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1. धातू शुद्ध करिाऱ्याचे काम

जखऱ्या 13:9
तो णतसरा भाग मी अग्नीत टाकीन, रुपे गाणितात तसे मी त्यास गािीन, सोने शुद्ध कररतात त्याप्रमािे त्यास
शुद्ध करीन; ते माझे नाम घेतील तेव्हा मी त्याांचे ऐकेन; मी म्हिेन, हे माझे लोक र् ते म्हितील, परमेश्वर माझा
दे र्.
स्तोत्रसांणहता 66:10-12
10 कारि हे दे र्ा, तू आम्हास पारखखले आहे; रुपे गाितात तसे तू आम्हाला गािू न पाणहले आहे.
11 तू आम्हास जाळ्यात गुां तणर्ले; तू आमच्या कांबरे ला भारी ओझे बाांणधले.
12 तू मनुष्ाांना आमच्या डोक्यार्रून स्वारी करार्यास लाणर्ले; आम्ही अग्नीत र् पाण्यात सापडलो, तरी तू
आम्हास बाहेर काढू न समृद्ध स्थिी आणिले.

वनपुण धातू शुद्ध करणारा (सोनार) त्ाला म्हणतात जो शुद्ध धातूस वमश्र धातुपासून कसे वेगळे करावे
ते जाणतो. भांड्यात वकंवा भट्टीमध्ये अशुद्ध धातू वमसळतो. रूपे शुद्ध करण्याच्या प्रवियेत चांदीमध्ये
वशसे जोडले जाते. अशुद्ध धातू गाळत असतांना वशसे नाहीसे होते.

एकदा मळी (अशुद्धी)

काढल्यानंतर, धातूस उपयुक्त आवण शोभेच्या वस्तू म्हणून घडववता येते. या प्रवियेत ओतकाम,
हातोडीने ठोकणे, मुलामा चढववणे, दाबणे इत्ादी पद्धतींचा समावेश होतो. धातू शुद्ध करण्यासाठी
अग्नी आवश्यक आहे .
बायबल वशकवते की दे व आपल्या लोकांना शुद्ध करणारा एक सोनार आहे . “रुपे गाळू न शुद्ध
करणाऱ्यासारखा तो बसेल, व लेवीच्या वंशजास शुद्ध करील; त्ास सोन्यारुप्याप्रमाणे शुद्ध करील,
मग ते धमाचने परमेश्वराला बवल अपचण कररतील” (मलाखी 3:3). हा पररच्छे द जरी भववष्यातील कायाचचा
उल्लेख करतो जे परमेश्वर आपल्या लोकांत करणार आहे , तरीही आम्हास पववत्र शास्त्रावरून कळते
की परमेश्वर आपल्या लोकां स शुद्ध करू इच्छच्छतो आजच्या वदवशी व घडीलासुद्धा. शुद्धीकरणाच्या
प्रवियेसाठी अग्नीच्या उपयोगाची गरज भासते. अग्नीचा उपयोग शुद्धीकरणासाठी आवण धातूचे
स्वरूप पारखण्यासाठी केला जातो. परमेश्वर दे व शुद्धीकरणाच्या प्रवियेत अग्नीचा उपयोग करतो जे
तो आपल्या लोकांसाठी पाठववतो. जेव्हा बापवतस्मा करणाऱ्या योहानाने येशूचा पररचय घडवून वदला,
तेव्हा त्ाने म्हटले येशू लोकांस पववत्र आत्म्याने व अग्नीने बापवतस्मा दे ण्यास आला. “मी पाण्याने
तुमचा बाच्छप्तस्मा पश्चातापासाठी करतो खरा; परं तु माझ्या मागून जो येत आहे तो माझ्यापेक्षा समथच
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आहे, त्ाच्या वाहणा उचलून चालण्याची दे खील माझी पात्रता नाही; तो पववत्र आत्म्याने व अग्नीने
तुमचा बाच्छप्तस्मा करणार आहे” (मत्तय 3:11).
‘शुद्ध करण्यासाठी’ उपयोग केला जाणारा इब्री शब्द आहे ‘सराफ’; ष्जेंतंचीष्द्ध ज्याचा अथच आहे
‘ववतळणे,’ ‘उज्वल करणे,’ ‘शुद्ध करणे,’ ‘अग्नी परीक्षण करणे,’ ‘परीक्षा करणे’ आवण ‘कसोटीस
लावणे’. या वियापदांचा उपयोग ववतळण्याच्या प्रवियेचा उल्लेख करण्यासाठी केला जातो ज्याद्वारे
मूल्यवान धातूंमधील अशुद्धी दू र केली जाते. परमेश्वर आपल्या लोकांस शुद्ध करण्यासाठी कोणत्ा
अग्नीचा उपयोग करतो हे जाणून घेण्यासाठी आपण पववत्र शास्त्राचे परीक्षण करणार आहोत. ज्या
लोकांनी स्वतः स परमेश्वरास अपचण केले आहे त त्ा लोकांच्या अंतः करणांत आवण जीवनांत परमेश्वर
कोणत्ा पद्धतीने कायच करतो ते वशकणे प्रोत्साहनदायक आहे . परमेश्वर त्ाच्या लोकां च्या जीवनात
कसे कायच करतो आवण त्ांच्याशी कसा व्यवहार करतो त्ा पद्धती व नमूण्यांववषयी आपण वजतके
अवधक जाणून घेऊ, वततके अवधक त्ाच्या अधीन होणे आवण त्ाच्यासोबत चालणे सोपे जाईल. ज्या
पद्धतीने तो कायच करतो त्ाववषयी जेव्हा आपण अज्ञान असतो तेव्हा आपण हट्टी बनतो आवण
आपल्या मनाचे करू इच्छच्छतो. परमेश्वर दे व आम्हास हे ओळखण्याची कृपा दे तो की परमेश्वर त्ाच्या
लोकांचा शुद्ध करणारा व सोनार आहे . येशू अशा मंडळीसाठी येईल वजला डाग वकंवा सुरकुती नसेल.
यासाठी शुद्धीकरणाच्या प्रवियेची गरज भासेल. हे पुस्तक आम्हास दे वाच्या मागाांववषयी व हे तूंववषयी
बुच्छद्धमान करील.
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2. शुद्धीकरिासाठी आग

स्तोत्रसांणहता 51:6
पाहा, अांतयाामीची सत्यता तुला आर्डते; तू माझ्या अांतयाामाला ज्ञानाची ओिख करून दे ”

