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बदल

1. बदल एक आवश्यक प्रक्रिया

बदल! आमच्या सभोवताली गोष्टी सतत बदलत असतात. आम्ही जगभरात सामावजक राजकीय,
आर्थचक आवण इतर अनेक बदल घडताना पाहत असतो. सवच काही नेहमीच सारखे असते असे
नाही. “आज जगात एक गोष्ट वस्थर आहे आवण ती म्हणजे बदल!” “बदल” शब्द एखादी घटना
ककं वा प्रद्रक्रया दाखवतो ज्यामुळे वस्तू तयांच्या वतचमान दशेपासून वभन्न असतात.
बदल विस्ती व्यक्तीसाठी सुद्धा महत्त्वाचा आहे! आमच्या विस्ती जीवनाची सुरुवात पश्चातापाने
झाली, जो मुख्यतवेकरून अंतःकरणाचा आवण मनाचा, पापापासून आवण सैतानापासून वजवंत
परमेश्वराकडे बदल आहे. तयाच िणी परमेश्वराने आम्हाला आतून बदलून टाकले. आमचा नव्याने
जन्म झाला! आम्ही विस्तामध्ये नवी उतपत्ती झालो. एका िणात परमेश्वराने आमच्यामध्ये
वनमाचण घडवून आणला आवण आम्हास अंधारातून प्रकाशात, सैतानाच्या बंधनापासून मुक्त करून
विस्तामध्ये स्वतंत्र के ले. विस्ती जीवन ही बदलाची सतत प्रद्रक्रया आहे. परमेश्वराने आम्हाला
आधीपासूनच ठरववले आहे की आम्ही “आपल्या पुत्राच्या प्रवतमेप्रमाणे बनावे” (रोम 8:29अ).
बदलाच्या सतत प्रद्रक्रयेद्वारे आम्ही पूवी जसे होतो तयातून बदलून पूणचपणे विस्तासमान झालो.
आपण तया बदलाच्या थोर द्रदवसाकडे आशेने पाहत आहोत जेव्हा स्वतः प्रभू येशू विस्त स्वगाचतून
कण्याचच्या नादासोबत उतरून येईल आवण वनवमषभरात आम्ही सवच बदलून जाऊ (1 कररं थ 15
51-52). जे मरणाधीन आहे ते अमरतव धारण करतील. “कारण जसा तो आहे तसाच तो

आपल्याला द्रदसेल” (1 योहान 3:2ब).
विस्तामधील आमच्या जीवनाची सुरुवात तवररत बदलाच्या घटनेने घडू न आली आवण वतचा
शेवट दुसऱ्या बदलाच्या तातकावलक घटनेत होतो. तथावप या दोन बबंदंम
ु ध्ये बदलाची एक सतत
प्रद्रक्रया आहे. हे पुस्तक तया ववषयावर ववचार करते आवण मुख्यतवेकरून प्रेरणादायक आहे आवण
बदलाच्या या सतत प्रद्रक्रयेत सद्रक्रयपणे सहभागी होण्यासाठी आम्हास प्रोतसाहन देणे हा तयाचा
हेतू आहे. आम्ही आमच्या जीवनातील अशा िेत्रांवर ववचार करू ज्यांस बदलाच्या प्रद्रक्रयेच्या
अधीन होण्याची गरज आहे.
2 कररं थ. 3:18
परं तु आपल्या मुखांवर आच्छादन नसलेले आपण सवच जण आरशाप्रमाणे ‘प्रभूच्या वैभवाचे’ प्रवतबबंब
पाडत आहोत; आवण प्रभू जो आतमा तयाच्या द्वारे , तेजवस्वतेच्या परं परे न,े आपले रूपांतर होत असता
आपण तयाच्याशी समरूप होत आहोत.
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जर आमचे लि प्रभूवर कें द्रित असेल, तर तो याचा अटळ पररणाम आहे की आम्ही तयाच्या
प्रवतरूपात बदलून जाऊ. खरे म्हणजे, आम्ही तयाच्या वजतके जवळ जाऊ वजतके जास्त आम्ही
तयाच्या तेजवस्वतेकडे, गौरवाकडे पाहू, वततके अवधक आम्ही आमच्या जीवनातील ती िेत्रे
ओळखावयास सुरूवात करू ज्यांत बदल घडवून आणण्याची गरज आहे. हे वचन आम्हास सांगते
की आम्ही “बदलत आहोत” (कृ पा करून चालू वतचमान काळ सूवचत करतो की ती द्रक्रया सुरू
आहे). आम्ही बदलत असतांना, आपण तेजवस्वतेकडे, गौरवापासून गौरवाकडे प्रगती करीत
आहोत. म्हणून बदल ही एक आवश्यक प्रद्रक्रया आहे ज्यात आपण एका िेत्रापासून दुसऱ्या
िेत्राकडे वाढत जातो. यामुळे आवतमक वाढ ककं वा प्रगती घडू न येते. बदलावाचून आध्यावतमक
वाढ होऊ शकत नाही कारण वाढ स्वतः एक बदलाची प्रद्रक्रया आहे. आमचा ववश्वास आहे की
परमेश्वराची ही इच्छा आहे की तयाच्या कोणतयाही मुलांनी अवधक काळपयंत तयाच आध्यावतमक
दशेत राहावे. आम्ही कुं रठत आवण अवरूद्ध व्हावे अशी परमेश्वराची इच्छा नाही.
जेव्हा आमच्या आध्यावतमक जीवनांची बाब येते, तेव्हा आमच्या दैनंद्रदन अवस्ततवाच्या प्रतयेक
पैलूत हे द्रदसून आले पावहजे. आपण आपल्या व्यवक्तमतवात, वतचनात, बुद्धीत, कौशल्यात,
योग्यतेत, पैश्यात, योजनेत, ध्येयात, आवण यासारख्या गोष्टींत बदलाचे स्वागत के ले पावहजे.
आमच्या जीवनांच्या प्रतयेक िेत्रात “तेजवस्वतेचा परं परे त” (गौरवापासून गौरवाकडे) पुढे
वाढण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी दृढवनश्चय आवण बुवद्धमान असले पावहजे. खरे पाहता, परमेश्वरास
पृथ्वीवरील आमच्या जीवनांच्या प्रतयेक तपशीलात रूवच आहे - वशिण, कररयर, कु टूंब,
व्यवसाय, आवण सेवा. यापैकी प्रतयेक िेत्रात, नेहमीच उच्च आवण उत्तम गोष्टी असतात ज्यासाठी
आम्ही प्रयत्न के ला पावहजे.
उदाहरणाथच, आपण एक यशस्वी डॉक्टर आहात, आपण बरे होण्यासाठी प्रयत्न करू शकता.
कदावचत आपण नवीन पद्धतींचा ववचार करू शकता ज्याद्वारे ज्यांना उपचाराची सोय प्राप्त
करता येत नाही, ककं वा उपचाराची साधने नाहीत अशा लोकांसाठी आपण औषध आणण्यात
मदत करू शकता. आपण अशा गोष्टी करण्याचा ववचार करू शकता ज्या पूवी आपल्या योजनेचा
भाग नव्हतया. ववद्याथी या नातयाने, आपण आपल्या ज्ञानात आवण कायचिमतेत सुधारणा
करण्यासाठी प्रयत्न करू शकता. गृवहणी म्हणून, आपण देखरे ख आवण आपल्या कु टुंबास जे सुख
देता तयाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करू शकता. सेवक या नातयाने आपण आपल्या
वक्तृ तवकलेत आवण व्याख्याशास्त्रात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करू शकता. तथावप, जर आपण
“बदलण्यास” इच्छु क असाल तर यापैकी प्रतयेक गोष्ट शक्य होईल. पुढील प्रकरणांत, आपण
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बदलाचा काही िेत्रांवर ववचार करू या.
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2. आमचे हेतू आक्रि इच्छा याांत बदल

