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1. परिचय

बायबल प्रगट करते की जेव्हा परमेश्वराला पृथ्वीवर आपले हेतू प्रगट करावयाचे होते, तेव्हा तयाने
स्वगचदत
ू ांचा उपयोग के ला. बहुतेकदा तो मनुषयांद्वारे आपले हेतू व्यक्त करतो. याचा अथच हा आहे की
तुमच्या आवण माझ्यासारख्या लोकांच्या द्वारे पृथ्वीवर तयाचे हेतू प्रगट होतात.
परमेश्वरासोबत चालत असताना आपणास तया योजना व हेतू आढळू न येतील ज्या तो आपल्याद्वारे
पृथ्वीवर प्रगट करील. यापैकी काही अतयंत महत्त्वपूणच असू शकतात—जसे कु माररके द्वारे
परमेश्वराच्या पुत्राचा जन्म, आवण इतर काही इतकी महत्त्वाची नसतील - जसे ज्याववषयी कोणीही
ऐकले नाही अशा दूरच्या गावात नसचरी शाळा सुरू करणे. तरीही प्रतयेक परमेश्वराचे कायच आहे जे
पृथ्वीवर मुक्त के ले जात आहे.
या पुस्तकात पृथ्वीवर देवाच्या हेतन
ूं ा जन्म देण्याबाबत काही मूल्यवान अंतदृचष्टीचा समावेश आहे.
म्हणून, आपल्या जीवनाद्वारे परमेश्वराचे कायच प्रगट करण्यास सुरुवात करा.
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2. “मिीया चमत्कािाद्वािे धडे ”

यशया 7:14
ह्यास्तव प्रभू स्वतः तुम्हांला वचन्ह देत आहे; पाहा, कु मारी गभचवती होऊन पुत्र प्रसवेल व तयाचे नाव इम्मानुएल
(आमच्या सविध देव) असे ठे वील.

“मरीया चमतकारा” ववषयी ववचार करीत असताना तयाचे कायच पृथ्वीवर प्रगट करण्याववषयी येथे
काही अंतदृचष्टी द्रदलेल्या आहेत.

ठरलेल्या वेळी पृथ्वीवर प्रगट झाले
जगात देवाच्या पुत्राच्या जन्माववषयी एदेन बागेत भाद्रकत करण्यात आले होते, “आवण तू व स्त्री,
तुझी संतती व वतची संतती ह्यांच्यामध्ये मी परस्पर वैर स्थापीन; ती तुझे डोके फोडील, व तू वतची
टाच फोडशील.” यशयासारख्या संदेष्ांनी आवण इतरांनी तयाच्या आगमनाववषयी भाद्रकत के ले.
तरीही तारणाऱ्याला जगात पाठववण्याची परमेश्वराला घाई होती असे द्रदसून येत नाही.
भववषयवाणीच्या जवळजवळ 4 हजार वषाचनत
ं र, हाबेलानेही आपल्या कळपातील प्रथम
जन्मलेल्यांतून म्हणजे तयांच्यातल्या पुष्ट मेंढरांतून काही अपचण आणले. परमेश्वराने हाबेल व तयाचे
अपचण ह्यांचा आदर के ला. “परंतु काळाची पूणचता झाली, तेव्हा देवाने आपल्या पुत्राला पाठवले; तो

स्त्रीपासून जन्मलेला, वनयमशास्त्राधीन जन्मलेला असा होता“” (गलती 4:4). परमेश्वर नेहमीच
पृथ्वीवर नेमलेल्या वेळी आपले काम प्रगट करतो. परमेश्वर आपल्याद्वारे जे काम पृथ्वीवर प्रगट
करू इवच्ितो हे काम तो ठरववलेल्या वेळी प्रगट करील.

सवचसाधारण लोकांद्वारे प्रगट के लेले
जेव्हा परमेश्वराला आपल्या पुत्रास या जगात पाठवायचे होते, तेव्हा तयाने एका तरुण यहूदी
मुलीचा, मरीया नावाच्या कु माररके ची वनवड के ली. हा ववचार करणे अद्भुत आहे की अवधक
महत्त्वाचे काम जे परमेश्वर करणार होता जगाच्या तारणायाचस पाठववण्याचे - ते तयाने एका तरुण
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कु माररके च्या हाती सोपववले. परमेश्वराने कशी मोठी जोखीम पतकरली होती! मररयेच्या पोटी
गभचधारण करणाऱ्या बाळाला जर काही झाले असते तर? मररयेला बाळाचा गभचपात करण्यासाठी
भाग पाडण्यात आले असते तर? वतचा गभचपात झाला असता तर? अथवा जर वतला दगडमार
करून मारण्यात आले असते तर इवतहासातील तया काळात असे होणे शक्य होते? जगाच्या
तारणाऱ्याचे काय झाले असते? मानवजातीचे काय झाले असते? अपयशाच्या सवच शक्यता
असतांनाही, सवाचत मोठे काम एका तरुण कु माररके च्या हाती सोपववण्याची जोखीम परमेश्वराने
पतकरली. परमेश्वर हे करू शकला तर वनवितच तो इतर कायच सुद्धा सोपवू शकतो, असंख्य
लोकांना सुवाताच सांगण्याचे, रोगयांना बरे करण्याचे, बंद्रदवानांस स्वतंत्र करण्याचे, राष्ट्ांस आरोगय
देण्याचे इतयादी - तुमच्या आवण माझ्यासारख्या लोकांच्या हाती. परमेश्वरास सवचसाधारण
लोकांच्या हाती आपले काम सोपववण्याची भीती वाटत नाही. खरे म्हणजे परमेश्वराने
सवचसाधारण लोकांच्या द्वारे पृथ्वीवर तयाचे काम प्रकट करण्याची वनवड के ली आहे.

