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ઈશ્વર ભલા ઈશ્વર છે

1. ઈશ્વર સાંબાંધી આપણી સમજ
ઈશ્વર સાંબાંધી આપણી સમજ અનેકવિધ માધ્્મોથી પ્રાપ્ત કરિાની બાબત વિકસીત થઇ છે .
બીજાઓ ઈશ્વર વિષે શુાં કહ્ુાં છે ? અને જે આપણા અનુભિ, અિલોકન, િાાંચન, પૃથકરણ અને
અન્ બીજી રીતે સમાપ્ત થા્ છે . પરાં તુ આ બધી બાબતો સાચી ન પણ હો્ શકે ! હકીક્તમાાં, િીમા
કાં પનીઓ દ્વારા િીમા અાંગેના દાિાઓ એ બાબતે નકારિામાાં આવ્ા છે કે ધરતીકાં પ, િાિાઝો્ા,
તોફાનો જેિી કુ દરતી અને હિામાનને લગતી આપદાઓ “ઈશ્વરના કૃ ત્્ો” છે . જ્યારે આપણે એિા
પ્રકારના કારણોસર તકચ વિતકચ કરીએ છીએ ત્્ારે આપણે ઈશ્વર સાંબાંધી આપણી સમજને અપૂણચ
કરી દઈએ છીએ. આ પ્રકારના આપણા વિચારો દ્વારા આપણે એ વદશામાાં એિુાં માની લેિા આગળ
િધીએ છીએ કે ઈશ્વર જ િાિાઝો્ા, ધરતીકાં પ અને બીજી અન્ અસામાન્ પવરવસ્થતીઓનુાં
વનમાચણ કરે છે .
લાાંબા સમ્ ગાળાથી આપણે તારણ પામેલા વિસ્તીઓ હોિા છતાાં ઈશ્વર સાંબાંધી ની આપની
સમજણ અધુરી, અસ્પષ્ટ અને લપેટા્ેલી છે . શક્ય છે કે આપણને ઈશ્વર અાંગેની સાચી સમજ જ
નથી. આપણાાં ભૂતકાળના અનુભિોને આધારે, આપણે ઈશ્વર કોણ છે , શુાં કરે છે અને કે િી રીતે
કા્ચ કરે છે તે અાંગેની અજ્ઞાનતારૂપી ગ્રાંથીમાાં જ બાાંધી રાખે છે . કે ટલીકિાર આપણે ધાવમચક
સ્થાનોમાાં સાાંભળીએ છીએ, ધાવમચક પુસ્તકોમાાં િાાંચીએ છીએ જે આપણી નજરમાાં ઈશ્વરને ખોટી
રીતે રજૂ કરે છે અને પવરણામ સ્િરૂપે આપણે ઈશ્વરનુાં ખોટુાં અને અ્ોગ્્ િશ્્ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ.
પરાં ત,ુ િાસ્તિમાાં ઈશ્વર અાંગેની આપણી િવષ્ટ ખોટી હોઈ શકે છે .
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2. ઈશ્વરના િાસ્તવિક વચત્રનુાં અનાિરણ

રોમનોના પત્ર : ૧:૨૦-૨૩
૨૦ કે મકે તેના અિશ્્ ગુણો તેનુાં સનાતન પરાક્રમ અને દે િત્િ, જગત ઉત્પન્ન થ્ુાં ત્્ારથી સૃજ ેલી િસ્તુઓના
વનરીક્ષણથી સ્પસ્ટ જણા્ છે ; તેથી તેઓ બહાનુાં કાઢી શકે એમ નથી.
૨૧ કારણ કે દે િને ઓળખીને તેઓએ તેને મવહમા આપ્્ો નવહ. અને તેનો આભાર માન્ો નહીાં પણ તેઓએ વમથ્્ા
તકચ વિતકો ક્ાચ અને તેઓના વનબુચધ મન અાંધકારમ્ થ્ા.
૨૨ અમે જ્ઞાની છીએ તેિો દાિો કરતાાં તેઓ મૂખચ બન્ા.
૨૩ તેઓએ અવિનાશી દે િ ના મવહમાને બદલે નાશિાંત માણસ, પક્ષી તથા ચોપગા અને પેટે ચાલનારા પ્રાણીઓના
આકારની મૂવતચઓ બનાિી.

દેિના સ્િભાિને આપણી સમક્ષ તેમના સજચનકા્ચમાાં પ્રગટ કરિામાાં આવ્ો છે . તેમના અિશ્્
ગુણો, સનાતન સામથ્્ચને અને દેિત્િને તેમના સજચનકા્ચમાાં સ્પષ્ટપણે સમજી શકા્ છે અને જોઈ
શકાઈ છે . ઉત્પવતને ઉત્પન્ન કરનારના મવહમાને પ્રગટ કરિામાાં આવ્ો છે (ગી. શા.:૧૯:૧-૩). પરાં ત,ુ
દુ:ખદ ઘટના એિી બની કે માણસ જાતે ઉત્પનકતાચને બદલે ઉત્પવતને ભજિાનુાં શરૂ કરી દીધુાં.
આપણે એક બાબત ધ્્ાનમાાં રાખીને વશખિાનુાં છે કે તેની ઉત્પવતને વનહાળીને કાળજીપૂિચક રીતે
તેનુાં ભજન કરિાને બદલે તેના સજચનના કોઈપણ ભાગને દેિ ન બનાિી બેસીએ.
૨ વતમોથીને બીજો પત્ર-3:૧૬
દરેક શાસ્ત્ર ઈશ્વરપ્રેવરત છે તે બોધ, નીષેધ, સુધારા અને ન્ા્ીપણાના વશક્ષણને અથે ઉપ્ોગી છે .

ઉત્પવત ઉપરાાંત, આપણી પાસે ઈશ્વરનુાં િચન “પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલ” છે જે દેિે પોતે લખ્ુાં છે જે
દેિ આપણને અિશ્્ રીતે પ્રગટ થ્ા છે તેનુાં વચત્ર આપણી સમક્ષ રજૂ કરે છે . દરેક શાસ્ત્ર ઈશ્વર
પ્રેવરત છે . જે આપણને પ્રગટ કરિામાાં આવ્ુાં છે . આપણે જાણીએ છીએ કે દરેક િચન ઈશ્વરપ્રેવરત
છે અને તેમાાં દે િનો શ્વાસ ફાં ૂ કિામાાં આવ્ો છે . દરેક લેખકના હાથ પર ઈશ્વરનો કાબૂ હતો કે જેમણે
શાસ્ત્રનુાં લખાણ ક્ુું અને તેથી જ “બાઇબલ” દેિ નુાં પ્રગટીકરણ છે જેમાાં દેિના ગુણો અને સત્્ો
જણા્ આિે છે કે “દેિ કોણ છે ?”
બાઇબલમાાં આપણે દેિના અનેક ગુણો અને સનાતન સત્્ો વિષે િાાંચી શકીએ છીએ:
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•

ઈશ્વર સ્િ્ુાંભુ છે : પોતાના અવસ્તત્િ માટે ઈશ્વરે બીજા કશા પર આધાર રાખિાની જરૂર
નથી.

•

ઈશ્વર સનાતન છે : સમ્ અગાઉ તેઓ હતા અને હાં મેશા રહેશે.

•

ઈશ્વર ઉત્પન્નકતાચ છે : તેમણે સઘળુાં ઉત્પન્ન ક્ુું છે .

•

ઈશ્વર સિચસમથચ છે : તે સિચસત્તાધારી-સિચશવક્તમાન છે .

•

ઈશ્વર સિચ સમ્ે સિચત્ર હાજર છે : તે સિચવ ્ાપી છે .

•

ઈશ્વર સિચજ્ઞાની છે : તે સિચજ્ઞાની છે તેઓ સઘળુાં જાણે છે .

•

ઈશ્વર આત્મા છે : તેઓ આત્માના રૂપમાાં વ્વક્ત છે તેઓને લાગણી અને ભાિના છે .

