलच बरच पणि सश्वर तनजपनढच जश्वळसनि चमालश्वयनि.”1 म्हच च तधमाचच श्वमैभश्व. परमप्रेशश्वर

तधमाजपनढच जश्वळसनि जमाऊनि ममोठधमानिच असच बमोललमा, “परमप्रेशश्वर, परमप्रेशश्वर, दधमाळस श्व कसपमाळस दप्रेश्व, महींदक्रमोध श्व
फमार दधप्रेचमा श्व सतधतप्रेचमा; म्हजमारकोंश्वर दधमा रमाखतमो, अनधमाध श्व अपरमाध श्व पमाप धमाहींचय क्षममा करतमो.”2 “तमो
महींदक्रमोध श्व फमार दधमाळस आम्हप्रे,”3 “कमारणि तधमालमा दधमा आश्वडतप्रे.”4 {WG 6.2}
समैतमानिमाचधमा दप्रेश्वमाश्वररील कनभमाहींडमाचच ननिरसनि

आकमाशमाहींतयल श्व पथ
स श्वयश्वररील असहींखध रमोषष्टिरीहींचधमा धमोरमानिच आपलरीहीं अहींत:करणिच तधमानिच सश्वतमाहींशयहीं सहींलगनि करूनि

घप्रेतलरीहीं आम्हप्रेत. सषस ष्टिपदमारमारचधमा धमोरमानिच श्व मनिनषधमाचधमा अहींत:करणिमालमा जप्रेध अशमा इम्हलमोकचधमा अतधहींत ममोठधमा
पप्रेममध बहींधनिमाश्वरूनि तधमानिच सश्वतमाहींस परष्टि कप्रेलच आम्हप्रे. तररी हधमा रमोषष्टिरीसनद्धमाहीं तधमाचय पयनत पनणिरपणिच वधकत
कररीत निमाम्हरीहींत. इतकप्रे सश्वर पनरमाश्वप्रे आपणिमाहींजश्वळ असतमाहींदम्ह तधमा सश्वर शनभमाचधमा दश्वप्रेषषधमानिच मनिनषधमाहींचधमा

अहींत:करणिमाश्वर अहींध:कमारमाचच पष्टिल पसररीलच आम्हप्रे, तधमामनळच तधमाहींनिमा दप्रेश्वमाकडप्रे पमाम्हसनि तधमाचच भध श्वमाष्टिस लमारलच; तमो
फमार कडक श्व खननिशय आम्हप्रे असच तधमाहींचच मनि झमालच. परमप्रेशश्वरमावश्वषधयहीं समैतमानिमानिच तधमाहींस असच भमासवश्वलच, ककहीं
तधमाचमा मनखध रनणि मम्हणिजप्रे नधमाधननिषठनरतमा श्व तमो ननिषठनर असमा नधमाधधयश अरर कठमोर श्व जनलमय असमा

समाश्वकमारच आम्हप्रे. मनिनषधच चक
न तमात कप्रेवम्हमाहीं, श्व तधमाहींस रशक्षमा करतमो कप्रेवम्हमाहीं, म्हच मतसरबनद्धयनिच शमोधनि
स कमाढणधमासमाठठहीं

रमात्रददश्वस डमोळधमाहींत तप्रेल घमालसनि बसणिमाररी अशय एक तय वधषकत आम्हप्रे अशमापकमारचच सषस षष्टिकतधमारचच चचत्र तधमानिच
कमादढलच आम्हप्रे. म्हच अहींध:कमारमाचच पष्टिल दरस करणधमाकररतमाहीं श्व ईशश्वरमाचच पप्रेम जरमालमा वधकत करणधमासमाठठहीं पभन

धप्रेशस मनिनषधमाहींत श्वसतय करणधमास आलमा. ईशश्वरमाचमा पनत्र आपलधमा वपतधमालमा पकष्टि करणधमासमाठठहीं सश्वरमार्वांतसनि खमालरीहीं
आलमा. “जमो आपलधमा बमापमामधधच आम्हप्रे तधमा तधमाचधमा एकनलतधमा एक पत्र
न मानिच तधमालमा पकष्टि कप्रेलच आम्हप्रे.”1

“पत्र
न माश्वमाहींचनि
स श्व जधमा कमोणिमास परष्टि करणधमाचय पत्र
न माचय इचचमा असप्रेल तधमाश्वमाचनि
स ईशश्वरमालमा कधयदम्ह कमोणियहीं

पमादम्हलप्रेलच निमाम्हरीहीं.”2 जप्रेवम्हमाहीं पभच
स धमा एकमा रशषधमानिच तधमालमा उततर ददलच, “म्हप्रे पभ,स बमाप आमम्हमाहींलमा दमाखश्व” तप्रेवम्हमाहीं

धप्रेशनि
स च तधमालमा उततर ददलच, “म्हप्रे कफरलपमा, मय इतकमा कमाळ तम
न म्हमाहींजश्वळ असतमाहीं तहींस मलमा जमाणित निमाम्हरीहींस कमाध ?
जधमानिच मलमा पमादम्हलच आम्हप्रे, तधमानिच बमापमालमा पमादम्हलच आम्हप्रे; तर बमाप आमम्हमाहींस दमाखश्व म्हच तहींस कसच मम्हणितमोस?”3
{WG 6.3}
धप्रेशस णख्रिसतमाचय लरीनितमा
आपलधमा तमारणिमासमाठठहींच पभन धप्रेशसनिच जरमाहींत श्वमासतवध कप्रेलच, द:न ख सकोंसलच श्व तमो मरणि पमाश्वलमा. आपणि

चचरकमारलनि न सनखमाचप्रे श्वमाष्टिप्रेकररी वम्हमाश्वच मम्हणिसनि तमो “द:न खसमाम्हरी मनिनषध” झमालमा. ईशश्वरमानिच आपलधमा परम वपध,
कसपमाळस श्व सतधपररपसणिर अशमा पनत्रमालमा सश्वररलमोककहींचच अश्वणिरनियध श्वमैभश्व समोडसनि पमापमानिच सतहींरभत झमालप्रेलधमा, श्व

मतस धच
स य चमाधमा श्व शमाप धमाहींनियहीं अहींध:कमारमध झमालप्रेलधमा अशमा जरमाहींत धप्रेऊहीं ददलच. तधमानिच तधमास, तच पयतयचच कचद श्व
दप्रेश्वदत
स माहींकडसनि रमळणिमारमा सनममानि धमाहींचमा तधमार करूनि लजजमा, अपममानि, पमाणि उतमारमा, दश्वप्रेष श्व मरणि म्हरीहीं समोसहींस
ददलरीहीं. “तधमाश्वर आमचय कनशल समाधमाणधमाचय रशक्षमा म्हमोतय; आणणि तधमाहींस ममारलप्रेलधमा फष्टिकधमाहींचधमा घमाश्वमाकडसनि

आमम्हमाहींस आरमोगध झमालच आम्हप्रे.”1 तधमालमा रमानिमामधधच, रप्रेरसप्रेमनिचत खमाहींबयहीं ददलप्रेलमा पम्हमा. ननिषकलहींक अशमा दप्रेश्वमाचधमा
पनत्रमानिच पमापमाचच ओहींझच आपणिमाश्वर घप्रेतलच आम्हप्रे. दप्रेश्व आणणि तमो एक अससनिदम्ह तधमाचधमा आतमधमालमा, दप्रेश्वमाचय श्व

मनिनषधमाचय भधहींकर तमाष्टिमातसष्टि वम्हमाश्वय हधमाचच श्वमाईष्टि श्वमाष्टिलच. हधमामनळच तधमाचधमा मनखमाश्वमाष्टिप्रे “ममाझधमा दप्रेश्वमा, ममाझधमा

दप्रेश्वमा, तसहीं कमाहीं ममाझमा तधमार कप्रेलमास”2 अशय द:न खमाचय आरमोळय ननिघमालरी. म्हच च तच पमापमाचच ओहींझच, म्हरीच तधमा पमापमाचधमा
भधहींकर धमातनिमाहींचय जमाणियश्व, म्हरीच तधमा पमापमाचय ईशश्वरमापमाससनि तमाष्टिमातसष्टि, श्व हधमामनळच दप्रेश्वमाचधमा पनत्रमाचच अहींत:करणि
दभ
न हींर म्हमोऊनि रप्रेलच. {WG 7.1}
धप्रेशसचधमा आतमधजमाचमा म्हप्रेतन

परहींतन तधमानिच जमो ममोठमा आतमधज कप्रेलमा तमो बमापमाचप्रे अहींत:करणिमाहींत मनिनषधमाहींबद्दल पप्रेम उतपननि वम्हमाश्वच श्व तधमाहींस
श्वमाहींचवश्वणधमास रमाजय वम्हमाश्वच मम्हणिसनि कप्रेलमा असच निमाम्हरीहीं. खरमोखर निमाम्हरीहीं ! “दप्रेश्वमानिच जरमाहींश्वर इतकक पयनत कप्रेलरी, ककहीं
तधमानिच आपलमा एकनलतमा एक पनत्र ददलमा.”3 णख्रिसतमाचधमा आतमधजमानिच शमाहींत म्हमोऊनि तमो मनिनषधमाहींश्वर पप्रेम करूहीं
लमारलमा असच निवम्हच , तर तधमाचच आपणिमाहीं मनिनषधमाहींश्वर पप्रेम म्हमोतच मम्हणिसनि पमापमाहींचधमा उपशमनिमारर बळय मम्हणिसनि

ईशश्वरमानिच तधमालमा पमाठवश्वलच. पनतत अशमा मतधर लमोकमाहींश्वर आपलधमा अमधमारद पप्रेममाचमा समारखमा श्वषमारश्व जधमाचधमा
धमोरनिच तधमालमा कररतमाहीं आलमा तमो ममारर पभन णख्रिसत म्हमाच म्हमोध. “दप्रेश्व णख्रिसतमाहींत आपणिमाशयहीं जरमाचमा समप्रेष्टि

कररीत म्हमोतमा.”4 पनत्रमाबरमोबर तधमानिचदम्ह द:न ख सकोंसलच. रप्रेरसप्रेमनिचत भमोरलप्रेलधमा धमातनिमाहींनियहीं, श्व ककलवम्हररी बमारमाहींतयल
मतस धननिच तधमाच अतधहींत पप्रेमळ अहींत:करणिमानिच आपलधमा तमारणिमाचय ककहींमत ददलरी. {WG 8.1}

पभन मम्हणितमो “परत घप्रेणधमाकररतमाहीं मय आपलमा जयश्व दप्रेतकों, धमासतश्व बमाप मजश्वर पयनत करतमो”1 मम्हणिजप्रे ममाझधमा
बमापमानिच तनमचधमाश्वर इतकक वपनत कप्रेलरी आम्हप्रे, ककहीं तनमचधमा तमारणिमासमाठठहीं मयहीं आपलमा जयश्व ददलमा मम्हणिसनि

ममाझधमाश्वर दप्रेखयल तधमाचय जमासत पयनत झमालरी. तनमचप्रेऎश्वजय ममोबदलमा म्हमोऊनि श्व तनमचधमाबद्दल जमामयनि रमाम्हसनि
तनमचयहीं ऋणिच श्व पमापच आपलधमा ममारयहीं घप्रेऊनि मयहीं सश्वतमाहीं जयश्व ददलमा तधमामनळच मय आपलधमा बमापमालमा अचधक
आश्वडतमा झमालकों आम्हच . कमारणि ममाझधमा जयश्वधजमामनळच दप्रेश्व नधमाधय ठरतमो श्व जमो ममाझधमाश्वर वश्वशश्वमास ठप्रेश्वतमो
तधमास नधमाधय ठरवश्वणिमारमा ठरतमो.” {WG 9.1}

ईशश्वरमाचधमा पत्र
न मारशश्वमाध दस
न रमा कमोणियदम्ह आपलच तमारणि करणधमास समरर झमालमा निमाम्हरीहीं. कमारणि बमापमाचधमा हृदधमाशयहीं
असणिमारधमा फकत तधमानिचच बमापमालमा परष्टि कप्रेलच आम्हप्रे. बमापमाचय पयनत ककतय उदमातत श्व अरमाध आम्हप्रे म्हच जधमालमा

ठमाऊक म्हमोतच तधमालमा ममात्र नतचच सश्वरुप दमाखवश्वतमाहीं आलच. पनतत अशमा मनिषन धपमाणधमापयतधरर पभन णख्रिसतमानिच जकों

अललौककक सश्वमाररतधमार कप्रेलमा तधमाम्हसनि धषतकहींचचत न दम्ह कमय सश्वमाररतधमारमानिच बमापमाचय निषष्टि मनिषन धमाश्वर असलप्रेलरी
पयनत वधकत कररतमा आलरी निसतय. {WG 9.2}
दप्रेश्वमाचय अतनलनियध पयनत.

“दप्रेश्वमानिच जरमाश्वर एश्वढरी पयनत कप्रेलरी ककहीं तधमानिच आपलमा एकनलतमा पनत्र ददलमा.” तधमानिच फकत मनिनषधमाहींत धप्रेऊनि
रम्हमाश्वच मम्हणिसनिच निवम्हच तर तधमाहींचधमा पमापमाचच ओहींझच श्वमाम्हमाश्वच श्व तधमाहींचधमाबद्दल बळयहीं मम्हणिसनि मरमाश्वच मम्हणिसनि तमो
ददलमा. तधमानिच तमो पनतत पमाणधमाहींलमा ददलमा. मनिनषधपमाणधमाचच दम्हत श्व तधमाचधमा ररजमा हधमाहींशयहीं तधमालमा एकजयश्व

वम्हमाश्वधमाचच म्हमोतच . जमो श्व दप्रेश्व एकच म्हमोतप्रे तधमानिच सश्वत:लमा मनिषन धपमाणधमाशयहीं कधयहींदम्ह नि तष्टि
न णिमारधमा अशमा बहींधनिमाहींनियहीं
जमोडसनि घप्रेतलच. पभन धप्रेशस “तधमाहींस भमाऊ मम्हणिमाधमास लमाजत निमाम्हरीहीं.”2 मनिषन धदप्रेम्हधमारणि करणिमारमा श्व सनिमातनि
कमालमापधर्वांत जधमाहींचच तधमानिच तमारणि कप्रेलच तधमाशय एक असलप्रेलमा तमो मनिषन धपत्र
न बमापमाचधमा आसनिमासममोर

आपणिमाबद्दल रप्रेलप्रेलमा बळय, मधधसर श्व बहींधदन म्ह आम्हप्रे. आणणि म्हच सश्वर झमालच तच पमापमामनळच उतपननि झमालप्रेलधमा
नियचमाश्वसरचतसनि मनिनषध उद्धररलमा जमाश्वमा श्व तधमाचधमामधधच ईशश्वरमाचय पयनत ददससनि धमाश्वय श्व पवश्वत्रपणिमाचधमा
आनिहींदमाचमा श्वमाष्टिमा तधमास रमळमाश्वमा मम्हणिसनि झमालच. {WG 9.3}

आपलधमा तमारणिमाबद्दल ददलप्रेलधमा धमा ककहींमतयश्वरूनि श्व आपलधमा सश्वरर्गीध वपतधमानिच आपणिमापयतधरर मतस धनमनखयहीं
पडणधमास सश्वतमाहींचधमा पनत्रमालमा दप्रेणधमाहींत जमो अमधमारद सश्वमाररतधमार कप्रेलमा तधमाश्वरूनि णख्रिसतदश्वमारमा आपणि कसच

वम्हमाश्वच धमावश्वषधयहीं रमोर वश्वचमारमाहींचय पप्रेरणिमा आपणिमाहींमधधच म्हमोईल. जप्रेवम्हमाहीं पवश्वत्र आतमधमानिच पप्रेररीत झमालप्रेलधमा पप्रेवषत
धमोम्हमानिमानिच निमाशमापत जमात असलप्रेलधमा मनिनषध जमातयश्वर परमप्रेशश्वरमाचच ककतय उचच, ककतय अरमाध, ककतय वधमापक
पप्रेम आम्हप्रे म्हच पमादम्हलप्रे तप्रेवम्हमाहीं तधमाचधमा मनिमाहींत पसजधबनवद्ध उतपननि झमालरी. हधमा पप्रेममाचधमा मम्हतश्वमाचच श्व मद
न तप्रेचच
स ल
श्वणिरनि करणधमास भमाषमा कमोतय पडलधमाकमारणिमानिच जरमालमा तधमानिच तच पम्हमा मम्हणिसनि समाचरतलच. “आमम्हमाहींस दप्रेश्वमाचयहीं
लप्रेकरच म्हच निमाहींश्व रमळमालच धमाहींत बमापमाचच आमम्हमाहींश्वर कप्रेश्वढच पयनतदमानि आम्हप्रे तच पम्हमा!” हधमाधमोरमानिच मनिनषधमाचय

ककतयतररी ककहींमत ठरतप्रे तच पम्हमा! दप्रेश्वमाचधमा आजप्रेचधमा उललहींघनिमानिच मनिनषधच समैतमानिमाचय अहींककत म्हमोतमात. णख्रिसतमानिच
लमोकमाहींचधमा पमापमाहींबद्दल पमाधषशचततमादमाखल कप्रेलप्रेलधमा जयश्वधजमाश्वररल श्रद्धप्रेनिच आदमाममाचप्रे पनत्र दप्रेश्वमाचप्रे पनत्र म्हमोतमात.
मनिनषध सश्वभमाश्व धमारणि करूनि णख्रिसतमानिच मनिनषधमालमा उचचदशप्रेपत निप्रेलच आम्हप्रे. णख्रिसतमाशय सहींधमोर पमाश्वलधमानिच
पनततसनद्धमाहीं खरमोखर “दप्रेश्वमाचप्रे पनत्र” धमा निमाहींश्वमालमा शमोभतमात. {WG 10.1}

अशमा पकमारचय पयनत खरमोखर अतनल आम्हप्रे. सश्वरमार्वांतयल रमाजमाचयहीं लप्रेकरच ! अमनलध दप्रेणिरय ! एकमाग्रतप्रेनिच मनिनि

करणधमासमारखमाच वश्वषध ! जधमा जरमानिच तधमाजश्वर पयनत कप्रेलरी निमाम्हरीहीं तधमा जरमाश्वरच उलष्टि तधमाचय अनिनपमप्रेध
पयनत ! हधमा वश्वचमारमामधधच आतमधमालमा आपलधमा अहींककत करुनि घप्रेणधमाचच समामथधर आम्हप्रे; म्हमा वश्वचमार मनिमालमा
ईशश्वररी इचचप्रेचधमा तमाबधमाहींत आणिसहीं शकतमो. आपणि श्वधसतहींभमाचधमा दृषष्टिरीनिच जकों जकों ईशश्वरमाचधमा शयलमाचमा

अचधकमाचधक अभधमास करूहीं, जकों जकों आपणि नियनत श्व नधमाध धमाहींशयहीं सहींरमरलत अशय दधमा, पयनत, क्षममाशयलतमा

धमाहींचमा वश्वचमार करूहीं, आणणि आपलधमा बम्हकलप्रेलधमा मनलमाचय आपलधमालमा जय एकसमारखय कळकळ श्वमाष्टित असतप्रे
तयपप्रेक्षमाहींम्हरी अचधक षजलमा मधमारदमा निमाम्हरीहीं अशमा धमा पयतयचप्रे श्व दधप्रेचप्रे असहींखध प रन माश्वप्रे सपषष्टिपणिच आपणिमाहींपढ
न च
अचधकमाचधक धप्रेतयल तकों तकों आपणि धप्रेम्हमोश्वमालमा मम्हणिहींस ककहीं :-- {WG 10.2}
शलमोक (पथ
स श्वय)

तष्टि
न मोत भश्वबहींधनिच सकल म्हरीहीं, सखप्रे तप्रे अररी।

बनिमोत, ननिजबमालकमाहींपनत करमो तममातमा दरन री, ।।
चळमोत धरणियनिभ: पसर शप्रेश्वष्टिरीहीं म्हरीहीं, तररी।

दधमा बदलणिच तनझय निच घडप्रेल कमालमाहींतररीहीं ! ।। {WG 11.1}

अधधमाध २ रमा.—
पमापय मनिषन धमालमा णख्रिसतमाचय आश्वशधकतमा
मनिनषधमालमा परमत: उततम ममानिरसक समामथधर श्व मनिमाचय समतमा म्हरीहीं ददलप्रेलरी म्हमोतय. तमो आपलधमा सश्वरूपमाहींत

पसणिर अससनि ईशश्वरमाशय रमळसनि म्हमोतमा. तधमाचप्रे वश्वचमार शनद्ध श्व अहींनतम म्हप्रेतन पवश्वत्र म्हमोतप्रे. परहींतन आजमाभहींरमामनळच तधमाचच
समामथधर निषष्टि म्हमोऊनि तधमाजमधयल पप्रेममाचय जमारमा आपलपमोष्टिप्रेपणिमानिच पष्टिकमावश्वलरी. ईशश्वरमाचधमा आजप्रेचधमा

उललहींघनिमामनळच तमो इतकमा दब
न रळ झमालमा ककहीं तधमास आपलधमा सश्वतमाहींचधमा समामथधमारनिच दषन ष्टिमाचधमा समामथधमारलमा

पनतकमार करणिच दरन मापमासत झमालच. समैतमानिमानिच तधमास बहींददश्वमानि करुनि ष्टिमाककलच, श्व बम्हनधमा ईशश्वर मधधच पडलमा
निसतमा, तर तधमास अशमा षसरतयहींत कमाधमचच च रम्हमाश्वच लमारलच असतच . मनिनषधमाचधमा उतपततयसहींबहींधयहीं ईशश्वररीसहींकप्रेत
उलरनि
स पमाडसनि पथ
स श्वय द:न खमध श्व ओसमाड करणधमाचमा, श्व म्हच सश्वर परमप्रेशश्वरमाचधमा-मनिनषधपमाणिय ननिममारणि

करणधमाचधमा-कसतयचच फळ आम्हप्रे म्हच दमाखवश्वणधमाचमा तधमा ममोम्हमाहींत पमाडणिमारधमा (समैतमानिमा) चमा इरमादमा म्हमोतमा. {WG
12.1}
मनिनषध आपलधमा ननिषपमाप अशमा षसरतयहींत “जधमामधधच जमानिमाचप्रे श्व बनद्धयचप्रे सश्वर रनपतननिधय आम्हप्रेत”1 अशमा
ईशश्वरमाशयहीं आनिहींदमध दळणिश्वळणि ठप्रेश्वयत असप्रे. परहींतन तधमानिच पमाप कप्रेलधमाश्वर पवश्वत्रपणिमाहींत तधमाहींस आनिहींद

लमाभप्रेनिमासमा झमालमा, श्व ईशश्वरमाचधमा समक्षतप्रेपमाससनि दरस रमाम्हणधमाचमा तमो पधतनि करूहीं लमारलमा. नि पमालष्टिलप्रेलधमा

अहींत:करणिमाचय अदधमापपधर्वांत अशयच षसरतय आम्हप्रे. तधमाचय परमप्रेशश्वरमाशयहीं एकतमानितमा निससनि तधमाचधमाबरमोबर

दळणिश्वळणि ठप्रेश्वणधमाहींत तधमालमा आनिहींद म्हमोत निमाम्हरीहीं. ईशश्वरमाचधमा समक्षतप्रेपमाससनि पमापय मनिनषधमालमा सनख रमळत

निमाम्हरीहीं. पवश्वत्र वधकतयहींचधमा सहींरतयपमाससनि तमो दरस दरस पळतमो. सश्वरमार्वांत जमाणधमास जररी तधमालमा ममोकळयक रमळमालरी,
तररी दप्रेखयल तधमापमाससनि तधमालमा आनिहींद म्हमोणिमार निमाम्हरीहीं. तधमाचप्रे वश्वचमार, तधमाचप्रे दम्हतसहींबहींध, तधमाचप्रे म्हप्रेतन तप्रेरयल

रदम्हश्वमाशधमाहींनिमा पप्रेररीत करणिमारधमा, वश्वचमारमाहींनिमा, दम्हतसहींबहींधमाहींनिमा, श्व म्हप्रेतसहींनिमा वश्वरुद्ध असणिमार. सश्वरर्गीध रमाधनिमाहींत तमो

मम्हणिजप्रे एक बप्रेसनरमासमारखमाच ठरणिमार. सश्वरर मम्हणिजप्रे तधमालमा एक धमातनिमाहींचच सरमानिच श्वमाष्टिप्रेल. ईशश्वर जमो तधमा
सश्वरमारचमा पकमाश श्व तधमाचधमा आनिहींदमाचच कचद तधमापमाससनि दरस रमाम्हणधमाचय तमो इचचमा कररील. दषन ष्टि मनिनषधच

सश्वररसनखमालमा आहींचश्वतमात तच कमाहींम्हरीहीं ईशश्वररी रशक्षप्रेचधमा अहींमलबजमाश्वणियचधमा जनलमय आजप्रेमनळच निवम्हच , तर तप्रे (दषन ष्टि
मनिनषध) तधमाचधमा सम्हश्वमासमास निमालमाधक ठरलधमामनळच आहींचश्वतमात. दप्रेश्वमाचच श्वमैभश्व मम्हणिजप्रे तधमाहींस भसम करणिमारधमा

अगनियपममाणिच श्वमाष्टित असतच . जमो तधमाहींचधमा तमारणिमासमाठठहीं मरणि पमाश्वलमा तधमाजपमाससनि दरस रम्हमाश्वच मम्हणिसनि तप्रे निमाशमाचच
सश्वमारत कररतमात. {WG 13.1}

जधमा पमापदररीहींत आपणि मगनि झमालकों आम्हकों तयहींतनि
स आपलधमा आपणि बमाम्हप्रेर धप्रेणिच आपणिमाहीं ममानिश्वमाहींस अशकध

आम्हप्रे. आपलरीहीं अहींत:करणिच दषन ष्टि असनि
स तयहीं आपणिमाहींस बदलतमाहीं धप्रेणिच शकध निमाम्हरीहीं “मरलनिमाहींतनि
स सश्वचच पदमारर
कमोणि कमाढरील? कमोणियदम्ह निमाम्हरीहीं.” “दमैदम्हक चचहींतनि म्हच दप्रेश्वमाशयहीं श्वमैर आम्हप्रे. कमारणि तच दप्रेश्वमाचधमा ननिधमशमासत्रमाचधमा

आधयनि निमाम्हरीहीं, आणणि तधमाचधमानिच तसच म्हमोश्वश्वत निमाम्हरीहीं.”1 रशक्षमा, सध
न मारणिमा, ननिशचधशषकत श्व ममानिश्वय पधतनि धमाहींस
धमोगध अशय तधमाहींचय मधमारदमा आम्हप्रे, परहींतन हधमा बमाबतयहींत तयहीं अरदरीहीं दब
न रळ असतमात. शयलमाचच बमाहधमाहींर तयहीं

सध
न मारतयल, परहींतन तधमाचधमानिच अहींत:करणिमाहींत पमालष्टि म्हमोणिमार निमाम्हरीहीं, श्व जयश्वनिमाचधमा झरधमाचच शवन द्धकरणि म्हमोणिमार

निमाम्हरीहीं. मनिषन धच पमापमातनि
स मक
न त म्हमोऊनि तधमाहींचच अहींरयहीं पवश्वत्रपणिमा धप्रेणधमापश्व
स र्गीपमासनि
स च तधमाहींचप्रे अहींत:करणिमाहींत एक

पकमारचच समामथधर कक्रधमा कररीत असमाश्वच लमारतच श्व श्वरूनि निश्वयनि जयश्वनि सरू
न म्हमाश्वच लमारतच . म्हच समामथधर मम्हणिजप्रे
णख्रिसत म्हमोध. तधमाचधमा कसपप्रेनिच ननिजर्गीश्व पमाणिशकतयहींस रतय रमळसनि तधमा परमप्रेशश्वरमाकडप्रे श्वळतमात. पभनि
स च मम्हष्टिलच
आम्हप्रे “निवधमानिच जनमलधमारशश्वमाध” -- निश्वच अहींत:करणि, निवधमा इचचमा, निश्वयहीं कमाधर, निश्वप्रे म्हप्रेतन म्हरीहीं तधमाहींस पमापत

झमालधमारशश्वमाध- “तधमाचधमानिच दप्रेश्वमाचच रमाजध पमाम्हश्वत निमाम्हरीहीं.”2 मनिनषधमाचधमाठमाधयहीं सश्वभमाश्वत: जच चमाहींरनलपणि असप्रेल तच
पसणिमारश्वसरप्रेत आलच मम्हणिजप्रे झमालच म्हरी कलपनिमा घमातक श्व भ्रमामक म्हमोध. “दमैदम्हक मनिनषध दप्रेश्वमाचधमा आतमधमाचधमा
रमोषष्टिरी सश्वयकमाररीत निमाम्हरीहीं, कमारणि तधमा तधमालमा मसखरपणिमाचधमा श्वमाष्टित असतमात; आणणि तधमाचधमानिच तधमा जमाणिश्वत
निमाम्हरीहींत, कमारणि धमाहींचय पमारख आतमधमाचधमा धमोरमानिच म्हमोतप्रे.”3 “तनमम्हमाहींस निवधमानिच जनमलच पमादम्हजप्रे म्हच मयहीं तनलमा
समाहींचरतलच मम्हणिसनि आशचधर ममानिसहीं निकमो.” णख्रिसतमावश्वषधयहीं असच रलदम्हलच आम्हप्रे, कक “तधमाहींत जयश्वनि म्हमोतच , श्व तच

जयश्वनि मनिनषधमाहींचमा पकमाश म्हमोतच .” जप्रेणिचकरुनि आमचच तमारणि वम्हमाश्वधमाचच असच फकत एकच निमाहींश्व आकमाशमाखमालरीहीं
मनिनषधमाहींमधधच ददलप्रेलच आम्हप्रे.4 {WG 14.1}

ईशश्वरमाचमा पप्रेमधनकत दधमाळसपणिमा जमाणिणिच , श्व तधमाचधमा सश्वभमाश्वमाहींतयल उपकमारशयलतश्व श्व वपतश्व
स मातसलध म्हरीहीं लक्षमाहींत
घप्रेणिच इतकचच पनरप्रेसच निमाम्हरी, तधमाचपममाणिच तधमाचप्रे ननिधमशमासत्रमाहींत ददससनि धप्रेणिमाररीहीं नधमाधयपणिमा श्व दरस दृषष्टिरीहीं म्हरीहीं
ओळखणिच श्व तच ननिधमशमासत्र पप्रेममाचधमा बत्रकमालमाबमाचधत रसद्धमाहींतमाचधमा पमाधमाश्वर रचलप्रेलच आम्हप्रे म्हच समजणिच

इतकचच पनरप्रेसच निमाम्हरीहीं. “ननिधमशमासत्र उततम आम्हप्रे अशय मय सहींमततय दप्रेतकों.” “ननिधमशमासत्र पवश्वत्र आणणि आजमा

पवश्वत्र धरमानधमाध श्व उततम आम्हप्रे.”1 हधमापममाणिच उदरमार कमाढरीत असतमाहींनिमा पप्रेवषत पलौलमालमा म्हच समारच कळत म्हमोतच
परहींतन भधहींकर आषतमक धमातनिमाहींनियहीं श्व ननिरमाशप्रेचच तमो पनढच मम्हणिमालमा “मय तर दमैदम्हक श्व पमापमालमा वश्वकलप्रेलमा असमा

आम्हच .” पवश्वत्रपणिमाचय श्व नधमाधयपणिमाचय इचचमा तधमानिच धररलरी, परहींतन तय आपलधमाआपणि रमळवश्वणधमास तमो अरदरीहीं
असमरर म्हमोतमा, मम्हणिसनि ममोठधमानिच ओरडसनि तमो मम्हणितमो “कमाध मय कषष्टिरी मनिनषध ! मलमा श्वमा मरणिमाचधमा दप्रेम्हमाहींतसनि
कमोणि समोडश्वयल ?”2 सश्वरकमाळयहीं श्व सश्वर दप्रेशमाहींत कषष्टिरी झमालप्रेलधमा अहींत:करणिमाहींतसनि अशयच आरमोळय ननिघमालप्रेलरी

आम्हप्रे. हधमा आररळयहींचच सश्वरत्रमाहींनिमा एकच उततर आम्हप्रे श्व तच म्हच ककहीं “पमाम्हमा जरमाचच पमाप म्हरणि करणिमारमा दप्रेश्वमाचमा
ककोंकरमा !”3 {WG 14.2}

ईशश्वरमाचधमा आतमधमानिच हधमाचधमा सतधपणिमाचधमा सपषष्टिरीकरणिमासमाठठहीं श्व पमापमाचधमा ओझधमापमाससनि मनकत म्हमोणधमाचय
इचचमा करणिमारधमा आतमधमाहींस समजणधमास समोपच करूनि दमाखवश्वणधमासमाठठहीं धमोजलप्रेलप्रे बरप्रेच अलहींकमाररक दमाखलप्रे

आम्हप्रेत. एसमाश्वमालमा फसवश्वणधमाचच कमाम कप्रेलधमानिहींतर जप्रेवम्हमाहीं धमाकमोब आपलधमा बमापमाचधमा घरुनि पळसनि रप्रेलमा, तप्रेवम्हमाहीं
कसतपमापमाचधमा जमाणणिश्वप्रेमळ
न च तमो अरदरीहीं कषष्टिरी म्हमोऊनि रप्रेलमा म्हमोतमा. एकष्टिमा श्व ननिरमाचश्रत असमा जररी तमो म्हमोतमा, श्व
जधमाहींचधमाधमोरमानिच जयश्वनिक्रम सख
न माश्वम्ह म्हमोतमो अशमा सश्वर रमोषष्टिरीहींलमा जररी तमो मक
न लमा म्हमोतमा तररी सश्वररसख
न मालमा

आपणि मक
न लकों आम्हकों श्व पमापमामळ
न च आपलरी ईशश्वरमापमासनि
स तमाष्टिमातष्टि
स झमालरी आम्हप्रे, हधमा सश्वर रमोषष्टिरीहींम्हसनि श्रप्रेषठ अशमा
एकमा वश्वचमारमाचच तधमाचधमा आतमधमाश्वर पमाबलध म्हमोतच . सभकोंश्वमार भधमाणि ष्टिचकडधमा श्व श्वरतयहीं तमारधमानिच पकमाशलप्रेलच

आकमाश अशमा दठकमाणियहीं उघडधमा जरमनियश्वर कषष्टिरी अहींत:करणिमानिच तमो वश्वश्रमाहींनत घप्रेणधमासमाठठहीं पडलमा. तमो ननिजलमा
असतमाहीं एक वश्वलक्षणि उजप्रेड तधमास ददसलमा; आणणि आशचधमारचय रमोषष्टि म्हरी, ककहीं जधमा ममाळ जरमनियश्वर तमो

ननिजलमा म्हमोतमा तधमा जरमनियश्वरुनिच वश्वसतयणिर चमाधमाकसनत श्व सश्वरमारचधमा दरश्वमाजमापधर्वांत जमाणिमारधमा पमाधरधमा, श्व
तधमाश्वरूनि दप्रेश्वदत
स खमालरीहींश्वर जमात धप्रेत आम्हप्रेत, असच तधमाहींस ददसलच श्व श्वमैभश्वधनकत सश्वरमारतसनि सनखमाचधमा श्व

आशप्रेचधमा ननिरमोपमाचमा दमैश्वय शबद तधमाचधमा कमानियहीं पडलमा. जधमाचधमा धमोरमानिच धमाकमोबमाचधमा ररजमा श्व तधमाचधमा
आतमधमाचधमा इचचमा भमारलधमा तधमा तमारकमाचय तधमास अशमा ररीतयनिच ममाम्हरीनत झमालरीहीं. जधमाचधमाधमोरमानिच

तधमाचधमासमारखधमा पमापय मनिषन धमाचच ईशश्वरमाशयहीं पन
न म्हमा दळणिश्वळणि सरू
न झमालच, असमा तधमास परष्टि कप्रेलप्रेलमा ममारर
तधमानिच आनिहींदमानिच श्व कसतजतमा बनद्धयनिच पमादम्हलमा. तधमाचधमा सश्वपनिमाहींतयल रशडहीं य एक रनढच म्हमोतच; नतनिच, धप्रेशन म्हमाच
कमाध तमो ईशश्वर श्व मनिनषध धमाहींजमधयल दळणिश्वळणिमाचमा ममारर आम्हप्रे म्हच दशरवश्वलच आम्हप्रे. {WG 15.1}

आपलधमा निरमानिप्रेलबरमोबर झमालप्रेलधमा सहींभमाषणिमाहींत णख्रिसतमानिच जधमा अलहींकमारमाचमा उललप्रेख कप्रेलमा म्हमोतमा, तमो म्हमाच म्हमोध.
तमो निरमानिप्रेललमा मम्हणिमालमा “आकमाश उघडलप्रेलच आणणि दप्रेश्वमाचधमा दत
स माहींस चढतमाहीं श्व मनिनषधमाचधमा पनत्रमाश्वर उतरतमाहीं

पम्हमाल.”1 मनिनषधमानिच पनतत म्हमोऊनि ईशश्वरमापमाससनि आपणिमालमा दरस कप्रेलच, श्व धमामनळचच पथ
स श्वय सश्वरमारपमाससनि ननिरमाळय
झमालरीहीं. धमा दमोम्हकोंचधमा दरमधमानि झमालप्रेलधमा* आश्वतर पदप्रेशमामनळच एकमप्रेकमाहींमधयल दळणिश्वळणि अशकध झमालच. परहींतन

णख्रिसतदश्वमारमाहीं पथ
स माहींस मनिनषधमाहींशयहीं दळणिश्वळणि ठप्रेश्वतमाहीं
स श्वय श्व सश्वरर म्हरीहीं पननम्हमा जमोडलरीहीं रप्रेलरीहीं. सप्रेश्वमा करणिमारधमा दप्रेश्वदत
धमाश्वच मम्हणिसनि पमापमाहींमनळच झमालप्रेलधमा हधमा आश्वतर पदप्रेशमाश्वर णख्रिसतमानिच आपलधमा पनणधमानिच सप्रेतन बमाहींचधलमा आम्हप्रे.

पनतत मनिनषधमालमा तधमाचधमा अशकत श्व ननिरमाचश्रत षसरतयहींत णख्रिसत म्हमा अनिहींतशकतयचच मसळ जमो ईशश्वर तधमाचय
जमोड करूनि दप्रेतमो. {WG 16.1}

पनतत मनिनषधमाहींस उद्धरणधमाचधमा आशप्रेचप्रे श्व मदतयचप्रे मनखध ममारमारचमा वश्वचमार नि कररतमाहीं तधमाचधमा सनधमारणिप्रेसहींबहींधयहीं
मनिमोरर श्व तधमाहींचधमा उद्धमारमावश्वषधयहीं मनिनषधमाचप्रे सश्वर पधतनि वधरर म्हमोत. “पतधप्रेक उततम दप्रेणिरय श्व पतधप्रेक पसणिर

दमानि.”2 म्हरीहीं ईशश्वरमाकडसनि आम्हप्रेत. शयलमाचय खररीखनररी उतकसषष्टितमा तधमा वधनतररकत निमाम्हरीहीं; श्व ईशश्वरमाकडप्रे जमाणधमाचमा
णख्रिसत म्हमा एकच ममारर आम्हप्रे. तमो मम्हणितमो, “ममारर, सतध श्व जयश्वनि मय आम्हच .”3 {WG 16.2}

ईशश्वरमाचच अहींत:करणि तधमाचधमा पथ
स श्वयश्वररील लप्रेकरमाहींबद्दल मतस धनपप्रेक्षमाहीं षजचच अचधक समामथधर आम्हप्रे अशमा पयतयनिच

कळश्वळत आम्हप्रे. आपलधमा पनयतमालमा दप्रेऊनि तधमा एकमाच दप्रेणिरयहींत तधमानिच सश्वर सश्वरमारचयच आपणिमाहींश्वर श्वषस ष्टिरी कप्रेलरी
आम्हप्रे. तधमा तमारणिमारमाचच षजणिच, तधमाचप्रे मरणि, तधमाचय मधधसरय, दप्रेश्वदत
स मामचय सप्रेश्वमा, पवश्वत्र आतमधमाचच श्व ईशश्वरमाचच

अहींतबमारहध चमाललप्रेलच कमाधर श्व सश्वरमार्वांतयल पमाणधमाहींचय सतत कळकळ, धमा सश्वर रमोषष्टिरी मनिनषधमाहींचधमा तमारणिमासमाठठहीं
धमोजलप्रेलधमा आम्हप्रेत. {WG 17.1}

आपणिमाहींसमाठठहीं कप्रेलप्रेलधमा तधमा जयश्वधजमाचच आपणि चचहींतनि करूहीं धमा ! निषष्टिपमाध मनिनषधमाहींचमा पननम्हमा सश्वयकमार करूनि

तधमाहींस बमापमाचधमा घररीहीं परत आणिणधमासमाठठहीं जप्रे श्रम श्व जय उतसक
न तमा खचर्गी पडत आम्हप्रेत तधमाहींचच ममोल समजनि
स
घप्रेऊहीं धमा ! हधमापप्रेक्षमाहीं अचधक दृढ म्हप्रेतन श्व अचधक समामथधरश्वमानि समाधनिच कमोणिय कधयम्हरी उपधमोरमाहींत आणिहींस शकलमा
निसतमा. सतकसतधमाबद्दल अनत ममोठच बक्षयस, सश्वररसख
न माचमा उपधमोर, दप्रेश्वदत
स माहींचमा सममारम, ईशश्वर श्व तधमाचमा पत्र
न

धमाहींचच पप्रेम श्व तधमाहींशयहीं दळणिश्वळणि, उचचतश्वमाचच श्व अचधक उद्दयपक श्व उततप्रेजक निमाम्हरीहींत कमाध ? {WG 17.2}

आणणि उलष्टिपक्षयहीं पमापमावश्वरुद्ध समाहींचरतलप्रेलप्रे दप्रेश्वमाचप्रे नधमाध, श्व अपररम्हमाधर शमासनि, आपलधमा शयलमाचय नियचमाश्वसरमा श्व
अखप्रेरचमा निमाश म्हरीहीं समैतमानिमाचय सप्रेश्वमा नि करणधमाबद्दल आपणि समाश्वध रम्हमाणधमासमाठठहीं तमाककदरीदमाखल दप्रेश्वमाचधमा
श्वचनिमाहींत समाहींचरतलरीहीं आम्हप्रेत. {WG 17.3}

ईशश्वरमाचधमा दधप्रेलमा आपणि ममानि दप्रेऊहीं निधप्रे कमाध? हधमापप्रेक्षमाहीं तमो अचधक कमाध करूहीं शकणिमार? जमो आपणिमाहींश्वर
आशचधरकमारक ररीतयनिच पप्रेम करतमो तधमाचधमाशयहीं आपणि धमोगध सबहींध ठप्रेश्वसनि रमाम्हसहीं धमा ! तधमाचधमा समादृशधमाहींत
रमाम्हणधमासमाठठहीं, सप्रेश्वमा करणिमारधमा दप्रेश्वदत
स माहींचय सहींरनत लमाभणधमासमाठठहीं, श्व बमाप श्व पनत्र धमाहींशय एकतमानितमा श्व

दळणिश्वळणि पमापत म्हमोणधमासमाठठहीं जयहीं समाधनिच आपणिमाहींलमा ददलरीहीं आम्हप्रेत, तधमाहींचमा आपणि उपधमोर करूहीं धमा ! {WG
17.4}

अधधमाध ३ रमा.—अनित
न माप
परमप्रेशश्वरमासममोर मनिनषध कसमा नधमाधय ठरप्रेल ? पमापय मनिनषधमास कसमा शनचचभसरत करमाश्वमा ? धमा पशनिमाचच उततर
मम्हष्टिलच मम्हणिजप्रे फकत णख्रिसतदश्वमारमाहींच आपलमा परमप्रेशश्वरमाशयहीं श्व तधमाचधमा पवश्वत्रतप्रेशयहीं सहींधमोर म्हमोईल म्हच म्हमोध.

परहींतन पशनि म्हमा ककहीं आपणि णख्रिसतमाजश्वळ धमाश्वधमाचच तच कमोणितधमा ररीतयनिच ? पननिमासमावधमा ददश्वशयहीं लमोकमाहींनियहीं जसमा
पशनि कप्रेलमा श्व आपलधमा पमापमाहींबद्दल तधमाहींचय पककक खमात्रय म्हमोऊनि “आमम्हरीहीं कमाध करमाश्वच ”1 असच तधमाहींनिय ममोठमा

आक्रमोश कररीत वश्वचमारलच तधमापममाणिच पनषकळ लमोक म्हमाच पशनि आज वश्वचमाररीत आम्हप्रेत. हधमा तधमाहींचधमा पशनिमास
पप्रेत्रसमानिच “पशचमाततमाप करमा” असच पदम्हलधमानिच उततर ददलच. लश्वकरच दस
न रधमा श्वप्रेळयहीं तमो मम्हणिमालमा “तनमचयहीं पमापच
पसससनि ष्टिमाकलरी जमाश्वयहीं मम्हणिसनि पशचमाततमाप करमा श्व कफरमा.”2 {WG 18.1}

पशचमाततमाप हधमाहींत पमापमाहींबद्दल द:न ख श्व तधमा पमापमाहींपमाससनि परमाश्वतरनि धमा ददनि रमोषष्टिरीहींचमा सममाश्वप्रेश म्हमोतमो. पमापमाचधमा
भ्रषष्टितप्रेवश्वषधयहीं खमात्रय झमालधमारशश्वमाध आपणि तधमाचमा तधमार करणिमार निमाम्हरीहीं . तधमापमाससनि आपणि अहींत:करणिपसश्वरक
परमाश्वत
स झमालधमारशश्वमाध आपलधमा जयश्वनिक्रममाहींत खरमाखरन मा फरक पडणिमार निमाम्हरीहीं. {WG 18.2}
ऎम्हरीक द:न खमाहींबद्दल श्वरश्वर कप्रेलप्रेलमा पशचमाततमाप.

पषन कळमाहींनिमा पशचमाततमापमाचच खरच लक्षणि समजत निमाम्हरीहीं. आपणि पमाप कप्रेलच मम्हणिनि
स पषन कळमाहींनिमा श्वमाईष्टि श्वमाष्टितच श्व तच
आपलरी बमाहधमाहींरयहीं सध
न मारणिमादम्ह कररतमात; परहींतन तप्रे आपलधमा दषन कसतधमामळ
न प्रेम एखमादच सहींकष्टि ओढश्वप्रेल धमा म्हप्रेतनि
न च

तय कररीतमात. शमासत्रमाहींत समाहींचरतलधमापममाणिच म्हमा पशचमाततमाप निवम्हच . असप्रे लमोक पमापमापप्रेक्षमाहीं द:न ख भमोरमाबद्दलच शमोक
कररतमात. आपलधमा जधप्रेषष्टिपणिमाचधमा जनमरसद्ध म्हककमालमा आपणि कमाधमचप्रे मक
न लकों, असच जप्रेवम्हमाहीं एसमाश्वमानिच

पमादम्हलच, तप्रेवम्हमाहीं तधमास अशमाच पकमारचच द:न ख झमालच. आपलधमा श्वमाष्टिप्रेश्वर दप्रेश्वदत
स तरश्वमार उपससनि उभमा आम्हप्रे, असच

पमाम्हसनि रभररळयत झमालप्रेलधमा बमालमाममानिच जयश्व जमाइल धमा भयतयहींनिच आपलमा रननम्हमा कबसल कप्रेलमा; परहींतन धमा
दठकमाणियहीं तधमास पमापमाबद्दल खरमाखनरमा पशचमातमाप झमालप्रेलमा निवम्हतमा, तधमाचमा मसळ म्हप्रेतन तधमानिच समोडडलमा निवम्हतमा, श्व

आपलधमा दषन कसतयचमा तधमास श्वयष्टि आलप्रेलमा निवम्हतमा. आपलधमा पभसचमा वश्वशश्वमासघमात कप्रेलधमानिहींतर धम्हनदमा इसकमाधर्योंत
धमानिच “मयम ननिदर्दोष मनिनशधमाचमा घमात कप्रेलमा म्हच मम्हतपमाप कप्रेलच आम्हप्रे”1 असच उदरमार कमाढलच. कसतमापरमाधमाचधमा

भधहींकर जमाणणिश्वप्रेमनळच श्व नधमाधमासनिमाचधमा पयनतपद दप्रेखमावधमामनळच सश्वतमाहींचधमा दषन कसतयबद्दल तधमाचधमा आतमधमाकडसनि
असमा कबसलरी जबमाब आलमा. {WG 18.3}

भवश्वषधकमाळयहीं घडनिमारधमा पररणिमाममाचधमा धमासतयनिच तधमालमा घप्रेरलच खरच , परहींतन ननिषपमाप अशमा दप्रेश्वमाचधमा पनत्रमाचमा घमात
कप्रेलधमाबद्दल श्व इसत्रमाएलमाचधमा पवश्वत्रमालमा निमाकमारलधमाबद्दल अहींत :करणिमालमा घमाश्वच पडतयल इतकच जबर द:न ख

तधमास झमालच निवम्हतच . ईशश्वररी क्षमोभमामनळच फमारमोलमा द:न ख पमापत झमालच तप्रेवम्हमाहीं तधमानिच आणिखय जमासत रशक्षमा म्हमोऊहीं
निधप्रे मम्हणिसनि आपलच पमाप कबसल कप्रेलच. परहींतन पष्टिकक श्वरमैरप्रे सहींकष्टिच निमाम्हरीहींशयहीं झमालधमाश्वर कफरुनि तमो ईशश्वरमालमा
तनचच ममानिसहीं लमारलमा. श्वर समाहींचरतलप्रेलधमा इसममाहींस पमापमाचधमा पररणिमाममाबद्दल द :न ख झमालच खरच . परहींतन मसळ
पमापमाबद्दल तधमाहींस तच झमालप्रेलच निवम्हतच . {WG 19.1}
खरमा अनिनतमाप.

आपलच अहींत:करणि ईशश्वररी आतमधमाचधमा इचचप्रेचधमा सश्वमाधयनि म्हमोतच तधमाश्वप्रेळयहीं सदसदवश्वचमारबनवद्ध म्हरी आपलच कमाम

करूहीं लमारतप्रे, श्व पमापय मनिषन धमालमा ईशश्वरमाचधमा पवश्वत्र ननिधममाचधमा उदमाततपणिमाचय, पमावश्वतधमाचय, श्व सश्वरमार्वांतयल श्व

पथ
स श्वयश्वररील तधमाचधमा समाममाजमाचधमा पमाधमाचय (पप्रेममाचय) कमाहींम्हरीहींशय ओळख पष्टितप्रे. “जरमाहींत धप्रेणिमारमा जमो खरमा पकमाश
पतधप्रेक मनिशन धमालमा पकमारशत कररतमो,”2 तमो अहींधमारमाहींत लपलप्रेलधमा रमोषष्टिरी उघदककस आणणितमो, श्व मनिमाचय श्व

अहींत:करणिमाचय तयहीं अपरमाधय असलधमाबद्दल खमात्रय कररतमो. धम्हमोश्वमा नधमाधय आम्हप्रे असच पमापय मनिनषधमाहींस कळसनि

धप्रेतच, श्व आपलधमा अपरमाधय श्व अपवश्वत्र अशमा षसरतयहींत अहींत:करणिमाचय झडतय घप्रेणिमारधमा ईशश्वरमासममोर जमाणधमास

तधमास भयनत श्वमाष्टितप्रे. ईशश्वरमाचच पप्रेम, पवश्वत्रपणिमाचच सलौदधर श्व तधमापमाससनि म्हमोणिमारमा आनिहींद म्हरी तधमाचधमा निजरप्रेसममोर

धप्रेतमात, तमो अहींत:करणिशनद्धयचय श्व ईशश्वरमाशयहीं पननम्हमाहीं दळणिश्वळणि सनरुहीं म्हमोणधमाचय इचचमा करतमो. पतनि झमालधमानिहींतर

दमावश्वदमानिच कप्रेलप्रेलरी पमाररनिमा पमापमाबद्दल झमालप्रेलधमा खरधमा द:न खमाचच सश्वरुप कसच असतच, म्हच दमाखवश्वतच . तधमास झमालप्रेलमा
पशचमाततमाप म्हमा अहींत:करणिमापमाससनि म्हमोतमा. आपलच अपरमाध कमय करूनि दमाखवश्वणधमाचमा तधमात पधतनि कप्रेलप्रेलमा
निवम्हतमा. अननिश्वमाधर ईशश्वररी दहींड चक
न वश्वणधमाचधमा इचचप्रेमनळच तधमास पमाररनिमा करणधमाचय पप्रेरणिमा झमालरी निवम्हतय.
आपणि कप्रेलप्रेलधमा ईशश्वररी आजप्रेचधमा उललहींघनिमाचच मम्हतश्व तधमाचधमा धधमानिमाहींत आलच, आपलधमा आतमधमाचय

नियचमाश्वसरमा तधमाचधमा दृषष्टिरीस पडलरी, श्व पमापमाचमा पमाररनिमा कप्रेलरी असच निवम्हच , तर अहींत:करणिशनवद्ध वम्हमाश्वय हधमा म्हप्रेतसनिच
तय कप्रेलरी. पवश्वत्रपणिमापमाससनि म्हमोणिमारमा आनिहींद, ईशश्वरमाशयहीं पननम्हमाहीं दळणिश्वळणि श्व सनिप्रेम्हभमाश्व म्हरीहीं पमापत वम्हमाश्वयहीं अशय
तधमानिच इचचमा धररलरी, तधमाचधमा आतमधमानिच पनधच ददलधमापममाणिच उदरमार कमाढलच. {WG 19.2}

“जधमाचमा अपरमाध क्षममा कप्रेलमा आम्हप्रे, जधमाचच पमाप झमाकलच आम्हप्रे तमो सनखय आम्हप्रे, जधमालमा परमप्रेशश्वर दमोष लमाश्वयत

निमाम्हरीहीं आणणि जधमाचधमा मनिमाहींत कपष्टि निमाम्हरीहीं तमो मनिनषध सनखय आम्हप्रे.”1 “म्हप्रे दप्रेश्वमा, तसहीं आपलधमा कसपप्रेपममानिच मजश्वर
दधमा कर, आपलधमा परम कसपप्रेपममाणिच मजश्वर दधमा कर, ममाझच दमोष पनससनि ष्टिमाक, मलमा ममाझधमा अनधमाधमापमाससनि
सश्वचच धस श्व ममाझधमा पमापमापमाससनि मलमा ननिमरल कर, कमा ककहीं मय आपलप्रे अपरमाध सश्वयकमारतकों श्व ममाझच पमाप

मजपनढच ननितध आम्हप्रे.” “एजमोश्वमानिच मलमा ननिमरल कर, मर सश्वचच हृदध उतपननि कर, आणणि ममाझधमा अहींरय शनद्ध

आतममा निश्वमा कर. तसहीं आपलधमा सममोरूनि मलमा ष्टिमाकहींस निकमो , आणणि अपलमा पवश्वत्र आतममा मजपमाससनि कमाढसहीं निकमो.
आपलधमा तमारणिमाचमा आनिहींद मलमा परत दप्रे, आणणि आपलधमा उदमार आतमधमाकडसनि मलमा सहींभमाळ. म्हप्रे दप्रेश्वमा, ममाझधमा

तमारणिमाचधमा दप्रेश्वमा, दम्हहींसमादमोषमापमाससनि मलमा मनकत कर, मम्हणिजप्रे ममाझय जयभ तनझधमा नधमाधमाचच करनि कररील.”1
{WG 20.1}
अशमा पकमारचमा पशचमाततमाप पमापत म्हमोणिच आपलधमा समामथधमारचधमा धमाश्वप्रेबमाम्हप्रेर आम्हप्रे. जमो आकमाशमाहींत रप्रेलमा श्व जधमानिच
मनिनषधमालमा दप्रेणिगधमा ददलधमा आम्हप्रेत तधमा फकत णखसतमाकडसनिच तय रसवद्ध पमापत म्हमोतप्रे. {WG 21.1}
खरमा अनिनतमाप मम्हणिजप्रे ईशश्वरमाचय णख्रिसतदश्वमारमाहीं एक दप्रेणिरयच!

