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मेंढपाळाांचे पत्र 

सर्व आर्वबिशप आबि बिशप,याजक आबि डीकन फादसव, इवँ्हजेबिस्ट आबि ऑडवर ऑफ बसस्टसव आबि 

जगभरातीि सर्व बिबिव्हसव ईस्टनव र्र्वच्या बर्श्वास ूंना बपता, पुत्र आबि पबर्त्र आत्म्याच्या नार्ाने आशीर्ावद 

आबि शुभेच्छा. आमेन! 
 

बिस्तामधे्य बिय, 

बपता, पुत्र आबि पबर्त्र आत्म्याच्या नार्ात तुम्हार्र कृपा, दया आबि शाूंती असो.  
 

गे्रट िेंट हा पबर्त्र र्र्वर्ा सर्ावत महत्वार्ा काळ आहे जेव्हा आपि येश सोित त्याच्या  र्धस्तूंभार्रीि मृत्य , 

दफन आबि पुनरुत्थानापयंत िर्ास करतो. 

. 

आता आपि या र्र्ांच्या शेर्टच्या भागात आिो आहोत, 'पबर्त्र सप्ताह ' म्हि न ओळखिा जािारा िेंट जो 

3 एबििपास न सुरू होईि आबि 9 तारखेिा इस्टर सूंडेिा सूंपेि, मी िार्वना करतो की या काळामधे्य तुम्ही 

आध्यात्मिकदृष्ट्या िळकट व्हाि आबि िते्यक िकाररे् आशीर्ावद िार्वना, उपर्ासद्वारे,  आपल्या 

सभोर्तािच्या िोकाूंना बिस्त दशवबर्ण्यार्ी बनर्ड केल्याने बमळर्ाि.  
   

आता िर्करर् आपि पबर्त्र सप्ताहात िरे्श करत आहोत, मी काही गोष्टी सुर्र्  इत्मच्छतो ज्या ईस्टनव 

र्र्वच्या सर्व बर्श्वास ूंनी केल्या पाबहजेत. 
 

एक: तुमच्या स्र्ाबनक पॅररशमधे्य पबर्त्र सप्ताहाच्या सेर्ाूंर्ा भाग होण्यार्ी बनर्ड करा. इस्टर रबर्र्ारी 

आपि आपल्या िभु येश  बिस्ताच्या पुनरुत्थानार्ा उत्सर् पबर्त्र िभुभोजमधे्य भाग घेऊन आबि एकमेकाूंना 

'बिस्त उठिा आहे' असे म्हित आनूंदाने साजरा करतो. 
 

दोन: बिस्ताच्या पुनरुत्थानाच्या आशेर्ा सूंदेश इतराूंसोित सामाबयक करण्यासाठी स्वत: िा र्र्निद्ध करा 

जे आूंतररक उपर्ार आबि पुनसंर्बयत करते. हा सूंदेश िेबर्त पॉि आबि सुरुर्ातीच्या र्र्व फादराूंनी 

घोबर्त केिा आबि आमच्यापयंत पोर्र्िा, जसे आपि 1 कररूंर्करास अध्याय 15 अध्याय 3- 4  मधे्य 

पाहतो."मिा जे बमळािे ते मी तुम्हाूंिा पबहिे महत्त्व म्हि न बदिे आहे की शास्त्रानुसार बिस्त आपल्या 

पापाूंसाठी मरि पार्िा, तो पुरिा गेिा, शास्त्रानुसार बतसऱ्या बदर्शी उठिा" तुम्ही हे दर बदर्शी करू 

शकता, िार्वना करण्यासाठी  आबि आपल्या समुदायातीि आजारी िोकाूंर्ी काळजी घेण्यासाठी; दु: ख 

आबि बनराशेतीि िोकाूंरे् साूंत्वन करण्यासाठी, गरीि आबि गरज ूंर्ी काळजी घेण्यासाठी; आबि फक्त 

आपल्या शब्द आबि कृती ूंमधे्य दयाळ  होण्यासाठी रे्ळ काढा. 
 

तिसरा: जर तुम्हािा तुमच्या कुटुूंिात, शेजारच्या बकूं र्ा कामाच्या बठकािी अशी एखादी व्यक्ती आढळिी 

जी जीर्नात कठीि सूंकटात न जात आहे आबि बर्शेर् िार्वनाूंर्ी गरज आहे, तर तुम्ही त्याूंना एखाद्या 

बदर्शी र्र्वमधे्य येण्यासाठी आमूंबत्रत करू शकता, बजरे् तुमरे् याजक िार्वना करतीि आबि त्याूंना आशा 

आबि पुनसंर्बयत करण्यास मदत करतीि. आबि तुम्ही बर्श्वास  िोक तुमच्या याजकासह देर्ाच्या र्र्नाूंर्र 

बर्श्वास आबि आिबर्श्वासाने िार्वना करण्यात सहभागी होऊ शकता. 
 



चार: पबर्त्र र्र्व आबि समाजार्ी सेर्ा करिे सुरू ठेर्ण्यासाठी िभु आपल्या र्र्वमध न अबधक तरुि पुरुर् 

आबि त्मस्त्रया पुढे आिेि अशी िार्वना करण्यासाठी दररोज काही रे्ळ िाज िा ठेर्ा. सूंत मत्तय अध्याय 9 : 

37 - 38 र्र्न र्ार्त असताना आपल्या िभु येश  बिस्ताने आम्हािा िार्वना करण्यार्ी आज्ञा बदिी आहे. 

“पीक भरप र आहे पि कामगार कमी आहेत, म्हि न कापिीच्या िभ िा त्याच्या कापिीच्या शेतात 

कामगार पाठर्ण्यास साूंगा.” रै्यत्मक्तक बनिवय घ्या की तुम्ही तुमच्या मुिाूंसाठी दररोज िार्वना कराि की 

त्याूंना परमेश्वरारे् पार्ारि होईि आबि जीर्नातीि सर्ावत इष्ट गोष्ट म्हि न ते सेर्ा करिे बनर्डतीि. 
 

पाच: आबि शेर्टी माझ्या बिस्तातीि बिय िूंध  आबि भबगनी ूंनो, आपल्या आशेर्ा पाया बिस्तारे् पुनरुत्थान 

आहे जे आपल्यािा र्डग्याच्या पिीकडे जीर्नार्ी आशा देऊन जीर्नातीि कठीि िश्नारे् उत्तर देते.  

कारि तो बजर्ूंत असल्याने आपि धैयावने आबि आशेने उद्यार्ा सामना करू शकतो. कारि तो बजर्ूंत आहे 

म्हि न आपिही बजर्ूंत राहू जसे सूंत योहान १४:१९ मधे्य म्हटिे आहे.  
 

म्हि न, िते्यक बदर्स आशा आबि सकारािक रृ्त्तीने जगा, तुम्ही बकतीही सूंघर्व करत आहात आबि 

कधीही पुनुबर्वत िभुर्र बर्श्वास ठेर्ण्यास िाज र्ाट न घेऊ नका. तुमर्ा आध्यात्मिक बपता या नात्याने मी या 

िर्ासात तुमच्यासोित आहे आबि दररोज तुमच्यासाठी िार्वना करतो.  
 

अनूंतकाळच्या िकाशात जगण्यासाठी आपल्या उठिेल्या िभ च्या कृपेने आबि दयेने आपि दररोज 

िळकट होऊ या! 
 

पबर्त्र र्र्वच्या सेरे्त, बिस्तामधे्य तुमर्ा बपता, 
 

एथनेतियस योहान I  मेट्र ोपॉतिट्न 