•

ઈશ્વર અનાંત છે : તેઓ અવસમ અને અપવરવમત છે .

•

ઈશ્વર અવિકારી છે : તેઓ ન બદલાનાર, આપણે ઘર્ા થઇએ, વ્વક્તત્િ બદલાઈ, શરીર
નબળુાં પ્ે તેનો નાશ થા્ પરાં તુ ઈશ્વર એિા ને એિાજ રહે છે કદી પવરિવતચત થતાાં નથી.

•

ઈશ્વર સિોપરી છે : ઈશ્વરને આપણી સલાહની જરૂર નથી. તેઓને પસાંદ પ્ે તે રીતે કા્ચ
કરે છે .

•

ઈશ્વર પવિત્ર છે .

•

ઈશ્વર ન્ા્ી છે .

•

ઈશ્વર સચોટ ન્ા્ાધીશ છે .

•

ઈશ્વર સત્્નો ઈશ્વર છે .

•

ઈશ્વર પ્રેમનો ઈશ્વર છે .

•

ઈશ્વર ભલા ઈશ્વર છે : તેઓ ભલા ઈશ્વર છે . અને તેમના ભલાઈના કા્ો તથા ગુણો વિષે
આપણે આગળના પ્રકરણમાાં જોઇશુાં.
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3. ઈશ્વર સબાંધી મહત્િના સત્્ો

અત્રે ઈશ્વર સબાંધી કે ટલાક મહત્િના સત્્ો:
ઈશ્વરની ઈચ્છાઓ હાં મશ
ે ા તેઓના સ્િભાિ સાથે સમનિ્ ધરાિે છે – કે તેઓ કોની
સાથે છે
જો આપણે ઈશ્વરને ઓળખીએ છીએ તો આપણે તેની ઈચ્છા જાણીએ છીએ. જ્યાાં સુધી ઈશ્વરના
સ્િભાિને લાગે િળગે છે ત્્ાાં સુધી તેમની ઈચ્છા આપણાાં માટે ક્યારે્ જુ દી જુ દી હો્ શકે નવહ.
જો કોઈિાર આપણે એિુાં કહીએ છીએ કે આપણે ઈશ્વરની ઇચ્છાને જાણતા નથી તો તેનો અથચ
એિો થ્ો કે ઈશ્વર કોણ છે તે સબાંધી આપણે અજાણ છીએ. ઉદાહરણ તરીકે , આપણે ક્યારે્
ઉપિાસ સવહત પ્રાથચના કરતાાં નથી કે આપણાાં પાપોની માફી સબાંધી ઈશ્વરની ઇચ્છા શુાં છે !
અલબત્ત, આપણે અજાણે જ ઈશ્વરની સમીપ જઈએ છીએ કે ઈશ્વર તેના સ્િભાિાનુસાર આપણાાં
પાપ માફ કરશે જ. આજ બાબત વબમાર વ્વક્તના વકસ્સામાાં લાગુ પ્ે છે . વબમાર વ્વક્ત
સાજાપણુાં પ્રાપ્ત કરે એ તેની ઇચ્છા છે કારણ કે તે સાજાપણુાં આપનાર ઈશ્વર છે અને તેઓની ઈચ્છા
હાં મેશા તેઓના સ્િભાિાનુસાર હો્ છે , તેઓ તેમના ગુણોથી વિપરીત િતચતા નથી. તેથી એ
તેઓની ઇચ્છા છે કે દરેક વબમાર વ્વક્ત સાજાપણુાં પ્રાપ્ત કરે. તેણે કહ્ુાં, “ હુ ાં ્ાહોિાહ રાફા છુ.” તે
રીતે સાજાપણુાં આપનાર દેિ પોતાનો સ્િભાિ પ્રગટ કરે છે .

ઈશ્વર પોતાના સ્િભાિ અને ગુણધમચ મુજબ દરેક કા્ચ કરે છે
તેથી કરીને જો આપણે જાણીએ છીએ કે ઈશ્વર કોણ છે તો આપણે એ પણ જાણીશુાં કે તે શુાં કરી
શકે છે . જેઓ વિિાવહત છે તેઓ આ બાબત સારી રીતે સમજી શકશે. મારા પત્ની, એમી, જણાિી
શકે છે કે હુ ાં શુાં વિચારાં છુ, હુ ાં કે િી રીતે િતચન કરાં છુ, કોઈ ચોક્કસ સાંજોગોમાાં હુ ાં શુાં કરીશ, કારણ કે
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તે મને ઓળખે છે . સમ્ની સાથે સાથે તેણીની મારા સ્િભાિ અને ગુણોથી પવરવચત થ્ા છે . એ જ
રીતે, જ્યારે આપણે ઈશ્વરને ઓળખીએ છીએ, આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે તેઓ શુાં કરે છે .
તેઓ જે કાાંઇ કરે છે તે તેઓના સ્િભાિ અને ગુણોને સુસાંગત છે .
અગાઉ આપણે શરૂઆત કરી તે મુજબ, બાઇબલ આપણી સમક્ષ ઈશ્વરને પ્રગટ કરે છે . તેથી
બાઇબલ િાાંચિુાં આપણાાં માટે ફા્દારૂપ છે કે આપણે સમજી શકીએ કે ઈશ્વર કોણ છે અને
તેમનો સ્િભાિ તથા ગુણધમો કે િા છે .

ઈશ્વર એિુાં કશુાં જ નથી કરતાાં જે તેઓની સ્િ્ાં, સ્િભાિ કે ગુણધમોથી વિપરીત હો્
ઈશ્વર એિુાં નથી કહેતા, “ હુ ાં સત્્નો ઈશ્વર છુ પણ ક્યારેક જૂ ઠુાં બોલુાં છુ.” તેઓ ક્યારે્ એિુાં પણ
નથી કહેતા કે , “હુ ાં ભલો ઈશ્વર છુ પણ ક્યારેક ભૂાં્ાાં કામ કરાં છુ.” તેથી તેઓ એિુાં કોઈપણ કામ નવહ
કરે જે તેઓના સ્િભાિથી વિપરીત હો્. આ બાબત આપણને એ સમજિા માટે સરળતા કરી
આપે છે કે આપણે જે સાાંભળીએ છીએ તે ઈશ્વરપ્રેવરત છે , શેતાનપ્રેવરત છે કે સ્િપ્રેવરત છે . તેથી એ
સુવનવિત કરિુાં સરળ છે કે આપણે જે સાાંભળીએ છીએ તે ઈશ્વરના સ્િભાિ અને ગુણોને સુસાંગત
છે તો તે ઈશ્વરપ્રેવરત છે . જો તે ઈશ્વરના સ્િભાિ કે ગુણોથી વિપરીત છે તો તે ઈશ્વરપ્રેવરત નથી.
તેથી જો આપણે ઈશ્વર કોણ છે તે જાણીએ છીએ તો ઈશ્વર શુાં કહે છે અને કરે છે તે પણ જાણીશુાં.