पनषकळ लमोक धमा दठकमाणियहीं चक
न तमात; मम्हणिसनि णख्रिसत जय मदत तधमाहींस करणधमास तधमार असतमो तय तधमाहींस

रमळत निमाम्हरीहीं. तधमाहींस श्वमाष्टितच , ककहीं परम पशचमातमाप कप्रेलधमारशश्वमाध णख्रिसतमाकडप्रे आपणिमाहींस जमातमाहीं धप्रेणिमार निमाम्हरीहीं.
पशचमातमाप म्हमा आपलधमा पमापमाहींचधमा क्षमप्रेबद्दल तधमाररी करतमो, श्व पमापमाचय क्षममा म्हमोणधमास पशचमाततमाप अरमोदर

वम्हमाश्वमा लमारतमो हधमा रमोषष्टिरी खरधमा, कमारणि द:न खमानिच वधमापत श्व कषष्टिरी झमालप्रेलधमा अहींत:करणिमासच तमारकमाचय जरुररी
असणिमार. परहींतन पमापय मनिनशध णख्रिसतमाकडप्रे धप्रेणधमापसश्वर्गी खरमाखनरमा पशचमाततमाप म्हमोणधमाचय श्वमाष्टि पम्हमात बसलच पमादम्हजप्रे
कमाध ? श्व अशमा ररीतयनिच पमापय श्व तमारणिमारमा पभन धमाहींचधमामधधच पशचमाततमाप म्हमोणधमाचय श्वमाष्टि पम्हमात बसलच पमाम्हरीजप्रे
कमाध? श्व अशमा ररीतयनिच पमापय श्व तमारणिमारमा पभन धमाहींचधमामधधच पशचमाततमाप म्हरी एक अडचणि म्हमोऊनि बसमाधमाचय

कमाध ? {WG 21.2}
“अम्हमो कषष्टिरी श्व भमारमाक्रमाहींत जनिम्हमो, तम
न म्हरीहीं सश्वर मजकडप्रे धमा मम्हणिजप्रे मय तम
न म्हमाहींलमा वश्वश्रमाहींनत दप्रेईनि.”2 धमा

णख्रिसतमाचधमा बमोलणधमाकडप्रे लक्ष दप्रेणधमापश्व
स र्गी पमापय मनिषन धमालमा पशचमाततमाप झमालमाच पमादम्हजप्रे असच शमासत्रमाहींत

समाहींचरतलप्रेलच निमाम्हरीहीं, जधमाचधमाधमोरमानिच खरमाखनरमा पशचमाततमाप म्हमोतमो तमो रनणि णख्रिसतमाकडसनि पमापत म्हमोतमो. इसत्रमाधलरी

लमोकमाहींस समाहींचरतलप्रेलधमा श्वचनिमाहींत पप्रेवषत पप्रेत्रस धमानिच म्हरी रमोषष्टि अरदरीहीं उघड करुनि समाहींचरतलरी आम्हप्रे; धमाश्वप्रेळयहीं तमो
इसत्रमाएलमाहींस मम्हणिमालमा “तधमानिच इसत्रमाएलमालमा पशचमाततमाप श्व पमापमाहींचय क्षममा म्हरी दप्रेणिरय दधमाश्वय मम्हणिसनि दप्रेश्वमानिच
तधमालमा आपलधमा उजवधमा म्हमातमानिच रमाजमा श्व तमारणिमारमा असमा उहींच कप्रेलमा.”3 णख्रिसतमाचधमा आतमधमारशश्वमाध जसच
आपणिमाहींस क्षममा म्हमोणिच निमाम्हरीम तसच सदसदवश्वचमारशकतयलमा जमारच करणिमारधमा णख्रिसतमाचधमा आतमधमाश्वमाचनि
स
पशचमाततमाप करतमाहीं धप्रेणिमार निमाम्हरीहीं. {WG 21.3}

पतधप्रेक चमाहींरलधमा चप्रेतनिप्रेचमा उरम णख्रिसत म्हमा म्हमोध. पमाप शत्रससमारखच श्वमाष्टिणिच म्हरी भमाश्वनिमा अहींत:करणिमाहींत उतपननि

करणिमारमादम्ह फकत तमो एकच आम्हप्रे. सतध श्व शनद्धयकरणि धमाहींचय उतकहींठमा श्व सश्वतमाहींचधमा पमापमाहींबद्दल पसणिर खमात्रय म्हरीहीं,
णख्रिसतमाचमा आतममा आपलधमा अमत:करणिमाहींत श्वमास कररीत आम्हप्रे, धमाचय समाक्ष दप्रेतमात. {WG 22.1}

धप्रेशसनिच मम्हष्टिलच आम्हप्रे, ककहीं “मलमा पथ
स श्वयपमाससनि उहींच कप्रेलच तर मय आपणिमाकडप्रे सश्वमार्वांस ओढरीनि.”1 णख्रिसत म्हमा जरमाचच
तमारनि करणिमारमा अससनि तमो जरमाचधमा पमापमासमाठठहीं मरणि पमाश्वलमा असमा पमापय मनिनषधमास परष्टि झमालमा पमादम्हजप्रे,
आणणि दप्रेश्वमाचमा ककोंकरमा ककलवम्हररी श्वधसतभमाहींश्वर आपणि पम्हमात असतमाहीं आपलधमा मनिमाशयहीं तमारणिमाचधमा रनढमाचमा

उलरडमा वम्हमाश्वधमास लमारतमो, श्व ईशश्वरमाचच चमाहींरनलपणि आपणिमाहींस पशचमाततमापमाचमा ममारर दमाखवश्वतच . पमापय मनिनषधमालमा

तय कळननि आलरी मम्हणिजप्रे नतचधमा धमोरयनिच तधमाचच अहींत:करणि मद
स न म्हमोतच , तधमाचधमा मनिमाश्वर नतचमा पररणिमाम घडसनि
धप्रेतमो श्व तधमाचधमा आतमधमाल पशचमाततमापमाचय पप्रेरणिमा म्हमोतप्रे. {WG 22.2}

म्हरी रमोषष्टि खररी, ककहीं मनिनषधमाहींलमा कधयहींकधयहीं आपलधमा पमापकसतधमाहींचय लमाज श्वमाष्टितप्रे, श्व आपणि णख्रिसतमाकडप्रे जमात

आम्हकों म्हच तधमाहींस समजणधमापसश्वर्गीच तप्रे कमाहींम्हरीहीं पमापकसतधमाहींचमा तधमार कररतमात. जप्रेवम्हमाहीं जप्रेवम्हमाहीं तप्रे सश्वत:लमा मनिमापमाससनि
सनधमारणधमाचमा पधतनि कररतमात श्व तधमा ररीतयनिच श्वमारणधमाचय आश्वड धररीतमात, तप्रेवम्हमाहीं तप्रेवम्हमाहीं णख्रिसतमाचच समामथधर

तधमाहींचधमा आतमधमाश्वर कमाधर कररीत असतच , श्व धमामनळच तधमाहींचप्रे सदसदवश्वचमारबनद्धयस चलनि रमळसनि तधमाहींचप्रे आचमार
पमालष्टितमात. सश्वतमाहींचधमा खमाहींबमाकडप्रे तधमाहींचय दृषष्टिरी लमारणधमासमाठठहीं श्व तधमाहींचधमा पमापमाहींनिय जधमालमा नचननिरभननि कप्रेलच
तधमालमा पमाम्हणधमासमारयहीं तधमाहींचच लक्ष आकषसरनि घप्रेत असतमाहीं णख्रिसतमाचय आजमा तधमाचधमा मनिमालमा पष्टितप्रे. तधमाहींचधमा
षजणधमाहींतयल दषन ष्टिपणिमा श्व आतमधमाहींत रभनिनि
स रप्रेलप्रेलच पमाप म्हरीहीं तधमाहींस ददसमाधमास लमारतमात. णख्रिसतमाचधमा

नधमाधयपणिमाचय ओळख तधमाहींस म्हमोऊहींनि तप्रे ओरडसनि मम्हणितमात. जधमा पमापमाचधमा भकधसरमानियहीं पडलप्रेलधमा मनिषन धमाहींचधमा
तमारणिमाबद्दल पभस
स एश्वढमा ममोठमा धज करमाश्वमा लमारलमा असच तच पमाप आम्हप्रे तररी कमाध ? आपलमा निमाश म्हमोऊहीं निधप्रे
श्व आपणिमाहींस समाश्वरकमारलक जयश्वनि पमापत वम्हमाश्वच मम्हणिनि
स कमा एश्वढरी पयनत, म्हच इतकच समोसणिच, श्व अशमा तरम्हप्रेचमा
अपममानि हधमाहींचय जरूर म्हमोतय? {WG 22.3}

पमापधमानिच हधमा पयतयलमा पनतकमार करमाश्वमा अरर नि करमाश्वमा, श्व णख्रिसतमाकडप्रे श्वळणधमास कबसल वम्हमाश्वच अरर

निमाकबसल वम्हमाश्वच म्हच तधमाचधमा खनषयश्वर अश्वलहींबसनि आम्हप्रे. परहींतन जर तधमानिच तसमा पनतकमार कप्रेलमा निमाम्हरीहीं, तर ममात्र तमो
णख्रिसतमाकडप्रे ओढलमा जमाईल. जयहीं आपलरीहीं पमापच दप्रेश्वमाचधमा पनत्रमाचधमा ममारमारचच झमालप्रेलच जमानि तधमाहींस श्वधसतहींभमाचधमा
पमाधथधमाशयहीं निप्रेतच. {WG 23.1}

मनिषन धमाचधमा आतमधमास सहींबमोधणिमाररी श्वमाणिय.

सश्वर चरमाचर श्वसतहींश्व
स र कमाधर कररीत असलप्रेलच दमैश्वय मनि मनिषन धमाचधमा अहींत:करणिमालमा समाहींरत आम्हप्रे श्व षजचमा

तधमाजपमाशय अभमाश्व आम्हप्रे अशमा एकमा रमोषष्टिरीबद्दल तधमाचच मनिमाहींत अननिश्वमारचध आशमा उतपननि कररीत आम्हप्रे. ऎदम्हक
श्वसतसहींनियहीं तधमाचधमा आशमा तपस त म्हमोऊहीं शकत निमादम्हहींत. कप्रेश्वळ जधमाहींचधमा धमोरमानिच शमाहींनत, सममाधमानि, णख्रिसतमाचय कसपमा
श्व पवश्वत्रपणिमाचमा आनिहींद म्हरीहीं पमापत म्हमोतयल अशमाच रमोषष्टिरीहींचमा शमोध करणधमावश्वषधयहीं ईशश्वररी आतमधमा तधमाहींस

ममोठधमा कळकळयनिच समाहींरतमो. पमापमापमाससनि म्हमोणिमाररी क्षणणिक श्व असममाधमानिमाचयहीं सनखच समोडसनि मनिनषधमाहींचय मनिच

तधमाचधमा (ईशश्वरमाचधमा) ठमाधयहीं असणिमारधमा अमधमारद कसपमादमानिमाकडप्रे ओढलरीहीं जमाश्वयहीं मम्हणिसनि तधमाहींनिमा दृशध श्व अदृशध
असप्रे उपमाध करूनि आपलमा तमारक एकसमारखमा कररीत आम्हप्रे. {WG 23.2}

हधमा जरमाहींतलधमा फनष्टिकधमा म्हलौदमाहींतसनि पधमाश्वधमास पमाणिय रमळणधमाचय वधरर इचचमा बमाळरणिमारधमा सश्वर आतमधमाहींस

असमा दमैश्वय ननिरमोप आम्हप्रे, ककहीं “तमानम्हप्रेलप्रेलमा धप्रेश्वमो, आणणि जधमालमा पमादम्हजप्रे तमो जयश्वनिमाचच पमाणिय फनकष्टि घप्रेश्वमो.”1 {WG
23.3}
हधमा जरमापमाससनि जच कमाहींम्हरीहीं पमापत म्हमोतच तधमापप्रेक्षमाहीं अचधक चमाहींरलच पमापत वम्हमाश्वच अशय मनिमापमाससनि इचचमा
बमाळरणिमारप्रे तम
न म्हरी हधमाश्वरूनि ओळखमा, ककहीं तम
न चधमा आतमधमाहींचय श्वर समाहींचरतलप्रेलरी इचचमा म्हमाच दप्रेश्वमाचमा शबद

आम्हप्रे. पशचमाततमापमाचच दमानि तधमानिच तम
न म्हमाहींस दधमाश्वच श्व णख्रिसतमाचच अमधमारद पप्रेम श्व तधमाचय पणि
स र पवश्वत्रतमा तधमानिच
परष्टि करमाश्वय असच तधमाजजश्वळ ममारमा. धप्रेशस णख्रिसतमाचधमा जयश्वनिक्रममाहींत ईशश्वररी ननिधममाहींचयहीं मल
स ततश्वच मम्हणिजप्रे

ईशश्वरमाश्वर मनिषन धममात्रमाश्वर पप्रेम पणि
स रपणिच वधकत झमालरीहीं पमादम्हजप्रेत. परमोपकमार श्व ननिषकमाम पयनत म्हरीहींच तधमाचधमा
आतमधमाचच जयश्वनि झमालरीहीं पमादम्हजप्रेत. आपलरीहीं अहींत:करणिच ककतय पमापय आम्हप्रेत म्हच पमाम्हणधमासमाठठहीं आमम्हमाहींस

णख्रिसतमाकडप्रे दृषषष्टि फचकलरी पमादम्हजप्रे. जधमा ममानिमानिच तधमा तमारकमाचमा आपणिमाहींश्वर ददसप्रेल. ननिकदप्रेमसमालमा जधमापममाणिच
श्वमाष्टिलच, ककहीं आपलधमा शयलमाचय नियनतमततमा बरमोबर अससनि आपलच षजणिच सरळपणिमाचच आम्हप्रे, मम्हणिसनि समाधमारणि

पमापय मनिनषधमापममाणिच आपणिमाहींस ईशश्वरमापनढच निम म्हमोणधमाचच कमारणि निमाम्हरीहीं, तधमापममाणिच आपणिम्हरी आपलरी समजसत
करूनि घप्रेत अससहीं; परहींतन आपलधमा अहींत:करणिमाहींत जप्रेवम्हमाहीं णख्रिसतमाचमा पकमाश पडतमो, तप्रेवम्हमाहीं आपणि ककतयहीं अशनद्ध

आम्हकों, म्हच श्व आपलप्रे आपमतलबय म्हप्रेतन श्व जधमाचधमा धमोरमानिच आपलधमा आधनषधक्रममाहींतयल पतधप्रेक कतरवध अशनद्ध
झमालच आम्हप्रे असच जच ईशश्वरमावश्वषधयम शत्रनतश्व म्हरीहीं दृषष्टिमोतपततयस ददससनि धप्रेतमात, श्व असच झमालधमाश्वर आपलधमा

अहींत:करणिमाचमा सश्वकपमोलषकलपत नधमाधयपणिमा मम्हणिजप्रे खरमोखर घमाणिप्रेरडधमा चचहींधधमापममाणिच आम्हप्रे; श्व णख्रिसतमाचच
रकतच कप्रेश्वळ तधमाहींतयल पमापकदरम निमाम्हरीहींसमा करूनि तच सश्वचच कररील, श्व सश्वतमाहींचधमा अहींत:करणिमापममाणिच तच
बनिश्वयल असच आपणिमाहींस ददससनि धप्रेईल. {WG 23.4}

आपलधमा अहींत:करणिमाश्वर पडणिमारधमा दप्रेश्वमाचधमा श्वमैभश्वरुप पकमाशमाचमा एक ककरणि, णख्रिसतमाचधमा पवश्वत्रपणिमाचमा एखमादमा
ओझरतमा एक ककरणि, तधमा अहींत:करणिमाश्वर असलप्रेलमा अशनद्धपणिमाचमा पतधप्रेक डमार पसणिरपणिच दृशधममानि करतमो, श्व
मनिनषधमाचमा शयलमाचमा घमाणिप्रेरडप्रेपणिमा, तधमाचच उणिप्रेपणि, तधमाचधमा दषन ष्टिश्वमासनिमा, तधमाचमा अवश्वशश्वमाससपणिमा श्व तधमाचय
अशनद्धतमा म्हरीहीं उघड करूनि दमाखवश्वतमो. {WG 24.1}

ईशश्वरमाचधमा ननिधममाहींचमा भहींर करणिमाररीहीं पमापय मनिनषधमाचयहीं पभनदमोम्हमाचयहीं कसतधच तधमाचधमा निजरप्रेसममोर आणणिलरीहीं जमातमात
श्व तधमामनळच तधमाचमा आतममा, कममारकममारचय झडतय घप्रेणिमारधमा ईशश्वररी आतमधमापनढच कषष्टिरी श्व द:न खय म्हमोऊनि जमातमो, श्व
ननिषकलहींक असच णख्रिसतमाचच शयल दृषष्टिरीस पडलच मम्हणिजच तमो सश्वतमाहींलमाच दष
स णि दप्रेऊहीं लमारतमो. {WG 24.2}

भवश्वषधश्वमादद दमाननिएल धमानिच जप्रेवम्हमाहीं दत
स माचच श्वमैभश्व पमाम्हरीलच, तप्रेवम्हमाहीं तमो सश्वतमामचधमा दब
न रलतप्रेचधमा श्व अपणि
स र दशप्रेचधमा
जमाणिणियमळ
न च अतधमाहींत कषष्टिरी म्हमोऊनि रप्रेलमा. तधमा दप्रेखमावधमामळ
न च उतपननि म्हमोणिमारधमा पररणिमाममाचच श्वणिरनि कररतमाहींनिमा

तमो मम्हणितमो “ममाझधमाठमाधयहीं शषकत रमादम्हलरी निमाम्हरीहीं, आणणि ममाझच तप्रेज ममाझधमाठमाधयहीं पमालष्टिसनि मलमानिश्व झमालच, आणणि

मय बलम्हरीनि झमालकों.”1 हधमापममाणिच कषष्टिरी झमालप्रेलमा आतममा अरमार्वांतच आपलधमा सश्वमाररबनद्धयचमा नतरसकमार कररील, श्व
आपलधमा अम्हहींमतप्रेचमा तधमास श्वयष्टि धप्रेऊनि णख्रिसतमाचधमा नधमाधयपणिमाचधमादश्वमारच ईशश्वररी ननिधममाशयहीं श्व णख्रिसतमाचधमा
शयलमाशयहीं अनिनसरूनि असणिमारधमा शनद्धतप्रेचमा तमो शमोध कररील. {WG 25.1}

पलौलमानिच मम्हष्टिलच आम्हप्रे, ककहीं “मय ननिधमशमासत्रमाहींतयल नियनतमतश्वमावश्वशधयहीं ननिदर्दोष ठरलप्रेलमा आम्हच .”2 मम्हणिजप्रे पतधक्ष
ममाझधमा म्हमातसनि पमापच झमालरीहीं निमाम्हरीहींत, तरमावप आषतमक दृषष्टिरीनिच तधमानिच वश्वचमार कप्रेलधमाश्वर आपणि पमापय आम्हकों असच

तधमास ददससनि आलच. ननिधमशमासत्रमाचधमा शबदमारमारकडप्रे जप्रेवम्हमाहीं तधमानिच पमादम्हलच, तप्रेवम्हमाहीं तधमानिच निम म्हमोऊनि आपलरीहीं पमापप्रे
कबसल कप्रेलरीहीं. तमो मम्हणिमालमा “मय ननिधमशमासत्रमाश्वमाहींचनि
स म्हमोतकों, तप्रेवम्हमाहीं षजश्वहींत म्हमोतकों, पणि आजमा आलधमाश्वर पमाप

सजयश्व झमालच, आणणि मय मप्रेलकों.”3 ननिधमशमासत्रमाचधमा भमाश्वमारमारकडप्रे तधमानिच पमादम्हलधमाश्वर पमापमाचच ओहींरळ सश्वरूप
तधमाचधमा निजरप्रेस आलच, श्व तधमाचमा अरभममानि निमाम्हरीहींसमा झमालमा. {WG 25.2}

सश्वर पमापच समारखधमाच मम्हतश्वमाचयहीं आम्हप्रेत असच दप्रेश्व ममानियहींत निमाम्हरीहीं; मनिनषधमापममाणिच तधमाचधमा दृषष्टिरीनिचदम्ह कमय

अचधक पममाणिमाचधमा पमापवश्वषधक रमोषष्टिरी आम्हप्रेत. तरमावप एखमादच श्वमाईष्टि कसतध मनिनषधमाचधमा दृषष्टिरीनिच ककतयकमा

क्षनललक असप्रेनिमा, दप्रेश्वमाचधमा दृषष्टिरीनिच तच लम्हमानि निमाम्हरीहीं. मनिनषधमानिच कप्रेलप्रेलमा नधमाध सतधपसणिर निससनि कमोतमा असतमो,
परहींतन दप्रेश्वमाचधमा घररी सश्वर रमोषष्टिरी जशमा तधमा खरमोखर घडलधमा असतयल तधमापममाणिचच तधमाहींस ककहींमत दप्रेणधमात

धप्रेतप्रे. दमारूबमाज मनिनषधमाचमा नतरसकमार करूनि समाहींरणधमाहींत धप्रेतच, ककहीं तच पमाप तधमाचधमा सश्वररसनखमाचधमा आड धप्रेईल, श्व
रश्वर, सश्वमाररपरमाधणितमा श्व लमोभ धमाहींवश्वषधयहीं फमारसमा ननिषप्रेध करणधमाहींत धप्रेत निमाम्हरीहीं. तरमावप म्हरीहीं पमापच मनखधतश्वच करूनि
ईशश्वरमावश्वरुद्ध अपरमाधमाचय आम्हप्रेत; कमारणि तयहीं तधमाचधमा शयलमामधयल औदमाधमारचधमा श्व पनतत नि झमालप्रेलधमा

(सश्वरमारचच) सषस ष्टिरीचच जयश्वनि जच ननि:सयम पप्रेम तधमाहींचधमा अरदरीहीं वश्वरुद्ध आम्हप्रेत. एखमादधमा शमाररीररक बयभमातस पमापमाहींत
पडलप्रेलधमा मनिनषधमालमा आपलधमा पमापमाबद्दल लजजमा श्व कमयपणिमा श्वमाष्टिसनि णख्रिसतमाचधमा कसपप्रेचय तमो अपप्रेक्षमा कररील,
परहींतन रश्वमारलमा कशमाचयम्हरी जरूररी भमासनिमार निमाम्हरीहीं, श्व मम्हणिसनि णख्रिसतमाचमा श्व तधमानिच दप्रेऊहीं कप्रेलप्रेलधमा असहींखध
दप्रेणिगधमाहींचमा सश्वयकमार तधमाचधमा अहींत:करणिमानिच करश्वत निमाम्हरीहीं. {WG 25.3}

“म्हच बमापमा, मज पमापधमाश्वर दधमा कर”1 अशय जधमा जकमातदमारमानिच पमाररनिमा कप्रेलरी. तधमानिच सश्वतमाहींलमा फमार दषन ष्टि असच
ममाननिलच श्व दस
न रधमाहींनियहींदम्ह तधमालमा तसचच ममाननिलच; परहींतन आपणिमाहींलमा कशमाचय जरूररी आम्हप्रे म्हच तधमानिच ओळखलच श्व

आपलधमा पमापमाचधमा ओझधमानिच लषजजत म्हमोतसमातमा परमप्रेशश्वरमाजश्वळ धप्रेऊनि तधमाचधमा दधप्रेचय अपप्रेक्षमा तधमानिच कप्रेलरीहीं.
ईशश्वररी आतमधमाचच दधमाळसपणिमाचच कमाधर करणधमास श्व तधमालमा पमापमाचधमा ओझधमापमासनि
स मक
न त करणधमास तधमाचच

अहींत:करणि खल
न च म्हमोतच . परुशधमाचधमा अरभममानिधक
न त श्व जयहींत सश्वतमाहींचधमा नियनतमततप्रेचय रप्रेलचप्रेल सतत
न य कप्रेलरी आम्हप्रे
अशमा पमाररनिप्रेनिच पवश्वत्र आतमधमाचप्रे समामथधमारचमा तधमाचप्रे अहींत:करणिमाहींत पश्वप्रेश म्हमोणधमास तच ककतय निमालमाधक आम्हप्रे म्हच

दमाखवश्वलच आम्हप्रे. ईशश्वरमाशयहीं फष्टिकसनि श्वमारलधमामनळच दमैश्वय पमावश्वतधमाचधमा अरदरीहीं वश्वरुद्ध असणिमारधमा आपलधमा पमापमाहींचय
ओळख तधमास निवम्हतय. तधमालमा कशमाचयदम्ह जरुर भमासलरी निमाम्हरीहीं, अरमारत न तधमास कमाहींम्हरीहीं रमळमालच निमाम्हरीहीं. {WG
26.1}
जर तनमम्हमाहींलमा आपलरीहीं पमापच ददसत असतयल तर आपलरी सनधमारणिमा करूनि घप्रेणधमास वश्वलहींब लमाश्वसहीं निकमा.

णख्रिसतमाजश्वळ धप्रेणधमास आपणि धमोगध निमाम्हरीहीं असच श्वमाष्टिणिमारप्रे ककतयतररी आम्हप्रेत ? सश्वतमाहींचधमा पधतनिमानिच

सध
न मारणधमाचय आशमा तम
न म्हरी करतमा कमाध ? “खश
न य आपलच कमातडच ककहींश्वमा चचततमा आपलप्रे दठपकप्रे पमालष्टिसहीं शकप्रेलमा

कमाध ? मर जधमा तम
न म्हमाहींस श्वमाईष्टि करणधमाचय सहींश्वध आम्हप्रे तच उततम करूहीं शकमाल ?”2 आपणिमाहींलमा पमापत म्हमोणिमाररी
मदत ईशश्वरमाचप्रे ठमाधयच सहींभश्वतप्रे. कमोणिमाचधमा उपदप्रेशमासमाठठहीं अरर एखमादधमा सनसहींधयसमाठठहीं अरर अचधक

पवश्वत्रपणिमा अहींरयहीं धप्रेईपधर्वांत आपणिमाहींलमा श्वमाष्टि पम्हमाहींतमा कमाममा निधप्रे . आपलधमा आपणि सश्वतमाहींसमाठठहीं कमाहींम्हरीहींएक करूहीं
शकत निमाम्हरीहीं. आम्हकों असप्रेच आपणिमाहींलमा णख्रिसतमापमाशयहीं रप्रेलच पमादम्हजच. {WG 26.2}
पमापमाचच मम्हततश्व

ईशश्वर आपलधमा पप्रेममामनळच अरर दधमाळसपणिमामनळच तधमाचधमा कसपप्रेचय अश्वम्हप्रेलनिमा करणिमारमासम्हरी तमारणि कररील हधमा
वश्वचमारमानिच कमोणियदम्ह आपलरी फसश्वणिसक करूनि घप्रेऊहीं निधप्रे. श्वधसतहींभमाश्वर दृषष्टिरीनिचच ममात्र पमापमाचमा वश्वचमार कप्रेलमा
जमातमो. जप्रेवम्हमाहीं कमाहींम्हरीहीं लमोक असच मम्हणित बसतमात ककहीं, ईशश्वर आपलधमा दधमाळसपणिमानिच पमापय ममाणिसमाहींचमा तधमार

कररीत निमाम्हरीहीं, तप्रेवम्हमाहीं अशमा लमोकमाहींनियहीं ककलवम्हप्रेररी धप्रेरच घडलप्रेलधमा रमोषष्टिरीकडप्रे लक्ष दधमाश्वच . तधमाचच कमारणि असच म्हमोतच
ककहीं मनिनषधपमाणधमाचच तमारणि म्हमोणधमास नतजरशश्वमाध दस
न रमा ममाररच निवम्हतमा श्व हधमा आतमधजमाचप्रे अभमाश्वयहीं

मनिनषधमालमा पमापमाचधमा तमाश्वडयतसनि सनष्टिसनि तधमाहींचच पवश्वत्र धमोनियहींतयल पमाणधमाहींशयहीं पननम्हमाहीं दळणिश्वळणि सनरू म्हमोणिच श्व

आषतमक जयश्वनिमाचच पननम्हमा श्वमाष्टिप्रेकररी म्हमोणिच ननिवश्वळ अशकध म्हमोतच . परहींतन णख्रिसतमानिच तधमाहींचधमा आजमाभहींरमाचच पमातक
आपलधमा ममारयहीं घप्रेऊनि तधमाहींजबद्दल द:न ख समोसलच. दप्रेश्वमाचधमा पनत्रमाचच तच पप्रेम, तच द:न ख समोसणिच, तच मरणि म्हरीहीं सश्वर
पमापमाचधमा भधहींकर दषन ष्टितप्रेचय समाक्ष दप्रेत आम्हप्रेत, श्व ममोठधमा जमोरमानिच समाहींरत आम्हप्रेत, ककहीं णख्रिसतमाचधमा सश्वमाधयनि
आतममा कप्रेलधमारशश्वमाध आपलधमा तमाश्वडयहींतसनि कमोणिमालमाम्हरी सनष्टितमाहीं धप्रेत निमाम्हरीहीं, श्व उचच पकमारचधमा जयश्वनिमाचय
आशमादम्ह बमाळरतमा धप्रेत निमाम्हरीहीं. {WG 27.1}

पशचमाततमाप नि झमालप्रेलमा मनिनषध कधयहीं कधयहीं “सचचठल अशमा णख्रिसतय मनिनषधमाहींइतकमाच चमाहींरलमा आम्हप्रे” असच
बमोलसनि सश्वतमाहींचप्रे समररनि कररीत असतमो. “असप्रे णख्रिसतय मनिनषध मजपप्रेक्षमाहीं अचधक सश्वमाररतधमारय, शमाहींत श्व

पररषसरतयपममाणिच श्वतरनि करणिमारप्रे निमाम्हरीहींत. मलमा जधमापममाणिच ऎम्हरीक सनखमाचय आश्वड आम्हप्रे तधमापममाणिच तधमाहींसम्हरी तय
असतप्रे,” अशमापकमारच तमो मनिनषध आपलधमा सश्वतमाहींचधमा कतरवधमाचधमा उपप्रेक्षप्रेबद्दल दस
न रधमाचच उणिच कमाढसनि

आपलधमाश्वररील आरमोप ष्टिमाळणधमाचमा पधतनि कररतमो. परहींतन दस
न रधमाहींचय पमातकच श्व तधमाहींचय वधहींरच कमाढणधमाचधमा हधमा
सबबयनिमा कमोणियदम्ह सष्टि
न त निमाम्हरीहीं. कमारणि पभनि
न च आपणिमाहीं सश्वमार्वांस सश्वररमैश्व चक
न कस पमात्र श्व कप्रेश्वळ अनिक
न रणि

करणिमाररीहीं पमात्रच असच कप्रेलच निमाम्हरीहीं. ननिषकलहींक असमा दप्रेश्वमाचमा पत्र
न ककततधमादमाखल आपणिमाहींलमा ददलप्रेलमा आम्हप्रे; श्व जप्रे
निमाणिमाश्वलप्रेलधमा णख्रिसतय ममाणिसमाचमा ममारर चक
न लप्रेलमा आम्हप्रे अशय तक्रमार कररीतमात तधमाहींनियहीं तधमाहींचधमापप्रेक्षमाहीं अचधक

चमाहींरलमा जयश्वनिक्रम चमालश्वनि
स लमोकमाहींनिमा अचधक चमाहींरलमा धडमा घमालनि
स दधमाश्वमा. णख्रिसतय मनिषन धमानिच कसच असमाश्वच
हधमाबद्दल तधमाहींचय उचचतश्वमाचय कलपनिमा असप्रेल तर तधमा कलपनिप्रेपममाणिच अचधक चमाहींरलच नि करणिच म्हच तधमाहींचच

सश्वतमाहींचच पमाप निवम्हच कमाध ?धमोगध रमोषष्टि कमोणितय म्हच तधमास ममाम्हरीत असनि
स दम्ह तय करणधमाचच तच निमाकमाररतमात.
{WG 27.2}
पमापतधमारमास वश्वलहींब लमावश्वलधमानिच म्हमोणिमारप्रे दषन पररणिमाम.
उदधमाहींश्वर ढकलणधमावश्वषधयहीं समाश्वध रम्हमा. आपलधमा पमातकमाचमा तधमार करणधमाचच श्व णख्रिसतमाममाफरत आपलरीहीं

अहींत:करणिच शनद्ध करणधमाचच भवश्वषधकमालमाश्वर ष्टिमाकहींस निकमा . म्हजमारकों लमोक चक
न तमात तप्रे धमाच दठकमाणियहीं, श्व तधमामनळच तप्रे

आपलप्रेम कमाधमचच निक
न समानि करूनि घप्रेतमात. आधषन धमाचधमा क्षणिभहींररन तप्रेबद्दल श्व अननिषशचततप्रेबद्दल मय हधमा

दठकमाणियहीं वश्वचमार कररीत बसत निमाम्हरीहीं, परहींतन इतकच ममात्र खचचत समाहींरतकों ककहीं. ईशश्वरमाचधमा पवश्वत्र आतमधमाचधमा
समाहींरयपममाणिच करणधमास वश्वलहींब लमाश्वणधमाहींत श्व पमापमामधधचच कनजत पडणिच धमाहींत बरच श्वमाष्टिणधमाहींत धमोकमा-कधयहींदम्ह
पनरतप्रेपणियहीं समजसनि नि धप्रेणिमारमा धमोकमा- आम्हप्रे. पमाप, मर तच ककतयकमा क्षनललक असप्रेनिमा, अमधमारद अशमा

निनकसमानिमालमाच कमारणियभसत म्हमोईल. जच आपणि तमाबधमाहींत ठप्रेश्वयत निमाम्हरीहीं तच च आपलधमाश्वर तमाबमा करूनि आपलमा निमाश
कररील. {WG 28.1}

आदमाम श्व म्हवश्वमा, धमाहींनियहीं निममा कप्रेलप्रेलच फळ खमाणधमाइतकधमा क्षनललक रमोषष्टिरीहींचमा पररणिमाम ईशश्वरमानिच
समाहींचरतलधमाइतकमा भधहींकर म्हमोणिमार निमाम्हरीहीं अशय आपलरी समजसत करूनि घप्रेतलरी; परहींतन म्हरी इतकक क्षनललक रमोषष्टि
मम्हणिजप्रे ईशश्वरमाचधमा पवश्वत्र ननिधममाचच उललहींघनि म्हमोऊनि, श्व तधमामनळच मनिनषधमाहींचय ईशश्वरमापमाससनि तमाष्टिमातनष्टि म्हमोऊनि
तधमालमा मतस धनचच दश्वमार खनलच झमालच. मनिनषधमानिच ईशश्वररी आजप्रेचमा भहींर कप्रेलमा मम्हणिसनि सश्वर पथ
स श्वयश्वर धनरमानिनधनर

शमोकमाचय सतत आरमोळय ननिघसहीं लमारलरी श्व सश्वर सषस षष्टि द:न खमानिच श्व शमोकमानिच वधमापत झमालरी. ईशश्वरमावश्वरुद्ध कप्रेलप्रेलधमा
दमाहींडरमाईचमा पररणिमाम पतधक्ष सश्वरमारलमा दप्रेखयल भमोरमाश्वमा लमारलमा. ईशश्वररी ननिधममाचधमा भहींरमाबद्दल भमोरमावधमा

लमारणिमारधमा पमाधषशचततमाकररीतमाहीं कप्रेलप्रेलधमा अललौककक आतमधजमाचय कक लवम्हररी म्हरी सहींसमरणियध जमारमाच म्हमोऊनि
बसलरी आम्हप्रे. सबमाब पमातक म्हरी कप्रेश्वळ क्षनद रमोषष्टि आम्हप्रे असच आपणि ममानितमाहीं कमाममा निधप्रे. {WG 28.2}

आजमाभहींरमाचय पतधप्रेक बमाब, णख्रिसतमाचधमा कसपप्रेचय पतधप्रेक म्हधरध श्व अश्वम्हप्रेलनिमा म्हरीहीं आपणिमाहींश्वर कमाधर कररतमात.
नतचधमा धमोरमानिच अहींत:करणि कठमोर म्हमोऊनि श्वमासनिमा दषन ष्टि बनितमात श्व बनद्धयलमा भ्रहींश पडतमो श्व कप्रेश्वळ ईशश्वरमालमा

शरणि जमाणधमाचय बनवद्ध कमय म्हमोतप्रे, इतकचच निवम्हच , तर ईशश्वररी आतमधमाचधमा पप्रेमल इचचप्रेपममाणिच चमालणधमास तय
अरदरीहीं असमरर म्हमोतप्रे. {WG 29.1}

ककतधप्रेक लमोक श्वमाष्टिप्रेल तध श्वप्रेळयहीं आपणि पमापमाचय ददशमा बदलसहीं हधमा वश्वचमारमानिच रकोंधळलप्रेलधमा वश्वचमारशकतयस

सश्वसरतमा आणिणधमाचमा पधतनि कररतमात, आणणि घररीहीं चमालसनि आलप्रेलधमा ईशश्वररी कसपप्रेस तनचच ममानिसनि पननि: पननि:

घमोष्टिमाळधमाहींत पडतमात. तधमाहींस श्वमाष्टितच ककहीं, कसपप्रेचधमा आतमधमाचमा नतरसकमार करुनि समैतमानिमाकडप्रे आपलच सहींधमानि बमाहींधनि
स
ऎनि पसहींरयहीं आपणिमाहींस आपलमा ममारर बदलतमाहीं धप्रेईल; परहींतन म्हच करणिच इतकच कमाहींम्हरीहीं समोईसकर निमाम्हरीहीं. आधनषधमाहींतयल
अनिनभश्व श्व रशक्षणि धमाहींचधमा धमोरमानिच असच कमाहींम्हरीहीं शयल बनिलप्रेलच असतच ककहीं, फमारच रमोडप्रे लमोक मसतर्गीमहींत
णख्रिसतमाचमा सश्वयकमार करणधमाचय इचचमा धरतमात. {WG 29.2}

शयलमाहींतयल निस
न तमा एक श्वमाईष्टि रणि
स , निस
न तय एकच पमापमाचय इचचमा म्हरीहीं जर म्हटमानिच बमाळरनि
स ठप्रेश्वलरीहीं तर तय

शभ
न श्वतरममानिमाचच सश्वर समामथधर ननि:सहींशध बमाजल
न मा रहींड
न माळसनि ठप्रेश्वतयल. पमापमाचय पतधप्रेक आश्वड, आतमधमाचच ईशश्वरमाशयहीं
असलप्रेलच श्वमैर दृढ कररतच . {WG 29.3}

जमो मनिषन ध अढळ अवश्वशश्वमासप
स णिमा अरर ईशश्वररी सतधमाबद्दल पणि
स र ननिषकमाळजयपणिमा दमाखवश्वतमो, तमो जसच पप्रेररतमो
तसचच तधमास फळ रमळतच . शमासत्रमाहींत समाधन परु
न षमाहींचधमा श्वचनिमाहींस तच
न च ममानिणधमावश्वरुद्ध कडक शमासनि समाहींचरतलच
आम्हप्रे, “पमापय मनिनषध आपलधमा पमापमामचधमा बहींधनिमाहींत समाहींपडप्रेल.”1 तच शमासनि पमापमाचय म्हधरध करणधमाबद्दलचधमा
शमासनिमाइतकचच आम्हप्रे. {WG 29.4}

पमापमापमाससनि आपणिमाहींलमा मनकत करमाधमालमा णख्रिसत सदमाचमाच ततपर आम्हप्रे, परहींतन तमो मनिनषधमाचधमा श्वमासनिमाहींश्वर जनलसम

कररीत निमाम्हरीहीं; आणणि जर तधमा श्वमासनिमा ईशश्वररी आजप्रेचधमा उललहींघनिमानिच निप्रेम्हमयहीं पमापच करणधमास पश्वतस त झमालधमा, श्व

आपणि तधमाचधमा कसपप्रेचमा सश्वयकमार करणधमास रमाजय निसलकों, तर तधमानिच अचधक कमाध करमाश्वच ? तधमाचय पयनत

निमाकमारणधमाचधमा आपलधमा ननिशचधमामळ
न च आपणि आपलमा निमाश करूनि घप्रेतलमा आम्हप्रे. “पम्हमा, आतमाहींच अरभषष्टि श्वप्रेळ;
पम्हमा, आतमाहींच तमारणिमाचमा ददश्वस आम्हप्रे.” “आज जर तम
न म्हरीहीं तधमाचय श्वमाणिय ऎकमाल, तर आपलरी मनिच कठमोर करूहीं
निकमा.”1 {WG 29.5}

पनषकळ लमोक अहींत:करणि अशनद्ध अरमाखसनि दमैश्वय सश्वरूपमाचमा जमो एक पकमार बलौवद्धक धमर तधमाचमा अहींचरकमार

करतमात. परहींतन तनमचय पमाररनिमा अशय अससहीं दधमा ककहीं, “म्हप्रे दप्रेश्वमा मजमधधच सश्वचच हृदध उतपननि कर, आणणि

ममाझधमा अहींरय शनद्ध आतममा निश्वमा कर.”2 तनमम्हरी आतमधमाशयम सतधमानिच श्वमारमा. तनमचच मतस धनलमोकचच षजणिच जणिसहीं

कमाध पणिमास लमावश्वलच आम्हप्रे असच समजसनि उलम्हमासवनततयनिच श्व चचकमाष्टिरीनिच श्वमारमा. हधमा वश्वशधयहींचमा ठरमाश्व दप्रेश्वमामधधच

श्व तनमचधमा आतमधमामधधच शमाशश्वत सनखमाबद्दल वम्हमाश्वधमाचमा आम्हप्रे. कलपनिचत ममात्र आशमा, परहींतन कसतयहींत कमाहींम्हरीहीं निमाम्हरीहीं
अशमानिच तनमचमा निमाश ममात्र म्हमोईल. पमाररनिमापसश्वरक दप्रेश्वमाचधमा श्वचनिमाचमा अभधमास करमा. तधमा श्वचनिमाहींत ईशश्वररी

ननिधममाहींतयल श्व णख्रिसतमाचधमा षजणधमाहींतयल पवश्वत्रपणिमाचयहीं उदमातत तततश्वच -जधमाहींचधमा अभमाश्वयहीं “कमोणियदम्ह पभनलमा

पमाम्हणिमार निमाम्हरीहीं”3-समाहींददतलरीहीं आम्हप्रेत. तच श्वचनि पमापमाबद्दल खमात्रय कररतच श्व मनषकतचमा घमोपष्टिममारर सपषष्टिपणिच
दमाखवश्वतच . तनमचधमाआतमधमाबरमोबर बमोलणिमारधमा ईशश्वररी श्वमाणियकडप्रे (तधमा श्वचनिमाकडप्रे) लक्ष दधमा. {WG 30.1}

पमापमाचधमा रननहधमाचमा ममोठप्रेपणिमा जर तनमम्हमाहींस ददसत असप्रेल श्व तनमम्हरीहीं खरमोखर जधमापममाणिच आम्हमाहींत तधमापममाणिचच
जर सश्वतमाहींस पम्हमात असमाल तर ननिरमाश म्हमोऊहीं निकमा. पमापधमाहींसच तमारणधमासमाठठहीं णख्रिसत आलमा म्हमोतमा. आपणिमाहींलमा
ईशश्वरमाशयहीं तडजमोड करमाश्वधमाचय निमाम्हरीहीं, तर-आशचधरकमारक तच पप्रेम !-दप्रेश्व णख्रिसतमाहींत “आपणिमाहींशयहीं जरमाचमा समप्रेष्टि
कररीत म्हमोतमा.”4 आपलधमा बम्हकलप्रेलधमा लप्रेकरमाहींचय अहींत:करणिच तमो आपलधमा दधमाळसपणिमाचधमा पयनतनिच आपलरीशयहीं
करूनि घप्रेत आम्हप्रे. तधमाचयहीं सश्वर श्वचनिच , श्व तधमाचधमा ससचनिमा म्हरीहीं अश्वणिरनियध अशमा तधमाचधमा पप्रेममाचमा कप्रेश्वळ
शश्वमासमोचचश्वमासच आम्हप्रेत. {WG 30.2}

तनमम्हरी पमापय आम्हमाहींत असच जप्रेवम्हमाहीं समैतमानि समाहींरमाधमालमा धप्रेईल तप्रेवम्हमाहीं तनमम्हरी आपलधमा तमारणिमारधमाकडप्रे पमाम्हणिच म्हच च

कमाध तच तनमम्हमाहींलमा उपधमोरय पडप्रेल. आपलच पमाप कबसल करमा, परहींतन शत्रनलमा समाहींरमा ककहीं “पमापधमाचधमा तमारणिमासमाठठहीं

धप्रेशस णख्रिसत जरमाहींत आलमा,”नतम. १:१५. मम्हणिजप्रे तधमाचधमा अतनल वपतयनिच तनझच तमारणि म्हमोईल. धप्रेशसनिच रशममोनिलमा
दमोनि कजरदमारमासहींबहींधमानिच पशनि वश्वचमाररीलमा. तधमाहींपमैककहीं एकमालमा लम्हमानिशय रककम आपलधमा धनधमालमा दधमाश्वधमाचय
म्हमोतय श्व दस
न रधमालमा बररीच दधमाश्वधमाचय म्हमोतय. धनधमानिच दमोघमाहींसदम्ह जधमाचधमा तधमाचधमा रकममा समोडसनि ददलधमा;

णख्रिसतमानिच रशममोनिलमा वश्वचमारलच हधमा दमोघमाहींपमैककहीं कमोणितमा दप्रेणिप्रेदमार धनधमाश्वर अचधक पयनत कररल ? रशममोनिनिच
उततर कप्रेलच “जधमालमा अचधक समोडलच तमो.” आपणि फमार पमापय आम्हकों, परहींतन आपणिमाहींलमा क्षममा वम्हमाश्वय एतदरर

णख्रिसत मरणि पमाश्वलमा. तधमाचधमा आतमधजमाचच पण
न ध आपणिमाहींकररीतमाहीं बमापमापढ
न च करणिच परन प्रेसच झमालच. जधमाहींलमा तधमानिच
अचधक क्षममा कप्रेलरी तप्रे तधमाजश्वर जधमासत पयनत करणिमार , श्व तधमाचधमा पयतयबद्दल श्व अललौककक

सश्वमाररतधमारमाबद्दल तधमाचच सतनन तसतमोत्र रमाणधमास तप्रे तधमाचधमा रसहींम्हमासनिमाजश्वळ उभप्रे रमाम्हतयल. इशश्वरमाचधमा पप्रेममाचय
पसणिरपणिच कलपनिमा जप्रेवम्हमाहीं आपणिमाहींस म्हमोतप्रे तप्रेवम्हमाहीं पमापमाचयदम्ह धमोगध ककहींमत आपणिमाहींस कळसनि धप्रेतप्रे. आपणिमाहींसमाठठहीं
खमालरीहीं समोडसनि ददलप्रेलधमा समाखळयचय लमाहींबयहीं जप्रेवम्हमाहीं आपनि पमाम्हतकों श्व जप्रेवम्हमाहीं आपणिमाहींपयतधरर णख्रिसतमानिच कप्रेलप्रेलधमा

आतमधजमाचय कमाहींम्हरीहींशय ओळख आपणिमाहींस म्हमोतप्रे, तप्रेवम्हमा आपलच अहींत:करणि पप्रेममानिच श्व पशचमाततमापमानिच भरूनि धप्रेतच.
{WG 31.1}

अधधमाध ४ रमा.—पमापसश्वयकमार
“जमो आपलरी पमातकच झमाहींकतमो तमो कलधमाणि पमाश्वणिमार निमाम्हरीहीं, परहींतन जमो पमाप पदररीहीं घप्रेऊहींनि समोडतमो तमो दधमा
पमाश्वप्रेल.”1 {WG 32.1}

ईशश्वरमाचय दधमा पमापत करूनि घप्रेणधमाचधमा अष्टिरी समाधधमा, नधमाधमाचधमा श्व सहींधनषकतक आम्हप्रेत. पमापमाचय क्षममा वम्हमाश्वय
मम्हणिसनि एखमादरी कषष्टिदमाधक रमोषष्टि आपणि करमाश्वय अशय पभसचय इचचमा निमाम्हरीहीं. आपलधमा षजश्वमाचय रशफमारस

करणधमासमाठठहीं दरस दरस चधमा श्व अनत कषष्टिमाचधमा धमात्रमा करणधमाचय ककहींश्वमा शररीरदहींड समोसणधमाचय कशमाचयदम्ह जरूर

निमाम्हरीहीं; परहींतन जमो मनिनषध आपलच पमाप पदररीहीं घप्रेऊनि तधमाचमा तधमार कररतमो तमोच ममात्र दधमा पमाश्वप्रेल. {WG 32.2}
पप्रेवषतमानिच मम्हष्टिलच आम्हप्रे “तनमम्हरी ननिरमोरय वम्हमाश्वच मम्हणिसनि एकमप्रेकमाहींजश्वळ आपलरीहीं पमातकच कबसल करूनि

एकमप्रेकमाहींसमाठठहीं पमाररनिमा करमा.”1 जधमा एकमा ईशश्वरमालमाच पमापमाचय क्षममा कररतमाहीं धप्रेतप्रे तधमाजश्वळ तनमम्हरीहीं आपलरीहीं
पमातकच कबसल करमा, श्व एकमच कमाहींजश्वळ एकमप्रेकमाहींवश्वरुद्ध कप्रेलप्रेलप्रे ममात्र अपरमाध कबसल करमा. तनमम्हरीहीं आपलधमा

रमत्रमालमा अरर शप्रेजमारधमालमा दख
न वश्वलच असप्रेल तर आपलरी चक
स पदरमाहींत घधमा मम्हणिजप्रे तधमानिच तम
न म्हमाहींलमा ममोकळधमा
मनिमानिच क्षममा करणिच म्हच तधमाचच कतरवध आम्हप्रे; निहींतर ईशश्वरमाचयहीं क्षममा तम
न म्हमाहींलमा ममाचरतलरी पमाम्हरीजप्रे, कमारणि जधमा

भमाश्वमालमा तम
न म्हरीहीं दख
न वश्वलच तय ईशश्वरमाचय ममालमततमा असलधमामळ
न च तधमास दख
न वश्वणधमाहींत तधमाचमा उतपननिकतमार श्व
तमारणिमारमा धमावश्वरूद्ध तम
न म्हरीहीं पमाप कप्रेलच, असच म्हमोईल. “जमो सश्वर पकमारच आमम्हमाहींपममाणिच पमारखलप्रेलमा म्हमोतमा तररी
ननिषपमाप रमाम्हरीलमा, श्व जमो आमचधमा द:न खमानिच कळश्वळलमा”2 श्व जमो आमचधमा पमापमाचमा पतधप्रेक डमार धऊ
न नि

कमाढणधमास समरर आम्हप्रे अशमा तधमा आपलधमा खरधमा मधधसर श्व पमख
न धमाजकमापढ
न च म्हरी कफधमारद आणणिलरीहीं जमातप्रे.
{WG 33.1}
आपलच अपरमाध कबसल करणधमाचधमा बमाबतयहींत जधमाहींनियहीं आपणिमालमा ईशश्वरमापनढच निम कप्रेलच निमाम्हरीहीं अशमा लमोकमाहींनियहीं,
तधमानिच तधमाहींचमा सश्वयकमार करणधमाचधमा अष्टिरीपमैककहीं अरदरीहीं पदम्हलरी अष्टि-निमतप्रेनिच पमाप सश्वयकमार करणधमाचय-पनररी कप्रेलरी
निमाम्हरीहीं. जधमाचधमाबद्दल आपणिमाहींस अनिनतमाप वम्हमाश्वधमाचमा निमाम्हरीहीं अशमा दमैश्वय पशश्वमाततमापमाच अनिनभश्व आपणि घप्रेतलमा

निसप्रेल श्व आपलधमा खरधमा लषजजत षसरतयनिच श्व दभ
न हींर झमालप्रेलधमा अहींत:करणिमानिच आपलधमा पमापमाहींचमा नतरसकमार

करूनि जर तयहीं कबसल कप्रेलरीहीं निमाम्हरीहींत, तर खनलधमा अहींत:करणिमानिच तधमाहींचधमा क्षमप्रेचय अपप्रेक्षमा कप्रेलरी निमाम्हरीहीं असच म्हमोईल;
श्व जर कधयहीं अशय अपप्रेक्षमाच कप्रेलरी निमाम्हरीहीं तर ईशश्वरमाचधमा शमाहींतयचमा लमाभम्हरी कधय झमालप्रेलमा निमाम्हरीहीं असच म्हमोईल.

पसश्वर्गी झमालप्रेलधमा पमापमापमाससनि वश्वननिमनरकत नि म्हमोणधमाचच कमारणि आपलरीहीं अहींत:करणिच निम करणधमास श्व सतधश्वचनिमाहींत
(शनभश्वतरममानिमाहींत) समाहींचरतलप्रेलधमा अष्टिरी कबसल करणधमास आपणि तधमार निमाम्हरीहीं, म्हच म्हमोध. शमासत्रमाहींत सदरम्हस
बमाबयसहींबहींधमानिच उघड उघड सच
स निमा ददलप्रेलमा आम्हप्रे. पमापमाचय कबल
न री, मर तय सश्वर सममाजमाहींत कप्रेलप्रेलरी असमो, अरर
रपन तपणिच कप्रेलप्रेलरी असमो, अहींत:करनिपश्व
स रक श्व सपषष्टिपणिच ममात्र कप्रेलप्रेलरी असलरी पमादम्हजप्रे. अशय कबल
स री पमापय

मनिषन धमापमासनि
स ओढसनि तमाणिनि
स कमाढमाश्वधमाचय निसतप्रे, अरर पमापमाबद्दल नतरसकमार श्वमाष्टिणिमारधमा शयलमाचय खररी

ककहींमत समजणधमाचच समामथधर जधमाहींचच ठमाधयहीं निसतच अशमा मनिषन धमाहींपमासनि
स जबरदसतयनिच कमाढश्वधमाचय निसतप्रे.