अग्नी शुद्धीकरणाचे प्रतीक आहे. तो पववत्रता आवण शुद्धता राखून ठे वतो. जेव्हा इरसाएली लोक
युद्धावर गेले आवण लूट घेऊन आले, तेव्हा परमेश्वराने त्ांस आज्ञा वदली की प्रत्ेक वस्तू जी अग्नीतून
जाऊ शकते, वतला आगीत टाकले जावे. तो म्हणाला, “जे काही अग्नीत वटकण्याजोगे असेल ते अग्नीत
टाकून कावढले म्हणजे शुद्ध होईल” (गणना 31:23अ). म्हणून जे काही अग्नीतून जाते त्ावर
शुद्धीकरणाचा पररणाम घडून येतो.
बायबल आम्हास वशकववते की परमेश्वराला आं तररक भागांत—आमच्या आं तररक मनुष्यात सत्ाची
इच्छा आहे. इब्री भाषेत ‘सत्’ या शब्दाचा अथच आहे ‘वनवश्चतता,’ ‘च्छस्थरता’ आवण ‘ववश्वसनीयता.’ याद्वारे
अवलंबून राहण्याचा, खंबीरपणाचा आवण ववश्वसनीयतेचा बोध होतो. परमेश्वरास हे गुण असलेले लोक
हवे आहेत. सत् बाळगणारे लोक, ज्यांस परमेश्वराची सनातन संपत्ती ववश्वासाने सोपववता येते,
ज्यांच्यावर हा ववश्वास ठे वता येतो की ते या वदवसांत व घडीस परमेश्वराच्या पक्षास उभे राहतील.
जेव्हा परमेश्वराच्या लोकांनी पाप केले आवण दु ष्टपणात भटकत रावहले, तेव्हा परमेश्वर म्हणाला, “मी
आपला हात तुला लावून क्षार घातल्यासारखा तुझे कीट गाळू न नाहीसे करीन; ष्जेंतंचीएष् शुद्ध
करणेद्ध, तुझ्यातील सवच वशसे काढू न टाकीन” (यशया 1:25). या संदभाचत, “कीट” आवण ’वशसे‘
अलंकाररक भाषेत पापाववषयी बोलतात. आपण वयमचयाच्या पुस्तकातही असेच वाक्य पाहतो.
“कपटाने घेररलेली अशी तुझी वस्ती आहे ; कपटामुळे ते मला ओळखण्यास अमान्य आहेत, असे
परमेश्वर ह्यासाठी सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो, पाहा, मी त्ास गाळू न पारखीन; माझ्या लोकांच्या
कन्येच्या वतचनास्तव मी दु सरे काय करणार?” (वयमचया 9:6-7). परमेश्वर त्ाच्या लोकांस अग्नीतून नेतो
यासाठी की त्ांस शुद्ध करता यावे आवण असे लोक बनववता यावे ज्यांचे आं तररक मनुष्यत्व खरे
आहे. स्तोत्रकताच प्राथचना करतो, “माझ्याठायी शुद्ध अंतः करण उत्पन्न कर.”परमेश्वरास आम्हाला शुद्ध
करण्याची व आम्हास सत्ाने वागणारे लोक बनववण्याची संधी दे त असतांना, ही आमचीसुद्धा प्राथचना
असली पावहजे. अंवतम समयाववषयी दानीएलाने स्वगचदूतास जे सांवगतले ते वाचणे उत्तम ठरे ल.
“पुष्कळ लोक आपणास शुद्ध व शुभ्र कररतील; ते स्वच्छ होतील” (दानीएल 12:10अ). मी त्ा अनेक
लोकांसोबत भागीदार बनू इच्छच्छतो जे शुद्ध केले जातील, जे श्वेत व उज्वळ केले जातील. आपणासही
असे वाटते हा माझा ववश्वास आहे .

3

शुद्ध करणाऱ्याचा अग्नी

3. परीक्षिासाठी आग

स्तोत्रसांणहता 7:9ब
न्यायी दे र् मने र् अांतः करिे पारखिारा आहे.

आग वकंवा अग्नी हे चाररत्र्याचे परीक्षण करण्याचे प्रतीक आहे . ववश्वासणाÚयांच्या न्यायाववषयी
बोलतांना, बायबल सांगते की अग्नी प्रत्ेकाच्या कामाची, ते कशाप्रकारचे आहे याववषयी पारख करील
(1 कररथ 3:13). अग्नी पदाथाचचा गुण व खरे स्वरूप ठरववतो. म्हणून, परमेश्वर आम्हास हे
पाहण्यासाठी अग्नीतून नेतो की आम्ही खरोखर कशाप्रकारचे लोक आहोत—आमच्या अंतः करणांत
खरोखर काय आहे . होय, परमेश्वर आमच्या अंतः करणाचे ववचार व हेतू ओळखतो. असे वाटते की
आमचा खरा गुण ठरववण्यासाठी म्हणून आमचे केवळ परीक्षण करण्याकररता व आमची पारख
करण्याकररता आम्हास परमेश्वराने अग्नीतून नेणे अनावश्यक वाटते. तथावप, पववत्र शास्त्रातून आपण
वशकतो की परमेश्वर अगदी असेच करतो. लोकांस सोनाराच्या आगीत टाकून तो त्ाच्या लोकांच्या
अंतः करणाची पारख करतो. “परमेश्वर नीवतमानाला कसास लाववतो” (स्तोत्रसंवहता 11:5अ).
ज्याप्रमाणे धातूस भट्टीत पारखले जाते, त्ाचप्रमाणे परमेश्वर त्ाच्या लोकांची अंतः करणे पारखतो.
“रुपे मुशीत व सोने भट्टीत तावून पाहतात, पण परमेश्वर हृदये पारखतो” (नीवतसूत्रे 17:3). दाववदाने
आपल्या प्राथचनेत घोषणा केली, “माझ्या दे वा, मला ठाऊक आहे की, तुला हृदयाची पारख आहे ;
सरळता तुला पसंत आहे; मी तर आपल्या सरळ हृदयाने या सवच वस्तू तुला आनंदाने समवपचल्या
आहेत” (1 इवतहास 29:17अ). पारखण्यासाठी वदलेला इब्री शब्द आहे ’नासा‘ आवण त्ाचे भाषांतर
‘प्रयत्न करणे, वसद्ध करणे आवण भुरळ पाडणे’ असेही केले जाते. यात व्यक्ती कसा प्रवतसाद दे तो हे
पाहण्यासाठी त्ाची परीक्षा करण्याची मूळ कल्पना आहे .
जुन्या करारात परमेश्वर आपल्या लोकांची पारख कशी करतो त्ा पद्धतीववषयी वाचणे मनोरं जक
ठरते. रानातील प्रवासाववषयी बोलतांना मोशेने इस्राएली लोकांस सांवगतले, “तुला लीन करावे आवण
तुझ्या मनात काय आहे म्हणजे तू त्ाच्या आज्ञा पावळशील की नाही ह्याची कसोटी पाहावी म्हणून
तुझ दे व परमेश्वर ह्याने गेली चाळीस वषे तुला रानातून कोणत्ा रीतीने चालववले ह्याचे स्मरण कर.
मनुष्य केवळ भाकरीने नव्हे तर परमेश्वराच्या मुखातून वनघणाऱ्या प्रत्ेक वचनाने जगेल ह्याची जाणीव
तुला व्हावी म्हणून त्ाने तुला लीन केले, तुझी उपासमार होऊ वदली, आवण तुला वकंवा तुझ्या पूवचजांना
माहीत नसलेला मान्ना खाऊ घालून त्ाने तुझे पोषण केले” (अनुवाद 8:2-3). दावीद आवण वयमचया
दोघांनी परमेश्वर हृदये पारखतो याववषयी सांवगतले आहे . “तू माझे हृदय पारच्छखले आहे , तू माझी
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झडती घेतली आहे , तू मला तावूनसुलाखून पावहले आहे , तरी तुला काही आढळले नाही; मी मुखाने
अवतिमण करणार नाही, असा संकल्प मी केला आहे ” (स्तोत्रसंवहता 17:3). “तथावप हे परमेश्वरा, तू
मला जाणतोस, मला पाहतोस, तुजववषयी माझे हृदय कसे आहे हे तू पारच्छखतोस; वधावयास
न्यावयाच्या मेंढरासारखे त्ास बाहेर काढ; वधाच्या वदवसासाठी त्ास वसद्ध कर” (वयमचया 12:3).
स्तोत्रकत्र्याने ज्याप्रकारे प्राथचना केली तशी प्राथचना आपणास करणे शक्य होईल का, “हे परमेश्वरा,
मला कसास लाव, माझी पारख कर; माझे अंतयाचम व माझे हृदय पडताळू न पाहा” (स्तोत्रसंवहता
26:2).
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4. अग्नी काय आहे

मलाखी 3:2
त्याच्या आगमनाच्या णदर्शी कोि णनभार्ले? तो प्रगट होईल तेव्हा कोि णटकेल? कारि तो धातू गाििाऱ्याच्या
अग्नीसारखा, परटाच्या खारासारखा आहे.

