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“बोथड शिक्त या िभतीचा खटला”“बोथड शिक्त या िभतीचा खटला”
घटना

2

” परमे र हणता, तु हांिवषयी मा या मनांत जे संक प आहेत त ेमी जाणता, त ेसंक प िहताचे 
आहेत अिन ाचे नाहीत, त ेतु हांस तमु या भावी सिु थतीची आशा देणारे आहेत. “ (ियमर्या 29:11)

मी जरी लहान असलो तरी मोठया गो ी क  शकतो.

हया आठवडी तु ही नेहमी करीत नाही अशी जवाबदारी वीकारा, िक़वा तमु या 
आईवडीलांसाठी असे काम करा जी तमुची नेहमीची जवाबदारी नाही.  देवाला मोठया गो ी 
करतांना पहा.

तु हाला मी 
लहान वाटतो 

का?



“हरवले या शरीराचा खटला”
घटना

जे हा मला असे वाटत ेकी सवर् काही वाईट झाले ते हा देव िव ासू आहे.

याने वपुत्र येश ूिख्र त आपला प्रभ ुहया या सहभागीपणांत तु हांला बोलािवले तो देव 
िव सनीय आहे. 1 किरथं 1:9

कोणाला तरी अशा वेळे ब ल सांगा की जे हा तमु यासाठी सवर् काही वाईट होत होत ेपरंत ूत े
सवर् नंतर चांगले झाले.  देवाने यामळेू तु हाला मह वा या गो ी िशकिव या.

3

मी हे मा या 
बिग यातून 
आणले.



“बोटीतनू फेकले या “बोटीतून फेकले या 
माणसाचा खाटला”

घटना

जे हा मला माझ ेपाप िदसत ेते हा मी प ाताप क न त ेकरणे थांबिवले पािहजे.

” तमुचे पापे पसुनू टाकली जावी हणनू प ाताप करा व वळा; अशासाठी की, 
िव ांतीचे समय प्रभजूवळ यावे. “ पे्रिषत 3:19

हया आठवडी जी चकूीची गो  तु ही करता व याची तु हाला लाज वाटत ेव जीचे िचत्र 
तु ही सावर्जिनक िर या दाखव ूइि छणार नाही यासंबंधी संवेदनशील िकंवा जाग क 
असा.  प ाताप करा. देवाला तु हाला प्रथम िवचार कर यासाठी व ती गो ी पु हा करणे 
थांबिव यासाठी मदत मागा. 4

माणसाचा खाटलामाणसाचा खाटलापोहायला 
जाव ूया.



“ िननावी मदतनीसाचा खटला”

चांग या शमरो या प्रमाणे मी सु दा सवार्ंसोबत दयाळूपणे वागलो पाहीजे.    

” कारण जे तमु यावर िप्रती करतात यां यावर तु ही िप्रती केली तर तमुचे प्रितफळ 
काय? जकातदारही तसेच किरतात ना?“ म य 5:46

िमत्र नसलेला कोणीतरी शोधा व मतै्रीपणूर् िर या या या पयर्त पोहचा. तु ही याला शाळेनंतर 
खेळ यासाठी आमंित्रत क  शकता िकंवा दपुार या जेवणा या वेळेस तमु यासोबत बसायला बोलावू 
शकता.5

घटना
तु ही माझ े
शजेारी हाल 

का?



“गळफास देणा-याचा 
फाशीचा फंदा”

देव कधी कधी आप याला या यासाठी धयैर्वान हो यासाठी व मह वा या गो ी दावावर लावायला 
लावतो.
” मी तलुा आज्ञा केली आहे ना? खंबीर हो, िहमंत धर,घाब  नको, कच  नका, कारण त ू
जाशील ितकड ेतझुा देव परमे र तु याबरोबर असेल.“ यहोशवा 1:9.

