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ૃદ�વ ે તમન ે�પાની ભેટ આપીને તેડયા છે. વા�તિવકતામા ંતો, આ �કારના સમય માટ� જ તમ ે

દ�વના રા�ય પાસે આ�યા છો. આ ઘ� ંુમહ�વ� ંુછે ક� તમ ેઆ ઐિતહાિસક �દવસોની તકોને ઝડપી 

લો. 

આપણા સમયના પડકારોને ઝીલવા માટ� આપણ ેદશન� , અ�ભષેક અને સતત ગહન થતા દ�વ 

ુસાથનેા સબંધં ધરાવનાર લીડરો થવા� ંુછે. �વન��તક ના �થં ૨ ના આ િવષયો છે. �થં ૧ ની 

માફક, આ નાની ��ુ�તકા �ય��તગત અને સેવાક�ય ��ૃ�ધ માટ�ની પ�રચય ��ુ�તકા થવાના હ�� સુર 

તૈયાર કરવામા ંઆવી છે. 

�ણ ��ુય િવષયોન ેઉ�ેશીને આ ��ુતકમા ંસ�ર પાઠો લખવામા ંઆ�યા છે:

તમારા કારભાર�પણા હઠ� ળ �કુ�લ તમારા �વન અને સેવા માટ� દ�વ ેતમન ેઆપેલ દશન� . 

પિવ� આ�માના સામ�ય�મા ં�વ� ંુઅને સેવાકાય� કર�.ંુ 

મ�ય�થી, આ��મક ��ુધ અને આરાધના વડ� દ�શો� ંુબદલાણ કર�.ંુ

    
ુ�થં ૧ ની માફક �વન��તકના  આ �થંમાથંી મહ�મ લાભ લેવા માટ� અમે આ �ચૂનો આપીએ 

છ�એ:

વાચંતી વળેાએ �ાથન� ા કરો.  પિવ� આ�માન ે�ાથન� ા કરો ક� ત ેતમાર� સમ� સ�ય �ગટ કર� 

અને તમ ેશીખેલ સ�યોન ેઅમલમા ં�કૂવા સહાય કર�. 

ુ��ુલા બાઈબલની સાથ ે �વન��તકનો અ�યાસ કરો. બાઈબલના સમ� શા�ભાગોન ે

�વન��ુતકમા ંલ�યા નથી. ક�વળ કલમના સદંભ� લખવામા ંઆ�યા છે. તે� ંુએક કારણ છે. 

તમારા બાઈબલમાનંા શા�ભાગો� ંુિનર��ણ દ�વના વચનના આ શ��તશાળ� સ�યોની સાથ ે

તમન ેવ� ુમા�હતીસભર થવામા ંસહાયતા આપશ.ે 

��યેક સ�તાહ � એક સેશનનો અ�યાસ કરો. સતત એક સ�તાહ �ધુી એક જ પાઠ� ંુવાચંન 

ચાવી�પ સ�ય અને ��ુય િવચારધારાને તમારા મન અમે તમારા આ�મામા ં બેસાડવામા ં

સહાયક �રૂવાર થશ.ે

દર�ક પાઠને �તે આપેલ બાઈબલની કલમન ેકંઠ�થ કરો. એક સેવક તર�ક� તમાર� પાસેના 

ુસૌથી મહાન ઓ�રોમા�ં ંુએક ઓ�ર શા�વચન �ગે� ંુતમા�ં �ાન છે. તમારા �દયમા ંતમ ે

સ�ં�હત કર�લ દ�વના વચનનો ઉપયોગ પિવ� આ�મા કરશ.ે 

દર�ક પાઠમા ંરહલ�  ચાવી�પ સ�ય� ંુમનન કરો. આ સ�યો તમારા �વનન ેબદલી શક� છે. 

તમારા આ�માના �ડાણમા ંઆ �વનદાયક િવષયવ��ઓુન ે�કૂ�ને તમારા �વનમા ંકામ 

કરવાની પરવાનગી તમ ેપિવ� આ�માન ેઆપો.

તમ ે� શીખો તેન ેઅમલમા ં�કૂવા યોજના ઘડો. દર�ક પાઠના �તે આપવામા ંઆવલે “તમારા 

�િતભાવ” િવભાગમા ં  �વનદાયક સ�યન ે�વન બદલનાર કાય�મા ંફ�રવી કાઢવાની તક 

તમાર� પાસે રહલ�  છે!

