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1. पररचय

वचनबद्धता हा असा सद्गुण आहे जो आजच्या द्रदवसांत आढळू न येणे अशक्य आहे, लौद्रकक जगात
आवण मंडळीतही. आमच्यापैकी अनेक जण जे सोयीस्कर वाटते ते करू इवच्ितात आवण वचनबद्ध
लोकांचे आढळणे अशक्य आहे.
वचनबद्ध करणे म्हणजे काय? याचा अथच एखाद्या वववशष्ट कारणासाठी ववश्वासू आवण वनष्ठावान असणे.
याचा अथच असा की आपल्यात जबाबदारीची भावना आहे. जेव्हा आपण मुद्दाम आवण न बदलणारी
वनवड आवण तयाचे पालन करतो तेव्हा आपण वचनबद्ध असतो. वचनबद्ध असणे म्हणजे एखाद्या
गोष्टीकडे आपली ततपरता व्यक्त करणे.
उदाहरणाथच, आपण बोलत असलेल्या शब्दांचा ववचार करा. वेळेसंबंधाने आपण जी वचने देतो
तयाववषयी ववचार करा. आपण म्हणतो की आपण वनवित वेळी एखाद्या व्यक्तीस भेटावयास जाऊ
आवण मग तयाववषयी बेद्रफकर राहतो. आपण अधाच तास उवशरा पोहोचू शकतो आवण ववचार करतो की
हे सवचसामान्य आहे.
पण यावरून असे द्रदसून येते की आपण आपल्या शब्दांच्या बाबतीत वचनबद्ध नाही. जेव्हा आपण
म्हणतो की आपण एखाद्याला वनवित वेळी भेटू, तेव्हा आपण आपल्या शब्दांचे पालन के ले पावहजे.
मला असे म्हणताना लाज वाटते की कधीकधी पाळक आवण परमेश्वराचे सेवक सुद्धा वेळेचे पालन
करण्याबाबत वनष्ट्काळजी असतात. जर आपण परमेश्वराचे सेवक आहात, तर जे कोणते महत्त्वाचे क्षेत्र
असेल जेथे आपण आपल्या शब्दांसंबंधाने वचनबद्धतेचे पालन करू शकता तर ते आहे वेळेच्या
बाबतीत. जेव्हा आपण एखादी गोष्ट बोलता तेव्हा तया बाबतीत गंभीर असा आवण वतचे पालन
करण्याचा प्रयत्न करा.
बायबल आम्हाला वचनबद्ध राहण्याववषयी वशकववते. प्रभू येशूने म्हटले, “कोणीही दोन धन्यांची
चाकरी करू शकत नाही, कारण तो एकाचा द्वेष करील व दुसर्यावर प्रीती करील; अथवा एकाशी
वनष्ठेने वागेल व दुसऱ्याला तुच्ि मानील. तुम्ही देवाची आवण धनाची चाकरी करू शकत नाही” (मत्तय
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6:24). येशू येथे सूवचत करतो की हा आमचा जन्मजात स्वभाव आहे. मनुष्ट्य एकाच वेळी दोन गोष्टी
पूणच करू शकत नाही ज्या एकमेकांच्या उलट आहेत. उदाहरणाथच आपण परमेश्वराची आवण जगाची
सेवा करू शकत नाही. आम्ही एकास दुसऱ्याच्या तुलनेत अवधक समर्पचत राहू. एकाच वेळी जगाचा
वमत्र आवण परमेश्वराचा वमत्र असणे शक्य नाही. “अहो अववश्वासू लोकांनो,1 जगाची मैत्री ही

देवाबरोबर वैर आहे, हे तुम्हांला ठाऊक नाही काय? जो कोणी जगाचा वमत्र होऊ पाहतो तो देवाचा
वैरी ठरला आहे” (याकोब 4:4). आपण एक तर परमेश्वराचे वमत्र ठरू अथवा जगाचे वमत्र ठरू. आपण
दुहरे ी वचनबद्धता राखू शकत नाही. आम्हास एका स्वामीच्या बाबतीत वचनबद्ध राहावे लागेल. येशू
आम्हास बोलावीत आहे की आम्ही तयाच्याप्रत वचनबद्ध असावे आवण विस्ताच्या मंडळीत मजबूत
समपचण ककं वा वचनबद्धता वनमाचण करावी. या पुस्तकात वचनबद्धतेच्या सामर्थयाचवर जोर देण्यात आला
आहे आवण आपण जे काही करता तयात वचनबद्ध राहण्यास ते आपणास प्रेररत करील.
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2. वचनबद्ध व्यक्तीची वैशिष्ट्ये

आपण एखाद्या गोष्टीबाबत वचनबद्ध आहोत असे आपण कसे म्हणू शकतो?