परमेश्वर आपल्या लोकांस शुद्ध करण्यासाठी कोणत्ा ‘अग्नीचा’ उपयोग करतो? ‘भट्टी’ वकंवा ‘धातू
गाळण्याचे भांडे’ काय आहे जेथे परमेश्वर आम्हास शुद्ध करतो व आमची पारख करतो? पववत्र
शास्त्राच्या अभ्यासावरून आपण तीन वेगवेगळे वनष्कषच काढू शकतो.

अग्नी हा परमेश्वराची उपखस्थती आहे
अनुर्ाद 4:24
कारि तु झा दे र् परमेश्वर हा भस्म करिारा अग्नी आहे; तो ईष्र्यार्ान दे र् आहे.

अनुवाद 4:24 व इब्री 12:29 आम्हास सांगतात की आमचा परमेश्वर भस्म करणारा अग्नी आहे . जुन्या
करारात परमेश्वराच्या उपच्छस्थतीचे अथवा सावन्नध्याचे अनेक उल्लेख अग्नीच्या दृश्य प्रकटीकरणाशी
संबंवधत आहेत. “सवच सीनाय पवचतावर धूर पसरला कारण परमेश्वर अग्नीतून त्ाच्यावर उतरला.
भट्टीच्या धुरासारखा त्ाचा धूर वर चढला व सवच पवचत थरथरु लागला” (वनगचम 19:18). “पवचताच्या
माथ्यावर परमेश्वराचे तेज भस्म करणाऱ्या अग्नीसारखे इस्राएल लोकांना वदसत होते” (वनगचम 24:17).
जेव्हा आपण परमेश्वराच्या सावन्नध्यात प्रवेश करतो, तेव्हा आपण त्ा परमेश्वराच्या सावन्नध्यात प्रवेश
करतो जो भस्म करणारी आग आहे. या संदभाचत, ‘भस्म’ करण्याचा अथच त्ाच्या उपच्छस्थतीत जे काही
स्वीकारणीय नाही ते जाळू न टाकले जाईल व नष्ट होईल. मी अशा सभांत गेलो आहे व प्राथचनेत वेळ
घालववली आहे जेव्हा परमेश्वराची उपच्छस्थती भस्म करणारा अग्नी म्हणून अत्ंत प्रबळ होती. अशा
वेळी आम्ही स्तब्ध रावहलो, कधीकधी आमच्या डोळ्ांतून आसवे ओघळत होती. आम्ही जाणले की
परमेश्वर आमच्या अंतः करणात शोध, तपासणी आवण शुद्धीकरणाचे सखोल कायच करीत आहे . ओ!
आम्हास आजच्या वदवस याची वकतीतरी वाढत्ा प्रमाणात गरज आहे . परमेश्वर स्वतः सोनाराच्या
आग्नीसारखा आहे . त्ाच्या सावन्नध्यात रावहल्याने आम्ही शुद्ध होऊ.

अग्नी परमेश्वराचे र्चन आहे
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वयमचया 23:29 या वचनात परमेश्वर प्रश्न करतो, “परमेश्वर म्हणतो माझे वचन अग्नीसारखे...नव्हे काय?”
परमेश्वराचे वचन जळणाऱ्या आवण भस्म करणाऱ्या अग्नीसमान आहे . दे वाचे वचन आमच्या
अंतः करणांस शुद्ध करते व कसोटीस लावते. ते “कोणत्ावह दु धारी तरवारीपेक्षा तीक्ष्ण असून, जीव
व आत्मा, साधे व मज्जा ह्यांना भेदून आरपार जाणारे आवण मनातील ववचार व हेतु ह्यांचे परीक्षक असे
आहे” (इब्री 4:12, Amplified Bible). जुन्या करारात आपण योसेफ नावाच्या एका व्यक्तीववषयी
वाचतो. परमेश्वर त्ाच्याशी स्वप्नाद्वारे बोलला, त्ाने त्ास गौरवी भववष्य दाखववले जे त्ास प्राप्त
होणार होते. तथावप, त्ाला गुलाम म्हणून ववकण्यात आले आवण दू र दे शात नेण्यात आले. त्ाच्या
कुटू ं बापासून तो दू र झाला होता. आवण दू र दे शात, त्ाला कुठलाही अपराध नसतांना तुरू
ं गात
टाकण्यात आले. “त्ांच्यापुढे त्ाने एक मनुष्य पाठववला योसेफ दास म्हणून ववकला गेला. त्ांनी
त्ाला बेड्या घालून त्ाच्या पायांना इजा केली; त्ाच्या गळ्ांत लोखंडी कडे अडकववले. त्ाच्या
सांगण्याप्रमाणे घडून येईपयांत परमेश्वराच्या वचनाने त्ाला पारच्छखले” (स्तोत्रसंवहता 105:17-19).
योसेफास जे सहावे लागले ते त्ाला का सहावे लागले? अनेक कारणां पैकी एक येथे वदलेले आहे .
परमेश्वराच्या वचनाने योसेफास पारखले व कसोटीस लावले. परमेश्वराचे अग्नीसमान आहे - ते पारखते
व शुद्ध करते. जेव्हा परमेश्वर आमच्या अंतः करणाशी बोलतो आवण त्ाचे वचन आमच्याठायी टाकतो,
तेव्हा त्ाचे वचन पूणच होण्यापूवी आमच्यात शुद्धीकरणाचे व पारखण्याचे काम करील.

