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1. अंधारातून त्याच्या प्रकाशात पाचाररलेले

1 पेत्र 2:9
9 पि तुम्ही तर वनिडलेला िंश, राजेशाही याजकगि, पवित्र राष्ट्र, देिाचे स्ितःचे लोक असे आहात,
ह्यासाठी की, ज्याने तुम्हाला अंधकारातून काढू न आपल्या अद्भुत प्रकाशात पाचारि के ले त्याचे गुि
तुम्ही जाहीर करािेत.

तुम्ही आवि मी देिाचे ”स्ितःचे खास लोक“ आहोत. जर आपि विस्ती - विश्वासिारे असाल तर
आपि पात्र आहात! बायबल स्पष्ट करते की आपि ”वनिडलेला िंश, राजेशाही याजकगि, पवित्र
राष्ट्र, देिाचे स्ितःचे लोक“ असे आहोत हे यासाठी की आपि त्या परमेश्वराची स्तुती, उत्कृ ष्टता,
अद्भुतता आवि गुि घोवषत के ले, प्रचार के ले पावहजेत, गाजविले पावहजेत ज्याने आम्हास
अंधारातून काढू न त्याच्या अद्भुत प्रकाशात पाचाररले आहे. जेव्हा लोक आम्हाला, विस्ती
लोकांना पाहतात, तेव्हा त्यांना हे पाहण्याची गरज आहे की ज्याने आम्हास पाचारि के ले आहे
तो ककती उत्कृ ष्ट, सद्गुिी, पररपूिच आवि अद्भुत परमेश्वर आहे. परमेश्वराला चांगले दाखिािे
म्हिून तुम्ही आवि मी पृथ्िीिर आहोत!
बायबल म्हिते की आम्हाला अंधारातून काढू न त्याच्या अद्भुत प्रकाशात पाचारि करण्यात
आले आहे. एके काळी आम्ही अंधाराच्या िातािरिात जगत होतो. ते आमच्या विचारप्रकक्रयेस,
आचरिांस, आवि संस्कृ तींस घडिीत होते. परं तु परमेश्वराने आम्हाला त्यातून बाहेर ओढू न काढले
आवि आम्हाला प्रकाशात आिले. आता प्रकाश आमचे िातािरि आहे, आवि ते आमच्या
विचारप्रकक्रया, आचरिे, आवि संस्कृ तींस घडविते. आवि आम्ही प्रकाशात आहोत आवि
अंधाराशी आमचा सहभाग नाही म्हिून आम्ही खरोखर िेगळे आहोत. आमेन!

अंधार : नव्या करारात स्पष्ट के ल्याप्रमािे
असे स्र्थान जेर्थे दुष्कृ त्ये करिारे लपतात
योहान 3:19
19 वनिाडा हाच आहे की, जगात प्रकाश आला आहे आवि मनुष्यांनी प्रकाशापेक्षा अंधाराची आिड
धरली; कारि त्यांची कृ त्ये दुष्ट होती.
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मनुष्यांनी प्रकाशापेक्षा अंधाराची आिड धरली; कारि त्यांची कृ त्ये दुष्ट होती. म्हिून अंधार ते
स्र्थान आहे जेर्थे दुष्ट कामे करिारे लपू इवच्ितात.
सैतानाचे सामथ्यच
प्रेवषतांची कृ त्ये 26:18
मी तुला त्यांच्याकडे पाठितो, ह्यासाठी की, त्यांनी अंधारातून उजेडाकडे ि सैतानाच्या अवधकारातून
देिाकडे िळािे, म्हिून तू त्यांचे डोळे उघडािेस, आवि त्यांना पापांची क्षमा व्हािी ि माझ्यािरील
विश्वासाने पवित्र झालेल्या लोकांमध्ये ितन वमळािे.’

प्रभुने पौलास सांवगतले, ”मी तुला त्यांच्याकडे पाठितो, ह्यासाठी की, त्यांनी अंधारातून
उजेडाकडे ि सैतानाच्या अवधकारातून देिाकडे िळािे.“ म्हिून, ‘अंधार’ हा शब्द सैतानाच्या
सामथ्याचचा उल्लेख करतो.
जे आवत्मकररत्या अंध आहेत
रोम 2:19
आवि वनयमशास्त्रात आपल्याला ज्ञानाचे ि सत्याचे स्िरूप उपलब्ध झाले आहे, म्हिून आपि आंधळयांचे
िाटाडे, अंधारात असलेल्यांचा प्रकाश,
20 अल्पबुद्धी लोकांचे वशक्षक, बालकांचे गुरू आहोत, अशी तुझी खातरी झाली आहे.

तारि न पािलेल्यांचे रठकाि
2 कररं र्थ 6:14-15
14 तुम्ही विश्वास न ठे ििाऱ्याबरोबर संबध
ं जोडू न विजोड होऊ नका; कारि नीती ि स्िैराचार ह्यांची
भागी कशी होिार? उजेड ि अंधार ह्यांचा वमलाफ कसा होिार?
15 विस्ताची बवलयाराशी एकिाक्यता कशी होिार? विश्वास ठे ििारा ि विश्वास न ठे ििारा हे
िाटेकरी कसे होिार?

2 कररं र्थ 6:14-15 या िचनांत, ‘अंधार’ या शब्दाचा उल्लेख तारि न पािलेल्यांचे रठकाि या
अर्थाचने के लेला आहे - अनीवतचे क्षेत्र, सैतानाचे क्षेत्र.
अंधाराचे दुरात्मे
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इकफस 6:12
12 कारि आपले झगडिे रक्तमांसाबरोबर नव्हे, तर सत्तांबरोबर, अवधकाऱ्याबरोबर, सध्याच्या
काळोखातील जगाच्या अवधपतींबरोबर, आकाशातल्या दुरात्म्यांबरोबर आहे.

आपि काळोखाच्या दुरात्म्यांविरुद्ध - काळोखातील जगाच्या अवधपतींविरुद्ध लढत आहोत.
म्हिून पुन्हा एकदा, अंधाराचा उल्लेख अशा क्षेत्राच्या रूपात के ला जातो ज्यात दुरात्मे कायच
करतात. हे वनवितच राहण्यासाठी चांगले िातािरि नाही!

प्रकाश - निीन करारात स्पष्ट के ल्याप्रमािे
आम्हा सिच विश्वासिाऱ्यासाठी सुिाताच ही आहे की आम्हाला अंधकारातून बाहेर काढू न उजेडात
आिण्यात आले आहे.
येशू प्रकाश आहे
येशूचे अनुसरि करिारे अंधारात चालिार नाहीत.
योहान 8:12
12 पुढे येशू पुन्हा त्यांना म्हिाला, “मीच जगाचा प्रकाश आहे, जो मला अनुसरतो तो अंधारात
चालिारच नाही, तर त्याच्याजिळ जीिनाचा प्रकाश राहील.”
योहान 12:46
46 जो कोिी माझ्यािर विश्वास ठे ितो त्याने अंधकारात राहू नये म्हिून मी जगात प्रकाश असा आलो
आहे

प्रभु येशच
ू े राज्य
प्रकाश प्रभु येशूच्या राज्याचा उल्लेख करतो.
कलस्सै 1:13
13 त्याने आपल्याला अंधाराच्या सत्तेतन
ू काढू न आपल्या वप्रय पुत्राच्या राज्यात आिून ठे िले.

कदिसाची मुले
1 र्थेस्सल. 5:5
5 कारि तुम्ही सगळे प्रकाशाची प्रजा ि कदिसाची प्रजा आहात; आपि रात्रीचे ि अंधाराचे नाही.
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परमेश्वर प्रकाश आहे आवि त्याच्याठायी अंधार नाही. तर निीन करारामध्ये ”प्रकाश“ हा शब्द
ते क्षेत्र सूवचत करतो जेर्थे परमेश्वर आहे.
1 योहान 1:5-6
5 जो संदेश आम्ही त्याच्यापासून ऐकला आहे तो तुम्हांला विकदत करतो; तो संदेश हा की, देि प्रकाश
आहे आवि त्याच्या ठायी मुळीच अंधार नाही.
6त्याच्याबरोबर आपली सहभावगता आहे असे जर आपि म्हित असलो, पि अंधारात चालत असलो,
तर आपि खोटे बोलतो, सत्याने िागत नाही.
इकफस 5:8,11
8 कारि पूिी तुम्ही अंधकार असे होता, पि आता तुम्ही प्रभूमध्ये प्रकाश असे आहात; प्रकाशाच्या
प्रजेसारखे चाला;
11 अंधाराच्या वनष्फळ कमाचचे भागीदार होऊ नका, तर उलट त्यांचा वनषेध करा.

एके काळी आम्ही अंधारात होतो, पि आता आम्ही प्रभुमध्ये प्रकाश आहोत. आवि आता आपि
अंधाराच्या वनष्फळ कामांत िाटेकरी होता कामा नये.
रोम 12:1-2
1 म्हिून बंधज
ु नहो, मी देिाच्या करुिांमळ
ु े तुम्हांला विनितो की, तुम्ही आपली शरीरे वजिंत, पवित्र ि
देिाला ग्रहिीय यज्ञ म्हिून समपचि करािीत; ही तुमची आध्यावत्मक सेिा आहे.
2 देिाची उत्तम, ग्रहिीय ि पररपूिच इच्िा काय आहे हे तुम्ही समजून घ्यािे, म्हिून ह्या युगाबरोबर
समरूप होऊ नका, तर आपल्या मनाच्या निीकरिाने स्ितःचे रूपांतर होऊ द्या.

