के वळ ववनामूल्य ववतरणासाठी
ऑल पीपल्स चचच अँड वल्डच आउटरीच, बैंगलोर, भारतद्वारे मुद्रित व ववतररत.
वडविटल आवृत्ती: 2020 ऑक्टोबर
All Peoples Church & World Outreach,
# 319, 2nd Floor, 7th Main, HRBR Layout,
2nd Block, Kalyan Nagar, Bangalore 560 043
Karnataka, INDIA
Phone: +91-80-25452617
Email: bookrequest@apcwo.org
Website: apcwo.org
अन्यथा सूवचत के ले नसल्यास, बायबलचे सवच संदभच पववत्र बायबल, बायबल सोसायटी ऑफ इं वडया आवृत्तीतून
घेण्यात आले आहेत. सवच हक्क स्वाधीन.
बायबल व्याख्या, इब्री व ग्रीक शब्द तसेच तयांचे अथच खालील पुस्तकांतून घेण्यात आले आहेत:
Thayer's Greek Definitions, Published in 1886, 1889; public domain
Strong's Hebrew and Greek Dictionaries, Strong's Exhaustive Concordance by JamesStrong, T.
D.LLD. Published in 1890; public domain
Vine's Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words @1984,1996, Thomas
Nelson, Inc, Nashville, TN.
आर्थचक साझेदारी
या पुस्तकाचे ववनामूल्य ववतरण ऑल पीपल्स चचचचे सदस्य, सहभागी आवण वमत्रांच्या आर्थचक मदतीमुळे शक्य
झाले आहे. िर आपण या ववनामूल्य प्रकाशनाद्वारे आशीवाचद प्राप्त के ला असेल, तर आम्ही आपणास ऑल पीपल्स
चचचच्या ववनामूल्य प्रकाषनांच्या मुिणासाठी तसेच ववतरणासाठी आर्थचक अंशदान देण्यासाठी आमंवत्रत करतो.
कृ पया apcwo.org/give वर िावे अथवा आपले दान कसे द्यावे हे पाहण्यासाठी या पुस्तकाच्या मागे “ऑल
पीपल्स चचचसोबत भावगदारी“ हे पृष्ठ पाहावे. धन्यवाद!
डाक यादी
आमची नवीन पुस्तके वमळववण्यासाठी आपणास आपले नाव आमच्या डाकयादीत नोंदवावयाचे असल्यास
कृ पया ईमेलद्वारे आपला अचूक पत्ता आम्हास पाठवावा: contact@apcwo.org
भारतात ववनामूल्य बल्क ऑडचर आपल्या स्थावनक मंडळयांत, बायबल अध्ययन समूह, बायबल काॅलेि,
सेवमनार, सभा, पुस्तकालय, व्यापार के न्िांत ववतरण करण्यासाठी आम्ही आनंदाने आपली पुस्तके ववनामूल्य
पाठवू इवच्ितो. कृ पया ईमेलद्वारे पुस्तकांची संख्या प्राप्त करणाऱ्याचे पत्ते पाठवावे:
bookrequest@apcwo.org

रमेश्वर चांगला परमेश्वर

आहे

सामग्री
1.

परमेश्वराचे आमचे वचत्र .............................................................................................................. 1

2.

परमेश्वराचे खरे वचत्र प्रकट झाले .................................................................................................... 2

3.

परमेश्वराववषयी महतवाची सतये .................................................................................................... 4

4.

परमेश्वर चांगला परमेश्वर आहे ...................................................................................................... 7

5.

येशू विस्त—अदृश्य परमेश्वर परमेश्वराचे खरे प्रवतरूपण ..................................................................... 10

1. परमेश्वराचे आमचे चचत्र

परमेश्वराचे आमचे वचत्र अनेक माध्यमांद्वारे “आकार घेत” असते—परमेश्वराववषयी इतरांनी काय म्हटले आहे,
आमचे अनुभव, वनरीक्षण, वाचन, ववश्लेषण इतयादींचा पररणाम म्हणून आम्ही िो वनष्कषच काढत असतो तयाद्वारे
हे वचत्र आमच्या मनात उमटून येते. पण या सवच गोष्टी खÚया असू शकत नाहीत! उदाहरणाथच, ववमा कं पन्यांकडे
अस्वीकरण आहेत ज्यात आपत्तीिनक हवामान, भूकंप, चक्रीवादळ आवण वादळे यांचा उल्लेख “परमेश्वराची
कृ तये” म्हणून के लेला आहे. िेव्हा आपण अशा युविवादास तोंड देतो तेव्हा आपण परमेश्वराबद्दल चुकीची समिूत
करून घेण्यास सुरवात करतो. आपला असा समि होतो की वनयवमतपणे चक्रीवादळ, भूकंप व इतर आपत्ती
घडववणारा तो परमेश्वरच आहे.

आपण तारण पावलो आहोत आवण बऱ्याच काळपासून विस्ती आहोत तरीही, परमेश्वराचे आपले वचत्र
वेडेवाकडेॅ,े अपूणच ककं वा चुकीचे असू शकते. आपल्याकडे परमेश्वराचे खरे वचत्र असू शकत नाही. आपल्या
भूतकाळातील अनुभवांच्या आधारे परमेश्वर कोण आहे, तो काय करतो आवण तो कसे कायच करतो याववषयी
आपण पूवाचग्रह, गैरसमि आवण चुकीचे मत बाळगतो. कधीकधी आपण धार्मचक रठकाणी ऐकलेल्या गोष्टी,
धार्मचक पुस्तकांमध्ये वाचलेल्या गोष्टींमुळे परमेश्वराववषयी चुकीची कल्पना मनात बाळगतो आवण तयाचा
पररणाम म्हणून परमेश्वराचे चुकीचे व अयोग्य वचत्र आमच्या मनात उभे रावहले असेल. आपण बरोबर आहोत
असे आम्हाला वाटेल पण खरोखरच परमेश्वराचे आपले वचत्र चुकीचे असू शकते.
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2. परमेश्वराचे खरे चचत्र प्रकट झाले

रोमकरांस पत्र 1:20-23
20 कारण सृष्टीच्या वनर्मचतीपासून तयाच्या अदृश्य गोष्टी म्हणिे तयाचे सनातन सामर्थयच व परमेश्वरपण ही वनर्मचलल्े या पदाथाचवरून
ज्ञात होऊन स्पष्ट द्रदसत आहेत; अशासाठी की, तयांना कसलीवह सबब राहू नये.
21 परमेश्वराला ओळखूनसुध्दा तयांनी परमेश्वर म्हणून तयाचं गौरव के ले नाही ककं वा तयांचं आभार मावनले नाहीत; पण ते आपल्या
कल्पनांनी शून्यवत् झाले आवण तयांचे वनबुद्ध
च मन अंधकाराने भरून गेले.
22 स्वतःला शहाणे म्हणता ते मूखच बनले.

