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1. स्त्रियाांस कामाच्या ठिकाणी असणे योग्य आहे काय?

जेव्हा मी प्रथम “कामाच्या वठकाणी स्त्रिया” या ववषयावर बोलण्याचा ववचार केला तेव्हा माझी पत्नी
एमी विने मला ववचारते, “आपण या ववषयावर बोलण्यास पात्र आिात असे आपल्याला का वाटते?”
मी उत्तर विले, “माझा दृष्टीकोन सोपा आिे ! मी उत्पवत्त ते प्रकटीकरणापयंत बायबलचा अभ्यास
करणार आिे , त्या ववषयावर बायबल काय म्हणते ते शोधून श्रोत्यांसमोर मांडणार आिे .” तर, मी
येथे जे कािी सांगत आिे ते माझ्या स्वतः च्या अनुभवातून नव्हे तर पूणचपणे माझ्या अभ्यासातून आिे .
या ववषयाकडे बायबल आधाररत दृष्टीकोन ठे वून आपण आपल्या जीवनात ते लागू करायला वशकू
या!
स्त्रियांचे कामाच्या वठकाणी असणे योग्य आिे काय? यावर लोकांची मते वेगवेगळी आिेत. कािी
म्हणतात, “िोय” तर कािीजण म्हणतात, “नािी! स्त्रियांनी घरीच रिावे आवण बािेर जाऊ नये.”
लोक आपली मते स्पष्ट करण्यासाठी पववत्र शािाचा संिभच घेऊ शकतात. परं तु यावर
बायबलसंबंधी दृष्टीकोन घेऊ या.

स्त्रियाांठवषयी बायबलसांबांधी दृष्टीकोन
उत्पठि 2:18
मग परमेश्वर दे व बोलला, “मनष्य एकटा असावा हे बरे नाही; तर त्ाच्यासािी अनरूप साहाय्यक मी करीन.”

िीला का उत्पन्न करण्यात आले? िे वाने िीला िोन सोप्या कारणास्तव उत्पन्न केले—पुरुषाची
साथीिार आवण सािाय्यक व्हावी म्हणून. ती त्याची “अनुरूप सािाय्यक” िोणार िोती. इब्री भाषेत
याचा अथच, “ववरुद्ध भाग” वकंवा “अनुरूप भाग”. तर, िी पुरुषाचा गौण भाग बनण्यासाठी उत्पन्न
केली गेली नािी तर ती त्याचा समकक्ष—बरोबरीचा भाग आिे . पुरुष आवण िी अशा प्रकारे
बरोबरीचे घडववले गेले. म्हणूनच, पुरुष आवण िी यांच्यातील संबंध िे वनसगाचमध्ये परस्पर संबंध
ठरणार िोते. ते एकमेकांचे “जोडीिार व सिकारी” िोणार िोते. परं तु मनुष्याच्या पतनानंतर िे सवच
बिलले.
उत्पठि 2:16
तो िीला म्हणाला: “मी तझे दः ख व गर्य धारण बहुगठणत करीन; त क्ले शाने लें करें प्रसवशील; तरी तझा ओढा
नवऱ्याकडे राहील; आठण तो तझ्यावर स्वाठमत्व चालवील.”

परमेश्वराने आरं भी पुरुष आवण िीला समकक्ष बनण्यासाठी घडववले, परं तु पतनाच्या विवसापासून
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ती िी पुरुषाच्या अधीन झाली, वतची इच्छा आवण उत्कंठा वतच्या पतीप्रत वाढली िोती आवण तो
वतच्यावर सत्ता गाजवू लागला. अशाप्रकारे , पतनामुळे, आज आपण पवतत जगात आिोत जेथे
पुरुषाचे वचचस्व आिे . िी पवततावस्था आिे आवण परमेश्वराचा िेतू िा नव्हता. पण चांगली बातमी
अशी आिे की मुक्तीच्या वेळी विस्ताने त्या िीला पुन्हा पुरुषाच्या बरोबरीचे केले. विस्तामध्ये
पुरुष वकंवा िी नािी. “यहूिी व िेल्लेणी, गुलाम व स्वतंत्र, पुरुष व िी, िा भेिच नािीं; कारण
तुम्ही सवचजण विस्त येशूच्या ठायीं एकच आिा” (गलती 3:28)
िी आवण पुरुष िोघेिी आता जीवनरूपी कृपािानाचे समाईक वतनिार (ग्रीक = “सोबतीचे
भागीिार”) आिेत.
1 पेत्र 3:7
पती ांनो, तसेच तम्हीठह आपल्या स्त्रियाांबरोबर, त्ा अठधक नाजक पात्र आहेत म्हणन सज्ञतेने सहवास िे वा;
तम्ही उर्यताां जीवनरूपी कृपादानाचे समाईक वतनदार आहाां, म्हणन तम्ही त्ाांना मान द्या; म्हणजे तमच्या
प्राथयनाांत व्यत्य येणार नाही.

पुरुषाने आता समजून घेतले पाविजे की िी आता िे वाच्या गोष्टींमध्ये बरोबरीचा भाग आिे . तथावप,
मुक्ती न पावलेल्या पतीत जगामध्ये आपण अजूनिी प्रामुख्याने पाितो की पुरुष वचचस्व गाजवतो.
जगाची पूणचपणे सुटका झालेली नािी आवण म्हणूनच िी रचना जशीच्या तशी आिे .

बायबलमधील स्त्रिया
परमेश्वराच्या वचनाच्या अभ्यासानुसार, आम्हाला असे आढळू न आले आिे की इवतिासात
परमेश्वराने स्त्रियांचा त्यांच्या घराच्या बािेर वेगवेगळ्या क्षमतांमध्ये उपयोग केला आिे . उिािरणांची
यािी:

मररयम सांदेष्टी
ठनगयम 15:20
मग अहरोनाची बहीण ठमयायम सांदेष्टरी ठहने हाती डफ घेतला आठण सवय स्त्रिया डफ घेऊन ठतच्या मागन
चालल्या.

स्त्रियाांनी ठनवासमांडपाच्या पनबाांधणीत मदत केली
ठनगयम 35:22,25-26
22 ज्ाांना मनापासन इच्छा झाली, ते सगळे िी परुष आले, आठण त्ाांनी नथा, कां डले, मठिका, कांकणे असे
सोन्याचे सवयप्रकारचे दाठगने आणले, ह्याप्रकारे प्रत्ेक मनष्याने परमेश्वरासािी सोन्याचे अपयणे आणले.
25 ज्ा स्त्रिया सबद्ध हृदयाच्या होत्ा त्ा सवाांनी ठनळ्या, जाांर्ळ्या व ठकरठमजी रां गाचे सत कातले आठण ते
कातलेले सत व आपल्या हाताने ठवणलेले तलम सनाचे कापड त्ाांनी आणले.
26 आठण ज्ा स्त्रियाांच्या अांतः करणात स्फठतय होऊन त्ाां ना बस्त्रद्ध झाली त्ा सवाांनी बकऱ्याचे केस कातले.
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स्त्रियाांस दे वाचे वचन ठशकठवले जावे अशी परमेश्वराची इच्छा होती
अनवाद 31:12
सवय लोकाांना म्हणजे परुष, स्त्रिया, बालके आठण तझ्या नगराांतला उपरी ह्याांना जमव म्हणजे ते ऐकन
ठशकतील आठण तमचा दे व परमेश्वर ह्याचे र्य धरतील आठण ह्या ठनयमशािाांतली सवय वचनें काळजीपवय क
पाळतील.

दबोरा सांदेष्टी
िबोरा संिेष्टी िी इस्राएलची न्यायाधीश सुद्धा िोती (शास्ते 4:4).

याएल
याएल िा गृविणी िोती वजने एका माणसाच्या डोक्यावर मेख ठोकून मोठा ववजय वमळववला (शास्ते
4:21).
यरूशलेमच्या तटबंिीच्या पुनबांधणीसाठी परमेश्वराने स्त्रियांचा उपयोग केला.
नहेम्याह 3:12
त्ाच्या शेजारी यरूशलेम ठजल्ह्ह्याच्या अर्ध्ाय र्ागाचा अठधकारी शल्लम ठबन हल्लोहेश व त्ाच्या कन्या याांनी
डागडजी केली.

एस्तेर
एस्तेर िी राणी िोती वजने िे वाच्या लोकांस मुक्ती वमळवून विली.