ઈશ્વરનુાં સામથ્્ચ વનવિતપણે અમ્ાચવદત છે તેમ છતાાં કે ટલીક બાબતો તેઓ ક્યારે્
કરતાાં નથી
ઈશ્વરે જાહેર ક્ુું છે કે કે ટલીક ચોક્કસ બાબતો તેઓ ક્યારે્ નવહ કરે. જેમ કે ;
•

ઈશ્વર પોતાની જાતનો નકાર ન કરી શકે (૨ વતમોથી ૨:૧૩)

•

ઈશ્વર જૂ ઠુાં ન બોલી શકે (તીતસ ૧:૨)

•

ઈશ્વર પાપ ન કરી શકે (્ાકુ બ ૧:૧૩)

ઈશ્વર ઉપર જણાિેલ બાબતો ન કરી શકે કારણ કે તે તેઓના સ્િભાિથી વિપરીત છે . ઈશ્વર
ક્યારે્ અવિશ્વાસી, જૂ ઠા કે પ્રેમ કરિાનુાં પ્તુાં મૂકે તેિુાં બની શકે નવહ.
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ઈશ્વર, તેઓના દ્વારા લોકોને આપેલી પસાંદગીની સ્િતાંત્રતાની, ઉપરિટ નવહ જા્
દેિ માણસને આપેલી મુક્ત ઇચ્છા પરત લેતા નથી કે જે તેઓએ પોતાની સિોપરી સત્તાથી આપી
છે કે જે દ્વારા મનુષ્્ ખરાં ખોટુાં પસાંદ કરી શકે છે . એટલા માટે જ તેમણે આદમ અને હિાને પાપ
કરતાાં રોક્યા નવહ. ઇશારે રૉબોટનુાં સજચન ક્ુું નથી. ઈશ્વરે માણસને પોતાની પ્રવતમા પ્રમાણે ઉત્પન્ન
ક્ાચ છે અને તેને મુક્ત ઈચ્છા પ્રદાન કરી છે . અને જેથી દેિ ક્યારે્ આપણને આપિામાાં આિેલી
મુક્ત ઈચ્છા પરત લેશે નહીાં. એટલા માટે જ દેિ લોકોને નરકમાાં જિા દે છે . એતો ઈશ્વરની ઈચ્છા છે
કે આપણે બચી જઇએ, પરાં તુ લોકો પોતે પોતાની પસાંદગીથી નકચ માાં જિાનુાં નક્કી કરી લે છે . ઈશ્વર
ક્યારે્ એિુાં કહેતો નથી કે કે ટલાક લોકો નકચ માાં જાઓ અને કે ટલાક સ્િગચમાાં જાઓ. જો એિુ જ
હો્ તો તે પક્ષપાત કહેિા્. સામાન્ રીતે જ્યારે આપણે એિુાં કહીએ છીએ કે બાબતો દેિના
વન્ાંત્રણમાાં છે . પરાં તુ વિષેશ કરીને આપણે જે વનણચ્ કરીએ છીએ, અથાચત તે સારો કે નરશો હો્
મૂખચતા ભ્ો હો્ જે આપણી મુક્ત ઈચ્છા આધારીત છે જેના માટે ઈશ્વર જિાબદાર નથી.
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4. ઈશ્વર ભલા ઈશ્વર છે

બાઇબલમાાં પ્રગટ થ્ેલ અનેક સત્્ો પૈકી એક બાબત સૌથી શ્રેષ્ટ છે કે “ઈશ્વર, ભલા ઈશ્વર છે ”
અને તે બાબતે કોઈ જ વિસાંગતતા નથી. ઈશ્વર ભલા ઈશ્વર છે .
ગી.શા.૩૪: ૮
અનુભિ કરો અને જુ ઓ કે ્હોિા ઉત્તમ છે , જે માણસ તેના પર ભરોસો રાખે છે તેને ધન્ છે .
ગી.શા.૧૦૦: ૫
કે મકે ્હોિા ઉત્તમ છે ; તેની કૃ પા સિચકાળ અને તેની સત્્તા પેઢી દરપેઢી [ટકી રહે છે ].
ગી.શા.૧૦૭:૧,૮
૧ ્હોિાનો આભાર માનો, કે મકે તે ઉત્તમ છે ,તેની કૃ પા સદાકાળ રહે છે .
૮ ઓ તેની કૃ પા તથા માણસજાતને સારાં તેનાાં આિ્ચકારક કૃ ત્્ો ધ્્ાનમાાં રાખીને માણસો ્હોિાની સ્તુવત કરે તો કે િુાં
સારૂ.

જ્યારે સઘળુાં બરાબર અને સારૂ થતુાં હો્ ત્્ારે આપણે ઈશ્વરની સ્તુવત કરીએ છી્ે અને તેનો
આભાર માણીએ છીએ અને જ્યારે તમામ બાબતો જે આપણી તરફે ણ માાં હોતી નથી ત્્ારે આપણે
તેમ કરિાનુાં ચૂકી જઈએ છીએ. કે ટલીક િાર આપણે એિુાં ધારીને કે વિચારીને ચાલી્ે છીએ કે એક
વદિસ બે ક્લાક પ્રાથચના કરાં એટ્લે તેની અસર આખો વદિસ ઘણી સારી અને આવશિાચવદત બને છે .
બીજા વદિસે ઓછી પ્રાથચના કરિાથી વદિસનો સારો અને ઉત્તમ ભાગ હુ ાં પ્રાપ્ત કરી સકતો નથી એમ
આપણે એિા વિચારવિમશચ પર આધાવરત બની જાએ છીએ કે હુ ાં કે ટલી લાાંબી પ્રાથચના કરાં છુાં તેના
પર દેિના ભલાઈના કા્ો મારા પ્રત્્ે જારી રહે છે ; પરાં તુ ઈશ્વર ભલા છે અને તે હાં મેશા તેના
ભલાઈના કા્ો આપણાાં પ્રત્્ે જારી રાખે છે ચાહે આપણે પ્રાથચના કરીએ કે ન કરીએ.
આપણાાંમાના કે ટલાક આિુાં વિચારે છે કે ઈશ્વર ફક્ત વિસ્તીઓ માટે જ ભલા છે , પરાં તુ શાસ્ત્ર
આપણને કહે છે કે
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ગી.શા.૧૪૫:૮,૯
૮ ્હોિા કૃ પાળુાં તથા રહેમી છે , તે કોપ કરિે ધીમો તથા અવત કરણામ્ છે ....
૯ ્હોિા સિચને વહતકારક છે , પોતાના સિચ કામો પર તેની રહેમ છે ”...

ઈશ્વર સિચ માટે ભલા છે , અથાચત,ચ જેિો આપણી સતાિાણી કરે છે તેઓ પર પણ અને જેઓ પાપી
છે તેઓ પર, નહીાં કે ફક્ત દે િળમાાં જનારા પર.
માથ્થી ૫:૪૫
એ માટે કે તમે આકાશમાના તમારા બાપના વદકરા થાઓ; કારણકે તે પોતાના સૂરજને ભૂાં્ા તથા ભલા પર ઉગાિે, ને
ન્ા્ી તથા અન્ા્ી પર િરસાદ િરસાિે છે .

આથીજ આપણે પાપીને માટે અને તેની અસ્તવ્સ્ત પાપી અિસ્થા માટે પ્રાથચના કરિાની છે . દેિની
ભલાઈ તેના પર ઉતરી આિે માટે દેિ પાસે માાંગિાનુ છે . ઈશ્વર સઘળા માટે સારા છે . આપણે
પાપીને આિુાં નથી જણાિિાનુાં કે તુાં ઊઠીને, સ્િચ્છ થઈને દેિળમાાં જા એટલે દેિ તારા માટે
ભલાઈના કા્ો કરશે. “ઈશ્વર ભલા છે અને તેની ભલાઈ તથા રહેમ તથા તેની દ્ા સિચ પર છે ”
(ગી.શા. ૧૪૫:૯) પાપીને દે િ પાસે આિિા દો, તે જેિો છે તેિો, તેની અસ્તવ્સ્ત પાપી અિસ્થામાાં
દેિની ભલાઈ તેને પિાતાપ તરફ દોરી લઈ જશે. (રોમન ૨:૪)
ઈશ્વર ભલા છે માટે તેઓ આપણાાં માટે ઉત્તમ બાબતો કરિા વિચારે છે . તેઓ ક્યારે્ આિુાં નહીાં
કહે કે “હુ ાં ઉત્તમ છુાં પરાં તુ મારે તમારા માટે ખરાબ બાબતો કરિી છે .” ઈશ્વર શુાં કહે છે .... તેઓ જે
વિચારે છે અને કરે છે તે બાબતો હાં મેશા ઉત્તમ હો્ છે .