परमेश्वराच्या सृष्टीमध्ये परमेश्वराचे स्वरूप आम्हाला प्रकट झाले आहे. तयाचे अदृश्य गुण, तयाचे वचरंतन सामर्थयच
आवण वत्रएकतव तयाच्या सृष्टीद्वारे स्पष्टपणे द्रदसून आवण समिून येतात. वनर्मचती तयाच्या वनमाचतयाचे गौरव करते
(स्तोत्र 19:1-3) तथावप, दुःखाची गोष्ट ही आहे की लोकांनी “वनमाचणकतयाचऐविी” “सृष्टीची” उपासना करण्यास
सुरवात के ली. आपण सृष्टीच्या वनर्मचतीचे अवलोकन करून वनमाचणकतयाचबद्दल वशकू शकतो, परंतु सृष्टीला
परमेश्वर बनवू नये म्हणून आपण सावध असले पावहिे.
2 तीमर्थय 3:16
प्रतयेक परमेश्वरप्रेररत शास्त्रलेख सद्बोध, दोष दाखववणे, सुधारणूक, नीवतवशक्षण ह्ांकररता उपयोगी आहे.

सृष्टीव्यवतररि, आपल्याकडे परमेश्वराचे वचन, बायबल आहे िे आपल्याला परमेश्वराचे खरे वचत्र दाखववते,
कारण बायबल हे परमेश्वराने वलवहलेले पुस्तक आहे. संपूणच पववत्र शास्त्र आपल्याला परमेश्वराच्या प्रेरणेने
लाभलेले आहे. आम्हाला माहीत आहे की सवच शास्त्रवचने परमेश्वराच्या श्वासाने आवण परमेश्वराच्या प्रेरणेने
वनर्मचत आहेत. पववत्र शास्त्र वलवहणाऱ्या लोकांवर परमेश्वराचा हात होता आवण म्हणूनच बायबल हे परमेश्वराचे
आतम-प्रकटीकरण आवण तो कोण आहे - तयाचे गुण आवण स्वभाव यांचे प्रकटीकरण आहे.
आपण बायबलमध्ये परमेश्वराच्या अनेक गुणांववषयी व स्वभावाववषयी वाचतो:
•

परमेश्वर स्वयंभू आहे—तो आपल्या अवस्ततवासाठी कोणतयाही गोष्टीवर अवलंबून नाही.
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•

परमेश्वर सनातन आहे—समयापूवी पासून, तो होता आवण परमेश्वर राहील.

•

परमेश्वर उतपन्नकताच आहे—तयाने प्रतयेक वस्तूची रचना के ली.

•

परमेश्वर सवचसमथच आहे—तो सवचशविमान आहे.

•

परमेश्वर सवचबुवद्धसंपन्न व सवचज्ञ आहे.

•

परमेश्वर सवचत्र उपवस्थत आहे. तयाची उपवस्थती अथवा सावन्नध्य सवच काळ व स्थानास व्याप्त करते.

•

परमेश्वर व्यविगत आतमा आहे—तो आतमा आहे, पण तो व्यवि आहे. तयाला भावना आवण अनुभूवत आहे.

•

परमेश्वर अनंत आहे—तो सवच पररमाणांपलीकडे आहे.

•

परमेश्वर अक्षय आहे—तो बदलत नाही. आमची वाढ होते आवण आमच्या व्यविमतवाच्या काही गुणांचा ववकास
होतो आवण तयांच्यातही बदल घडतो. पण परमेश्वर सारखा आहे. तयाला वसद्ध होण्याची गरि नाही.

•

परमेश्वर सावचभौम आहे—तयाला तुमच्या ककं वा माझ्या सल्ल्याची गरि नाही. तयाला िे आवडते ते तो करतो.

•

परमेश्वर पववत्र आहे.

•

परमेश्वर नीवतमान आहे.

•

परमेश्वर न्यायवप्रय आहे.

•

परमेश्वर सतयाचा परमेश्वर आहे.

•

परमेश्वर प्रीवतचा परमेश्वर आहे.

•

परमेश्वर चांगुलपणाचा परमेश्वर आहे—तो चांगला परमेश्वर आहे आवण तयाच्या हîॅाच गुणाववषयी आपण
पुढील प्रकरणांत पाहणार आहोत.
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3. परमेश्वराचिषयी महत्वाची सत्ये

परमेश्वराची इच्िा नेहमी तयाच्या स्वभावानुसार असते—तो िो आहे.

परमेश्वराची इच्िा आवण तयाचा स्वभाव—अथाचत तो िो आहे यांत नेहमी सामंिस्य असते
परमेश्वर कोण आहे हे आम्हाला माहीत असल्यास, तयाची इच्िा काय आहे हे आम्हास कळे ल. आपल्याकररता
तयाची इच्िा तयाच्या स्वभावाच्या ककं वा तो िो आहे तयाच्याववरुद्ध कधीच असू शकत नाही. िर आपण
कधी असे म्हटले की परमेश्वराची इच्िा काय आहे हे आपल्याला माहीत नाही, तर कदावचत तो कोण आहे
हे आम्हाला ठाऊक नसते. उदाहरणाथच, आम्ही उपास करीत नाही आवण पापांची क्षमा करण्याची
परमेश्वराची इच्िा आहे काय हे शोधण्यासाठी आम्ही प्राथचना करीत नाही! आम्हास क्षमा करण्याचा तयाचा
स्वभाव आहे आवण परमेश्वर पाप क्षमा करील फि हे िाणून आम्ही परमेश्वराकडे िातो. आिारी व्यिीच्या
बाबतीतही हेच लागू होते. आिारी माणसाला बरे करणे ही परमेश्वराची इच्िा आहे कारण तो बरे करणारा
आहे आवण तयाची इच्िा नेहमीच तयाच्या स्वभावानुसार असते, कारण तो कधीही तयाच्या स्वभावाचा
ववरोध करणार नाही. तर, प्रतयेक आिारी व्यिीला बरे करण्याची तयाची इच्िा आहे. तो म्हणाला, “मी
यहोवा राफा आहे”, ज्याद्वारे तो बरे करणारा परमेश्वर म्हणून तयाचा स्वभाव प्रकट होतो.

परमेश्वर सवचकाही तयाच्या स्वभावास आवण तयाच्या चररत्रास अनुरूप असेच करतो

म्हणून, तो कोण आहे हे िर आम्हास माहीत असेल, तर तो काय करतो हे आपण िाणू शकतो. िे वववावहत
आहेत ते ही गोष्टी चांगल्याप्रकारे समिू शकतात. माझी पत्नी अमी, मी काय ववचार करीत आहे ते सांगू
शकते, वववशष्ट पररवस्थतीत मी कसा वागेन, मी काय करीन, कारण ती मला ओळखते. कालांतराने वतला
माझा स्वभाव आवण माझे चाररत्र्य समिून आले आहे. तयाचप्रमाणे, िेव्हा आपण परमेश्वराला ओळखतो,
तेव्हा तो काय करतो हे आपण िाणतो. तो िे करतो ते तयाच्या स्वभावानुसार आवण चाररत्र्यानुसार असेल.