स्त्रिया येशची सेवा करीत
नवीन करारामध्ये आपण अशा स्त्रियां बद्दल वाचतो ज्ां नी ये शूची से वा केली.
माकय 15:41
तो गालीलात असताांना ह्या त्ाच्याबरे ाबर जात व त्ाची सेवा करीत असत; ह्याांच्याठशवाय त्ाच्याबरोबर
यरूशलेमेस आले ल्या दसऱ्या पष्कळ स्त्रिया होत्ा.
लक 8:1-3
1 पढे लवकरच असे झाले की, तो उपदे श करीत व दे वाच्या राज्ाची सवाताय साांगत नगरोनगरी ां व गाांवोगाांवी ां
ठफरत होता; तेव्हाां त्ाच्याबरोबर ते बारा प्रेठषत
2 आठण दष्ट आिे आठण ठवकार ह्याांपासन मक्त केले ल्या अशा ठकत्ेक स्त्रिया, म्हणजे ज्ा मग्दालीया
म्हटलेल्या मरीयेंतन सात र्तें ठनघाली ां होती ां ती,
3 आठण हेरोदाचा कारर्ारी खजा ह्याची बायको योहान्ना, तसेच ससान्ना व दसऱ्या पष्कळ स्त्रिया होत्ा; त्ा
आपल्या पै शाअडक्याने त्ाांची सेवाचाकरी करीत असत.
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लठदया
कृत्े 15:41
आठण मांडळ्याांना स्थैयय दे त दे त सररया व ठकठलठकया ह्यामधन गेला.
प्रे. कृत्े 16:14
तेथे लठदया नाांवाची कोणीएक िी होती; ती थवतीरा नगरची असन जाांर्ळी ां विे ठवकीत असे; ती दे वाची
र्स्त्रक्त करणारी होती. ठतने आमचे र्ाषण ऐकले; ठतचे अांतः करण प्रर्ने असे प्रफस्त्रल्लत केले की पौलाच्या
साांगण्याकडे ठतने लक्ष ठदले.

विवलप्पै येथे लुविया िी व्यावसावयक मविला जां भळ्या विां ची व्यापारी िोती. विवलप्पै येथे
चचच म्हणजे मं डळीस आणण्यासाठी परमेश्वराने वतचे घर उघडण्यासाठी वतचा उपयोग
केला. “मग ते बंविशाळें तून वनघून लुविये च्या घरीं गेले, बं धुजनां स भेटून त्यां नीं त्यां ना धीर
विला आवण तेथून ते मागच स्थ झाले” (प्रेवषतां ची कृत्ये 16:40)
अस्त्रिला आठण ठप्रस्त्रिल्ला
प्रे. कृत्े 18:1-4
1 त्ानांतर तो अथे नै सोडन कररां थास गेला.
2 तेव्हाां पांथ येथील अस्त्रिला नाांवाचा कोणीएक यहूदी त्ाला आढळला. सवय यहूद्याांनी ां रोम शहर सोडन जावे
अशी क्लौद्यानें आज्ञा केल्यामळें तो आपली बायकोेे ठप्रस्त्रिल्ला ठहच्यासह इटालीहून नकताच आला होता;
त्ाच्याकडे तो गेला.
3 आठण त्ाांचा व ह्याचा व्यवसाय एक असल्यामळें तो त्ाांच्याजवळ राठहला आठण त्ाांनी ां ठमळन तो चालठवला;
त्ाांचा व्यवसाय राहुट्या करण्याचा होता
4 तो दर शब्बाथ ठदवशी ां सर्ास्थानाांत वादठववाद करून यहूद्याांची व हेल्लेण्याची खात्री करून दे त असे.

अस्त्रिला आवण वप्रस्त्रस्कल्ला िे तंबू तयार करणारे िोते—एक व्यावसावयक जोडपे जे पौलाच्या
सेवेचे भागीिार िोते . कमीत कमी इतर तीन वठकाणी, पौलाने त्याचा सिकारी म्हणून त्यां चा
उल्ले ख केला आिे (रोम 16:3; 1 कररं थ 16:19; 2 तीमथ्य 4:1)).
फीबी, यठनया आठण इतर स्त्रिया
रोम. 16:1-7
1 ठकांठियाांतील मांडळीची सेठवका-आमची बहीण फीबी-ठहची मी तम्हाांला ठशफारस कररतोां;
2 अशासािी ां की ां, तम्ही ां पठवत्र जनाांस योग्य असा ठतचा प्रर्मर्ध्ें स्वीकार करावा, आठण ज्ा ज्ा कामाांत ठतला
तमची गरज लागेल त्ाांत ठतला साहाय्य करावे; कारण ती स्वतः पष्कळ जणाांस व मलाठह साहाय्य करणारी
अशी झाली आहे.
3 ठिस्त येशमर्ध्ें माझे सहकारी, ठप्रि व अस्त्रिला ह्याांना सलाम साांगा;
4 त्ाांनी ां माझ्या ठजवाकररताां आपला जीव धोक्याांत घातला, त्ाांचे आर्ार केवळ मीच माठनतोां असें नव्हे तर
पराष्टरीयाांच्या सवय मांडळयाही माठनतात.
5 जी मांडळी त्ाांच्या घरी जमत असते ठतलाठह सलाम साांगा; माझा ठप्रय अपैनत ह्याला सलाम साांगा; तो
ठिस्तासािी आठशया दे शाचे प्रथम फळ आहे.
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6 मरीयेला सलाम साांगा; ठतने तमच्यासािी ां फार श्रम केले आहेत.
7 माझे नातेवाईक व सोबतीचे बांठदवान् अांिोनीक व यठनया ह्याांना सलाम साांगा; ते प्रेठषताांमर्ध्े नामाांठकत
आहेत व माझ्यापवीच ते ठिस्तामर्ध्े होते.

विबी, एक वडकन िोती जी मंडळीच्या कािी व्यवसायांची प्रमुख िोता. युवनया िी एक िी प्रेवषत
पौलाबरोबर सिकमी िोती. पौलाबरोबर सेवेत सिभागी इतरिी कािी स्त्रिया िोत्या, ज्ांस त्याने
“ह्या ज्ा स्त्रियांनी माझ्याबरोबर सुवातेच्या कामी श्रम केले”म्हणून संबोवधले (विवलप्पै. 4:3)).
परं परागत घरगुती वातावरणाच्या बािेर परमेश्वराने स्त्रियांचा उपयोग करून त्यां स आपल्या कामात
कसे सामील िोतो याचे िे एक वविंगावलोकन आिे .

िीचे प्राथठमक पाचारण
बायबल अगिी स्पष्टपणे सां गते आिे की िीचे प्राथवमक पाचारण म्हणजे वतच्या पतीची
पत्नी, मुलां ची आई आवण घराची िे खभाल करणारी िे आिे .
1 तीमथ्य. 5:14
ह्यास्तव माझी इच्छा अशी आहे की, तरूण ठवधवांेानी ां लग्न करावे, मलें प्रसवावी, घर चालवावे आठण
ठवरोधकाला ठनांदा करण्यास ठनठमि साांपड दे ऊ नये.

“घर चालववणे” ‘oikodespoteo’ (Gr.) = कुटू ं बाची प्रमुख असणे, घराचे संचालन करणे.
तीतास पत्र 2:4-5
4 त्ाांनी तरुण स्त्रियाांना असे ठशक्षण द्यावे की, त्ाांनी आपल्या नवऱ्याांवर व मलाबाळाांवर प्रेम करावे;
5 त्ाांनी मयायदशील, शद्धाचरणी, घरचे काम पाहणाऱ्या, मायाळ, आपापल्या नवऱ्याच्या अधीन राहणाऱ्या,
असे असावे, म्हणजे दे वाच्या वचनाची ठनांदा होणार नाही.

“घरचे काम पािणाऱ्या ‘oikouros’ (Gr.) ‘oikos’ वरून (वासस्थान, घर, कुटू ं ब) आवण ‘uros’ (रक्षक,
पािरे करी).
म्हणून, ‘oikouros’ (Gr.) = घरी रािणारी, 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 बािेरील, कामाच्या वठकाणी गुंतलेले असणे योग्य आिे काय?
उत्तर “िोय“ आिे.
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कामाच्या ठिकाणी स्त्रिया
•

बायबलमध्ये कोठे िी स्त्रिया कामाच्या वठकाणी नसाव्यात िे स्पष्टपणे नमूि केलेले नािी.
बायबलच्या स्पष्टीकरणात, बायबलमध्ये एखाद्या गोष्टीला ववरोध नसल्यास, त्याचा अथच असा
आिे की परमेश्वर आपल्याला इतर संबंवधत शािवचनांद्वारे ठरवलेल्या िद्दीत योग्य वनणचय
घेण्याची परवानगी िे तो.