कु ठलीही ककं मत द्यावयास तयार
जर व्यक्ती परमेश्वराच्या पाचारणाबाबत वचनबद्ध असेल तर, ते पाचारण पूणच करण्यासाठी तो
कु ठलीही ककं मत द्यावयास तयार राहील. काही लोक परमेश्वराची सेवा करू इवच्ितात, पण ज्या
रठकाणी तयांनी जावे असे परमेश्वरास वाटते तयारठकाणी पोहोचण्यास ते तयार नसतात. जरी
परमेश्वराजवळ आपल्या जीवनासाठी योजना आवण पाचारण आहे, तरीही सवच काही आपोआप
घडणार नाही. आपण परमेश्वराचे सहकारी आहात आवण काम करण्यासाठी कामकऱ्यांची गरज आहे!
आपल्या जीवनात परमेश्वर आपले हेतू प्रकट करण्यासाठी तयाग करावयासाठी आपणास पाचारण करू
शकतो. जेव्हा आपण परमेश्वराच्या हेतूंबाबत खरोखर वचनबद्ध असता, तेव्हा आपण तयासाठी वाटेल
ते करावयास तयार राहाल जे तो आपणास मागत आहे.
बायबल काही ववश्वासणाऱ्यांववषयी म्हणते, “तयाला तयांनी कोकर्याच्या रक्तामुळे व आपल्या

साक्षीच्या वचनामुळे जजंकले; आवण तयांच्यावर मरायची पाळी आली तरी तयांनी आपल्या वजवावर
प्रीती के ली नाही” (प्रकटीकरण 12:11). हे लोक प्रभू येशू विस्तास इतके वचनबद्ध अथवा समर्पचत होते
की ते आपले जीवन तयागावयास तयार होते. जर आपण प्रभू येशू विस्ताबद्दल वचनबद्ध असाल तर
आपणास कु ठलीही ककं मत मोठी वाटणार नाही, जरी याचा अथच तयासाठी आपल्या स्वामीकररता आपले
जीवन तयागावे का लागेना.

सवच अडचणींवर ववजय वमळववण्याची तयारी
जो व्यक्ती वचनबद्ध असतो तो तया वचनाचे पालन करण्यासाठी सवच अडचणींवर ववजय
वमळवण्यासाठी तयार असतो. तो सहज वनराश होत नाही आवण तो सोयीस्कर मागाचच्या शोधात राहत
नाही. हा व्यक्ती द्रदलेल्या वचनाचे पालन करण्यासाठी अतयंत दृढवनिय असतो. मागाचत द्रकतीही
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अडखळणे आली तरी तो पुढे वाढत जातो आवण आपल्या वचनाचे पालन करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न
करतो. तथावप जो व्यक्ती खरोखर वचनबद्ध नाही तो व्यक्ती जर सोईस्कर वाटेल तरच आपल्या
वचनाचे पालन करतो. जेव्हा पररवस्थती थोडी कठीण होत जाते, तेव्हा बदल करण्याची शक्यता असते
यासाठी की जे वचन तयाने द्रदले तयाचे पालन करण्याची गरज भासू नये.

वचनबद्धतेवर लक्ष कें द्रित करण्याची योग्यता
जेव्हा व्यक्ती वचनबद्ध असतो तेव्हा तो एकाग्रवचत्त असतो आवण तयाचे लक्ष सहज ववचवलत होत नाही.
पण जो व्यक्ती काही करावयास समर्पचत नाही, वचनबद्ध नाही, तो जेथे सोईस्कर होईल तेथे जाईल.
लूक 9:57-62
57 तेव्हा असे झाले की, ते वाटेने चालत असता कोणीएकाने तयाला म्हटले, “प्रभूजी, आपण जेथे कोठे जाल तेथे मी
आपल्यामागे येईन.”
58 येशू तयाला म्हणाला, “खोकडांना वबळे व आकाशातल्या पाखरांना घरटी आहेत; परं तु मनुष्ट्याच्या पुत्राला डोके
टे कायला रठकाण नाही.”
59 तयाने दुसर्या एकाला म्हटले, “माझ्यामागे ये;” परं तु तो म्हणाला, “प्रभूजी, पवहल्याने मला माझ्या बापाला पुरायला
जाऊ द्या.”
60 तो तयाला म्हणाला, “मेलल्े यांना आपल्या मेलल्े यांस पुरू दे; तू जाऊन देवाच्या राज्याची घोषणा कर.”
61 तयावर आणखी एकाने म्हटले, “प्रभूजी, मी आपल्यामागे येईन; परं तु पवहल्याने मला माझ्या घरच्या माणसांचा वनरोप
घेऊ द्या.”
62 येशन
ू े तयाला म्हटले, “जो कोणी नांगराला हात घातल्यावर मागे पाहतो तो देवाच्या राज्यास उपयोगी नाही.”