4

परमेश्वर असे काहीही बोलत नाही ककं वा करीत नाही िे तयाच्या स्वभावाच्या आवण
चाररत्र्याच्या ववरुद्ध आहे
परमेश्वर असे म्हणत नाही की “मी सतयाचा परमेश्वर आहे पण मी कधी कधी खोटे बोलतो.” तसेच “मी
चांगला परमेश्वर आहे पण कधीकधी मी वाईट गोष्टी करतो” असे तो कधीही म्हणू शकत नाही. म्हणून तो
तयाच्या स्वभावाच्या ववरुद्ध असे काहीही करणार नाही. आपण िे ऐकत आहोत ते परमेश्वराकडू न आहे, की
सैतानाकडू न आहे, की फि आपल्याकडू न आहे हे शोधणे आम्हाला सुलभ िाते. हे वनवित करणे सोपे आहे,
कारण आपण िे ऐकत आहोत ते तयाचा स्वभाव आवण चाररत्र्य यांस अनुरूप असेल तर ते परमेश्वराकडू न
आहे. िर ते तयाच्या स्वभावाच्या ववरुद्ध असेल तर ते परमेश्वराकडू न नाही. म्हणूनच, तो कोण आहे हे आपण
िाणले, तर तो काय म्हणतो आवण काय करतो हे आम्हाला कळे ल.

परमेश्वराचे सामर्थयच पूणप
च णे अमयाचद आहे आवण तरीही अशा काही गोष्टी आहेत ज्या
परमेश्वर करणार नाही
परमेश्वराने अशी घोषणा के ली आहे की अशा काही गोष्टी आहेत ज्या तो करणार नाही. उदाहरणाथच:
•

परमेश्वर स्वतःला नाकारू शकत नाही (2 तीमर्थय 2:13).

•

तो खोटे बोलू शकत नाही (तीतास पत्र 1:2)

•

तो पाप करू शकत नाही (याकोब 1:13)

तो या गोष्टी करू शकत नाही कारण हे तयाच्या स्वभावाच्या ववरुद्ध आहे. तो कधीही ववश्वासघात करणार
नाही, खोटे बोलणार नाही ककं वा प्रेम करणे थांबवणार नाही.

परमेश्वराने लोकांस िी स्वतंत्र नैवतक इच्िा (वनवडण्याचे स्वातंत्र्य) द्रदली आहे वतची तो
पायमल्ली करणार नाही
तयाच्या सावचभौमतवामध्ये, परमेश्वराने आमच्या स्वतंत्र नैवतक इच्िेची, चांगले ककं वा वाईट वनवडण्याच्या
स्वातंत्र्याची पायमल्ली न करण्याची वनवड के ली आहे. म्हणूनच तयाने आदाम आवण हव्वेला पाप
करण्यापासून रोखले नाही. िर परमेश्वराने आमच्या स्वतंत्र नैवतक इच्िेकडे दुलचक्ष के ले असते तर आपण
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मनुष्य नसून रोबोट ठरलो असतो. आवण परमेश्वराने रोबोट्स बनववले नाहीत. तयाने लोकांस आपल्या
प्रवतरूपात घडववले ज्यांस तयाने स्वतंत्र इच्िा द्रदली. तया आमच्या स्वतंत्र इच्िेची पायमल्ली करणार नाही.
तो आम्हास प्रभाववत करील, आमच्यात सुधारणा करील, वशकवील, मागचदशचन करील, आमच्या िीवनात
कायच करील, आम्हास तयाचे वचन देईल आवण आपल्या आतम्याद्वारे आम्हास सामर्थयच देईल, पण तो
आमच्यासाठी वनवड करणार नाही. म्हणूनच परमेश्वर लोकांस नरकात िाण्याची परवानगी देतो. सवाांसाठी
तयाची इच्िा आहे की तयांनी तारण प्राप्त करावे. परमेश्वराने कधीही काही लोकांस नरकात आवण इतर
काही लोकांस स्वगाचत पाठववले नाही. असे करणे पक्षपात ठरेल. लोक वनवडी करतात. म्हणून, िेव्हा आपण
म्हणतो की परमेश्वराचे वनयंत्रण आहे, तेव्हा सामान्य शब्दांत म्हटले तर खरोखर तयाचे वनयंत्रण आहे. पण
वववशष्टररतया, आमच्या स्वतंत्र इच्िेवर अथवा पृर्थवीवर ज्या वनवडी आपण करतो तयावर परमेश्वराचे
वनयंत्रण नाही. िर आपण खरोखर काहीतरी मूखचपणाचे अथवा ववध्वंसकारक करण्याचा वनणचय घेतला—
तर ती आमची वनवड ठरेल.
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4. परमेश्वर चाांगला परमेश्वर आहे

बायबलमध्ये आपल्याला परमेश्वराबद्दल सांवगतलेल्या बऱ्याच गोष्टींपैकी एक पववत्र सतय आहे ज्याची संपूणच
पववत्र शास्त्रात पुनरावृत्ती करण्यात आली आहे—परमेश्वर चांगला परमेश्वर आहे.
स्तोत्र 34:8
परमेश्वर द्रकती चांगला आहे ह्ाचा अनुश्व घेऊन पाहा; िो तयाच्यावर शव ठे वतो तो पुरुष धन्य!
स्तोत्र 100:5
कारण परमेश्वर चांगला आहे; तयाची दया सनातन आहे आवण तयाची सतयता वपढ्यानवपढ्या रटकते.
स्तोत्र 107:1,8
1 परमेश्वराचे उपकारस्मरण करा, कारण तो चांगला आहे. आवण तयाची दया सनातन आहे.
8 परमेश्वराच्या दयेबद्दल व तयाने मनुष्यांसाठी के लेल्या अद्भुत कृ तयाबद्दल लोक तयाचे उपकारस्मरण करोत!