उिािरणाथच, परमेश्वर म्हणाला, “मी तुमचा िे व परमेश्वर आिे ,¦ परं तु त्याने औषधे घेण्याचे वकंवा
डॉक्टरकडे जाण्याचे टाळण्यास सां वगतले नािी. पण कािींनी याचा चुकीचा अथच लावला आिे . बरे
िोण्यासाठी आपण परमेश्वराकडे पािण्याची गरज आिे , परं तु आपण आजारी असताना औषधे घेणे
वकंवा डॉक्टरांना भेट िे णे चुकीचे नािी. तशाच प्रकारे , िे व म्हणाला की िीचे प्राथवमक पाचारण
म्हणजे वतच्या पतीसाठी पत्नी, वतच्या मुलांसाठी आई असणे आवण घराची िे खभाल करणे िोय.
परं तु त्याने असे म्हटले नािी की िी व्यवसायात गुंतणार नािी. म्हणून पववत्र शािाचा चुकीचा अथच
लावता कामा नये.
•

कृपेची भेट लोकांना िी आिे की पुरुष िे न पािता विली जाते.

रोम 12:6-8
6 आपल्याला प्राप्त झालेल्या कृपादानाांप्रमाणे आपल्याला ठनरठनराळी कृपादाने आहेत, म्हणन ईश्वरी सांदेश
साांगायचा असल्यास आपण तो आपल्या ठवश्वासाच्या प्रमाणाने साांगावा;
7 सेवा करताना सेवेत तत्पर असावे, ठशकवणाऱ्याने ठशक्षण दे ण्यात,
8 बोध करणाऱ्याने बोध करण्यात तत्पर असावे, दान दे णाऱ्याने ते औदायायने द्यावे, अठधकाऱ्याने आपले काम
आस्थेने करावे, दया करणाऱ्याने ती सां तोषाने करावी.

अशा स्त्रिया असतील ज्ां च्याकडे नेतृत्व, प्रशासन, अध्यापन, भववष्यवाणी आवण उत्तम आवथचक
क्षमता असतील. ह्या िे णग्या वलंगाच्या आधारे विल्या गेलेल्या नािीत. िी कृपािाने चालवण्याची
शक्यता असलेल्या जागांपैकी एक म्हणजे घराच्या बािेर, कामाच्या वठकाणी.
नीवतसूत्रे 31 मध्ये, िीचे वणचन घरातल्या वतच्या कौशल्यांबद्दलच नािी तर ती वतच्या घराबािेरच्या
कायाचतिी गुंतलेली असल्याचे विसून आले आिे , त्यातील कािी स्पष्टपणे वतच्या व्यवसायात वतच्या
सिभागी िोण्याचे सूचक आिेत. याचे कारण असे की परमेश्वराने वतला ते करण्याचे कृपािान विले
आिे
नीठतसत्रे 31:16,19,24
16 शेताची चैकशी करून ते ती ठवकत घेते; ती आपल्या हातच्या कमाईने िाक्षाांचा मळा लावते.
19 ती चाती आपल्या हाती घेते, ती हाताांनी चरकी धरते.
24 ती तागाची विे करून ठवकते, व्यापाऱ्याांना कमरबांद ठवकत दे ते.

•

अशा पररस्त्रस्थतीत जेव्हा पुरुषाने आपली जबाबिारी कुटुं बावर सोडून विली असेल.

6

कामाच्या वठकाणी स्त्रिया

िे वपत्याच्या अनुपस्त्रस्थतीत वकंवा पती नसल्यावर आिे . अशा पररस्त्रस्थतीत, जर त्या िीकडे मुलांची
काळजी घेण्याची जबाबिारी असल्यास, पुढाकार घेणे, बािेर जाणे, पैसे वमळवणे, मागचिशचन करणे
आवण घराचे व्यवस्थापन करणे इत्यािींचे स्वातंत्र्य वतला आिे . आपण वतला पौलाची िी सूचना िे ऊ
शकत नािी, “म्हणून माझी इच्छा अशी आिे की, तरुण ववधवांनी लग्न करावे, मुले प्रसवावीत, घर
चालवावे आवण ववरोधकाला वनंिा करण्यास वनवमत्त सापडू िे ऊ नये” (1 तीमथ्य 5:14) आवण वतने
घरीच रािावे आवण त्यांना कावळ्यांकडून खायला वमळावे अशी अपेक्षा करू शकत नािी!
•

आवथचक कारणांमुळे ते आवश्यक असू शकते अशा पररस्त्रस्थतीत.

जर पती घरी असेल आवण काम करत नसेल वकंवा जर तो करीत असलेली कमाई घरासाठी पुरेशी
नसेल तर त्या मविलेला बािे र जाऊन आवथचक मित करण्यासाठी काम करावे लागेल आवण घराचे
व्यवस्थापनिी करावे लागेल.

ठचांतन
1. एखाद्या िीने कामाच्या वठकाणी असणे योग्य आिे याचा आपण कसा वनष्कषच काढाल?
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2. काययस्थळातील स्त्रिया कटां ब, कायय आठण त्ाांचे स्वतः चे आस्त्रिक जीवन
कसे सांतठलत करू शकतात?

कुटू ं ब, काम आवण त्यां चे स्वतः चे आस्त्रिक जीवन संतुवलत करणे िे पु रुषां पेक्षा श्रवमक
मविलां साठी मोठे आव्हान ठरते. पुरुष कामावरून घरी परततात आवण सेवा विली
जाण्याची अपेक्षा करतात. परं तु काम करणारी िी केवळ बािे र जाऊन नोकरी करत नािी
तर घरी परत येते आवण आपल्या पती आवण मुलां ची सेवा करण्यासाठी पु न्हा काम करते.

परमेश्वर एक व्यक्ती म्हणन िीस मल्यवान समजतो
स्त्रियां नी िे लक्षात ठे वले पाविजे की परमेश्वर त्यां च्या िी िोण्याचा ववचार न करता व्यक्ती
म्हणून त्यां स मूल्यवान जाणतो. उत्पवत्त 3:16 नुसार मानवजातीच्या पतनातचा एक शाप
म्हणजे िीची इच्छा वतच्या पतीकडे असेल. त्याचा पररणाम म्हणून, प्रत्येक िी वतची
ओळख म्हणून वतच्या पतीकडे पिात असते. ती त्याचे आडनाव िे खील चालवते . वतचे संपूणच
ववश्व, इतकेच काय वतचे स्वतः चे मू ल्य िे खील त्याच्यापासून आलेले विसते.
स्त्रियां नो, तु म्ही प्रत्ये काने आपल्या पतीकडून आपली नजर िटवून परमेश्वराकडे आपले
लक्ष केंवित केले पाविजे कारण तो व्यक्ती म्हणून तुम्हास मूल्यवान जाणतो. आपली इच्छा
परमेश्वराकडे असणे आवश्यक आिे . आपल्या योग्यतेसाठी आवण ओळखीसाठी
त्याच्याकडे पिा
गलती. 3:28
यहूदी व हेल्लेणी, गलाम व स्वतांत्र, परुष व िी, हा र्ेदच नाही; कारण तम्ही सवय जण ठिस्त ये शच्या िायी
एकच आहात.

परमेश्वराच्या राज्ात वलंगभेि नािी. मुस्त्रक्त पावलेेेले आवण आशीवाचि, अवभषेक, कृपािान,
पाचारण, आवण परमेश्वराद्वारे विलेली सेवािाने या बाबतीत िी आवण पुरुष िोघेिी समान आिेत.
1 कररां थ. 11:3,11-12
3 प्रत्ेक परुषाचे मस्तक ठिस्त आहे; िीचे मस्तक परुष आहे, आठण ठिस्ताचे मस्तक दे व आहे, हे तम्हाांला
समजावे अशी माझी इच्छा आहे.
11 तरी प्रर्मर्ध्े परुष िीपासन वेगळा नाही आठण िी परुषापासन वेगळी नाही.
12 कारण जशी िी परुषापासन तसा परुष िीच्या द्वारे आहे, आठण सवयकाही दे वापासन आहे.

याच अथाचने पुरुष स्वेच्छेने स्वतः ला विस्ताच्या नेतृत्वाअधीन आणतो, ज्ाप्रमाणे विस्त, जरी
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वपत्याबरोबरीचा असला, तरीिी पृथ्वीवर असतांना त्याने स्वतः ला स्वेच्छेने वपत्याच्या अधीन केले,
त्याचप्रमाणे िीसुद्धा स्वेच्छेने स्वतः ला पुरुषाच्या नेतृत्वाधीन करते. याचा अथच असा नािी की ती
कोण आिे आवण ती जे कािी करते ते वतला पुरुषापेक्षा कवनष्ठ िजाच िे ते. पुरुष आवण िी प्रभूमध्ये
परस्पर अवलंबून आिेत (1 कररं थ 11:11). आवण पुरुष आवण िी िोघेिी त्यांचे जीवन, ओळख
आवण इतर सवच गोष्टी परमेश्वराकडून प्राप्त करतात!