जी गोष्ट येशू आम्हाला समजावून सांगू इवच्ित आहे ती ही आहे की जेव्हा आपण वचनबद्ध असतो
आवण असे म्हणून आपण वनणचय घेतलेला असतो की, “प्रभू, मी तुझे अनुसरण करणार आहे,” तेव्हा
तयाववषयी कु ठलेही दोन मागच राहत नाहीत. येशूप्रत आमची बांवधलकी ककं वा वचनबद्धता आम्हास
तयाच्यावर लक्ष्य कें द्रित करावयास आवण सवच जगीक बंधने सैल करावयास प्रेररत करील. तथावप, येशू
आम्हास असे सांगत नाही की आम्ही आपल्या कु टूंबास ककं वा वप्रयजनांस ववसरून जावे. मुद्दा येथे हा
आहे की जी व्यक्ती वचनबद्ध आहे ती एकाग्रवचत्त असते. वतचे लक्ष ववचवलत होत नाही, महतवपूणच
कौटुंवबक जबाबदाऱ्यांद्वारे सुद्धा नाही.

4

वचनबद्धतेचे सामर्थयच

3. वचनबद्ध असण्याचे मोल

वचनबद्ध असण्याचे मोल काय आहे? जेव्हा प्रतयेक जण जे सोईस्कर वाटेल ते करीत असतो, तेव्हा
तुम्ही आवण मी वेगळे राहून वचनबद्ध लोक का बनावे? वचनबद्ध असण्याचे काय फायदे आहेत?

बळ, स्थैय,च आवण वनवितता
वचनबद्ध असण्याद्वारे आमच्या जीवनात अशा प्रमाणात बळ, स्थैयच, आवण वनवितता येते की ती
आम्हावर येणाऱ्या कठीण समयांतही आम्हास अढळ करील.
याकोब 1:8
असा माणूस वद्वबुद्धीचा असून आपल्या सवच कायाांत चंचल असतो.

ववश्वासाने प्राथचना कशी करावी हे आम्हाला वशकववल्यानंतर, याकोब वद्वबुद्धी व्यक्तीववषयी एक
सामान्य ववधान करून आपल्या वशकवणीचा सारांश मांडतो. वद्वबुद्धी व्यक्ती अवस्थर आवण
अववश्वसनीय असते. तथावप, या उलट देखील खरे आहे. वस्थरवचत्त व्यक्ती - ज्याने आपल्या “मनाचा
वनधाचर” के ला आहे, जो व्यक्ती वचनबद्ध आहे - तो वस्थर आवण अढळ राहील.