કારણકે ઈશ્વર ભલા અને ઉદારતાથી આપનાર દે િ છે
માથ્થી ૭:૭-૧૧
૭ માાંગો, તો તમને અપાશે; શોધો તો તમને જ્શે; ઠોકો તો તમારે સારાં ઉઘા્ાશે,
૮ કે મકે જે દરેક માાંગે છે , અને જે શોધે છે તેને જ્ે છે , ને જે ઠોકે છે તેને સારાં ઉઘા્િામાાં આિશે,
૯ તમારામાાં એિુાં ક્ુાં માણસ છે કે જો તેનો વદકરો તેની પાસે રોટલી માાંગે તો તે તેને પથ્થર આપશે?
૧૦ અથિા માછલુાં માાંગે તો તેને સાપ આપશે?
૧૧ તે માટે જો તમે ભૂાં્ા છતાાં તમારા વદકરાઓને સારા િાનાાં આપી જાણો છો, તો તમારા આકાશમાનાાં બાપની પાસે
જેઓ માાંગે છે તેઓને કે ટલા વિશેષ કરીને તે સારા િાનાાં આપશે!
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જો આ જગતનાાં વપતા પોતાનાાં સાંતાનોને સારા િાનાાં આપી જાણતા હો્ તો વપતા તુર્લ્
હ્રદ્િાળા ઈશ્વરને કમ આાંકી શકીએ નવહ. ઈશ્વર જ આખરી વપતા છે . અને જો આપણે, પાપી
હોિા છતાાં, આપણાાં બાળકોને ્ોગ્્ પ્રેમ અને કાળજી આપી જાણીએ છીએ, તો હુ ાં તમને ખાતરી
આપી શકુાં છુ કે ઈશ્વર કે જે અવસમ મહાન છે તે પોતાના બાળકોને સારા િાનાાં જ આપિા ઇચ્છા
રાખશે.
્ાકુ બ ૧:૧૭
દરેક ઉત્તમ દાન તથા દરેક સાંપૂણચ દાન ઉપરથી હો્ છે અને પ્રકાશોનો વપતા જેનામાાં વિકાર થતો નથી, તેમજ જેનામાાં
ફરિાથી પ્તો પ્છા્ો પણ નથી, તેની પાસેથી ઊતરે છે .
ગી. શા. ૮૪:૧૧
કે મ કે ્હોિા દે િ સૂ્ચ તથા ઢાલ છે , ્હોિા કૃ પા તથા ગૌરિ આપશે; ન્ા્થી િતચનારને માટે તે કઇપણ સારાં િાનુાં
રોકી રાખશે નવહ.

દેિ સારા અને સાંપૂણચ િાનાાં આપનાર ઈશ્વર છે . તેઓ આપણાથી કોઈ સારા િાનાાં પાછા રાખશે
નહી.
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5. ઇસુ વિસ્ત—અિશ્્ ઈશ્વરના ખરા પ્રવતવનવધ છે

ક્લોસ્સી ૧:૧૫
તે અિશ્્ દે િની પ્રવતમા, સિચ સૃવષ્ટનો પ્રવતવબાંબ છે .
૨ કરથીઓને પત્ર ૪:૪
તેઓમાાં આ જગતના દે િે અવિશ્વાશીઓના મન આાંધળા ક્ાચ છે , એ સારાં કે વિસ્ત જે દે િની પ્રવતમા છે , તેના
મવહમાની સુિાતાચના પ્રકાશનો ઉદ્ (તેઓ પર) ન થા્.
વહબ્રૂઓને પત્ર ૧:૩
તે તેના ગૌરિનુાં તેજ તથા તેના સત્્ની આબેહૂબ પ્રવતમા છે . અને પોતાના પરાક્રમી શબ્દોથી સઘળા ને વનભાિી રાખે
છે : ને પાપનુાં પ્રા્વિત કરીને મહાન (વપતાની)જમણી તરફ ઉચસ્થાને બેઠો છે .

ઇસુ વિસ્ત સાચા અથચમાાં દે િની પ્રવતમા તથા પ્રવતવનવધ છે જે તેમની ઈચ્છા, લાગણીમાાં પ્રગટ થા્
છે . જ્યારે તેઓ પૃથ્િી પર હતા ત્્ારે તેમણે કઇાં પણ ભૂાં્ુાં ક્ુું નથી અને તેમની પાસે આિનાર
માાંદાઓથી તેમનુાં મો ફે રવ્ુાં નથી પણ તેઓ ને સાજા ક્ાચ છે તેમણે વિશાળ ટોળાને માછલીરોટલીથી તૃપ્ત ક્ાચ અને તેમની શારીવરક જરૂવર્ાત પુરી પા્ી. તે રીતે તેમણે પૂરિાર ક્ુું કે તેિો
સાચે જ દે િ છે અને આપણામાાં તેઓએ રસ લઈ દુવન્ામાાં તે પ્રગટ ક્ુું છે .
માથ્થી ૧૫:૨૨
અને જુ ઓ, એક કનાની સ્ત્રીએ તે સીમમાાંથી આિીને બૂમ પા્ીને તેને કહ્ુાં કે , ઓ પ્રભુ દાઉદના વદકરા, મારા પર દ્ા
કર; મારી વદકરીને ભૂતથી બહુ પી્ા થા્ છે .
માથ્થી ૨૦:૩૦
અને જુ ઓ, બે આાંધળા રસ્તાની કોરે બેઠેલા હતા, અને ઇસુ પાસે થઈને જા્ છે તે સાાંભળીને તેઓએ બૂમ પા્ી કે , ઓ
પ્રભુ દાઉદના વદકરા, અમારા પર દ્ા કર.
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કનાની સ્ત્રી અને બે વ્વક્તઓએ ઇસુના નામે દ્ાની માાંગણી કરી અને પોકારીને કહ્ુાં કે “ઇસુ
અમારા પર દ્ા કર. પ્રભુએ પોતાની ભલાઈમાાં તેઓને સાજા ક્ાચ અને તેઓની જરૂવર્ાત પુરી
પા્ી. ઇસુ અિસ્્ દે િની પ્રવતમા છે અને સાચા ઈશ્વરના

પ્રવતવનવધ છે . આપણે પણ દેિની

ભલાઈની તથા દ્ાની માાંગણી સાથે દરરોજ તેનો અનુભિ કરી શકીએ છીએ.

તમે તમારી જાતને ્ાદ કરાિો
•

ઈશ્વરની ઈચ્છાઓ હાં મેશા તેઓના સ્િભાિ સાથે સમનિ્ ધરાિે છે —કે તેઓ કોની સાથે
છે .

તેથી તમે જો તેમણે (દેિ)ને જાણો છો તો તમે તેમની (દેિ)ની ઇચ્છાને પણ જાણી શકશો. કે ટલાક
લોકો ઈશ્વરની ઈચ્છાને જાણિાની િાતને ભ્ાનક બાબત સમજીને વહાં મત કરી શકતા નથી.
ઈશ્વરની ઇચ્છાને આધીન થઈને તેમના ભલાઈના કા્ો આપણાાં જીિનમાાં બનિા દેિામાાં જ હાં મેશા
શાણપણ સમા્ેલુાં છે .
•

ઈશ્વર દરેક બાબતોને પોતાના સ્િભાિ અને ગુણ સાથે સુસાંગતતામાાં કા્ોને પ્રગટ કરે છે .

તેથી કરીને જો તમે દેિને ઓળખો છો તો તેઓ કોણ છે તે તમે પારખી શકો છો. તમે વહાં મતભેર
અને ખાતરીપૂિચક કહી શકશો કે દે િ હાં મેશા સિચ સારૂ જ કરે છે . અલબત્ત, દેિ તમને સુધારા માટે ,
વનષેધ માટે ચેતિણી આપશે પરાં તુ તે તમારા ભલા માટે જ રહેશે.
•

ઈશ્વર ક્યારે્ એિુાં નવહ કરે કે જે તેમની ઇચ્છા કે સ્િભાિ કે ગુણોની વિરધ્ધમાાં હો્.