स्तोत्र 51:10
हे देवा, माझ्या ठायी शुद्ध हृदय उतपन्न कर; माझ्या ठायी वस्थर असा आतमा पुन्हा घाल.

आमचे हेतू आवण इच्छा अतयंत महतवपूणच आहेत. आम्हास हे समजण्याची गरज आहे की अवतशय
आध्यावतमक आवण सतप्रवृत्त विस्ती ववश्वासणाऱ्याचे हेतू आवण इच्छा काही बाबतीत चुकीचे असू
शकतात. आमच्यापैकी कोणीही या सारख्या वाईटाववरूद्ध सहज सुरवित नाही. तयाऐवजी,
आम्हास या गोष्टींववरूद्ध सतत सावध असले पावहजे. प्रभू आम्हास उपदेश देतो, “सवच रिणीय

वस्तूंपेिा आपल्या अंत:करणाचे ववशेष रिण कर, कारण तयात जीवनाचा उगम आहे” (नीवतसूत्रे
4:23). चुकीच्या हेतूंचे गुलाम बनण्यापासून स्वतःच्या अंतःकरणाचे रिण करण्याची जबाबदारी
आमची आहे. जर आम्ही आपल्या अंतःकरणांचा माग घेतला आवण खरोखर असे हेतू आवण इच्छा
आहे हे ओळखले तर तयात काहीही वावगे नाही. हे महतवपूणच आहे आवण बदलाकडे पवहले पाऊल
आहे. पववत्र शास्त्र आम्हास वारं वार सांगते की आम्ही स्वतःचे परीिण के ले पावहजे.
1 कररं थ. 11:28
म्हणून माणसाने आतमपरीिण करावे आवण मग तया भाकरीतून खावे व तया प्याल्यातून प्यावे.
1 कररं थ. 11:31
आपण आपला न्यायवनवाडा के ला असता तर आपल्यावर दंड ओढवला नसता.
2 कररं थ. 13:5
तुम्ही ववश्वासात आहात ककं वा नाही ह्याववषयी आपली परीिा करा; आपली प्रतीती पाहा, येशू विस्त
तुमच्या ठायी आहे असे तुम्ही स्वतःसंबध
ं ाने समजता ना? नाहीतर तुम्ही पसंतीस उतरलेले नाही.

सेवत
े ील हेतू
चुकीचे हेतू आवण इच्छा ओळखल्यानंतर आम्हाला तयांस कबूल करण्याची आवण प्रभूला
आमच्यात बदल घडवून आणण्याची ववनंती करण्याची गरज आहे. दावीदासमान प्राथचना करा :

“हे देवा, माझ्या ठायी शुद्ध हृदय उतपन्न कर; माझ्या ठायी वस्थर असा आतमा पुन्हा घाल” (स्तोत्र
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51:10). वैय्यवक्तकररतया, आमच्या स्वतःच्या जीवनात लोकांची सेवा करीत असतांना, आम्ही
स्वतःस अनेक वेगवेगळ्या िेत्रांत चुकीच्या हेतूंववरूद्ध स्वतःचे रिण के ले पावहजे. आम्हाला
स्वतःस हे ववचारण्याची गरज आहे, “हे मी का करीत आहे? माझा हेतू काय आहे? माझी खरी
इच्छा काय आहे?” उदाहरणाथच, जर आम्हाला एखाद्या रठकाणी सेवा करण्यासाठी वनमंवत्रत
करण्यात आले, तर आपण प्रभूला ववनंती के ली पावहजे की तेथे जाण्यापूवी आपली अंतःकरणे
तयार करावी आवण आम्हास शुद्ध हेतू द्यावा. आमच्या सेवेस जी देणगी द्रदली जाते तयावर लि
कें द्रित करण्यापासून आम्ही आपल्या हृदयाचे रिण के ले पावहजे. परमेश्वराच्या प्रीतीच्या आवण
सामथ्याचच्या अलौद्रकक प्रदशचनाची इच्छा धरीत असतांना, “अतयंत अवभवषक्त परमेश्वराचे सेवक
” म्हणून मान्यता वमळववण्याच्या गुप्त हेतूपासून आपण आपल्या अंतःकरणाचे या रिण के ले
पावहजे. सेवेत वाढण्याचा प्रयत्न करीत असतांना, आम्हास आमच्या स्वतःच्या “सेवेची” अथवा
“राज्याची” वाढ करण्याच्या इच्छेपासून आपल्या अंतःकरणाचे रिण करण्याची गरज आहे.
आपण सतत स्वतःस ही आठवण करून देण्याची गरज आहे की हे “परमेश्वराचे कायच” नाही, तर
“आमचे कायच” आहे. आवण हे “परमेश्वराचे राज्य” आहे, “आमचे राज्य” नाही.
मी सेवेत जागरूकतेच्या महतवावर जोर द्रदला आहे कारण आमचे हेतू आवण इच्छा आमच्या
जीवनातील अनेक गोष्टी ठरववतात आवण प्रभाववत करतात. सवाचत जास्त म्हणजे, परमेश्वर
आमच्या बाहेरील अवभव्यक्तींपलीकडे पाहतो. “मानवासारखे परमेश्वराचे पाहणे नसते; मानव