िेव्हा सवच काही चांगले असते तेव्हा आपण सामान्यतः परमेश्वराचे आभार मानतो आवण तयाच्या
चांगुलपणाबद्दल तयाची स्तुती करतो. तथावप, िेव्हा सवचकाही “इतके चांगले नसते” तेव्हा आपण असा
ववचार करतो की परमेश्वराने चांगले राहणे बंद के ले आहे. द्रदवसाच्या सुरूवातीला िेव्हा आपण काही तास
प्राथचना करतो तेव्हा आपण असा ववचार करतो की तयाद्रदवशी परमेश्वर आपल्यासाठी फार चांगला राहणार
आहे.
परंतु, िेव्हा आपण दुसऱ्या द्रदवशी के वळ काही वमवनटे प्राथचना करतो तेव्हा आपण असा ववचार करतो की
तो आपल्यासाठी चांगला नाही. कधीकधी आपण सवचिण असा ववचार करण्याचे दोषी ठरतो की
परमेश्वराचा चांगुलपणा आपण द्रकती वेळ प्राथचना करतो यावर अवलंबून आहे. परंतु परमेश्वर िो आहे
तयामुळे तो चांगला आहे आवण आपण प्राथचना के ली ककं वा के ली नाही तरी तो आपल्याशी चांगुलपणाने
वागेल.
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आपल्यातील काहीिण असे मानतात की परमेश्वर के वळ विस्ती लोकांसाठीच चांगला आहे, परंतु पववत्र
शास्त्र म्हणते:
स्तोत्र 145:8-9
8 परमेश्वर कृ पाळू व दयाळू आहे; तो मंदक्रोध व अवतदयाळू आहे;
9 परमेश्वर सगळयांना चांगला आहे; तयाची कृ पा तयाने के लेल्या सवच कृ तयांवर आहे.

परमेश्वर सवाांशी चांगुलपणाने वागतो. िे आमचा िळ करतात तयांच्याशी देखील. परमेश्वर पापी
लोकांसाठी चांगला आहे, फि चचच िाणाऱ्यासाठी नाही!
मत्तय 5:45
अशासाठीं की, तुम्ही आपल्या स्वगाचतील वपतयाचे पुत्र व्हावे; कारण तो वाइटांवर व चांगल्यांवर आपला सूयच उगववतो आवण
नीवतमानांवर व अनीवतमानांवर पाऊस पावडतो.

म्हणूनच आपण संकटात असलेल्या पापी लोकांसाठी प्राथचना करू शकतो, आवण तरीही परमेश्वराला
तयांच्यावर दयेची वृष्टी करण्याची ववनंती करतो. परमेश्वर सवाांसाठी चांगला आहे. परमेश्वराची कृ पा व्हावी
म्हणून चचचमध्ये येण्यापूवी पापी व्यिीस शुद्ध होण्यास व सतकृ तये करण्यास सांगण्याची गरि नाही.

“परमेश्वर सगळयांना चांगला आहे; तयाची कृ पा तयाने के लेल्या सवच कृ तयांवर आहे” (स्तोत्र 145:9). पाप्याने
िसा तो आहे तसे परमेश्वराकडे यावे - पाप, गोंधळ, आवण सवचकाही - आवण परमेश्वराचा चांगुलपणा तयाला
पिात्ताप करण्यास प्रवृत्त करेल (रोम. २:4).
आवण परमेश्वर चांगला परमेश्वर आहे, म्हणूनच तो आपल्यासाठी चांगल्या गोष्टी इवच्ितो. “मी एक चांगला
परमेश्वर आहे पण मला तुमच्यासाठी वाईट गोष्टी हव्या आहेत” असे म्हणून तो कधीही स्वतःचा ववरोध करू
शकत नाही. तो िे म्हणतो, करतो आवण इवच्ितो ते नेहमीच चांगले असते.

कारण परमेश्वर चांगला परमेश्वर आहे, तो उदारतेने देणारा आहे
मत्तय 7:7-11
7 मागा म्हणिे तुम्हास द्रदले िाईल, शोधा म्हणिे तुम्हास सापडेल, ठोका म्हणिे तुमच्यासाठी उघडले िाईल;
8 कारण िो कोणी मागतो तयाला वमळते, िो शोवधतो तयाला सापडते व िो ठोद्रकतो तयाच्यासाठी उघडले िाईल.
9 आपल्या मुलाने भाकर मावगतली तर तयाला धोंडा देईल.
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10 आवण मासा मावगतला तर तयाला साप देईल, असा तुमच्यात कोण माणूस आहे?
11 मग तुम्ही वाईट असतांना आपल्या मुलाबांळांना चांगल्या देणग्या देणे तुम्हांला समिते, तर तुमच्या स्वगाांतील वपतयािवळ
िे मागतात तयांना तो द्रकती ववशेषक
े रून चांगल्या देणग्या देईल?

िर पृर्थवीवरील वडील आपल्या मुलांसाठी चांगल्या गोष्टी देऊ शकतात तर परमेश्वराच्या वपतृ-हृदयास कमी
लेखू नका. परमेश्वर परम वपता आहे. आवण िरी आपण वाईट असलो तरीही आपल्या मुलांशी अशा प्रेमाने
आवण काळिीपूवचक वागतो, तर मी हमी देतो की परमेश्वर, िो अतयंत थोर आहे तो आपल्या मुलांसाठी
चांगल्या गोष्टीची इच्िा धरतो.
याकोब 1:17
प्रतयेक उत्तम देणगी व प्रतयेक पूणच दान वरून आहे; ज्याला ववकार नाही व िो द्रफरण्याने िायेत िात नाही अशा ज्योवतमंडलाच्या
वपतयापासून ते उतरते.

स्तोत्र 84:11
कारण परमेश्वर परमेश्वर सूयच व ढाल आहे. परमेश्वर अनुग्रह व गौरव देतो; िे सावतवकपणे चालतात तयंॅाना उत्तम ते
द्रदल्यावाचंॅन
ू तो राहणार नाही.

परमेश्वर उत्तम व पूणच दान देणारा आहे. तो आपल्याकडू न चांगल्या वस्तू रोखून धरणार नाही.
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5. येशू चिस्त—अदृश्य परमेश्वर परमेश्वराचे खरे प्रचिरूपण

कलस्सै 1:15 अ
15 तो अदृश्य परमेश्वराचे प्रवतरूप आहे...
2 कररं थ 4:4
...परमेश्वराची प्रवतमा िो विस्त...
इब्री 1:3
हा तयाच्या गौरवाचे तेि, व तयाच्या तत्त्वाचे प्रवतरूप असून आपल्या सामथ्र्याच्या शब्दाने ववश्वाधार आहे, आवण पापांची शुवद्ध
के ल्यावर तो ऊध्र्वलोकी रािवैभवाच्या उिवीकडे बसला.

येशू म्हणिे परमेश्वराच्या व्यविमत्त्वाचे, तयाच्या इच्िेचे, तयाच्या मनाचे आवण तयाच्या भावनांचे अचूक
वनरूपण आहे. येशू पृर्थवीवर द्रफरला, तेव्हा तयाने िे के ले तयाबाबत तो कधीच वाईट नव्हता. िेव्हा आिारी
लोक तयाच्याकडे आले, तेव्हा तयाने तयांना कधीही पाठ द्रफरवली नाही परंतु सवाांना बरे के ले. लोकांना खाऊ
घालण्यासाठी तयाने भाकरी व मासे वाढवले—तयांच्या भौवतक गरिा भागववल्या. अशाप्रकारे तयाने
आपणास हे दाखवून द्रदले की परमेश्वर कोण आहे आवण परमेश्वर आपल्या पृर्थवीवरील िीवनात खरोखरच
रस घेतो.
मत्तय 15:22
आवण पाहा, तया भागांतली एक कनानी बाई येऊन मोठ्याने म्हणूं लागली, हे प्रभो, दावीदाच्या पुत्रा, माझ्यावर दया करा. माझी
मुलगी भुताने फारच ििचर के ली आहे.

