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1. स्त्रिय ांस क म च्य ठिक णी असणे योग्य आहे क य?

जेव्हा मी प्रथम “कामाच्या रठकाणी विया” या ववषयावर बोलण्याचा ववचार के ला तेव्हा माझी पत्नी
एमी वहने मला ववचारते, “आपण या ववषयावर बोलण्यास पात्र आहात असे आपल्याला का वाटते?”
मी उत्तर द्रदले, “माझा दृष्टीकोन सोपा आहे! मी उतपवत्त ते प्रकटीकरणापयंत बायबलचा अभ्यास
करणार आहे, तया ववषयावर बायबल काय म्हणते ते शोधून श्रोतयांसमोर मांडणार आहे.” तर, मी येथे
जे काही सांगत आहे ते माझ्या स्वतःच्या अनुभवातून नव्हे तर पूणचपणे माझ्या अभ्यासातून आहे. या
ववषयाकडे बायबल आधाररत दृष्टीकोन ठे वून आपण आपल्या जीवनात ते लागू करायला वशकू या!
वियांचे कामाच्या रठकाणी असणे योग्य आहे काय? यावर लोकांची मते वेगवेगळी आहेत. काही
म्हणतात, “होय” तर काहीजण म्हणतात, “नाही! वियांनी घरीच रहावे आवण बाहेर जाऊ नये.” लोक
आपली मते स्पष्ट करण्यासाठी पववत्र शािाचा संदभच घेऊ शकतात. परंतु यावर बायबलसंबंधी
दृष्टीकोन घेऊ या.

वियांववषयी बायबलसंबध
ं ी दृष्टीकोन
उतपवत्त 2:18
मग परमेश्वर देव बोलला, “मनुष्य एकटा असावा हे बरे नाही; तर तयाच्यासाठी अनुरूप साहाय्यक मी करीन.”

िीला का उतपन्न करण्यात आले? देवाने िीला दोन सोप्या कारणास्तव उतपन्न के ले—पुरुषाची
साथीदार आवण साहाय्यक व्हावी म्हणून. ती तयाची “अनुरूप साहाय्यक” होणार होती. इब्री भाषेत
याचा अथच, “ववरुद्ध भाग” ककं वा “अनुरूप भाग”. तर, िी पुरुषाचा गौण भाग बनण्यासाठी उतपन्न के ली
गेली नाही तर ती तयाचा समकक्ष—बरोबरीचा भाग आहे. पुरुष आवण िी अशा प्रकारे बरोबरीचे
घडववले गेले. म्हणूनच, पुरुष आवण िी यांच्यातील संबंध हे वनसगाचमध्ये परस्पर संबंध ठरणार होते. ते
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एकमेकांचे “जोडीदार व सहकारी” होणार होते. परंतु मनुष्याच्या पतनानंतर हे सवच बदलले.
उतपवत्त 2:16
तो िीला म्हणाला: “मी तुझे दुःख व गभचधारण बहुगुवणत करीन; तू क्लेशाने लेंकरें प्रसवशील; तरी तुझा ओढा नवऱ्याकडे
राहील; आवण तो तुझ्यावर स्वावमतव चालवील.”

परमेश्वराने आरंभी पुरुष आवण िीला समकक्ष बनण्यासाठी घडववले, परंतु पतनाच्या द्रदवसापासून ती
िी पुरुषाच्या अधीन झाली, वतची इच्छा आवण उतकं ठा वतच्या पतीप्रत वाढली होती आवण तो
वतच्यावर सत्ता गाजवू लागला. अशाप्रकारे , पतनामुळे, आज आपण पवतत जगात आहोत जेथे पुरुषाचे
वचचस्व आहे. ही पवततावस्था आहे आवण परमेश्वराचा हेतू हा नव्हता. पण चांगली बातमी अशी आहे
की मुक्तीच्या वेळी विस्ताने तया िीला पुन्हा पुरुषाच्या बरोबरीचे के ले. विस्तामध्ये पुरुष ककं वा िी
नाही. “यहूदी व हेल्लेणी, गुलाम व स्वतंत्र, पुरुष व िी, हा भेदच नाहीं; कारण तुम्ही सवचजण विस्त
येशूच्या ठायीं एकच आहा” (गलती 3:28)

िी आवण पुरुष दोघेही आता जीवनरूपी कृ पादानाचे समाईक वतनदार (ग्रीक = “सोबतीचे भागीदार”)
आहेत.

1 पेत्र 3:7
पतींनो, तसेच तुम्हीवह आपल्या वियांबरोबर, तया अवधक नाजूक पात्र आहेत म्हणून सुज्ञतेने सहवास ठे वा; तुम्ही उभयतां
जीवनरूपी कृ पादानाचे समाईक वतनदार आहां, म्हणून तुम्ही तयांना मान द्या; म्हणजे तुमच्या प्राथचनांत व्यतयय येणार
नाही.

पुरुषाने आता समजून घेतले पावहजे की िी आता देवाच्या गोष्टींमध्ये बरोबरीचा भाग आहे. तथावप,
मुक्ती न पावलेल्या पतीत जगामध्ये आपण अजूनही प्रामुख्याने पाहतो की पुरुष वचचस्व गाजवतो.
जगाची पूणचपणे सुटका झालेली नाही आवण म्हणूनच ही रचना जशीच्या तशी आहे.
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बायबलमधील विया
परमेश्वराच्या वचनाच्या अभ्यासानुसार, आम्हाला असे आढळू न आले आहे की इवतहासात परमेश्वराने
वियांचा तयांच्या घराच्या बाहेर वेगवेगळ्या क्षमतांमध्ये उपयोग के ला आहे. उदाहरणांची यादी:

मररयम संदष्ट
े ी
वनगचम 15:20
मग अहरोनाची बहीण वमयाचम संदष्ट्र
े ी वहने हाती डफ घेतला आवण सवच विया डफ घेऊन वतच्या मागून चालल्या.

वियांनी वनवासमंडपाच्या पुनबांधणीत मदत के ली
वनगचम 35:22,25-26
22 जयांना मनापासून इच्छा झाली, ते सगळे िी पुरुष आले, आवण तयांनी नथा, कुं डले, मुद्रिका, कं कणे असे सोन्याचे
सवचप्रकारचे दावगने आणले, ह्याप्रकारे प्रतयेक मनुष्याने परमेश्वरासाठी सोन्याचे अपचणे आणले.
25 जया विया सुबद्ध
ु हृदयाच्या होतया तया सवांनी वनळ्या, जांभळ्या व द्रकरवमजी रं गाचे सूत कातले आवण ते कातलेले
सूत व आपल्या हाताने ववणलेले तलम सनाचे कापड तयांनी आणले.
26 आवण जया वियांच्या अंतःकरणात स्फू र्तच होऊन तयांना बुवद्ध झाली तया सवांनी बकऱ्याचे के स कातले.