मेसेज बायबल हे िचन अशाप्रकारे स्पष्ट करते ”आपल्या संस्कृ तीशी इतके जुळिून घेऊ नका की
आपि विचार न करता त्यात अनुरूप व्हाल“ (रोम 12:2अ).
समरूप - जे रूप, तऱ्हा, ककं िा दुसऱ्याचे स्िरूप धारि करिे.
ते अशा सियी, पद्धत, पोशाख, ककं िा जीिनशैलीचा उल्लेख करू शकते जे जग धारि करते.
युग (ग्रीक) ‘Aion’ - युग, ककं िा लोकांची वपढी.
रूपांतर - दुसरे स्िरूप धारि करिे
विश्वासू म्हिून आपल्या राहण्याच्या पद्धतीत एक िास्तविक आवि मूलगामी फरक असािा.
आम्ही एके काळी अंधार होतो पि आता आपि प्रभूमध्ये प्रकाश आहोत आवि म्हिून आपि
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प्रकाशाची मुले म्हिून चालले पावहजे. “चला” हा शब्द फक्त आपि जेर्थे चालतो त्याचा संदभच
देत नाही, परं तु आपल्या संपूिच अवस्तत्िाचा उल्लेख करतो - आमचे जीिन, ज्याप्रकारे आपि
जगतो, आमचे आचरि, आवि सार रूपात आमच्या जीिनाची प्रत्येक गोष्ट - त्या लोकांनुसार
असली पावहजे जे प्रकाशात जगतात आवि त्यांच्यासारखी नाही जे अंधारात जगतात. कारि जग
अंधार आहे आवि आपि प्रकाश आहोत, आम्ही त्यांना विवचत्र िाटू शकतो. आपि कदावचत
त्यांना परक्यांसारखे िाटू आवि ते कदावचत आम्हाला समजून घेिार नाहीत. का? कारि आपि
प्रकाश आहोत आवि आपि अंधारात राहिाऱ्याच्या पूिचपिे विरोधात आहोत.
बायबल आम्हाला वशकविते की आम्ही प्रकाशाची मुले म्हिून चालािे. म्हिून आपि अंधाराच्या
लोकांपासून अगदी िेगळे चालू. आम्ही िेगळे आहोत! आमचे सहभावगत्ि अंधाराच्या वनष्फळ
कामासोबत असता कामा नये, पि आपि त्यांस प्रकाशात आिािे. आपि प्रकाशाचे लोक आहोत
म्हिून आपिास प्रकाशानुसार चालाियाचे आहे. आपि अंधारात जगिाऱ्या लोकांसोबत
सहभावगत्ि ककं िा भागीदारी करता कामा नये. जेव्हा आपि ‘सहभावगत्ि’ या शब्दाविषयी
बोलतो तेव्हा आपि एकाच जहाजातील दोन व्यक्तींची कल्पना करू शकतो! बायबल आम्हाला
जगाच्या जहाजात प्रिेश करण्याविरुद्ध सािधवगरीचा इशारा देते कारि अंधारात असलेल्या
लोकांसोबत आमचे सहभावगत्ि नाही. त्याऐिजी आम्हास ते उघडकीस आिाियाचे आहे. आम्ही
आपले जहाज चालविले पावहजे ककं िा त्यातच स्िार झाले पावहजे- प्रकाशाच्या जहाजात. जग
अंधाराच्या जहाजात जात असेल पि आपि त्यांच्यासोबत त्यात उडी मारू शकत नाही. आपि
अंधाराच्या कामासोबत सहभावगत्ि करू शकत नाही. ते करीत असलेल्या कामासोबत आपि
त्यांच्याबरोबर भागीदारी करू शकत नाही कारि आपि प्रकाश आहोत.
परमेश्वराचे िचन आम्हास सांगते की आम्ही जगास समरूप होता कामा नये तर त्याऐिजी आमचे
रूपांतरि घडू न आले पावहजे. पूिी स्पष्ट के ल्याप्रमािे ‘रूपांतर झालेला’ हा शब्द ग्रीक शब्द
मेटॅमॉफोस पासून येतो. अळी आवि फु लपाखरू यांच्यातील हा फरक आहे. म्हिून सुद्धा आपि
िेगळे स्िरूप, आचरि आवि विचारप्रकक्रया धारि कराव्या. आम्ही या जगास समरुप होता कामा
नये. जगाच्या तऱ्हा, स्िरूप, सियी, पद्धती, जीिनशैली आवि आचरि स्िीकारता कामा नये.
जेव्हा आमचे रूपांतर घडू न येते तेव्हा आम्ही खरोखरच जगापासून िेगळे ठरतो. म्हिून आपि,
तुम्ही आवि मी या जगास समरूप होता कामा नये. आम्हास बदलण्यासाठी परमेश्वराने पाचारि
के ले आहे. जगापासून िेगळे होण्यासाठी.
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2. परमेश्वराचे वचन ववरुद्ध जगाची संस्कृती

परमेश्वराच्या िचनास ज्या संस्कृ तीत आम्ही जगत आहोत त्यापेक्षा अवधक उच्च अवधकार आहे
आम्ही हे समजून घेतले पावहजे की ज्या संस्कृ तीत आम्ही जगत आहोत वतच्यािर प्रकाशापेक्षा
अंधाराचा अवधक प्रभाि आहे! आम्ही या जगाच्या संस्कृ तीनुसार जगत नाही पि प्रकाशाच्या
संस्कृ तीनुसार जगतो - राज्याची संस्कृ ती वजचा आम्ही भाग आहोत. राज्याची ही संस्कृ ती
आमच्यासाठी परमेश्वराच्या िचनात ििचन करण्यात आलेली आहे. जगाच्या संस्कृ तीत जी गोष्ट
स्िीकारिीय आहे ती परमेश्वराच्या वलवखत िचनाच्या विरुद्ध असू शकते. पि परमेश्वराची
अपेक्षा आहे की आम्ही त्याच्या िचनाचे पालन करािे. जेव्हा आम्ही प्रकाशातील लोक म्हिून
जगतो तेव्हा आम्ही िेगळे ठरतो. आम्ही समर्पचत लोक ठरिार आहोत. आम्ही त्याचे स्ितःचे
विशेष लोक होिार आहोत जेव्हा आम्ही त्याचे गुि जाहीर करू ज्याने आम्हास अंधारातून
त्याच्या स्ितःच्या प्रकाशात पाचारि के ले आहे.
रोम 12:2 मेसज
े बायबल
आपल्या संस्कृ तीशी इतक्या चांगल्याप्रकारे जुळिून घेऊ नका की तुम्ही त्यांचा विचार न करता त्यांस
अनुरूप ठरािे.

आमच्यापैकी अनेक लोक काही गोष्टी करीत असतील कारि ते आम्ही जगत असलेल्या संस्कृ तीचा
भाग आहेत. बायबल आम्हास ताकीद देते की आम्ही आमच्या संस्कृ तीशी विचार न करता जुळिून
घेता कामा नये. याचे कारि हे आहे की परमेश्वराचे िचन आम्ही जगत असलेल्या संस्कृ तीपेक्षा
अवधक महत्त्िपूिच आहे. जर जगाच्या संस्कृ तीत असे काही असेल जे परमेश्वराच्या िचनाच्या
विरुद्ध असेल तर आमचा एक मात्र पयाचय परमेश्वराच्या िचनाचे पालन करिे असले पावहजे
कारि ते आमच्या संस्कृ तीपेक्षा श्रेष्ठ आहे. म्हिूनच बायबल आम्हास वशकविते की जगाबरोबर
समरूप होऊ नका. रोम 12:2
“युग” या शब्दासाठी कदलेला ग्रीक शब्द आहे ‘aion’ जो ितचमान समयाच्या आचरिाचा उल्लेख
करतो. आपल्या सभोितालच्या जगाच्या संस्कृ तीस समरूप होऊ नका, पि त्याऐिजी तुमच्यात
रुपांतर घडू न यािे. ही परमेश्वराची आज्ञा आहे, के िळ सुचविलेले नाही. आमेन!
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3. आम्ही वेगळे आहोत

अशी ककमान दोन क्षेत्रे आहेत ज्यात तुम्ही आवि मी जगापेक्षा िेगळे आहोत.
आम्ही सचोटी आवि प्रामाविकपिासाठी िचनबद्ध आहोत
जगाला सचोटी आवि प्रामाविकपिाची पिाच नाही कारि ते अंधारात आहेत. परं तु कारि
बायबल म्हिते की आपि प्रकाशाचे लोक आहोत, आपल्याला प्रकाशाची मुले म्हिून चालािे
लागेल, जे सचोटी आवि प्रामाविकपिासाठी िचनबद्ध आहेत.
1 पतरस 2:9-12
9 पि तुम्ही तर ‘वनिडलेला िंश, राजकीय याजकगि, पवित्र राष्ट्र,’ देिाचे ‘स्ितरूचे लोक’ असे आहात;
ह्यासाठी की, ज्याने तुम्हांला अंधकारातून काढू न आपल्या अद्भुत प्रकाशात पाचारि के ले ‘त्याचे गुि
तुम्ही प्रवसद्ध करािेत.’
10 ते तुम्ही पूिी ‘लोक नव्हता,’ आता तर ‘देिाचे लोक आहात; तुम्हांला दया वमळाली नव्हती,’ आता
तर ‘दया वमळाली आहे.’
11 वप्रयजनहो, जे तुम्ही ‘प्रिासी ि परदेशिासी’ आहात त्या तुम्हांला मी विनंती करतो की,
वजिात्म्याबरोबर लढिाऱ्या दैवहक िासनांपासून दूर राहा.
12 परराष्ट्रीयांत आपले आचरि चांगले ठे िा, ह्यासाठी की, ज्याविषयी ते तुम्हांला दुष्कमी समजून
तुमच्याविरुद्ध बोलतात त्याविषयी त्यांनी तुमची सत्कृ त्ये पाहून ‘समाचाराच्या कदिशी’ देिाचा गौरि
करािा.
ज्याने आपल्याला अंधारातून त्याच्याकडे अद्भुत प्रकाशात पाचारि के ले त्याची स्तुती आपि जाहीर
के ली पावहजे. विश्वासिारे म्हिून, आम्हाला ”परराष्ट्रीयांसमोर“ - तारि न पािलेल्या जगासमोर
आदरपूिचक आवि प्रामाविकपिे चालण्यासाठी पाचारि करण्यात आले आहे. म्हिूनच, प्रकाशाचे लोक
म्हिून आपि सचोटी आवि प्रामाविकपिासाठी िचनबद्ध असले पावहजे. जेव्हा लोक आपल्याकडे
पाहतात तेव्हा त्यांना हे समजले पावहजे की आपि िेगळे आहोत, कारि आम्ही सचोटी आवि
प्रामाविकपिासाठी िचनबद्ध आहोत.
विद्यार्थी म्हिून