ઈશ્વર એિુાં ક્યારે્ નહીાં જણાિે કે ભવિષ્્િાણી નવહ કરે તને નકચ માાં જ જશો. તેઓ હાં મેશા સારી
અને સાચી િાત જ તમારા માટે પ્રગટ કરશે. ઈશ્વર એટલા બધા ભલા છે કે ક્યારે્ ભૂાં્ુાં થિા દે શે
નહીાં કે તમારા સબાંધી એિી ભૂલ પણ થિા દે શે નહીાં. તેઓ એટલા સાચા છે કે ક્યારે્ તમારા
સબાંધી જૂ ઠુાં કહેશે નહીાં અને તેઓ એટલા સમથચ છે કે તમને ક્યારે્ પ્િા દે શે નહીાં.
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પરાં તુ જો ઈશ્વર ભલા છે તો શા માટે આ જગતમાાં ભૂાં્ી બાબતો બન્ા કરે છે ?
દૈ વનક સમાચારપત્રો આપણને રોજેરોજના સમાચાર આપે છે જેમાાં આપણે િાાંચીએ છીએ કે લોકો
કુ દરતી આફતોને કારણે, પૂરને કારણે, િાિાઝો્ા, તોફાનો, આતાંકિાદ શહેરોની ગુાં્ાગીરીને કારણે
મરણ પામે છે . જો ઈશ્વર ભલા હો્ તો શા માટે આિી ભૂાં્ી બાબતો બનિા દે છે ? અને શા માટે
સારા લોકોને પણ ભૂાં્ી બાબતોનો સામનો કરિો પ્ે છે ?
ઈશ્વર તો ભલા ઈશ્વર જ છે પરાં તુ આ જગત પર શેતાન છે . આ તો શેતાન જ તેની અસરોથી, અને
પહેલ કરીને ભૂાં્ાઇ આચરે છે . એ તો દૂ:ખદ બાબત છે કે જ્યાાં લોકો જાણતા અજાણતા શેતાનના
“દલાલ” બનીને ભૂાં્ાઈને દુવન્ામાાં થિા દે છે . શેતાને આદમના પાપ થકી દુષ્ટતાને ગ્રહણ કરી છે .
આદમને જગતનુાં વન્ાંત્રણ સોાંપિામાાં આવ્ુાં હતુાં પરાં તુ તેણે અનઆજ્ઞાાંવકત બનીને પોતાને મળે લ
અવધકાર શેતાનને હિાલે કરી દીધો. ગમે તેમ હો્, પણ આ બાબત મ્ાચવદત સમ્ગાળા માટે જ
છે . અને તેથી કરીને શેતાન તેની તમામ ભૂાં્ાઇ અને દુષ્ટતાને અત્્ારે ચાલાકીથી જગત પર લાદી
રહ્ો છે (પ્રકટીકરણ ૧૨:૧૨) એક એિો સમ્ આિશે કે જ્યારે (માત્થી ૮:૨૯) શેતાનના વન્ાંત્રણને,
ભૂાં્ાઇ, દુષ્ટતાને તથા કા્ોનો આ જગત પરથી નાશ કરિામાાં આિશે. પ્રકટીકરણના પુસ્તકમાાં
ઈશ્વરે ્ોજના બનાિી છે શેતાનને તેઓ પૂરી દે શે (પ્રકટીકરણ ૨૦:૧૦,૧૪)
લુક ૮:૨૨-૨૫
૨૨ એ અરસામાાં એક દહા્ો તે પોતાના વશષ્્ોની સાથે હો્ી પર ચઢયો, ત્્ારે તેણે તેઓને કહ્ુાં કે , આપણે સરોિરને
પેલે પાર જઈએ; અને તેઓ નીકળ્્ા.
૨૩ તેઓ હાં કારતા હતા એટલામાાં તે ઊાંઘી ગ્ો; સરોિર પર પિનનુાં તોફાન થ્ુાં, તેથી હો્ીમાાં પાણી ભરાિા લાગ્્ુાં,
અને તેઓ જોખમમાાં આિી પડ્ાાં.
૨૪ તેઓએ તેની પાસે આિીને તેને જગા્ીણે કહ્ુાં કે હે સ્િામી, સ્િામી, અમારો નાશ થા્ છે . પછી તેણે ઊઠીને
પિનને તથા પાણીના મોજાને ધમકાવ્ા એટલે તેઓ બાંધ પડ્ાાં ને શાાંવત થઈ.
૨૫ તેણે તેઓને પુછ્ુાં કે તમારો વિશ્વાસ ક્યાાં છે ? તેઓ બીને અચરત થ્ાાં, અને માાંહોમાાંહે કહ્ુાં કે આ તે કોણ છે કે
પિનને તથા પાણીને પણ આજ્ઞાાં કરે છે ને તેઓ તેનુાં માને છે ?

ઈસુ અને તેમના વશષ્્ો તોફાનની િચ્ચે હતા (લુક ૮:૨૨-૨૫) કુ દરતી તોફાનની આ ઘટનામાાં
વશષ્્ોથી જે કાાંઇ થઈ શકે તે તેઓએ ક્ુું. જ્યારે વશષ્્ોને લાગ્્ુાં કે આ આફત તેઓના હાથમાાંથી
સરકી રહી છે અને પાણીમાાં જ તેઓની કબર બનિા જઇ રહી છે ત્્ારે તેઓએ જઈને ઇસુને
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ઉઠા્્ા. ઇસુએ એિુાં કશુાં જ ન ક્ુું કે આ તો પ્રાથચનાના ઉત્તરરૂપ ઈશ્વરની ઇચ્છા શોધિાની
બાબત છે . પરાં તુ એિુાં કરિાને બદલે તેઓ ઉઠ્્ા અને વહાં મત તથા અવધકાર સાથે હો્ીની સામે
પિન અને તોફાનને ધમકાવ્ાાં અને ત્્ાાં મહાશાાંવત પ્રસરી ગઈ. આપણે આપણી જાતને પ્રશ્ન
પૂછિાનો છે કે આ તોફાન કોણે મોકર્લ્ુાં?—ઈશ્વરે? શેતાને? કે કુ દરતના કામને લીધે?
આ બાબત એ ઈશ્વર મારફતે બની ન હતી. નહીાં તો ઇસુ પોતે ઈશ્વરની (વપતાની) ઇચ્છાની
વિરધ્ધમાાં કા્ચ ન કરત. આ તો એટલા માટે શક્ય બન્ુાં હોિુાં જોઈએ કે કોઈ કુ દરતી આફત હો્
શકે . ઈશ્વરે કે ટલાાંક અિશ્્ વન્મો ઘ્્ાાં છે . જે સફરજને હિામાાં ઊાંચે ફે કિામાાં આિે છે તે પરત
ધરતી પર પાછુાં આિે છે , તેણે ઈશ્વર પાછુાં મોકલિા દબાણ કરે છે એટલા માટે પરત આિે છે આિુાં
નહીાં. પરાં તુ તેને ગુરત્િાકષચણ ના વન્મ આધાવરત છે માટે . તેમણે કુ દરતના વન્મોને એ પ્રમાણે
ઘ્્ા જ છે . પરાં તુ અ્ુબ પુસ્તકનાાં અધ્્ા્ ૧ અને ૨ માાં શેતાન ્હોિાની હાજરીમાાં પરત થઇ
કે ટલીક આપવતઓને ઘ્ીને અ્ુબના કુ ટુાંબનો તથા સાંપતીનો નાશ કરે છે . ઈશ્વરને આ
આપતીજનક કા્ચ માટે દોષ ન આપિો જોઈએ, કે મકે તેઓ હાં મેશા ભલા જ છે . આ બનાિ શેતાન
તરફથી હો્ શકે અથિા કુ દરતી વન્મોને આધીન હો્ શકે ....