तयात भेसळ नसावी वनव्वळ तयाच्या आतम्याने जन्मलेले असावे
मनुषयाच्या पोटी परमेश्वराच्या पुत्राचे गभचधारण हे एक अलौद्रकक कायच होते, के वळ पववत्र
आतम्याद्वारे के लेले कायच. जरी गभचधारण मानव गभाचत घडले, तरी ते चमतकाराने घडले.
गभचधारणेच्या वेळी मनुषयाचा सहभाग तयात नव्हता. देवदूताने मररयेेेला सांवगतले “पववत्र

आतमा तुझ्यावर येईल आवण परातपराचे सामथ्र्य तुझ्यावर िाया करील; म्हणून ज्याचा जन्म होईल
तयाला पववत्र, देवाचा पुत्र, असे म्हणतील” (लूक 1:35). आमच्याद्वारे परमेश्वर जे कायच प्रगट करू
इवच्ितो ते तयाच्या आतम्याने जन्मलेले असावे. जरी ते आमच्या स्वाभाववक योगयतेद्वारे आवण
बळाद्वारे प्रगट झाले असले, तरी ते आतम्याने उतपि झालेले असावे. जे शरीराने जन्मलेले आहे ते
शरीर आहे आवण जे आतम्याने जन्मलेले आहे ते आतमा आहे. आम्ही आपला मानव तकच , कल्पना,
कल्पकता याद्वारे कायच करण्याची कल्पना करून ते देवाचे अस्सल कायच असावे अशी अपेक्षा करू
शकत नाही मग ते द्रकतीही आवतमक का वाटत असेना. जर काम पववत्र आतम्याने जन्मलेले नसेल
तर ते द्रकतीही धार्मचक का वाटत असेना ते शरीराचे कायच आहे. परमेश्वर शरीराच्या कामांस
अवभषेक करणार नाही (वनगचम 30:32).
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लज्जेचे कारण होऊ शकते
मरीयेसाठी हा द्रकती मोठा सन्मान होता की ती एक मानवी पात्र बनली वजच्याद्वारे जगाचा
तारणारा जन्माला आला! तरीही, वतला द्रकती लावजरवाण्या वस्थतीत टाकण्यात आले. येथे ती
गभचवती होणारी एक तरुण अवववावहत स्त्री होती. होय, ती स्वतः परमेश्वराच्या पुत्रासह गभचवती
होती, परंतु वतच्या कु टुंवबयांनी आवण वमत्रांनी वतचे स्पष्टीकरण स्वीकारले असते का? पववत्र
आतम्याच्या कायाचमुळे ती गभचवती झाली आहे असे स्पष्टीकरण द्रदल्यावर तयांनी वतच्यावर ववश्वास
ठे वला असता काय? जेव्हा वतच्याद्वारे परमेश्वराच्या पुत्राचा ”जन्म” व्हावा अशी परमेश्वराने इच्िा
के ली तेव्हा तयाने मरीयेला अशा लाजीरवाण्या पररवस्थतीत का टाकले?
यात आमच्यापैकी प्रतयेकासाठी एक धडा आहे. बरेचदा देवाने आम्हाला सोपववलेले काम सुरू
ठे ववत असतांना ते कायच लज्जेचे कारण सुद्धा असू शकते. परमेश्वर आमच्याठायी व आमच्याद्वारे
काय करीत आहे हे प्रतयेकास समजणार नाही. तयाचे कायच करण्यासाठी आम्हाला तुच्ि समजले
जाु़ऊ शकते, आमचा वतरस्कार के ला जाऊ शकतो. बरेचदा परमेश्वर आम्हाला यातून जाऊ देतो,
यासाठी की ‘शरीराने’ मरावे. यासाठी की आम्ही कमी होत जावे आवण परमेश्वराच्या पुत्राने वाढत
जावे. आपण प्रभु येशूच्या साक्षीववषयी आवण आमच्याद्वारे तो जे कायच करीत आहे तयाववषयी
लवज्जत न होण्यास वशकतो.
परमेश्वराचे अलौद्रकक कायच बरेचदा सामान्य, नैसर्गचक प्रद्रक्रयेतून प्रगट के ले जाते. जरी
अलौद्रककररतया मरीयेच्या गभाचशयात मुलाची गभचधारणा झाली असली तरीही वतला पूणच
मुदतीसाठी बाळास गभाचत बाळगावे लागले. परमेश्वराने संपूणच प्रद्रक्रया - गभचधारणा, गरोदरपण
आवण प्रसव - चमतकार म्हणून का के ली नाही? जर पवहल्या द्रदवशी मुलाची गभचधारणा झाली
असेल आवण दुसऱ्या द्रदवशी प्रसुती झाली असती तर हा मोठा चमतकार नसता का? पूणच
मुदतीसाठी बाळाला गभाचत वागववण्याच्या सामान्य नैसर्गचक प्रद्रक्रयेतून मरीयाला का जावे
लागले? येथे महतवाचा धडा असा आहे की बरेचदा परमेश्वराची अलौद्रकक काये पृथ्वीवर सामान्य
नैसर्गचक प्रद्रक्रयेद्वारे पार पाडली जातात. उदाहरणाथच, कदावचत परमेश्वराने आपणास मजबूत
स्थावनक मंडळी उभारण्यास सांवगतले असेल. कदावचत तयाला आपल्याद्वारे हेच कायच करावयाचे
असेल. तयाने वनवितच आपणास या क्षेत्रात अवभषेक के ला असेल आवण कृ पादान द्रदले असेल.
तरीही, स्थावनक मंडळी तयार करण्यासाठी आपल्याला कठोर पररश्रम करणे, वशकवणे, उपदेश
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करणे, काळजी घेण,े योजना आखणे आवण आयोजन करणे या सामान्य नैसर्गचक प्रद्रक्रयांमधून जावे
लागेल. के वळ आपल्या सामान्य नैसर्गचक प्रयत्नातून परमेश्वराचे अलौद्रकक कायच प्रगट के ले जाईल.
आणखी एक उदाहरण दैवी तरतुदीचे असेल. परमेश्वराचे लोक म्हणून आम्ही ववश्वास ठे वतो की
परमेश्वर आपल्या सवच गरजा पुरवेल. आपण परमेश्वराच्या या अलौद्रकक तरतूदीवर ववश्वास
ठे वतो. तथावप, आम्ही हे जाणण्यात अपयशी ठरू शकते की अनेक बाबतीत परमेश्वराची अलौद्रकक
तरतूद आपल्या स्वतःच्या हातच्या कायाांद्वारे आपल्या जीवनात येईल. आम्हाला कदावचत काम
करावे लागेल आवण तरीही आम्हाला प्राप्त झालेली तरतूद अलौद्रकक असेल. उदाहरणाथच,
आपल्याकडे नोकरी आहे हा खरोखर एक चमतकार असू शकतो! आपल्या कामाद्वारे आपल्याला
प्राप्त झालेली तरतूद अवधक अलौद्रकक आहे!