अग्नी पररखस्थती, सांकटे आणि परीक्षा आहेत
आपण असे संख्य प्रसंग पाहतो जेव्हा परमेश्वराने त्ाच्या लोकांच्या अंतः करणाची पारख करण्यासाठी
पररच्छस्थतींचा उपयोग केला. या पैकी काही पररच्छस्थती केवळ आज्ञापालनाची कामे होती ज्याची
परमेश्वराने आपल्या लोकां तफे मागणी केली. इतर पररच्छस्थती असामान्य होत्ा ज्यात त्ाच्या लोकांनी
स्वतः स अडकलेले पावहले आवण ते काय करतील हे पाहण्यासाठी परमेश्वर ‘मागे उभा रावहला’.
आणखी काही अग्नीमय परीक्षा आवण दु ः खाची भट्टी होत्ा ज्यांनी परमेश्वराच्या लोकांस कसोटीस
लावले व त्ांची परीक्षा घेतली.
परमेश्वराने अब्राहामाकडून आज्ञापालन करून घेण्यासाठी त्ाची परीक्षा घेतली. “या गोष्टी घडल्यावर
असे झाले की दे वाने अब्राहामास कसोटीस लाववले; त्ाने अब्राहामा, अशी हाक माररली, तेव्हा
अब्राहाम म्हणाला, काय आज्ञा? दे व म्हणाला, पुत्र, तुझा एकुलता एक वप्रय इसहाक यास घेऊन
मोररया दे शात जा आवण मी तुला सां गेन त्ा डोंगरावर त्ाचे होमापचण कर” (उत्पवत्त 22:1,2). “मग
तो बोलला, तू मुलावर आपला हात चालवू नको, त्ाला काही करू नको; कारण तू आपल्या मुलास,
आपल्या एकुलत्ा एका मुलासवह माझ्यापासून राखून ठे वले नाही, यावरून तू दे वाला वभऊन
चालणारा आहेस हे मला कळले” (उत्पवत्त 22:12). अब्राहाम परीक्षेतून यशस्वीपणे पार पडला!
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गुलामवगरीचा दे श, वमसर दे श परमेश्वराच्या लोकांसाठी लोखंडी भट्टी होता. “तुम्ही आज आहा
त्ाप्रमाणे परमेश्वराची खास प्रजा व्हावे म्हणून त्ाने तुम्हाला लोखंडी भट्टीतून, म्हणजे वमसर दे शातून,
बाहेर कावढले आहे ” (अनुवाद 4:20).
आपण पूवी पावहल्याप्रमाणे, रान असे स्थान होते जेथे परमेश्वराने आपल्या लोकां च्या अंतः करणास
कसोटीस लावले. “तुला लीन करावे आवण तुझ्या मनात काय आहे म्हणजे तू त्ाच्या आज्ञा पावळशील
की नाही ह्याची कसोटी पाहावी म्हणून तुझा दे व परमेश्वर ह्याने गेली चाळीस वषें तुला रानातून कोणत्ा
रीतीने चालववले ह्यांचे स्मरण कर. मनुष्य केवळ भाकरीने नव्हे तर परमेश्वराच्या मुखातून वनघणाऱ्या
प्रत्ेक वचनाने जगेल ह्याची जाणीव तुला व्हावी म्हणून त्ाने तुला लीन केले, तुझी उपासमार होऊ
वदली, आवण तुला वकंवा तुझ्या पूवचजांना माहीत नसलेला मान्ना खाऊ घालून त्ाने तुझे पोषण केले”
(अनुवाद 8:2-3).
परमेश्वराने जेव्हा लोकांस त्ाने वदलेला मन्ना गोळा करण्यासाठी आज्ञा वदली, तेव्हा तो त्ाच्या लोकांची
परीक्षा घेत होता. “तेव्हा परमेश्वराने मोशेला म्हटले, पाहा, मी आकाशातून तुम्हासाठी अन्नवृवष्ट करीन
आवण लोकांनी बाहेर जाऊन एकएका वदवसाला पुरेल इतके जमा करावे, ह्यावरून ते माझ्या
वनयमाप्रमाणे चालतात वकंवा नाही ह्याववषयी मी त्ांची परीक्षा पाहीन” (वनगचम 16:4).
परमेश्वराने कधीकधी खोट्या संदेष्टयाचे वचन पूणच होऊ वदले यासाठी की त्ाला त्ाच्या लोकांची
पारख करता यावी. “तुमच्यामध्ये एखादा संदेष्टा अथवा स्वप्न पाहणारा प्रगट झाला व त्ाने तुम्हाला
काही वचन्ह वकंवा चमत्कार दाखववला, आवण त्ा वचन्हाचा वकंवा त्ा चमत्काराचा तुम्हाला प्रत्य
आला, आवण तुम्हाला अपररवचत अशा अन्य दे वां ना अनुसरून त्ांची सेवा करण्याचे त्ाने तुम्हाला
सुचववले, तरी त्ा संदेष्टयाचे वकंवा त्ा स्वप्न पाहणाऱ्यां चे तुम्ही ऐकू नका; कारण तुम्ही आपला दे व
परमेश्वर ह्याच्यावर संपूणच मनाने व संपूणच वजवाने प्रीवत करता की नाही हे पाहण्यासाठी तुमचा दे व
परमेश्वर तुमची ही अशी परीक्षा पाहात आहे ” (अनुवाद 13:1-3).
परमेश्वराने इस्राएलाववरुद्ध शत्रूंस संधी वदली यासाठी की त्ाने नंतर त्ांचा उपयोग त्ाच्या लोकांची
कसोटी घेण्यासाठी करता यावा.” तेव्हा इस्त्राएलावर परमेश्वराचा कोप भडकून तो म्हणाला, मी ह्या
राष्टराच्या पूवचजां शी केलेला करार ह्याने मोडला आहे आवण माझी वाणी ऐवकली नाही. म्हणून
यहोशवाच्या मृत्ूसमयी उरलेल्या राष्टरां पैकी कोणालावह मी दे खील येथून पुढे त्ांच्यासमोरून घालवून
दे णार नाही; पण त्ांच्याकरवी मी इस्त्राएलाची परीक्षा करीन आवण त्ांचे पूवचज माझ्या मागाचने चालत
होते त्ाप्रमाणेच ते चालतात की नाही हे पाहीन. म्हणून परमेश्वराने त्ा राष्टरांना घालवून दे ण्याची घाई
केली नाही, त्ांना राहू वदले आवण त्ांना यहोशवाच्या हाती वदले नाही” (शास्ते 2:20-23).
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राजा वहच्छियाने स्वतः स बाबेलच्या राजदू तांसोबत एका पररच्छस्थतीत पावहले जेव्हा त्ाची पारख
करावी म्हणून परमेश्वर त्ाच्यापासून दू र झाला. “तरीपण बाबेलच्या अवधपतींनी दे शात घडलेल्या
चमत्काराववषयी चैकशी करावयास वकील पाठववले, तेव्हा त्ाची पारख करावी व त्ाच्या मनात
काय आहे ते जाणावे म्हणून दे वाने त्ास सोवडले” (2 इवतहास 32:31).
परमेश्वर दे व त्ाच्या लोकां स सांगतो, “मी तुला गावळले आहे . पण रुप्याप्रमाणे नव्हे ; मी दु ः खरूप
भट्टीत तुला कसोटीस लाववले आहे” (यशया 48:10ब). क्लेश (आजार आवण रोग) भट्टी असू शकते
जेथे आमची परीक्षा होऊ शकते, आम्हास कसोटीस लावले जाऊ शकते आवण शुद्ध केले जाऊ
शकते. “त्ाववषयी तुम्ही उल्हास कररता, तरी तुम्ही आता थोडा वेळ, भाग पडले तसे वनरवनराळ्ा
परीक्षांमुळे दु ः ख सोसले; ह्यासाठी की, नाशवंत सोन्याची परीक्षा अग्नीने कररतात त्ा सोन्यापेक्षा
मूल्यवान असे जे तुमचे ववश्वासाच्या परीक्षेत उतरणे ते येशू विस्ताच्या प्रगट होण्याच्या वेळेस प्रशंसा,
गौरव व मान ह्यांस कारणीभूत व्हावे” (1 पेत्र 1:6-7).
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5. प्रत्येकास अग्नीने खारट केले जाईल

माका 9:49-50
49 कारि प्रत्ये क मनु ष् अग्नीने शु द्ध केला जाईल.
50 मीठ चाांगला पदाथा आहे; परां तु णमठाचा खारटपिा गेला तर त्याला रुणच कशाने आिाल? तुम्ही आपिामध्ये
मीठ असू द्या र् एकमेकाांबरोबर शाांतीने राहा.