आशीवाचद
जो व्यक्ती वचनबद्ध नाही तया व्यक्तीच्या तुलनेत जो व्यक्ती वचनबद्ध आहे तो अवधक प्रमाणात लाभ
आवण आशीवाचद प्राप्त करील आवण तयांचा अनुभव घेईल.
नीवतसूत्रे 28:20
वस्थर मनाच्या मनुष्ट्याला आशीवाचदांची रे लचेल होते.
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ववश्वासयोग्य ककं वा ववश्वसनीय व्यक्ती वचनबद्ध असतो. तयाची संपूणच अंतःकरणाने के लेली वचनबद्धता
तयाला ववश्वसनीय ठरववते. जो व्यक्ती अपूणच मनाने एखादे काम करतो तो तयाच्या कामाचा वततका
आनंद अनुभवणार नाही वजतका ते संपूणच अंतःकरणाने करणारा अनुभव करील. यात शंका नाही की
जो व्यक्ती ते संपूणच अंतःकरणाने करतो तो चांगले काम करील आवण तयाला तयापेक्षा उत्तम फळ प्राप्त
होईल.
भौवतक शरीराचा ववचार करा. परमेश्वराचा हेतू हा होता की शरीराच्या सवच अवयवांनी एकत्र जुळलेले
असावे, यासाठी की तयांनी एक एकक म्हणून कायच करावे. आज आपण आपल्या शरीरास आपला हात
जुळलेला पाहतो, आवण नंतर तयाला जवळपास तरंगतांना पाहतो व उद्या आणखी कोणाच्या शरीराचा
अवयय बनतांना पाहतो असे होत नाही. आपण हे सुद्धा पाहत नाही की आज आपले हृदय आपल्या
अंतःकरणात धडधडत आहे आवण उद्या आणखी कोणाच्या शरीरात ते धडधडू लागेल. जर परमेश्वराने
आमच्या शरीराचे अवयय ववस्कळीत आवण स्वतंत्रपणे काम करीत असलेले घडववले असते, तर
आमच्या शरीराचे अवयय सभोवताली तरंगत असते - हृदय, फु फ्फू स, हात, डोळे . अधूनमधून, यापैकी
काही अवयव एकत्र येऊन काही करीत असते आवण नंतर वेगळे झाले असते. हे अतयंत हास्यास्पद वाटते
आवण आम्ही परमेश्वराचे उपकार मानतो की आमच्या शरीरांस असे कायच करण्यासाठी घडववण्यात
आलेले नाही. जरी वैद्यकशास्त्राने शरीराच्या काही वनवित अंगांचे प्रतयारोपण शक्य के ले आहे, तरीही
सामान्य वनयम हा आहे की आपल्या शरीराचा प्रतयेक अवयय जेव्हा आपल्या शरीरास ”वचनबद्ध“
अथवा समर्पचत असतो आवण आपल्या शरीराच्या इतर अंगांस जोडलेला असतो तेव्हा तो
चांगल्याप्रकारे काम करतो. आपले शरीर एकत्र वमळवून बरेच काही करू शकते आवण साध्य करू
शकते.
भौवतक शरीराजवळ स्थावनक मंडळीववषयी आमच्यासाठी एक “संदेश” आहे, जो विस्ताच्या संपूणच
मंडळीचा भाग आहे. जेव्हा आपण स्थावनक मंडळीचा ववचार करतो, तेव्हा आपणास एक सामान्य दृश्य
द्रदसून येते की लोक एका मंडळीतून दुसयाच मंडळीत उड्या मारीत द्रफरतात. परमेश्वराच्या लोकांनी
आपले विस्ती जीवन असे घालवावे ही परमेश्वराची योजना नाही. प्रतयेक ववश्वासणाऱ्यास स्थावनक
मंडळीप्रत वचनबद्ध राहण्याची गरज आहे जेथे तयाला वाटते की परमेश्वराने तेथे राहण्यासाठी तयाला
पाचारण के ले आहे. आम्हाला ववश्वासणाऱ्याच्या स्थावनक मंडळीप्रत वचनबद्ध राहण्याची गरज आहे
जेथे परमेश्वराने आम्हाला ठे वले आहे. जेव्हा आम्ही स्थावनक मंडळीप्रत ववश्वासू राहू तेव्हा आपणास
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तया मंडळीचे पूणच अवयय असण्याच्या पूणच आशीवाचदंााचा अनुभव येईल. जे के वळ इकडेवतकडे उड्या
मारत द्रफरतात, ते फारसे काही करणार नाहीत, काही करण्यासाठी तयांची मदतही होणार नाही!
जेव्हा आपण वचनबद्ध असतो, के वळ तेव्हाच आपण दीघचकालीन आशीवाचद आवण लाभ प्राप्त करू
शकतो. आमच्यापैकी अनेकांस के वळ “रवववार पहाटेचे मनोरंजन” हवे असते आवण म्हणूनच आपण
एका मंडळीतून दुसऱ्या मंडळीत उड्या मारत द्रफरतो. आम्हाला वाटते की पाळकाने तोच संदेश द्यावा
जो आम्ही ऐकू इवच्ितो. पण जर पाळक प्रभूच्या वचनाचा प्रचार करीत असेल - तर आम्हास बहुधा
काहीतरी वेगळे ऐकावयास हवे असते - आमचे समपचण अथवा वचनबद्धता वखडकीतून बाहेर उडू न
जाते आवण आम्ही दारातून बाहेर पडतो! जर आम्हाला दीघचकालीन लाभ आवण आशीवाचद हवे
असतील, तर आम्ही स्थावनक मंडळीस, कामास समर्पचत असले पावहजे, आवण तेथे सेवा के ली पावहजे.