ઈશ્વર એક વદિસ ભલા હો્ અને બીજા વદિસે ખરાબ હો્ તેિુાં ન બની શકે . ઈશ્વર
સદાકાળ ઉત્તમ કા્ચ જ કરે છે .
જ્યારે ઇસુએ તોફાન-પિનને શાાંત ક્ાચ અને પછી શીષ્્ો તરફ જોઈને આિુાં ન કહ્ુ કે તમે
રવિિારે દેિળમાાં ભજનસેિામાાં ગ્ા નહોતા એટલા માટે આ તોફાન-આપવત્ત તમારા પર આિી છે .
તેમણે વશષ્્ોને શુાં પૂછ્ુાં? તમારો વિશ્વાસ ક્યાાં ગ્ો?( તમારો વિશ્વાસ ક્યાાં છે ?). ઇસુ જાણતા હતા,
કે જો તોફાન િચ્ચે વશષ્્ોએ અવધકાર લઈને તોફાનને ધમકાવ્ુાં હોત તો તે ત્્ાાંજ શાાંત થઈ જાત.
અને વિશ્વાસનુાં પગલુાં ભરી શક્ા હોત. અને આ જ રીતે આપણાાંમાથી ઘણાબધા જેઓ અત્્ારે
આિા પ્રકારના તોફાનોમાથી પસાર થઈ રહ્ા છે તેઓ એ પોતાના જીિનોમાાં બીજાઓનનો કે
ઈશ્વરનો દોષ કાઢયા િગર, વિશ્વાસથી આવધકાર લઈને ઉભા થઈને કોઈ કામનો પ્રારાં ભ કરિાની
જરૂર છે જેમાાં આપણાાં ભલા ઈશ્વર તેમનુાં પરાક્રમ પ્રગટ કરે. આપણાાં ભલા ઈશ્વર એિુાં નથી થિા
દે તા કે તોફાનમાાં આપણે ્ૂ બી જઇ્ે. ઈશ્વરે શેતાનને મ્ાચવદત સમ્ગાળા માટે પૃથિીપર કા્ચરત
ક્ો છે . પરાં તુ તેમણે આપણને છો્ી દીધા નથી. અને આશાવિહોણા થિા દીધા નથી. તેમણે
આપણને વિશ્વાસ આપ્્ો છે . આવત્મક હવથ્ારો આપ્્ા છે . અને તેનો ઉપ્ોગ કરી તેને પહેરી
લઇને આપણે વિજ્િાંત વિસ્તી જીિન જીિી શકીએ છીએ.
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જ્યારે દેિ ન્ા્ી દેિ છે , ત્્ારે ત્્ાાં ન્ા્પણાનો ખ્ાલ રહેલ છે અને ન્ા્પણાની િાતનો તેમાાં
સમાિેશ છે . પરાં તુ ત્્ાાં કે ટલાાંક કે ટલીકિાર દેિના વન્મનો ભાંગ કરી તેમની ઠરાિેલી સરહદ પાર
કરી ચાર્લ્ા જા્ છે .
ઈશ્વરની ઈચ્છા છે કે આપણે તેની આરાધના કરીએ. આપણો ઈશ્વર છે અને તેના પરના વિશ્વાસ
અને કા્ોને ધ્્ાનમાાં રાખી તેની સ્તુતી-આરાધના અને આભારસ્તુતી કરી્ે છીએ. અને તેટલાાં જ
માટે તેઓ જેિા પવિત્ર, ભલા છે તે િાતને સમજણપૂિચક આપણી જીિનશૈલીમાાં લાિિાનુાં છે અને
બીજા માટે ભલા બનિાનુાં છે , અને આપણાાં આચરણ ને ઈશ્વરમ્ કરિાનો છે . “અને ત્્ારે જ
આપણે તેમની ભરપુરીપ્ણાાંનો અનુભિ કરી , ભરપૂર બની તેમની કૃ પામાાં કૃ પાિાન બનતા આગળ
િધિાનુાં છે ”(્ોહાન ૧:૧૬).
આપણાાં જીિનમાાં આપણે તેમની ભલાઈનો અનુભિ પ્રાપ્ત કરિાનો છે . “તેની ભલાઈ તથા દ્ા
હાં મેશા મારા જીિનભર ટકી રહેશ”ે (ગી.શા. ૨૩:૬)
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ઓલ પીપલ ચચચ સાથે સહભાગીતા
ઓલ પીપલ ચચચ પોતાની સ્થાવનક માં્ળીની સરહદો િટાિી સમગ્ર ભારતના વિસ્તી સમુદા્ને,
વિશેષ કરીને, ઉત્તર ભારતમાાં, સેિાઓ આપે છે . વિશેષ સેિાઓ જેિી કે , (૧) આગેિાની મજબૂત
કરિી, (૨) ્ુિાનોને સેિા માટે સાંપન્ન કરિા, અને (૩) વિસ્તના શરીર, માં્ળીને બાાંધિી. િષચ
દરમ્્ાન ્ુિાનો માટે તાલીમ વશવબરો અને વિસ્તી આગેિાનો માટે પવરષદોનુાં આ્ોજન કરિામાાં
આિે છે . િધારામાાં, વિશ્વાસીઓને િચનમાાં અને આત્મામાાં મજબૂત કરિાનાાં હેતુસર અસાંખ ્
પ્રકાશનોનુાં અાંગ્રજી
ે માાં અને ભારતની અન્ ભાષાઓમાાં મફત વિતરણ કરિામાાં આિે છે .
અમે આપને અમારી સેિામાાં સહબાગીદર થિા આમાંવત્રત કરીએ છીએ. આપ આપનો નાણાકી્
સહ્ોગ િન ટાઈમ કે માવસક દાન સ્િરૂપે આપી શકો છો. આપના દ્વારા આપિામાાં આિેલ
નાનામાાં નાના દાનની અમે કદર કરીએ છીએ જે અમારી ભારતભરની સેિાઓમાાં મદદરૂપ બનશે.
આપ આપનો નાણાકી્ સહ્ોગ િન ટાઈમ કે માવસક દાન ચેક કે બેનક ્ર ાફ્ટ “ઓલ પીપલ ચચચ,
બેંગ્લોર” ના નામે અમારા કા્ાચલ્ના સરનામા પર મોકલી શકો છો. આપ આપનો નાણાકી્
સહ્ોગ નીચે દશાચિેલ બેનકની વિગત પર સીધા અમારા ખાતામાાં જમા પણ કરાિી શકો છો.

Account Name: All Peoples Church
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IFSC Code: CITI0000004
Bank: Citibank N.A., No. 5, M.G. Road, Bengaluru, Karnataka 560001

વિશેષ નોધ: ઓલ પીપલ ચચચ ફ્ક્ત ભારતી્ બઁકના ખાતા દ્વારા નાણાાં સ્િીકારી શકે છે . જ્યારે
આપ દાન આપો છો ત્્ારે, આપ દશાચિી શકો છો કે તે દાન ઓલ પીપલ ચચચની સેિાઓ પૈકી ક્ા
હેતુસર મોકલિામાાં આવ્ુ છે . િધુ જાણકારી માટે કૃ પા કરી અમારી િેબ સાઇટ apcwo.org/give
ની મુલાકાત લેિા નમ્ર અરજ કરીએ છીએ.
િધુમાાં, અમોને અને અમારી સેિાઓને તમારી પ્રાથચના ્ાદ રાખશો.
આભાર અને પ્રભુ તમને આશીિાચવદત કરે!
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મુજબના પ્રકાશનો માટે કૃ પા કરી bookrequest@apcwo.org પત્ર દ્વારા માંગાિી શકો છો.
*ફક્ત pdf ફોમેટ જ ઉપલબ્ધ
આપ અમારી િેબ સાઇટ (apcwo.org/sermons), દ્વારા ઑવ્્ો/વિ્ી્ો તથા ઉપદે શ નોાંધ
િગેર ે મેળિી શકો છો.