अहींतसर आतमधमापमासनि
स सश्वमाभमावश्वकपणिच ननिघमालप्रेलमा पमापमाचधमा कबल
न रीचमा ओघ दधमासमारर ईशश्वरमाकडप्रे आपलमा

ममारर कमाढरीत असतमो. रयतकमारमानिच मम्हष्टिलच आम्हप्रे ककहीं, “मनिमाचच निम धमाहींजश्वळ परमप्रेशश्वर असतमो, आणणि आतमधमानिच
दरीनि असतयल तधमाहींस तमारतमो.”1 {WG 33.2}

अहींत:करणिपश्व
स रक कप्रेलप्रेलरीहीं पमापमाचय कबल
न री म्हरी कमाहींम्हरीहीं वश्वरशषष्टि पकमारचय असनि
स तमो कप्रेलप्रेलरीच पमापच पतधक्ष कबल
स
करतच . तयहीं पमापच कदमाचचत न ईशश्वरमापढ
न च च आणिणधमाचधमा सश्वरूपमाचय असतयल, अरर आपलधमाकडसनि जधमाहींस त्रमास
पमोम्हकोंचलमा असप्रेल अशमा वधकतयपढ
न च कबल
स करणधमासमारखधमा दषन कसतधमाहींचधमा सश्वरूपमाचय असतयल, अरर तकों

समाममाषजक सश्वरूपमाचयहीं असलरीहीं तर सश्वर सममाजमापनढच कबसल करमाश्वधमाचय असतयल. मम्हणिसनि पमापमाचय कबनलरी, मर
तय कमोणितधमाम्हरी पमापमाचय कप्रेलप्रेलरी असमो, पद्धतशयर, मनद्दप्रेससद श्व जधमा पमापमाबद्दल तनमम्हरी अपरमाधय असमाल तयच
कबसल करनिमाररी असलरी पमादम्हजप्रे. {WG 34.1}

शमनश्वप्रेलचधमा श्वप्रेळयहीं इसत्रमाएल लमोक दप्रेश्वमापमाससनि दरन माश्वलप्रे म्हमोतप्रे, श्व आपलधमा पमापमाचच पमाधषशचत भमोरयत म्हमोतच ;

कमारणि ईशश्वरमाश्वररील तधमाहींचमा वश्वशश्वमास उडसनि रप्रेलमा म्हमोतमा. तधमाचच समामथधर श्व रमाषषमाहींश्वर रमाजध करणधमाचच तधमाचच
शम्हमाणिपणि म्हरीहीं ओळखणधमाचय तधमाहींचय शषकत निषष्टि झमालरी म्हमोतय, श्व आपलच कमाधर सहींभमाळसनि तच तडयस

निप्रेणधमावश्वषधयहींचधमा तधमाचधमा बनवद्धचमातनधमारश्वररल ततधमाहींचमा वश्वशश्वमास उडमालमा म्हमोतमा. सश्वर जरमाश्वर सततमा करणिमारधमा

ईशश्वरमास पमाठममोरप्रे म्हमोऊनि सभकोंश्वतमालचधमा इतर रमाषषमाहींपममाणिच रमाजककध अमलमाखमालरी रमाम्हणधमाचय तधमाहींनियहीं इचचमा
बमाळरलरी. तधमाहींस शमाहींततमा पमापत म्हमोणधमापसश्वर्गी तधमाहींनियहीं “आमम्हरी रमाजमा ममारणधमानिच आपलधमा सश्वर पमापमाहींश्वर आणिखमा

दषन कमर कप्रेलच आम्हप्रे”2 हधमापममाणिच पमापसश्वयकमार कप्रेलमा. जधमा पमापमाबद्दल तप्रे रननम्हप्रेरमार ठरप्रेल म्हमोतप्रे तच च पमाप ततधमाहींस
कबनल करमाधमाचच म्हमोतच . तधमाहींचधमा कसतघनिपणिमानिच तधमाहींचधमा जयश्वमास ष्टिमोचणिय लमाश्वसनि तधमामस इशश्वरमापमाससनि दरस
ठप्रेवश्वलच. {WG 34.2}

अहींत:करणिपसश्वरक कप्रेलप्रेलधमा पशचमाततमापरशश्वमाध श्व शयलमाचय सनधमारणिमा झमालधमारशश्वमाध कप्रेलप्रेलमा पमापसश्वयकमार ईशश्वर

ममानध करणिमार निमाम्हरीहीं. जयश्वनिक्रममाहींत कमाधमचमाच फरक झमालमा पमादम्हजप्रे. ईशश्वरमावश्वरुद्ध असलप्रेलमा पतधप्रेक रमोषष्टिरीचमा
तधमार कप्रेलमा पमादम्हजप्रे श्व असच म्हमोणिच म्हमा पमापमाबद्दल झमालप्रेलधमा खरधमाखनरधमा द:न खमाचमाच पररणिमाम म्हमोईल. आपणिमाहींलमा

करमाश्वधमाचच कमाम आपणिमाहींपनढच सपषष्टिपणिच ममाहींडडलच आम्हप्रे. “तनमम्हरी धश्व
न मा, आपणिमाहींस सश्वचच करमा, आपलधमा आचमारमाहींचच
दषन ष्टिपणिच ममाझधमा डमोळधमाहींपनढसनि दरस करमा; दषन ष्टि करणिच समोडमा, उततम करमाधमास रशकमा, नियनत करमाधमास शमोधमा,

जमाचलप्रेलधमाहींस सनखय करमा, अनिमारमामचमा नधमाध करमा, वश्वधश्वप्रेचय दमाद लमाश्वमा.”1 “जर दषन ष्टि रम्हमाणि परत दप्रेईल, श्व जच
म्हरलप्रेलच तच परत भरूनि दप्रेईल, अनधमाध कप्रेलधमाश्वमाहींचनि
स षजश्वमाचधमा निप्रेममापममाणिच श्वतरल, तर तमो श्वमाहींचप्रेलच; मरणिमार
निमाम्हरी.”2 पशचमातमापमावश्वशधयहीं समामरतमाहींनिमा पलौल मम्हणितमो “दप्रेश्वमाचधमा मनिमापममाणिच तनमचधमा द:न खमाचमा पकमार म्हमोतमा,

धमाच रमोषष्टिरीनिच तम
न म्हमाहींस कप्रेश्वढरी कळकळ, म्हमोध. कप्रेश्वढच दमोषननिश्वमारणि, म्हमोध, कप्रेश्वढमा सहींपमाप,म्हमोध, कप्रेश्वढच भध, म्हमोध,

कप्रेश्वढरी उतकहींठमा,म्हमोध, कप्रेश्वढरी आसरमा, म्हमोध, कप्रेश्वढरी रशक्षमा करणधमाचय बवन द्ध म्हरीहीं उतपननि झमालरीहीं. धमाकमाममाहींत तम
न म्हरीहीं
सश्वर पकमारच ननिदर्दोष आम्हमाहीं असच तम
न म्हरी पतवश्वलच”3 {WG 35.1}

पमापमामळ
न च मनिमाचधमा नियनतदृषषधमा शषकत श्व धयर म्हमोतमातमा तप्रेवम्हमाहीं दषन कमर करणिमारमाहींस आपलधमा आचरणिमाहींतयल
वधहींरच ददसत निमाम्हरीहींत श्व पमापमाचधमा अपरमाधमाचधमा मम्हततश्वमाचय धमोगध कलपनिमा तधमास म्हमोत निमाम्हरीहीं ; श्व पवश्वत्र
आतमधमाचच दमोषय ठरवश्वणधमाचच जच समामथधर तधमाचधमा इचचप्रेस तधमानिच ममानि नि ददलमा तर तमो आपलधमा

पमातकमाहींवश्वषधयम बम्हनतप्रेक अहींधदृषषष्टि बनितमो. तधमानिच कप्रेलप्रेलप्रे पमापसश्वयकमार अहींत:करणिपसश्वरक श्व कळकरळचप्रे निसतमात.
अमनक अमनक रमोषष्टिरी निसतधमा तर मयहीं अमक
न अमनक कप्रेलच असतच अशमा पकमारचधमा सबबय तमो जधमा
अपरमाधमाहींबद्दल ततधमाचय ननिभरतसनिमा कप्रेलरी जमातप्रे तधमा अपरमाधमाहींश्वर पमाहींघरूणि घमालणधमासमाठठहीं प नढच आणणितमो. {WG
35.2}

आदमाम श्व म्हवश्वमा धमाहींनियहीं मनिमा कप्रेलचलप्रे फळ खमाललधमानिहींतर तधमाहींस लजजमा श्व भयतय श्वमाष्टिसहीं लमारलरी. पदम्हलधमा परम

तधमाहींचमा वश्वचमार, आपलधमा पमापमाबद्दल कमाध सबब समाहींरमाश्वय श्व भधहींकर समरणिदहींड कसमा चक
न श्वमाश्वमा म्हमा म्हमोतमा. पभनि
स च
तधमाहींस तधमाहींनियहीं कप्रेलप्रेलधमा पमातकमासहींबहींधमानिच वश्वचमाररलच तप्रेवम्हमाहीं कमाहींम्हरीहीं दमोष ईशश्वरमाश्वर श्व कमाहींम्हरीहीं आपलधमा

सम्हधरमरणियश्वर ठप्रेऊनि आदमाम मम्हणिमालमा. “जय सत्रय तसहीं मलमा ददलरी नतनिच तधमा झमाडमाचच फळ मलमा ददलच श्व मधमाहीं
खमाललच.” बमाधकमोनिप्रेदम्ह आपलधमापररी सपमारश्वर दमोष ठप्रेऊनि तय मम्हणिमालरी “समापमानिच मलमा भनलवश्वलच आणणि मधमाहीं

खमाललप्रे”1 तसहीं अरमोदर सपरच कशमालमा कप्रेलमास ? तधमालमा एदप्रेनिमधधच धप्रेऊनि कमा ददलचस ? अशमापकमारप्रे सश्वतमाहींचधमा

पतनिमाचय जबमाबदमाररी ईशश्वरमाश्वर ढकलणिमारप्रे पशनि पमापमाबद्दल समाहींचरतलप्रेलधमा तधमाहींचमा सबबयहींत रभर्भींत अरमारनिच म्हमोतप्रे.
सश्वतमाहींस नधमाधय ठरवश्वणधमाचय बनवद्ध असतधमाचमा मसळ पनरूष लबमाडमाहींचमा बमाप जमो समैतमानि तधमाजपमाससनि उतपननि

म्हमोऊनि आदमाममाचधमा श्वहींशजमात कमाधम रमादम्हलरी निसलधमामनळच ईशश्वरमास ममानध झमालरी निमाम्हरीहीं. खरमा अनिनतमाप मम्हष्टिलमा
मम्हणिजप्रे तमो सश्वतमाहींचधमा अपरमाधमाचच ममाप, फसश्वणिसक अरर लबमाडय नि कररतमाहीं सश्वतमाहींचधमाश्व रशरमाश्वर घधमाश्वधमास

लमाश्वयल. रररीब जकमातदमारमापममाणिच आकमाशमाकडप्रे वश्वशप्रेष ररीतयनिच दृषष्टिरी नि लमावश्वतमाहीं “म्हच ईशश्वरमा, मज पमापधमाश्वर दधमा
कर.”2 असच तमो मम्हणिप्रेल. जप्रे आपलरीहीं पमापच कबसल करतयल तप्रेच नधमाधय ठरतयल, कमारणि पशचमाततमापय
आतमधमाबद्दल पभन णख्रिसत सश्वतमाहींचधमा रकतमानिच मधधसरय कररील. {WG 36.1}

जधमाहींत पमापमाहींबद्दल कमोनितयदम्ह सबब समाहींचरतलप्रेलरी निवम्हतय श्व सश्वतमाहींस नधमाधय ठरवश्वणधमाचमा पधतनि कप्रेलमा निवम्हतमा,
अशय खरधमा पशचमाततमापमाचय श्व लमाजप्रेचय शमासत्रमाहींत जय उदमाम्हरणिच समाहींचरतलरीहीं आम्हप्रेत तधमामत पमापमामरयकमारमाचच

लक्षणि सपषष्टिपणिच समाहींचरतलच आम्हप्रे. पप्रेवषत पलौलमानिच सश्वतमामचमा बचमाश्व करणधमाचमा पधतनि कप्रेलमा निवम्हतमा. आपलधमा
पमापमाचच सश्वरूप कमय करणधमाचमा पधतनि नि कररतमाहीं तधमानिच तच शकध नततकधमा श्वमाईष्टि षसरतयहींत उघड करूनि
दमाखवश्वलच. तमो मम्हणितमो, {WG 36.2}

“मनखध धमाजकमाहींपमाससनि अचधकमार रमळश्वसनि बम्हसत पवश्वत्र लमोकमाहींस बहींदरीशमाळप्रेत ककोंडसनि ष्टिमाककलच, आणणि ततधमाहींचधमा
घमातमास मयहीं समषतत ददलरीहीं; आणणि पतधप्रेक सभमासरनिमाहींत तधमास श्वमारहींश्वमार शमासनि करुनि दभ
न मारषणि करणधमास

लमाश्वणधमाचमा पधतनि कररीत असच, आणणि तधमाहींश्वर अनतशध वपसमाळसनि बमाम्हप्रेरचधमा निररमाहींपधर्वांत दप्रेखयल मय तधहींचधमा
पमाठठस लमारच .”1 “णख्रिसत धप्रेशन पमापधमाहींस तमारमाधमास आलमा, तधमा सश्वर पमापधमाहींत मय मनखध आम्हप्रे.”2 “णख्रिसत धप्रेशन

पमापधमाहींस तमारमाधमास आलमा, तधमा सश्वर पमापधमाहींत मय मनखध आम्हप्रे.” खरधमा पशचमाततमापमाचधमा सश्वमाधयनि म्हमोऊनि निम श्व
कषष्टिरी झमालप्रेलधमा अहींत:करणिमालमाच ईशश्वरमाचधमा पयतयचय श्व ककलवम्हररी धप्रेरच ददलप्रेलधमा ककमतयचय कमाहींम्हरीहींशय ककहींमत
समजणिमार: आणणि जधमा पममाणिच मल
न रमा आपलधमा वपध बमापमापढ
न च कबल
न रीजबमाब दप्रेतमो तधमापममाणिच खरमा
पशचमाततमापय मनिषन ध आपलरीहीं पमापच ईशश्वरमापढ
न च ममाहींडतमो. {WG 37.1}

अधधमाध ५ श्वमा.—आतमननिश्वप्रेदनि
“तनमम्हरीहीं आपलधमा समारधमा हृदधमानिच मलमा शमोधमाल तप्रेवम्हमाहीं तनमम्हरी म्हनडकमाल श्व पमाश्वमाल,”1 असच दप्रेश्वमाचच श्वचनि आम्हप्रे.
सश्वभमाश्वत:च आपणि ईशश्वरमापमाससनि दरन माश्वलप्रेलप्रे आम्हकोंत. “अपरमाधमाहींनिय श्व पमापमागनिय मप्रेलप्रेलच” “सश्वर मसतक द:न खय श्व
सश्वर हृदध रमोरय आम्हप्रे; तधमाहींत कमाहींम्हरीहीं आरमोगध निमाम्हरीहीं,” असच आपलच श्वणिरनि पवश्वत्र आतमधमानिच कप्रेलच आम्हप्रे.

समैतमानिमाचधमा पमाशमाहींत पसणिरपणिच अडललप्रेलच श्व “तधमानिच आपलधमा इचचप्रेस श्वश म्हमोणधमासमाठठहीं धरलप्रेलच.”2 असप्रे आपणि
आम्हकोंत आपणिमाहींस बरच करणधमाचय श्व तधमाचधमा पमाशमाहींतसनि मनकत करणधमाचय ईशश्वररी इचचमा आम्हप्रे, परहींतन असच

म्हमोणधमास जधमाअरर्गी आपनिमाहींमधधच सश्वरसश्वयहीं पमालष्टि म्हमोणिच जरूर आम्हप्रे, श्व आपलमा सश्वभमाश्व निश्वयनि बनिणिच जरूर
आम्हप्रे, तधमाअरर्भीं आपणि तधमास पसणिरपणिच शरणि रप्रेलच पमादम्हजप्रे. {WG 39.1}

आजपधर्वांत षजतकधमा लढमाधमा झमालधमा तधमा सश्वमारत “सश्व” चधमा वश्वरुद्ध कप्रेलप्रेलरी लढमाई अनतशध मम्हततश्वमाचय आम्हप्रे .
ईशश्वरमाचधमा इचचप्रेलमा सश्वमापरणि करणिच श्व तधमालमा सश्वरसश्वय शरणि जमाणिच हधमा रमोषष्टिरीलमा बरमाच झरडमा करमाश्वमा

लमारतमो; परहींतन आतमधमालमा पवश्वत्रपणिमा पमापत म्हमोणधमापश्व
स र्गी तधमानिच ईशश्वरमालमा शरणि रप्रेलच पमादम्हजप्रे. {WG 40.1}

अहींधदृषष्टिरीनिच कप्रेलप्रेलच आतमसमपरणि श्व अवश्वचमारमानिच कप्रेलप्रेलप्रेम आतमसहींधमनि धमाहींचधमा पमाधमाश्वर उभमारलप्रेलच असच
समैतमानिमानिच भमासवश्वलधमापममाणिच दप्रेश्वमाचच रमाजध निमाम्हरीहीं. तच आपलधमा बवन द्धस श्व सदसदवश्वचमारशकतयस पष्टिणिमारच आम्हप्रे.
उतपननि कप्रेलप्रेलधमा पमाणधमास तधमानिच पमाचमारणि कप्रेलच आम्हप्रे. ककहीं “धमाम्हमो, आपणि वश्वश्वमाद करुहीं.”1 तधमानिच ननिममारणि
कप्रेलप्रेलधमा पमाणधमाहींचधमा इचचमाशकतयश्वर तमो जल
न म
स कररीत निमाम्हरीहीं श्व निमाखष
न यनिच श्व बवन द्धपरन :सर नि कप्रेलप्रेलधमा

आतमननिश्वप्रेदनिमानिच मनिमाचयहीं अरर शयलमाचय श्वमाढ म्हमोणधमास पनतबहींध म्हमोऊनि तच मनिषन धमालमा ठरमावश्वक रनत ददलप्रेलच
एक धहींत्रच बनिश्वयल. परहींतन अशमा पकमारचमा ईशश्वरमाचमा इरमादमा निमाम्हरीहीं. सकलसषस षष्टिचमा मनरनष्टिमणणि जमो मनिनषधपमाणिय
तधमास शकध तधमा उचच षसरतयस पमोम्हकोंचश्वमाश्वच अशय तधमाचय इचचमा आम्हप्रे, तधमानिच मनिनषधमापनढच उचच षसरतयचच

चचत्र ठप्रेवश्वलच अससनि आपलधमा कसपप्रेनिच तधमास तच पमापत करूनि दधमाश्वच अशय तधमाचय इचचमा आम्हप्रे. ईशश्वररी इचचप्रेनिच

कमाधर आपणिमाहींमधधच वम्हमाश्वच श्व तधमासमाठठहीं आपणि सश्वतमाहींलमा तधमास श्वमाम्हसनि घधमाश्वच मम्हणिसनि तमो आपणिमाहींस बमोलमाश्वयत
आम्हप्रे. पमापमाचधमा रनलमामचरररीपमाससनि मनकत म्हमोऊनि दप्रेश्वपनत्रमाहींचधमा श्वमैभश्वधनकत सश्वतहींत्रतप्रेचमा लमाभ घचणिच म्हच आपलधमा
इचचप्रेश्वर अश्वलहींबसनि आम्हप्रे. {WG 40.2}

आतमननिश्वप्रेदनि करमाश्वधमाचच मम्हणिजप्रे जधमा रमोषष्टिरीमनळच ईशश्वरमापमाससनि आपणि दरस रमाम्हसहीं तधमा सश्वर रमोषष्टिरीहींचमा तधमार
करणिच म्हमोध; हधमावश्वषधयहीं तरक पभन धमानिच मम्हष्टिलच आम्हप्रे, “तनमम्हमाहींतयल जमो आपलधमा सश्वरसश्वमाचमा तधमार कररीत निमाम्हरीहीं
तधमाचधमानिच ममाझमा रशषध म्हमोश्वश्वत निमाम्हरीहीं.”1 जय जय रमोषष्टि आपलधमा अहींत:करणिमालमा ईशश्वरमापमाससनि दरस कररील तधमा
तधमा रमोषष्टिरीचमा आपणि तधमार कप्रेलमा पमादम्हजप्रे. दवधलमोभ म्हरी एक समैतमानिमाचय आपनिमाहींस बद्ध करणिमाररी समोनधमाचय
बप्रेडयच आम्हप्रे. ककनतर श्व ऎम्हरीक सनममानि म्हच च जधमाचच दमैश्वत अशमा लमोकमाहींचमा दस
न रमा एक श्वरर आम्हप्रे. आणिखय

ककतधप्रेक असप्रे आम्हप्रेत, ककहीं सनखसश्वमारर श्व अहींरचमोरपणिमा म्हच च तधमाहींचच बयद ! अशमा लमोकमाहींचच श्वरर समाफ निमाम्हरीसप्रे

करूनि ष्टिमाककलप्रे पमादम्हजप्रेत. अधर ईशश्वरमाचप्रे श्व अधर जरमाचच असच आपणिमाहींस म्हमोतमाहीं धप्रेत निमाम्हरीहीं. ईशश्वरमाचप्रे असप्रे पसणिर

असलधमारशश्वमाध आपणि तधमाचय लचकरच निवम्हप्रेत. ककतधप्रेक असप्रे आम्हप्रेत, ककहीं तप्रे ईशश्वरमाचप्रे ननिधम पमाळणधमास, उततम
शयल बनिवश्वणधमास, श्व मनषकत रमळवश्वणधमास सश्वतमाहींचधमाच पधतनिमाहींश्वर वश्वसहींबसनि रमाम्हसनि दप्रेश्वमाचय सप्रेश्वमा करणधमाचमा

बमाणिमा बमाळरणिमारप्रे आम्हप्रेत. णख्रिसतय पयतयचधमा रमोर जमानिमानिच तधमाहींचच अहींत:करणि उचहींबळसनि धप्रेत निमाम्हरी, परहींतन
ईशश्वरमानिच लमाश्वनि
स ददलप्रेलरी जयहीं कतरवधच आम्हप्रेत तयहीं करणधमाचमा तप्रे पधतनि कररतमात, जणिहींक
स माध हधमादश्वमारच

सश्वररपमाषपत म्हमोईल. अशमा पकमारचधमा धमर कनचकमाममाचमा आम्हप्रे. णख्रिसतमाचच श्वमासतवध जधमा श्वप्रेळयहीं अहींत:करणिमाहींत म्हमोतच
तधमा श्वप्रेळयहीं तधमाचधमा पयतयनिच तधमाशय झमालप्रेलधमा दळणिश्वळणिमाचधमा आनिहींदमानिच आतममा इतकमा भरूनि जमातमो, ककहीं तमो
श्व णख्रिसत म्हरीहीं दमोनम्हरी एकरुपच म्हमोऊनि जमातमात, श्व कप्रेश्वळ तधमाचप्रेच दठकमाणियहीं धधमानि असलधमामनळच तधमाचच “सश्व”

तश्व अजयबमात निमाम्हरीसच म्हमोऊनि णख्रिसतपप्रेम म्हमाच तधमाचधमा कसतधमाहींचमा झरमा म्हमोतमो. जधमाहींस ईशश्वरमावश्वषधयहीं उतकष्टि पप्रेम
श्वमाष्टित असतच , तप्रे तधमास कमयहींत कमय असप्रेम दप्रेणधमाचय इचचमा कररीत निमाम्हरीहींत. तर तधमास षजतकच जमासत दप्रेतमा
धप्रेईल असचच पम्हमात असतमात. ममोठधमा औतसनकधमानिच तप्रे सश्वरसश्व अपरणि कररीतमात श्व जधमा रमोषष्टिरीचमा शमोध तप्रे
कररीत असतमात तधमा रमोषष्टिरीचधमा मम्हतश्वमाचधमा ममानिमानिच तप्रे आपलरी कळकळ दमाखवश्वतमात, अशमा अरमाध

पप्रेममारशश्वमाध णख्रिसतय कमामचरररी मम्हणिजप्रे ननिवश्वळ बडबड, पमोकळ आचमार श्व ओहींझच लमादलप्रेलच एक सहींकष्टिच म्हमोध.
{WG 40.3}
णख्रिसतमालमा सश्वरसश्व अपरणि करणिच म्हमा सश्वमारत ममोठमा सश्वमाररतधमार आम्हप्रे. असप्रेम तनमम्हमाहींस श्वमाष्टितच कमाध ? “णख्रिसतमानिच
मजसमाठठहीं कमाध ददलच आम्हप्रे” म्हप्रे तम
न म्हरीहीं सश्वतमाहींलमाच पस
न मा. तधमा दप्रेश्वमाचधमा पत्र
न मानिच आपलधमा तमारणिमासमाठठहीं जयश्व, पप्रेम,
द:न खसम्हनिशयलतमा श्वरमैरप्रे सश्वर कमाम्हरीहीं ददलच आम्हप्रे. इतकधमा ममोठधमा पप्रेममालमा पमात्र निसलप्रेलप्रे जप्रे आपणि तधमा

आमम्हमालमा आपलरीहीं अहींत:करणिच तधमापमासनि
स दरस रमाखणिच सहींभश्वप्रेल कमाध ? आपलधमा आधषन धमाहींत क्षणिकोंक्षणियहीं तधमाचधमा
कसपप्रेनिच पमापत म्हमोणिमारधमा सख
न माचप्रे श्वमाष्टिप्रेकररी आपणि म्हमोत आम्हकों, श्व हधमाच कमारणिमासतश्व जधमा अजमानिमापमासनि
स श्व

द:न खमापमासनि
स आपलमा बचमाश्व झमालमा आम्हप्रे तधमाचमा अनिभ
न श्व आपणिमाहींस पणि
स रपणिच घडसनि धप्रेत निमाम्हरीहीं. जधमालमा आमचधमा
पमापमाहींनिय नचननिवश्वषचचननि कप्रेलच, तधमाकडप्रेच ममात्र आमम्हरी पम्हमाश्वच , परहींतन तधमाचधमा पप्रेममाकडप्रे श्व तधमानिच कप्रेलप्रेलधमा

आतमधजमाकडप्रे दल
न रक्ष करमाश्वच कमाध ? श्वमैभश्वधनकत पभसचधमा झमालप्रेलधमा अपममानिमाचधमा दृषष्टिरीनिच बरमाच झरडमा करूनि
श्व नियच षसरतय पतकरूनि ममात्र आपणिमाहींस समाश्वरकमालरीकमा जयश्वनि पमापत म्हमोईल मम्हणि सनि आपणि कनरकसर करमाश्वय
कमाध ? {WG 42.1}

ईशश्वर आमचमा सश्वयकमार कररीलच अशय म्हमय ददलधमारशश्वमाध पशचमाततमापय श्व लषजजत अहींत :करणिमानिच तधमाजकडप्रे
जमाणधमाचय आमम्हमाहींस कमाध जरूररी आम्हप्रे, असमा पशनि अहींत:करणिमाहींत तमाठमा असलप्रेलप्रे बरप्रेच लमोक वश्वचमाररीत

असतमात. हधमा तधमाहींचधमा पशनिमास उततर मम्हणिसनि मय तधमाहींस णख्रिसतमाकडप्रे बमोष्टि दमाखवश्वतकों. तमो ननिषपमाप-निवम्हप्रे

हधमादम्हपप्रेक्षमाहीं जमासत अससनि ईशश्वरमाचमा जधप्रेषठ पनत्र म्हमोतमा, परहींतन मनिनषधजमातयकररीतमाहीं दप्रेश्वमानिच तधमालमा पमाप असच कप्रेलच.
“तमो अपरमाधधमाशयहीं ममोजलप्रेलमा म्हमोतमा; आणणि तधमानिच बम्हनतमाहींचय पमापच समादम्हलरी, आणणि अपरमाधधमाहींसमाठठ मधधसरय
कप्रेलरीहीं”1 {WG 42.2}
आपणि सश्वरसश्व दधमाश्वधमाचच मम्हणिजप्रे कमाध दधमाश्वधमाचच ? तर मलरीनि झमालप्रेलच अहींत:करणि शनद्धयकरणिमासमाठठहीं,

तधमाचधमा सश्वतमाचधमा रकतमानिच तच सश्वचच करणधमासमाठठहीं, श्व तधमाचधमा अनिनपमप्रेध पप्रेममानिच आपलच तमारणि म्हमोणधमासमाठठहीं
दधमाश्वधमाचच आम्हप्रे. अशय षसरतय असतमाहींम्हरी सश्वरसश्व अपरणि करणिच मनिनषधमाचधमा षजश्वमाश्वर धमाश्वच आहीं ! “षजश्वमाश्वर
धप्रेतच” म्हप्रे शबद ऎकमाश्वधमास श्व लमोम्हमाश्वधमासदम्ह मलमा खरमोखर लमाज श्वमाष्टितप्रे ! {WG 42.3}

आपलधमा धमोगध तधमा फमाधदधमासमाठठहीं जय रमोषष्टि रमाखसनि ठप्रेश्वणिच इषष्टि आम्हप्रे नतचमा आपणि तधमार करमाश्वमा असच

ईशश्वरमाचच मम्हणिणिच निमाम्हरीहीं. तमो जच जच मम्हणिसनि कमाहींम्हरीहीं करतमो तधमा सश्वमारत तधमाचमा म्हप्रेतन आपलधमा लप्रेकरमाहींचच कलधमाणि

वम्हमाश्वच म्हमाच असतमो. जधमाहींनियहीं णख्रिसतमालमा पतकररलच निमाम्हरीहीं तधमास तप्रे सश्वतमाहीं रमळवश्वतयल तधमापप्रेक्षमाहीं वश्वशप्रेषच अचधक
दप्रेणधमाचमा तधमाचमा इरमादमा आम्हप्रे म्हच तधमाहींनियहींजमाणिणधमाचय तधमाचय इचचमा आम्हप्रे. मनिषन ध जप्रेवम्हमाहीं ईशश्वरमावश्वरुद्ध वश्वचमार

कररतमो श्व श्वमारतमो तप्रेवम्हमाहीं तमो सश्वतमालमा अचधक अपमाध करूनि घप्रेतमो, श्व आपलधमा आतमधमावश्वरुद्ध अनत ममोरमा
अनधमाध कररतमो. सश्वमारम्हसनि अचधक असप्रेम कलधमाणि कशमाहींत आम्हप्रे म्हच जधमास ममाम्हरीत आम्हप्रे, श्व जमो आपणि उतपननि
कप्रेलप्रेलधमा पमाणधमाहींचधमा कलधमाणिमाचयच धमोजनिमा कररीत असतमो अशमा तधमा ईशश्वरमानिच मनिमा कप्रेलप्रेलधमा पमाणधमाहींचधमा
कलधमाणिमाचयच धमोजनिमा कररीत असतमो अशमा तधमा ईशश्वरमानिच मनिमा कप्रेलप्रेलधमा ममारमारत खरमा आनिहींद समापडणिच
असहींभश्वनियध आम्हप्रे. ईशश्वररी आजप्रेचधमा उललहींघनिमाचमा ममारर मम्हणिजप्रे द:न खमाचमा ममारर म्हमोध. {WG 43.1}

आपलरीहीं लप्रेकरच द:न ख समोशयत असतमाहीं तच पमाम्हणधमाहींत ईशश्वरमालमा आनिहींदमा म्हमोतमो अशमा तम्हर चय वश्वचमारसरणिय चक
न कचय

आम्हप्रे. सश्वर सश्वरर मनिनषधमाचधमा सनखमासमाठठहीं कळकळ बमाळरयत आम्हप्रे. आपलधमा सश्वरर्गीध वपतधमानिच उतपननि कप्रेलप्रेलधमा
कमोणितधमादम्ह पमाणधमालमा आनिहींदरुप रम्ह
स माहींत रशरणधमास तमो बहींदरी कररीत निमाम्हरीहीं. जधमाहींचधमा धमोरमानिच द:न ख श्व ननिरमाशमा

म्हरीम पमापत म्हमोतयल श्व जधमा आपणिमाहींस सनखमाचधमा सश्वरमारचमा दरश्वमाजमा बहींद कररतयल अशमा रमोषष्टिरीहींपमाससनि अरलपत
रमाम्हणधमास ईशश्वरमाचय इचचमा आपणिमाहींस समाहींरत आम्हप्रे. मनिनषधप्रेम जधमा षसरतयहींत असतयल तधमा षसरतयहींत तधमाहींचधमा
ररजमा, तधमाहींचधमा उणियश्वमा श्व तधमाहींचप्रे दमोष धमासम्हश्वतरममानि तधमाहींस सश्वयकमारमाश्वधमास जरमाचमा तमारक तधमार आम्हप्रे . जप्रे

लमोक तधमाचच जसहीं आपलधमा ममानिप्रेश्वर घप्रेउनि तधमाचच ओझच श्वमाम्हतमात, तधमाहींस तमो आपलधमा रकतमानिच पमापमापमाससनि शनद्ध
करुनि रमोर पकमारचच तमारणि दप्रेईल, इतकचच निवम्हच ,तर जधमा रमोषष्टिरीहींवश्वषधय तधमाहींचच अहींत:करणि भनकप्रेलच असप्रेल, तधमा
रमोषष्टिरी तधमाहींस दप्रेऊनि तच तपस त कररील. जयश्वनिमाचधमा भमाकररीसमाठठहीं जप्रे तधमाकडप्रे धप्रेतमात तधमा सश्वमारस शमाहींततमा श्व

वश्वश्रमाहींनत दधमाश्वय म्हमा ततधमाचमा म्हप्रेतन आम्हप्रे. जच अतधसचच सनख आजमाभहींर करणिमारमास कधयहींदम्ह पमापत म्हमोणिमार निमाम्हरीहीं
तधमा सनखमाचधमा ममारमारस निप्रेणिमाररीहीं जयहीं कतरवधच असतयल तयच ममात्र आपणि करमाश्वयहीं अशय तधमाचय इचचमा आम्हप्रे .

अहींत:करणिमाहींत णख्रिसतमाचच श्वमासतश्व श्व श्वमैभश्वमाचय आशमा म्हच च आतमधमाचच खरच श्व आनिहींदमाचच षजणिच आम्हप्रे. {WG 43.2}
मय सश्वतमाहीं पसणिरपणिच दप्रेश्वमाचधमा सश्वमाधयनि कसच वम्हमाश्वच धमावश्वषधयहीं पनषकळजणि शमोध कररीतमात. तधमालमा श्वमाम्हसनि घप्रेणधमास
तनमम्हरी इषचचतमाहीं खरच , परहींतन तनमम्हरी निमैनतक समामथधमारनिच दब
न रल अससनि सहींशधरूप रनलमामचरररीहींत रुतसनि रप्रेलप्रेलप्रे
आम्हमाहींत श्व पमापय आधनषधक्रममाचधमा जदलप्रेलधमा सहींश्वधयचधमा तमाबधमाहींत समाहींपडलप्रेलरी तनमचय श्वचनिच , तनमचच ननिशचध म्हरीहीं
श्वमाळसचधमा दमोरमासमारखय आम्हप्रेत. तनमचप्रे वश्वचमार, तनमचधमा उमर्गी, तनमचधमा आश्वडय हधमाहींस तनमम्हमाहींस तमाबधमाहींत ठप्रेश्वतमाहीं
धप्रेत निमाम्हरीहीं. ममोडलप्रेलधमा श्वचनिमाहींनियहीं श्व करमारमाहींनियम आतमवश्वशश्वमास डळनिळसनि जमातमो, श्व तधमामळ
स च ईशश्वर आपलमा
सश्वयकमार करणिमार निमाम्हरीहीं. तम
न चधमा इचचमाशकतयचच समामथधर ककतय आम्हप्रे म्हच च कमाध तच समजणधमाचय तम
न म्हमाहींस
आश्वशधकतमा आम्हप्रे. म्हरी इचचमाशषकत मम्हणिजप्रे मनिषन धसश्वभमाश्वमाहींतयल सततमा करणिमाररी, सश्वर रमोषष्टिरीचमा ननिणिरध

करणिमाररी श्व बरधमाश्वमाईष्टिमाहींतनि
स पसहींतयनिरू
न प ग्रम्हणि करणिमाररी शषकत म्हमोध. पतधप्रेक बमाब धमा इचचमाशषकतचधमा धमोगध
कमाधमारश्वर अश्वलहींबनि
स असतप्रे. ईशश्वरमानिच मनिषन धमाहींस चमाहींरलधमाश्वमाईष्टिमाचय ननिश्वड करूनि मनिमास श्वमाष्टिप्रेल तच ग्रम्हणि

करणधमाचच समामथधर ददलच आम्हप्रे; श्व तधमा समामथधमारचमा उपधमोर करणधमाचच कमाम तधमाहींचच आम्हप्रे. अहींत:करणिमाचधमा

आश्वडय ईशश्वरमापरणि कररीतमाहीं धप्रेत निमाम्हरीहींत, परहींतन तधमाचय सप्रेश्वमा करणधमाचच पसहींत करणिच म्हच तनमम्हमाहींस कररतमा धप्रेतच.

तनमचय इचचमा तधमालमा दप्रेतमाहीं धप्रेतच. तनमचय इचचमा तधमाचधमा सश्वमाधयनि रमाम्हरील. तमोच तनमचधमा आश्वडयनिमाश्वडयहींचच कचद
म्हमोऊनि रमाम्हरील, श्व तनमचच वश्वचमार तधमाशयहीं अनिनरुप असप्रे म्हमोतयल. {WG 44.1}

चमाहींरनलपणिमाचय श्व पवश्वत्रपणिमाचय आशमा म्हरी चमाहींरलरी खररी, परहींतन तय नततकधमाश्वरच जर रमाहींबलप्रे तर नतचमा

कमाहींम्हरीहींएक उपधमोर निमाम्हरीहीं. असच असप्रेल तर {WG 44.2}
पषन कळ लमोक णख्रिसतय म्हमोणधमाचय निस
न तय आशमा धरूनि बसणधमाहींतच आपलप्रे जनम वधरर घमालवश्वतयल. सबब
आशप्रेबरमोबर आपलरी इचचमा ईशश्वरमापरणि करणधमाचच कमामम्हरी तधमाहींनियहीं निप्रेष्टिमानिच चमालवश्वलच पमादम्हजप्रे. {WG 45.1}

मनिनषधमाचधमा इचचप्रेस चमाहींरलच श्वळणि रमळमालधमानिच अहींत:करणिमाहींत सश्वरसश्वयहीं पमालष्टि म्हमोतमो, श्व म्हच चमाहींरलच श्वळणि तधमानिच
आपलरी इचचमा णख्रिसतमापरणि कप्रेलधमारशश्वमाध पमापत म्हमोणिच निमाम्हरीहीं. तय एकदमाहीं णख्रिसतमापरणि कप्रेलरी मम्हणिजप्रे सश्वभमाश्वमाहींत
षसररतमा पमापत म्हमोणधमासमाठठहीं ईशश्वररीसमामथधर अहींत:करणिमाश्वर कमाधर कररीतच , श्व तनमचधमा आधनषधक्रममास निश्वयनि
ददशमा पमापत म्हमोतप्रे. {WG 45.2}

अधधमाध ६ श्वमा.—श्रद्धमा आणणि सश्वयकमार
पवश्वत्र आतमधमानिच तनमचधमा वश्वचमारशकतयस चलनि ददलधमामनळच पमापमाचय दषन ष्टितमा, तधमाचच समामथधर, तधमाचमा अपरमाध
श्व तधमापमाससनि म्हमोणिमारच द:न ख हधमाहींचय तनमम्हमाहींस कमाहींम्हरीहींशयहीं कलपनिमा म्हमोतप्रे श्व तधमामनळच तनमम्हरी तधमाचमा नतरसकमार

कररीतमाहीं. तधमानिचच आपलरी ईशश्वरमापमाससनि तमाष्टिमातसष्टि कप्रेलरी कप्रेलरी आम्हप्रे श्व तधमा दषन ष्टिमाचधमा समामथधमारचधमा कचमाष्टिरीहींत
आपणि समाहींपडलकों आम्हकों असच जमानि तनमम्हमाहींस म्हमोतच , तधमाचधमा तमाश्वडयहींतसनि सनष्टिणधमाचमा जसजसमा तनमम्हरी पधतनि

कररीतमाहीं तसतशयम तनमचधमा अशकतपणिमाचय खमात्रय तनमम्हमाहींस पष्टितच . तनमचच म्हप्रेतन अपवश्वत्र असतमात श्व अहींत:करणि
मलरीनि असतच . आपलच षजणिच सश्वमारर्गी श्व पमापय आम्हप्रे असच तनमचधमा निजरप्रेस धप्रेतच. क्षमप्रेचय, शनद्धयकरणिमाचय श्व

पमापमाचधमा तमाश्वडयहींतसनि मनकत म्हमोणधमाचय अपप्रेक्षमा तनमम्हरी कररीतमाहीं, परहींतन ईशश्वरमाशयहीं एकतमानितमा श्व सश्वरूपतमा हधमा
पमापत म्हमोणधमास तनमम्हमाहींस कमाध कररीतमाहीं धप्रेईल ? {WG 46.1}

आतमधमाचप्रेठमाधयहीं शमाहींततमा, पप्रेम श्व पमापमाचय क्षममा हधमाहींचय तनमम्हमाहींस आश्वशधकतमा आम्हप्रे. म्हरीहीं पमैकमा दप्रेऊनि वश्वकत घप्रेतमाहीं
धप्रेत निमाम्हरीहींत, बवन द्धनिच श्व शम्हमाणिपणिमानिच पमैदमा कररीतमाहीं धप्रेत निमाम्हरीहींत, श्व तम
न चधमा सश्वतमाहींचधमा पधतनिमानिच तयहीं तम
न म्हमाहींस
पमापत म्हमोत निमाम्हरीहींत. परहींतन ईशश्वर तयहीं तम
न म्हमाहींस “पमैकधमाश्वमाहींचनि
स अरर ममोलमाश्वमाहींचनि
स ”1 कप्रेश्वळ दप्रेणिरयदमाखल दप्रेतमो.

तम
न म्हरी म्हमात घमालनि
स जर तयहीं दप्रेणिरय चमाहींचपलरीहींत तर तय तम
न चयच आम्हप्रे. परमप्रेशश्वर मम्हणितमो “तम
न चय पमापप्रे जररी
लमाखप्रेसमारखयहीं असलरीहीं तररी तयहीं बफमारसमारखय पमाहींढररी म्हमोतयल. ककररमजमापममाणिच जररी तयहीं तमाहींबडय असलरी तररी

लमोकररीसमारखयहीं पमाहींढररी म्हमोतयल.”2 “मय तम
न म्हमाहींस निश्वच हृदध दप्रेईनि श्व निश्वमा आतममा तम
न म्हमाहींमधधच घमालरीनि.”3 {WG
46.2}
तनमम्हरीहीं आपलरीहीं पमापच कबसल करूनि अहींत:करणिपसश्वरक तधमाहींचमा तधमार कप्रेलमा आम्हप्रे, श्व ईशश्वरमालमा श्वमाम्हसनि घप्रेणधमाचमा

ननिशचध कप्रेलमा आम्हप्रे, तर मर ईशश्वरमाकडप्रे जमा श्व आमचयहीं पमापच पनससनि ष्टिमाकसनि “आमम्हमालमाहीं निश्वच अहींत:करणि दप्रेशयल
कमाध” असच वश्वचमारमा. मर तमो म्हच कररीतमो तच तधमानिच श्वचनि ददलच आम्हप्रे मम्हणिसनि कररीतमो असमा दृढ वश्वशश्वमास धरमा.

ईशश्वर जय दप्रेणिरय दप्रेणधमाचच श्वचनि दप्रेतमो तय आपणिमाहींस पमापत म्हमोतप्रे, श्व तय आपलरीच आम्हप्रे असमा पककमा वश्वशश्वमास
पमादम्हजप्रे; श्व म्हमाच धडमा पभन धप्रेशसनिच हधमा लमोककहीं असतमाहीं घमालसनि ददलमा म्हमोतमा. लमोकमाहींनियहीं तधमाचप्रे समामथधमारश्वर जप्रेवम्हमाहीं
वश्वशश्वमास ठप्रेवश्वलमा तप्रेवम्हमाहीं तधमानिच लमोकमाहींचच रमोर बरप्रे कप्रेलप्रे. जधमा रमोषष्टिरी पतधक्ष तधमाहींचधमा निजरप्रेस पडतयल अशमा
रमोषष्टिरीत तधमानिच तधमाहींस समाम्हयध कप्रेलच श्व अशमा ररीतयनिच जधमा रमोषष्टिरी तधमाचप्रे दृषष्टिरीचप्रे ष्टिपधमाचप्रे आड म्हमोतधमा

तधमाहींजश्वर वश्वशश्वमास ठप्रेश्वणधमास-- तच इतकच ककहीं आपणिमाहींस पमापहींचय क्षममादम्ह कररतमाहीं धप्रेतप्रे एरपधर्वांत तधमाचप्रेठमाधय

पप्रेरणिमा उतपननि कप्रेलरी. पक्षघमातमानिच आजमाररी असलप्रेलधमा मनिनषधमास बरमा करणधमाहींत तधमानिच असच सपषष्टि समाहींचरतलच
आम्हप्रे, ककहीं “पथ
न मालमा अचधकमार आम्हप्रे म्हच तम
न म्हरी जमाणिमाश्वच .” तप्रेवम्हमाहीं
स श्वयश्वर पमापमाहींचय क्षममा करमाश्वधमास मनिषन धमाचधमा पत्र
तधमानिच पक्षघमातधमालमा समाहींचरतलच, ककहीं “उठ, आपलरी बमाज घप्रेऊनि घररी जमा.”1 तधमाचपममाणिच पप्रेवषत धमोम्हमाननि

णख्रिसतमाचधमा चमतकमारमाहींवश्वषधयहीं मम्हणितमो. “धप्रेशस म्हमा दप्रेश्वमाचमा पत्र
न णख्रिसत आम्हप्रे, असमा तम
न म्हरी वश्वशश्वमास धरमाश्वमा, आणणि
वश्वशश्वमास धरूनि तम
न म्हरीहीं तधमाचधमा निमाश्वमाहींचच जयश्वनि पमाश्वमाश्वच मम्हणिनि
स म्हरीहीं रलदम्हलरीहीं आम्हप्रेत.”2 {WG 46.3}

धप्रेशनि
स च रमोगधमास बरच कप्रेलधमाबद्दलचय जय म्हकककत शमासत्रमाहींत ददलरी आम्हप्रे तयजश्वरूनि आपलधमा पमापमाहींचय क्षममा
म्हमोणधमासमाठठहीं आपणि तयजश्वर कसमा वश्वशश्वमास ठप्रेश्वमाश्वमा म्हच आपणिमाहींस कळमाश्वच . बप्रेरसद
स मा धप्रेरयल पक्षघमातय

मनिषन धमाचधमा रमोषष्टिरीकडप्रे आपणि श्वळहींस . ३ तधमा रररीब दख
न माईतमाचमा अरदरीहीं निमाइलमाज झमालमा म्हमोतमा; कमारणि तधमाचप्रे

अश्वधश्व अडतयस श्वषरपधर्वांत अरदरीहीं ननिरुपधमोरय झमालप्रेलप्रे म्हमोतप्रे. तरमावप धप्रेशनि
स च तधमास मम्हष्टिलच, “ऊठ, आपलरी बमाज

उचलनि
स घप्रेऊनि घररीहीं जमा.” धमाश्वर तमो दख
न णिमाईत मम्हणिमालमा असतमा, “म्हप्रे पभन तहींस मलमा बरमा कररशयल तर मय तझ
न च
श्वचनि ममानियनि;” परहींतन निमाम्हरीहीं. तधमानिच णख्रिसतमाचधमा श्वचनिमाश्वर वश्वशश्वमास ठप्रेवश्वलमा, श्व आपणिमाहींस तधमानिच बरच कप्रेलच असमा
वश्वशश्वमास धरूनि तधमानिच एकदम उठणधमाचमा पधतनि {WG 47.1}

कप्रेलमा, चमालणधमाचय तधमास इचचमा झमालरीहीं श्व एकदम तमो चमालसहींदम्ह लमारलमा. णख्रिसतमाचधमा श्वचनिमापममाणिच तमो चमाललमा
मम्हणिसनि ईशश्वरमानिच तधमास समामथधर ददलच श्व तमो बरमा झमालमा. {WG 48.1}
दप्रेश्वमाचच अमनलध श्वचनि

तधमापममाणिचच तनमम्हरीदम्ह पमापयच आम्हमाहींत. तनमम्हमाहींस आपलधमा पमापमाहींबद्दल पशचमाततमाप कररीतमाहीं धप्रेत निमाम्हरीहीं, आपलच
अहींत:करनि पमालष्टितमा धप्रेत निमाम्हरीहीं, श्व सश्वतमाहींस पवश्वत्र कररतमा धप्रेत निमाम्हरीहीं. परहींतन ईशश्वरमानिच म्हच सश्वर णख्रिसतमाकडसनि

करणधमाचच श्वचनि ददलच आम्हप्रे. तधमा श्वचनिमाश्वर तनमम्हरी वश्वशश्वमास ठप्रेश्वमा, आपलरीहीं पमापच पदररीहीं घधमा श्व सश्वतमाहींस दप्रेश्वमालमा

श्वमाम्हसनि घध. तधमाचय सप्रेश्वमा करणधमाचय इचचमा धरमा. षजतकमा वश्वशश्वमास तनमम्हरी धरमाल, नततकधमाच वश्वशश्वमासमानिच ईशश्वर
तनमचधमाशयहीं आपलच श्वचनि रमाखयल. तधमा श्वचनिमाश्वर---ईशश्वरमानिच आपणिमाहींस क्षममा कप्रेलरी आम्हप्रे, श्व आपलच अहींत:करणि
शनद्ध कप्रेलप्रे आम्हप्रे----जर तनमम्हरी वश्वशश्वमास ठप्रेश्वमाल, तर ईशश्वरदम्ह आपलच श्वचनि सतध कररील. आपनि बरच झमालकों

आम्हकों असमा जप्रेवम्हमाहीं तधमा पक्षश्वमातधमानिच वश्वशश्वमास धररीलमा तप्रेवम्हमाहीं तधमालमा णख्रिसतमानिच समामथधर ददलच; तधमापममाणिचच

आपणि बरच झमालकों आम्हकोंत असमा जप्रेवम्हमाम तनमम्हरी वश्वशश्वमास धरमाल तधमाश्वप्रेळयच तनमम्हरी बरच वम्हमाल. {WG 48.2}

आपणिमाहींलमा बरच कप्रेलच आम्हप्रे अशय भमाश्वनिमा तनमचच ठमाधयहीं म्हमोईपधर्वांत श्वमाष्टि पमाम्हसहीं निकमा; तर मम्हणिमा ककहीं “मय ततधमाश्वर
वश्वशश्वमास ठप्रेवश्वतकोंच श्व तच असच आम्हप्रेच, धमाचच कमारणि मलमा भमासतच मम्हणिनि
स निवम्हच तर दप्रेश्वमाचप्रेम श्वचनि आम्हप्रे
मम्हणिसनि.” {WG 48.3}

पभस धप्रेशस मम्हणितमो, “जच कमाहींम्हरीहीं तनमम्हरीहीं पमाररनिमा करूनि ममारमाल तच तनमम्हमाहींलमा रमळमालचच आम्हप्रे, असमा वश्वशश्वमास धरमा,
मम्हणिजप्रे तच तनमम्हमाहींस पमापत म्हमोईल.”1 हधमा श्वचनिमालमा एक शतर आम्हप्रे, तय म्हरी ककहीं, आपणि ममारमाश्वधमाचच तच
ईशश्वरमाचधमा इचचप्रेपममाणिच ममारमाश्वधमाचच . {WG 48.4}

पमापमापमाससनि आपलरी शनद्धतमा वम्हमाश्वय श्व आपणि तधमाचयहीं लप्रेकरच वम्हमाश्वप्रेम श्व आपलमा जयश्वनिक्रम पवश्वत्र वम्हमाश्वमा अशय
ईशश्वरमाचय इचचमा आम्हप्रे, मम्हणिसनि म्हप्रे आशयश्वमारद आपणि तधमाजजश्वळ ममारसनि आपणिमाहींस तप्रे रमळमालप्रेच आम्हप्रेत असमा
वश्वशश्वमास धरमाश्वमा श्व तप्रे रमळमालधमाबद्दल तधमाचप्रे उपकमार ममानिमाश्वप्रेत . पभन धप्रेशक
स डप्रे जमाऊनि आपलरी शद्ध
न तमा करूनि

घप्रेणधमाचमा, श्व लजजमा, भयड श्वरमैरप्रे कमाहींम्हरीहीं एक नि धररीतमाहीं नधमाधमासममोर उभच रमाम्हमाणधमाचमा आपलमा म्हककच आम्हप्रे. “जप्रे
णख्रिसत धप्रेशहींत
स आम्हप्रेत तधमाहींस आतमाहीं दहींडमाजमा निमाम्हरीहीं. कमारणि जमो जयश्वनिमाचधमा आतमधमाचमा ननिधम, तधमानिच मलमा
णख्रिसत धप्रेशहींत
स पमाप श्व मरणि धमाहींचधमा ननिधममापमासनि
स मक
न त कप्रेलच.”1 {WG 48.5}
ननिषकलहींकश्वननिदर्दोषककोंकरमाजमोणख्रिसत

हधमापढ
न च तम
न म्हरी सश्वतमाचच निमाम्हरीहींत, तर ममोबदलमा दप्रेऊनि वश्वकत घप्रेतलप्रेलप्रे आम्हमाहींत. “तम
न म्हरी समोनिच रुपच अशमा निमाशश्वहींत
श्वसतसहींनियहीं निवम्हप्रे तर ननिषकलहींक श्व ननिदर्दोष ककोंकरमा असमा जमो णख्रिसत तधमाचधमा मलौलधश्वमानि रकतमानिच मनकत झमालमा

आम्हमाहीं.”2 ईशश्वरमाश्वर वश्वशश्वमास ठप्रेश्वणिच धमासमारखधमा समोपधमा रमोषष्टिरीहींनियहीं पवश्वत्र आतमधमानिच तनमचप्रे अहींत:करणिमाहींत निश्वयनि

जयश्वनि घमातलच आम्हप्रे. ईशश्वरमाचधमा कनष्टिनहींबमाहींत जनमलप्रेलच असच एक लप्रेकरूहीं तनमम्हरीहीं आम्हमाहींत, श्व आपलधमा मनलमाश्वर जशय
तमो पयनत कररतमो तशयच तमो तनमम्हमाहींश्वरदम्ह कररतमो. {WG 49.1}

तम
न म्हरी आतमाहीं णख्रिसतमालमा श्वमादम्हलप्रेलप्रे आम्हमाहींत मम्हणिनि
स ममाघमार घप्रेऊ निकमा, श्व तधमाजपमासनि
स दरन माश्वहींस निकमा. उलष्टि असच
मम्हणिमा, ककहीं “मय णख्रिसतमाचमा आम्हप्रे. मयहीं तधमालमा श्वमाम्हसनि घप्रेतलच आम्हप्रे,” श्व तधमाजश्वळ तधमाचमा पवश्वत्र आतममा
दप्रेणधमावश्वषधयहीं श्व तधमाचधमा कसपच त रमाखणधमावश्वषधयहीं ममारमा. तम
न म्हरीहीं सश्वतमाहींलमा ईशश्वरमापरणि करनधमानिच श्व तधमाश्वर

वश्वशश्वमास ठप्रेश्वणधमानिच तधमाचप्रे पनत्र असप्रे झमालमा आम्हमाहींत श्व मम्हणिननि तनमम्हमाहींलमा तधमाजमधधच रम्हमाश्वधमाचच आम्हप्रे. पप्रेवषतमानिच
मम्हष्टिलच आम्हप्रे “तर णख्रिसत धप्रेशस पभन असमा तनमम्हरीहीं सश्वयकमाररलमा तधमाहींतच चमालमा.”3 {WG 49.2}

ईशश्वरमाचमा आशयश्वमारद रमळणधमापसश्वर्गी आपनि तधमाचप्रे पसहींतयस उतरलकों पमादम्हजप्रे श्व आपलरी सनधमारणिमा झमालरी आम्हप्रे

असच तधमास रसद्ध करूनि ददलच पमादम्हजप्रे अशय ककतधप्रेकमाहींचय समजसत असलधमाचच ददसतच, परहींतन तसच निमाम्हरीहीं. तधमाहींस
आतमाहींसनद्धमाहीं ईशश्वरमाचमा आशयश्वमारद ममारतमा धप्रेतमो. तधमाहींस तधमाहींचधमा अशकततच त मदत करणधमाहींत ईशश्वरमाचय कसपमाणख्रिसतमाचमा आतममा-पमादम्हजप्रे आम्हप्रे, निमाम्हरीहींतर तधमानिमाहीं दषन ष्टिमाचमा पनतकमार करणिच अशकध आम्हप्रे. आपणि आम्हकों तधमा
षसरतयहींतच पमापय, अशकत श्व परमाश्वलहींबय--तधमाजश्वळ जमाणिच णख्रिसतमास आश्वडतच . आपणि तधमाजश्वळ आपलधमा

अशकत, मसखरपणिमाचधमा श्व पमापय अशमा षसरतयत तधमाजश्वळ जमाऊनि पशचमाततमापय म्हमोतसमातप्रे तधमाचधमा चरणिमाहींश्वर
लमोष्टिमाहींरणि घमातलच पमादम्हजप्रे. आपलधमा पयनतरुप बमाम्हसहींत आमम्हमाहींस कहींश्वष्टिमाळस नि घचणिच, आमचधमा जखममा बमाहींधणिच श्व
आमचमा अशनद्धपणिमा घमालवश्वणिच म्हच च तधमाचच श्वमैभश्व आम्हप्रे. {WG 49.3}
वधषकतश: वश्वशश्वमास ठप्रेश्वणधमाचय जरुररी

म्हजमारकों लमोक चक
न तमात तप्रे हधमाच दठकमाणियहीं. पभन धप्रेशन वधषकतश: आमचय क्षममा कररतमो हधमाश्वर तधमाहींचमा मनळयच

वश्वशश्वमास बसत निमाम्हरीहीं. ईशश्वरमाचच श्वचनि तप्रे ममानियतच निमाम्हरीहींत. पतधप्रेक पमापमाबद्दल सरसम्हमा क्षममा कप्रेलरी जमातप्रे म्हच तप्रे
तधमाचधमा अष्टिरी ममानध कररीतमात तधमाहींस आपमापलधपररी समजणधमाचमा म्हकक आम्हप्रे. ईशश्वरमाचयहीं श्वचनिच आपणिमाहींसमाठठहीं
धमोषजलप्रेलरीहीं निमाम्हरीहींत म्हमा भ्रम दरस करमा. तय पतधप्रेक आजमा ममोडणिमारमाकररतमा परहींतन पशचमाततमाप करणधमाकररतमा

धमोषजलप्रेलरी आम्हप्रेत. पतधप्रेक वश्वशश्वमास ठप्रेश्वणिमारधमा पमाणधमास समामथधर श्व कसपमा हधमाहींचमा पनरश्वठमा सप्रेश्वमा करणिमारधमा

दप्रेश्वदत
स माहींकडसनि णख्रिसत कररीत असतमो. जमो कप्रेश्वळ पमापधमाहींसमाठठहीं मरणि पमाश्वलमा अशमा धप्रेशसचप्रे ठमाधयहीं जधमाहींस समामथधर,
पवश्वत्रपणिमा श्व नियनतमतश्व म्हरीहीं समाहींपडत निमाम्हरीहींत इतकमा पमापय कमोणियदम्ह निमाम्हरी. पमापरुप कदरममानिच भरलप्रेलरी श्व दवस षत

झमालप्रेलरी श्वसत्रप्रे पमापय लमोकमाहींचधमा अहींरमाश्वरुनि कमाढसनि तधमाश्वर नियनतमततप्रेचमा शनभ्र झरमा घमालमाश्वधमास तमो अरदरीहीं श्वमाष्टि
पमाम्हमातच बसलमा आम्हप्रे. तमो तधमाहींस षजश्वहींत रमाम्हमाणधमास समाहींरत आम्हप्रे, मरमाश्वधमास समाहींरत निमाम्हरीहीं. {WG 50.1}
परमप्रेशश्वरमाचमा अमधमारद दधमाळसपणिमा

मधमारदरीत अशमा मनिषन धपमाणधमाचच जधमापममाणिच एकमच कमाहींशयम श्वतरनि असतच, तधमापममाणिच ईशश्वरमाचच तधमाहींशयहीं असत
निमाम्हरीहीं. तधमाचप्रे वश्वचमार मम्हणिजप्रे कसपप्रेचप्रे, पप्रेममाचप्रे, अतधहींत दधमाळसपणिमाचप्रे असतमात. तमो मम्हणितमो, “दषन ष्टि आपलधमा

ममारमारस श्व अनधमाधय मनिषन ध आपलधमा सहींकलपमाहींस समोडमो; आणणि परमप्रेशश्वरमाकडप्रे कफरमो, मम्हणिजप्रे तमो तधमाजश्वर दधमा

कररील आणणि आमचधमा दप्रेश्वमाकडप्रे कफरमो, कमाहीं कक तमो फमार क्षममा कररील.” “मधमाहीं तझ
न च अपरमाध दमाष्टि ढरमापममाणिच श्व
तझ
न यहीं पमातकच आभमाळमापममाणिच पस
न नि
स ष्टिमाककलरीहीं आम्हप्रेत. मधमाहीं तल
न मा उद्धररलच मम्हणिनि
स मजकडप्रे परत धप्रे.”1 {WG
50.2}
“जमो मरतमो तधमाचधमा मरणिमावश्वषधयहीं मय सहींतनषष्टि निमाम्हरीहीं, मम्हणिसनि कफरमा श्व श्वमाहींचमा असच परमप्रेशश्वर मम्हणितमो.”2 समैतमानि
म्हमा तर ईशश्वरमाचयहीं आशयश्वमारदमाचयहीं श्वचनिच दम्हरमाश्वसनि निप्रेणधमासच बसलप्रेलमा आम्हप्रे. आतमधमाहींतसनि पतधप्रेक आशमातहींतन श्व

पकमाशमाचमा पतधप्रेक ककरणि निमाम्हरीहींसमा करणधमाचय तधमाचय इचचमा आम्हप्रे; परहींतन तनमम्हरी तधमास तसच करूहीं दप्रेतमाहीं कमाममा

निधप्रे. तधमा ममोम्हमाहींत पमाडणिमारधमाकडप्रे लक्ष नि दप्रेतमाहीं मम्हणिमा “मयहीं जरमाश्वच मम्हणिनि
स णख्रिसत मप्रेलमा. तधमाचच ममाझधमाश्वर पप्रेम
आम्हप्रे, श्व ममाझमा निमाश वम्हमाश्वमा अशय तधमाचय इचचमा निमाम्हरीहीं. मलमा दधमाळस सश्वरर्गीध वपतमा आम्हप्रे; श्व जररी मयहीं तधमाचधमा
पप्रेममाचमा दरु
न पधमोर कप्रेलप्रेलमा आम्हप्रे, श्व तधमानिच ददलप्रेलधमा कसपमादमानिमाहींचय उधळपटय कप्रेलप्रेलरी आम्हप्रे, तररी मय उठसनि
आपलधमा बमापमाकडप्रे जमाईनि श्व मम्हणिजप्रे ‘मयहीं सश्वरमारवश्वरुद्ध श्व तनझधमासहींबहींधमानिच पमाप कप्रेलच आम्हप्रे श्व तनझमा पनत्र

