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�હાલા િમ�ો,

એક મહાન હ��  ુમાટ� તમ ેતેડાયેલા છો!

તમારા િવ�ાસની બાધંણી કરવા અને ���ત માટ� અ�ય લોકો પર �ભાવ પાડવા તમન ેસહાય 

કરવાના ંહ�� સુર �લોબલ એડવા�સ �ારા તમન ેઆ સા�હ�ય સામ�ી આપવામા ંઆવલે છે.

ૃઘણી મ�હલાઓ �ઓ આ ��ુતકનો ઉપયોગ કરશ ેતેઓ એવી સ�ં�િતઓમા ંિનવાસ કર� છે �યા ં

ુમ�હલાઓ ��ય ેઅવારનવાર ��ય�વહાર કરવામા ંઆવ ેછે. અમે ઈ�છ�એ છ�એ ક� તમે �ણો ક� 

દ�વ તમારા િવષ ેઉ�ત િવચારો રાખે છે. તેમના �વ�પમા ંતમન ેસ�વામા ંઆ�યા હતા. ત ેતમને 

�ેમ કર� છે અને પ�રવત�ન લાવવા તે તમારા ં�વનનો ઉપયોગ કરવા ઈ�છે છે. 

એ�તેરની માફક, આ જમાનામા ંતમન ેતેડવામા ંઆ�યા છે. દ�વ ેતમન ે�યા ંરા�યા છે �યા ં

ઈિતહાસના ંઆ સમયમા ંતમ ેરહો છો તે કોઈ અચાનક ઘટ�લ અક�માત નથી. તેમના ંહ�� ઓુ 

માટ� અ�ય લોકો પર �ભાવ છોડવા તે તમારો ઉપયોગ કરવા ઈ�છે છે. 

અમાર� �ાથન� ા છે ક� તમે સાર� બાબતોમા ંઅ�ય મ�હલાઓને �ભાિવત કરવા �ો�સા�હત અને 

�સુ�જ થઇ શકો. તમારા પ�રવાર, તમારા સ�દુાય, તમારા દ�શ અને િવ� માટ� દ�વની 

યોજનામા ંતમ ેમહ�વના ંછો!

ૃ �ત�તા�વૂક�  કાય�સ�પણી પામેલ,

ુજોનાથન શીબલી, �લોબલ એડવા�સ – ��ખ 

વીટની ડોત�, કો–ઓડ�નેટર

ધી એ�તેર ઈનીિસયેટ�વ (એ�તેર પહલ� )

ુ   આ�ખ
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અને ઈ�એુ �યા ંઆવીને તેઓને ક� ંુક�, “આકાશમા ંતથા ��ૃવી પર સવ � અિધકાર મને અપાયો 

છે. એ માટ� તમ ેજઈને સવ � દ�શનાઓને િશ�ય કરો; બાપ તથા દ�કરા તથા પિવ� આ�માન ેનામે 

તેઓને બા��ત�મા આપતા �ઓ; મ� તમન ે� � આ�ા કર� ત ેસવ � પાળવા� ંુતેઓને શીખવતા 

ુ�ઓ; અને �ઓ, જગતના �ત �ધુી � ં સવક� ાળ તમાર� સાથ ે�.ં”  (મા�થી ૨૮:૧૮-૨૦)ુ

આ ��ૃવી પર તેમના �િતમ શ�દો, � ઈ�એુ તેમના ંિશ�યોન ેઆદ�શના ં�પમા ંક�ા હતા 

ુતે આ ��ુ�તકાના ં��ુય ક����બ��એ છે. ક�વળ લોકોન ેતારણ પામવા� ંુમાગ�દશન�  આપવા અને 

�વગ�મા ંએક ઘર માટ� તેઓને વાયદો આપવા� ંુજ કામ પોતાના �ચંુવણમા ંપડ�લ િશ�યોન ે

ઈ�એુ આ�� ંુન�હ તે � ંુતમે �યાનમા ંલી�?ંુ “સવ � દ�શનાઓને િશ�ય કરવા... મ� તમને � � 

આ�ા આપી તે સવ � પાળવા� ંુતેઓને શીખવતા �ઓ,”  નો આદ�શ તેઓને અપાયો � એક 

મોટો પડકાર હતો! “િશ�યો કરવા” � ંુકામ : અ�ય લોકોન ેમાગ�દશન�  અને �ેમ આપવા તથા 

આપણા આ�માઓના તારનાર, ��ૃ�ટના સ�નહાર સાથ ેએક િન�ય આ�ાકાર� સબંધંન ેહાસંલ 

કરવા લોકોન ે�ો�સા�હત કરવા કોઈપણ �કારની સીમા િવના આપણા �વનોન ે��ુલા ંકરવા 

અને અપ� દ�વાના કામનો સમાવશે કર� છે.

ને��ૃવની માર� �ય��તગત યા�ા �ગટ કર�ને તમારા માટ� આ ��ુ�તકા લખવા� ંુકામ 

મારા માટ� આનદં અને સ�માનની બાબત છે.  માર� યા�ામા ં ભેટો થયેલ ઘણા ં સ�મ 

આગેવાનોના ં�વનોમાથંી કર�લ    િનર��ણ અને તેઓએ કર�લ �ચૂનો �ારા � ં� શીખી તેમાથંી ુ

ક�ટલાકં પાઠ છે, જયાર� ક�ટલાકં પાઠ મ� કર�લ ��ુતકો� ંુવાચંન ક� સેિમનારમા ંભાગ લીધો �યાથંી 

અને � સદં�શા સાભંળ�ન ે“�યવહારમા ંલાવવા” લા� ુકયા� તેમાનંા છે, અને ક�ટલાકં પાઠ માર� 

ુપોતાની સફળતાઓ અને િન�ફળતાઓમાથંી � ં� શીખી તેમાથંી છે. � ં��ુતપણ ેક�લુ ક�ં � ંક� ુ ુ

િસ�ધાતંો �ળૂ�તૂ છે અને િવષયવ��નુે ઢાકં� દ�વાની શ�આતનો તે �યાસ નથી, પણ જો કોઈ 

િવષયમા ં�ઝંુવણ હોય ક� રસ�દ હોય ક� તમાર� પ�ર�થિતના ંસદંભ�મા ંહોય તો તેના    “વ� ુ

અ�યાસ અથ”�  મ� તમારા માટ� વધારાની �થં�ચૂી આપેલ છે. 

આ પાઠો મ� િવશષે ર�તે એવા લોકો માટ� લ�યા છે �ઓ મ�હલાઓને માટ� બાઈબલ 

અ�સુારની ને��ૃવ તાલીમ સા�હ�ય સામ�ીની ઈ�છા રાખતા હતા. દાખલાઓ અને અ�ભુવો 

મ�હલાના ���ટકોણમાથંી છે. જો તમ ે દ�વના ં રા�યને માટ� આગલી પેઢ�નો િવકાસ કરવા 

સમિપ�ત એવી ને��ૃવ કરનાર એક ���તી મ�હલા છો તો ને��ૃવની તાલીમના ંબાર સ�ોન ેએક 

ુમાગ�દશક�  તર�ક� આ પાઠોનો ઉપયોગ કરવા � ંતમને �ો�સા�હત ક�ં �.ં જો તમે ને��ૃવની ુ

તમાર� યા�ામા ંશ�આત કર� રહલ�  મ�હલા છો તો એક મનની હોય એવી �ય��તન ે�ાથન� ા�વૂક�  

શોધો અને સાથ ેમળ�ન ેઈ�ર�ય �વભાવ ધરાવનાર મે�ટરને �ા�ત કરો � તેણીની ��ુ�ધ અને 

��તાવના
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અ�ભુવોન ેતમાર�  આગળ �ગટ કરશ.ે માર� િનખાલસ આશા છે ક� એકબી�ને �ો�સા�હત 

કરવા અને િવચારો, અ�ભુવો તેમજ �ાનની આપલ ેકરવા ઓનલાઈન ક� �ય��તગતપણ ે

સગંત પહલ� ા ંસા�હ�યના ં��યેક ભાગ� ંુ�ય��તગત વાચંન અને સમી�ા �ારા “સ�દુાયમા”ં તમ ે

આ પાઠોનો અ�યાસ કરશો.  

ને��ૃવ ન� બનાવનાર અ�ભુવ થઇ શક� છે. જો તમ ેપોતાન ે “જ�મ�ત આગેવાન” 

ગણતી નથી તો તમ ેએક સાર� સગંતમા ંછો; �સૂા, �ગદ�યોન ક� દાઉદ પણ નહોતા, પણ હ�રો� ંુ

માગ�દશન�  કરવા દ�વ ેતેઓને પસદં કયા�. સારા ંસમાચાર એ છે ક� આપ� ંુઅ�કુરણ કર� એવા 

િશ�યો કરવા દ�વ આપણન ેકહત� ા નથી, પણ “�ને આકાશમા ંઅને ��ૃવી પર સઘળો અિધકાર 

અપાયો છે!” � “સદા આપણી સાથ”ે છે તે ઈ�નેુ  અ�સુર� શક� તેવા િશ�યો કરવા દ�વ આપણન ે

આદ�શ આપે છે.

તેમ� ંુઅ�કુરણ કરવા આપણ ેઈ�છા રાખતા હોવાને લીધ ેતેમ� ંુ�ાન અને સમ�તા 

આપણ સઘળા� ંુમાગ�દશન�  કરો! 
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ને��ૃવના ં�થમ િનયમોમાનંો એક િનયમ છે ક� તમે કોણ છો અને તમ ે�ા ંજઈ ર�ા છો ત ે

ુ�થાિપત કરવામા ંઆવ.ે ત ેિવના તમે અને તમા�ં અ�કુરણ કરનારાઓ કંઇ પણ �ા�ત કયા� 

િવના લ�યિવહ�ન ભટકતા રહશ� ો. ���તીઓ તર�ક� ���તમા ંઆપણી ઓળખ �પ�ટ છે. શા� 

ુવચનમા ંઅનેક કલમો છે � આપણી ઓળખ �ગ ેદ�વના ંકથનને ર� કર� છે. આપણ ેજગત� ંુ

ુમી�ં, જગત� ંુઅજવા�ં, ���તના ંએલચીઓ, તેમ� ંુશર�ર, રાજમા�ય યાજ�વગ�, એક પિવ� 

ુ�� છ�એ. પણ � ંકોણ � ંતે �ગ ેદ�વ � ંુકહ � છે? ત ેમને કઈ ર�તે �એ છે? � ં�� ંુ�,ં “� ંનવો જ�મ ુ ુ ુ

પામી �”ં(યોહાન ૩:૩). � ંુતેનાથી માર� ઓળખ બદલાઈ �ય છે? જો એમ છે, તો કઈ ર�તે, ક� 

કઈ ર�તે ન�હ? એફ�સસમાનંા ં“���ત ઇ�મુા ંિવ�ા�.ુ... સતંોન”ે લખવામા ંઆવલે પ�મા ંપાઉલ 

આ સવાલોના ંઉ�ર �ગ ેસબંોધન કર� છે. તેમા ંઆપણો પણ સમાવશે થાય છે!! 

૧.  � ંઆશીવા��દત � ં:  “ આપણા �� ુઇ� ુ���તનો દ�વ તથા બાપ ���ુય હો; તેમણ ે�વગ�ય ુ

�થાનોમા ંદર�ક આ��મક આશીવા�દથી આપણન ે���તમા ંઆશીવા��દત કયા� છે” (એફ�સી 

૧:૩). “આશીવા��દત” શ�દન ે�ીક ભાષામા ં“ �લુો�ઓ” કહ � છે( “�લુો�” િવચારો ) �નો 

ુ ુઅથ � થાય છે “ કોઈના �ગ ેસા�ં બોલ�”ંુ �ણ ેઆશીવા�દ આ�યો છે (મારા ંિવષે �મણ ેસા�ં 

ુક� ંુછે) તેન ે� ંઆશીવા�દ આ� ંુ� ં(દ�વ �ગ ે� ંસા�ં બો� ંુ�)ં ુ ુ

 પાઠ ૧:  ���તમા ંમાર� ઓળખ
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� દ�વ જગતોન ેઅને સકળ ��ૃ�ટને ��ૂયમાથંી અ��ત�વમા ંઆવવા સામથ� શ�દોથી 

બો�યા ંત ેજ દ�વ ���તમા ંમારા �વન માટ� “ દર�ક આ��મક આશીવા�દો” �ગ ેસ�ના�મક 

ુર�તે બો�યા ંછે ત ેક�વી અદ�તુ બાબત છે! જયાર� � ંિનરાશ અને �ઃખી હતી અને મન ેલાગ� ંુુ

ુક� આપવાને  છે તે ક�વી અદ�તુ બાબત છે! જયાર� � ંિનરાશ અને �ઃખી હતી અને મને ુ

ુ ુલાગ� ંુક� આપવાને સા� માર� પાસે   ક� ંુજ નથી; ત ેસમયોમા ંત ેમારા િવષ ેસા�ં બો�યા,ં 

ૂમાર� �શસંા કર� અને દર�ક આ��મક આિશષથી મને આશીવા��દત કર�. �ના કરારમા ં

ૂબાળકો માટ� આશીવા�દના શ�દો તેઓના ં િપતાઓ બોલતા. િમસર દ�શમા ંયા�બ તેના ં

પૌ�ો માટ� અને દાઉદ �લેુમાનને આશીવા�દ આપે છે તે યાદ રાખો. આશીવા�દ આપવામા ં

એક સ�ના�મક સામથ � છે અને દ�વ આપણા િપતાએ આપણા માટ� તેમના સ�ના�મક 

આશીવા�દો બો�યા ંછે, અને દર�ક આ��મક આશીવા�દો આપણન ેઆ�યા છે. તેના ભાવાથ �

�ગ ે�ચ�તન કરો!! 

૨.  મન ેપસદં કરવામા ંઆવી છે: “એ �માણ ેતેમણ ેજગતના મડંાણની અગાઉ આપણન ે

ુએમનામા ંપસદં કયા� છે, એ સા� ક� આપણ ેતેમની આગળ �ીિતમા ંપિવ� તથા િનદ�ષ 

થઈએ.” (એફ�સી ૧:૪). દ�વ ેપોત ેમન ેપસદં કર�. અ�ય લોકો મારા િવષે � િવચા� � ુક� બો�યા ં

હોય, પણ � ંએક અક�માત, આખરનો િવચાર ક� �લૂ નથી. � ંછોકરો નથી ત ે�ણીને ભલ ેુ ુ

મારા માતા િપતાએ નારાજગી �ય�ત કર� હોય તોપણ નાર�, તેમની મનગમતી એક 

મ�હલા, થવા દ�વ ેમાર� પસદંગી કર� હતી. અને તે �િતમ ઘડ�નો ઝડપી િનણ�ય નહોતો. 

જગતના ંમડંાણ અગાઉ દ�વ ેમાર� પસદંગી કર� હતી. તેમણ ેમાર� માતાના ગભ�મા ંમાર� 

રચના કર�. (ગી.શા. ૧૩૯:૧૩). “ પસદં કયા�” નો �ીક શ�દ, “એ�લેગોમાલ” નો અથ,�  “ 

પોતાના ંમાટ� પસદંગી કરવી, �ટંુ� કાઢ�.ંુ” તેમણ ેમાર� પસદંગી કર� અને તેમની પોતાની 

ુતર�ક�નો દાવો કય�. બ�રમા ંઆપણ ેસૌથી સા�ં, ઉ�મ, ��ુધ ફળ પસદં કર�એ છ�એ, તે 

� છે તેને લીધ ેન�હ પણ તેનામા ંઆપણ ે� �મતાઓ જોઈએ છ�એ તેન ેલીધ ેઅને 

સામા�ય ર�તે મનના એક િવશષે હ��  ુમાટ� તેની પસદંગી કરવામા ંઆવ ેછે.  દ�વ ેકર�લ 

આપણી પસદંગી આપણા માટ� કદ� પણ અહકંાર� ંુકારણ ના થ� ંુજોઈએ ક�મ ક� જગતની 

ુનજરમા ં� �ખૂ� અને �બ�ળ હોય તેવા લોકોન ેત ેપસદં કર� છે. (૧ કોર��થી ૧:૨૭). પણ તે 

બાબત આપણન ેઆશા અને �ો�સાહનની સાથ ે�ેરણા આપતી હોવી જોઈએ અને આપણ ે

તેમના પર આધા�રત છ�એ ત ેબાબતન ેપારખીને આપણા �ટૂંણો પર આવવા આપણન ે

ફરજ પાડતી હોવી જોઈએ.(૨ કોર��થી ૧૨:૯).    

૩.  મન ે�ેમ કરવામા ંઆ�યો છે: “�ેમમા ંતેમણ ેઆપણન ેઅગાઉથી િનમા�ણ કયા�” (એફ�સી 

૧:૪). તેમના ં��યેક બાળકો માટ� દ�વના �ડા અને અનતં �ેમનો ઉ�લેખ અનેક કલમો કર� 

છે, પણ રોમન ૮:૩૮,૩૯  અને રોમન ૫: ૭,૮ થી વધાર� સામથ� ર�તે કોઈ પણ કલમ 

ઉ�લેખ કર� શકતી નથી: 

ુઆ�િનક એ�તેરોને ઉભી કરવી
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ૂ“ ક�મ ક� માર� ખાતર� છે ક� મરણ ક� �વન, �તો ક� 

અિધકાર�ઓ, વત�માન� ંુક� ભિવ�ય� ંુક�, પરા�મીઓ, 

�ચાણ ક� �ડાણ ક�, કોઈ પણ બી� ��ૃટ વ��,ુ દ�વની 

ુ� �ીિત ઇ� ુઆપણા ��મુા ંછે, તેનાથી આપણન ે�દા 

પાડ� શકશ ેન�હ.” 

ુ“ હવ ે�યાયી માણસન ે સા� ભા�યેજ કોઈ મર�; સારા 

ુમાણસન ેસા� તો કોઈએક કદાચ મરવાને પણ છાતી 

ચલાવ.ે પણ આપણ ેજયાર� પાપી હતા �યાર� ���ત 

ુઆપણ ેસા� મરણ પા�યા, એમ કરવામા ંદ�વ આપણા 

પર પોતાનો �ેમ �ગટ કર� છે.” ( રોમન ૫: ૭,૮ )  

                                                                                   
આપણામાનંા ક�ટલાકં લોકોએ કદાચ ��ૃવી પરના 

પોતાના િપતાનો િવ�લુ �ેમ �ા�ત કય� ના હોય અને દ�વનો 

�ેમ તેઓને અસભંવ �વ�ના �વો લાગ,ે અને છતા ંઆપણા 

�તરા�માના ં�ડાણમા ંતેની આપણ ેઉ�કંઠા રાખીએ છ�એ – 

એવો �ેમ � મજ�તૂ, �બન-શરતી, દયાથી ભર�રૂ, ભલો, 

ઉદાર, �મા કરનાર અને કોમળ હોય. ત ેએવો અને એનાથી 

િવશષે �ેમ આપે છે. આપણામાનંા ક�ટલાકં લોકોએ �ડ� 

ભાવના�મક પીડાનો અ�ભુવ કય� હોય અને તેઓ કદાચ 

�છૂતા ં હોય શક�,  “ જો દ�વ મન ે �ેમ કર� છે અને તે 

સવશ� ��તમાન છે તો મારા �વનમા ંઆ ઘટના ક�મ ઘટ�?” 

તે આપણન ેજણાવવા ઈ�છે છે ક� આપણી પીડાની મ�યમા ં

પણ તે �યા ંહાજર હતા, અને આપણી સાથ ેતેમ� ુ�દય પણ 

ભગંીત થ� ંુહ�.ંુ તે આપણન ેતેમની પાસે દોડ� જવા અને 

તેમના �ેમ અને સા�પ� ંુઆપનાર સામથન� ે આ�લ�ગન 

કરવા આમ�ંણ આપે છે. અ�ય લોકોએ, માર� માફક એક 

ૃભલા અને �પા� િપતાના �ેમનો અ�ભુવ કય� હોય શક�. 

�ાની અને �મા આપનાર �વગ�ય �ેમાળ િપતામા ંિવ�ાસ 

કર� ંુમારા માટ� ઘ� ંુસરળ હ�.ંુ મ� તેમન ેમારા િપતાના �વા 

માનિસક �ચ�મા ંજોયા. પણ � ંકદ� તે �દવસને �લૂીશ ન�હ ુ

જયાર� દ�વ ેમારા �તરા�મામા ંવાત કર�, “ � ંતારો િપતા ુ

થવા ચા� ં�”ં ત ેતો �ણ ેમાર� �ખો પરથી છાલા ં�� ંુખર� ુ

પડ� ંુ હોય એ� ંુ લા��,ંુ  અને તરત જ તે મારા શ��ત, 

આ�ય�થાન અને સ�ય માટ�નો અિવરત �ોત બની ગયા.   

                    પાઠ ૧ : ���તમા ંમાર� ઓળખ 
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ત ે�દવસથી મ� કદ� પાછળ જો� ંુનથી. જો તમાર� �ણવાની ઉ�કંઠા હોય ક� દ�વ િપતા તમન ે

િવના શરતે �ેમ કર� છે તો તે સ�યન ેતમારા �દયમા ં�ગટ કરવા દ�વને જણાવો, અને 

અન-અપે��ત �થળોએ તે �ા�ત કરવા તેમની શોધ કરવાની શ�આત કરો.

ુ૪.  મન ેદ�ક લેવામા ંઆવી છે: “ તેમણ ેપોતાની ઈ�છા તથા �સ�તા �માણ,ે પોતાન ેસા�, 

આપણન ેઇ� ુ���ત �ારા ��ુો તર�ક� ગણાવાન ેઅગાઉથી િનમા�ણ કયા�” (એફ�સી ૧:૫). 

દ�વ ેમને ના ક�વળ પસદં કર�, આશીવા��દત કર�, �ેમ કય� પણ તેમણ ેતેમના ંપ�રવારમા ં

મન ેદ�ક પણ લીધી અને મને વારસો પણ આ�યો! (યોહાન ૧:૧૨; એફ�સી ૧:૧૧; ગલાતી 

૪:૬,૭). દ�વના ંપ�રવારનો ભાગ થવા અને િવ�ભરના આપણા ભાઈઓ અને બહન� ોન ે

મળ� ંુક�વી અદ�તુ બાબત છે. આપણ ેકદાચ સમાન ભાષા બોલતા ના હોય ક� પછ� સમાન 

ૃસ�ં�િતમા ંરહત� ા ના હોય તોપણ આપણન ેએક જ િપતા, એક જ તારનાર અને એક જ 

આ�મા છે � આપણન ેએકબી� માટ�ના �ેમ અને કાળ� માટ� એકતામા ંલાવ ેછે. 

ૃ૫.  મન ે��વકારવામા ંઆવી છે:  “ ક� તેમની �પાના મ�હમાની ��િુત થાય; �ના થક� તેમણ ે

આપણન ે તેમના �હાલા ��ુમા ં ��વકાર કયા�.” (એફ�સી ૧:૬ NKJV). “ ��વકાર કયા�” 

ૂશ�દનો �ીક શ�દ “ ચાર��” છે �નો ભાવાથ � થાય છે: “ આહલાદક લા��,ંુ મા ં�સ�તાનો 

અ�ભુવ કય�.” તે િસવાય આ િવશષે �ીક શ�દનો ઉપયોગ નવા કરારમા ંમા� �કૂ ૧:૨૮ 

ૂ ૃમા ંથયો છે �યા ં�વગ��ત મ�રયમને, “ઉ�ત �પા પામેલી”  કહ�ને સલામ પાઠવ ેછે. દ�વ 

મન ેતેમના �હાલા ��ુમા ં�સ�તા��ુત અ�ભુવ ેછે. ત ેમારામા ં�સ�તા લ ેછે. ત ેમારો 

ૃ��વકાર કર� છે. ત ેમન ેકહ � છે ક� � ંુઉ�ત �પા પામેલી છે. પ�રવાર અને િમ�ો સાથ ેસમય 

ુપસાર કર� ંુમ�હલાઓને સા�ં લાગ ે છે. એકબી�ની વાતા�ઓ સાભંળ� ંુઅને પોતાની 

વાતો �ગટ કર� ંુઆપણન ેપસદં આવ ેછે. મ�હલાઓને સબંધંો મહ�વના ંલાગ ેછે – ત ે

ુઆપણામા ંશ��તનો સચંાર અને આપણા આ�માઓમા ં��સો �દાન કર� છે – �યા ં�ધુી 

તેઓને એ �માણ ેથ� ંુનથી. નકાર આપણા માટ� બમણી ર�તે કઠણ હોય છે; ઘા �ડ� ઉતર� 

�ય છે. આપણ ે�વી છ�એ તેવી રા�ઓના રા� આપણન ે�ેમ અને ��વકાર કર� છે ત ે

ૂ�ણ� ંુક�� ંુઅદ�તુ છે. ત ેઆપણો કદ� �યાગ કરશ ેન�હ ક� આપણાથી �ર જશ ેપણ ન�હ. 

તેમના િસ�હાસન પાસે �હ�મતથી આવવા તે આપણન ેબોલાવ ેછે. (�હ� ૂ૪:૧૬). જયાર� � ું

ુ�ાથન� ા ક�ં � ં�યાર� દ�વને �ચા અને ઉ�ત િસ�હાસન પર �બરાજમાન થયેલ માનિસક 

�ચ�ન ે� ંજો� �.ં જયાર� � ંદરવા� પાસે �� � ં�યાર� તેમનો ચહર� ો આનદંથી �કાિશત ુ ુ
ૃથાય છે અને પ�તાવો કરનાર �ય��ત માટ� �પા સાથ ેતે મને તેમની હાજર�મા ંના ક�વળ 

ૃઆમ�ંણ આપે છે પણ તે પોતાનો હાથ પણ ફ�લાવ ેછે ક� �થી �પા સાથ ેતે મને તેમની 

ૃહાજર�મા ંના ક�વળ આમ�ંણ આપે છે પણ તે પોતાનો હાથ પણ ફ�લાવ ેછે ક� �થી �પા 

સાથ ેતે મને તેમની હાજર�મા ંના ક�વળ આમ�ંણ આપે છે પણ ત ેપોતાનો હાથ પણ ફ�લાવ ે

ુ ુછે ક� �થી � ંમારા િપતાની પાસે દોડ� જઈ શ�ં અને તેમની �ફં મેળવી શ�ં. � ં  “��વકાર ુ ૂ ુ
ૃપામેલ”, “ ઉ�ત �પા �ા�ત કર�લ” અને “ તેમની �સ�તા �ા�ત કર�લ” �ય��ત �.ં

ુઆ�િનક એ�તેરોને ઉભી કરવી
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૬.  મારો ઉ�ધાર થયો છે:  “ એમનામા,ં એમના લોહ��ારા આપણન ેઉ�ધાર મ�યો છે.” (એફ�સી 

૧:૭). ઉ�ધાર માટ�નો �ીક શ�દ, “એપોલી�ોસીસ” છે. તેના �ળૂ શ�દનો અથ,�  “ છોડ�”ંુ ક� 

“ ��ુ� ંુકર�”ંુ નો ઉપયોગ �લમા ં�ઓ હોય તેઓન ે આઝાદ કરવા, � વ��ઓુ બધં છે 

તેઓને ઉઘાડ� કરવા અને �દવાલોનો નાશ કરવાના ઉ�લેખ માટ� વપરાયો છે. �થના 

��ુતકમા ંઉ�ધારના િવષયવ���ુ ંુ �ચ�ણ ઘણી �પ�ટતાથી કરવામા ંઆ�� ુછે. �થના 

�દવસોમા,ં જયાર� એક પ�રવાર પડતીની દશામા ં હ�,ંુ �યાર� “પ�રવારના સબંધંમા ં

જવાબદાર સૌથી ન�કના ં સગાએ (તેણીના ં ક�સમા ં બોઆઝ)... પ�રવારના બધંનમા ં

આવી પડ�લ લોકો ક� વ��ઓુન ેછોડાવવા પડ�.ંુ” (ક�ટ�લ, ૧૯૬૪, પાન ૩૩૦). માનવ 

પતનના ંસમય ેઆપણ ેપાપના ંબધંનમા ંવચેાયા હતા; આપણ ેપાપના ં�લુામ થયા.(૧ 

કોર��થી ૧૫:૨૨; રોમન ૬:૧૬-૨૨). પણ પાપના ંબધંનમાથંી આપણન ેછોડાવવા દ�વ,ે 

ઈ�નુા લોહ� વડ� ઉ�ારની �ક�મત �કૂવી. આપણન ેબધંનમા ંરાખતી પાપની દ�વાલોન ે

તેમણ ેતોડ� કાઢ�, અને તેમના ંપ�રવારમા ં�નુઃ �થાિપત કયા�. (રોમન ૬:૧૮). �થની 

વાતા� આપણી વાતા� છે. આપણા �વગ�ય િપતા સાથ ેઆપણા સબંધંને �નુઃ �થાિપત 

કરવા, આપણા ઉ�ારન ેમાટ� ઇ�,ુ આપણા બોઆઝ,ે આપણા સૌથી ન�કના ંસગાએ 

�ક�મત �કૂવી છે. 

ૃ૭.  મન ે�મા મળ� છે:  “ એમનામા.ં. એમની �પાની સપંત �માણ ેઆપણન ેઆપણા પાપની 

માફ� મળ� છે” (એફ�સી ૧:૭). મારા �તૂકાળની �મા મળ� �કૂ� છે! સઘળાની! દ�વની 

���ટમા ં મન ે પિવ� અને �યાયી ઠરાવવામા ં આવી છે. “તેમણ ે મને તારણના વ� 

પહર� ા�યા છે, અને તેમણ ેમને �યાયીપણાનો ઝ�ભો ઓઢાડયો છે.” (યશાયા ૬૧:૧૦) મ� “ 

ન� ંુ માણસપ� ંુ � દ�વના ં મનોરથ �માણ ે �યાયીપણામા ં તથા સ�યની પિવ�તામા ં

સ�યે� ંુછે” ત ેપહર� � લી� ંુછે. (એફ�સી ૪:૨૪). ઈ�ા�હમની �મ “મ� િવ�ાસ કય� અને ત ે�

ુ ુમાર� સા� �યાયીપણાને અથ � ગણા�.ંુ” (રોમન ૪:૩). દાઉદની સાથ ે� ંપણ કહ� શ�ં � ંક�, “ ુ

�� ંુઉ�લઘંન માફ થ� ંુ છે, તથા �� ંુપાપ ઢંકાઈ ગ� ંુ છે તેને ધ�ય છે. �ને યહોવા 

અ�યાયી ગણતા નથી, અને �ના આ�મામા ં કંઈ કપટ નથી, તે માણસન ે ધ�ય છે.” 

(ગી.શા.૩૨:૧,૨). “ ઉ�લઘંન” શ�દનો �હ� ૂ શ�દ છે,”પેસા” �નો અથ � થાય છે, “  

ુબળવાખોર પાપ” (તે ખો�ં છે તે � ં�ણતી હતી છતા ંત ેકરવા મ� િનણ�ય લીધો). તે પાપોન ેુ

પણ દ�વ �મા કર� શક� છે. દાઉદ� તેનો અ�ભુવ કય�; તે �ણતો. દ�વ મારા અ�ય પાપોન ે

ુપણ �મા કર� છે અને મારા �દયની ��ટતા અને ��ટતાને પણ �મા કર� શક� છે. મારા 

પાપની િશ�ાની �ક�મત ઈ�નુા લોહ�થી �કૂવી દ�વામા ંઆવી છે. મને ખાતર� છે ક� જો � ં“ ુ

ુમારા પાપોન ેક�લુ ક�ં તો મારા પાપ માફ કરવાને અને મને સવ � અ�યાયથી ��ુધ 

કરવાને તે �યાયી તથા િવ�ાસયો�ય છે”(૧ યોહાન ૧:૯). �મા �ા�ત કરવા � ંકોઈ સાર� ુ

ૃકરણી કર� શકતી નથી. “ ક�મ ક� �પાથી િવ�ાસ �ારા તમારો ઉ�ધાર થયો છે, અને તમાર� 
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સાર� કરણીઓથી તે થ� ંુનથી; �થી કોઈ અ�ભમાન 

ના કર�”(એફ�સી ૨:૮.૯).

૮.  � ંતેમની સાથ ે�વગ�ય �થાનોમા ંબેઠ� �:ં “તેમણ ેમને ુ
પોતાની સાથ ે ઉઠાડ� અને ���ત ઇ�મુા ં ���તની 

સાથ ે �વગ�ય �થાનોમા ં બેસાડ�”  (એફ�સી ૨:૬) . 

��ખુ યાજકની સમ� તપાસ દરિમયાન ઈ�એુ આ 

સા�ી આપી, “પણ હવ ેપછ� માણસનો દ�કરો દ�વના ં

પરા�મને જમણ ેહાથ ે�બરાજશ.ે”(�કૂ ૨૨:૬૯). ઇ� ુ

�ણતા હતા ક� પોત ે�ા ં�ય છે અને ત ેઆપણન ે

તેમની સાથ ે લઇ ગયા.  તેનો ��ુચતાથ � � ંુ છે? 

���તમા ંઆપણન ેશ� ુપર અિધકાર અપાયો છે. હવ ે

આપણી જવાબદાર� છે ક� ઈ�નુા નામે ત ેઅિધકારનો 

આપણ ેઉપયોગ કર�એ. 

૯.  મન ેતેડવામા ંઆવી છે.  “ �થી તેમના નોતરાની 

આશા શી છે, પિવ�ોમા ંતેમના વારસાના મ�હમાની 

સપંિ� શી છે તે તમ ે�ણો.” (એફ�સી ૧:૧૮). આશા 

સાથ ે�વવા મન ેતેડવામા ંઆવી છે!!

કંઠ�થ કરો: 

૧ યોહાન ૩:૨  “વહાલાઓં, હાલ આપણ ેદ�વના ં

છોકરા ંછ�એ, અને આપણ ેક�વા ંથઈ�,ંુ તે હ� 

�ધુી �ગટ થ� ંુનથી. આપણ ેએટ� ંુતો �ણીએ 

છ�એ ક� જયાર� ત ે�ગટ થશ,ે �યાર� તેમના �વા ં

આપણ ેથઈ�;ંુ ક�મ ક� �વા તે છે તેવા આપણ ે

તેમને જોઈ�.ંુ”

એફ�સી ૧:૩-૬ “ આપણા �� ુઇ� ુ���તના ંદ�વ 

તથા બાપ ���ુય હો; તેમણ ે �વગ�ય �થાનોમા ં

આશીવા�દથી આપણન ે ���તમા ં આશીવા��દત 

કયા� છે; એ �માણ ે તેમણ ે જગતના મડંાણની 

અગાઉ આપણન ે એમનામા ં પસદં કયા� છે, એ 

ુસા� ક� આપણ ે તેમની આગળ �ીિતમા ં

પિવ�તથા િનદ�ષ થઈએ. તેમણ ેપોતાની ઈ�છા 

ુતથા �સ�તા �માણ,ે પોતાન ેસા�, આપણન ે

ુઆ�િનક એ�તેરોને ઉભી કરવી
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ૃઇ� ુ���ત �ારા ��ુો તર�ક� ગણાવાને અગાઉથી િનમા�ણ કયા� ક�, તેમની �પાના મ�હમાની ��િુત 

ૃથાય; એ �પા તેમણ ેપોતાના �હાલા ��ુમા ંઆપણન ેમફત આપી.”

ચાવી�પ સ�ય: 

� ંઆશીવા��દત �.ં મને પસદં કરવામા ંઆવી છે. મને �ેમ કરવામા ંઆ�યો છે. મને દ�ક લેવામા ંુ

આવી છે. મન ે��વકારવામા ંઆવી છે. મારો ઉ�ધાર થયો છે. મન ે�મા મળ� છે. � ંતેમની સાથ ેુ

�વગ�ય �થાનોમા ંબેઠ� �.ં મન ેતેડવામા ંઆવી છે.

તમારો �િતભાવ :  

૧. ઉપરો�ત લી�ટમાથંી તમને સૌથી વ� ુભાવાથ�� પ લાગ ેતેવા �ણ સ�યો પસદં કરો. આ 

સ�યોની વધાર� �ડાણ�વૂક� ની સભાનતા કઈ ર�તે તમારા �ગેના ં િવચારોન,ે દ�વ �ગેના 

િવચારોન ે અને �વનમા ં �ઓની તમે સૌથી વ� ુ કાળ� લો છો ત ે લોકો ��યેની 

િવચારધારાઓમા ંબદલાણ લાવ ેછે?

અ. 

બ. 

ક. 

૨. િવ�ાસ કરવા માટ� કયા સ�યો તમને સૌથી વધાર� કઠણ લાગ ેછે? તમારા �ગેના ંઆ સ�યનો 

��વકાર કરવામા ં��ૃ�ધ કરવા કાલેથી તમ ેકયા પગલા ંલેવાની શ�આત કરશો? તે તો ઘ� ંુ

સરળ પણ હોય શક� �મ ક� �ાથન� ા કર� ંુક� દ�વ ત ેસ�યન ેતમારા �દયમા ં�ગટ કર�ને ખાતર� 

કરાવ,ે અથવા તે સ�ય �ગ ેદ�વ� ંુવચન � ંુકહ � છે તે �ગ ે�યાન ક����ત કર�ને બાઈબલ અ�યાસ 

કરવાનો િનણ�ય લે� ંુઅથવા તો �ય��તગત ધોરણ ેદ�વ તમારા �દયમા ં� �કુ� તે કોઈ અ�ય 

પગ� ંુપણ હોય શક�.

૩. આ સ�યોમાથંી ક� ંુસ�ય �વીકારવા માટ� તમને સૌથી સરળ લાગ ેછે? અને ક�મ તે સરળ લાગ ે

છે? � ંુકોઈ એવો સમય હતો જયાર� બાઈબલની કલમ,ે ક� બાઈબલ અ�યાસથી, ક� �ય��તગત 

અ�ભુવ,ે ક� દ�વ તરફના ં�કટ�કરણથી ક� કોઈ અ�ય બાબત ેત ેસ�ય �ગ ેતમારા �દયન ેખાતર� 

અપાવી?

ુવ� અ�યાસ અથ� : 
વનેી �કબસેન �ારા લે�ખત હ� લ�સ મી  ( �કબસેન, ૨૦૦૦)        

 બેથ �રુ� �ારા લે�ખત બીલીિવ�ગ ગોડ ( �રુ�, ૨૦૦૪ )  

�મોલી અને ���ટ �ારા લે�ખત ધ �લેિસ�ગ ( �મોલી અને ���ટ, ૧૯૮૬)
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આપણામાનંા દર�કને દ�વ ે�ણ �ભ� પરં� ુસમ��વત ભાગમા ંસ�ન કયા� છે – આ�મા, �ાણ 

અને શર�ર (૧ થ�ેસ. ૫:૨૩). જો આપણ ે�ાણન ેમન, ઈ�છા અને ભાવનાઓ તર�ક� િવચાર�એ 

ુઅને આપણા આ�માઓન ેઆપ� ંુક����બ�� સમ�એ તો તે� ંુ�ચ�ણ કરવાની સરળ ર�ત અહ� 

છે.

ુ જયાર� � ં���તી થઇ �યાર�, મારા આ�માન ે નવો કરવામા ંઆ�યો (૨ કોર��થી ૫:૧૭). મા�ં ુ

શર�ર પહલ� ાની માફક જ ર�,ંુ વજન વ�� ંુક� ઘટ� ંુન�હ, 

વાળનો કલર પણ બદલાયો ન�હ, અને મારો �ાણ (મન, 

ઈ�છા અને ભાવનાઓ) પણ બદલાયો ન�હ. ���તી થયા 

ુપહલ� ા ંજો � ંએક સાર� ગ�ણત �ણનાર નહોતી તો હ� ુ
પણ એવી જ �,ં જો ���તી થયા પહલ� ા ં� ં મજ�તૂ મનની ુ
હતી તો �યારબાદ પણ એવી જ રહ� �,ં અને ���તી થયા 

પહલ� ા ંજો � ંમાનિસક �બમાર�થી પી�ડત હતી તો આ� ુ
ુપણ એવી જ �,ં અને એ� ંુથઇ શક� ક� તેની આડઅસર હ� 

પણ હોય.  તો ન� ંુ� ંુથ�?ંુ મારો આ�મા!!! તારણના ં

સમયે દ�વ ે મારામા ં –  મારા આ�મામા ં -  એક સવંાદ 

ડ�વાઈસને �કૂ� છે. રોમન ૮:૧૪ જણાવ ે છે ક� દ�વના ં

સતંાન તર�ક� આપણ ે દ�વના ં આ�માથી દોરાવા� ંુ છે.

માર� નવી ��ૃ�ટ : શર�ર, �ાણ અને આ�મા 

ુ           પાઠ ૨: આ�મામા ંચાલ�ં

શર�ર

�ાણ

આ�મા

ઈ
�
છ
ામ

ન
  

   ભાવ ઓાન
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ુ           પાઠ ૨: આ�મામા ંચાલ�ં

ત ેકઈ ર�તે બન ેછે? તેમનો આ�મા ઝીણા, શાતંપણ ેમારા આ�માની સાથ ેસવંાદ કર� છે. (૧ રા� 
ુ૧૯:૧૧,૧૨). મારો આ�મા દ�વ � કહ � છે ત ેકરવા તૈયાર હોવા છતા,ં મા�ં મન, ઈ�છા, ભાવનાઓ 

ુઅને મા�ં શર�ર તેઓના ંિનય�ંણના પદવીન ેસહલ� ાઈથી છોડવા ઈ�છતા નથી.