वियांस देवाचे वचन वशकववले जावे अशी परमेश्वराची इच्छा होती
अनुवाद 31:12
सवच लोकांना म्हणजे पुरुष, विया, बालके आवण तुझ्या नगरांतला उपरी ह्यांना जमव म्हणजे ते ऐकू न वशकतील आवण
तुमचा देव परमेश्वर ह्याचे भय धरतील आवण ह्या वनयमशािांतली सवच वचनें काळजीपूवक
च पाळतील.

दबोरा संदष्ट
े ी
दबोरा संदेष्टी ही इस्राएलची न्यायाधीश सुद्धा होती (शास्ते 4:4).
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याएल

याएल हा गृवहणी होती वजने एका माणसाच्या डोक्यावर मेख ठोकू न मोठा ववजय वमळववला (शास्ते
4:21).
यरूशलेमच्या तटबंदीच्या पुनबांधणीसाठी परमेश्वराने वियांचा उपयोग के ला.
नहेम्याह 3:12
तयाच्या शेजारी यरूशलेम वजल्ह्याच्या अध्याच भागाचा अवधकारी शल्लूम वबन हल्लोहेश व तयाच्या कन्या यांनी डागडु जी
के ली.

एस्तेर
एस्तेर ही राणी होती वजने देवाच्या लोकांस मुक्ती वमळवून द्रदली.

विया येशच
ू ी सेवा करीत
नवीन करारामध्ये आपण अशा वियांबद्दल वाचतो जयांनी येशूची सेवा के ली.

माकच 15:41
तो गालीलात असतांना ह्या तयाच्याबरे ाबर जात व तयाची सेवा करीत असत; ह्यांच्यावशवाय तयाच्याबरोबर यरूशलेमस
े
आलेल्या दुसऱ्या पुष्कळ विया होतया.

लूक 8:1-3
1 पुुुढे लवकरच असे झाले की, तो उपदेश करीत व देवाच्या राजयाची सुवाताच सांगत नगरोनगरीं व गांवोगांवीं द्रफरत
होता; तेव्हां तयाच्याबरोबर ते बारा प्रेवषत
2 आवण दुष्ट आतमे आवण ववकार ह्यांपासून मुक्त के लेल्या अशा द्रकतयेक विया, म्हणजे जया मग्दालीया म्हटलेल्या मरीयेंतन
ू
सात भुतें वनघालीं होतीं ती,
3 आवण हेरोदाचा कारभारी खुजा ह्याची बायको योहान्ना, तसेच सूसान्ना व दुसऱ्या पुष्कळ विया होतया; तया आपल्या
पैशाअडक्याने तयांची सेवाचाकरी करीत असत.
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लुद्रदया
प्रे. कृ तये 15:41
आवण मंडळîुाुंना स्थैयच देत देत सूररया व द्रकवलद्रकया ह्यामधून गेला.

प्रे. कृ तये 16:14
तेथे लुद्रदया नांवाची कोणीएक िी होती; ती थुवतीरा नगरची असून जांभळीं विे ववकीत असे; ती देवाची भवक्त करणारी
होती. वतने आमचे भाषण ऐकले; वतचे अंतःकरण प्रभूने असे प्रफु वल्लत के ले की पौलाच्या सांगण्याकडे वतने लक्ष द्रदले.

द्रफवलप्पै येथे लुद्रदया ही व्यावसावयक मवहला जांभळ्या विांची व्यापारी होती. द्रफवलप्पै येथे
चचच म्हणजे मंडळीस आणण्यासाठी परमेश्वराने वतचे घर उघडण्यासाठी वतचा उपयोग के ला.
“मग ते बंद्रदशाळें तून वनघून लुद्रदयेच्या घरीं गेल,े बंधुजनांस भेटून तयांनीं तयांना धीर द्रदला
आवण तेथून ते मागचस्थ झाले“ (प्रेवषतांची कृ तये 16:40)

अद्रिला आवण वप्रवस्कल्ला

प्रे. कृ तये 18:1-4
1 तयानंतर तो अथेनै सोडू न कररं थास गेला.
2 तेव्हां पंथ येथील अद्रक्कला नांवाचा कोणीएक यहूदी तयाला आढळला. सवच यहूद्यांनीं रोम शहर सोडू न जावंुे अशी
क्लौद्यानें आज्ञा के ल्यामुळें तो आपली बायकोुे वप्रवस्कल्ला वहच्यासह इटालीहून नुकताच आला होता; तयाच्याकडे तो
गेला.
3 आवण तयांचा व ह्याचा व्यवसाय एक असल्यामुळें तो तयांच्याजवळ रावहला आवण तयांनीं वमळू न तो चालववला; तयांचा
व्यवसाय राहुट्या करण्याचा होता
4 तो दर शब्बाथ द्रदवशीं सभास्थानांत वादवववाद करून यहूद्यांची व हेल्लेण्याची खात्री करून देत असे.

अद्रिला आवण वप्रवस्कल्ला हे तंबू तयार करणारे होते—एक व्यावसावयक जोडपे जे पौलाच्या
सेवेचे भागीदार होते. कमीत कमी इतर तीन रठकाणी, पौलाने तयाचा सहकारी म्हणून तयांचा
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उल्लेख के ला आहे (रोम 16:3; 1 कररं थ 16:19; 2 तीमथ्य 4:1)).
फीबी, युवनया आवण इतर विया
रोम. 16:1-7
1 ककं वियांतील मंडळीची सेववका-आमची बहीण फीबी-वहची मी तुम्हांला वशफारस कररतों;
2 अशासाठीं कीं, तुम्हीं पववत्र जनांस योग्य असा वतचा प्रभूमध्यें स्वीकार करावा, आवण जया जया कामांत वतला तुमची
गरज लागेल तयांत वतला साहाय्य करावे; कारण ती स्वतः पुष्कळ जणांस व मलावह साहाय्य करणारी अशी झाली आहे.
3 विस्त येशम
ू ध्यें माझे सहकारी, वप्रस्क व अद्रक्कला ह्यांना सलाम सांगा;
4 तयांनीं माझ्या वजवाकररतां आपला जीव धोक्यांत घातला, तयांचे आभार के वळ मीच मावनतों असें नव्हे तर पराष्ट्रीयांच्या
सवच मंडळîुावह मावनतात.
5 जी मंडळी तयांच्या घरी जमत असते वतलावह सलाम सांगा; माझा वप्रय अपैनत ह्याला सलाम सांगा; तो विस्तासाठी
आवशया देशाचे प्रथम फळ आहे.
6 मरीयेला सलाम सांगा; वतने तुमच्यासाठीं फार श्रम के ले आहेत.
7 माझे नातेवाईक व सोबतीचे बंद्रदवान् अंिोनीक व युवनया ह्यांना सलाम सांगा; ते प्रेवषतांमध्ये नामांद्रकत आहेत व
माझ्यापूवीच ते विस्तामध्ये होते.