देवाने मला इतरांचे तारण कर यासाठी िनवडले असावे, आिण मला हया अस या प्रसंगासाठी 
इथे ठेवले असेल.  एका शजेा-याला सांगा की तु ही िख्र ती आहात आिण िवचारा की त े
पढुील आठवडी तमु या बरोबर चचर्ला येतील का? 6

घटना“गळफास देणा-याचा“गळफास देणा-याचा
फाशीचा फंदा”फाशीचा फंदा”

देव कधी कधी आप याला या यासाठी धयैर्वान हो यासाठी व मह वा या गो ी दावावर लावायला 
लावतो.
” मी तलुा आज्ञा केली आहे ना? खंबीर हो, िहमंत धर,घाब  नको, कच  नका, कारण त ू

घटनामी पे्रमात 
पडलेला 

राजा आहे.



“आरोग्य ठीक नसले याचा खटला”

कु रोग्यांप्रमाणेच मी सु दा देवाने मा यासाठी जे केले यासाठी याचे आभार मानले पाहीजे.

“सवर् थीतीत उपकार मरण करा, कारण तु हांिवषयी िख्र त येशमू ये देवाची इ छा हीच 
आहे.” 1 थे सलनी 5:18

या तीन गो ींसाठी तु ही अजनू देवाचे आभार मान याचा िवचार केला नाही याची यादी 
करा.  या गो ींसाठी आपण सहसा देवाचे आभार मानतो या हणजे अ न, व  व कुटंुब.  
तमु या िवद्या यार्ना आभारी हो यासाठी निवन क पनांचा िवचार करायला सांगा; हरवलेली व त ू
शोध यासाठी मदत के याब ल, शाळेत सखु प ्पोहचे पयर्ंत पाऊस थांबिव या ब ल, आज 
पड यावाचून गाडी चालिवता आ या ब ल, आज तमु या भाऊ, बिहणीला चांग या गो ी बोलता 
आ या ब ल इ.7

घटना

पहा मी 
नाच ू
शकतो!



“प्रगट होणा-या मांजरी या 
िप लांची घटना”

आदामाप्रमाणेच मी सु दा मा या आजबूाजू या िनमीर्तीची काळजी घे यासाठी जवाबदार आहे. 

8
तमु या अगंणातील एखादया झाडाला पाणी दया, या या आजबूाजचेू गवत काढा जेणे 
क न त ेचांगले वाढेल.

” देव यास हणाला, फलद्रपू हा, बहूगुिणत हा, पृ वी यापून टाका व ती स ेत आणा; 
समदु्रतील म य, आकाशांतील पक्षी व पृ वीवर संचार करणारे सवर् प्रािणमात्र यांवर स ा करा.“ 
उ प ी 1:28

घटना

जवळून पाहा!



“िपडीता या आकडवेारी या बदलाची घटना“िपडीता या आकडवेारी या बदलाची घटना”

शतीिधपती प्रमाणे माझा िव ास जे मा या जवळ नाहीत यां यासाठी पिरि थती बदल ूशकतो.

एखादया िमत्राला िकंवा नातवेाईकाला पत्र िलहा व यांना िवचारा की त ेकसे आहेत आिण तु ही 
यां यासाठी कशाब ल प्राथर्ना क  शकता?9

घटना

” हया गो ी ऐकून येशलूा याचे आ यर् वाटल आिण तो वळून आप यामागे चालणा-यां 
लोकसमदूायाला हणाला, मी तु हांस सांगतो एवढा िव ास इ ाएलांतही मला आढळला 
नाही. “ लकू 7:9

हयासाठी 
अपॅ आहे 
का?



“अधंाळेपणा या िवलक्षण ह याची 
घटना”

मी मा या शत्रूवंर िप्रती करीन. 

जे तमु या बरोबर चांगले वागले नाही यां यासाठी लहानसे बक्षीस घ्या व यांना दया.
10

घटना

” मी तर तु हास सांगतो तु ही आप या व-ैयावर िप्रती करा आिण जे तमुचा छळ किरतात 
यां यसाठी प्राथर्ना करा. “ म य 5:44.