ુમારા મન� ંનિવનીકરણ 

વચનો� ંુવાચંન અને મનન કર�ને, અને �ાથન� ા�વૂક�  દ�વના ં �વભાવ અને હ�� ઓુન ે
સમજવા �ારા, હવ ેમાર� મનના ંનિવનીકરણની ���યાની (રોમન ૧૨:૨) શ�આત કરવા� ંુછે. 
�ાથન� ા કર�ને, આ�મામા ં ગાયન કર�ને અને આ�મામા ં �ાથન� ા કર�ને મારા આ�માન ે વ� ુ

ુમજ�તૂ કરવા � ં�ય�ન કર� શ�ં �.ં (ય�દા ૨૦). મારો આ�મા �ટલો વધાર� મજ�તૂ થાય છે ુ ુ
તેટલો વધાર� ત ેમારા �ાણ(મન, ઈ�છા અને ભાવનાઓ) અને શર�ર પર જય પામે છે. દ�વ� ંુ
વચન જયાર� મારા મન� ંુનિવનીકરણ કર� છે �યાર� ત ેપણ દ�વના ંઆ�મામા ંપ�રવિત�ત થવા� ંુ
શ� કર� છે. (યોહાન ૧૫:૩).

ુપણ સારા ંઅને ખરાબ સમાચાર એ છે ક� મા�ં મન � ંતેને � ખવડા� ંુતે બાબતોથી ન� ંુથ� ંુુ
�ય છે. જો � ંતેન ેદ�વના ંિવચારો અને દ�વના ંવચન ખવડા� ંુતો તે દ�વ તરફ ઢળે છે. જો � ંતેન ેુ ુ
કચરો, અયો�ય ટ�વી કાય��મો, ��ુતકો, �ફ�મો, સગંીત, મેગેઝીન, વાતચીત અને અ�ય 
નકાર�મક બાબતો આપવા� ંુચા� ુરા� ંુતો મારા મનના ંનિવનીકરણની ���યા ધીમી અને  
નીરસ થઇ જશ.ે  

મારા મનમા ં� ંુ�ય છે તેના પર િનય�ંણ કરવા માર� મારા િવચારો પર િનય�ંણ કરવા 
ૂમારા આ�માન ેમ�ંર� આપવી જોઈએ. �ફલી�પી ૪:૮ કહ � છે, “ છેવટ�, ભાઈઓ, � કંઈ સ�ય, � 

કંઈ સ�માનપા�, � કંઈ �યાયી, � કંઈ ��ુધ, � કંઈ �ેમપા�, � કંઈ �કુ�િત�માન છે; જો કોઈ 
ુસદ�ણુ ક� જો કોઈ �શસંા હોય, તો આ બાબતોનો િવચાર કરો.” �ઃખદ બાબત એ છે ક� જયાર� 

આપણ ેનકાર�મક િવચારો િવચાર�એ છ�એ �યાર� આપણ ેસમયાતંર� નકાર�મક શ�દો બોલીએ 
છ�એ અને ત ેઆપણન ેનકાર�મક કાય� કરવા દોર� �ય છે. (નીિત. ૨૩:૭). નીચલી સપાટ�એ 
�ચંુવાડો થાય જ છે.

ુબાલવાડ�મા ંજતા બ ેબાળકોની એક �વાન માતા તર�ક� આ �ે�મા ંમાર� ઘણો સઘંષ� 
કરવો પડયો. અિવચાર�પણે � ંબાળકોના ડાયપસ� બદલતી વળેાએ અને નાક સાફ કરતી ુ
વખત,ે � ંમાર� �તને િનહાળ� શકતી હતી ક� � ંલોકો અને મારા �વનની પ�ર��થિત �ગ ેુ ુ
નકાર�મક ર�તે િવચારતી. � ં િવ�ાસ કર� શકતી નહોતી ક� ક�ટલા ં જલદ�થી મારા િવચારો ુ
િન�નતામા ંઆવી પડતા. એક �દવસે મ� પોતાન ેિવષ ેએક માનિસક �ચ� જો� ંુક� �મા ં� ંએક ુ
ઢળાવના ંત�ળય ેઉભી હતી �યાથંી ટ�કર� પર ચડવા એક કઠણ સીડ� હતી, �યા ંમ� � �ાથન� ા કર� 
ત ેમને યાદ છે, “ ��,ુ જયાર� � ંટ�કર�ના િશખર પર ચઢ� �� પછ� પણ જો તમ ેમન ેનકાર�મક ુ

ુિવચારો �ગ ેસભાન રાખશો તો મા�ં અધ: પતન થતા અટકશ.ે” મ� તે �ાથન� ાથી મારા �દવસોની 
શ�આત કરવા આરં��.ંુ અને મારા આ�મામા ંત ેસભાનતા લાવવા દ�વ િવ�ાસયો�ય ર�ા. “ �યા ં

ુના જઈશ.” ત ે�ણ ેમ� િનર��ણ ક� � ુ ક� જો � ંવચનો બોલવા� ંુશ� ક�ં, ક� ��િુત�પી ગીત ગાઉ ક� ુ
��િુત� ંુગીત સાભં�ં તો તે મારા આ�માન ેફર� “ પિવ� અને �ેમાળ” જ�યાએ લઇ જશ.ે
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જયાર� આપણ ે નકાર�મક િવચારોમા ં ફસાઈ જઈએ 

�યાર� પોતાના પર દોષની લાગણીઓ લાવવાની જ�ર 

નથી, પણ આપણ ેપ�તાવો કરવાની જ�ર છે. નકાર�મક 

ુિવચાર પાપ છે ક�મ ક� તે દ�વના ંવચનની િવ��ધમા ં છે. 

(�ફલી�પી ૪:૮). પિવ� આ�માન ે જણાવો ક� જયાર� જયાર� 

તમ ેનકાર�મક િવચાર કરો �યાર� ત ેતમન ેતેની ખાતર� 

કરાવ.ે (યોહાન ૧૬:૭,૮). મન� ંુ��ુધ પોત ેપોતાની ર�તે 

�તવા �ય�ન ના કરો. દ�વ તમને સહાય કરવા તૈયાર છે. 

મદદ માગંો અને આગળ વધો. �ફલી�પી ૧:૬ નો દાવો 

કરવા� ંુશ� કરો, “�મણ ેમારામા ંસારા કામનો આરંભ કય� 

ત,ે ઇ� ુ���તના દહાડા �ધુી, તેને સ�ંણૂ� કરતા જશ”ે મારા 

ુ�વન માટ�  સકાર�મક મનોવલણ રાખવા � ંશીખી શ�ં �.ંુ

ુ ુમાર� ઈ�છા અને ભાવનાઓને ��ુશ હઠ� ળ �ક� ં  

ક�વળ મારા મન� ંુનિવનીકરણ કરવા� ંુછે એટ� ંુજ 

ન�હ પણ દ�વના ંઆ�મા હઠ� ળ વશ થવા માર� ઈ�છાઓન ે

પણ તાલીમ આપવા� ંુછે. પાઉલ તેને આ �જુબ જણાવ ેછે, 

“ � ં���તની સાથ ેવધ�તભં ે જડાયો; પરં� ુ� ં�� ંુ�;ં તોપણ ુ ુ
હવથેી � ંન�હ, પણ મારામા ં���ત �વ ેછે; અને હવ ેદ�હમા ં� ુ

ુમા�ં �વન તે દ�વના દ�કરા પરના િવ�ાસથી જ છે; તેમણ ે

ુમારા પર �ેમ રા�યો, અને માર� સા� પોતા� ંુઅપ�ણ ક�.� ુ  

(ગલાતી ૨:૨૦).

દરરોજ માર� ઈ�છાન ે“ વધ�તભેં” જડવાની છે, �થી 

ુ� ંદ�વના ંમાગ�ન ેપસદં કર� શ�ં. ત ેતો મારા િવચારોન ેપણ ુ
સમાવશે કરવાની સાથ,ે મારા �વનના ંદર�ક �ે�મા ંઈ�નેુ 

�� ુબનાવવાની બાબત છે.

માર� લાગણીઓ પણ હવ ેમારામા ં િનવાસ કરનાર, 

ૂદ�વના ં આ�મા સાથ ે અ��ુળ થવી જોઈએ.  આવનાર 

પાઠમા ં આપણ ે �તૂકાળના ં આપણા ભાવના�મક 

જખમોમાથંી બહાર નીકળવા �ગ ે �યવહાર કર��,ંુ પણ 

હાલ �રૂ� ંુદર�ક નવી ���તી �ય��ત � એક સરળ સવાલ 

�છેૂ છે તે જોઈએ. “માર� સદા આન�ંદત” ( �ફલી�પી ૪:૪; ૧ 

થ�ેસ ૫:૧૬) રહ��  ંુજોઈએ તે � ં�� ંુ� ંઅને એ �માણ ેુ

  ન�ધ
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  ન�ધ �વનાર ���તીઓ િવષ ે મ� વા�ં� ંુ પણ છે,  પણ તે 

ુ�માણેકરવા � ં� ંુક�ં? એફ�સી ૫:૨૦ ત ેરહ�ય ધરાવ ેછે, ુ

ુ“આપણા �� ુઇ� ુ���તન ે નામ ે સઘળાન ે સા� દ�વ બાપની 

આભાર��િુત િન�ય કરજો. ”  ��તીય િવ� ��ુધમા ં

યાતનાઓનીછાવણીમા ંકોર� ટ�ન �મૂ ચાચંડો માટ� દ�વનો 

આભાર માનતા શીખી તે �ગ ેતેણીએ જણા�� ંુછે ક� તેણીની 

બહન� ે તેણીન ે યાદ કરા�� ંુ ક� તે ચાચંડોને લીધ ે

ૂ�રુ�ાકમ�ઓ તેઓનાથી �ર રહત� ા.  �દયની �રૂ� 

સ�યતાથી જયાર� � ંઆભાર માનવા� ંુઅને મારા �વનના ંુ

કઠણ પડકારો માટ� પણ � ંઆભાર મા� ંુ� ં�યાર� � ંમારા ુ ુ

ુઆ�માના ં�ડાણમા ંઆનદં અને શાિંતન ેચલાયમાન ક�ં 

�.ં માર� સઘળ� પ�ર��થિતઓમા ં� ંદ�વનો આભાર મા� ંુ� ંુ

ક�મ ક� � ં�� ંુ� ંક� તેમણ ે�િત�ા કર� છે ક� સઘળ� બાબતો ુ

ુમાર� સા� ભલાઈન ે ઉ�પ� કરશ,ે  મન ે હાલમા ં ભલાઈ 

દ�ખાય ક� ના દ�ખાય તોપણ. (રોમન ૮:૨૮) માર� આશાની 

ુિવ��ધમા ંજયાર� સઘળ� બાબતો થતી હોય અને મારાથી � 

ુબન ેત ેમ� ક� � ુ હોય, �યાર� � ંિવ�ાસ કરવાની પસદંગી ક�ં � ંુ

ક� દ�વ પાસે વ� ુસાર� યોજના છે અને ત ે�ા ંકાય�રત છે ત ે

ુજોવાની શ�આત � ં ક�ં �.ં માર� યોજનાન ે બધંબેસતી ુ

કરવા પ�ર��થિતઓને ફર� ઘડવાનો �ય�ન કરવાને બદલ ે

ુદ�વને મા�ં િનય�ંણ જયાર� � ંસ�� ંુ� ં�યાર� � ંમાર� ઈ�છાન ેુ ુ

તેમની ઈ�છાની આધીનતામા ંલા� ંુ�.ં � ંજો� � ંક� �ટ� ંુુ

વધાર� � ંમારા આ�માન ેઆનદં અને શાિંતથી ભર�રુ થવા ુ

ૂ ુ ુ ુમ�ંર� આ� ં� ંતેટ� ંવધાર� � ંદ�વના ંઆ�માથી ભર�ર ુ

થા� � ં અને વ� ુ કઠણ પ�ર��થિતઓમાથંી પણ ભલાઈ 

ઉ�પ� થવાની વધાર� આશા રા� ંુ�.ં

ત ેએ આશા છે � �ગ ે�હ� ૂ૬:૧૯ આપણન ેજણાવ ેછે, 

ુ“ ત ે આશા આપણા આ�માન ે સા� ��થર તથા અચળ 

લગંર �વી છે.”  અ�ત�ય�ત, �ઝંુવણથી ભર�લ અને 

સતત બદલાતા જગતમા,ં મને મારા આ�માન ેસર� 

લગંરની જ�રત છે.

ુ           પાઠ ૨: આ�મામા ંચાલ�ં
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“ત ે માટ� �� ુ(આ�રુતાથી) તમારા પર દયા કરવાની વાટ (અપે�ા, રાહ, ઉ�કંઠા રાખશ)ે 

ુજોશ,ે ને તમારા પર રહમ�  કરવા સા� તે ઉ�ચ�થાન ેબેસશ;ે ક�મ ક� �� ુ�યાયીનો દ�વ છે; 

ૃ�ઓ તેમની( તેમના િવજય,  �પા, �ેમ, શાિંત, આનદં અને તેમની અજોડ, અખ�ંડત 

ુ ુિમ�તાને સા�) વાટ(આ�રુતાથી) �એ છે, તેઓ સવન� ે ધ�ય( �શુ, આબાદ, ઈ�યા� થાય 

તે�)ંુ છે.” (યશાયા ૩૦:૧૮ ધી એ�પલીફાઈડ બાઈબલ )

કંઠ�થ કરો : 

ૂ ુ ુ૨ કોર��થી ૫:૧૭ – “ માટ�, જો કોઈ માણસ ���તમા ંછે તો તે નવી ઉ�પિ� છે : � �� ંહ� ંત ે
ુસવ � જ� ંુર� ંુછે ; �ઓ, ત ેન� ંુથ� ંુછે.”

ય�દા ૨૦ – “ પણ �હાલાઓ, તમારા પરમ પિવ� િવ�ાસમા ંવધતા જઈને, પિવ� ુ
આ�મામા ં�ાથન� ા કર�ને... પોતાને ��થર રાખો”

રોમન ૧૨:૨ – “ આ જગત� ંુ�પ તમ ેન ધરો; પણ તમારા ંમનથી નવીનતાને યોગ ેતમે 

�ણૂ� ર�તે �પાતંર પામો, �થી દ�વની સાર� તથા મા�ય તથા સ�ંણૂ� ઈ�છા શી છે, ત ેતમે 

પારખી શકો.”

ગલાતી ૫:૧૬ – “પણ � ંક� ં� ંક�, આ�માથી ચાલો, એટલે તમ ેદ�હની વાસના ��ૃત કરશો ુ ુ
ન�હ.”

ચાવી�પ સ�ય :  

આ�મામા ં ચાલવાની બાબત દરરોજ  શર�ર� ંુ િશ�ત, મન� ંુ નવીનીકરણ, ભાવનાઓ� ંુ

ુસા�પ� ંુઅને ઈ�છાન ે��શમા ંરાખવાની બાબતોન ેસામેલ કર� છે. તે પડકારજનક અને 

કાયદાક�ય મા�મુ પડ� છે પણ ત ેઆઝાદ�, �કાશ અને �વન આપનાર છે ક�મ ક� ત ે �વ-

�ય�નોથી િસ�ધ થ� ંુનથી, પણ આ�માના ં�વન સાથ ેહર�ણ ેવળગી રહવ� ાથી િસ�ધ થાય છે.

તમારો �િતભાવ :

ુ૧. પિવ� આ�માના ં��શ હઠ� ળ રહવ� ામા ંતમારા �વનના ં(શર�ર, મન, ઈ�છા, ભાવનાઓ) 

કયા �ે�ોમા ંતમને સૌથી વધાર� કઠણાઈ લાગ ેછે? તેના કારણો �ગ ેથોડો સમય િવચાર અને 

�ાથન� ા કરો અને તમારા િવચારોન ેજન�લમા ંલખો.

૨. આ �ે�મા ંઆવતી કાલે એક નાનો જય �ા�ત કરવા તમ ેક� ંુપગ� ંુલઇ શકો છો?

ુવ� અ�યાસ અથ� :

�લ��સ�ગ ���મ મીની���સ �ારા લે�ખત �લ��સ�ગ સેમીનાર (મીની���સ, ૧૯૯૯) 

જોન મે�વલે �ારા લે�ખત ધ િવિન�ગ એટ�ટ�ડુ  (મે�વલે, ૧૯૯૩)

જોયસ મેયર �ારા લે�ખત બેટલ �ફ�ડ ઓફ માઇ�ડ (મેયર,૧૯૯૫).

ુઆ�િનક એ�તેરોને ઉભી કરવી
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માર� સેવાના ંસમ� વષ�મા,ં દ�વની દ�કર�ઓના �વનની અનેક સા�ીઓ મ� સાભંળ� છે. 

મારા િન�કષ�નો આધાર વ�ૈાિનક અ�યાસના ં�રૂાવાઓ �માણ ેછે એ� ંુતો નથી, પણ � ં�ણ ુ

ુસામા�ય િનર��ણો આપી શ�ં �:ં 

૧. ઘણી મ�હલાઓનો ઉછેર અિવ�ાસી મા-બાપના ંઘરોમા ંથયો છે, અને જવ�લ ેજ ચચ�મા ં

ગયા હોય, પણ મોટા ભાગની આ મ�હલાઓએ તેઓના ંઆ�ય� વ�ચ ેજો� ંુછે ક� તેઓ 

તેઓના ંબાળપણમા ં�ાથન� ા અને દ�વમા ંિવ�ાસ તરફ દોરવાઈ હતી. 

૨. માર� સમ� પોતાના ં�વન �ગ ેવાતા�લાપ કરનાર મ�હલાઓમાથંી અડધા ભાગની 

મ�હલાઓ તેઓના ંબાળપણના ંસમય ેમૌ�ખક ક� �તીય શોષણનો િશકાર થઇ હતી. 

તેઓમાનંી ઘણી મ�હલાઓએ તે વાતોને કદ� પણ કોઈની સમ� �ગટ કર� નહોતી, 

પણ “�રુ��ત” �થાને ત ેિવષ ેતેઓ ��ુતપણ ેબોલી શક�. 

૩.આપણી �વનની વાતા�ઓમાથંી શીખેલ પાઠો િવષે બોલવા, સાભંળવા અને અવલોકન 

કરવામા ંશ��ત, �ાન, �ો�સાહન અને બળ રહલ�  છે.    

ુપાઠ ૩: મારા �વન� ંિન�પણ  
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  ન�ધતમાર� “આ��મક યા�ા” પર �ચ�તનની ���યામા ં

તમન ે માગ�દશન�  આપવા આ પાઠ લ�ય રાખે છે. તેનો 

આશય તમારા �વનના ં �સગંો અને અ�ભુવો �ગ ે

�ાથન� ા�વૂક�  �ચ�તન કરવામા ંઆવ ેક� �થી તમ ે� છો ત ે

અને તમારા ને��ૃવની આગવી યા�ામા ં તમાર� � કામ 

કરવા� ંુછે તે �ગ ેદ�વ તમન ેકઈ ર�તે તૈયાર અને �સુ�જ 

કર� ર�ા છે ત ે �ગેનો તાજગીસભર ���ટકોણ તમને 

આપવામા ંઆવ.ે 

મારો વારસો : 

તમારા �વનમા ં�ઓએ હકાર�મક �ભાવ પાડયો હોય 

એવા તમારા પ�રવારના સ�યોના ં નામો અને સબંધંો� ંુ

લી�ટ �ગટ કર� એવો “પ�રવાર ��ૃ”નો ચાટ�  તૈયાર કરો. 

�ઓના ંનામ તમ ે�ણતા નથી તેઓને અને જ�મ અને 

મરણ તાર�ખનો તેમા ં સમાવશે કરશો ન�હ.  વશંાવળ� 

સ�ન કરવાનો આશય અહ� નથી, પણ તમારા �વનમા ં

�ભાવ પાડનાર પ�રવારની ન�ધ કરવાનો આશય છે. દર�ક 

નામની પાછળ તમારા �વનમા ંતેઓએ � �ભાવ પાડયો 

હોય ત ેઅને તમારો તેઓની સાથ ેકયો સબંધં છે તે� ંુલી�ટ 

તૈયાર કરો. અહ� એક દાખલો આપવામા ંઆ�યો છે:

મેર� એન મડં� : માતા                                                                                                                                                                                           

બી�ઓની સેવા કરવામા ંમળતા આનદંનો 

ન�નૂો આ�યો.

ન�તા �ગટ કર�,  સકંટ પર જય પામતા 

શીખ��.ંુ

તમ ેકદ� ના મ�યા હોય તેવા �વૂજ� ો પણ તમારા હોય શક� ક� 

�ઓના ં િનણ�યોએ તમારા �વનમા ં સકાર�મક �ભાવ 

પાડયો હોય. કદાચ અ�ય દ�શમા ં �થળાતંર કરવાનો ક� 

વપેાર શ� કરવાનો તેઓએ િનણ�ય લીધો હોય તેના લીધ ે

પ�રવારના ં�વનમા ંબદલાણ આ�� ંુહોય. 

તમારો જ�મ થયા પહલ� ા ંઆ ઘટનાઓ થઇ હોય તોપણ, 

તમારા �વનમા ંદ�વના ંઆ કામ તમારો વારસો છે.
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માર� �વન વાતા�: 

જ�મથી લઈન ે વત�માન સમય �ધુી પાચં વષ�ના સમયગાળાના ં તબ�ામા ં તમારા 
�વન િવષે િવચાર કરો. તમાર� નોટ�કુ ક� એક અલગ પેપરમા ંદર પાચં વષ�ના તબ�ામા,ં 
તમારા �વનની સૌથી મહ�વની ઘટનાઓ �ગે� ંુલી�ટ તૈયાર કરો, � લોકોએ તમારા પર 
�ભાવ પાડયો હોય અને � �થળોએ તમે ગયા હોય ત ેપણ લખો. તે ક�મ મહ�વના ંછે ત ે�ગ ેએક 
ૂ ુ��ં વા� પણ લખો. િવશષે કર�ને આ બાબતો �યાનમા ંલો:

૧. સકંટો – િવશષે કર�ને પીડાકારક �સગંો, લોકો ક� અ�ભુવો.

૨. ઉ�લાસ – મોટા આનદં અને સ�ં�ૃ�તના ંઅ�ભુવો.

૩. �ભાવ પાડનારાઓ – �ઓએ તમને �ેરણા આપી – માગ�દશક� ો, માતા િપતા, િનકટના 
િમ�ો, િશ�કો, તમે �ઓને મ�યા હોય એવા આગેવાનો ક� �ઓ િવષ ેતમ ેવા�ં� ંુહોય 
એવા લોકો.

૪. દ�વના ંકામ – તમારા �વનના ંતે કામમા ં“દ�વનો હાથ” હતો એ� ંુતમે િવ�ાસ કરો છો 
તેવા કામ.  

દાખલા તર�ક�: ૦ થી ૫ વષ� :

લોકો:

૧. મ�મી   

૨. પ�પા

૩. બહન�  (બહન� ો) 

૪. ભાઈ (ભાઈઓ)

�થળો :  

 ૧. ઘર 

 ૨. દાદા- દાદ�� ંુઘર 

૩. ચચ� 

બનાવો:

૧. ભાઈ ક� બહન� નો જ�મ   

૨. શાળામા ંશ�આત 

૩. પ�રવાર� ંુ�થળાતંર 

મન પસદં કામ : 

૧. ઘરમા ંમ�મીને મદદ કર� ંુ

૨. મહમ� ાનોની સેવા કરવી 

૩. �લાસમા ંિશ�કન ેસહાય કર�.ંુ
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૧.  તે મા�હતીનો ઉપયોગ કર�ને તમારા �વનની વાતા�ની પ�ર��થિતઓમા ં “ �ખુદ અને 

�ુઃખદ”નો ઉ�લેખ કરવા નીચેની લાઈનનો ઉપયોગ કરો. જ�ર પડ� તો લાઈનન ેવ� ુ

લાબંી કરો.  તમાર� આકારણીમા ં તમારા િવચારો પર સૌથી વ� ુ �ભાવ છોડનાર 

બનાવ/�ય��ત/�થળનો ઉ�લેખ કરતા એક ક� બ ે શ�દો ઉમેરો. ચાટ�  બનાવવા માટ�, 

ઉમરના દર�ક તબ�ાના ર��જમા ંતે ઉમર� તમાર� ભાવના�મક, આ��મક અને પ�ર��થિતની 

દશા માટ� ૧ થી ૧૨ વ�ચેની સ�ંયા �કુો. 

ુ૨.  હવ ેતમારા �વનના દર�ક તબ�ાના ંભાવના�મક “�ખુદ અને �ઃખદ” બાબતોનો ઉ�લેખ 

કરવા અલગ કલર ક� રચનાને ઉમેરો.

ુ૩.  આ��મક “�ખુદ ક� �ઃખદ” બાબતોનો ઉ�લેખ કરવા હવ ે�ી� લાઈનમા ંઅલગ કલર ક� 

રચનાનો ઉપયોગ કરો.(દ�વ સાથનેા તમારા સબંધં �ગ)ે.

ુ ુમા�ં તે�ં, �પાદાનો અને ધગશ ૃ

તમારા �વનની વાતા� અને તમારા વારસા �ગ ે �ચ�તન તમે કરો છો �યાર� �ના થક� 

તમન ેસૌથી વધાર� સ�ં�ૃ�ત અને જોમનો અ�ભુવ થયો હોય તેવા �સગં ક� પ�ર��થિત, �યા ં

ુતમન ેએ� ંુલા�� ંુહોય ક� દ�વની મર� મને અહ� જ રાખવાની છે ક� �યા ંદ�વ ેમન ે�ને સા� તેડ� ત ે

કામ કરતી હોય, એવી �ણ “વાતા�ઓ” પસદં કરો. તે કદાચ અ�કુ ચો�સ બનાવ હોય શક�, ક� ત ે

એવો સમય પણ હોય શક� ક� તમે � કામ કરતી હતી તેમા ંતમને પડકારનો સામનો કરવો પડયો 

હોય અને છતા ંતે કામ કરવામા ંતમ ેસફળ થઇ હોય. તમ ેયાદ રાખી શકો માટ� �રુતી િવગતોમા ં

ત ેદર�ક “વાતા�ઓ” નો સ�ં��ત ઉ�લેખ નીચ ેઆપેલ જ�યામા ંલખીન ેકરો. લખતી વળેાએ 

નીચેના સવાલોના ંઉ�ર આપો:            

એ �માણ ેતમારા �વનના ંદર�ક પાચં વષ�ના તબ�ાન ેકરો: ૬-૧૦, ૧૧-૧૫ 

વગેર�.

ભાવના�મક

આ��મક

પ�ર��થિતઓ 
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ુપાઠ ૩: મારા �વન� ંિન�પણ  

આ �માણ ેકરવાની શ�આત મ� કઈ ર�તે કર�?

અ. મ� � ંુક� � ુહ�?ંુ

બ. મ� તે કઈ ર�તે �ણૂ� ક�?� ુ

ુક. મ� ત ેસા� ક� � ુતે મને કઈ ર�તે ખબર પડ�?

ડ. ત ેિવષ ેમને સૌથી વધાર� � ંુગ��?ંુ

વાતા� ૧:

વાતા� ૨:

વાતા� ૩:

આ સમય ેભરોસાપા� િમ�ન,ે તમારા મનની ભાવનાઓ અને િવગતો �માણ ે ,તમાર� 

વાતા� જણાવો અને તમે તે ક�મ ક� � ુ તે ન�હ પણ � ંુઅને કઈ ર�તે ક� � ુ તેનો ઉ�લેખ કરો. તે કામ 

ુકરતા પોતાન ે�ઓ અને તે કામ કરવાના ંઅ�ભુવની સ�ં�ૃ�ત ક�મ મળ� ત ેજણાવો. તમારા 

ુિમ�� ંુકામ સાભંળવા� ંુછે અને � �ગ ેતમે બોલી ર�ા છો તેને અને ક�મ તે તમન ેસા� લા�� ંુ

ુતેન ેજોડવા� ંુછે, ઉપરાતં તમે �ા ં હતા ક� તમે કોની સાથ ેહતા તે �ગ ેપગે�ં શોધવા� ંુછે.  

તમે અને તમાર� િમ�એ �યારબાદ વાતા�મા ંકોઈ પણ સા�યતા છે ક� ન�હ તેને જોવા� ંુછે.

િન�કષ�:

ુજયાર� તમ ેએકલા હો �યાર� તમાર� વાતા�ઓ, તમારા વારસા અને તમારા �ના અ�ભુવો 

�ગ ે�ાથન� ા �વૂક�  િવચાર કરો. અને આ મહાવરાથી તમારા તેડા અને હ��  ુઅને તમારા િવષે તમ ે

� શી�યા તેમા ંદ�વ તમન ે�ઝુ�ઝુ આપે ત ેમાટ� �ાથન� ા કરો.  હવ ેતમે કઈ બાબતમા ંધગશથી 

ૃભર�રુ છો?  તમાર� પાસે કયા �પાદાનો/અ�ભુવો છે � તે �ે�મા ંસેવાના ંકામમા ંઉપયોગી થઇ 

ૃશક�? ક�ટલાકં �પાદાનો કદાચ િન���ય હોય અને ક�ટલાકં અ�ભુવો એવા હશ ે�નો ભાવાથ �

ુ ુશોધવા� ંુહ� બાક� હોય, છતા ંકોઈક ર�તે તમે માનો છો ક� “ વાતા� અ�રુ� છે,” અને દ�વનો હ��  ુહ� 

�ગટ કરવામા ંઆ�યો નથી.

�ય��તગત ર�તે જોઈએ તો મારા માટ�, આ મહાવરામા ંકામ કરતા મ� િનર��ણ ક� � ુ છે ક� 

“ મ�હલાઓ અન ે �યવસાય”  માટ� કામ કર� ંુ માર� ધગશ હતી.  મ�હલાઓની સેવાની 

ડાયર�કટરની પદવીમાથંી િન�િૃ� લીધાન ેથોડા જ સમયમા ં૬૫ વષ�ની �મર� ઈ�રિવ�ા અને 

ુ�યવસાય પર �યાન ક����ત કરનાર એક ��લમા ં મા�ટર ઓફ �બઝનેસ 

એડિમિન���શન�ો�ામમા ં � ં જોડાય. �વનમા ં નાટક�ય પ�રવત�ન લાવવા કદાચ તમારા ુ
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અ�ભુવો ઓછા પડતા હોય તોપણ તમારા �વનમા ંહ�ત�ેપ કરવા અને પોતાના માગ�મા ં

તમને ચલાવવા માટ�ની દ�વની �મતા પર કદ� શકંા કરશો ન�હ!

કંઠ�થ કરો:    

ુગી.શા. ૧૩૯:૧૩-૧૬ – “ મા�ં �તઃકરણ તમે ઘડ� ંુછે; અને માર� માના ગભ�મા ંતમે 

માર� રચના કર� છે. ભય તથા આ�ય� પમાડ� એવી ર�તે મન ેરચવામા ંઆ�યો છે, માટ� � ું

તમાર� આભાર��િુત કર�શ; તમારા ંકામ આ�ય�કારક છે, એ મારો �વ સાર� પેઠ� �ણ ે

છે. જયાર� મન ેઅ��ય ર�તે રચવામા ંઆ�યો, અને ��ૃવી પર છેક નીચલા ભાગમા ં

ુિવિવધ કરામતથી મને ગોઠવવામા ંઆ�યો, �યાર� પણ મા�ં ખો�ળ� ંુતમને અ��� ંુ

ુનહો�.ંુ મારો ગભ� તમાર� �ખોએ જોયો છે, અને મા�ં એક� �ગ થયે� ંુન હ�,ંુ �યાર� પણ 

તેઓ સવ,�  તેમ તેઓના ઠરાવલેા સમયો તમારા ��ુતકમા ંલખેલા હતા.”

ગી.શા. ૩૭:૨૩-૨૪, “ જયાર� માણસનો માગ� યહોવાને પસદં પડ� છે, �યાર� ત ેતેના ં

પગલા ં��થર કર� છે. જો ક� તે પડ� �ય, તોપણ ત ેછેક જમીનદો�ત થશ ેન�હ; ક�મ ક� 

યહોવા તેનો હાથ પકડ�ને તેન ેિનભાવશ.ે”

ચાવી�પ સ�ય: 

તમાર� માતાના ગભ�થી જ, સકંટ અને �શુીના સમયોમા ંપણ, તેમની હાજર�થી તમે સભાન હોય 

ક� ના પણ હોય તોપણ તે તમાર� સાથ ેજ હતા; તેમના �ેમથી તમને કોઈ અલગ કર� શક� ન�હ.

તમારો �િતભાવ:

ૃ ુ૧. દ�વ ેઆપેલ કયા �પાદાનો િવષ ેતમને શકંા છે ક� તેઓ હ� િન���ય પડ� ર�ા છે � દ�વના ં

ુરા�યના હ�� ઓુ માટ� હ� િવકાસ કરવાની જ�રત છે? 

ૃ૨. હવ ેઅથવા આગલા પાચં વષ� માટ� તે �પાદાનને “શોધી કાઢવા” તમ ેકયા પગલા ંલેશો ક� 

�થી તેન ેઉપરની સપાટ�એ લાવીન ેતેનો િવકાસ કર� શકાય! 

ુવ� અ�યાસ અથ� :

વોટ ઇસ યોર ગી�ટ�ડનેસ? (હ�� ���સ, ૨૦૧૩)

ડ��કવર�ગ યોર ગી�તેડનેસ (બોક, ૨૦૧૫)

ટોમ રથ �ારા �લ�ખત ����થસ ફાઈનડર ૨.૦ (રથ, ૨૦૧૫)

પીટર વા�નર �ારા �લ�ખત યોર �પીર���લુ ગી�ટસ (વા�નર, ૧૯૯૪)

ડોન અને ક�ટ� ફો��ન�ુ  �ારા �લ�ખત �ડ�કવર યોર ગોડ ગીવને ગી�ટસ ( ફો��ન�ુ  એ�ડ 
ફો��ન�ુ ,૧૯૮૭)

�� �પીર���લુ ગી�ટસ એનાલીસીસ (ગીલબત�, ૨૦૧૫)

23



 જયાર� તમ ે તમારા વારસા અન ે તમાર� �ય��તગત �વન યા�ા �ગ ેિવચાર કરવામા ં

સમય િવતા�યો છે �યાર� હવ ેસમય છે ક� તે લોકો, �થળો અને બનાવો તમારા �વન, તમારા 

સબંધંો અને તમાર� સેવા� ંુઘડતર આ� કઈ ર�તે કર� ર�ા છે તેનો િવચાર પણ કરવામા ંઆવ.ે 

�ાન, �ઝુ�ઝુ અને આશીવા�દો � અ�ય લોકોએ તમારા �વનમા ંર�ડયા છે ત ેહવ ેતમારા થક� 

વહ� ર�ા છે અને તેઓ બી�ઓને પણ આિશષ આપી ર�ા છે. નકાર�મક અ�ભુવો અને 

પીડાઓએ તમારા ં સબંધંો પર ક�વો �ભાવ પાડયો છે? કદાચ તેમાનંા અ�કુ� તમને વ� ુ

ુક�ણાસભર અને કાળ� રાખનાર સલાહકાર અને િમ� બના�યા ં છે. (૨ િતમોથી ૨:૨) . 

નકાર�મક અ�ભુવોએ તમન ેતમને “ વ� ુસારા”ં ક� “કડવા” બના�યા ંછે ત ેમા� તમે જ ન�� 

કર� શકો છો. ખરો સવાલ તો આ છે ક� તમારા �તૂકાળના ંવષ�ના ં�ભાવન ેઆગલા વષ�મા ં

વધાર� સકાર�મક અને ઓછ� નકાર�મક કઈ ર�તે કર� શકશો?

ુસફળતાઓ �ગે �ચ�તન કર� ં

તમારા �વનના ં“�ખુદ” �સગંોન ેસ�ં��તમા ં�ચ�તન કરવા થોડો સમય લો, એવા સમયો 

જયાર� તમન ેએ� ંુલા�� ંુક� � કામ કરવા દ�વ ેતમને સ�યા� છે ત ેકામ તમ ેકર� ર�ા છો અને 

તેમના આશીવા�દનો હાથ તમ ેજોયો હોય. તમે � ંુિવચાર� ર�ા છો? તમે �મા ંસફળ થયા તે 

બાબતો �ગ ે� ંુતમારામા ંઅહકંારની લાગણી છે?

પાઠ ૪: મારા �તૂકાળ સાથેનો �યવહાર
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તે �થળે પાછા જવા �ગેની મહ�� છા? તમારા “ગૌરવના �દવસો” કદાચ �રુા થઇ જશ ેક� અહ�થી 

સઘ�ં અધ:પતન તરફ જવા� ંુછે એવી ઉદાસીનતા ક� ડરનો � ંુતમને આભાસ થાય છે? તમાર� 

સફળતાઓમાથંી કયા પાઠ શીખવા �વા છે? ઘણા પાઠ છે � મારા મનમા ંઆવી ર�ા છે. તમારા 

માટ� કદાચ �ય��તગત હોય તેવી બાબતોન ેદ�વ બી�ઓને �ગટ કર� શક� છે પણ દ�વ ેમને � 

બાબતો શીખવી છે ત ેઅહ� છે.  

જયાર� મ� વધાર� સખત મહન� ત કર� હોય અને �ચૂક સફળતાનો અ�ભુવ કય� હોય �યાર� 

અહકંાર� આ�મામા ંસરક� જ� ંુઘ� ંુસરળ થઇ �ય છે. અ�ય લોકો સમ� માર� સફળતાઓ �ગ ે

ૂબડાઈ મારવાથી  �ર રહવ� ામા ં� ંઘણી સચેત હતી, છતા ંપણ મારા �દયના �ત�રક ભાગોમા ંુ

�વ- અ�ભનદંનની લાગણીઓ તો હતી જ. અહકંાર િવશષે કર�ને આગેવાનો માટ� પતનનો 

ખતરનાક �ડો ખાડો છે. તે પાઠ �ગ ે અસરકારક ર�તે ન�ખૂાદને�સાર( � સફળતાની 

ભાવનાઓમા ં�વા�હત થયા પછ� દશન� મા ંચેતવણી પા�યો અને �તે ઘણી માનહાની પા�યો) 

�� ંુકોઈ શીખવી શક� ંુનથી. તેની ચેતવણીન ે�યાનમા ંલો: “ �ઓ અહકંારથી વત� છે તેઓને ત ે

નીચા પાડ� શક� છે.” (દાિનયેલ ૪: ૩૦-૩૭). 

આપણી સફળતાઓમા ં – (એક તક � ચમ�કા�રક ર�તે પિવ� આ�મા – � સામા�ય 

વાતચીતમા ંઅન- અપે��ત ર�તે “દ�વી િનમ�કંુ” વડ� કઠણ છતા ં��ુ�ધવતં િનણ�ય લેવામા ં

સહાયતા કર� છે - તેના ંધીમા, શાતં અવાજને માટ� �ાર ખોલ(ેબધં) કર� છે) - “દ�વના ંકામ” ન ે

ઝડપથી પારખવાના ંસમયો પણ હોય છે. પણ જયાર� આપણ ેવ� ુસમય સખત મહન� ત કર�એ 

અને સમયાતંર� લ�યાકંન ે�ા�ત કર�એ અને આપણી આસપાસના લોકો આપણી સફળતા માટ� 

આપણન ેઅ�ભનદંન પાઠવતા હોય, તે સમય ેએકને અથા�ત દ�વને �લૂવા� ંુઘ� ંુસહ��  ંુથઇ �ય 

છે �ણ ેઆપણન ેજોવાને �ખો, સાભંળવાન ેકાન, િવચારવાને મગજ, શીખવાન ેશ�ૈ�ણક તકો, 

આપણા બાળપણમા ં આપણો ઉછેર કરનાર મા-ં બાપ આ�યા.  આપણ ે આપણી પોતાની 

મહન� તથી િવજયી થયા છ�એ એ� ંુિવચાર� ંુઘ� ંુસહ��  ંુથઇ �ય છે, અને આપણ ેઆપણા વતી 

દ�વનો અને �ઓએ યા�ામા ંઆપણન ેસહાયતા કર� તેઓનો આભાર માનવા �કૂ� જઈએ છ�એ. 

તમારા ં“�ખુદ” બાબતો� ંુ�ચ�તન તમ ેકર� ર�ા છો �યાર� દ�વ ��ય ેતમારો આભાર �ગટ કરો. 

જો તમે કદ� એ� ંુ ક� � ુ નથી તો તમારા �વનમા ં �બળ પ�રવત�ન લાવનાર લોકોન ે એક 

આભારપ� ક� ઇમેલ લખો. 