उदाहरिार्थच, शाळा ककं िा महाविद्यालयात असे गृहीत धरले जाते की वनरीक्षक चहा वपण्यासाठी
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बाहेर जातात. तुम्ही तुमच्या परीक्षा वलवहत असाल आवि बाकी सगळे नकल करू लागतात
आवि आपल्या शेजारी बसलेली व्यक्ती आपिास तेच करायला सांगते. परं तु आपि नकल
करण्यास ककं िा फसििूक करण्यास नकार कदला पावहजे, आपला परीक्षा इवन्व्हवजलेटर परत
येईल याची तुम्हाला भीती िाटते म्हिून नाही, तर आपिास मावहत आहे की आपि प्रकाशाचे
मूल आहात.
तसेच आपले गृहकायच करतांना, अभ्यासकायाचची प्रत बनिू नका. आपल्या िगचवमत्राने ते तयार
के ले आवि आपि असे दाखविता ते आपले आहे. का नाही? कारि आपि सचोटी आवि
प्रामाविकपिासाठी िचनबद्ध आहात!
व्यािसावयक म्हिून
व्यािसावयक म्हिून आपि आपल्या जीिनात सचोटी राखली पावहजे. आपि के िळ व्यािसावयक
नाही, पि प्रकाशाचे मूल आहात, जे आपिास अशा व्यािसावयकांपेक्षा िेगळे बनिते जो अंधारात
जगतात. आपि दोघे एकाच व्यिसायाच्या क्षेत्रात असू शकता, परं तु आपि दोघे कदावचत
पूिचपिे वभन्न लोक असाल. आवि फक्त कारि हे आहे की आपि सचोटीसाठी आवि
प्रामाविकपिासाठी िचनबद्ध आहात आवि आपि आपल्या रे झ्युमेमध्ये खोटे न बोलण्याची
वनिड करता.
जेव्हा मी आपला पवहला नोकरीसाठी अजच पाठवित होतो, तेव्हा मी आपला सिच िेळत या
िेळेपयिंत विद्यापीठात संशोधन करण्यात घालिला. जेव्हा विद्यापीठाबाहेर नोकरी वमळिण्याची
िेळ मजिर आली तेव्हा इतर लोक जे करतात तेच मी के ले - प्लेसमेंट एजन्सीला माझा रे ज्यूमे
पाठविला. माझ्या एका वमत्राने न्यू जसी येर्थील एका प्लेसमेंट एजन्सीशी माझा पररचय करविला
होता. त्याचे संचालन भारतीय करीत होते. म्हिून मी या आशेने आपला रे झ्युमे त्यांना पाठविला
की मला त्यांनी िचन कदल्याप्रमािे सहजच उत्तम नोकरी वमळे ल. नंतर मला त्यांच्याकडू न असे
म्हित एक फोन आला की त्यांना माझ्या रे झ्युमेमध्ये काही बदल कराियाचे आहेत. त्यांनी माझा
रे ज्यूमे पुन्हा तयार के ला आवि रात्रभरात माझ्याजिळ दोन-तीन कं पनींचा कायाचनुभि आला
ज्याच्याविषयी मी कधीच ऐकले नव्हते. माझ्यापुढे एक पयाचय होता - मी प्रकाशाचे मूल
बनण्याची वनिड करू शकत होतो ककं िा िेगळे होण्याची वनिड करू शकतो ककं िा मी अंधाराचे
मूल बनून खोटे बोलू शकत होतो. मी असे म्हित त्या एजन्सीशी व्यिहार करण्याचे र्थांबविले की
त्यांनी तयार के लेला रे ज्यूमे मला उपयोग कराियाचा नाही. माझा रे ज्यूमे एक सोपा, एक
पानाचा रे झ्युमे होता आवि तेिढेच काही आवि हा विश्वास करीत मी तो सरळ पाठविला की
परमेश्वर मला एका उत्तम कं पनीत नोकरी देईल, जेर्थे मला त्या कं पनीतील काही चांगल्या प्रर्था
वशकाियास वमळतील. आवि त्याने तसे के ले! मला माझ्या रे झ्युमेबद्दल खोटे बोलण्याची ककं िा
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त्यात खोटा बद्दल करण्याची गरज भासली नाही.
आमच्या संस्र्थेसाठी साक्षात्कार घेत असताना एक तरुि होता ज्याने टेकिकल परीक्षेत उत्तम अंक
वमळविले आवि माझ्याबरोबर शेिटच्या इंटरव्यूच्या राऊंड बद्दल बोलण्यासाठी आला. जेव्हा मी
त्याला विचारले की त्याने कोिासाठी काम के ले तेव्हा त्याने कोित्यातरी कं पनीचे नाि सांवगतले
आवि मला त्यांचा िेबसाइट पत्ता कदला. त्याने मला कदलेल्या यू आर एलची मी जेव्हा पडताळिी
के ली तेव्हा ती एक सचच इंवजन कं पनी असल्याचे कदसून आले आवि सॉफ्टिेअर डेव्हलपमेंट कं पनी
नव्हती त्याच्याविषयी तो बोलला होता. जेव्हा मी त्याला त्याविषयी पुन्हा विचारले तेव्हा त्याने
उत्तर कदले की या कं पनीने आपले िेबसाईट बदलले असािे. त्यानंतर जेव्हा मी त्यांना त्याला
त्यांचा फोन नंबर मावगतला, तेव्हा त्याने उत्तर कदले की त्याने त्याचा वसमकाडच बदलला आहे
आवि म्हिून त्याच्याजिळ त्यांचा नंबर नाही. मी त्याला त्यांच्या एखाद्या लँडलाईन नंबरविषयी
विचारले आवि तो मला की म्हिाला की त्याला त्याविषयी सुद्धा मावहत नाही. मी त्याला
विचारले की त्या कं पनीसाठी त्याने एक िषच काम के ले होते आवि तरीही त्याला त्यांचा लँडलाईन
नंबर आठित नव्हता हे कसे शक्य आहे, खरे पाहता बहुतेक कं पन्यांमध्ये कमचचारी त्यांच्या
कं पनीत अगदी र्थोडे कदिस काम के ल्यानंतर त्यांच्या कायाचलयाचा फोन नंबर प्राप्त करतात. शेिटी
त्या तरूिाने कबूल के ले की त्याने आपल्या ग्रुपमध्ये कायच अनुभिाविषयी खोटे वलवहले होते.
दुसऱ्या शहरातील एका विस्ती महासभेत अशीच घटना घडली जेर्थे मी तीन कदिस प्रचार
करण्यासाठी गेलो होतो. दोन सत्रांच्या दरम्यान एका तरुि व्यक्तीशी माझा पररचय घडू न आला
जो काही कदिसांपूिीच बँगलोरला आला होता आवि सॉफ्टिेअर डेव्हलपमेंटच्या एका वनवित
क्षेत्रात नोकरी शोधत होता. मी त्याला त्याचे नाि, पात्रता आवि पृष्ठभूमीविषयी विचारले. त्याने
उत्तर कदले की त्याने तीन मवहन्यांचा अभ्यासक्रम के ला होता जो पाच िषाचच्या अनुभिाइतका
होता. मला हे समजण्याची गरज भासली की त्याला काय म्हिािे.
म्हिून मी त्याला म्हटले की बँगलोरला परतल्यानंतर त्याने मला भेटािे. नंतर तो मला भेटला
आवि त्याने समजाविले की दोन िषे तो एका पाळकासोबत काम करीत होता, पूिचकालीन सेिेत
तो त्यांची मदत करीत होता. कालांतराने त्याला नोकरी करण्याची गरज भासली आवि म्हिून
त्याने तीन मवहन्यांसाठी एका व्यािसावयक अभ्यासक्रमात दाखला घेतला. त्या
अभ्यासक्रमानंतर, त्याने असे म्हित आपला रे ज्यूमे वलवहला की त्याच्याजिळ पाच िषािंचा
कायाचनुभि आहे, पि खरोखर तसे नव्हते. तो पुढे म्हिाला की तो मला यासाठी खरे सांगत आहे
कारि मी पाळक आहे. मी कशी प्रवतकक्रया व्यक्त करािी हे मला कळे ना पि मला आनंद झाला
की त्याने मला कमीतकमी मला सत्य सांवगतले होते. तर्थावप, मला दुःख झाले की दोन िषेपयिंत
एक मंडळीत परमेश्वराची पूिचकालीन सेिा करिाऱ्या एखाद्या व्यक्तीने खोटे बोलािे, फक्त एक
नोकरी वमळविण्यासाठी.
बायबल म्हिते की आम्ही प्रकाशाची मुले म्हिून चालले पावहजे, ज्याचा अर्थच हा आहे की आमच्या
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प्रामाविकपिात व्यािसावयक म्हिून आम्ही कु ठलीही तडजोड करू शकत नाही. विस्ती
व्यािसावयक म्हिून वनयोक्ता म्हिून, खात्री करून घ्या की आपि कायाचलयात प्राप्त होिाऱ्या
सोईंचा गैरिापर करता कामा नये. बायबलसुद्धा तसे म्हिते.
तीत 2:9-10
9 दासांनी आपल्या धन्यांच्या अधीन राहािे; त्यांना सिच प्रकारे संतष्ट
ु करािे, उलट बोलू नये,
10 त्यांना लुबाडू नये तर सिच प्रकारे इमानेइतबारे िागािे, ह्यासाठी की, त्यांनी सिच गोष्टींत आपला
तारिारा देि ह्याच्या वशक्षिास शोभा आिािी, असा बोध कर.

दासांनी - नोकरांनी - आपल्या मालकांच्या, ककं िा त्यांच्या वनयोक्त्यांच्या आज्ञेत राहािे,
कमचचाऱ्यानी सिच बाबतीत त्यांना संतुष्ट करािे आवि आपल्या अवधकाऱ्यास उलटू न बोलू नये. हा
बायबलचा व्यिस्र्थापन वसद्धांत आहे. कमचचाऱ्यानी चोरी करू नये, पि विश्वासूपिा दाखिािा,
त्यांनी सिच बाबतीत तारिारा म्हिून परमेश्वराच्या वसद्धांताचे पालन करािे. म्हिून विस्ती
कमचचारी या नात्याने, जरी आपल्या कायाचतील इतर लोक चूक करीत असतील, तरीही आपि
तसे करता कामा नये. आपिास िेगळे रावहले पावहजे. ही आपल्या कं पनीची अव्यक्त संस्कृ ती
असेल की कदलेल्या िेतनावशिाय, कमचचारी त्यांच्या कायाचलयातील कोित्याही गोष्टींचा फायदा
घेऊ शकतात. पि प्रकाशाचे मूल म्हिून आवि अंधारातून त्या प्रकाशात चालण्यासाठी पाचारि
करण्यात आलेले, कमचचारी म्हिून, आपि फक्त तेच घ्यािे ज्याच्यासाठी आपिास िेतन कदले
जाते आवि ज्याच्यासाठी आपि पररश्रम के ले आहेत.
कु टील आवि दुष्ट वपढीमध्ये आपि परमेश्वराचे मूल आहात हे आपि जगास कसे दाखवििार
आहात? बायबल आम्हास वशकविते की आम्ही प्रामाविक लोक म्हिून जगािे आवि सिचकाही
कु रकु र आवि तक्रार न करता आपले काम पूिच करािे, यासाठी की आम्ही स्ितःस एका कु टील
आवि दुष्ट वपढीमध्ये परमेश्वराची मुले म्हिून दाखिािे.
कफवलप्पै. 2:14-15
14 जे काही तुम्ही कराल ते कु रकु र ि िादवििाद न करता करा;
15 ह्यासाठी की, ह्या कु रटल ि विपरीत वपढीत तुम्ही वनदाचेष
े ि वनरुपद्रिी अशी देिाची वनष्कलंक मुले
असे व्हािे. त्या लोकांमध्ये तुम्ही जीिनाचे िचन पुढे करून दाखिताना ज्योतीसारखे जगात कदसता.

जर आपले सोबती कायाचलयात कु रकु र करीत असतील आवि तक्रार करीत असतील, आवि
आपिसुद्धा त्यांच्यासोबत सहभागी होत असू, तर त्यांच्यात आवि आमच्यात काय फरक?
सिचकाही कु रकु र न करता आवि तक्रार न करता करण्याद्वारे , आम्हाला हे दाखविण्याची गरज
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आहे की आम्ही प्रकाशाचे मुले आहोत. आमेन!
आमच्यापैकी जे वनयोक्ते आपि कारभार चालवितो आवि आपल्या कमचचाऱ्याच्या िेतनाबाबत
वनिचय घेतो, त्या आम्हास बायबल सांगते की आम्ही लोकांस लुबाडता कामा नये ककं िा त्यांचे
िेतन रोखून धरता कामा नये.
लेिीय 19:13
आपल्या शेजाऱ्यािर जुलम
ू करू नकोस ि त्याला लुबाडू नकोस. मजुराची मजुरी रात्रभर, कदिस
उजाडेपयिंत आपल्याजिळ ठे िू नकोस.