आपल्या पठहल्या प्रेमास आठलांगन द्या
स्त्रियां नो, तुमचे पविले प्रेम तुमचा पती नािी! आपले प्राथवमक लक्ष परमेश्वरासोबतचे
वजव्हाळ्याचे नाते वनमाच ण करणे आिे .
लक 10:38-41
38 मग ते पढे जात असता तो एका गावात आलाय तेव्हा माथाय नावाच्या एका िीने त्ाचे आपल्या घरी स्वागत
केले.
39 ठतला मरीया नावाची एक बहीण होतीय तीही प्रर्च्या चरणाांजवळ बसन त्ाचे र्ाषण ऐकत राठहली.
40 तेव्हा माथेला फार काम पडल्यामळे ठतची ताराांबळ उडाली आठण ती पढे येऊन म्हणाली, “प्रर्जी, माझ्या
बठहणीने माझ्या एकटीवर कामाचा र्ार टाकला आहे, ह्याची आपल्याला पवाय नाही काय? मला साहाय्य
करायला ठतला साांगा.”
41 प्रर्ने ठतला उिर ठदले, “माथे, माथे, त पष्कळ गोष्टी ांठवषयी काळजी व दगदग करते स.”

या पररच्छे िात, माथाच एक वववशष्ट गृविणीचे प्रतीक आिे , ती सवच स्वयंपाक करते आवण येशूची सेवा
करण्यावर लक्ष केंवित करते. पण येशू वतला सांगतो की ववसावा घे आवण त्याच्या पायाजवळ बैस
आवण मरीया जे करीत आिे ते कर. स्त्रियांनो, तुम्ही “माथाच“ बनण्यापूवी आपले प्राधान्य “मरीया“
बनण्यास द्यावे. अथाचत, याचा अथच असा िोत नािी की आपण येशूच्या पायाजवळ बसताच “मरीया”
िोऊ शकता आवण आपल्या पतीस घरात कायच करण्यासाठी “माथाच “ बनवू शकता! ते आपल्या
जबाबिारीत अपयशी िोणे ठरे ल. आपण िोन्ही केले पाविजे.

पत्नी, आई आठण गृठहणी म्हणन आपले प्राथठमक पाचारण स्वीकार करा आठण पणय
करा
बऱ्याच कामकाजी स्त्रियां साठी िे एक मोठे आव्हान असू शकते. कायाचलयात स्त्रियांना त्यांच्या
कामासाठी िर मविन्याच्या अखेरीस पैसे विले जातात आवण त्यांना कािी बवक्षसे, मान्यता वकंवा
बढती वमळते, ज्ामुळे त्यां ना कतृचत्वाची जाणीव िोते. िु सरीकडे , घरी, स्त्रियांना यापैकी कािीिी
वमळत नािी. परं तु जर स्त्रिया या प्राथवमक पाचारणामध्ये अयशस्वी झाल्या, तर कामाच्या वठकाणी
यशस्वी िोण्याचे कािी मोल ठरणार नािी.
टीप: सािवजकच, जर आपण वववावित नसलात तर िे आपणास अद्याप लागू िोणार नािी. वकंवा
जर आपण वयोवृद्ध असाल तर िी एक गोष्ट आपण आधीच पूणच केली असेल.

ठिस्ताच्या दे हात आपल्या पाचारणाचा स्वीकार करा
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स्त्रिया, कामाच्या वठकाणी आपले पाचारण स्वीकार करण्यापूवी आपण िे लक्षात ठे वले पाविजे की
विस्ताच्या िे िात प्रत्येक िीला स्थान आिे . स्त्रिया त्याकडे िु लचक्ष करतात वकंवा ववसरून जातात
आवण कामावर धाव घेतात. विस्ताच्या िे त आज अनेक िरवलेल्या माता आिेत. ज्ा स्त्रिया तरुण
स्त्रियांसाठी ईश्वरभक्तीचा आिशच म्हणून समजल्या जातात, त्या परमेश्वराच्या घरात नािीशा झाल्या
आिेत कारण त्या बािेर कामात व्यस्त आिेत. विस्ताच्या िे िात प्रत्येक िीची ईश्वर-वनयुक्त सेवा
आिे. विस्ताच्या शरीरात आपले कायच शोधा आवण पूणच करा!

आपल्या कामाच्या ठिकाणी आपल्या पाचारणाचा स्वीकार करा
ज्ा स्त्रियांस कायचस्थळी पाचारण करण्यात आले आिे ते कामाचे वठकाणी त्यांच्या पाचारणाचा
स्वीकार करून, अंगीकार करून आवण ते पाचारण पूणच करून परमेश्वराच्या राज्ात मित्त्वपूणच
योगिान िे ऊ शकतात.

व्यावहाररक ठनदे श
•

•

•

•

आपले हृिय कोठे आिे िे समजून घ्या—जर आपले हृिय घरात समाधानी असेल तर तेथे
कािीिी चुकीचे नािी. जर आपल्या हृियाला कामाच्या वठकाणी एखािा ठसा उमटवायचा
असेल तर किावचत आपण या गोष्टीचा ववचार केला पाविजे.
आपली कृपािाने व पाचारण समजून घ्या—परमेश्वराने आपणास कामाच्या वठकाणासाठी
प्रवशवक्षत केले आिे काय, कृपािान विले आिे काय? तर मग िे वाने आपल्याला जे सोपवले
आिे त्याचा अपव्यय करू नका.
आपले प्राधान्य जाणून घ्या—िे जरी खरे असेल की आपल्या अंतः करणात कामाच्या वठकाणी
आपणास ठसा उमटवायची इच्छा असेल आवण किावचत तसे करण्याचे कृपािान िे खील
आपणास प्राप्त झाले असेल, तरीिी िे शक्य आिे की कािी काळपयंत आपले प्राधान्य आपल्या
मुलांना असेल. ते लिान असताना ववशेषेकरून िे खरे ठरे ल. आपण त्यागपूणच भावनेने आपल्या
जीवनाचा तो काळ कामाच्या वठकाणी पाऊल टाकण्याऐवजी आपल्या मुलांत गुंतवू शकता.
आपल्या मयाचिा जाणून घ्या—आपण न मोडता वकती पुढे ताणू शकतो याबद्दल आपल्यातील
प्रत्येकाची वेगळी क्षमता आिे. आपल्याला आपल्या मयाचिा मावित असणे आवश्यक आिे .
पत्नी, आई, गृविणी आवण कामाच्या वठकाणी असलेली िी असणे खूप आव्हानािक असू
शकते. आपल्याकडे वाढण्याची क्षमता असल्यास—जा! अन्यथा, आपल्या मयाचिेत रिा!

जर आपणास कामाच्या वठकाणी पाचारण करण्यात आले असेल तर त्याववषयी िोषी वाटू न घेऊ
नका कारण परमेश्वराने आपणास कृपािान आवण कृपािी विली आिे . याचा अथच िा आिे की
आपण कामाच्या वठकाणी असावे अशी त्याची इच्छा आिे . म्हणून या संधीचा उपयोग करून घ्या.
जर आपणास गृविणी म्हणून पाचारण असेल तर आपण केवळ पत्नी आवण आई आिोत,
व्यवस्थापक वकंवा मुख्य कायचकारी अवधकारी नािी. म्हणून स्वतः ला िीन वकंवा कवनष्ठ िजाचचे
समजू नका. जर आपण आपल्या पविल्या प्रीतीचा स्वीकार करता—परमेश्वराचा, आवण आपल्या
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प्राथवमक पाचारणाचा, तर आपले प्रवतिळ मोठे असेल. कारण तो आपणास एवढे च काय ते मागत
आिे. िक्त लक्षात ठे वा, यापैकी प्रत्येकास आपल्या जीवनासाठी परमेश्वराच्या वैयस्त्रक्तक
पाचरणाचा, त्याच्या वैयस्त्रक्तक इच्छे चा स्वीकार करावयाचा आिे .

ठचांतन
1. प्रभूपासून आपले जीवन आवण ओळख प्राप्त करण्यासाठी िी कोणत्या गोष्टींचा स्वीकार
करू शकते?
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3. स्त्रिया कामाच्या ठिकाणी असलेली आव्हाने कशी हाताळतात?