“ઉ�મતા હવ ે�તૂકાળ થઇ ગઈ” છે તેવી ઉદાસીનતા ક� ડરની લાગણીઓ જો તમારામા ં

હોય તો ગી.શા.૧૩૯:૧૬ જણાવ ે છે દ�વ ેતેમના ��ુતકમા ંલ�� ંુ છે, “ � �દવસો મારા માટ� 

ુરચવામા ં આ�યા હતા, તેઓ �ણ ે હ� અ��ત�વમા ં જ આ�યા નહોતા.” �યા ં �ધુી તમારા 

ુશર�રમા ં�ાસ છે �યા ં�ધુી તેમના રા�યનો ફ�લાવો કરવા દ�વ પાસે તમાર� સા� કામ છે. ખરો 

સવાલ એ છે ક� � ંુતમે તમારા ભિવ�ય માટ� તેમના દશન� ન ેશોધવા �તૂકાળમાથંી તમાર�
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ુ ુ�ખોન ેહટાવશો ક� ન�હ? એ. આર. બના�ડ� તેના બ� ચ�ચ�ત ઉપદ�શ, “ તમા�ં દશન�  તમા�ં ુ

ભિવ�ય છે” મા ંચેતવણી આપે છે, “ દશન�  િવનાનો માણસ ભિવ�ય િવનાનો માણસ છે અને 

ભિવ�ય િવનાનો માણસ હમંેશા તેના �તૂકાળ તરફ ધક�લાય �ય છે” ઈ�નુા ��ૃ� ુપછ� િપતર 

અ�ય િશ�યોન ેફર� માછલી પકડવા લઇ ગયો, નાઓમી તેણીનો પિત અને દ�કરાઓ ��ૃ� ુ

પા�યા પછ� ઇ�ાયેલ પરત આવી, અને જો દ�વ ેઆદમન ેરો�ો ના હોત તો ત ેકદાચ પાછો 

ુએદન વાડ�મા ંગયો હોત. જો તમને એ� ંુલાગ ેક� તમે હ� �તૂકાળમા ં�વી ર�ા છો તો �છૂવાનો 

એક સારો સવાલ છે ક� તમાર� માટ� દ�વ ેયોજના કર�લ ભિવ�યના દશન� ન ે� ંુતમ ેખોઈ બેઠા 

છો?(યિમ�યા ૨૯:૧૧).

ભાવના�મક જખમોને સા� કરવા                

આપણા �વનોમા ંઆપણ ેબધાએ એવા સમયોનો અ�ભુવ કય� છે �મા ંઆપણન ેલા�� ંુ

ુક� હવ ેઆપણી �િનયા અચાનક આપણી આસપાસમા ં�ટૂ� રહ� હોય. દાખલા તર�ક�, અચાનક 

તમારા િ�ય પા�� ંુમરણ, ડોકટરનો ર�પોટ� , નોકર� �ટ� જવી, આિથ�ક મદં�, �કશોર બાળકોનો 

બળવો, િમ�નો િવ�ાસઘાત, �ટૂ�લા સબંધંો, અને �િતમ સમયમા ંતમારા “કઠણ સમયોમા”ં 

તમ ે�ય��તગત ર�તે � બનાવોન ેફાળો આપનાર તર�ક� ન�ધી રા�યા, તે સવ.�  તે સમયમા ં� 

ભાવના�મક પીડા આપણ ેભોગવીએ છ�એ તે આપણા આ�માઓમા ંઘણા વષ� �ધુી રહ� શક� છે, 

અને જયાર� કદ� અપે�ા ના રાખી હોય ત ેસમય ેફર� પીડા આપવા દ�ખા દ� છે � ��ુસો, ડર, નકાર, 

�યાગ, હતાશા, પીડા, શરમ, દોષ, ક� અ�ય લાગણીઓ � આપણા િનણ�યો અને વત�માન સબંધંો 

પર �ભાવ પાડ� શક� તેવા ભાવના�મક ઊભરો લાવ ેછે. ખરો સવાલ તો આ છે, જો તારણના 

સમયે તરત  ભાવના�મક સા�પ� ંુઆપણન ેનથી મળ� ંુતો તેન ેકઈ ર�તે શોધી શકાય? � ંુતે 

ુશ� છે ખ�ં?

� ંતમન ેખાતર� આપવા ચા� ં� ંક�, ઇ� ુક�વળ શર�ર� ંુસા�પ� ંુઆપનાર નથી પણ તે ુ ુ

ભાવના�મક પીડાને પણ હર� લ ે છે. ત ે�ટૂ�લા ં�દયોન ેસમારનાર છે. તે કદાચ તે જ�મોને 

ૂચમ�કા�રક ર�તે અચાનક �ર કર� અથવા �ય��ત પોતાને દ�વના ં�ેમાળ �પશ � હઠ� ળ સ�પ ેતે 

ુ�જુબ, તે �દય� ંુસા�પ� ંુ�મ �ગંળ�ન ેએક પછ� એક છોલવામા ંઆવ ેછે તેમ ���યામા ં

રહ�ને પણ કર� શક�. મારા અ�ભુવ �માણ,ે શાર��રક અને ભાવના�મક જખમોની વ�ચેઅન ેતે 

દર�કના સા�પણા માટ� આવ�યક બાબતોમા ં ઘણી સા�યતાઓ રહલ� ી છે. શર�ર ઉપરના ં

ઉઝરડા માટ� બ� ઓ� ં �યાન, કાળ� અને સમય આપવાની જ�ર પડ� છે જયાર� ઉદરની ુ

સ�ર�ના ંજખમના સા�પણા માટ� વધાર� જ�ર પડ� છે. �થમ માટ� કદાચ ઝડપી ઉપચાર, 

મલમ, દવાની પ�ી લગાડવી પડ� અને કદાચ થોડો સમય આપવો પડ�. એ જ ર�તે ક�ટલાકં 

સપાટ� પરના ભાવના�મક જખમો – �મ ક� િવચાયા� િવનાનો શ�દ, �ોધમા ંકર�લ ��યારોપ, 

�ુલ�� – તરત ડખંમા ંપ�રણમે છે. પણ તરત ઉપચાર, �માયાચના અને �ેમ અને સ�માનની 

�નુઃ �થાપના તેનો �યુો�ય �િતભાવ છે.  સા�પ� ંુ ઝડપથી મળે છે અને 

પાઠ ૪: મારા �તૂકાળ સાથેનો �યવહાર
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ુઆ�િનક એ�તેરોને ઉભી કરવી

  ન�ધઝડપથી �લૂી પણ �ય છે. નીતીવચન ૧૯:૧૧ �ાનથી 

શીખવ ેછે, “ માણસની િવવકે��ુ�ધ તેના �ોધને શાતં કર� છે; 

અને અપરાધની દર�જુર કરવી એ તેનો મ�હમા છે.” 

િનકટના િમ�એ કર�લ િવ�ાસઘાત,  ભરોસાપા� 

સલાહકારની છેતરિપ�ડ�,  �િતબ�તામા ં ભગંાણ, 

વણઉક�લાયેલ તકરાર � �ોધાયમાન શ�દોમા ંદોર� �ય 

છે, ક� અ�યાય – �વા �ડા જખમો ઘણી સહલ� ાઈથી �ઝાતા 

નથી. આ બાબતો વધાર� ગભંીર �યાન ખ�ચી શક� છે. આ 

ભાવના�મક જખમોન,ે જો  ઉપચાર કયા� િવના છોડ� દ�વામા ં

આવ ે તો,  �મ શર�રના જખમોન ે ઉપચાર કયા� િવના 

ુછોડવામા ંઆવ ેતો તેમા ં“પ�” ભરાય �ય છે અને ત ેઆખા 

શર�રમા ંઅસર કર� એવો “ચેપ” લગાડ� છે, તેમ ભાવના�મક 

જખમો� ંુપણ થઇ શક� છે. સમ�યાનો ઉક�લ �ાથન� ા�વૂક�  

ુલાવવાન ેબદલ ે� ખો�ં થ� ંુહોય તેન ેસતત “ ખોતયા� 

ૂકરવાથી”  ક� �દયમા ં કડવાશને જડ પકડવાની મ�ંર� 

આપવાને લીધ ેભાવના�મક જખમ વધાર� પાક� છે. (�હ� ૂ

૧૨:૧૫). પોતાન ે�યાયી દ�ખાડવા આપણ ેદાવો માડં�એ 

છ�એ ક� અમે તો મા� “સ�ય” અને “�યાયીપણા” ની માગં 

કર�એ છ�એ, પણ આપણા �દયોમા ંપાક�લા ંજખમ હોય છે 

� આપણા સમ� �દયો અને સબંધંોમા ંઝેર ફ�લાવી ર�ા 

હોય છે. ક�વળ સાચી માફ�મા ંજ સા�પ� ંુઅને �વત�ંતા 

રહલ� ી છે. શા� વચન ઘ� ંુ�પ�ટ છે. માફ� ���તી �ય��ત 

માટ� િવક�પની બાબત નથી. મા�થી ૬:૧૫ મા ંઈ�એુ ક�,ંુ “ 

પણ જો તમે માણસોન ેતેઓના અપરાધ માફ ન�હ કરો, તો 

તમારો બાપ તમારા અપરાધ પણ તમન ેમાફ ન�હ કરશ.ે” 

માફ�નો અથ � એવો થતો નથી ક� તે �ય��તએ � ક� ંુક� ક� � ુતે 

પીડાદાયક નહો� ંુ  ક� ત ે �ય��ત ત ે કામ ફર� કર� તો તે 

��વકાય� છે એ� ંુપણ નથી. માફ�નો અથ � એવો પણ થતો 

નથી ક� ત ે�ય��ત સાથ ેતમને�નુઃ �થાિપત સબંધંો હોય. 

ુતેઓએ � ખો�ં ક� � ુ તે ક�લૂ કરવાનો જો તેઓ નકાર કર� 

અને તેઓ આપણને ફર� �કુશાન કરનાર હોય તોપણ 

આપણે તેઓને માફ� આપીએ છ�એ, પણ એક સલામત 

�તર રાખીને આપણે તેઓને �ેમ કર�એ છ�એ. માફ� 

આપણા માટ� છે, તેથી માફ� ના આપવા� ંુ ઝેર �
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�ય��તએ આપણને જખમ આ�� ંુ તે �ય��ત સાથ ે

ભાવના�મક ર�તે આપણને જોડ� ંુનથી ક� અ�ય લોકો 

સાથનેા આપણા સબધંોને તે નાશ કર� ંુ નથી. તો 

�તૂકાળની �લૂોને આપણે માફ� આપી છે તે કઈ ર�તે 

�ણી શકાય? આપણા વત�માન િનણ�યોને જયાર� તે 

બનાવ �ભાવ પાડતો ના હોય તો આપણે �ણીએ છ�એ 

ક� તેની શ��તથી આપણે ��ુત થયા છ�એ. યાદ રહ � ક� 

માફ� એક સમયની ઘટનાને બદલે િનરંતરની એક 

���યા છે. જયાર� મનમા ંજખમોની યાદ આવ ે�યાર� માફ� 

આપવાની પસદંગી કરો.

“ઉદરની સ�ર�” �વા ભાવના�મક �ડા જખમો પણ 

હોય છે � આઘાત, શોષણ ક� અ�ય �હ�સાના ંઅ�ભુવનો 

�ય��તગત િશકાર થવાને લીધ ે ક� ત ે બાબતોના સા�ી 

ુથવાને લીધ ે ઉ�પ� થાય છે.  હ� પણ ઇ� ુ �દયોન ે

સમારનાર અને સા�પ� ંુ આપનાર છે. તેમના કોમળ 

�ેમાળ �પશન� ી સામે કોઈ પણ પ�ર��થિત કઠણ નથી. 

શર�રના જખમોની �મ ભાવના�મક જખમો પણ બહારથી 

અવારનવાર �ડા અને દ�ખીતા હોય છે �મ ક� ભગંીત 

સબધંોની હારમાળા, �ોધી દ�ખાવ અને કડવી બોલી, ડર 

અને અસલામતી � �ગિતન ે અડચણ�પ હોય છે. ઇ� ુ

�ત�રક ભાવના�મક જખમોન ેપણ સા� કર� છે.

�વત�ંતાનો અ�ભુવ કરવા આપણા વતી પગલા ં

લેવાની જ�રત પડ� એવા �તૂકાળના ંભાવના�મક જખમો 

આપણી પાસે છે તે આપણે કઈ ર�તે કહ� શક�એ? 

આપણામાનંા ઘણાએ એવા સમયોનો અ�ભુવ કય� છે ક� 

જયાર� કોઈએ કંઈક ક� ંુક� ક� � ુ હોય �યાર� તે �ણે આપણે 

કંઈક એ� ંુબોલીએ ક� કર�એ છ�એ � તે સમયે અ��ુપ 

ુનથી હો�.ંુ તે� ંુકારણ �?ંુ દ�ખીતી ર�તે, તે સા� ના થયેલ 

ભાવના�મક જખમ છે �નો ઉપયોગ શ� ુઆપણામા ં

નકાર�મક િવચારો, મોટ� ભાગે કઠણ સમયમા ંઆપણે 

ુમાની બેસીએ એ� ંુ �ઠા�,ંુ  નાખીને તેની �ળમા ં

ફસાવવા કોિશષ કર� છે. અને �યા ં�ધુી સ�ય આપણને 

ુ��ુત ના કર� �યા ં �ધુી તે �ઠા� ંુ ભાવના�મક ર�તે 

આપણને બધંનમા ંરાખી �કુ� છે. (યોહાન ૮:૩૨).

પાઠ ૪: મારા �તૂકાળ સાથેનો �યવહાર

  ન�ધ
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ુઆ�િનક એ�તેરોને ઉભી કરવી

ભાવના�મક સા�પ� ંુ અને �વત�ંતાનો અ�ભુવ કરવા આપણ ે કયા પગલા ં લેવા 

જોઈએ? ( ન�ધ: આ પગલા�ં ંુઅ�કુરણ કરવા કદાચ તમને એક ભરોસાપા� આ��મક પ�રપકવ 

િમ� તમાર� સાથ ે�ાથન� ા માટ� હાજર રહ �તેની જ�રત પડ�.).

 ૧. તમારા �વગ�ય િપતાની પાસ ે શાતંપણ ેઆવો અન ે મદદ તથા સા�પણા માટ� તમાર� 

જ�રતનો �ગીકાર કરો.                                                                                          

 ૨. પિવ� આ�માન ે મદદ માટ� જણાવો ક� તમારા જખમના �ળેૂ � પ�ર��થિત છે તે� ંુ�ચ� 

જોવામા ંસહાય કર�. કદાચ ત ેતમારા મનમા ંતમારા �તૂકાળમાથંી કોઈ �સગં યાદ 

કરાવ ેક� કદાચ તમારા �દય સાથ ેતેમનો આ�મા ધીમા શાતં અવા� બોલ.ે તમ ે� �ા�ત 

કરો તેનાથી તમન ેઆ�ય� થાય પણ તમે તેમના માગ�દશન�  પર ભરોસો કર� શકો છો. 

ુ૩. તે પ�ર��થિત અને તેના કારણે તમે કોઈ �ઠાણા પર િવ�ાસ કય� હોય તો એવી બાબતો 

કઈ છે ત ેતમે �ણો એવી � ંુતેમની ઈ�છા છે ક� ન�હ ત ેદ�વને �છૂો. દ�વના ંવચનની 

ુ ુિવ��ધમા ં� કંઈ હોય તે શ��ુ ંુ�ઠા� ંુછે. દાખલા તર�ક�, “ મન ેકોઈ �ેમ કર� ંુનથી” 

ુકહ��  ંુતે શ��ુ ંુ�ઠા� ંુછે. “ હવ ેતે કામ માર� ર�તે જ કર� ંુપડશ,ે ક�મ ક� કોઈપણ �ય��ત 

ુ ુમારા માટ� તે કરશ ેન�હ.” શ��ુ ંુઆ બી� �ંઠા� ંુછે.    

ુ ૪. પ�તાવો કરો અન ે તમન ે માફ કરવા દ�વન ે જણાવો. શ�નુા �ઠાણા પર િવ�ાસ કર� ંુત ે

ુપાપ છે. આ બનાવની સાથ ેજોડાયેલ અ�ય પાપ તમ ેકયા� હોય શક�. �મ ક�, ��-

ટોણાના ંકાય�મા ંભાગ લેવો એ પણ પાપ છે, અને �ણી��ૂન ે�યસન��ુત વત��કૂમા ં

ભાગ લે� ંુપણ પાપ છે.

 ૫. કોઈની પાસ ે તમાર� માફ� માગંવાની જ�રત હોય તો દ�વન ે �છૂો અન ે ત ે તમન ે � કરવા 

કહ �તે� ંુપાલન કરો. માફ� ના આપવાની બાબત �દયમા ંરાખ� ંુએ પણ પાપ છે.

તેમણ ેઆપેલ માફ� અને સા�પણાના ંસામથ � માટ� દ�વનો આભાર માનવા� ંુ�કૂશો ન�હ.

જો કઠણ સમયોના પડકારો વધાર� સખત હોય છે અને આપણા �વનો પર નકાર�મક 

અસરો પાડ� શક� છે તો પછ� �ેમાળ દ�વ તે પીડા અને સઘંષ�થી આપણન ેઅલાયદા ક�મ રાખતા 

નથી? આપણામાનંા મોટા ભાગના ંલોકો આ બાબતન ે�મા�ણત કર� શક� છે ક� કટોકટ�ના ત ે

સમયોમા ં આપણ ે મજ�તૂ થયા અને ભરોસો રા�યો ક� તેમની ઈ�છામા ં આપણી ઈ�છાન ે

વાળ�એ તો કઠણ પાઠ દ�વ પાસેથી શીખીએ.

કંઠ�થ કરો: 

યોહાન ૮:૩૨ – અને તમ ેસ�યન ે�ણશો અને સ�ય તમન ે�વત�ં કરશ.ે 
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૨ કોર��થી ૧૦:૪-૫ – ક�મ ક� અમાર� લડાઈના હિથયાર સાસંા�રક નથી, પણ દ�વની 

સહાયથી �ક�લાઓને તોડ� પાડવાને તેઓ સમથ � છે; અમે િવતડંાવાદોન ેતથા દ�વના ં

ુ�ાનની િવ��ધ � કંઈ મા� ંુ�ચક� છે તેન ેતોડ� પાડ�એ છ�એ, અને દર�ક િવચારને વશ 

કર�ને ���તની આધીનતામા ંલાવીએ છ�એ.  

૧ કોર��થી ૧૦:૧૩ – માણસ સહન ન કર� શક� એ� ંુકંઈ પર��ણ તમને થ� ંુનથી. વળ� દ�વ 

િવ�ા� ુછે, ત ેતમાર� શ��ત ઉપરાતં પર��ણ તમારા પર આવવા દ�શ ેન�હ; પણ તમે તે 

સહન કર� શકો, માટ� પર��ણ સાથ ે�ટકાનો માગ� પણ રાખશ.ે

ચાવી�પ સ�ય :

દ�વ ઈ�છે છે ક� આપણ ેઆપણા �તૂકાળના ંબધંનમાથંી ��ુત થઈએ, અને �તૂકાળને તેમના 

સ�યના લે�સથી દ�વના ંનવા ���ટકોણથી જોઈએ – હવ ેપાપ�મા પામેલ, �તઃકરણ ��ુધ 

કરાયેલ, જખમોન ે�ઝવવામા ંઆવલે, શતેાન હાર�લ, ડર પર જય પામેલ, �ેમ �નુઃ �થાિપત 

કર�લ છે. 

તમારો �િતભાવ: 

તમારા �વનના ંકોઈ એક �ે�મા ંદ�વ પાસેથી જો તમે અવારનવાર માફ� માગંતા રહો છો 

તો દ�વ સાથ ેએકલતામા ંસમય પસાર કર�ને �છૂો ક� તમે તે �ે�મા ંજય પામવા ક�મ અસમથ � છો. 

મારા માટ� તે �ે� અહકંાર� ંુપાપ હ�.ંુ એક �દવસે જયાર� � ંફર�થી ક�લુ કરતી હતી �યાર� ��નુે ુ

મ� એક કહત� ા સાભં�યા ક�, “� ંુ� ંુતેમાથંી બહાર નીકળવા ઈ�છે છે?” સા� ંુબો� ંુતો � ંતેમાથંી ુ

નીકળ� શક�શ એવો  િવચાર પણ મન ે કદ� આ�યો નહોતો. માર� તરતની �િત��યા “ હા “ હતી. 

આગલી પદંર િમિનટ �ધુી � ં�ઓની સાથ ે(માર� બહન� , િમ�ો, પિત) �પધા� કર�ને “�તવામા”ં ુ

અહકંારનો અ�ભુવ કરતી તેના સઘળા ંમાનિસક �ચ�ો માર� �ખોની સામે આ�યા. �યારબાદ 

તેમણ ેમન ેદ�ખાડ� ંુક� કઈ ર�તે ત ે�પધા��મક આ�માએ મારા સબંધંો પર અસર પાડ� હતી અને 

મારા �દયમા ંજડ નાખેલ ઈ�યા�ના ંઆ�માન ેપણ તેમણ ેદ�ખાડ�ો. �વત�ં થવાની યા�ાની તે 

શ�આત હતી. દ�વ તમને કયા િવષય �ગ ેવાત કરવા ઈ�છે છે?

પાઠ ૪: મારા �તૂકાળ સાથેનો �યવહાર

 એડ. એમ. ��મથ �ારા �લ�ખત થીઓફો�ટ�ક �ેયર મીની��� ( ��મથ, ૨૦૦૫ )                                                                                      

રોબટ�  મોર�સ �ારા �લ�ખત ટોટલી �� (મોર�સ, ૨૦૧૫)                                                                                                                     

બેથ �રૂ� �ારા �લ�ખત �ેક�ગ �� (�રૂ�, ૧૯૯૯ )                                                                                                                  

�ઇુસ �મેદ�સ �ારા �લ�ખત ફોરગીવ એ�ડ ફોગ�ટ (�મેદ�સ, ૧૯૮૪)                                                                                     
www.immanuelapproach.com    

ુવ� અ�યાસ અથ� :     
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આપણી શાર��રક અવ�થા અને �વા��યન ે�ળવવા � ર�તે આપણન ેશાર��રક કસરત 

કરવાની જ�ર પડ� છે તેમ આપણા આ��મક અવયવોને સીધા કરવા અને આ��મક �વ�થતાનો 

િવકાસ કરવા આપણન ેઆ��મક કસરતની જ�ર પડ� છે. ત ેહ�� નેુ પાર પાડવા ઉપયોગી િવિવધ 

ુબાર આ��મક કસરતોને સ�ં��તમા ંર� કરવા આ પાઠ �ય�ન કર� છે. તમારા �વનમા ંતમ ે

તેઓમાનંા બધાનો એક જ �દવસમા ંક� �વનની દર�ક ઋ�મુા ંઉપયોગ ન�હ કરશો તોપણ તમે 

સભાન રહશ� ો ક� તેઓ અ��ત�વ ધરાવ ેછે અને સદ�ઓથી ���તીઓ �ારા તેનો ઉપયોગ કરવામા ં

આવ ેછે. ત ેદર�કનો ન�નૂો આ ��ૃવી પરના �વનમા ંઈ�એુ પોત ેઆ�યો છે. આ િશ�તનો જયાર� 

તમ ે�વનમા ંલા� ુકરવા �યાસ કરશો તો તેઓ આ��મક �ગિત કરવામા ંઅને દ�વ સાથનેા 

�ડા સબંધંમા ં �ગિત કરવામા ં મદદ કરશ.ે તેઓ આ��મક �ે�ની સભાનતા( � આપણી 

ઈ��ીઓ થક� �નો અ�ભુવ કર�એ છ�એ ત ેશાર��રક �ે�ના ંકરતા અલગ ���ટકોણ આપે છે) ન ે

�ળવી રાખવામા ંપણ સહાય કરશ.ે સારા સમાચાર એ છે ક� આ િશ�તનો ઉપયોગ કરવા માટ� 

આપણન ે�િુશ��ત ઈ�રિવ�ા શા�ીઓ થવાની જ�ર નથી; આપણન ે� સઘ�ં જ�ર પડશ ેત ે

મા� દ�વ માટ�ની ઉ�કંઠા. (ગી.શા.૪૨:૧,૨).

આ “કસરતોને” એક ધાિમ�ક ફરજોના ંપાલન ક� આ��મક “ચેકલી�ટ” ના ંભાવમા ંજો� ંુતે 

લ�યાકં નથી. લ�યાકં તો આપણા પાપ અને �વ- ક����તપણા પર જય પામવાનો છે. જો આપણ ે

પાઠ ૫: દ�વ સાથે મારા સબંધંનો ઉછેર

ુઆ�િનક એ�તેરોને ઉભી કરવી
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પાઠ ૫: દ�વ સાથે મારા સબંધંનો ઉછેર

તેઓનો સામનો આપણા મનોબળ અને સકં�પથી કરવા 

�ય�ન કર�એ તો આપણ ે ફરોશીઓ �વા થઈ� ંુ �ઓ 

�દયની બાબતોન ેબા� ઉપાયોથી ઉક�લવા �યાસ કરતા 

હતા. સમયાતંર� ત ે�પ�ટ થઇ જશ ેક� આપણ ેિન�ફળ ગયા 

છ�એ ક�મ ક� “ મનના ંભર�રુ�પણાથી મ� બોલ ેછે” (મા�થી 

૧૨:૩૪). ક�વળ દ�વ �દયોન ે બદલી શક� છે, પણ આ 

િશ�તમય પગલા ંદ�વના ંકામ થવા માટ� આપણા �દયોન ે

તૈયાર કરશ.ે 

વાવનારના ��ટાતંમા ંઈ�એુ ક� ંુક� બી દ�વ� ંુવચન 

છે, અને �િૂમ �દય છે. આ “િશ�તો” ને તમે તમારા �દયની 

�િૂમન ેતૈયાર કરનાર તર�ક� િવચાર� શકો ક� �થી દ�વના ં

વચન� ંુ બીજ ��ૂળયા ં નાખીન ે ��ૃ�ધ કર� શક�. (ગલાતી 

૬:૮; �કૂ ૮:૫-૮). “� વચનો મ� તમને ક�ા છે ત ેવડ� તમે 

હવ ે��ુધ થઇ ગયા છો.” (યોહાન ૧૫:૩).

ભાગ ૧ : આ�માના ંિશ�ત :

૧. આરાધના 

ૂ ુ ુ�વા પાસે ઈ�એ �ીન ેક� ંક� આ�મા અને સ�યતાથી 

દ�વ� ંુ ભજન (આરાધના) કરનારાઓને દ�વ સ��યપણે 

શોધ ેછે. (યોહાન ૪:૨૩). તેનો શો અથ � થાય છે? થોડો સમય 

તેના પર �ચ�તન કરો. મારા માટ� તેનો અથ � એ છે ક� દ�વ એવા 

લોકોન ે શોધ ે છે �ઓ તેમની પાસે �ેમથી, સાદગીથી, 

�ામા�ણકતાથી અને ��ુલા મને, ઉઘાડા �દયોની સાથ,ે 

કોઈ ઢ�ગ ક� ��ુત પાપ િવના ક� કોઈ ��ુત એ��ડા િવના 

ુઆવીને તેને યો�ય સ�માન આપે. ત�પરાતં, ગી.શા. ૯૫:૬ 

આપણન ેજણાવ ેછે, “આવો, તેમને ભ�એ તથા નમીએ; 

આપણા કતા� યહોવાની આગળ �ટૂંણીએ પડ�એ.” શાર��રક 

ર�તે આપણ ે�ટૂંણ પર હોઈએ ક� ના હોઈએ પરં� ુજયાર� 

આપણ ે ��નુી આરાધના કર�એ �યાર� તેમની સમ� 

આપણા �દયો ન� અને સ�માન આપનાર હોવા જોઈએ. 

“��ુધ હાથો અન ે ��ુધ �દય” વડ� તેમના પાયાસન પાસ ે “ 

પિવ�તાની �દંુરતાએ” આપણ ેતેમની આરાધના કરવા� ંુ

છે. (ગી.શા. ૨૯:૨; ૯૯:૫; ૨૪:૪).

  ન�ધ
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ુદ�વના ંઅહમને સા�ં લાગ ેછે એટલા માટ� ન�હ પણ આપણામા ંતે � કામ કર� છે તેને લીધ ે

દ�વ આપણી રા��શુીથી કર�લ આરાધના અને ��િુત ઈ�છે છે. જયાર� આપણ ેતેમના મ�હમા 

અને સામથ,�  મહ�ા અને પિવ�તાનો ઋણ ��વકાર કર�એ છ�એ અને તેમની હાજર�મા ંસમય 

પસાર કર�એ છ�એ �યાર� આપણી સમ�યાઓ અને પ�ર��થિતઓ બદલાઈન ેદ�વનો ���ટકોણ 

�ા�ત કરશ.ે 

આરાધના ઘણા �કારની છે – આરાધનાના ંગીત સાભંળવા � આપણા આ�માન ેશાતં કર� 

છે, �ટૂંણ ેપડ�,ંુ સા�ટાગં દંડવત કર�,ંુ તેમની આગળ શરણાગિત ��વકારતા હાથ �ચા કર�,ંુ ક� 

તેમની હાજર�મા ં�વશે કરવા જ�ર� કોઈપણ આ��મક પગ�.ંુ આપણા શાર��રક �ગ��થિત 

કરતા વધાર� મહ�વ� ંુ છે ક� આપણા આ�માઓ તેમના આ�માની સાથ ે �ેમ, સ�માન અને 

ભ��તમય ર�તે જોડાય. અપે�ાના મનોવલણ સાથ ેતેમની હાજર�મા ંઆવો, અને તમે � છો ત ે

સવ � તેમન ેઆપવા તૈયાર રહો. 

૨. ક�લૂાત : 

ુ ુ�વુાતા�� ંુમ�ય�બ���પ સ�ય એ છે ક� ઇ� ુઆપણા પાપોન ેસા� ��ૃ� ુપા�યા. �ન ેમાટ� 

આપણ ે લાયક હતા તેની િશ�ા તેમણ ે પોત ે આપણા માટ� લીધી, ક� �થી આપણન ે માફ�, 

��ુ�ધકરણ, દ�વ સાથ ે�નુઃ �થાિપત થયેલ સબંધં અને અનતં �વન મળ� શક�. ૧ યોહાન ૧:૯ 

કહ � છે, “ જો આપણ ેઆપણા પાપ ક�લૂ કર�એ, તો આપણા પાપ માફ કરવાને તથા આપણન ે

સવ � અ�યાયથી ��ુધ કરવાને તે િવ�ા� ુતથા �યાયી છે.” વા�તિવકતા એ છે ક� આપણો “નવો 

જ�મ” થયા પછ� પણ પાપ આપણન ેવળગી રહ � છે અને દરરોજ પિવ� આ�માન ે�ખ� કર� એવા 

િવચારો અને કાય� કર�એ છ�એ. ઘણીવાર આપણ ેસચોટતાથી ત ેપાપોનો સામનો કરવા, અને 

ૃઆપણી નબળાઈઓન ેક�લૂ કરવા અને ફર�થી દ�વની �પાને �ા�ત કરવામા ંસકંોચ કર�એ 

છ�એ. જો આપણ ેઆ��મક ર�તે �ગિત કરવા ઈ�છતા હોઈએ તો તપાસણી કયા� વગર� ંુ�વન 

ુઆપણ ે�વી શકતા નથી. તેમના �દયન ે�ભા�� ંુહોય તેવા કોઈપણ િવચાર, શ�દો ક� કાય�ને ત ે

ુચો�સપણ ે�ગટ કર� તે માટ� દ�વને દરરોજ �ાથન� ા કરો, પછ� તેમના �િતભાવ માટ� રાહ �ઓ. 

“હ � ઈ�ર, માર� પર��ા કરો, અન ે મારા �તઃકરણન ે ઓળખો; મન ે પારખો, અન ે મારા િવચારો 

ુ�ણી લો; મારામા ંકંઈ �રાચાર હોય તો તે તમ ેજોજો. અને મને સનાતન માગ�મા ંચલાવજો.” 

(ગી.શા.૧૩૯:૨૩,૨૪). �દયના પાપ (�મ ક� અહકંાર, ડર, ઈ�યા�, �ોધ), દ�હના ંપાપ (�મ ક� 

આળસ, ખાઉધરાપ�,ંુ �ય�ભચાર), � અ��ુચત કામ કયા� હોય અને � કામ તમાર� કરવા ંજોઈતા 

હતા પણ કયા� નથી તથા શ�દો, ઈરાદાઓ અને િવચારોનો પણ સમાવશે કરો.

�મ પિવ� આ�મા તમને સઘ�ં �ગટ કર� તેમ પ�તાવો કરો અને તેમની પાસે માફ� માગંો. 

તેમની પાસેથી સા�પ� ંુઅને ��ુધતા �ા�ત કરો. ગી.શા. ૫૧:૧૦ના ંશ�દોન ેક�લૂાતને �તે
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�મ પિવ� આ�મા તમને સઘ�ં �ગટ કર� તેમ પ�તાવો કરો અને તેમની પાસે માફ� માગંો. 

તેમની પાસેથી સા�પ� ંુઅને ��ુધતા �ા�ત કરો. ગી.શા. ૫૧:૧૦ના ંશ�દોન ેક�લૂાતને �તે 

બોલવા �યાનમા ંલો, “ હ � દ�વ, મારામા ં��ુધ �દય ઉ�પ� કરો; અને મારા આ�માન ેનવો અને 

અને �ઢ કરો.” 

ૂઆખો �દવસ દ�વની સમ� “�ંકા �હસાબ” આપવાની એક ટ�વ રાખો. જયાર� જયાર� અને 

ગમ ે�યાર� પિવ� આ�મા તમન ેપાપની ખાતર� કરાવ ે�યાર� તરત પ�તાવો કરો અને તેમની 

પાસે માફ� માગંો. તે કોઈ િવ��તૃ આ�મ-પર��ણનો અ�ભુવ ના હોવો જોઈએ. તમાર� 

ગલીઓમા ં�ટૂંણ ેપડવાની ક� મા� ંુનમાવવાની પણ કોઈ જ�ર નથી. મા� તમારો આ�મા 

તેમના આ�માની સાથ ેસપંક�મા ંઆવવો જોઈએ. યાદ રહ � ક� તે તમને �ેમ કર� છે અને �ણ ે�ણ 

તમાર� સાથ ે િનકટનો સબંધં રાખવા ઈ�છા રાખે છે �થી ત ે તેમની હાજર� અને શાિંતની 

સભાનતા આપી શક�. (૧ થ�ેસ. ૫:૧૭).

તમારા �વનમા ંએવા પણ સમયો આવી શક� ક� જયાર� પાપની શ��ત વધાર� �બળ હોય ક� 

પીડા વધાર� �ડ� હોય ક� �થી દોષ ક� કડવાશમાથંી નીકળ� ંુઅશ� થઇ પડ�. �ાચીન ���તી 

ટ�વોમાનંી એક હતી ક� એક ભરોસાપા� િવ�ાસીને શોધો � તમન ેસાભંળશ ેઅને માફ� માટ�ના ં

ૂદ�વના ંશ�દો મોટ�થી બોલ.ે (યા�બ ૫:૧૬).

૩.  �ાથ�ના                                                                                                            

 જો દ�વ સવ�� ાની અન ે સવ-� શ��તમાન છે તો આપણ ે ક�મ �ાથન� ા કરવી જોઈએ? 

�ાથન� ામા ંઆપણ ેિપતાની સાથ ેએક �ય��તગત સબંધંન ે��થાિપત કર�એ છ�એ. �ાથન� ા કર� ંુ

એટલે બદલા�.ંુ દ�વ અને તેમની પિવ�તાની િનકટ આપણ ે�ટ� ંુવધાર� જઈએ તેટ� ંુવધાર� 

આપણા પોતાના બદલાણ અને ઇ� ુ�વા થવાની આપણી જ�રતને આપણ ેજોઈ શક�એ છ�એ. 

આપણ ેદ�વના ંિવચારો િવચારવા� ંુશ� કર�એ છ�એ, અને જો આપણ ેસવાલો �છૂ�ને તેમના ં

ઉ�રની રાહ જોઈએ તો તેમના અવાજને સાભંળ� પણ શક��.ંુ તેમના અવાજને તમે સાભંળ� 

ર�ા છો ક� ન�હ ત ે�ગ ેજો તમ ેઅિનિ�ત હો તો તેમણ ેપોતાન ેતેમના વચનમા ં� ર�તે �ગટ કયા� 

છે તેની સાથ ેતે અવાજ �સુગંત છે ક� ન�હ તે �ગ ેખાતર� કર� લો. આપણ ેફોન પર આપણા 

િમ�ના અવાજને પારખી જઈએ છ�એ ક�મ ક� તેન ેઘણીવાર આપણ ેસાભં�યો છે.  જયાર� કોઈ 

�ય��ત એક સારા િમ� �ગ ેવાતા�લાપ કર� �યાર� આપણ ેઆપણા િમ�ના ંચા�ર�ય �ગ ે�ણીએ 

છ�એ અને સામા�યપણ ેકહ� શક�એ છ�એ ક� તે કથન સા� ંુછે. એ જ ર�તે �નુરાવત�નથી આપણ ે

દ�વના ંઅવાજને સાભંળ� અને પારખી શક�એ છ�એ. �ાથન� ા �� – માગ�ય સવંાદ છે! દ�વના ંઘટેા ં

તેમનો સાદ સાભંળે છે. ત ેતમાર� સાથ ેવાત કરશ.ે(યોહાન ૧૦:૨૭).

પાઠ ૫: દ�વ સાથે મારા સબંધંનો ઉછેર
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	 �ાથન� ા શીખવાની બાબત છે – ઇ� ુપાસેથી, સાર� ર�તે �ાથન� ા કરવા શીખેલ િમ�                                                                               

પાસેથી, બાઈબલમાથંી (બાઈબલમાનંા ં પા�ો અને બાઈબલના �ચૂનો), �ાથન� ા �ગેના 

ુ��ુતકો (વાચંન માટ� ભલામણ કર�લ �ચૂી �ઓ.), અને �ેકટ�સથી  

ૂ�ાથન� ા પ�રવત�ન લાવ ેછે (યા�બ ૫:૧૬; ૧ કોર��થી ૩:૯). દ�વ તમન ે�મ માગ�દશન�  

આપે તેમ માદંાઓ માટ�, લ�નો માટ�, સરકાર માટ�, પાળકો અને િમશનેર�ઓ માટ�, પ�રવારના 

સ�યો અને િમ�ો માટ�, �રુ�ા માટ� અને અ��યાઓ માટ� પણ �ાથન� ા કરો.

�ાથ�ના માટ� ��ૂચત �ણ ન�નૂાઓ :      

ન�નૂો  ૧: �� ુ�ાથન� ા – �પુ�ર�ચત શ�દોન ેબદલ ેન�નૂા પર �યાન ક����ત કરો.                                              

ન�નૂો  ૨ :  ��િુત –�શસંા, ક�લૂાત, ધ�યવાદ, િવનતંી (બી�ઓ માટ�).                                                          

ન�નૂો  ૩ : ��િુત, પ�તાવો, માગંો, બની રહો, અપે�ા રાખો, �ા�ત કરો.

૪. મનન    

મનન સામા�યપણ ે�ચ�તન, િવચાર, “મમળાવ�”ંુ છે. જો તમે �ચ�તા કરવા� ંુ�ણો છો તો 

તમ ેકઈ ર�તે મનન કર� ંુત ેપણ �ણો છો. 

તમાર� � ંુમનન કર� ંુજોઈએ? બાઈબલ આપણન ેદ�વના ંવચન, તેમના િનયમ, તેમના 

�ેમ, તેમના કામો, તેમની �િત�ાઓ અને તેમના આ�ય�કારક કામો પર મનન કરવા જણાવ ે

છે.(યહો�આુ ૧:૮; ગી.શા. ૪૮:૯; ગી.શા. ૭૭:૧૨, ૧૧૯:૨૭, ૪૮; ૧૪૩:૫).

 તમ ે કઈ ર�ત ે મનન કરશો? ખલેલ ના પહ�ચ ે એવા એક સમય અન ે �થાનની પસદંગી કરો. 

ુસવાર� મોિન�ગ વો�કના ંસમયે � ંત ેક�ં �. અ�કુ લોકો �ાથન� ાની ઓરડ�મા ં�ાથન� ા ક� અ�યાસ ુ

માટ� બેસ ેછે. તમારા �દયમા ંદ�વ તેમના સ�યન ે�ગટ કર� માટ� �ાથન� ા કરો. જો પ�ર��થિતઓ 

સાર� ના હોય તો, દ�વન ે�છૂો ક� � ંુતમાર� તે �ગ ેકંઈક �ણવા ક� કરવાની જ�રત છે? બી�ઓને 

ુમાટ� �ાથન� ા કરતી વળેાએ દ�વને �છૂો ક� તમે તેઓને સા� કઈ ર�તે મ�ય�થી કર� શકો. 

સમ�યાનો ઉક�લ પોત ેકરવાને બદલ ેતેમના આ�માના ંઅવાજને સાભંળવા �યાસ કરો.

 મનનથી કયા પ�રણામ �ા�ત કરવાની તમ ે અપે�ા રાખો છો? શા�વચન �જુબ તમ ે

પ�તાવો, આ�ા પાલન, �ાન, દ�વના ંચા�ર�ય, �ેમ, પિવ�તા, અને તેમની શ��ત �ગ ેનવી 

�ઝુ�ઝુ �ા�ત કરવાની અપે�ા રાખી શકો છો. (ગી.શા. ૧૧૯:૯૭, ૧૦૧,૧૦૨). 

