
तु�ह� आपला अनंतकाळ कुठे �यतीत करणार आहात? 

या ��नाच ेउ	र देवासोबत�या आप�या नातसेबंधंावर अवलबंनू आहे. 

देवाची इ�छा - देव मानवजाती�या सव� सद�यांशी एक सबंधं #नमा�ण कर%याची इ�छा (य)त करतो.  2 पे� 3: 9 

म*ये तो +हणतो क,, "कोणाचाह� नाश होऊ नये अशी  याची इ�छा आहे." तथा.प तो आम�या �व-इ�छेचा मान 

राखतो आ0ण आम�यावर तो कोण1याह2 �कारे नातसेबंधं ��था.पत कर%यासाठ4 बळजबर2 कर2त नाह2. 

माणसाची सम#या: आमची सम�या ह2 आहे क, तो पणू�पणे प6रपणू� आहे, परंत ुमानव या ना1याने आ+हाला हे 

समजत नाह2 क, कशामळेु आप�याला मो8या सम�या #नमा�ण होतात. आपण सव�जण देवा�या गणुव	ेसमोर उणे 

आहोत आ0ण �वत:क:न आपण त ेसा*य क: शकत नाह2 +हणून आप�याला या सम�ये�या #नराकरणासाठ4 देवावर 

अवलबंनू राह%याची आव�यकता आहे. 

देवाची तरतदू  - "देवाचा माग�" 1याचा प;ु �भ ूयेश ू0=�त या�या म1ृयनेू आ0ण 1या�या पनु?1थानाने �दान कर%यात 

आलेला आहे. �भ ू येशनेू 1या�या म1ृयAूवारे व 1या�या पनु?1थानाAवारे "एक माग�" �दान केला BयाAवारे सव� 

मानवात नी#तमान गण%यात आल2. �भ ू येश ू 0=�ताने आ+हाला नी#तमान ठर.व%यासाठ4 लागणाCया ई�वर2 

न#ैतक मानकाची पतू�ता केल2, Bयामळेु कृपेAवारे आ+हाला देवासोबत नातसेबंधं जोड%यासाठ4 सधंी Hमळाल2. 

इ.स 32 म*ये 1या Jुसखांबावर भतूकाळ, वत�मानकाळ, आ0ण भ.वKयकाळातील मानवजाती�या सव� सव� पापांचा 

Lयाय झाला व 1याचे म�ूय चुक.व%यात आले. येशनेू 1या�या म1ृय�ूया आधी "पणू� झाले" असे घो.षत केले. येश ूहाच 

एकमा; माग� आहे Bयाने तारणाची तरतदू केल2. 

पाप आता यापढेु सम#या नाह� - तर मग यापढेु पाप आता काह2 सम�या नाह2, कारण सबंधं मानव जाती�या सव� 

पापांची Qकंमत �भ ू येश ू 0=�ताने एकदाच आ0ण नेहमीसाठ4 चुक.वले आहे. तर मग देवासबंधंात जर +हणायच े

असेल, तर �1येक मनKुयाची ह2 जबाबदार2 क, जी सधंी 1याला �ाRत झाल2 आहे हे लSयात आणून 1याने 1या�या 

योजनेवर .व�वास ठेवनू 1या�याशी नातसेबंधं ��था.पत करावे. 

जर आम�या पापांची 'कंमत चुक(व)यात आल� आहे, तर मग आता आमची काय सम#या आहे? 

देवाची तारणाची योजना ह2 1या�या दयापणू� कृपेAवारे आ+हास �दान कर%यात आल2 आहे आ0ण 1यावरचा आमचा 

वयैि)तक UिKटकोन कसा आहे ह2च आ+हा �1येकाची सम�या आहे. तर 1या (य)तीने कोण1याह2 पया�यी मागा�पेWा 

देवा�या मागा�चा �वीकार करावा हे आव�यक आहे Bयायोगे आ+ह2 देवासोबत नातसेबंधं ��था.पत कर%याची 

माLयता �ाRत क: शकू. साधारपणे बोलायच े +हटले तर देवा�या तारणावर .व�वास ठेवणे हे काय� मानवा�या 

चांग�या कमाXचा सचंय असे होईल. 

देवाचा #वभाव 

देव हा राजांचा राजा आहे  - देवाचा इ#तहासावर ताबा आहे. तो कोण1याह2 देवदतूापेWा Qकंवा मनKुयापेWा YेKठ आहे. 

सKृट2�या #नHम�तीपासनू त े जगा�या शवेटपयXत सव� गोKट2 देवा�या अ#ंतम #नय;ंणाखाल2 आहेत. +हणूनच 

आप�याला याची जाणीव आहे क, आपण राजा�या हातात सरुZWत आहोत. 



देव पणू-पणे चांगला आहे - देव 1या�या सव� मागाXनी पणू�तः प6रपणू� आहे. बायबल आ+हाला हे सांगत ेक, येश ू0=�त 

हा देखील आम�या�माणे सव� पर2Wेतनू गेला परंत ुतो पाप .वर\हत होता. Bयाला पाप ठाऊक न(हत ेतो आम�यासाठ4 

पाप असा झाला जेणेक:न आ+ह2 1या�याम*ये देवाच ेनी#तम^व असे (हावे. 