ताण
िा ववभाग पु रुष आवण स्त्रिया िोघां नािी लागू आिे . घरी आवण कामाच्या वठकाणी िोन्ही
जबाबिाऱ्या असल्यामु ळे आपल्या सवां नाच तणाव आिे . मी आपल्या स्वतः च्या जीवनाचे
उिािरण िे ऊ इस्त्रच्छतो, मला घर व चचच िोन्ही वठकाणचे व्यवस्थापन करावे लागते ,
अशावे ळी तणावमुक्त करण्यात आवण िबावाचा सामना करण्यात िोन गोष्टींनी माझी मित
केली आिे .
•

प्रभू वर अवलं बून रािण्यास वशकणे

यशायाह 26:3
ज्ाचे मन तझ्या िायी स्त्रस्थर झाले आहे त्ाला त पणय शाांती दे तोस, कारण त्ाचा र्ाव तझ्यावर असतो.

“समस्यािक पररस्त्रस्थती” ववद्यमान आिेत या गोष्टीचा नाकार न करता—िक्त त्यांच्यावरच आपले
मन न लावता आपण आपले मन प्रभुवर लावावे जो समस्यांपेक्षा मोठा आिे . तो राजा आिे ज्ाचे
वािळावर वचचस्व आिे, आवण म्हणून लाटांचा आवण वािळांचा ववचार न करता, जेव्हा आपण त्या
राजाकडे वर पािण्याचा वनणचय घेतो जो त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ आिे , तेव्हा तो आपणास पूणच शांती िे ईल.
कधी कधी मी आपली शां ती गमावून बसतो आवण तणावग्रस्त िोतो, पण मी त्या स्त्रस्थतीत जास्त
काळ राित नािी. मी परत पूवचस्त्रस्थतीत येतो आवण आपले लक्ष प्रभूकडे लावतो जो वािळापेक्षा श्रेष्ठ
आिे.
•

परमेश्वराच्या वचनावर मनन करण्यास वशकणे

परमेश्वराच्या वचनावर मनन केल्याने आपण तणावमुक्त िोतो. जर एखािी गोष्ट आपल्या जीवनात
मोठा तणाव आवण िबाव उत्पन्न करीत असेल, तर या पररस्त्रस्थतीववषयी परमेश्वराच्या वचनावर
ववचार करा आवण जेव्हा आपण असे कराल तेव्हा त्याचे वचन आपणास भीतीऐवजी ववश्वासाने
पररपूणच करील. भीती ताण उत्पन्न करते. ववश्वास आिववश्वास उत्पन्न करतो, तणावमुक्त आवण
शांतवचत्त रािण्यात आपली मित करतो.

स्पधाय
•

वनरोगी स्पधाच चां गली गोष्ट आिे .

जेव्हा आपण 100 मीटरची शयचत धावता, आपण नव्याने जन्मलेले, आत्म्याने भरलेले, अन्यान्य भाषा
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बोलणारे , भूते काढणारे विस्ती असलात तरीिी आपण शयचतीत इतर प्रवतस्पध्े्यांचा िात धरून
शयचतीत धावण्याची अपेक्षा करू शकत नािी! आपल्याला अगिी सुरुवातीपासून शेवटच्या
ओळीपयंत आपले सवोत्तम िे णे आवश्यक आिे . वनरोगी स्पधाच सवोत्तम आणते. त्याचप्रमाणे
कामाच्या वठकाणी स्पधाच िक असणे ठीक आिे . परं तु िे योग्य मागाचने करावे आवण आपल्या
प्रवतिळासाठी िे वाकडे पिावे.
कलस्सै 3:22-24
22 दासाांनो, तम्ही सवय गोष्टी ांत आपल्या व्यवहारातल्या धन्याां च्या आज्ञा पाळा, माणसाांना सांतोषवणाऱ्या
नोकराांसारखे तोांडदे खल्या चाकरीने नका; तर सालस मनाने प्रर्ची र्ीती बाळगन पाळा.
23 आठण जे काही तम्ही करता ते माणसाांसािी म्हणन करू नका तर प्रर्सािी म्हणन ठजवे र्ावे करा.
24 प्रर्पासन वतनरूप प्रठतफळ तम्हाांला ठमळे ल हे तम्हाांला माहीत आहे. प्रर् ठिस्ताची चाकरी करत जा.

कामाच्या वठकाणी प्रामावणक आवण नैवतक मागाच ने स्पधाच करण्यात कािीिी चूक नािी.
प्रामावणकपणाचा ववजय िोतो!

परुष ठमथ्याठर्मान आठण ठलांगर्ेद
अनेक संस्थांचा असा अवलस्त्रखत कायिा असतो की ते केवळ पुरुषांना बढती िे तात. अनेक
स्त्रियांना या पूवचग्रिाचा अनुभव करावा लागतो. तसेच, एकाच पिावर असलेल्या स्त्रियांना पुरुषांच्या
बरोबरीचे वेतन नािीत. जर आपण अशा पररस्त्रस्थतीत असाल तर भांडू नका. िक्त परमेश्वराकडे
पिा आवण लक्षात ठे वा की पिोन्नती त्याच्याकडूनच येते आवण परमेश्वर आपल्या िाताच्या कामास
यश िे ण्यात सक्षम आिे. एखाद्याला आपल्या मागाचपासून कसे काढावे िे त्याला मावित आिे
जेणेकरून आपणास बढती वमळू शकेल.
स्तोत्र 75:6-7
6 कारण उन्नती ही पवेकडन नव्हे, पठिमेकडन नव्हे, व अरण्याकडनही नव्हे;
7 तर न्याय करणारा दे व आहे; तो एकाला खाली पाडतो व दसऱ्याला वर चढवतो.

लैंठगक प्रस्ताव
आपण अशा पररस्त्रस्थतीत स्वतः ला पाित आिात का जेथे आपण आपल्या बॉसवर लैंवगक
कृपा केल्यावशवाय आपली बढती िोण्याची शक्यता नािी? जेव्हा त्या क्षेत्रात वाकण्याचा
िबाव येत असेल तेव्हा स्त्रस्थर उभे रिा आवण म्हणा, “नािी!” वाकू नका वकंवा तडजोड करू
नका. शुद्ध रिा. स्वच्छ रिा. जे वववावित आिे त त्यां नी आपल्या पतीशी एकवनष्ठ रािावे, मग
कािीिी का िोईना.
•

आपल्या कामाच्या वठकाणी परमेश्वर आपला रक्षक आिे .

स्तोत्र 3:3
तरी हे परमेश्वरा, त माझ्यार्ोवती कवच आहेस; त माझा गौरव, माझे डोके वर करणारा आहेस.
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स्तोत्र 27:1
परमेश्वर माझा प्रकाश व माझे तारण आहे; मी कोणाची र्ीती बाळग? परमेश्वर माझ्या ठजवाचा दगय आहे मी
कोणाचे र्य धरू?

•

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

तीतास पत्र 2:4-5
4 त्ाांनी तरुण स्त्रियाांना असे ठशक्षण द्यावे की, त्ाांनी आपल्या नवऱ्याांवर व मलाबाळाांवर प्रेम करावे.
5 त्ाांनी मयायदशील, शद्धाचरणी, घरचे काम पाहणाऱ्या, मायाळ, आपापल्या नवऱ्याच्या अधीन राहणाऱ्या, असे
असावे, म्हणजे दे वाच्या वचनाची ठनांदा होणार नाही.

व्यवसायाची ठनवड
कािी स्त्रिया इव्हेंट्स मॅनेजमेंट, करमणूक, िॅशन वडझायवनंग आवण यासारख्या व्यवसायांमध्ये
सामील असतात. आजूबाजूला पाप आिे म्हणून आपण अशा व्यवसायांपासून िू र पळण्याची गरज
नािी. आपणास िे आवडो, वकंवा न आवडो िे िु ष्कृत्य जवळजवळ सवचच उद्योगांत आवण
कंपन्यांमध्ये आढळू न येते. येशूने आम्हाला जगात रािण्यास सांवगतले, त्यापासून पळू न जाऊ नका.
आपल्या व्यवसायातिे िे तत्व लागू करा.
योहान 17:14-18
14 मी त्ाांना तझे वचन ठदले आहे; जगाने त्ाांचा द्वे ष केला, कारण जसा मी जगाचा नाही तसे तेही जगाचे नाहीत.
15 त त्ाांना जगातन काढन घ्यावेस अशी ठवनां ती मी करत नाही, तर त त्ाांना वाइटापासन राखावे अशी ठवनांती
करतो.
16 जसा मी जगाचा नाही तसे तेही जगाचे नाहीत.
17 त त्ाांना सत्ात समठपयत कर; तझे वचन हेच सत् आहे.
18 जसे त मला जगात पािवले स तसे मीही त्ाांना जगात पािवले.