अग्नी रूवच वाढववतो—ववकास आवण पररपक्वता. मसाला (खारववण्याची प्रविया) प्रवतरक्षक म्हणून
दे खील कायच करतो. लक्षात घ्या की येशूने म्हटले की अग्नीने प्रत्ेकास खारवले जाईल. खारवण्याच्या
वकंवा अग्नीद्वारे पारखण्याच्या प्रवियेतून कोणीही वाचू शकत नाही. अनेक विस्ती लोक परमेश्वराच्या
या कामाववषयी अज्ञान असल्यामुळे जेव्हा परमेश्वर त्ांच्या जीवनात खारवण्याची प्रविया सुरू करतो,
तेव्हा दु ः खी होतात. आम्हाला हे जाणून घेण्याची गरज आहे की जर आम्हास परमेश्वराच्या सावन्नध्यात
राहावयाचे असेल तर खारवण्याच्या प्रवियेची जागा दू सरी कुटलीही गोष्ट घेऊ शकत नाही वकंवा
त्ाची तोड नाही. परमेश्वरास फक्त एक गोष्ट हवी आहे आधीनता आवण त्ाच्या हाताखाली शरण
जाणे. जेव्हा आपण अग्नीच्या खारवण्यापासून दू र पळ काढतो, तेव्हा आमच्यात वमठाची उणीव होते.
आम्ही बेचव असे बनतो. आपण आपल्या सभोवतालच्या जगावर प्रभाव टाकू शकत नाही.
येशूचे उदाहरण पाहा. येशूववषयी भववष्यात्मकदृष्ट्या बोलतांना, पववत्र शास्त्र म्हणते, “हयास्तव प्रभु
परमेश्वर म्हणतो; पाहा, सीयोनेत पायाचा दगड बसववणारा मी आहे ; मी पारखलेला दगड आहे ; ती
पायाला योग्य अशी मजबूत व मोलवान कोनवशला आहे ; ववश्वास ठे वणाऱ्याची त्रेधा उडणार नाही”
(यशया 28:16; 1 पेत्र 2:6). येशूची परीक्षा कशी झाली? आवण त्ाच्या जीवनात याद्वारे कोणता हेतू
पूणच झाला? “कारण ज्याच्यासाठी सवच काही आहे , व ज्याच्याद्वारे सवच काही आहे , त्ाने पुष्कळ पुत्रांना
गौरवात आणतांना त्ांच्या तारणाचा जो उत्पादक त्ाला दु ः खसहनाच्या द्वारे पररपूणच करावे हे त्ाला
उवचत होते” (इब्री 2:10). आपण इब्री 5:8-9 या वचनांत वाचतो, “तो पुत्र असूनवह त्ाने जे दु ः ख
सोसले तेणेकरून तो आज्ञाधारकपणा वशकला; आवण पररपूणच केला जाऊन तो आपल्या आज्ञेत
राहणाऱ्या सवाांचा युगानुयुगींच्या तारणाचा कताच झाला.” येशूला दे खील ‘अग्नी परीक्षेतून’ जावे लागले.
येशूला दु ः ख सहावे लागले आवण याद्वारे तो आज्ञापालन वशकला आवण त्ाने स्वतः स आमच्या
तारणाचा कताच म्हणून योग्य ठरववले. ज्या गोष्टी त्ाने सोवशल्या त्ाद्वारे तो वसद्ध झाला—पररपूणच
करण्यात आला, पररपक्व करण्यात आला.
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6. जेव्हा आपि अग्नीतून चालतो

ईयोब 23:10-12
10 परां तु माझा मागा त्याला किला आहे; त्याने मला पारखून पाणहले म्हिजे मी सोन्यासारखा णनघेन. त्याच्या
पार्लार्र माझे पाऊल पडत आले आहे;
11 मी त्याचा मागा धरून आहे; त्यापासून मी भ्रष्ट झालो नाही. त्याच्या तोांडची आज्ञा पािण्यास मी माघार घेतली
नाही; माझ्या स्वतः च्या मनोरथापलीकडे
12 मी त्याच्या तोांडची र्चनें जतन करून ठे णर्ली आहेत.

कदावचत आपणास आढळू न येते की आपण अग्नीमय पररच्छस्थतीत आहात. कदावचत परमेश्वराने
आपल्या जीवनात खारवण्याची प्रविया सुरू केली असेल—आपणास अग्नीने पारखण्यास येत असेल.
वकंवा कदावचत ती अद्याप पुढे आहे आवण आपल्या जीवनाचा तो ऋतु अद्याप यावयाचा आहे . परमेश्वर
आम्हास सोनाराच्या अग्नीत शुद्ध करीत असतांना त्ा काळात आवण ऋतूत आपण काय करू
शकता? आपल्याजवळ ईयोबाचे उदाहरण आहे . ईयोबाची चूक काहीही का असेना, आम्हास त्ाची
प्रशंसा केली पावहजे आवण त्ाच्या जीवनापासून वशकले पावहजे. कोणीतरी जो परीक्षांतून आवण
संकटातून गेला आवण ववजयी झाला त्ाच्याजवळ वनवश्चतच आम्हास वशकववण्यासाठी मौल्यवान धडे
असतील. ईयोबाने घोषणा केली की तो कोठे जात आहे तो मागच परमेश्वरास माहीत होता आवण
सवचकाही संपल्यावर तो त्ातून सोन्यासारखा शुद्ध होऊन बाहेर वनघेल. आम्हास अशी समज व
दृवष्टकोण बाळगण्याची गरज आहे ज्यातून परमेश्वर आम्हास नेईल. अशा काळात, आपण
परमेश्वराच्या वचनात दृढ धरावे आवण बाजूस होता कामा नये.
ईयोबाववषयी दू सरा महत्वाचा पैलू म्हणजे त्ाचे धैयच. आम्हास सांगण्यात आले आहे , “पाहा, ‘ज्यांनी
सहन केले त्ांना आपण धन्य म्हणतो’, तुम्ही ईयोबाच्या धीराववषयी ऐकले आहे , आवण
त्ाच्याववषयीचा प्रभूचा जो हेतु होता तो तुम्ही पावहला आहे ; ह्यावरून ‘प्रभू फार कनवाळू व दयाळू ’
आहे हे तुम्हास वदसून आले” (याकोब 5:11ब). ववश्वासाच्या परीक्षेद्वारे धीर उत्पन्न होतो आवण
पररणामतः जर आपण धीरास आपले कायच पूणच करू वदले, तर आपण पररपूणचता व संपूणचता प्राप्त
करू आवण आपणास कुठलीही उणीव राहणार नाही. “माझ्या बंधूनो, नाना प्रकारच्या परीक्षांना
तुम्हाला तोंड द्यावे लागते तेव्हा तुम्ही आनंदच माना. तुम्हास ठाऊक आहे की, तुमच्या ववश्वासाची
पारख केल्याने धीर उत्पन्न होतो; आवण धीराला आपले कायच पूणच करू द्या, ह्यासाठी की, तुम्ही
कशातवह उणे न होता तुम्हाला अखंड पररपूणचता प्राप्त व्हावी” (याकोब 1:2-4).
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जर आपण धीर धरू, तर आपण परमेश्वरास आमच्यात कायच करण्यास व त्ाचा उत्तम हेतू पूणच
करण्यास संधी दे ऊ. म्हणून आपण जेव्हा वेगवेगळ्ा प्रकारच्या परीक्षांत पडतो तेव्हा त्ास आपणास
आनंदाची बाब समजावे.
आमच्याजवळ येशूचे उदाहरण आहे जो त्ाने सहन केलेल्या क्लेशां द्वारे वशकला. अनेक महत्वाच्या
गोष्टी आहे त ज्या परमेश्वर जीवनाच्या अशा ऋतूंमध्ये आमच्या अंतः करणाशी बोलेल.