जर लोक आपल्यासाठी काम करीत असतील, तर त्यांना िेळेिर पगार द्यािा. आपि असे म्हिू
शकता की कधीकधी िेतन रोखून धरिे ”भारतीय कं पनीची संस्कृ ती“ आहे. पि ऐका, आपि त्या
संस्कृ तीचे नाही पि परमेश्वराच्या राज्याची संस्कृ ती आमची संस्कृ ती आहे! आधी परमेश्वर
म्हितो की ज्या व्यक्तीस आम्ही कामािर ठे ितो त्यांचे िेतन मी रोखून धरता कामा नये. आपल्या
कमचचाऱ्याने त्याचे काम के ले असेल तर त्याचे िेतन त्याला द्या.
वयमचया 22:13
“जो आपले घर अधमाचने बांधतो, आपल्या माड्या अन्यायाने उभारतो, आपल्या शेजाऱ्याकडू न फु कट सेिा
करून घेतो, त्याला िेतन देत नाही, तो हायहाय करिार.”

आपल्या शेजाऱ्याच्या सेिेचा उपयोग फु कटात करू नका. त्याने जे काही के ले आहे त्याबद्दल
त्याला काहीतरी मोबदला द्या. गृवहिींनो जर तुमची मोलकरीि तुमच्यासाठी काम करीत असेल
तर वतला िेळेिर पगार द्या. िेगळे बना.
जेव्हा मी लोकांचा साक्षात्कार घेतो तेव्हा मी त्यांना विचारतो की ते आपली सांप्रत नोकरी का
सोडू इवच्ितात. त्यांच्यापैकी काही जि मला सांगतात की त्यांना कमीत कमी सहा मवहन्यांचे
िेतन वमळालेले नाही! हे कमचचारी सातशे लोकांच्या मोठ्या कं पनीत काम करीत आहेत.
परमेश्वराला अशी कायचसंस्कृ ती आिडत नाही.
बँगलोरमध्ये एका कं त्राटदाराने एका मोठ्या सॉफ्टिेअर कं पनीसाठी मोठे ित उभारले होते. ते
काम पूिच करण्यासाठी त्याने लक्षािधी रुपये गुंतविले होते आवि दोन िषे झाल्यानंतरही त्याला
त्याचा पैसा देण्यात आला नाही. प्रकाशाची मुले आवि वनयोक्ते म्हिून, आम्ही जीिनाच्या सिच
क्षेत्रांत सचोटी आवि प्रामाविकपिा राखण्यास वशकले पावहजे ज्यात आमचे बोलिे आवि ितचन
या दोन्हींचा समािेश आहे.
इकफस. 6:9
धन्यांनो, तुम्हीही त्यांच्याशी तसेच िागा; ि धमकािण्याचे सोडू न द्या, कारि तुम्हांला हे ठाऊक आहे
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की, तुमचा ि त्यांचा धनी स्िगाचत आहे आवि त्याच्याजिळ पक्षपात नाही.

एका व्यक्तीसोबत माझ्या एका भेटीमध्ये यजमानाने मला कॉफी कदली आवि मी ती स्िीकारली.
आमच्यासोबत असलेल्या दुसऱ्या एका व्यक्तीने असे म्हिून त्यास नकार कदला की त्याने आता
इतक्यातच सकाळची न्याहारी के ली होती. जेव्हा मी यजमानास माझ्यासोबत न्याहारी
कराियास वनमंत्रि कदले तेव्हा त्याने मला उत्तर कदले की तो उपिास करीत आहे. लगेच तो दूसरा
व्यवक्त ज्याने आत्ताच म्हटले होते की त्याने न्याहारी के ली आहे, तो देवखल म्हिाला की तो उपिास
करीत आहे, यजमानास प्रभावित करण्यासाठी. मी विचार करू लागलो की आम्हा विस्ती
लोकांमध्ये प्रामाविकपिाचे काय झाले आहे. आम्हाला जगापासून िेगळे असले पावहजे की
नाही? आम्ही प्रकाशाचे लोक असले पावहजे ककं िा नाही?
आम्ही जगाबरोबर समरूप होता कामा नये पि आमचे रूपांतरि झाले पावहजे आवि आम्ही
परमेश्वराच्या पद्धतीनुसार आवि विचारानुसार जगले पावहजे असे आपिास िाटत नाही का?

आम्ही शुद्धाचरिास आवि शालीनतेस िचनबद्ध आहोत
1 पेत्र 2:11ब
वजिात्म्याबरोबर लढिाऱ्या दैवहक िासनांपासून दूर राहा.

शारीररक िासनांपासून दूर राहा. ज्याने आम्हास अंधारातून त्याच्या अद्भुत प्रकाशात पाचारि
के ले आहे त्याचे गुि जाहीर करिारे लोक म्हिून आम्हास देहिासनांपासून दूर रावहले पावहजे.
आम्ही शुद्धाचरि आवि शालीनता याप्रत िचनबद्ध असले पावहजे.
तरुि वस्त्रयांनो
ररबेका सेंट जेम्स ही एका भवक्तमान तरुि स्त्रीचे उत्तम उदाहरि आहे, ही सुविख्यात विस्ती रॉक
आर्टचस्ट होती. ती अनेक विस्ती गीते गाते जी ककषोर आवि 20 िषाचच्या ियातील मुले ऐकतात.
एमी गुडमन सोबतच्या Familylife.com च्या साक्षात्कारात ती ”शालीनतेस समर्पचत“ या
शीषचकाखालील विषयािर बोलली. त्या प्रसारिातून खालील उद्धरि घेण्यात आले आहे:
ररबेका म्हिते, “मला िाटते की मी माझ्या स्ितःच्या आकषचिाची भािना िेगळया गोष्टींत ठे िली

आहे. तुम्हाला मावहती आहे, कारि मला माहीत आहे की मी ज्या प्रकारची िस्त्रे घालते त्या
विवशष्ट प्रकारच्या पुरुषाला आकर्षचत करतात आवि शेिटी मला पती म्हिून ज्या मुलाचा
स्िीकार कराियाचा आहे तो शुद्धाचरिाप्ररत िचनबद्ध आहे. तो मनात िासना बाळगू इवच्ित
नाही. जर मी कोित्याही प्रकारची मोहक िस्त्रे पररधान करीत असेन, तर मी अशा मािसाला
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आकर्षचत करिार आहे ज्याला ते ठीक िाटते आवि पि त्याद्वारे असे कदसून येते की मी अशुद्ध
आहे, पि त्याला ते ठीक िाटते; याउलट जर मी शालीन िस्त्रे घातली तर मी अशा मािसाला
आकर्षचत करिार आहे जो त्याचा आदर करतो आवि त्याचे कौतुक करतो. म्हिून मला अशाप्रकारे
िस्त्रे घालिे आिडते.
मला सजािटी, मस्त, आधुवनक कपडे घालायला आिडतात आवि जी िस्त्रे शालीन आहेत, ज्यांनी
देहप्रदशचन होत नाही आवि जी खूप घट्ट नाहीत. ते शोधिे खूप कठीि आहे. पि ही योग्य लढाई
आहे, कारि माझा शालीन असण्यािर विश्वास आहे आवि मी इतर तरुि मुलींना चुकीच्या गोष्टी
करण्यास प्रिृत्त करीत नाही, पि विस्तातील माझ्या भािांसाठी देखील मी अडखळिे आवि
िासना वनमाचि करीत नाही. तुम्हाला मावहती आहे, बऱ्याच िेळा माझ्या िवडलांना जर असे
िाटत असेल की मी र्थोडी फार अभद्रतेकडे जािारी िस्त्रे घातली आहेत, तर ते म्हितात, ”अरे ,
हा मुलास आकर्षचत करिारा पोशाख आहे.“ ते मला याबद्दल वचडितात, पि जर त्यांना त्यात
खरोखरच समस्या िाटत असेल तर ते र्थेट माझ्याकडे येतात. कधीकधी िवडलांना लहान मुलगी,
लहान मुलगी िाप, आहे, ज्यामुळे ते कदावचत एखाद्या गोष्टीबद्दल र्थोडे अवधक टीका करू
लागतात. आई त्यांना संतुवलत करते. आवि म्हिून मी त्या दोघांच्या मधला विचार करते, माझ्या
तरुि ियाविषयी, विशेषतः, मला उत्तम संतुवलत फीड बॅक वमळाला आहे. जर फक्त माझ्या
िवडलांची गोष्ट असती तर कदावचत एकाच गोष्टीकडे कल असता, विशेषेकरून पुरातनिादाकडे.
त्यांनी मला नेहमीच कसे कपडे घालािे, याविषयी प्रोत्साहन कदले आहे आवि मला असे िाटते
विशेषक
े रून, माझ्या आईने, अंगप्रदशचन करिारे कपडे करिारे कपडे घालू नये, लहान स्कटच ककं िा
शॉटच घालू नये, जास्त घट्ट कपडे घालू नये असे वषकविले आहे.. मला नेहमी तसे मनात िाटत असे
की असे करिे योग्य आहे. आवि मला त्यानुसार जगण्याची इच्िा होती. मला असे काहीही
कराियाचे नव्हते ज्यामुळे माझे आईिडील अप्रसन्न होतील, मला परमेश्वरालाही अप्रसन्न
कराियाचे नव्हते ककं िा इतर लोकांना इजा कराियाची नव्हती. म्हिून मला असे िाटते की
परमेश्वरासमोर विस्ती या नात्याने ही माझी स्ितःची जबाबदारी आहे की मला योग्य ते
कराियाची इच्िा आहे.
मजेदार हे आहे की जेव्हा मी पवहल्यांदा माझ्या संगीत गायकीची सुरुिात के ली त्यािेळी कोटची
फॅ शन होती, आवि हे ठीक आहे कारि आपिास माहीत आहे की कोट घालून आपि खरोखर
शालीन कदसता. पि आता कोट फॅ शन मध्ये नाही. आता फं की टॉप्स, आवि बरे चदा अंगप्रदशचन
करिारे टॉप्स घालण्याची फॅ शन आपिास दूरदशचनिर कदसून येते, अशी िस्त्रे दुकानात असतात
आवि काहीतरी शालीन, पि त्याच िेळी फं की आवि कू ल असे कपड़े शोधिे फार कठीि असते.
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मी ज्या प्रकारची िस्त्रे घालते त्याबाबत माझ्याकडे काही मागचदशचक तत्िे आहेत, स्टेजिर आवि
स्टेजच्या बाहेरही. एका गोष्टीची मला जािीि आहे की मी पँट घालू इवच्िते, विशेषकरून
स्टेजिर, स्कटचमध्ये अितीभिती कफरताना फार कठीि जाते, विशेषकरून कारि मी रॉक म्युवजक
गाते. तसेच मी या गोष्टीची खात्री करून घेते की मी जास्त घट्ट कपडे घातलेले नाहीत, जेिेकरून
माझ्या शरीराचा आकार कदसून येऊ नये. सध्या मी जो टोप घातलेला आहे तो जर मी असाच
घातला तर तो फार घट्ट होईल. पि मी आतमध्ये दोन शटच घातलेले आहेत, म्हिून तो इतका घट्ट
िाटत नाही. अशा प्रकारच्या िस्त्रांनी मुले चुकीच्या मागाचने जाऊ शकतात.
काही िषािंपूिी आमच्या तरुि गटातील मुलींना प्रचार करण्यासाठी आमच्या चचचमध्ये एक स्त्री
िक्ता म्हिून आली होती. ती म्हिाली, या तरूि गटाविषयी मुले तक्रार करीत आहेत की त्यांना
कु ठे पाहायचे ते माहीत नाही. ते परमेश्वराची उपासना करण्यासाठी आवि त्याच्या आिखी
जिळ जाण्यासाठी येत आहेत आवि त्यांना अशा मुली कदसतात ज्या घट्ट कपडे घालतात आवि
कपडे पुरेसे देखील नसतात, म्हिून कोठे पाहािे ते त्यांना कळत नाहीत. हे खरोखर मन विचवलत
करिारे आहे. शालीनता ही महत्त्िाची ककल्ली आहे. मला असे िाटते की आपि कसे िस्त्र घालतो
याचे सामथ्यच आवि प्रभूमधील भािांिर, मुलांिर त्याचा कसा पररिाम घडतो हे अनेक मुलींना
कळत नाही.”
आपि या उताऱ्यामधील एक महत्त्िाचे विधान पाहू या. ररबेका म्हिते की ज्या प्रकारची िस्त्रे
ती घालते त्याद्वारे एका विवशष्ट प्रकारच्या मुलास आकषचि प्राप्त होते. तरुि मुलींनो, जर तुम्ही
अशा प्रकारची िस्त्रे घालत असाल तर तुम्ही त्यामुळे तशा प्रकारच्या मुलांना आकर्षचत कराल.
अशा प्रकारच्या मुलांनी आपला पती बनािे असे आपिास िाटते का? आपल्यापैकी काहींना
अद्याप अवनवित िाटत असेल. ररबेका जे म्हिते ते खूप समजण्यासारखे आहे.
जर कोिाला मस्त कपडे घालािे आवि िान कदसािे असे िाटत असेल तर ती म्हिजे ररबेका सेंट
जेम्स असािी. ती हजारो लोकांसमोर स्टेजिर गायन गाते, वतने अनेक अल्बम काढले आहेत.
मला नक्कीच खात्री आहे की वतला मस्त कपडे घालायला, िान कदसायला आवि मोठ्या गदीला
आकर्षचत करायला आिडेल. पि त्याऐिजी ती म्हिते की मी ज्या पद्धतीने कपडे घालते ते इतके
महत्त्िाचे आहे की मला शालीन असािेसे िाटते, कारि मी इतर तरुि मुलींना चुकीच्या मागाचने
नेऊ इवच्ित नाही. आवि विस्तामधील माझ्या भािास मी अडर्थळा आिू इवच्ित नाही, त्यांना
िासनेमध्ये गुंतिू इवच्ित नाही. येर्थे एक तरुि प्रवसद्ध मुलगी आहे जी शालीनतेसाठी िचनबद्ध
आहे आवि वतने विस्ती म्हिून अत्यंत स्पष्ट शब्दात आपली बाजू मांडली आहे.
तरुि वस्त्रयांनो, आपिास जगातील इतर वस्त्रयांपेक्षा िेगळे राहण्याची गरज आहे, आपिास
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शुद्धतेप्रत आवि शावलनतेप्रत िचनबद्ध असले पावहजे. त्यामुळे कदावचत आपिास आपल्या
वमत्रांमध्ये ‘बदकाचे कु रूप वपल्लू’ असल्यासारखे िाटत असेल, पि बायबल म्हिते की परमेश्वर
आंतररक सुंदरतेच्या शोधात आहे.
1 पेत्र 3:3-4
3 तुमची शोभा के सांचे गुफ
ं िे, सोन्याचे दावगने घालिे ककं िा उं ची पोशाख करिे अशी बाहेरून कदसिारी
नसािी,
4 तर जो सौम्य ि शांत आत्मा देिाच्या दृष्टीने बहुमूल्य आहे त्याची म्हिजे अंतरूकरिातील गुप्त
मनुष्यपिाची, अविनाशी शोभा असािी.