बाहेरचे स्वरूप पाहतो पण परमेश्वर हृदय पाहतो” (1 शमुवेल 16:7ब). परमेश्वराची इच्छा आहे
की आमच्या आंतररक मनुष्यतवात सतय असावे (स्तोत्र 51:6). आपले हेतू आवण इच्छा या ववषयी
सदा जागृत असा. ते जर योग्य नसतील, तर प्रभूजवळ जा आवण तयाला ववनंती करा की तयाने
आपणात बदल घडवून आणावा!!
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3. आमचे क्रवचार, प्रवृत्ती, भाषा आक्रि वततन

रोम. 12:2ब
म्हणून ह्या युगाबरोबर समरूप होऊ नका, तर आपल्या मनाच्या नवीकरणाने स्वतरूचे रूपांतर होऊ
द्या.
इद्रफस 4:23
आवण तुम्ही आपल्या मनोवृत्तीत नवे व्हावे.
1 तीमथ्य. 4:12
कोणी तुझ्या तारुण्याला तुच्छ मानू नये; तर भाषण, वतचन, प्रीती, (आतमा), ववश्वास व शुद्धता ह्यांववषयी
ववश्वास ठे वणाघर््य
् ांचा द्रकत्ता हो.

प्रभू आमच्या ववचारात आवण वृत्तीमध्ये बदल पाहू इवच्छतो. “आपल्या मनाच्या नवीकरणाने”
(रोम 12:2) दशचववते की आमच्या दृवष्टकोनात, प्रवृत्तीमध्ये, आवण ज्याप्रकारे आपण ववचार करतो
तयामध्ये बदल घडू न आला पावहजे. याचे अनेक पैलू आहे. आपण “जगीक ववचार” करण्यापासून
अथवा “जगीक” वृत्ती बाळगण्यापासून बदल के ला पावहजे आवण परमेश्वराचे ववचार आवण वृत्ती
धारण करावी. आपण “खालच्या” स्तरावरील ववचार करण्यापासून मुक्त होण्याची आवण आपले
आदशच उं चवून वचनांनुसार आवण ववश्वासाच्या दृवष्टकोनातून ववचार करण्याची गरज आहे.
आमच्यापैकी काहींना आपल्या वनराशावादापासून मुक्त होण्याची, “असे होऊ शकत नाही” या
नकारातमक दृवष्टकोनापासून परावृत्त होण्याची गरज आहे, आवण आपण परमेश्वरामधील सरळ
ववश्वासाद्वारे उपलब्ध मोठ्या शक्यता पाहण्यास सुरूवात करावी. आमच्यापैकी काही “जुन्या
पद्धतीने” काम करण्यात इतके गुंतलेले असतो की आपण “ताजे आवण नवे” स्वीकारण्यास
अवनच्छु क असतो जे स्वतः प्रभू करू इवच्छतो. आमच्या धार्मचक प्रथा आवण परं परांनी आमच्या
ववचारास असे बांधून ठे वले आहे की आम्ही असे गृहीत धरतो की आम्हास जसे वशकववण्यात आले
आहे तयावशवाय दुसऱ्या पद्धतीने आम्हाला ते करता येत नाही.
आणखी काही लोकांस अशी स्वप्ने आहेत जी अवतशय लहान आहे, अशा महतवाकांिा आहेत ज्या
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अगदी छोट्या आहेत, दृष्टांत आहेत जे अगदी मंद आहेत की तयांस या िेत्रांत बदल पाहण्याची
गरज आहे. आम्हाला मोठी स्वप्ने पाहण्याची, परमेश्वरासाठी फार काही संपादन करण्याची
इच्छा, आवण अशी दशचने बाळगण्याची गरज आहे ज्याद्वारे जगात बदल घडू न येईल. आमच्यापैकी
काही - वैफल्य, पराजय, वनराशा, अथवा संकट यांच्या अनुभवामुळे - औदावसन्य, लाचारी,
अथवा नैराश्याच्या वस्थतीत पडलेले आहेत. तयांच्याठायी प्रगती आवण वाढीची कु ठलीही प्रेरणा,
इच्छा, प्रयत्न नाही. जर आपण परमेश्वरास आमचे थोडे फार सहकायच देण्यास इच्छु क असू, तर
परमेश्वर ते सवचकाही बदलू शकतो!! काही लोक अगदी आळसी असू शकतात, गोष्टींववषयी
वनष्काळजी, आवण अवतशय उदासीन असू शकतात. आम्हास आमच्या वृत्तींमध्ये मोठ्या बदलाची
गरज आहे!! काही लोक सतत आपल्या कामात ववलंब करीत असतात, आवण तयांना तयाबाबत
बदल करण्याची गरज आहे. काही लोक योजना बनववतात आवण खूप बोलतात, पण आपला
“हात नांगराला लावत नाहीत.” यात सुद्धा बदल घडू न आला पावहजे. काही लोक वभती, गवच,
कटुतव अथवा परमेश्वरास प्रसन्न न करणाऱ्या चररत्रगुणांच्या बंधनात आहेत, आवण तो हे
बदलतांना पाहू इवच्छतो. परमेश्वर आमच्या बोलण्यात आवण वागण्यात आम्हाला उं च पातळीवर
नेऊ इवच्छतो. आमचे बोलणे आवण वागणे ववश्वासणाऱ्यास शोभेल असे असावे.
वैय्यवक्तकररतया, आम्हाला आपल्या जीवनात जेव्हा आपल्या योग्य नसलेल्या ववचारांबाबत
अथवा वृत्तींववषयी जाणीव होते, तेव्हा आम्हास प्रभूजवळ जाऊन तयाच्यापुढे हे कबूल करण्याची
आवण प्राथचना करण्याची गरज आहे की तो आम्हास बदलून टाकील. प्रभूसोबत अनेक वषे
चालल्यानंतरही, आम्ही अद्याप आमच्या जीवनातील ती िेत्रे ओळखतो ज्यांत बदल घडवून
आणण्याची गरज आहे. आपण आपल्या स्वतःच्या जीवनातील तया प्रवृत्ती आवण ववचार ओळखू
शकता का जे आपण परमेश्वराजवळ आणू इवच्छता आवण म्हणता, “प्रभू, मला माझ्या जीवनात
हे बदललेले पाहण्याची गरज आहे?”
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4. अनपेक्रित बदलासाठी तयार

योहान 3:8
वारा पावहजे वतकडे वाहतो आवण तयाचा आवाज तुम्ही ऐकता, तरी तो कोठू न येतो व कोठे जातो हे
तुम्हांला कळत नाही; जो कोणी आतम्यापासून जन्मलेला आहे तयाचे असेच आहे.