જો તમારા માટ� આ બાબતો નવી હોય તો પોતાના માટ� ધીરજવાન થાઓ. 
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ભાગ ૨: �ાણના િશ�ત (મન, ઈ�છા, ભાવનાઓ )

૫. અ�યાસ   

અ�યાસ મનન ેન� ંુકરવા અને તેને સ�ય માટ� ��ુ� ંુકરવા દ�વના ંવચનના િવ�લેષણનો 

સમાવશે કર� છે. (રોમન ૧૨:૨; �ફલી�પી ૪:૮). મનન દ�વ �દયમા ં� વાત કર� છે તેને લા� ુ

કરવા �ય�ન કર� છે જયાર� અ�યાસ દ�વ, તેમના ચા�ર�ય, તેમના હ�� ઓુ, અને �વન માટ� 

તેમના િસ�ધાતંો િવષે � �કટ�કરણ છે તે સમજવા બાઈબલમા ં���ટ કર� છે. “સ�યના વચન 

સાર� ર�તે સમ�વનાર થવા” એકિ�ત �ય�ન, િવ�લેષણ અને પિવ� આ�માના ં �ાનની 

જ�રત છે. ઈ�ટરનેટ પર અ�યાસના ંસા�હ�યો ��ુકળ છે પણ તેઓને ટ�કા�મક ���ટકોણથી 

તપાસ� ંુજોઈએ – � ંુતેઓ શા�વચનની સાથ,ે દ�વના ંચા�ર�ય અને હ�� ઓુ સાથ ે�સુગંત છે? 

ૂઅ�યાસમા ંકોઈ �ંક� ર�ત હોતી નથી; ત ેસમય અને �વ- િશ�ત માગંી લ ેછે.

કોઈ એવી �ય��તન ેવાત કરો �� ંુ�ાન અને આ��મક ��ુ�ધ શ�આત કરવા માટ� તમ ે

મહ�વની ગણતા હોય. ઉ�મતાથી શ�આત કરવા એક સારો બાઈબલ શ�દકોષ, એક કો�કોડ�સ 

(બાઈબલના પદો ક� શ�દોની વણા���ુમ �ચૂી – �ળૂ�તૂ ભાષાનો અ�યાસ કરવા), અન ે

અ�યાસ કરવા માટ�� ંુબાઈબલ રાખ� ંુજ�ર� છે. જો તમાર� પાસે ઈ�ટરનેટની �િુવધા હોય તો 

િન:��ુક અ�યાસ સા�હ�ય �રુ� પાડનાર ઘણી વબેસાઈટ છે. તેમાનંી ક�ટલીક વબેસાઈટના ંનામ 

આ પાઠના ં�તે આપેલ છે.

દર�ક અ�યાસ સ�ને �ાથન� ા�વૂક�  શ� કરો અને પિવ� આ�માન ેજણાવો ક� તે તમને 

�ઝુ�ઝુ અને �ાન આપે. એક ટ�કનીક છે ક� શા�ના િવશાળ ભાગન ેસળંગ વાચંવામા ંઆવ ેઅને 

તમારા િવચારો અને દાખલાઓન ેજન�લમા ંલખવામા ંઆવ.ે પછ� નાના ંશા�ભાગોન ેવ� ુ

ઝીણવટથી વાચંો અને અ�યાસ માટ�ના બાઈબલના લગતા વળગતા શા�ભાગન ે અને 

ુન�કના ંસદંભ�ન ે�ઓ. તમારા બાઈબલમા ંન�ધ કરો, તમારા માટ� િવશષે કર�ને અથસ� ભર 

હોય તેવા શા� ભાગોન ેઉપસાવો ક� નીચ ેલીટ� દોરો અને તમ ે� શી�યા તેને જન�લમા ંલખો.                                                     

વાચંન કરતી વળેાએ કોઈ બાબત એવી હોય � તમારા સમજમા ંન આવ ેઅથવા તમાર� 

ૂમા�યતાની સાથ ે�સુગંત ના હોય તો �ાન માટ� દ�વન ે�ાથન� ા કરો.(યા�બ ૧:૫). અને તે �ગ ે

અ�ય લોકો ક� િવવચેન �થંો, શ�દકોષ ક� અ�ય સદંભ�ગત સા�હ�યોને તપાસો. કોઈ આ��મક ર�તે 

પ�રપકવ િવ�ાસી, �ના પર તમ ેભરોસો કર� શકો તેની સાથ ેવાત કરો, પણ “નવા િસ�ધાતંો” 

�ગ ેસાવધાન રહો. શા� વચનના અ�ય ભાગો સાથ ેતેઓ �સુગંત છે ક� નહ� તે તપાસવા 

તમારા િવચારોન ેઅ�ય લોકો સાથ ેચચા� કરો.                            

પાઠ ૫: દ�વ સાથે મારા સબંધંનો ઉછેર
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  ન�ધ૬. એકલતાનો સમય     

એકલતા મતલબ ક�વળ એકલા હો� ંુ અને કોઈની 

સાથ ેવાત ન કરવાની ઈ�છા હોવી. આપણ ેઅવાજ અને 

વાતચીત સાથ ેએટલા જોડાયેલા થઇ શક�એ છ�એ ક� શાિંત 

અને એકલતા અ��યા અને બેચેન કરનારા ંથઇ �ય છે. 

તેમના િપતાનો અવાજ સાભંળવા અને િપતાની હાજર�મા ં

રહવ� ા ઇ� ુ વારંવાર લોકોના ં ટોળાથી અને પોતાના ં

િશ�યોથી અલગ થઈન ેએકલતામા ંસમય પસાર કરતા 

(મા�થી ૪:૧-૧૧, માક�  ૬:૩૧, �કૂ ૫:૧૬). એકલતામા ં

રહવ� ાની બાબત આપણન ે એકલાવાયાપણાની લાગણી 

ઉભી કરવા માટ� નથી. આપણા િપતાની સાથ ે“ એકલતાની 

�ણોનો” આનદં આપણ ેલઇ શક�એ છ�એ તે સમય પછ� 

ભલ ેન ેસવાર� પથાર�માથંી બહાર નીકળતા પહલ� ાનો હોય 

ક� �ઘતા પહલ� ાનો �િતમ સમય હોય, �ા�ફકનો સમય હોય 

ક� લાઈનમા ંઉભા હોય, ક� “અર�યમા”ં એકલતાના લાબંા 

�દવસો હોય. જયાર� આપણ ેઆપણા �દયો તેમની આગળ 

શાતં કર�એ છ�એ �યાર� (કોઈ યોજના ન�હ, સમ�યાનો ઉક�લ 

ન�હ ક� �તૂકાળની વાતચીત પણ ન�હ) તે આપણા �દયોની 

સાથ ે�ેમ અને �ો�સાહનના શ�દો બોલશ,ે આપણા �વનો 

માટ� તેમ� ંુ માગ�દશન�  આપશ,ે અને આપણન ે પર�શાન 

કરનાર બાબતો િવષે સમજણ પણ આપશ.ે ( યશાયા 

૩૦:૧૫).

૭. આધીનતા  

સઘળ� બાબતોન ે િનય�ંણમા ંરાખવા અને પોતાની 

ર�તે કામ કરવાની જ�રતમાથંી �વત�ંતા એટલે 

આધીનતા(શરણાગિત) .  આપણી ઈ�છાઓન ે મહ�વ ન 

આપવાનો ભાવાથ � ત ે નથી પણ પોતાની ઈ�છાઓનો 

નકાર કર�ને ઈ�નેુ અ�સુરવાનો િનણ�ય છે એવો િવ�ાસ 

રાખીને ક� તેમના માગ�� ંુ અ�કુરણ કરવાને લીધ ે મોટો 
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આનદં અને સ�ં�ૃ�ત �ા�ત થશ ે(માક�  ૮:૩૪,૩૫). આધીનતા એક મનોવલણ અને એક 

કાય� એમ બનેં બાબતો છે. પોતાના �વનની �ક�મત �કૂવવા� ંુથ� ંુતોપણ હમંેશા પોતાના 

િપતાની આધીનતામા ં રહવ� ાની પસદંગી કર�ને ઈ�એુ આપણી સમ� દાખલો ��ુો છે. 

(�ફલી�પી ૨:૪-૭; યોહાન ૫:૩૦; ૮:૨૮; મા�થી ૨૬:૩૯). રોમન સા�ા�યના અિધકાર હઠ� ળ ત ે

િનવાસ કરતા હોવા છતા ં(માક�  ૧૨:૧૬) ત ેલોકોના ંક� ફરોશીઓના ં  મતન ેઆધીન થયા ન�હ 

(માક�  ૧૨:૧૪). �થમ સદ�ની મડંળ�મા ં ચાકરોન ે તેઓના ં કડક �વામીઓન ે પણ આધીન 

રહવ� ાની પસદંગી કરવા �ચૂન કરવામા ંઆ�� ંુહ�.ંુ (૧ િપતર ૨:૧૮-૨૧), તેઓ પાસે કોઈ 

પસદંગી રહ� ન હોવા છતાપંણ.  િપતર તેઓને જણાવી ર�ો હતો ક� ���તીઓ તર�ક� તેઓની 

પાસે એક પસદંગી રહલ� ી છે અને તેઓ પર �ઓ અિધકાર�ઓ છે તેઓને આધીન થવાની 

પસદંગી તેઓ કર� શક� છે. પાઉલ ેસલાહ આપી ક� �મ ��નુે તેમ પ��નઓ તેઓના ંપિતઓને 

આધીન રહ � (એફ�સી ૫:૨૨,૨૪).  કઠણ પ�ર��થિતમા ંતેણ ેપોત ેમાણસોની વાત માનવા કરતા 

દ�વને આધીન થવાની પસદંગી કર� હોવા છતા ંત ેપોતાના ંવાચંકોને તેઓના ંઅિધકાર�ઓને 

ૃઆધીન થવા જણાવ ેછે. (૧ િપતર ૨:૧૩-૧૫; �.ે�.૫:૨૯).

આધીનતાની િશ�તમા ંરહવ� ાની �ે�ટ�સ કરવા માટ� દ�વ અને તેમની ઈ�છાન ેદરરોજ અને 

�ણે�ણ આધીન થવાની પસદંગી કરો. મારા પિતન,ે અતા�ક�ક અને સખત મા�લકને, શાસન 

કરનાર અિધકાર�ઓને આધીન થ� ંુસરળ અને �પ�ટ થઇ �ય છે જયાર� � ંદરરોજ મારા ુ

ુ�વગ�ય િપતાની આધીનતામા ંરહવ� ાની પસદંગી ક�ં �.ં

૮. સેવા 

સેવા કરનાર �વનના ં િશ�તની �ે�ટ�સ કરવી ત ેબી�ઓની સેવા કરવાની પસદંગી 

કરવાથી ત�ન અલગ છે. પોતાને �યાયી દ�ખાડનાર સેવા માનવીય �ય�નોમાથંી ઉ�વ ેછે, 

ઓળખ અને કદર શોધ ેછે, �ાર� અને કોની સેવા કરવી તે શોધ ેછે અને ��ણક ભાવનાઓથી 

�ભાિવત થયેલ હોય છે. ખર� ઈ�ર�ય સેવા મારા િપતા સાથનેા સબંધંમાથંી ઉ�વ ેછે, ��ુતમા ં

રહવ� ામા ંસ�ં�ુ�ટ અ�ભુવ ેછે, માન - મોભો જોયા િવના સઘળાની સેવા કર� છે, અને ત ેએક �વન 

શલૈી છે, ન�હ ક� એકલ-દોકલ બનાવ. જયાર� આપણ ેસેવાની પસદંગી કર�એ છ�એ �યાર� પણ 

ુઆપણ ેહ� પદવી ધરાવીએ છ�એ; જયાર� આપણ ેએક સેવક થવાની પસદંગી કર�એ છ�એ 

�યાર� તે હ�ને આપણ ેજતો કર�એ છ�એ.(મા�થી ૨૦:૨૬; ૨૩:૧૧; માક�  ૧૦:૪૩). 

પાઠ ૫: દ�વ સાથે મારા સબંધંનો ઉછેર
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ઈ�એુ ક�વળ �સ પરના તેમના ��ૃ� ુ ક� તેમના િશ�યોના ં પગ ધોઈન ે સેવા કરનાર 

�વનનો ન�નૂો(માક�  ૧૦:૪૫) આ�યો નથી પણ તેમની આસપાસના લોકોના ં�દયની વાતો 

સાભંળવા સમય કાઢ�ને અને તેઓની જ�રતોને �રૂ� પાડ�ને પણ સેવાનો ન�નૂો આ�યો છે.(�કૂ 

૭:૧-૧૭; માક�  ૫:૧-૪૨). તેમણ ેતેમના િશ�યોની સાથ ેસમય પસાર કય�, તેઓની સાથ ેખા�,ંુ 

ૂતેઓની સાથ ેઆરામ કય�, તેઓને િશ�ણ આ��,ંુ અને તેઓ સ�ંણૂ�તાથી �ર હોવા છતા ંતેઓને 

ુઅિધકાર આ�યો. તેમના પોતાના માન મયા�દાન ેબા�એ રાખીને તેમણ ેનાનાઓંની સેવા કર� – 

બાળકો, �ીઓ, અ��ુધ આ�મા�િસત લોકો, સમાજમાથંી તરછોડાયેલા લોકોની.

ખર� સેવા કરનાર �વનના ંલાભ ન�તા, �વ-નકાર અને દ�વ તરફથી ��વકાર છે.

ભાગ ૩ : શર�રના ંિશ�ત 

૯. ઉપવાસ                                                                                                              

ઉપવાસ� ંુ િશ�ત એટલે આ��મક હ�� ઓુ માટ� ખોરાકથી ( ભાર� ક� �વાહ�, પાણી ન�હ) 

અળગા રહ�� .ંુ �િશક ઉપવાસ એટલે અ�કુ ખોરાકથી અલગ રહ�� .ંુ (દાનીયેલ ૧૦:૩).  

�ાયિ�તના ં�દવસે વષ�મા ંએકવાર �હર� મા ંઉપવાસ કરવાનો ય�દ� િનયમ હતો.  નવા ૂ

કરારમા ંઉપવાસ કરવાનો કોઈ આદ�શ નથી, પણ ઈ�એુ દાનધમ�, ઉપવાસ અને �ાથન� ાને 

ઈ�રભ��તના કાય� ગ�યા છે.(મા�થી ૬:૧-૧૮). ઉપવાસ કરવાનો િનણ�ય સામા�ય ર�તે 

ખાનગી િનણ�ય છે, છતા ંપણ ક�ટલીક મડંળ�ઓ સા�દુાિયક ઉપવાસના સમયોન ે�ો�સા�હત કર� 

છે.

ઉપવાસનો હ��  ુ આપણન ે દ�વ પર �યાન ક����ત કરવા અને તેમન ે આધીન થવામા ં

સહાયતા કરવા, આપણન ે િનયિં�ત કરનાર બાબતો �મ ક� અહકંાર, ખાઉધરાપ�,ંુ ��ુસો 

વગેર�ને દ�ખાડવા, માગ�દશન� મા ં�પ�ટતા આપવા, લોકો અને રા��ો માટ� મ�ય�થી કરવામા ં

સહાયતા કરવાનો છે. ખાવાન ેબદલ,ે લ�યાકં હોય છે ક� �ાથન� ા ક� આરાધનામા ંસમય પસાર 

ુકરવામા ંઆવ.ે જયાર� તમા�ં શર�ર ખોરાકની માગંણી કર� �યાર� તે બાબતન ે�ાથન� ા કરવાની 

ૂયાદગીર� ગણો અને તમારા શર�રને િનય�ંણમા ંલેવા તમારા આ�માન ેમ�ંર� આપો. મારા 

પોતાના અ�ભુવમાથંી એક �ચૂન છે ઉપવાસ દરિમયાન તમારા ં�દયના વલણની દ�ખર�ખ 

રાખવી; વધાર� પિવ� થવાને બદલ ેઅ�ય લોકોની સાથનેા �યવહારમા ંતામસી ક� ચી�ડયા થઇ 

જવાની શ�તા વધાર� રહલ� ી છે. (યશાયા ૫૮:૪, ૬-૮).   

“ધ સે�લ�ેશન ઓફ ડ�સી�લીન” નામના પોતાના ��ુતકમા,ં ર�ચાડ� ફો�ટર �ચૂવ ેછે ક� 

�ઓ આ િશ�તમા ં�થમ વખત ભાગ લ ેછે તેઓએ ૨૪ કલાકનો �િશક ઉપવાસ બપોરના 

ભોજનથી લઈન ેબી� �દવસના બપોરના ભોજન �ધુી રાખ� ંુજોઈએ, અને તેમણ ેફળનો રસ 

પી� ંુજોઈએ અને બી� �દવસે ઉપવાસ છોડતી વળેાએ તેણ ેતા� ફળ અને શાકભા� ભોજનમા ં

લેવા જોઈએ.
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�યારબાદ ૨૪ કલાકનો સામા�ય ઉપવાસનો �ય�ન કરો 

અને તેમા ં ��ુકળ પાણી િપતા રહો.  લાબંા ગાળાના 

ઉપવાસ માટ� અ�યોની સલાહ તમે વાચંો ક� �ઓ 

િનયિમતપણ ેઉપવાસ કર� છે તેની સાથ ેતમે વાત કરો ત ે

મહ�વ� ંુછે. 

�ઓએ ઉપવાસ કયા� એવા બાઈબલમા ંવ�ણ�ત લોકો 

છે, �સૂા, દાઉદ, એ�લયા, દાિનયેલ, હા�ા, પાઉલ અને 

ઇ�.ુ તેઓએ � ંુક�,� ુ  શા માટ� તેઓએ ઉપવાસ કય� અને 

તેઓના ંઉપવાસ� ંુપ�રણામ � ંુઆ�� ંુતેનો અ�યાસ કર� ંુ

ઘ� ંુરસ�દ થઇ રહશ�  ેઅને આ ઉપવાસ કરવાના ંકામમા ં

સહાયક નીવડશ.ે

સાદગી 

ુસાદગી અથા�ત આપણા �વનના ંમ�ય�બ��એ દ�વન ે

રાખીને �વન �વ� ંુ– સપંિ�, લોકો, કામને ન�હ પણ દ�વ 

પોત.ે  જયાર� આપણ ે સાદગીમા ં �વીએ છ�એ �યાર� 

આપણી બોલી સ�યવાદ� અને �ામા�ણક હોય છે. આપણ ે

�િત�ઠા શોધવાનો ક� લોકોન ે�ભાિવત કરવાનો �ય�ન 

કરતા નથી. આપણી પાસે � સઘ�ં છે તે આપણ ેબી�ઓ 

માટ� ઉપલ�ધ કરાવીએ છ�એ ક�મ ક� આપણ ેમાનીએ છ�એ 

ક� ત ેસઘ�ં દ�વ� ંુછે � કારોભારમા ંઆપણન ેલોન તર�ક� 

આપવામા ંઆવલે છે. સપંિ�નો આનદં લેવામા ંઆવ ેછે,  

�યાન ભટકાવનાર ત ે ના હોવી જોઈએ.  ( સભાિશ�ક 

૬:૧૮,૧૯). આપણા િવ�ાસ �જુબ આપણ ેદ�વની ઈ�છા 

�માણેના ંિનણ�ય લઈએ છ�એ, અને તેન ેપ�રણામે આપણ ે

સપંિ�, િવિવધ �કારના ંમત, ડર, �વાથ,�  �ચ�તા, લોભ અને 

ુઈ�યા�ના ં��શમા ંરહત� ા નથી. એ� ંુજ�ર� નથી ક� આપણ ે

આપણી સઘળ� સપંિ� ગર�બોન ેઆપી દઈએ; તે તો દ�વને 

આપી દ�વામા ંઆવી છે; અને હવ ેતેનો ઉપયોગ દ�વની 

ઈ�છા �માણ ેકરવામા ંઆવ ે છે. આપણા બાળકો, �ઓ 

આપણા વશંવલેો વધારનારા ક� આપણા િન�ફળ �વ�નોન ે

�ણૂ� કરનારા ંતર�ક� ન�હ, પણ દ�વ તરફ� ંુ�િતદાન છે; 

તેઓનો આપણ ે ઉછેર કર�ને,  �ેમ, તાલીમ આપીને

પાઠ ૫: દ�વ સાથે મારા સબંધંનો ઉછેર
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ુદ�વના ંરા�યને સા� કામ કરવા ��ુત કરવાના ંછે.  સાદગી� ંુિશ�ત “ દ�વના ંરા�યને અને તેમના 

�યાયીપણાને શોધવામા”ંછે.(મા�થી ૬:૨૫-૩૩).                                                                                                                  

 ૧૧. �ત�તા                                                                                                 ૃ

�ૃત�તાને “આ��મક િશ�તના”ના ંલી�ટમા ંમોટ�ભાગ ેઉપયોગ કરવામા ંઆવતી ન હોવા 

છતા ંતેનો ઉ�લેખ કરાયો હોય એવી �રુતી સ�ંયામા ંબાઈબલની કલમો છે, �થી મન ેઆપણા 

આ��મક �વા��ય માટ� તેના મહ�વની ખાતર� થયેલ છે. આપણ ે“હમંેશા અને સઘળ� બાબતોન ે

માટ� આભાર માનવાનો છે” (એફ�સી ૫:૨૦), “સઘળ� પ�ર��થિતમા ંઆભાર માનવા� ંુછે”(૧ 

થ�ેસ.૫:૧૮) ,  “  આભાર માનતા ં માનતા ં તેમના ભાગળોમા ં અને �તવન કરતા ં તેમના ં

�ગણામા ં�વશે કરવા� ંુછે”(ગી.શા. ૧૦૦:૪). પાછલા �દવસે દ�વ ેતમારા માટ� � ક� � ુતેમાનંી 

ુપાચં બાબતો માટ� દ�વનો આભાર માનીને �દવસની શ�આત કરવી ક�ટ� ંુસા� છે. ત ેપ�રવારના 

સ�યની ભેટ, પખંી� ંુગીત, ઉ�ર મળેલ �ાથન� ા, �વા��ય, �વત�ંતા, �રુ�ા, િમ�ના ંઉ�સા�હત 

શ�દો, તેમના ંવચનમાથંી સમજણ ક� અ��યા �ય��તએ કર�લ ભલાઈ� ંુકામ હોય શક�. તમે 

�નો આભાર માની શકો તેવી પ�ર��થિત ક� બાબતોમા ં દ�વના ં કામો� ંુ િનર��ણ કરવા� ંુ

મનોવલણ આખો �દવસ �ળવી રાખો.                                                                                                       

 તમાર� આસપાસના લોકો,  પ�રવારના સ�યો,  સહ –  કાય�કરો,  પડોશીઓ,  �ટક 

વપેાર�ઓ, સેવા કમ�ચાર�ઓ અને �ઓ સેવામા ંછે તેઓનો તમારા તરફથી આભાર માનવા� ંુ

શ� કરો. �ો�સાહનના શ�દો ક� નાની ભેટથી તેઓને જણાવો ક� તમારા માટ� તેમના કામ મહ�વના ં

છે, અને તેઓના ં�વનો અ�ય લોકોના ં�વનમા ંબદલાણ લાવી ર�ા છે.                                                                               

ૃકઠણ પ�ર��થિતઓનો સામનો કરવો પડયો હોય તોપણ �ત�તામય �દય રાખીને રા�ે 

તમ ે�ઘવા �ઓ તે પહલ� ા ંદ�વનો આભાર માનો અને �ણો ક� “િનબ�ળતામા,ં અપમાન સહન 

કરવામા,ં તગંીમા,ં સતાવણીમા,ં અને સકંટમા,ં ���તની ખાતર � ંઆનદં મા� ંુ�;ં ક�મ ક� જયાર� � ંુ ુ

િનબ�ળ �,ં �યાર� � ંબળવાન �.ં” (૨ કોર��થી ૧૨:૧૦)                                                                                                         ુ

 “વન થાઉઝડં ગી�ટસ” મા ંએન વો�ક��પ તેણી પોતાન ે પડકાર આપ ે છે અન ે પોત ે દ�વનો 

ૃઆભાર માની શક� એવી એક હ�ર ભેટોન ેલખ ેછે – “�ત�તા�વૂક� ના ંમનોવલણન”ે િવકિસત 

કરવાની એક અદ�તુ ર�ત.

૧૨. ઉદારતા        

“ �શુીથી આપનારન ે દ�વ ચાહ � છે” (૨ કોર��થી ૯:૭). કોઈક� ક� ંુ છે ક� આપણ ે�ટ� ંુ

આપીએ છ�એ તે કરતા વધાર� આપણ ેદ�વ �વા થઇ શકતા નથી. ત ેઆપણા રંગ��ૂોનો એક
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 ભાગ છે ક�મ ક� ત ેઆપણા િપતા છે અન ે “ દ�વ ેજગતન ે એવી �ીિત કર� ક� તેમણ(ેદ�કરો) આ�યો” 

(યોહાન ૩:૧૬).

આપવા �ગેની જયાર� વાત આવ ે�યાર� સામા�ય ર�તે તરત આપણ ેપૈસા �ગ ેિવચાર 

કર�એ છ�એ, પણ ઉદાર આ�મા પૈસા આપવાના કાય�થી પણ વધાર� આપવા આપણન ે�ેરણા 

આપે છે. હા, દ�વ ઈ�છે છે ક� આપણ ેગર�બોન ેઆપીએ. �નુિન�યમ આપણન ેસલાહ આપે છે, 

“તાર� તારા દ�શમા ંતારા ભાઈ ��ય,ે  તથા તારા દ�ર�ી ��ય ે જ�ર હાથ ��ુલો રાખવો.” હઝક�યેલ 

ુ૧૬:૪૯ મા ંઆપણ ેવાચંીએ છ�એ ક� સોદોમની િવ��ધમા ંદ�વની ફ�રયાદ હતી ક� તેઓ ગર�બોની 

કાળ� લેવામા ંિન�ફળ ગયા હતા.                                       

પણ દ�વ ઈ�છે છે ક� આપણ ેઆપણા સમય, આપણા તાલતંો, �ો�સાહનના આપણા શ�દો, 

આપણી સપંિ� અને આપણા �ાનમા ંપણ ઉદાર થઈએ. ૧ િતમોથી ૬:૧૮ આ ર�તે તેનો સારાશં 

આપે છે, “ઉદાર તથા પરોપકાર� થાઓ” 

કંઠ�થ કરો:

ુ ુ ુગી.શા. ૧૧૯:૧૦૫ – “મારા પગોન ેસા� તમા�ં વચન દ�વા�પ છે; ત ેમારા માગ�ન ેસા� 

અજવાળા�પ છે.”                     

યિમ�યા ૨૯:૧૩ – “તમે મન ેશોધશો, ન ેતમે તમારા ખરા �દયથી મને ખોળશો �યાર� � ું

તમને મળ�શ.” 

ચાવી�પ સ�ય :  

દ�વ સાથનેા તમારા સબંધંમા ં �ાર�ય “  ફસાય”  જવાની જ�રત ઉભી થતી નથી. 

તાજગીસભર ર�તોથી તમારા �રુા �દયથી, તેમના વચનના ંઅ�યાસથી, �ાથન� ા થક� તેમની 

સાથ ેસમય પસાર કર�ને, તેમનો આભાર માનીને, શાતં સમયના િવચારોન ેલખીન ેઅથવા 

દ�વનો આ�મા તમન ે� ર�તે દોરવ ેતે ર�તે, તમ ેતેમને શોધો ત ેમાટ� તે હમંેશા ધીરજ�વૂક�  

ુતમાર� રાહ �એ છે. ત ેતમારા માગ�ન ેિન�ય દોરવણી આપીને તમન ેયા�ા કરાવ ેએવી ટ�વ 

પાડો.

તમારા �િતભાવ:      

૧. મનન િવષય પર બાઈબલ અ�યાસ કરો, આપણ ે� ંુમનન કર�એ અને કયા પ�રણામ 

�ા�ત કરવાની આપણ ે અપે�ા રાખી શક�એ. પછ� ત ે આ��મક મનનને તમે પોત ે

�ે�ટ�સ કરો અને તમે � શીખો ત ેજન�લમા ંલખો. મનન કરવામા ંતમને વધાર� સફળ 

થવા સહાય કર� હોય એવા કયા રહ�યો તમે મેળ�યા? કયી અડચણો પર તમાર� જય  

પામવાની આવ�યકતા ઉભી થઇ અને તેઓ પર તમ ેકઈ ર�તે જય પા�યા?                                         

પાઠ ૫: દ�વ સાથે મારા સબંધંનો ઉછેર
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૨. તમારા �ાથન� ાના સમય� ંુવણ�ન કરો. તમ ે�ાર� અને �ા ં�ાથન� ા કરો છો? તમાર� 

�ાથન� ામા ં� ંુકોઈ પેટન� છે? �ાથન� ા દરિમયાન ક� પછ� � ંુતમે જન�લમા ંલખો છો? 

�ાથન� ા વળેાએ સૌથી કઠણ બાબત તમને કઈ લાગ ેછે? બી�ઓની હાજર�મા ંમોટ�થી 

�ાથન� ા કર� ંુ� ંુતમન ેકઠણ લાગેછે?                                            

૩. તમારા �વનન ેવ� ુસાદગી�ણૂ� કરવા � ંુકર� શકાય તે �ગ ે િવચાર કરો, �મ ક� 

ઓછામા ંઓ� ંદ�� ંુરાખો, ઘરમાથંી �બનજ�ર� વ��ઓુને કાઢ� નાખો, વચેી દો અથવા 

બી�ઓને આપી દો.                                                                                                                                 

૪. તમને સહાયક નીવડ� હોય તેવી કઈ અ�યાસ પ�ધિતઓ છે?                                                                                  

૫. “એકલતાના” સમયોની હવ ે� ંુતમ ેઅપે�ા રાખો છો ક� એકલા રહવ� ાના ંસમયનો 

િવચાર તમારામા ંડર ક� �ચ�તા ઉભી કર� છે? એકલતાના સમયનો આનદં લેવા કયા 

પગલા ંતમે લઇ શકો છો?                                                

 ૬. બી� લોકોન ેઆધીન થવામા ં�ાર� તમન ે સૌથી વ� ુકઠણ લાગ ેછે? � ંુતે� ંુકારણ તમ ે

�ણો છો? એક ���તી �ય��ત તર�ક� આધીન થવામા ંકઈ બાબત કઠણ ક� સરળ બની 

�ય છે?                                                     

૭. હાલમા ંતમ ે�ા ંસેવા કરો છો? તમે સેવા કરવાની પસદંગી ક� સેિવકા થવાની પસદંગી 

કરો છો તે �ગ ેપોતાન ેસવાલ �છૂો. તેમા ંતફાવત તમાર� પાસે િનયિં�ત કરવા� ંુ

�માણ છે.

ુવ� અ�યાસ અથ�:                                                                                                                    

        ( , ) ર�ચાડ� ફો�ટર �ારા �લ�ખત સે�લ�ેશન ઓફ ડ�સી�લીન ફો�ટર ૧૯૮૮

રોબટ� બો�ડ મજંર �ારા �લ�ખત માય હાટ� �ાઇ�ટસ હાટ� મજંર ૧૯૯૨         ( , )   

જોય ડો�સન �ારા �લ�ખત ઇ�ટરસેશન �ીલ�ગ એ�ડ �લફ�લ�ગ ડો�સન ૧૯૯૭    ,    ( , )  

જરમાઈન કો�લે�ડ �ારા �લ�ખત �ેયસ� ધેટ અવલે મચ કોપલે�ડ ૨૦૦૫        ( , ) 

હમ� ડં અને ક�મીનેટ� �ારા �લ�ખત િસ��ટ ઓફ પાવર�લ �ેયર હમ� ડં અને ક�મીનેટ� ૨૦૦૦         (   , )                                                                

એન વો�ક��પ �ારા �લ�ખત વન થાઉઝડં ગી�ટસ વો�ક��પ ૨૦૧૦       ( , ). 

બાઈબલ અ�યાસ માટ� િન ��ુક ઈ�ટરનેટ સાઈટસ   :   :                                                

www.biblegateway.com                                                                                                              
www.bluele�erbible.com                                                                                                                     
www.netbible.com             
www.e-sword.net                                                                                                                            
www.lovegodgreatly.com  
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માર� �ય��તગત ને��ૃવ યા�ાની શ�આત, જયાર� � ં મડંળ�મા ં એક પાળકની દ�કર� ુ

હોવાને લીધ ેિવિવધ �કાર� સેવા કરવાનો આરંભ કય� �યાર� થઇ, નસ�ર�મા,ં બાળકોની સેવામા,ં 

ુકોયરમા,ં �વુાનોની સેવામા,ં સડં� ��લમા ંભણાવ�,ંુ િપયાનો વગાડ�,ંુ મડંળ�મા ંરા�ી ભોજન 

પછ� સફાઈ કરવી �વા કામોમા ંસહાય કર�ને. િવિવધ �કાર� સેવા કર� ંુએ આનદંની બાબત 

હતી; શીખવાનો મ� આનદં લીધો અને િશ�ણ આપ� ંુમને પસદં હ�.ંુ મારા કોલેજના વષ� 

ુદરિમયાન વ� ુજવાબદાર પદવીઓમા ં�ગિત કર� ંુએક �દરતી બાબત રહ�. “��ખુ” ક� 

“દશન�  નાખનાર” થવાની જ�રતની મ � કદ� ઈ�છા રાખી નહોતી, � ંતો ને��ૃવન ે સાથ સહકાર ુ

અને સેવા આપવાથી સ�ં�ુટ હતી. બ ેબાળકોની માતા તર�ક� દસ વષ�ના સમયગાળામા ં� ું

ુને��ૃવ અને સેવાના ંઘણા પાઠ શીખી. પરં� ુકોપ�ર�ટની �િનયામા ંવીસ વષ�ના સમય ગાળા 

દરિમયાન � ંએક ટ�મ લીડર, �પુરવાઈઝર અને �તે મેનેજર તર�ક� ઉભી થઇ �ણ ેમારામા ંુ

ુને��ૃવની શલૈીએ જ�મ લીધો. ��ુષ- �ધાન ઓઈલ કંપનીમા ંપરંપરાગત ર�તે � ંકોઈ આગળ ુ

પડતી મેનેજર નહોતી,  પણ � ં શીખી હતી ક� મારા ડ�પાટ�મે�ટમાનંા લોકો સૌથી વધાર� ુ

અસરકારક રહત� ા જયાર� તેઓને �પ�ટ લ�યાકંો આપવામા ંઆવતા અને તે લ�યાકંોન ેિસ�ધ 

ૂકરવા મારાથી � શ� થાય ત ેસઘળા ંઅડચણોન ે�ર કરવા મ� �ય�નો કયા�. “સેવા કરનાર 

લીડર” નામથી � ં�ણીતી થઇ, � ં� �ણતી હતી ત ેપર આધાર રાખીને � ંતે ઓળખ સાથ ેુ ુ ુ

પાઠ ૬: સેવા કરનાર ને��ૃવ
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પોતાન ેજોડ� શક� હોત પરં� ુમારા �તરા�માના ંકોઈ એક �ણૂામા ં� ંપોતાને “બી�- હરોળની”    ુ

જ સમજતી હતી, ને��ૃવની �મતાઓ સાથ ે�ણ ેજ�મ ના લીધો પરં� ુત ે�મતાએ કાય� કરવા 

શીખી. �યારબાદ મ� રોબટ�  �ીનલીફ� ંુ અદ�તુ ��ુતક, “સવ�� ટ લીડરશીપ (સેવા કરનાર 

ને��ૃવ) ” વા�ં�,ંુ અને નીચેના વા�ોથી �દ��ઢૂ થઇ:   

ુ “સેવક લીડર �થમ સેવક છે... ત ે એક �દરતી લાગણીથી શ� થાય છે ક� ત ે �ય��ત સેવા 

કરવા, �થમ સેવા કરવા ઈ�છે છે. પછ� સભાન પસદંગી દોરવણી કરવા �ય��તન ે�ેરણા આપે 

છે. �થમ લીડર હોય એવી �ય��તથી તે �ય��ત ત�ન અલગ હોય છે... તફાવત �ગટ થઇ �ય 

છે જયાર� �થમ-સેવક �ારા � કાળ� લેવામા ંઆવ ેછે �મા ંઅ�ય લોકોની સવ��ચ �ાથિમક 

જ�રતો �થમ �રૂ� પાડવામા ંઆવ ેછે. ��ેઠ કસોટ�... આ છે: �ઓની સેવા કરવામા ંઆવી તેઓ 

� ંુ�ય��ત તર�ક� ��ૃ�ધ કર� છે? � ંુતેઓ, સેવા �ા�ત કરતી વળેાએ �વ�થ, �ાની, �વત�ં, વધાર� 

�વાય�, સેવકો પોત ેથઇ ર�ા છે?”(�ીનલીફ,૧૯૭૭,પાન.૨૭) 

  ત ે કહ� ર�ા હતા ક�, � ંએક સેવક લીડર તર�ક�, “બી� દર��ની” લીડર નહોતી! ત ેુ

િવચાર મારા માટ� “�કાશ પાથરનાર” �ણ હતી. એક સ�ંણૂ� ત�ન નવા જ ���ટકોણથી મ� 

ને��ૃવન ેસમજવાની શ�આત કર�. 

માર� માફક, ઘણી મ�હલાઓ  “સેિવકા”� ંુકામ સાર� ર�તે શીખી હોય છે, બી�ઓની 

જ�રતો �રૂ� પાડવામા ંતેઓએ આનદં પણ લીધો હોય છે. અ�યોની “દોરવણી માટ�”, “સભાન 

ુપસદંગી કરવા” � ંુદ�વ તમને તેડ� ર�ા છે? િવ�ાસ� ંુકદમ ઉઠાવવા � ંતમન ેઉ�સા�હત ક�ં �.ં ુ

ૂએક લ�યાકંને િસ�ધ કરવા એક નાના �થની દોરવણી કરો ક� બાઈબલ અ�યાસ કરાવો, એક 

�સગં� ંુઆયોજન કરો અથવા એક �ો��ટ ટ�મને એકઠ� કરો. જો દ�વ તમને તેડ� ર�ા છે તો તે 

િસ�ધ કરવા તમન ે�સુ�જ પણ કરશ!ે!!

ુક�ટલાકં લોકો દલીલ કરશ ેક� સેવક અને લીડરનો �યાલ એકબી�ની િવ��ધના �ે�ો છે. 

�ય��ત એક સાથ ેસેવક અને લીડર બનેં કઈ ર�તે હોય શક�? ત ેસવાલનો જવાબ �કૂ ૨૨:૨૬ મા ં

ઈ�નુા ં�િતભાવમા ંજોવા મળે છે. “ તમારામા ં� મોટો હોય, તેણ ેનાના �વા થ�;ંુ અને � 

આગેવાન હોય, તેણ ેસેવા કરનારના �વા થ�.ંુ” તેમણ ેક�વળ તે બાબતન ેશ�દોથી ન�હ પણ 

��ૃવી પર તેમના �વન દરિમયાન આપણા માટ� તેનો ન�નૂો પણ આ�યો છે, “ �મ માણસનો 

ુદ�કરો સેવા કરાવવાને ન�હ, પણ સેવા કરવાને, તથા ઘણા લોકની ખડંણીન ેસા� પોતાનો �વ 

આપવાને આ�યો છે તેમ.” (મા�થી ૨૦:૨૮).
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  ન�ધ

પાઠ ૬: સેવા કરનાર ને��ૃવ

આજની �યા�યામાં�ુંઇ�ુખર�ખર,�� સેવકલીડર હતા?

એક સેવક લીડર-�લોકોનાં �દરથી ��ેઠ અને સવ��ચ

બાબતોને બહાર કાઢવા,��ેરણા આપવા અને તેનો િવકાસ

કરવા �યાસ કર� છે.”� (�પીયસ�,� ૧૯૯૮ પાન.૧૨).� તે

સામા�યતઃ તે જ ધારા ધોરણનાં હતા! � અ�ય સેવક

લીડરોની લા��ણકતાઓ �ગે �?ંુ�(�પીયસ�,�૧૯૯૮,�પાન

૪-૬)?�અહ� ક�ટલાકં ઉદાહરણો છે:

૧.�સાભંળ�:ંુ�સેવક લીડરો તેમનાં લોકોનાં િવચારો,�

�ચ�તાઓ અને �દયની વાતો કાળ��વૂક� સાભંળે

છે. � ઈ�નુી પાસે આવલેાં લોકોનાં અસગંત

સવાલોનાં ઉ�ર પણ તેમણે આ�યા(યોહાન ૩:૧-

૨૧;�યોહાન૪:૭-૪૨).
ુ૨.� �સહા��ુિૂત(ક�ણા):��ઓની તે આગેવાની કરતા

ુહતા તેઓ સવ� ��યે ઈ�નેુ ક�ણા હતી.(મા�થી

૯:૩૬;��કૂ૭:૧૩).

૩.� સા�પ�:ંુ� સેવક લીડરો તેઓનાં લોકોને સ�ંણૂ�

�વ�થ થવામાં સહાય કર� છે.� � દ�વે નાસર�થના

ઈ�નેુ પિવ� આ�માથી અને સામ�ય�થી

અ�ભિષ�ત કયા�;�તે ભ�ું કરતા તથા શતેાનથી

�ઓ પીડાતા હતા તેઓ સવન� ે સા� કરતા ફયા�.”�
ૃ(�ે.��.૧૦:૩૮).

૪.���કૃતા:�સેવક લીડરો પાસે તેઓની પોતાની

�ત�રક �વ�થતા હોય છે.�ઇ�ુ પોતે કોણ છે અને

પોતે �ાં �ય છે તે તે �ણતા હતા;�તે બાબતને

�ઢ કરવા તેમને કોઈની જ�રત નહોતી.(યોહાન

૨:૨૪-૨૫).