देव हा पणू-तः /यायी आहे - देव सवाXक6रता Lयायी आहे. कोणाचाह2 नाश (हावा अशी 1याची इ�छा नाह2. परंत ु1याला 

पापाबAदल Lयाय करावा लागतो. 1याने एक प6रपणू� योजना परुवल2 िज�याम*ये 1याचा प;ु येश ू 0=�त, जो एक 

प6रपणू� (य)ती असा आहे 1याला 1या�या Lयाय1वा�या समाधानासाठ4 बHलदान कर%यात आले जेणेक:न आ+हाला 

1या�यासोबत सहभा_गता �ाRत होऊ शकेल. 

देव प0रपणू- (1ती आहे - देव आ+हावर प6रपणू� .�तीने �ेम क6रतो. तो जसा 1याचा प;ु �भ ूयेश ू0=�तावर �ेम क6रतो 

1याच .�तीने तो आ+हावर �ेम क6रतो. .�तीने सव� भय दरू होत.े देवा�या प6रपणू� �ेमाची जाणीव झा�यामळेु 

आप�याला आप�या भ.वत(यावर पणू� आ1म.व�वास #नमा�ण होईल. 

देव साव-का2लक जीवन आहे - देव नेहमी अि�त1वात आहे. सKृट2 #नमा�ण हो%यापवू` तो #तथ ेहोता आ0ण तो #तथ े

सव�काळ राह2ल. देव आप�यावर इतका �ेम करतो क, 1याने आप�या प;ुाचा 1याग केला यासाठ4 क, जो कोणी 

1याजवर .व�वास ठेवील तो मरणार नाह2 तर 1याला साव�काHलक जीवन �ाRत होईल. 

देव सव-काह� ठाऊक आहे - देवाला खरोखर सव�काह2 ठाऊक आहे. कारण देव समय बाaय आहे. त+ुह2 0=�तावर के(हा 

.व�वास ठेवणार हे 1याला ततंोततंपणे मा\हत होत.े आ+ह2 पाप करणार आ0ण 1याबAदल दोन हजार वषांपवू` Jुसावर 

कर%यात Lयाय#नवाडा कर%यात येईल, हे देखील 1याला ठाऊक होते. 

देव अ यतं साम3य-शाल� आहे - योहाना�या शभुवत�मानात आप�याला सांग%यात आले आहे क, आपण देवा�या 

हातात आहोत आ0ण कोणीह2 आ+हाला 1या हातांतनू बाहेर काढू शकत नाह2. येश ू 0=�तानेच केवळ सKृट2ची 

#नHम�तीच केल2 नाह2 तर तो #तला 1या�या सामbया�ने एकc;त र2तीने ध:न ठेवतो. आ+ह2 Qकती महान अशा देवाची 

सेवा क6रतो ! 

देव सव- 4ठकाणी उपि#थत आहे - .व�वाम*ये त+ुह2 िजथे कुठे जाल 1या सव� \ठकाणी देव उपि�थत आहे. त+ुह2 

सखोल खाणीम*ये असला Qकंवा चंdावर असला, तर2ह2 देव #तथेह2 आहे. देव तमु�याबरोबर नाह2 अशी जागा त+ुह2 

कोठेह2 शोध ूशकत नाह2. जर2 एखादा (य)ती म1ृयछुाये�या खोCयातनू जर2 जात असला तर2ह2 तो तथे ेआहे. 

देव हा कधी न बदलणारा देव आहे: देव हा मनKुयासारखा नाह2. तो कधीह2 बदलत नाह2. तो काल, आज आ0ण 

यगुानयुगु सारखाच आहे. याचा अथ� असा क, 7000 Qकंवा 1याहून अ_धक जी अHभवचने 1याने बायबलम*ये आ+हाला 

देऊ केलेल2 आहेत, त ेआता #ततकेच खरे आहेत जसे �थम अHभवचन आ+हाला �ाRत झाले होत.े 

देव सपंणू- स य आहे - आपण या पbृवीवर असताना देवाने आप�यासाठ4 स1याचा शeद \दला आहे. आ+ह2 1याच े

बायबल पणू�पणे स1य आ0ण .व�वासाह� +हणून घेऊ शकतो. येश ू+हणाला क, माग�, स1य आ0ण जीवन मीच  आहे. 

1याचे माग� आपले माग� नाह2त +हणून आपण 1या�याकडून स1य जाणून fयावे आ0ण लोकांवर .वसबंनू राहू नये. 