आवण मग आमच्याजवळ प्रभूचे अवभवचन आहे की आम्ही अग्नीतून चालत असलो तरीही ती आम्हास
भस्म करणार नाही, त्ाची ज्वाला आम्हास पोळणार नाही. “तू जलातून चालशील तेव्हा मी तुजबरोबर
असेन; नद्यांतून जाशील तेव्हा त्ा तुला बुडववणार नाहीत; अग्नीतून चालशील तेव्हा तू भाजणार
नाहीस; ज्वाला तुला पोळणार नाही” (यशया 43:2). या सवच गोष्टींत तो आमच्यासोबत आहे आवण
म्हणून आमच्या जीवनात काहीही वाईट घडणार नाही.
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7. त्या सर्ाांचे मोल

नीणतसूत्रें 25:4
रुप्यातला गाि काढू न टाक, म्हिजे धातु गाििाऱ्यासाठी त्याचे चाांगले पात्र बनते.

परमेश्वराचे लोक त्ाचे मौल्यवान रत्न, त्ाचा वनधी आहेत. जे त्ाच्या नावाचे भय धरतात त्ाजववषयी
“सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो, मी नेमीन त्ा वदवशी ते माझा खास वनधी होतील” (मलाखी 3:17). आम्ही
त्ाचे मौल्यवान रत्न वकंवा वनधी बनावे, यापूवी मळी वकंवा गाळ दू र करावा लागेल. कधी कधी याचा
अथच अनेकदा आगीतून जाणे होऊ शकतो. “भट्टीत सात वेळा शुद्ध करून जवमनीवरील मुशीत
ओतलेल्या रुप्यासारखी ती आहेत” (स्तोत्रसंवहता 12:6ब). आपण एके वदवशी त्ाची मौल्यवान रत्ने,
त्ाचा खास वनधी म्हणून घडववले जाऊ हे जाणून आम्हास वकती आनंद होईल! आम्ही त्ाच्या
गौरवाचे व प्रशंसेचे कारण ठरू. त्ाला आमचा अवभमान वाटे ल आवण तो आम्हास अवभमानाने
‘पररधान’ करील.
प्रेवषत पौलाने म्हटले, “तू सत्ाचे वचन नीट सांगणारा, लाज वाटण्यास कसलेवह कारण नसलेला,
दे वाच्या पसंतीस उतरलेला कामकरी, असा स्वतः ला सादर करण्यास होईल वततके कर” (2 तीमथ्य
2:15). परीक्षेद्वारे ज्यांची पारख करण्यात आली आहे आवण जे या परीक्षेत यशस्वी ठरले आहे , ते
स्वतः स दे वाच्या पसंतीस उतरलेले कामकरी असे पाहतील, जे या शेवटच्या वेळेच्या कापणीत भाग
घेण्यासाठी स्वामीच्या उपयोगासाठी योग्य आहेत. जो आपल्या लोकांचे शुद्धीकरण करणारा आवण
पववत्र करणारा आहे त्ा परमेश्वरावर प्रेम करण्यास आपल्याला वशकले पावहजे.
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ऑल पीपल्स चचचसोबत भागिदारी
ऑल पीपल्स चचच स्थाद्रिक मंिळ्ां च्या रूपात संपूणच भारत दे शात, द्रवशेषतः उत्तर भारतात सुवाताच गािवीत
आपल्या सरहद्दीपलीकिे सेवा करीत आहे . त्याचे द्रवशेष ध्येय (अ) पुढाऱ्यास स्स्थर करणे, (ब) तरूणां स सेवेसाठी
सुसज्ज करणे आद्रण (क) द्रिस्ताच्या मंिळीची वाढ करणे आहे . तरूणां साठी प्रद्रशक्षण सम्मेलि, द्रिस्ती
पुढाऱ्यासाठी सभां चे संपूणच वषचभर आयोिि केले िाते. याद्रशवाय, पुस्तकां च्या द्रकत्येक हिारो प्रतींचे इं ग्रिी आद्रण
इतर अिेक भारतीय भाषां त द्रविामूल्य द्रवतरण केले िाते, त्यामागे हे तू हा आहे की द्रवश्वासणाऱ्यास वचि आद्रण
आत्म्यात वाढ करूि द्यावी.
आम्ही आपणास द्रिमंत्रण दे तो की एका वेळेचे दाि पाठवूि द्रकंवा माद्रसक आद्रथचक दाि पाठवूि आद्रथचकररत्या
आमच्यासोबत भाद्रगदारी करावी. संपूणच राष्ट्रात हे कायच करता यावे म्हणूि िी दािराशी आपण पाठवू शकता,
त्यासाठी आम्ही आपले आभारी राहू.
आपण आपल्या दे णग्या चेक/बैंक िर ाफ्टच्या द्वारे ”ऑल पीपल्स चचच, बेंगलोर“ च्या िावावर आमच्या कायाच लयाच्या
पत्त्यावर पाठवू शकता द्रकंवा खालील माद्रहतीच्या आधारे आमच्या बँक खात्यात 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
कृपया लक्षात ठे वाः ऑल पीपल्स चचचिवळ एफसीआरए परद्रमट िाही. या कारणास्तव केवळ भारतीय
िागररकां चे बँक अंशदाि स्वीकार करता येणार िाही. आपली दे णगी पाठवीत असतां िा, स्पष्ट्पणे द्रलहा की
आपण एपीसी सेवेच्या कोणज्या क्षेत्रासाठी दाि पाठवू इस्िता.
त्याचप्रमाणे, आमच्यासाठी व आमच्या सेवाकायाच साठी शक्य तेव्हा प्राथचिा करणे द्रवसरता कामा िये.