जर आपला व्यवसाय आपल्याला आपला ववश्वास, आचरण, चाररत्र्य, सि् गुण आवण
सत्यवनष्ठतेशी तडजोड करण्यास भाग पाडत असेल तर आपल्याला त्या पिापासून िू र
करून घ्यावे लागेल आवण त्या उद्योगात िु सऱ्या स्थानावर जावे लागे ल. ये शूप्रीत्यथच आवण
आपल्या ववश्वासात उभे रिा. िरक घडवून आणा. आपल्या संस्थेतील बिलाचे एजंट बना.
लोक जेथे आिे त तेथे परमेश्वराला आपली गरज आिे , कारण त्यां च्याशी बोलण्यासाठी
आपला आवाज, त्यां च्यावर िात ठे वण्यासाठी आपले िात आवण त्यां च्यावर प्रेम प्रिवशचत
करण्यासाठी आपल्या जीवनाची त्याला गरज आिे . तर, वातावरण नैवतकदृष्ट्या
आव्हानािक असले तरीिी तेथे रिा. तथावप, आपण अशा वातावरणाने प्रभाववत न िोता
त्याचा प्रभाव पाडण्यासाठी आस्त्रिकररत्या दृढ आिात याची खात्री करा.
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ठचांतन
1. एक िी म्हणून, आपल्या कामाच्या वठकाणी आपण ज्ा सामान्य आव्हानां ना सामोरे
जाऊ शकता त्यां चा आपण कसा सामना करू शकता ते आठवा.
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4. दहेरी-उत्पन्न कटां बाचे नकसान : ते कसे टाळावे

जेव्हा पती-पत्नी िोघेिी कामाच्या वठकाणी गुंतलेले असतात तेव्हा कािी धोके वकंवा समस्या
उद्भवतात:

धोके
परस्पर ठनर्यरतेऐवजी स्वतांत्रता आठण आिठनर्यरता

जेव्हा पती-पत्नीचे वैयस्त्रक्तक बँ क खाते , कार, क्रेवडट काडच इत्यािी असतात तेव्हा ते
एकत्रतेत वाढ करण्याऐवजी अवधक स्वतंत्र िोतात.
जोडीदाराांमधील स्पधाय
एकाच उद्योगात काम करणाऱ्या योग्यतापात्र पती-पत्नी पगाराच्या आवण पिां च्या बाबतीत
तुलना आवण स्पधाच करू लागतात.
काययस्थळाशी ठववाह करणे
कािी जोडीिार वेिीवर “मी करतो” असे म्हणून एकमेकास वचन िे तात आवण िु सऱ्या
विवशी कामाच्या वठकाणी जाऊन “मी िे सुद्धा करतो” असे म्हणतात. ते आपला सवच वेळ
कामावर घालवतात आवण त्यां च्या कामाच्या वठकाणाशी लग्न करतात!
जास्त पैसे पण कमी वेळ
आपल्याला अवधक पैसे िवेत वकंवा मित्वाच्या गोष्टी एकत्र करण्यासाठी जास्त वेळ पाविजे? या
क्षणी, जोडीिाराने वनवड करणे आवश्यक आिे . अशा कािी गोष्टी आिेत ज्ा पैशाने कधीिी ववकत
घेता येत नािीत. पैसा आम्हाला एक अि् भुत जोडीिार वकंवा चांगली मुले ववकत घेऊन िे ऊ शकत
नािी. एकत्र वेळ घालववल्याने एका उत्तम वैवाविक जीवनाची वनवमचती िोते. मुलांना चांगल्याप्रकारे
वशकवले जाते, संगोपन केले जाते आवण प्रवशक्षण विले जाते.
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अठत काम करणाऱ्या स्त्रिया
िु िेरी उत्पन्न कुटुं बात, िे शक्य आिे की िी घराच्या आत आवण बािे र िोन्ही वठकाणी काम
करे ल आवण पररणामी वतला जास्त काम आवण थकवा ये ईल. िे मित्वाचे आिे की जेव्हा
पती-पत्नी िोघेिी कामाच्या वठकाणी गुंतलेले असतात तेव्हा पतीनेिी घरगुती जबाबिाऱ्या
मोठ्या प्रमाणात वाहून घ्याव्यात जेणेकरून पत्नीला जास्त काम करणे भाग पडू नये.

दहेरी-उत्पन्न कटां बासािी कारय वाईचे उपाय
खरे मल्य समजन घ्या
आपण संपूणच जग वमळववले आवण आपले घर, कुटू ं ब आवण मुले गमावल्यास, आपण खरे मूल्य
गमावले आिे . आमच्या विवसांतील कािी अत्यंत प्रशंसनीय उद्योगपती म्हणजे घटस्फोवटत, िु सरे
आवण वतसरे लग्न केलेले लोक आिेत. त्यांनी किावचत उद्योगात बिल घडवून आणले असतील,
मोठी मिामंडळे स्थापन केली असतील आवण जगववख्यात असतील, परं तु त्यांचे कौटुं वबक जीवन
ववष्कळीत झाले आिे . मग आल्या मनात ववचार येतो की िक्त लग्न म्हटल्या जाणाऱ्या “संस्थेस” ते
ज्ांस िक्त एक पत्नी िोती का सांभाळू शकले नािीत! त्यांना स्वतः ची घरे व्यवस्थावपत करता
आली नािीत िी िु ः खाची गोष्ट आिे. आपल्यासाठी सवाचत मौल्यवान काय आिे याची वनवड करणे
जरूरी आिे —जगाची वािवाि वमळववण्याऐवजी—उत्तम वैवाविक जीवन आवण धावमचक मुले.

वेळेचा समतोल साधण्यासािी जाणीवपवयक प्रयत्न करा
जरी आव्हाने व िबाव खूप मोठे असले तरीिी आपला वेळ आवण शक्ती योग्यप्रकारे
ववतररत करण्यासाठी जाणीवपू वचक आवण सतत प्रयत्न केले पाविजेत—परमे श्वरासोबत वे ळ,
घरी वे ळ, परमे श्वराच्या मं विरात वेळ आवण कामाच्या वठकाणी वेळ. एमी मला याची सतत
आठवण करून िे ते आवण मी नेिमी िे लक्षात ठे वण्याचा प्रयत्न करतो.
दोनचे सामथ्यय ठवकठसत करा
उपदे शक 4:9-12
9 एकट्यापेक्षा दोघे बरे ; कारण त्ाांच्या श्रमाांचे त्ाांना चाांगले फळ प्राप्त होते.
10 त्ाांच्यातला एक पडला तर त्ाचा सोबती त्ाला हात दे ईल; पण जो एकटा असन पडतो त्ाला हात दे ण्यास
कोणी नसते; त्ाची ददय शा होते.
11 दोघे एकत्र ठनजले तर त्ाां ना ऊब येते; एकट्याला ऊब कशी येईल?
12 जो एकटा असतो त्ाला कोणी माणस र्ारी झाला तर त्ाचा प्रठतकार दोघाांना करता येईल; तीनपदरी दोरी
सहसा तटत नाही.

जेव्हा िोनची शक्ती असते, तेव्हा िु प्पट शक्ती असते आवण आपण िु प्पट यश वमळवण्यास सक्षम
असतो. जर पती-पत्नी सवच क्षेत्रात एकत्र येऊ शकतात, तर एकवत्रतपणे ते बरे च कािी करू
शकतात आवण आणखी प्रयत्न करू शकतात, पुढे वाढू शकतात, आवण उच्च पातळीवर पोिोचू
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शकतात, प्रत्येक जण एकयाने असे करण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा िे अवधक िायद्याचे आिे .
पतींनीसुद्धा घरी आपली भूवमका पूणच करण्यास वशकले पाविजे, ववशेषतः जेव्हा बायका बािेर
नोकरी करतात तेव्हा.
आमच्या स्वतः च्या जीवनात, अॅमी वैद्यकीय डॉक्टर म्हणून प्रवशवक्षत असूनिी आवण वतचा पिव्युत्तर
पिवीचा अभ्यास सुरू असतांनािी, आमची मुले मोठी िोईपयंत वतने वतचा व्यावसावयक कररयर
बाजूला ठे वण्याची ववचारपूवचक वनवड केली. िे सोपे नव्हते, खरे तर कधीकधी खूप वेिनािायक
िोते. तथावप, जेव्हा िोन्ही मुले पूणच विवस शाळे त जाऊ लागली तेव्हा अॅमीने िळू िळू परत आपल्या
जागी काम करावयास सुरूवात केली. वतला पूणच खात्री झाली िोती की वतने आपले कतचव्य पार
पाडले आिे आवण जेव्हा वतला आपल्या मुलांसाठी वतची सवाचत जास्त गरज भासली तेव्हा वतने
त्यागिी केला.