૫.� િનિ�તતા:�સેવક લીડરો અ�ય લોકો પર પોતાની

ઈ�છાને ઠોક� બેસાડવાને બદલે સવસ� મંતી

�થાિપત કરવા �યાસ કર� છે.�ઇ�ુ �ણતા હતા ક�

ય�દા તેમની સાથે િવ�ાસઘાત કરશે તોપણુ

તેમણે તેને િશ�ય બના�યો અને પૈસાની

જવાબદાર� આપી. (મા�થી ૨૬: ૨૫; � યોહાન

૧૩:૨૯;૧૭:૧૨).

ુ૧. ઇ� સેવક લીડર
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ુઆ�િનક એ�તેરોને ઉભી કરવી

ૂ૬.���યયીકરણ:�દ�વે તમને આપેલ દશન� ને �પ�ટ અને સ�ં��તમાં ર�આત કરતા
શીખો.�તે માટ� તમાર� મહન� ત અને �ેકટ�સની જ�રત પડશે તોપણ જો તમારા લોકો
�િતમ પ�રણામ�ું �ચ� �પ�ટપણે જોઈ શકતા હોય તો તે મહન� ત યથાથ� છે.�તે
દશન� તેઓનીસ�ના�મક�ઝુ�ઝુઅને શ��તમાં�ેરણાઆપશેઅને િનણ�યલેવામાં
તેઓને મદદ�પનીવડશ.ે�

૭. �દઘ�� ��ટ: સેવક લીડરો �તૂકાળના પાઠોને વત�માન પ�ર��થિતઓમા ંલા� ુકર� છે 
ુઅને િનણ�યોના પ�રણામોની રાહ �એ છે. ઈ�એુ પોતાને માટ� અને તેઓને માટ� 

આગળ આવનાર કઠણ સમયો �ગે તેમના િશ�યોને અગાઉથી ચેત�યા હતા.(�કૂ 
૯:૪૪,૪૫; મા�થી ૨૪:૧-૩૧).                                                                                 

૮. કારભાર�પ� ંુ : સેવક લીડરો તેઓના ં સસંાધનો વડ� અ�યોની સેવા કરવાના ં
સમપ�ણમા ં�ાની કારભાર�ઓ હોય છે. ઈ�એુ તેમના સમયનો ઉપયોગ ડહાપણથી 
કય�. �ણ વષ�મા ંતેમણે જગતમા ંપ�રવત�ન આ��.ંુ તેમણે ગર�બોને આ��,ંુ પણ 

ૂધનવાનો તેમને આપે તેની મ�ંર� પણ આપી.(યોહાન ૧૩:૨૯; �કૂ ૮:૩; મા�થી 
૨૬:૭-૧૨).  

૯. લોકોની ��ૃ�ધ માટ� સમપ�ણ: સેવક લીડરો તેમના ંલોકોની �ય��તગત, �યવસાિયક 
અને આ��મક ��ૃ�ધને �ો�સા�હત કર� છે. ઈ�એુ �ય��તગત ર�તે તેમનો સમય અને 
પોતાને ધીરજ�વૂક�  તેઓમા ંર�ડ�ને તેમના બાર િશ�યોને િશ�ણ, �ધુારો અને 
તાલીમ આ�યા.(મા�થી ૧૦:૧; ૧૧:૧; ૧૬:૨૪; ૨૦:૧૭).

૧૦. સ�દુાય રચના: સેવક લીડરો તેઓના ં અ�યુાયીઓને સયંોજક ટ�મ તર�ક� 
એકિ�ત કરવા �યાસ કર� છે. એક બી�ને �ેમ કરવા ઈ�એુ પોતાના િશ�યોને 

ુશીખ��.ંુ તેમના ��ૃ� ુઅને �નુ��થાન પછ� તેઓ એકઠા થયા અને આખા જગતમા ં
�વુાતા� �ગટ કરવા એક હ�� મુા ં સપંીલા થયા.(યોહાન ૧૩:૧૪-૧૬; મા�થી 

ૃ૨૮:૧૯,૨૦; �ે. �.૨:૪૪-૪૭).                                                                                                                    

સેવક લીડરશીપ �ગેના તેમના અ�ય ઉદાહરણો તમારા મનમા ંકયા આવ ેઆવ ેછે?

૨. આજના સમયમા ંસેવક લીડરશીપને �યવહા�રક બનાવવી

૧. સાભંળ�:ંુ  તમારા લોકોની, તેઓના ં પ�રવારોની, પસદં અને નાપસદં, તેઓના ં
આ�માન ેખટાસથી ભરનાર બાબતો અને તેઓના ં�દયોન ેપર�શાન કરતી બાબતો 
�ગ ે�ણવા �ય��તગત રસ દાખવો. તેઓ � કહ � છે અને નથી કહત� ા તે ��ય ેસ�ગ 
રહો. તેઓના ં�ચૂનો અને િવચારોન ેસમજતી વળેાએ �પ�ટ સવાલો તેઓને �છૂો. 

ુપાઉલ તેન ેઆ ર�તે ર� કર� છે, “�ઓ તમારામા ંમહન� ત કર� છે તેઓની કદર કરો... 
તેઓના ંકામને લીધ ે�ેમ�વૂક�  તેઓને અિતઘ� ંુમાન આપો.” (૧ થ�ેસ. ૫:૧૨-૧૩).      

ુ૨.  સહા��ુિુત(ક�ણા): �ઓની તમે આગેવાની કરો છો તેઓના ંશ�દો ક� �યવહાર તમન ે
ુઅ�વીકાય� લાગે તોપણ તેઓ તમને ગમતા હોય એવો �યવહાર રાખો. “ �ભાયેલ                                                                                                                                                                                                        
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ુ લોકો બી�ઓને �ભાવ ેછે” તે �ણીને કઈ ર�તે અને �ાર� માફ� આપ� ંુતે �ણ� ંુ
ુઆવ�યક છે. �ઓ �ભાયેલા અને કઠણ પ�ર��થિતઓમાથંી પસાર થઇ ર�ા છે 

ુતેઓ ��યે ક�ણા દાખવો. અ�કુ વખતે તમાર� “હાજર�ના ંમહ�વ” ને �ગટ કરો, 
ુતેઓના ં�:ખના સમયે �દલાસો આપનાર શાિંતમા ંતેઓની સાથ ેબેસ�.ંુ મ�હલાઓ 

તર�ક� આપણે “ કંઈક કામ કરવા” �મ ક� રાધં�,ંુ બાળકની સભંાળ લેવી ક� ઘર સાફ 
કરવા ઈ�છ�એ છ�એ પરં� ુ અ�કુવાર � વધાર� આવ�યક હોય તે તો 

ુ�ાથન� ા�વૂક� નો સાથ સહકાર. દર�ક ��થિતમા ંકયો ક�ણાસભર �િતભાવ રહશ�  ેતે 
માટ� પિવ� આ�માના ં�ાન અને માગ� દશન� ને �ણ� ંુજ�ર� છે.       

૩. સા�પ�:ંુ તમારા લોકોન ે આ��મક, માનિસક, ભાવના�મક અને શાર��રક સવા�ગી 
િવકાસ તરફ દોર� �ઓ. પી�ડત �ય��તન ેશાર��રક સા�પ� ંુઆપવા આપણી પાસે 
કદાચ આવડત ના હોય તોપણ જો આપણ ે “ મહાન ડો�ટર” સાથ ે સારા સબંધંો 
ધરાવતા હોઈએ તો આપણ ેતેઓ વતી મ�ય�થી કર� શક�એ છ�એ. �ઓ ભાવના�મક, 
આ��મક ક� માનિસક ર�તે જખમી છે તેઓને માટ� એક સેવક લીડર આિશષ, �ો�સાહન 
અને આશાના શ�દો બોલશ.ે                                                                                           

૪.  ��કૃતા:  તમાર� પોતાની નબળાઈઓ,  અ�ણૂ�તાઓ અને પાપી અવ�થાને 
�ાથન� ા�વૂક�  �ગીકાર કરો. એક સેવક લીડર તર�ક� તમે કોણ છો અને અને કોના છો- 

ુ ુતમારા ં��ૂયો, તમાર� �ાથિમકતાઓ અને તમા�ં તે� ં� ંુછે ત ે�ણો. અ�ય લોકો 
તમાર� �શસંા કર� �યાર�, પોતાને �ચો ઉઠાવવા, સ�યન ેઢાકંવા ક� તમાર� સાથ ેસહમત 
થાય એવા લોકોની સાથ ેજ સગંત રાખવાના ંઅહકંારના પર��ણ તમારા પર જયાર� 
આવ ેત ેસમયે તમારા �તરા�માને સચેતન કરવા અને તમન ેસ�યમા ં�નુઃ દોરવણી 

ૂઆપવા પિવ� આ�માન ેમ�ંર� આપો.  

૫.  િનિ�તતા: એક હ�� નેુ પાર પાડવા �વયસેંવકોને તેઓના ંસમય અને તાલતં આપવા 
િનિ�ત કરવા માટ�� ંુકામ તે જ કામ કરવા એક કાય�કતા�ન ેરોકો તે કરતા વધાર� કઠણ 
છે. �વય ંસેવકોને સતત �ો�સાહનની જ�ર પડ� છે. તેઓ � કામ કર� ર�ા છે તેમા ં
તેઓના ંમહ�વન ેજોવાની આવ�યકતા હોય છે. � ંશીખી � ંક� દ�વ ેતેઓને તેડયા છે તેને ુ
લીધ ે�વય�ં ૂકામ કરવા �ઓ સમિપ�ત છે તેઓ �ઓને તમાર� “સમ�વવા પડ�” તેવા 
�વય ંસેવકો કરતા વધાર� સમિપ�ત અને લાબંા ગાળા �ધુી કામ કરનાર હોય છે. બી� 
ર�તે જોઈએ તો, લ�યાકં માટ� કોઈ �ય��ત પોતાન ેતેડાયેલી પણ અસમથ � અ�ભુવતી 
હોય તો તેને િનિ�તતા અને �ો�સાહન આપ� ંુઆવ�યક થઇ પડ�. બળ�વૂક�  કામ 
કઢાવ� ંુ�વયસેંવકો માટ� િવક�પ નથી!

ૂ૬. ��યયીકરણ: દ�વ ેતમને આપેલ દશન� ને �પ�ટ અને સ�ં��તમા ંર�આત કરતા શીખો. 
તે માટ� તમાર� મહન� ત અને �ેકટ�સની જ�રત પડશ ેતોપણ જો તમારા લોકો �િતમ 
પ�રણામ� ંુ�ચ� �પ�ટપણ ેજોઈ શકતા હોય તો તે મહન� ત યથાથ � છે. તે દશન�  તેઓની 
સ�ના�મક �ઝુ�ઝુ અને શ��તમા ં �ેરણા આપશ ે અને િનણ�ય લેવામા ં તેઓને 
મદદ�પ નીવડશ.ે
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ુઆ�િનક એ�તેરોને ઉભી કરવી

૭. �દઘ�� ��ટ/ડહાપણ: � સેવક લીડરો �તૂકાળના 
પાઠોને વત�માન પ�ર��થિતમા ં ડહાપણભયા� 
િનણ�યો લેવા  લા� ુ કર� �ણ ે છે તેઓ ઘણા 
�કુસાનકારક ખાડાઓમા ં પડતા અટક� જશ.ે 
ડહાપણ માટ�,  અને વકૈ��પક ���ટકોણ અને 
અ�ભુવને �રુા પાડવા અ�યોન ે સામેલ કરવા 

ૂ ુયા�બ ૧:૫ લા� કરો. “સલાહ લીધા વગરની 
યોજનાઓ િન�ફળ �ય છે પરં� ુ �યા ં ઘણા 
સલાહકારો હોય �યા ંસલામતી છે” (નીતીવચનો 
૧૫:૨૨).

૮. કારભાર�પ�:ંુ  સેવક લીડરો સવ � સસંાધનો 
ડહાપણથી ઉપયોગ કર� છે. �ઓ આપે છે તેઓ 
નાણાકં�ય ભરોસાપા�તાની અપે�ા રાખે છે. દાન 
આપનારાઓમા ં િવ�ાસપા�તાને ઉભી કરવા 
�ામા�ણકપણ ે ત ે સસંાધનોનો વપરાશ �ગ ે

ૂર�આત કરો અને જવાબદાર બનો. �વૂ � તૈયાર� 
અને વહ�વટ�ત�ં વડ� સમય આપનાર �વય ં
સેવકોની કદર કરો. �વય ંસેવકોની નબળાઈઓ 
અને શ��તન ેસમજવા �યાસ કરો �થી તેઓના ં
તાલતંોનો ઉપયોગ સાર� ર�તે કર� કર� શકાય.

૯.  લોકોની ��ૃ�ધ માટ� સમપ�ણ:  લોકોન ે તેઓની 
નબળાઈઓ અને શ��તઓન ેપારખવામા ંસહાય 
કરો અને ન�નૂો ( દ�ખાડ�ને) ,  િશ�ણ આપીને, 
કો�ચ�ગ ( �ધુાર અને પડકાર)  આપીને અને 
સશ��તકરણ( કાય� સ�પણી)  કર�ને તેઓના ં
�ૃપાદાનોનો િવકાસ કરો.  કો�ચ�ગ 
ફ�ડબેક(�િતસાદ)ન ે સામેલ કર� છે – તેઓએ � ંુ

ુ ુસા� ક� � ુ અને તેઓ હ� વધાર� કઈ ર�તે �ધુારો 
લાવી શક�. તેઓના ં ��ૂયો, તેઓની ધગશ અને 
તેઓના ં તેડાને શોધી કાઢવામા ં તેઓને �ેરણા 
આપો. તમાર� અસમથત� ા દશા�વતી હોય છતા ં
સતત શીખવા અને ��ૃ�ધ કરવાની તમાર� 
મહ�� છાને �ગટ કરો.

૧૦. એક સેવક લીડર તેના લોકો માટ� �બન-શરતી �ેમ 
�ગટ કર� છે. સ�દુાયની રચના કરવા માટ� સૌથી 
શ��તશાળ� ર�ત તે �બન- શરતી �ેમનો 
�ય��તગત ન�નૂો આપવો,  અને એકબી�ની  
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સાથ ેપારદશક� , સ�યિન�ઠતા�વૂક�  અને આનદંથી �વન �વ�.ંુ એકબી�ને ટ�કો અને 
સહાય આપવા તમ ેમૌ�ખક �ો�સાહન આપી શકો અને તમાર� તેમ કર� ંુજ જોઈએ, પણ 
તમ ેપોત ેસ��યપણે ત ે�ેમ ક�વો હોય છે તે �ગટ કરો તો તે વધાર� અસરકારક અને 
શ��તશાળ� બની �ય છે. સાથ ેમળ�ન ેઆનદં માનવા �લૂશો ન�હ! તમે સાથ ેમળ�ન ે
આનદં કરો છો તે તેઓ �ણ.ે

ુસેવક લીડરશીપમા ંતમે �રંુત સારા પ�રણામો જોઈ ના શકો તો તેનાથી િન��સા�હત થશો 
ન�હ. “ઇનસાઇટ ઓન લીડરશીપ” ��ુતક માટ� આ�ખુ લખતી વળેાએ ��ટફન કોવી સેવક 
લીડરશીપને ચાઈિનઝ વાસંના ંઝાડ સાથ ેસરખાવ ેછે.

ુતમે તેને રોપો છો અને ચાર વષ� �ધુી તમે એક નાના ં��ર િસવાય ક� ંુજ જોતા નથી. તે 
ચાર વષ� દરિમયાન જમીનની નીચ ે��ૂળયાની �યવ�થાનો િવકાસ થાય છે – છતા ંતમે 
ક� ંુજોતા નથી. તે સમય દરિમયાન તમે �રુા ખતંથી કામ કરો છો. પાચંમા ંવષ� તે 
ચાઈિનઝ વાસં� ંુઝાડ ૮૦ �ટ �� ંુ��ૃ�ધ પામે છે. (�પીયસ�, ૧૯૯૮, પાન. ૧૩).

કંઠ�થ કરો:   

માક�  ૧૦:૪૫ – “ક�મ ક� માણસનો દ�કરો સેવા કરાવવાને ન�હ, પણ સેવા કરવાને, ને 
ુઘણાની ખડંણીન ેસા� પોતાનો �વ આપવાને આ�યો છે.”

મા�થી ૨૫:૪૦- “�યાર� રા� તેઓને ઉ�ર દ�શ,ે � ંતમને ખચીત ક� ં� ંક�, આ મારા ુ ુ
ભાઈઓમાનંા બ� નાનાઓમાથંી એકને તમ ેત ેક� � ુ એટલે ત ેમને ક�.� ુ”ુ

ચાવી�પ સ�ય:      

સેવક લીડર �થમ એક સેવક છે �યારબાદ ત ેઆગેવાની કરવા એક સભાન પસદંગી કર� છે.

તમારા �િતભાવ:

૧. સેવક લીડર થવા � ંુતમે પોતાને યો�ય �ય��ત ગણો છો? ક�મ અથવા ક�મ ન�હ? કયી 
બાબત તમારા મનમા ં�થમ આવ ેછે – સેવા ક� ને��ૃવ?

૨. સેવક ને��ૃવના ંદસ િસ�ધાતંોમાનંો કયો િસ�ધાતં તમારા માટ� સૌથી વ� ુપડકારજનક 
અને કયો સૌથી વધાર� સરળ લાગ ેછે? 

ૃ૩. ક�ટલીક સ�ં�િતઓમા ંસેવક લીડરશીપ �યવહા�રક નથી એમ � ંુતમને લાગ ેછે?

ુવ� અ�યાસ અથ�:

રોબટ�  �ીનલીફ �ારા �લ�ખત સવ�� ટ લીડરશીપ (�ીનલીફ, ૧૯૭૭)  

લેર� �પીયસ� �ારા �લ�ખત ઇનસાઇટસ ઓન લીડરશીપ (�પીયસ�, ૧૯૯૮)   

 �ક ક� �ારા �લ�ખત લીડ�ગ �ોમ ધ હાટ�  (ક� અન ે ડોનેલન, ૨૦૦૪)
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મા�થી ૨૫:૧૪-૩૦ મા ંવ�ણ�ત તાલતંો �ગે� ંુઈ��ુ ંુ��ટાતં મને હમંેશા મારામા ંથોડો ભય 

ઉ�પ� કર� છે. દ�વ ેમને � “તાલતંો” આ�યા તેની પારખ મને મારા �વનના શ�આતના ં

ભાગોમા ંજ થઇ હતી, પરં� ુ�યાર� પણ � ંઆ ��ટાતં વા� ંુ�યાર� � સવાલ મને ડરાવી દ� છે તે આ ુ

છે, “દ�વ, તમ ેમાર� પાસેથી � ંુઅપે�ા રાખો છો? � ંએવી સેિવકા થવા ઈ�છતી નથી �ણ ેપોતા� ંુુ

તાલતં �પાવી રા�� ંુહ�.ંુ” �વનની દર�ક ઋ�મુા ંમ� ઉપયોગમા ંલીધી હોય એવી આવડતો 

ૃહતી, પણ હવ ેત ેિન���ય પડ� રહ� છે, ક� એવા �પાદાનો, � િવષે મન ેએ� ંુલાગ� ંુક� દ�વ ેત ે

મારામા ં��ુા છે પણ મ� તેઓને કદ� શો�યા નથી ક� તેઓનો િવકાસ પણ કય� નથી. એ તો 

�વનના ંઆ સમયમા ંએ� ંુથ� ંુક� જયાર� મને એ� ંુલા�� ંુક� દ�વ મન ેપાછ� ફરવા જણાવી ર�ા 

હોય ક� �થી � ં“નીચ ેપડ� ગયેલા દોરાઓને” ફર� ઉઠા�.ંુ �થી ત ેએક નકશીકામ કર�લ સ�ંણૂ� ુ

વ� બનાવી શક�. દ�વ ેતમારામા ં�કુ�લા તાલતંો અને �મતાઓ કયા છે �નો ઉપયોગ ત ેતેમના 

રા�યના ફ�લાવા માટ� ઉપયોગ કરવા ઈ�છતા હોય? ઘણી બાબતોન ેલીધ ેકદાચ તમ ેખેચાય 

ુગયા હોય શકો અને ત ેપણ દરરોજ� ંુપર�રુણ કામ ��ંૂ કરવામા.ં � ંતમન ે�ો�સા�હત કરવા ુ

ચા� ં� ંક� દ�વ તમારા થક� � કામ કરવા ચાહ � છે ત ેજોવાન ેતમાર� �ખો અને તમારો આ�મા ુ

��ુલો રાખો. આ પાઠ સમય, �ાથિમકતાઓ, સ�ંલુન અને દ�વના ં ���ટકોણથી ખર�ખર � ંુ

��ૂયવાન છે ત ેશોધવા �ગેનો છે.

ુ  પાઠ ૭: ��ૂયો, �ાથિમકતાઓ, સ�ંલન  

ુઆ�િનક એ�તેરોને ઉભી કરવી
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ુ  પાઠ ૭: ��ૂયો, �ાથિમકતાઓ, સ�ંલન  

૧. તમારા ��ૂયોને �ણો            

તમારા �વનમા ંતમ ેકઈ બાબતન ે��ૂયવાન ગણો છો? તમન ેઆન�ંદત અને સ�ં�ૃત 

કરનાર કઈ બાબત છે? �ણ ક� ચાર બાબતો લખો, પણ તે �ચંુવાડા ભર�લ ક� બનાવટ� ના હોવી 

જોઈએ. તે �ગ ેવધાર� પડ� ંુના િવચારો ક� બી� લોકોન ે� ંુમહ�વ� ંુલાગ ેછે ત ે�ગ ેતેઓને ના 

�છૂો. પોતાની સાથ ે�ામા�ણક રહો. આ તમાર� �ખોન ેમાટ� જ છે, તમારા �દયમા ંતમને � ંુ

સા� ંુલાગ ેછે ત ે�ણવાની ત ેબાબત છે. �ાથંી શ�આત કર� ંુતે તમે �ણતા ના હોય તો 

ડહાપણ અને �પ�ટતા દ�વ પાસેથી માગંો. �થમ વખત ેતમને ના મળે તો �ચ�તા કરવાની જ�રત 

નથી જો તમન ે�કાવટ આવ ેક� એક બેઠકમા ંતમે તે �ણૂ� ના કર� શકો તો પણ �ચ�તા ના કરો, પણ 

�નુરાવલોકન કર� શકો એ ર�તે તમારા લી�ટને �કૂ� રાખો, તેન ે�પ�ટ કરો અને સમયાતંર� તેને 

વ� ુસરળ બનાવો. આખર� તમારા ��ૂયો સરળ હોવા જોઈએ, તમને � સૌથી મહ�વના લાગ ે

એવા �પ�ટ િવધાનો.

ઉદાહરણ તર�ક�, ત ેસવાલનો ઉ�ર મ� �ય��તગત ર�તે આ ર�તે આ�યો:                                                                         

દ�વ અને પ�રવાર સાથ ેમારો સબંધં.   

ૃઅ�યો� ંુસશ��તકરણ: �ેમ કર�,ંુ િશ�ણ આપ�,ંુ �ો�સાહન આપ�,ંુ �પાની ��ૃ�ધ 
કરવી.

િસ�ધ કર� શકાય એવા લ�યાકંોથી કામના પડકાર  

�ામા�ણકતા, સ�યિન�ઠા, �યાય, ન�તાને �યવહારમા ં�કુવાની �વત�ંતા.    

તમારા ��ૂયોન ેક�મ લખ�?ંુ િનણ�ય લેવા અને દ� િનક �યવહારમા ંતમન ેમાગ�દશન�  
આપવામા ંતેની �પ�ટતા તમન ેસહાય કરશ.ે         

૨. તમાર� �ાથિમકતાઓને �થાિપત કર�ને તે વડ� �વો.    

મોટા ભાગના ંપ�રપકવ ���તીઓ માટ� �વનની �ાથિમકતા હોય છે: દ�વ, સાથીપા�, 

બાળકો, કામ અને મડંળ�. સામા�ય ર�તે અ�ય �ાથિમકતાઓ �મ ક� પ�રવારના અ�ય સ�યો, 

િમ�ો, પોતાના શોખ, િશ�ણ વગેર�, એમ લી�ટ આગળ વધ� ંુજશ,ે પણ તમાર� પાસે નબળ� 

પ�ર��થિત પણ હોય શક� �મ ક� એક ના� ંુક� અપગં બાળક ક� ��ૃધ માબાપ: તે િવષય થોડા સમય 

માટ� કદાચ ત ેબાબતોન ેરોક� લ.ે                                  

�થમ: દ�વ માર� �થમ નબંરની �ાથિમકતા છે કહવ� ાનો અથ � � ંુ છે? મારા �વનમા ં

તેમની સાથનેો સબંધં �થમ �થાને છે. તેનો ભાવાથ � એવો થતો નથી ક� � ંમારા ંપ�રવારની ુ
ુજવાબદાર�ઓનો નકાર ક�ં અને મારા આખા �દવસનો મોટા ભાગનો સમય �ાથન� ાની 

ઓરડ�મા ંિવતા�,ંુ પણ � ંદરરોજ તેમની ઈ�છાન ેશોધીન ેઅને તેમના વચન� ંુપાલન કર�ને � ંુ ુ
ુ ુ ૂમારા પિતન ેવ� ુસાર� ર�તે મદદ કર� શ�ં અને મારા બાળકો� ંુજતન કર� શ�ં. �ંકમા,ં � ંમારા ુ

ુદ�વની નજરમા ં�થમ �� ંુ� ંઅને તેમને જ �સ� કરવા કોિશશ ક�ં �.ં
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��તીય: �યારબાદ મારા ં�વનસાથી છે. મારા �વનસાથી સાથ�ે ંુસમપ�ણ �વનપય�ત� ંુ

છે અને મારા બાળકો સામા�યતઃ દ�વ તરફથી મન ેિધરાણમા ંઆપેલ વીસ ક� ઓછા વષ� માટ� 

આપવામા ંઆવલે છે. જો મારા બાળકો બી� ક� �થમ �થાને આવ ેતો તેઓની સાથનેો મારો 

ૃસબંધં તેઓ � ભાર ઉચકવા સ�મ નથી ત ેભારને લીધ ે�િ�મ બની જશ.ે                                                                            

ુ �તૃીય : માબાપ તર�ક�� ંુમા�ં લ�ય આ��મક, નાણાકં�ય, ભાવના�મક અન ે વચૈા�રક ર�ત ે

ુ�વત�ં અને જવાબદાર બાળકોનો ઉછેર ક�ં �ઓ દ�વને �ેમ અને સેવા કરતા હોય. “તેઓને 

��નુા બોધમા ંઅને િશ�ણમા ંઉછેરો” (એફ�સી ૬:૪). તેઓ મને ગૌરવી હ�ો અપાવનાર “ 

�ોફ�” નથી, તેમજ મારા સવ � ��ેઠ મા��ૃવની કળાના(ંતેની ખોટના પણ) �રુાવાઓ પણ નથી. 

તેઓ પોત ે�વત�ં �ય��તઓ છે, �ઓને  દ�વના ં�વ�પમા ંરચવામા ંઆ�યા છે, �ઓ પોતાની 

પસદંગીઓ કર� છે, �ાથિમકતાઓ ન�� કર� છે, અને એકમા� દ�વ �ન ેતેઓ ઉ�ર આપશ ેત ે

�વગ�ય િપતાની સાથ ેપોતાના સબધંન ે�ાથન� ા�વૂક�  �થાિપત કર� છે.                  

ચો� ંુ અને પાચં�:ંુ  મારા માટ� �ય��તગત ધોરણ ે કામ અને મડંળ� “ સ�ં�ુલત” 

�ાથિમકતાઓ છે. કોઈ વખત ેમડંળ� મારા માટ� �ાથિમકતા હતી તો કોઈ વખત ેકામ મારા માટ� 

મહ�વ� ંુહ�,ંુ પણ તેનો આધાર તે િવશષે સમયે માર� �િૂમકા અને માર� જવાબદાર� પર હતો. 

ુમડંળ�ના સદંભ�મા,ં � ંિવ�ાસ ક�ં � ંક� આપણ ેએકઠા મળવાની – સગંતીની – બાબતનો નકાર ુ

કરવાનો નથી, ક�મ ક� એક િવ�ાસના લોકો સાથ ેસગંતી- સ�દુાયમા ંરહવ� ા દ�વ ેઆપણન ેતેડયા 

ૃછે. ( �હ�૧ુ૦:૨૫). ���તના ંદ�હમા ંએકબી� ��યેનો આપણો �ેમ, આપણા કામની ઉ���ઠતાની 

માફક આપણી િશ�યતાનો �રુાવો છે.(યોહાન ૧૩:૩૫; ૧ િપતર ૨:૧૮; કોલો�સી ૩:૨૩).

આપણા �વનમા ંએવી ક�ટલીક પ�ર��થિતઓ ઉભી થાય જયાર� અ�કુ �સગંો ક� દ�વના ં

પિવ� આ�માના ંમાગ�દશન� મા ંઆપણ ેગોઠવણ કર� ંુપડ� છે, પણ આપણી �ાથિમકતાઓને 

�થાિપત કરવા શ�આતના ં પાયે ઉપયોગી એવી સામા�ય માગ�દશન� �પ બાબતો અહ� 

આપવામા ંઆવી છે.                                              

 વધાર� કઠણ સવાલ આ છે ક� આપણ ે� ર�ત ે સમય પસાર કર�એ છ�એ ત ે � ંુઆપણી 

ુ�ાથિમકતાઓને ર� કર� છે. દર�ક �દવસ દ�વની ભેટ છે � �ગ ેઆપણ ેજવાબદાર છ�એ. ત ે

�દવસ આપણન ેફર�થી આપવામા ંઆવશ ેન�હ. આપણો �દવસ આપણ ેકઈ ર�તે પસાર કર�એ 

છ�એ ત ેતેમન ેમાટ� મહ�વનો સવાલ છે (ગી.શા. ૯૦:૧૨).                                                                                                  

અસરકારક સમય વહ�વટની ��હૂરચનાઓ �ચૂવતા અસ�ંય �યવસાિયક ��ુતકો 

લખવામા ંઆ�યા છે અન ેએવા વપેાર સગંઠનો છે �ઓની પાસ ેપપેર, ઈલ�ે�ોિનક �ડવાઈસ અન ે

કો���ટુર સો�ટવરે છે � તમારા સમયન ેવ� ુસાર� ર�ત ેવહ�વટ કરવામા ંિવશષેતા ધરાવ ેછે, 

ુઆ�િનક એ�તેરોને ઉભી કરવી
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ુ  પાઠ ૭: ��ૂયો, �ાથિમકતાઓ, સ�ંલન  

પણ �તે મ� જો� ંુછે ક� � આવ�યક છે ત ે : થોડા �ળૂ�તૂ 

િસ�ધાતંો, એક ક�લે�ડર, એક નોટપેડ, અને પિવ� આ�માની 

સાથ ેસમ�વય ધરાવનાર �દય.

૧. એક સાદો ચાટ�  ક� ક�લે�ડરનો ઉપયોગ કરો અને તમારા 

સ�તાહમા ંતડજોડ ના કર� શકાય એવા તમામ કામ 

વગરના ંકલાકો� ંુલી�ટ તૈયાર કરો. ખાવા, �ઘવા, 

કામ કરવા, કસરત, ભ��ત સમય, મડંળ�ની ��િૃ�ઓ, 

દ� િનક અને સા�તા�હક પર�રુણ કામ, રાશન ખર�દ�, 

અને સા�તા�હક ક� માિસક આયોજનનો સમાવશે કરો. 

શ� હોય તો રિવવારને આરામ કરવા ક� પ�રવાર 

સાથ ે િવ�ાિંત માટ� અલગ રાખો. � સફ�દ જગા તમે 

છોડ� છે તે કોઈ પણ “વધારાના”ં કામ માટ� છે. જયાર� 

કોઈ �ય��ત તેઓને માટ� અથવા તેઓની સાથ ેકામ 

કરવા જણાવ,ે ક� તમ ે“�ઘવા” િનણ�ય લો. કશો વાધંો 

નથી.  બસ એટ� ંુ યાદ રાખો ક� તે સમય તમારા 

સ�તાહના “ સફ�દ જગા” માથંી આવતો હોવો જોઈએ.

૨.  �યારબાદ,  દ� િનક કામોને સ�ના�મક અને 

વહ�વટ�વૂક�  રાખવા થોડો સમય પસાર કરો �મ ક� 

ઘરનો વધારાનો સામાન �ઓ પર તમ ે� સમય ખચ� 

છો તેન ેઓછો કરવો. એક િસ�ધાતં છે � કહ � છે ક� એક 

કામ માટ� �ટલો સમય તમે ફાળવશો તેટલો સમય ત ે

લઇ લેશ.ે ડહાપણ માટ� �ાથન� ા કરો! જો સ�તાહના 

કોઈ કલાકો તમાર� પાસે બ�યા નથી તો તમારા 

પ�રવારના અ�ય સ�યોન ેતમ ેક� ંુકામ સ�પી શકો 

છો? કયા કામને તમે એકસાથ ેકર� શકો ક� સરળ ક� રદ 

કર� શકો છો? જયાર� આપણ ેદ�તા�વૂક�  કામ કર�એ 

છ�એ �યાર� આપણ દર�ક પાસે “િવશષે સમય” હોય છે. 

ક�ટલાકં માટ�, તે સમય સવારનો હોય તો ક�ટલાકં માટ� 

તે સમય �દવસનો હોય તો ક�ટલાકને માટ� તે મ�ય 

રા�ીનો હોય શક�. 

  ન�ધ
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કયા સમયે તમ ેસૌથી વ� ુઅસરકારક નીવડો છો ત ેસમયન ેઓળખી કાઢો અને તે 

સમયે તમે � ંુન�� કરો છો ત ેકાળ��વૂક�  પસદંગી કરો. “સમયનો બગાડ કરનાર” 

બાબતોન ેઓળખી કાઢો � તમારા આખા �દવસને ખાઈ �ય છે – અયો�ય વહ�વટ, 

નડતરો, કટોકટ�ઓ, િવલભં અને યોજનાની િન�ફળતા.

૩. આ �યોગ� ંુલ�ય “િનણા�યક પરં� ુતાક�દના ન�હ” એવા કામો માટ� “ સફ�દ જ�યા” 

સ�ન કરવા� ંુ છે, �ઓને આપણ ે�લુતવી રાખવા ટ�વાયેલા હોઈએ છ�એ �મ ક� 

આપણા આ�માન ે��ૃત કરનાર ��ુતકને વાચં�,ંુ કબાટ સાફ કર� ંુક� િમ� સાથ ેબેસીન ે

ચા પી�.ંુ “સફ�દ જ�યા” ના ંસમયનો ઉપયોગ કઈ ર�તે કરવો,  નવી જવાબદાર�ઓનો 

��વકાર અને ત ેકરવા તમ ેકઈ બાબતોનો �યાગ કરશો તે સમજવા �ાથન� ા�વૂક�  તેની 

પસદંગી કાળ��વૂક�  કરો.  હવ ેતમ ેહ��  ુ�વૂક�  દોડ� ર�ા છો !(૧ કોર��થી ૯:૨૪-૨૭)

ુ૩. સ�ંલન કાય�                                                                                                                    

 આ� મ�હલાઓ �નો સામનો કર� છે તેમાનંી સૌથી વધાર� કઠણ બાબતો છે, એક સ�ં�ુલત 

�વન �વ�,ંુ કામના �થળે, ઘર� અને મડંળ�મા ંજવાબદાર�ઓ� ંુવહન કર� ંુ:ત ેસઘ�ં સાર� 

ર�તે કર� ંુઅને �ામા�ણકતાથી કહ�એ તો દર�કને �શુ કરવાની કોિશષ. �ય��તગત ર�તે મારા 

માટ� �વન સૌથી વ� ુસરળ અને વ� ુસ�ં�ુલત થઇ ગ� ંુજયાર� મને સભાનતા આવી ક� અ�ય 

ુલોકોન ે�શુ રાખ� ંુતે મા�ં કામ ક� માર� જવાબદાર� નથી. ત ેતો ક�વળ તેઓનો દ�વ સાથનેા 

ુસબધંથી જ થઇ શક�. � ંસા�ં ભોજન, �ેમાળ ઘર, સા�ંવના, �ો�સાહન, ડહાપણ અને આશા �રૂ� ુ

ુ ુપાડ� શ�ં, પણ � ંતેઓને �શુ રાખી ના શ�ં. મારા માટ�, સ�ં�ુલત �વન એવા સમયે આ�� ંુુ

ુજયાર� � ંમા�ં �વન પોતાન ેક� બી�ઓને �શુ કરવાને બદલ ેમા� દ�વની હાજર�મા ં�વવા ુ

લાગી. કોઈવાર તેનો મતલબ એવો હતો ક� મડંળ�ની �ાથન� ા સભામા ંક� “સબંધંોની રચના 

કરવા” કામની સભાના �સગંન ેબદલ ેમારા દ�કરાની �ટબોલની મેચમા ંહાજર� આપવાની 

પસદંગી કરવી; અ�ય સમય ેરા�ીની વળેાએ ભોજન તૈયાર કર� ંુક� �થી � ંકામને માટ� આપેલ ુ

ુવાયદાને �ણૂ� કર� શ�ં, અથવા મોડ� �ધુી કામ કરવાને બદલ ેઘર�� ંુબાઈબલ અ�યાસ સગંતની 

યજમાની કરવી. દરરોજનો �દવસ �ાથન� ા�વૂક�  એક સ�ંલુનમા ંઅ�ત રહત� ો. હા, યા�ામા ં

િન�ફળતાઓ અને સફળતાઓ હતી પરં� ુકોઈપણ �કારના ંરંજ િવના િવ�ાસયો�યતાથી માર� 

યા�ામા ંતેમણ ેપગલા ંગોઠ�યા. 

 � ંુ મ � �લૂ કર� હોય તેવા સમયો હતા? હા ચો�સ! � ં શીખી ક� જયાર� � ં તણાવ ુ ુ

અ�ભુવતી,જયાર� � ંમારા બાળકો સાથ ેક� કમ�ચાર�ઓ સાથ ેતોછડાઈથી વત�તી, જયાર� � ંુ ુ

ુ ુ�ઘવા �ય�ન કરતી પરં� ુમા�ં મન હ� �પધા� કર�,ંુ ત ેસઘ�ં હ� ંુતે� ંુકારણ એ હ� ંુક� માર� 

ુ�ાથિમકતાઓ હ� �ધુી િનધા��રત નહોતી.  
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ુ  પાઠ ૭: ��ૂયો, �ાથિમકતાઓ, સ�ંલન  

�નુિવ�ચાર, પ�તાવો અને �નુ: સમાયોજન માટ� એક શાતં �થાન શોધવાનો ત ેસમય હતો. 

“દ�વ, એક �દવસમા ંક�વળ ૨૪ કલાક હોય છે ત ે તમ ે �ણો છો. આ બ� ંુ� ંકર� શક�શ ન�હ.” તમ ેુ

ુમન ે� કામ કરવા તેડ� નથી ત ેક� ંુકામ છે � � ંક�ં �?ં હવ ેપછ� ક� ંુકામ ઘ� ંુમહ�વ� ંુછે � માર� ુ

ુ ુકરવા� ંુછે?” મા�ં �વન સ�ંલુન ખોઈ બે� ંહ� ંુક�મ ક� માર� �ાથિમકતાઓ અને ��ૂયો પર 

ૂ���ુવ કરવા મ� “ તાક�દની” અને “મહ�વની ના હોય “ તેવી બાબતોન ેમ�ંર� આપી હતી.                                                                           

 તમારા �વનમા ંસ�ંલુન સાધવામા ંજો તમ ે સઘંષ�નો અ�ભુવ કર� ર�ા હો, અન ે સમય 

કરતા વધાર� કામો કરવાના ંલી�ટથી તમ ેદબાયેલા હોય તો તમારા �વનમા ંકયી બાબતો� ંુ

બદલાણ લાવ� ંુજ�ર� છે ત ે�ણવા તમે �ાથન� ા�વૂક�  ��નુે શોધવા સમય કાઢવા � ંતમન ેુ

ુ�ો�સા�હત ક�ં �.ં ઇ� ુકહ � છે, “ માર� �સર� સહલ�  છે અને મારો બોજ હલકો છે” (મા�થી ૧૧:૩૦). 

જો તમાર� જવાબદાર�ની �સર� �તહ�ન બો�થી ભર�લ હોય તો કદાચ દ�વ ે� કામ કરવા 

તમને તેડયા છે તે કરતા વધાર� બોજ તમે ઉપાડ� લીધો છે. તમારા ન�કના ંપા�રવા�રક સ�ય ક� 

િવ�ાસપા� પરામશક� તા�ની સહાય લો. નવો ���ટકોણ આપવા કદાચ તેઓ સમથ � થાય. તમારા 

�ાણના શ� ુસાથ ે� ંુતમ ેઆ��મક ��ુધમા ંજોતરાયેલા છો? દ�વની યોજના કરતા વધાર� મોભો ક� 

પદવી � ંુતમે શોધી ર�ા છો? તમન ેદ�વ ેક� ંુના હોય તેવી જવાબદાર�ઓ � ંુતમ ેમાથ ેલીધી છે? 

તે સવાલનો ઉ�ર ક�વળ તમ ેઅને દ�વ આપી શકો છો; તે તમન ે�છૂવા રાહ જોઈ ર�ા છે!                                                                                                                  

“આપણા �ારા દ�વ � કામ કર� છે ત ે કામ ગણતર�મા ંલેવાય છે, આપણ ેતેમન ે માટ� � કામ કર�એ 

છ�એ ત ેન�હ.” (ચે�બસ�, ૧૯૯૨,પાન. ઓગ�ટ ૩૦).                                                                        

કંઠ�થ કરો:             

ગી.શા. ૯૦:૧૨: તમે અમને અમારા �દવસ એવી ર�તે ગણવાન ે શીખવો ક� અમને 

�ાનવા�ં �દય �ા�ત થાય.”