प्रवतफळ
इब्री. 11:6
तयाचा शोध झटू न करणाऱ्याना तो प्रवतफळ देणारा आहे.

आम्ही यत्नपूवचक तयाचा शोध घ्यावा. परमेश्वराचा शोध घेण्यात एक वचनबद्धता आहे. आम्ही
परमेश्वराचा शोध घेण्याबाबत वचनबद्ध आहोत का अथवा आपण के वळ तयाच वेळी परमेश्वराचा शोध
घेतो जेव्हा आमच्याजवळ फु रसतीची वेळ असते? आपण प्राथचनेत वेळ घालववण्याबाबत आवण
परमेश्वराच्या वचनचा अभ्यास करण्याबाबत वचनबद्ध आहोत का अथवा वेळ असल्यास आम्ही
परमेश्वराचा धावा करतो. बायबल म्हणते की तयाचा शोध झटून करणाऱ्याना तो प्रवतफळ देतो, तयांना
नाही जे सोईस्कर वाटेल तेव्हा तयाचा शोध घेतात. जो व्यक्ती वचनबद्ध आहे तो तयाच्या जीवनासाठी
परमेश्वराच्या प्रवतफळांचा अनुभव घेईल.
प्रगती
1 तीमर्थय. 4:15
तुझी प्रगती सवाांना द्रदसून यावी म्हणून तू ह्या गोष्टींचा अभ्यास ठे व; ह्यांत गढू न जा.
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आम्ही हा वसद्धांत आमच्या जीवनांत सुद्धा लागू करू शकतो. आपण परमेश्वराचे सेवक होण्यास
वचनबद्ध असावे, पीक कापावयास बचनबद्ध, इतर ववश्वासणाऱ्यांसाठी द्रकत्ता बनण्यास वचनबद्ध,
आवण मंडळीचे नेतृतव करण्याच्या जबाबदारीस वचनबद्ध असावे. जेव्हा आपण अशाप्रकारे वचनबद्ध
असतो, तेव्हा आमची प्रगती द्रदसून येते. जो व्यक्ती अपूणच मनाने कायच करतो, तो कुं ठीत राहील. जेव्हा
आपण स्वतःस - आतमा, प्राण, शरीर - आपल्यापुढे असलेल्या कामासाठी पूणचपणे वाहून देतो, तेव्हाच
आपली प्रगती होईल आवण लोकांस ती द्रदसून येईल.
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4. आपण वचनबद्ध आहात का?

जर कोणी आमच्या वचनबद्धतेववषयी आम्हाला प्रश्न के ला, तर आम्ही कदावचत तवररत उत्तर देऊ की
आम्ही वचनबद्ध आहोत. कदावचत या प्रश्नांची उत्तरे आमच्या वचनबद्धतेच्या व्यापावर आणखी प्रकाश
टाकतील.
➢ आम्ही वचनबद्ध लोक आहोत का अथवा आपण सोयीनुसार जीवन घालववतो?
➢ जे योग्य आहे ते करण्यास आपण वचनबद्ध आहोत का? आपण सवच वेळ, सवचत्र, प्रतयेक
पररवस्थतीत योग्य ते करावयास वचनबद्ध आहोत का अथवा आम्ही आमच्या सोयीनुसार
तडजोड करतो आवण आपले स्थान बदलतो?
➢ आम्ही प्रभू येशू विस्ताप्रत, आमच्या स्थावनक मंडळीप्रत, आवण विस्ताच्या देहाप्रत वचनबद्ध
आहोत का?
➢ आम्ही आमच्या जोडीदाराप्रत, वैवावहक जीवनाप्रत, आवण कु टूंबाप्रत वचनबद्ध आहोत का?
जीवनातील ‘उतार-चढावात’ आम्ही आपल्या जोडीदारावर प्रीती करणार का?
➢ आम्ही द्रदलेल्या वचनांचे पालन करण्याप्रत आम्ही वचनबद्ध आहोत का?
➢ आम्ही आपल्या कायस्थळाप्रत, आमच्या अवधकायाचप्रत, सहकायाांप्रत आवण आपल्या वमत्रांप्रत
वचनबद्ध आहोत का?
➢ परमेश्वरासोबत वेळ घालववण्याबाबत आम्ही वचनबद्ध आहोत का?
प्रभू येशू विस्ताप्रत आमची वचनबद्धता द्रकती गंभीर आहे? प्रभू येशूने म्हटले, “आवण माझ्या नावामुळे