मत्तय 20:30
तेव्हां पाहा, वाटेवर बसलेले दोन आंधळे येशू िवळू न िात आहे हे ऐकू न ओरडू न म्हणाले, हे प्रभो, दावीदाचे पुत्र, आम्हांवर दया
करा.

कनानी स्त्री व तया दोन अंध माणसांनी येशूच्या दयाळू पणाची, तयांच्यावर दया करण्याची मागणी के ली,
आवण तयाच्या चांगुलपणामुळे तयांच्या गरिा भागल्या आवण ते बरे झाले. येशू अदृश्य परमेश्वराचे प्रवतरूप
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आहे, परमेश्वर कोण आहे याचे खरे प्रवतरूपण आहे. आपणसुद्धा परमेश्वराच्या चांगुलपणाची मागणी करू
शकतो आवण दररोि तयाच्या चांगुलपणाचा अनुभव घेऊ शकतो.

या गोष्टींची स्वतःस आठवण करून द्या:
•

परमेश्वराची इच्िा तयाच्या स्वभावाशी नेहमी सुसंगत असते—तो कोण आहे याच्याशी.

म्हणूनच, तो कोण आहे हे आपल्याला मावहती असल्यास, तयाची इच्िा काय आहे हे देखील आपणास
समिेल. काही लोक परमेश्वराच्या इच्िेला घाबरतात िणू काय काहीतरी भयंकर आहे. परमेश्वराच्या
इच्िेस समर्पचत होणे सवाचत चांगली गोष्ट आहे कारण तयाची इच्िा आपल्यासाठी नेहमीच चांगली
असते. आनंदी रहा!
•

परमेश्वर सवच काही तयाच्या स्वभावानुसार व चाररत्र्यानुसार करतो.

म्हणूनच, तो कोण आहे हे आपल्याला ठाऊक असल्यास, तो काय करतो हे आपल्याला समिेल. आपण
धैयाचने म्हणू शकता की परमेश्वर चांगल्या गोष्टी करतो. अथाचत, तो तुम्हाला ताकीद देईल आवण तुम्हाला
दुरुस्त करेल पण हे सवच तुमच्या चांगल्यासाठी के ले िाईल.
•

परमेश्वर अशा गोष्टी कधी बोलत नाही ककं वा करीत नाही ज्या तयाचे स्वतःचे खंडन करणाऱ्या
असतात, ववरोधाभासी ककं वा तयाच्या स्वभावाच्या आवण चाररत्र्याच्या ववरुद्ध आहेत.

परमेश्वर आपणास कधीच वाईट बोलणार नाही ककं वा “तू नरकात िाशील” असे सांगन
ू आपणावर
भववष्यवाणी करणार नाही. तो के वळ चांगल्या गोष्टी बोलतो आवण चांगल्या गोष्टी करतो. परमेश्वर इतका
चांगला आहे की तो आपले वाईट करू शकत नाही, तो इतका बुवद्धमान आहे की तो चूक करणार नाही,
इतका खरा आहे की तयाला आपल्याशी खोटे बोलणे कठीण आहे आवण तो इतका बलवान आहे की तो आपला
अपमान होऊ देणार नाही.

पण िर परमेश्वर चांगला परमेश्वर आहे तर या िगात वाईट गोष्टी का घडत आहेत?
पूर, चक्रीवादळ यासारख्या नैसर्गचक आपत्तींमुळे, तसेच दहशतवादी कारवाया, शहरातील गुन्हेगारी अशा
इतर कारणांमुळे लोक मरतात याबद्दल वृत्तपत्रे दररोि आपल्यास बातम्या देतात. म्हणून, िर परमेश्वर
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चांगला परमेश्वर आहे, तर वाईट गोष्टी का घडतात? आवण चांगल्या लोकांच्या िीवनात वाईट गोष्टी का
घडतात?

परमेश्वर चांगला परमेश्वर आहे पण पृर्थवीवर एक वाईट इब्लीस (सैतान) आहे. तो सैतान आहे िो प्रभाव
पाडतो, आरंभ करतो आवण वाईट गोष्टी करतो. दुःखाची गोष्ट ही आहे की, पृर्थवीवर दुष्कमच करण्यासाठी
लोक िाणीवपूवचक ककं वा नकळत सैतानाचे हस्तक बनतात. आदामाच्या पापाद्वारे सैतानाने िगात प्रवेश
वमळववला.
पृर्थवी आदामाला देण्यात आली होती आवण आदामाने परमेश्वराची आज्ञा मोडल्यामुळे पृर्थवीवरील तयाचे
वनयंत्रण तयाने सैतानाकडे हस्तांतररत के ले. तथावप, हे मयाचद्रदत काळासाठी आहे. म्हणूनच सैतान सध्या
पृर्थवीवर िोमाने काम करीत आहे (प्रकटीकरण 12:12). अशी “वेळ” येईल (मत्तय 8:2) िेव्हा सैतानाचे
वनयंत्रण संपेल आवण सैतान व तयाचे दुरातमे यांना पृर्थवीवरून घालवून देण्यात येईल. प्रकटीकरणाचे पुस्तक
परमेश्वराने सैतान आवण तयाच्या दुरातम्यांसाठी काय योिना आखली आहे याचा उलगडा करते (प्रकटीकरण
20:10,14).
लूका 8:22-25
22 नंतर तया द्रदवसांत एकदा असे झाले की, तो आपल्या वशष्यांसह मचव्यात गेला, आवण आपण सरोवराच्या पलीकडे िाऊ असे
तयांस म्हणाला; तेव्हां तयांनी मचवा सोडला.
23 नंतर ते हाकारून िात असता तो झोपी गेला; मग सरोवरांत मोठे वादळ सुटून मचव्यांत पाणी भरू लागले व ते धोक्यात
होते.
24 तेव्हां ते तयाच्यािवळ येऊन तयाला िागे करून म्हणाले, गुरूिी, गुरूिी, बुडालो; तेव्हां तयाने उठू न वाऱ्यास व पाण्याच्या
कल्होळास धमकाववले, आवण ती बंद होऊन वनवांत झाले.
25 तेव्हा तयाने तयांस म्हटले, तुमचा ववश्वास कोठे आहे? ते भयभीत होऊन वववस्मत झाले व एकमेकांस म्हणाले, हा आहे तरी
कोण? कारण वारे व पाणी ह्ांस देखील हा आज्ञा कररतो व ती तयाचे ऐकतात.