मम्हणिवश्वणधमास धमोगध निमाम्हरीहीं. आपलधमा एकमा ममोलकरधमापममाणिच मलमा ठप्रेश्व.”3 हधमा दमाखलधमाश्वरनिर बम्हकलप्रेलधमाहींचमा
सश्वयकमार कमोणितधमा ररीतयनिच कप्रेलमा जमाईल म्हच तनमम्हमाहींस कळसनि धप्रेईल. “तमो दरस आम्हप्रे इतकधमाहींत तधमाचधमा बमाप

तधमालमा पमाम्हसनि कळश्वळलमा आननि धमाहींश्वत जमाऊनि तधनिच तधमाचधमा रळधमाहींत रमठठ घमातलरी श्व तधमाचप्रे मनकप्रे घप्रेतलप्रे.”
{WG 51.1}
म्हमा दमाखलमा जररी ममतमाळसपणिमा दमाखवश्वणिमारमा श्व अहींत:करणि उचहींबळसनि आणिणिमारमा आम्हप्रे तररी तधमाश्वरूनि आपलधमा
सश्वरर्गीध वपतधमाचधमा अमधमारद दधमाळसपणिमाचय धमोगध कलपनिमा करुनि दप्रेणधमास तमो अरदरीहीं कमोतमा आम्हप्रे . पभसनिच

आपलधमा भवश्वषधश्वमादधमाहींचधमा दश्वमारच असच समाहींचरतलच आम्हप्रे, ककहीं “मधमाहीं समाश्वरकमारलक पयतयनिच तनजश्वर पयनत कप्रेलरी,

मम्हणिसनि मधमाहीं पसमादच करूनि तनलमा ओढलच आम्हप्रे.”4 पमापय मनिनषध आपलधमा बमापमाचधमा घरमापमाससनि दरस असतमाहींदम्ह श्व
आपलरी चयजश्वसतन परदप्रेशमाहींत खचर कररीत असतमाहींम्हरी तधमा बमापमाचच अहींत:करणि तधमाजकडप्रे ओढ घप्रेत आम्हप्रे; पमापय
मनिषन धमाचधमा अहींत:करहींणिमाहींत ईशश्वरमाकडप्रे परत जमाणधमावश्वषधयहीं उतपननि झमालप्रेलरी पतधप्रेक इचचमा म्हच तधमा पवश्वत्र

आतमधमाचधमा वश्वनिहींतयचच तधमा बम्हकलप्रेलधमा मल
न मास बमापमाचधमा पप्रेमळ अहींत:करणिमाकडप्रे परत आणिणधमाचच कमाधर आम्हप्रे.
{WG 51.2}
शमासत्रमाहींतयल ममोठममोठठहीं श्वचनिच तनमम्हमाहींपनढच असतमाहीं सहींशधमालमा तनमम्हरी जमारमा दप्रेतमाहीं कमाध ? जधमाश्वप्रेळयहीं पमापय मनिनषध
आपलधमा बमापमाकडप्रे परत जमाणधमाचय श्व आपलधमा पमापमाहींचमा तधमार करणधमाचय इचचमा कररतमो, तधमा श्वप्रेळयहीं पभन

तधमालमा पशचमाततमापय अशमा षसरतयहींत तमो आलप्रेलमा असतमाहींदम्ह आपलधमा पमाधमाजश्वळ धप्रेणधमास पनतबहींध कररतमो असच
तनमम्हमाहींस श्वमाष्टितप्रे कमाध ? असप्रे वश्वचमार मनिमाहींतदम्ह आणिसहीं निकमा. बमापमावश्वषधयहीं अशय कलपनिमा मनिमाहींत बमाळरणिच

हधमासमारखच तनमचधमा आतमधमालमा अचधक अपमाध करणिमारच दस
न रच कमाहींम्हरीहीं एक निमाम्हरीहीं. तमो पमापमाचमा दश्वप्रेष कररतमो,

परहींतन पमापधमाश्वर पप्रेमच कररतमो. श्वमैभश्वधनकत रमाजधमाहींत शमाशश्वत सनख पमापत वम्हमाश्वच अशय जधमाहींचय जधमाहींचयहीं मम्हणिसनि

इचचमा असप्रेल, तधमा तधमा सश्वमारस श्वमाहींचवश्वणधमासमाठठहीं णख्रिसतरुपमानिच तधमानिच अश्वतमार धमारणि कप्रेलमा. आमचधमावश्वषधयहींचय
पयनत वधकत करणधमासमाठठहीं तधमानिच जय भमाषमा श्वमापरलरी आम्हप्रे नतजपप्रेक्षमाहीं अचधक जमोरदमार श्व ममतमाळसपणिमाचय

भमाषमा कमोठसनि उपधमोरमाहींत आणितमाहीं धप्रेणिमार? तधमानिच मम्हष्टिलच आम्हप्रे, “सत्रय आपलधमा पमोष्टिचधमा पनत्रमाश्वर दधमा नि करुनि
आपलधमा तमानहधमा बमालकमालमा वश्वसरप्रेल ? म्हमोध, तधमा कदमाचचत वश्वसरतयल, पहींतन मय तनलमा वश्वसरणिमार निमाम्हरीहीं”1
{WG 52.1}
सहींशधग्रसत श्व कहींवपत झमालप्रेलप्रे असप्रे तनमम्हरी श्वर पम्हमा ! कमारणि पभन धप्रेशस म्हमा तनमचधमा मधधसरयसमाठठहीं रमादम्हलप्रेलमा

आम्हप्रे. आपलधमा वपध पनत्रमाचधमा दप्रेणिरयबद्दल ईशश्वरमाचच आभमार ममानिमा, श्व तनमम्हमाहींसमाठठ तधमाहींचच मरणि वधरर म्हमोऊहीं निधप्रे
अशय पमाररनिमा करमा. आज तनमम्हमाहींस पवश्वत्र आतममा बमोलमाश्वयत आम्हप्रे. अहींत:करणिपसश्वरक पभन धप्रेशसजश्वळ धमा, आणणि
तधमाचमा आशयश्वमारद रमळश्वमा. {WG 52.2}

ईशश्वरमाचयम श्वचनिच तनमम्हरी श्वमाचचत असतमाहीं तधमाहींत अश्वणिरनियध असच पप्रेम श्व दधमा म्हरीहीं दमाखवश्वलरीहीं आम्हप्रेत म्हच लक्षमाहींत
ठप्रेश्वमा. अमधमारद अशमा दधप्रेनिच पमापय मनिनषधमाकडप्रे अतधहींत पप्रेमळ अहींत:करणि ओढ घप्रेत आम्हप्रे. “तधमाचधमा

रकतमाचधमादश्वमारच आमम्हमाहींस मनषकत मम्हणिजप्रे अपरमाधमाचय क्षममा रमळमालरी आम्हप्रे.”2 म्हमोध, ईशश्वर मदत करणिमारमा आम्हप्रे

असमा वश्वशश्वमास ममात्र ठप्रेश्वमा. आपलरी निमैनतक चमाधमा मनिषन धमास परत दप्रेणधमाचय तधमास ररज आम्हप्रे. पमापसश्वयकमार श्व
अनित
न माप हधमामनियहीं धक
न त असप्रे तम
न म्हरी तधमाजकडप्रे जमात असलधमामल
न च कसपप्रेनिच श्व क्षमप्रेनिच तमो तम
न म्हमाहींस आपलधमाकडप्रे
ओढरील. {WG 52.3}

अधधमाध ७ श्वमा.—रशषधतश्वमाचय पमारख
“जर कमोणिय णख्रिसतमाहींत आम्हप्रे, तर तमो निश्वय उतपषतत आम्हप्रे, जननिच तच म्हमोऊनि रप्रेलच, पम्हमा, तच निश्वच झमालच.”1 {WG
53.1}
अहींत:करणिमाचमा पमालष्टि म्हमोणधमाचधमा बमाबतयत तधमाचमा ननिषशचत कमाल, दठकमाणि धमाहींचमा अरर तधमाचधमा घडणिमारधमा

कक्रधमाहींचमा धरमाधमोगध ररतयनिच पततमा लमारणिच मनिषन धमाहींस कदमाचचत अशकध असप्रेल, परहींतन एश्वढधमाश्वरूनिच तधमाचमा

पमालष्टि झमालमा निमाम्हरीहीं, असच रसद्ध म्हमोत निमाम्हरीहीं. णख्रिसतमानिच ननिकदप्रेमसमास मम्हष्टिलच “श्वमारमा पमादम्हजप्रे नतकडप्रे श्वमाम्हतमो, आणणि

तधमाचमा शबद तसहीं ऎकतमोस, तररी तमो कमोठसनि धप्रेतमो श्व कमोठच जमातमो, म्हच तनलमा कळत निमाम्हरीहीं; जमो कमोणिय आतमधमापमाससनि
जनमलमा तमो तसमाच आम्हप्रे.”2 जधमाचप्रे पररणिमाम आपणि उघड ररीतयनिच पमाम्हतकों, श्व आपणिमाहींस तप्रे भमासतमात, अशमा

अदृशध श्वमारधमापममाणिच मनिनषधमाचधमा आतमधमाश्वर कमाधर कररीत असलप्रेलमा ईशश्वररी आतममा आम्हप्रे. चमरचक्षसहींस अदृशध
परहींतन मनिनषधमास निश्वयनि दशमा पमापत करूनि दप्रेणिमारच असच तच समामथधर तधमाचधमा आतमधमाचधमाठमाधयहीं निश्वयनि जयश्वनि

उतपननिकरूनि तधमास ईशश्वररी सश्वरूपमापममाणिच बनिश्वसनि समोदतच . ईशश्वररी आतमधमाचच म्हच कमाधर अदृशध ररीतयनिच चमालत
असतमाहीं तधमाचप्रे पररीणिमाम ममात्र दृगरमोचर म्हमोतमात. ईशश्वररी आतमधमाचधमा कमाधमारमनळच अहींत:करणिमास निमावश्वनध पमापत

झमालच असप्रेल, तर तधमा रमोषष्टिरीचय सतधतमा मनिनषधमाचधमा आधनषधक्रममाश्वरूनि पष्टिप्रेल. आपलधमा अहींत:करणिमाचमा पमालष्टि
करणधमाचधमा श्व ईशश्वरमाशयहीं आपलरी एकतमानितमा करूनि घप्रेणधमाचधमा बमाबतयहींत आपणिमाहींस कमाहींम्हरीहीं एक करतमाहीं धप्रेणिच

निमाम्हरीहीं. आपलधमाश्वर ईशश्वररीकसपमा आम्हप्रे अरर निमाम्हरीहीं म्हच पमाम्हणधमास आपणि सश्वतमाहींश्वर अरर आपलधमा सतकसतधमाहींश्वर

भरश्वहींसमा ठप्रेश्वतमा कमाममा निधप्रे, तर आपलमा आधनषधक्रमच तच दमाखश्वयल. आधनषधक्रममाहींतयल फरक आपलधमा शयलमाहींत,
जडलप्रेलधमा सहींश्वधयहींत श्व वधमासहींरमाहींत निजरप्रेस धप्रेईल, श्व आपणि पसश्वर्गी कसप्रे म्हमोतकों श्व आज कसप्रे आम्हकों हधमामधयल

भप्रेद उघड करूनि दमाखश्वयत. पसहींरमानिनसमार कप्रेलप्रेलरी सतकसतधच अरर दषन कसतधच हधमाश्वरूनि शयल वधकत म्हमोत निमाम्हरीहीं,
तर श्वमारहींश्वमार कप्रेलप्रेलप्रे उचचमार श्व आचमार धमाहींश्वरूनि तच वधकत म्हमोतच . {WG 53.2}

णख्रिसतमाचधमा समामथधमारवधनतररकत मनिनषधमाचधमा कसनत कप्रेश्वळ बमाहधमातकमाररी चमाहींरलधमा असतयल म्हरी रमोषष्टि निमाकबसल
कररतमाहीं धप्रेत निमाम्हरीहीं. कमारणि श्वजनिदमारपणिमाचय आश्वड श्व लमोकममानधतप्रेचय म्हमाश्व म्हरी सनवधश्वषसरत आधनषधक्रम

बनिवश्वणधमास कमारणियभनत म्हमोतयल, श्व सश्वमारभममानिमामनळच दषन कसतध करणधमापमाससनि असमा मनिनषध कदमाचचत परमाश्वतस त
म्हमोईल; आपमतलबय अहींत:करणिमाचमा मनिनशध उदमारपणिमाचयहीं कसतधच कररील. तर मर आमम्हरीहीं कमोणिमाचधमा बमाजसनिच
आम्हकोंत, म्हच कमाध समाधनिमाहींनियहीं ठरश्वमाश्वधमाचच ? {WG 54.1}

अहींत:करणि कमोणिमाजश्वळ आम्हप्रे ! आपलप्रे वश्वचमार कमोणिमाबरमोबर आम्हप्रेत ? कमोणिमाशयहीं सहींभमाषणि करणिच आपणिमाहींलमा
आश्वडतच ? आपलच उतकष्टि पप्रेम श्व आपलमा रमोर उतसमाम्ह म्हरीहीं कमोनिमाजश्वळ आम्हप्रेत ? आपणि णख्रिसतमाचप्रे असलकों, तर
आपलप्रे वश्वचमारदम्ह तधमाचधमाबरमोबर असतयल, श्व आपलप्रे सवन श्वचमार तधमाचप्रेच असतयल . आपणिमाहींजश्वळ जच कमामम्हरीहीं
आम्हप्रे तच तधमालमाच श्वमाम्हरीलप्रेलच आम्हप्रे असच म्हमोईल. तधमाचयच पनतममा आपणि वम्हमाश्वच म्हरी इचचमा म्हमोईल, ततधमाचधमाच

आतमधमानिच आपनि शश्वमासमोचचश्वमास करूहीं, तधमाचधमाच इचचप्रेपममाणिच सश्वर कमाहींम्हरीहीं करूहीं श्व सश्वर बमाबतयहींत तधमास सहींतमोष
दप्रेऊहीं. {WG 54.2}

णख्रिसतमात जप्रे लमोक निवधमानिच जनम पमाश्वतमात तधमाहींचधमाठमाधय “पयनत, आनिहींद, शमाहींत, सम्हनिशयलतमा, ममतमा,
चमाहींरल
न पणिमा, वश्वशश्वमासप
न णिमा, सलौमधतमा ईंददधदमनि.”1 म्हरीहीं फळच दृषष्टिमोतपततयस धप्रेतमात. असप्रे लमोक आपलधमा ऎदम्हक

श्वमासनिमाहींपममाणिच चमालत निमाम्हरीहींत, तर दप्रेश्वमाचधमा पत्र
न माचधमा ठमाधयहीं पणि
स र श्रद्धमाधक
न त म्हमोतसमातप्रे तधमाचधमाच पमाश्वलमाहींस

अनिस
न रतमात, तधमाचधमा शयलमाचमाच वश्वचमार तप्रे करतमात, श्व तमो जधमापममाणिच पवश्वत्र आम्हप्रे, तधमापममाणिच तप्रेदम्ह आपणिमाहींस
पवश्वत्र करतमात. एकप्रे श्वप्रेळय जधमा रमोषष्टिरी तधमाहींस एकदमा वपध म्हमोतधमा तधमाहींचमा आहींतमा तप्रे दश्वप्रेष करू लमारतमात.

रवश्वरषष्टि श्व सश्वधमहींद असप्रेल तमो सलौमध श्व अहींत:करणिमानिच निम म्हमोतमो. पमोकळ डलौलरी श्व अरभममानिय असप्रेल, तमो

रहींभयर श्व निम म्हमोऊनि जमातमो. दमारुबमाज असप्रेल तमो दमारु नि वपणिमारमा म्हमोईल, दरन माचरणिय असप्रेल, तमो पवश्वत्र म्हमोईल.
जरमाहींतयल शनषक चमालरीररीनत श्व पमोकळ डमामडलौल हधमाहींचमा तमो तधमार कररील. णख्रिसतय मनिनषध “बमाहध शमोभमा”

पमापत करूनि घप्रेणधमाचय खष्टिपष्टि करणिमार निमाम्हरीहीं, तर “जमो सलौमध श्व शमाहींत आतममा दप्रेश्वमाचधमा दृषष्टिरीनिच बम्हनमसलध
तधमानिच , मम्हणिजप्रे अहींत:करणिमाहींतयल रनपत मनिनषधपणिमानिच जय अवश्वनिमाशय शमोभमा”1 तय पमापत करूनि घप्रेणधमाचमा पधतनि
कररील. {WG 54.3}

शयलमामधधच सनधमारणिमा घडसनि आलरी निसप्रेल, तर तमो पशचमाततमापमाचमा खरमा पनरमाश्वमा निमाम्हरीहीं. आपलच श्वचनि पननम्हमा

पमाळयल, श्व जप्रे म्हरणि कप्रेलच आम्हप्रे, तच परत दप्रेईल, आपलरीहीं पमापच कबनल कररील, ईशश्वर श्व बहींधश्व
न रमारश्वर पप्रेम कररील,

तर पमापय मनिनषध मरणिमाहींतसनि ननिघसनि आपणि जयश्वनिहींत आलकों आम्हकों अशय तधमानिच खमात्रय बमाळरमाश्वय. {WG 55.1}
चक
न कस पमात्र श्व पमापय असप्रे आपणि अहींत:करणिमाहींत पप्रेममाचमा पमाझर फनष्टिननि ओझच म्हलकच श्वमाष्टिसहीं लमारतच ; कमारणि

णख्रिसतमानिच घमातलप्रेलच जसहीं म्हलकच असतच. अशमाश्वप्रेळयहीं कतरवधमामत आनिहींद श्व सश्वररतधमारमामत सनख श्वमाष्टिस लमारतच . श्व

पसश्वर्गी जमो ममारर अहींधकमारमध श्वमाष्टित म्हमोतमा तमोच आतमाहीं नधमाधयपणिमाचधमा ससधरककरणिमाहींमनळच पकमाशमध भमासतमो.
{WG 55.2}
णख्रिसतमाहींतयल रशलमाचच सलौदधर तधमाचधमा रशषधमाचधमाठमाधयहीं ददसनि
स धप्रेईल श्व ईशश्वरमाचधमा इचचप्रेपममाणिच चमालणधमाहींतच
तधमालमा आनिहींद म्हमोतमो. ईशश्वरमाश्वर पप्रेम, तधमाचच श्वमैभश्व पमापत म्हमोणधमाचय उतकष्टि इचचमा, म्हरीहींच आपलधमा पभच
स धमा
आधनषधक्रममास श्वळणि दप्रेणिमाररीहीं समामथधर म्हमोतयहीं. तधमाच पप्रेममामनळच तधमाचधमा सश्वर कमाधमार्वांस शमोभमा धप्रेऊनि तधमाहींस
रमोरपणिमा आलमा म्हमोतमा. अशमा पकमारचच पप्रेम ईशश्वररी म्हमोध, श्व तच ईशश्वरमापरणि नि कप्रेलप्रेलधमा अहींत:करणिमाहींतच तच

समाहींपडतच . “तधमानिच पदम्हलधमानिच आमम्हमाहींश्वर पयनत कप्रेलरी, मम्हणिसनि आमम्हरी पयनत करतकों.”2 ईशश्वररी पसमादमानिच निवधमा

झमालप्रेलमा अहींत:करणिमाहींत पप्रेम म्हच च कममारचच मसळ अससनि तच शयल बदलतच ; तधमाचधमा निमैसरर्गीक उमर्गीश्वर सततमा करूनि
मनिमोवश्वकमारमाहींस आपलधमा तमाबधमामत ठप्रेवश्वतच, श्व शत्रनतश्वमास आपलधमा सश्वमाधयनि करूनि घप्रेऊनि तधमाचधमा आश्वडय रमोर

पकमारचधमा कररतच . अशमा ररीतयनिच आतमधमाचधमाठमाधयहीं श्वमारश्वलप्रेलच पप्रेम आधनषधक्रम सनखकर करूनि सश्वर पकमारच शनद्ध
अशमा समामथधमारचमा पमाऊस पमाडडतच. {WG 55.3}

दप्रेश्वमाचधमा लप्रेकरमाहींनियहीं श्व वश्वशप्रेषत: जप्रे तधमाचधमा कसपप्रेश्वर वश्वशश्वमास ठप्रेश्वणधमास निनसतप्रेच आलप्रेलप्रे आम्हप्रेत, तधमाहींनिय दमोनि
पकमारचधमा चक
न मा नि म्हमोऊहीं दप्रेणधमावश्वषधयहीं समाश्वधरयररी ठप्रेश्वमाश्वय. पमैककहीं, पदम्हलरीचमा उललप्रेख पसश्वर्गी कप्रेलप्रेलमाच आम्हप्रे.

मम्हणिजप्रे ईशश्वरमाशयहीं एकमतमानितमा पमापत म्हमोणधमासमाठठहीं सश्वतमाहीं कप्रेलप्रेलधमा रमोषष्टिरीश्वर वश्वशश्वमास ठप्रेऊनि तधमाहींश्वर निजर
दप्रेणिच, म्हरी म्हमोध. ईशश्वररी ननिधममाहींचच पमालनि करणधमाचधमा बमाबतयहींत सश्वतमामचधमा कसतधमाहींनियहीं पवश्वत्र म्हमोणधमाचमा पधतनि

करणिमारप्रे लमोक कप्रेश्वळ अशकध अशमा रमोषष्टिरी शकध करूनि दमाखवश्वणधमाचमा पधतनि करतमात. णख्रिसतमारशश्वमाध जच
सश्वर कमाहींम्हरीहीं मनिनषध करतमो, तच आपमतलबमानिच श्व पमापमानिच दवस षत झमालप्रेलच असतच. षजचधमा धमोरमानिच आपणि पवश्वत्र
म्हमोऊहीं, तय कप्रेश्वळ एकमा णख्रिसतमाचयच कसपमा वश्वशश्वमासमाचधमादश्वमारच आपणिमाहींस पवश्वत्र करतप्रे. {WG 56.1}

हधमा पदम्हलधमा चक
न कचधमा वश्वरुद्ध परहींतन नततककच भधहींकर अशय दस
न ररी चक
स मम्हष्टिलरी मम्हणिजप्रे णख्रिसतमाश्वर वश्वशश्वमास

ठप्रेश्वलधमानिच ईशश्वररीननिधममाहींचच पमालनि करणधमापमासनि
स आपणि मक
न त म्हमोतकों, श्व जधमाअरर्गी कप्रेश्वळ वश्वशश्वमासमानिच ममात्र

आपणिमाहींस णख्रिसतमाचधमा कसपप्रेचच भमारयदमार म्हमोतमा धप्रेतच, तधमाअरर्गी आपलधमा तमारणिमापयतधरर कमाधमारश्वर निजर दप्रेणधमाचच
कमाहींम्हरीहीं एक कमारणि निमाम्हरीहीं अशय समजत
स . {WG 56.2}

परहींतन हधमादठकमाणियहीं पम्हमा, ककहीं आजमाधमारकतश्व मम्हणिजप्रे कप्रेश्वळ बमाहधमातकमाररी दस
न रधमाचधमा इचचप्रेस ममानि दप्रेणिच निवम्हच ;
तर पप्रेमळ अहींत:करणिमानिच कप्रेलप्रेलरी सप्रेश्वमा. ईशश्वररीननिधम मम्हणिजप्रे तधमाचधमा शयलमाचच परष्टिरीकरणि, श्व पप्रेममाचच --उदमातत

तततश्वमाचच --दृशध असच सश्वरूप म्हमोध, श्व मम्हणिसनि तमो सश्वरमारश्वररील श्व पथ
स श्वयश्वररील तधमाचधमा समाममाजधमाचमा पमाधमा आम्हप्रे.
जर आपलरीहीं अहींत:करणिच ईशश्वरमाशयहीं समादृशध पमाश्वतयल अशयहीं बनिवश्वलरीहीं, श्व आतमधमाहींत पप्रेमश्वक्ष
स माचच बयज लमावश्वलच,
तर आपलधमा आधनषधक्रममाहींत ईशश्वररीननिधम शप्रेश्वष्टिमास जमाणिमार निमाम्हरीहींत कमाध ? मनिनषधमाचधमा अहींत:करणिमाहींत

पप्रेमश्वक्ष
स माचच बयज लमाश्वलच जमातच , श्व तधमास उतपननि कप्रेलच तधमा परमप्रेशश्वरमाचधमा पनतमप्रेश्वरम्हनकसम तमो बनिवश्वलमा जमातमो,
तप्रेवम्हमाहीं “मय आपलप्रे ननिधम तधमाहींचधमा हृदधमाहींत घमालरीनि, आणणि तप्रे तधमाचधमा मनिमाश्वर रलदम्हनि.”1 म्हमा शमासत्रश्वचनिमाचमा
निश्वमा करमार पसणिर म्हमोतमो. आणणि जर तप्रे ननिधम अहींत:करणिमाश्वर रलदम्हलप्रे तर तप्रे आधनषधक्रममास धमोगध श्वळणि
दप्रेणिमार निमाम्हरीहींत कमाध ? {WG 56.3}

आजमापमालनि मम्हणिजप्रे सप्रेश्वमा, श्व पप्रेमळतच चच सश्वमापरणि म्हरीहींच रशषधतश्वमाचयहीं खररीहीं लक्षणिच आम्हप्रेत. “दप्रेश्वमाश्वर पयनत करणिच

मम्हणिजप्रे आपणि तधमाचधमा आजमा पमाळणिच म्हच च आम्हप्रे.” “मलमा तधमाहींचप्रे जमानि आम्हप्रे असच मम्हणिननि जमो तधमाचधमा आजमा

पमाळयत निमाम्हरीहीं, तमो लबमाड आम्हप्रे, तधमाहींत सतध निमाम्हरीहीं.”2 षजचधमाधमोरमानिच णख्रिसतमाचधमा कसपप्रेचप्रे आपणि भमारयदमार म्हमोतकों,
तय एकच रमोषष्टि मम्हणिजप्रे श्रद्धमा म्हरी म्हमोध. तय मनिनषधमालमा आजमापमालनिमाचधमा जबमाबदमाररीतसनि समोदवश्वणधमाचधमाऎश्वजय
तधमास आजमापमालनिमास समरर करतच . {WG 57.1}

सश्वप्रेचचप्रेचधमा आजमापमालनिमानिच मनषकत रमळत निमाम्हरीहीं कमारणि तय ईशश्वरमाचय परहींतन फनकष्टि रमळणिमाररी दप्रेणिरय आम्हप्रे.
परहींतन आजमापमालनि म्हच श्रद्धप्रेचच फळ आम्हप्रे. “तनमम्हरी जमाणितमाहीं, ककहीं तकों पमापच म्हरणि करमाश्वयहीं मम्हणिसनि परष्टि झमालमा,

तधमाचधमाठमाधयहीं पमाप निमाम्हरीहीं. जमो कमोणिय तधमाचधमाठमाधयहीं रमाम्हतमो, तमो पमाप कररीत निमाम्हरीहीं.”3 पररक्षमा आम्हप्रे तय हधमाच

दठकमाणिय. आपणि णख्रिसतमाहींत रमादम्हलकों, श्व ईशश्वरमाचच पप्रेम आपणिमाहींत श्वमासतवध कररीत असप्रेल, तर आपलधमा भमाश्वनिमा,
आपलप्रे वश्वचमार, आपलरी कसतधच म्हरी तधमाचधमा पवश्वत्र ननिधम शमासत्रमाहींतयल आजमाहींत दशरवश्वलधमापममाणिच तधमाचधमा

इचचप्रेशयहीं अनिनरूप अशय म्हमोतयल. “लप्रेकरमाहींनिमो, कमोणिय तनमम्हमाहींस बम्हकमाहींश्वस निधप्रे. जसमा तमो धमारमरक आम्हप्रे, तसमा धममारनिच
श्वमारणिमारमादम्ह धमारमरक आम्हप्रे.”4 सयनिमा डकोंररमाश्वर ईशश्वरमानिच ददलप्रेलधमा दम्हमा आजमाहींत समाहींचरतलप्रेलधमा पवश्वत्र
ननिधममाहींचधमा उचच पममाणिमानिच नियनतमततश्वमाचय वधमाखधमा ठरवश्वलरी जमातप्रे. {WG 57.2}

ईशश्वरमाचधमा आजमा पमाळणधमापमासनि
स मनिषन धमाहींस मक
न त करणिमारमा णख्रिसतमाहींतयल वश्वशश्वमास मम्हणिनि
न जधमाहींस मम्हणितमात
तमो खरमा वश्वशश्वमास निवम्हप्रे, तर तमो खमोष्टिमा आम्हप्रे. “कसपप्रेनिचच वश्वशश्वमासमाचधमा दश्वमारच तम
न चच तमारणि झमालच आम्हप्रे.”5 परहींतन
“वश्वशश्वमासमालमा जर कक्रधमा निमाम्हरीहींत, तर तमो जमातधमाच ननिजर्गीश्व आम्हप्रे.”6 पथ
स र्गी धप्रेशनि
स च सश्वतमाहींवश्वषधयहीं
स श्वयश्वर धप्रेणधमापश्व
मम्हष्टिलच म्हमोतच , “म्हच ममाझधमा दप्रेश्वमा, तझ
न मा मनिमोदध समाधमाधमालमा मय इषचचतकों, आणणि ममाझधमा अहींतधमारममाहींत तझ
न च

निप्रेमशमासत्र आम्हप्रे.”1 तधमाचधमा सश्वरमाररमोम्हणिमाचधमापसश्वर्गी रमोडमा श्वप्रेळ अरमोदर तमो मम्हणिमालमा “मय आपलधमा बमापमाचधमा

आजमा पमाळसनि तधमाचधमा पयतयहींत रमाम्हतकों.”2 शमासत्रमाहींत समाहींचरतलच आम्हप्रे, “आणणि आमम्हरी तधमाचधमा आजमा जर पमाळतकों,
तर तधमाश्वरूनि आमम्हरी जमाणितकों ककहीं आमम्हमाहींस तधमाचप्रे जमानि आम्हप्रे. मय तधमामधधच रमाम्हतकों, असच मम्हणिणिमारधमानिच तमो
चमाललमा तसच सश्वत:म्हरी चमाललच पमाम्हरीजप्रे,” “कमारणि णख्रिसतमानिप्रेदम्ह तनमम्हमाहींसमाठठहीं समोरशलच, तनमम्हरी तधमाचधमा पमाश्वलमास

अनिस
न रमाश्वच मम्हणिनि
न तम
न म्हमाहींकररीतमा ककततमा घमालनि
स ठप्रेवश्वलमा आम्हप्रे.”3 {WG 57.3}

समाश्वरकमारलक जयश्वनिमाचधमा अष्टिरी--आपलधमा परम पश्व
स रजमाहींचधमा पतनिमापश्व
स र्गी एदप्रेनि बमारमाहींत अरदरीहीं जशमा म्हमोतधमा

तशमाच, मम्हणिजप्रे ईशश्वररी ननिधममाहींचच पणि
स र पमालनि, पणि
स र नियनतमततश्व - पश्व
स र्गी जशमा म्हमोतधमा तशमाच तधमा आतमा आम्हप्रेत.
हधमापप्रेक्षमा कमय दजमारचधमा अष्टिरीश्वर जर समाश्वरकमारलक जयश्वनि ददलच असतच , तर सश्वर जरमाचच सनखमास धमोकमा आलमा
असतमा श्व पमापमास तधमाचधमा द:न ख श्व म्हमालमापप्रेषष्टिमाहींचधमा पररश्वमारमासम्ह सश्वरकमाळ ममोकळमा ममारर झमालमा असतमा. {WG
58.1}
पतनिमापसश्वर्गी आदमाममास ईशश्वररी ननिधममाहींचच पमालनिमानिच नियनतमततश्वमाचच शयल बनिवश्वणिच शकध म्हमोतच . परहींतन तसच
करणधमास तमो चक
न लमा, श्व मम्हणिसनि तधमाचधमा पमापमानिच आमचमा सश्वभमाश्व नियच दशप्रेस आलमा श्व आमचच आमम्हमाहींस

नियनतममानि म्हमोतमाहीं धप्रेईनिमासच झमालच. आपणि पमापय, अपवश्वत्र असलधमामनळच आपणिमाहीं सश्वतमाहींस ईशश्वरमाचमा पवश्वत्र ननिधम
पसणिरपणिच पमाळतमा धप्रेत निमाम्हरीहीं. ईशश्वररी ननिधममाहींचप्रे पररपमालनिमाचप्रे म्हककमाहींस रमळवश्वतमाहीं धप्रेणधमाजकोंरच आमचच सश्वतमाहींचच
नियनतमतश्व निमाम्हरी, परहींतन णख्रिसतमानिच आमम्हमाहींसमाठठहीं धमाहींतसनि पमार पमाडणधमाचमा ममारर तधमार कप्रेलमा आम्हप्रे.

आधनषधक्रममानतल जधमा पररक्षमामस श्व ममोम्हमास आपणिमाहींस तकोंड दधमाश्वधमाचच असतच , तधमाच पररक्षमामचधमा श्व

ममोम्हमाहींचध आधषन धक्रम चमालवश्वलमा, तमो आमम्हमाहींसमाठठहीं मरणि पमाश्वलमा, श्व तधमानिच आमचयहीं पमापच पतकरूनि आमम्हमाहींस

नियनतमतश्व ददलच. तम
न म्हरी आपणिमाहींलमा तधमालमा श्वमाम्हसनि घधमाल श्व तधमास तम
न चमा तमारणिमारमा मम्हणिनि
न सश्वयकरमाल, तर
तम
न चच षजणिच पमापय असतमाहींदम्ह कप्रेश्वळ तधमाचधमाचमळ
न च तम
न म्हरी नियनतममानि ठरमाल. तम
न चधमा रशलमाऎश्वजय णख्रिसतमाचच
शयल उभप्रे रमाम्हतच श्व जणिहींस कमाध तम
न म्हरीहीं पमाप कप्रेलचच निवम्हतच अशमा षसरतयहींत ईशश्वर तम
न चमा सश्वयकमार करतमो,

इतकचच निवम्हच , तर हधमादम्हपप्रेक्षमाहीं जमासत मम्हणिजप्रे पभन णख्रिसत अहींत:करणिमाचमा पमालष्टि करतमो. वश्वशश्वमासमानिच कप्रेश्वळ तमो
तम
न चधमा अहींत:करणिमाहींत श्वमास कररतमो. तधमाजबरमोबरचमा म्हमा सहींबहींध तम
न म्हरी वश्वशश्वमासमानिच श्व तधमाचधमा इचचप्रेस सश्वरदमा

श्वमाम्हसनि घप्रेणधमानिच रमाखमाश्वधमाचमा आम्हप्रे; श्व जमोपधर्वांत तनमम्हरी असच कररीत रमाम्हमाल, तमोपधर्वांत तमो तनमचधमा अहींत:क्रणिमाहींत
तधमाचधमा सददचचप्रेपममाणिच करणधमाचच कमाधर कररील. मम्हणिसनि तनमम्हरी असच मम्हणिमाश्वच, ककहीं “दप्रेम्हमाहींत जच ममाझच षजणिच आम्हप्रे,
तच जधमा दप्रेश्वमाचधमा पनत्रमानिच मजश्वर पयनत कप्रेलरी, श्व आपणिमाहींलमा मजकररतमा ददलच तधमाश्वररील वश्वशश्वमासमात आम्हप्रे.”1

मम्हणिसनि पभन णख्रिसत आअलनआ रशशधमाहींस मम्हणितमो, “बमोलणिमारप्रे तनमम्हरीहीं निमाम्हरीहीं, तर तनमचधमा बमापमाचमा आतममा म्हमाच

तनमम्हमाहींमधधच बमोलणिमारमा आम्हप्रे.”2 पभन णख्रिसत तनमचप्रेठमाधयहीं कमाधर कररीत असतमाहीं तमोच (णख्रिसतमाचमा) आतममा श्व तयच
कसतधच--नियनतमतश्वमाचयहीं श्व आजमापमालनिमाचय--तनमचप्रेठमाधयहीं ददससनि धप्रेतयल. {WG 58.2}

बढमाई ममारतमाहीं धप्रेणधमाजमोरच असच आपणिमाहींजश्वळ सश्वतमाहींचच कमाहींम्हरीहींएक निमाम्हरीहीं. सश्वतमाहींस रमोर ममानिमाश्वधमास आपणिमाहींस
कमाहींम्हरीहीं कमारणि निमाम्हरीहीं. आपणिमाहींस ददलप्रेलधमा णख्रिसतमाचधमा नियनतमततश्वमाहींत श्व आपणिमाहींमधधच कमाधर करणिमारधमा

णख्रिसतमाचधमा आतमधमानिच घडश्वसनि आनिलप्रेलधमा कक्रधचतच अशमा ममानिणधमास आपणिमाहींस जमारमा आम्हप्रे. {WG 59.1}

श्रद्धप्रेवश्वषधय आपणि बमोलतकों, तप्रेवम्हमाहीं एक फरक लक्षमाहींत ठप्रेश्वणधमासमारखमा आम्हप्रे. श्रद्धप्रेम्हसनि अरदरीहीं रभननि असमा एक
पकमारचमा वश्वशश्वमास आम्हप्रे. ईशश्वरमाचच श्व तधमाचधमा समामथधमारचच अषसततश्व, तधमाचधमाश्वचनिमाचय सतधतमा हधमा रमोषष्टिरी

समैतमानि श्व तधमाचप्रे अनिनधमाधय धमाहींसदम्ह निमाकबसल कररतमाहीं धप्रेत निमाम्हरीहीं. शमासत्रमाहींत समाहींचरतलच आम्हप्रे, ककहीं “भनतचम्हरी वश्वशश्वमास
धररतमात श्व कमाहींपतमात.”3 परहींतन म्हरी कमाहींम्हरीहीं श्रद्धमा निवम्हच , जप्रेरच ईशश्वरमाचधमा श्वचनिमाश्वर निनसतमा वश्वशश्वमासच निवम्हच , तर

तधमाचध इचचप्रेस ममानि दप्रेणिच, अहींत:करणि तधमास श्वमाम्हसनि घप्रेणिच, तधमाचयच आश्वड धरणिच म्हरीहीं आम्हप्रेत तधमास श्रद्धमा--पप्रेम
करणिमाररी श्व आतमधमास पवश्वत्र करणिमाररी-असच मम्हणितमात. अशमा श्रद्धप्रेनिच अहींत:करणिमाचमा ईशश्वररी सश्वरूपमाहींत पमालष्टि

म्हमोतमो. आणणि जच अहींत:करणि तधमाचधमा नि पमालष्टिलप्रेलधमा अशमा षसरतयहींत ईशश्वररी ननिधममाहींचधमा अहींककत निसतच, श्व तच
तसच असणिच शकधदम्ह निमाम्हरीहीं, तच च आतमाहीं पमालष्टिलप्रेलधमा षसरतयहींत तधमाचधमा पवश्वत्र आजमाहींचच पमालनि करणधमाहींत आनिहींद
ममाननितच श्व रयतकतधमारबरमोबर “तझ
न च शमासत्र मय कप्रेश्वढच वपध ममाननितकों ? समारमा ददश्वस तच ममाझधमा धधमानिमाचच
आम्हप्रे.”1 श्व ईशश्वररी ननिधममाहींचच नियनतमततश्व आपलप्रेठमाधयहीं पसणिर म्हमोतच , मम्हणिजप्रे आपणि “दप्रेम्हमापममाणिच निवम्हच तर
आतमधमापममाणिच चमालणिमारप्रे”2 असच म्हमोतकों. {WG 60.2}

णख्रिसतमाचच क्षममा करणिमारच पप्रेम ओळखणिमारप्रे श्व खरमोखर ईशश्वरमाचय लचकरच म्हकोंणधमाचय इचचमा बमाळरणिमारप्रे असच कमाहींम्हरीहीं
असतमात, परहींतन तधमाहींस आपलच शयल असमाश्वच तसच निमाम्हरीहीं, श्व आपलच षजणिच अपरमाधमाचच (पमापमाचच ) आम्हप्रे असमा

अनिनभश्व धप्रेतमो, श्व तप्रे आपलधमा अहींत:करणिमाचमा पवश्वत्र आतमधमानिच पमालष्टि कप्रेलमा आम्हप्रे ककहींश्वमा निमाम्हरीहीं हधमाबद्दल
समाशहींक असतमात. अशमा लमोकमाहींस ममाझच समाहींरणिच आम्हप्रे, ककहीं बमाबमानिकों, असप्रे म्हतमाश म्हमोऊनि ममाघमार घप्रेऊहीं निकमा.

आपलधमा कमोतप्रेपणिमामनळच श्व अपरमाधमाहींमनळच पभन णख्रिसतमाचप्रे पमाधमाशयहीं आपणिमाहींस श्वमारहींश्वमार लमोष्टिमाहींरणि घमालमाश्वच लमारप्रेल.
आपणिमाहींस कप्रेश्वळ ननिरमाश वम्हमाश्वधमाचच निमाम्हरीहीं. शत्रननिच जररी आपणिमाहींश्वर परडमा बसवश्वलमा असलमा, तररी ईशश्वरमानिच

आपणिमाहींस समोडलच निमाम्हरीहीं श्व आपलमा निमाकमारम्हरी कप्रेलमा निमाम्हरीहीं ; खरमोखरच निमाम्हरीहीं. णख्रिसत म्हमा दप्रेश्वमाचधमा उजश्वयकडप्रे बससनि
आपणिमाहींसमाठठहीं मधधसरय कररीत आम्हप्रे. वपध पप्रेवषत धमोम्हमानिमानिच मम्हष्टिलच आम्हप्रे, “तनमम्हरी पमाप करुहीं निधप्रे. मम्हणिसनि म्हच मय
तनमम्हमाहींस रलदम्हतकों. जर कमोणियहीं पमाप कचलचच तर धमारमरक असमा जमो धप्रेशस तमो बमापमाजश्वळ आमचमा कमैश्वमाररी आम्हप्रे.”3
“बमाप सश्वतमाहीं तनमम्हमाहींश्वर पयनत करतमो”4 म्हप्रे आपलधमा पभन णख्रिसतमाचप्रे शबद वश्वसरुहीं निकमा. बमापमाकडप्रे तनमम्हमाहींस परत
आणिणधमाचय श्व सश्वतमामचय शनद्धतमा श्व पवश्वत्रपणिमा म्हरीहीं तनमचच ठमाधय पनतबबहींबबत झमालप्रेलरी पमाम्हणधमाचय तधमाचय

इचचमा आम्हप्रे. तनमम्हरी ममात्र तधमास आपणिमाहींलमा श्वमाम्हननि घधमाल, तर जधमानिच तनमचप्रेठमाधयहीं चमाहींरलच कमाम करणधमाचच
पतकरलच आम्हप्रे असमा पभन णख्रिसत तच आपलमा ददश्वस धप्रेईपधर्वांत तसचच चमालस ठप्रेश्वयल. अचधक उतकठच निच पमाररनिमा
करमा, श्व पसणिरपणिच वश्वशश्वमास ठप्रेश्वमा. आपलधमाच समामथधमारश्वर आपलमा वश्वशश्वमास निमाम्हरीहीं, तर तधमा तमारकमाचधमा

समामथधमारश्वर वश्वशश्वमास निमाम्हरीहीं, तर तधमा तमारकमाचधमा समामथधमारश्वर वश्वशश्वमास ठप्रेऊहीं धमा, श्व आपलधमा दप्रेम्हमाचच आरमोगध
जमो पभन णख्रिसत तधमाचय सतननत करूहीं धमा. {WG 60.1}

जसजसप्रे अचधक तनमम्हरी णख्रिसतमाजश्वळ धप्रेतमा, तसतसप्रे आपणि अचधक अपरमाधय आम्हकों, असच तनमचधमा निजरप्रेस

धप्रेतच; कमारणि तनमचय दृषष्टिरी अचधक सश्वचच म्हमोईल, श्व पभसचधमा पसणिर अशमा सश्वभमाश्वमाशयहीं अरदरीहीं वश्वरुद्ध असणिमारमा
तम
न चमा कमोतप्रेपणिमा ठळठळयतपणिच तम
न चधमा दृषष्टिरीस पडप्रेल. समैतमानिमाचधमा ममोम्हमाचच समामथधर निषष्टि म्हमोऊनि दप्रेश्वमाचधमा
आतमधमाचच समामथधर तम
न म्हमाहींस जमारत
स कररीत आम्हप्रे म्हमा हधमा रमोषष्टिरीचमा परन माश्वमा आम्हप्रे. {WG 61.1}

जधमा अहींत:करणिमास आपलधमा पमापयपणिमाचय ओळख पडत निमाम्हरीहीं, तधमा अहींत:करणिमाहींत णख्रिसतयवश्वषधयहीं अढळ पप्रेम
श्वमास कररीत निमाम्हरीहीं. णख्रिसतमाचधमा कसपप्रेनिच बदललप्रेलमा आतममा तधमाचधमा दमैश्वय शयलमाचय श्वमाखमाणिणिय कररील. परहींतन

आपणि जर सश्वतमाहींचय नियनतभ्रषष्टितमा पमाम्हनिमार निमाम्हरीहीं, तर णख्रिसतमाचच ससौंदधर श्व तधमाचय उतकसषष्टितमा म्हरीहीं आपलधमा
निजरप्रेस धप्रेणिमार निमाम्हरीहींत म्हमादम्ह एक बबनिचक
न परन माश्वमा आम्हप्रे. {WG 61.2}

जसजसप्रे आपणि सश्वतमाहींस कमय लप्रेखसहीं. तसतशय आपलधमा तमारकमाचधमा अमधमारद पवश्वत्रतप्रेचय श्व ससौंदधमारचय आपणि
अचधकमाचधक तमाररीफ करूहीं आपलधमा पमापयपणिमाचच दृशध झमालप्रेलच सश्वरूप आपणिमाहींस तधमा पप्रेम करणिमारधमा

ईशश्वरमाकडप्रे निप्रेईल. आणणि आपलधमा दब
न रलतप्रेचय समाक्ष पष्टिवश्वणिमारमा आतममा जप्रेवम्हमाहीं णख्रिसतमाममारसनि जमाईल तप्रेवम्हमाहीं तमो
आपलच समामथधर तधमाचधमा निजरप्रेस आणियल, आपलधमा ररजमाहींचय जमाणियश्व जसजशय आपनिमाहींस तधमाचधमाकडप्रे श्व

तधमाचधमा श्वचनिमाकडप्रे निप्रेईल, तसतसप्रे तधमाचधमा शयलमावश्वषधयहीं आपलच वश्वचमार अचधक म्हमोत जमातयल श्व पणि
स रपणिच
तधमाचच सश्वरूप आपलधमाठमाधयहीं पनतबबहींबबत म्हमोईल. {WG 61.3}

अधधमाध ८ श्वमा—णख्रिसतमाहींत श्वमाढ
अहींत:करणिमाचमा जमो पमालष्टि झमालधमानिच आपणि ईशश्वरमाचय लप्रेकरच म्हमोतकों, तधमास शमासत्रमाहींत जनम असच मम्हतलच आम्हप्रे.
पननम्हमा दस
न रधमा दठकमाणियहीं तधमाचय तनलनिमा शप्रेतकरधमानिच पप्रेरलप्रेलधमा चमाहींरलधमा बबधमाहींचधमा ककोंबमाबरमोबर कप्रेलप्रेलरी आम्हप्रे.
तधमापममाणिचच पभन णख्रिसतमाकडप्रे जप्रे लमोक निनकतप्रेच श्वळलप्रेलप्रे आम्हप्रेत तप्रे “निसतनि जनमलप्रेलप्रे बमालक”1 णख्रिसतमाहींत

श्वमाढणिमारधमा सत्रयपनरुषमाहींचधमा बमाहींधधमापममाणिच श्वमाढमाश्वधमाचच आम्हप्रेत, अरर शप्रेतमाहींत पप्रेरलप्रेलधमा चमाहींरलधमा बयहींपममाणिच तधमाहींनियहीं
श्वमाढसनि चमाहींरलरीहीं फळच दधमाश्वधमाचयहीं आम्हप्रेत. धशमाधमा पश्वकतधमानिच मम्हष्टिलच आम्हप्रे, ककहीं “तधमाचमा मदम्हममा वम्हमाश्वमा मम्हणिसनि

तधमाहींस नधमाधमाचप्रे श्वक्ष
स , परमप्रेशश्वरमाचच लमाश्वणिच असच मम्हणितयल.”2 मम्हणिसनि आषतमक जयश्वनिमाहींतयल ननिरनढ सतधतततश्वच
समजणधमास आपणिमाहींस मदत वम्हमाश्वय धमाकररीतमाहीं सस
स ष्टि पदमारमारतयल जयश्वनिमाचय उदमाम्हरणिच पभसनिच घप्रेतलरीहीं आम्हप्रेत.

सषस ष्टिरीहींतयल अनतशध क्षनललक अशमा पदमारमार्वांत जयश्वनि उतपननि करणिच मनिनषधमाचच जयश्वनि फकत ईशश्वरमानिच सश्वतमाहीं
ददलप्रेलधमा जयश्वनिमापमाससनिच आम्हप्रे. तधमाचपममाणिच मनिनषधमाचधमा अहींत:करणिमाहींत आषतमक जयश्वनि उतपननि म्हमोतच, तच

कप्रेश्वळ ईशश्वरमापमासनि
स रमळमालप्रेलधमा जयश्वनिमापमासनि
स च म्हमोतप्रे. मनिषन धमास तमो “श्वरूनि जनमलधमारशश्वमाध”3 पभन णख्रिसत
जच जयश्वनि दप्रेणधमास आलमा, ततधमाचमा भमारयदमार तधमास म्हमोतमा धप्रेत निमाम्हरीहीं. {WG 62.1}

जयश्वनिमापममाणिचच श्वमाढरीचय रमोषष्टि आम्हप्रे. कळयस फनलवश्वणिमारमा श्व फनलमाचच फळ करणिमारमा कप्रेश्वळ तमो एक परमप्रेशश्वरच
आम्हप्रे. तधमाचधमाच समामथधमारनिच बयहीं, “पदम्हलधमानिच अहींकसर, मर कणियस, मर कणिसमाहींत भरलप्रेलमा दमाणिमा,”4 अशमा ररीतयनिच
श्वमाढत जमातच . इसत्रमाएलरी भवश्वषधश्वमादरी म्हमोशप्रेम्हमा धमानिच मम्हष्टिलच आम्हप्रे, ककहीं “कमरलनियसमारखमा फनलप्रेल.” “तप्रे

धमानधमासमारखच उतपषतत करतयल श्व दमाक्षयपममाणिच फनलतयल.”5 पभन धप्रेशच
स य आपणिमाहींस आजमाआम्हप्रे, ककहीं “भक
स मलच
कशय श्वमाढतमात म्हच लक्षमाहींत आणिमा.”6 श्वनिसपतय श्व फनलच म्हरीहीं आपलधमा सश्वतमामचधमा दप्रेखरप्रेखयनिच , कमाळजयनिच अरर

पधतनिमानिच श्वमाढत निमाम्हरीहींत; तर तधमाहींचच जयश्वनि चमालवश्वणधमास जच कमाहींम्हरीहीं ईशश्वर दप्रेतमो, तधमाचधमाधमोरमानिच श्वमाढतमात, मसल

आपलधमा सश्वतमाचधमा कमाळजयनिच अरर समामथधमारनिच आपलधमा शररीरमाचधमा बमाहींधधमाहींत भर ष्टिमाककत निमाम्हरीहीं. तधमाचपममाणिच
तनमम्हमाहींसदम्ह आपलधमा कमाळजयनिच अरर पधतनिमानिच आषतमक श्वमाढ सहींपमादनि करतमाहीं धप्रेत निमाम्हरी. श्वनिसपनत, मसल म्हरी
भमोश्वतमालचधमा पररषसरतयपमाससनि जच कमाहींम्हरीहीं म्हश्वमा, सनधरपकमाश श्व अननि-आपलधमा जयश्वनिमाकररीतमाहीं घप्रेतमात,

तधमाचधमाधमोरमानिच श्वमाढतमात. सषस ष्टिरीचधमा दप्रेणिगधमा जशमा श्वनिसपतयस श्व पमाणधमास म्हमोत, तसमाच णख्रिसत म्हमा जच

तधमाचधमाश्वर वश्वशश्वमास ठप्रेवश्वतमात तधमाहींस म्हमोध. तमो तधमाहींचय “सश्वरकमालचय पभमा” “ससधर श्व ढमाल”1 आम्हप्रे. तमो इसत्रमाएलमास
“ददम्हहींश्वरमा”- समारखमा म्हमोईल. “कमापलप्रेलधमा रश्वतमाश्वर पमाश्वसमापममाणिच तमो उतरप्रेल.” “तमो षजश्वहींत उदक श्व जय
सश्वरमार्वांतसनि उतरतप्रे, श्व जरमालमा जयश्वनि दप्रेतप्रे तय दप्रेश्वमाचय भमाकर”2 आम्हप्रे. {WG 63.1}

ईशश्वरमानिच आपलधमा पनत्ररुपय अतनल दप्रेणिरयनिच पथ
स श्वय सभमोश्वतयम असलप्रेलधमा श्वमातमाश्वरणिमापममाणिचच सतध असच

श्वमातमाश्वरणि सश्वर सषस ष्टिरीचधमा भकोंश्वतयहीं ठप्रेवश्वलच आम्हप्रे. जच कमोणिय हधमा जयश्वनि दप्रेणिमारधमा श्वमातमाश्वरणिमाहींत शश्वमासमोचचश्वमास
करणधमाचच पसहींत करतयल, तप्रे सश्वर जरमातयल; श्व णख्रिसतमाहींत असणिमारधमा सत्रयपनरुषमाहींइतकप्रे श्वमाढतयल. {WG 64.1}
आपलच ससौंदधर श्व आकमार पसनिरतश्वमास धचणधमास ससधरककरणिमाहींचय मदत वम्हमाश्वय मम्हणिननि जधमापममाणिच फसल ससधमारकडप्रे

श्वळतप्रे, तधमापममाणिच सश्वरमारचमा पकमाश आपणिमाहींश्वर पडसनि आपणिम्हरी पकमारशत वम्हमाश्वच श्व आपलच रशल णख्रिसतमासमारखच
म्हमोत जमाश्वच मम्हणिसनि नियनतमततश्वमाचधमा ससधमारकडप्रे आपणि श्वळलच पमादम्हजच. “तनमम्हरी मजमधधच रम्हमा, आणणि मय

तम
न म्हमाहींमधधच जसच फमाहींष्टिमा श्वप्रेलमाहींत रमादम्हलधमाश्वमाहींचनि
स तम
न चधमानिचम्हरी दप्रेश्वश्वत निमाम्हरीहीं.”3 {WG 64.2}

श्वमाढरीसमाठठहीं श्व फळच धप्रेणधमासमाठठहीं जधमापममाणिच खमाहींदरीस झमाडमाचधमा बहींध
न माश्वर अश्वलहींबनि
स रमाम्हमाश्वच लमारतच , तसच तम
न म्हमाहींस

णख्रिसतमाश्वर अश्वलहींबनि
स रमाम्हरीलप्रे पमादम्हजप्रे. तधमावधनतररकत तम
न म्हमाहींस जयश्वनि निमाम्हरीहीं. ममोम्हमाचधमा पनतकमार करणधमाचच , अरर
कसपप्रेनिच श्व पवश्वत्रपणिमानिच श्वमाढणधमाचच समामथधर तनमचधमापमाशय निमाम्हरीहीं. तधमा णख्रिसतमामधधच असतमाहींनिमाच कप्रेश्वळ तनमचमा

उतकषर म्हमोणिमार आम्हप्रे. तनमम्हमाहींस तधमापमाससनि जयश्वनि रमळमालधमामनळप्रेम तनमम्हरी सनकसनि जमाणिमार निमाम्हरीहीं, अरर ननिषफळ
म्हमोणिमार निमाम्हरीहीं. तर निदधमाहींनियहीं पमोसलप्रेलधमा झमाडमाहींपममाणिच तनमम्हरी वम्हमाल. {WG 64.3}

पनषकळमाहींचय अशय कलपनिमा असतप्रे, ककहीं जयश्वनिक्रममाहींतयल कमाहींम्हरीहीं कमामच आपणि एकष्टिप्रेच उरकहींस . तप्रे फकत पमापमाचधमा
क्षमप्रेबद्दल णख्रिसतमाश्वर वश्वशश्वमास ठप्रेवश्वतमात; परहींतन असप्रे लमोक सश्वतमाहींचधमा पधतनिमाहींनिय चमाहींरलमा जयश्वनिक्रम

चमालवश्वणधमाचमा पधतनि करतमात. अशमा पकमारचमा तधमाहींचमा पधतनि ननिषफळ झमालमाच पमादम्हजप्रे. पभन धप्रेशसमम्हणितमो,

“ममाझधमारशश्वमाध तनमचधमानिच कमाहींम्हरीहीं करश्वत निमाम्हरीहीं.” तधमाचधमा कसपच त म्हमोणिमाररी आपलरी श्वमाढ, आपलमा आनिहींद, आपलमा
उपधमोर म्हरीहीं सश्वर आपलधमा श्व णख्रिसतमाचधमा सहींधमोरमाश्वर अश्वलहींबसनि आम्हप्रेत. दररमोज, निवम्हप्रे पतधप्रेक तमासमास तधमाशयहीं
तमादमातमध पमाश्वलधमानिच , तधमाचधमाहींत रमादम्हलधमानिच आपणिमाहींस तधमाचधमा कसपच त श्वमाढमाधमाचच आम्हप्रे. आपलधमा श्रद्धप्रेचमा तमो