 ��તાવના
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ુ�વન��તક ના આ બી� �થં માટ� લેખનના ંઘણા સ�મ સાથી મન ે �ા�ત થયા તેના માટ� � ું

ુઘણો આભાર� અને ધ�ય �.ં ડ�લ ઇવર��ટ પાસે મ� અ�યાર �ધુી જોયેલ સૌથી ત�ંર�ત અને ઉ�સાહ� 

ુમડંળ� છે. ત ેએક મડંળ� �થાપક, સેવામા ંઘણા �વાન લોકોન ે િશ�ય બનાવનાર અને પોતાની 

મડંળ�ના એક �ેમાળ પાળક છે. આ �થંમા ંઅડધા ભાગના પાઠોને તેમના વડ� લખવામા ંઆ�યા 

ૃ ુહોવાને લીધ ે� ંમાર� �ત�તા તેમના �ધુી િવ�તા�ં �.ંુ

ુ �વન��તક ના �થં ૨ સાથ ે �યવહાર કરવાન ે લીધ ેદ�વ તમન ે આિશષ આપો અન ે ત ે તમન ે

બદલો. તમ ેતેમના દશન� મા ં�યાનક����ત, તેમના આ�મા થક� સામ�ય�વાન અને તેમની હાજર�મા ં

પ�રવત�ન પામતા રહો. 

ડ�િવડ િશબલી                                                                                                                                                                                           

��ખુ, �લોબલ એડવા�સ         



જયાર� �બલ અને વોનેટ �ાઈટ� ૧૯૫૧મા ં ���ત માટ� ક��પસ �સેડ 

સેવાકાય�નો �ારંભ કય� �યાર� ઇ� ુ���તના દાસો થવા તેઓએ એક લે�ખત 

કરાર પર સહ� કર� હતી. ડૉ. અને �ીમતી �ાઈટ  પચાસ વષ�થી વધાર� 

દરરોજ તેઓના ધણીની ઈ�છા �જુબ સેવા કરવાને સમિપ�ત થઈન ેપોતાના 

�દવસની શ�આત કરતા. 

સમ� બાઈબલમા ંલેખકો “ દ�વના દાસો” અને “ ઇ� ુ���તના દાસો” થવા 

�ગ ેવારંવાર ઉ�લેખ કર� છે. (રોમન ૧:૧; ગલાતી ૧:૧૦; િતતસ ૧:૧; 
ૂ ુયા�બ ૧:૧; ૨ િપતર ૧:૧; ય�દા ૧ વાચંો). � લોકો ���તની ��તા હઠ� ળ ૂ

નથી એવા લોકો “ પાપના દાસો” (રોમન ૬:૧૭), “ અ�દુધતાના દાસો” 

(રોમન ૬:૧૯) અન ે “ ��ટાચારના દાસો” (૨ િપતર ૨:૧૯) છે. પરં� ુહવ ે

જયાર� આપણ ે ���તના છ�એ �યાર� આપણ ે “ દ�વના દાસો” અને “ 

�યાયીપણાના દાસો” થવા� ંુછે. (રોમન ૬:૧૬-૨૩ વાચંો). 

છેવટ� આપણ ેકોઈકની તો સેવા કર��:ંુ દ�વ અથવા શતેાન અથવા 

પોતાની. તમ ેકોના દાસો છો? �વુાતા�ના એક સેવક તર�ક� તમ ેદોરવા 

અને સેવા કરવાના બનેં કામ કરવા તેડાયેલા છો. આપણ ેસેવા કર�ને 

દોરવણી આપીએ છ�એ, અને ત ે�ગ ેઇ�નુા �વો બીજો કોઈ ઉ�મ 

ન�નૂો ના હોય શક�. 

ુ૧. ઇ� સેવા કરનાર લીડરનો ન�નૂો છે. કઈ ર�તે સેવા કરવી, કઈ 

ર�તે દ�વની સેવા કરવી અને કઈ ર�તે લોકોની સેવા કરવી ત ે�ગેનો 

ન�નૂો ઇ� ુજ છે. (૧ િપતર ૨:૨૧ વાચંો). દ�વ બાપ તેમના દ�કરા 

ઇ� ુ ���તન,ે “ મારો સેવક... �મા ંમારો �વ સ�ં�ુટ છે” કહ � છે. 