ठचांतन
1. आपण कोणती पावले उचलण्यास सक्षम आिात ज्ामुळे आपल्याला िु प्पट-उत्पन्न
असलेल्या कुटुं बां ना येणाऱ्या सामान्य अडचणी टाळण्यास मित िोईल?
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ऑल पीपल्स चचयसोबत र्ाठगदारी
ऑल पीपल्स चचच स्थावनक मंडळ्यां च्या रूपात संपूणच भारत िे शात, ववशेषतः उत्तर भारतात सुवाताच गाजवीत आपल्या
सरिद्दीपलीकडे सेवा करीत आिे . त्याचे ववशेष ध्येय (अ) पु ढाऱ्यास स्त्रस्थर करणे, (ब) तरूणां स सेवेसाठी सुसज्ज करणे
आवण (क) विस्ताच्या मंडळीची वाढ करणे आिे . तरूणां साठी प्रवशक्षण सम्मेलन, विस्ती पुढाऱ्यासाठी सभां चे संपूणच
वषचभर आयोजन केले जाते. यावशवाय, पुस्तकां च्या वकत्येक िजारो प्रतीच
ं े इं ग्रजी आवण इतर अनेक भारतीय भाषां त
ववनामूल्य ववतरण केले जाते, त्यामागे िे तू िा आिे की ववश्वासणाऱ्यास वचन आवण आत्म्यात वाढ करून द्यावी.
आम्ही आपणास वनमंत्रण िे तो की एका वेळेचे िान पाठवून वकंवा मावसक आवथचक िान पाठवून आवथचकररत्या
आमच्यासोबत भावगिारी करावी. संपूणच राष्टरात िे कायच करता यावे म्हणून जी िानराशी आपण पाठवू शकता, त्यासाठी
आम्ही आपले आभारी राहू.
आपण आपल्या िे णग्या चेक/बैंक डर ाफ्टच्या द्वारे ”ऑल पीपल्स चचच, बेंगलोर“ च्या नावावर आमच्या कायाच लयाच्या
पत्त्यावर पाठवू शकता वकंवा खालील मावितीच्या आधारे आमच्या बँक खात्यात टाकू शकता. अवतररक्त तपशीलासाठी
कृपया या संकेतस्थळास भेट द्या - apcwo.org/give
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कृपया लक्षात ठे वाः ऑल पीपल्स चचचजवळ एिसीआरए परवमट नािी. या कारणास्तव केवळ भारतीय नागररकां चे बँक
अंशिान स्वीकार करता येणार नािी. आपली िे णगी पाठवीत असतां ना, स्पष्टपणे वलिा की आपण एपीसी सेवेच्या कोणज्ा
क्षेत्रासाठी िान पाठवू इस्त्रच्छता.
त्याचप्रमाणे, आमच्यासाठी व आमच्या सेवाकायाच साठी शक्य तेव्हा प्राथचना करणे ववसरता कामा नये.
धन्यवाि आवण परमेश्वर िे व आपणास आशीवाचवित करो!
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Ministering Healing and Deliverance
वरील सवक पुस्तर्े पीिीएफ आवृत्तीत डवनामूल्य िाऊनलोिसाठी आमच्या ििकच्या संर्ेतस्थळावर apcwo.org/books उपलब्ध आहेत. यापैर्ी
र्ाही पुस्तर्े इतर र्ाषांतही उपलब्ध आहेत. ह्या पुस्तर्ांिी डवनामूल्य मुडद्रत प्रत प्राप्त र्रण्यासाठी ई-मेल या िार्द्वारे आमच्याशी संपर्क र्रावा.
तसेि, डवनामूल्य ऑडियो आडण डवडियो संदेश, संदेशािे नोट् स टी.वी. र्ायकक्रम आडण इतर अनेर् सामुग्रींसाठी आमच्या संर्ेतस्थळास र्ेट द्यावी :
apcwo.org

ऑल पीपल्स चचच
बँगलोर शहरात मीठ आडण प्रर्ाश ठरावे, आडण र्ारत दे शात तसेि संपूणक िगातील राष्ट्ां त एर् आवाज़
बनणे हा ऑल पीपल्स ििक (एपीसी) िा दृष्टां त आहे .
एपीसीमध्ये आम्ही दे वािे संपूणक विन र्ुठल्याही प्रर्ारिी तििोि न र्रता, पडवत्र आत्म्याच्या अडर्षेर्ाने व
प्रर्टीर्रणाने सादर र्रण्याप्रत विनबद्ध आहोत. आमिा डवश्वास आहे र्ी उत्तम संगीत, रिनात्मर्
सादरीर्रण, बुद्धद्धमत्तापूणक तत्वसमथकन, समर्ालीन सेवार्ायाक च्या पद्धती, आधुडनर् तंत्रज्ञान इत्ादी गोष्टी
पडवत्र आत्म्यािी डिन्हे , िमत्कार, अद् र्ुत र्ाये, आडण पडवत्र आत्म्याच्या र्ृपादानां द्वारे विनािी घोषणा
र्रण्याच्या दे वाने नेमलल्या पद्धतीिी िागा घेऊ शर्त नाहीत (1 र्ररं थ 2:4-5; इबी. 2:3-4). आमिा डवषय
येशू आहे , आमिी डवषयवस्तु विन आहे , आमिी पद्धत पडवत्र आत्म्यािे सामर्थ्क आहे , आमिा आवेश लोर्
आहे त, आडण आमिे ध्येय डिस्तासमान पररपक्वता आहे .
आमिे मुख्यालय बँगलोर येथे आहे , पण ऑल पीपल्स ििक च्या र्ारतात डर्त्ेर् डठर्ाणी शाखा आहे त. ऑल
पीपल्स ििकिी वतकमान यादी आडण संपर्क सूिना यासाठी आमच्या संर्ेतस्थळास र्ेट द्यावी :
www.apcwo.org/locations डर्ंवा या पत्त्यावर ई-मेल पाठवावा : contact@apcwo.org