आतम्याने जन्म पावल्याने आमचा प्रवेश अशा जीवनात होतो जेथे सवच गोष्टी पूणचपणे स्पष्ट करता
येत नाहीत. काही गोष्टींबाबत समपचण करण्याची आवण तयांचा अनुभव करण्याची गरज असते.
प्रभू येशूने आतम्याद्वारे घडवून आणलेल्या नव्या जन्माची तुलना वाऱ्याशी के ली आहे जो हवा तेथे
वाहतो. आपण तयाचा के वळ अनुभव करू शकतो. आम्हास तयाचा वनवश्चत आरं भ अथवा गंतव्य
स्थान माहीत नसते. म्हणून सुद्धा, आतम्याची अनेक कामे पूणचपणे स्पष्ट करता येत नाहीत. काही
घडले आहे ते आपण के वळ अनुभवू शकतो आवण जाणू शकतो. कधी कधी प्रभू आमच्या
जीवनातील घटना आवण पररवस्थतींना एकत्र आणतो, ज्या आमच्यासाठी पूणचपणे अनपेवित
असतात. आम्हाला या गोष्टीचे पूणच ज्ञान नसते की आमचा सामना अशा गोष्टींशी होईल. तया
आमच्या योजनांचा भाग नव्हतया. तथावप, प्रभूस शरण जाणे आवण “वारा जेथे वाहतो तेथे जाणे
” शहाणपणाचे आहे. अनपेवित बदलांसाठी तयार असण्यास वशकणे अवतशय महतवाचे आहे, जे
बदल प्रभू आमच्या जीवनात घडवून आणतो. ते आमच्या जीवनातील पररवतचन बबंदू असू
शकतात.

आमच्या सेवत
े बदल
एमी (माझी पत्नी) आवण मी अनेक घटनांववषयी सांगू शकतो की कशाप्रकारे परमेश्वराने
अनपेवित बदलांचा उपयोग करून आम्हाला अशा गोष्टींकडे पुढे नेले ज्या तयाने आमच्यासाठी
राखून ठे वल्या होतया. 1995च्या सुमारास, माझे वडील व्यवसायाच्या वनवमत्ताने अमेररके स गेले.
तयांनी मी राहत असलेल्या न्यू जसीच्या न्यू ब्रून्सववक येथे एक रात्र थांबून मला भेट देण्याचे
ठरववले. ते शवनवारी आले आवण दुसऱ्या द्रदवशी सायंकाळी ते जाणार होते. माझ्या ववडलांस
नेहमीच आद्रिकन अमेररकन मंडळीस भेट देण्याची इच्छा होती कारण तयांचे गायन आवण
उपासनेची शैली अनुभवण्याची तयांची नेहमी इच्छा असे. मी तयापूवी कधीही तशाप्रकारची
उतसाहपूणच उपासना, स्वतःप्रेररत गाणे कधीही पावहले ककं वा अनुभव के ले नव्हते. ते अवतशय उं च
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स्वरात होते, कणचबधीर करणारे होते, आवण असे वाटले की इमारत खाली येईल! कमीत कमी
मला तसे वाटले! तयावेळेपयंत, मी ववद्यापीठातील कोररयन अमेररकन बंधूभवगनींशी सहभावगतव
करीत होतो. आम्ही स्तवनात स्वातंत्र्याचा अनुभव करीत होतो, तरीही तयाची तुलना मी तेथे जे
पावहले तयाच्याशी होत नव्हती. तयावेळी माझ्या मनात हजारो ववचार आले. मी आपल्या
अंतःकरणात सखोलपणे हे जाणले की उपासनेत असे स्वातंत्र्य योग्य होते. माझी नेहमी अशी
इच्छा होती की प्रभूसमोर स्तुती व उपासना व्यक्त करण्यास आम्ही स्वतंत्र असले पावहजे. पण
या आद्रिकन अमेररकन मंडळीत जे घडत होते तयाच्या तुलनेत, मी वीटेच्या बभंतीसारखा ताठ
असल्यासारखे वाटत होते. नंतर तया द्रदवशी जेव्हा मी एकटा होतो, तेव्हा मला फार
गोंधळल्यासारखे वाटले. माझ्यातील एक भाग म्हणाला, “प्रभू, मला तेथे पुन्हा जावयाचे नाही.
मला तयांच्यासारखे कधीही बनता येणे शक्य नाही. आवण मला तो आवाज सहन होणार नाही.”
माझ्यातील दुसरा भाग म्हणाला, “प्रभू, तयांच्याजवळ जे आहे ते मला खरोखर हवे आहे - तुझी
उपासना करण्यासाठी तशाप्रकारचे स्वातंत्र्य.” सारांश म्हणजे, मी तेथे परत गेलो आवण जेव्हा
एमीदेखील माझ्यासोबत आली, तेव्हा आम्ही दोघे एकत्र परत गेलो. फारच थोड्या काळात, मला
तया मंडळीत सेवा करण्याची संधी वमळाली आवण आम्ही दर बुधवार रात्री तसे करीत असू.
आम्हास अवत उत्तम आद्रिकन अमेररकन बंधू भवगनींची भेट घेता आली. आमची भेट मॅन्यूएल
आवण तावनयाशी झाली, हे स्पॅवनश बोलणारे दाम्पतय तेथे आलेले होते. नंतर, आम्हाला ते रोपण
करीत असलेल्या वहस्पॅवनक मंडळीत सेवा करण्यासाठी वनमंत्रण देण्यात आले. तयानंतर लवकरच,
आम्ही वहस्पॅवनक मंडळीच्या जीवनात आणखी बरे च काही सामावयक करू शकलो. मॅन्युएल आवण
तावनया वचनाचा अभ्यास करण्यासाठी दर आठवड्यास आमच्यासोबत वेळ घालववत. एमीने
वहस्पॅवनक मंडळीच्या संगीत सेवेत मदत के ली आवण तयांच्या मदतीने आम्ही नोव्हेंबर 1996
मध्ये सेवेसाठी इक्वाडोर येथे गेलो! न्यू ब्रून्सववकमध्ये एक रात्र माझे वडील थांबले तयाची श्ृंखला
प्रद्रक्रया म्हणून काय काय घडू न आले ते पाहा!! अनपेवित? अवश्य!! आपण तयाची योजना
आखली का? वनवश्चतच नाही!! आम्ही के वळ तेथे जावयास वशकलो जेथे आतम्याचा वारा वाहत
होता. आम्ही कधीही कल्पना के ली नाही की आम्ही आद्रिकन अमेररकन ककं वा वहस्पॅवनक
समुदायांस भेट देऊन तेथे सेवा करू. जेथे कोठे तो वाहू इवच्छतो, तेथे आम्ही जाणार!! अनपेवित
बदलासाठी तयार आवण ततपर असा जे परमेश्वर आपल्या जीवनात घडवून आणू इवच्छतो.
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5. बदल - प्रगती आक्रि बढतीसाठी आवश्यक

योहान 12:24
मी तुम्हांला खचीत खचीत सांगतो, गव्हाचा दाणा जवमनीत पडू न मेला नाही तर तो एकटाच राहतो,
आवण मेला तर पुष्कळ पीक देतो.