ઓલ પીપલ ચચચ વિષે
ઓલ પીપલ ચચચ (APC)નુાં દશચન છે કે બાંગલોર શહેરમાાં મીઠુાં તથા પ્રકાશ અને ભારત અને વિશ્વના
દે શો માટે અિાજ બનિુાં.
ઈશ્વરના િચનને કોઈપણ જાતના સમાધાન ક્ાચ વસિા્ સાંપૂણચ સ્િરૂપે પવિત્ર આત્માના
અવભવષક્તપણામાાં અને વનવદચ ષ્ટ કરિા APC(ઓલ પીપલ ચચચ) સમવપચત છે . અમે માનીએ છીએ કે
સારાં સાંગીત, સજચનાત્મક રજૂ આત, વિદ્વાન માફી, સમકાલીન સેિાકી્ તકનીકી પધ્ધવતઓ,
નિીનત્તમ તકવનક અને અન્ દ્વારા વચનહો, આિ્ો, ચમત્કારો અને પવિત્ર આત્માના કૃ પાદાનો
ક્યારે્ પવિત્ર આત્માના સામથ્્ચમાાં િચનને પોકારિાની ઈશ્વર દ્વારા સ્થાવપત પધ્ધવતને બદલી શકે
નહીાં. (૧ કોરોનથી ૨:૪, ૫; વહબ્રુ ૨:૩,૪). અમારો મુદ્દો ઇસુ છે , અમારી સામગ્રી ઈશ્વરનુાં િચન છે ,
અમારી પધ્ધવત પવિત્ર આત્માનુાં સામથ્્ચ છે , અમારાં ઝનૂન નાશમાાં જતાાં લોકો છે , અમારો ધ્્ે્
ઇસુ સમાન પવરપક્વતા છે .
બેંગલોર ખાતેના અમારા મુખ ્ મથકસવહત ભારતમાાં અન્ ઘણા સ્થળોએ ઓલ પીપલ ચચચની
શાખાઓ આિેલી છે . ઓલ પીપલ ચચચની સેિાઓ તથા સ્થળોની માવહતી માટે અમારી િેબ
સાઇટ www.apcwo.org/locations સાંપકચ કરી શકો છો અથિા contact@apcwo.org પર પત્ર
લખી શકો છો.

તમે જાણો છો દે િ તમને પ્રેમ કરે છે ?
૨૦૦૦ િષચ પેલા આ જગતમાાં પ્રભુ માણસ બનીને આવ્ા, તેઓ સાંપૂણચ અને વનષ્કલાંક જીિન(પાપરવહત)
જીવ્ા ઇસુ શરીરમાાં ઈશ્વર હોિાને કારણે, તેમણે જે કહ્ુ ને ક્ુું તે દરેક આપણને પ્રગટ ક્ુું છે . જે શબ્દો તે
બોર્લ્ા તે દે િના ખરા શબ્દો હતા. જે કૃ ત્્ો તેમણે ક્ાચ તે બતાિે છે કે ઈશ્વર કા્ચરત છે . ઇસુએ આ જગતમાાં
ઘણા ચમત્કારો ક્ાચ, તેમણે માાંદાઓને સાજા ક્ાચ, અને દુ :ખીઓના દુ :ખ મટાડ્ા. તેમણે આાંધળાઓની
આાંખો ખોલી, બહેરાઓને સાાંભળતા ક્ાચ. બોબ્ાઓને બોલતા ક્ાચ અને લાંગ્ાઓને ચાલતા ક્ાચ. અનેક
રોગીઓને તેઓના રોગોમાથી સાજા કરી છુટકારો આપ્્ો.
આ બધા જ પ્રકારના કા્ો દ્વારા ઈશ્વર આપણને એ રીતે પ્રગટ થા્ છે કે ઈશ્વર ભલા છે અને તેઓ આપણે
સાજા, તાજા, તાંદુરસ્ત અને આનદમ્ જોિા માાંગે છે . દે િ લોકોની જરૂવર્ાતો પૂરી પા્િા માાંગે છે અને પૂરી
પા્ે છે .
પ્રશ્ન એ ઉભો થા્ છે કે ઈશ્વરે શા માટે માણસ બનીને પૃથ્િી પર આિિાનુાં નક્કી ક્ુું? શા માટે ઇસુ આ
જગતમાાં આવ્ા?
જે ઈશ્વરે આપણને બનાવ્ા હતા તે જ ઈશ્વરની વિરદ્ધમાાં અને તેમને સ્િીકા્ચ ન હો્ તેિા કા્ો આપણ
સિેએ ક્ાચ અને આપણે સઘળાએ પાપ ક્ાચ. પાપ તેનુાં એક કારણ બની ગ્ુાં. પાપ આપણી અને ઈશ્વરની
િચ્ચે ઓળાંગી ન શકા્ તેિી વદિાલ બની ગ્ુાં. પાપ આપણને ઈશ્વરથી વિખૂટા પા્ી દે છે . પાપ આપણને
ઈશ્વરને કે જેણે આપણને સૃજ્ા છે તેમને ઓખળતા અને તેમની સાથે અથચપણ
ૂ ચ સબાંધ રાખતા અટકાિે છે .
તેથી આપણાાંમાના ઘણા બધા અન્ બાબતોથી ખાલી જ્ગગ્્ા ભરિા માટે પ્ર્ત્ન કરીએ છીએ.
પાપનુાં બીજુાં એક પવરણામ છે કે તે આપણને અનાંતકાળીક રીતે ઈશ્વરથી અલગ કરે છે . ઈશ્વરની અદાલતમા
પાપનો દાં ્ માત્ર મૃત્્ુ છે . મૃત્્ુ આપણને સદાને માટે ઈશ્વરથી અલગ કરે છે નકચ માાં લઈ જા્ છે .
પરાં તુ સુસમાચાર એ છે આપણે પાપથી છૂટકારો પામીને ઈશ્વર સાથે પુન:સ્થાવપત થઈ શકીએ છીએ.
બાઇબલ કહે છે , “પાપનો મુસારો મરણ છે , પણ આપણાાં પ્રભુ ઇસુ વિસ્તને આશરે દે િનુાં કૃ પાદાન
અનાંતજીિન છે .” (રોમન ૬:૨૩) ઇસુ જ્યારે િધસ્તાંભ પર મરણ પામ્્ા ત્્ારે તેમણે સમગ્ર માનિજાતના
પાપોને માટે વકાં મત ચૂકિી. ત્્ારબાદ, તેઓ ત્રણ વદિસ પછી પાછા ઉઠ્્ા, ઘણા બધાને બતાવ્ુ કે તેઓ
વજિાંત છે અને સ્િગચમાાં પાછા જતાાં રહ્ા.
ઈશ્વર પ્રેમ અને કરણાના ઈશ્વર છે . તેઓ એિુાં નથી ઇચ્છતા કે કોઈ વ્વક્ત નાશ પામે અને નરકમાાં જા્.
જેથી કરીને તેઓ પૃથ્િી પર આવ્ા, અને સમગ્ર માનિજાતને માટે પાપથી અને તેના પવરણામોથી
છૂટકારાનો માગચ પૂરો પાડ્ો. તેઓ પાપીઓને, મારા અને તમારા જેિા અનેકોને, પાપથી છો્ાિિા અને
અનાંતકાળીક નાશથી બચાિિા આવ્ા.