आपणास माहीत आहे का की दे व आपणावर प्रीती करतो?
सुमारे 2000 वषाां पूवी, दे व मानव म्हणून या िगात आला. त्ािे नाव येशू आहे . तो डसद्ध पापरडहत िीवन िगला. येशू हा
दे हधारी परमेश्वर होता, म्हणून िे र्ाही त्ाने म्हटले आडण र्ेले, त्ाद्वारे त्ाने दे वास आमच्यावर प्रगट र्ेले. तो िी विने
बोलला, तो दे वािी विने बोलला. त्ाने िी र्ाये र्ेली, ती दे वािी र्ाये होती. येशूने पृथ्वीवर अनेर् िमत्कार र्ेले. त्ाने
रोग्ां स व क्लेडशतां स बरे र्ेले. त्ाने आं धळ्ां िे िोळे उघिले, लंगड्ां स िालडवले आडण प्रत्ेर् प्रर्ारिे रोग व आिार
त्ाने बरे र्ेले. र्ार्रीच्या तुर्ड्ास आश्चयकिनर्ररत्ा बहुगुडणत र्रून त्ाने र्ुर्ेल्यास अन्न डदले, वादळ शां त र्ेले
आडण इतर अनेर् अद् र्ुत गोष्टी र्ेल्या.
ह्या सवक गोष्टी आम्हास प्रगट र्रतात र्ी दे व िां गला परमे श्वर आहे ज्यािी इच्छा आहे र्ी लोर्ां नी बरे , स्वस्थ,
आरोग्संपन्न आडण आनंडदत असावे. दे व लोर्ां च्या गरिा पूणक र्रू इद्धच्छतो.
तर, दे वाने मनुष्य बनण्यािा आडण आमच्या िगात प्रवेश र्रण्यािा डनणकय र्ा घ्यावा? येशू र्ा आला?
आम्ही सवाां नी पाप र्ेले आहे आडण अशा गोष्टी र्ेल्या आहे त ज्या आम्हास उत्पन्न र्रणाऱ्या दे वासमोर अमान्य आहे त.
पापािे पररणाम आहे त. पाप हे दे व आडण मानवातील एर्ा मोठ्या डर्ंतीसारखे आहे िी पार र्रता येत नाही. पाप हे
आम्हास दे वापासून वेगळे र्रते. ज्याने आम्हास उत्पन्न र्ेले आहे त्ास िाणण्याच्या आडण त्ाच्यासोबत अथकपूणक नाते
स्थापन र्रण्याच्या मागाक त ते आम्हास अिखळण आणते. म्हणून, आमच्यापैर्ी डर्त्ेर् िण इतर गोष्टींनी हे ररक्त स्थान
र्रून टार्ण्यािा प्रयत्न र्रतात.
आमच्या पापां िा दु सरा पररणाम दे वापासून सदार्ाळसाठी अलग होणे होय. दे वाच्या न्यायालयात, पापािे वेतन मरण
आहे . मृत्ू दे वापासून दू र नरर्ात सावकर्ाडलर् ताटातूट आहे .
पण, सुवाताच ही आहे की आपण पापाांपासून मुक्त राहू शकतो आणण दे वाशी पुन्हा नाते स्थापन करू शकतो.
बायबल म्हणते, ”पापाचे वेतन मरण आहे, पण दे वाचे कृपादान आपल्या प्रभु ये शू णिस्तामध्ये सावचकाणलक जीवन
आहे“ (रोणमयोां 6:23). येशूने िेव्हा वधस्तंर्ावर िेव्हा आपला प्राण डदला, तेव्हा त्ाने संपूणक िगाच्या पापां िी डर्ंमत
िुर्डवली, मग तीन डदवसानंतर तो पुन्हा िीवंत झाला, त्ाने अनेर्ां स स्वतः ला िीवंत दाखडवले आडण मग तो स्वगाक स
परतला. दे व प्रीती आडण दयेिा दे व आहे . त्ािी अशी इच्छा नाही र्ी र्ोणीही व्यक्तीने नरर्ात नाश व्हावे. म्हणून तो
संपूणक मानविातीस पापापासून आडण त्ाच्या स्थायी पररणामां पासून मुक्त होण्यािा मागक दाखवावयास आला. तो पाप्ां स
तारावयास - आपल्यासाख्या आडण माझ्यासारख्या लोर्ां स पापापासून आडण सावकर्ाडलर् मृत्ूपासून वािवावयास आला.
पापां िी ही डवनामूल्य क्षमा प्राप्त र्रण्यासाठी, बायबल आम्हास सां गते र्ी आम्ही फक्त एर् गोष्ट र्ेली पाडहिे - प्रर्ु येशू
डिस्ताने वधस्तंर्ावर िे र्ाही र्ेले त्ािा स्वीर्ार र्रणे आडण संपूणक अंतः र्रणाने त्ाच्याठायी डवश्वास धरणे.
“त्याच्यावर णवश्वास ठे वणाऱ्या प्रत्येकाला त्याच्या नावाने क्षमा णमळे ल अशी साक्ष सवच सांदेष्टे त्याच्याणवषयी दे तात”
(प्रेडषतां िी र्ृत्े 10:43).
“की ये शू प्रभु आहे असे जर तू आपल्या मुखाने कबूल करशील आणण दे वाने त्याला मेलेल्याांतून उठणवले असा
आपल्या अांतः करणात णवश्वास ठे वशील तर तु झे तारण होईल” (रोम. 10:9).
िर आपण प्रर्ु येशू डिस्ताठायी डवश्वास ठे वला, तर आपण दे खील पापां पासून क्षमा प्राप्त र्रू शर्ता आडण शुद्ध होऊ
शर्ता. प्रर्ु येशू डिस्तामध्ये आडण वधस्तंर्ावर त्ाने आपणासाठी िे र्ाही र्ेले आहे त्ाच्यावर डवश्वास र्रण्यािा डनणकय
घेण्यात आपली मदत र्रण्यासाठी खाली एर् सोपी प्राथकना डदलेली आहे . येशूने आपणासाठी र्ाय र्ेले आहे त्ाच्या
स्वीर्ार व्यक्त र्रण्यात आडण आपल्या पापां पासून शु द्धता प्राप्त र्रण्यात ही प्राथकना आपली मदत र्रील. ही प्राथकना
र्ेवळ एर् मागकदशकर् आहे . आपण आपल्या शंब्दां त दे खील प्राथकना र्रू शर्ता.

णप्रय प्रभु ये शू, आज मला कळले की वधस्तां भावर तू माझ्यासाठी काय केले. तू माझ्यासाठी मरण पत्करले स: तू
तुझे बहुमूल्य रक्त वाणहलेस आणण माझ्या पापाांचा दां ड चुकणवलास, यासाठी की मला क्षमा प्राप्त व्हावी. बायबल
मला साांगते की जो कोणी तुजवर णवश्वास ठे वील, त्याला त्याच्या पापाांची क्षमा केली जाईल.
आि, मी तुिवर डवश्वास ठे वण्यािा डनणकय घेतो आडण वधस्तंर्ावर माझ्यासाठी मरण पत्करून व पुन्हा मेलेल्यां तून िीवंत
होऊन िे र्ाही माझ्यासाठी र्ेले स, त्ािा मी स्वीर्ार र्रतो. मी िाणतो र्ी माझ्या सत्कृत्ां द्वारे मी स्वतः िे तारण साध्य
र्रू शर्त नाही, इतर र्ोणीही मनुष्य माझे तारण घिवून आणू शर्त नाही. मी माझ्या पापां िी क्षमा र्मवू शर्त नाही.
आि, मी आपल्या अंतः र्रणात डवश्वास धरतो आडण माझ्या मुखाने हे र्बूल र्रतो र्ी तू मिसाठी मरण पत्करलेस, तू
माझ्या पापां िी डर्ंमत िुर्डवलीस, तू पुन्हा मेलेल्यां तून उठलास, आडण तुझ्यावरील डवश्वासाद्वारे , मला माझ्या पापां िी क्षमा
आडण शुद्धता प्राप्त होते. येशू, मी तुझे उपर्ार मानतो. तुिवर प्रीती र्रण्यात, तुला आणखी िाणून घेण्यात, आडण
तुझ्याप्रत डवश्वासू राहण्यात माझी मदत र्र. आमेन.

पीपल्स चचच बायबल
कॉलेज आणि सेवा प्रशिक्षिकेंद्र
ऑल पीपल्स चचच बाइबल कॉले ज आवण सेवा प्रवशक्षणकेंि (एपीसी-बीसी) भारताच्या बँगलोरमध्ये आत्म्याने पररपूणच,
अवभवषक्त, सवक्रय सेवेत सिभागी प्रवशक्षणआवण वसद्धां ताच्या दृष्टीने योग्य व परमेश्वराच्या वचनाच्या बौस्त्रद्धक दृष्टीने
प्रेरणािायक अभ्यासासि पववत्र आत्म्याच्या अलौवकक सामथ्याच त ववद्याथ्यां स सेवेसाठी तयार करते. आम्ही सेवेसाठी
संपूणच व्यस्त्रक्तमत्त्वाच्या ववकासावर ववश्वास ठे वतो. तसेच या प्रवशक्षणात ईश्वरीय चाररत्र्य, परमेश्वराच्या वचनाचा गं भीर
पाया, आवण वचन्ह, चमत्कार व अि् भुत कृत्ये यावर जोर विला जातो – सवचकािी प्रभुच्या वनकट सावन्नध्यात प्रवावित
िोते.
एपीसी-बीसी मध्ये, योग्य वशक्षणावशवाय, आम्ही प्रत्यक्षपणे िे वाचे प्रेम, अवभषेक आवण पववत्र आत्म्याचे सास्त्रयध्य आवण
िे वाच्या अलौवकक कायाच वर जोर िे तो. अनेक तरूण िीपुरुषां नी िे प्रवशक्षण घेतले आिे आवण त्यां च्या आयुष्यात
िे वाचे पाचारण पूणच करण्यासाठी त्यां ना सेवेत पाठववण्यात आले आिे .
पुढील तीन पिव्या विल्या आिे त:
Theology and Christian Ministry (C.Th.) में एक वषीय प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम
Theology and Christian Ministry (D.Th.) में िो वषीय प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम
Bachelor in Theology and Christian Ministry (B.Th.) में तीन वषीय प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम
िर आठवड्यास सोमवार ते शुक्रवार या िरम्यान सकाळी 9 ते िु पारी 1 वाजेपयंत वगच भरलेले असतात. ववद्याथी,
नोकरी करणारे आवण गृविणी सवच या वगां मध्ये उपस्त्रस्थत राहू शकतात आवण िु पारी 1 नंतर कामावर जाऊ शकतात.
तेथे रािण्याची इच्छा असलेल्या िी आवण पुरुषां साठी स्वतंत्र वसवतगृिां ची सोय आिे . ववद्याथी िर आठवड्यात िोन ते
पाच तास क्षेत्रीय कायच , ववशेष पररसंवाि, िु पारी प्राथचना आवण उपासना यात घालवतात. िु पारच्या सभा घरून येणायाच
ववद्याथ्यां साठी ऐस्त्रच्छक आिे त. आठवड्याच्या शेवटी सवच ववद्याथ्यां ना एक वकंवा अवधक स्थावनक चचेमध्ये सेवा
करण्यास प्रोत्सावित केले जाते.
कॉलेज, ववववध कायचक्रम, अभ्यासक्रम याबद्दल अवधक मावितीसाठी आवण अजच डाउनलोड करण्यासाठी कृपया या
साइटला भेट द्या : apcwobiblecollege.org
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