आपण तेजवस्वतेच्या परं परे ने “बदलत” जातो. म्हणून आज आम्ही अनुभववत असलेल्या
तेजवस्वतेपासून अथवा गौरवाच्या पातळीपासून दुसऱ्या पातळीकडे जाण्यासाठी आधी आपण
बदलले पावहजे. ज्या गोष्टी आम्हाला थोपवून धरतात आवण आमच्या प्रगतीमध्ये अडथळा
आणतात - तया बदलल्या पावहजेत. आम्ही उठू न या गोष्टी जशा आहेत तयासाठी कबूल के ल्या
पावहजेत आवण परमेश्वराच्या मदतीने, आम्ही तयांस बदलतांना पावहले पावहजे. आज आम्ही जेथे
आहोत तयावर ववचार के ला पावहजे की जणू काही आम्ही तया एका “गव्हाच्या दाण्याद्वारे ”
प्रतीकस्वरूपात दशचववले जात आहोत. जर आम्ही तया पररवस्थतीत वाढू इवच्छतो जेथे आम्ही
“पुष्कळ पीक” आणू शकू , तर आम्ही “जमीनीत पडू न” “मेल”े पावहजे, मग “पुष्कळ पीक” देऊ. ही
आमच्यातील बदलाची प्रद्रक्रया आहे. आम्ही प्रथम जमीनीवर पडले पावहजे आवण तयासाठी
नम्रतेची गरज आहे. हे तथ्य स्वीकारण्यासाठी आमच्या वतीने नम्रतेची गरज आहे की आम्हास
बदलण्याची गरज आहे. आम्ही स्वतःस मेले पावहजे. कधी कधी ही दु:खद प्रद्रक्रया असू शकते. मग
आम्हास पुढील तेजवस्वतेच्या, गौरवाच्या पातळीकडे उं चववले जाईल, अशाप्रकारे प्रगतीचा आवण
वाढीचा अनुभव होईल.
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6. बदलाचा आत्मा

उतपत्ती 1:1-3
1 प्रारं भी देवाने आकाश व पृथ्वी ही उतपन्न के ली.
2 आवण पृथ्वी आकारववरवहत व शून्य होती, जलवनधीच्या पृष्ठभागावर अंधकार होता आवण देवाचा
आतमा जलावर तळपत रावहला होता.
3 तेव्हा देव बोलला, “प्रकाश होवो,” आवण प्रकाश झाला.

प्रभूचा आतमा आम्हास तेजवस्वतेच्या परं परे ने बदलत चालला आहे. पववत्र आतमा आमच्यात
बदल घडवून आणणारा अवभकताच आहे. पृथ्वी आकारववरवहत, शून्य, आवण अंधकारमय होती.
पण तरीही परमेश्वराचा आतमा पाण्यावर तळपत होता. परमेश्वर शब्द बोलला, “प्रकाश होवो”
(उतपत्ती 1:3) आवण परमेश्वराचा पराक्रमी पववत्र आतमा अंधारात प्रकाश घेऊन आला.
हे अवतशय महतवाचे आहे की परमेश्वराचा आतमा या वनराकार, अंधकारमय, आवण शून्य
पृथ्वीतलावर तयावेळी तळपत होता जेव्हा परमेश्वर ते वनमाचणशील आवण पुनस्थाचपक शब्द
बोलावयास तयार होता. आम्हास खात्री आहे की परमेश्वराचा आतमा हा बदलाचा आतमा आहे.
तोच बदल आवण रूपांतर घडवून आणतो. जेव्हा पृथ्वीची पुनस्थाचपना झाली तेव्हा तयाने ते
मोठ्या प्रमाणात के ले (उतपत्ती 1). मग, आम्ही द्रकतीतरी अवधक अपेिा करू शकतो की तयाने
परमेश्वराच्या गौरवाने भरून आवण आमच्यात बदल घडवून आमच्या जीवनात कायच करावे,
यासाठी की आम्हास तयाच्या दृष्टीत चांगले बनता यावे. आम्ही तयास ज्या प्रमाणात शरण जातो,
तयाच प्रमाणात तो आमच्यात कायच करतो. आपले अंतःकरण पववत्र आतम्यापुढे मोकळे करा.
स्वतःस तयाजपुढे समर्पचत करा आवण तयाला ववनंती करा की तयाने तुमच्यात बदल घडवून
आणावा. तुमच्या जीवनातील तया िेत्रात मदत करण्यासाठी तयाला ववनंती करा ज्यांत बदलाची
गरज आहे.

परमेश्वराचे वचन बदल घडवून आणते
परमेश्वराच्या उतपत्तीच्या आवण पुनस्थाचपनेच्या कामात, पववत्र आतमा पृथ्वीतलावर तळपत
होता, पण तयाचवेळी अंधकारावर आवण शून्यतेवर परमेश्वराचा शब्द बोलला गेला (उतपत्ती 1).
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तरीसुद्धा, आतमा आवण शब्द एकत्र वमळू न आमच्या जीवनांत बदल घडवून आणतात. आपल्या
अंतःकरणास व मनास परमेश्वराच्या वचनापुढे मोकळे करा. स्वतः परमेश्वराचे वचन वाचा आवण
तयावर मनन करा आवण परमेश्वराचे वचन तयाचे पररवतचनकारक सामथ्यच आपल्या जीवनात मुक्त
करू लागेल.
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प्रार्तना

प्रभू, मला बदल!