आपि परमेश्वराच्या दृष्टीस सुंदर कदसू इवच्िता की पुरुषाच्या नजरे त? आपली वनिड करा!
1 तीमथ्य 2:8-10
8 प्रत्येक रठकािी पुरुषांनी राग ि वििाद सोडू न पवित्र हात िर करून प्रार्थचना करािी अशी माझी इच्िा
आहे.
9 तसेच वस्त्रयांनी स्ितःस साजेल अशा िेषाने आपिांस भीडस्तपिाने ि मयाचदेने शोभिािे; के स गुफ
ं िे
आवि सोने, मोती ि मोलिान िस्त्रे ह्यांनी नव्हे,
10 तर देिभक्ती स्िीकारलेल्या वस्त्रयांना शोभते तसे सत्कृ त्यांनी आपिांस शोभिािे.

पौल प्रार्थचनासभेच्या िातािरिाचे ििचन करतो जेर्थे पुरुष पवित्र हात उं चाित आहेत आवि
स्िगाचच्या कदशेने पाहत आहेत आवि नंतर अचानक पौल विषय बदलून म्हितो, ”तसेच वस्त्रयांनी
स्ितःस साजेल अशा िेषाने आपिांस भीडस्तपिाने ि मयाचदेने शोभिािे...“ पौलाने वस्त्रयांच्या
िस्त्रपररधानाच्या विषयास का संबोवधत करािे? मला असे िाटते की त्याकाळी त्यांना देखील
याच समस्यांना तोंड द्यािे लागत असािे ज्यांचा आज आम्ही सामना करीत आहोत. पुरुष आपले
पवित्र हात उं चविण्याचा आवि परमेश्वराकडे पाहण्याचा प्रयत्न करतात, पि काहीतरी त्यांना
विचवलत करते आवि त्यांस खाली ओढते. आवि म्हिूनच पौल प्रार्थचना करिाऱ्या वस्त्रयांस
वशकवितो की त्यांनी स्ितःस साजेल अशा िेषाने आपिांस भीडस्तपिाने ि मयाचदेने शोभिािे;
के स गुंफिे आवि सोने, मोती ि मोलिान िस्त्रे ह्यांनी नव्हे, तर देिभक्ती स्िीकारलेल्या वस्त्रयांना
शोभते तसे सत्कृ त्यांनी आपिांस शोभिािे. तरूि वस्त्रयांनो, स्ितःस साजेल अशा िेषाने
आपिांस भीडस्तपिाने ि मयाचदेने शोभतील अशी िस्त्रे घातल्याने आपल्यात आत्मसन्मान
असल्याचे कदसून येईल. पौल विस्ती वस्त्रयांसाठी जो आदशच घालून देतो तो म्हिजे अशाप्रकारे
िस्त्रे पररधान करािी ज्यामुळे भवक्तमानता जाहीर होते आवि व्यक्त होते. आमेन! म्हिून आपि
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िस्त्रांची वनिड कशाप्रकारे करता याविषयी विचार करा. त्यामुळे देिभवक्त जाहीर होते का?
त्यामुळे परमेश्वराची समानता जाहीर होते का? त्यामुळे ईश्वरभवक्त जाहीर होते का? त्यामुळे
परमेश्वरप्रत भवक्त जाहीर होते का? या गोष्टींनी आपली िस्त्रांची वनिड वनधाचररत करािी.
आईिवडल
ररबेकाच्या आईिवडलांचा वतच्यािर असलेला प्रभाि पहा. ती प्रवसद्ध व्यक्ती आहे. पि तरीही,
ती जशाप्रकारे चालते आवि जशाप्रकारे जगते, त्या बाबतीत ते वतच्यािर प्रभाि टाकू शकले.
आईिवडलांनो! आपिास आपल्या ककशोर ियातील आवि विशीतील मुलांशी बोलण्याची गरज
आहे. असे म्हिून आपल्या जबाबदारीत मागे पडू नका की आपि त्यांना चचचला पाठिाल, आवि
आशा आहे की पाळक पुलवपटिरून या समस्यांविषयी त्यांच्याशी बोलतील.
िृद्ध वस्त्रया
तीत 2:4-5
4 त्यांनी तरुि वस्त्रयांना असे वशक्षि द्यािे की, त्यांनी आपल्या निऱ्यािर ि मुलाबाळांिर प्रेम करािे;
5 त्यांनी मयाचदशील, शुद्धाचरिी, घरचे काम पाहिाऱ्या, मायाळू , आपापल्या निऱ्याच्या अधीन
राहिाऱ्या, असे असािे, म्हिजे देिाच्या िचनाची ननंदा होिार नाही.

पौल िृद्ध वस्त्रयांना सांगतो की त्यांनी तरुि वस्त्रयांस असे वशक्षि दावे की त्यांनी मयाचदशील आवि
शुद्धाचरिी असािे. “मयाचदशील आवि शुद्धाचरिी” असिे म्हिजे, गंभीर, सद्गुिी, शुद्ध, वनदोष,
आवि पवित्र असिे आहे. हा परमेश्वराचा आदशच आहे.
तरुि वस्त्रया हा िाद घालू शकतात की इतर लोक, त्यांच्या मैवत्रिीसुद्धा कसे अंग प्रदशचन करिारी
िस्त्रे घालतात, आवि त्यांनीच का शालीन िस्त्रे घालािी. ते असा विचार करू शकतात की जर
पुरुषांना अशा पोशाखाविषयी समस्या असेल तर, ही त्यांची समस्या असू शकते. मुळीच नाही!
तरुि वस्त्रयांना हे वशकविण्याची गरज आहे की ज्या प्रकारचे िस्त्र ते घालतील त्याद्वारे ते अगदी
तशाच प्रकारच्या मुलास आकर्षचत करतील. म्हिून, ही त्यांची समस्या देखील बनू शकते.
वस्त्रयांनी अशाप्रकारची िस्त्रे पररधान करता कामा नये जी मुलांस चुकीच्या मागाचस नेतील.
त्यांनी शालीन आवि मयाचदशील पद्धतीने िस्त्रे घालािी जी ईश्वरभक्तीविषयी साक्ष देतात, कारि
त्या प्रकाशाच्या मुली आहेत. परमेश्वराचे िचन आम्हा सिािंना सांगते की आम्ही इतरांसाठी
अडखळि बनता कामा नये आवि म्हिून िृद्ध वस्त्रयांना गरज आहे की त्यांनी तरुि वस्त्रयांस असे
बनू नये म्हिून प्रवशक्षि दावे.
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तरुि पुरुष
1 वर्थस्सल. 4:3-5
3 कारि देिाची इच्िा ही आहे की, तुमचे पवित्रीकरि व्हािे, म्हिजे तुम्ही जारकमाचपासून स्ितःला
अवलप्त ठे िािे.
4 देिाला न ओळखिाऱ्या परराष्ट्रीयांप्रमािे कामिासनेने नव्हे,
5 तर पवित्रतेने ि अब्रूने तुमच्यातील प्रत्येकाने आपल्या देहािर ताबा कसा ठे िािा ते समजून घ्यािे.