धन्यवाद आद्रण परमेश्वर दे व आपणास आशीवाच द्रदत 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

Gifts of the Holy Spirit

The Spirit of Wisdom, Revelation and Power*

Giving Birth to the Purposes of God*

The Wonderful Benefits of speaking in Tongues

God Is a Good God

Timeless Principles for the Workplace

God’s Word—The Miracle Seed*

Understanding the Prophetic

How to Help Your Pastor

Water Baptism

Integrity

We Are Different*

Kingdom Builders

Who We Are in Christ

Laying the Axe to the Root

Women in the Workplace

Living Life Without Strife*

Work Its Original Design

Marriage and Family
Ministering Healing and Deliverance
वरील सवच पुस्तके पीिीएफ आवृत्तीत द्रविामूल्य िाऊिलोिसाठी आमच्या चचचच्या संकेतस्थळावर apcwo.org/books उपलब्ध आहेत. यापैकी
काही पुस्तके इतर भाषांतही उपलब्ध आहेत. ह्या पुस्तकांची द्रविामूल्य मुद्रित प्रत प्राप्त करण्यासाठी ई-मेल या िाकद्वारे आमच्याशी संपकच करावा.
तसेच, द्रविामूल्य ऑद्रियो आद्रण द्रवद्रियो संदेश, संदेशाचे िोट् स टी.वी. कायचक्रम आद्रण इतर अिेक सामुग्रींसाठी आमच्या संकेतस्थळास भेट द्यावी :
apcwo.org

ऑल पीपल्स चचच
बँगलोर शहरात मीठ आवण प्रकाश ठरावे, आवण भारत दे शात तसेच संपूणच जगातील राष्टरां त एक आवाज़ बनणे हा ऑल
पीपल्स चचच (एपीसी) चा दृष्टां त आहे .
एपीसीमध्ये आम्ही दे वाचे संपूणच वचन कुठल्याही प्रकारची तडजोड न करता, पववत्र आत्म्याच्या अवभषेकाने व
प्रकटीकरणाने सादर करण्याप्रत वचनबद्ध आहोत. आमचा ववश्वास आहे की उत्तम संगीत, रचनात्मक सादरीकरण,
बुच्छद्धमत्तापूणच तत्वसमथचन, समकालीन सेवाकायाच च्या पद्धती, आधुवनक तंत्रज्ञान इत्ादी गोष्टी पववत्र आत्म्याची वचन्हे ,
चमत्कार, अद् भुत काये, आवण पववत्र आत्म्याच्या कृपादानां द्वारे वचनाची घोषणा करण्याच्या दे वाने नेमलल्या पद्धतीची
जागा घेऊ शकत नाहीत (1 कररं थ 2:4-5; इबी 2:3-4). आमचा ववषय येशू आहे , आमची ववषयवस्तु वचन आहे , आमची
पद्धत पववत्र आत्म्याचे सामथ्यच आहे , आमचा आवेश लोक आहे त, आवण आमचे ध्येय विस्तासमान पररपक्वता आहे .
आमचे मुख्यालय बँगलोर येथे आहे , पण ऑल पीपल्स चचचच्या भारतात वकत्ेक वठकाणी शाखा आहे त. ऑल पीपल्स
चचचची वतचमान यादी आवण संपकच सूचना यासाठी आमच्या संकेतस्थळास भेट द्यावी: www.apcwo.org/locations
वकंवा या पत्त्यावर ई-मेल पाठवावा contact@apcwo.org

आपिास माहीत आहे का की दे र् आपिार्र प्रीती करतो?
सुमारे 2000 वषाां पूवी, दे व मानव म्हणून या जगात आला. त्ाचे नाव येशू आहे . तो वसद्ध पापरवहत जीवन जगला. येशू
हा दे हधारी परमेश्वर होता, म्हणून जे काही त्ाने म्हटले आवण केले, त्ाद्वारे त्ाने दे वास आमच्यावर प्रगट केले. तो जी
वचने बोलला, तो दे वाची वचने बोलला. त्ाने जी काये केली, ती दे वाची काये होती. येशूने पृथ्वीवर अनेक चमत्कार
केले. त्ाने रोग्यां स व क्लेवशतांस बरे केले. त्ाने आं धळ्ां चे डोळे उघडले, लंगड्यां स चालववले आवण प्रत्ेक प्रकारचे
रोग व आजार त्ाने बरे केले. भाकरीच्या तुकड्यास आश्चयचजनकररत्ा बहुगुवणत करून त्ाने भुकेल्यास अन्न वदले,
वादळ शां त केले आवण इतर अनेक अद् भुत गोष्टी केल्या.
ह्या सवच गोष्टी आम्हास प्रगट करतात की दे व चां गला परमेश्वर आहे ज्याची इच्छा आहे की लोकां नी बरे , स्वस्थ,
आरोग्यसंपन्न आवण आनंवदत असावे. दे व लोकां च्या गरजा पूणच करू इच्छच्छतो.
तर, दे वाने मनुष्य बनण्याचा आवण आमच्या जगात प्रवेश करण्याचा वनणचय का घ्यावा? येशू का आला?
आम्ही सवाां नी पाप केले आहे आवण अशा गोष्टी केल्या आहेत ज्या आम्हास उत्पन्न करणाऱ्या दे वासमोर अमान्य आहे त.
पापाचे पररणाम आहे त. पाप हे दे व आवण मानवातील एका मोठ्या वभंतीसारखे आहे जी पार करता येत नाही. पाप हे
आम्हास दे वापासून वेगळे करते. ज्याने आम्हास उत्पन्न केले आहे त्ास जाणण्याच्या आवण त्ाच्यासोबत अथचपूणच नाते
स्थापन करण्याच्या मागाच त ते आम्हास अडखळण आणते. म्हणून, आमच्यापैकी वकत्ेक जण इतर गोष्टींनी हे ररक्त
स्थान भरून टाकण्याचा प्रयत्न करतात.
आमच्या पापां चा दु सरा पररणाम दे वापासून सदाकाळसाठी अलग होणे होय. दे वाच्या न्यायालयात, पापाचे वेतन मरण
आहे . मृत्ू दे वापासून दू र नरकात सावचकावलक ताटातूट आहे .
पण, सुवाताच ही आहे की आपण पापां पासून मुक्त राहू शकतो आवण दे वाशी पुन्हा नाते स्थापन करू शकतो. बायबल
म्हणते, ”पापाचे वेतन मरण आहे , पण दे वाचे कृपादान आपल्या प्रभु येशू विस्तामध्ये सावचकावलक जीवन आहे “ (रोवमयों
6:23). येशूने जेव्हा वधस्तंभावर जेव्हा आपला प्राण वदला, तेव्हा त्ाने संपूणच जगाच्या पापां ची वकंमत चुकववली, मग
तीन वदवसानंतर तो पुन्हा जीवंत झाला, त्ाने अनेकां स स्वतः ला जीवंत दाखववले आवण मग तो स्वगाच स परतला. दे व
प्रीती आवण दयेचा दे व आहे . त्ाची अशी इच्छा नाही की कोणीही व्यक्तीने नरकात नाश व्हावे. म्हणून तो संपूणच
मानवजातीस पापापासून आवण त्ाच्या स्थायी पररणामां पासून मुक्त होण्याचा मागच दाखवावयास आला. तो पाप्यां स
तारावयास - आपल्यासाख्या आवण माझ्यासारख्या लोकां स पापापासून आवण सावचकावलक मृत्ूपासून 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 त्ाचा स्वीकार करणे आवण संपूणच अंतः करणाने त्ाच्याठायी ववश्वास धरणे.
“त्याच्यार्र णर्श्वास ठे र्िाऱ्या प्रत्येकाला त्याच्या नार्ाने क्षमा णमिे ल अशी साक्ष सर्ा सांदेष्टे त्याच्याणर्षयी
दे तात” (प्रेवषतां ची कृत्े 10:43).