द्रफबी, एक वडकन होती जी मंडळीच्या काही व्यवसायांची प्रमुख होता. युवनया ही एक िी प्रेवषत
पौलाबरोबर सहकमी होती. पौलाबरोबर सेवेत सहभागी इतरही काही विया होतया, जयांस तयाने “ह्या
जया वियांनी माझ्याबरोबर सुवातेच्या कामी श्रम के ले”म्हणून संबोवधले (द्रफवलप्पै. 4:3)).

परंपरागत घरगुती वातावरणाच्या बाहेर परमेश्वराने वियांचा उपयोग करून तयांस आपल्या कामात
कसे सामील होतो याचे हे एक ववहंगावलोकन आहे.

िीचे प्राथवमक पाचारण
बायबल अगदी स्पष्टपणे सांगते आहे की िीचे प्राथवमक पाचारण म्हणजे वतच्या पतीची पत्नी,
मुलांची आई आवण घराची देखभाल करणारी हे आहे.
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1 तीमथ्य. 5:14
ह्यास्तव माझी इच्छा अशी आहे की, तरूण ववधवंुानीं लग्न करावे, मुलें प्रसवावी, घर चालवावे आवण ववरोधकाला ननंदा
करण्यास वनवमत्त सांपडू देऊ नये.

“घर चालववणे” ‘oikodespoteo’ (Gr.) = कु टूंबाची प्रमुख असणे, घराचे संचालन करणे.
तीतास पत्र 2:4-5
4 तयांनी तरुण वियांना असे वशक्षण द्यावे की, तयांनी आपल्या नवऱ्यांवर व मुलाबाळांवर प्रेम करावे;
5 तयांनी मयाचदशील, शुद्धाचरणी, घरचे काम पाहणाऱ्या, मायाळू , आपापल्या नवऱ्याच्या अधीन राहणाऱ्या, असे असावे,
म्हणजे देवाच्या वचनाची ननंदा होणार नाही.

“घरचे काम पाहणाऱ्या ‘oikouros’ (Gr.) ‘oikos’ वरून (वासस्थान, घर, कु टूंब) आवण ‘uros’ (रक्षक,
पाहरेकरी).

म्हणून, ‘oikouros’ (Gr.) = घरी राहणारी, अथाचत घरगुती प्रवृत्तीची (उत्तमप्रकारे घर चालववणारी), घर
चालववणारी.

िीला आपल्या घरातील कामकाज सांभाळावे लागेल आवण घरात पुढारी व्हावे लागेल. ती येथे
समतोल कसा साधते? एखाद्या िीने बाहेरील, कामाच्या रठकाणी गुत
ं लेले असणे योग्य आहे काय?
उत्तर “होय“ आहे.

कामाच्या रठकाणी विया
•

बायबलमध्ये कोठे ही विया कामाच्या रठकाणी नसाव्यात हे स्पष्टपणे नमूद के लेले नाही.
बायबलच्या स्पष्टीकरणात, बायबलमध्ये एखाद्या गोष्टीला ववरोध नसल्यास, तयाचा अथच असा
आहे की परमेश्वर आपल्याला इतर संबंवधत शािवचनांद्वारे ठरवलेल्या हद्दीत योग्य वनणचय
घेण्याची परवानगी देतो.
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उदाहरणाथच, परमेश्वर म्हणाला, “मी तुमचा देव परमेश्वर आहे,¦ परंतु तयाने औषधे घेण्याचे ककं वा
डॉक्टरकडे जाण्याचे टाळण्यास सांवगतले नाही. पण काहींनी याचा चुकीचा अथच लावला आहे. बरे
होण्यासाठी आपण परमेश्वराकडे पाहण्याची गरज आहे, परंतु आपण आजारी असताना औषधे घेणे
ककं वा डॉक्टरांना भेट देणे चुकीचे नाही. तशाच प्रकारे, देव म्हणाला की िीचे प्राथवमक पाचारण
म्हणजे वतच्या पतीसाठी पत्नी, वतच्या मुलांसाठी आई असणे आवण घराची देखभाल करणे होय. परंतु
तयाने असे म्हटले नाही की िी व्यवसायात गुंतणार नाही. म्हणून पववत्र शािाचा चुकीचा अथच लावता
कामा नये.
•

कृ पेची भेट लोकांना िी आहे की पुरुष हे न पाहता द्रदली जाते.

रोम 12:6-8
6 आपल्याला प्राप्त झालेल्या कृ पादानांप्रमाणे आपल्याला वनरवनराळी कृ पादाने आहेत, म्हणून ईश्वरी संदश
े सांगायचा
असल्यास आपण तो आपल्या ववश्वासाच्या प्रमाणाने सांगावा;
7 सेवा करताना सेवत
े ततपर असावे, वशकवणाऱ्याने वशक्षण देण्यात,
8 बोध करणाऱ्याने बोध करण्यात ततपर असावे, दान देणाऱ्याने ते औदायाचने द्यावे, अवधकाऱ्याने आपले काम आस्थेने
करावे, दया करणाऱ्याने ती संतोषाने करावी.

अशा विया असतील जयांच्याकडे नेतृतव, प्रशासन, अध्यापन, भववष्यवाणी आवण उत्तम आर्थचक क्षमता
असतील. ह्या देणग्या नलंगाच्या आधारे द्रदल्या गेलेल्या नाहीत. ही कृ पादाने चालवण्याची शक्यता
असलेल्या जागांपैकी एक म्हणजे घराच्या बाहेर, कामाच्या रठकाणी.

नीवतसूत्रे 31 मध्ये, िीचे वणचन घरातल्या वतच्या कौशल्यांबद्दलच नाही तर ती वतच्या घराबाहेरच्या
कायाचतही गुंतलेली असल्याचे द्रदसून आले आहे, तयातील काही स्पष्टपणे वतच्या व्यवसायात वतच्या
सहभागी होण्याचे सूचक आहेत. याचे कारण असे की परमेश्वराने वतला ते करण्याचे कृ पादान द्रदले आहे

नीवतसूत्रे 31:16,19,24
16 शेताची चैकशी करून ते ती ववकत घेत;े ती आपल्या हातच्या कमाईने िाक्षांचा मळा लावते.
19 ती चाती आपल्या हाती घेत,े ती हातांनी चरकी धरते.
24 ती तागाची विे करून ववकते, व्यापाऱ्यांना कमरबंद ववकत देत.े
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•

अशा पररवस्थतीत जेव्हा पुरुषाने आपली जबाबदारी कु टुंबावर सोडू न द्रदली असेल.