कप्रेश्वळ उतपमादकच आम्हप्रे, असच निवम्हप्रे, तर नतचय पररपसनतर करणिमारमादम्ह आम्हप्रे. तमो णख्रिसतच कप्रेश्वळ आरहींभयहीं, शप्रेश्वष्टिरी श्व
सश्वरकमाळ आम्हप्रे. आरहींभयहीं श्व शप्रेश्वष्टिरीहीं ममात्र तमो आपणिमाहींजश्वळ असमाधमाचमा असच निमाम्हरीहीं, तर आपलधमा ममारमारतयल

पतधप्रेक पमाधररीश्वर तमो आपनिमाहींसषननिध असणिमार. दमावश्वदमानिच मम्हष्टिलच आम्हप्रे “मधमाहीं आपणिमापनढच परमप्रेशश्वर ननितध
ठप्रेवश्वलमा आम्हप्रे ; तमो ममाझधमा उजवधमा म्हमातमाकडप्रे आम्हप्रे , मम्हणिसनि मय ढळणिमार निमाम्हरी.”1 {WG 65.1}

“आमम्हरी णख्रिसतमाहींत कसच रमाम्हमाश्वच ” असच तनमम्हरी वश्वचमारतमा कमाध ? तर मय समाहींरतमो जसच तनमम्हरी तधमालमा पदम्हलधमानिच
सश्वयकमारतमामनिमा रमादम्हलप्रेत, तसप्रेच रम्हमा. “तर णख्रिसत धप्रेशस पभन असमा तनमम्हरी सश्वयकमाररीलमा तधमाहींतच चमालमा.” “ममाझमा
नियनतममानि वश्वशश्वमासमानिच जरप्रेल.”2 तनमम्हरी सश्वरसश्वय ईशश्वरमाचप्रे म्हमोणधमासमाठठहीं, तधमाचय सप्रेश्वमा करणधमासमाठठहीं, श्व तधमाचधमा

आजमा पमाळणधमासमाठठहीं तधमालमा श्वमाम्हसनि घप्रेतलच आम्हप्रे, श्व णख्रिसतमालमा आपलमा तमारणिमारमा मम्हणिननि पतकरलच आम्हप्रे.
तनमम्हमाहींलमा आपलधमा पमापमाबद्दल पमाधषशचतत घप्रेतमा धप्रेत निवम्हतच , अरर आपलधमा अहींत:करणिमाचमा पमालष्टि करतमाहीं धप्रेत
निवम्हतमा, परहींतन तनमम्हरी ईशश्वरमालमा श्वमाम्हसनि घप्रेतलधमाकमारणिमानिच तधमानिच कप्रेश्वळ णख्रिसतमामनळचच तनमचधमासमाठठहीं सश्वर कमाहींम्हरीहीं
कप्रेलच असमा तनमचमा वश्वशश्वमास बसलमा. वश्वशश्वमासमाचधमादश्वमारमाम तनमम्हरी णख्रिसतमाचप्रे असप्रे झमालमाहीं, श्व वश्वशश्वमासमानिचच

तम
न म्हमाहींलमा तधमाचधमाहींत श्वमाढश्वधमाचच आम्हप्रे. पदम्हलधमानिच दप्रेणिच श्व निहींतर घप्रेणिच. तम
न म्हमाहींस आपलच सश्वरसश्व-अहींत:करणि, इचचमा,
सप्रेश्वमा-दधमाश्वधमाचच आम्हप्रे. तधमाचधमा इचचप्रेस ममानि दप्रेणधमासमाठठहीं तम
न म्हमाहींस सश्वतमाहींलमा तधमालमा अपरणि करमाश्वधमाचच आम्हप्रे.
तधमाचपममाणिच तम
न म्हमाहींस सश्वर कमाहींम्हरीहीं दधमाश्वधमाचच आम्हप्रे. सख
न पररपणि
स र अशमा णख्रिसतमानिच तम
न चधमाठमाधयहीं श्वमासतवध
करणधमासमाठठहीं, तमोच तम
न चच समामथधर म्हमोऊनि रमाम्हणधमासमाठठहीं, तम
न चच नियनतमतश्व म्हमोऊनि रमाम्हणधमासमाठठहीं, तम
न चमा

सश्वरकमालचमा मदतरमार म्हमोऊनि रमाम्हणधमासमाठठहीं श्व तम
न म्हमाहींस ईशश्वरमाचधमा आजमा पमाळणधमास समामथधर दप्रेणधमासमाठठहीं
तम
न म्हमाहींलमा तधमास सश्वयकमारमाश्वधमाचच आम्हप्रे. {WG 65.2}

सकमाळयहींच तनमम्हरी आपणिमाहींलमा ईशश्वरमालमा श्वमाम्हसनि घधमा, श्व म्हच च तनमचच पदम्हलच कमाम अससहीं दधमा. “म्हच पभमो, मलमा
सश्वरसश्वयहीं तनझमा असमा करूनि घप्रे. ममाझप्रे सश्वर बप्रेत तनझधमा चरणिमाहींशयहीं आणिसनि श्वमाम्हतकों. तनझधमा सप्रेश्वचत आज ममाझमा
उपधमोर करूनि घप्रे. ममाझधमाबरमोबर रम्हमा श्व तनझधमाहींतच ममाझयहीं सश्वर कमामच म्हमोऊहीं दप्रे.” म्हरी रमोजचय बमाब. पतधप्रेक

ददश्वशयहीं सकमाळयहीं तधमा ददश्वसमापनरतप्रे तनमम्हरी आपणिमाहींलमा ईशश्वरमालमा श्वमाम्हसनि घधमा. तनमचप्रे सश्वर बप्रेत रसद्धयस निप्रेणधमासमाठठहीं

अरर तधमाहींचमा तधमार करणधमासमाठठहीं-जसच तधमाचधमा मजर्गीलमा धप्रेईल तधमापममाणिच-तधमाचधमा म्हश्वमालरीहीं करमा. हधमापममाणिच
रमोजचधमा रमोज तम
न चच जयश्वनि तधमाचधमा म्हश्वमालरी कप्रेलच, मम्हणिजप्रे तच णख्रिसतमाचधमा जयश्वनिमापममाणिच बनिवश्वलच जमाईल.
{WG 66.1}
णख्रिसतमाहींतयल षजणिच वश्वशश्वमासमाचच आम्हप्रे. तधमाहींत परममानिहींद निसप्रेल, परहींतन सरमानधक श्व शमाहींततमाधनकत वश्वशश्वमास आम्हप्रे.
तनमचय आशमा तनमम्हमाहींत निमाम्हरीहीं, परहींतन तय णख्रिसतमाहींत आम्हप्रे. तनमचमा ममानिरसक अशकतपणिमा तधमाचधमा ममानिरसक

समामथधमारशयहीं अरदरीहीं जखडलप्रेलरी आम्हप्रेत, मम्हणिसनि तनमम्हरी सश्वतमाहींकडप्रेच नि पम्हमाहींतमा श्व सश्वतमाश्वरच दृषषष्टि नि ठप्रेवश्वतमाहीं
तनमम्हमाहींलमा णख्रिसतमाकडप्रे पम्हमाश्वधमाचच आम्हप्रे. तधमाचधमा पप्रेममाश्वर, तधमाचधमा शयलमाचधमा ससौंदधमारश्वर श्व पसणिरतप्रेश्वर तनमचच

चचतत असस दधमा; मम्हणिजप्रे मर णख्रिसत-तधमाचधमा सश्वनिमाकमारमाचधमा, पमाणि उतमारधमाचधमा, शनद्धतप्रेचधमा श्व पवश्वत्रपणिमाचधमा
षसरतयहींत असमा-तनमचधमा आतमधमाचमा वश्वषध म्हमोऊनि रमाम्हतमो. तधमाचधमा समादृशधमाहींत तनमचमा पमालष्टि वम्हमाश्वधमाचमा तमो

तधमाजश्वर पप्रेम कप्रेलधमानिच , तधमाचच अनिनकरणि कप्रेलधमानिच श्व सश्वरसश्वय तधमाजश्वर अश्वलहींबसनि रमादम्हलधमानिच वम्हमाश्वधमाचमा आम्हप्रे.
{WG 66.2}
पभन धप्रेशसनिच मम्हष्टिलच आम्हप्रे. “मजमधधच रम्हमा.”1 हधमा शबदमाहींत तधमानिच वश्वश्रमाहींनत, षसररतमा श्व वश्वशश्वमास म्हरी दशरवश्वलरीहीं
आम्हप्रेत. पननम्हमाहीं एकप्रे दठकमाणियहीं तमो मम्हणितमो, “मजकडप्रे धमा मम्हणिजप्रे मय तनमम्हमाहींस वश्वश्रमाहींनत दप्रेईनि.” रयतकतधमारचधमा

शबदमाहींत-“परमप्रेशश्वरमास सश्वसरपणिच जप श्व तधमाचय सरयर आशमा धर.” म्हमाच वश्वचमार सनचवश्वलप्रेलमा आम्हप्रे. धशमाधमानिच
ननिशचधपसश्वरक समाषमरतलच आम्हप्रे, ककहीं “शमाहींनत श्व भमाश्व धररलमा असतमाहीं तनमचच समामथधर म्हमोइल.” म्हरी वश्वश्रमाहींनत
तनमचधमा ननिषषक्रधतश्वमाहींत समाहींपडणिमार निमाम्हरीहीं. कमारणि तमारणिमारधमा पभसचधमा बमोलमाश्वणधमाहींत तनमचधमा श्रममाचय श्व
शमाहींततप्रेचय समाहींरड घमालसनि ददलप्रेलरी आम्हप्रे. “ममाझच जसहीं आपणिमाहींश्वर घधमा, मम्हणिजप्रे तनमचधमा जयश्वमास वश्वश्रमाहींनत

रमळप्रेल.”2 जच अहींत:करणि णख्रिसतमाहींत पसणिरपणिच वश्वश्रमाहींनत घप्रेत असतच , तच सदमा उतसनक श्व तधमाचधमासमाठठहीं श्रम
करणिमारच असतच . {WG 67.1}

जप्रेवम्हमाहीं मनि “सश्व” चमाच वश्वचमार कररीत असतच तप्रेवम्हमा तच समामथधमारचमा श्व जयश्वनिमाचमा उरम जमो णख्रिसत तधमापमाससनि
दरन माश्वतच . मम्हणिननि तधमा तमारकमापमाससनि अहींत:करणि दरस रमाखणधमाचमा श्व तप्रेणिचकरूनि आतमधमाचच णख्रिसतमाशयहीं ऎकध श्व

दळणिश्वळणि बहींद करणधमाचमा समैतमानिमाचमा एकसमारखमा पधतनि चमाललप्रेलमा असतमो. ऎदम्हक सनखच, षजश्वमाहींचधमा कमाळजधमा,
सहींशधयपणिमा श्व द:न खच, दस
न रधमाहींचप्रे अरर सश्वतमाहींचच अपरमाध श्व उणियश्वमा हधमापमैककहीं एखमादधमाकडप्रे अरर सश्वमार्वांकडप्रे तमो

तनमचच लक्ष श्वप्रेधणधमाचमा पधतनि कररतमो. तररी हधमा तधमाचधमा धनकतधमाहींनियहीं तनमम्हरी फससनि जमाऊहीं निकमा. जप्रे खरप्रे इममानिय
आम्हप्रेत श्व जप्रे, ईशश्वरमाकररतमाहींच जरणधमाचय कप्रेश्वळ इचचमा कररतमात, अशमा पनषकळ मनिनषधमाहींस तधमाहींचधमा

अपरमाधमाहींकडप्रे श्व दब
न रलतप्रेकडप्रे तधमाहींचच चचतत लमाश्वसनि, श्व अशमा ररीतयनिच तधमाचय णख्रिसतमापमाससनि तमाष्टिमातसष्टि करुनि तमो

(समैतमानि) आपलमा डमाश्व समाधणधमाचय इचचमा कररतमो. “सश्व” म्हच च आपलधमा वश्वचमारमाहींचच कचद असतमाहीं कमाममा निधप्रे, श्व

आपलच तमारणि म्हमोईल ककहींश्वमा निमाम्हरीहीं हधमावश्वषधय कमाळजय अरर भयनत बमाळरयत बसहींस निधप्रे. हधमा अशमा पकमारचधमा
कमाळजधमा आपलधमा आतमधमालमा समामथधमारचच मळ
स जमो णख्रिसत तधमापमासनि
स दरस कररतमात. तम
न चमा आतममा रक्षणि

करणधमाचच ईशश्वरमाश्वर सकोंपश्वमा श्व तधमाजश्वरच वश्वशश्वमास ठप्रेश्वमा. सदमोददत धप्रेशवस श्वषधयहींच बमोलमा श्व वश्वचमार करमा. तम
न चच

“सश्व” तधमाचधमाचमधधच वश्वलरीनि म्हमोऊनि जमाऊहीं दधमा. सश्वर सहींशध श्व भयनत समोडमा, श्व समाधन पलौल जसच मम्हणिमालमा “मय

जरतकों, तमो मय निमाम्हरीहीं, तर णख्रिसत ममाझधमाठमाधयहीं जरतमो; आणणि आतमाहीं दप्रेम्हमाहींत जच ममाझच षजणिच आम्हप्रे तच वश्वशश्वमासमाहींत
आम्हप्रे. जधमा दप्रेश्वमाचधमा पत्र
न मानिच मजश्वर पयनत कप्रेलरी श्व आपणिमाहींलमा मजकररतमाहीं ददलच, तधमाश्वररील वश्वशश्वमासमाहींत तच

आम्हप्रे”1 तसच मम्हणिमा. ईशश्वरमाश्वर वश्वसहींबनि
स रम्हमा. जच तम
न म्हरी तधमाचधमा म्हमातमाहींत दधमाल तर तमो जधमानिच तम
न चधमाश्वर पप्रेम

कप्रेलच तधमाचमादश्वमारच तम
न म्हमाहींलमा षजहींकणिमारधमापप्रेक्षमाहींदम्ह अचधक वश्वजधय कररल. {WG 67.2}

णख्रिसतमानिच मनिषन धसश्वभमाश्व धमारणि कप्रेलमा, तप्रेवम्हमाहीं तधमानिच कसलधमादम्ह समामथधमारनिच कधयहींदम्ह नि तष्टि
न णिमारधमा पप्रेमबहींधनिमानिच
( मनिषन ध सश्वतमाहींच तच पतकरणधमास निमाकबल
स असप्रेल तर ममात्र निवम्हप्रे ) आपणिमाहींस मनिषन धतश्वमाशयहीं जखडसनि घप्रेतलच.

तच बहींधनि तमोडसनि ष्टिमाकणधमास ( णख्रिसतमापमाससनि दरस रमाम्हणधमाचच पसहींत करणधमास ) समैतमानि आपणिमाहींस श्वमारहींश्वमार लमालसच
दमाखश्वयल; मम्हणिसनि धमाच समधयस समाश्वधचरररीनिच रमाम्हसनि एकसमारखमा पधतनि करमाधमाचमा श्व दस
न रमा धनिय
पतकरणधमाचमा ममोम्ह आमम्हमाहींस पडसहीं निधप्रे अशय पमाररनिमा करमाश्वधमाचय. म्हच सश्वर करणधमाचच कमारणि श्वर समाहींचरतलचच

आम्हप्रे, दस
न रमा धनिय पतकरणिच अरर नि पतकरणिच म्हच आपलधमा खनषयश्वर अश्वलहींबसनि आम्हप्रे; तर तधमा तसलधमा खनषयचमा
ममोम्हदम्ह आमम्हमाहींस निकमो. उलष्टि आपणि आपलरी दृषष्टिरी एकसमारखय णख्रिसतमाकडप्रे लमाश्वमाश्वय, मम्हणिजप्रे तमोच आपलच

रक्षणि कररील. तधमाचधमाचकडप्रे आपलरी दृषष्टिरी असतमाहीं आपणि सनरकक्षत रमाम्हसहीं, श्व मर कसलमादम्ह ममोम्ह तधमाचधमापमाससनि
आपलरी तमाष्टिमातसष्टि करणधमास समरर निमाम्हरीहीं. सतत तधमाचधमाचकडप्रे पमाम्हमात असतमाहीं, आपणि “पभन जमो आतममा
तधमाकडसनि रुपमाहींतर पमाश्वसनि तधमाच रुपमाचप्रे म्हमोतकों.”2 {WG 69.1}

हधमाच ममारमारनिच पसश्वरकमालमाहींतयल रशषध वपध अशमा तमारकमापममाणिच झमालप्रे. तधमाहींनियहीं पभसचच श्वचनि ऎकलच, तप्रेवम्हमाहीं तधमाहींस
तधमाचय ररज श्वमाष्टिलरी. तधमाहींनियहीं तधमालमा शमोचधलच, तमो समाहींपडलमादम्ह श्व निहींतर तप्रे तधमाचधमाममारसनि रप्रेल.प्रे घररीहीं, दमाररीहीं,
एकमाहींतयहीं, शप्रेतमाहींत, कमोठच दम्ह रशषध धमा निमातधमानिच तधमाचधमा तमोडसहींनि ननिघणिमारप्रे शनद्ध सतधमाचच धडप्रे रशकत तप्रे

तधमाजबरमोबर म्हमोतप्रे. आपमापलरी कमामचरररी समजणधमासमाठठहीं निमोकर जधमापममाणिच आपलधमा धनधमाकडप्रे पमाम्हमातमो
ततधमापममाणिच तप्रे पभसकडप्रे पमाम्हमात असत. तप्रे रशषध “आमचधमासमारखधमा सश्वभमाश्वमाहींचप्रेच मनिनषध म्हमोतप्रे.”1 आमम्हमाहींपममाणिच
तधमाहींसदम्ह पमापमाशयहीं लढमाई करमाधमाचय म्हमोतय. {WG 69.2}

पभसचमा आश्वडतमा रशषध धमोम्हमानि हधमामधधच जररी तमारकमाचधमा शयलमाचच बरप्रेचसच पनतबबहींब पडलच म्हमोतच , तररी

तधमाहींचधमादठकमाणिय दप्रेखयल पभसचधमाइतकच शयलमाचच ससौंदधर निवम्हतच . तमो आपलचच रमोडच पनढच ढकलणिमारमा म्हमोतमा, इतकचच
निवम्हच , तर उतमाश्वळमा श्व रमारयष्टिदम्ह म्हमोतमा, परहींतन दमैश्वय शयल तधमाचधमा दृषष्टिरीस पडलच तप्रेवम्हमाहीं तधमालमा आपलरी वधहींरच

ददससनि धप्रेऊनि जमानि पमापत झमालधमामनळच तधमाचमा आतममा कलौतनकमानिच श्व पप्रेममानिच भरूनि रप्रेलमा. आपलधमा धनधमाचधमा

पप्रेममाहींत “सश्व” चय भमाश्वनिमा निषष्टि म्हमोऊनि जमाईतकोंपधर्वांत रमोजचधमा रमोज तधमाचच अहींत:करणि णख्रिसतमाकडप्रे ओढत रप्रेलच

शयलमास अनिनरुप आकमार दप्रेणिमारधमा णख्रिसतमाचधमा शयलमालमा तधमाचमा ( धमोम्हमानिमाचमा ) रमारयष्टि श्व मम्हतश्वमाकमाहींक्षय सश्वभमाश्व
श्वश म्हमोऊनि रप्रेलमा. शयलमाहींत निश्वयनिपणिमा आणिणधमाचच पवश्वत्र आतमधमाचच जच समामथधर तधमानिप्रेम तधमाचच अहींत:करणि
निश्वयनि बनिवश्वलच, णख्रिसतमाचधमा पप्रेममाचधमा समामथधमारनिच तधमाचधमा शयलमात फरक घडश्वनि
स आणणिलमा. णख्रिसतमाशय

कप्रेलप्रेलधमा सहींधमोरमाचमा म्हमा ननिखमालस पररणिमाम म्हमोध. अहींत:करणिमाहींत णख्रिसतमाचच श्वमासतवध म्हमोतच, तप्रेवम्हमाहीं सश्वर सश्वभमाश्व
पमालष्टिसनि जमातमो. तधमाचमा आतममा श्व तधमाचच पप्रेम म्हरी अहींत:करणि मद
स न करुनि मनिषन धमाचधमा आतमधमालमा श्वश करूनि

घप्रेतमात, श्व ईशश्वरमावश्वषधयहीं श्व सश्वरमारवश्वषधय वश्वचमार श्व इचचमा उतपननि कररतमात. तधमाचच सश्वरमाररमोम्हणि झमालच तररी तमो
अदधमाप आपणिमाहींत म्हजर आम्हप्रे, अशय भमाश्वनिमा तधमाचधमा अनिध
न माधमाहींचधमा दठकमाणियहीं म्हमोतय. तधमाचच समाक्षमाहींत अषसततश्व
पप्रेममाचच श्व पकमाशमध म्हमोतच . जमो तधमाहींजबरमोबर बमोलत चमालत म्हमोतमा, पमाररनिमा कररीत म्हमोतमा, श्व तधमाहींशय आशप्रेचप्रे श्व

सनखमाचप्रे शबद बमोलत म्हमोतमा. तमो आपलधमा रशषधमाहींस शमाहींततप्रेचमा ननिरमोप अरदरीहीं दप्रेतमाहीं दप्रेतमाहीं सश्वरमार्वांत रप्रेलमा श्व “पम्हमा,
धनरमाचधमा सममापतयपधर्वांत मय सदमोददत तनमम्हमाहींबरमोबर आम्हप्रे,”1 अशमा पकमारचप्रे शबद मप्रेघदत
स तधमास श्वर निप्रेत

असतमाहीं तधमा रशषधमाहींचधमा कमानियहीं पडलप्रे. मनिनषधमाचधमा रुपमानिचच तमो सश्वरमार्वांत रप्रेलमा. ईशश्वरमाचधमा रसहींम्हमासनिमासममोर तमो

आपलमा रमत्र श्व तमारक असमा अदधमापपधर्वांत आम्हप्रे असच तधमाहींनियहीं जमाणणिलच. आपणिमाहींवश्वषधयहीं पश्व
स र्गी असलप्रेलधमा

तधमाचधमा सम्हमानिभ
न त
स यहींत कमाडयममात्र फरक झमालमा निसनि
स द:न खय मनिषन धमाहींबरमोबर तमोदम्ह द:न खय असमा आम्हप्रे असच

तधमाहींनियहीं जमाणणिलच. आपणि तमारणि कप्रेलप्रेलधमाहींचधमा भरपमाईबद्दल जय ककहींमत ददलरी नतचधमा समरणिमारर मम्हणिनि
स तधमानिच
आपलप्रे जखमय झमालप्रेलप्रे म्हमातपमाध ईशश्वरमास दमाखश्वसनि तमो आपलधमा अमसलध रकतमाचप्रे रनणि तधमाचधमापनढच ठप्रेश्वयत

म्हमोतमा. आपणिमाहींसमाठठहीं तमो सश्वरमार्वांत जमारमा तधमार करणधमास तमो रप्रेलमा आम्हप्रे, श्व तमो कफरुनि परत धप्रेऊनि आपणिमाहींस
नतकडप्रे घप्रेऊनि जमाईल असच तधमाहींस ममाम्हरीत म्हमोतच . {WG 70.1}

तमो सश्वरमारत रप्रेलधमानिहींतर जप्रेवम्हमाहीं तच एकत्र जमलप्रे, तप्रेवम्हमाहीं बमापमापमाशयहीं आपलप्रे वश्वनिहींनत अजर पभस धप्रेशसचधमा निमाश्वमानिच
रनजरणधमास तप्रे उतसनक म्हमोतप्रे. “तनमम्हरी बमापमाजश्वळ कमाहींम्हरीहीं ममारमाल तर तच तमो तनमम्हमाहींस ममाझधमा निमाश्वमानिच दप्रेईल.
तनमम्हरी अजसनि ममाझधमा निमाश्वमानिच कमाहींम्हरीहीं ममाचरतलच निमाम्हरीहीं, मरमा मम्हणिजप्रे तनमम्हमाहींस रमळप्रेल, धमासमाठठहीं ककहीं तनमचमा

आनिहींद पररपसणिर वम्हमाश्वमा.”2 अशमा तरम्हप्रेनिच पभसनिच ददलप्रेलच भरहींश्वशमाचच श्वचनि तकोंडमानिच मम्हणित तप्रे पमाररनिमापसश्वरक श्व

रहींभयरपणिमानिच निमनि कररीत. “जय मप्रेलमा इतकचच निवम्हच , तर मप्रेलप्रेलधमाहींतसनि उठवश्वलमा रप्रेलमा, जमो दप्रेश्वमाचधमा उजश्वयकडप्रे
आम्हप्रे, आणणि जमो आमम्हमाहींसमाठठहीं वश्वनिहींनत कररतमो,”3 असमा तमो धप्रेशस आमम्हमाहींसमाठठहीं मधधसरय कररील हधमा रमोर

मनदधमाश्वर तप्रे आपलमा श्रद्धमारुप म्हसत अचधकमाचधक पसररीत. आणणि जधमा कमैश्वमारधमावश्वषधयहीं णख्रिसतमानिच समाहींचरतलच

म्हमोतच , तमो पननिमासमावधमा ददश्वशयहीं आलमा. तमो आणिखयदम्ह मम्हणिमालमा म्हमोतमा, ककहीं “मय जमाश्वच म्हच तनमम्हमाहींस दम्हतकमारक आम्हप्रे;
कमारणि मय नि रप्रेलमो तर कमैश्वमाररी तनमम्हमाहींकडप्रे धप्रेणिमार निमाम्हरीहीं. मय रप्रेलकों तर तधमालमा तनमम्हमाहींकडप्रे पमाठश्वयनि.”4 धप्रेरनि
स पनढच
णख्रिसत लमोकमाहींचधमा अहींत:करणिमाहींत सतत रमाम्हणिमार म्हमोतमा. तमो सश्वतमाहीं मनिनषधरुपमानिच रशषधमाहींबरमोबर म्हमोतमा, तधमापप्रेक्षमाहींदम्ह
आतमाहीं तधमाचमा तधमाचधमाशय अचधक सहींधमोर म्हमोतमा. तधमाहींचधमाठमाधयहीं णख्रिसतमाचच तप्रेज, पप्रेम श्व समामथधर म्हरीहीं पमाम्हणिमारमाहींस

इतकक ददससनि आलरीहीं, ककहीं तधमास “आशचधर श्वमाष्टिसनि” “तप्रे (रशषध) धप्रेशसचधमा सहींरतय म्हमोतप्रे असच तधमाहींस ओळखलच.”1
{WG 71.1}
णख्रिसतमाचय अशय इचचमा आम्हप्रे, ककहीं आपणि जसच आपलधमा पदम्हलधमा रशषधमाहींस म्हमोतमो, तसप्रेच आजदम्ह आपलधमा
लप्रेकरमाहींस असमाश्वच ; कमारणि रमोडधमा रशषधमाहींसमश्वप्रेत कप्रेलप्रेलधमा शप्रेश्वष्टिचधमा पमाररनिचत तमो असच मम्हणिमालमा, कक “मयहीं
तधमाहींचधमासमाठठहीं कप्रेश्वळ निमाम्हरीहीं, तर तधमाहींचधमा श्वचनिमाहींश्वरूनि जप्रे मजश्वर वश्वशश्वमास ठप्रेवश्वतमात तधमाहींसमाठठदम्ह वश्वनिहींतय
करतकों.”2 {WG 72.1}

धप्रेशसनिच आपणिमाहींसमाठठहीं पमाररनिमा करूनि समाहींचरतलच आम्हप्रे, ककहीं जसमा “मय बमापमामधधच आम्हच तसप्रे तनमम्हरीहीं मजमधधच

रमाम्हमाश्वच .” अम्हमाम्हमा ! कसलमा सहींधमोर म्हमा ! तधमा तमारकमानिच सश्वतमाहींवश्वषधय असच समाहींचरतलच आम्हप्रे, ककहीं “पनत्रमालमा आपलधमा
आपणि कमाहींम्हरीहीं करतमाहीं धप्रेत निमाम्हरी” “मजमधधच रमाम्हमाणिमारमा बमाप तमो आपलरीहीं कमामच कररीतमो.” तर मर णख्रिसतमाचच

आमचधमा अहींत:करणिमाहींत श्वमासतवध असप्रेल, तर “इषचचणिच श्व करणिच म्हरीहीं आपलधमा सतसहींकलपमासमाठठहीं समाधणधमाचच ” ४
तमो आमम्हमाहींमधधच कररल. तधमानिच कमाम कप्रेलच तधमापममाणिच आमम्हरीदम्ह आपलच कमाम करूहीं. आमम्हरीदम्ह तमोच उतसमाम्ह
दमाखश्वसहीं आणणि हधमापममाणिच तधमाचधमाश्वर पप्रेम कररीत श्व तधमाहींत रम्हमात आपणिम्हरी “मसतक जमो णख्रिसत तधमाचधमा
ममानिमानिच सश्वर पकमारच श्वमाढमाश्वच .” {WG 72.2}

अधधमाध ९ श्वमा.—कमाधर आणणि जयश्वनिक्रम
ईशश्वर म्हमा सश्वर वश्वशश्वमाचधमा जयश्वनिमाचमा, तप्रेजमाचमा श्व आनिहींदमाचमा कहींद आम्हप्रे. ससधरपकमाशमाचधमा ककरणिमाहींपममाणिच अरर

षजश्वहींत झरधमापमाससनि ननिघणिमारधमा पमाणधमाचधमा पश्वमाम्हमापममाणिच तधमाचधमापमाससनि सनखमाचमा पश्वमाम्ह पमाणणिममात्रमाहींकडप्रे श्वमाम्हमात
असतमो. आणणि जधमा जधमा दठकमाणिय मम्हणिननि मनिनषधमाचधमा अहींत:करणिमाहींत ईशश्वरमाचच षजश्वनि असतच, तधमा तधमा
दठकमाणियहीं तच पप्रेममानिच श्व अशयश्वमारदमानिच इतरमाहींकडप्रे धमाश्व घप्रेतच. {WG 73.1}

पनतत मनिनषधमाहींचमा उद्धमार करूनि तधमाहींचच तमारणि करणधमाहींतच णख्रिसतमालमा आनिहींद म्हमोतमा, श्व मम्हणिसनिच तधमानिच

सश्वतमालमा वपध असमाजमो जयश्व तधमाकडप्रे नि पमाम्हतमाहीं लमाजलजजमा श्वरमैरप्रे सश्वमार्वांस त नचच ममानिसनि खमाहींब पतकरलमा.
तधमाचपममाणिच दप्रेश्वदत
स म्हप्रे दस
न रधमाहींचधमा सनखमासमाठठहीं रमात्रहींददश्वस झष्टित आम्हप्रेत, श्व तधमाहींतच तधमाहींस आनिहींद आम्हप्रे.

दषन ष्टिमाहींचय श्व शयलनिच श्व दजमारनिच कमय असलप्रेलधमाहींचय सप्रेश्वमा करणिच म्हच कमयपणिमा आणिणिमारच कमाम आम्हप्रे, असच सश्वमारर्गी
लमोकमाहींस श्वमाष्टितच ; परहींतन अशमाहींचय सप्रेश्वमा करणिच म्हच च ननिषपमाप दप्रेश्वदत
स माहींचच कमाधर असतच . णख्रिसतमाचमा सश्वमाररतधमारय

पप्रेममाचमा आतममा जरदश्वधमापय श्व सश्वर सख
न माहींचमा ननिषकषर आम्हप्रे. म्हमाच आतममा णख्रिसतमाचधमा अनिध
न माधमाहींस रमळप्रेल.
{WG 73.2}
अहींत:करणिमाहींत णख्रिसतमाचच श्वमासतवधम्हमोतच तधमाश्वप्रेळयहीं तच मधरन श्वमासमापममाणिच लमाश्वसनि ठप्रेश्वतमाहीं धप्रेत निमाम्हरीहीं. तधमा पप्रेममाचधमा
पवश्वत्रपणिमाहींचच श्वजनि जधमाहींचधमा जधमाहींचधमाशयहीं मम्हणिननि आपलमा सम्हश्वमास घडप्रेल तधमा सश्वमार्वांचधमा अनिनभश्वमास धप्रेईल.

अहींत:करणिमाहींतयल णख्रिसतमाचमा आतममा म्हमा सश्वमारस तमाजप्रेतश्वमानिप्रे करणिमारधमा श्व मरमाधमास ष्टिप्रेकलप्रेलधमास जयश्वनिमाचच पमाणिय
वपणधमासमाठठम उतसनक करणिमारधमा श्वमाळश्वहींष्टिमातयल झरधमापममाणिच आम्हप्रे. {WG 73.3}

मनिनषधमाचधमा सनखमासमाठठहीं श्व तधमाचधमा उद्धमारमासमाठठहीं णख्रिसतमाचच कमाधर चमालस असतमाहीं, आपणिमाहींस कमाधर करणधमाचय जय

इचचमा म्हमोतप्रे तयहींत आपलच णख्रिसतमावश्वषधयहींचच पप्रेम ददससनि धप्रेईल. तच पप्रेम आपलधमा सश्वरर्गीध वपतधमाचधमा दप्रेखरप्रेखयहींत
असलप्रेलधमा सश्वर पमाणणिममात्रमाहींबद्दल पप्रेम, ममतमाळसपणिमा श्व सम्हमानिनभसनत उतपननि कररील. {WG 73.4}

तधमा आपलधमा तमारकमाचच पथ
स श्वयश्वररील षजणिच सनखमाचच श्व सश्वतमाचप्रे ठमाधयहींच आसकत झमालप्रेलच निवम्हतच ; तर पनतत
अशमा मनिनषधजमातयचधमा तमारणिमासमाठठहीं तधमानिच दृढननिशचधमानिच , उतसनकतच निच सतत पधतनि कप्रेल.प्रे रवम्हमाणियहींत

जनमलधमापमाससनि तकों ककलवम्हररी धप्रेरच श्वधसतहींभमाश्वर जमाईपधर्वांत तधमानिच सश्वनिमाकमारमाचमा ममारर धररीलमा श्व आपलधमा

कषष्टिमध कमामचरररीपमाससनि, द:न खपद पश्वमासमापमाससनि श्व खमालमाश्वसनि ष्टिमाकणिमारधमा कमाळजयपमाससनि श्व श्रमहींपमाससनि सनष्टिसनि
जमाणधमाचमा तधमानिच पधतनि कप्रेलमा निमाम्हरीम. तमो मम्हणिमालमा, “मनिनषधमाचमा पनत्र सप्रेश्वमा करूनि घधमाधमास निमाम्हरीहीं, तर सप्रेश्वमा

करमाश्वधमास श्व बम्हनतमाहींचय खहींडणिय वम्हमाश्वयहीं मम्हणिसनि आपलमा जयश्व दप्रेणधमास आलमा.”1 म्हमाच तधमाचधमा षजणधमाचमा रमोर
म्हप्रेतन असनि
न दस
न रधमा रमोषष्टिरी तधमास दयन धम पतयचधमा म्हमोतधमा. ईशश्वरमाचधमा इचचप्रेपममाणिच करूनि आपलच कमाधर तडयस
निप्रेणिच म्हच च तधमाचच अननिमोदक म्हमोतच . तधमानिच कप्रेलप्रेलधमा श्रममाहींत तधमाचधमा सवतमाचधमा दम्हतमास मळ
न यहींच जमार निवम्हतय.
{WG 74.1}
जधमाहींचधमासमाठठहीं पभन खमाहींबय रप्रेलमा तधमाहींनियहीं सश्वरर्गीध दप्रेणिरयचच श्वमाष्टिप्रेकररी वम्हमाश्वच मम्हणिसनि कमोणितधमाम्हरी पकमारचमा सश्वमारर
तधमार करणधमास जप्रे लमोक णख्रिसतमाचधमा कसपप्रेचप्रे श्वमाष्टिप्रेकररी झमालच आम्हप्रेत तप्रे तधमार म्हमोतयल. जरमाहींतयल तधमामचच
श्वमासतवध अचधक सनखकर करणधमासमाठठहीं सश्वर कमाहींम्हरीहीं तप्रे करतयल. अशमा पकरचमा उतसमाम्ह म्हमाच खरधमा

पमालष्टिलप्रेलधमा आतमधमाचय खररी श्वमाढ म्हमोध. कमोणिय मनिनषध णख्रिसतमाकडप्रे श्वळतमाहींच तधमाचधमा अहींत:करणिमाहींत णख्रिसत म्हमा

आपणिमाहींस ककतय उततम रमत्र लमाभलमा आम्हप्रे, म्हच इतरमाहींस कळवश्वणधमाचय इचचमा उतपननि म्हमोतप्रे. जधमाचधमा धमोरमानिच
तमारणि श्व शद्ध
न यकरणि म्हमोत, असच सतध तधमाचधमा अहींत:करणिमाहींत लपनि
स रमाम्हमातच निमाम्हरीहीं. णख्रिसतमाचधमा नियनतमतश्वमाचमा
झरमा आपणि घमालनि
स तधमाचधमा अहींत:सर आतमधमापमासनि
स म्हमोणिमारधमा आनिहींदमानिच आपणि पररपणि
स र भरलप्रेलप्रे असलकों
तर आपलधमाचधमानिच सश्वसर बसश्वणिमार निमाम्हरीहीं. पभन चमाहींरलमा आम्हप्रे असमा आपणि अनिनभश्व घप्रेतलमा, तर दस
न रधमाहींस
कमाहींम्हरीहींनिमा कमाहींम्हरीहीं तररी समाहींरमाश्वधमास आपणिमाहींस समाहींपडप्रेल. तमारकमाचमा शमोध लमारलधमाश्वर कफरलपमापममाणिच आपणिमाम्हरी

दस
न रधमाहींस णख्रिसतमासममोर आणिसहीं. णख्रिसतमाकडप्रे श्वळणधमाचच श्व अदृशध परहींतन सतध असच पनढरील जर तधमामस दमाखश्वसनि
दप्रेऊहीं. जधमा ममारमारनिच णख्रिसत चमाललमा, तधमा ममारमारचच अश्वलहींबनि करणधमाचय पबळ इचचमा मर तधमाहींस म्हमोईल, श्व

जरमाहींचच पमाप म्हरणि करणिमारमा दप्रेश्वमाचमा ककोंकरमा”1 पमाम्हणधमाचय उतकष्टि इचचमा आपलधमा सभमोश्वतयहीं असणिमारमाहींस म्हमोईल.
{WG 74.2}
दस
न रधमाहींस सनखय करणधमाचधमा पधतनिमानिच आपलधमा सश्वतमाहींश्वरम्हरी सनखमाचय उलष्टि पनतकक्रधमा म्हमोईल. जरमाचच तमारणि
करमाश्वच , म्हमा जमो तधमाचमा म्हप्रेतन तधमाहींत आपणिमाहींसम्हरी भमारयदमार करणधमाहींत ईशश्वरमाचमा म्हमाच म्हप्रेतन आम्हप्रे. दमैश्वय शयलमाचप्रे

भमारयदमार म्हमोणधमाचमा म्हकक तधमानिच मनिनषधमाहींस ददलमा आम्हप्रे. आणणि मनिनषधमाहींनियहीं आपलधमापररी दस
न रधमा मनिनषधमाहींस

सख
न य करणधमाचमाम्हरी म्हकक ददलमा आम्हप्रे. मनिषन धमाहींस दप्रेतमाहीं धप्रेणधमासमारखधमा सश्वर ममोठधमा ममानिमाहींत म्हमाच ममोठमा ममानि श्व
म्हमाच ममोठमा आनिहींद तधमाहींस ददलमा आम्हप्रे. {WG 75.1}

शभ
न श्वतरममानिमाचमा ननिरमोप समाहींरणधमाचच श्व पप्रेममानिच सप्रेश्वमा करणधमाचच सश्वर कमाम म्हरीहीं ईशश्वरमालमा दस
न रधमा दत
स माहींस समाहींरतमाहीं
आलरीहीं असतयहीं; आपलमा उद्दप्रेश रसद्धयस निप्रेणधमास तधमानिच दस
न ररी समाधनिच उपधमोरमाहींत आणणिलरीहीं असतयहीं; परहींतन

पप्रेममामळ
न च आपलधमा सश्वतमाबरमोबर, णख्रिसतमाबरमोबर श्व दत
स माहींबरमोबर आपणिमाहींस भमारयदमार करूनि सख
न श्व आनिहींद धमाहींचय
पयनत करूनि दधमाश्वय, श्व ननिरपप्रेक्ष सप्रेश्वप्रेपमासनि
स घडणिमाररी आषतमक उननिनत करमाश्वय म्हमाच तधमाचमा उद्दप्रेश आम्हप्रे.
णख्रिसतमानिच समोसलप्रेलधमा द:न खमाचप्रे भमारयदमार झमालधमानिच तधमाचय सम्हमानिनभसतय आपणिमाहींस रमळतप्रे. दस
न रधमाचधमा

कलधमाणिमासमाठठहीं कप्रेलप्रेलधमा सश्वमाररतधमारमाचच पतधप्रेक कमाधर आपलधमा अहींत:करणिमाहींत परमोपकमार बनद्धय अचधक दृढ
करूनि “तमो धनिश्वमानि असतमाहीं तनमम्हमाहींकररीतमाहीं दररदरी झमालमा, धमासमाठठहीं ककहीं तनमम्हरी तधमाचधमा दररदमानिच धनिश्वमानि

वम्हमाश्वच .”2 तधमाशयहीं तनमचमा सहींबहींध अचधक ननिकष्टि जमोडडतच, आणणि हधमापममाणिच जप्रेवम्हमाहीं जर उतपननि करणधमाचमा म्हप्रेतन
आपणि पसणिर करतकों, तप्रेवम्हमाहींच आधनषधक्रम सनखमाचमा म्हमोतमो. {WG 75.2}

आपलच रशषध जमाऊनि आपणिमासमाठठहीं आतमप्रे षजहींकतयल म्हमा जमो णख्रिसतमाचमा सहींकलप तमो त नमम्हरीहीं करुहीं लमारलमा, तर

आषतमक रमोषष्टिरीहींमधधच अचधक अनिनभश्व श्व रमोर पकमारचच जमानि आपणिमाहींस असमाश्वच अशय तनमम्हमामस जरुररी भमासप्रेल

श्व नियनतमततश्वमाचय भसक श्व तम्हमानि तनमम्हमाहींस लमारप्रेल. तनझय ईशश्वरमाचय वश्वनिश्वणिय करमाल, तनमचमा वश्वशश्वमास दृढ म्हमोईल
श्व तमारणिमाचधमा वश्वम्हरीररीहींतसनि तनझधमाहींस मनिमनरमाद षजश्वनिमाचच पमाणिय पधमाश्वधमास रमळप्रेल. पनतकमारमाचधमा श्व कसमोष्टिरीचधमा
रमोषष्टिरीस तकोंड दप्रेणधमाचमा पसहींर तनझमास शमासत्रमाकडप्रे श्व पमाररनिप्रेकडप्रे धमाश्व घधमाश्वधमास लमाश्वयल. तनझय कसपच त श्व
णख्रिसतमाचधमा जमानिमाहींत श्वमाढसनि तनमचमा अनिनभश्वदम्ह अचधक श्वमाढप्रेल. {WG 75.3}

इतरमाहींसमाठठहीं अम्हप्रेतनक श्वतस तयनिच खपणधमाचधमा उतसमाम्हमानिच शयलमालमा रमोरपणिमा, सरमैधर, श्व णख्रिसतमासमारखच ससौंदधर पमापत
म्हमोऊनि तच शयल धमारणि करणिमारमास शमाहींततमा श्व सनख म्हरीहीं पमापत म्हमोतमात. तधमाचधमा आकमाहींक्षमा रमोर पकमारचधमा

म्हमोतमात. आळस अरर सश्वमारर हधमाहींस तधमाचधमामधधच रमारमाम्हरी रमळत निमाम्हरीहीं. हधमापममाणिच णख्रिसतमाचच कसपमादमानि पमापत
झमालप्रेलधमाहींचय श्वमाढ म्हमोऊनि तप्रे ईशश्वरमाचधमा कमाधमारसमाठठहीं दृढ मनिमाचप्रे म्हमोतमात. तधमाहींस सपषष्टि अशय आषतमक दृषषष्टि,

ननिशचल श्व श्वमाढत जमाणिमाररी श्रद्धमा श्व पमाररनिचत श्वमाढतच समामथधर म्हरीहीं पमापत म्हमोतमात. तधमाचधमा आतमधमाश्वर दप्रेश्वमाचमा

आतममा कमाधर कररतमो श्व दमैश्वय सपशमारचधमा उततरमादमाखल मम्हणिनि
स आपणिमाशयहीं जळ
न णिमारधमा धमाहींचधमा मनिमोश्वतस तयस तमो

बमोलमाश्वतमो. हधमापममाणिच दस
न रधमाहींचधमा दम्हतमासमाठठहीं अम्हप्रेतक
न श्वतस तयनिच पधतनि करणिमारप्रे लमोक सश्वतमाहींचच तमारणि ननि:सहींशध
करूनि घप्रेतमात. {WG 76.1}

णख्रिसतमानिच निप्रेमसनि ददलप्रेलच कमाधर--जधमाहींस मदतयचय अपप्रेक्षमा आम्हप्रे तधमाहींस मदत करणधमाहींत आपलधमा शकतयपममाणिच

रनहींतणधमाचच ननिषकमाम बनद्धयनिच करणिच म्हमाच कमाध तमो तधमाचधमा कसपच त श्वमाढणधमाचमा ममारर आम्हप्रे. अभधमासमानिच समामथधर
धप्रेतच, श्व कमाधरक्षमतमा म्हच च जयश्वनिमाचच ततश्व. {WG 76.2}

कसपप्रेमनळच पमापत झमालप्रेलधमा सनखमाहींचमा सनखमानिच उपभमोर घप्रेऊनि जप्रे लमोक णख्रिसतय जयश्वनिक्रम चमालवश्वणधमाचमा पधतनि

कररतमात श्व णख्रिसतमासमाठठहीं कमाहींम्हरीहीं एक कररीत निमाम्हरीहींत, तच कमाहींम्हरीहीं एक कमाम नि करतमाहीं आधतमोबमा म्हमोऊनि खमाणधमाचमा
पधतनि करतमात. हधमाचमा पररणिमाम आषतमक श्व भलौनतक सषस ष्टिरीहींत नियचमाश्वसरमा श्व अखप्रेररीस निमाश असमा म्हमोतमो.

म्हमातपमाध म्हमालवश्वणधमाचच जमो मनिनषध निमाकमारतमो, तमो ललौकरच तधमाहींचच कमाम करणधमाचच समामथधर रममावश्वतमो. मम्हणिननि

जमो णख्रिसतय मनिनषध आपलधमा ईशश्वरदतत समामथधमारचमा उपधमोर कररीत निमाम्हरीहीं , तधमाचय णख्रिसतमाहींत श्वमाढ म्हमोत निमाम्हरीहीं,
इतकचच निवम्हच , तर तधमाजश्वळ असलप्रेलच समामथधरदम्ह लधमास जमातच . {WG 76.3}

णख्रिसतमाचय महींडळय मम्हणिजप्रे मनिनषधमाहींचधमा तमारणिमासमाठठहीं उभमारलप्रेलरी एक सहींसरमाच आम्हप्रे. नतचच कमाम मम्हष्टिलच मम्हणिजप्रे
सश्वर जरमालमा शनभश्वतरममानि समाहींरणिच. म्हच कमाम सश्वर णख्रिसतय मनिनषधमाचच आम्हप्रे. पतधप्रेक मनिनषधमानिच आपलधमा

बनद्धयपममाणिच श्व सहींचध समाहींपडप्रेल तधमापममाणिच तधमा तमारकमानिच निप्रेमसनि ददलप्रेलच कमाधर करमाश्वधमाचच आम्हप्रे. आपणिमाहींस परष्टि
झमालप्रेलप्रे णख्रिसतमाचच पप्रेम, जधमामस तच ममाम्हरीहींत निमाम्हरीहीं तधमाहींचप्रे ऋणिय करतच . ईशश्वरमानिच आपणिमाहींस पकमाश ददलमा, तमो
सश्वतमाहींकररतमाहीं निवम्हच , तर दस
न रधमाहींसदम्ह आपणि तमो दधमाश्वमा मम्हणिसनि ददलमा आम्हप्रे. {WG 77.1}

णख्रिसतमाचच अनिनधमाधय आपलधमा कतरवधमास जमारतयल, तर वश्वधमर्गी लमोकमाहींत शनभश्वतरममानिमाचधमा पसमारमाचच कमाम

करणिमारमा आज जमो एक ददसत आम्हप्रे, तधमाऎश्वजय म्हजमारकों दृषषष्टिस पडतयल. जधमाहींस म्हच शनभश्वतरममानिमाचधमा पसमारमाचच

कमाम सश्वतमाहीं करतमाहीं धप्रेत निसप्रेल, तधमाहींनियहीं आपलधमा इतअ समाधनिमाहींनियहीं, सम्हमानिनभसतयनिच आणणि पमाररनिमाहींनियहीं हधमा कमाममास
म्हमातभमार लमाश्वमाश्वमा. {WG 77.2}

णख्रिसतमाकररीतमा कमाम करणधमाचय आपलधमाच घरमाहींत जरूररी असप्रेल तर परदप्रेशमाहींत जमाणधमाचय जरूररी निमाम्हरीहीं . म्हच कमाम
आपणिमाहींस आपलधमा घरमाहींत, महींडळयहींत, आपलधमा समोबतधमाहींत, अरर जधमाहींशयहीं आपलमा वधश्वम्हमार आम्हप्रे अशमा लमोकमाहींतदम्ह
करतमाहीं धप्रेणधमासमारखच आम्हप्रे. {WG 77.3}

आपलधमा तमारकमाचधमा आधषन धमाचमा बरमाचसमा भमार निमासरप्रेर धप्रेरयल तधमाचधमा सत
न मारककचधमा दक
न मानिमाहींत शमाहींतपणिच

उदधमोर करणधमाहींत रप्रेलमा. शप्रेतकरधमाहींबरमोबर श्व मजरन माहींबरमोबर चमालत असतमाहीं सप्रेश्वमा करणिमारप्रे दप्रेश्वदत
स अनिमोळखय श्व
ममानिरम्हरीत अशमा तधमाजबरमोबर असत. आजमारधमाहींस बरप्रे कररीत असतमाहींनिमा श्व रमालरील समद
न माहींतयल तफ
न मानिमाचधमा

लमाष्टिमाहींमधनि
स चमालत असतमाहींनिमा तच चमालवश्वलच. मम्हणिनि
स क्षनललक अशमा कमाममाहींत श्व खलकधमा दजमारचधमा षजणधमाहींतदम्ह
णख्रिसतमाबरमोबर आपणि चमालसनि कमाम करमाश्वच . {WG 77.4}

पप्रेवषतमानिच मम्हष्टिलच आम्हप्रे, ककहीं “जधमा षसरतयहींत जधमालमा बमोलमाश्वणिच झमालच तधमा षसरतयहींत दप्रेश्वमाजश्वळ रमाम्हकों”1 पभसचधमा

रलौरश्वमासमाठठहीं धहींदप्रेश्वमालधमा मनिनषधमानिच सतधपणिमानिच आपलच कमाम करमाश्वच . णख्रिसतमाचमा खरमा अनिनधमाधय तमो असप्रेल, तर
पतधप्रेक बमाबतयहींत आपलमा धमर तमो दमाखश्वयल, श्व इतर मनिनषधमाहींस णख्रिसत परष्टि कररील. रमालरील पमाहींतमातयल

डकोंररमाळ पदप्रेशमाहींत एकमाहींत पश्वमास करुनि श्रम करणिमारधमा पभच
स मा उतसमाम्हरी श्व वश्वशश्वमासन असमा पनतननिधय

धहींत्रशमासत्रजमानिचदम्ह वम्हमाश्वच . णख्रिसतमाचच निमाश्वहीं समाहींरणिमारधमा पतधप्रेकमानिच अशय कसनत करमाश्वय, ककहीं तप्रेणिचकरूनि इतरमाहींनियहीं

तधमाचय कमामच पमाम्हसनि तधमाहींचमा उतपननिकतमार श्व तमारक हधमाचच रलौरश्व करणधमाचधमा ममारमारस लमारमाश्वच . {WG 77.5}
आपणिमाहींम्हसनि इतरमाहींस अचधक ममोठठहीं समाधनिच श्व अनिनकसलतमा म्हरीहीं आम्हप्रेत अशमा सबबयश्वर णख्रिसतमाचधमा सप्रेश्वप्रेसमाठठहीं जच

कमाहींम्हरीहीं तधमाहींनियहीं करमाश्वधमाचच तच करणधमापमाससनि आपलरी सनष्टिकमा कमाहींम्हरीहीं लमोक करूनि घप्रेतमात. जधमाहींस वश्वशप्रेष पकमारचय
बनवद्ध आम्हप्रे, तधमाहींनियहींच तय ईशश्वरमाचधमा सप्रेश्वप्रेलमा लमाश्वमाश्वय अशमा पकमारचय ककतधप्रेकमाहींचय समज सत असतप्रे. ककतधप्रेकमाहींचय
अशय असतप्रे, ककहीं इतर श्वरर खप्रेररीज करूनि एकमा वश्वरशषष्टि श्वरमारसच बनद्धयचच दमानि ददलच आम्हप्रे, श्व मम्हणिननि तधमा
इतर श्वरमारतयल लमोकमाहींस णख्रिसतमाहींसमाठठहीं श्रम करूनि बक्षयस रमळवश्वणधमास पमाचमारणि कप्रेलच निमाम्हरीहीं परहींत न पभसनिच

दमाखलधमाहींत असच समाहींचरतलप्रेलच निमाम्हरीहीं. घरमाचधमा ममालकमानिच निमोकरमालमा बमोलवश्वलच, तप्रेवम्हमाहीं पतधप्रेकमास तधमानिच आपमापलच
कमाम ददलच. {WG 78.1}

पप्रेमभररीत आतमधमानिच आपणि “पभनसमाठठहीं”2 आपलधमा आधनषधक्रममाहींतयल क्षनललक कमामच करमाश्वयहीं. अहींत:करणिमाहींत

पभसवश्वषधय पप्रेम असप्रेल, तर तच आधनषधक्रममाहींत ददससनि धप्रेईल। णख्रिसतमाचधमा मधरन सनश्वसमानिच आपणि भरूनि जमाऊहीं
श्व मर आपलमा रकोंरपणिमा श्वमाढसनि आपणिमाहींस सनखपमाषपत म्हमोईल. {WG 78.2}

दप्रेश्वमाचच कमाम करणधमास जमाश्वधमास ममोठमा पसहींर अरर वश्वलक्षणि बनवद्ध पमापत म्हमोणधमाचय श्वमाष्टि पम्हमात बसणधमाचच

कमारणि निमाम्हरीहीं। जर कमाध मम्हणिप्रेल हधमाचमादम्ह वश्वचमार करणधमाचच कमारणि निमाम्हरीहीं। तनमचधमा वश्वशश्वमासमाचधमा शनद्धतप्रेचमा
श्व सतधतप्रेचमा पनरमाश्वमा मम्हणिजप्रे तनममाचमा रमोजचमा आधनषधक्रम म्हमा असप्रेल, तर फमाधदमा करणधमाचय इचचमा तनमम्हमाहींस
आम्हप्रे, अशय लमोकमाहींचय खमात्रय म्हमोईल, श्व तनमचप्रे पधतनि सश्वरसश्वय श्वमाधमाहीं जमाणिमार निमाम्हरीहींत. {WG 78.3}

अनत निम श्व अनत रररब असप्रे णख्रिसतमाचप्रे रशषध दस
न रधमाहींस सनख दप्रेणिमारप्रेच असतमात. आपणि एखमादच चमाहींरलच

कसतध कररीत आम्हकों, असच तधमाहींस समजसनि नि धप्रेश्वमो, परहींतन तधमाहींचधमा नि कळत पडणिमारधमा श्वजनिमामनळच तप्रे सनखमाचधमा
लमाष्टिमा-दरस श्वर जमाणिमारधमा-उतपननि करतयल श्व बकक्षसमाचधमा अखप्रेरचधमा ददश्वसमापधर्वांतदम्ह तधमाहींस कदमाचचत आपणिमाहींलमा
सनख रमळणिमार आम्हप्रे म्हच कळननि धप्रेणिमार निमाम्हरीहीं. आपणि एखमादच ममोठच कसतध कररीत आम्हकों, असच तधमामस नि श्वमाष्टिमो.

आपलधमा कमाधमारमत धशपमाषपत म्हमोईल ककहींश्वमा निमाम्हरीहीं. हधमाबद्दल चचहींतमातसर म्हमोऊनि बसणधमाचच तधमाहींस कमारणि निमादम्हहीं.