वप्रय वपतया, मी येशूच्या नावात तुझ्याजवळ येतो. प्रभू, माझ्या जीवनात अशा गोष्टी आहेत, ज्या
मला द्रदसून येतात, ज्यात बदलाची गरज आहे. प्रभू तुझ्या वचनाच्या आवण आतम्याच्या
सामथ्याचद्वारे माझ्यात बदल घडवून आण. माझी इच्छा आहे की जेथे मी आहे तेथून मला काढू न
तू जेथे आहेस तेथे मला न्यावे. मी जे बनावे असे तुला वाटते ते मी बनावे अशी माझी इच्छा आहे.
तुझ्याजवळ माझ्यासाठी जे काही आहे ते मला प्राप्त करावयाचे आहे. प्रभू, माझ्या मनात व माझ्या
हृदयात बदल घडवून आण. माझे हेतू, माझी प्रवृत्ती, माझे बोलणे, आवण माझ्या वतचनात बदल
घडवून आण. परमेश्वराच्या गोष्टींत प्रगती करण्यासाठी आवण वाढण्यासाठी अडखळण
आणणाऱ्या गोष्टींपासून मला सुटका दे. आमेन.
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ऑल पीपल्स चचचसोबत भावगदारी

ऑल पीपल्स चचच स्थावनक मंडळ्यांच्या रूपात संपूणच भारत देशात, ववशेषतः उत्तर भारतात सुवाताच
गाजवीत आपल्या सरहद्दीपलीकडे सेवा करीत आहे. तयाचे ववशेष ध्येय (अ) पुढाऱ्यास वस्थर करणे, (ब)
तरूणांस सेवेसाठी सुसज्ज करणे आवण (क) विस्ताच्या मंडळीची वाढ करणे आहे. तरूणांसाठी प्रवशिण
सम्मेलन, विस्ती पुढाऱ्यासाठी सभांचे संपूणच वषचभर आयोजन के ले जाते. यावशवाय, पुस्तकांच्या द्रकतयेक
हजारो प्रतींचे इंग्रजी आवण इतर अनेक भारतीय भाषांत ववनामूल्य ववतरण के ले जाते, तयामागे हेतू हा आहे
की ववश्वासणाऱ्यास वचन आवण आतम्यात वाढ करून द्यावी.
आम्ही आपणास वनमंत्रण देतो की एका वेळेचे दान पाठवून ककं वा मावसक आर्थचक दान पाठवून आर्थचकररतया
आमच्यासोबत भावगदारी करावी. संपूणच राष्ट्रात हे कायच करता यावे म्हणून जी दानराशी आपण पाठवू
शकता, तयासाठी आम्ही आपले आभारी राहू.
आपण आपल्या देणग्या चेक/बैंक ड्राफ्टच्या द्वारे ”ऑल पीपल्स चचच, बेंगलोर“ च्या नावावर आमच्या
कायाचलयाच्या पत्त्यावर पाठवू शकता ककं वा खालील मावहतीच्या आधारे आमच्या बँक खातयात टाकू शकता:
Account Name: All Peoples Church
Account Number: 0057213809
IFSC Code: CITI0000004
Bank: Citibank N.A., No. 5,
M.G. Road, Bengaluru, Karnataka 560001
कृ पया लिात ठे वाः ऑल पीपल्स चचचजवळ एफसीआरए परवमट नाही. या कारणास्तव के वळ भारतीय
नागररकांचे बँक अंशदान स्वीकार करता येणार नाही. आपली देणगी पाठवीत असतांना, स्पष्टपणे वलहा की
आपण एपीसी सेवेच्या कोणज्या िेत्रासाठी दान पाठवू इवच्छता.
तयाचप्रमाणे, आमच्यासाठी व आमच्या सेवाकायाचसाठी शक्य तेव्हा प्राथचना करणे ववसरता कामा नये.
धन्यवाद आवण परमेश्वर देव आपणास आशीवाचद्रदत करो!

FREE PUBLICATIONS
A Church in Revival*

Offenses—Don’t Take Them

A Real Place Called Heaven

Open Heavens*

A Time for Every Purpose

Our Redemption

Ancient Landmarks*

Receiving God’s Guidance

Baptism in the Holy Spirit

Revivals, Visitations and Moves of God

Being Spiritually Minded and Earthly Wise

Shhh! No Gossip!

Biblical Attitude Towards Work

Speak Your Faith *

Breaking

Personal

and

Generational

The Conquest of the Mind

Bondages

The Father’s Love

Change*

The House of God

Code of Honor

The Kingdom of God

Divine Favor*

The Mighty Name of Jesus *

Divine Order in the Citywide Church

The Night Seasons of Life

Don’t Compromise Your Calling*

The Power of Commitment*

Don’t Lose Hope

The Presence of God

Equipping the Saints

The Redemptive Heart of God

Foundations (Track 1)

The Refiner’s Fire

Fulfilling God’s Purpose for Your Life

The Spirit of Wisdom, Revelation and Power*

Giving Birth to the Purposes of God*

The Wonderful Benefits of speaking in

God Is a Good God

Tongues

God’s Word

Timeless Principles for the Workplace

How to Help Your Pastor

Understanding the Prophetic

Integrity

Water Baptism

Kingdom Builders

We Are Different*

Laying the Axe to the Root

Who We Are in Christ

Living Life Without Strife*

Women in the Workplace

Marriage and Family

Work Its Original Design

Ministering Healing and Deliverance

वरील सवच पुस्तके पीडीएफ आवृत्तीत ववनामूल्य डाऊनलोडसाठी आमच्या चचचच्या संकेतस्थळावर
apcwo.org/publications उपलब्ध आहेत. यापैकी काही पुस्तके इतर भाषांतही उपलब्ध आहेत. ह्या
पुस्तकांची ववनामूल्य मुद्रित प्रत प्राप्त करण्यासाठी ई-मेल या डाकद्वारे आमच्याशी संपकच करावा.
तसेच, ववनामूल्य ऑवडयो आवण वववडयो संदेश, संदेशाचे नोट्स टी.वी. कायचक्रम आवण इतर अनेक
सामुग्रींसाठी आमच्या संकेतस्थळास भेट द्यावी : apcwo.org