परमेश्वराने आम्हास अनैवतकतेसाठी पाचारि के लेले नाही, तर पवित्रतेसाठी पाचाररले आहे.
“कारि देिाची इच्िा ही आहे की तुमचे पवित्रीकरि व्हािे” - आपिास परमेश्वरासाठी िेगळे
करण्यात आले आहे. आवि तरुि पुरुषांस ज्या सिाचत मोठ्या आव्हानांस तोंड दावे लागते,
त्यापैकी एक आहे डोळयाांची िासना.
1 र्थेस्सल. 5:22
िाईटाच्या प्रत्येक प्रकारापासून दूर राहा.

िाईटाच्या सिच प्रकारांपासून दूर राहा. उदाहरिार्थच, मी कबूल करतो की बँगलोरच्या रस्त्यांिर
गाडी चालवििे फार कठीि आहे. आपल्या कारमध्ये परमेश्वरासोबत संिाद साधण्यासाठी
आवत्मक िातािरि पुरािािे म्हिून स्तुती ि उपासनेची गीते सुरू असतील, पि रस्त्यािर गाडी
चालिीत असतांना आपि लहानशा कारच्या बाजूला उभी असलेल्या अगदी कमी िस्त्रे घातलेल्या
स्त्रीची मोठी जाहीरात पाहता. आपल्या मनात विचार येतो की ते स्त्रीला विकत आहेत की कार
विकत आहेत! तरीही आपल्या समोरून येिाऱ्या बसला टक्कर मारण्याच्या वभतीने आपि डोळे
बंद करू शकत नाही!
आपि आपले सकाळचे ितचमानपत्र उघडतो आवि बातम्यांचे शीषचक िाचू इवच्ितो, पि आपले
सिचप्रर्थम लक्ष शीषचकािर जात नाही, तर प्रत्येक पानात अश्लील िस्त्रे घातलेल्या स्त्रीिर जाते.
म्हिून आपि दुसरे ितचमानपत्र घेण्याचे ठरविता, पि आपिास कदसून येतो की प्रत्येक
ितचमानपत्र दुसऱ्या ितचमानपत्रांशी स्पधाच करण्याचा प्रयत्न करीत आहे! म्हिून आपि
ितचमानपत्रांची िगचिी र्थांबिू शकता आवि त्याऐिजी इंटरनेटिरील बातमी िाचण्याचे ठरिू
शकता. आपि वनरागसपिे नलंकिर वक्लक करता, पि पररिाम सारखाच आहे, कारि अश्लीलता
सिचत्र पसरली आहे. म्हिून, आपि काय करािे?
आपि संडेस्कू लमध्ये गात असलेले कोरस मला आठिते:
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खबरदार लहान डोळे काय बघतात
खबरदार लहान डोळे काय बघतात
कारि तुझा वपता आकाषातून
बघतो मोठ्या प्रेमाने
खबरदार लहान डोळे काय बघतात
संडेस्कू लमध्ये वशकविण्यात आलेल्या गोष्टी बरे चदा फार गंभीर असतात. या पाठांचे स्िरूप
भविष्यात्मक असल्यासारखे िाटते, कारि आम्ही कोित्या गोष्टींस तोंड देिार आहोत हे त्या
गोष्टी दशचवितात, 50 िषाचनंतरही.
आम्हाला स्ितःस हे सांगत राहण्याची गरज आहे की आम्ही प्रकाशाची मुले आहोत. आम्ही
पवहली नजर टाळू शकत नाही, पि दुसरी नजर अिश्य टाळू शकतो. आम्हास हे माहीत नसेल
की जावहरातीचा बोडच तेर्थे लागलेला असेल आवि म्हिून आपि तो पावहला असेल, पि त्या बोडच
जिळू न जात असतांना जर आम्ही दुसरी नजर मारण्यासाठी मागे िळू न पाहत असाल, तर
आमच्यात समस्या आहे. आम्ही आमच्या जीिनात शुद्धाचरि आवि शालीनता यास िचनबद्ध
असले पावहजे कारि आपि प्रकाशाची मुले आहोत आवि म्हिून आपि दुसरी नजर टाकण्यास
नकार कदला पावहजे. आमेन!

डेरटंगचा मापदंड
तरुि लोक
जेव्हा आपि आपल्या वमत्रास ककं िा मैवत्रिीस भेट देण्यास ककं िा डेरटंगसाठी जाता, तेव्हा
शारीररकररत्या सहभागी होिे टाळा आवि अशा रठकािी जाऊ नका जेर्थे अशा गोष्टी करण्याची
शक्यता असेल ज्याविषयी इतरांनी जािू नये असे आपिास िाटते. एकटे, फक्त दोघे जािे, राहिे
टाळा, आवि ते सुद्धा बंद दारांमागे. आपिास मावहत आहे की इतर सिच जि शारीररकररत्या
सहभागी होत असतील, पि लक्षात ठे िा आपि िेगळे आहात. आपि आपल्या जीिनात
शुद्धाचरिास समर्पचत आहात.
आई-िवडलांनो
आईिवडलांनी जागे होण्याची गरज आहे. आपिास आपल्या ककशोरियीन आवि विशीतील
मुलांशी बोलण्याची गरज आहे. आपि आपल्या मुलास ककं िा मुलीस सल्ला देण्यासाठी
पाळकाच्या मदतीसाठी विनंती करू शकता, पि परमेश्वराने आपिास जे करण्यासाठी जबाबदार
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ठरविले आहे त्याची पाळकाकडू न ककं िा मंडळीकडू न अपेक्षा करू नका. जोिर आपली मुले
आपल्यासोबत आपल्या िताखाली राहत आहेत आवि आपल्या मेजािर खात आहेत, तोिर
आपि त्यांचे अवधकारी आहात. मंडळी त्यांना परमेश्वराचे िचन वशकिील, त्यांनी पवित्र
आत्म्याने भरून जािे म्हिून आवि विस्तामध्ये पररपक्व व्हािे म्हिून प्रयत्न करील पि आईिडील
म्हिून मुले आपली जबाबदारी आहेत.
उदाहरिार्थच, आपला मुलगा कॉलेजमधून एक मुलगी घेऊन येत असेल आवि आपल्या बैठकीच्या
खोलीत बसण्याऐिजी ते तुमच्या मुलाच्या खोलीत जाण्याची आवि दार बंद करण्याची वनिड
करतात. आपि मुलीसाठी कॉफी बनविण्यात गुंतलेले असाल, आवि आपि त्यांना एका बंद
खोलीत एकटे पाहता, तर कृ पा करून दारािर ठोठिा, त्यांना खोलीबाहेर काढा कारि आपल्या
घरात दार बंद करून राहण्याचे त्यांना काहीही काम नाही. तुम्हाला या गोष्टीची चीड येत असेल
की आपि त्यांना बाहेर येण्यास सांवगतले. दुसऱ्या कदिशी तुमचा मुलगा घरी तुमच्याजिळ येत
नाही. आपि असे म्हिून त्याच्या ह्या ितचनास सोडू न देऊ शकता की तो विश्वासूपिे चचचला
जातो, तरुिांच्या सिच सभांना जातो, तो अवतशय धार्मचक मुलगा आहे, आवि म्हिून तो आत
काहीही चुकीचे करीत नसेल.
आईिवडलांनो लक्षात ठे िा की तुमच्या तरुि मुलांचे हामोन्स बदलत आहेत. आवि आम्ही
चचचमध्ये लोकांचे हामोन्स काढू न घेत नाही! म्हिून जरी हे खरे असले की आपली मुले विश्वासूपिे
मंडळीत भाग घेतात, तरीही आपि घरी त्यांच्यासाठी जबाबदार आहात. विस्ती या नात्याने
बायबल आम्हास त्यांच्याकडू न ज्या शुद्धतेचा आवि शालीनतेचा आदशच पालन करिून घेण्यास
सांगते त्यािर आपिास अंमलबजाििी करण्याची गरज आहे. काय योग्य आहे आवि काय योग्य
नाही हे सांगण्यात मंडळी आपली भूवमका पार पाडेल. पि जेव्हा आपि आपल्या मुलांना
विपरीत नलंगाच्या सदस्याबरोबर बंद दारामागे राहण्याची परिानगी देत असाल, तर
दुबचलतेच्या एका क्षिात त्यांचे हामाचेेन सिच प्रिचनांस जे त्यांनी मंडळीत ऐकले आहेत आवि
त्यांच्या डोक्यािर ठे िण्यात आलेल्या सिच प्रार्थचनापूिच हातांना डािलून पार जातील. आपल्या
मुलांशी व्यिहार करण्याच्या बाबतीत आईिवडलांनी वशस्तीचे पालन के ले पावहजे, अन्यर्था एक
कदिस आपिास कळू न येईल की आपि आपल्या स्ितःच्या घरात धार्मचकतेचा आदशच मांडण्यास
विफल ठरला आहात.
वििावहत दाम्पत्य
वििावहत दाम्पत्यांनो, आम्हाला आमच्या जीिनात शुद्धता राखण्याची गरज आहे. पती आवि
पत्नीने एकमेकांप्रत िचनबद्ध असले पावहजे. आम्ही विस्ती आहोत - लोकांचा प्रकाश! आम्हास
आपल्या स्ितःच्या िैिावहक जीिनात शुद्धता आवि शालीनता याप्रत िचनबद्ध असले पावहजे.
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बाहेर पाहण्यास नाकार द्या. जगातील इतर लोक यौन संतुष्टीसाठी बाहेर पाहत असतील, पि
आपि िेगळे आहोत. बायबल म्हिते की, “तुम्ही तर ‘वनिडलेला िंश, राजकीय याजकगि,