सवच लोक तुमचा द्वेष करतील; तथावप जो शेवटपयांत रटके ल तोच तरेल” (मत्तय 10:22). जेव्हा
सोईस्कर आवण सोपे असते तेव्हा आम्ही येशू विस्ताप्रत वचनबद्ध असतो अथवा शेवटपयांत तयाचे
अनुसरण करावयास आम्ही वचनबद्ध आहोत, लोक आमचा वतरस्कार करीत असतांनाही? येशू
विस्ताप्रत आमची वचनबद्धता ककं वा बांवधलकी द्रकती गंभीर आहे?
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आमच्या स्थावनक मंडळीप्रत आमची वचनबद्धता काय आहे? जेव्हा उत्तम संगीत, उत्तम संदेश असतो,
आवण सवचकाही शांत आवण सहज घडत असते तेव्हा आम्ही आमच्या स्थावनक मंडळीप्रत वचनबद्ध
असतो ककं वा मंडळी जेव्हा वादळी वातावरणातून जात असते तेव्हा सुद्धा आम्ही वतच्याप्रत वचनबद्ध
राहतो? तरीही आम्ही मंडळीत रटकू न राहू ककं वा आम्ही दुसऱ्या मंडळीच्या शोधात जाऊ?
ऑल पीपल्स चचचमध्ये, आम्ही बाहेर जाऊन येशू विस्ताची सुवाताच सांगण्याबाबत वचनबद्ध आहोत.
जेव्हा आम्ही बाहेर जाऊन येशूववषयी सुवाताच सांगतो, तेव्हा सहजच आम्ही लोकांचे लक्ष वेधून घेतो.
आम्हाला िळास देखील तोंड द्यावे लागू शकते. स्थावनक मंडळी िळातून जात असतांना आपण
वतच्यात रटकू न राहू ककं वा आपण आणखी कु ठल्या मंडळीत जाऊ? आपण असे म्हणू का, “प्रभू, माझा
ववश्वास आहे की मी या मंडळीचा भाग आहे आवण जर या मंडळीचा िळ होत असेल, तर मी वतच्याप्रत
वचनबद्ध राहीन आवण आमच्या मागाचत येणाऱ्या सवच संकटांना तोंड देईन?” जर आपण अशा स्थावनक
मंडळीच्या शोधात असाल जेथे सवचकाही चांगले आवण सोपे आहे आवण वतचा कधीही िळ होणार
नाही, तर ऑल पीपल्स चचच आपणासाठी नाही. पण जर आपण अशा मंडळीच्या शोधात असाल जी न
लाजता येशूची सुवाताच सांगेल आवण असे करण्यासाठी वतचा िळ के ला जाऊ शकतो, आवण आपण
अशा मंडळीच्या शोधात आहा जेथे येशू विस्ताच्या नावासाठी आपणास कठीण पररवस्थतीचा अनुभव
घडू शकतो, तर ऑल पीपल्स चचचमध्ये आपले स्वागत आहे!
परमेश्वराने आम्हास आज्ञा द्रदली आहे की आम्ही जाऊन सुवाताच गाजवावी, लोकांना अंधकारातून
तयाच्या अद्भुत प्रकाशात आणावे. असे करीत असतांना, सैतान शांत राहणार नाही. तथावप, स्थावनक
मंडळीचा भाग होण्यासाठी, आपण िळ सोसण्यासाठी तयार असले पावहजे आवण दृढ होत जावे. ही
आमची बांवधलकी अथवा वचनबद्धता असावी. मंडळी या नातयाने परमेश्वराने आम्हास द्रदलेल्या
दृष्टांताप्रत आपण वचनबद्ध असले पावहजे.
आपण मंडळीच्या इतर सदस्यांस वचनबद्ध आहोत का? आम्ही एकमेकाची काळजी वाहतो का? आम्ही
एकमेकावर प्रीती करतो का?
आमच्या शहरातील मंडळीप्रत आम्ही वचनबद्ध आहोत का? जर आम्ही आमच्या शहरातील
मंडळयांप्रत आवण परमेश्वराने तयार के लेल्या पाळकांप्रत/सेवकांप्रत वचनबद्ध आहोत, तर आम्ही
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वचनबद्धतेचे सामर्थयच