हे वपतयाच्या अनुपवस्थतीत ककं वा पती नसल्यावर आहे. अशा पररवस्थतीत, जर तया िीकडे मुलांची
काळजी घेण्याची जबाबदारी असल्यास, पुढाकार घेण,े बाहेर जाणे, पैसे वमळवणे, मागचदशचन करणे
आवण घराचे व्यवस्थापन करणे इतयादींचे स्वातंत्र्य वतला आहे. आपण वतला पौलाची ही सूचना देऊ
शकत नाही, “म्हणून माझी इच्छा अशी आहे की, तरुण ववधवांनी लग्न करावे, मुले प्रसवावीत, घर
चालवावे आवण ववरोधकाला ननंदा करण्यास वनवमत्त सापडू देऊ नये” (1 तीमथ्य 5:14) आवण वतने
घरीच राहावे आवण तयांना कावळ्यांकडू न खायला वमळावे अशी अपेक्षा करू शकत नाही!
•

आर्थचक कारणांमुळे ते आवश्यक असू शकते अशा पररवस्थतीत.

जर पती घरी असेल आवण काम करत नसेल ककं वा जर तो करीत असलेली कमाई घरासाठी पुरेशी
नसेल तर तया मवहलेला बाहेर जाऊन आर्थचक मदत करण्यासाठी काम करावे लागेल आवण घराचे
व्यवस्थापनही करावे लागेल.

नचंतन
1. एखाद्या िीने कामाच्या रठकाणी असणे योग्य आहे याचा आपण कसा वनष्कषच काढाल?
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2. कार्यस्थळातील स्त्स्िर्ा कुटूं ब, कार्य आणि तर्ाूंचे स्वतःचे आस्त्तिक जीवन कसे
सूंतुललत करू शकतात?

कु टूंब, काम आवण तयांचे स्वतःचे आवतमक जीवन संतुवलत करणे हे पुरुषांपेक्षा श्रवमक
मवहलांसाठी मोठे आव्हान ठरते. पुरुष कामावरून घरी परततात आवण सेवा द्रदली जाण्याची
अपेक्षा करतात. परं तु काम करणारी िी के वळ बाहेर जाऊन नोकरी करत नाही तर घरी परत
येते आवण आपल्या पती आवण मुलांची सेवा करण्यासाठी पुन्हा काम करते.

परमेश्वर एक व्यक्ती म्हणून िीस मूल्यवान समजतो

वियांनी हे लक्षात ठे वले पावहजे की परमेश्वर तयांच्या िी होण्याचा ववचार न करता व्यक्ती
म्हणून तयांस मूल्यवान जाणतो. उतपवत्त 3:16 नुसार मानवजातीच्या पतनातचा एक शाप
म्हणजे िीची इच्छा वतच्या पतीकडे असेल. तयाचा पररणाम म्हणून, प्रतयेक िी वतची ओळख
म्हणून वतच्या पतीकडे पहात असते. ती तयाचे आडनाव देखील चालवते. वतचे संपूणच ववश्व,
इतके च काय वतचे स्वतःचे मूल्य देखील तयाच्यापासून आलेले द्रदसते.

वियांनो, तुम्ही प्रतयेकाने आपल्या पतीकडू न आपली नजर हटवून परमेश्वराकडे आपले लक्ष
कें द्रित के ले पावहजे कारण तो व्यक्ती म्हणून तुम्हास मूल्यवान जाणतो. आपली इच्छा
परमेश्वराकडे असणे आवश्यक आहे. आपल्या योग्यतेसाठी आवण ओळखीसाठी तयाच्याकडे पहा

गलती. 3:28
यहूदी व हेल्लेणी, गुलाम व स्वतंत्र, पुरुष व िी, हा भेदच नाही; कारण तुम्ही सवच जण विस्त येशच्ू या
ठायी एकच आहात.
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परमेश्वराच्या राजयात नलंगभेद नाही. मुवक्त पावलेुेले आवण आशीवाचद, अवभषेक, कृ पादान, पाचारण,
आवण परमेश्वराद्वारे द्रदलेली सेवादाने या बाबतीत िी आवण पुरुष दोघेही समान आहेत.
1 कररं थ. 11:3,11-12
3 प्रतयेक पुरुषाचे मस्तक विस्त आहे; िीचे मस्तक पुरुष आहे, आवण विस्ताचे मस्तक देव आहे, हे तुम्हांला समजावे अशी
माझी इच्छा आहे.
11 तरी प्रभूमध्ये पुरुष िीपासून वेगळा नाही आवण िी पुरुषापासून वेगळी नाही.
12 कारण जशी िी पुरुषापासून तसा पुरुष िीच्या द्वारे आहे, आवण सवचकाही देवापासून आहे.

याच अथाचने पुरुष स्वेच्छेने स्वतःला विस्ताच्या नेतृतवाअधीन आणतो, जयाप्रमाणे विस्त, जरी
वपतयाबरोबरीचा असला, तरीही पृथ्वीवर असतांना तयाने स्वतःला स्वेच्छेने वपतयाच्या अधीन के ले,
तयाचप्रमाणे िीसुद्धा स्वेच्छेने स्वतःला पुरुषाच्या नेतृतवाधीन करते. याचा अथच असा नाही की ती कोण
आहे आवण ती जे काही करते ते वतला पुरुषापेक्षा कवनष्ठ दजाच देते. पुरुष आवण िी प्रभूमध्ये परस्पर
अवलंबून आहेत (1 कररंथ 11:11). आवण पुरुष आवण िी दोघेही तयांचे जीवन, ओळख आवण इतर
सवच गोष्टी परमेश्वराकडू न प्राप्त करतात!

आपल्या पवहल्या प्रेमास आनलंगन द्या
वियांनो, तुमचे पवहले प्रेम तुमचा पती नाही! आपले प्राथवमक लक्ष परमेश्वरासोबतचे
वजव्हाळ्याचे नाते वनमाचण करणे आहे.
लूक 10:38-41
38 मग ते पुढे जात असता तो एका गावात आलाय तेव्हा माथाच नावाच्या एका िीने तयाचे आपल्या घरी स्वागत के ले.
39 वतला मरीया नावाची एक बहीण होतीय तीही प्रभूच्या चरणांजवळ बसून तयाचे भाषण ऐकत रावहली.
40 तेव्हा माथेला फार काम पडल्यामुळे वतची तारांबळ उडाली आवण ती पुढे येऊन म्हणाली, “प्रभूजी, माझ्या बवहणीने
माझ्या एकटीवर कामाचा भार टाकला आहे, ह्याची आपल्याला पवाच नाही काय? मला साहाय्य करायला वतला सांगा.”
41 प्रभूने वतला उत्तर द्रदले, “माथे, माथे, तू पुष्कळ गोष्टींववषयी काळजी व दगदग करतेस.”