कदावचत बंद दारांस तोंड़ द्यावे लागेल
बायबल आम्हास सांगते की “...वतला वतचा प्रथम पुु़त्र झाला; तयाला वतने बाळं तयाने गुंडाळू न

गव्हाणीत ठे ववल कारण तयांना उतारशाळे त जागा नव्हती“”(लूक 2:7). आम्हाला हे माहीत नाही
की बेथलेहम
े ात द्रकती उतारशाळा होतया. आमच्या मनाच्या डोळयांनी, आपण कल्पना करू शकतो
की मररया आवण योसेफ द्रकतयेक उतारशाळांजवळ थांबले असतील आवण तरीही तयांना जागा
वमळाली नाही. अथवा कदावचत ज्या एकमेव उतारशाळे त ते गेले, तेथे जागा नव्हती, आवण म्हणून
उतारशाळे च्या मालकाने तयांना गव्हाणीकडे पाठववले. या ववश्वाचा परमेश्वर आपल्या पुत्राच्या
जन्मासाठी कमीत कमी एक खोली सुद्धा अलौद्रककररतया आरवक्षत करून ठे वू शकला नसता का?
आपण कल्पना करू शकता का मररयेच्या मनात काय ववचार सुरू असतील? वतने ववचार के ला
असेल, मला खात्री आहे की परमेश्वर आमच्यासाठी जागा राखून ठे वील. जे मूल माझ्या गभाचत
आहे, तो परमेश्वराचा पुत्र आहे. मला खात्री आहे की उतारशाळे त आपल्यासाठी जागा असेल.“
तरीही हे द्रकती वनराशाजनक होते की वजतक्या दारावर तयांनी ठोठावले ते बंद द्रदसत होेेते,
शेवटी तयांना ती जागा वमळाली जेथे बाळाचा जन्म व्हावा अशी परमेश्वराची इच्िा होती. तसेच,
आमच्या जीवनात सुद्धा, आपण पृथ्वीवर परमेश्वराच्या कायाचस जन्म देत द्रफरत असतांना, हे शक्य
असू शकते की अनेकदा आम्हाला बंद दारांस तोंड द्यावे लागते. याचा अथच हा नाही की जे कायच
आपण करीत आहोत ते अस्सल नाही. बंद दारांचा अथच के वळ इतका आहे की आपण दुसयाच दारांवर
ठोठावत राहावे, जोवर आपणास ती जागा वमळत नाही जेथे आपले कायच सुरू व्हावे अशी
परमेश्वराची इच्िा असते.
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असे अनेक लोक आहेत ज्यांच्या आतम्यामध्ये परमेश्वराचे खरे कायच गभचधारण करीत आहे. तथावप,
जेथे तयांस असावयास हवे अशा रठकाणी ते पोहोचत नाहीत, तोवर ते तयास जन्म देऊ शकत
नाहीत. तयांना एका रठकाणाहून दुसऱ्या रठकाणी जावे लागत असेल आवण प्रसुतीसाठी तोवर
जागा सापडत नसेल जोवर ते तया जागी जाऊन पोहोचत नाहीत जेथे तयांनी असावे असे
परमेश्वरास वाटते. आमच्या द्वारे परमेश्वराचे हेतु जन्मास येऊ शकण्यापूवी आम्हास योगय जागी
असण्याची गरज आहे.

तयांचे रक्षण आवण पोषण करण्याची गरज आहे
मूल असतांना येशूला अगदी तसेच मोठे व्हावे लागले जशी इतर कोणतीही मुले होतात (लूक
2:40). ज्या द्रदवशी येशूचा जन्म झाला अगदी तयाच द्रदवशी तो स्वतः खाऊ लागला नाही ककं वा
स्वतःचे कपडे घालू लागला नाही! तर, मरीयेला तयाची काळजी घ्यावी लागली आवण तयाचे
संगोपन करावे लागले आवण दुसऱ्या कोणतयाही आईप्रमाणे तयाचे पालनपोषण करावे लागले. खरे
म्हणजे, येशू बाळ असताना, योसेफ आवण मरीया यांना तयाचा प्राण वाचववण्यासाठी बेथलेहम
े
सोडू न वमसर देशात पळू न जावे लागले, कारण हेरोद तया बाळाचा वध करण्याचा प्रयत्न करीत
होता (मत्तय 2:2-16). मरीया आवण योसेफ यांनी हा ववचार करून बाळाला सोडू न द्रदले नाही
की, हा तर परमेश्वराचा पुत्र आहे. हा नक्कीच स्वतः खाऊ शकतो, स्वतःचे रक्षण करू शकतो आवण
स्वतःची काळजी घेऊ शकतो. अगदी तयाचप्रमाणे आपण तया कायाचचे कारभारी आहोत जे परमेश्वर
आपल्याद्वारे जन्मास घालत आहे. आमच्याद्वारे जन्मास येणायाच प्रतयेक कामाचे पोषण झाले
पावहजे, तयाची काळजी वावहली गेली पावहजे आवण तयाचे रक्षण करण्यात आले पावहजे.
ज्याप्रमाणे आई वतच्या पोटी जन्मास आलेल्या बाळासाठी जबाबदार असते—तयाला
भरवण्यासाठी, तयाचे पोषण करण्यासाठी, तयाची काळजी घेण्यासाठी, तयाचे संगोपन
करण्यासाठी, आवण बाळाचे रक्षण करण्यासाठी—तयाचप्रमाणे तया कायाचची आम्हाला काळजी
घ्यायची आहे, तयाचे पोषण करावयाचे आहे आवण तयाचे रक्षण करावयाचे आहे ते परमेश्वर
आमच्याद्वारे जन्मास घालत आहे. परमेश्वराने आमच्याद्वारे जे कायच सुरू के ले आहे ते नष्ट
करण्यासाठी आपण सैतानास ककं वा दुष्ट मनोवृत्तीच्या लोकांस परवानगी देऊ शकत नाही.
पुढील प्रकरणात आपण चार तत्त्वांचा ववचार करू या ज्यांचा समावेश परमेश्वराच्या हेतूंना जन्म
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देण्याच्या प्रद्रक्रयेत करण्यात आला आहे.
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3. आपल्यामधील ठे व

आमच्यामध्ये जी ठे व आहे तयाच्याद्वारे परमेश्वर तयाचे हेतू प्रकट करतो.

आमच्याठायी असलेली ठे व हे वनवित करते की आमच्याद्वारे काय जन्मास येत आहे
मत्तय 22:33-37
33 झाड चांगले आवण तयाचे फळ चांगले असे म्हणा; अथवा झाड वाईट आवण तयाचे फळ वाईट असे म्हणा; कारण
फळावरून झाड कळते.
34 अहो सापाच्या वपलांनो, तुम्ही वाईट असता तुम्हांला चांगल्या गोष्टी कशा बोलता येतील? कारण अंतःकरणात जे
भरून गेले आहे तेच मुखावाटे वनघणार.
35 चांगला माणूस आपल्या अंतःकरणाच्या चांगल्या भांडारातून चांगल्या गोष्टी काढतो आवण वाईट माणूस आपल्या
वाईट भांडारातून वाईट गोष्टी काढतो.
36 मी तुम्हांला सांगतो की, माणसे जो जो व्यथच शब्द बोलतील तयाचा वहशेब तयांना न्यायाच्या द्रदवशी द्यावा लागेल.
37 कारण तू आपल्या बोलण्यावरून वनदोषी ठरशील आवण आपल्या बोलण्यावरून दोषी ठरशील.”