येशू व तयाचे वशष्य वादळात सापडले होते (लूक 8:22-25). नैसर्गचक क्षेत्रात, वशष्यांनी तयांना शक्य होते
ते के ले. िेव्हा हे तयांच्या वनयंत्रणाबाहेर गेले आवण िेव्हा तयांना वाटले की ते समुिात बुडून मरणार, तेव्हा
तयांनी येशूला िागे के ले. तयांनी वादळात मरावे ही वपतयाची इच्िा आहे असे समिून येशू शेवटची प्राथचना
करावयास उठला नाही! तयाऐविी तो धैयाचने बोटीच्या पुढच्या भागाकडे चढला, आवण तयाने वारा व
वादळाला दटावले आवण तेथे शांतता पसरली. आम्हाला हा प्रश्न ववचारण्याची गरि आहे—वादळ कोणी
आणले? हे काम परमेश्वराने के ले होते, की सैतानाने ककं वा वनसगाचन?
े
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तो परमेश्वर असू शकत नव्हता कारण अन्यथा येशू वपतयाच्या इच्िेववरूद्ध लढत असता. म्हणून, हे फि
सैतानाचे काम असेल ककं वा वनसगच वादळ वनमाचण करीत असेल. परमेश्वराने काही कायदे ककं वा वनयम घालून
द्रदले आहेत. हवेत फे कलेला सफरचंद खाली पृर्थवीवर येतो, परमेश्वराने खाली ढकलल्यामुळे नव्हे तर
गुरुतवाकषचणामुळे तो खाली येतो. तयाने वनसगाचचे वनयम कामी लावले आहेत. परंतु सैतान नैसर्गचक
घटकांमध्ये कायच करू शकतो. ईयोबाच्या अध्याय १ आवण २ मध्ये आपण वाचतो की सैतान परमेश्वराच्या
उपवस्थतीपासून वनघून गेला आवण ईयोबाच्या कु टुंबाचा व वस्तूंचा नाश करण्यासाठी तयाने काही वववशष्ट
संकटे घडवून आणली. तया आपत्तींसाठी परमेश्वराला दोष देऊ नका कारण तो सवचकाळ चांगला आहे. ही
आपत्ती सैतानाद्वारे ककं वा नैसर्गचक वनयमांमुळे होऊ शकते.
तो परमेश्वर असू शकत नव्हता कारण अन्यथा येशू वपतयाच्या इच्िेववरूद्ध लढत असतो. तर, हे फि सैतानच
कामाच्या रठकाणी ककं वा प्रकृ तीस वादळ वनमाचण करू शकले असते. परमेश्वराने गतीने काही कायदे ठे वले
आहेत. हवेत फे कलेला सफरचंद खाली पृर्थवीवर खाली ढकलल्यामुळे नव्हे तर गुरुतवाकषचणामुळे खाली येतो.
तयांनी कामाच्या रठकाणी वनसगाचचे वनयम लावले आहेत. परंतु सैतान नैसर्गचक घटकांमध्ये कायच करू शकतो.
ईयोबच्या अध्याय १ आवण २ मध्ये आपण वाचतो की सैतान परमेश्वराच्या उपवस्थतीपासून वनघून गेला
आवण ईयोबाच्या कु टुंबाचा व वस्तूंचा नाश करण्यासाठी काही वववशष्ट आपत्ती आणल्या. तया आपत्तींसाठी
परमेश्वराला दोष देऊ नका कारण तो सवच काळ चांगला आहे. ही आपत्ती सैतानाद्वारे ककं वा कामाच्या
रठकाणी असलेल्या नैसर्गचक वनयमांमुळे होऊ शकते.

परमेश्वर एक द्रदवस चांगला नाही आवण दुसऱ्या द्रदवशी वाईट नाही. तो नेहमीच चांगला
असतो.

िेव्हा येशूने वादळाला दटावले तेव्हा तो आपल्या वशष्यांकडे वळू न असे म्हणाला नाही की तया द्रदवशी ते
चचचला का नाही गेल.े तयाने ववचारले की “तुमचा ववश्वास कोठे आहे?” प्रचंड वादळातही, तयाला हे ठाऊक
होते की तयांनी उभे राहून आपल्या ववश्वासाने यावर अवधकार गािववला असता. तयाचप्रमाणे, आपल्यातील
काही लोक आपल्या िीवनात वादळांचा सामना करीत आहेत आवण तयांच्यासाठी परमेश्वराला दोष देत
आहेत. परमेश्वराला दोष देणे थांबवा! आपण तयांच्यावर अवधकार गािवू या, उठू न आपण आपल्या चांगल्या
परमेश्वरावर ववश्वास ठे वून तयांना खाली ओढत आहोत असे म्हणू या. आपल्या िीवनात वादळ वनमाचण
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करणारा हा आपला चांगला परमेश्वर नाही. परमेश्वराने सैतानाला पृर्थवीवर काही काळासाठी परवानगी
द्रदली आहे परंतु तयाने आम्हास तयावगलेले नाही, आम्हाला असहाय करून सोडलेले नाही. तयाने आम्हाला
ववश्वास द्रदला आहे, पररधान करण्यासाठी एक वचलखत आवण तयाचे वचन द्रदले आहे ज्याद्वारे आपण ववियी
विस्ती िीवन िगू शकतो.परमेश्वरसुद्धा एक न्यायी परमेश्वर असल्याने न्याय आवण न्यायाची संकल्पना
आहे. परंतु िेव्हा आपण परमेश्वराच्या वनयमांचे उल्लंघन करतो आवण तयाच्या सीमेबाहेर चालत असतो
तयावेळेसाठी हे आहे.
परमेश्वराची इच्िा ही आहे की तो िो आहे तयासाठी आम्ही तयाची उपासना करावी (तो िो आहे तयासाठी
तयाचे उपकारस्तवन करावे व तयाची स्तुती करावी), तो िो आहे तयानुसार िगावे (तो पववत्र आहे, आम्ही
म्हणून आम्ही देखील पववत्र असावे; तो चांगला आहे म्हणून आम्ही एकमेकांशी चांगुलपणाने वागावे; आमची
िीवनशैली व व्यवहार आमच्या चांगल्या परमेश्वरास अनुरूप असावेत) आवण तो िो आहे तयाची पूणचता
आपण अनुभव करावी (आपण तयाची पूणचता प्राप्त करावी असे तयाला वाटते). “तयाच्या पूणचतेतून आपणा

सवाांना कृ पेवर कृ पा वमळाली आहे. कारण वनयमशास्त्र मोशेच्या द्वारे देण्यात आले” (योहान 1:16).
आम्ही आपल्या िीवनात परमेश्वराच्या चांगुलपणाचा अनुभव घेऊ शकतो. “खरोखर माझ्या आयुष्याचे