या पररच्छेदात, माथाच एक वववशष्ट गृवहणीचे प्रतीक आहे, ती सवच स्वयंपाक करते आवण येशूची सेवा
करण्यावर लक्ष कें द्रित करते. पण येशू वतला सांगतो की ववसावा घे आवण तयाच्या पायाजवळ बैस
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आवण मरीया जे करीत आहे ते कर. वियांनो, तुम्ही “माथाच“ बनण्यापूवी आपले प्राधान्य “मरीया“
बनण्यास द्यावे. अथाचत, याचा अथच असा होत नाही की आपण येशूच्या पायाजवळ बसताच “मरीया”
होऊ शकता आवण आपल्या पतीस घरात कायच करण्यासाठी “माथाच“ बनवू शकता! ते आपल्या
जबाबदारीत अपयशी होणे ठरेल. आपण दोन्ही के ले पावहजे.

पत्नी, आई आवण गृवहणी म्हणून आपले प्राथवमक पाचारण स्वीकार करा आवण पूणच करा
बऱ्याच कामकाजी वियांसाठी हे एक मोठे आव्हान असू शकते. कायाचलयात वियांना तयांच्या
कामासाठी दर मवहन्याच्या अखेरीस पैसे द्रदले जातात आवण तयांना काही बवक्षसे, मान्यता ककं वा बढती
वमळते, जयामुळे तयांना कतृतच वाची जाणीव होते. दुसरीकडे, घरी, वियांना यापैकी काहीही वमळत
नाही. परंतु जर विया या प्राथवमक पाचारणामध्ये अयशस्वी झाल्या, तर कामाच्या रठकाणी यशस्वी
होण्याचे काही मोल ठरणार नाही.
टीप: साहवजकच, जर आपण वववावहत नसलात तर हे आपणास अद्याप लागू होणार नाही. ककं वा जर
आपण वयोवृद्ध असाल तर ही एक गोष्ट आपण आधीच पूणच के ली असेल.

विस्ताच्या देहात आपल्या पाचारणाचा स्वीकार करा
विया, कामाच्या रठकाणी आपले पाचारण स्वीकार करण्यापूवी आपण हे लक्षात ठे वले पावहजे की
विस्ताच्या देहात प्रतयेक िीला स्थान आहे. विया तयाकडे दुलचक्ष करतात ककं वा ववसरून जातात आवण
कामावर धाव घेतात. विस्ताच्या देत आज अनेक हरवलेल्या माता आहेत. जया विया तरुण
वियांसाठी ईश्वरभक्तीचा आदशच म्हणून समजल्या जातात, तया परमेश्वराच्या घरात नाहीशा झाल्या
आहेत कारण तया बाहेर कामात व्यस्त आहेत. विस्ताच्या देहात प्रतयेक िीची ईश्वर-वनयुक्त सेवा
आहेुे. विस्ताच्या शरीरात आपले कायच शोधा आवण पूणच करा!

आपल्या कामाच्या रठकाणी आपल्या पाचारणाचा स्वीकार करा
जया वियांस कायचस्थळी पाचारण करण्यात आले आहे ते कामाचे रठकाणी तयांच्या पाचारणाचा
स्वीकार करून, अंगीकार करून आवण ते पाचारण पूणच करून परमेश्वराच्या राजयात महत्त्वपूणच
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योगदान देऊ शकतात.

व्यावहाररक वनदेश
•

आपले हृदय कोठे आहे हे समजून घ्या—जर आपले हृदय घरात समाधानी असेल तर तेथे
काहीही चुकीचे नाही. जर आपल्या हृदयाला कामाच्या रठकाणी एखादा ठसा उमटवायचा
असेल तर कदावचत आपण या गोष्टीचा ववचार के ला पावहजे.

•

आपली कृ पादाने व पाचारण समजून घ्या—परमेश्वराने आपणास कामाच्या रठकाणासाठी
प्रवशवक्षत के ले आहे काय, कृ पादान द्रदले आहे काय? तर मग देवाने आपल्याला जे सोपवले आहे
तयाचा अपव्यय करू नका.

•

आपले प्राधान्य जाणून घ्या—हे जरी खरे असेल की आपल्या अंतःकरणात कामाच्या रठकाणी
आपणास ठसा उमटवायची इच्छा असेल आवण कदावचत तसे करण्याचे कृ पादान देखील
आपणास प्राप्त झाले असेल, तरीही हे शक्य आहे की काही काळपयंत आपले प्राधान्य आपल्या
मुलांना असेल. ते लहान असताना ववशेषेकरून हे खरे ठरेल. आपण तयागपूणच भावनेने आपल्या
जीवनाचा तो काळ कामाच्या रठकाणी पाऊल टाकण्याऐवजी आपल्या मुलांत गुंतवू शकता.

•

आपल्या मयाचदा जाणून घ्या—आपण न मोडता द्रकती पुढे ताणू शकतो याबद्दल आपल्यातील
प्रतयेकाची वेगळी क्षमता आहे. आपल्याला आपल्या मयाचदा मावहत असणे आवश्यक आहे.
पत्नी, आई, गृवहणी आवण कामाच्या रठकाणी असलेली िी असणे खूप आव्हानातमक असू
शकते. आपल्याकडे वाढण्याची क्षमता असल्यास—जा! अन्यथा, आपल्या मयाचदेत रहा!

जर आपणास कामाच्या रठकाणी पाचारण करण्यात आले असेल तर तयाववषयी दोषी वाटून घेऊ नका
कारण परमेश्वराने आपणास कृ पादान आवण कृ पाही द्रदली आहे. याचा अथच हा आहे की आपण
कामाच्या रठकाणी असावे अशी तयाची इच्छा आहे. म्हणून या संधीचा उपयोग करून घ्या. जर
आपणास गृवहणी म्हणून पाचारण असेल तर आपण के वळ पत्नी आवण आई आहोत, व्यवस्थापक ककं वा
मुख्य कायचकारी अवधकारी नाही. म्हणून स्वतःला हीन ककं वा कवनष्ठ दजाचचे समजू नका. जर आपण
आपल्या पवहल्या प्रीतीचा स्वीकार करता—परमेश्वराचा, आवण आपल्या प्राथवमक पाचारणाचा, तर
आपले प्रवतफळ मोठे असेल. कारण तो आपणास एवढेच काय ते मागत आहे. फक्त लक्षात ठे वा, यापैकी
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प्रतयेकास आपल्या जीवनासाठी परमेश्वराच्या वैयवक्तक पाचरणाचा, तयाच्या वैयवक्तक इच्छेचा
स्वीकार करावयाचा आहे.