( યશાયા ૪૨: ૧) .  જયાર� આપણ ે આપણા શર�રના દર�ક 

અવયવોન ે ���તની ��તુા હઠ� ળ લાવીએ છ�એ અને તેમની 

માફક સેવા કર�એ છ�એ �યાર� આપણ ેપણ આપણા �વગ�ય 

બાપના �દયન ે સ�ં�ુટ કર� શક�એ છ�એ. (સફા�યા ૩:૧૭ 

વાચંો). 

ચક કો�સન, તેમના ��ુતક, �ક�ગડમસ ઇન ક��લીકટ મા ં

લખ ે છે ક� “ ઇ�એુ બી�ઓની સેવા પહલ� ા કર�; �ઓની 

સાથ ે કોઈ બોલ� ંુ નહો� ંુ તેઓની સાથ ે ઇ� ુ બો�યા; ત ે

સમાજના સૌથી નીચલી ક�ાના ગણાતા લોકો સાથ ે

જ�યા;  �ઓ અ�તોન ે અડયા.  તેમની પાસે કોઈ 

િસ�હાસન,  કોઈ રાજ�ગુટ,  ક� દાસો અને સ�સ�જ 

ચોક�દારો� ંુટો�ં પણ નહોતા. ઉછ�ની લીધેલ ગૌશાળા 

અને ઉછ�ની લીધેલ કબરના સમયગાળાના ચોકઠામા ં

તેમ� ંુ �વન સમેટાઈ �ય છે.” આપણ ે આપણા 

��નુા ન�નૂા� ંુઅ�કુરણ કરવા� ંુછે અને લોકોની 

સેવા કર�ને દ�વની સેવા કરવા� ંુ છે.  ( મા�થી 

૧૦:૨૪; ૧ િપતર ૨:૨૧-૨૩ વાચંો). 
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પસદંગીથી દાસ

�ં તમને ખચીત ખચીત ુ

ક�ં �ં ક�, ચાકર પોતાના ુ

શેઠ કરતા ંમોટો નથી; 

અને � મોકલાયેલો તે 

પોતાના મોકલનાર 

કરતા ંમોટો નથી. જો તમે 

એ વાતો �ણીને તેઓને 

પાળો, તો તમને ધ�ય છે.  

યોહાન ૧૩:૧૬-૧૭ 

માક�  ૧૦:૪૨-૪૫; �કૂ ૨૨:૨૪-૨૬; 
યોહાન ૧૩:૧૨-૧૭; �કટ�કરણ ૧૯:૫ વાચંો 
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૨. સાચા આ��મક લીડરો પોતાની પસદંગીથી દાસો 

થાય છે.  અિન�છાએ કરવામા ં આવતી �લુામી 

ુકદાચ માનવ�િતના િવ��ધના  સૌથી મોટા 

પાપોમા�ં ંુ એક શ� પાપ છે.  પરં� ુ ���તમાનંી 

પોતાની ઓળખન ે �ણીને આપણ ે બી�ઓની સેવા 

�વ�ેછાએ કરવાની પસદંગી કર� શક�એ છ�એ. આપણ ે

�વ�ેછાએ સેવા કર�એ છ�એ ક�મ ક� ���તમાનંી આપણી 

ગૌરવી ઓળખન ેઆપણ ે�ણીએ છ�એ. આપણ ેદ�વના 

સતંાનો અને ���તના ંએલચીઓ છ�એ. (યોહાન ૧:૧૨; ૨ 

કોર��થી ૫:૨૦). દ�વ ેઆપણન ેઆ ઉ�ત પદવી આપી છે. 

આ �રુ��ત પદવીમા ંરહ�ને આપણ ેસેવા કરવાની પસદંગી 

કર� શક�એ છ�એ.  પાઉલ વારંવાર પોતાન ેએક “ ઇ� ુ���તના 

બધંાયેલ- દાસ” તર�ક�નો ઉ�લેખ કર� છે. (રોમન ૧:૧; �ફલી�પી 

૧:૧ વાચંો). બધંાયેલ – દાસ પોતાની પસદંગીથી થયેલ દાસ 

ૂથતા હતા. �નો કરાર હઠ� ળ, એક �હ� ૂદાસ પોતાના મા�લકની 

સેવા કયા� બાદ પોતાના મા�લકને છોડવા માટ� િવક�પ ધરાવતો 

હતો.  એવા સમયો આવતા જયાર� દાસ તેના સમ� �વન 

દરિમયાન રા� �શુીથી પોતાના ધણી સાથ ે રહ�ને તેની �વનભર 

સેવા કરવાની પસદંગી કરતો. ત ેએ� ંુકરતો ક�મ ક� ત ેતેના ધણીન ે

�ેમ કરતો અને તેન ેતેના ઘરમા ંસલામતી �ા�ત થયેલ હતી. એ જ 

ર�તે, ���ત ��યેના આપણા �ેમન ે લીધ ે આપણા બાક�ના ં સમ� 

�વનભર તેમની અને તેમના હ�� ઓુની સેવા કરવા આપણ ે રા� 

�શુીથી પસદંગી કર�એ છ�એ. (િનગ�મન ૨૧:૧-૬ વાચંો). 