तधमाचच कमाम मम्हष्टिलच मम्हणिजप्रे चधमप्रेपणिमानिच ईशश्वरमानिच निप्रेमसनि ददलप्रेलच कमाम पनढच चमालश्वमाश्वधमाचच ; मम्हणिजप्रे मर तधमाहींचच
षजणिच वधरर म्हमोणिमार निमाम्हरीहीं. तधमाहींचमा आतममा म्हळसम्हळस णख्रिसतमाहींत श्वमाढत जमाईल. हधमा षजणधमाहींत तप्रे ईशश्वरमाशयहीं

सम्हभमारयदमार म्हमोतयल, श्व पढ
न च धप्रेणिमारधमा आधषन धमाहींतयल खरधमा आनिहींदमाचप्रे भमारयदमार म्हमोणधमास श्व अनत रमोर कमाधमारस
आपणिमाहींस लमाधक करूनि घप्रेतयल. {WG 79.1}

अधधमाध १० श्वमा.—ईशश्वरमावश्वषधयहीं जमानि
सश्वतमालमा परष्टि करणधमासमाठठहीं श्व आमचच तधमाचधमाशयहीं ऎकध करणधमासमाठठहीं ईशश्वर अनिप्रेक पकमारच पधतनि कररीत
आम्हप्रे. सषस षष्टि तधमाचधमावश्वषधयहीं आमचधमा इहींददधमामस सतत समाहींरत आम्हप्रे. तधमाचधमा म्हमातमानिप्रेम कप्रेलप्रेलधमा कमाममाहींत परष्टि
झमालप्रेलधमा तधमाचधमा पप्रेममाचमा श्व श्वमैभश्वमाचमा ठसमा खनलधमा अहींत:करणिमाश्वर उमष्टिप्रेलच उमष्टिप्रेल. सषस ष्टि पदमारमारचधमादश्वमारप्रे

ईशश्वरमाचच आपणिमाहींशय असलप्रेलच दळणिश्वळणि आपलधमा कमानिमाहींस ऎकहींस धप्रेत च , श्व समजतच. दम्हश्वर्गीरमार शप्रेतच, ररनिचनहींबबत
श्वक्ष
स , कळधमा श्व फनलच, चमालत जमातमातसच भमासणिमारप्रे ढर, पडणिमारमा पमाऊस, खळखळ आश्वमाज करणिमारमा ओढमा,

आकमाशमाहींतयल श्वमैभश्वधनकत तमारकमापनहींज म्हरीहीं सश्वर आपलधमा अहींत:करणिमास तधमाचधमावश्वषधयम समाहींरतमात, श्व जधमानिच म्हच
सश्वर जर उतपननि कप्रेलप्रेम तधमाचय ओळख करूनि घप्रेणधमास पमाचमारणि कररीतमात. {WG 80.1}

आपलधमा पभसनिच सषस ष्टिपदमारमारशयहीं तधमा परमप्रेशश्वरमाचधमा अमनलध श्वचनिमाहींचयहीं समाहींरड घमालसनि ददलरी आम्हप्रे. मनिनषधमाचधमा

कषष्टिमध आधनषधक्रममाहींतयल सतमात कमाळजयचधमा षसरतयहींतदम्हहीं तधमा परमप्रेशश्वरमाचधमा सतधश्वचनिमाहींचय आठश्वणि तधमास
वम्हमाश्वय, मम्हणिनि
स झमाडच, पक्षय, दररीतयल श्वनध पषन पच , डकोंरर, सरमोश्वरच , शमोभमाधममानि श्व सहींद
न र आकमाश तधमाचपममाणिच
आपलधमा रमोजचधमा आधषन धक्रममाहींतयल रमोषष्टिरी श्व सभकोंश्वतमालचय पररषसरनतहीं हधमा सश्वमारचय ईशश्वरमाचधमा
सतधश्वचनिमाहींशयहीं पभनि
स च जमोड लमाश्वनि
स ददलरी आम्हप्रे. {WG 81.1}

हधमा आपलधमा कमाममाचच आपलधमा लचकरमाहींनियहीं रलौरश्व करमाश्वच , श्व जधमा ससौंदधमारचधमा धमोरमानिच हधमा आपलधमा पथ
स श्वयलमा
शमोभमा आलरी आम्हप्रे, तधमा समाधधमा परहींतन मनिमोरम ससौंदधमार्वांत तधमाहींनियहीं आनिहींद ममानिमाश्वमा अशय परमप्रेशश्वरमाचय इचचमा
आम्हप्रे. तमो ससौंदधमार्वांचमा भमोकतमा तर खरमाच ,परहींतन जच ससौंदधर बमाम्हप्रेरुनि चचततमाकषरक असतच , तधमापप्रेक्षमाम रशलमाचप्रे

ससौंदधर तधमास अचधक आश्वडतच. फनलमाचधमा मनिमोम्हरतप्रेपममाणिच आपणि शनद्धतमा श्व समाधप्रेपणिमा कममाश्वमाश्वमा अशय तधमाचय
इचचमा आम्हप्रे. {WG 81.2}

आपलरी लक्ष दप्रेणधमाचय इचचमा ममात्र असलरी, तर ईशश्वरननिरमरत कमामच आपणिमाहींस आजमाधमारकतश्वमाचच श्व वश्वशश्वमासमाचप्रे
अमसलध धडप्रे रशकश्वतयल. आकमाशमाहींत धनरमानिनधनर निप्रेमसनि ददलप्रेलमा ममारर आक्रमणिमारधमा तमारधमाहींपमाससनि तकों तम्हत

अनतशध बमाररीक अशमा परममाणिसपधर्वांतचधमा सश्वर सषस ष्टि श्वसतन तधमा ननिममारणिकतधमार ईशश्वरमाचय इचचमा ममानध कररीत
आम्हप्रेत. ईशश्वरदम्ह तधमानिच ननिममारणि कप्रेलप्रेलधमा सश्वर श्वसतसहींचय कमाळजय घप्रेत आम्हप्रे श्व तधमाहींचच चमालश्वयत आम्हप्रे.

अनिहींतकमालमापमाससनि अनिहींतसषस षष्टि चमालश्वयत असतमाहीं झमाडमाश्वर बससनि नि रभतमा सनखमानिच रमाणिच रमाणिमारधमा एखमादधमा

लम्हमानिशमा चचमणियचमाहींदम्ह तमो पभन कमाळजय श्वम्हमात असतमो. ममाणिसच आपलधमा रमोजचधमा कमामचरररीश्वर जमातमात तप्रेवम्हमाहीं,
रमात्रयहीं ननिजतमात श्व सकमाळयहीं उठतमात तप्रेवम्हमाहीं, एखमादमा श्रयमहींत मनिनषध आपलधमा श्वमाडधमाहींत मप्रेजश्वमाणिय कररत असतमो

तप्रेवम्हमाहीं, अरर एखमादमा रररीब मनिनषध आपलधमा मनलमाबमालमाहींसम्ह रररीबयचय मयठ भमाकरखमात असतमाहींनिमा श्वरमैरप्रे पतधप्रेक
जणिमाकडप्रे तधमा सश्वरर्गीध वपतधमाचच अरदरीहीं बमाररीक निजरप्रेनिच लक्ष असतच. ईशश्वरमाचधमा निजरप्रेस धप्रेत निमाम्हरीहीं असमा

एकदम्ह अश्रबन बहींद न जरमनियश्वर पडत निमाम्हरीहीं, श्व असच एकदम्ह चप्रेम्हप्रेरधमाश्वरचच म्हमासध निमाम्हरीहीं, ककहीं तच तधमा पभसचधमा लक्षमाहींत
धप्रेत निमाम्हरीहीं. {WG 81.3}

हधमा सश्वर रमोषष्टिरीहींश्वर आपलमा पनणिर वश्वशश्वमास असप्रेल, तर जरमाहींतयल सश्वर शनषक कमाळजधमा निमाम्हरीहींशमा म्हमोतयल.

म्हललरीहींपममाणिच आपलधमा षजणधमाहींत ननिरमाशमा भरलप्रेलरी असमाधमाचय निमाम्हरीहीं. कमारणि अशमा श्वप्रेळय पतधप्रेक रमोषष्टि मर तय

लम्हमानि असमो श्वमा ममोठठ असमो, जमो निमानिमापकमारचधमा कमाळजधमाहींनियहीं रकोंधळसनि जमात निमाम्हरीहीं, अरर तधमामचधमा भमारमामळ
न च
कषष्टिरीम्हरी म्हमो ऊनि जमात निमाम्हरीहीं अशमा तध ईशश्वरमाचधमा म्हमातमाहींत सकोंपश्वलप्रेलरी असतप्रे , श्वमर आतमधमाचधमा जधमा

शमाहींततप्रेस पषन कळ लमोक बम्हनत कमाळमापधरत पमारखप्रे झमालप्रेलप्रे असतमात तय शमाहींततमा आपणिमाहींस अनिभ
न श्वमाश्वधमास
समाहींपडतप्रे. {WG 82.1}

हधमा पथ
स श्वयश्वररील मनिमोम्हर अशमा ससौंदधमार्वांत तनमचधमा इहींददधमाहींनिमा आनिहींद म्हमोतमो, तधमाअरर्गी जधमा जरमाहींत पमापमाचमा श्व

मम्हणिसनि मतस धनचमा डमारदम्ह कधयहीं लमारत निमाम्हरीहीं श्व जधमाचधमाश्वर हधमा भलौनतक सषस ष्टिरीपममाणिच शमापमाचय चमाधमादम्ह निमाम्हरीहीं,

अशमा पनढरील जरमाचमा वश्वचमार करमा। तमारणि झमालप्रेलधमाहींचधमा तधमा रम्ह
स माचच चचत्र डमोळधसममोर आणिमा, श्व लक्षमाहींत ठप्रेश्वमा,
ककहीं तनमचधमा तधमा कमालपननिक चचत्रमापप्रेक्षमाहींम्हरी तच रम्ह
स अचधक श्वमैभश्वमाचच असप्रेल. हधमा सषस ष्टिरीहींतयल ईशश्वरमाचधमा

निमानिमापकमारचधमा दप्रेणिगधमाहींत आपणिमाहींस तधमाचच श्वमैभश्व कप्रेश्वळ अहींधक
न असच ददसतच. शमासत्रमाहींत असच समाहींचरतलच आम्हप्रे,
ककहीं “डमोळधमानिच पमादम्हलच निमाम्हरीहीं श्व कमानिमाहींनियहीं ऎकलच निमाम्हरीहीं, श्व ममाणिसमाचधमा मनिमाहींत आलच निमाम्हरीहीं, आपणिमाहींश्वर पयनत
करणधमासमाठठहीं दप्रेश्वमानिच जच कमाहींम्हरीहीं रसद्ध कप्रेलप्रे तच .”1 {WG 82.2}

कवश्व श्व सषस ष्टिपदमाररवश्वजमानिशमासत्रश्वप्रेततमा म्हप्रे सषस ष्टिरीवश्वषधय पनषकळ समाहींरत असतमात, तरमावप हधमा पथ
स श्वयश्वररील

ससौंदधमारचमा उतकसषष्टिपणिच उपभमोर एकमा णख्रिसतय मनिनषधमासच कप्रेश्वळ घप्रेतमाहीं धप्रेतमो; कमारणि तधमासच कप्रेश्वळ तधमा

वपतधमाचच म्हसतकलौशलध ओळखतमाहीं धप्रेतच, श्व फनलमामधयल, झनडनपमामधयल अरर एखमादधमा झमाडमामधयल तधमाचच पप्रेम
तधमास ददससनि धप्रेतच. निदरी, समनद हधमाचच मम्हततश्व जमो तधमाहींजकडप्रे तयहीं ईशश्वरमाचधमा मनिनषधमाश्वररील पप्रेममाचच च दशरक
आम्हप्रे असच ममानियत निमाम्हरी, अशमा कमोणिमासम्हरी कळसनि धप्रेत निमाम्हरीहीं. {WG 82.3}

ईशश्वरमानिच ननिममारणि कप्रेलप्रेलधमा श्वसतनहींमधनि
स श्व अहींत:करणिमाहींतयल तधमाचधमा आतमधमाचधमा पभमाश्वमामधनि
स तमो आपणिमाहींशयहीं
बमोलतमो. आपलधमा सश्वतमाचधमा श्व भकोंश्वतमालचधमा पररषसरतयहींत जप्रे रमोजचधमा रमोज फप्रेरफमार घडस नि धप्रेतमात तधमाहींश्वर
आपणिमालमा मलौलधश्वमानि धडप्रे--जर तप्रे रशकणधमासमाठठहीं आपलच अहींत:करणि खनलच ठप्रेश्वयलच तर सम्हज समाहींपडतयल.

ईशश्वरननिरमरत रमोषष्टिरीहींचमा तपमास कररीत असतमाहीं रयतकतधमारनिच मम्हष्टिलच म्हमोतच , “परमप्रेशश्वरमाचधमा दधप्रेनिच पथ
स श्वय भरलरी

आम्हप्रे.”1 “कमोणि बनवद्धममानि? तर तमो म्हप्रे अरर धधमानिमाहींत धरमो, आणणि परमप्रेशश्वरमाचय परम दधमा तप्रे समजमोत.”2 {WG
82.4}
ईशश्वरमानिच ददलप्रेलधमा शमासत्रश्वचनिमाहींतसनिदम्ह तमो आपणिमाहींशय बमोलत आम्हप्रे. हधमा दठकमाणियहीं तधमाचधमा शयलमाचच , मनिनषधमाहींशयहीं
चमाललप्रेलधमा तधमाचधमा वधश्वम्हमारमाहींचच श्व मनिनषधमाचधमा तमारणिमाचधमा कमामचरररीचच परष्टिरीकरणि अरदरीहीं सपषष्टि अक्षरमाहींनियहीं
निमनद कप्रेलच आम्हप्रे; रशश्वमाध धमररनरू, भवश्वषधश्वमादरी, श्व इतर जननिप्रे पवश्वत्र लमोक हधमाहींचमादम्ह इनतम्हमास आपणिमाहींपनढच

ठप्रेश्वसनि ददलमा आम्हप्रे. तप्रे “आमम्हमाहींसमारखधमा सश्वभमाश्वमाचप्रे मनिनषध म्हमोतप्रे.”3 आपलधमापममाणिच ननिरमाशप्रेमधधच तधमाहींनियहीं कसमा
झरडमा कप्रेलमा, ममोम्हमालमा तप्रे कसप्रे बळय पडलप्रे, श्व इतकच अससनिदम्ह ईशश्वरमाचधमा कसपप्रेनिच धमैधर करूनि तधमाहींनिय जध
रमळवश्वलमा म्हच आपणिमाहींस ममाम्हरीत आम्हप्रेच. हधमा तधमाहींचधमा रमोषष्टिरी पमाम्हमात असतमाहीं आपणिमाहींसम्हरी नियनतमतश्व

रमळवश्वणधमास उततप्रेजनि धप्रेतच. समोजश्वळ, पप्रेममाचप्रे श्व सनखमाचप्रे असप्रे तधमाहींचप्रे अमसलध अनिनभश्व श्व पमापत झमालप्रेलधमा

ईशश्वरमाचधमा कसपप्रेनिच जच कमाधर तधमाहींनियहीं कप्रेलच तच , म्हरीहीं श्वमाचयत असतमाहीं जमो आतममा तधमाहींचधमा अहींत:करणिमाहींत पजश्वलरीत
झमालमा म्हमोतमा, तमोच आतममा आपलधमा अहींत:करणिमाहींत तधमामचय बरमोबररी करणधमाचय श्व तधमाहींचधमा शयलमापममाणिच

आपलचम्हरी शयल बनिश्वसनि घप्रेणधमाचय पवश्वत्र इचचमा--तधमाहींचधमापममाणिच ईशश्वरमाबरमोबर चमालणधमाचय--उतपननि कररतमो.
{WG 83.1}
जन
न धमा करमारमाहींतयल लप्रेखमावश्वषधयहीं श्व निवधमा करमारमालमा तप्रे लमारस पडणिमारप्रे आम्हप्रेत. हधमावश्वषधयहीं पभन धप्रेशनि
न च मम्हष्टिलच

आम्हप्रे, “मजवश्वषधयहीं समाक्ष दप्रेणिमारप्रे तप्रेच आम्हप्रेत.”4 म्हमोध, म्हमोध, सश्वर शमासत्र धप्रेरनि
स तप्रेरनि
स णख्रिसतमावश्वषधयहींच समाहींरत
आम्हप्रे. उतपततयचधमा पस
न तकमाचधमा आरहींभमापमासनि
स मम्हणिजप्रे “जच झमालच असच कमाहींम्हरीहींच तधमानिच कप्रेलधमाश्वमाहींचनि
स झमालच
निमाम्हरीहीं”5 धप्रेरपमासनि
स तकों श्वचनि सममापत म्हमोईपधर्वांत मम्हणिजप्रे “पम्हमा मय ललौकर धप्रेतकों”6 धप्रेरपधर्वांत तधमाचयहीं कमामच

आपणि श्वमाचतकों श्व तधमाचय श्वमाणिय आपणि ऎकतमो. तमारकमाशयहीं आपलमा पररीचध वम्हमाश्वमा अशयहीं इचचमा असलरी तर
सश्वर पवश्वत्रशमासत्रमाचच अधधधनि करमा. {WG 83.2}

ईशश्वरमाचधमा श्वचनिमानियहीं तनमचच सश्वर अहींत:करणि भरूनि ष्टिमाकमा. तयहीं श्वचनिच जयश्वनिमाचच उदक अससनि तनमचय ममोठठ

तम्हमानि भमारश्वणिमाररी आम्हप्रेत. सश्वरमार्वांतसनि उतरलप्रेलरी तय श्वचनिच मम्हणिजच मम्हणिजप्रे सश्वरमारतसनि उतरलप्रेलरी जयश्वनिमाचय

भमाकर आम्हप्रे. पभन धप्रेशस मम्हणितमो. “तनमम्हरी मनिनषधमाचधमा पनत्रमाचमा दप्रेम्ह खमाललमा निमाम्हरीहीं श्व तधमाचच रकत तधमालमा निमाम्हरी

तर तनमम्हमाहींमधधच जयश्वनि निमाम्हरीहीं” “जय श्वचनिच मय तनमम्हमाहींस समाहींचरतलरीहीं तय आतममा श्व जयश्वनि आम्हप्रेत.”1 असच मम्हणिसनि
तमो आपलधमा सश्वतमाचच सपषष्टिरीकरणि कररीत आम्हप्रे. जच कमाहींम्हरीहीं आपणि खमातकों श्व वपतकों तधमानिचच आपलरी शररीरच
घडश्वलरी आम्हप्रेत, भलौनतक रमोषष्टिरीपममाणिचच आषतमक श्वळणि दप्रेऊनि समामथधर आणितच. {WG 84.1}

जधमा रमोषष्टिरीहींकडप्रे आपणि लक्ष दधमाश्वच अशय दप्रेश्वदत
स माहींचय इचचमा आम्हप्रे, तधमापमैककहीं तमारणि म्हरी एक आम्हप्रे. तच तमारणि

मम्हणिजप्रे अनिहींतकमालमापमाससनि तमारणि कप्रेलप्रेलधमाचच शमासत्र श्व रमाणिचच आम्हप्रे. मम्हणिसनि आतमाहींदम्ह तच मनिमापमाससनि वश्वचमार
करणधमासमारखच श्व अभधमास करणधमासमारखच निमाम्हरीहीं कमाध ? णख्रिसतमाचय अमधमारद दधमा, तधमाचच पप्रेम, श्व तधमानिच

आमचधमासमाठठहीं कप्रेलप्रेलमा आतमधज म्हरीहीं आमम्हमाहींस फमारच रहींभयर वश्वचमार करमाश्वधमास समाहींरत आम्हप्रेत ; मम्हणिननि

आपणि आपलध वपध तमारकमाचधमा श्व मधधसरमाचधमा शयलमाचमा, श्व जमो आपलधमा लमोकमाहींस तधमाहींचधमा पमापमापमाससनि

मनकत करणधमास आलमा तधमाचधमा कमामचरररीचमा वश्वचमार करमाश्वमा. हधमापममाणिच सश्वरर्गीध रमोषष्टिरीहींबमाबत आपणि वश्वचमार

करतकों, तप्रेवम्हमाहीं आपलरी श्रद्धमा श्व आपलच पप्रेम सश्वरर्गीध रमोषष्टिरीबमाबत आपणि वश्वचमार करतकों, तप्रेवम्हमाहीं आपलरी श्रद्धमा श्व
आपलच पप्रेम म्हरीहीं श्ववस द्धहींरत म्हमोत जमातमात, श्व आपलधमा पमाररनिमा ईशश्वरमाकडसनि अचधक सश्वयकमारणधमालमाधक म्हमोतमात;
कमारणि तधमा अचधक श्रद्धमाधनकत श्व पप्रेममाचधमा, अचधक वश्वचमारमाचधमा श्व अहींत:करणिपसश्वरक कप्रेलप्रेलधमा असतमात, श्व

मम्हणिसनि णख्रिसतमाचप्रे ठमाधयहीं आपलमा वश्वशश्वमास अचधक श्वमाढतमो, श्व जप्रे तधमाचधमाममाफरत ईशश्वरमाकडप्रे जमातमात, तधमाहींस
श्वमाहींचवश्वणधमाचधमा तधमाचधमा समामथधमारचमा ढळढळयत अनिनभश्व तधमामस धप्रेतमो. {WG 84.2}

णख्रिसतमाचधमा पसणिरतश्वमावश्वषधयहीं आपणि वश्वचमार कररीत असतमाहीं, आपणिमाहींमधधप्रे सश्वरसश्वय पमालष्टि वम्हमाश्वमा, श्व तधमाचधमा
शद्ध
न तच त अरदरीहीं तधमाचधमासमारखप्रेच आपणि वम्हमाश्वच म्हरी इचचमा आपणिमाहींस म्हमोतप्रे. जधमालमा आपणि पज
स ध ममानितकों,
तधमाचधमासमारखय म्हमोणधमाचय तम्हमानि भक
न आपणिमाहींस लमारतप्रे. जकों जकों अचधक आपलच वश्वचमार णख्रिसतमावश्वषधयहीं

असतयल, तकों तकों तधमाचधमावश्वषधयहीं आपणि दस
न रधमाहींस समाहींरहींस श्व समारधमा जरमालमा तधमाचय ओळख करूनि दप्रेऊहीं. {WG
84.3}
ननिषणिमात अशमा पहींडडतमाहींकररतमाहींच ममात्र शमासत्र रलदम्हलच आम्हप्रे असच निमाम्हरीहीं, तर तच समामनध जनिसमसम्हमाकररतमाहींदम्ह
रलदम्हलच आम्हप्रे. तमारणिमास उपधनकत अशय तधमाहींतयल सतधश्वचनिच ममाधधमानम्हकमाळचधमा ससधमारपममाणिच सपषष्टि अशयहीं
आम्हप्रेत ; श्व जच तधमाहींत सपषष्टिपणिच परष्टि कप्रेलप्रेलधमा ईशश्वरमाचधमा श्वचनिमाहींस नि जनममानितमा आपलधमाच मतमानिच

चमालतमात, अशमा लमोकमाहींखप्रेररीज दस
न रमा कमोणियदम्ह मनिनषध तधमा सतधश्वचनिमाहींसहींबहींधमानिच आपलमा ममारर चक
न त निमाम्हरीहीं.
{WG 85.1}
शमासत्र कमाध रशकवश्वतच हधमाबद्दल दस
न रधमा कमोणिमाचमादम्ह परन माश्वमा आपणि घप्रेऊहीं निधप्रे, तर तच आपणि सश्वतमाहींच

आपलधमाकरतमाहीं रशकमाश्वच . आपलधमाबद्दल दस
न रधमाहींस वश्वचमार करमाश्वधमास लमावश्वलच, तर आपलमा उतसमाम्ह श्व आपलरी

वश्वचमारशषकत खहींष्टि
न तयल. ईशश्वररी श्वचनिमाहींतयल रढ
न अरर समजणधमाचच समामथधर निषष्टि म्हमोणधमाइतकधमा एखमादधमा
वश्वषधमाचच जरूर तच मनिनि करणधमाचधमा अभमाश्वमामळ
न च मनिमाचधमा उचच शषकतचमा अशमा ररीतयनिच रम्हमास म्हमोऊनि
जमाईल. शमासत्रमाहींतयल श्वचनिमामचय श्व आषतमक रमोषष्टिरीहींचय एकमप्रेकमाहींशय तल
न निमा करूनि तधमाहींतयल वश्वषधमाहींचमा

एकमप्रेकमाहींमधयल सहींबहींध शमोधनि
स कमाढणधमाकडप्रे मनि लमावश्वलच, तर तधमाचय अचधक श्वमाढ म्हमोईल. शमासत्रश्वचनिमाहींचधमा
अभधमासमापप्रेक्षमाहीं बनद्धयचय श्वमाढ करणिमारच असच दस
न रच कहींम्हरीहीं एक निमाम्हरीहीं वश्वचमार उदमातत करमाश्वधमास श्व ममानिरसक
शकतयहींस समामथधर दप्रेणधमास हधमा पनसतकमाइतकच दस
न रच कमोणितप्रेदम्ह पनसतक समरर निमाम्हरीहीं. करमाश्वमा तधमा ररीतयनिच
आपनि तधमाचमा अभधमास कप्रेलमा, तर आपलच शयल म्हमोऊनि आपलधमा म्हप्रेतसहींस हधमाश्वप्रेळयहीं कश्वचचतच ददसणिमाररी
षसररतमा पमापत म्हमोईल. {WG 85.2}

परहींतन म्हरीदम्ह रमोषष्टि आम्हप्रे, ककहीं शमासत्रमाचमा उडत उडत अभधमास कप्रेलधमानिच फमारच रमोडमा फमाधदमा म्हमोतमो. एखमादमा
मनिनषध सबहींध शमासत्र श्वमाचनि
स ष्टिमाककल, परहींतन तधमास तधमाहींतयल ससौंदधर ददससनि धप्रेणिमार निमाम्हरीहीं, अरर तधमाहींतयल

श्वचनिमाहींचमा खमोल श्व रनढ अरर समजनिमार निमाम्हरीहीं. एकमाच कलममाचच मम्हतश्व मनिमास बरमोबर पष्टिप्रेल अशमा ररीतयनिच

तधमार कप्रेलच, श्व तधमा कलममाचमा तमारणिमाशयहीं कमाध सहींबहींध आम्हप्रे, म्हच पककच समजसनि आलच, तर अशमा ररीतयनिच कप्रेलप्रेलमा
अभधमास मनिसमोकत, श्वरश्वर श्वमाचलप्रेलधमा च कमाहींम्हरीहींएक रशक्षणि पतधक्ष नि रमळमालप्रेलधमा बरधमाच कलममाहींचधमा

अभधमासमापप्रेक्षमाहीं अचधक मम्हततश्वमाचमा आम्हप्रे. आपलच पवश्वयतशमासत्र अरदरीहीं जश्वळ बमाळरमा, श्व सहींचध समाहींपडप्रेल तप्रेवम्हमाहीं

तच श्वमाचमा. तधमाहींतयल पनतकच लक्षमाहींत ठप्रेश्वमा. रसतधमाहींतसनि चमालतमाहींनिमा दप्रेखयल कलम श्वमाचमा. तधमाचच मनिनि करमा, श्व अशमा
ररीतयनिच तच मनिमाहींत पककच बबहींबश्वसनि ठप्रेश्वमा. {WG 85.3}

एकचचततपणिच लक्ष ददलधमारशश्वमाध श्व पमाररनिमापसश्वरक कप्रेलप्रेलधमा अभधमासमारशश्वमाध जमानि पमापत म्हमोणिच निमाम्हरीहीं.

शमासत्रमाहींतयल कमाहींम्हरीहीं कमाहींम्हरीहीं भमार अरदरीहीं रमैरसमजसत नि म्हमोतमा समजणधमासमारखप्रे आम्हप्रेत. कमाहींम्हरीहीं असप्रे आम्हप्रेत, ककहीं

तधमाहींचमा अरर सम्हज श्वमाचनि
स समजसनि धप्रेणधमासमारखमा निमाम्हरीहीं. तधमाहींचमा अभधमास करमाश्वधमाचमा मम्हणिजप्रे श्वचनिमाश्वचनिमाहींचय
समाहींरड घमालसनि श्व तधमाहींचय तनलनिमा करूनि करमाश्वधमाचमा आम्हप्रे. धमा कमामयहीं वश्वचमारपसश्वरक शमोध कप्रेलमा पमादम्हजप्रे, श्व

पमाररनिमापसश्वरक वश्वचमार कप्रेलमा पमादम्हजप्रे. पथ
स श्वयचधमा पमोतमाहींत असलप्रेलधमा श्व मम्हणिसनि अदृशध अशमा मलौलनअश्वमानि धमातसहींचधमा
श्वचनिमाहींचमा शमोध, तच रनपतधनि आम्हप्रे असच समजसनि जमो करतमो तधमास, ननिशकमाळजयनिच शमोध करणिमारमास कधयदम्ह नि
समाहींपडणिमाररी अशयहीं अमसलध सतध ततश्वच समाहींपडतमात. अहींत:करणिमाहींत बबहींबलप्रेलरी तय ईशश्वरमाचयहीं श्वचनिच जयश्वनिरूप
पमाणधमाचधमा समाठधमामधनि
स ननिघमालप्रेलधमा झरधमाहींपममाणिच म्हमोतयल. {WG 86.1}

पमाररनिमा कप्रेलधमारशश्वमाध शमासत्रमाचमा अभधमास कधयम्हरी करूहीं निधच. तच उघडणधमापश्व
स र्गी पवश्वत्र आतमधमाचमा पकमाश
आपणिमाहींमधधच पडमाश्वमा अशय ईशश्वरमाचय वश्वनिहींनत करमाश्वय; मम्हणिजप्रे मर तमो पकमाश रमळप्रेल. {WG 86.2}

निरनिप्रेल पभन धप्रेशक
स डप्रे आलमा, तप्रेवम्हमाहीं तधमा तमारकमानिच समाहींचरतलच, “पम्हमा, म्हमा खरमोखर इसत्रमाधलरी आम्हप्रे, धमाहींत कपष्टि
निमाम्हरीहीं.” तधमाश्वर निरनिप्रेल मम्हणिमालमा, “आपणिमाहींलमा ममाझय ओळख कमोठलरी ?” धप्रेशनि
स च तधमालमा उततर ददलच,

“कफलरीपसमानिच तल
न मा बमोलमावश्वलधमापश्व
न र्गी तहींस अहींषजरमाचधमा झमाडमाखमालरी म्हमोतमास, तप्रेवम्हमाहीं मयहीं तल
न मापमादम्हलच.”1 सतध कमाध
आम्हप्रे म्हच समजणधमास पकमाश रमळमाश्वमा मम्हणिसनि आपणि तधमास शमोचधलच, तर तमो पभन आमचधमा पमाररनिचचधमा

एकमानत सरलरीदप्रेखयल आमम्हमाहींस पमादम्हल. अहींत:करणिमानिच निम असणिमारच जप्रे लमोक दमैश्वय मदतयचय अपप्रेक्षमा करतयल,
तधमाहींस सश्वरर्गीध दत
स मदत करतयल. {WG 86.3}

पवश्वत्र आतममा तधमा तमारकमाचमा ममोठप्रेपणिमा पमापत करूनि दप्रेऊनि तधमाचच रलौरश्व करतमो. णख्रिसत परष्टि करणिच, तधमाचच

नियनतमतश्व दमाखश्वनि
स दप्रेणिच, श्व तधमाचधमाकडसनि पमापत म्हमोणिमारच तमारणि दमाखश्वनि
स दप्रेणिच म्हरीहीं पवश्वत्र आतमधमाचयहीं कमामच

आम्हप्रेत. पभन धप्रेशनि
स च मम्हष्टिलच आम्हप्रे “जच ममाझच आम्हप्रे तधमाहींतनि
स घप्रेऊनि तच तम
न म्हमाहींस वश्वददत कररील.”2 सतधपणिमाचमा

आतममा म्हमाच कमाध तमो दमैश्वय सतध रशकवश्वणिमारमा आम्हप्रे. ईशश्वरमानिच आपलमा पत्र
न मनिषन धमाहींसमाठठहीं ददलधमापमासनि
स तमो

मनिनषधजमातयलमा ककतय रमोर ममानि दप्रेत असलमा पमादम्हजप्रे ? श्व मम्हणिसनि तधमानिच सश्वतमाचमा पवश्वत्र आतममा मनिनषधमालमा
रशक्षक श्व ममाररदशरक असमा निप्रेरमलमा आम्हप्रे. {WG 87.1}

अधधमाध ११ श्वमा.—पमाररनिप्रेचमा म्हकक
सषस षष्टि, परदष्टिकरणि श्व पवश्वत्र आतमधमाचय पप्रेरणिमा हधमाहींचधमादश्वमारच परमप्रेशश्वर आपणिमाहींशयहीं बमोलत असतमो. परहींतन म्हरीच
इतककहीं पनरप्रेशय आम्हप्रेत असच निमाम्हरीहीं. धमाहींरशश्वमाध आपणि आपलच अहींत:करणिदम्हहीं तधमाजकडप्रे लमावश्वलच पमादम्हजप्रे. आषतमक

जयश्वनि श्व आषतमक उतसमाम्ह पमाप६त म्हमोणधमासमाठठहीं आपणि आपलधमा सश्वरर्गीध वपतधमाशय पतधक्ष सम्हश्वमास ठप्रेवश्वलमा
पमादम्हजप्रे. आपलप्रेम मनि तधमाजकडप्रे लमाश्वमाश्वच , तधमाचधमा कमाधमारचच, तधमाचधमा दधमाळसपणिमाचच श्व तधमाजपमाससनि पमापत

म्हमोणिमारधमा आशयश्वमारदमाचच आपणि मनिनि करमाश्वच ; परहींतन तधमाशयहीं दळणि ठप्रेश्वणधमाचधमा दृषष्टिरीनिच पमाम्हतमाहीं हधमादम्ह रमोषष्टिरी

पनरप्रेशमा निमाम्हरीहींत. तर दळणिश्वळणि ठप्रेश्वणधमासमाठठहीं तधमाशयहीं आपलधमा हधमा षजणधमासहींबहींधमानिच आपणि कमाहींम्हरीहींतररीहीं बमोललच
पमादम्हजप्रे. {WG 88.1}

जधमापममाणिच आपणि आपलधमा रमत्रमाजश्वळ आपलच अहींत:करणि अरदरीहीं खनलच करतकों, तधमाचपममाणिच तच दप्रेश्वमाजश्वळ

करणिच मम्हणिजप्रे पमाररनिमा. नतचय जरूररी आपणि कमोणि आम्हकोंत, कमाध आम्हकोंत, म्हच तधमास समाहींरमाश्वच मम्हणिसनि आम्हप्रे असच
निवम्हच , तर नतचधमाधमोरच आपलमा सश्वयकमार कप्रेलमा जमाणधमासमा आपणि लमाधक आम्हकों म्हच ठरमाश्वच मम्हणिनि
स आम्हप्रे. आपणि

पमाररनिप्रेचधमादश्वमारच ईशश्वरमालमा खमालरीहीं आणितकों असच निवम्हच , तर उलष्टि तय आपणिमाहींसच तधमाचधमा सषननिध निप्रेतच. {WG
88.2}
णख्रिसत जरमाहींत असतमाहींनिमा तधमानिच आपलधमा रशशधमाहींस पमाररनिमा कशय करमाश्वय म्हच रशकवश्वलच. आपलधमा रमोजचधमा
ररजमा आपणि तधमाचधमापनढच ममाहींडमावधमा, श्व सश्वर भमार तधमाचधमाश्वर ष्टिमाकमाश्वमा असच तधमानिच आपलधमा रशषधमाहींस

समाहींचरतलच म्हमोतच . तनमचधमा पमाररनिमा ऎकलधमा जमातयल अशय तधमानिच तधमाहींस खमात्रय ददलरी, तशयच तय आपणिमाहींसदम्ह
ददलरी आम्हप्रे. {WG 88.3}

पभन धप्रेशस हधमा पथ
स श्वयव आपणिमाहींमधधच असतमाहीं श्वमारहींश्वमार पमाररनिमा कररी. आमम्हरी आपलच कतरवध करमाश्वच श्व पररक्षमाहींत

दष्टिकमाश्वच मम्हणिसनि तमो आमचधमा ररजमा श्व आमचमा अशकतपणिमा हधमाशयहीं तमो आमम्हमाहींबरमोबर सम्हभमारय झमालमा म्हमोतमा,
श्व अशमा षसरतयहींत निम, अजरदमार श्व आपलधमा बमापमापमाससनि समामथधर ममारणिमारमा म्हमोतमा. पतधप्रेक बमाबतयत तमो

आपणिमाहींलमा ककततधमादमाखल आम्हप्रे. आपलधमा द:न खमाहींत तमो आपलमा कप्रेश्वळ भमाऊच आम्हप्रे. “आपणिमाहींपममाणिचच सश्वर

बमाबतयहींत पमारखलप्रेलमा तमो म्हमोतमा,” परहींतन अरदरी ननिषपमाप अशमा एखमादधमापममाणिच तमो पमापमापमाससनि परमाश्वतस त झमालमा.
पमापमध जरमाहींत झरडमा करूनि तधमानिच जयश्वमालमा म्हमोणिमारप्रे कषष्टि समोसलच. पमाररनिमा मम्हणिजप्रे एक आश्वशधक श्व

म्हककमाचय रमोषष्टि आम्हप्रे, असच तधमानिच मनिनषधरुप धमारणि करूनि दमाखवश्वलच. आपलधमा बमापमाशयहीं दळणिश्वळणि ठप्रेश्वणधमाहींत
तधमालमा सनख श्व आनिहींद म्हमोई. एकहींदररीहींत मनिनषधमाहींचमा तमारक श्व दप्रेश्वमाचमा पनत्र असमा तमो असतमाहींदम्ह तधमाहींस जर
पमाररनिप्रेचय जरूररी भमासलरी, तर अशकत, पमापय श्व मतधर अशमा आपणिमाहींस अहींत:करणिपश्व
स रक श्व सतत अशमा
पमाररनिप्रेचय ककतय तररी अचधक जरूररी आम्हप्रे ? {WG 88.4}

आपणिमाहींस आशयश्वमारद दप्रेणधमासमाठठहीं आपलमा सश्वरर्गीध वपतमा अरदरीहीं श्वमाष्टि पम्हमात आम्हप्रे . अमधमारद पप्रेमरूप झरधमाहींतनि
स
जयश्वनिमाचच पमाणिय मनिमरन माद वपणधमाचमा आपलमा म्हकक आम्हप्रे. असच असनि
स आपणि फमारच रमोडय पमाररनिमा करतकों म्हच
ककतय आशचधर आम्हप्रे ? अनतशध निम अशमा आपलधमा लप्रेकरमाहींनियहीं अहींत:करणिपश्व
स रक कप्रेलप्रेलरी पमाररनिमा ऎकणधमास

ईशश्वर तधमार असनि
स दम्ह आपनि आपलधमा ररजमा तधमाचधमापढ
न च ममाहींडणधमाचय निमाखष
न य दमाखश्वतकों. अनतशध पप्रेमळ असच
ईशश्वरमाचच अहींत:करणि आपणिमाहींकडप्रे ओढ घप्रेत असनि
स दम्ह श्व आपणि ममारतकों अरर आपणिमाहींस श्वमाष्टितच तधमापप्रेक्षमाहीं

पषन कळच अचधक असच तमो दप्रेणधमास तधमार असतमाहींदम्ह, जर आपणि तधमाचयहीं फमारच रमोडय पमाररनिमा करतकों, श्व
तधमावश्वषधयहीं फमारच कमय वश्वशश्वमास बमाळरतकों, तर ममोम्हपमाशमाहींत समापडणिमारधमा आपणिमाहीं रररीब, ननिरूपधमोरय

मनिषन धमाहींबद्दल सश्वरर्गीध दप्रेश्वदत
स माहींस कमाध बरच श्वमाष्टित असप्रेल ? तधमा दप्रेश्वदत
स माहींस ईशश्वरमापढ
न च निम म्हमोऊनि तधमाचधमा

समाननिधधमाहींत रमाम्हणिच आश्वडतच . तधमाचमा अनतशध ममोठमा आनिहींद मम्हणिजप्रे ईशश्वरमाशयहीं ऎकध करणिच म्हमा म्हमोध. आणणि

इकडप्रे पथ
स श्वयश्वर पमाम्हमाश्वच तकों मनिनषधमाहींस, एकमा ईशश्वरमापमाससनिच रमळणिमारधमा मदतयचय अनतशध जरूररी असतमाहीं तच

तधमाचधमा आतमधमाचधमा पकमाशमारशश्वमाध श्व तधमाचधमा समक्षतप्रेरशश्वमाध चमालणधमात सममाधमानि ममाननितमात. {WG 89.1}
पमापमातमधमाचमा (समैतमानिमाचमा) अहींधकमार पमाररनिप्रेचय म्हधरध करणिमारमाहींस घप्रेरूनि ष्टिमाकतमो. तधमा शत्रसच अहींत:करणि असपषष्टि
शबदमाहींनियहीं उचचमारलप्रेलच ममोम्ह तधमास पमाप करमाश्वधमास ममोम्ह पमाडतमात. आणणि हधमाचच कमारणि मम्हष्टिलच मम्हणिजप्रे तधमाहींस
ईशश्वरमानिच ददलप्रेलधमा पमाररनिप्रेचधमा म्हककमाचमा उपधमोर तप्रे कररीत निमाम्हरीत म्हच म्हमोध. सश्वर समामथधमारचच अमधमारद भमाहींडमार

जधमाहींत भरलच आम्हप्रे असच सश्वरररुप कमोठमार खनलच करणधमाचय ककललरी मम्हणिजप्रे श्रद्धमाधनकत पमाररनिमा श्व सतत पमाम्हरमा
नि कप्रेलमा तर आपणि ननिषकमाळजय बनिणधमाचय श्व सनममारमारपमाससनि भ्रषष्टि म्हमोणधमाचय भयनत असतप्रे. मनि:पसश्वरक

कप्रेलप्रेलधमा श्वहींदनिमानिच श्व श्रद्धप्रेनिच ममोम्हमालमा पनतकमार करणधमास आपणिमाहींलमा कसपमादमानि श्व समामथधर म्हरी पमापत म्हमोऊहीं

निधप्रेत, मम्हणिसनि ईशश्वरमाचधमा दधमासनिमाचधमा ममारमार्वांत अडरळमा करणधमाचमा पधतनि शत्रन एकसमारखमा कररीत आम्हप्रे.
{WG 90.1}
ईशश्वर आपलधमा पमाररनिमा ऎकसनि तधमाचच उततर दप्रेईल तच कमाहींम्हरीहीं अष्टिरीश्वर दप्रेईल. हधमा अष्टिरीपमैककहीं पदम्हलरी अष्टि

मम्हष्टिलरी मम्हणिजप्रे तधमाचधमा मदतयचय अपप्रेक्षमा आपणिमाहींस श्वमाष्टिणिच म्हरीहीं म्हमोध. तधमानिच आशश्वमासनि ददलच अम्हप्रे ककहीं, “मय
तमानम्हप्रेलधमाश्वर पमाणिय, सक
न धमा भम
स यश्वर परस ओतयनि.”1 नियनतमतश्वमाचय तम्हमानिभक
स जधमाहींस लमारतच, श्व जप्रे ईशश्वरमाचधमा

सममारममाचय इचचमा कररतमात, तधमाहींनियहीं आपणिमाहींस भरपरस रमळप्रेल अशय खमात्रय बमाळरमाश्वय. पवश्वत्र आतमधमाचच श्वजनि
पदणधमास अहींत:करणि तधमाहींनियहीं खनलच ठप्रेवश्वलच पमादम्हजप्रे, निमाम्हरीहींतर ईशश्वरमाचच कसपमादमानि तधमास पमापत म्हमोणिमार निमाम्हरीहीं.
{WG 90.2}
आपलधमा मनिमाहींतयल ईशश्वरमाचधमा मदतयचय अपप्रेक्षमा म्हरी सश्वतमाच एक ईशश्वरमाचमा कस पमापसमाद पमापत करूनि घप्रेणधमाचच
समाधनि अससनि तय आपलधमातफर ममोठधमा कळकळयनिच ईशश्वरमास शमोधलच पमादम्हजप्रे. परमप्रेशश्वर मम्हणितमो, “ममारमा

मम्हणिजप्रे तनमम्हमाहींस ददलच जमाईल.” “जधमानिच आपलमा पनत्र रमाखसनि ठप्रेश्वलमानिमाम्हरीहीं, तर आमम्हमाहीं सश्वमार्वांसमाठठहीं ददलमा, तमो
तधमासदम्हत आमम्हमाहींलमा सश्वरकमाहींम्हरीहीं कसमा दप्रेणिमार निमाम्हरीहीं ?”2 {WG 90.3}

पमापमालमा आपणि अहींत:करणिमाहींत रमारमा ददलमा श्व तधमासच चचकष्टिसनि रमादम्हलकों, तर ईशश्वर आपलच मम्हणिणिच ऎकणिमार
निमाम्हरीहीं ; परहींतन पशचमाततमाप पमाश्वलप्रेलधमाहींचय पमाररनिमा श्व कषष्टिरी झमालप्रेलमा आतममा हधमाहींचमा तमो सश्वयकमार करतमो. सश्वर
जमात अपरमाधमाहींपमाससनि मनकत म्हमोऊहीं तप्रेवम्हमाहीं ईशश्वर आपलधमा पमाररनिमाहींस उततर दप्रेईल असमा वश्वशश्वमास धरमाश्वमा.

सश्वतमाचधमा रमाठठ असलप्रेलप्रे पण
न ध ईशश्वररीकसपमापसमाद पमापत करूनि दप्रेणधमास कधयहींम्हरी उपधमोरय पडणिमार निमाम्हरीहीं , तर
एकमा पभन धप्रेशच
न यच लमाधकक श्व तधमाचच च रकत आपणिमाहींस श्वमाचवश्वणधमास श्व शद्ध
न करणधमास उपधमोरय पडप्रेल;
आपणि ममात्र तधमाचधमा अष्टिरीचमा सश्वयकमार करणधमास तधमार असलच पमादम्हजप्रे. {WG 90.4}

श्रद्धमा म्हच एक पमाररनिचतयल मल
स भत
स ततश्व आम्हप्रे. “दप्रेश्वमाजश्वळ जमाणिमारधमानिच असमा वश्वशश्वमास धरलमा पमादम्हजप्रे ककहीं, तमो

आम्हप्रे, आणणि तधमाकडप्रे धमाश्व घप्रेणिमारधमालमा तमो पनतफळ दप्रेणिमारमा म्हमोतमो.”1 पभन धप्रेशस आपलधमा रशषधमाहींस मम्हणिमालमा,

“जच कमाहींम्हरीहीं तम
न म्हरी पमाररनिमा करूनि ममारमाल, तच तम
न म्हमाहींलमा रमळमालचच आम्हप्रे असमा वश्वशश्वमास धरमा, मम्हणिजप्रे तच तम
न म्हमाहींस
पमापत म्हमोईल.”2 आपणि तधमाचच श्वचनि पमाळतकों कमाध ? {WG 91.1}

तधमानिच ददलप्रेलच आशश्वमासनि फमारच ममोठच असनि
स तच तमो पमाळणिमारमा आम्हप्रे. आपणि ममारतकों तध श्वसतहींच
स मा सश्वयकमार

आपणि कररीत निमाम्हरीहीं, तप्रेवम्हमाहीं - अरदरीहीं तधमाचश्वप्रेळय--पभन आपलरी पमाररनिमा ऎकत आम्हप्रे, श्व तमो तधमा पमाररनिप्रेचच उततर
दप्रेईलच असमा वश्वशश्वमास आपणि धरमाश्वधमाचमा आम्हप्रे. आपणि इतकच चक
न निमारप्रे श्व असरस दशर्भीं आम्हकोंत, ककहीं जधमा

श्वसतसहींपमाससनि आपणिमाहींस सनखपमापतय म्हमोणिमार निमाम्हरीम अशमाच श्वसतन आपणि ममारतकों; परहींतन आपलमा सश्वरर्गीध वपतमा
कप्रेश्वळ मम्हणिजप्रे अशमाच रमोषष्टिरी पप्रेममामनळच रमोर कलधमाणिपद रमोषष्टिरी मम्हणिजप्रे ककहीं जर आपणिमाहींस दमैश्वय दृषष्टिरी

असतय श्व सश्वर रमोषष्टिरी जशमा असतमात तशमाच तधमा आपणिमाहींस ददसलधमा असतधमा, अशमाश्वप्रेळयहीं जच रमोर कलधमाणि

पमापत करूनि घप्रेणधमाचय इचचमा कप्रेलरी असतय अशमाच रमोषष्टिरी दप्रेतमो. आपलधमा पमाररनिमा ऎकलधमा जमात निमाम्हरीमत असच
ददससहीं लमारतच तधमाश्वप्रेळयहीं तधमानिच ददलप्रेलच श्वचनि लक्षमाहींत आणिमाश्वच . कमारणि आपलधमा पमाररनिप्रेचधमा उततरमाचय श्वप्रेळ तधमानिच
ददलप्रेलच श्वचनि लक्षमाहींत आणिमाश्वच . कमारणि आपलधमा पमाररनिप्रेचधमा उततरमाचय श्वप्रेळ खमात्रयनिच धप्रेणिमारच, श्व जधमा सनखमाचय
आपणिमाहींस अनतशध ररज आम्हप्रे, असच सनख पमापत म्हमोणिमारच. परहींतन आपलधमा मनिमापममाणिचच अमनकच ररीतयनिच श्व
अमनकच श्वसतसबद्दल कप्रेलप्रेलधमा पमाररनिप्रेस सदमोददत उततर ददलच जमाश्वच च असमा म्हकक समाहींरणिच मम्हणिजप्रे शनषक

चक
न कचमा तकर म्हमोध. ईशश्वर मनळयहींच चक
न णिमारमा निससनि जप्रे ममारमारनिच जमातमात तधमाहींचप्रे मनिमोरर पसणिर करणिमारमा आम्हप्रे;

मम्हणिसनि तनमचधमा पमाररनिप्रेस ततकमाळ उततर नि रमळमालच, तररी तधमा ईशश्वरमाश्वर वश्वशश्वमास ठप्रेश्वणधमास ममारच पनढच पमाम्हसहीं
निकमा. “ममारमा मम्हणिजप्रे तनमम्हमाहींस ददलच जमाईल”1 हधमा तधमाचधमा श्वचनिमाश्वर वश्वशश्वमास ठप्रेश्वमा. {WG 91.2}
शहींकमा श्व धमासतय बमाळरसनि तधमापममाणिच आपणि चमालत असलकों अरर जय रमोषष्टि आपणिमाहींस सपषष्टिपणिच समजत
निमाम्हरीहीं अशमा रमोषष्टिरीहींचमा उलरडमा करणधमाचमा पधतनि आपणि कररीत रप्रेलकों तर आपणि वश्वशश्वमास धरणधमाप सश्वर्गीच

आपलच अहींत:करणिमाहींत घमोष्टिमाळमा ममाजसनि जमाईल परहींतन ननिरूपमाधय, परतहींत्र आणणि खरमोखरच आपणि तसप्रे आम्हकोंत

निम म्हमोतसमातप्रे जधमानिच जमानि अरमाध आम्हप्रे, श्व जमो सषस ष्टि श्वसतसहींतयल पतधप्रेक रमोषष्टि पमाम्हतमो, श्व जधमाचधमा इचचप्रेनिच श्व
शबदमानिच सश्वर चरमाचर जरत न चमालतच , अशमा ईशश्वरमास श्रद्धमापसश्वरक आपलधमा ररजमा कळवश्वणधमासमाठठहीं तधमाजश्वळ
आपणि आलकों तर आपलच रमारम्हमाणिच तमो एकप्रेल, श्व आपलधमा अहींत:करणिमाहींत पकमाश पमाडयल. {WG 92.1}

पमाररनिमा ऎकलरी जमाणधमाचय दस
न ररी अष्टि मम्हष्टिलरी मम्हणिजप्रे तय सतत करणिच म्हरी म्हमोध. श्रद्धमा श्व अनिनभश्व हधमाहींत

श्वमाढणधमाचय इचचमा असलधमास सतत पमाररनिमाच कप्रेलरी पमादम्हजप्रे. “पमाररनिचत ततपर असमा श्व तयहींत उपकमारसतननत

कररत जमारत
स रमाम्हमा”2 असच समाधन पलौलमानिच समाहींचरतलधमापममाणिच आपणिमाहींस रमाम्हमाश्वधमाचच आम्हप्रे. वश्वशश्वमास ठप्रेश्वणिमारमाहींस
पप्रेत्रसमाचय अशय समाहींरय आम्हप्रे, ककहीं “मधमारदप्रेनिच रमाम्हमा श्व पमाररनिमा करणधमास समाश्वध असमा.”3 समाधन पलौलमानिच आणिखय

एकच दठकमाणिय असच मम्हष्टिलच आम्हप्रे, ककहीं “सश्वर रमोषष्टिरीवश्वषधयहीं उपकमारसतनन तसदम्हत पमाररनिमा श्व वश्वनिहींतय करूनि आपलरी
ममारणियहीं दप्रेश्वमालमा कळश्वमा.”4 पप्रेषयत धम्हसदमानिच मम्हष्टिलच आम्हप्रे, “तम
न म्हरी तर वपधमाहींनिमो, पवश्वत्र आतमधमाहींत पमाररनिमा करुनि
दप्रेश्वमाचधमा पईतयहींत आपणिमाहींस रमाखमा.”5 सतत पमाररनिमा मम्हणिजप्रे ईशश्वरमाशयहीं आतमधमाचमा नि तष्टि
न णिमारमा असमा सहींबहींध ;

हधमा सहींबहींधमाचधमाधमोरमानिच ईशश्वरमापमासनि
स जयश्वनि ननिघनि
स तच आपलधमाठमाधयहीं उतरतच , श्व पन
न म्हमा आपलधमा षजणधमामधनि
स
शद्ध
न तमा श्व पवश्वत्रतमा म्हरीहीं दप्रेश्वमाकडप्रे जमातमात. {WG 92.2}

पमाररनिप्रेलमा उतसनकतप्रेचयदम्ह आश्वशधकतमा असतप्रे. कमोणितयम्हरी रमोषष्टि तयहींत आड धप्रेतमाहीं कमाममा निधप्रे. पभन धप्रेशस श्व तनमचमा
आतममा हधमाचच दळणिश्वळणि समारखच रमाम्हमाश्वच मम्हणिसनि जरूर तमो पधतनि करमा. पमाररनिमा कररतमात तधमा दठकमाणियहीं

जमाणधमाचय पतधप्रेक सहींचध समाधमा. ईशश्वरमाशयहीं ऎकध करणधमाचमा खरमोखर मनिमापमाससनि जप्रे लमोक पधतनि कररतमात, तप्रे
पमाररनिप्रेचधमा सभच त आपलच कतरवध बजमाश्वणधमास वश्वशश्वमासस, श्व तधमाम्हसनि म्हमोणिमारमा आपलमा फमाधदमा करूनि घप्रेणधमास

सदमा उतसक
न असलप्रेलप्रे दृषष्टिरीस पडतयल. सश्वरमार्वांतयल पकमाशमाचच ककरणि जधमा जधमा दठकमाणियहीं मम्हणिनि
स रमळतयल,
तधमा तधमा दठकमाणियहीं सश्वतमाहीं जमाणधमास तप्रे पतधप्रेक सहींधय समाधतयल. {WG 93.1}

आपलधमा कनष्टिनहींबमात आपणि पमाररनिमा करमाश्वय ; परहींतन वश्वशप्रेषत: एकमानतमात पमाररनिमा करणधमाचय तर मळ
न यच म्हधरध
करू निधप्रे. कमारणि अशय पमाररनिमा म्हच च आतमधमाचच जयश्वनि आम्हप्रे. पमाररनिप्रेचय म्हधरध कप्रेलरी तर आतमधमाचय उननिनत
म्हमोणिच अशकध आम्हप्रे. कलौष्टिनहींबबक अरर समाश्वरजननिक पमाररनिमाच कप्रेश्वळ कप्रेलधमानिच पनरप्रेसच म्हमोतच असच निमाम्हरीहीं, तर

ईशश्वरमाचधमा सश्वरदृषषधमा निप्रेत्रमापनढच एकमानतय तनमचमा आतममा जमाऊहीं दधमा. एकमानतमाहींत कप्रेलप्रेलरी पमाररनिमाच फकत ईशश्वर

ऎकतमो. ईशश्वरमाचधमा कमानिमावधनतररकत दस
न रमा कमोणितमादम्ह कमानि असलधमा वश्वनिहींतधमा ग्रम्हनि करूहीं शकत निमाम्हरीहीं आपणि

एकमानतय पमाररनिमा कररीत असतमाहीं सभकोंश्वतमालचधमा रमोषष्टिरीहींपमाससनि श्व मनिमाचधमा चलबबचलरीपमाससनि आपलमा आतममादरस
रमाम्हतमो. अहींत:करमपनश्वरक कप्रेलप्रेलधमा पमाररनिमा ऎकणधमास जधमाचमा कमानि सदमाचमाच उघडमा असतमो अशमा र नपतपणिच

पमाम्हनिमारधमा ईशश्वरमाचच श्वजनि अशमा आतमधमाश्वर पडतच . समैतमानिमाशयहीं समामनिमा करणधमास अशमा आतमधमालमा बळकष्टिरी
धमाश्वय श्व तमो तधमा समामनधमाहींत दष्टिकमाश्वमा मम्हणिसनि तमो शमाहींत श्व शमाधप्रेपणिमाचधमा श्रद्धप्रेनिच ईशश्वरमाशयहीं तमादमातमध करुनि

घप्रेऊनि तधमाचधमा दमैश्वय पकमाशमाचप्रे ककरणि पमापत करुनि घप्रेतमो. ईशश्वर म्हमा आमचमा समामथधमारचमा खहींबयर बनरुजच आम्हप्रे.
{WG 93.2}
आपलधमा खमोलरीहींत एकमानतय पमाररनिमा करमा; आणणि आपलधमा रमोजचधमा कमामचरररीश्वर तम
न म्हरी जमात असतमाहीं तम
न चच
अहींत:करणि ईशश्वरमाकडप्रे लमाश्वलप्रेलच असहींस दधमा. हधमापममाणिचच म्हनिमोख म्हमा ईशश्वरमाबरमोबर चमाललमा. कसपप्रेचधमा

रसहींम्हमासनिमासममोर हधमा एकमाहींतमाहींतयल पमाररनिमा मलौलधश्वमानि धप
स जधमापममाणिच श्वर जमातमो तधमापममाणिच तधमा कसपप्रेचधमा

रसहींम्हमासनिमासममोर श्वर जमातमात. जधमाचच अहींत:करणि ईशश्वरमाकडप्रे लमारलप्रेलप्रे आम्हप्रे अशमा मनिषन धमास समैतमानि षजहींककत

निमाम्हरीहीं. ईशश्वरमालमा वश्वनिहींनत करणधमास निमालमाधक अशय कमोणितयदम्ह श्वप्रेळ श्व कमोणितयदम्ह जमारमा निमाम्हरी. अहींत:करणिपश्व
स रक
कप्रेलप्रेलधमा पमाररनिप्रेचधमा आतमधमानिप्रे आपलरीहीं मनिच ईशश्वरमाकडप्रेलमारणधमास पनतबहींध करणिमारप्रे असच कमाहींदम्हहीं निमाम्हरीहीं.