પાપની મફત માફી મેળિિા માટે , બાઇબલ કહે છે તે મુજબ આપણે માત્ર એક જ બાબત કરિાની છે -ઇસુ
વિસ્તે િધસ્તાંભ પર જે મરણ સહન ક્ુું તે સ્િીકારીએ અને પૂણચ હ્રદ્ે તેના પર વિશ્વાસ કરીએ.
....જે કોઈ તેના નામ પર વિશ્વાસ કરે છે તે તેના નામથી પાપની માફી પામશે.” (પ્રે.કૃ . ૧૦:૪૩)
“જો તુાં તારે મોઢે ઇસુને પ્રભુ તરીકે કાબુલ કરીશ, અને દે િે તેણે મુએલામાથી પાછો ઉઠા્્ો, એિો વિશ્વાસ
તારા અાંત:કરણમાાં રાખીશ, તો તુાં તારણ પામીશ.” (રોમન ૧૦:૯)
જો તમે ઇસુ વિસ્ત પર વિશ્વાસ રાખો તો, તમે પણ માફી મેળિીને તમારા પાપોથી શુધ્ ધ થઈ શકો છો.
અહીાં નીચે એક સરળ પ્રાથચના આપિામાાં આિી છે જે તમને પ્રભુ ઇસુ વિસ્ત પર વિશ્વાસ કરિામાાં અને
તેઓએ િધસ્તાંભ પર તમારા માટે જે ક્ુું તે અાંગેનો વનણચ્ લેિામાાં મદદરૂપ થશે. આ પ્રાથચના તમને તમારા
વિશ્વાસને પ્રમાવણત કરિા મદદરૂપ થશે કે ઇસુએ તમારા માટે િધસ્તાંભ પર પાપથી છો્ાિિા અને શુધ્ ધ
કરિા કે િુાં અદભૂત કા્ચ ક્ુું છે . પ્રાથચના માત્ર તમને માગચદશચન માટે જ છે . તમે તમારા પોતાના શબ્દો અને
ભાિના િાપરીને પણ પ્રાથચના કરી શકો છો.

વપ્ર્ પ્રભુ ઇસુ, આજે, મને સમજા્ુાં છે કે તમે મારા માટે િધસ્તાંભ પર કે િુાં અદભૂત કા્ચ ક્ુું છે . મારા માટે
મૃત્્ુ પામ્્ા, તમાર મૂર્લ્િાન રક્ત િહેિ્ાવ્ુાં અને મારા પાપોને માટે વકાં મત ચૂકિી કે જેથી મને માફી મળે .
બાઇબલ મને જણાિે છે કે જે કોઈ તમારા પર વિશ્વાસ કરે છે તેઓ તેમના પાપોથી મુવક્ત મેળિે છે .
આજે, હુ ાં વનણચ્ કરાં છુ કે હુ ાં તમને પ્રભુ તરીકે વસ્િકાર છુ અને તમે મારા માટે િધસ્તાંભ ઉપર મૃત્્ુ પામ્્ા
અને મરણમાાંથી સજીિન થ્ા એિો વિશ્વાસ કરાં છુ. હુ ાં જાણુાં છુ કે હુ ાં મારા સારા કા્ોથી મારો બચાિ કરી
શકતો નથી કે અન્ કોઈ વ્વક્ત મને બચાિી શકે એમ નથી. હુ ાં મારા પાપોની માફી માટે અન્ કોઈ ઉપા્
કરી શકતો નથી.
આજે, હુ ાં મારા હ્રદ્માાં વિશ્વાસ કરાં છુ અને મારા મોાંઢાથી કબુલ કરાં છુ કે તમે મારા માટે મૃત્્ુ પામ્્ા, તમે
મારા પાપોની માફીને માટે વકાં મત ચૂકિી, તમે મારા માટે મૃત્્ુમાથી સજીિન થ્ા, અને તમારા પરના મારા
વિશ્વાસે કરીને મને પાપોની માફી અને શુધ્ ધતા મળી છે .
ઇસુ પ્રભુ તમારો આભાર, તમને પ્રેમ કરિામાાં, તમને િધુ ઓળખિામાાં અને તમને વિશ્વાસુ બની રહેિામાાં
મને મદદરૂપ થજો. આમેન.

ઓલ પીપલ ચચચ
બાઈબલ કોલેજ અને વમવનસ્ટર ી ટર ે વનાંગ સેંટર
ઓલ પીપલ ચચચ બાઈબલ કોલેજ અને વમવનસ્ટર ી ટર ે વનાંગ સેંટર (APC-BC), દ્વારા ભારતના બેંગલોર શહેર ખાતે,
આત્માથી ભરપૂર, અવભવષક્ત, હાથિગી તાલીમ, પવિત્ર આત્માની અલૌવકક શવક્તની સાથે સાથે સૈધ્ ધાાંવકત વનપૂણતા
અને િૈચાવરક ઉત્તેજના િ્ે સેિાને સમૃધ્ ધ કરિા ઈશ્વરના િચનોનો અભ્્ાસ પૂરો પા્િામાાં આિે છે . અમે માનીએ
છીએ કે વ્વક્તના સિાુંગી વિકાસ માટે ઈશ્વરના ગુણો તાિશ્્ કરે તેિા, િચનમાાં ઊાં્ે સુધી મૂળ નાાંખેલા, વચનહો,
આિ્ો, ચમત્કારોને શવક્તશાળી રીતે પ્રદવશચત કરે – આ બધી જ બાબતો ઈશ્વર સાથેના ગાઢ સાંબાંધમાાં િહેતી થા્.
APC-BC ખાતે, વનપૂણ વશક્ષણની સાથે સાથે, અમે એ બાબત પર ખાસ ભાર મૂકીએ છીએ કે ઈશ્વરના પ્રેમને પ્રદવશચત
કરિામાાં આિે, પવિત્ર આત્માની હાજરી અને ઈશ્વરના સિચશવક્તમાન કા્ો અવભવષક્ત થા્. અસાંખ ્ ્ુ િા ભાઈઓ
અને બહેનોને તાલીમ આપીને મોકલિામાાં આવ્ા છે કે જેથી તેઓ તેમના જીિનમાાં ઈશ્વરી્ એ્ાને પુણચ કરી શકે .
અમે ત્રણ પ્રકારના કા્ચક્રમો ચલાિીએ છીએ:
ઈશ્વરવિદ્યા અને વિસ્તી સેિામાાં એક િષચનો સવટચ વફકે ટ અભ્્ાસક્રમ (C.Th)
ઈશ્વરવિદ્યા અને વિસ્તી સેિામાાં બે િષચનો વ્પ્લોમા અભ્્ાસક્રમ (Dip.Th)
ઈશ્વરવિદ્યા અને વિસ્તી સેિામાાં ત્રણ િષચનો સ્નાતક અભ્્ાસક્રમ (B.Th)
સોમિાર થી શુક્રિાર ૯:00 થી ૧:00 દરમ્્ાન દરરોજ િગો ચલાિિામાાં આિે છે . બહારથી અભ્્ાસ કરતાાં , કા્ચરત
વ્િસા્ીઓ અને ગૃહસ્થો પણ તેઓના કામ પૂરા ક્ાચ બાદ ૧:૦૦ િાગ્્ા પછી િગોમાાં હાજરી આઓઈ શકે છે અને
અભ્્ાસ ચાલુ રાખી શકે છે . જેઓ રહેિાસી વિદ્યાથી તરીકે અભ્્ાસ કરિા માાંગે છે તેિા પુરષો અને બહેનો માટે
અલગ અલગ છાત્રાલ્ોની વ્િસ્થા છે . સપ્તાહના ચાલુ વદિસો દરમ્્ાન, ૨:૦૦ થી ૫:૦૦ દરમ્્ાન વિદ્યાથીઓ વફર્લ્
િકચ , વિશેષ વશવબરોમાાં, બપોર પછીના પ્રાથચના અને સ્તુવતના કા્ચક્રમોમાાં ભાગ લે છે . જેઓ બહારથી અભ્્ાસ કરે છે
તેિા વિદ્યાથીઓએ માટે બપોર પછીના સેશન િૈકવર્લપક રાખિામા આવ્ા છે . શવનિાર અને રવિિારની સ્થાવનક
માં્ળીઓમાાં સેિા આપિા માટે ઉતેજન આપિામાાં આિે છે .
કોલેજ, અભ્્ાસક્રમ, ્ોગ્્તા, અભ્્ાસનો ખચચ વિગેર ે માવહતી માટે અને અરજી કરિા માટે કૃ પા કરી
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