“की येशू प्रभु आहे असे जर तू आपल्या मुखाने कबूल करशील आणि दे र्ाने त्याला मेलेल्याांतून उठणर्ले असा
आपल्या अांतः करिात णर्श्वास ठे र्शील तर तुझे तारि होईल” (रोम. 10:9).
जर आपण प्रभु येशू विस्ताठायी ववश्वास ठे वला, तर आपण दे खील पापां पासून क्षमा प्राप्त करू शकता आवण शुद्ध
होऊ शकता.
प्रभु येशू विस्तामध्ये आवण वधस्तंभावर त्ाने आपणासाठी जे काही केले आहे त्ाच्यावर ववश्वास करण्याचा वनणचय
घेण्यात आपली मदत करण्यासाठी खाली एक सोपी प्राथचना वदलेली आहे . येशूने आपणासाठी काय केले आहे त्ाच्या
स्वीकार व्यक्त करण्यात आवण आपल्या पापां पासून शुद्धता प्राप्त करण्यात ही प्राथचना आपली मदत करील. ही प्राथचना
केवळ एक मागचदशचक आहे . आपण आपल्या शंब्दां त दे खील प्राथचना करू शकता.
वप्रय प्रभु येशू, आज मला कळले की वधस्तंभावर तू माझ्यासाठी काय केले. तू माझ्यासाठी मरण पत्करलेस: तू तुझे
बहुमूल्य रक्त वावहलेस आवण माझ्या पापां चा दं ड चुकववलास, यासाठी की मला क्षमा प्राप्त व्हावी. बायबल मला सां गते
की जो कोणी तुजवर ववश्वास ठे वील, त्ाला त्ाच्या पापां ची क्षमा केली जाईल.
आज, मी तुजवर ववश्वास ठे वण्याचा वनणचय घेतो आवण वधस्तंभावर माझ्यासाठी मरण पत्करून व पुन्हा मेलेल्यांतून
जीवंत होऊन जे काही माझ्यासाठी केलेस, त्ाचा मी स्वीकार करतो. मी जाणतो की माझ्या सत्कृत्ां द्वारे मी स्वतः चे
तारण साध्य करू शकत नाही, इतर कोणीही मनुष्य माझे तारण घडवून आणू शकत नाही. मी माझ्या पापां ची क्षमा
कमवू शकत नाही.
आज, मी आपल्या अंतः करणात ववश्वास धरतो आवण माझ्या मुखाने हे कबूल करतो की तू मजसाठी मरण पत्करलेस,
तू माझ्या पापां ची वकंमत चुकववलीस, तू पुन्हा मेलेल्यां तून उठलास, आवण तुझ्यावरील ववश्वासाद्वारे , मला माझ्या पापां ची
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 आणि सेवा प्रशिक्षिकेंद्र

ऑल पीपल्स चचच बाइबल कॉलेज आवण सेवा प्रवशक्षणकेंि (एपीसी-बीसी) भारताच्या बँगलोरमध्ये आत्म्याने पररपूणच, अवभवषक्त, सविय सेवेत
सहभागी प्रवशक्षणआवण वसद्धांताच्या दृष्टीने योग्य व परमेश्वराच्या वचनाच्या बौच्छद्धक दृष्टीने प्रेरणादायक अभ्यासासह पववत्र आत्म्याच्या अलौवकक
सामथ्याचत ववद्याथ्याांस सेवेसाठी तयार करते. आम्ही सेवेसाठी संपूणच व्यच्छक्तमत्त्वाच्या ववकासावर ववश्वास ठे वतो. तसेच या प्रवशक्षणात ईश्वरीय
चाररत्र्य, परमेश्वराच्या वचनाचा गंभीर पाया, आवण वचन्ह, चमत्कार व अद् भुत कृत्े यावर जोर वदला जातो – सवचकाही प्रभुच्या वनकट सावन्नध्यात
प्रवावहत होते .
एपीसी-बीसी मध्ये, योग्य वशक्षणावशवाय, आम्ही प्रत्क्षपणे दे वाचे प्रेम, अवभषेक आवण पववत्र आत्म्याचे साच्छयध्य आवण दे वाच्या अलौवकक कायाचवर
जोर दे तो. अनेक तरूण स्त्रीपुरुषांनी हे प्रवशक्षण घेतले आहे आवण त्ांच्या आयुष्यात दे वाचे पाचारण पूणच करण्यासाठी त्ांना सेवेत पाठववण्यात
आले आहे.
पुढील तीन पदव्या वदल्या आहेत:
Theology and Christian Ministry (C.Th.) में एक वषीय प्रमाणपत्र अभ्यासिम
Theology and Christian Ministry (D.Th.) में दो वषीय प्रमाणपत्र अभ्यासिम
Bachelor in Theology and Christian Ministry (B.Th.) में तीन वषीय प्रमाणपत्र अभ्यासिम
दर आठवड्यास सोमवार ते शुिवार या दरम्यान सकाळी 9 ते दु पारी 1 वाजेपयांत वगच भरलेले असतात. ववद्याथी, नोकरी करणारे आवण गृवहणी
सवच या वगाांमध्ये उपच्छस्थत राहू शकतात आवण दु पारी 1 नंतर कामावर जाऊ शकतात. तेथे राहण्याची इच्छा असलेल्या स्त्री आवण पुरुषांसाठी
स्वतंत्र वसवतगृहांची सोय आहे . ववद्याथी दर आठवड्यात दोन ते पाच तास क्षेत्रीय कायच, ववशेष पररसंवाद, दु पारी प्राथचना आवण उपासना यात
घालवतात. दु पारच्या सभा घरून येणायाच ववद्याथ्याांसाठी ऐच्छच्छक आहेत. आठवड्याच्या शेवटी सवच ववद्याथ्याांना एक वकंवा अवधक स्थावनक चचेमध्ये
सेवा करण्यास प्रोत्सावहत केले जाते.
कॉलेज, ववववध कायचिम, अभ्यासिम याबद्दल अवधक मावहतीसाठी आवण अजच डाउनलोड करण्यासाठी कृपया या साइटला भेट द्या:
apcwobiblecollege.org

APC-BC is accredited by the
Nations Association for
Theological Accreditation (NATA).

ज्या लोकांनी स्वतः स परमेश्वरास अपचण केले आहे त त्ा लोकां च्या अंतः करणां त आवण
जीवनां त परमेश्वर कोणत्ा पद्धतीने कायच करतो ते वशकणे प्रोत्साहनदायक आहे . परमेश्वर
त्ाच्या लोकां च्या जीवनात कसे कायच करतो आवण त्ां च्याशी कसा व्यवहार करतो त्ा
पद्धती व नमूण्यां ववषयी आपण वजतके अवधक जाणून घेऊ, वततके अवधक त्ाच्या अधीन
होणे आवण त्ाच्यासोबत चालणे सोपे जाईल. ज्या पद्धतीने तो कायच करतो त्ाववषयी जेव्हा
आपण अज्ञान असतो तेव्हा आपण हट्टी बनतो आवण आपल्या मनाचे करू इच्छच्छतो. परमेश्वर
दे व आम्हास हे ओळखण्याची कृपा दे तो की परमेश्वर त्ाच्या लोकां चा शुद्ध करणारा व
सोनार आहे . येशू अशा मंडळीसाठी येईल वजला डाग वकंवा सुरकुती नसेल. यासाठी
शुद्धीकरणाच्या प्रवियेची गरज भासेल. हे पुस्तक आम्हास दे वाच्या मागाां ववषयी व हे तूंववषयी
बुच्छद्धमान करील.
आशीष रायचूर
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