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            हार्ट ऑफ द मॅरर
 तुम्हालहा कदहाचित महा्ीत असेल, हृदयविकहार ्हा पूिवी 
जितकहा ्ोतहा तयहापेक्हा ककतीतरी अचिक सि्वसहामहानय झहालहा 
आ्े. िर आम्ी कोणतयहा िंतूविकहारहाने मरण पहािलो 
नहा्ी तर आम्ी तोपययंत िगतो िोपययंत शरीरहािहा एखहादहा 
म्तिहािहा भहाग झझिून िहात नहा्ी. हृदय ्े बरेिदहा खरहाब 
्ोणहारे पह्ले इंहरिय असत.े कहा्ी सहामहानय महाग्वदश्वन 
तुम्हालहा तुमिे हृदय दीर्व कहाळ िहालू 
ठेिणयहासहाठी मदत करेल.
 शरीरहाचयहा कोणतयहा्ी ससज्टिमसहाठी 
िहांगलयहा अननहािी आिशयकतहा आ्े. 
[“्िगहा्वतून खहाली उतरलेली जििंत 
भहाकर मी(येशू) आ्े. िर कोणी ती 
भहाकर खहाईल तर तो अनंतकहाळहासहाठी 
जििंत रहा्ीलः’ िॉन 6:51]
 िहा्त ििन असणे सुदिहा हृदयहासहाठी िहाईटि असत.े
[“सहािि रहा्हा, दहारूबहािी आझण अिहाशीपणहात तुमिहा िेळ 
रहालिू नकहा, ककंिहा ऐह्क गोषटिींमधये मगन रहा्ू नकहा. िर 
तुम्ी तसे करहाल, तर तुम्ी वयिज्थित वििहार करू शकणहार 
नहा्ी, ि तुम्ी तयहार नसतहानहा तो हदिस(शिेटि) अक्महात 
तुमचयहािर येईल:’ लयुक 21:34]
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 असहा विशिहास केलहा िहातो 
कक आ्हारहातील अततशय िहा्त 
िरबी हृदयहाचयहा िहा्ीनयहा कडक 
्ोणयहास कहारणीभूत ्ोत.े [“आि 
िर तुम्ी तयहािी िहाणी ऐकहाल, 
तवे्हा तुम्ी देिहाविरूदि बंड 
केलेत, तशी आपली अतंःकरणे 
कठीण करू नकहा:’ ह्बु् 3:15]
 नसहांिरील तहाण हृदयविकहारहाकड ेरेऊन िहातो. 
[“कशहािी्ी कहाळिी करू नकहा, तर प्रतयेक पररज्थितीत 
प्रहाथि्वनहा आझण विनंतयहा उपकहार महानून तुमचयहा विनंतयहा 
देिहालहा कळिहा:’ किसलवपनस 4:6] 
          हृदयाने जाणलेली वस्तुससथि्ी
 “परंतु परमेशिरहािर विशिहास ठेिणहाऱयहािर कृपहादृषटिी 
्ोईल. कहा? कहारण परमेशिर विशिहासहास पहात्र आ्े, हयहािी 
देि तयहालहा प्रचिती देईल.’ िेरेमीयहा 17:7
 “तुझयहा हृदयहालहा कहाळिीपूि्वक िप. कहारण तथेिूनि 
िीिनप्रिहा् िहा्तहात.” प्रॉव्ब्व 4:23
 “कहारण परमेशिरि सिहायंचयहा अंतःकरणहािहा ठहाि रेतो. 
आपले सि्व वििहार तयहालहा कळतहात.”I क्ॉतनकल 28:9
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 “तयहांिे वििहार ओळखून, ‘येशू म्णहालहा, तुमचयहा 
अतंःकरणहात तुम्ी िहाईटि वििहार कहा करतहा?” मॅथयु 9:4
 “परमेशिरहाने पहाह्ले की पथृिीिरील लोक दषुटि आ्ेत, 
तयहांिे वििहार ने्ेमी िहाईटि असतहात”   
िेनेससस 6:5
 “त ेमहाझयहाशी आदरहाने िहागले, महाझयहा 
आज्हा मनहापहासून पहाळलयहा तर तयहांिे ि 
तयहांचयहा िंशिहांिे तनरंतर कलयहाण ्ोईल. 
एिढेि मलहा तयहांचयहाकडून ्िे आ्े!” 
डयुटिरॉनॉमी 5:29
उपायः       
देव त्ुमहाला एक नवीन हृदय देऊ शक्ो
 “मी तुमचयहात निीन आतमहा रहालून निे हृदय बसिीन 
तुमिे दगडहािे हृदय बदलून तयहा िहागी महाणसहािे कोमल 
हृदय बसिीन.” एझकेल 36:26
 “िर तू तुझयहा मुखहाने ‘येशू प्रभु आ्े’; असहा विशिहास 
िरतोस आझण आपलयहा अंतःकरणहात देिहाने तयहालहा 
मेलेलयहांतून उठविले असहा विशिहास िरतोस तर तुझ ेतहारण 
्ोईल कहारण नीततमतिहासहाठी मनुषय अतंःकरणहाने विशिहास 
ठेितो आझण तहारणहासहाठी विशिहासहाने कबूल करतो:’   
रोमनस 10:9,10
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 “म्णून आपण आपली 
मळीन वििेकबुदचि शुदि 
करणयहासहाठी आपलयहा मनहािर 
केलेलयहा येशूचयहा रकतससिंनहाने 
आझण आपली शरीरे पवित्र 
पहाणयहाने िुतलयहाने आपण 
विशिहास, आशिहासन तसेि तळमळ यहांनी भरलेलयहा 
अतंःकरणहाने देिहाचयहा ििळ िहाऊ.’ ह्बु् 10:22

 ्तुमचया हृदयाला त्ास होऊ देऊ नका : 
 देवामधये ववशवास ठेवा!