 નીિત. ૨૪:૩,૪ – �ાન વડ� ઘર બધંાય છે; ��ુ�ધ વડ� ત ે ��થર થાય છે. �ાની માણસ સમથ �

છે; હા, િવ�ાન માણસ પોતાની શ��ત વધાર� છે. 

ચાવી�પ સ�ય: 

દ�વના ં���ટકોણથી આપણ ેજો એક સ�ં�ુલત �વન �વવા ઈ�છતા હોય તો દ�વના ંવચન 

�માણ ેઆપણી �ાથિમકતાઓને �થાિપત કરવી અને આપણા ��ૂયોન ે�ણ� ંુઆવ�યક છે.  
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તમારો �િતભાવ : 

૧. તમારા ��ૂયોનો વત�માન અહવ� ાલ લખો અને તેન ેસામે દ�ખાય એવા �થાને રાખો �યા ંતમ ે

દરરોજ તેને િનહાળ� શકો અને સમયાતંર� તેને �ધુારો કરતા રહો.

ૃ૨. આ ઋ�એુ દ�વ તમાર� પાસેથી ઉપયોગ કરવાની ઈ�છા રાખતા હોય એવા કયા �પાદાનો 

અને �મતાઓ છે, �ઓને તમે સમયના અભાવ ેક� સસંાધનોન ેઅભાવ ેતેઓનો કદ� િવકાસ કય� 

ના હોય? જો એમ હોય તો, તેઓ કયા છે? તે �ારોને ખોલવા તમે કયા પગલા(ં�ાથન� ાથી શ� 

કર�ને) લઇ શકો છો?

૩. તમે � કામો કરવા સહમત થયા �નો તમને રંજ હોય તેવી બાબતોન ેપારખો. એક સમય ેકર� 

શકાય એવા કામો �ન ેકરવા તમ ેવાયદો આ�યો હોય તે �ણૂ� કરો. તમારા લી�ટમા ં� અ�ય 

વાયદા કર�લ કામો હોય તેને “ સરળ બનાવવા” ની યોજના પર �ાથન� ા�વૂક�  કામ કરો. તમ ે

ુકદાચ કોઈ એવી �ય��તન ેશોધી શકો � તમા�ં �થાન લેવા માટ� �શુ હોય, ક� � �ય��તન ેતમ ે

વાયદો આ�યો હોય તેની સાથ ેવાતચીત કર� શકો અને તેઓની સાથ ેસમયની ગોઠવણી 

તબ�ાવાર કર� શકો, ક� દ�વ તમન ેઅ�ય સ�ના�મક ઉક�લ આપી શક�.આ� �ાથન� ા અને 

ઓળખ ���યા શ� કરો!
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ુવ� અ�યાસ અથ�:                                                                                                   

ર�ચાડ� �વ�ેસન �ારા �લ�ખત માજ�ન (�વ�ેસન અને �વ�ેસન, ૨૦૦૨)   

એલન રોય મેકગીનીસ �ારા �લ�ખત ધ બેલે��ડ લાઈફ (મેકગીનીસ, ૧૯૯૭)                                            

�ટ�વન કોવી �ારા �લ�ખત ધ સેવને હબ� ી�સ ઓફ હાયલી ઈફ�કટ�વ પીપલ (કોવી,૧૯૮૯)                               

�ુલી મોગ�ન�ટન� �ારા �લ�ખત ટાઇમ મેનેજમે�ટ �ોમ ધ ઇનસાઇડ આઉટ (મોગ�ન�ટન�,૨૦૦૦)                            

જોઆના િવવર �ારા �લ�ખત હિ� વ�ગ એ મેર� હાટ�  ઇન એ માથા� વ�ડ� (િવવર, ૨૦૦૦) 
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સફળ ને��ૃવ માટ� અસરકારક સવંાદ કરતા કોઈ બાબત િનણા�યક નથી, અને અસરકારક 

સવંાદમા ં તમારા �ોતાઓને સમજવા કરતા કોઈ બાબત િનણા�યક નથી.  સવંાદ ક�વળ 

વાતચીતનો સમાવશે ન�હ; પણ ત ેશાર��રક ભાષા, �રૂ અને અિત મહ�વની બાબત, �પ�ટતા- 

ચો�સ રહ��  ંુક� તમે � બોલો છો ત ેતમારો �ોતા સાભંળે- નો પણ સમાવશે કર� છે. તમે વાત 

કરતા હોય પણ, તમારો �ોતા તમાર� ભાષામા ંબોલતો ના હોય ક� તમ ે� કહ� ર�ા છો તે 

સમજતો ના હોય, તો તમે સવંાદ કય� નથી.

આ પાઠમા ંઅમે એ પણ �ચૂન આપી� ંુક� �ોતાની ભાષા મહ�વની છે એટ� ંુજ ન�હ પણ 

તેઓ� ંુ�ય��ત�વ પણ મહ�વ� ંુ છે. બ ે�ય��તઓ એક જ �ય��ત પાસેથી એક સરખો સદં�શ 

સાભંળ� શક� છે, પણ તેઓના ં�ય��ત�વ �માણ ેતેઓ તે સદં�શનો અલગ અલગ ર�તે ભાવાથ � કર� 

શક� છે. લગભગ બ ેહ�ર વષ� પહલ� ા ં�હ�પો���સ �ારા ઓળખી કાઢવામા ંઆવલે, પણ આ� પણ 

ૃ�ળૂ�તૂ ર�તે એક સમાન રહ � છે ત,ે ચાર અલગ �કારના ં�ય��ત�વો ક� “ ��િતઓ” નો આપણ ે

અ�યાસ કર��.ંુ  

   પાઠ ૮: સવંાદો, �ય��ત�વો, સબંધંો
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એક બી�ની સાથ ેઅથ�� ણૂ� સબંધંો �ન ેહોય તેવી એક 

ટ�મ બનાવવા જો આપણ ે ઈ�છતા હોય તો સવંાદની 

કળાઓ અને �ય��ત�વો એમ બનેંની સમજણ રાખવી 

આવ�યક છે.

૧. સવંાદો 

સામા�ય ર�તે આપણ ેલીડરો તર�ક� િવચારતા હોઈએ 

છ�એ ક� સવંાદ એટલે આપણા લોકોન ેઆપણી વાત કઈ 

અસરકારક ર�તથી તેઓ �ધુી પહોચાડ� શકાય. હ�રો 

લોકોની સમ� વાકચા�યુ�થી �ેરણા�મક ઉપદ�શ 

આપવામા ંશ��ત રહલ� ી છે, પણ �ય��તગત ધોરણ,ે કોઈને 

સાભંળવામા ં પણ એક મજ�તૂ સબંધં �થાપનાર શ��ત 

રહલ� ી છે. જયાર� આપણ ે આપણા �ોતાઓને સાભંળ�� ંુ

�યાર� જ આપણ ેખર� ર�તે �પ�ટતાથી સવંાદ કર�એ છ�એ.

�ટ�વન કોવી, તેના ��ુતક, “ધ સેવને હબ� ી�સ ઓફ 

હાઈલી ઈફ�કટ�વ પીપલ – સૌથી અસરકારક લોકોની સાત 

ટ�વો” મા ં ત ે પાચંમી ટ�વમા ં સાભંળવાના મહ�વ �ગ ે

ભાર�વૂક�  જણાવ ે છે: “ પહલ� ા ં સમજવાની કોિશષ કરો, 

�યારબાદ બી�ઓ �ારા તમન ે સમજવામા ં આવશ.ે ” 

(કોવી,૧૯૮૯). ત ે બતાવ ેછે ક� અવારનવાર આપણ ેઅ�ય 

લોકોન ેસાભંળવાન ેબદલ,ે આપણ ે� ંુજવાબ આપી� ંુતે 

મનમા ંિવચારતા હોઈએ છ�એ. અ�ય �ય��તએ � ક� ંુતે જો 

આપણ ેસાર� ર�તે સાભંળ�ન ેસમ�યા હોત તો આપણ ેસૌથી 

સારા અસરકારક સવંાદ કરનાર બની શ�ા હોત એ� ંુતે 

ુ�ચૂવ ેછે. દાખલા તર�ક�, આપણ ેકહ� શક�એ, “ � ંિવચા�ં � ંુ

ક� તમ ેકહો છો... � ંુ� ંતમન ેસાચી ર�તે સમ� શક� �?ં” ુ

જયાર� �થમવાર � ં આ િસ�ધાતં શીખી �યાર� તેને લા� ુુ

પાડવા માટ� માર� પાસે � તક હતી ત ેમારા દ�કરાઓ હતા 

�ઓ તે સમય ેઅલગ ���ટકોણ અને �ય��ત�વો ધરાવનાર 

�કશોરાવ�થામા ં હતા.  એક સા�ં ભોજન કરતી વળેાએ 

ચચા�ના સમય ેજયાર� લાગણીઓ વગેીલી થવા લાગી �યાર� 

મ� તેઓને કોવીની ટ�કનીક ઉપયોગ કરવા દર�કને જણા��.ંુ 

તેના લીધ ેઘણી અલગ વાતચીત શ� થઇ ગઈ!

  ન�ધ
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� આગેવાનો નવા અને પડકારજનક િવચારોન ે�ો�સા�હત કર� છે તેઓ હમંેશા �િતસાદ – 

અ�ભવાદન અને ટ�કા – ની અપે�ા રાખી શક�. આગેવાન તર�ક� તમ ેબનેં �કારના ં�િતભાવોન ે

કઈ ર�તે સાભંળશો અને �િતભાવ આપશો તે તમાર� આગેવાનીની શલૈી �ગ ેવાતા�લાપ કરશ.ે 

ુતમે થો� ં��મત ફરકાવો અને મા� ંુહલાવો અને ક� ંુના બોલો (અને ક� ંુના શીખો) અથવા તમે 

�યાનથી સાભંળો અને �િતભાવોની પાછળ કયા િવચારો રહલ� ા છે તે સમજવા �યાસ કર� શકો. 

અ�ભવાદનના ક�સમા,ં � ખર�ખર મદદ�પ હોય તે સાભંળ�ન ેવધાર� સમજણ �ા�ત કરો છો, 

જયાર� નકાર�મક �િતભાવના ક�સમા,ં તેઓ નકકર પોઈ�ટ બો�યા ંછે ક� ન�હ તે તપાસો! આ 

બાબત ન�ધનીય છે ક� � �ય��ત તમન ેનકાર�મક �િતસાદ આપે છે તે તમન ેએક ભેટ આપે છે; 

તે તમાર� સાથ ેતેણીનો િવચાર �ગટ કર� શક� અને �પ�ટતા કરવાની તક તમન ેઆપી શક� 

અથવા તેણીના ંસૌથી ન�કના ંવીસ િમ�ોન ેતેણીની નકાર�મકતા ફ�લાવી શક� છે. આભાર અને 

આકલન સાથ ેબનેં �કારના ં�િતસાદોની ભેટન ેહમંેશા �ા�ત કરો. 

ુ�ઓ �ઃખ અને કટોકટ�ના સમયોમાથંી પસાર થઇ ર�ા હોય તેઓને �ય��તગત ધોરણ ે

�િતભાવ આપવા મોટ�ભાગ ેઆગેવાનો તેડાયેલા હોય છે, પણ � ંુકર� ંુના કર� ંુતે �ગ ેતેઓ 

ુબ� ઓ� ં�ણતા હોય છે ક� તાલીમ લીધેલ હોતી નથી. કંઈક ખો�ં બોલાય ક� કરાય �ય તે ુ

ભયથી તેઓ તે પ�ર��થિતને સદંતર નકાર� કાઢ� છે. ��ટફન મીની��� નામની સેવા સ�ંથા આ 

�ે� માટ� ઉ�મ સા�હ�યો �રુા પાડ� છે અને “ હાજર� આપવાની સેવા” માટ�ના સરળ �ચૂનો આપે 

ુછે. �ઃખી �ય��ત પાસે હાજર રહ�ને શાિંતથી તેને સાભંળ� ંુક� બેસ� ંુત ેસરાહનીય બાબત છે અને 

ૂતે �જ ભેટ છે.

સાભંળ� ંુ િનણા�યક હોય છે પરં� ુ એ જ સમયે, તમારા �દયમા ં દ�વ ે � ��ુ ંુ છે તે 

�પ�ટતાથી કહવ� ાના મહ�વન ે� ંઓ� ં�કન કરવા ઈ�છતી નથી. અહ� ક�ટલાક �ચૂનો છે:                                                 ુ

ૂઅ.  તમાર� ર�આત �ગ ે �ામા�ણક �િતસાદ જો તમ ે ચાહતા હો તો બાળકોના 

કલાસ�મમા ંભણાવો. તેઓ તમને જણાવશ ેક� તમે કંટાળાજનક, ખોખલા ક� ધગશ 

વગરના ંછો ક� ન�હ!                                                   

બ. �ે�ટ�સ,�ે�ટ�સ, �ે�ટ�સ! મ� વા�ં� ંુછે ક� �બલી �ેહામ ઝાડના ંથડોને �ચાર કરતા 

રહત� ા. મારા િપતાએ મન ેઅર�સાની સામે �ે�ટ�સ કરવા ક� ંુહ� ંુક� �થી �યાન ભગંીત 

કરનાર હાથ ક� હાવભાવ� ંુિનર��ણ કર� શકાય.

ક. તે સરળ રાખો! તેનો અથ � એવો નથી ક� તમ ે�વૂ � તૈયાર� ના કરો. હક�કતમા ંતો તમાર� 

��ુકળ તૈયાર� કરવી જોઈએ અને તમારા સદં�શને �ણ ક� વધાર�મા ંવધાર� સાર� પેઠ� 

સમ�વી શકાય એવા ચાર મહ�વના ંપોઈ�ટમા ંઆવર� લે� ંુજોઈએ.

ડ. જો તમે નવસ�  હો તો �ચ�તા ના કરશો. મારા િપતા, � ૭૦ વષ�થી પાળક હતા � સ�તાહમાં

   પાઠ ૮: સવંાદો, �ય��ત�વો, સબંધંો
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ચારથી પાચંવાર �ચાર કરતા હતા, તેમણે એકવાર મને ક� ંુહ� ંુક� જયાર� પણ તે 

�ચાર કરવાના ંહોય �યાર� તે નવસ�  થઇ જતા હતા. જયાર� તમે પોતાની �મતા પર 

આધાર રાખો અને અને પિવ� આ�માના ંઅ�ભષેક પર તમે આધા�રત છો તે 

બાબતની સભાનતા ના રાખો �યાર� તમે સમ�યામા ંઆવી પડો છો.  

ુઈ. તેમના �ેમ અને સ�ય� ંુવહન કરવા એક સા�ં મા�યમ થવા અને તેમના �કાશને 

ર�લાવવા એક સાફ કાચ થવામા ં�� ુતમને સહાય કર� માટ� �ાથન� ા કરો. તમારા 

સદં�શને �તે તમાર� ભાવનાઓ ક� તમારા �ોતાઓ તરફથી કોઈ �િતભાવ ના મળે 

ુતો તે એ� ંુ�ચૂવતા નથી ક� સદં�શ �પ�ટતાથી ર� કરવામા ંઆ�યો નથી. �ોતાઓ� ંુ

ૂ ુ ુશાતં �થ �ચૂવ� ંહોય શક� ક� કોઈ ખલેલ િવના વચન રોપવામા ંઆવી ર� ંછે. દ�વ 

તેમના હ�� નુે પાર પાડશ ેઅને પિવ� આ�મા �ોતાઓ પાસે સ�ય લઇ જશ ેએવો 

િવ�ાસ રાખો.

૨. �ય��ત�વના �કારો 

�ય��ત�વના ં�કારને સમજવા� ંુલ�ય લોકોને સારા ંક� ખોટા ં�વ�છ બો�મા ં�કુવા માટ� 

નથી, પણ આપણે આ ર�તે ક�મ િવચાર�એ ક� �િતભાવ આપીએ છ�એ તે સમજવા અને 

બી�ઓ ક�મ એકદમ અલગ ર�તે િવચાર� છે અને �િતભાવ આપે છે તે સમજવા માટ� છે. 

જયાર� આપણે બી�ઓ િવષે શીખીએ છ�એ �યાર� આપણે સભાન થઈએ છ�એ ક� આપણી જ 

ર�ત સાચી છે એ� ંુજ�ર� જ નથી હો�,ંુ અને જયાર� આપણે સાથ ેકામ કર�એ અને �વીએ 

�યાર� યોજનામા ંઅલગ ���ટકોણ અને સમ�યાનો ઉક�લ આપણને એક સારા પ�રણામ તરફ 

લઇ જશ.ે

ૃ �ય��ત�વના �કારોને વગ��ત કરવાની ઘણી ર�તો છે, પણ મોટાભાગની ર�તો ચાર 

અલગ વગ�ને �ચૂવ ે છે. �ય��ત�વોને લ�ણો �માણે �કુવા �ણ સૌથી સા�યતાવાળ� 

પ�ધિતઓ અને દર�કના ચાર વગ� નીચે છે : 

���ુવ, �ભાવ, સમંતી, સહાયક

ુ�હ�પો���સ – તામસી, ��સાદાર, ઉદાસીન, ��ુત

રંગો – લાલ, પીળો, વાદળ�, લીલો 

આ દર�ક પ�ધિતઓમા ંમ� વગ�ન ેત ેજ �મમા ં��ુા છે.  

નીચેના સ�ં��ત �લુાસા વડ�, મ� “રંગો”ના ંશ�દોન ેઉપયોગ કરવા પસદંગી કર� છે, તે� ંુ

�ાથિમક કારણ એ છે ક� મેનેજમે�ટ ટ�કનોલો�સ,ઇ�ક. �ારા �પુરવાઈઝર� વક�શોપમા ં મ� 

�થમવાર તેના �ગેની �ણકાર� લીધી. આપણ ેશ�આત કર�એ તે પહલ� ા ં� ંઉમેરવા ઈ�� ં� ંક� ુ
મોટા ભાગના લોકો દર�ક વગ�મા ંિવિવધ શ��તઓની સાથ ેસઘળા ંચાર� �કારના ંસયંોજનવાળા 

હોય છે.                                                       
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લાલ (���ુવ, તામસી) – લ�યાકં સચંા�લત                                                                             

ચાવી: સીધેસી�,ંુ િનણા�યક, �પદા��મક, જોખમ ઉઠાવવા ઈ��ક, જવાબદાર હોવામા ં

ુઆનદં કર� છે, સીધા જવાબ પસદં કર� છે, ��શમાથંી ��ુ�ત, લ�યાકંો ધરાવ ેછે.    

કસોટ� અને ખામીમાથંી િનણ�યો લ ેછે, પ�રણામો માટ� ��ૂયાકંન કર� છે.   

જો તમ ેલાલ છો તો સાવધાન રહો: આવશેી િનણ�યો કરવાથી, કઠોર અને દાવો માડંવાથી, 

સાભંળવામા ંિન�ફળતા  

લાલ સાથ ેસવંાદ કરતી વખત:ે િનણ�યના ��ુય ભાગન ેદ�ખાડો, અને ઝડપથી ત�ળયેની 

લાઈનમા ંઆવો, સરળતાથી નારાજ ના થાઓ.                                                                                                 

લાલ રંગવાળા સબંધંોમા ંસઘંષ� અ�ભુવ ે છે. સલાહ: �છૂવામા ંઆવ ે �યાર� જ સલાહ 

આપો, બી�ઓને નીચા ના ગણો, તમાર� �લૂો ક�લૂ કરો, �માયાચના માટ� ઉતાવળા 

રહો.

ુપીળો (�ભાવ, ��સાદાર) – સબંધં સચંા�લત  

ૂચાવી: સામા�ક, િવનોદ-િ�ય, બદલાણ માટ� ઝડપથી તૈયાર, �થમા ં કામ કરવામા ં

આનદં, વાતા� કહવ� ામા ંચપળ અને કોચ

મતં�યોન ેસાભંળ�ન ેઅને સવસ� મંતી મેળવીન ેિનણ�યો લો.      

જો તમ ે પીળા છો તો, સાવધાન રહો: દર�કને �શુ કરવાનો �ય�ન કરવાથી, �બન- 

વહ�વટથી, સરળતાથી બે�યાન થવાથી, અિતશયો��તથી, �પચંથી

પીળા સાથ ેસવંાદ કરતી વળેાએ: �યાન ક����ત રાખવામા ંતેઓને સહાય કરો, તેઓની 

ુસમ�યાઓની વાત કરો, �ઝંુવણ, મો� ં થાય તેની અપે�ા રાખો, સબંધં- બાધંવાના 

સમયની

પીળાઓ વધાર� બોલવામા ંઅને �વ- ક����ત હોવામા ંસઘંષ� અ�ભુવ ેછે. �ચૂનો: તમાર� 

ૂટ��પણીઓ �ંક� રાખો, અિતશયો��ત ના કરો, બી�ઓ� ંુસાભંળો, વહ�વટ� કળાઓમા ં

�ગિત કર�ને કામ કરો.

વાદળ�(સમંિત, ઉદાસીનતા) – મા�હતી સચંા�લત                                  

ચાવી: મા�હતી શોધો અને ઉતાર� લો,શીખવા, યોજના કરવા, િવકાસ કરવા� ંુપસદં કર� છે, 

આકારણી કાઢ� છે, સ�ના�મક અને નવીન �ો��ટમા ંઆનદં કર� છે, િવચારશીલ.               

િનણ�યો લ ેછે: મા�હતી એકઠ� કર�ને અને સઘળા ંિવક�પો� ંુ��ૂયાકંન કર�ને.           

જો તમે વાદળ� છો તો સાવધાન રહો: મા�હતી� ંુવ� ુ– િવ�લેષણ કરવાથી, િનણ�ય લેવામા ં

ઢ�લ કરવાથી, તક�� ંુ��ૂય કરવાથી અને આ��મક બાબતો� ંુકારણ �છૂવાથી.  

   પાઠ ૮: સવંાદો, �ય��ત�વો, સબંધંો
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વાદળ� સાથ ેવાત કરતી વળેાએ: િવક�પોની સાથ ેકામ કરવામા ંતેઓને સહાય કરો,

િનણ�ય કરવામા ંધીરજવાન થાઓ, તેઓના ંતક�ને સાભંળો.

વાદળ� લોકો હતાશા અને સ�ંણૂ�તાની બાબતમા ંસઘંષ� અ�ભુવ ેછે:  

ુ�ચૂનો: આભાર માનનાર મનોવલણ ક�ળવો, સકાર�મકતા તરફ �ઓ, દ�વમા ંતમારો 

િવ�ાસ અને ભરોસો ક�ળવો.

લીલો (સહાયક, ��ુત) – કાય�- પ�ધિત સચંા�લત  

ચાવી: ઓછાબો�,ંુ સચેત, િવગતલ�ી, પરંપરાને અ�સુરનાર, પોલીસી અને ���યામા ં

માનનાર, માગ� દશન�  અને �ચૂનો પસદં કરનાર.

િનણ�યો લ ેછે : િવગતો મેળવીન,ે સમ�યાને ઓળખીન,ે ઐિતહાિસક મા�હતી મેળવીન,ે 

િવકાસશીલ પ�િતઓથી, દર�ક બાબતોન ે�લ�ખત �પમા ંરાખીને.   

ુજો તમ ેલીલા ંછો તો સાવધ રહો: વધાર� પડતા ��શથી, કાય� સ�પણી ના કરવી, અ�ડ ક� 

બદલાણ માટ� અિન�છા, જોખમો �ગ ેવધાર� ગણતર� કરવાથી.

લીલા ંસાથ ેસવંાદ કરતી વળેાએ: સ�ના�મકતાને �ે�રત કરો, તેઓમા ંભરોસો �ગટ કરો,                                                                    

નવી બાબતો માટ� તેઓને �ો�સા�હત કરો, દ�તાવજે, માળ� ંુઅને �યવ�થા �રુા પાડો.                                                                 

લીલા ંવગ�ના લોકો ધગશની ઉણપવાળા અને બદલાણનો �િતકાર કરનારા ંહોય છે. 

�ચૂનો: તેઓ � બાબતમા ંધગશ ધરાવતા હોય તેમા ંકંઈક ન� ંુકરવા તેઓને �ે�રત કરો, 

સમ�યાઓનો ઉક�લ કરવા સ��ય થવા અને બદલાણન ે��વકારવા તૈયાર રહ.�

લોકોન ેસમજવા માટ�નો બીજો એક ઘણો અલગ ���ટકોણ છે �નો ઉ�વ અર�યના િપ�ઓૃ 

�ારા થયો, �ી� સદ�ના એવા ���તીઓ �ઓ દ�વની વ� ુસમીપ જવા માટ� અર�યમા ંચા�યા 

ગયા હતા. ત ેએનીયા�ામ ���ટકોણ છે. ત ે�ગેની વ� ુમા�હતી ઓનલાઈન મળ� શક�; આ 

ૂ���ટકોણનો ઉપયોગ �બન- ધાિમ�ક �થો પણ ઉપયોગ કર� છે. 

૩. સબંધંો:  

ઈ�એુ તેમના ઉપદ�શોમા ંઘણો સમય સબંધંો પર બોલવામા ંિવતા�યો હતો. તેમના માટ� 

તે ક�મ ઘ� ંુઅગ�ય� ંુહ�?ંુ એકબી�ની સાથનેા આપણા સબંધંો આપણા દ�વ સાથનેા સબંધં� ંુ

ુ�િત�બ�બ છે. � ંદ�વને �ેમ ક�ં � ંકહ�ને આપણી બહન� ને િધ�ાર�એ તો એ થઇ શક� ંુનથી.(૧ ુ

યોહાન ૨:૯).                              
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   પાઠ ૮: સવંાદો, �ય��ત�વો, સબંધંો

જયાર� �છૂવામા ં આ�� ંુ ક� સૌથી મોટ� આ�ા કઈ છે તો 

ઈ�એુ બ ેઆ�ા કહ�ને ���તુર આ�યો, “� ંુતારા દ�વને 

�ેમ કર... અને તાર� �ત �ટલો તારા પડોશીને �ેમ કર.” 

(મા�થી ૨૨:૩૬-૩૯). 

નવો કરાર આપણન ે સબંધંના અ�ય �ચૂનો પણ 

આપે છે:

ુ“ પણ તમ ે એકબી� ��ય ે માયા� અન ે ક�ણા� 

થાઓ, અને �મ ���તમા ંદ�વ ેપણ તમને માફ� બ�ી તેમ 

તમ ેએકબી�ને �મા કરો.” (એફ�સી ૪:૩૨)                                                                                 

“તમારા �ોધ પર �યૂ�ન ે આથમવા ન દો.” (એફ�સી 

૪:૨૬)                                                               

“ તમારા શ�ઓુન ે �ેમ કરો અન ે તમારા 
ુસતાવનારાઓને સા� �ાથન� ા કરો” (મા�થી ૫:૪૪).

નવા કરારમા ંઅનેકવાર આપણન ે�ચુન આપવામા ં

આ�� ંુ છે ક� આપણ ે અ�યોની સાથ ે શાિંત�વૂક�  રહ�એ. 

(રોમન ૧૨:૧૮; ૨ કોર��થી ૧૩:૧૧; �હ� ૂ૧૨:૧૪). પણ 

લોકો ક�ટલીકવાર કઠણ હોય શક�, ક�ટલીકવાર અસભંવ 

પણ હોય શક�! આપણ ેકઠણ લોકો સાથ ેકઈ ર�તે �યવહાર 

કર� શક�એ?  સામા�ય ર�તે,  આપણ ે �ણમાથંી એકની 
ૂ ુ ુપસદંગી કર�એ છ�એ – �ર રહ�� ,ં �મલો કર� ંક� સમાધાન ુ

કર�.ંુ શા�વચન �પ�ટતાથી �ી�ની ભલામણ કર� છે. 

એક �ય��ત સાથ ેતમ ે �ય��તગત ધોરણ ે �યવહાર 
ૂકર� ર�ા હોય ક� બ ે �થના સ�યો વ�ચ ે તમ ે સમાધાન 

કરાવવા �યાસ કર� ર�ા હોય તોપણ �ળૂ�તૂ િસ�ધાતં 

એક સરખો જ રહ � છે. એક પગ� ંુલઈન ેઅને સમ�યાની 

આકારણી કાઢ�ને શ�આત કરો. સમ�યા �ાર� ઉભી થાય 

છે? સામા�ય દલીલન ેશોધો અને ડહાપણ તથા પારખ માટ� 

�ાથન� ા કરો.  

અ. � ંુ આ �ય��ત�વોની િવસગંતતા છે ક� ��ૂયો, 

લ�યાકંો ક� અપે�ાઓમા ં તફાવત છે ક� ઓછા 

સવંાદ ક� અયો�ય મા�હતીને કારણે ઉભી થયેલ 

ક�વળ ગેરસમજ છે? અવલોકન કરવા અને તે 

પ�ર��થિત �ગ ે�ાથન� ા કરવા સમય લો. દ�વના ં

���ટકોણ, �ઝુ�ઝુ અને સમય માટ� �ાથન� ા કરો. 

  ન�ધ
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જો સમ�યા �ય��ત�વોની િવસગંતતા હોય તો, ��તાવ એક મજ�તૂ �રૂક સબધંમા ંદોર� 

જઈ શક� છે � સઘળા ંમાટ� લાભકારક થઇ શક�, �મ ક�. પાઉલ અને બાના�બાસ. જો સમ�યા 

��ુયો ક� લ�યાકંોમા ંહોય તો દર�ક� ��નુે અને તેમની ઈ�છાન ેશોધ� ંુજોઈએ.  જો સમ�યા 

ઓછા સવંાદ ક� અયો�ય મા�હતીને લીધ ેહોય તો ત ેસમ�યા �ગ ેવાતચીત કરવાને લીધ ે

�પ�ટતા અને સહમતી આવી જશ ે ક� �થી આપણ ે સાથ ે મળ�ન ે �કાશમા ં ચાલી 

શક�એ.(૧૦ યોહાન ૧:૭)    

બ.  � ંુઆ આ��મક ��ુધ છે? � ંુભાગલાનો આ�મા કાય�રત છે ક� તમારા બનેંની બહારનો અ�ય 

કોઈ આ��મક �મલો છે ક� દ�વના ંકામનો નાશ કરવા માટ� શ� ુ�ારા િવરોધ ઉભો કરવા ુ

કડવા દાણા નાખવામા ંઆવી ર�ા છે? જો એમ હોય તો, િનખાલસતા અને �માણીકતાથી 

ુબનેં વાતચીત કરો અને શ�નુી િવ��ધમા ં�ાથન� ા કર�ને તમારા બનેં વ�ચેની દ�વાલોન ે

તોડ� પાડો.(એફ�સી ૬:૧૨).    

ક.  તમારા ક� અ�ય �ય��તના પાપને લીધ ે� ંુસબંધંમા ંિતરાડ આવી છે? કદાચ �તૂકાળના ં

પાપો અને જખમો �કુાદો લાવતા હોય ક� નકારા�મક ભાવનાક�ય �િતભાવોન ેઉછાળતા 

હોય � કોઈપણ બોલેલ શ�દ ક� કાય� સાથ ેબધં બેસતા ના હોય. “ તમારામા ંલડાઈ તથા 

ુઝગડા �ાથંી થાય છે? � ંુતમારા અવયવોમાનંી લડાઈ કરનાર� �વા�સનાથી ન�હ?” 

ૂ(યા�બ ૪:૧).

પીસમેકર મીની���સ ઘષ�ણનો ઉક�લ લાવવા બાઈબલ �માણેના ંચાર પગલા ં�ચૂવ ેછે:                   

 ૧. દ�વન ે મ�હમા આપો. િવ�ાસ રાખો ક� દ�વ આ સઘંષ�નો ઉપયોગ ભલાઈ માટ� કરશ ે

(રોમન ૮:૨૮).    

  ૨. તારા પોતાની �ખમાથંી પહલ� ા ંભારોટ�યો બહાર કાઢ. (મા�થી ૭:૫). �ફલી�પી ૪:૨-

૯ મનન કરો.   

 ૩. કોમળતાથી �નુઃ�થાિપત કરો. દોષારોપણ ન�હ, પણ �નુઃ �થાપના શોધો. (મા�થી 

૧૮: ૧૫-૧૮).     

૪. �ઓ અને સમાધાન કરો. �મ દ�વ ેમાફ� આપી તેમ તમ ેપણ માફ� આપો. (કોલો�સી 

૩:૧૨-૧૪) (સે�ડ�, ૨૦૧૪).

ઘષ�ણમા ંઅ�ય �ય��તના ફાળાની તે �ય��ત ક�લૂાત કર� ક� ના કર� તોપણ જો આપણન ેમાફ� 

જોઈતી હોય તો દ�વ ેઆપણન ેમાફ� આપવા આદ�શ આ�યો છે(મા�થી ૬:૧૫). જો આ �ે�મા ં

તમ ેસઘંષ� અ�ભુવી ર�ા હોય તો આ પાઠના ં�તે વાચંન કરવાની �ચૂી અને વબેસાઈટના ં

નામો આપવામા ંઆ�યા છે. 
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ુઅ�કુ �ય��ત�વોના �કારો માટ�, ઘષ�ણન ે ટાળ� ંુ મો�ં પર��ણ થઇ �ય છે અને “આશા 

રાખવામા ંઆવ ેછે ક� તે સઘ�ં સમયની સાથ ેઠ�કઠાક થઇ �ય.” એ જ સમય ેમારા પોતાના 

ૂઅ�ભુવમાથંી � ંશીખી � ંક� �જ બાબતોમા ંજ સમ�યા આપમેળે “ચાલી �ય” છે. અવારનવાર ુ

ૂતે સમ�યા થોડા સમય માટ� દટાઈ �ય છે, અને સામા�ય ર�તે સૌથી �િત�ળ સમયમા ંફર� 

બહાર નીકળ� આવ ેછે. જો સમ�યા મનમા ંઅવારનવાર આવતી રહ � છે તો અને અ�ય �ય��તન ે

તમ ેટાળવા� ંુશ� છો તો �ાથન� ા�વૂક� , �ામા�ણકતાથી અને અ�ય �ય��ત સાથ ેસીધા સવંાદથી, 

સામસામા બેસીન,ે તે બાબત� ંુિનરાકરણ કરવાની આવ�યકતા છે.

કંઠ�થ કરો:                                                                                                                           

રોમન ૧૨:૧૮ – “જો બની શક�, તો ગમ ેતેમ કર�ને સઘળા ંમાણસોની સાથ ેહળ�મળ�ન ે

ચાલો.”      

ુએફ�સી ૪:૩૨ – “ પણ તમ ેએકબી� ��ય ેમાયા� તથા ક�ણા� થાઓ, અને �મ ���તમા ં

દ�વ ેપણ તમન ેમાફ� બ�ી તેમ તમે એકબી�ને �મા કરો.”

ચાવી�પ સ�ય :                                                                                                                     

સવંાદ શલૈીઓ અને �ય��ત�વોની િવિવધતાની સમજણ મજ�તૂ સબંધંો અને સમાજની રચના 

માટ� આવ�યક છે.

તમારા �િતભાવ :                                                                                                            

 ૧. તમાર� અન ે તમારા પ�રવારના દર�ક સ�યની સૌથી ન�કની �ય��ત�વ શલૈી કઈ છે? જો 

તમાર� પાસે ઈ�ટરનેટ હોય અને �ય��ત�વની કસોટ� કદ� ના કર� હોય તો 

discpersonality.com/free-disc-test માથંી િન:��ુક �ા�ત કરો.                                                                                                           

૨. આગામી વાતચીતોમા ંકાળ��વૂક�  સાભંળ�ન ે�િતભાવ આપતા પહલ� ા ંસમજણ �પ�ટ 

કરવાની કાય� પ�ધિતનો ઉપયોગ કરો. શ�આતમા ંજો તે અણઘડ ક� ક�ટદાયક લાગ ેતો તેમા ં

આ�ય� પામવાની જ�ર નથી. બી� બાબતોની �મ તેમા ંપણ �ે�ટ�સ સાથ ેતમે ટ�વાય જશો. જો 

તમ ેકોઈને તાલીમ આપો છો અને તેને આ �ચૂનો આપી ર�ા છો તો તેઓએ � સાભં�� ંુત ેફર� 

બોલવા જણાવો. તે તમને આ�ય�મા ં�કુશ!ે ૩. પાછલી ગેરસમજન ેલીધ ે� ંુતમે કોઈ �ય��તન ે

ટાળવાની કોિશશ કર� ર�ા છો એ� ંુ � ંુ તમારા �યાનમા ં આવ ે છે? સમયની સાથ ે દ�વના ં

માગ�દશન� ને �યાનમા ંરાખીને પીસમે�ક�ગ મીની���સ � �ચૂવ ેછે તે� ંુઅ�કુરણ કરવા �યાસ 

કરો.                                                                                            

   પાઠ ૮: સવંાદો, �ય��ત�વો, સબંધંો
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વ� ુઅ�યાસ અથ � : 

www.peacemaker.net                                                                        

www.stephenministries.org                                                                             

www.enneagram.com

એલન લોય મેકગીનીસ �ારા �લ�ખત ધ ���ડશીપ ફ��ટર (મેકગીનીસ,૧૯૯૭)     

કોચ અને હોક �ારા �લ�ખત �પી�ક�ગ ધ �થ ઇન લવ (કોચ અને હોક, ૧૯૯૨)         

�ઇુસ �મેદ�સ �ારા �લ�ખત ફોરગીવ એ�ડ ફોગ�ટ (�મેદ�સ,૧૯૮૪)     

દબોરાહ ��મથ પેગીસ �ારા �લ�ખત મેનેજ�ગ ક��લીકટ ગોડસ વ ે(પેગીસ, ૧૯૯૭) 

મેનેજમે�ટ ટ�કનોલો�સ – પસ�નાલીસીસ (નોલ�ડ, ૨૦૧૫ )

ુ ુ�લોર��સ લી�ર – પસ�નાલીટ� �લસ (લી�ર, ૧૯૮૬)

�કસે, �ટાક� , �હશ � – લાઈફ ક�ઇસ (�કસે, �ટાક� , અને �હશ,�  ૧૯૯૬)

��ટફન આર. કોવી �ારા �લ�ખત ધ સેવને બેઝીક હબ� ી�સ ઓફ હાયલી એફ��ટ�વ પીપલ (કોવી, 

૧૯૮૯) 
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ુઆપણામાનંા ક�ટલાકં લોકો ��લે�ડના રાજ�મારની �મ ને��ૃવની પદવીઓમા ંજ�મેલા છે, 

અને થોડા ંલોકો જ�મ�ત લીડરશીપ( ક�ટલાકં લોકો તેનો દાવો કરતા હોય તોપણ) કરનારા ં

હોય છે, પણ આપણામાનંા મોટા ભાગના ં લોકો માટ� તો લીડરશીપ ધીમેથી, પ�ધિતસર, 

અ�ભુવથી �ા�ત કર�લ ડહાપણથી,  અવલોકન અને િનર��ણથી િવકસે છે.  તો �ય��ત 

લીડરશીપની યા�ાની શ�આત કઈ ર�તે કરશ?ે દ�વ ેતમન ે�યા ંરા�યા છે �યાથંી દોરવણી 

કર�ને શ�આત કરો. અગાઉ ઉ�લેખ કયા� �જુબ, લીડરશીપમા ંમારા શ�આતના ંઅ�ભુવો, 

મડંળ�મા ંઅને િવ�ાથ�ઓની ��િૃ�ઓમા ંસેવા, સામા�ય ર�તે �કશોરાવ�થામા ં��ુત �ય��તની 

દ�ખર�ખ હઠ� ળ, કામ કરવાને લીધ ેમ�યા. ત ેવષ�મા ંલીડરશીપના ં� પાઠો � ંશીખી તે ઘણા ુ

��ૂયવાન હતા- ટ�કાઓ અને નકારને કઈ ર�તે �િતસાદ આપ�,ંુ ટ�મની રચના કરવા� ંુમહ�વ, 

લાબંા ગાળા �ધુી રહન� ાર સ�ંથાના ંપાયા નાખવા. મારા �વનની સૌથી મહ�વની લીડરશીપ 

�િૂમકા મારા વીસ વષ� પછ�ના �મર� જયાર� � ંમાતા બની �યાર� આવી. �યારબાદ, કોપ�ર�ટ ુ

કાર�કદ�મા ંએક મેનેજર તર�ક�ની માર� નોકર� દરિમયાન મારા બોસન ેમ� કહલ�  શ�દો મને યાદ 

આવ ેછે, “ આ નોકર� કરવા માટ� � સઘ�ં માર� શીખવાની જ�રત હતી તે સઘ�ં � ંમારા બ ેુ

બાળકોની સાથ ેદસ વષ� રહ� �યાર� શીખેલ �.ં” �વનની શ�આતમા ંલીડરશીપના ંશીખેલ 

પાઠોને સામા�ય ગણશો ન�હ. તમાર� લીડરશીપની �િૂમકામા ંજયાર� તમે વધાર� �યો�ત થઇ 

ુર�ા છો �યાર� � ંતમને આ ચાર િસ�ધાતંોન ે�યાનમા ંલેવા ભલામણ ક�ં �.ં ુ

              પાઠ ૯: દ�વે તમને �યા ંરા�યા છે �યાથંી દોરવણી કરવી 
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૧. એક દશ�ન રાખો                                                                                   

 જયાર� તમ ે દોરવણી કરો છો �યાર� તમ ે � ંુ�ા�ત કરવા �યાસ કરો છો? � ંુતમ ે સમ�યાનો 

ઉક�લ કરવા, �યાન ક� �દશા �રૂ� પાડવા, તકો� ંુિવ��તૃીકરણ ક� લીડરશીપના ં��ૂયવકાશને 

ભરવા �યાસ કર� ર�ા છો? અ�કુરણ કરવા લોકોન ે�ે�રત કરવા, તમન ેદોરવણી કરવા �ેરણા 

ૂ ુઆપનાર તમારા દશન� ને તમાર� �પ�ટતાથી ર�આત કરતા આવડ� ં જોઈએ. તમ ે દ�વી 

ુ�ેરણાને, જ�રત� ંુતમા�ં િનર��ણ ક� અિધકાર�એ સ�પેલ કામને �િત��યા આપી ર�ા હોય. 