ુ૩. આ નવા �ગ માટ� એક નવા �કારના લીડરની �થૂંણી દ�વ કર� ર�ા 

છે. ઈ�એુ પોતાના રા�યન ે માટ� લીડરશીપ શલૈીનો આપેલ ન�નૂો અન ે

િન��ુ�ત આ જગતમા ં જોવા મળતી ભાર�ખમ લીડરશીપથી ત�ન 

િવપર�ત હોય છે. ���તના ંરાજયમા ંન�જનો, દબાવનારા ન�હ, ��ૃવી� ંુ

ૂવતન પામશ.ે  (મા�થી ૫:૫ વાચંો). જગતની પ�ધિતમા,ં લોકો �લમો 

અને બળથી અિધકાર કર� છે. ���તના ંરાજયમા,ં આપણ ેપોતાન ેન� 

ૂકર�ને અને સેવા કર�ને અિધકાર કર�એ છ�એ. (યા�બ ૪: ૬,૧૦ વાચંો). 

દ�વ �ની �થૂંણી કર� ર�ા છે ત ેનવા લીડરમા ંઉ�તાઈ િવનાનો અ�ભષેક, 

�ુરા�હ િવનાની નીડરતા અને અહકંાર િવનાની શ��ત રહલ� ી છે. (�ફલી�પી 

૨:૫-૮ વાચંો).

૪. સેવા કરનાર લીડર �દયથી દોરવણી કર� છે. ઘણા �બન-���તી લોકોમા ં

ઉ�મ લીડરશીપ કૌશ�યો હોય છે. આ કૌશ�યો મહ�વના હોવા છતાપંણ 

આ��મક લીડરશીપ કરવા લાયક બનાવતા નથી. આ��મક લીડરશીપ 

���ત સાથનેા એક ગહન, �ય��તગત સબંધં વડ� �વા�હત થાય છે. આ��મક 

અિધકાર પિવ� આ�માના અ�ભષેક� ંુએક પ�રણામ છે. સેવા કરનાર એક 
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એ �માણે પાપથી 

ુ��ત થઈને, 

તમે �યાયીપણાના 

દાસ થયા.  

રોમન ૬:૧૮ 
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લીડર દ�વન ેમ�હમાવાન કરવામા ંઅને અ�ય લોકોન ે  �ચાઈએ લઇ જવામા ંઆન�ંદત થાય છે. 

જ�રતમદં લોકોની સેવા કર�ને ત ે ���તની સેવા કર� છે. (મા�થી ૨૫: ૩૪-૪૦ વાચંો). ���તન ે

મ�હમા આપનાર લીડર પોતાના કરતા બી�ઓ� ંુ��ૂય વધાર� �ક� છે. (�ફલી�પી ૨:૩-૪ વાચંો). 

તેના ં��નુી માફક ત ેબી�ઓને માટ� �વન� ંુબ�લદાન કરવા તૈયાર હોય છે. (યોહાન ૧૦: ૧૧ 

વાચંો). તેમના ંિશ�યોના ંપગો ધોઈન ેઈ�એુ સેવક તર�ક�ના ંપોતાના �દયન ે�ગટ ક�.� ુ  (યોહાન 

૧૩:૧-૧૭ વાચંો). જહોન મે�વલે આને “ સપંક�નો િસ�ધાતં કહ � છે: લીડરો હાથની માગંણી કર� ત ે

પહલ� ા �દયોન ે�પશ � છે.” 