चांगला माणूस आपल्या अंतःकरणाच्या चांगल्या भांडारातून चांगल्या गोष्टी काढतो. आमच्याठायी
जे जन्मास येते ते आमच्याठायी असलेल्या संपत्तीवर अथवा ठे वीवर अवलंबून आहे. जर आमच्या
अंतःकरणात चांगली ठे व आहे, तर आपण चांगल्या गोष्टींस जन्म देऊ. जर आमच्या अंतःकरणात
वाईट ठे व असेल तर आपण वाईट गोष्टींना जन्म देऊ. आमच्याठायी असलेली ठे व आमच्याद्वारे जे
जन्म घेत आहे तयाचे स्वरूप ठरवील.
मत्तय 7:15-20
15 खो्ा संदषे ्ांववषयी जपून राहा. ते मेंढरांच्या वेषाने तुमच्याकडे येतात, पण ते अंतरी क्रूर लांडगे आहेत.
16 तयांच्या फळांवरून तुम्ही तयांना ओळखाल. काटेरी झाडांवरून िाक्षे ककं वा ररं गणीच्या झाडांवरून अंजीर काढतात
काय?
17 तयाप्रमाणे प्रतयेक चांगल्या झाडाला चांगले फळ येते आवण वाईट झाडाला वाईट फळ येत.े
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18 चांगल्या झाडाला वाईट फळे येणे शक्य नाही, आवण वाईट झाडाला चांगली फळे येणे शक्य नाही.
19 ज्या झाडाला चांगले फळ येत नाही ते प्रतयेक झाड तोडू न अग्नीत टाकण्यात येत.े
20 ह्यास्तव तुम्ही तयांच्या फळांवरून तयांना ओळखाल.

येथे येशू परूशयांशी बोलत आहे. परूशी समजत की जर तयांच्याजवळ ”चांगले फळ“ असेल तर ते
सहज चांगले बनतील. पण येशूने दाखवून द्रदले की अगदी तयाच्या उलट खरे आहे. जर झाड चांगले
असेल तर तयाचे फळही चांगले असेल. झाडाचे स्वरूप ते देत असलेले फळ ठरववते. आमच्यामध्ये
जी ठे व आहे ती आम्ही उपजवीत असलेले फळ ठरवील. आमच्या जीवनात आम्ही कोणतया गोष्टीस
जन्म देणार आहोत ते तयाद्वारे ठरववले जाईल.
आमच्यामध्ये जे आहे तयाद्वारे हे ठरववले जाईल की आमच्या जीवनाद्वारे कायच प्रकट होणार आहे.
तसेच, आमच्याठायी असलेल्या ठे वीच्या अनुषंगाने आपली कामे आमच्याद्वारे प्रकट करतो.
म्हणूनच, आम्ही आधीच आपल्यात जे जमा के ले आहे आवण आपल्यात ठे वत आहोत ते फार
महतवाचे आहे.

ठे व कशी के ली जाते?
परमेश्वर आपल्या जीवनात गोष्टी जमा करतो
योहान 3:27
योहानाने उत्तर द्रदले, “मनुषयाला स्वगाचतन
ू द्रदल्यावाचून काहीच वमळू शकत नाही.”

परमेश्वर आमच्या जीवनात गोष्टी जमा करू शकतो. आमच्याजवळ असलेली ठे व ककं वा उत्तम
संपत्ती स्वतः परमेश्वराने आमच्यामध्ये ठे वली आहे. आमच्याजवळ जे आहे तयाचे तो स्रोत आहे. जर
परमेश्वराने वनवड के ली, तर तो आमच्या जीवनांत गोष्टी जमा करू शकतो—कृ पादाने, अवभषेक
आवण इतर क्षमता ज्या यावेळी आमच्याजवळ नाहीत.
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इतर लोक आमच्या जीवनात जमा करू शकतात
नीवतसूत्रे 27:17
वतखे वतख्याला पाणीदार करते, तसा मनुषय आपल्या वमत्रांचा चेहरा पाणीदार करतो.

ज्या लोकांशी आपण संबंद्ध आहोत ते आपल्यात चांगल्या ककं वा वाईट गोष्टी जमा करतात. आपण
अनुवादाच्या पुस्तकात वाचतो की परमेश्वराने मोशे व यहोशवा यांच्यात संबंध स्थावपत के ला
(अनुवाद 1:38). परमेश्वराने मोशेला सांवगतले की तयाने जाऊन यहोशवाला एक पुढारी म्हणून
प्रस्थावपत करावे (गणना 27:18-23). मोशेचा अवभषेक यहोशवावर झाला. यहोशवामध्ये
ज्ञानाचा आतमा होता कारण मोशेने तयाच्यावर हात ठे वला होता (अनुवाद 34:9). एका
व्यक्तीकडू न दुसऱ्याकडे काहीतरी जमा के ले जाते. इतर लोकांद्वारे आपल्या जीवनात चांगली ठे व
येऊ शकते. म्हणून, आम्ही ज्या लोकांसह वेळ घालवतो तयांची आपण हेतूपूवचक वनवड करू शकतो
आवण तयांना आपल्या जीवनात चांगल्या गोष्टी ठे वण्याची परवानगी देऊ शकतो.
आपण आपल्या स्वतःच्या जीवनात गोष्टी जमा करू शकतो
नीवतसूत्रे 4:23
सवच रक्षणीय वस्तूप
ं क्ष
े ा आपल्या अंतरूकरणाचे ववशेष रक्षण कर, कारण तयात जीवनाचा उगम आहे.