नचंतन
1. प्रभूपासून आपले जीवन आवण ओळख प्राप्त करण्यासाठी िी कोणतया गोष्टींचा स्वीकार करू
शकते?
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3. स्त्रिय क म च्य ठिक णी असलेली आव्ह ने कशी ह त ळत त?

ताण
हा ववभाग पुरुष आवण विया दोघांनाही लागू आहे. घरी आवण कामाच्या रठकाणी दोन्ही
जबाबदाऱ्या असल्यामुळे आपल्या सवांनाच तणाव आहे. मी आपल्या स्वतःच्या जीवनाचे
उदाहरण देऊ इवच्छतो, मला घर व चचच दोन्ही रठकाणचे व्यवस्थापन करावे लागते, अशावेळी
तणावमुक्त करण्यात आवण दबावाचा सामना करण्यात दोन गोष्टींनी माझी मदत के ली आहे.
•

प्रभूवर अवलंबून राहण्यास वशकणे

यशायाह 26:3
जयाचे मन तुझ्या ठायी वस्थर झाले आहे तयाला तू पूणच शांती देतोस, कारण तयाचा भाव तुझ्यावर असतो.

“समस्यातमक पररवस्थती” ववद्यमान आहेत या गोष्टीचा नाकार न करता - फक्त तयांच्यावरच आपले मन
न लावता आपण आपले मन प्रभुवर लावावे जो समस्यांपेक्षा मोठा आहे. तो राजा आहे जयाचे
वादळावर वचचस्व आहे, आवण म्हणून लाटांचा आवण वादळांचा ववचार न करता, जेव्हा आपण तया
राजाकडे वर पाहण्याचा वनणचय घेतो जो तयांच्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे, तेव्हा तो आपणास पूणच शांती देईल.
कधी कधी मी आपली शांती गमावून बसतो आवण तणावग्रस्त होतो, पण मी तया वस्थतीत जास्त काळ
राहत नाही. मी परत पूवचवस्थतीत येतो आवण आपले लक्ष प्रभूकडे लावतो जो वादळापेक्षा श्रेष्ठ आहे.
•

परमेश्वराच्या वचनावर मनन करण्यास वशकणे

परमेश्वराच्या वचनावर मनन के ल्याने आपण तणावमुक्त होतो. जर एखादी गोष्ट आपल्या जीवनात
मोठा तणाव आवण दबाव उतपन्न करीत असेल, तर या पररवस्थतीववषयी परमेश्वराच्या वचनावर
ववचार करा आवण जेव्हा आपण असे कराल तेव्हा तयाचे वचन आपणास भीतीऐवजी ववश्वासाने
पररपूणच करील. भीती ताण उतपन्न करते. ववश्वास आतमववश्वास उतपन्न करतो, तणावमुक्त आवण
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शांतवचत्त राहण्यात आपली मदत करतो.

स्पधाच
•

वनरोगी स्पधाच चांगली गोष्ट आहे.

जेव्हा आपण 100 मीटरची शयचत धावता, आपण नव्याने जन्मलेले, आतम्याने भरलेल,े अन्यान्य भाषा
बोलणारे, भूते काढणारे विस्ती असलात तरीही आपण शयचतीत इतर प्रवतस्पध्ु्यांचा हात धरून
शयचतीत धावण्याची अपेक्षा करू शकत नाही! आपल्याला अगदी सुरुवातीपासून शेवटच्या ओळीपयंत
आपले सवोत्तम देणे आवश्यक आहे. वनरोगी स्पधाच सवोत्तम आणते. तयाचप्रमाणे कामाच्या रठकाणी
स्पधाचतमक असणे ठीक आहे. परंतु हे योग्य मागाचने करावे आवण आपल्या प्रवतफळासाठी देवाकडे पहावे.
कलस्सै 3:22-24
22 दासांनो, तुम्ही सवच गोष्टींत आपल्या व्यवहारातल्या धन्यांच्या आज्ञा पाळा, माणसांना संतोषवणाऱ्या नोकरांसारखे
तोंडदेखल्या चाकरीने नका; तर सालस मनाने प्रभूची भीती बाळगून पाळा.
23 आवण जे काही तुम्ही करता ते माणसांसाठी म्हणून करू नका तर प्रभूसाठी म्हणून वजवेभावे करा.
24 प्रभूपासून वतनरूप प्रवतफळ तुम्हांला वमळे ल हे तुम्हांला माहीत आहे. प्रभू विस्ताची चाकरी करत जा.

कामाच्या रठकाणी प्रामावणक आवण नैवतक मागाचने स्पधाच करण्यात काहीही चूक नाही.
प्रामावणकपणाचा ववजय होतो!

पुरुष वमथ्यावभमान आवण नलंगभेद
अनेक संस्थांचा असा अवलवखत कायदा असतो की ते के वळ पुरुषांना बढती देतात. अनेक वियांना या
पूवचग्रहाचा अनुभव करावा लागतो. तसेच, एकाच पदावर असलेल्या वियांना पुरुषांच्या बरोबरीचे
वेतन नाहीत. जर आपण अशा पररवस्थतीत असाल तर भांडू नका. फक्त परमेश्वराकडे पहा आवण
लक्षात ठे वा की पदोन्नती तयाच्याकडू नच येते आवण परमेश्वर आपल्या हाताच्या कामास यश देण्यात
सक्षम आहे. एखाद्याला आपल्या मागाचपासून कसे काढावे हे तयाला मावहत आहे जेणेकरून आपणास
बढती वमळू शके ल.
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स्तोत्र 75:6-7
6 कारण उन्नती ही पूवेकडू न नव्हे, पविमेकडू न नव्हे, व अरण्याकडू नही नव्हे;
7 तर न्याय करणारा देव आहे; तो एकाला खाली पाडतो व दुसऱ्याला वर चढवतो.

लैंवगक प्रस्ताव
आपण अशा पररवस्थतीत स्वतःला पाहत आहात का जेथे आपण आपल्या बॉसवर लैंवगक कृ पा
के ल्यावशवाय आपली बढती होण्याची शक्यता नाही? जेव्हा तया क्षेत्रात वाकण्याचा दबाव येत
असेल तेव्हा वस्थर उभे रहा आवण म्हणा, “नाही!” वाकू नका ककं वा तडजोड करू नका. शुद्ध
रहा. स्वच्छ रहा. जे वववावहत आहेत तयांनी आपल्या पतीशी एकवनष्ठ राहावे, मग काहीही का
होईना.
•

आपल्या कामाच्या रठकाणी परमेश्वर आपला रक्षक आहे.