तयांची जनंदा करणार नाही. आम्ही नेहमीच तयांच्या वहताचा आवण कल्याणाचा ववचार करू. कोणी
पडले, अडखळले, चूक के ली तरीही आम्ही तयाच्यासाठी प्राथचना करून, तयांना सोडू न देणार नाही.
आम्ही आमच्या जीवनासाठी परमेश्वराच्या स्वप्ांस, दृष्टांतांस, आवण पाचारणास वचनबद्ध आहोत
का? बायबल आम्हास सांगते, म्हणून माझ्या वप्रय बंधन
ूं ो, प्रभूमध्ये तुमचे श्रम व्यथच नाहीत हे तुम्ही

जाणून आहात; म्हणून तुम्ही वस्थर व अढळ व्हा आवण प्रभूच्या कामात सवचदा अवधकावधक ततपर असा
(1 कररंथ 15:58). प्रभूच्या कायाचस नेहमी वचनबद्ध असावे कारण आपणास माहीत आहे की
प्रभूमधील आपले कायच व्यथच नाही.
प्रकटीकरण 3:15-16
15 तुझी कृ तये मला ठाऊक आहेत; तू शीत नाहीस व उष्ट्ण नाहीस. तू शीत ककं वा उष्ट्ण असतास तर बरे होते;
16 पण तू तसा नाहीस, कोमट आहेस; म्हणजे उष्ट्ण नाहीस, शीत नाहीस, म्हणून मी तुला आपल्या तोंडातून ओकू न
टाकणार आहे.

आम्हास तप्त वचनबद्धतेची गरज आहे. जर आमची वचनबद्धता अथवा बांवधलकी कोमट असेल तर
‘काही कामे’ सुरू ठे वणे पुरेसे नाही. आमच्या अगदी उत्तम कायचक्रमांचा जन्म जर प्रभू येशू विस्ताप्रत
तप्त वचनबद्धतेतून झाला नसेल, तर ते वनरूपयोगी ठरतील. आम्हास एकतर उष्ट्ण वनणचय घ्यावे
लागतील ककं वा थंड.
प्रभू येशूने आम्हास सावधवगरीचा इशारा द्रदला की शेवटच्या द्रदवसांत अनेकांची प्रीती थंडावेल. “आवण

अनीती वाढल्यामुळे पुष्ट्कळांची प्रीती थंडावेल. परंतु जो शेवटपयांत रटकू न राहील तोच तरेल” (मत्तय
24:12-13). येशू विस्ताप्रत आपली बांवधलकी अथवा वचनबद्धता आपणास शेवटपयांत रटकू न
राहण्यास सामर्थयच देईल.
ही घटका आता वचनबद्ध राहण्याची आहे!
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ऑल पीपल्स चचचसोबत भावगदारी

ऑल पीपल्स चचच स्थावनक मंडळयांच्या रूपात संपण
ू च 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 इं ग्रजी आवण इतर अनेक
भारतीय भाषांत ववनामूल्य ववतरण के ले जाते, तयामागे हेतू हा आहे की ववश्वासणाऱ्यास वचन आवण आतम्यात वाढ
करून द्यावी.

आम्ही आपणास वनमंत्रण देतो की एका वेळेचे दान पाठवून ककं वा मावसक आर्थचक दान पाठवून आर्थचकररतया
आमच्यासोबत भावगदारी करावी. संपूणच राष्ट्रात हे कायच करता यावे म्हणून जी दानराशी आपण पाठवू शकता,
तयासाठी आम्ही आपले आभारी राहू.

आपण आपल्या देणग्या चेक/बैंक ड्राफ्टच्या द्वारे ”ऑल पीपल्स चचच, बेंगलोर“ च्या नावावर आमच्या
कायाचलयाच्या पत्त्यावर पाठवू शकता ककं वा खालील मावहतीच्या आधारे आमच्या बँक खातयात टाकू शकता:
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 राष्ट्रांत एक आवाज़
बनणे हा ऑल पीपल्स चचच (एपीसी) चा दृष्टांत आहे.