ુઇ�ાયેલી લોકોન ે �લુામીમાથંી છોડાવવા �સૂા પાસે એક દશન�  હ�.ંુ �ઃખદ ર�તે, તેના 

શ�આતના ં�ય�નોન ેલીધ ેતેણ ેચાળ�સ વષ� �ધુી અર�યમા ંપોતાનો �વ બચાવવા નાસી જ� ંુ

પડ�.ંુ જો તમાર� લીડરશીપના ંશ�આતના ંઅ�ભુવો િન�ફળતામા ંપ�રણ�યા હોય તો તમે 

સાર� સગંતમા ંછો. ક�વળ એટ� ંુક� હાર� ના જશો! �હોન મે�વલે  આપણન ે“ આગલી �દશામા ં

પડવા” સલાહ આપે છે, આપણી �લૂોમાથંી શીખવા સલાહ આપે છે.(૨૦૦૦).

૨. પોતાને ઓળખો                                                                                    

રોમન ૧૨:૩ આપણન ે�ો�સા�હત કર� છે ક� આપણ ેપોતાન ેિવષ ે�ટ� ંુિવચાર� ંુજોઈએ 

તેનાથી િવશષે િવચાર� ંુન�હ. પણ લીડરશીપમા ંએ આવ�યક છે ક� આપણ ેપોતાની શ��તઓ 

અને િવશષે કર�ને નબળાઈઓ �ગ ેસાર� પેઠ� �ણીએ – આપણી શ��તઓ �ગ ેક� �થી આપણ ે

તેઓ પર બાધંણી કર�એ અને આપણી નબળાઈઓ �ગ ેક� �થી તેઓને બદલ ેઆપણ ે� ંુ

સરભર કર�� ંુત ેન�� કર� શકાય.

ૃઅ. તમાર� શ��તઓન ે�ણો. પાઠ ૩ મા ંઆપણ ેઆપણા �પાદાનો અને ધગશ �ગ ેવાત 

કર� હતી. તમાર� શ��તઓ �ગ ેિવચારવાની શ�આત કરવા તેઓ ઉ�મ બાબતો છે. 

તમારા કામના �થળે, મડંળ�મા,ં ઘરમા,ં સમાજમા ંલોકો, ખાસ કર�ને તમાર� સૌથી 

ન�કના ંલોકો, તમારા િવષ ેસકાર�મક બાબતો કઈ કહ � છે? તમને કરવા ગમ ેઅને જો 

કરો તો સાર� ર�તે કર� શકો એવી ૪ થી ૫ બાબતો �ગ ેિવચાર કરો. વત�માન સમયમા ં

તમે લીડરશીપની ��થિત �ગ ેિવચારો છો �યાર� તે શ��તઓ કઈ ર�તે �દિશ�ત થાય છે?

બ. તમાર� નબળાઈઓન ે�ણો. જયાર� તમ ેિન�ફળ થાઓ �યાર� સામા�ય ર�તે કારણ � ંુ

હોય છે? સામા�ય ર�તે લોકો તમારા �ગ ેકઈ નકાર�મક બાબતો કહ � છે? જો શ� હોય 

તો કયા �કારની પ�ર��થિતઓને તમે ટાળવા કોિશષ કરો છો? તમને પડકારતી ૪ થી ૫ 

નબળાઈઓ �ગ ેિવચારો. તમાર� વત�માન ��થિતમા ંતમાર� લીડરશીપ અસરને કઈ 

ર�તે ત ેસીિમત કર� શક�? ત ેનબળાઈઓન ેસરભર કરવા તમે � ંુકરશો?   
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ક. તમારા �દયની �ેરણાને �ણો. “દ�વ ેતમને �યા ં
રા�યા છે �યાથંી દોરવણી કરવા”  તમ ે જયાર� 
િવચારો �યાર� તમાર� �ળૂ�તૂ �ેરણા કઈ છે? 
િનય�ંણમા ંરાખવા? લોકોની જ�ર�યાતોની સેવા 
કરવી? અ�ય લોકો� ંુ�યાન ક� �નેહ �ા�ત કર�?ંુ 
તમાર� ઈ�છામા ં અહકંાર,  લોભ,  ઈ�યા� અને 
“દ�હની લાલસાઓ”ન ે ક� ંુ�થાન છે? તમાર� સાથ ે
અને દ�વ સાથ ે�ામા�ણક થાઓ.

અર�યમા ંચાળ�સ વષ� દરિમયાનના ંસમયમા ં�સૂા� ંુ
ુબદલાણ થ�.ંુ હવ ેત ેિમસરનો રાજ�માર નહોતો, પણ તે 

ભરવાડ થયો. હવ ેત ે�ોધાયમાન વરૈ વાળનાર ન�હ, પણ 
ન� અર�ય િનવાસી થયો.  “ પોતાના શ�દોમા ં

ૃપરા�મી”(�.ે�.૭:૨૨) હોવાને બદલ ે ત ે હવ ે પોતાન ે “ 
બોલવામા ંધીમો અને બોબડો”(િનગ�.૪:૧૦) ગણ ેછે. તેમની 
શ��તઓ હવ ે નબળાઈઓ થઇ હતી,  પણ હવ,ે  દ�વની 
���ટમા,ં આગેવાની કરવા ત ેતૈયાર હતો.

૩. દ�વના ંતેડાને સાભંળો     

ૂબાઈબલમા,ં  �નો અને નવો કરારના મહાન 
આગેવાનો �મ ક� ઇ�ાહ�મ, �સૂા, યહો�આુ, �ગદ�યોન, 
દાઉદ,  િપતર,  પાઉલ,  વગેર� સઘળામા ં એક લ�ણની 
સા�યતા હતી. તેઓના ં�વનના ંકોઈ એક સમય ેતેઓએ 

ૃદ�વના ં તેડાને “ હા” ક�.ંુ તેઓમાનંા કોઈપણ ઉ���ઠ ક� 
અસાધારણ �ય��તઓ નહોતા, હક�કતમા ંતો, તેઓમાનંા 
ઘણાખરા પોતાને લીડરશીપ માટ� અયો�ય ગણતા હતા, 
અને છતા,ં દ�વના ંતેડાને આધીન થવા તેઓ તૈયાર હતા. 
“તારા હાથમા ં � ંુ છે?(િનગ�.૪:૨) એ સવાલ દ�વ ે �સૂાન ે
�છૂ�ો ત ે�જુબ આપણન ેપણ �છૂવામા ંઆવ ેતો કદાચ 
આપણન ેઅ�તૂ�તાની ભાવના ઉ�પ� થાય. િવ�ાસ અને 
આ�ાધીનતાના ં પગલા ં ઉઠાવવાની પસદંગી કર�ને 
આપણી પાસે � છે તેનો ઉપયોગ તેમના માટ� કર�� ંુક� ન�હ 
તે ખરો સવાલ છે? બાળપણમા ંમારા મનિ�ય ગીતો હતા, “ 
શા�ગાર પાસે પરોણી હતી,  દાઉદ પાસે ગોફણ હતી, 
દોરકાસ પાસે છ�ણી હતી, રાહાબ પાસે થોડ� દોર� હતી, 

ુસામ�નૂ પાસે જડ� ંુહ�,ંુ હા�ન પાસે લાઠ� હતી, મ�રયમ 
ુપાસે થો� ંઅ�ર હ� ંુઅને તેઓ સવન� ે દ�વ ેઉપયોગ કયા�.” 

તમારા હાથમા ં� ંુછે? 

  ન�ધ

              પાઠ ૯: દ�વે તમને �યા ંરા�યા છે �યાથંી દોરવણી કરવી 
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ુઆ�િનક એ�તેરોને ઉભી કરવી

૪. ટ�મની રચના કરવી 

ને��ૃવના ંશ�આતના ંકામોમા�ં ંુએક કામ એક ટ�મની રચના કરવા� ંુછે �ઓ તમાર� સાથ ે

ુયા�ા કરશ.ે તમે તેઓની પસદંગી કઈ ર�તે કરશો? �ઃખ લાગ ેછતા ંસ�ય બોલવા સમિપ�ત 

સ�યિન�ઠ લોકોન,ે એવા લોકો �ઓએ દશન�  જો� ંુછે અને તેની �ણૂ�તાને જોવા માટ� ધગશથી 

ભર�લા છે,  તમ ે ના જોઈ શકો એવા �ડા ખાડાઓને જોઈ લેનાર �ાની લોકો,  તમાર� 

નબળાઈઓના �ે�ોમા ં �ઓ શ��તમાન હોય એવા લોકોન,ે  એવા લોકો ક� �ઓને તમે 

જવાબદાર થવા ઈ�છો છો ક�મ ક� તમે તેઓના ંઅ�ભ�ાય અને તેઓની વફાદાર�મા ંભરોસો રાખો 

છો, એવા લોકો �ઓને તમે તમાર� �લૂ થાય �યાર� તમને �ધુારવા તેમને અિધકાર આપી શકો, 

એવા લોકો ક� �ઓની સાથ ેતમે ��ુતપણ ેતમારા �દયની વાતો જણાવી શકો અને એવા લોકો 

�ઓ �ગ ેતમ ે�ણો છો ક� તમાર� નબળાઈઓ હોવા છતા ંતેઓ તમન ે�ેમ કર� એ �કારના ં

લોકોન ેપસદં કરવા �યાસ કરો. તમાર� સૌથી ન�કના ંલોકોની સ�ંયા િવશાળ હોવી જ�ર� 

ુનથી. રાિ�ભર �ાથન� ા કયા� બાદ ઈ�એુ તેમની સાથ ેચાલવાન ેસા� બાર લોકોન ેપસદં કયા� 

ુપણ ત ેક�વળ �ણની સાથ ેવધાર� િનકટ હતા. �સૂાએ ક�વળ તેમના ભાઈ હા�નને પસદં કય�, 

�ના િવષ ેત ેબ� ઓ� ં�ણતો હતો પણ તેનો સાથી થવા દ�વ ેતેન ેપસદં કય� હતો. ધીમેથી અને ુ

�ાથન� ા�વૂક�  તમાર� ટ�મની રચના કરો. ક�વળ તમારા હ�� ઓુન ે િસ�ધ કરવાના ં કામમા ં

ઉપયોગ કરવા જ ન�હ પરં� ુતેઓને �ેમ કરવા, તેઓનો િવકાસ કરવા અને તેઓની સેવા કરવા 

સમિપ�ત થાઓ. મહદ�શ ેટ�મની રચના �ય��તગત મે�ટર�ગ સબંધં, એકબી�ના �દયની 

અને �વનની વાતા�ઓ સાભંળવાથી અને ધીર�થી ભરોસો અને મનોબળથી રચાય છે. 

દ�વ ેતમન ે�ા ં��ુા છે? તમ ેિસ�ધ કરો ત ેમાટ� દ�વ ે� ંુતમને કોઈ દશન�  આ�� ંુછે? તમારા 

�દયના ઈરાદાઓને પારખવા, તમાર� શ��તઓ અને નબળાઈઓન ેશોધી કાઢવા � ંુતમે 

દ�વની હાજર�મા ંસમય પસાર કય� છે? � ંુદ�વ ેતમને તેડયા છે અને તમન ેખાતર� કરાવી છે ક� 

તેમના તેડાને ��વકારવાનો સમય આ જ છે? � ંુતમારા �ભાવના �ે�મા ંદ�વ ેતમન ેભરોસાપા� 

લોકો આ�યા છે?

કંઠ�થ કરો:

ૃરોમન ૧૨:૩-૮ – વળ� મને આપેલા �પાદાનને આશર� � ંતમારામાનંા દર�ક જણન ેક� ં� ંુ ુ

ક�, પોતાન ે�વો ગણવો જોઈએ, તે કરતા િવશષે ન ગણવો; પણ દ�વ ે�ટલ ેદર�� દર�કને 

િવ�ાસ� ંુમાપ વહચ� ી આ�� ંુછે, 
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તેના �માણમા ંન�તાથી દર�ક� પોતાન ેયો�ય ગણવો. ક�મ ક� �મ આપણા શર�રના ઘણા 

અવયવો છે, અને સઘળા ંઅવયવોન ેએક જ કામ કરવા� ંુનથી; તેમ આપણ ેઘણા ંહોવા 

છતા ં���તમા ંએક શર�ર છ�એ, અને અરસપરસ એકબી�ના અવયવો છ�એ. આપણન ે

ૃ ુ ુ� �પાદાન આપવામા ંઆ�� ંુછે, ત ે�માણ ેઆપણન ે�દા ં�દા ંવરદાન મ�યા ંછે; તેથી જો 

ૃ�બોધ કરવા� ંુ�પાદાન મ�� ંુહોય તો, પોતાના િવ�ાસના �માણમા ંતેણ ેબોધ કરવો; 

અથવા જો સેવા�,ંુ તો સેવામા ંત�પર રહ�� ;ંુ વળ� � િશ�ક હોય તેણ ેિશ�ણ આપવામા ં

મડં�ા રહ�� ;ંુ અને � �બુોધ કરનાર, તેણ ે�બુોધ કરવામા ંલા� ુરહ�� ;ંુ � દાન કર� છે, તેણ ે

ઉદારતાથી કર�;ંુ � અિધકાર� છે, તેણ ેખતંથી અિધકાર ચલાવવો; અને � દયા રાખે, તેણ ે

ઉમગંથી રાખવી.

ૃ૧ કોર��થી ૧૨:૪-૧૧ – હવ ે�પાદાનો અનેક �કારના ંછે, તોપણ આ�મા તો એકનોએક. 

વળ� સેવા અનેક �કારની છે, પણ �� ુતો એકનોએક. કાય� અનેક �કારના ંછે, પણ દ�વ 

તો એકનોએક છે, � સવમ� ા ંકતા�હતા� છે. પણ આ�મા� ંુ�કટ�કરણ દર�કને સામા�ય �હતને 

માટ� આપવામા ંઆ�� ંુછે. ક�મ ક� કોઈને આ�માથી �ાનની વાત આપવામા ંઆવી છે; કોઈને 

એ જ આ�માથી િવ�ાની વાત; કોઈને એ જ આ�મા વડ� િવ�ાસ; કોઈને એ જ આ�મા વડ� 

ૃસા�ં કરવાના ં �પાદાન;  કોઈને ચમ�કાર કરવા� ંુ દાન;  કોઈને �બોધ;  કોઈને 

આ�માઓની પર��ા કરવા�;ંુ કોઈને �ભ� �ભ� ભાષાઓ; અને કોઈને ભાષાતંર કરવા� ંુ

ુ ુદાન આપવામા ંઆવ�ે ંુછે. પણ પોતાની ઈ�છા �માણ ેદર�કને �દા ં�દા ંદાન વહચ� ી 

આપીને એ સવ � કરાવનાર એ ને એ જ આ�મા છે.

ચાવી�પ સ�ય:                                                                                                            

 જો તમ ે માનો છો ક� દ�વ ેતમન ે દોરવણી કરવા તેડયા છે તો � મે�ટર�ગ કરનાર (દ�ખર�ખ 

રાખનાર), મા�હતીની આપ લ ેકરનાર અને જવાબદાર� અને અિધકારની સ�પણી કર� એવા એક 

સારા ંઆગેવાનના એક વફાદાર, સમિપ�ત અને આનદં�ત અ�યુાયી થઈન ેશ�આત કરો. મોટા ં

ભાગના ંક�સોમા ંલીડરશીપ �વાભાિવક ર�તે �ગતી કરશ.ે

તમારા �િતભાવ :                                                                                       

૧. તમારા કામના �થળે,મડંળ�મા,ંતમારા સમાજ અને પ�રવારમા ંઆસપાસના લોકો પાસેથી 

આદર સ�માન અને �નેહ �ા�ત કર� છે એવી �ય��તઓ �ઓ આગેવાનો છે તેવા લોકોન ેશોધવા 

�યાસ કરો. જો તમારા �ભાવના �ે�મા ંએવી �ય��ત જોવા મળતી નથી તો તમ ે�ઓ� ંુ

સ�માન કરો છો એવા સારા ં આગેવાનોના ં �વનચ�ર�ો વાચંવાની શ�આત કરો.  આ 

�ભાવશાળ� લોકો પાસેથી તમે � ંુશી�યા ત ેડાયર�મા ંલખો.  

              પાઠ ૯: દ�વે તમને �યા ંરા�યા છે �યાથંી દોરવણી કરવી 
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ુ૨. ઘરમા,ં મડંળ�મા,ં ��લમા,ં નોકર�મા,ં સમાજમા ંઅને તમારા િવ��તૃ પ�રવારમા ંએક લીડર 

તર�ક�ના ંતમારા �તૂકાળના ંઅ�ભુવો પર િવચાર કરો. લીડરશીપના ંઘણા અ�ભુવો તમાર� 

પાસે છે તે �ણીને તમ ેઆ�ય� પામશો. ત ેદર�ક અ�ભુવોમાથંી, સફળતાઓ અને િન�ફળતાઓ 

બનેંમાથંી તમ ે� ંુબોધ મેળ�યો છે?

૩. નીચેના વગ�કરણ �જુબ તમાર� લીડરશીપ કળા� ંુ�કન કરો. (૧= િન�ન, ૫=��ેઠ)

૪. તમ ે� ��ૂયાકંન ક� � ુત ે�ગ ેચચા� કરવા તમારા ન�કના િમ� સાથ ેમળ�ન ેવા�તિવકતાની 

કસોટ� કરવા �ય�ન કરો.(અથવા તમારા માટ� ��ૂયાકંનપ� ભરવા ઘણા લોકોન ેએકસાથ ે

જણાવો). � �ે�મા ંતમ ે૩ ક� તેથી ઓછા પોઈ�ટ આપો છો તેમા ં�ધુારો કરવા તમ ે� ંુકરશો 

અથવા તમાર� ટ�મના કોઈ �ય��તન ેતમાર� નબળાઈન ે�થાને �કુશો?

ુવ� અ�યાસ અથ� :                                                                                   

ુ માિવ�ન બોવર �ારા �લ�ખત ધ િવલ � લીડ (બોવર,૧૯૯૭)                                            

 �ક કા� �ારા �લ�ખત લીડ�ગ �ોમ ધ હાટ�  (કા� અન ે ડોનેલન,૨૦૦૪)   

ભરોસાપા�                                ૧     ૨     ૩     ૪     ૫                                   

�યાય��ુત                                 ૧     ૨     ૩     ૪     ૫                                               

ન�                                        ૧     ૨     ૩     ૪     ૫                                                 

સાર� ર�તે સભંાળનાર                      ૧     ૨     ૩     ૪     ૫                                          

��ુલા મનના                              ૧     ૨     ૩     ૪     ૫                                      

ુક�ણા�ં                                    ૧     ૨     ૩     ૪     ૫                                           

�ાની                                      ૧     ૨     ૩     ૪     ૫                                        

સ�ના�મક                                 ૧     ૨     ૩     ૪     ૫                                   

દશન� થી ભર�લ                             ૧     ૨     ૩     ૪     ૫                                  

લવચીક, સયંોજક                          ૧     ૨     ૩     ૪     ૫                                    

અ�યોને �ેરણા આપનાર                   ૧     ૨     ૩     ૪     ૫                                 

સારા ંઅને સમયસર િનણ�ય લે છે          ૧     ૨     ૩      ૪    ૫  

73



જયાર� આપણ ેશા�વચન અને દ�વના ં�ણુોનો અ�યાસ કર�એ છ�એ �યાર� આપણા �યાનમા ં

ૂઆવ ે છે ક� વત�માનના �ંકા ગાળાના “ભપકાદાર” પ�રણામો માટ� દ�વ ભિવ�યન ેબ�લદાન 

કરવામા ંકોઈ રસ દાખવતા નથી. ઈ�ા�હમના �દવસોથી જ જગતન ેપોતાનો �ેમ �ગટ કરવા 

ુતેમની પાસે એક �પ�ટ યોજના હતી. તે એક ��ુષ સાથનેા કરારનો સમાવશે કર� છે � પોતાનો 

િવ�ાસ વફાદાર��વૂક�  પોતાના પ�રવારને જણાવશ,ે  અને તેના વશંજો જગતની પાસે 

પહ�ચશ.ે(ઉ�પિ� ૧૮:૧૮,૧૯). ��હુા�મક ર�તે રચવામા ંઆવલે એક નાના ંદ�શન ેપોતાના ં

લોકો થવા તેમણ ેપસદંગી કર�. ઇ� ુતે ન�નૂાને અ�સુયા�. તેમણ ેતેમની સેવા ય�શાલેમના ં

ૂ ુધાિમ�ક વાતાવરણથી �ર એક �ામીણ સ�દાયમા,ં અ��યા માછ�મારો, કર ઉઘરાવનારાઓ 

ૃઅને સમાજમાથંી બ�હ��ત લોકોમા ંશ� કર�. તો પછ� તેમણ ેકઈ ર�તે એક ટ�મની રચના કર� 

�ણ ેજગતન ેબદલી કાઢ� ંુઅને આ� પણ આગેવાનો અને અ�યુાયીઓને �ેરણા આપે છે?

૧. �ાથ�ના�વૂ�ક ટ�મના સ�યોની પસદંગી કરો

છે�લા �કરણમા ંમ� તમન ે�ચૂ�� ંુહ� ંુક� તમાર� ટ�મના સ�યોન ેતેઓના ંચા�ર�ય� ંુિનર��ણ 

કર�ને પસદં કરવા� ંુશ� કરો.  � ંુતેઓ તમે ભરોસો કર� શકો એવા લોકો છે? � ંુતેઓ �ામા�ણક, 

પ�ર�મી, �ધુારા માટ� તૈયાર, શીખવાન ે આ�રુ, દ�વ સાથનેા તેઓના ં સબંધંમા ં ઉ�સાહ�, 

ુઆ�મામા ંઆન�ંદત, �ઃખ પહ�ચ ેછતા ંસ�યિન�ઠ, તેઓના ંપ�રવારને ટ�કો આપનાર, �ઓને 

તેઓ મળે તેઓ સવ � ��ય ેભલા અને સ�માન કરનાર, આ��મક ર�તે પ�રપકવ, માફ� આપનાર, 

ૃતેઓના ંકાય�મા ંજવાબદાર, �પા� અને �ેમાળ છે?  

પાઠ ૧૦: ટ�મવક�  – ચાવી
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તે અસભંવ લાગતી લાયકાતો� ંુલા�ં ુલી�ટ છે. લ�યાકં આ દર�ક �ે�મા ંસ�ંણૂ�તાનો 

નથી, પણ એક િનખાલસ ��ૂયાકંનનો છે � તમને �ણવામા ંસહાયક થશ ેક� તેઓ �યા ં

િન�ફળ જવાની શ�તા છે �યા ંતેઓને તે પ�ર��થિતઓમા ં�રુ��ત રાખવા તેઓ પર દ�ખર�ખ 

કઈ ર�તે રાખી શકાય.

એક જ બેઠકમા ંઈ�ટર��નંુી �મ ન�હ પણ �મ �મ તેઓની સાથનેો તમારો સબંધં 

િવકસે તેમ તેઓને ઓળખો – તેઓની �વનકથા, તેઓની શ��તઓ અને નબળાઈઓ, 

ગમતી અને અણગમતી બાબતો, તેઓની કળાઓ અને રસ, તેઓ કઈ ર�તે વાતચીત કર� છે 

અને તેઓને ગમતા ંપાલ� ંુ�ાણીઓ.

ઇ� ુતેમના િશ�યોની સાથ ેદ� િનક �વન ��યા – તેઓની સાથ ેચા�યા, ખા� ંુઅને 

તેઓની સાથ ે��યા, અને તેની સાથ ેસાથ ેતેઓના ં�ય��તગત િવકાસ અને ��ૃ�ધ માટ� બોધ 

આપી શકાય એવી દર�ક �ણનો ફાયદો લઈને તેઓને પડકાર પણ આપતા, તે ગાલીલના 

ૂ ુ ુસ��ુ �કનાર� હોય ક� સમ�નનો �વો હોય, ક� પછ� ય�શાલેમમા ંમ�ંદર� ં�ગ� ંહોય. તેમનો 

�લાસ�મ આખા દ�શમા ંફ�લાયેલો હતો. �ાથન� ા અને દ�વના ંલે�ખત વચનના �ાન વડ� 

તેઓના ં�વગ�ય િપતા સાથ ેતેઓ કઈ ર�તે તેઓનો સબંધં �ડો કર� શક� તે માટ�નો ન�નૂો 

પણ તેમણે પોતાના �વન થક� આ�યો.

�ાથન� ા�વૂક�  એવા લોકોને શોધો �ઓના ં �ય��ત�વો, શ��તઓ, નબળાઈઓ અને 

કૌશ�યો તમારાથી અલગ હોય. તે માટ� ઈરાદો હો� ંુઆવ�યક છે. �ઓ આપણી માફક 

ુવાતચીત, િવચાર અને કાય� કર� છે, સમાન ��િૃ�ઓમા ંઆનદં કર� છે, સમાન અ�ભ��ચ 

ૃઅને આપણી માફક સા�ં�િતક �વૂ�� િૂમકા ધરાવ ેછે તેઓને પસદં કરવા આપણે વધાર� 

પર��ણમા ંપડ�એ છ�એ. પણ આપણે એક સેવાસ�ંથા, એક “શર�ર” ની રચના કર� ર�ા છે 

�મા ંિવિવધતા હોવી આવ�યક છે.(એફ�સી ૪:૧૬).

��ૂયમાથંી તમાર� પોતાની ટ�મ સ�ન કરવા કદાચ તમને તક મળ� ના હોય. કોઈ 

બી� �ય��તએ તૈયાર કર� હોય એવી ટ�મનો વારસો કદાચ તમને �ા�ત થયો હોય, પણ 

શ�આત� ંુપગ� ંુતો સમાન જ છે, �ય��તગત ધોરણના સબંધંો.

�કૂ ૬:૧૨-૧૬ આપણને જણાવ ેછે �ઓ તેમની સગંાથ ેચાલનાર હતા તેઓને પસદં 

કરતા પહલ� ા ંઈ�એુ �ાથન� ામા ંએક રાત ગાળ�. સાભંળનાર લોકોના ંટોળામાથંી તે તેઓ� ંુ

િનર��ણ કર� ર�ા હતા તેમા ંકોઈ શકંા નથી પણ �િતમ પસદંગી માટ� દ�વના ં�ાન અને 

હ�� નુી તેમને જ�રત હતી. આ િનણ�યના મહ�વન ેઓ� ંકરશો ન�હ. આ લોકો એવા  હશ  ે     

�ઓની સાથ ે તમ ે સબંધંોની યા�ા કરશો. દ�વ ક�ટલાકં લોકોન ે પસદં કર� છે �ઓ તમને 

ુઆ�ય�મા ં�કુશ.ે � ંક�પના ક�ં � ંક� � ંુય�દાની પસદંગી દ�વ ેકર� તેમા ંઇ� ુઆ�ય�મા ં�કુાયા ુ ુ

હશ?ે અને જો એમ હોય તો પછ� નાણાકં�ય િનય�ંણ ય�દાનાહાથમા ંસ�પવા ઇ� ુમાટ� ક�ટલો ુ

મોટો િવ�ાસ રાખવો પડયો હશ?ે
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ુ૨. ટ�મને એકતામા ંલાવ� ં

તમાર� ટ�મના “ઇમારતના ં પ�થર” એકવાર તેના 

�થાને �કુાયા પછ�, એક સમાન હ��  ુસાથ ેકામ કરવા એક 

સ�ં�ુત શર�ર રચવા� ંુવા�તિવક કામ હવ ેશ� થાય છે. તેના 

માટ� �થમ જ�ર પડશ ેક� તમે એક લીડર હોવાને લીધ ેદ�વ ે

ુતમન ેઆપેલ દશન� ને �પ�ટતાથી ર� કરો. ત ેદશન� ને એ 

ર�તે �ગટ કરવામા ં આવ ે ક� દર�ક �ય��ત પાસે ત ે �ગ ે

સમાન શ�દ�ચ� હોય અને ત ે�માણ ેકર� ંુઅિત આવ�યક 

અને પડકારજનક હોય છે. તમે તમાર� ટ�મના સ�યોન ે

પેલા �ધ લોકો �વા હોય તેવી કદ� ઈ�છા ન રાખશો 

ુ�ઓએ �ય��તગત ર�તે હાથીને એક થાભંલો, એક દોર�,ં 

એક ઝાડની ડાળ�, એક પખંો, એક દ�વાલ,અને એક પાઈપ 

એમ પોતાના ���ટકોણ પર આધાર રાખીને વણ��યો. �ટલી 

ુસરળતાથી તમે દશન� ને ર� કર� શકો તેટલી વધાર� સમાન 

સમજણ તમારા ટ�મના સ�યો પાસે રહશ� ,ે અને ત ેહ�� નુે 

િસ�ધ કરવા તેઓને એક કરવાની શ�તાઓ વધી �ય છે. 

દશન� ન ે સરળ બનાવ� ંુ ના� ંુ કામ નથી અને તેને 

સહલ� ાઈથી લે� ંુ ન જોઈએ.  તેઓને તમારા દશન� ની 

ૂર�આત કયા� પછ� તમાર� ટ�મના સ�યોન ે�છૂો ક� તેઓને 

માટ� તેનો અથ � � ંુથાય છે. તેઓ સમ� ગયા હશ ેએવી 

ધારણા ન કરશો.

બી� બાબત � તમાર� �યા�યાિયત કરવી જોઈએ તે 

એ છે ક� એક ટ�મ તર�ક� તમ ેદશન� ન ેકઈ ર�તે �ણૂ� કરશો. જો 

તમન ેદ�વ ેયોજના �ગટ કર� હોય તો અલગ બાબત છે 

નહ�તર પ�ધિતની િવચારણા ઉ�મ ટ�મ- કાય� થઇ શક� � 

એકતા, �પ�ટતા, ઉ�સાહ અને સમપ�ણની રચના કર� છે. � ું

ુતમન ે એક દાખલો આ� ંુ �.ં તમા�ં દશન�  કદાચ “દ�વ 

સાથનેી તેઓની ચાલમા ંએકબી�ને �ેમ, �ો�સાહન અને 

ટ�કો આપનાર મ�હલાઓનો એક સ�દુાય” હોય, અને તે 

“કઈ ર�ત ે કર�”ંુ ત ે ભાગન ે “ દ�વના ંવચનના અ�યાસથી, 

�ાથન� ા સહભાગીતાથી,  સા��ૂહક આરાધનાથી અને 

એકબી�ની સેવાથી” કર� શકાય. 

  ન�ધ
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૩. એકબી�ની સેવા કરવી                                                                                        

 જયાર� આપણ ેએક શર�ર થઈન,ે  એક હ�� મુા ંરહ�ન,ે  એકબી�ન ે �ેમ અન ે �ો�સાહન 

આપવા� ંુકામ કર�એ તેનાથી વધાર� આપણ ેઇ� ુ�વા થઇ શકતા નથી.(યોહાન ૧૭:૨૧). મ� 

ૂપોત ે�ય��તગત ધોરણ ેજો� ંુછે ક� ટ�મના સ�યો વ�ચ ેબઢતીની �પધા� �ંકા ગાળાના પ�રણામો 

લાવી શક� પરં� ુ�તે ટ�મના સ�યો વ�ચ ે  ઈ�યા�, અહકંાર, અિવ�ાસ અને શકંાનો ઉદભવ થશ ે

� સેવાસ�ંથાના સ�હયારા દશન� માથંી તેઓને િવચ�લત કરશ.ે તેને બદલ,ે એકબી�ને ટ�કો અને 

�ો�સાહન આપવા, �ઓ સઘંષ� કર� છે તેઓને મદદ કરવા, �ેમ, એકતા અને સહભાગી 

ૂભણતરન ે�ો�સા�હત કરો. દાખલા તર�ક�, જો તમાર� પાસે ઘણા ંનાના ં�થો છે અને તેમાથંી એક 

ૂ ુ ૂ ુ ૃ ૂ�થ આબાદ થાય છે જયાર� બી� �ંથ ઘટ� ં�ય છે તો સ��ધ �થના લીડરને �ો�સા�હત કરો ક� 

ૂ ુ ુતે ઘટતા �થના લીડરને �ય��તગત ધોરણ ેમળ�ન ેતેના ંિવચારોન ેર� કર�. અ�ય એક ���ત 

હોય શક� ક� િનયિમત ટ�મ મીટ�ગ ગોઠવવામા ંઆવ ે�યા ંટ�મના લીડરો તેઓની સફળતાઓ 

ુઅને િન�ફળતાઓને ર� કર� અને � વત�માન સમ�યાઓનો તેઓ સામનો કર� છે તેઓનો ઉક�લ 

ૂલાવવા િવચારણા કર�. એકબી�ની સાથ ે�પધા� કરવાને બદલ ેતેઓના ંઅને પોતાના �થને 

માટ� લ�યાકંો ન�� કરવા તેઓને �ો�સા�હત કરો, પણ તે લ�યાકંો એવા હોવા જોઈએ � તમાર� 

સેવાસ�ંથા સાથ ેબધં બેસતા હોય.

કાય�, શ�દો અને િવચારોમા ંએકબી� ��ય ેઆદર અને �ેમનો ન�નૂો આપો. ઇ� ુહમંેશા 

ુલોકોન ેસમય આપતા, િવશષે કર�ને �ઓ �ઃખી, બીમાર અને ભાવના�મક ર�તે ઘવાયેલા ંહોય. 

સેવાના ં�ણ વષ�મા ં�ણૂ� કરવા માટ� તેમની પાસે અસભંવ લાગ� ંુ િવશાળ િમશન કાય� હ�,ંુ 

તોપણ તે કદ� બેબાકળા ક� ઉતાવળમા ં રહત� ા નહોતા.  તે� ંુ રહ�ય દરરોજ,  સતત, 

િવ�ાસયો�યતા�વૂક�  અને િવ�ાસથી ભર�રૂ િપતા ��યેની  આધીનતા હતી. (યોહાન ૫:૧૯).    

૪. “ �વ�થ” સેવાસ�ંથાની �ળવણી કરવી                                                              

અ. �ય��તગત અ�યાસ અને �ગિતન ે�ો�સા�હત કરો.    

એક લીડર તર�ક� તમ ેએક મહ�વ� ંુકામ કર� શકો છો ક� તમાર� ટ�મના સ�યોન ેતમ ે

�ય��તગત િવકાસ અને ��ૃ�ધ માટ� �ો�સા�હત કર� શકો. તેઓના ં�વનમા ંરહલ�  

દ�વના ંતેડાને ઓળખવામા ંસહાયતા કરવા તમારા તરફથી જ�ર પડશ ેક� તમ ેતમારા 

�વનન ેતેઓની સાથ ેવહચ� ો, ત ેતમારા તરફથી �ટ, �મા�ણકતા અને ન�તાનો 

સમાવશે કર� છે. તેઓની આકા�ંા અને �વ�નોની વાતો કાળ��વૂક�  સાભંળો અને દ�વ ે

તેઓને �ન ેમાટ� તેડયા છે ત ેબનવામા ંતમારાથી � શ� હોય તે �રુા બળથી સવ � કરો.                                                                         
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 જો તેઓ િવ�ાસયો�ય અને જવાબદાર �ય��તઓ છે તો તેઓની શ� �મતાઓન ે

િવકિસત કરવા તેઓને કામની સ�પણી કરો. ઈ�એુ િસ�રે િશ�યોન ેબ�બેની જોડ�મા ંપોત ે� 

નગરોમા ંજનાર હતા �યા,ં સાથ ે� ંુલે�,ંુ � ંુકહ��  ંુઅને � ંુકર� ંુ�વા ચો�સ �ચૂનો આપીને 

પોતાની અગાઉ મોક�યા. � ંુતેઓ પોતાની ર�તે કામ કરવા, માદંાઓને સા� કરવા અને 

�વુાતા� �ગટ કરવા સ�ંણૂ� ર�તે �સુ�જ હતા? પાછલા �સગંો દશા�વ ે છે ક� તેઓ આ��મક 

મહા�ભુાવો થયા નહોતા, પણ દ�વ ેઆપેલ સામ�ય�ને લીધ ેતેઓને � કામ કરવા મોકલવામા ં

આ�યા ત ેકામ તેઓએ �ણૂ� ક� � ુઅને પ�રણામો જોઇન ેતેઓ પોત ેઆ�ય�ચ�કત થયા હતા( �કૂ 

૧૦:૧-૨૦).                                                              

 એકવાર તેઓન ે તાલીમ આ�યા બાદ અન ે તેઓ તમાર� ટ�મના અ�ભ� �ગ થયા પછ� 

પર��ણ એ રહ � છે ક� તેઓને “ તમારા હાથ તળે કામ કરનારા ં બનાવવાની ઈ�છા.” તે 

મનોકામનાનો સામનો કરો!! � કામ કરવા દ�વ ેતેઓને તેડયા અને �સુ�જ કયા� તે કામ કરવા 

તેઓને ��ુત કરો અને તેઓની ખાલી જ�યાને �રૂવા અ�ય લોકોન ેદ�વ ઉભા કર� તે માટ� દ�વ પર 

ભરોસો રાખો. ત ે“�વાહ” િવના તમાર� ટ�મ બળવાખોર �કશોરાવ�થામાનંા ંબાળકો �વા થશ,ે 

� �સુ�જ અને તૈયાર છે પણ જવા માટ� કોઈ �થળ નથી.

બ. ટ�મ મીટ�ગોના ંમહ�વન ેિવ��તૃ કરો.                                                                                                    

ટ�મ મીટ�ગ હ�� લુ�ી, �ેમાળ અને સવ � માટ� શીખવાની તક આપનાર હોવી જોઈએ. 

મીટ�ગ પહલ� ા ં � બાબતોન ે �યાનમા ં લેવાની છે તેઓનો એક એ��ડા તૈયાર કરો. દર�ક 

મીટ�ગની શ�આત અને સમાપન �ાથન� ા�વૂક�  કરો.  મીટ�ગની શ�આતમા ં અગ�યની 

�ચૂનાઓ આપવાનો સમય ફાળવો ક� �થી ચચા� કરવાનો અને સવાલોના ંઉ�ર આપવા માટ� 

�રૂતો સમય બચી રહ.�  જો હાજર� આપેલ લોકો માટ� સમય મયા��દત હોય તો દર�ક િવષય માટ� 

ક�ટલો સમય જશ ે તે િનધા��રત કર�ને મીટ�ગનો સમય ન�� કર� લો. જો એ��ડામા ં ટ�મ 

સ�યોના ંર�પોટ�ન ેઆવર� લેવામા ંઆ�યો હોય તો દર�ક ર�પોટ�  માટ�નો સમય જણાવો, અને કયા 

િવષયમા ંભાર �કુવા� ંુછે તે જણાવો. અથવા મીટ�ગમા ંક�વળ ��ુય ��ુો જણાવો અને બાક�નો 

ર�પોટ�  લે�ખતમા ંઆપવા જણાવો.                                                                    

ટ�મ મીટ�ગનો સમય ઘણો ��ૂયવાન છે. તે સમયનો ઉપયોગ �ેરણા આપવા, �દશા ક� 

�ાધા�યમા ંફ�રફાર કરવા અને સવન� ે ઉપયોગી મા�હતી આપીને ડહાપણથી કરો. દર�ક �ય��તન ે

�ધુારા માટ�ના શ�દો ખાનગીમા ં કહવ� ા જોઈએ. ટ�મના સ�યો વ�ચેના સબંધંોમા ં રહલ�  

સમ�યાને પારખવા માટ� પણ એક લીડર તર�ક� તમારા માટ� ટ�મ મીટ�ગ મહ�વની થઇ શક�.                                                                                                               

ટ�મના ક�ટલાકં સ�યોન ેબાકાત કર� દ�નાર અ�કુ લોકોન ે�યાનમા ંરાખો અને પોતાના કરતા 

અલગ હોય એવી �િૂમકા ધરાવનાર લોકો સાથ ેપણ સારા ંસબંધંોનો િવકાસ કરવા ટ�મના 

સ�યોન ે�ો�સા�હત કરો.  
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ક. સાથ ેસમય પસાર કરો.                                                                                

�મ સમય મળે તેમ એકબી�ની સાથ ે રહવ� ામા ં આનદં કરો.  ત ે �માણ ે કરવા 

સ�ના�મક ર�તો માટ� દ�વન ે�ાથન� ા કરો – ઘરના ંકામ સાથ ેકરવા, સાથ ેમળ�ન ેભોજન 

ખાવા ક� ચા પીવા માટ� બહાર જ�.ંુ આ એવા સમયો છે � સબંધંોન ેગાઢ બનાવ ેછે. એક 

ટ�મની રચના કરવા માટ� એકબી�ની સાથ ેસગંત કરવી એક અગ�ય� ંુપા� ંુછે, અને 

ુકામ ��ંૂ ના થ� ંુહોય તોપણ તે સમયનો બગાડ નથી. એકબી�ના ં�વનની વાતો 

સાભંળ�ન ેસાથ ેમળ�ન ેહસતા અને રડતા શીખો.