स्तोत्र 3:3
तरी हे परमेश्वरा, तू माझ्याभोवती कवच आहेस; तू माझा गौरव, माझे डोके वर करणारा आहेस.

स्तोत्र 27:1
परमेश्वर माझा प्रकाश व माझे तारण आहे; मी कोणाची भीती बाळगू? परमेश्वर माझ्या वजवाचा दुगच आहे मी कोणाचे भय
धरू?

•

शालीन विे घाला, उत्तेवजत करणारी विे घालू नका आवण सभ्यतेने वागा.

तीतास पत्र 2:4-5
4 तयांनी तरुण वियांना असे वशक्षण द्यावे की, तयांनी आपल्या नवऱ्यांवर व मुलाबाळांवर प्रेम करावे.
5 तयांनी मयाचदशील, शुद्धाचरणी, घरचे काम पाहणाऱ्या, मायाळू , आपापल्या नवऱ्याच्या अधीन राहणाऱ्या, असे असावे,
म्हणजे देवाच्या वचनाची ननंदा होणार नाही.
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व्यवसायाची वनवड
काही विया इव्हेंट्स मॅनज
े मेंट, करमणूक, फॅ शन वडझायननंग आवण यासारख्या व्यवसायांमध्ये सामील
असतात. आजूबाजूला पाप आहे म्हणून आपण अशा व्यवसायांपासून दूर पळण्याची गरज नाही.
आपणास हे आवडो, ककं वा न आवडो हे दुष्कृ तय जवळजवळ सवचच उद्योगांत आवण कं पन्यांमध्ये आढळू न
येते. येशूने आम्हाला जगात राहण्यास सांवगतले, तयापासून पळू न जाऊ नका. आपल्या व्यवसायातहे हे
ततव लागू करा.
योहान 17:14-18
14 मी तयांना तुझे वचन द्रदले आहे; जगाने तयांचा द्वेष के ला, कारण जसा मी जगाचा नाही तसे तेही जगाचे नाहीत.
15 तू तयांना जगातून काढू न घ्यावेस अशी ववनंती मी करत नाही, तर तू तयांना वाइटापासून राखावे अशी ववनंती करतो.
16 जसा मी जगाचा नाही तसे तेही जगाचे नाहीत.
17 तू तयांना सतयात समर्पचत कर; तुझे वचन हेच सतय आहे.
18 जसे तू मला जगात पाठवलेस तसे मीही तयांना जगात पाठवले.

जर आपला व्यवसाय आपल्याला आपला ववश्वास, आचरण, चाररत्र्य, सद्गुण आवण
सतयवनष्ठतेशी तडजोड करण्यास भाग पाडत असेल तर आपल्याला तया पदापासून दूर करून
घ्यावे लागेल आवण तया उद्योगात दुसऱ्या स्थानावर जावे लागेल. येशूप्रीतयथच आवण आपल्या
ववश्वासात उभे रहा. फरक घडवून आणा. आपल्या संस्थेतील बदलाचे एजंट बना.
लोक जेथे आहेत तेथे परमेश्वराला आपली गरज आहे, कारण तयांच्याशी बोलण्यासाठी आपला
आवाज, तयांच्यावर हात ठे वण्यासाठी आपले हात आवण तयांच्यावर प्रेम प्रदर्शचत करण्यासाठी
आपल्या जीवनाची तयाला गरज आहे. तर, वातावरण नैवतकदृष्ट्या आव्हानातमक असले तरीही
तेथे रहा. तथावप, आपण अशा वातावरणाने प्रभाववत न होता तयाचा प्रभाव पाडण्यासाठी
आवतमकररतया दृढ आहात याची खात्री करा.
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नचंतन
1. एक िी म्हणून, आपल्या कामाच्या रठकाणी आपण जया सामान्य आव्हानांना सामोरे जाऊ
शकता तयांचा आपण कसा सामना करू शकता ते आठवा.
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4. दह
ु े री-उतपन्न कुटुांब चे नुकस न : ते कसे ट ळ वे

जेव्हा पती-पत्नी दोघेही कामाच्या रठकाणी गुंतलेले असतात तेव्हा काही धोके ककं वा समस्या
उद्भवतात:

धोके
परस्पर वनभचरतेऐवजी स्वतंत्रता आवण आतमवनभचरता

जेव्हा पती-पत्नीचे वैयवक्तक बँक खाते, कार, क्रेवडट काडच इतयादी असतात तेव्हा ते एकत्रतेत
वाढ करण्याऐवजी अवधक स्वतंत्र होतात.

जोडीदारांमधील स्पधाच

एकाच उद्योगात काम करणाऱ्या योग्यतापात्र पती-पत्नी पगाराच्या आवण पदांच्या बाबतीत
तुलना आवण स्पधाच करू लागतात.

कायचस्थळाशी वववाह करणे

काही जोडीदार वेदीवर “मी करतो” असे म्हणून एकमेकास वचन देतात आवण दुसऱ्या द्रदवशी
कामाच्या रठकाणी जाऊन “मी हेसुद्धा करतो” असे म्हणतात. ते आपला सवच वेळ कामावर
घालवतात आवण तयांच्या कामाच्या रठकाणाशी लग्न करतात!
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जास्त पैसे पण कमी वेळ

आपल्याला अवधक पैसे हवेत ककं वा महतवाच्या गोष्टी एकत्र करण्यासाठी जास्त वेळ पावहजे? या क्षणी,
जोडीदाराने वनवड करणे आवश्यक आहे. अशा काही गोष्टी आहेत जया पैशाने कधीही ववकत घेता येत
नाहीत. पैसा आम्हाला एक अद्भुत जोडीदार ककं वा चांगली मुले ववकत घेऊन देऊ शकत नाही. एकत्र
वेळ घालववल्याने एका उत्तम वैवावहक जीवनाची वनर्मचती होते. मुलांना चांगल्याप्रकारे वशकवले जाते,
संगोपन के ले जाते आवण प्रवशक्षण द्रदले जाते.

अवत काम करणाऱ्या विया
दुहरे ी उतपन्न कु टुंबात, हे शक्य आहे की िी घराच्या आत आवण बाहेर दोन्ही रठकाणी काम
करे ल आवण पररणामी वतला जास्त काम आवण थकवा येईल. हे महतवाचे आहे की जेव्हा पतीपत्नी दोघेही कामाच्या रठकाणी गुंतलेले असतात तेव्हा पतीनेही घरगुती जबाबदाऱ्या मोठ्या
प्रमाणात वाहून घ्याव्यात जेणेकरून पत्नीला जास्त काम करणे भाग पडू नये.