पवित्र राष्ट्र,’ देिाचे ‘स्ितरूचे लोक’ असे आहात; ह्यासाठी की, ज्याने तुम्हांला अंधकारातून काढू न
आपल्या अद्भुत प्रकाशात पाचारि के ले ‘त्याचे गुि तुम्ही प्रवसद्ध करािेत” (1 पेत्र 2:9).
प्रकाशाचे लोक म्हिून जगण्यासाठी तुम्हाला आवि मला अंधारातून पाचारि करण्यात आले
आहे. बायबल म्हिते की आम्ही प्रकाश आहोत आवि म्हिून आपि प्रकाशाची मुले म्हिून
चालायला हिे. आपि आपल्या सभोितालच्या जगापासून पूिचपिे िेगळे असले पावहजे. आमच्या
कामाच्या ककं िा व्यिसायाच्या रठकािी, एक कमचचारी म्हिून, एक वनयोक्ता म्हिून, एक गृवहिी
म्हिून, आपल्याला आपल्या आजूबाजूच्या लोकांपेक्षा आपि पूिचपिे वभन्न असले पावहजे.
परमेश्वराला आपल्याकडू न हेच हिे आहे. एक तरुि मािूस म्हिून, तरुिी, एक पालक, एक पती,
एक पत्नी म्हिून आम्ही िेगळे आहोत. आम्ही आमच्या जीिनात पवित्रतेसाठी िचनबद्ध आहोत
आवि त्याबाबत तडजोड नाही. तडजोड नेहमीच बंकदिास आिते. ज्या कदिशी आपि आपल्या
आयुष्यात तडजोड करू लागतो, तेव्हा आम्ही खात्री बाळगू शकतो की आपि आपल्याच तुरुंगात
बंकदिान के ले जाऊ.
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ऑल पीपल्स चचचसोबत भावगदारी
ऑल पीपल्स चचच स्र्थावनक मंडळयांच्या रूपात संपूिच भारत देशात, विशेषतः उत्तर भारतात सुिाताच
गाजिीत आपल्या सरहद्दीपलीकडे सेिा करीत आहे. त्याचे विशेष ध्येय (अ) पुढाऱ्यास वस्र्थर करिे, (ब)
तरूिांस सेिेसाठी सुसज्ज करिे आवि (क) विस्ताच्या मंडळीची िाढ करिे आहे. तरूिांसाठी प्रवशक्षि
सम्मेलन, विस्ती पुढाऱ्यासाठी सभांचे संपूिच िषचभर आयोजन के ले जाते. यावशिाय, पुस्तकांच्या
ककत्येक हजारो प्रतींचे इंग्रजी आवि इतर अनेक भारतीय भाषांत विनामूल्य वितरि के ले जाते, त्यामागे
हेतू हा आहे की विश्वासिाऱ्यास िचन आवि आत्म्यात िाढ करून द्यािी.
आम्ही आपिास वनमंत्रि देतो की एका िेळेचे दान पाठिून ककं िा मावसक आर्र्थचक दान पाठिून
आर्र्थचकररत्या आमच्यासोबत भावगदारी करािी. संपूिच राष्ट्रात हे कायच करता यािे म्हिून जी दानराशी
आपि पाठिू शकता, त्यासाठी आम्ही आपले आभारी राहू.
आपि आपल्या देिग्या चेक/बैंक ड्राफ्टच्या द्वारे ”ऑल पीपल्स चचच, बेंगलोर“ च्या नािािर आमच्या
कायाचलयाच्या पत्त्यािर पाठिू शकता ककं िा खालील मावहतीच्या 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
कृ पया लक्षात ठे िाः ऑल पीपल्स चचच के िळ भारतीय नागररकांच्या बँकेद्वारे वमळालेली देिगी स्िीकार
करू शकते. आपली इच्िा असल्यास, आपली देिगी पाठिीत असतांना, स्पष्टपिे वलहा की आपि
एपीसी सेिेच्या कोित्या क्षेत्रासाठी दान पाठिू इवच्िता.
अवतररक्त मावहतीसाठी कृ पया या स्र्थळास भेट द्यािी : apcwo.org/give
त्याचप्रमािे, आमच्यासाठी ि आमच्या सेिाकायाचसाठी शक्य तेव्हा प्रार्थचना करिे विसरता कामा नये.
धन्यिाद आवि परमेश्वर

विनामूल्य प्रकाशने
संजीिनकाळातील मंडळी *
स्िगच नािाचे खरे रठकाि
प्रत्येक हेतूसाठी िेळ
प्राचीन खुिा
पवित्र आत्म्याचा बावप्तस्मा
आवत्मक मन असलेले आवि पृथ्िीिर बुवद्धमान
असिे
कामाप्रत बायबलचा दृवष्टकोन
िैय्यवक्तक आवि वपढीजात बंधने तोडिे
बदल *
आदरसंवहता
दैिी कृ पा
शहरव्यापी मंडळीत दैिी व्यिस्र्था

आरोग्यदानाची आवि सुटके ची सेिा
अडखळि - स्िीकारू नका
खुला स्िगच
आमची मुक्तता
देिाचे मागचदशचन प्राप्त करिे
संजीिन, देिाची भेट आवि काय
श्श्श! ननंदा नाही!
तुमचा विश्वास बोला
मनाचा विजय
वपत्याचे प्रेम
परमेश्वराचे घर
परमेश्वराचे राज्य
येशूचे पराक्रमी नाि *

आपल्या पाचारिाविषयी तडजोड करू नका

जीिनाच्या रात्रीचे ऋतू

आशा सोडू नका
पवित्र लोगों को वसद्ध बनाना

िचनबद्धतेचे सामथ्यच *

आपल्या जीिनासाटी परमेश्वराचा हेतू पूिच करिे

देिाची उपवस्र्थती
देिाचे मुक्तीदायक हृदय
शुद्ध करिाऱ्याचा अग्नी

परमेश्वराच्या हेतूंस जन्म देिे *

बुद्धीचा, प्रकटीकरिाचा आवि सामथ्याचचा आत्मा

परमेश्वर चांगला परमेश्वर आहे
देिाचे िचन
आपल्या पाळकाची मदत कशी करािी
प्रमाविकपिा
राज्याची स्र्थापना करिारे
मुळािर कु -हाडीचा िार

अन्यान्य भाषेत बोलण्याचे आियचकारक फायदे
कायचस्र्थळासाठी कालातीत तत्त्िे
भविष्यद्वािीची सेिा समजून घेिे
पाण्याचा बापवतस्मा

पाया (ट्रॅक 1)

कलहािाचून जीिन जगिे’
वििाह आवि कु टुंब

आपि िेगळे आहोत*
आम्ही विस्ताठायी कोि आहोत
कामाच्या रठकािी वस्त्रया
काम त्याची मूळ योजना

निीन पुस्तके वनयवमतपिे प्रकावशत के ली जातात. पी. डी. एफ., ऑवडयो तसेच इतर स्िरूपात
विनामूल्य ए. पी. सी. पुस्तके डाऊनलोड करण्यासाठी कृ पा करून apcwo.org/ books या
संकेतस्र्थळास भेट द्यािी. यापैकी अनेक पुस्तके इतर भाषांतही उपलब्ध आहेत.
तसेच, विनामूल्य ऑवडयो आवि विवडयो संदेश, संदेशाचे नोट्स टी.िी. कायचक्रम आवि इतर अनेक सामुग्रींसाठी
आमच्या संकेतस्र्थळास भेट द्यािी : apcwo.org/sermons

ऑल पीपल्स चचच
बँगलोर शहरात मीठ आवि प्रकाश ठरािे, आवि भारत देशात तसेच संपूिच जगातील राष्ट्रांत एक
आिाज़ बनिे हा ऑल पीपल्स चचच (एपीसी) चा दृष्टांत आहे.
ऑल पीपल्स चचच ही एक येशूिर प्रीती करिारी, िचनािर कें कद्रत, आत्म्याने भरलेली, कौटुंवबक
मंडळी, सुसज्जीकरि कें द्र, वमशन रठकाि आवि जागवतक सुिाताच के न्द्र आहे.
•

एक कौटुं वबक चचच म्हिून, आम्ही विस्त कें कद्रत सहभावगत्िामध्ये एक समुदाय म्हिून एकत्र
िाढतो, देिाची मंडळी म्हिून प्रेमाने एकमेकांची काळजी घेतो आवि सेिा करतो.

•

एक सुसज्जीकरि कें द्र म्हिून आम्ही प्रत्येक विश्वासिाऱ्याला विजयाने जगण्यासाठी,

•

विस्ताच्या समानतेमध्ये पररपक्व होण्यासाठी आवि त्यांच्या जीिनासाठी देिाचे हेतू पूिच
करण्यासाठी सक्षम आवि सुसज्ज करतो.
एक वमशन स्र्थळ म्हिून आम्ही देिाच्या िचनाद्वारे आवि पवित्र आत्म्याच्या सामथ्याचच्या
अलौककक प्रकटीकरिाद्वारे येशू विस्ताच्या संपूिच सुिातेसह आमच्या शहरास, राष्ट्रास आवि

•

राष्ट्रांना आशीिाचकदत करण्यासाठी अर्थचपूिच सेिेत सहभागी होतो.
एक जागवतक सुिाताच कें द्र म्हिून आम्ही धार्मचक पुढाऱ्याचे आवि आत्म्याने भरलेल्या
मंडळयांचे पालनपोषि करून स्र्थावनक आवि जागवतक स्तरािर सेिा करतो, जेिेकरून त्यांना
देिाच्या राज्यासाठी त्यांच्या क्षेत्रांिर प्रभाि टाकता यािा.

एपीसीमध्ये आम्ही देिाचे संपूिच िचन कु ठल्याही प्रकारची तडजोड न करता, पवित्र आत्म्याच्या
अवभषेकाने ि प्रकटीकरिाने सादर करण्याप्रत िचनबद्ध आहोत. आमचा विश्वास आहे की उत्तम संगीत,
रचनात्मक सादरीकरि, बुवद्धमत्तापूिच तत्िसमर्थचन, समकालीन सेिाकायाचच्या पद्धती, आधुवनक तंत्रज्ञान
इत्यादी गोष्टी पवित्र आत्म्याची वचन्हे, चमत्कार, अद्भुत काये, आवि पवित्र आत्म्याच्या कृ पादानांद्वारे
िचनाची घोषिा करण्याच्या देिाने नेमलल्या पद्धतीची जागा घेऊ शकत नाहीत (1 कररंर्थ 2:4, 5;
इबी. 2:3, 4). आमचा विषय येशू आहे, आमची विषयिस्तु िचन आहे, आमची पद्धत पवित्र आत्म्याचे
सामथ्यच आहे, आमचा आिेश लोक आहेत, आवि आमचे ध्येय विस्तासमान पररपक्वता आहे.
आमचे मुख्यालय बँगलोर येर्थे आहे, पि ऑल पीपल्स चचचच्या भारतात ककत्येक रठकािी शाखा आहेत.
ऑल पीपल्स चचचची ितचमान यादी आवि संपकच सूचना यासाठी आमच्या संकेतस्र्थळास भेट द्यािी :
www.apcwo.org/locations ककं िा या पत्त्यािर ई-मेल पाठिािा : contact@apcwo.org