“अधंाळेपणा या िवलक्षण ह याची “अधंाळेपणा या िवलक्षण ह याची 
घटना”घटना”

घ

तमचा छळ किरतात

वाट पाहत आहे.... 
वाट पाहत आहे.... 
वाट पाहत आहे.....



“िननावी हळू बोलणारा िकंवा 
कुजबजूणारा”

जे हा मी ऐकेल ते हा देव मा याबरोबर बोलेल.

हया आठवडयात काही मोठया मलुांची भेट घ्या शमवेूलासारखे असे कोणीतरी शोधा याने देवाची 
वाणी ऐकली आहे.  यांना िवचारा, ”देव तमु याशी कधी बोलला आहे का? तो कसा बोलला? 
तु हाला कसे कळले की देव बोलत आहे.“ 11

” याला द्वार पाळ दार उघिडतो, मढ़रे याची वाणी ऐकतात, तो आप या मढरांस या या 
या या नावाने हाक मािरतो व यांस बाहेर नेतो. “ योहान 10:3

घटना

मी ऐकत 
आहे



“चालणा-या ममी िकंवा 
पे्रताच खटला”

जे हा वाईट गो ी घडतात ते हाही देव मा यावर िप्रती करतो.

” येशनेू ितला हटले पनु थान व जीवन िमच आहे जो मा यावर िव ास ठेवतो तो मेला 
असला तरी जगेल. “ योहान 11:25

कोणातरी सोबत वाईट घडले असेल यां या साठी चांगले काम करा. 12

घटना

देव मा यावर 
िप्रती करतो.

पहा इथे 
िक्लक 
करा..... 



“खोटे बोल या या कटाचा “खोटे बोल या या कटाचा 
खटला”

देवाची इ छा आहे की आपण नेहमी स य सांगावे.

तु ही केले या लबाडीचा िवचार करा. या पढेू कोणाशीही ती लबाडी न कर याचा िनणर्य 
घ्या.  कागदाचा एक लहान तकुडा घ्या व यावर ती लबाडी िलहा.  यावर प्राथर्ना िलहा की 
देवाने तु हाला हया पढेू ती लबाडी न कर यासाठी मदत करावी.  हा कागद घरा बाहेर नेऊन 
जमीनीत परूा.13

घटना

” एकमेकांबरोबर लबाडी क  नका कारण तु ही जु या मनु यास या या कृतीसह काढून टाकले 
आहे.“ कल स ै3:9

गो  
पशैाची 

आहे काय?



“िविचत्र रात्र व नाची घटना”“िविचत्र रात्र व नाची घटना”

मला माहीत आहे की देव मा या िमत्रांना व कुटंुबाला वेगवेगळे दानं देतो.

देवाने तमु या पेक्षा वेगळया क्षमता, दानं व शिक्त िद या अशा लोकांची यादी तयार 
करा.  देवाने तु हाला यां या दानाब ल हेवा न कर यासाठी मदत करावी हणनू प्राथर्ना 
करा. 14

” तर देवाने आप या इ छेप्रमाणे शरीराला वेगवेगळे सवर् अवयव लािवले आहेत, त ेसव अवयव 
िमळून एक असत ेतर शरीर कोठे असत?े “ 1 किरथं 12:18,19.

घटना
मी वेटर 
िवकत 
घ्यायला 
गेलो.



www.ChildrenAreImportant.com
info@childrenareimportant.com
We are located in Mexico.
00-52-592-924-9041Easy 1 CBI 

“कारण ह ली आप याला 
आरशात अ प  असे िदसत;े 
परंत ुनंतर आपण साक्षात पाहू. 
आता मला कळत ेत ेअपणूर् आहे; 
पण नंतर, मला जसे पणूर्पणे 
ओळख यात आले आहे तसे, मी 
पणूर्पणे ओळखीन.”
किरथंकरांस पिहले पत्र 13:12