आपल्या स्वतःच्या जीवनात आपण काय जमा करतो ते आपण ठरवू शकतो. आम्ही परमेश्वराच्या
वचनाचा अभ्यास करून, वववशष्ट लोकांबरोबर वेळ घालवून आवण वववशष्ट क्षेत्रात प्रवशक्षण घेऊन
हेतूपुरस्सर ती ठे व तेथे ठे वली आहे. जेव्हा आपल्यात चांगली संपत्ती असते, तेव्हा आपण स्वतःला
असे स्थान देत असतो ककं वा स्वतःला अशा रठकाणी ठे वतो जेथे आपल्याद्वारे चांगल्या गोष्टी
जन्मास येऊ शकतात.
जेव्हा आपण आपल्याद्वारे परमेश्वर प्रकट करू इवच्ित असलेले कायच समजू लागतो, तयाच गोष्टी
आपण आपल्या जीवनात जमा के ल्या पावहजेत आवण यामुळे परमेश्वराच्या कायाचस जन्म देण्यात
मदत होते. आपण हे द्रकतयेक मागाांद्वारे करू शकतो—आपल्या जीवनात आवशयक असलेल्या ठे वी
देण्यास परमेश्वराला ववनंती करण्याद्वारे ककं वा आपल्याकडे जे लोक आम्हाला देऊ शकतात
तयांच्याबरोबर वेळ घालवून ककं वा आवशयक प्रवशक्षण घेऊन. ठे व आमच्यात असेल तेव्हाच ती पुढे

10

परमेश्वराच्या हेतस
ूं जन्म देणे

येईल. आमच्यात आधीपासून जमा न के लेली एखादी वस्तू आपण जन्मास आणू शकत नाही.
उदाहरणाथच, जर आपण मंडळीचे पाळक आहात आवण आपण एका नवीन मंडळीचे रोपण के ले
असल्यास, मंडळीने वाढावे, संख्येत वाढ व्हावी, मंडळी मजबूत व्हावी अशी परमेश्वराची इच्िा
आहे आवण मंडळीने जसे व्हावे असे परमेश्वरास वाटते तसे वतने व्हावे अशी परमेश्वराची इच्िा
आहे. असे घडावे म्हणून आपल्याला कोणतया प्रकारच्या ठे वीची आवशयकता आहे हे आपणास
ठरववण्याची गरज आहे. आपल्याला कदावचत परमेश्वराच्या वचनाचा अवधक ठे वा जरूरी असेल,
परमेश्वराच्या अवभषेकाची आणखी मोठी ठे व, मंडळीचे नेतृतव करण्यासाठी आवण योगय वनणचय
घेण्यात सक्षम होण्यासाठी, चांगली चचच संस्था आवण व्यवस्थापन कौशल्ये यासाठी अवधक बुद्धीची
गरज आहे. म्हणूनच, आपण वचनाचा अभ्यास के ला पावहजे, अवभषेक वाढवला पावहजे, चांगल्या
चचच व्यवस्थापनाबद्दल जाणून घेतले पावहजे आवण या सवच गोष्टी आपल्यात जमा के ल्या पावहजेत
यासाठी की मंडळीच्या बाबतीत जरूरी गोष्टी आपणाद्वारे घडवून आणता येतील.
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4. प्रार्थनेद्वािे जन्मास आणणे

आम्ही प्राथचनद्व
े ारे आमच्या जीवनांत परमेश्वराचे हेतू जन्मास आणतो. प्राथचना प्रसवप्रद्रक्रया आहे
ज्याद्वारे आपण पृथ्वीवर परमेश्वराच्या गोष्टी अवस्ततव आणतो.

प्राथचनम
े ध्ये आपणास परमेश्वराच्या हेतच
ूं ी समज प्राप्त होते
1 कररं थ 2:9-10
9 हे तर ह्या शास्त्रलेखाप्रमाणे आहे, डोळयांनी पावहले नाही, कानाने जे ऐकले नाही व माणसाच्या मनात जे आले
नाही, ते आपणावर प्रीवत करणाऱ्यायांसाठी देवाने वसद्ध के ले आहे;’
10 कारण देवाने ते आतम्याच्या द्वारे आपल्याला प्रकट के ले; कारण आतमा हा सवच गोष्टींचा व देवाच्या गहन गोष्टीचाही
शोध घेतो.

1 कररं थ. 14:2
कारण अन्य भाषा बोलणारा माणसांबरोबर नव्हे, तर देवाबरोबर बोलतो; कारण ते माणसाला समजत नाही; तो
आतम्याने गूढ गोष्टी बोलतो.

मानवजातीसाठी परमेश्वराची सामान्य योजना आवण हेतू या व्यवतररक्त, परमेश्वराने व्यक्ती म्हणून
आमच्यापैकी प्रतयेकासाठी काही वनवित गोष्टी योजलेल्या आवण तयार के लेल्या आहेत. “आपण

सतकृ तये करावीत म्हणून विस्त येशूच्या ठायी वनमाचण के लेले असे आपण तयाची हस्तकृ ती आहोतय
ती सतकृ तये आचरत आपण आपला आयुषयक्रम चालवावा म्हणून देवाने ती पूवी योजून ठे वली“”
(इद्रफस. 2:10). आमच्यापैकी अनेकांस आमच्या जीवनासाठी परमेश्वराचे हेतू स्पष्ट नसू शकतात
आवण ते तयांस “गूढ” वाटत असतील. तथावप, परमेश्वराचा आतमा परमेश्वराचे मन जाणतो. पववत्र
आतमा परमेश्वराच्या गंभीर गोष्टी जाणतो आवण तयाला परमेश्वराच्या योजना व हेतच
ूं ी पूणच
जाणीव आहे, कारण तो स्वतः परमेश्वर आहे. पववत्र आतमा परमेश्वराचे हेतू व योजना आम्हावर
प्रगट करील. असे द्रकतयेकदा प्राथचनेत घडते.
आतम्यामध्ये प्राथचना करीत असतांना, आपण परमेश्वराचे हेतू अवस्ततवात आणण्यासाठी प्राथचना
करीत आहा.
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अन्य अन्य भाषेत प्राथचना करण्याचा (ककं वा आतम्यामध्ये प्राथचना करण्याचा) सामथी फायदा हा
आहे की आपण “गूढ गोष्टी” प्राथचना करीत असतो. जेव्हा आम्ही आतम्यामध्ये प्राथचना करतो, तेव्हा
खरे म्हणजे आपण आपल्या स्वतःच्या जीवनांसाठी परमेश्वराच्या योजना व हेतूंववषयी प्राथचना
करीत असतो, ज्या तया वेळी गूढ असू शकतात अथवा आमच्यापासून लपलेल्या गोष्टी असू
शकतात.
प्राथचनेद्वारे परमेश्वर आम्हावर अशा गोष्टी प्रगट करील जातो आमच्या द्वारे जन्मास आणू इवच्ितो.
आम्ही प्राथचना करीत असताना गभचधारणा घडू न येते, आवण आमच्या आतम्यात परमेश्वराचे हेतु
गभचधारण करतात. आतम्यामध्ये जेव्हा आपण प्राथचना करणे सुरू ठे वतो, तेव्हा आपण आवतमक
जगात परमेश्वराचे हेतूंना आकार देऊ लागतो. अद्याप जन्म ककं वा प्रसूती घडू न आलेली नसेल. परंतु
गभचधारणेच्या समयापासून प्रसूती पयांत, गभाचवस्थेचा ककं वा वृद्धीचा काळ असतो - आंतररक वाढ
आवण अदृशय जगातील वाढ. आतम्यामध्ये प्राथचना करीत असताना हेच घडू न येत.े आम्हास कु ठलेही
दृशय बदल द्रदसून येत नाहीत, पण आवतमक जगात, देवाचे हेतू आकार घेत असतात आवण घडले
जात असतात, आवण तया वेळेच्या जवळ येत असतात जेव्हा तयाने पृथ्वीवर सुरू करण्यात येणार
असेल. म्हणून, जेव्हा आमच्या मनात ववचार येतो ककं वा आम्हाला दृष्टांत वमळतो आवण जेव्हा
परमेश्वर आमच्यावर तया गोष्टी प्रगट करतो, ज्यांस आमच्या द्वारे सुरू करण्याची तयाची इच्िा
असते, तेव्हा आम्हाला तयांच्यावर प्राथचना करण्यात वेळ घालववण्याची गरज असते. योगयवेळी,
जेव्हा काळाची पूणचता होईल, तेव्हा तयाचे हेतू पृथ्वीवर जन्मास येतील.