सवच द्रदवस मला कल्याण व दया ही लाभतील” (स्तोत्र 23:6अ).
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ऑल पीपल्स चचचसोबत भावगदारी
ऑल पीपल्स चचच स्थावनक मंडळयांच्या रूपात संपूणच भारत देशात, ववशेषतः उत्तर भारतात सुवाताच
गािवीत 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 प्रवशक्षण
सम्मेलन, विस्ती पुढाऱ्यासाठी सभांचे संपूणच वषचभर आयोिन के ले िाते. यावशवाय, पुस्तकांच्या द्रकतयेक
हिारो प्रतींचे इंग्रिी आवण इतर अनेक भारतीय भाषांत ववनामूल्य ववतरण के ले िाते, 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 िी दानराशी आपण पाठवू
शकता, तयासाठी आम्ही आपले आभारी राहू.
आपण आपल्या देणग्या चेक/बैंक ड्राफ्टच्या द्वारे, “ऑल पीपल्स चचच” 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 लक्षात ठे वाः ऑल पीपल्स चचचिवळ 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 क्षेत्रासाठी दान पाठवू इवच्िता.
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 Bondages

The Conquest of the Mind

Change*

The Father’s Love

Code of Honor

The House of God

Divine Favor*

The Kingdom of God

Divine Order in the Citywide Church

The Mighty Name of Jesus *

Don’t Compromise Your Calling*

The Night Seasons of Life

Don’t Lose Hope

The Power of Commitment*

Equipping the Saints

The Presence of God

Foundations (Track 1)

The Redemptive Heart of God

Fulfilling God’s Purpose for Your Life

The Refiner’s Fire

Giving Birth to the Purposes of God*

The Spirit of Wisdom, Revelation and Power*

God Is a Good God

The Wonderful Benefits of speaking in Tongues

God’s Word—The Miracle Seed*

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 सवव पुस्तके पीडीएफ आवृत्तीत ववनामूल्य डाऊनलोडसाठी आमच्या चचवच्या संकेतस्थळावर
apcwo.org/books उपलब्ध आहेत. यापैकी काही पुस्तके इतर भाषांतही उपलब्ध आहेत. ह्या पुस्तकांची
ववनामूल्य मुवित प्रत प्राप्त करण्यासाठी ई-मेल या डाकद्वारे आमच्याशी संपकव करावा.

तसेच, ववनामूल्य ऑवडयो आवि वववडयो संदेश, संदेशाचे नोट् स टी.वी. कायवक्रम आवि इतर अनेक सामुग्रींसाठी
आमच्या संकेतस्थळास भेट द्यावी: apcwo.org

ऑल पीपल्स चचच
बँगलोर शहरात मीठ आवण प्रकाश ठरावे, आवण भारत देशात तसेच संपूणच िगातील राष्ट्रांत एक आवाज़
बनणे हा ऑल पीपल्स चचच (एपीसी) चा दृष्टांत आहे.
एपीसीमध्ये आम्ही देवाचे संपूणच वचन कु ठल्याही प्रकारची तडिोड 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 िागा घेऊ शकत नाहीत (1 कररंथ 2:4-5; इबी. 2:3-4). आमचा
ववषय येशू आहे, आमची ववषयवस्तु वचन आहे, आमची पद्धत पववत्र आतम्याचे सामर्थयच 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 वषाां पूवी, दे व मानव म्हिून या जगात आला. त्याचे नाव येशू आहे . तो वसद्ध पापरवहत जीवन जगला.
येशू हा दे हधारी परमेश्वर होता, म्हिून जे काही त्याने म्हटले आवि केले, त्याद्वारे त्याने दे वास आमच्यावर प्रगट
केले. तो जी वचने बोलला, तो दे वाची वचने बोलला. त्याने जी काये केली, ती दे वाची काये होती. येशूने पृथ्वीवर
अनेक चमत्कार केले. त्याने रोग्ां स व क्लेवशतां स बरे केले. त्याने आं धळ्ां चे डोळे उघडले, लंगड्ां स चालववले
आवि प्रत्येक प्रकारचे रोग व आजार त्याने बरे केले. भाकरीच्या तुकड्ास आश्चयवजनकररत्या बहुगुवित करून
त्याने भुकेल्यास अन्न वदले, वादळ शां त केले आवि इतर अनेक अद् भुत गोष्टी केल्या.
ह्या सवव गोष्टी आम्हास प्रगट करतात की दे व चां गला परमेश्वर आहे ज्याची इच्छा आहे की लोकां नी बरे , स्वस्थ,
आरोग्संपन्न आवि आनंवदत असावे. दे व लोकां च्या गरजा पूिव करू इच्छच्छतो.
तर, दे वाने मनुष्य बनण्याचा आवि आमच्या जगात प्रवेश करण्याचा वनिवय का घ्यावा?
येशू का आला? आम्ही सवाांनी पाप केले आहे आवि अशा गोष्टी केल्या आहे त ज्या आम्हास उत्पन्न करिाऱ्या
दे वासमोर अमान्य आहे त. पापाचे पररिाम आहे त. पाप हे दे व आवि मानवातील एका मोठ्या वभंतीसारखे आहे
जी पार करता येत नाही. पाप हे आम्हास दे वापासून वेगळे करते. ज्याने आम्हास उत्पन्न केले आहे त्यास
जािण्याच्या आवि त्याच्यासोबत अथवपूिव नाते स्थापन करण्याच्या मागाव त ते आम्हास अडखळि आिते.
म्हिून, आमच्यापैकी वकत्येक जि इतर गोष्टींनी हे ररक्त स्थान भरून टाकण्याचा प्रयत्न करतात.
आमच्या पापां चा दु सरा पररिाम दे वापासून सदाकाळसाठी अलग होिे होय. दे वाच्या न्यायालयात, पापाचे वेतन
मरि आहे . मृत्यू दे वापासून दू र नरकात साववकावलक ताटातूट आहे .
पि, सुवाताव ही आहे की आपि पापां पासून मुक्त राहू शकतो आवि दे वाशी पुन्हा नाते स्थापन करू शकतो.
बायबल म्हिते, “पापाचे वेतन मरि आहे , पि दे वाचे कृपादान आपल्या प्रभु येशू विस्तामध्ये साववकावलक
जीवन आहे ” (रोवमयों 6:23). येशूने जेव्हा वधस्तंभावर जेव्हा आपला प्राि वदला, तेव्हा त्याने संपूिव जगाच्या
पापां ची वकंमत चुकववली, मग तीन वदवसानंतर तो पुन्हा जीवंत झाला, त्याने अनेकां स स्वतः ला जीवंत दाखववले
आवि मग तो स्वगाव स परतला. दे व प्रीती आवि दयेचा दे व आहे . त्याची अशी इच्छा नाही की कोिीही व्यक्तीने
नरकात नाश व्हावे. म्हिून तो संपूिव मानवजातीस पापापासून आवि त्याच्या स्थायी पररिामां पासून मुक्त
होण्याचा मागव दाखवावयास आला. तो पाप्ां स तारावयास—आपल्यासाख्या आवि माझ्यासारख्या लोकां स
पापापासून आवि साववकावलक मृत्यूपासून वाचवावयास आला.
पापां ची ही ववनामूल्य क्षमा प्राप्त करण्यासाठी, बायबल आम्हास सां गते की आम्ही फक्त एक गोष्ट केली पावहजे
- प्रभु येशू विस्ताने वधस्तंभावर जे काही केले त्याचा स्वीकार करिे आवि संपूिव अंतः करिाने त्याच्याठायी
ववश्वास धरिे.