अतरम्हशशतप्रे रमाजमापनढच निप्रेम्हमधमानिच वश्वनिहींनत कप्रेलधमापममाणिच भर रसतधमामचधल रदर्दीत, कमामकमाजमाहींत तधमानिच ममारर
दमाखश्वमाश्वमा मम्हणिननि आपणि दप्रेश्वमाचय वश्वनिहींनत करमाश्वय. आपणि अससहीं तधमा दठकमाणिय ईशश्वरमाशयहीं ऎकध करणधमास

एकमाहींत जमारमा समापडप्रेल. आमचधमा आतमधमाहींत पभन णख्रिसतमानिच सश्वरर्गीध पमाम्हनणिमा मम्हणिसनि धप्रेऊनि रमाम्हमाश्वच मम्हणिसनि
तधमास आपणि पमाचमारणि करमाश्वच . {WG 93.3}
आपलधमा सभकोंश्वतय दवन षत श्व बबघडलप्रेलच श्वमातमाश्वरणि असलच तररी आपणि तधमाहींतयल आरमोगधघमातक परममाणिन

ग्रम्हणि करुहीं निधप्रेत, तर आकमाशमाहींतयल (सश्वरमार्वांतयल) शनद्ध म्हश्वच त रमाम्हमाश्वच . पमाररनिप्रेचधमा दश्वमारच ईशश्वरमाचधमा समक्षतच त

आतममा आणिसनि अशनद्ध कलपनिमा श्व अपवश्वत्र वश्वचमार धमाहींस आपणि रमारमादम्ह दप्रेऊहीं निधप्रे ईशश्वरमाचमा आश्रध श्व तधमाचमा
आशयश्वमारद ग्रम्हणि करणधमास जप्रे लमोक अहींत:करनि खनलच ठप्रेवश्वतमात, तप्रे पथ
स श्वयश्वररील श्वमातमाश्वरणिमाहींपप्रेक्षमाहीं अचधक पवश्वत्र
अशमा श्वमातमाश्वरणिमाहींत रमाम्हतयल श्व तधमाचच सश्वरमारशयहीं सतत दळणिश्वळणि रमाम्हरील. {WG 94.1}

पभन धप्रेशसवश्वषधयहीं आपलच वश्वचमार अचधक सपषष्टि असमाश्वप्रेत श्व समाश्वरकमारलक सतध श्वसत सहींशय रमोरश्वय आपणि पसणिरपणिच
समजमाश्वय. पवश्वत्रपणिमाचच ससौंदधर मम्हणिजप्रे दप्रेश्वमाचधमा लचकरमाचय अहींत:करणिच पवश्वत्रतप्रेनिच भरणिच, श्व म्हच पररपसणिर वम्हमाश्वच
मम्हणिसनि आपणि सश्वरर्गीध रमोषष्टिरी शमोधणधमाचमा पधतनि करमाश्वमा. {WG 94.2}

ईशश्वरमानिच आपणिमाहींस सश्वरर्गीध श्वमातमाश्वरणिमात शश्वमाओचचश्वमास करूहीं दधमाश्वमा हधमातसनि आपलमा आतममा आम्हप्रे तधमा

षसरतयहींतसनि कमाढसनि श्वर जमाऊहीं दधमा. आपणि ईशश्वरमाचधमा इतकच सषननिधध रमाम्हमाश्वच , ककहीं पतधप्रेक अकषलपत पररक्षचत

आपलच वश्वचमार, फनल जधमापममाणिच सध
स मारकडप्रे श्वळतच तधमापममाणिच ईशश्वरमाकडप्रे श्वळतयल. {WG 94.3}

तम
न म्हरी आपलधमा ररजमा, आपलप्रे आनिहींद, आपलरीहीं द:न खच, आपलधमा कमाळजधमा श्व आपलरी भयनत म्हरी सश्वर ईशश्वरमापढ
न च

ममाहींडमा. तम
न चमा भमार तधमास म्हमोत निमाम्हरीहीं, श्व तधमास तम
न चधमामळ
न च शयणिदम्ह धप्रेत निमाम्हरीहीं. जमो तम
न चधमा डमोकधमाचमा पतधप्रेक
कचस ममोषजतमो, तमो आपलधमा लचकरमाचधमा ररजमाहींवश्वषधयहीं बप्रेकफककर रमाम्हमात निमाम्हरीहीं. “तमो फमार कनिश्वमाळस श्व दधमाळस

आम्हप्रे.”1 आपलधमा द:न खमाचधमा निमाममोचचमारमानिचदम्ह तच कळश्वलतच. तनमचधमा मनिमाचमा घमोष्टिमाळमा करणिमाररी पतधप्रेक बमाब
तधमाजकडप्रे नधमा. तधमालमा श्वमाम्हतमाहीं धप्रेणिमार निमाम्हरीहीं इतकच ममोठच जरमाहींत कमाहींम्हरीहीं निमाम्हरीहीं. कमारणि तमो अनिहींत जर धमारणि
करूनि तधमातयल पतधप्रेक श्वसतसश्वर सततमा करतमो. आपलधमा शमाहींततप्रेशय कमोनितधमादम्ह ररीतयनिच सहींबहींध आम्हप्रे अशय

कमोनितयदम्ह क्षनललक बमाब तधमाचधमा निजरच तसनि ननिसष्टिसनि जमात निमाम्हरीहीं. आपलधमा अनिनभश्वमाहींतयल असमा कमोणितमादम्ह भमार
अदृशध निमाम्हरीहीं, ककहीं तमो षजचमा तधमास उलरडमा करतमा धप्रेत निमाम्हरी, असच कमोनितप्रेम्हरी सहींकष्टि निमाम्हरीहीं, अशय कमोनितयदम्ह
चळणिमाररी कमाळजय निमाम्हरीहीं, अरर आतमधमालमा म्हमोणिमारमा आनिहींद निमाम्हरीहीं अरर आपलधमा तकोंडमाश्वमाष्टिच ननिघणिमाररी

अहींत:करणिपसश्वरक कप्रेलप्रेलरी पमाररनिमा निमाम्हरीहीं, ककहीं षजचधमाकडप्रे तधमा सश्वरर्गीध वपतधमाचच लक्ष निमाम्हरीहीं, अरर जधमाचय तमो

मनळयहींच कमाळजय घप्रेत निमाम्हरीहीं. “तमो मगनि मनिमाचधमाहींस बरच करतमो. आणणि तधमाहींचधमा क्षतमाहींस पटय लमाश्वसनि बमाहींधतमो.”2
ईशश्वर आणणिपतधप्रेक आतममा हधमाजमधयल सहींबहींध इतकमा सपषष्टि श्व पसणिर आम्हप्रे, ककहीं जणिस कमाध जधमाचधमासमाठठहीं
तधमानिच आपलधमा वपध पनत्रमालमा ददलच असप्रे दस
न रप्रे आतमप्रेच निमाम्हरीहींत. {WG 94.4}

पभस धप्रेशसनिच समाहींचरतलच आम्हप्रे, “तनमम्हरी ममाझधमा निमाश्वमानिच ममारमाल, आणणि मय तनमम्हमाहींसमाठठहीं बमापमाजश्वळ वश्वनिहींनत कररनि,
असच मय तनमम्हमाहींस मम्हणित निमाम्हरीहीं ; कमारणि बमाप सश्वतमाहीं तनमम्हमाहींश्वर पयनत करतमो.” “मधमाहीं तनमम्हमाहींस ननिश्वडलच श्व

तनमम्हमाहींस निप्रेरमलच आम्हप्रे, धमासमाठठहीं ककहीं, तनमम्हरी जमाऊनि फळ दधमाश्वच श्व तनमचच फळ रमाम्हमाश्वच धमासमाठठहीं ककहीं, जच कमाहींम्हरीहीं
तनमम्हरीहीं ममाझधमा निमाश्वमानिच बमापमापमाशयम ममारमाल तच तधमानिच तनमम्हमाहींस दधमाश्वच .”3 पमाररनिप्रेचधमा आरहींभय श्व शप्रेश्वष्टिरीहीं तधमा

पभनचमा निनसतमा निमाममोचचमार करणिच हधमापप्रेक्षमाहीं पमाररनिमा करणधमाहींत कमाहींम्हरीहीं अचधक आम्हप्रे. पमाररनिमा करमाश्वधमाचय मम्हणिजप्रे
तय पभन धप्रेशनचधमा मनिमानिच श्व आतमधमानिच तधमाचधमा श्वचनिमाहींश्वर, कसपप्रेश्वर श्व कमाधमारश्वर वश्वशश्वमास ठप्रेश्वसनि करमाश्वधमाचय
आम्हप्रे. {WG 95.1}

आपलरी पसजमा करणधमासमाठठहीं जरमाचमा तधमार करूनि आपणिमापमैककहीं कमोणिय सहींनधमासय अरर जमोरय बनिमाश्वच असमा
ईशश्वरमाचमा म्हप्रेतन निमाम्हरीहीं. जहींरलमातयल डकोंररमात श्व मनिनषधश्वसतयत पभननिच जधमापममाणिच आपलच आधनषध घमालवश्वलच

तधमापममाणिच आपनिदम्ह कप्रेलच पमादम्हजप्रे. जमो कमोणिय पमाररनिप्रेरशश्वमाध दस
न रच कमाहींम्हरीएक कररीत निमाम्हरीहीं. तमो ललौकरच पमाररनिमा
करणधमाचच समोडसनि दप्रेईल, अरर तधमाचधमा पमाररनिमा मम्हणिजप्रे एक ठरमावश्वक श्व निमाहींश्वमाचमाच कमरममारर म्हमोऊनि बसप्रेल.
णख्रिसतय कतरवधमाचमा तधमार करूनि आपलमा खमाहींब नि श्वमाम्हतमा मनिषन धप्रे जप्रेवम्हमाहीं सममाज समोडसनि जमातमात , श्व

जधमाहींचधमासमाठठहीं तधमानिच उतसमाम्हमानिच कमाम कप्रेलच अशमा आपलधमा धनधमासमाठठहीं कमाम करणधमाचच जप्रेवम्हमाम तच बहींद
कररतमात, तप्रेवम्हमा तप्रे पमाररनिप्रेचमा मख
न ध मद्द
न माच समोडननि दप्रेतमात श्व तधमाचधमा भकतयसमाठठ उततप्रेजनि तधमाहींजश्वळ निसतच ,
अशमा लमोकमाहींचधमा पमाररनिमा सश्वतमाहींवश्वषधय श्व आपमतलबमाचधमा असतमात. मनिषन धजमातयचधमा ररजमाहींबद्दल अरर
णख्रिसतमाचधमा रमाजधमाबद्दल समामथधर रमळमाश्वप्रे मम्हणिसनि तधमाहींस पमाररनिमा करतमाहीं धप्रेत निमाम्हरीहीं. {WG 96.1}

ईशश्वरमाचधमा सप्रेश्वप्रेवश्वषधयहीं एकमप्रेकमालमा बळकष्टिरी आणिणिच श्व उततप्रेजनि दप्रेणिच म्हरीहीं करणधमाचय उपप्रेक्षमा कप्रेलधमास आपलमा
तमोष्टिमा म्हमोतमो. तधमाचधमा श्वचनिमाहींचमा ठळकपणिमा श्व तधमाचच मम्हततश्व आपलधमा मनिमाहींतसनि निमाम्हरीहींशय म्हमोतमात. तधमाचधमा

श्वचनिमाहींचमा ठळकपणिमा श्व तधमाहींचच मम्हततश्व आपलधमा मनिमाहींतसनि निमाम्हरीहींशय म्हमोतमात. तधमा सतधश्वचनिमाहींत असलप्रेलधमा

शद्ध
न करणिमाचधमा रणि
न माहींनियहीं आपलच अहींत:करणि पकमाशयत श्व जमारत
स नि म्हमोतमा आपलमा आषतमकपणिमा निमाम्हरीसमा म्हमोतमो.
णख्रिसतय बहींधन धमा निमातधमानिच असलप्रेलरी एकमप्रेकमाहींमधयल सम्हमानिभ
न नस त निमाम्हरीशयहीं म्हमोतप्रे. एकमानतमाहींत बसणिमारमा मनिषन ध
ईशश्वरमानिच निप्रेमनि
स ददलप्रेलच कमाधर पणि
स र कररीत निमाम्हरीहीं आपलधमा शयलमाहींतयल सममाजशयलतश्वमाचधमा ततश्वमाचय धमोगध

जमोपमासनिमा म्हच एक ईशश्वरमाचधमा सप्रेश्वचमधधच आपलरी श्वमाढ म्हमोणधमाचच श्व आपणिमाहींस समामथधर पमापत करुनि घप्रेणधमाचच
एक समाधनि आम्हप्रे. {WG 96.2}

णख्रिसतय लमोक एकमप्रेकमाहींशयहीं सहींबहींध ठप्रेश्वतयल, श्व ईशश्वरमाचधमा पप्रेममाबद्दल श्व तमारणिमाचधमा अमसलध सतधश्वचनिमाहींबद्दल

एकमप्रेकमाहींशयहीं बमोलतयल, तर तधमाहींचय सश्वतमाहींचय अहींत:करणिच तमाजयतश्वमानिय म्हमोऊनि तप्रे एकमप्रेकमाहींस तमाजप्रेतश्वमानिप्रे करतयल.
आपलधमा सश्वरर्गीध वपतधमाचधमा कसपप्रेचमा अनिनभश्व घप्रेत तधमावश्वषधयहीं आपणिमा अचधक रशकमाश्वच, मम्हणिजप्रे तधमाचधमा

पप्रेममाबद्दल बमोलणधमाचय आपणिमाहींस इचचमा म्हमोईल ; श्व आपणि म्हच कररत असतमाहीं आपलच अहींत:करणि रमोर म्हमोऊनि
तधमास उततप्रेजनि पमापत म्हमोईल. सश्वतमाहींवश्वषधयहीं नि बमोलतमा श्व वश्वचमार नि कररतमा पभन धप्रेशसवश्वषधयहींच बमोललकों श्व
वश्वचमार कप्रेलमा, तर तधमाचय समक्षतमा आपणिमास अचधक पमापत म्हमोईल. {WG 96.3}

ईशश्वर आपणिमाहींबद्दल कमाळजय घप्रेतमो हधमाचच षजतकच पनरमाश्वच आपणिमाजश्वळ आम्हप्रेत, षजतकधमा श्वप्रेळमाहीं आपणि

तधमाचधमावश्वषधयहीं वश्वचमार करणधमाचच मनिमाहींत आणिलच तर आपणिमाहींस सदमोददत तधमाचमाच वश्वचमार करमाश्वमा लमारप्रेल श्व
तधमाजवश्वषधय बमोलणधमाहींत आनिहींद ममानिसनि तधमाचयच सतननत करमाश्वय लमारप्रेल; ऎदम्हक श्वसतसहींवश्वषधयहीं आपणि बमोलतकों,

हधमाचच कमारणि आपणि तधमाहींतच आपलच तधमाहींजश्वर पप्रेम असतच मम्हणिननि आपलच आनिहींद श्व आपलरीहीं द:न खच तधमाहींशय
रनरफष्टिलप्रेलरीहीं असतमात तरमावप आपलधमा हधमा जरमाहींतयल रमत्रमाहींश्वर पप्रेम करणधमापप्रेक्षमाहीं ईशश्वरमाश्वर अचधक पप्रेम

करणधमास आपणिमाजश्वळ अचधक ममोठच कमारणि आम्हप्रे. आपलमा पदम्हलमा वश्वचमार तधमाचधमावश्वषधयहींच असमाश्वमा, धमाचधमाच
चमाहींरनलपणिमाहींवश्वषधय आपणि बमोलमाश्वच , श्व तधमाचधमाच समामथधमारवश्वषधय समाहींरमाश्वच , श्व म्हमाच आपलमा सश्वभमाश्व असमाश्वमा.
{WG 97.1}
तधमानिच जधमा ममोठममोठधमा दप्रेणिगधमा आपणिमाहींस ददलधमा आम्हप्रेत, तधमा आपणि आपलच वश्वचमार श्व आपलच पप्रेम इतर
रमोषष्टिरीहींश्वर ठप्रेश्वसनि अखप्रेररीस तधमास दप्रेणधमास आपणिमाहींजश्वळ कमाहींम्हरीहीं निसमाश्वच मम्हणिसनि ददलधमा निमाम्हरीहींत ; तर आपणिमाहींस
तधमाचय श्वमारहींश्वमार आठश्वणि वम्हमाश्वय, श्व पप्रेममाचधमा श्व कसतजतप्रेचधमा बहींधनिमानिच आपलधमा तधमा उपकमारकतधमार

परमप्रेशश्वरमाशय आपणि सश्वतमाहींलमा बमाहींधनि
स घधमाश्वच मम्हणिसनि तधमा ददलधमा आम्हप्रेत. पथ
स श्वयचधमा अरदरीहीं सखल पदप्रेशमाश्वर

आपणि रमाम्हतकों तररी सश्वरमारचधमा दरश्वमाजधमाकडप्रे आपणि दृषषष्टि लमाश्वसहीं धमा. जधमा दठकमाणियहीं ईशश्वरमाचमा श्वमैभश्वरुप पकमाश

णख्रिसतमाचधमा चप्रेम्हप्रेरधमाश्वर पडलमा आम्हप्रे. अशमा तधमा सश्वरमारचधमा दरश्वमाजधमाकडप्रे आपणि दृषषष्टि लमाश्वसहीं. तधमा णख्रिसतमाममाफरत
“दप्रेश्वमाजश्वळ जमाणिमारधमाहींस तमो पसणिरपणिच तमारमाधमास समरर आम्हप्रे.”1 {WG 97.2}

“ईशश्वरमाचधमा दधप्रेकररीतमाहीं श्व मनिनषधमाकडयल तधमाचधमा आशचधरकममार्वांकररीतमाहीं.”2 आपणि तधमाचय सतननत करणिच अश्वशध
आम्हप्रे. कप्रेश्वळ ममारणिच श्व घप्रेणिप्रेम धमाहींनियहींच भरलप्रेलरी आपलरी उपमासनिमा श्व पमाररनिमा निसमाश्वय. आपणिमाहींस आपलधमा

ररजमाहींचमाच श्व फमाधदधमाहींचमाच म्हरम्हमप्रेश वश्वचमार करतमाहीं कमाममा निधप्रे. आपणि कमाहींम्हरीहीं कमय पमाररनिमा करतकों असच

निमाम्हरीहीं, तर तयहींत आपणि उपकमारसतननत करमाश्वय नततकक कररीत निमाम्हरीहीं. ईशश्वरमाचधमा दधप्रेचमा सश्वयकमार आपणिमा निप्रेम्हमयहीं
करतकों, परहींतन कसतजतमाबनवद्ध ककतय तररी रमोडय दमाखवश्वतकों ; श्व तधमानिच जच कमाहींम्हरीहीं आपणिमाहींसमाठठहीं कप्रेलच आम्हप्रे तधमाबद्दल
ककतय तररी रमोडय सतननत आपणि करतमो. {WG 98.1}

पमाचयनिकमाळय इसत्रमाएल लमोक पभन ईशश्वरमाचधमा उपमासनिप्रेसमाठठहीं एकत्र जमलप्रे म्हमोतप्रे, तप्रेवम्हमाहीं तधमानिच तधमाहींस समाहींचरतलच,

“मर तप्रेरच आपलमा दप्रेश्व परमप्रेशश्वर धमासममोर जप्रेश्वमा, आणणि जधमा कमाधमाररु तहींस म्हमात लमाश्वतमोस. जधमावश्वषधयहीं तझ
न मा दप्रेश्व
परमप्रेशश्वर धमानिच तल
न मा आशयश्वमारद ददलमा तधमाहींत तम
न म्हरी आपलधमा घरचधमाहींसद्ध
न मा आनिहींद करमा.”3 {WG 98.2}

आपलमा पभन ईशश्वर मम्हणिजप्रे ममतमाळस श्व दधमाळस बमाप आम्हप्रे. तधमाचय सप्रेश्वमा मम्हणिजप्रे अहींत:करणि कषष्टिरी करमाणिमाररी

श्व तमापदमाधक द:न खमध अशय ममानितमा कमाममा निधच. ईशश्वरमाचय उपमासनिमा करणिच श्व तधमाचधमा कमाधमार्वांत भमार घचणिच म्हच

एक सनख म्हमोऊनि बसलच पमाम्हरीजप्रे. जधमाहींचधमासमाठठहीं तधमानिच इतकच तमारणि ददलच, तधमा तधमाचधमा लप्रेकरमाहींनियहीं तमो ननिषठसर श्व
ममानिप्रेश्वर खडमा ठप्रेश्वसनि कमाम करूनि घप्रेणिमारमा असमा धनिय आम्हप्रे, असच समजसनि तधमाहींनियहीं श्वमारमाश्वच अशय तधमाचय इचचमा
निमाम्हरी. तमो तधमाहींनिमा सश्वर्दोतकसषष्टि रमत्र आम्हप्रे. जप्रेवम्हमाहीं तप्रे तधमाचय उपमासनिमा कररतमात, तप्रेवम्हमाहीं तधमाजबरमोबर असमाश्वच श्व

तधमाहींस आशयश्वमारद दप्रेऊनि सनख दधमाश्वच , तधमाहींचय अहींत:करणिच आनिहींदमानिच श्व पप्रेममानिच भरमाश्वय अशय तधमाचय इचचमा आम्हप्रे.
आपलधमा लप्रेकरमाहींनियहीं उपमासनिचत द:न ख नि ममानितमाहीं सनख ममानिमाश्वप्रे अशय तधमाचय इचचमा आम्हप्रे. जप्रे तधमाचय भकतय

करमाश्वधमास धप्रेतमात तधमाहींनियहीं आपलधमा आधनषधक्रममाहींत आनिहींदरीत असमाश्वच श्व सश्वर बमाबतयहींत पमाममाणणिकपणिमानिच श्व
वश्वशश्वमासमानिच श्वमारमाश्वच मम्हणिसनि तधमाचधमा आसरप्रेचप्रे श्व पप्रेममाचप्रे मलौलधश्वमानि न वश्वचमार बरमोबर नधमाश्वप्रेत अशय तधमाचय
इचचमा आम्हप्रे. {WG 98.3}

श्वधसतहींभमाभकोंश्वतय आपणि एकत्र जमलच पमादम्हजप्रे. खमाहींबय ददलप्रेलमा तमो णख्रिसतच कप्रेश्वळ आपलधमा धधमानिमाचमा,
सहींभमाषणिमाचमा, श्व आनिहींदश्वतस तयचमा वश्वषध म्हमोऊनि बसमाश्वमा. ईशश्वरमापमाससनि पमापत म्हमोणिमारधमा पतधप्रेक आशयश्वमारदमाचमा

आपणि वश्वचमार करमाश्वमा श्व जप्रेवम्हमाहीं आपणिमाहींस तधमाचच अरमाध पप्रेम कळसनि धप्रेईल, तप्रेवम्हमाहीं आपणिमाहींकररीतमा खमाहींबमाश्वर
जधमा म्हमातमास णखळप्रे ठमोकलप्रे तधमा म्हमातमाश्वर वश्वशश्वमास ठप्रेश्वणधमास आपणि तप्रेवम्हमाहींच तधमार म्हमोऊहीं . {WG 99.1}

पमाररनिमारुप पहींखमाहींश्वरुनि आपलमा आतममा सश्वरमारचधमा जश्वळ जश्वळ जमाबमा. तप्रेरयल दरबमारमाहींत रमानिश्वमादनिमानिच तधमाचय
उपमासनिमा करतमात श्व आपणि कसतडधतमाबनवद्ध दमाखश्वयत असतमाहींनिमा सश्वरर्गीध पमाम्हनणधमाहींचधमा उपमासनिप्रेस तधमाहींचधमाजश्वळ
जमाऊहीं. “जमो सतननत अवपरतमो तमो दप्रेश्वमालमा ममानि दप्रेतमो.”1 {WG 99.2}
चलमा आपणि आपलधमा उतपननिकतधमार ईशश्वरमासममोर उपकमार ममानिसनि रमाधनिमाचमा शबद कररीत 2 जमाऊहीं. {WG
99.3}

अधधमाध १२ श्वमा—सहींशधमाचच कमाध करमाश्वधमाचच
बरधमाच लमोकमाहींत श्व वश्वशप्रेषततः णख्रिसतय षजणधमातयल तरुणि लमोकमाहींत शमासत्र म्हच ईशश्वरमाचमा शबद निमाम्हरीहीं अशमा
पकमारचधमा मतमाहींनिय कधयहींकधयहीं चलबबचल उडतप्रे. अशमा लमोकमाहींस पनतपमादनि कररतमाहीं धप्रेत निमाम्हरीहींत, अरर तधमाहींस
समजत निमाम्हरीहींत अशमा कमाम्हरीहीं रमोषष्टिरी शमासत्रमाहींत आम्हप्रेत, श्व शमासत्र म्हच दप्रेश्वमाचच परष्टिरीकरणि निमाम्हरीहीं असच लमोकमाहींस

भमासवश्वणधमासमाठठहीं तधमाच रमोषष्टिरीहींचमा उपधमोर समैतमानि कररीत असतमो. असप्रे सहींशध घप्रेणिमारप्रे लमोक असच वश्वचमारतमात
ककहीं, “सतधममारर आमम्हरीहीं कसमा समजमाश्वमा ? शमासत्र मम्हणिजप्रे जर खरमोखरच ईशश्वरमाचमा शबद आम्हप्रे, तर आमचप्रे
सहींशध श्व आमचधमा मनिमाचप्रे रकोंधळ कसप्रे निमाम्हरीसप्रे म्हमोतयल ?” {WG 100.1}

जधमा रमोषष्टिरीहींश्वर आमचय श्रद्धमा बसमाश्वय अशय ईशश्वरमाचय इचचमा आम्हप्रे तधमा रमोषष्टिरीहींबद्दल भरभककम प नरमाश्वमा

ददलधमारशश्वमाध तमो आमम्हमाहींस तयश्वर वश्वशश्वमास ठप्रेश्वणधमास समाहींरत निमाम्हरीहीं . तधमाचच अषसततश्व, तधमाचच शयल. तधमाचधमा

श्वचनिमाहींचय सतधतमा आपलधमा वश्वचमारशकतयचमा कसमोष्टिरीस दष्टिकतयल अशमा पनरमावधमानिप्रेच तयहीं रसद्ध झमालरीहीं आम्हप्रेत; श्व
असमा परन माश्वमा शमासत्रमाहींत भरपरस आम्हप्रे. इतकच आम्हप्रे खरच , तरमावप तधमाहींत सहींशधमास मळ
न यच जमारमा रमळहींस निधप्रे अशय

ममात्र वधश्वसरमा ईशश्वरमानिच कप्रेलप्रेलरी निमाम्हरीहीं. आपलमा वश्वशश्वमास परन मावधमाचधमा पमाधमाश्वर असमाश्वमा, रम्ह
स रीत रमोषष्टिरीहींश्वर असतमाहीं
कमाममा निधप्रे. सहींशध घप्रेणधमाचय इचचमा असणिमारमाहींस तशयदम्ह सहींधय दद आम्हप्रे, श्व सतधमानश्वप्रेषणि करणिमारमाहींस भरपरस
परन माश्वमादम्ह ददलमा आम्हप्रे. {WG 100.2}

अमधमारद अशमा ईशश्वरमाचच शयल, अरर तधमाचयहीं कमाधर्यें परन तप्रेपणियहीं समजणिच मधमारददत बद्ध
न यचधमा मनिषन धपमाणधमाहींस
कप्रेश्वळ अशकध आम्हप्रे. अनत तयकणि बद्ध
न यलमा, अरर अनत सस
न हींसकसत मनिमालमा तमो पवश्वत्र परमप्रेशश्वर सदमोददत

अरमधच असलमा पमादम्हजप्रे. “तनझधमानिच शमोध करूनि दप्रेश्वमालमा जमाणिश्वप्रेल कमाध ? सश्वरसमरमारवश्वषधयहीं तनलमा पसणिर जमानि
म्हमोईल कमाध ? तच आकमाशमासमारखच उहींच आम्हप्रे, तसहीं कमाध करशयल? तच अधमोलमोकमाहींपप्रेक्षमाहीं खमोल आम्हप्रे, तसहीं कमाध
जमाणिशयल?”1 {WG 100.3}

पप्रेवषत पलौल धमानिच मम्हष्टिलप्रे आम्हप्रे, “अम्हमा, दप्रेश्वमाचय सहींपषतत, बनद्धय श्व जमानि म्हरीहीं ककतय अरमाध आम्हप्रेत ! तधमाचप्रे सहींकलप
ककतय दज
न रध आणणि तधमाचप्रे ममारर ककतय अनिनपलकध आम्हप्रेत, ”2 परहींतन जररी “तधमाजसभकोंश्वतयहीं मप्रेघ श्व अहींधकमार

आम्हप्रेत” तररी “नियतय श्व नधमाध तधमाचधमा आसनिमाचमा आधमारच आम्हप्रेत.”3 आपलधमाशयहीं तधमाचप्रे चमाललप्रेलप्रे वधश्वम्हमार,
आपलधमावश्वषधयहीं जधमा म्हप्रेतसनिप्रे तमो पप्रेररत झमालमा आम्हप्रे तप्रे म्हप्रेतस अशमा ररीतयनिच आपणिमाहींस समजमाश्वप्रे ककहीं, तधमाचप्रे

अमधमारद पप्रेम श्व अमधमारद समामथधरधनकततश्वमाचय दधमा म्हरीहीं आपणिमाहींस ओळखतमा धमाश्वय. आपलधमा कलधमाणिमाचप्रे

असतयल, तप्रेश्वढप्रेच ममात्र तधमाचप्रे म्हप्रेतस आपणिमाहींस ओळखतमाहीं धमाश्वय. आपलधमा कलधमाणिमाचप्रे असतयल, तप्रेश्वढप्रेच ममात्र
तधमाचप्रे म्हप्रेतस आपणिमाहींस समजतमात; हधमा पलरीकडप्रे तधमाचधमा सश्वर समरर म्हसतमाश्वर श्व पप्रेमपनररीत अहींततःकरणिमाश्वर
आपणि निनसतमा वश्वशश्वमासच ठप्रेश्वमाश्वधमाचमा आम्हप्रे. {WG 101.1}

जधमा रसढ रमोषष्टिरी मधमारददत अशमा मनिनषधपमाणधमास कधयदम्ह पसणिरपणिच समजमाश्वधमाचधमा निमाम्हरीहींत, अशमा रसढ रमोषष्टिरी
आपलधमा दमैश्वय जनमदमातधमापममाणिचच दप्रेश्वच शबद दमाखवश्वतकों. शमासत्रमाहींत समाहींचरतलप्रेलधमा रमोषष्टिरी- जरमाहींत पमापमाचमा
रशरकमाश्व, णख्रिसतमाचमा अश्वतमार, निश्वयनि जनम, पननिरुतरमानि श्व हधमारशश्वमाध बरधमाच इतर रमोषष्टिरी-इतकधमा रसढ

आम्हप्रेत, ककहीं तधमाहींचप्रे मनिनषधमालमा कमारणिम्हरी समाहींरतमा धप्रेणिमार निमाम्हरीहीं श्व समजसनिम्हरी धप्रेणिमार निमाम्हरी; श्व मम्हणिसनि तधमाचधमा

श्वचनिमाहींवश्वषधय शहींकमा घप्रेणधमाचच कमारणि निमाम्हरीहीं. हधमा भलौनतक सषस ष्टिरीत आपलरी अककल रहींर
न करूनि ष्टिमाकणिमारधमा

रमोषष्टिरी आपणिमाभमोश्वतय आम्हप्रेत. अरदरी समाधधमा आधषन धमाक्रममाहींत अशयहीं कमाम्हरी रढ
स पमप्रेधच ददसनि
स धप्रेतमात, ककहीं तयहीं
समोडवश्वणिच मम्हमानि न मम्हमानि न ततश्वश्वप्रेतधमाहींसम्हरी मषन ककल पडतच . आपलधमालमा अजप्रेध असप्रे चमतकमार षजकडप्रे नतकडप्रे
ददसतमात. असच असतमाहीं जधमा रमोषष्टिरीहींचमा उलरड आपणिमाहींस म्हमोणिमार निमाम्हरीहीं, अशमा रमोषष्टिरी आषतमक सषस ष्टिरीत
आढळतयल मम्हणिसनि आपणिमाहींस आशचधर श्वमाष्टिमाश्वच कमाध? हधमा बमाबतयत मनखध अडचणि मम्हष्टिलरी मम्हणिजप्रे

मनिनषधमाचधमा मनिमाचमा अशकतपणिमा श्व कमोतप्रेपणिमा म्हरी म्हमोध. शमासत्रमाचधमा दमैश्वयपणिमाबद्दल बळकष्टि पनरमाश्वमा ईशश्वरमानिच

शमासत्रमाहींतच समाहींचरतलमा आम्हप्रे; श्व आपणि तधमाचधमा श्वचनिमाचधमा सतधतप्रेबद्दल मनळयच शहींकमा बमाळरमाश्वधमाचय निमाम्हरीहीं,
कमारणि तधमाहींचय कमाधर्यें समजणिच आपणिमाहींस अशकध आम्हप्रे. {WG 101.2}

पप्रेवषत पप्रेत्रमासमानिच मम्हष्टिलच आम्हप्रे, “तधमाहींत सहींमजमाधमास कठठणि अशमा कमाम्हरीहीं रमोषष्टिरी आम्हप्रेत तधमाहींचमा, अजमानिय श्व
अषसरर मनिनषध जप्रेणिचकरूनि तधमाहींचमा निमाश म्हमोणधमार अशमा इतर शमासत्रलप्रेखमाहींपममाणिच ओढसनि तमाणिसनि वश्वपररीत अरर
कररतमात.”1 शमासत्रमाचधमा दमैश्वय उतपततयबद्दल शहींकमा घप्रेणिमारप्रे लमोक शमासत्रमाहींतसनिच कमाम्हरीहीं कठठणि भमार घप्रेऊनि

तधमाचमाच वश्वरुद्ध पनतपमादनि करणधमाकररतमाहीं पनढच आणणितमात; परहींतन म्हच तधमाहींचप्रे करणिच इतकच शनषक असतच, ककहीं असप्रे
भमारमाचमा तधमा शमासत्रमाचधमा दमैश्वयपणिमाबद्दल बळकष्टि पनरमाश्वमा दप्रेतमात. आपणिमाहींलमा सम्हज समजप्रेल अशय ईशश्वरमावश्वषधय
म्हकककत तधमाहींत मनळयच निसलरी, श्व तधमाचमा रमोरपणिमा मधमारददत बनद्धयचधमा मनिनषधमास समजसनि आलमा, तर तधमा

शमासत्रमाहींत दमैश्वय पममाणिमाचमा बबनिचक
स श्व वश्वशश्वसनियध भमारच असणिमार निमाम्हरीहीं. तधमाहींतयल वश्वषधमाहींचमा ममोठप्रेपणिमा श्व रसढ
रमोषष्टिरी म्हरीहीं तच शमासत्र ईशश्वरमाचमा शबद आम्हप्रे, असमा वश्वशश्वमास उतपननि करतयल. {WG 102.1}

अहींत:करणिमाचधमा ररजमा श्व इचचमा धमाहींस पसणिरपणिच श्व सम्हज ररीतयनिच लमारस पडतयल अशयच सतधश्वचनिच शमासत्रमाहींत

समाहींचरतलप्रेलरीहीं आम्हप्रेत. हधमा सतधश्वचनिमाहींनिय अनतशध सनसहींसकसत मनिमाचधमा लमोकमाहींस रकक करुनि समोडलच आम्हप्रे, श्व
निम परहींतन अरशकक्षत अशमा लमोकमाहींस मनकतयचमा ममारर्वां दमाखश्वसनि ददलमा आम्हप्रे. म्हरीहीं समाधधमा ररीतयनिच मनिनषधमाचधमा

समजमाबमाम्हप्रेर आम्हप्रेत, ककहीं तधमाहींचप्रे आपणि ग्रम्हणि करमाश्वधमाचच तप्रे फकत तयहीं ईशश्वरमानिच समाहींचरतलप्रेलरी आम्हप्रेत मम्हणिसनि

करमाश्वधमाचच . हधमापममाणिप्रे तमारणिमाचमा ममारर आपणिमाहींस अरदरी उघड करूनि ठप्रेवश्वलमा आम्हप्रे, कमारणि पतधप्रेक आतमधमानिच
पशचमातमापय म्हमोऊनि ईशश्वरमाचमा ममारर पतकरणधमास तधमा तमारणिमाचधमा पमाधरधमा (सतधश्वचनिच) पमाम्हमावधमा, श्व ईशश्वरमाचधमा
ननिधरमत ममारमारनिच तमारणि पमाश्वमाश्वच मम्हणिसनि णख्रिसतमाकडप्रे धमाश्वच . तरमावप शमासत्रसहींशमोधनि कररीत असतमाहीं हधमा सम्हज
समजणिमारधमा सतधश्वचनिमाहींत मनिमालमा चककत करूनि समोडणिमाररीहीं, परहींतन मनिमापमासनि
स सतधसहींशमोधनि करणिमारमाचप्रे

मनिमाहींत पज
न धभमाश्व श्व श्रद्धमा उतपननि करणिमाररीहीं, श्व ईशश्वरमाचधमा श्वमैभश्वमाचच रपन तसरमानि म्हमोऊनि बसलप्रेलरीहीं रढ
स ततश्वप्रे

भरलप्रेलरीहीं आम्हप्रेत. शमासत्रमाचच सहींशमोधनि आपणि जकों जकों अचधक कररतकों, तकों तकों तधमाचय पककक खमात्रय म्हमोतप्रे, ककहीं तच
ईशश्वरमाचमा शबद आम्हप्रे. श्व मर मनिषन धमाचय वश्वचमारशकतय तधमा ईशश्वरमाचधमा परतयकरणिमामळ
न च निम म्हमोऊनि जमातप्रे.
{WG 102.2}
आपणिमालमा पणि
स रपणिप्रे शमासत्रमाहींतयल श्वचनिच समजत निमाम्हरीहीं असच मम्हणिणिच मम्हणिजप्रे मधमारददत बनद्धयचधमा मनिनषधमालमा
अमधमारद मनिमाचच जमानि म्हमोणिच श्व सश्वरदृषषधमा ईशश्वरमाचप्रे म्हप्रेतस समजणिच अशकध आम्हप्रे असच कबसल करणिच म्हमोध.
{WG 103.1}
ईशश्वरमाचय सश्वर रढ
स ततश्वच तधमा सतधश्वचनिमादश्वमारच समजत निमाम्हरीहींत मम्हणिनि
स शमासत्रमाबद्दल शहींकमा घप्रेणिमारप्रे श्व
अवश्वशश्वमासस लमोक दप्रेश्वमाचच श्वमाचनि ममानियत निमाम्हरीत. शमासत्रमाश्वर शहींकमा घप्रेणिमारप्रे श्व अवश्वशश्वमासस लमोक दप्रेश्वमाचच श्वचनि

ममानियत निमाम्हरीत. शमासत्रमाश्वर वश्वशश्वमास ठप्रेश्वणिमारप्रे सश्वरच लमोक श्वर समाहींचरतलप्रेलधमा दमोषमारमोपमापमास नि
स मक
न त असतमात

असच निमाम्हरी. पप्रेवषतमानिच मम्हष्टिलच आम्हप्रे, “भमाश्वमाहींनिमो, षजश्वहींत दप्रेश्वमालमा समोडसनि दधमाल, असप्रे अवश्वशश्वमासमाचच दषन ष्टि मनि

तम
न म्हमाहींतयल कमोणिमाचच म्हरीहीं म्हमोऊ निधप्रे मम्हणिनि
स जपमा.”1 शमासत्रमाचमा अरदरीहीं कसनि
स अभधमास करणिच श्व तधमात समाहींचरतलरीहीं
आम्हप्रेत नततकधमाb“दप्रेश्वमाचधमा रम्हसधमाचमा शमोध करणिच”2 म्हरीहीं रमासत आम्हप्रेत. परहींतन “जधमा रमोषष्टिरी रपन त ठप्रेवश्वलप्रेलधमा

आम्हप्रेत, तधमा आमचमा दप्रेश्व परमप्रेशश्वर धमाचधमा आम्हप्रेत, श्व जधमा उघडधमा कप्रेलप्रेलधमा तधमा आमचधमा आम्हप्रेत.”3 मनिमाचय
सहींशमोधकशषकत निमाम्हरीशय करणिच म्हच समैतमानिमाचच कमाम आम्हप्रे. शमासत्रमाहींतयल सतधश्वचनिमाहींचधमा वश्वचमारमाशयहीं धनकत अशमा

अरभममानिमामनळप्रे मनिनषधमाहींस आपलधमा ममानिस पष्टिप्रेल अशमा ररीतयनिप्रे शमासत्रमाहींतयल भमार नि समजलमा, तर उतमाश्वळप्रे
म्हमोतमात श्व तधमाहींस आपलरी फषजतय झमालरीसच श्वमाष्टितच . ईशश्वरमाचधमा पप्रेरणिप्रेनिच रलदम्हलप्रेलरीहीं श्वचनिच आपणिमाहींस समजत

निमाम्हरीहींत असच कबसल करणिच तधमाहींस कमयपणिमाचच श्वमाष्टितच . ईशश्वर तधमाहींस सतध परत करणधमास तप्रे लमाधक आम्हप्रेत
असच पमाम्हरीपधर्वांत श्वमात पमाम्हणधमास तप्रे निमाखसष असतमात. तधमाहींस श्वमाष्टित असतच, ककहीं आपलच एकषधमाचच शम्हमाणिपणि
शमासत्रश्वचनिच समजणधमास पनरप्रेसच आम्हप्रे, श्व हधमा तधमाहींचधमा समजनतयपममाणिच तयहीं समजसनि नि आलरी तर तधमाहींचप्रे
पमाममाणध तप्रे ममानियत निमाम्हरीहींत. दम्ह रमोषष्टि ममात्र खर आम्हप्रे ककहीं, लमोकमाहींचधमा समजनतयनिच म्हललरीहीं रूढ असलप्रेलप्रे

शमासत्रमाहींतयल रसद्धमाहींत श्व तधमाहींतयल मतच हधमाहींस शमासत्रमाहींत खरधमा आधमार निमाम्हरीहीं, श्व तयहीं खरमा पप्रेररत श्वचनिमाहींचधमा

अरदरी वश्वरुद्ध आम्हप्रेत. अशयहीं श्वचनिच पनषकळ लमोकमाहींचधमा सहींशधमाचच श्व घमोष्टिमाळधमाहींचच कमारणि आम्हप्रे. हधमाचमा दमोषमारमोप
ईशश्वरमाचधमा श्वमाचनिमाश्वर निससनि तमो मनिनषधमानिच कप्रेलप्रेध तधमाहींचधमा अररवश्वपधमारसमाकडप्रे आम्हप्रे. {WG 103.2}

ईशश्वर श्व तधमाचय कमाधर्यें म्हरीहीं पसणिरपणिच समजणिच तधमानिच ननिममारणि कप्रेलप्रेलधमा पमाणधमाहींस शकध असतच ., श्व तप्रे तयहीं

समजलप्रे असतच, तर पनढच शमोध करणधमास तधमाहींस कमाहींम्हरीच रमादम्हलप्रे निसतच ; श्व मर जमानिश्वद्ध
स यदम्ह झमालरी निसतय, श्व
मनिमाचय अरर अहींततःकरणिमाचय श्वमाढम्हरी झमालरी निसतय ; ईशश्वर सश्वरश्रप्रेषठ असमादम्ह झमालमा निसतमा; श्व जमानिमाचधमा

अतधनचच रशखरमाश्वर पमोम्हमोचलधमामनळच मनिनषधमाचय पनढचय श्वमाढ खनहींष्टिलरी असतय. परहींतन तसच निमाम्हरीहीं मम्हणिसनि आपणि
ईशश्वरमाचप्रे आभमार ममानिन धमा. ईशश्वर अमधमारद आम्हप्रे; तधमाचप्रे ठमाधयहीं “जमानिमाचप्रे श्व बनद्धयचप्रे सश्वर रनपतननिधय”1 आम्हप्रेत.
मनिनषधमानिच चचरकमाल शमोधच कररीत असलच पमादम्हजप्रे, तररीम्हरी तधमाचधमा जमानिमाचमा, दधमाळसपणिमाचमा श्व समामथधमारचमा
सहींग्रम्ह कधय सहींपसनि जमाणिमार निमाम्हरी. {WG 104.1}

आपलधमा श्वचनिमाचय सतधतमा लमोकमाहींस समजसनि तय तधमाहींचधमा आधनषधमाहींत धमाश्वय अशय परमप्रेशश्वरमाचय धमोजनिमा आम्हप्रे
खररी, तरमावप तय समजसनि धप्रेणधमाचमा एकच ममारर तधमानिच ठप्रेवश्वलमा आम्हप्रे. तमो म्हमा ककहीं, जधमा आतमधमाचधमा पकमाशमानिच
तयहीं सतधश्वचनिच रलदम्हलरीहीं रप्रेलरीहीं तधमा आतमधमाचमा पकमाशमाचधमादश्वमारप्रेच तयहीं समजतयल “दप्रेश्वमाचधमा रमोषष्टिरीहीं दप्रेश्वमाचधमा

आतमधमारशश्वमाध कमोणियदम्ह जणिमात निमाम्हरी.” “ कमारणि आतममा म्हमा सश्वर रमोषष्टिरीहींचमा श्व दप्रेश्वमाचधमा रम्हसधमाहींचमादम्ह शमोधक
आम्हप्रे,”2 तमारक पभच
स च आपलधमा रशषधमाहींस असच श्वचनि म्हमोतच ककहीं, “तररी तमो मम्हणिजप्रे सतधमाचमा आतममा धप्रेईल तप्रेवम्हमाहीं
तमो तम
न म्हमाहींस ममारर दमाखश्वनि
स सश्वर सतधमात निप्रेईल. कमारणि जच ममाझच आम्हप्रे तधमातनि
स घप्रेऊनि तच तम
न म्हमाहींस वश्वददत
कररील.”3 {WG 104.2}

मनिषन धमानिच आपलधमा बद्ध
न यसमामथधमारचमा उपधमोर करमाश्वमा अशय ईशश्वरमाचय इचचमा आम्हप्रे; श्व शमासत्रमाचमा अभधमास तधमाचच
मनि दृढ श्व उचच कररील. दस
न रमा कमोणितमादम्ह अभधमास तसच करणिमार निमाम्हरी. आपणि तधमा दप्रेश्व ममानिलप्रेलधमा

बनद्धयवश्वषधय समाश्वध असमाश्वच ; कमारणि तय, मनिनषध धमा निमातधमानिच तधमाचधमा दठकमाणिय असणिमारधमा दब
न रलतप्रेस श्व वधहींरमास

पमात्र अशय आम्हप्रे. शमासत्रमाहींतयल अनत समाधयहीं श्वचनिच आपणिमाहींस समजसहीं निधप्रेत आशमा ररीतयनिच तधमाहींनियहीं आपलधमा मनिमाहींत
रकोंधळ नि करणधमाचय आपलरी इचचमा असलधमास आपलधमाठमाधयहीं बमालकमापममाणिच समाधप्रेपणिमा, बळकष्टि श्रद्धमा,

रशकणधमाचय उतसक
न तमा, श्व पवश्वत्र आतमधमाचधमा मदतयचय अपप्रेक्षमा म्हरीहीं असलरीहीं पमादम्हजप्रेत. {WG 104.3}

ईशश्वरमाचधमा समामथधमारचधमा, जमानिमाचधमा, श्व तधमाचमा ममोठप्रेपणिमा नि समजणधमाचधमा आपलधमा अपमात्रतप्रेचधमा जमाणियश्वप्रेमळ
न च
आपणि परम निमतमा धमारणि करमाश्वय श्व तधमाचधमा समक्षतच त पज
न धभमाश्वमानिच जमाऊनि मर तधमाचच शमासत्र उघडमाश्वच .
शमासत्र उघडतमाहींनिमा आपलधमा बनद्धयनिप्रे परम आपलधमापप्रेक्षमाहीं कमोणियतररी जमासत श्रप्रेषठ आम्हप्रे म्हच पममाणिभसत ततश्व
कमाबनल करमाश्वच श्व मयहीं आम्हच असच मम्हणिणिमारधमा ईशश्वरमालमा निमनि करमाश्वच . {WG 105.1}

बमाम्हप्रेरूनि ददसणधमाहींत रम्हनि श्व नि समजणिमारधमा अशमा रमोषष्टिरी समजसनि घप्रेणधमाचधमा इरमादधमानिच जप्रे लमोक पधतनि
कररतमात, तधमाहींस ईशश्वर तधमा समोपधमा श्व सरळ करूनि दमाखवश्वतमो; अशमा पकमारचधमा रमोषष्टिरी शमासत्रमाहींत बरधमाच

आम्हप्रेत. परहींतन पवश्वत्र आतमधमानिच ममारर दमाखवश्वलधमारशश्वमाध शमासत्रश्वचनिमाहींचधमा अरमारचमा आपलधमा म्हमातसनि वश्वपधमारस

म्हमोणधमाचमा बरमाच सहींभश्व असतमो. बरप्रेच लमोक तधमाहींस कमाहींम्हरीहीं एक फमाधदमा नि म्हमोतमाहीं, शमासत्रमाचमा अभधमास कररतमात;
परहींतन तधमाहींचप्रे धमापमाससनि बरच च निनकसमानि म्हमोतच . मनिमाहींत पसजधभमाश्व नि बमाळरतमाहीं श्व पमाररनिमा नि कररतमाहीं आपणि जप्रेवम्हमाहीं
शमासत्र उघडतकों, श्व आपलप्रे वश्वचमार श्व आपलच पप्रेम ईशश्वरमाचच दठकमाणियहीं, अरर तधमाचधमा इचचप्रेशयहीं अनिनरूप निसतच ,
तप्रेवम्हमाहीं मनि सहींशधग्रसत म्हमोऊनि, शमासत्रमाचमा अभधमास करतमाहींनिमाच अवश्वशश्वमास दृढ म्हमोतमो. वश्वचमारमाश्वर शत्रस आपलमा

तमाबमा बसवश्वतमो, श्व भलभलतप्रे अरर सनचश्वसनि दप्रेतमो. उचचमारमानिच श्व आचमारमानिच मनिनषधच जप्रेवम्हमाहीं ईशश्वरमाशयहीं एकतमानितमा

करणधमाचमा पधतनि कररीत निमाम्हरीहींत, तप्रेवम्हमाहीं, मर तयहीं ककतयकमा वश्वदश्वमानि असतमानिमा,शमासत्रश्वचनि समजणधमाहींत ढमोबळ
चक
न मा कररतमात. अशमा लमोकमाहींनिय समाहींचरतलप्रेलधमा असहींबद्धतमा शमोधनि
स कमाढणधमाचधमा इरमादधमानिच जप्रे शमासत्रमाकडप्रे

पमाम्हतमात तधमाहींस आषतमक पररशयलनिबनद्धय निसतप्रे. जधमा रमोषष्टिरी खरमोखर सरळ श्व समोपधमा असतमात तधमाहींजबदल
सहींशध श्व अवश्वशश्वमास धरणधमास तधमाहींस आपलधमा चमालबबचल झमालप्रेलधमा दृषष्टिरीम नळच बररीच करणिप्रे समापडतमात.
{WG 105.2}
अशमा लमोकमाहींस अवश्वशश्वमासमाचच खरच कमारणि खनशमाल लपश्वसहीं दधमा, खरच कमारणि मम्हष्टिलच मम्हणिजप्रे अशमाहींतयल बम्हनतप्रेक
लमोकमाहींस असलप्रेलरी पमापमाचय आश्वड म्हच म्हमोध. अरभममानिय श्व पमापवपध अहींत:करणि शमासत्रमाहींत ददलप्रेलच रशक्षणि श्व

तधमाहींत समाहींचरतलप्रेलप्रे ननिधम सश्वयकमाररीत निमाम्हरीहीं, श्व जप्रे लमोक तधमाहींत समाहींचरतलप्रेलधमा जरूर तधमा रमोषष्टिरी पमाळणधमास
निमाखसष असतमात, तप्रे तधमाचधमा पमाममाणधमाबद्दलदम्ह सहींशध घप्रेणधमास तधमार असतमात. सतध रमळवश्वणधमाचय इचचमा

असप्रेल, तर तच मनिमापमाससनि जमाणिणधमाचय इचचमा असलरी पमादम्हजप्रे, श्व तधमापममाणिच श्वमारणधमाचय ख़नशयहीं असलरी पमादम्हजप्रे.
हधमा म्हप्रेतसनिच जप्रे लमोक शमासत्रमाचमा आभधमास कररतमात, तधमाहींस तच दप्रेश्वमाचमा शबद आम्हप्रे अशमाबद्दल भरपसर पनरमाश्वमा
तधमाहींतच रमळप्रेल, श्व तमारणिमाचमा ममारर दमाखवश्वणिमारच सतध समजसनि धप्रेईल. {WG 106.1}

णख्रिसतमानिच समाहींचरतलच आम्हप्रे, “तधमाचधमा इचचप्रेपममाणिच करमाश्वधमास जर कमोणिय इचचठल, तर हधमा रशक्षणिमावश्वषधयहीं
तधमालमा समजप्रेल.”1 जच तनमम्हमाहींस समजत निमाम्हरीहीं तधमावश्वषधयहीं शहींकमाकनशहींकमा कमाढणधमाऐश्वजयहीं जमो पकमाश तनमम्हमाहींलमा

रमळमालप्रेलमा आम्हप्रे तधमाकडप्रे लक्ष दधमा, मम्हणिजप्रे मर अचधक पकमाश रमळसनि सतध समजप्रेल. णख्रिसतमाचधमा कसपप्रेनिच

तनमचधमा समजनतयस पष्टिणिमारच असच पतधप्रेक कतरवध करमा, श्व मर जधमा श्वचमानिमाबद्दल तनमम्हरी समाशहींक असमाल तयहीं
समजणधमास समरर वम्हमाल. {WG 106.2}

सनरशकक्षत, अरशकक्षत श्वरमैरप्रे सश्वर लमोकमाहींस पष्टिप्रेल अस उघड उघड ददलप्रेलमा एक प नरमाश्वमा आम्हप्रे. तमो पनरमाश्वमा मम्हष्टिलमा
मम्हणिजप्रे पतधक्ष अनिनभश्व म्हमा म्हमोध. शमासत्रमाचय श्व तधमानिच ददलप्रेलधमा श्वचनिमाहींचय सतधतमा रसद्ध करणधमास तमो

आमम्हमाहींस समाहींरत आम्हप्रे , तधमाचय अशय आजमा आम्हप्रे, “अनिनभश्वसनि पम्हमा, ककहीं परमप्रेशश्वर चमाहींरलमा आम्हप्रे.”2 दस
न रधमाचधमा

शबदमाश्वर वश्वसहींबनि
स नि रमाम्हतमाहीं आपणि आपलधमा कररतमाहींच पचयतय पम्हमाश्वधमाचय आम्हप्रे. आणिखयदम्हहीं तधमानिच समाहींचरतलप्रे
आम्हप्रे, “ममारमा मम्हणिजप्रे तम
न म्हमाहींस रमळप्रेल.”3 तधमानिच ददलप्रेलरी श्वचनिच पणि
स र कप्रेलरीहीं जमातयल. तयहीं आजपधर्वांत कधयहींदम्ह

खमोष्टिरीहीं ठरलरीहीं निमाम्हरीत, श्व पढ
न प्रेदम्ह कधयहीं ठरणिमार निमाम्हरीहींत. णख्रिसतमाकडप्रे आपणिमा जमात असतमाहीं श्व तधमाचधमा पप्रेममाहींत

आनिद कररीत असतमाहीं आपलप्रे सहींशध श्व आपलच अजमानि म्हरीहीं तधमाचधमा समक्षतच त पमार निमाम्हरीशयहीं म्हमोऊनि जमातयल.
{WG 106.3}
पप्रेवषत पलौलमानिच मम्हष्टिलच आम्हप्रे. “तधमानिच आमम्हमाहींस अहींधमारमाचधमा सततच तसनि कमाढसनि आपलधमा वपध पनत्रमाचधमा रमाजधमात

आणिसनि ठप्रेवश्वलच.”1 जमो मरणिमाचधमा षसरतयतसनि जयश्वमाहींचधमा षसरतयत रप्रेलमा तमो “ दप्रेश्व खरमा आम्हप्रे मम्हणिसनि रशककमा
करणधमास”2 समरर आम्हप्रे. तमो समाक्ष दप्रेतमो, ककहीं “मलमा मदतयचय अपप्रेक्षमा म्हमोतय, श्व तय मदत मलमा णख्रिसतमाहींत

रमळमालरी. पतधप्रेक ररज पनरवश्वलरी रप्रेलरी, श्व ममाझधमा आतमधमाचय तम्हमानि भमारवश्वलरी श्व आतमाहीं शमासत्र मम्हणिजप्रे मलमा
पभन धप्रेशस णख्रिसतमाचच परष्टिरीकरणिच आम्हप्रे. मय णख्रिसतमाहींश्वर कमाहीं वश्वशश्वमास ठप्रेवश्वतकों असच तनमम्हरी मलमा वश्वचमारतमाहीं कमाध
? तर धमाचच कमारणि तमो ममाझमा दमैश्वय तमारक आम्हप्रे. मय शमासत्रमाहींश्वर कमाहीं वश्वशश्वमास ठप्रेवश्वतकों ? कमारणि तच ममाझधमा

आतमधमालमा दप्रेश्वमाचमा शबद आम्हप्रे असप्रे आढळसनि आलप्रे आम्हप्रे.” शमासत्र खरच आम्हप्रे श्व णख्रिसत दप्रेश्वमाचमा पनत्र आम्हप्रे

अशमाबद्दल आपलधमा अहींत:करणिमाहींतच समाक्षय असमा. आमम्हमाहींस ममादम्हत आम्हप्रे, ककहीं लबमाडयनिच रचलप्रेलधमा कषलपत
रमोषष्टिरीस आमम्हरी अनिस
न रत निमाम्हरीहीं. {WG 107.1}

“ कसपच त श्व आमचमा पभस श्व तमारणिमारमा धप्रेशस णख्रिसत धमाचधमा जमानिमात श्वमाढमा.”3 असच पप्रेवषत पप्रेत्रस आपलधमा

भमाश्वमाहींस आग्रम्हपश्व
स रक समाहींरत आम्हप्रे. दप्रेश्वमाचप्रे लमोक तधमाचधमा कसपप्रेत श्वमाढतमात तप्रेवम्हमाहीं तधमाहींस तधमाचधमा श्वचनिमाहींचच जमानि

सदमोददत श्व सपषष्टिपणिच रमळतच. तधमाचधमा सतधश्वचनिमाहींत निश्वयनि पकमाश श्व निश्वयनि ससौंदधर म्हरीहीं ददसनि
स धप्रेतयल. सश्वर
कमाळयहीं णख्रिसतय महींडळयचधमा इनतम्हमाहींसमात हधमाचय सतधतमा ददसनि
स आलरी आम्हप्रे, पढ
न च दम्ह तयअखप्रेर पधर्वांत ददसनि
स

धप्रेईल. “जमो पकमाशणिमारमा उजप्रेड उततरमोतर दप
न मारपधर्वांत पकमाशत चमालतमो तधमासमारखय नधमाधयहींचय रतय असतप्रे.”4
{WG 107.2}
श्रद्धप्रेनिप्रे आपणि भवश्वषधकमालमाकडप्रे पमाम्हमाश्वच , श्व बनद्धयचधमा श्वमाढरीसमाठठहीं ईशश्वरमानिच ददलप्रेलप्रे श्वचनि लक्षमाहींत ठप्रेश्वमाश्वच .