प्राथचना आपल्या इच्िेस परमेश्वराच्या इच्िेच्या अनुरूप बनववते
इब्री. 5:7-9
7 आपल्याला मरणातून तारण्यास जो समथच आहे तयाच्याजवळ तयाने आपल्या देहावस्थेच्या द्रदवसांत, मोठा आक्रोश
करत व अश्रू गाळत प्राथचना व ववनवणी के ली, आवण ती तयाच्या सद्भक्तीमुळे ऐकण्यात आली;
8 तो पुत्र असूनही तयाने जे दुःख सोसले तेणेकरून तो आज्ञाधारकपणा वशकला;
9 आवण पररपूणच के ला जाऊन तो आपल्या आज्ञेत राहणायाच सवाांचा युगानुयग
ु ांच्या तारणाचा कताच झाला.
मत्तय 26:38-39,42
38 तेव्हा तयाने तयांना म्हटले, “‘माझा जीव’ मरणप्राय, ‘अवत वखि झाला आहे,’ तुम्ही येथे थांबा व माझ्याबरोबर
जागे राहा.”
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39 मग तो थोडासा पुढे जाऊन पालथा पडला आवण तयाने अशी प्राथचना के ली: “हे माझ्या बापा, होईल तर हा प्याला
माझ्यावरून टळू न जावो; तथावप माझ्या इच्िे प्रमाणे नको तर तुझ्या इच्िेप्रमाणे होवो.”
42 आणखी तयाने दुसऱ्यादा जाऊन अशी प्राथचना के ली, “हे माझ्या बापा, हा प्याला मी प्यायल्यावशवाय टळू न जात
नाही तर तुझ्या इच्िेप्रमाणे होवो.”

आमच्या बुद्धीस हे सतय समजणे कठीण आहे की परमेश्वराच्या पुत्राला आज्ञाधारकपणा वशकावा
लागला. तरीही वरील वचने आम्हाला सांगतात की पुत्राच्या मनात वपतयाबद्दल “ईश्वरीय भय”
अथवा “ईश्वरीय आदर” होता. गेथशेमाने बागेत बवलदानातमक मृतयूला तोंड देत असताना, तयाने
अतयंत व्यवथत होऊन प्राथचनत
े वेळ घालववला आवण वेदनायुक्त अंतकरणाने तयाने ववनंती के ली,
आवण तो अशा रठकाणी येऊन पोहोचला जेथे तो वपतयास “होय” म्हणू शकला. प्राथचनेच्या प्रखर
वेळेद्वारे तयाची इच्िा वपतयाच्या इच्िेच्या पररपूणचपणे अनुरूप झाली, इतके की तो मरे पयांत
आज्ञाधारक झाला. तसेच आमच्या जीवनातही बरेचदा, आम्ही प्राथचनच्े या अशा वेळेत प्रवेश करू
शकतो जेथे आपली इच्िा तयाची इच्िा पूणच करण्याबाबत पूणचपणे समर्पचत नसते. परंतु जेव्हा
आपण तयाच्या साविध्यात प्राथचनेत वेळ घालववतो, आवण बरेचदा जेव्हा तयातून बाहेर पडतो तेव्हा
आमची इच्िा तयाच्या इच्िेच्या अगदी पूणचपणे अनुरूप ठरते. आपण प्राथचनच्े या वेळेतून असे
म्हणत बाहेर पडतो, “प्रभू तुझी इच्िा पूणच व्हावी.”
अशाप्रकारे , अदृशय जगात परमेश्वराचे हेतू जन्मास आणण्यास, तयांस आकार देण्यास, आवण
घडववण्यास प्राथचना ककं वा मदत करीत नाही तर प्राथचना आमच्या इच्िेस वपतयाच्या इच्िेच्या अनुरूप
बनववण्यात देखील मदत करते, यासाठी की पृथ्वीवर तयाचे हेतू पार पाडण्यास आम्ही ततपर व्हावे.
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5. बोललेले वचन

आपण बोलत असलेले शब्द बरेचदा अशी साधने ठरतात ज्याद्वारे आपण पृथ्वीवर परमेश्वराची
इच्िा व हेतू पूणच करतो. आमचे शब्द आमच्या वतचमानासच नव्हे तर आमच्या भववषयासही आकार
देतात.

असे शब्द बोला जे आपल्या जीवनास परमेश्वराच्या हेतन
ू े प्रज्ववलत करतील
याकोब 3:6
जीभ ही आग आहे; ती अनीतीचे भुवन आहे; आपल्या अवयवांत सवच शरीर अमंगळ करणारा अवयव जीभ आहे; ती
सृष्टीचे चक्र पेटवणारी आवण नरकाने पेटवलेली अशी आहे.

जीभेचा उल्लेख “आग” असा करण्यात आला आहे, जो हे दशचववतो की जीभेचा मोठा प्रभाव आहे. हे
वचन वववशष्टररतया “अमंगळ” जीभेचा उल्लेख करते - अमंगळ ककं वा वाईट बोलणारी जीभ.
ज्याप्रमाणे वाईट जीभ अनीवतचे “भुवन” आहे, तयाचप्रमाणे चांगली जीभ आशीवाचदाचे “भुवन”
आहे (याकोब 3:6). एक वाईट जीभ संपूणच शरीराला अशुद्ध करते आवण चांगली जीभ आपल्या
संपूणच शरीरास आशीवाचद्रदत करते. महत्त्वाचा संदेश असा आहे की आपली जीभ आपल्या संपूणच
शरीरावर पररणाम करते. आपली जीभ आपल्या अवस्ततवाच्या ओघास प्रभाववत करते. आपल्या
वजभेने आपले जीवन “प्रज्ववलत” के ले जात आहे. आपण बोलत असलेल्या शब्दांद्वारे तयावर प्रभाव
पडत आहे.
वाईट वजव्हा नरकाद्वारे प्रज्ववलत ककं वा प्रेररत आहे. परंतु जीभ जी आशीवाचदाचे आवण अवभषेकाचे
“भुवन” आहे, ती परमेश्वराद्वारे , तयाच्या वचनाद्वारे आवण आतम्याद्वारे “प्रज्ववलत” आहे. ही जीभ
संपूणच शरीरास आशीवाचद्रदत करील. ही एक जीभ आहे जी आपल्यासाठी परमेश्वराजवळ असलेल्या
आशीवाचदांनी आपल्या जीवनास प्रज्ववलत करील. ही अशी जीभ आहे जी पृथ्वीवर देवाची उद्रद्दष्टे