देव तीन (य)तींम*ये अि�त1वात आहे, देव .पता, देव प;ु आ0ण देव प.व; आ1मा Bयाम*ये आ+हाला ;कै देवाचे 

नातसेबंधं \दसतात. जर2 1यांना .पता, प;ु आ0ण प.व; आ1मा असे +हणतात तर2 1या सवाXच ेसमान गणु वHैशKgय 



आहेत. उदाहरणाथ�, देव .पता हा Lयायी आहे, 1याच�कारे देव प;ु तो देखील Lयायी आहे आ0ण देव जो प.व; आ1मा 

देखील तसाच आहे. #तघांकड ेसारखीच प.व;ता, �ीती आ0ण साव�काHलक जीवन आहे. व 1यां�या �वभावाच ेइतरह2 

सव� गणु हे सारखेच आहेत. 1यां�यातील मhुय फरक जर कोणता असेल तर तो +हणज ेदेवा�या योजनेमधील 1यां�या 

जबाबदाCया - .पता #नयोजनकता� आहेत, प;ु ती योजना हाती घेतो तसेच पणू� करतो आ0ण प.व; आ1मा ती योजना 

�कट करतो. 

तारण न पावले:या �य;तीच ेतारणा�या योजनेला उ<र - पणू� नकार Qकंवा 1या योजनेकड ेदलु�W करणे, अशा 

गोKट2 उAधार�ाRती�या योजने�या �#तसादात समा.वKट असतात. त ेदेवाला चागंले मानवी कृ1ये अप�ण क: 

इि�छतात परंत ु हे देवाला अमाLय आहे. चांग�या मानवी कृ1यांची माणसाकडून �शसंा केल2 जात,े 1या�या 

UKट2ने अशा कृ1यांना "घाणेरड ेव�;" असे सबंोध%यात आले आहे. यशया 64: 6 

म:ूयमापन आ@ण /याय  

(वAवास ठेवणारा आ0ण .व�वास न ठेवणारा या दोघांचेह2 �भ ु येश ू 0=�ताAवारे म�ूयांकन केले जात.े 0=�ता�या 

Lयायासनाजवळ असणारे .व�वासणारे (1 क0रथं करांस प� 3: 11-15) आ0ण मो8या पांढCया राजासनाजवळ 

असणारे .व�वासणारे (1कट�करण 20: 10-15) या दोLह2ं  बाबतीत पापाचा काह2च उ�लेख नाह2. कारण 0=�ताने 

Jुसावर 1याची Qकंमत अगोदरच चुक.वल2 आहे. आम�या चांग�या कृ1यां�या गणुव	ेनसुार आमच ेम�ूयमापन केले 

जात.े परंत ुBया .व�वासणाCयाने 0=�ता�या चांग�या कृ1यांचा �वीकार केला आहे, तो देवाAवारे देखील �वीकारला 

गेला आहे. तारणानतंर देवा�या माग�दश�नाखाल2 केले�या कोण1याह2 चांग�या कृ1यांना �#तफळ \दले जात,े परंत ु

आप�या मानवी �वभावापासनू जे कृ1ये घडतात त ेजाळले जातील. आमची कृ1ये हे आम�या तारणाचा आधार नाह2. 

तीताला प�   3: 5-7 

अ(वAवासणाCयां�या बाबतीत सांगायच े+हटले तर Bया�माणे 1यांनी 0=�तावर .व�वास न ठेवनू देवाची धाHम�कता 

�ाRत केल2 नाह2 +हणून 1यां�या कृ1यांना �वीकार%यात आलेले नाह2 आ0ण 1या सवाXनी सतैानाशी कायमच ेनातसेबंधं 

जोड�यामळेु 1या सवाXना दोषी ठर.व%यात आलेले आहे.  

एक आ�हान - त+ुह2 वयैि)तक6रतीने .व�वासाने या गोKट2चा �वीकार कराल का, क, 0=�ताच ेJुसावर2ल काय� हे 

तमु�यासाठ4 होत,े का जसा सतैान करतो तसे त+ुह2 याकड ेदलु�W कराल?  तमु�या #नवडी�या बाबतीत सांगायच े

+हटले तर येश ूकोण आहे आ0ण येशनेू काय केले यावर तमुचे साव�काHलक जीवन Hश)कामोत�ब होत.े त+ुह2 आपला 

अनतंकाळ कोणाबरोबर (यतीत क: इि�छता? सतैान का येश?ू ह2 #नवड मह1वाची आहे. 

उ<र - साव�काHलक तारणासाठ4 आपण आपला माग� देवाचा माग� अस�याच ेस#ुनि�चत कर%याचे आव�यक आहे. 

देवाचा माग� " देवाने जगावर एवढ2 �ीती केल2 क, 1याने आपला एकुलता एक प;ु \दला; यासाठ4 जो कोणी 1याजवर 

.व�वास ठेवतो 1याचा नाश होऊ नये तर 1याला साव�काHलक जीवन �ाRत (हावे. योहान 3:16. येश ूहा अA.वतीय आहे, 

तो +हणाला, " माग-, स य व जीवन मीच आहे; माEया Fवारे आ:यावाचून (प याकड ेकोणी येत नाह�." योहान 14:6 

देवाचा माग� �वीकार%याची ह2 मया�\दत सधंी तमु�या म1ृयनेू समाRत होत.े 

EBCWA  email – pjmoses@bigpond.com.au; john.mcewan@xtra.co.nz 