૫. બાળકની માફક ભરોસો અને આ�ાધીનતા વડ� સેવા કરનાર લીડરો પોતાને ન� કર� છે. ર�� 

મેકનીલ તેમના ��ુતક, એ વક�  ઓફ હાટ�  મા ંિનર��ણ કર� છે, “ લીડરશીપની �તર�ઝૂ �ા�ત 

કરવા લીડરોના ��ુતકોનો અ�યાસ કરવાને બદલ,ે [ઈ�એુ ] બાળકો પાસેથી શીખવા તેમના ં

િશ�યોન ેભલામણ કર�.” (મા�થી ૧૮: ૧-૪ વાચંો). � ર�તે બાળકો ભરોસો કરનાર અને આ�ાધીન 

હોય છે એ જ ર�તે આપણ ેપણ દ�વ અને તેમના ંમાગ�મા ંભરોસો રાખવા� ંુછે અને ત ેઆપણા 

�દયોન ે� સઘ�ં જણાવ ેતે� ંુપાલન કરવા� ંુછે.

ુ ુ૬. ઇ� ���તના ંબધંાયેલ દાસો તર�ક� આપણે િવવાદમા ંઉતયા� િવના સારા િશ�કો થવા� ંછે. 

દ�વના ં લીડરોને શા� વચનો વડ� વાદ િવવાદમા ં ઉતરવાની મનાઈ કરવામા ં આવલે છે. ત ે

અિવ�ાસીઓની સાથ ેક�વળ તકરાર ઉભી કર� છે. તેન ેબદલ,ે આપણ ેવફાદાર��વૂક�  દ�વના વચન 

શીખવવા� ંુછે અને �ઓ આપ� ંુસાભંળે છે તેઓને પિવ� આ�મા સ�ય �ગટ કર� તેવો ભરોસો 

કરવા� ંુછે. (૨ િતમોથી ૨: ૨૩-૨૫ વાચંો). 

ુ૭. ઇ� ���તના ંબધંાયેલ દાસો તર�ક� આપણી સવ��ચ ઈ�છા દ�વને �સ� કરવાની હોવી જોઈએ. 

આપણ ેલોકો ��ય ે િમ�તાસભર અને ભલા હોવા જોઈએ. તેન ેલોકોન ે ���ત પાસે લાવવામા ં

સહાયક થશ.ે  (યોહાન ૧૩:૨૦ વાચંો). ત ેજ સમય ેલોકો �સ� થશ ે ક� ન�હ તેની �ચ�તામા ંઆપણી 

ૃસાર� જઈ શકતા નથી. આપણો િવરોધ કરનાર લોકો ��ય ેપણ આપણ ે�પા� થવા� ંુછે. (ગલાતી 

૧:૧૦; ૧ િપતર ૨:૨૧ વાચંો).

ુ૮. ઇ� ���તના ંબધંાયેલ દાસો હોવાને લીધે આપણે અ�ય િવ�ાસીઓનો �યાય કર� શકતા નથી. 

તેઓ “બી� કોઈના ંદાસો” છે. (���તના ંદાસો). તેઓ ��નુે પોતાનો �હસાબ આપશ,ે આપણન ે

ન�હ. તેથી આપણ ેતેઓની સેવાનો �યાય કરવો જોઈએ ન�હ. (રોમન ૧૪:૪ વાચંો). આપણ ેસવ �

ૂ ુ�યાય ���તના ં�યાયાસન માટ� મો�ફ રાખ� ંજોઈએ ક� �યા ંઆપણા સઘળા કાય� અને તેઓની 

પાછળના આપણા ઈરાદાઓ� ંુયો�ય �િતફળ �ા�ત થશ.ે  (૧ કોર��થી ૪:૨-૫ વાચંો). 

૯. દ�વ તેના ંદાસોની ઉ�મ ર�તે કાળ� રાખે છે. તેઓને સ��ૃધ કરવામા ંત ેઆનદં કર� છે. (ગી.શા. 

૩૫:૨૭ વાચંો). સેવા કરનાર વફાદાર સેવકો ��ુય ઘટેા ંપાળક, ઇ� ુ���ત તરફથી મ�હમાનો �ગુટ 

�િતફળ તર�ક� �ા�ત કરશ.ે  (૧ િપતર ૫: ૨ -૪ વાચંો). 

�ગિતબ�ધ સેવા કરનાર લીડર થવા� ંુસમપ�ણ કરો.
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� ંુ તમ ે પોતાની ઈ�છાઓ ક� દ�વ અને 

તેમના ંહ�� ઓુની સેવા કર� ર�ા છો?

� ંુ તમારા �વનપય�ત ���તના 

બધંાયેલ દાસ થવા રા� �શુીથી 

સમિપ�ત થયા છો? 