15

परमेश्वराच्या हेतस
ूं जन्म देणे

पाठवील.
जीभ अपराधी जग बनू शकते ककं वा आशीवाचदाचे जग. आपण बोलत असलेल्या शब्दांद्वारे आपण
परमेश्वराच्या हेतन
ूं ा जन्म देतो. आम्हास असे शब्द बोलण्याची गरज आहे जे परमेश्वराच्या योजना
व हेतूंसह आमच्या अवस्ततवाच्या मागाचस प्रज्ववलत करतील. आम्हास परमेश्वराचे शब्द बोलून
अवस्ततवात आणण्याची गरज आहे.

परमेश्वराचे वचन बोलण्याद्वारे आपल्या जगास घडवा
इब्री 12:3
ववश्वासाने आपल्याला कळते की, देवाच्या शब्दाने ववश्वाची रचना झाली, अशी की, जे द्रदसते ते दृशय वस्तूप
ं ासून झाले
नाही.

स्वाभाववक ते आवतमकमधून उद्भवले. जे दृशय ते अदृशयामधून उद्भवले. स्वाभाववक गोष्टींस जन्म
देण्यासाठी ज्या अदृशय ककं वा आवतमक सामुग्रीचा उपयोग करण्यात आला ती सामुग्री होती
परमेश्वराद्वारे बोलण्यात आलेले वचन. अशाप्रकारे , परमेश्वराचे वचन स्वाभाववक जगातील
वस्तूंना आकार देते, घडवते, जन्मास आणते, उतपि करते आवण अवस्ततवात आणते. परमेश्वराने
आम्हास आमच्या जीवनांत तयाचे वचन बोलण्याचा आवण हे ठरववण्याचा अवधकार आवण योगयता
द्रदली आहे ते कसे असावे अशी आमची इच्िा आहे.
आपल्या जीवनात परमेश्वराची स्वप्ने, योजना आवण हेतू बोला.
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6. तत्पितेने केलेले कायथ

नीवतसूत्रे 10:4
सैल हाताने काम करणारा दररिी होतो, परं तु उद्योगयाचा हात धन वमळवतो.

नीवतसूत्रे 13:4
आळशाच्या वजवाला हाव असते तरी तयाला काही वमळत नाहीय उद्योगयांचा जीव पुष्ट होतो.

1 कररं थ 15:10
तरी जो काही मी आहे तो देवाच्या कृ पेने आहे आवण माझ्यावर तयाची जी कृ पा झाली आहे ती व्यथच झाली नाहीय
परं तु ह्या सवाांपक्ष
े ा मी अवतशय श्रम के ले, ते मी के ले असे नाही, तर माझ्याबरोबर असणाऱ्या देवाच्या कृ पेने के ले.

जोपयांत आपण आपल्या स्वप्नांत रक्त, घाम आवण आसवे वमसळावयास तयार होत नाही तोवर
स्वप्ने सतयवस्थतीत येऊ शकत नाहीत! परमेश्वराच्या हेतूंना जन्म देण्यासाठी आम्हाला ततपरतेने
श्रम करावे लागतील.
“जे अश्रूपूणच नेत्रांनी पेरणी करतात ते हषाचने कापणी करतील” (स्तोत्र. 126:5). जोवर आपण
”आसवांची पेरणी” करणार नाही तोवर आपण “आनंदाने कापणी” करू शकणार नाही.
आपणाजवळ देवाने द्रदलेला दृष्टांत ककं वा स्वप्न असेल, पण ते पूणचतवास आणण्यासाठी संघषच करावा
लागेल आवण समर्पचत होऊन प्रयत्न करावे लागतील. एका ववटेवर दुसरी वीट मांडतांना,
ववरोधाचा वारा अचानक वाहू लागेल आवण काही ववटा खाली पडतील. पण तया उचलून आपण
परत बांधणी करणे सुरू के ले पावहजे, आवण पुढे वाढत रावहले पावहजे. परमेश्वराच्या हेतूंना जन्म
देण्यासाठी आम्हाला ततपरतेने श्रम करावे लागतील.
परमेश्वराने आम्हाला के वळ स्वप्न पाहणारे बनण्यासाठी पाचारण के लेले नाही तर असे कामकरी
बनण्यासाठी बोलाववले आहे जे तयाच्या राज्यासाठी कायच करतात. आम्हाला सेवेचे काम
करण्यासाठी पाचारण घडले आहे. सवच अडचणी आवण आव्हानांतून कायच करीत राहा, आवण स्वप्ने
पूणच होतील.
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माझा ववश्वास आहे की असे हेतू ककं वा उद्रद्दष्टे आहेत ज्यांस परमेश्वर आमच्यापैकी प्रतयेकाद्वारे
जन्मास आणू इवच्ितो. असे म्हणत स्वगाचस जाऊ नका, “प्रभु, मी मोठे स्पप्न पावहले, पण मी
काहीही साध्य के ले नाही.” आम्हास हे जाणून स्वगाचस जाण्याची गरज आहे की आम्ही तया प्रतयेक
गोष्टीस जन्म द्रदला आहे ज्यांस परमेश्वर आमच्याद्वारे जन्मास आणू इवच्ित होता.
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ऑल पीपल्स चचचसोबत भावगदारी

ऑल पीपल्स चचच स्थावनक मंडळयांच्या 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 प्रवशक्षण
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 राष्ट्ात हे कायच करता यावे म्हणून जी दानराशी
आपण पाठवू शकता, तयासाठी आम्ही आपले आभारी राहू.