“त्याच्यावर ववश्वास ठे विाऱ्या प्रत्येकाला त्याच्या नावाने क्षमा वमळे ल अशी साक्ष सवव संदेष्टे त्याच्याववषयी दे तात”
(प्रेवषतां ची कृत्ये 10:43).
“की येशू प्रभु आहे असे जर तू आपल्या मुखाने कबूल करशील आवि दे वाने त्याला मेलेल्यांतून उठववले असा
आपल्या अंतः करिात ववश्वास ठे वशील तर तुझे तारि होईल” (रोम. 10:9).
जर आपि प्रभु येशू विस्ताठायी ववश्वास ठे वला, तर आपि दे खील पापां पासून क्षमा प्राप्त करू शकता आवि
शुद्ध होऊ शकता.
प्रभु येशू विस्तामध्ये आवि वधस्तंभावर त्याने आपिासाठी जे काही केले आहे त्याच्यावर ववश्वास करण्याचा
वनिवय घेण्यात आपली मदत करण्यासाठी खाली एक सोपी प्राथवना वदलेली आहे . येशूने आपिासाठी काय केले
आहे त्याच्या स्वीकार व्यक्त करण्यात आवि आपल्या पापांपासून शुद्धता प्राप्त करण्यात ही प्राथवना आपली
मदत करील. ही प्राथवना केवळ एक मागवदशवक आहे . आपि आपल्या शंब्ां त दे खील प्राथवना करू शकता.
वप्रय प्रभु येशू, आज मला कळले की वधस्तंभावर तू माझ्यासाठी काय केले. तू माझ्यासाठी मरि पत्करलेस: तू
तुझे बहुमूल्य रक्त वावहलेस आवि माझ्या पापां चा दं ड चुकववलास, यासाठी की मला क्षमा प्राप्त व्हावी. बायबल
मला सां गते की जो कोिी तुजवर ववश्वास ठे वील, त्याला त्याच्या पापां ची क्षमा केली जाईल.
आज, मी तुजवर ववश्वास ठे वण्याचा वनिवय घेतो आवि वधस्तंभावर माझ्यासाठी मरि पत्करून व पुन्हा
मेलेल्यां तून जीवंत होऊन जे काही माझ्यासाठी केलेस, त्याचा मी स्वीकार करतो. मी जाितो की माझ्या
सत्कृत्यां द्वारे मी स्वतः चे तारि साध्य करू शकत नाही, इतर कोिीही मनुष्य माझे तारि घडवून आिू शकत
नाही. मी माझ्या पापां ची क्षमा कमवू शकत नाही.
आज, मी आपल्या अंतः करिात ववश्वास धरतो आवि माझ्या मुखाने हे कबूल करतो की तू मजसाठी मरि
पत्करलेस, तू माझ्या पापां ची वकंमत चुकववलीस, तू पुन्हा मेलेल्यां तून उठलास, आवि तुझ्यावरील ववश्वासाद्वारे ,
मला माझ्या पापां ची क्षमा आवि शुद्धता प्राप्त होते. येशू, मी तुझे उपकार मानतो. तुजवर प्रीती करण्यात, तुला
आिखी जािून घेण्यात, आवि तुझ्याप्रत ववश्वासू राहण्यात माझी मदत कर. आमेन.

ऑल पीपल्स चचच बायबल कॉलेि आवण सेवा प्रवशक्षणकें ि
ऑल पीपल्स चचव बाइबल कॉलेज आवि सेवा प्रवशक्षिकेंि (एपीसी-बीसी) भारताच्या बँगलोरमध्ये आत्म्याने
पररपूिव, अवभवषक्त, सवक्रय सेवेत सहभागी प्रवशक्षिआवि वसद्धां ताच्या दृष्टीने योग् व परमेश्वराच्या वचनाच्या
बौच्छद्धक दृष्टीने प्रेरिादायक अभ्यासासह पववत्र आत्म्याच्या अलौवकक सामर्थ्ाव त ववद्यार्थ्ाां स सेवेसाठी तयार
करते. आम्ही सेवेसाठी संपूिव व्यच्छक्तमत्त्वाच्या ववकासावर ववश्वास ठे वतो. तसेच या प्रवशक्षिात ईश्वरीय चाररत्र्य,
परमेश्वराच्या वचनाचा गंभीर पाया, आवि वचन्ह, चमत्कार व अद् भुत कृत्ये यावर जोर वदला जातो - सववकाही
प्रभुच्या वनकट सावन्नध्यात प्रवावहत होते.
एपीसी-बीसी मध्ये, योग् वशक्षिावशवाय, आम्ही प्रत्यक्षपिे दे वाचे प्रेम, अवभषेक आवि पववत्र आत्म्याचे साच्छयध्य
आवि दे वाच्या अलौवकक कायाव वर जोर दे तो. अनेक तरूि स्त्रीपुरुषां नी हे प्रवशक्षि घेतले आहे आवि त्यां च्या
आयुष्यात दे वाचे पाचारि पूिव करण्यासाठी त्यां ना सेवेत पाठववण्यात आले आहे .

पुढील तीन पदव्या द्रदल्या आहेत:
Theology and Christian Ministry (C.Th.) में एक वषीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
Theology and Christian Ministry (D.Th.) में दो वषीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
Bachelor in Theology and Christian Ministry (B.Th.) में तीन वषीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
दर आठवड्ास सोमवार ते शुक्रवार या दरम्यान सकाळी 9 ते दु पारी 1 वाजेपयांत वगव भरलेले असतात. ववद्याथी,
नोकरी करिारे आवि गृवहिी सवव या वगाां मध्ये उपच्छस्थत राहू शकतात आवि दु पारी 1 नंतर कामावर जाऊ
शकतात. तेथे राहण्याची इच्छा असलेल्या स्त्री आवि पुरुषां साठी स्वतंत्र वसवतगृहां ची सोय आहे . ववद्याथी दर
आठवड्ात दोन ते पाच तास क्षेत्रीय कायव, ववशेष पररसंवाद, दु पारी प्राथवना आवि उपासना यात घालवतात.
दु पारच्या सभा घरून येिायाव ववद्यार्थ्ाां साठी ऐच्छच्छक आहे त. आठवड्ाच्या शेवटी सवव ववद्यार्थ्ाां ना एक वकंवा
अवधक स्थावनक चचेमध्ये सेवा करण्यास प्रोत्सावहत केले जाते.
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