मनिनषधमाचधमा मनिमाचधमा रनणिधममार्वांचच ईशश्वररी मनिमाचधमा रनणिधममार्वांशयहीं ऐकध म्हमोऊनि आतमधमाचधमा पतधप्रेक रनणिधममार्वांचमा,
पकमाशमाचमा उरम जमो ईशश्वर तधमाहींशय सम्हश्वमास घडतमो; श्व मर ईशश्वरमाचधमा कमाधमार्वांवश्वषधयहीं जमो आपलधमा मनिमाहींत
रकोंधळ उडसनि रप्रेलप्रेलमा असतमो, तमो निमाम्हरीहींसमा म्हमोतमो, श्व जप्रेरच आपलधमा मधमारददत बनद्धयचमा रकोंधळ उडसनि तयस

कमोणितधमाम्हरी रमोषष्टिरीचमा उलरडमा म्हमोत निमाम्हरीहीं तप्रेरप्रेच मर आपणिमाहींलमा तधमा रमोषष्टिरी प सणिरपणिच कळसनि धप्रेऊनि तधमाहींचच
ससौंदधरदम्ह कळतच . “आमम्हमाहींलमा आतमाहीं रभहींरमातसनि अहींधक ददसतच, परहींतन तप्रेवम्हमाहीं तकोंडमोतकोंड पमाम्हसहीं; आतमाहीं मय ककहींचचत न
जमाणितकों, परहींतन जशय ममाझय ओळख म्हमोईल, तसच मय ओळखयनि.”1 {WG 107.3}

अधधमाध १३ श्वमा.—पभहींत
स आनिहींद करणिप्रे
पभस णख्रिसतमाचधमा चमाहींरनलपणिमा श्व दधमाळसपणिमा जरमालमा दमाखश्वसनि तधमाचप्रे पनतननिधय म्हमोणधमासमाठठहीं ईशश्वरमाचधमा

लप्रेकरमाहींस पमाचमारणि कप्रेलप्रे आम्हप्रे. बमापमाचप्रे खरच शयल जधमापममाणिच पभस धप्रेशसनिच आपणिमाहींस परत कप्रेलच तधमाचपममाणिप्रे

आपणिदम्ह तधमाचमा ममतमाळसपणिमा श्व दधमापसणिर पयतय जधमा दठकमाणियहीं ममादम्हत निमाम्हरीहींत तधमा दठकमाणियहीं लमोकमाहींस परष्टि
करमाश्वधमाचयहीं आम्हप्रेत. पभस धप्रेशसनिच मम्हष्टिलच म्हमोतच , “ जसच तसहीं मलमा जरमाहींत पमाठवश्वलच, तसच मयहींदम्ह तधमाहींस जरमाहींत

पमाठवश्वलच,” “ मय तधमामधधच श्व तसहीं मजमधधप्रे; धमासमाठठहीं ककहीं, तप्रे एक म्हमोऊनि पसणिर वम्हमाश्वप्रे ; आणणि तधमाश्वरूनि जरमानिच
जमाणिमाश्वच , ककहीं तसहीं मलमा पमाठवश्वलच,”1 पभन धप्रेशसचधमा रशषधमाहींस पलौल समाहींरत आम्हप्रे, “तनमम्हरी णख्रिसतमाचप्रे सश्वमार्वांनिय

जमाणिलप्रेलच श्व श्वमाचलप्रेलच पत्र असप्रे आम्हमाहीं.”2 तधमाचधमा लप्रेकरमाहींपमैकक पतधप्रेकमाहींत पभस धप्रेशस आपलच पत्र जरमालमा

पमाठवश्वतमो. तनमम्हरी णख्रिसतमाचप्रे अनिनधमाधय आम्हमाहींत, तर तमो तनमचधमा कनष्टिनहींबमाहींस , रमाश्वमाहींस, रसतधमातयल लमोकमाहींस, जधमा जधमा
दठकमाणियहीं तनमम्हरी असमाल, तधमा तधमा दठकमाणिचधमा लमोकमाहींस तमो पत्र पमाठवश्वतमो. तमो तनमचधमाठमाधयहीं श्वमासतवध करूनि

जधमाहींस तधमाचय ममादम्हतय निमाम्हरी तधमाहींचधमा अहींतरमातममाधमाशयहीं बमोलतमो. तप्रे कदमाचचत शमासत्र श्वमाचयत निसतयल,अरर तधमा
शमासत्रमाचधमा पमानिमाहींत असलप्रेलमा तधमाचमा शबद तप्रे ऎकत निसतयल, कदमाचचत तधमाहींस तधमाहींचधमा कमाधमारमधनि
स ईशश्वरमाचप्रे
पप्रेम ददसनि
स धप्रेत निसप्रेल, तरमावप तम
न म्हरी जर णख्रिसतमाचप्रे पनतननिधय असमाल तर तम
न चधमा ममाफरत तधमाहींस

णख्रिसतमाचधमा दधमाळसपणिमावश्वषधय कमाहींम्हरीशय ममादम्हतय म्हमोईल श्व तधमाश्वरूनि तप्रे तधमाजश्वर पप्रेम करूनि तधमाचय सप्रेश्वमा
करमाश्वधमास लमारतयल. {WG 109.1}

णख्रिसतय लमोकमाहींस सश्वरमारचधमा ममारमार्वांतयल मशमालजय असच मम्हष्टिलच आम्हप्रे. तधमाहींजश्वर पडणिमारमा णख्रिसतमाचमा पकमाश
तधमाहींनिय सश्वर जरमास दधमाश्वधमाचमा आम्हप्रे. तधमाहींनिमा आधनषधक्रम श्व तधमाहींचच शयल अशयहीं असलरीहीं पमादम्हजप्रेत, ककहीं तयहीं
इतरमाहींस णख्रिसतमाचयहीं बरमोबर कलपनिमा श्व तधमाचय सप्रेश्वमा म्हरीहीं दमाखश्वसनि दप्रेतयल. {WG 109.2}

आपणि णख्रिसतमाचप्रे पनतननिधय आम्हकोंत, तर तधमाचय सप्रेश्वमा आपणि तय खरमोखरच आम्हप्रे तधमापममाणिच मनिमोश्वप्रेधक

करूनि दमाखश्वसहीं. जप्रे णख्रिसतय लमोक आपलधमा आतमधमास उदमासयनितप्रेनिच, द:न खमानिच, कनरकनररीनिच ,तक्रमाररीनिप्रे वधमापत करूनि
ष्टिमाककतमात, तप्रे दप्रेश्वमाचच श्व णख्रिसतय षजणधमाचच खमोष्टिच पदशरनि इतरमाहींपनढच ममाहींडयतमात. मनिनषधमानिप्रे सनखय असमाश्वप्रे हधमाहींत
दप्रेश्वमास सहींतमोष निमाम्हरीहीं,असमा लमोकमाहींचप्रे मनिमाश्वर तप्रे पररणिमाम कररतमात, श्व अशमा ररीतयनिच आपलधमा सश्वरर्गीध
वपतधमावश्वरुद्ध समाक्ष दप्रेतमात. {WG 110.1}

ईशश्वरमाचधमा लप्रेकरमाहींस अवश्वशश्वमासमाचधमा श्व ननिरमाशप्रेचधमा ममारमार्वांत निप्रेणधमाहींत समैतमानिमास आनिहींद म्हमोतमो. ईशश्वरमावश्वषधयहीं
आपलधमाठमाधयहीं अवश्वशश्वमास श्व तधमाचधमा आपणिमाहींस श्वमाहींचवश्वणधमाचधमा खनशयवश्वषधयहीं श्व समामथधमारवश्वषधय सहींशध उतपननि
झमालप्रेलमा पमाम्हणधमाहींत तमो आनिहींद ममाननितमो. ईशश्वरमाचधमा कसतय आपणिमाहींस म्हमाननिकमारक म्हमोतयल असच भमासवश्वणिच

समैतमानिमास आश्वडतच . कसपमादृषष्टिरी श्व दधमा म्हरीहीं पभसचप्रेठमाधयहीं निमाम्हरीहींत असच दमाखवश्वणिच म्हच दम्ह समैतमानिमाचच च कमाम आम्हप्रे.

ईशश्वरमावश्वषधयचधमा खरधमा रमोषष्टिरी तमो अरदरी उलष्टि भमासवश्वतमो. तधमाचधमावश्वषधयहीं खमोषधमा कलपनिमा तमोच मनिमात
भरश्वसनि दप्रेतमो. तधमा सश्वरर्गीध वपतधमावश्वषधयचधमा खरधमा रमोषष्टिरीहींश्वर लक्ष दप्रेणधमाऐश्वजयहीं आपणि बम्हन तप्रेक पसहींरय
समैतमानिमानिच भमासमावश्वलप्रेलधमा खमोषधमा रमोषष्टिरीहींकडप्रे लक्ष दप्रेतकों श्व अशमा ररीतयनिच तधमाजवश्वषधय अवश्वशश्वमासस म्हमोतसमातप्रे

तधमाजवश्वरुद्ध आपणि कनरकनर करुहीं लमारतकों. समैतमानि म्हमा निप्रेम्हमयहीं धमारमरक षजणिच उदमासश्वमाणिप्रे करमाश्वधमास लमाश्वतमो. तच

कषष्टिमध श्व दस
न तर आम्हप्रे. असच आपणिमाहींस भमासमावश्वणधमाचय तधमाचय इचचमा असतप्रे. श्व जप्रेवम्हमाहीं णख्रिसतय मनिषन ध

आपलप्रे धमरसहींबहींधय वश्वचमार आपलधमा आधषन धक्रममाहींत दमाखवश्वतमो, तप्रेवम्हमाहीं तमो आपलधमा अवश्वशश्वमासमानिच समैतमानिमाचधमा
खमोडसमाळ कसतयस पषन षष्टि दप्रेतमो. {WG 110.2}

बरप्रेच लमोक आपलमा आधनषधक्रम कहींठठत असतमाहीं तधमाहींनियहीं कप्रेलप्रेलधमा चक
न मा, तधमाहींत आलप्रेलरी अपधशच,श्व तधमाहींचधमा

झमालप्रेलधमा ननिरमाशमा म्हरीच घप्रेऊनि घमोककत बसतमात, श्व तधमामनळच तधमाहींचप्रे अहींत:करणि द:न खमानिप्रे श्व ननिरुतसमाम्हमानिच वधमापत
म्हमोऊनि रप्रेलप्रेलरी असतच . मय एकदमा धनरमोपमाहींत असतमाहींनिमा श्वर समाहींचरतलधमापममाणिच अहींततःकमारणि फमार कषष्टिरी म्हमोऊनि
रप्रेलप्रेलधमा एकमा बमाईनिच आपलधमा मनिमाचप्रे समाहींतश्वनि करणधमावश्वषधयहीं कमाहींम्हरी तररी करमा असच मलमा रलदम्हलच. जधमा

ददश्वशय म्हच पत्र मलमा पमोम्हकोंचमालप्रे तधमाच रमात्रयहीं मय एकमा बमारप्रेत रप्रेलच अससनि तधमा बमारप्रेचमा ममालक मलमा बमारच तयल
दम्हहींडणधमाचमा ममारर दमाखश्वयत मजपनढच चमाललमा आम्हप्रे, श्व तय पत्र रलदम्हणिमाररी बमाई मजजश्वळ आम्हप्रे असप्रे सश्वपनि

पडलच. बमारप्रेतयल फनलच जममा करूनि तधमाहींचमा सनश्वमास घप्रेत घप्रेत इकडप्रे नतकडप्रे दम्हहींडत असतमाहीं तधमा बमाईनिप्रे नतचधमा

श्वमाष्टिप्रेत आलप्रेलधमा कमातधहींकडप्रे लक्ष दप्रेणधमास मलमा समाहींचरतलप्रे. तप्रे कमाहींष्टिप्रे पमाम्हसनि तधमा बमैल फमारच श्वमाईष्टि श्वमाष्टिलप्रे.
ममालकमाचधमा ममारमोममार तय बमाई चमाललरी म्हमोतय, परहींतन कमाष्टिप्रे पडलप्रेलधमा ममारमारनिप्रे जमात म्हमोतय. जमात असतमाहीं द:न खमानिप्रे
तय मम्हणिमालरी असलधमा हधमा सनहींदर बमारच त कमाष्टिप्रेररी झनडपप्रे, कमाष्टिप्रे श्वरमैरप्रे पडसनि नतचय खरमाबय वम्हमाश्वय म्हरी ममोठधमा
द:न खमाचय रमोषष्टि नम्हमाश्वप्रे कमाध ? तधमाश्वर तमो बमारप्रेचमा धनिय मम्हणिमालमा, “कमाष्टिप्रे बमाजसलमा ठप्रेश्वसनि दधमा.रनलमाब, जमाई,
ममोररमा श्वरमैरप्रे खनडसनि घधमा मम्हणिजप्रे झमालच.” {WG 110.3}

तनमचधमा अनिनभश्वमाहींत कमाम्हरी चमाहींरलधमा रमोषष्टिरी निमाम्हरीहींत कमाध ? ईशश्वररी आतमधमालमा ददलप्रेलधमा पतधनततमारमादमाखलचधमा
कमाम्हरी आनिहींदकमारक रमोषष्टिरीनिय तनमचप्रे अहींत:करणि कप्रेवम्हमाहीं तररी भरलच म्हमोतच असच कमाम्हरी मलौलधश्वमानि पसहींर

तनमचधमाजश्वळ निमाम्हरीहींत कमाध ? आपलधमा आधनषधक्रममाहींतयल ममारयल कमाळमाकडप्रे पमाम्हमाल तप्रेवम्हमाहीं कमाम्हरी ददश्वस

सनखमाचप्रे रप्रेलप्रेलप्रे तनमम्हमाहींस आढळत निमाम्हरी कमाध? सनश्वमारसक पनषपमापममाणिच ईशश्वरमाचयहीं श्वचनिप्रे तनमचधमा दमोम्हकों बमाजसहींस

निमाम्हरीहींत कमाध? तधमाहींचधमा ससौंदधमारनिच श्व ममाधध
न मारनिच तनमम्हरीहीं आपलच अहींत:करणि भरूनि ष्टिमाकणिमार निमाम्हरी कमाध? {WG
111.1}
कमाष्टिप्रे श्व कमाष्टिप्रेररी झमाडच तनमम्हमाहींलमा जखममाहीं करूनि द:न ख ममात्र दप्रेतयल. तनमम्हरी तयच जममा करमाल श्व दस
न रधमाहींस दधमाल,
तर ईशश्वरमाचधमा चमाहींरनलपणिमा सश्वतमाहीं नि अनिनभश्वतमा दस
न रधमाहींस तधमाहींचधमा आधनषधक्रममात तमो अनिनभश्वणधमास अडरळमा
कररीत निमाम्हरी कमाध? {WG 111.2}

रत कमाळमातयल दख
न :कमारक रमोषष्टिरी, मम्हणिजप्रे अडचणिय श्व ननिरमाशमा तधमा अरदरीहीं तनमम्हमाहींस ननिरुतसमाम्हरी करूनि तनमम्हरी
शमोक कररीपधर्वांत, आठश्वयत बसणिप्रे म्हच शम्हमाणिपणिमाचच कमाम निमाम्हरीहीं, ननिरुतसमाम्हरी आतममा अहींधकमारमानिप्रे वधमापत झमालप्रेलमा

असतमो. तमो सश्वतःतमाहीं ईशश्वरमाचमा पकमाश नि रमळवश्वतमाहीं दस
न रधमाहींचधमा ममारमारश्वरदम्ह तधमा अहींधमारमाचय चमाधमा पसरूनि दप्रेतमो.
ईशश्वरमानिच हधमा सषस ष्टिरीत ददलप्रेलधमा सनहींदर दप्रेखमावधमाहींबद्दल तधमाचप्रे आभमार ममानिमा. तधमाचधमा पप्रेममाबद्दलचधमा श्वचनिमाहींकडप्रे
सतत पमाम्हमाश्वच मम्हणिसनि आपणि तयहीं एकत्र करूहीं धमा. ईशश्वरमाचमा पनत्र आपलधमा बमापमाचप्रे आरमनि समोडसनि, मनिनषध

रूपमानिच दप्रेश्वरूपमाश्वर पमाहींघरूनि घमालसनि मनिनषधमाहींस समैतमानिमाचधमा तमाश्वडयहींतसनि मनकत करणधमास आलमा. आपलधमा श्वतयनिच
तधमानिच समैतमानिमाश्वर रमळवश्वलप्रेलमा जध मनिनषधमाहींस सश्वरमारचप्रे दर खनलप्रे करूनि दप्रेऊनि जधमा दठकमाणियहीं दप्रेश्वमानिच आपलच

श्वमैभश्व परत कप्रेलच आम्हप्रे असच सरळ परत कररतमो. पमापमामनळच पनतत लमोक निमाशमाचधमा दररीहींत पडलप्रे म्हमोतप्रे,तधमाहींस
श्वर कमाढसनि तधमानिच ईशश्वरमाशयहीं पननम्हमा ऐकध घडश्वसनि आणणिलच, तमारमाकमाचधमा दठकमाणियहीं असलप्रेलधमा श्रद्धप्रेमनळप्रे दमैश्वय

कसमोष्टिरीस दष्टिकसनि णख्रिसतमाचच ननितयममातश्वमा तधमाहींनिय पमाहींघरलप्रे श्व तधमामळ
न च तधमाचधमा आसनिमाइतकप्रे उहींच झमालप्रे, हधमा
चचत्रमाहींचप्रे, दप्रेखमावधमाहींचप्रे आपणि मनिनि करमाश्वच अशय ईशश्वरमाचय इचचमा आम्हप्रे. {WG 111.3}

ईशश्वरमाचधमा पप्रेममावश्वषधयहीं आपणि सहींशध घप्रेतकों, श्व तधमाचधमा श्वचनिमाहींवश्वषधय अवश्वशश्वमास धरतकों, तप्रेवम्हमाहीं आपणि तधमाचमा
अपममानि कररतकों,श्व तधमाचधमा पवश्वत्र आतमधमास द:न ख दप्रेतकों. एखमादरी आई आपलधमा लप्रेकरमाहींचप्रे कलधमाणि वम्हमाश्वप्रे
मम्हणिस पधतनि कररीत असलरी, श्व नतचय मनल,प्रे जणिस कमाध नतचधमा मनिमाहींत आपलच बरच करमाश्वधमाचच निमाम्हरी, अशय

समजसत करूनि घप्रेऊनि नतजवश्वरुद्ध कनरकनर करूहीं लमारलरीहीं, तर तधमा आईस कक श्वमाष्टिप्रेल बरप्रे ? कलपनिमा करमा, ककहीं

तयहीं नतचधमा पप्रेममाबद्दल सहींशध घप्रेऊ लमारलरी; तर नतचप्रे अहींततःकरणि तधमामनळप्रे दभ
न मार म्हमोऊनि जमाईल. मनलमाहींनिय अशमा
ररीतयनिप्रे श्वमारवश्वलप्रेलधमा आईबमापमाहींस कमाध बरच श्वमाष्टिप्रेल ? पप्रेवषतमानिच मम्हष्टिलप्रे आम्हप्रे, “जधमानिच आपलमा पनत्र रमाखसनि

ठप्रेवश्वलमा निमाम्हरी, तर आमम्हमाहीं सश्वमार्वांसमाठठहीं ददलमा तमो तधमासदम्हत आमम्हमाहींलमा सश्वर कमाम्हरीहीं कसमा दप्रेणिमार निमाम्हरीहीं ?” १ असच
असतमाहीं ककतयसप्रे लमोक, आपलधमा शबदमानिच जररी निवम्हप्रे, तररी आपलधमा कसतयनिच “ईशश्वर म्हच ममाझधमासमाठठहीं कररीत निमाम्हरीहीं
तधमाचच कदमाचचत दस
न रधमाश्वर पप्रेम असप्रेल: मजश्वर निमाम्हरी,” असच मम्हणित आम्हप्रेत. {WG 112.1}

हधमा सश्वर रमोषष्टिरी तनमचधमा आतममाचय म्हमानिय कररतमात. कमारणि तनमम्हरीहीं उचचमारलप्रेलधमा सहींशधमाचमा पतधप्रेक शबद

समैतमानिमाचधमा ममोम्हमास बमोलमाश्वयत असतमो, सहींशध घप्रेणधमाकडप्रे तनमचय पश्वतस तय अचधकमाचधक दृढ कररतमो श्व सप्रेश्वमा
करणिमारधमा दप्रेश्वदत
स माहींस द:न ख दप्रेतमो. समैतमानि तनमम्हमाहींस ममोम्ह पमाडतमो तधमाश्वप्रेळय सहींशधमाचमा अरर अजमानिमाचमा एक

शबददम्ह उचचमारूहीं निकमा. तधमाचधमा ससचनिमाहींस तनमम्हरी अहींत:करणिमाहींत रर दधमाल तर तमो तनचप्रे मनि अवश्वशश्वमासमानिप्रे श्व
ईशश्वरमावश्वरुद्ध असलप्रेलधमा पशनिमाहींनिय भरूनि ष्टिमाककल. तनमम्हरी आपलधमा भमाश्वनिमा बमाम्हप्रेर बमोलसनि दमाखश्वमाल, तर तनमम्हरी
उचचमारलप्रेलप्रे पतधप्रेक सहींशध तनमचधमा मनिमाश्वरच वश्वरुद्ध कमाधर करूनि रमाम्हतयल असप्रे निमाम्हरी, तर दस
न रधमाहींचधमा

अहींततःकरणिमात वश्वषश्वक्ष
स माहींचप्रे बयज पप्रेरूनि पनढप्रे तधमा श्वक्ष
स माहींस फनलच श्व फळच धप्रेतयल. तनमचधमा तधमा सहींशधमाचधमा शबदमाहींनिय
उतपननि कप्रेलप्रेलधमा तधमाहींचधमा मनिमाहींश्वररील पररणिमाममास निमाम्हरीसच करणिच मर दरन मापमासत म्हमोईल. समैतमानिमाचधमा ममोम्हमाहींतसनि
श्व पमाशमाहींतसनि मनकत म्हमोणधमास तनमम्हरी समरत वम्हमाल, परहींतन तनमचधमामनळच दस
न रधमाहींचधमा मनिमाश्वर जमो पररणिमाम

झमालप्रेलमा असतमो तधमापमाससनि दस
न रधमाहींस मनकत म्हमोतमा धप्रेत निमाम्हरी. मम्हणिसनि तनमम्हरी, जप्रेणिचकरूनि आतमयक समामथधर श्व
आतमयक षजणिच पमापत म्हमोईल अशमाच रमोषष्टिरी बमोलणिच ककतय मम्हतश्वमाचच आम्हप्रे ? {WG 113.1}

तनमम्हरी आपलधमा सश्वरर्गीध वपतधमावश्वषधयहीं जरमालमा कमाध ननिरमोप दप्रेतमाहीं म्हप्रे दप्रेश्वदत
स लक्षपसश्वरक पमाम्हत आम्हप्रेत. तधमा

सश्वरर्गीध वपतधमावश्वषधय जरमालमा कमाध ननिरमोप दप्रेतमाहीं म्हप्रे दप्रेश्वदत
स लक्षपश्व
स रक पमाम्हमात आम्हप्रेत. तधमा सश्वरर्गीध बमापमापढ
न च

तम
न चधमासमाठठहीं मधधसरय करणधमाकररतमाहीं जधमानिच जनम घप्रेतलमा, तधमा णख्रिसतमावश्वषधयहींच तम
न चच सहींभमाषणि असहींस दधमा.
रमत्रमाचमा म्हमात धररीत असतमाहीं तम
न चधमा मख
न माहींतनि
स श्व अहींततःकरणिमाहींतनि
स ईशश्वरमाचय सतत
न य ननिघहींस दधमा: अशमानिप्रे तधमा
रमत्रमाचप्रे वश्वचमार पभस णख्रिसतमाकडप्रे श्वळतयल. पनतकमार करणधमास कठठणि अशमा ममोम्हमाहींचधमा श्व दतःन सम्ह दतःन खच श्व

अडचणिय आपलधमा बहींधहींस
स कळश्वहींस निकमा. तर पमाररनिप्रेनिप्रे ईशश्वरमास कळश्वमा. सहींशधमाचमा अरर ननिरुतसमाम्हमाचमा एकदम्ह
शबद उचचमारमाश्वधमाचमा निमाम्हरीहीं असमा ननिधम करूनि ष्टिमाकमा. आशप्रेचधमा श्व पवश्वत्रबळकष्टिरी आणिमाल. ममोम्हमानिच परडमा

बसवश्वलप्रेलप्रे श्व “सश्व” वश्वरुद्ध श्व पमापमावश्वरुद्ध म्हमोणिमारधमा झष्टिमापष्टिरीहींत बम्हन तप्रेक बप्रेम्हमोष म्हमोऊनि रप्रेलप्रेलप्रे बरप्रेच धमैधमारचप्रे
आतमप्रे असतमात. अशमा एकमाम्हरी आतमधमास, ममोम्हमाशयहीं तधमाचमा झरडमा चमाललमा असतमाहीं घमाबरश्वसहीं निकमा. धमैधमारचधमा श्व
आशप्रेचधमा शबदमाहींनिय उलष्टि तधमास आनिहींद दधमा. हधमापममाणिप्रे णख्रिसतमाचमा पकमाश तनमचधमामधनि
स पकमाशश्वमा.

“आमम्हमाहींतयल कमोणिय आपणिमाकररतमाहीं जरमात निमाम्हरी.”1 आमम्हमाहींस समजसनि नि धप्रेणिमारधमा श्वजनिमानिच दस
न रधमाहींस धमैधर

दप्रेऊनि तप्रे बळकष्टि म्हमोतयल अरर तधमाहींचप्रे धमैधर खचनि
स तप्रे णख्रिसतमापमासनि
स श्व सतधमापमासनि
स दरन माश्वतयल. {WG 113.2}
णख्रिसतमाचधमा षजणधमाचय श्व रशलमाचय चक
न कचय कलपनिमा बमाळरणिमारप्रे बरप्रेच लमोक आम्हप्रेत. तधमाहींस श्वमाष्टितच , ककहीं तमो
ननिषठनर, कडक श्व आनिहींदरदम्हत असमा आम्हप्रे. अशमा तरम्हप्रेचधमा श्वमाईष्टि वश्वचमारमाहींनिय धममारचमा सश्वर अनिभ
न श्व जधमाहींचमा
बबघडलप्रेलमा आम्हप्रे असप्रे बरप्रेच लमोक आम्हप्रेत. {WG 114.1}

श्वमारहींश्वमार असच समाहींरणधमात धप्रेतच ककहीं, पभस धप्रेशन निप्रेम्हमय रडत असप्रे श्व म्हसणिच कसच तच तधमास ममाम्हरीतच निवम्हतप्रे. तमो

तमारक पभस द:न खसमाम्हरी म्हमोतमा खरमा श्व द:न ख तधमास झमालप्रेदम्हहीं. धमाचच कमारणि तधमानिच आपलधमा अहींत:करणिमात लमोकमाहींचय
द:न खप्रे समाहींठवश्वलरी. तधमाचच षजनिच सश्वनिमाकमारमाचच , द:न खमाचय श्व कमाळजयचय चमाधमा पडलप्रेलच म्हमोतच खरच , तरमावप तधमाचमा
आतममा तधमामनळच चच ररूनि रप्रेलमा निमाम्हरी. द:न खमाचय चष्टिमादम्ह तधमाचधमा चप्रेम्हरधमाश्वर उमष्टिलप्रेलरी निवम्हतय, तर उलष्टि

शमाहींतपणिमा श्व रमाहींभयधर ददससनि धप्रेत म्हमोतयहीं. तधमाचच अहींततःकरणि मम्हणिजप्रे जयश्वनिमाचधमा वश्वम्हमाररीचमा झरमाच म्हमोतच . श्व जधमा

जधमा दठकमाणिय तमो जमाई तधमा तधमा दठकमाणिय शमाहींततमा, आनिहींद श्व सनख म्हरीहीं तमो आपलधमाबरमोबर निप्रेई. {WG 114.2}
आपलमा तमारक अनतशध रहींभयर श्व उतसनक म्हमोतमा, तरमावप उदमास निवम्हतमा, जप्रे तधमाचप्रे अनिनकरणि कररतमात, तधमाहींचप्रे
षजणिच उतसमाम्हमाचच असप्रेल, तधमाहींस आपलरी जबमाबदमाररी कमाध आम्हप्रे, म्हप्रे समजप्रेल. सश्वभमाश्वमाचमा चहींचलपणिमा निमाम्हरीसमा
म्हमोईल. पररणिमामयहीं अदम्हतकमारक म्हमोईल अशय करमणिसक, रटमामसकररी तधमा दठकमाणिय निसप्रेल; तर एखमादधमा

निदरीपममाणिच पभस धप्रेशसचमा धमर शमाहींततमा दप्रेईल. असच षजणिच आनिहींदमाचमा ददश्वमा ममालश्वणिमार निमाम्हरीहीं. तधमास पनतबहींध

करणिमार निमाम्हरीहीं, म्हमासधधनकत चप्रेम्हरधमाश्वर कसलधमाम्हरी पकमारचधमा द:न खमाचय चष्टिमा आणिणिमार निमाम्हरीहीं. णख्रिसत सप्रेश्वमा करूनि
घप्रेणधमास निवम्हप्रे, तर सप्रेश्वमा करमाश्वधमास आलमा. अहींत:करणिमात तधमाचप्रे पप्रेम दमाष्टिप्रेल, तप्रेवम्हमाहीं आपणि तधमाचमा ककततमा
चररश्वसहीं. {WG 114.3}

दस
न रधमाहींचधमा ननिदरधपणिमाचधमा श्व अनधमाधमाचधमा रमोषष्टिरी सतत आपणि मनिमात श्वमारश्वसहीं, तर णख्रिसतमानिच जधमापममाणिच
आपणिमाश्वर पप्रेम कप्रेलच तधमापममाणिच आपणिमाहींस तधमाहींचधमाश्वर करतमा धप्रेणिमार निमाम्हरीहीं. परहींतन जर आपलप्रे वश्वचमार

णख्रिसतमाचधमा आशचधरकमारक पप्रेममावश्वषधय श्व दधप्रेवश्वषधय असतयल,तर आपलधमाम्हरी आतमधमातसनि तयहीं दस
न रधमाहींकडप्रे

श्वमाम्हतयल. जयहीं आपणिमाहींस ददससनि आलधमारशश्वमाध रमाम्हमात निमाम्हरीत अशय इतरमाहींचय वधहींरप्रे श्व इतरहींचप्रे अपरमाध मनिमाहींत
नि आणणितमाहीं आपणि तधमाहींश्वर पप्रेम करमाश्वच श्व तधमाहींस ममानि दधमाश्वमा. निमतमा श्व “सश्व” श्वर अश्वलहींबसनि

बसणधमावश्वषधयहींचमा अवश्वशश्वमास श्वमाढश्वसनि, दस
न रधमाहींचधमा अपरमाधमाहींकडप्रे शमाहींतपणिप्रे श्व ममतमाळसपणिमानिच पमाम्हमाश्वच . असच

कप्रेलधमानिच सश्वमाररबद्ध
न य पमार निमाम्हरीशय म्हमोऊनि आपलप्रे अहींततःकरणि वश्वसतत
स श्व दधमाळस असप्रे म्हमोईल. {WG 115.1}

रयतकतधमारनिच मम्हष्टिलच आम्हप्रे, “परमप्रेशश्वरमाश्वर भमार ठप्रेश्व, श्व बरप्रे कर, भम
स यत श्वसतय कर श्व सतध पमाळ.”1“ ईशश्वरमाश्वर
भमार ठप्रेश्व.” पतधप्रेक ददश्वशय कमाहींम्हरीनिमा कमाहींम्हरीतररी कमाळजधमा, ओझय श्व अडचणिय श्व पररीक्षमा हधमावश्वषधयहीं समाहींरणधमास
आपणि ककतयतररी उतसक
न असतकों. इतकधमा उसनधमा आणिलप्रेलधमा अडचणिय आपलधमा ममारमारत धप्रेतमात, आपणि
इतकक भयनत बमाळरतमो, इतकक वश्वलक्षणि कमाळजय दमाखवश्वतकों ककहीं एखमादधमास सम्हज श्वमाष्टिप्रेल ककहीं अशमा
मनिषन धमाश्वर दधमा करणिमारमा, पप्रेम करणिमारमा श्व तधमाचधमा वश्वनिहींतधमा ऐकणिमारमा कमोणिय निमाम्हरी. {WG 115.2}

ककतधप्रेक असप्रे आम्हप्रेत, ककहीं तप्रे निप्रेम्हमयच भयतय श्व अडचणिय आपणिमाहींश्वर ओढसनि घप्रेतमात. ईशश्वरमाचधमा पप्रेममाचय चचनम्हच

तधमाहींजभमोश्वतय असतमाहींदम्ह श्व तधमाचधमा औदमाधरमनळप्रे पमापत झमालप्रेलधमा दप्रेणिगधमाहींचमा निप्रेम्हमय उपभमोर घप्रेत असतमाहींदम्ह तप्रे

तधमा सनखमाहींकडप्रे दल
न रक्ष कररतमात. भवश्वषधकमाळयहीं धप्रेणिमारधमा असहींतमोषकमारक रमोषष्टिरीहींश्वर तधमाहींचप्रे मनि सदमोददत लमारलप्रेलप्रे
असतप्रे, अरर एखमादधमा खरमोखरच धप्रेणिमारधमा क्षनललक अडचणियनिच दप्रेखयल तधमाहींचप्रे डमोळप्रे-श्वमासतवश्वक जधमा

रमोषष्टिरीहींबद्दल कसतजतमाबद्ध
न य दमाखश्वधमास पमादम्हजप्रे अशमा रमोषष्टिरीहींबद्दल-अहींध बनितमात. जधमा अडचणियहींस तप्रे तकोंड दप्रेतमात
तधमा, तधमाहींस दप्रेश्वमाकडप्रे श्वळवश्वणधमाचधमा ऐश्वजय-जमो तधमाहींचधमा मदतयचमा एकच ममारर असतमो-तधमाजपमासनि
स दरस
कररतमात;कमारणि तधमाहींमळ
न प्रे तधमाहींचधमा अहींततःकरणिमाहींत असहींतमोष श्व रकोंधळ झमालप्रेलमा असतमो. {WG 115.3}

हधमापममाणिच अवश्वशश्वमास धरूनि आपलच कलधमाणि म्हमोतच कमाध ? आपणि कसतघनि श्व अवश्वशश्वमासस कमाध मम्हणिसनि

असमाश्वच ? पभस धप्रेशस आपलमा रमत्र आम्हप्रे. सश्वर सश्वरर आपलधमा कलधमाणिमासमाठठहीं झष्टित आम्हप्रे. रमोजचधमा षजनधमाहींतयल
अडचणिय श्व मनिमाचय ष्टिमोचणियहीं हधमाहींस मनि बबघडसनि जमाईल मम्हणिसनि अहींततःकरणिमात रर दप्रेतमाहीं कमाममा निधप्रे; श्व जर

आपणि दप्रेऊहीं तर म्हरम्हमप्रेशमा आपणिमाहींलमा कमाम्हरीहींनिमा कमाम्हरीहींतररी मनि खटस करणिमारच आढळप्रेल. मनिमालमा चचडवश्वणिमारमा श्व
पररीक्षचत दष्टिकणधमास मदत नि करणिमारमा, श्व त्रमास दप्रेणिमारमा असमा एकमाहींतश्वमास आपणि पतकरुहींच निधप्रे. {WG 116.1}
कमामधहींदधमाहींत रकोंधळसनि रप्रेलप्रेलप्रे तनमम्हरी असमा, अरर तनमचधमा आशमा अहींधक
न म्हमोत जमाऊनि तनमम्हहींस अपधश

धप्रेणधमाचय धमासतय पडमो, परहींतन धमैधर समोडसहीं निकमा. ईशश्वरमाश्वर तनमचधमा कमाळजयचमा भमार ष्टिमाकसनि सश्वसर श्व आनिहींदरी

रमाम्हमा. तनमचय कमामच वश्वचमारपसश्वरक चमालवश्वणधमावश्वषधय शम्हमाणिपणि रमळणधमास दप्रेश्वमाचय पमाररनिमा करमा. श्व अशमा ररीतयनिच

तमोष्टिमा श्व पनढच धप्रेणिमारच सहींकष्टि ननिश्वमारमा. पररणिमाम दम्हतकमारक वम्हमाश्वमा मम्हणिसनि तनमचधमानिच करश्वप्रेल तप्रेश्वढमा पधतनि करमा.
पभस धप्रेशसनिच मदत करणधमाबद्दल श्वमाचनि ददलप्रे आम्हप्रे, परहींतन तच आपणि पधतनि कप्रेलधमारशश्वमाध बररीक निवम्हप्रे. आपलधमा
मदतरमारमाश्वर वश्वशश्वमास ठप्रेऊनि तप्रेवम्हमाहीं तनमचधमा म्हमातसनि म्हमोणधमासमारखच असप्रेल तच कप्रेलधमाश्वर मर म्हमोईल तमो पररणिमाम
आनिहींदमानिप्रे पतकमारमा. {WG 116.2}

ईशश्वरमाचधमा लप्रेकरमाहींनिय कमाळजयचधमा भमारमानिच श्वमाकसनि जमाश्वच अशय तधमाचय इचचमा निमाम्हरीहीं. आपलमा पभस आपणिमाहींस

फसश्वयत निमाम्हरीहीं. रभऊ निकमा; तनमचधमा ममारमार्वांत कमोणितधमाम्हरी अडचणिय निमाम्हरीहींत असच तमो मम्हणित निमाम्हरीहीं. आपणिमाहींस
पररीक्षमा, सहींकष्टिच आम्हप्रेत असच तधमास ममादम्हत आम्हप्रे श्व तमो अरदरी सरळपणिमानिच आपणिमाहींशय श्वमारत आम्हप्रे. पमापय श्व
दृषष्टि अशमा जरमाबमाम्हप्रेर आपलधमा लमोकमाहींस कमाढसनि निप्रेणधमाचच तधमाचधमा मनिमाहींत निमाम्हरी, तर तमो तधमाहींस कधयदम्ह नि

चक
न णिमारमा असमा आश्रध दमाखश्वसनि दप्रेत आम्हप्रे. आपलरी रशषधमाहींबद्दलचय तधमाचय अशय पमाररनिमा म्हमोतय,ककहीं “तसहीं तधमाहींस
जरमाहींतसनि कमाढसनि घधमाश्वप्रे अशय मय वश्वनिहींतय कररीत निमाम्हरी. तर तस तधमाहींस श्वमाईष्टिमापमाससनि रमाखमाश्वच अशय वश्वनिहींतय
कररतकों. जरमामधधच तनमम्हमाहींस कलप्रेश म्हमोतयल, तररी धयर धरमा, मयहीं जरमालमा षजहींकलच आम्हप्रे.”1 {WG 116.3}

डकोंररमाश्वररील आपलधमा उपदप्रेशमात णख्रिसतमानिप्रे आपलधमा रशषधमास ईशश्वरमाश्वर वश्वशश्वमास ठप्रेश्वणधमाचधमा अरतधमासहींबहींधमानिप्रे
मलौलधश्वमानि धडप्रे रशकवश्वलप्रे म्हमोतप्रे. म्हप्रे धडप्रे ईशश्वरमाचधमा लप्रेकरमास सश्वर कमाळय उततप्रेजनि धप्रेणधमासमाठठ धमोजलप्रेलप्रे म्हमोतप्रे, श्व
आज तप्रे आमचधमा म्हमातमात रशक्षणिमानिप्रे भरलप्रेलप्रे श्व सख
न दप्रेणिमारप्रे असप्रे पडलप्रे आम्हप्रेत. कमाळजयचधमा वश्वचमारमाहींनिय
भमारमाश्वनि
स नि रप्रेलप्रेलप्रे पक्षय आपलरी सतत
न यपमार रमाणिय रमात असतमात, तधमाहींजकडप्रे पमाम्हणधमास तधमा तमारकमानिप्रे

आपलधमा रशषधमास समाहींचरतलप्रे; कमारणि “तप्रे पप्रेररीत निमाम्हरीत श्व पयकम्हरी कमाढरीत निमाम्हरीत.” तरमावप तमो सश्वरसमरर
वपतमा तधमाहींचधमा ररज भमारवश्वतमो. तमारकमानिच वश्वचमारलप्रे म्हमोतच , “तम
न म्हरी तधमाहींचधमापप्रेक्षमाहीं श्रप्रेषष्टि आम्हमाहीं ककहीं निमाम्हरी?2 ननिममारणि
कप्रेलप्रेलधमा मनिषन धमाहींस श्व पशप
न कधमाहींस परन श्वठमा करणिमारमा ईशश्वर आपलमा म्हमात उघडसनि तधमाहींस सश्वर रमोषष्टिरी परन वश्वतमो.
आकमाशमाहींतयल पक्षय तधमाचधमा दप्रेखरप्रेखयखमालरीहींच आम्हप्रेत. तमो तधमाहींचधमा चमोचयहींत अननि ष्टिमाककत निमाम्हरीहीं, परहींतन तधमाहींचधमा
ररज भमारवश्वणधमाचय तजश्वयज कररतमो. तधमानिप्रे इकडप्रे नतकडप्रे पसरलप्रेलप्रे दमानिप्रे तधमाहींस रमोल करूनि आणणिलप्रे

पमादम्हजप्रेत. आपलरी लम्हमानिगधमा घरषधमाहींसमाठठ कमाडयकनडय तधमाहींस जममा कप्रेलरी पमादम्हजप्रे, आपलधमा वपलमाहींस खमाश्वसहीं घमातलप्रे
पमादम्हजप्रे. आपलधमा कमामचरररीश्वर रमात रमात तप्रे जमातमात; कमारणि “तनमचमा सश्वरर्गीध वपतमा तधमाहींस चमोरतमो.” तनमम्हरी

तधमाहींचधमापप्रेक्षमा रमोर निमाम्हरीहीं कमाध? सब
न द्ध
न श्व आतमधमानिप्रे पज
स मा करणिमारप्रे धमा निमातधमानिप्रे तम
न म्हरी पकधमाहींपप्रेक्षमा श्रप्रेषष्टि निमाम्हरी
कमाध? आपलमा उतपननिकतमार, आपलधमा षजश्वमाहींचमा रक्षणिकतमार, श्व आपलधमा पनतमप्रेपममाणिच आपणिमाहींलमा बनिवश्वणिमारमा

ईशश्वर, तधमाश्वर आपणि वश्वशश्वमास ठप्रेवश्वलमा तर आपलधमा ररज परन वश्वणिमार निमाम्हरी कमाध ? असहींखध श्वमाढणिमारधमा श्व

सश्वरर्गीध वपतधमानिच ददलप्रेलधमा सनशमोरभत झमालप्रेलधमा श्व मनिनषधमाश्वररील आपलधमा पप्रेममाचच ननिदशरक मम्हणिसनि उतपननि
कप्रेलप्रेलधमा शप्रेतमाहींतयल फनलमाहींकडप्रे पम्हमाश्वधमास णख्रिसतमानिप्रे आपलधमा रशषधमास समाहींचरतलप्रे. तमो मम्हणिमालमा, “शप्रेतमाहींतयल

भनकमलच कशय श्वमाढतमात म्हच पम्हमा.” हधमा निमैसचररक फनलमाहींचप्रे ससौंदधर. श्व तधमाहींचधमा समाधप्रेपणिमा म्हरीहीं शमालममोनि रमाजमाचधमा
श्वमैभश्वमापप्रेक्षमाहीं ककतयतररी रमोर आम्हप्रेत ? कलौशलधमानिच वश्वणिलप्रेलप्रे श्वसत्र, ईशश्वरमानिप्रे ननिममारणि कप्रेलप्रेलधमा निमैसचररक मनिमोम्हर
श्व सनहींदर फनलमाहींचधमा पमासहींरमासम्हरी पनरणिमार निमाम्हरी. पभस धप्रेशस मम्हणितमो, “जप्रे रमानिमाहींतलप्रे रमाश्वमात आज आम्हप्रे, श्व उदधमा

भटयत पडतप्रे तधमालमा जर दप्रेश्व असमा पमोशमाख घमालतमो, तर अम्हमो अलपवश्वशश्वमासय, तमो तनमम्हमाहींस वश्वशप्रेषकरूनि पमोषमाक
घमालणिमार निमाम्हरी कमाध?”1 दमैश्वय कमारमारयर ईशश्वर एकमाच ददश्वसमाहींत कमोमप्रेजसनि जमाणिमारधमा फनलमाहींस मद
न णिमा श्व
स प

रहींरश्वमैचचतध दप्रेतमो, तर जधमाहींस तधमानिच आपलधमा पनतमप्रेपमाससनि ननिममारणि कप्रेलप्रे आम्हप्रे, तधमाहींस तमो ककतय तररी अचधक
दप्रेईल ? कमाळजयचधमा भमारमानिप्रे श्वमाकलप्रेलधमाहींस, रकोंधळ श्व सहींशध धरणिमारमाहींस, श्व अवश्वशश्वमासस अहींत:करणिमाचधमा
मनिनषधमाहींस पभसचप्रे म्हच वश्वचमारमानिच आम्हप्रे. {WG 117.1}

आपलप्रे पनत्र श्व आपलधमा कनधमा म्हरीहीं सनखय, शमाहींत श्व आजमाधमारक असमाश्वयत अशय ईशश्वरमाचय इचचमा आम्हप्रे. पभस
धप्रेशन मम्हणितमो, “मय तनमम्हमाहींस आपलरी शमाहींतय दप्रेश्वस ठप्रेवश्वतकों. जसच जर दप्रेतच तसच मय तनमम्हहींस दप्रेत निमाम्हरी. तनमचप्रे

अहींततःकमारणि घमाबरू निधप्रे श्व रभऊहीं निधप्रे.” “ममाझमा आनिहींद तनमम्हमाहींमधधप्रे असमाश्वमा, श्व तनमचमा आनिहींद पररपसणिर वम्हमाश्वमा

मम्हणिसनि मय तनमम्हमाहींस धमा रमोषष्टिरी समाहींचरतलधमा आम्हप्रेत.”2 कतरवधमाचमा ममारर वश्वसरूनि सश्वमाररश्वतस तयनिच शमोधयलप्रेलप्रे सनख
समतमोल निससनि अवश्वचमारमाचप्रे श्व क्षणिभहींरनर असतच. असच सनख ललौकर निमाम्हरीसच म्हमोऊनि आतममा उदमासयनितप्रेनिप्रे श्व
द:न खमानिच भरूनि जमातमो; परहींतन ईशश्वरमाचधमा सप्रेश्वप्रेत आनिहींद श्व सममाधमानि म्हरी असतमात. अननिषशचत अशमा ममारमारनिप्रे
णख्रिसतय मनिनषधमानिच जमाणधमाचच श्व वधरर द:न ख श्व ननिरमाशमा करूनि घप्रेणधमाचच तधमाजश्वर समोपवश्वलप्रेलच निमाम्हरीहीं. हधमा

आधनषधक्रममाहींत सनखपमापतय झमालरी निमाम्हरीहीं,तररी पनढरील षजणधमातयल आधनषधक्रममाकडप्रे पमाम्हसनि आपणिम्हरी आनिहींद
ममानिमाश्वधमाचमा आम्हप्रे. {WG 118.1}

परहींतन हधमादम्ह जरमाहींत णख्रिसतय लमोकमाहींस णख्रिसतमाशयहीं एकधमा ठप्रेश्वलधमापमाससनि म्हमोणिमारमा आनिहींद,तधमाचधमा पप्रेममाचमा पकमाश
श्व तधमाचधमा सततचधमा समाषननिधधमापमासनि
स म्हमोणिमारप्रे सख
न म्हरीहीं पमापत म्हमोतयल. आधषन धममारमारतयल पतधप्रेक पमाधररी

तधमाहींस अचधक णख्रिसतमाजश्वळ श्व शमाहींतयचधमा रम्ह
स जश्वळ आणियल मम्हणिस तधमाहींनिय वश्वशश्वमास समोडसहीं निधप्रे, तर उलष्टि तमो
पश्व
स र्गीपप्रेक्षमाहींम्हरी अचधक बमाळरमाश्वमा. “एरपधर्वांत परमप्रेशश्वरमानिप्रे आमचप्रे समाम्हमायध कप्रेलप्रे आम्हप्रे”?1 श्व अखप्रेरपधर्वांत तमो

आमम्हमाहींलमा मदत कररील. चलमा तर मर आपणि जधमा पभनि
न च आपणिमास सख
न दप्रेणधमावश्वषधय जच कमाम्हरी कप्रेलच श्व
आपलमा निमाश करणिमारमाचधमा म्हमातनि
स श्वमाचवश्वलच तधमाचय आठश्वणि करूनि दप्रेणिमारधमा सतहींभमाहींकडप्रे दृषष्टिरी लमाश्वस धमा.

ईशश्वरमानिप्रे ममतमाळसपणिच जय कसपमा आपणिमाश्वर कप्रेलरी आम्हप्रे --रररबमाहींचप्रे जप्रे अश्रस पस
न लप्रे, जयहीं द:न खच श्व जधमा कमाळजधमा
ननिश्वमारणि कप्रेलधमा, जप्रे आशयश्वमारद ददलच --तय लक्षमात श्वमारश्वसहीं, श्व आपलधमा रमादम्हलप्रेलधमा आधनषधक्रममाहींत जप्रे कमाम्हरी
आपणिमाहींपनढप्रे आम्हप्रे, तच अरणधमास सश्वतमाहींस दृढ करूनि घप्रेऊहीं. {WG 118.2}

पनढप्रे धप्रेणिमारधमा अडचणियहींकडप्रे लक्ष ददलधमारशश्वमाध आपलधमाचधमानिप्रे रमाम्हश्वत निमाम्हरीहीं . तरमावप आपणि ममारयल

कमाळमाकडप्रेदम्ह पदम्हलप्रे पमादम्हजप्रे, श्व पनढप्रेदम्हहीं निजर ददलरी पमादम्हजप्रे श्व मम्हष्टिलप्रे पमादम्हजप्रे “एरपधर्वांत ईशश्वरमानिच आमम्हमाहींस

मदत कप्रेलरी आम्हप्रे.” “जसप्रे तझ
न प्रे ददश्वस तशय तझ
न य सश्वसरतमा म्हमोश्वमो.”2 समोसणधमाचप्रे समामथधर आपणिमाहींस ददलप्रे आम्हप्रे
तधमापप्रेक्षमा अचधक खडतर अशय आपलरी सहींकष्टिमाचय पररीक्षमा म्हमोणिमार निमाम्हरी. मम्हणिनि
स जप्रेरप्रे आपणिमाहींस कमाम समापडप्रेल
तप्रेरप्रे तप्रे पमाम्हसहीं श्व वश्वशश्वमास धरूहीं , ककहीं कमाहींम्हरी असलप्रे तररी सहींकष्टिमाचधमा ममानिमानिच समामथधरम्हरी आपणिमाहींस रमळप्रेल. {WG
119.1}
ईशश्वरमाचधमा लप्रेकरमाहींचमा पश्वप्रेश म्हमोणधमासमाठठहीं मर म्हळसम्हळस सश्वरमारचप्रे दरश्वमाजप्रे उघडलप्रे जमातयल, श्व श्वमैभश्वमाचधमा
रमाजमाकडसनि “आम्हमो ममाझधमा बमापमाचप्रे आशयश्वमारददत, धमा , जच रमाजध जरमाचधमा सरमापनिप्रेपमाससनि तनमम्हमाहींकररतमाहीं रसद्ध

कप्रेलच तच श्वतनि करूनि घधमा.”3 धमा मधरन रमाधनिमापममाणिच आशयश्वमारद आपलधमा कमानिमाहींश्वर पडतयल. {WG 119.2}
निहींतर पभस धप्रेशसनिच तधमार कप्रेलप्रेलधमा घररी तमारलप्रेलधमा आतमधमाचच सश्वमारत म्हमोईल. तधमा दठकमाणिय तधमाहींचप्रे समोबतय

पथ
स श्वयश्वररील समोबतधमापममाणिच नियच, खमोष्टिप्रे बमोलणिमारप्रे, मसनतरपसजक, अशनद्ध मनिमाचप्रे श्व अवश्वशश्वमासन असणिमार निमाम्हरीत.

परहींतन तधमाहींचमा सम्हश्वमास जधमाहींनिय समैतमानिमास षजहींकलप्रे आम्हप्रे श्व ईशश्वररी कसपमादमानिमानिच जधमाहींचच शयल पसणिर बनिलच आम्हप्रे,

अशमाहींशय म्हमोईल. तधमा दठकमाणिय पमापमाचय पतधप्रेक पश्वषस तत, त्रमासदमाधक पतधप्रेक वधहींर णख्रिसतमाचधमा रकतमानिप्रे निमाम्हरीशय
झमालप्रेलरी असतमात . श्व ससधमारपप्रेक्षमाहीं फमारच अचधक अशमा तधमाचधमा श्वमैभश्वमाचय उतकसषष्टितमा श्व ओजषसश्वतमा तधमा
आतमधमास ददलरी जमातप्रे. हधमा बमाम्हप्रेररील ससौंदधमारपप्रेक्षमाहीं अचधक मम्हतश्वमाचच निमैनतक ससौंदधर श्व तधमाचधमा शयलमाचय

पणि
स रतमा म्हरीहीं तधमाचधमादश्वमारप्रे पकमाशममानि म्हमोतमात. ईशश्वरमाचधमा ममोठधमा शभ्र
न आसनिमापढ
न प्रे दप्रेश्वदत
स माहींचप्रे श्वमैभश्व श्व तधमाहींचप्रे
म्हकक धमाहींस सम्ह भमारयदमार म्हमोऊनि तप्रे पमापरदम्हत उभप्रे असतमात. {WG 119.3}

जच दप्रेश्वमाहींचच श्वमैभश्व श्वमारस धमा निमातधमानिप्रे मनिषन धमाकडप्रे धप्रेणिमार तधमा श्वमारसमा म्हककमाचधमा दृषष्टिरीनिप्रे पमाम्हतमाहीं “मनिषन ध सश्वर

जर रमळश्वयल आणणि आपलमा जयश्व रममावश्वल तर तधमालमा कक लमाभ म्हमोईल?”1 तमो रररीब कमा असप्रेनिमा, जरमालमा
दप्रेत धप्रेणिमार निमाम्हरी अशय सहींपततय श्व असच श्वमैभश्व तधमाचधमा सश्वतमाहींचधमाठमाधयच आम्हप्रे. जधमानिप्रे सश्वर समामथधर

ईशश्वरमाचधमा सप्रेश्वप्रेलमा अपरणि कप्रेलच आम्हप्रे,अशमा तमारणि झमालप्रेलधमा श्व पमापमापमाससनि शनद्ध झमालप्रेलधमा आतमधमाचय ककमहींत

सश्वमारम्हसनि अचधक आम्हप्रे. ईशश्वरमाचधमा श्व दप्रेश्वदत
स माहींचधमा समक्ष सश्वरमारत एकमा तमारणि झमालप्रेलधमा आतमधमाबद्दल पवश्वत्र
श्व जधसनचक रमाधनिमाहींनिय आनिहींद कप्रेलमा जमातमो. {WG 120.1}