आपण आपल्या देणगया 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. अवतररक्त तपशीलासाठी कृ पया या संकेतस्थळास भेट द्या - apcwo.org/give
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 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 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*
A Real Place Called Heaven
A Time for Every Purpose
Ancient Landmarks*
Baptism in the Holy Spirit
Being Spiritually Minded and Earthly Wise
Biblical Attitude Towards Work
Breaking Personal and Generational Bondages
Change*
Code of Honor
Divine Favor*
Divine Order in the Citywide Church
Don’t Compromise Your Calling*
Don’t Lose Hope
Equipping the Saints
Foundations (Track 1)
Fulfilling God’s Purpose for Your Life
Gifts of the Holy Spirit
Giving Birth to the Purposes of God*
God Is a Good God
God’s Word—The Miracle Seed
How to Help Your Pastor
Integrity
Kingdom Builders
Laying the Axe to the Root
Living Life Without Strife*
Marriage and Family
Ministering Healing and Deliverance

Offenses—Don’t Take Them
Open Heavens*
Our Redemption
Receiving God’s Guidance
Revivals, Visitations and Moves of God
Shhh! No Gossip!
Speak Your Faith *
The Conquest of the Mind
The Father’s Love
The House of God
The Kingdom of God
The Mighty Name of Jesus *
The Night Seasons of Life
The Power of Commitment*
The Presence of God
The Redemptive Heart of God
The Refiner’s Fire
The Spirit of Wisdom, Revelation and
Power*
The Wonderful Benefits of speaking in
Tongues
Timeless Principles for the Workplace
Understanding the Prophetic
Water Baptism
We Are Different*
Who We Are in Christ
Women in the Workplace
Work Its Original Design

वरील सवच पुस्तके पीडीएफ आवृत्तीत ववनामूल्य डाऊनलोडसाठी आमच्या चचचच्या संकेतस्थळावर

apcwo.org/books 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 राष्ट्ांत 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 वषाांपूवी, 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 रोगयांस व क्लेवशतांस बरे के ले. तयाने आंधळयांचे डोळे उघडले,
लंगड्ांस चालववले आवण प्रतयेक प्रकारचे रोग व आजार तयाने बरे के ले. भाकरीच्या तुकड्ास आियचजनकररतया
बहुगुवणत करून तयाने भुकेल्यास अि द्रदले, वादळ शांत के ले आवण इतर अनेक अद्भुत गोष्टी के ल्या.

ह्या सवच गोष्टी आम्हास प्रगट करतात की देव चांगला परमेश्वर आहे ज्याची इच्िा आहे की
लोकांनी बरे , स्वस्थ, आरोगयसंपि आवण आनंद्रदत असावे. देव लोकांच्या गरजा पूणच करू इवच्ितो.

तर, देवाने मनुषय बनण्याचा आवण आमच्या जगात प्रवेश करण्याचा वनणचय का घ्यावा? येशू का
आला?
आम्ही सवाांनी पाप के ले आहे आवण अशा गोष्टी के ल्या आहेत ज्या आम्हास उतपि करणाऱ्या
देवासमोर अमान्य आहेत. पापाचे पररणाम आहेत. पाप हे देव आवण मानवातील एका मोठ्या भभंतीसारखे आहे
जी पार करता येत नाही. पाप हे आम्हास देवापासून वेगळे करते. ज्याने आम्हास उतपि 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 देवाचे 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 इच्िा 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 क्षमा 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 क्षमा वमळे ल अशी साक्ष सवच संदष्ट
े े 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 क्षमा 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 येशू, 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 क्षमा प्राप्त
व्हावी. बायबल मला सांगते की जो कोणी तुजवर ववश्वास ठे वील, तयाला तयाच्या पापांची क्षमा 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 मनुषय माझे तारण घडवून आणू शकत
नाही. मी माझ्या पापांची क्षमा 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 क्षमा आवण शुद्धता प्राप्त होते. येशू,
मी तुझे उपकार मानतो. तुजवर प्रीती करण्यात, तुला आणखी जाणून घेण्यात, आवण तुझ्याप्रत ववश्वासू राहण्यात
माझी मदत कर. आमेन.

ऑल पीपल्स चचच
बायबल कॉलेज आवण सेवा प्रवशक्षणकें ि
ऑल पीपल्स चचच बाइबल कॉलेज आवण सेवा प्रवशक्षणकें ि (एपीसी-बीसी) भारताच्या बँगलोरमध्ये आतम्याने पररपूणच,
अवभवषक्त, सद्रक्रय सेवेत सहभागी प्रवशक्षणआवण वसद्धांताच्या दृष्टीने योगय व परमेश्वराच्या वचनाच्या बौवद्धक दृष्टीने
प्रेरणादायक अभ्यासासह पववत्र आतम्याच्या अलौद्रकक सामथ्याचत ववद्याथ्याांस सेवेसाठी तयार करते. आम्ही सेवेसाठी संपूणच
व्यवक्तमत्त्वाच्या ववकासावर ववश्वास ठे वतो. तसेच या प्रवशक्षणात ईश्वरीय चाररत्र्य, परमेश्वराच्या वचनाचा गंभीर पाया,
आवण वचन्ह, चमतकार व अद्भुत कृ तये यावर जोर द्रदला जातो – सवचकाही प्रभुच्या वनकट साविध्यात प्रवावहत होते.
एपीसी-बीसी मध्ये, योगय वशक्षणावशवाय, आम्ही प्रतयक्षपणे देवाचे प्रेम, अवभषेक आवण पववत्र आतम्याचे साव्ध्य आवण
देवाच्या अलौद्रकक कायाचवर जोर देतो. अनेक तरूण स्त्रीपुरुषांनी हे प्रवशक्षण घेतले आहे आवण तयांच्या आयुषयात 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 आठवड्ास सोमवार ते शुक्रवार या दरम्यान सकाळी 9 ते दुपारी 1 वाजेपयांत वगच भरलेले असतात. ववद्याथी, नोकरी
करणारे आवण गृवहणी सवच या वगाांमध्ये उपवस्थत राहू शकतात आवण दुपारी 1 नंतर कामावर जाऊ शकतात. तेथे
राहण्याची इच्िा असलेल्या स्त्री आवण पुरुषांसाठी स्वतंत्र वसवतगृहांची सोय आहे. ववद्याथी दर आठवड्ात दोन ते पाच
तास क्षेत्रीय कायच, ववशेष पररसंवाद, दुपारी प्राथचना आवण उपासना यात घालवतात. दुपारच्या सभा घरून येणायाच
ववद्याथ्याांसाठी ऐवच्िक आहेत. आठवड्ाच्या शेवटी सवच ववद्याथ्याांना 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 : apcwobiblecollege.org
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cksy.;klkBh vkiyk vkokt] R;kaP;koj gkr Bso.;klkBh vkiys gkr vkf.k R;kaP;koj çse
çnf'kZr dj.;klkBh vkiY;k thoukph R;kyk xjt vkgs- Eg.kwu vkiY;k dkekP;k
fBdk.kh cny ?kMowu vk.kk tsFks ijes'ojkus vki.kkl Bsoys vkgs-