ऑल पीपल्स चचच

बँगलोर शहरात मीठ आवण प्रकाश ठरावे, आवण भारत देशात तसेच संपूणच जगातील राष्ट्रांत एक आवाज़
बनणे हा ऑल पीपल्स चचच (एपीसी) चा दृष्टांत आहे.
एपीसीमध्ये आम्ही देवाचे संपूणच वचन कु ठल्याही प्रकारची तडजोड न करता, पववत्र आतम्याच्या अवभषेकाने
व प्रकटीकरणाने सादर करण्याप्रत वचनबद्ध आहोत. आमचा ववश्वास आहे की उत्तम संगीत, रचनातमक
सादरीकरण, बुवद्धमत्तापूणच ततवसमथचन, समकालीन सेवाकायाचच्या पद्धती, आधुवनक तंत्रज्ञान इतयादी गोष्टी
पववत्र आतम्याची वचन्हे, चमतकार, अद्भुत काये, आवण पववत्र आतम्याच्या कृ पादानांद्वारे वचनाची घोषणा
करण्याच्या देवाने नेमलल्या पद्धतीची जागा घेऊ शकत नाहीत (1 कररंथ 2:4,5; इबी. 2:3,4). आमचा
ववषय येशू आहे, आमची ववषयवस्तु वचन आहे, आमची पद्धत पववत्र आतम्याचे सामथ्यच आहे, आमचा आवेश
लोक आहेत, आवण आमचे ध्येय विस्तासमान पररपक्वता आहे.
आमचे मुख्यालय बँगलोर येथे आहे, पण ऑल पीपल्स चचचच्या भारतात द्रकतयेक रठकाणी शाखा आहेत. ऑल
पीपल्स चचचची वतचमान यादी आवण संपकच सूचना यासाठी आमच्या संकेतस्थळास भेट द्यावी :
www.apcwo.org/locations ककं वा या पत्त्यावर ई-मेल पाठवावा : contact@apcwo.org

आपणास माहीत आहे का की देव आपणावर प्रीती करतो?

सुमारे 2000 वषांपूवी, देव मानव म्हणून या जगात आला. तयाचे नाव येशू आहे. तो वसद्ध पापरवहत
जीवन जगला. येशू हा देहधारी परमेश्वर होता, म्हणून जे काही तयाने म्हटले आवण के ले, तयाद्वारे तयाने
देवास आमच्यावर प्रगट के ले. तो जी वचने बोलला, तो देवाची वचने बोलला. तयाने जी काये के ली,
ती देवाची काये होती. येशूने पृथ्वीवर अनेक चमतकार के ले. तयाने रोग्यांस व क्लेवशतांस बरे के ले.
तयाने आंधळ्यांचे डोळे उघडले, लंगड्यांस चालववले आवण प्रतयेक प्रकारचे रोग व आजार तयाने बरे
के ले. भाकरीच्या तुकड्यास आश्चयचजनकररतया बहुगुवणत करून तयाने भुकेल्यास अन्न द्रदले, वादळ शांत
के ले आवण इतर अनेक अद्भुत गोष्टी के ल्या.
ह्या सवच गोष्टी आम्हास प्रगट करतात की देव चांगला परमेश्वर आहे ज्याची इच्छा आहे की लोकांनी
बरे, स्वस्थ, आरोग्यसंपन्न आवण आनंद्रदत असावे. देव लोकांच्या गरजा पूणच करू इवच्छतो.
तर, देवाने मनुष्य बनण्याचा आवण आमच्या जगात प्रवेश करण्याचा वनणचय का घ्यावा? येशू का
आला?
आम्ही सवांनी पाप के ले आहे आवण अशा गोष्टी के ल्या आहेत ज्या आम्हास उतपन्न करणाऱ्या देवासमोर
अमान्य आहेत. पापाचे पररणाम आहेत. पाप हे देव आवण मानवातील एका मोठ्या बभंतीसारखे आहे
जी पार करता येत नाही. पाप हे आम्हास देवापासून वेगळे करते. ज्याने आम्हास उतपन्न के ले आहे
तयास जाणण्याच्या आवण तयाच्यासोबत अथचपूणच नाते स्थापन करण्याच्या मागाचत ते आम्हास
अडखळण आणते. म्हणून, आमच्यापैकी द्रकतयेक जण इतर गोष्टींनी हे ररक्त स्थान भरून टाकण्याचा
प्रयत्न करतात.
आमच्या पापांचा दुसरा पररणाम देवापासून सदाकाळसाठी अलग होणे होय. देवाच्या न्यायालयात,
पापाचे वेतन मरण आहे. मृतयू देवापासून दूर नरकात सावचकावलक ताटातूट आहे.
पण, सुवाताच ही आहे की आपण पापांपासून मुक्त राहू शकतो आवण देवाशी पुन्हा नाते स्थापन करू
शकतो. बायबल म्हणते, “पापाचे वेतन मरण आहे, पण दे वाचे कृ पादान आपल्या प्रभु येशू विस्तामध्ये
सावचकावलक जीवन आहे” (रोवमयों 6:23). येशूने जेव्हा वधस्तंभावर जेव्हा आपला प्राण द्रदला, तेव्हा
तयाने संपूणच जगाच्या पापांची ककं मत चुकववली, मग तीन द्रदवसानंतर तो पुन्हा जीवंत झाला, तयाने
अनेकांस स्वतःला जीवंत दाखववले आवण मग तो स्वगाचस परतला. देव प्रीती आवण दयेचा देव आहे.

तयाची अशी इच्छा नाही की कोणीही व्यक्तीने नरकात नाश व्हावे. म्हणून तो संपूणच मानवजातीस
पापापासून आवण तयाच्या स्थायी पररणामांपासून मुक्त होण्याचा मागच दाखवावयास आला. तो
पाप्यांस तारावयास - आपल्यासाख्या आवण माझ्यासारख्या लोकांस पापापासून आवण सावचकावलक
मृतयूपासून वाचवावयास आला.
पापांची ही ववनामूल्य िमा प्राप्त करण्यासाठी, बायबल आम्हास सांगते की आम्ही फक्त एक गोष्ट के ली
पावहजे - प्रभु येशू विस्ताने वधस्तंभावर जे काही के ले तयाचा स्वीकार करणे आवण संपूणच अंतःकरणाने
तयाच्याठायी ववश्वास धरणे.
“तयाच्यावर ववश्वास ठे वणाऱ्या प्रतयेकाला तयाच्या नावाने िमा वमळे ल अशी साि सवच संदेष्टे
तयाच्याववषयी देतात” (प्रेवषतांची कृ तये 10:43).
“की येशू प्रभु आहे असे जर तू आपल्या मुखाने कबूल करशील आवण देवाने तयाला मेलल्े यांतन
ू उठववले
असा आपल्या अंतःकरणात ववश्वास ठे वशील तर तुझे तारण होईल” (रोम. 10:9).
जर आपण प्रभु येशू विस्ताठायी ववश्वास ठे वला, तर आपण देखील पापांपासून िमा प्राप्त करू शकता
आवण शुद्ध होऊ शकता.
प्रभु येशू विस्तामध्ये आवण वधस्तंभावर तयाने आपणासाठी जे काही के ले आहे तयाच्यावर ववश्वास
करण्याचा वनणचय घेण्यात आपली मदत करण्यासाठी खाली एक सोपी प्राथचना द्रदलेली आहे. येशूने
आपणासाठी काय के ले आहे तयाच्या स्वीकार व्यक्त करण्यात आवण आपल्या पापांपासून शुद्धता प्राप्त
करण्यात ही प्राथचना आपली मदत करील. ही प्राथचना के वळ एक मागचदशचक आहे. आपण आपल्या
शंब्दांत देखील प्राथचना करू शकता.
वप्रय प्रभु येश,ू आज मला कळले की वधस्तंभावर तू माझ्यासाठी काय के ले. तू माझ्यासाठी मरण
पतकरलेस: तू तुझे बहुमूल्य रक्त वावहलेस आवण माझ्या पापांचा दंड चुकववलास, यासाठी की मला
िमा प्राप्त व्हावी. बायबल मला सांगते की जो कोणी तुजवर ववश्वास ठे वील, तयाला तयाच्या पापांची
िमा के ली जाईल.
आज, मी तुजवर ववश्वास ठे वण्याचा वनणचय घेतो आवण वधस्तंभावर माझ्यासाठी मरण पतकरून व
पुन्हा मेलेल्यांतून जीवंत होऊन जे काही माझ्यासाठी के लेस, तयाचा मी स्वीकार करतो. मी जाणतो
की माझ्या सतकृ तयांद्वारे मी स्वतःचे तारण साध्य करू शकत नाही, इतर कोणीही मनुष्य माझे तारण
घडवून आणू शकत नाही. मी माझ्या पापांची िमा कमवू शकत नाही.