दुहरे ी-उतपन्न कु टुंबासाठी कारच वाईचे उपाय
खरे मूल्य समजून घ्या
आपण संपूणच जग वमळववले आवण आपले घर, कु टूंब आवण मुले गमावल्यास, आपण खरे मूल्य गमावले
आहे. आमच्या द्रदवसांतील काही अतयंत प्रशंसनीय उद्योगपती म्हणजे घटस्फोरटत, दुसरे आवण वतसरे
लग्न के लेले लोक आहेत. तयांनी कदावचत उद्योगात बदल घडवून आणले असतील, मोठी महामंडळे
स्थापन के ली असतील आवण जगववख्यात असतील, परंतु तयांचे कौटुंवबक जीवन ववष्कळीत झाले आहे.
मग आल्या मनात ववचार येतो की फक्त लग्न म्हटल्या जाणाऱ्या “संस्थेस” ते जयांस फक्त एक पत्नी होती
का सांभाळू शकले नाहीत! तयांना स्वतःची घरे व्यवस्थावपत करता आली नाहीत ही दुःखाची गोष्ट
आहे. आपल्यासाठी सवाचत मौल्यवान काय आहे याची वनवड करणे जरूरी आहे—जगाची वाहवाह
वमळववण्याऐवजी—उत्तम वैवावहक जीवन आवण धार्मचक मुले.
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वेळेचा समतोल साधण्यासाठी जाणीवपूवक
च प्रयत्न करा
जरी आव्हाने व दबाव खूप मोठे असले तरीही आपला वेळ आवण शक्ती योग्यप्रकारे ववतररत
करण्यासाठी जाणीवपूवचक आवण सतत प्रयत्न के ले पावहजेत—परमेश्वरासोबत वेळ, घरी वेळ,
परमेश्वराच्या मंद्रदरात वेळ आवण कामाच्या रठकाणी वेळ. एमी मला याची सतत आठवण
करून देते आवण मी नेहमी हे लक्षात ठे वण्याचा प्रयत्न करतो.
दोनचे सामथ्यच ववकवसत करा
उपदेशक 4:9-12
9 एकट्यापेक्षा दोघे बरे ; कारण तयांच्या श्रमांचे तयांना चांगले फळ प्राप्त होते.
10 तयांच्यातला एक पडला तर तयाचा सोबती तयाला हात देईल; पण जो एकटा असून पडतो तयाला हात देण्यास कोणी
नसते; तयाची दुदश
च ा होते.
11 दोघे एकत्र वनजले तर तयांना ऊब येत;े एकट्याला ऊब कशी येईल?
12 जो एकटा असतो तयाला कोणी माणूस भारी झाला तर तयाचा प्रवतकार दोघांना करता येईल; तीनपदरी दोरी सहसा
तुटत नाही.

जेव्हा दोनची शक्ती असते, तेव्हा दुप्पट शक्ती असते आवण आपण दुप्पट यश वमळवण्यास सक्षम असतो.
जर पती-पत्नी सवच क्षेत्रात एकत्र येऊ शकतात, तर एकवत्रतपणे ते बरेच काही करू शकतात आवण
आणखी प्रयत्न करू शकतात, पुढे वाढू शकतात, आवण उच्च पातळीवर पोहोचू शकतात, प्रतयेक जण
एकट्याने असे करण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा हे अवधक फायद्याचे आहे. पतींनीसुद्धा घरी आपली भूवमका
पूणच करण्यास वशकले पावहजे, ववशेषतः जेव्हा बायका बाहेर नोकरी करतात तेव्हा.

आमच्या स्वतःच्या जीवनात, अॅमी वैद्यकीय डॉक्टर म्हणून प्रवशवक्षत असूनही आवण वतचा पदव्युत्तर
पदवीचा अभ्यास सुरू असतांनाही, आमची मुले मोठी होईपयंत वतने वतचा व्यावसावयक कररयर
बाजूला ठे वण्याची ववचारपूवचक वनवड के ली. हे सोपे नव्हते, खरे तर कधीकधी खूप वेदनादायक होते.
तथावप, जेव्हा दोन्ही मुले पूणच द्रदवस शाळे त जाऊ लागली तेव्हा अॅमीने हळू हळू परत आपल्या जागी
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काम करावयास सुरूवात के ली. वतला पूणच खात्री झाली होती की वतने आपले कतचव्य पार पाडले आहे
आवण जेव्हा वतला आपल्या मुलांसाठी वतची सवाचत जास्त गरज भासली तेव्हा वतने तयागही के ला.

नचंतन
1. आपण कोणती पावले उचलण्यास सक्षम आहात जयामुळे आपल्याला दुप्पट-उतपन्न
असलेल्या कु टुंबांना येणाऱ्या सामान्य अडचणी टाळण्यास मदत होईल?
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ऑल पीपल्स चचचसोबत भावगदारी
ऑल पीपल्स चचच स्थावनक मंडळ्यांच्या 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 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 कोणजया
क्षेत्रासाठी दान पाठवू इवच्छता.

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 सामथ्यच
आहे, आमचा आवेश लोक आहेत, आवण आमचे ध्येय विस्तासमान पररपिता 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 वषांपूवी, 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 रोग्यांस व क्लेवशतांस बरे के ले.
तयाने आंधळ्यांचे डोळे उघडले, लंगड्ांस चालववले आवण प्रतयेक प्रकारचे रोग व आजार तयाने बरे के ले. भाकरीच्या तुकड्ास
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 जयाची इच्छा आहे की लोकांनी बरे , स्वस्थ,
आरोग्यसंपन्न आवण आनंद्रदत असावे. देव लोकांच्या गरजा पूणच करू इवच्छतो.

तर, देवाने मनुष्य बनण्याचा आवण आमच्या जगात प्रवेश करण्याचा वनणचय का घ्यावा? येशू का आला?

आम्ही सवांनी पाप के ले आहे आवण अशा गोष्टी के ल्या आहेत जया आम्हास उतपन्न करणाऱ्या देवासमोर अमान्य
आहेत. पापाचे पररणाम आहेत. पाप हे देव आवण मानवातील एका मोठ्या नभंतीसारखे आहे जी पार करता येत नाही. पाप हे आम्हास
देवापासून वेगळे करते. जयाने 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
इच्छा 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 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 मनुष्य 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.

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 सामथ्याचत ववद्याथ्यांस 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 िीपुरुषांनी हे प्रवशक्षण घेतले आहे आवण तयांच्या आयुष्यात 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 वाजेपयंत वगच भरलेले असतात. ववद्याथी, नोकरी
करणारे आवण गृवहणी सवच या वगांमध्ये उपवस्थत राहू शकतात आवण दुपारी 1 नंतर कामावर जाऊ शकतात. तेथे
राहण्याची इच्छा असलेल्या िी 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
ववद्याथ्यांसाठी ऐवच्छक आहेत. आठवड्ाच्या शेवटी सवच ववद्याथ्यांना 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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