एपीसीमध्ये आम्ही देवाचे संपूणच वचन कु ठल्याही प्रकारची तडजोड न करता, पववत्र आतम्याच्या
अवभषेकाने व प्रकटीकरणाने सादर करण्याप्रत वचनबद्ध आहोत. आमचा ववश्वास आहे की उत्तम संगीत,
रचनातमक सादरीकरण, बुवद्धमत्तापूणच ततवसमथचन, समकालीन सेवाकायाचच्या पद्धती, आधुवनक तंत्रज्ञान
इतयादी गोष्टी पववत्र आतम्याची वचन्हे, चमतकार, अद्भुत काये, आवण पववत्र आतम्याच्या कृ पादानांद्वारे
वचनाची घोषणा करण्याच्या देवाने नेमलल्या पद्धतीची जागा घेऊ शकत नाहीत (1 कररंथ 2:4-5; इबी.
2:3-4). आमचा ववषय येशू आहे, आमची ववषयवस्तु वचन आहे, आमची पद्धत पववत्र आतम्याचे 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 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 पृर्थवीवर अनेक चमतकार के ले. तयाने रोग्यांस व क्लेवशतांस बरे के ले.
तयाने आंधळयांचे डोळे उघडले, लंगड्यांस चालववले आवण प्रतयेक प्रकारचे रोग व आजार तयाने बरे के ले. भाकरीच्या तुकड्यास
आियचजनकररतया बहुगुवणत करून तयाने भुकेल्यास अन्न द्रदले, वादळ शांत के ले आवण इतर अनेक अद्भुत गोष्टी के ल्या.

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

तर, देवाने मनुष्ट्य 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 उतपन्न करणाऱ्या देवासमोर अमान्य
आहेत. पापाचे पररणाम आहेत. पाप हे देव आवण मानवातील एका मोठ्या जभंतीसारखे आहे जी पार करता येत नाही. पाप हे आम्हास
देवापासून वेगळे करते. ज्याने आम्हास उतपन्न के ले आहे तयास जाणण्याच्या आवण तयाच्यासोबत अथचपूणच नाते स्थापन करण्याच्या
मागाचत ते आम्हास अडखळण आणते. म्हणून, आमच्यापैकी द्रकतयेक जण इतर गोष्टींनी हे ररक्त स्थान भरून टाकण्याचा प्रयत्न करतात.

आमच्या पापांचा दुसरा पररणाम देवापासून सदाकाळसाठी अलग होणे होय. देवाच्या न्यायालयात, पापाचे वेतन
मरण आहे. मृतयू देवापासून दूर नरकात सावचकावलक ताटातूट आहे.

पण, सुवाताच ही आहे की आपण पापांपासून मुक्त राहू शकतो आवण देवाशी पुन्हा नाते स्थापन करू शकतो. बायबल
म्हणते, “पापाचे वेतन मरण आहे, पण देवाचे कृ पादान आपल्या प्रभु येशू विस्तामध्ये सावचकावलक जीवन आहे” (रोवमयों 6:23). येशूने
जेव्हा वधस्तंभावर जेव्हा आपला प्राण द्रदला, तेव्हा तयाने संपण
ू च 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 पापयांस 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 संदेष्टे तयाच्याववषयी देतात” (प्रेवषतांची कृ तये
10:43).
“की येशू प्रभु आहे असे जर तू आपल्या मुखाने कबूल करशील आवण देवाने तयाला मेलल्े यांतन
ू उठववले असा आपल्या अंतःकरणात
ववश्वास ठे वशील तर तुझे तारण होईल” (रोम. 10:9).
जर आपण प्रभु येशू विस्ताठायी ववश्वास ठे वला, तर आपण देखील पापांपासून 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 मनुष्ट्य 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 योग्य व परमेश्वराच्या वचनाच्या बौवद्धक दृष्टीने
प्रेरणादायक अभ्यासासह पववत्र आतम्याच्या अलौद्रकक सामर्थयाचत ववद्यार्थयाांस 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 सावन्नध्यात प्रवावहत होते.
एपीसी-बीसी मध्ये, योग्य 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 आयुष्ट्यात देवाचे
पाचारण पूणच करण्यासाठी तयांना सेवेत पाठववण्यात आले आहे.
पुढील तीन पदव्या द्रदल्या आहेत:
Theology and Christian Ministry (C.Th.) में एक वषीय प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम
Theology and Christian Ministry (D.Th.) में दो वषीय प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम
Bachelor in Theology and Christian Ministry (B.Th.) में तीन वषीय प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम

दर आठवड्यास सोमवार ते शुक्रवार या दरम्यान सकाळी 9 ते दुपारी 1 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 आठवड्यात दोन ते पाच
तास क्षेत्रीय कायच, ववशेष पररसंवाद, दुपारी प्राथचना आवण उपासना यात घालवतात. दुपारच्या सभा घरून येणायाच
ववद्यार्थयाांसाठी ऐवच्िक आहेत. आठवड्याच्या शेवटी सवच ववद्यार्थयाांना 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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