आपिास माहीत आहे का की देि आपिािर प्रीती करतो?
सुमारे 2000 िषािंपूिी, देि मानि म्हिून या जगात आला. त्याचे नाि येशू आहे. तो वसद्ध पापरवहत
जीिन जगला. येशू हा देहधारी परमेश्वर होता, म्हिून जे काही त्याने म्हटले आवि के ले, त्याद्वारे त्याने
देिास आमच्यािर प्रगट के ले. तो जी िचने बोलला, तो देिाची िचने बोलला. त्याने जी काये के ली, ती
देिाची काये होती. येशूने पृथ्िीिर अनेक चमत्कार के ले. त्याने रोग्यांस ि क्लेवशतांस बरे के ले. त्याने
आंधळयांचे डोळे उघडले, लंगड्यांस चालविले आवि प्रत्येक प्रकारचे रोग ि आजार त्याने बरे के ले.
भाकरीच्या तुकड्यास आियचजनकररत्या बहुगुवित करून त्याने भुकेल्यास अन्न कदले, िादळ शांत के ले
आवि इतर अनेक अद्भुत गोष्टी के ल्या.
ह्या सिच गोष्टी आम्हास प्रगट करतात की देि चांगला परमेश्वर आहे ज्याची इच्िा आहे की लोकांनी
बरे, स्िस्र्थ, आरोग्यसंपन्न आवि आनंकदत असािे. देि लोकांच्या गरजा पूिच करू इवच्ितो.
तर, देिाने मनुष्य बनण्याचा आवि आमच्या जगात प्रिेश करण्याचा वनिचय का घ्यािा? येशू का
आला?
आम्ही सिािंनी पाप के ले आहे आवि अशा गोष्टी के ल्या आहेत ज्या आम्हास उत्पन्न करिाऱ्या देिासमोर
अमान्य आहेत. पापाचे पररिाम आहेत. पाप हे देि आवि मानिातील एका मोठ्या नभंतीसारखे आहे
जी पार करता येत नाही. पाप हे आम्हास देिापासून िेगळे करते. ज्याने आम्हास उत्पन्न के ले आहे
त्यास जािण्याच्या आवि त्याच्यासोबत अर्थचपूिच नाते स्र्थापन करण्याच्या मागाचत ते आम्हास अडखळि
आिते. म्हिून, आमच्यापैकी ककत्येक जि इतर गोष्टींनी हे ररक्त स्र्थान भरून टाकण्याचा प्रयत्न
करतात.
आमच्या पापांचा दुसरा पररिाम देिापासून सदाकाळसाठी अलग होिे होय. देिाच्या न्यायालयात,
पापाचे िेतन मरि आहे. मृत्यू देिापासून दूर नरकात सािचकावलक ताटातूट आहे.
पि, सुिाताच ही आहे की आपि पापांपासून मुक्त राहू शकतो आवि देिाशी पुन्हा नाते स्र्थापन करू
शकतो. बायबल म्हिते, ”पापाचे िेतन मरि आहे, पि देिाचे कृ पादान आपल्या प्रभु येशू विस्तामध्ये
सािचकावलक जीिन आहे“ (रोवमयों 6:23). येशूने जेव्हा िधस्तंभािर जेव्हा आपला प्राि कदला, तेव्हा
त्याने संपूिच जगाच्या पापांची ककं मत चुकविली, मग तीन कदिसानंतर तो पुन्हा जीिंत झाला, त्याने
अनेकांस स्ितःला जीिंत दाखविले आवि मग तो स्िगाचस परतला. देि प्रीती आवि दयेचा देि आहे.
त्याची अशी इच्िा नाही की कोिीही व्यक्तीने नरकात नाश व्हािे. म्हिून तो संपूिच मानिजातीस
पापापासून आवि त्याच्या स्र्थायी पररिामांपासून मुक्त होण्याचा मागच दाखिाियास आला. तो
पाप्यांस ताराियास - आपल्यासाख्या आवि माझ्यासारख्या लोकांस पापापासून आवि सािचकावलक
मृत्यूपासून िाचिाियास आला.

पापांची ही विनामूल्य क्षमा प्राप्त करण्यासाठी, बायबल आम्हास सांगते की आम्ही फक्त एक गोष्ट के ली
पावहजे - प्रभु येशू विस्ताने िधस्तंभािर जे काही के ले त्याचा स्िीकार करिे आवि संपूिच अंतःकरिाने
त्याच्याठायी विश्वास धरिे.
”त्याच्यािर विश्वास ठे ििाऱ्या प्रत्येकाला त्याच्या नािाने क्षमा वमळे ल अशी साक्ष सिच संदेष्टे
त्याच्याविषयी देतात“ (प्रेवषतांची कृ त्ये 10:43).
”की येशू प्रभु आहे असे जर तू आपल्या मुखाने कबूल करशील आवि देिाने त्याला मेलेल्यांतून उठविले
असा आपल्या अंतःकरिात विश्वास ठे िशील तर तुझे तारि होईल“ (रोम. 10:9).
जर आपि प्रभु येशू विस्ताठायी विश्वास ठे िला, तर आपि देखील पापांपासून क्षमा प्राप्त करू शकता
आवि शुद्ध होऊ शकता.
प्रभु येशू विस्तामध्ये आवि िधस्तंभािर त्याने आपिासाठी जे काही के ले आहे त्याच्यािर विश्वास
करण्याचा वनिचय घेण्यात आपली मदत करण्यासाठी खाली एक सोपी प्रार्थचना कदलेली आहे. येशूने
आपिासाठी काय के ले आहे त्याच्या स्िीकार व्यक्त करण्यात आवि आपल्या पापांपासून शुद्धता प्राप्त
करण्यात ही प्रार्थचना आपली मदत करील. ही प्रार्थचना के िळ एक मागचदशचक आहे. आपि आपल्या
शंब्दांत देखील प्रार्थचना करू शकता.
वप्रय प्रभु येशू, आज मला कळले की िधस्तंभािर तू माझ्यासाठी काय के ले. तू माझ्यासाठी मरि
पत्करलेस: तू तुझे बहुमूल्य रक्त िावहलेस आवि माझ्या पापांचा दंड चुकविलास, यासाठी की मला
क्षमा प्राप्त व्हािी. बायबल मला सांगते की जो कोिी तुजिर विश्वास ठे िील, त्याला त्याच्या पापांची
क्षमा के ली जाईल.
आज, मी तुजिर विश्वास ठे िण्याचा वनिचय घेतो आवि िधस्तंभािर माझ्यासाठी मरि पत्करून ि
पुन्हा मेलेल्यांतून जीिंत होऊन जे काही माझ्यासाठी के लेस, त्याचा मी स्िीकार करतो. मी जाितो की
माझ्या सत्कृ त्यांद्वारे मी स्ितःचे तारि साध्य करू शकत नाही, इतर कोिीही मनुष्य माझे तारि
घडिून आिू शकत नाही. मी माझ्या पापांची क्षमा कमिू शकत नाही.
आज, मी आपल्या अंतःकरिात विश्वास धरतो आवि माझ्या मुखाने हे कबूल करतो की तू मजसाठी
मरि पत्करलेस, तू माझ्या पापांची ककं मत चुकविलीस, तू पुन्हा मेलेल्यांतून उठलास, आवि
तुझ्यािरील विश्वासाद्वारे, मला माझ्या पापांची क्षमा आवि शुद्धता प्राप्त होते. येशू, मी तुझे उपकार
मानतो. तुजिर प्रीती करण्यात, तुला आिखी जािून घेण्यात, आवि तुझ्याप्रत विश्वासू राहण्यात माझी
मदत कर. आमेन.

विनामूल्य अॅप डाऊनलोड करा
अॅपमध्ये गुगल प्ले स्टोर में “ऑल पीपल्स चचच, बैंगलोर” शोधा.

दररोज 5 वमवनटांच्या िीवडओच्या माध्यमाने उपासना
दररोज बायबल िाचन आवि प्रेयर गाईड
5 वमवनटांच्या उपदेशाचा सारांश
जगात प्रगतीसाठी विविध विषयांिर पवित्र शास्त्राचे टूल ककट तसेच सुिाताच सांगण्यासाठी मावहती
उपदेश, उपदेशाच्या टीपा, टी. िी. कायचक्रम, पुस्तके , संगीत, आवि बरेच काही.
जर हे आपिास आिडले असेल तर इतरांस सांगा.

ऑल पीपल्स चचच बायबल कॉलेज आवि सेिा
प्रवशक्षिकें द्र
ऑल पीपल्स चचच बाइबल कॉलेज आवि सेिा प्रवशक्षिकें द्र (एपीसी-बीसी)
भारताच्या बँगलोरमध्ये आत्म्याने पररपूिच, अवभवषक्त, सकक्रय सेिेत सहभागी प्रवशक्षिआवि
वसद्धांताच्या दृष्टीने योग्य ि परमेश्वराच्या िचनाच्या बौवद्धक दृष्टीने प्रेरिादायक अभ्यासासह पवित्र
आत्म्याच्या अलौककक सामथ्याचत विद्याथ्यािंस सेिेसाठी तयार करते. आम्ही सेिेसाठी संपूिच
व्यवक्तमत्त्िाच्या विकासािर विश्वास ठे ितो. तसेच या प्रवशक्षिात ईश्वरीय चाररत्र्य, परमेश्वराच्या
िचनाचा गंभीर पाया, आवि वचन्ह, चमत्कार ि अद्भुत कृ त्ये यािर जोर कदला जातो - सिचकाही
प्रभुच्या वनकट सावन्नध्यात प्रिावहत होते.
एपीसी-बीसी मध्ये, योग्य वशक्षिावशिाय, आम्ही प्रत्यक्षपिे देिाचे प्रेम, अवभषेक आवि पवित्र
आत्म्याचे साव्ध्य आवि देिाच्या अलौककक कायाचिर जोर देतो. अनेक तरूि स्त्रीपुरुषांनी हे प्रवशक्षि
घेतले आहे आवि त्यांच्या आयुष्यात देिाचे पाचारि पूिच करण्यासाठी त्यांना सेिेत पाठविण्यात आले
आहे.
पुढील तीन पदव्या कदल्या आहेत :
➢ Theology and Christian Ministry (C.Th.) में एक िषीय प्रमािपत्र अभ्यासक्रम
➢ Theology and Christian Ministry (D.Th.) में दो िषीय प्रमािपत्र अभ्यासक्रम
➢ Bachelor in Theology and Christian Ministry (B.Th.) में तीन िषीय प्रमािपत्र
अभ्यासक्रम
िगच प्रत्येक आठिड्याच्या कदिशी, सोमिार ते शुक्रिार भारतीय िेळ (UTC+5:30) सकाळी 9:00 ते
दुपारी 12 पयिंत चालविले जातात. आम्ही तीन वशक्षि पयाचय देऊ करतो :
ऑन-कॅ म्पस : कॅ म्पसमध्ये िैयवक्तकररत्या िगािंना उपवस्र्थत रहा
ऑनलाइन : ऑनलाइन प्रत्यक्ष व्याख्यानांना उपवस्र्थत रहा
ई-लर्निंग : ऑनलाइन पोटचल apcbiblecollege.org/elearn द्वारे स्ितःच्या गतीने वशकिे.
ऑनलाइन अजच करण्यासाठी आवि कॉलेज, अभ्यासक्रम, पात्रता वनकष, वशकििी खचच आवि अजच
डाउनलोड करण्यासाठी अवधक मावहतीकररता, कृ पया या संकेतस्र्थळास भेट द्या :
apcbiblecollege.org
APC-BC is
accredited by the Nations Association
for Theological Accreditation (NATA).