आज, मी आपल्या अंतःकरणात ववश्वास धरतो आवण माझ्या मुखाने हे कबूल करतो की तू मजसाठी
मरण पतकरलेस, तू माझ्या पापांची ककं मत चुकववलीस, तू पुन्हा मेलेल्यांतून उठलास, आवण तुझ्यावरील
ववश्वासाद्वारे, मला माझ्या पापांची िमा आवण शुद्धता प्राप्त होते. येश,ू मी तुझे उपकार मानतो. तुजवर
प्रीती करण्यात, तुला आणखी जाणून घेण्यात, आवण तुझ्याप्रत ववश्वासू राहण्यात माझी मदत कर.
आमेन.

ववनामूल्य अॅप डाऊनलोड करा
अॅपमध्ये गुगल प्ले स्टोर में “ऑल पीपल्स चचच, बैंगलोर” शोधा.
दररोज 5 वमवनटांच्या वीवडओच्या माध्यमाने उपासना

दररोज बायबल वाचन आवण प्रेयर गाईड
5 वमवनटांच्या उपदेशाचा सारांश
जगात प्रगतीसाठी ववववध ववषयांवर पववत्र शास्त्राचे टूल द्रकट तसेच सुवाताच सांगण्यासाठी मावहती
उपदेश, उपदेशाच्या टीपा, टी. वी. कायचक्रम, पुस्तके , संगीत, आवण बरेच काही.
जर हे आपणास आवडले असेल तर इतरांस सांगा.

ऑल पीपल्स चचच बायबल कॉलेज आवण सेवा
प्रवशिणकें ि
ऑल पीपल्स चचच बाइबल कॉलेज आवण सेवा प्रवशिणकें ि (एपीसी-बीसी)
भारताच्या बँगलोरमध्ये आतम्याने पररपूणच, अवभवषक्त, सद्रक्रय सेवेत सहभागी प्रवशिणआवण
वसद्धांताच्या दृष्टीने योग्य व परमेश्वराच्या वचनाच्या बौवद्धक दृष्टीने प्रेरणादायक अभ्यासासह पववत्र
आतम्याच्या अलौद्रकक सामथ्याचत ववद्याथ्यांस सेवेसाठी तयार करते. आम्ही सेवेसाठी संपूणच
व्यवक्तमत्त्वाच्या ववकासावर ववश्वास ठे वतो. तसेच या प्रवशिणात ईश्वरीय चाररत्र्य, परमेश्वराच्या
वचनाचा गंभीर पाया, आवण वचन्ह, चमतकार व अद्भुत कृ तये यावर जोर द्रदला जातो - सवचकाही प्रभुच्या
वनकट सावन्नध्यात प्रवावहत होते.
एपीसी-बीसी मध्ये, योग्य वशिणावशवाय, आम्ही प्रतयिपणे देवाचे प्रेम, अवभषेक आवण पववत्र आतम्याचे
साव्ध्य आवण देवाच्या अलौद्रकक कायाचवर जोर देतो. अनेक तरूण स्त्रीपुरुषांनी हे प्रवशिण घेतले आहे
आवण तयांच्या आयुष्यात देवाचे पाचारण पूणच करण्यासाठी तयांना सेवेत पाठववण्यात आले आहे.
पुढील तीन पदव्या द्रदल्या आहेत :
Theology and Christian Ministry (C.Th.) में एक वषीय प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम
Theology and Christian Ministry (D.Th.) में दो वषीय प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम
Bachelor in Theology and Christian Ministry (B.Th.) में तीन वषीय प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम
दर आठवड्यास सोमवार ते शुक्रवार या दरम्यान सकाळी 9 ते दुपारी 1 वाजेपयंत वगच भरलेले असतात.
ववद्याथी, नोकरी करणारे आवण गृवहणी सवच या वगांमध्ये उपवस्थत राहू शकतात आवण दुपारी 1 नंतर
कामावर जाऊ शकतात. तेथे राहण्याची इच्छा असलेल्या स्त्री आवण पुरुषांसाठी स्वतंत्र वसवतगृहांची
सोय आहे. ववद्याथी दर आठवड्यात दोन ते पाच तास िेत्रीय कायच, ववशेष पररसंवाद, दुपारी प्राथचना
आवण उपासना यात घालवतात. दुपारच्या सभा घरून येणायाच ववद्याथ्यांसाठी ऐवच्छक आहेत.
आठवड्याच्या शेवटी सवच ववद्याथ्यांना एक ककं वा अवधक स्थावनक चचेमध्ये सेवा करण्यास प्रोतसावहत
के ले जाते.
कॉलेज, ववववध कायचक्रम, अभ्यासक्रम याबद्दल अवधक मावहतीसाठी आवण अजच डाउनलोड करण्यासाठी
कृ पया या साइटला भेट द्या : apcwo.org/biblecollege
APC-BC is
accredited by the Nations Association
for Theological Accreditation (NATA).