ડ. સાવધ રહો.                                                                                              

 “ � નાના ંિશયાળવા,ં �ા�ાવાડ�ઓન ે ભેલાડ� છે” તેઓથી સાવધ રહો: સબંધંોમા ંચીડ 

ચડ� એવી નાની નાની બાબતો � મનમા ંસા�યા કર� છે અને સમય જતા િવશાળ�પ 

ધારણ કર� છે.(ગીતો� ંુગીત ૨:૧૫).  �ાથન� ા અને ડહાપણની સાથ ેતેઓનો િનવડેો 

લાવો. તેઓને ઉ�ેશીને બોલવાનો સમય, અ�ભગમની માફક ઘણો િનણા�યક હોય છે. “ 

ુઠપકો દ�નાર �ાનીની વાત આ�ા�ંકત કાનમા ંસોનાના ં �ંડળ તથા ચો�ખા સોનાના 

ુ�ષૂણ �વી છે” (નીિત. ૨૫:૧૨). તમારા ંશ�દો �ભવશ ેક� સોનાના આ�ષૂણ �વા થશ ે

ત ેતમ ેકયા �સગેં ( સમયે) બોલો છો તેના ંપર આધા�રત છે. નીિતવચનો� ંુ��ુતક 

સબંધંો �ગેના ં�ાનથી ભર�લ એક અદ�તુ ર�ન છે. દરરોજ એક ક� બ ેપર મનન કરવા 

સમય કાઢો અને �ઝુ�ઝુ કાઢવા માટ� તમ ેએક �ડા ભડંારને બાધંી શકશો. 

૫. અિતશય �ય�તતાથી કથળ� જવાને ટાળો                                                         

સેવામા ંપડતીના કારણોમા ંએક છે ભાવના�મક અને આ��મક ર�તે કથળ� જ�.ંુ જ�રતો 

અિતશય વધાર� હોય શક� અને લોકોની માગંણીઓ પણ આપણન ે�રૂ��રૂ� ખાઈ કાઢનાર� હોય 

શક�. જો તમે કાળ� ના રાખશો તો તમન ેએવી લાગણીઓ થશ ેક� �ણ ેઆખા જગતનો બોજ 

તમારા ખભા ઉપર છે અને જો તમે થોડો િવરામ લેવા માટ� ઉભા રહશ� ો તો ત ેસઘ�ં તમાર� 

ુઆસપાસ ગબડ� પડશ.ે તે શ� ુતરફ� ંુ�ઠા� ંુઅને અહકંાર છે. કામ દ�વ� ંુછે, અને લોકો પણ 

તેમના જ છે, તમારા ન�હ. ઈ�નુા �વનનો અ�યાસ કરો. તેમના �વનમા ંએવા પણ સમયો 

હતા જયાર� તે પોત ેએકલા એકાતંમા ંચા�યા ગયા, અ�કુ વખત ે િશ�યોની સાથ ેએકાતંમા ં

ચા�યા ગયા, અને એવા પણ સમયો હતા જયાર� લોકો તેમની હાજર� માટ� આ�� કરતા પણ તે 

�યાથંી ચા�યા ગયા. સમય� ંુદબાણ જો કોઈના પર ભાર� હો� ંુજોઈએ તો ત ેઇ� ુપાસે હ�,ંુ 

જગતન ેબદલવા  તેમની પાસે ક�વળ �ણ વષ� અને તાલીમ અને �સુ�જ કરવા તેમની પાસે 
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પાસે ક�વળ બાર િશ�યો હતા. છતા,ં તેમણ ે તૈયાર� કરવા, આરામ કરવા, �ાથન� ા કરવા, 

��ૂયાકંન કરવા અને �ય��તગત સબંધંોનો િવકાસ કરવા સમય કાઢયો. દ�વની પાસે બેકઅપ 

યોજના નહોતી.

કંઠ�થ કરો: 

યોહાન ૧૩:૩૫ –જો તમે એકબી� પર �ેમ રાખો, તો તેથી સવ � માણસો �ણશ ેક� તમે 

મારા િશ�યો છો.

 �ફલી�પી ૨:૨-૪ – તો મારો આનદં એવી ર�ત ે સ�ંણૂ� કરો ક�, તમ ે એક જ મનના થાઓ, એક 

સરખો �ેમ રાખો, એક �વના તથા એક �દલના થાઓ. પ�ાપ�ીથી ક� િમ�યા�ભમાનથી 

કંઇ ન કરો, દર�ક� ન� ભાવથી પોતાના ંકરતા ંબી�ઓને ઉ�મ ગણવા. તમે દર�ક પોતાના 

�હત પર જ ન�હ, પણ બી�ઓના �હત પર પણ લ� રાખો.

ચાવી�પ સ�ય:                                                                                        

 િવિવધ �કારના ંલોકો એક હ��  ુમાટ� અન ે એકબી� ��ય ે �ેમ �ગટ કરવા માટ� એક “ શર�ર�પ” 

થાય એવી ર�તે ટ�મની રચના કરવી તે લીડરશીપનો સાર છે. 

તમારા �િતભાવ :                                                                                        

 ૧. તમારા દશન� ન ે િસ�ધ કરવા જો “�વ�નોની ટ�મ” તમ ે પસદં કરો તો તમ ે કોન ે અન ે ક�મ પસદં 

કરશો? 

 ૨. હાલમા ંતમ ે � ટ�મના સ�ય છો ત ે ટ�મમા ં��ુય પડકારો તમન ે કયા દ�ખાય છે? ટ�મની 

નબળાઈઓ અને શ��તઓ કઈ છે? આ કઠણ સવાલો છે એ� ંુતમને કદાચ લાગ ેતોપણ એક 

લીડર તર�ક� તમાર� ઉ�ર આપવાના આ આવ�યક સવાલો છે.

ુવ� અ�યાસ અથ�:                                                                                       

ુ�મ કોલી�સ �ારા �લ�ખત �ડૂ � �ેટ(કોલી�સ, ૨૦૦૧) 

પે��ક લે�સીયોની �ારા �લ�ખત ધ ફાઈવ ડાય- ફં�શનસ ઓફ એ ટ�મ (લે�સીયોની,૨૦૦૨)                           

પીટર સ�જ �ારા �લ�ખત ધ �ફ�થ ડ�સી�લીન ( સ�જ, ૨૦૦૬) 

પાઠ ૧૦: ટ�મવક�  – ચાવી
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ુઆ�િનક એ�તેરોને ઉભી કરવી

“ માર� પાછળ ચાલો.” ગાલીલ સ��ુના ંપથરાળ �કનાર� પોતાની �ળોન ે સાધંતા બ ે

માછ�મારોને ઈ�એુ �થમ આ શ�દો ક�ા હતા; તેઓનો તાક�દનો �િતભાવ એ ર�ો ક� તરત 

તેઓ પોતાની �ળો �કૂ� દઈન ેતેમની પાછળ ચાલવા લા�યા. ત ેશ�દો આ� પણ તે તેમના 

ુિશ�યોન ેબોલી ર�ા છે. “ � ંુબીશ મા, ક�મ ક� મ� તારો ઉ�ધાર કય� છે; મ� તા�ં નામ લઈન ેબોલા�યો 

છે, � ંુમારો છે.” (યશાયા ૪૩:૧) આખી ��ૃ�ટના સ�નહારની સાથ ેિનકટનો સબંધં રાખવો એ 

ુતમારા �વનપય�ત� ંુ �ાથિમક તે� ં છે, � સ�નહાર તમાર� અને તમારા �વનની હર�ક 

પ�ર��થિતઓની કાળ� રાખે છે, તમારા �દયન ેસાભંળે છે, તમારા માથાના ંવાળની ગણતર� 

રાખે છે અને ત ેદરરોજ �દલાસો, ડહાપણ અને �ો�સાહન આપે છે (�કૂ ૧૨:૭). 

ુ ુ ુપણ ત ેદ�વના ંરા�યના હ��  ુમાટ� બી� ંએક તે�,ં � હ� વધાર� ચો�સ છે, � આપણા 

ૃ�ય��તગત �પાદાનો, �ય��ત�વ અને પ�ર��થિતઓ અ�સુાર વહચ� વામા ંઆવ ેછે, પણ આપે છે. 

ુક�ટલાકં લોકો માટ� તે� ંઘ� ંુશ��તશાળ� અને કામ િવશાળ હોય છે � �ણૂ� કરવા આખા �વનની 

ુજ�ર પડ� છે. િવ�લયમ િવ�બરફોસ� � ��લે�ડમા ં�લુામીની કાયદાક�ય �થાની િવ��ધ ઉભા 

ુથયા, તેન ેએ �માણે� ંુ�વતંપય�ત� ંુતે� ંહ�,ંુ અને એ �માણ ેપાઉલન ેપણ હ�.ંુ  

ુ મારો અ�ભુવ ર�ો છે ક� મોટા ભાગની મ�હલાઓ માટ� આ બી� ક�ા� ંુતે� ંઆપણા 

�વનના ંિવિવધ પ�ર�થિતઓ �માણ ેઅલગ અલગ હોય છે.   

ુ  પાઠ ૧૧: અ�કરણ કરવા તેડાયેલા 
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ુમારા માટ� �ય��તગત ધોરણ,ે �વનના તબ�ા િવિવધ �તરના ર�ા: િવ�ાથ�, �વાન પ�ની, 

મ�મી, કોપ�ર�ટ કાર�કદ�, સેવા અને િન�િૃ�. દર�ક તબ�ામા ં ઈ��ુ ંુ અ�કુરણ કરવા મન ે

તેડવામા ંઆવી પણ � �થળોએ મન ે�કૂવામા ંઆવી અને � કામ કરવા મન ેતૈયાર કરવામા ં

આવી તે ઘણા અલગ હતા. માર� � બોધ શીખવો પડ�ો ત ેહતો ક� દરરોજ, �વનના ંહર�ક 

તબ�ામા,ં મારા �વન� ંુ�ાથિમક �યાન, “ મારો �ોસ ઉઠાવીને તેમની પાછળ ચાલવા� ંુહ�.ંુ” 

(માક�  ૮:૩૪).                                              

તેમના તેડાને હમંેશા �પ�ટતાથી સાભંળ�ન ેઅને તેમના ંપગલાઓમા ંહમંેશા ચાલીન ે� ું

ુમા�ં �વન �વી � ંએ� ંુકહવ� ાનો ઢ�ગ � ંકર�શ ન�હ. મારા શ�આતના ંવષ�મા ં� ંલોકોન ે�શુ ુ ુ

કરનાર �ય��ત હતી, અને � ંિવચારતી ક� જો � ંલોકોન ે�શુ રાખીશ તો � ંદ�વને �શુ રાખીશ. પણ ુ ુ ુ

તે બાબત ઘણી કઠણ થઇ પડ� જયાર� એક �ય��તન ે�શુ કરવાનો મતલબ બી� �ય��ત ના�શુ 

ુકરવામા ંકર� ંુથ�!ંુ આખર� જયાર� મ� શોધી કાઢ� ંુક� માર� મા�ં �વન એકમા� ��નુી સામે 

�વવા� ંુછે �યાર� �વનના ં�ચંુવાડા અને જ�ટલતાનો ઉક�લ આ�યો અને �મણ ેમન ેઅ�કુરણ 

કરવા તેડ� તેમન ેઆધીન થઈન ેદરરોજ �વન �વવા સરળતા આવી.

ુ ુ૧. તે�ં � ંછે?                                                                                             

ુઘણા લોકો એક િવશષે તે� ંક� “ �યવસાય” (લેટ�ન ભાષા �યોગમાથંી “ તેડ�”ંુ ) હોવા િવષ ે

ુવાતો કર� છે, પણ ક�લૂ કરશ ેન�હ ક� જો “તે�”ં છે તો “તેડનાર” પણ હોવો જોઈએ. પણ આપણ ે

���તીઓ એ િવ�ાસમા ંઅજોડ છ�એ. ઓસ ગીનીસ, “ધ કોલ” નામના પોતાના ��ુતકમા ં

તેડાની �યા�યા આ �માણ ેઆપે છે,      “એક સ�ય ક� �રૂા િનણ�યની સાથ ેદ�વ આપણન ેતેમની 

પાસે તેડ� છે ક� �થી � સવ �આપણ ેછ�એ, આપણ ે� સઘ�ં કર�એ અને આપણી પાસે � સઘ�ં છે 

તે તેમના આદ�શ અને સેવા કરવાના ં��યતરમા ં િવશષે સમપ�ણ અને ગિતની સાથ ે�વન 

�વવા માટ� રોકાણ કરવામા ંઆવ.ે” (ગીનીસ, ૨૦૦૩, પાન ૪). અથા�ત � ંમારા �યવસાયમા ંુ

ુકો���ટુર સો�ટવરેની ડ�ઝાઇન તૈયાર ક�ં, ઘર� �બમાર બાળકન ે�દલાસો આ�,ંુ ક� મારા પિતની 

ુસાથ ેરાિ� ભોજન કરવા હોટલમા ં�� � ંત ેસઘ�ં મન ે�મણ ેતેડ� છે તેમને માટ� ક�ં �.ં ુ

“વચનથી ક� કાય�થી � કંઇ તમ ે કરો, ત ે સવ � �� ુઈ�નુ ે નામ ે કરો, અન ે ત ે �ારા દ�વ બાપની 

આભાર��િુત કરો.” (કોલો�સી ૩:૧૭). જો માર� સાથ ેતેમને લઇ જવામા ંશરમ લાગતી હોય તો � ું

જતી નથી. માર� � કહ��  ંુન જોઈએ ત ેજો � ંક� ં� ંતો � ં�� ંુ� ંક� તેમણ ેમને સાભંળ� છે, અને માર� ુ ુ ુ

તરત માફ� માગંવાની જ�રત છે. તેમણ ેક� ંુછે ક� ત ેમને કદ� પણ �યાગશ ેન�હ, તેથી � ં�� ંુ� ંક� ુ

ુ ુ ુતે �એ છે અને � ં� સઘ�ં ક�,ં ક�ં અને િવચા�ં ત ેત ે�ણ ેછે.                                                                                   ુ ુ

ુ  પાઠ ૧૧: અ�કરણ કરવા તેડાયેલા 
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ુ ુઘણા લોકોના ંમનમા ંએવો �યાલ છે ક� સેવાને માટ� મળ� ંુતે� ં“ ઉ�ચ ક�ા� ંુતે�”ં છે જયાર� 
ુ�યવસાયમા ંજવા� ંુતે� ંથોડા ઉતરતા ક�ા� ંુછે. મ� મારા �વનમા ંબનેં તેડાનો અ�ભુવ કય� 

ૂ ુ ુછે. �ાથિમક ��લમા ંબ ેબાળકોની “ ઘરમા ંરહન� ાર” માતા તર�ક�, મન ેએ� ંલા�� ંક� �ણ ેદ�વ 
ૂમન ે�યવસાયના �ે�મા ંપરત ફરવા જણાવી ર�ા હોય. મારા પિતની મ�ંર�થી, મ� િવચારને 

મા�ય કય� અને મા� એક મ�હનામા,ં �યવસાયના �ે�મા ંદસ વષ� ગેરહાજર ર�ા બાદ, � ંત ેજ ુ
�યવસાયમા ંતે જ કંપનીમા ંતે જ �થળે પરત ફર�. �ણ મ�હના બાદ કંપનીએ નવી ભરતી 
કરવા� ંુબધં કર� દ��,ંુ પણ યો�ય સમયે દ�વ ેમારા �દયમા ંવાત કર� હતી. � ં�યા ંઅઢાર વષ� ુ
રહ�, અને �યારબાદ સમાન �પ�ટતાથી, મ� ��� ંુક� હવ ેજવાનો સમય થયો છે. િતતસ ૨:૩,૪ 
�ારા મ� ��� ંુક� દ�વ મને મ�હલાઓની સેવા કરવા માટ� તેડ� ર�ા હતા. મારા િન�િૃ� પછ� મા� છ 
મ�હનામા ંમાર� કંપની વચેાય ગઈ અને થોડા સમયમા ંજ ઓફ�સ પણ બધં કરવામા ંઆવી. તે 
સમય દરિમયાન અમાર� મડંળ�મા ં � ં મ�હલાઓની સેવામા ં ડાયર��ટર બની.  મારા ુ

ુઅ�ભુવમાથંી � ંતમન ેખાતર� કરાવી શ�ં � ંક� �યવસાય માટ� મળતા તેડા કરતા સેવા માટ� ુ
ુમળ� ંુ તે� ં વધાર� યો�ય ક� વધાર� “ આ��મક” ક� મહ�વ� ંુ નથી. ��ુય વાત તેમના તેડાને 

સાભંળ�ન ેઆ�ાધીન થવામા ંછે. 

 તમારા તેડાનો િવકાસ તમ ે કઈ ર�ત ે કરશો? તેનો સરળ જવાબ છે ક� તેડનારની સાથ ેતમ ે
એક �ય��તગત સબંધં �થાિપત કરો. �યારબાદ, ધીરજ અને આ�ાધીનતા છે. તમ ેકોણ છો, તમે 
ક�મ અને કઈ ર�તે અજોડ છો તે દ�વને �છૂો. ત ેએવો સવાલ છે �નો ઉ�ર આપ� ંુતેમને પસદં છે!

ુ ુ૨. ઈ�ને અ�સરવાના �તરાયો :                                                                                    

ઘણા લોકો માટ�, દ�વ તેમની પાસેથી ક� ંુકામ કરાવવા ઈ�છે છે તે �ણ� ંુસમ�યા નથી, 
પણ તે કામ કઈ ર�તે કર� ંુત ેછે!  જયાર� ત ેતમને તેડ� �યાર� કયી બાબતો તેમ� ંુઅ�કુરણ 
કરતા તમન ેરોક� છે?                            

અ. ક�ટલાકં કહ � છે ક� દ�વ � કામ કરવા મન ેજણાવ ેછે તેનો કોઈ મતલબ નથી; તે તક�સગંત 
ુક� કારણદશક�  નથી. દ�વ �યવ�થાના દ�વ છે, પણ ત ેભૌિતક િવ�ની પેલ ેપાર �એ છે 

અને અ�યાર� � બાબતો કદાચ સમજમા ંન આવતી હોય તેઓ આપણા મયા��દત 
દશન� ને પ�રણામે હોય છે. દ�વ ેઈ�ા�હમને પોતા� ંુઘર છોડવા જણા�� ંુઅને એક એવા 
દ�શમા ંજવા ક� ંુ�� ંુનામ હ� રાખવા� ંુબાક� હ�.ંુ(ઉ�પિ� ૧૨:૧). તેમણ ે�ગદ�યોનન ે
હ�રો સૈિનકોને ઘર� મોકલી દ�વા જણા�� ંુઅને એક િવશાળ સૈ�ય સામે ક�વળ �ણ સો 
માણસો સાથ ેમળ�ન ે��ુધ કરવા જણા��.ંુ(�યાયા. ૭:૧-૨૫). ઈ�એુ લાઝરસન ેમરણ 
પામવા દ�ધો, ક�મ ક� �ણ �દવસ પછ� તેન ેસ�વન કરવામા ંઆવનાર હતો.(યોહાન 
૧૧: ૧-૪૩). ���તીઓન ેમાર� નાખનાર અને સતાવનાર એક માણસન ેિવદ�શીઓમા ં

ૃ�વુાતા� �ગટ કરવાના ંકામમા ંદ�વ ેઉપયોગ કય�. (�ે.�.૯:૧૫) પોતાના હ�� ઓુન ે
િસ�ધ કરવા દ�વ બળવાનોન ેન�હ પણ નબળાઓન ેપસદં કર� છે.(૧ કોર��થી ૧:૨૭). 

ુ�તે તો ત ેિવ�ાસની બાબત છે. � ંુ� ંખર�ખર િવ�ાસ ક�ં � ંક� ત ેમને તેડ� ર�ા છે, અને “ ુ
�ણ ેમારામા ંસારા ંકામનો આરંભ કય� ત,ે ઇ� ુ���તના ંદહાડા �ધુી તેને સ�ંણૂ� કરતો 
જશ.ે” (�ફલી�પી ૧:૬)?                

83



બ. ક�ટલાકં લોકો કહ � છે ક� � કામ કરવા દ�વ ેમને ક� ંુછે તે 
ઘ� ંુ કઠણ છે.  તેઓ સાચા છે.  િશ�યતાની �ક�મત 
�કૂવવી પડ� છે. સરળ સમયમા ંતે તમને તમાર� ર�તે 
પસદં કરવા હ� આપશ,ે જયાર� કઠણ સમયમા ં તે 

ુસઘ�ં, તમા�ં �વન પણ માગંી લ ેછે, પણ �તે તો 
અનતં �િતફળ તમન ે�ા�ત થશ ે(�હ� ૧ૂ૧:૬).

ુક. � ં� િવચા�ં � ંત ેદ�વ તરફનો સદં�શ છે ક� માર� પોતાની ુ
ુક�પના છે ત ે� ંકઈ ર�તે �ણી શ�ં? એક કસોટ� છે ક� ુ

દ�વ� ંુ દશન�  દ�વને મ�હમા આપશ ે અને તેમના 
રા�યની ��ૃ�ધ કરશ;ે જયાર� તમારા પોતાના િવચારો 
તમને પોતાને મ�હમા આપશ ે(�હ� ૧ૂ૧).

ડ.  દ�વના ં અવાજને સાભંળતા અને પારખતા ં મને 
આવડ� ંુ નથી.  માર� � કર� ંુ જોઈએ તે ક�વળ 
પ�ર��થિતઓ ન�� કર� ત ે � ંુ સરળ નથી? યોહાન 
૧૦:૨૭ મા ં ઇ� ુ કહ � છે, “મારા ઘટેા ં મારો અવાજ 
સાભંળશ”ે  જો તમ ેતેમના ઘટેા ંછો તો તમે તેમનો 

ુઅવાજ સાભંળશો. ખરો સવાલ આ છે ક� તમા�ં �યાન 
ખ�ચવા �યાસ કરનાર સઘળા ં �પધા��મક 
અવાજોમાથંી તેમના અવાજને � ંુતમે પારખી શકશો? 
એક ના� ંુબાળક તેના માતાનો અવાજ પારખવા શીખ ે
છે ક�મ ક� તેની માતાનો અવાજ �ણીતો હોય છે, એ જ 
ર�તે દ�વની સાથ ે સમય પસાર કર�ને,  તેમના 
�વભાવન ેસમજવા તેમના વચનન ેવાચંવાથી અને 
તેમની સાથ ેઆપણા  સબંધંનો િવકાસ કરવા �ારા 
આપણ ે આપણા િપતાના અવાજને પારખતા ં થઇ 
શક�એ છ�એ. દ�વના ંવચનથી િવરોધાભાષી અવાજને 
જયાર� આપણ ેસાભંળ�એ �યાર� આપણ ે�ણીએ છ�એ 
ક� તે દ�વ નથી.

ક�મ ક� � ઈરાદા � ંતમારા િવષે રા� ંુ� ંતેઓને � ંુ ુ
�� ંુ�,ં એ� ંુયહોવા કહ � છે. એ ઈરાદા ભિવ�યમા ં
તમને આશા આપવા માટ� િવપિ� લગતા ન�હ પણ 
શાિંતને લગતા છે. તમ ે મને હાકં મારશો, ન ે તમે 

ુજઈને માર� �ાથન� ા કરશો,  એટલે � ં તમા�ં ુ
સાભંળ�શ. તમ ેમને શોધશો, ન ેતમે તમારા ખરા 

ૂ�દયથી મને �ંઢશો �યાર� � ં તમને મળ�શ. વળ� ુ
યહોવા કહ � છે, � ંતમન ેમળ�શ.” (યિમ�યા ૨૯:૧૧-ુ
૧૪). 
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ુઆ�િનક એ�તેરોને ઉભી કરવી

� ંમા� ંુ� ંક� દ�વના ંતરફથી મળતા તેડામા ંકોઈ ખામી ુ

હોતી નથી અને તેને સહલ� ાઈથી નજર�દાજ કર� 

શકાય ન�હ. તેમના વચનનો દાવો કરો ક� તમ ેતેમ� ંુ

ુઘ�ંે છો અને તમે તેમના અવાજને સાભંળશો. 

૩. તેડાનો �ગીકાર કરવો 

અ. ઈ�નેુ અ�સુર� ંુએ �વનપય�તનો અને દ� િનક 

િનણ�ય હોય છે.  દર�ક સવાર� ત ે �દવસે તેમને 

અ�સુરવા માર� એક પસદંગી કરવી પડ� છે. મને 

�ને માટ� દ�વ ે તૈયાર કર� હોય તેવા કોઈ પણ 

પડકારનો સામનો � ં કર� શક�શ માટ�  દ�વનો ુ

આભાર માન� ંુ મને પસદં છે,  અને � ં તેમની ુ

ુહાજર�ની સભાનતામા ં આખો �દવસ રહ� શ�ં 

ુએવી માગંણી � ંતેમની પાસે ક�ં �.ં �યારબાદ ુ

આખો �દવસ ત ેતેમની ઈ�છાન ે�ગટ કર� એવો 

ભરોસો � ંરા� ંુ�.ંુ

બ. ઈ�નુા તેડાને અ�સુર� ંુ અને તેમના રા�યના 

ૃહ�� ઓુને માટ� તેમણ ેઆપેલ �પાદાનોને ઉપયોગ 

કરવાથી કદ� કંટાળો આવતો નથી. કદાચ ત ેકામ 

ુહલ�ં ક� �ખૂ�તા�પ લાગ,ે પણ ત ેકામ� ંુમહ�વ છે 

ુ ુક�મ ક� � ંતેમન ેમાટ� ક�ં �.ં “માણસોન ેસા� ન�હ ુ

ુપણ ��નુે સા� છે, એમ સમ�ન ે� કંઇ તમે કરો, 

તે સઘ�ં ખરા �દલથી કરો; ક�મ ક� તમે �ણો છો ક� 

�� ુપાસેથી તમને વારસાનો બદલો મળશ;ે તમે 

તો �� ુ���તની સેવા કરો છો.” (કોલો�સી ૩:૨૩-

૨૪)  વાસણો ધોતી વખત ે “ દ�વની હાજર�નો 

અ�ભુવ કરવા” � શી�યા એવા ભાઈ લોર��સની 

અહ� મન ેયાદ આવ ેછે.  આપણ ેકોઈ �ય��તન ે

���ત પાસે દોર� લાવતા હોય ક� ચેક�કુ� ંુબેલે�સ                     
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 સાચવતા હોય, પણ જો તે કામ દ�વની આધીનતામા ંકરવામા ંઆ�� ંુહોય તો તેઓ બનેં        

�િતફળ �ા�ત કરશ.ે કામનો �કાર વધાર� ત�ય ધરાવતા નથી.

ક. ઈ�નેુ અ�સુરવામા ંસમય મહ�વનો છે. જયાર� આ�ાધીન થવા ઇ� ુઆપણન ેતેડ� 

�યાર� ત ેઆપણન ેકદાચ એવા કામ સ�પ ે� આપણ ેતરત કરવાના ંહોય છે અથવા ત ે

આપણા �દયોન ે તૈયાર કર� ર�ા હોય છે � કામ ભિવ�યમા ં કરવા તે આપણન ે

જણાવી શક�. તે તમન ેઅ�યાર� ક�કુ કરવા જણાવી ર�ા છે એવી ધારણા ના કરો, પણ 

ુતેમના સમયની રાહ �ઓ અને પછ� કામ કરો.(યોહાન ૭:૩-૧૦). ઘણીવાર �ણ ેમ� 

ઈ�છા રાખી છે ક� � ંઈઝરાઈલના ંલોકો �વી થા� �ઓ અર�યમા ં�દવસ દરિમયાન ુ

ુવાદળછાયામા ંઅને રા�ે અ��ન�થભં� ંુઅ�કુરણ કર�ને ચાલતા. તે બાબત ઘણી �ંક� 

અને સરળ દ�ખાય છે, પણ � ંપોતાને યાદ દ�વડા� ંુ� ંક� માર� પાસે મારામા ંપિવ� ુ

આ�મા છે � મને દોર� છે અને માગ�દશન�  આપે છે. 

ડ.  ઈ��ુ ંુ અ�કુરણ કરવાનો ભાવાથ � આપણી આસપાસના લોકોની જ�રતો અને 

માગંણીઓન ે�િતભાવ આપ� ંુજ પડ� એ� ંુપણ આવ�યક નથી. આપણ ેલોકોની દર�ક 

જ�રત અને માગંણીન ે�રૂ� પાડ� ંુજોઈએ એવો જો આપણ ેિવ�ાસ કરતા હોય તો, 

ુજ�રતોની ��ૃ�ધ સાથ ેતેઓની માગં �રૂ� પાડવા દોડતા રહવ� ામા,ં  આપણ ેપોત ે

સતત માનિસક અશાિંતમા ંપોતાન ેપડ�લા જોઈ�.ંુ પણ જો આપણ ેઆપણા તેડાને 

��યતર આપીએ તો �ને માટ� દ�વ ેઆપણન ેતેડયા છે તે કામોને જ આપણ ેકર��,ંુ 

અને � કામો કરવા આપણ ેઅ�મ છ�એ તેઓને માટ� દ�વ અ�ય લોકોન ેઉભા કર� એવો 

ભરોસો રાખી�.ંુ જો આપણ ે ક�વળ જ�રતોને �રૂ� પાડનારા થઈ� ંુ તો આપણ ે � 

આપીએ છ�એ ત ે��ય ેજયાર� લોકો આભારિવહોણા ંક� બેજવાબદાર થશ ે�યાર� આપણ ે

કથળ� જઈ�.ંુ                                                                                        

ઈ. જયાર� અ�કુરણ કરવા ઇ� ુઆપણન ેબોલાવ ે�યાર� આપણી યા�ાના ગતં�ય�થાન� ંુ

દશન�  કદાચ તે દ�ખાડ� ક� ના પણ દ�ખાડ�, તોપણ આગ� ંુપગ� ંુક� ંુલેવા� ંુછે તે જ�ર 

આપણન ેજણાવશ.ે ઇ�ાહ�મ તેમના ગતં�ય�થાનને �ણતા નહોતા, પણ યા�ા શ� 

કરવા �ટ� ંુ�ણતા હતા, જયાર� �હૂન ેઘણી ચો�સ �ચૂનાઓ આપવામા ંઆવી 

હતી. ત ેએ �માણ ેક�મ? ત ેદ�વ છે. “ ક�મ ક� મારા િવચારો તે તમારા િવચારો નથી, તેમ 

તમારા માગ� ત ેમારા માગ� નથી, એમ યહોવા કહ � છે. �મ આકાશો ��ૃવીથી �ચા છે, 

તેમ મારા માગ� તમારા માગ�થી, ને મારા િવચારો તમારા િવચારોથી �ચા છે.” 

(યશાયા ૫૫:૮-૯).  
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ફ.  જયાર� ઇ� ુઆપણન ેતેડ� �યાર� તેમની સાથ ેકામ કરવા � �હાવો �ા�ત થાય છે તેને 

ૃલીધ ેઆપણ ેહમંેશા �ત�તા રાખવી જોઈએ. આપણા િવના પણ તે પોતા� ંુકામ 

કરવા પસદંગી કર� શ�ા હોત; છતા ંપણ તેમણ ેઆપણન ેતેમના સહ-કાય�કરો કયા� 

છે.                                                                                                                                           

ગ. તેમના તેડા� ંુઅ�કુરણ એ �વનપય�ત� ંુસમપ�ણ છે. સમયની સાથ ેપ�ર��થિતઓ 

અને �સગંો તેમજ લ�યાકંો પણ બદલાયા કર�, પણ આપણા તેડાની િન�િૃ� કદ� થતી 

ુનથી. મધર ટ�ર�સા કલક�ાની એક હાઈ-��લમા ંિશ�ણ આપતી હતી ત ેવળેાએ તેમને 

ટ�બી થઇ અને િવ�ામ અને �નુઃ �વ�થ થવા તેમન ેદાજ��લ�ગમા ંમોકલવામા ંઆ�યા. 

ુમાગ�મા ંજતી વળેાએ ��નમા ંતેણીન ેતે� ંમ�� ંુક�, “ તે ગર�બોની મ�યમા ંરહ�ને તેઓને 

માટ� કામ કર�.” તેણીએ ત ેતેડાને “ આદ�શ” તર�ક� ઉ�લે�યો. ત ેતેડાએ તેણીન ેતેમના 

આખા �વનભર કલક�ાના ગર�બો પર ક����ત કરવામા ં મશ�લૂ રાખી. 

(www.ewtn.com – ધ અલ� યસ)� .

૪. તેડાના પર��ણો                                                                                                                     

અ. િમ�યા�ભમાન : ક�ટલાકં લોકો �ઓએ દ�વના ંતેડાને �ા�ત કય� છે તેઓના ંમનમા ં

ુએવી છાપ હોય છે ક� દ�વ ેતેઓને એટલા સા� તેડયા ક�મ ક� તેઓ વધાર� આ��મક, વધાર� 

પિવ� ક� અ�ય લોકો કરતા વધાર� �યાયી છે, પણ પાઉલ કહ � છે, “ પણ દ�વ ે�ાનીઓને 

ુ ુશરમાવવા સા� જગતના �ખૂ�ન ેપસદં કયા� છે, અને શ��તમાનોન ેશરમાવવા સા� 

જગતના િનબ�ળોન ેપસદં કયા� છે.” પાઉલ ેપોત ે િનબ�ળ હોવામા ંઆનદં કરવાની 

પસદંગી કર�, “ ક� �થી ���ત� ંુપરા�મ મારા પર આવી રહ.� ” (૧ કોર��થી ૧:૨૭, ૨ 

કોર��થી ૧૨:૯). અહકંાર એક ખતરનાક પાપ છે � િવનાશ અને દ�વ સાથ ેશ�તુા 

ઉ�પ� કર� છે. (નીિત. ૧૬:૧૮; ૧ િપતર ૫:૫) 

બ. ઈ�યા�: જયાર� આપણ ેકોઈને આપણા કરતા વધાર� સફળ અને આન�ંદત જોઈએ, 

ૃિવશષે કર�ને �પાદાનો અને તેડાથી ભર�રુ લોકોન,ે �યાર� � ંુત ેઆપણન ેના�શુ કર� 

છે? જો એ� ંુહોય તો ઈ�યા� હાજર છે. નીતીવચનો ૧૪:૩૦ આપણન ેચેતવ ેછે ક�, “ 

ઈ�યા� હાડકાનો સડો છે.”                                                                        

ુક.  લોભ: તમ ે� કામ કરો છો તે કામ કરવા તમે તેડાયેલા છો એટલા સા� કરો છો ક� પછ� તે 

ુકામ તમન ેધનવાન કરશ ેએટલા સા� કરો છો? “તમ ેદ�વ અને ��યની સેવા એકસાથ ે

કર� શકો ન�હ” (મા�થી ૬:૨૪). 
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કંઠ�થ કરો:                                                                                                  

નીિતવચનો ૩:૫-૬ – તારા ખરા �દયથી યહોવા પર ભરોસો રાખ, અને તાર� પોતાની જ 

અ�લ પર આધાર ન રાખ. તારા સવ � માગ�મા ંતેમની આણ ��વકાર, એટલે તે તારા 

ર�તાઓ પાધરા કરશ.ે                                                         

ગીતશા� ૩૨:૮ – કયે માગ� તાર� ચાલ� ંુતે � ંતન ેશીખવીશ તથા બતાવીશ; માર� નજર ુ

તારા પર રાખીને � ંતન ેબોધ આપીશ.   ુ

ચાવી�પ સ�ય:  

જયાર� ઇ� ુઆપણન ેતેમ� ંુઅ�કુરણ કરવા તેડ� �યાર� આપણી આગલી યા�ાના સઘળા ંપગલા ં

િવષે આપણ ે�ણકાર હોઈ� ંુન�હ, પણ તે આપણન ેઆગ� ંુપગ� ંુઅને ગતં�ય�થાન દ�ખાડશ ે

અને તે �રૂ� ંુછે.

તમારા �િતભાવ:   

ુ ુ૧. �વનના ંઆ તબ�ામા ંતમા�ં તે� ં� ંુછે?

૨. આ� દ�વ તમન ે� ંુકરવા તેડ� છે?

ુવ� અ�યાસ અથ� : 

ઓસ ગીનીસ �ારા �લ�ખત ધ કોલ (ગીનીસ,૨૦૦૩)                                                                              

રોબટ�  મોર�સ �ારા �લ�ખત ઉપદ�શ �ણેીઓ, “વાય એમ આઈ �હયર?”                               

www.gatewaypeople.com  
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૧. સમી�ા 

આ ��ુ�તકામા ંઆપણ ેઅ�યાસ કર�લ પાઠો �ગ ેજયાર� તમે િવચારો છો �યાર� એવી કઈ �ણ 

બાબતો છે � તમ ેઆશા રાખો છો ક� તમ ેત ેકદ� �લૂશો ન�હ? 

અ. 

બ. 

ક. 
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 ૨. ઉ�સવ 

ૂઆ કોષ� દરિમયાન �થમા ંઅ�ય લોકોએ આપેલ ફાળા �ગ ેિવચાર કરો. આ કોષ� દરિમયાન 

ુતેઓમાનંા દર�કના ફાળા �ગ ેમનન કરો, અને તેઓમાનંા દર�કને સા� �ો�સાહનના શ�દો 

આપવા તમ ેદ�વન ેિવનતંી કરો.
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૧. 

૨. 

૩. 

૪. 

૫. 
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૩. કાય�- સ�પણી                                                                                                                

 કાય-� સ�પણીની આપણી �ાથન� ા:                                                                      

“િપતા, તમારા વચનનો �વશે �કાશ આપ ે છે તેથી તમારો આભાર. � ંતમારો આભાર ુ

ુમા� ંુ� ંક� તમા�ં વચન... �વતં અને સામથથ� ી ભર�રૂ છે... � ંતમારો આભાર મા� ંુ� ંક� [તમે ુ

મન ેઆ�મા આ�યો છે ] � સામથ � અને �ેમનો તથા શાતં અને સ�ં�ુલત મનનો અને િશ�ત અને 

સયંમનો આ�મા છે. તમારા થક� મને સામથ � અને �મતા �ા�ત થયેલ છે... ક�મ ક� [���ત �ારા 

ઉ�ધારના]ં એક નવા કરારની એક સેિવકા અને �બધંક તર�ક�... તમે મને લાયક બનાવી છે.                                                                      

ુ  �તૂકાળની બાબતોન ે �લૂીન ે � ં� બાબતો માર� આગળ છે તેઓન ે સા� આગળ ધ� ંુ�.ં � ંુ ુ

���તની સાથ ેવધ�તભેં જડાયેલ �;ં તોપણ � ં�� ંુ�;ં તોપણ � ંન�હ; પણ ���ત મારામા ં�વ ેુ ુ

છે. અને � �વન � ંહાલમા ંમારા દ�હમા ં�� ંુ� ંતે દ�વના ંદ�કરા પરના મારા િવ�ાસથી �� ંુ�,ં ુ

�ણ ેમારા પર �ેમ રા�યો અને માર� ખાતર પોતા� ંુ�વન આ��.ંુ

 આ� � ંદ�વના ંવચનની સાથ ેસહમત થા� �.ં િપતા, � ંતમારા કથનોની સાથ ેસમંતી ુ ુ

ૂઆપીને સમિપ�ત થા� �.ં તમારા વચનો માર� ���ટથી �ર જશ ેન�હ; તેઓને � ંમારા �દયમા ંુ

ુ ુસઘંર� રાખીશ. ક�મ ક� તેઓ માર� સા� �વન છે, અને મારા શર�રને સા� તે સા�પ� ંુઅને 

�વા��ય છે. � ંમારા �દયન ે�ણૂ� ખતંથી કાળ� રાખીશ ક�મ ક� તેમાથંી જ �વનનો ઉદભવ છે.ુ

ૂઆ� � ંદયા અને ભલાઈ અને સ�યન ેમારાથી �ર થવા દઈશ ન�હ. તેઓને � ંમારા ગળામા ંુ ુ

ૃબાધંીશ; તેઓને � ંમારા �દયપટ પર લખી રાખીશ. �થી � ંદ�વ અને માણસોની નજરમા ં�પા, ુ ુ

ુસાર� સમજણ અને ઉ�ચ સ�માન �ા�ત કર� શ�ં.

આ� મારો આનદં અને ઈ�છા ��નુા િનયમમા ંછે, અને તેમના િનયમમા ં� ંમાર� ટ�વ ુ

�જુબ રાત અને �દવસ મનન કર�શ. માટ� � ંનદ�ની પાસે રોપાયેલ ઝાડના ં�વી �,ં માર� ુ

પોતાની ઋ� ુ�માણ ેફળ લાવવા તૈયાર; મારા પાન પણ �કુાઈ ક� કરમાઈ જનાર નથી, અને � 

સઘ�ં � ંકર�શ તે સ��ૃધ થશ.ે                   ુ

 હવ,ે ���તમા ંમન ે િવજયઘોષમા ંદોર� જનાર દ�વન ે ધ�યવાદ હો! 

ુતેમના નામે � ં�ાથન� ા ક�ં �,ં આમીન.” (કોપલે�ડ, ૨૦૦૫, પાન ૧૩૫, ૧૩૬)ુ
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