કઈ ચો�સ ર�તે તમ ેઆ� સેવા કરનાર 

લીડરશીપને �દિશ�ત કર� શકો છો? 
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કંઠ�થ કરો:                                                                

તમારામા ં � કોઈ મોટો થવા ચાહ,�  ત ે

તમારો સેવક થાય; અને � કોઈ �થમ 

થવા ચાહ � ત ે સ�નો દાસ થાય.  ક�મ ક� ુ

માણસનો દ�કરો સેવા કરાવવાને ન�હ, 

પણ સેવા કરવાને, ન ે ઘણાની ખડંણીન ે

ુસા� પોતાનો �વ આપવાને આ�યો છે. 

 ( માક�  ૧૦: ૪૩- ૪૫ વાચંો ). 

ચાવી�પ સ�ય: 

તમારા ં �વનપય�ત ઇ� ુ ���તના ં એક 

બધંાયેલ દાસ થવાની પસદંગી તમાર� 

પોતાની �વત�ં ઇ�છાથી તમ ેકર� શકો છો.

તમારા ં�િતભાવ: 



યહો�આુના �થમ પાચં અ�યાય અસરકારક લીડરશીપ માટ�ના 

ઓછામા ંઓછા દશ મહ�વના ં િસ�ધાતંો �રૂા ંપાડ� છે. આ અ�યાયો નાની 

લીડરશીપમાથંી મોટ� લીડરશીપ તરફ કઈ ર�તે આગળ જ� ંુત ે�ગેની 

�તર�ઝૂ પણ �રૂ� પાડ� છે.  વધાર� �ભાવ માટ� યહો�આુની �વૂ �

તૈયાર�માથંી અહ� દશ મહ�વની �તર�ઝૂ આપવામા ંઆવી છે. 

૧. આ��મક લીડરો �તૂકાળમા ં�વતા નથી. “ મારો સેવક �સૂા મર� ગયો 

છે” (યહો�આુ ૧:૨). આપ� ંુઆ િવ� ઝડપથી બદલાઈ ર� ંુછે. સેવાકાય�નો 

આ નવીન �દવસ નવી કાય� પ�ધિતની માગં કર� છે. દ�વ� ંુવચન કદ� 

બદલા� ંુનથી, પણ આપણી પ�ધિતઓ બદલાવી જોઈએ અને  આપણા 

ૃજમાના અને સ�ં�િતની વા�તિવકતાઓનો આપણ ે��વકાર કરવો જોઈએ. 

લીડરો �તૂકાળમા ં�વતા નથી. તેઓ વત�માનમા ં�વતા હોય છે અને 

તેઓના દશન�  દ�ઘ�� ��ટ ધરાવનાર હોય છે. 

૨. તમારા આ��મક વારસાને �ા�ત કરો. “ � � ઠ�કા� ંુતમારા પગ નીચ ે

આવશ ે ત ેદર�ક મ� તમન ેઆ�� ંુછે.” (યહો�આુ ૧:૩). દર�ક ���તી પાસે 

ઇ� ુ ���ત માટ� �ભાવ પાડવા� ંુ “ �ે�” હોય છે. તમારા સભંિવત 

�ભાવ� ંુ�ે� તમ ેસભાન હોય તેના કરતા વધાર� િવશાળ હોય શક� છે. 

ુએટલા સા� તમાર� યાબેસની માફક દરરોજ �ાથન� ા કરવી જોઈએ ક� 

દ�વ તમારા �ભાવમા ં વધારો કર�.  દ�વ ે તમન ે આપેલ દર�ક 

સીમાડાઓને �ભાિવત કરો. ત ેબાબત તમ ેઆ��મક ર�તે નવા 

�ે�ોમા ંિવ�ાસથી ચાલો તેની માગં કર� છે. 

૩. િવરોધના વટંોળમા ંનીડર થાઓ. “ �મ �સૂાની સાથ ે � ંર�ો ુ

હતો, તેમ તાર� સાથ ે પણ � ંરહ�શ; � ંતન ેત�શ ન�હ; ન ેતન ેુ ુ

�કૂ� દઈશ ન�હ.” (યહો�આુ ૧:૫). તમ ેભલ ેગમ ે�યા ંહોય, તમ ે

ભલ ે ગમ ે ત ે કરતા હોય, દ�વ તમાર� સાથ ે છે! તમ ે �ઢ 

િવ�ાસથી �વી શકો છો ક�મ ક� તમ ે�ણો છો ક� દ�વ તમાર� 

સાથ ેછે અને ત ેતમારા માટ� છે. દ�વની હાજર� �ગ ેતેમની 

�િત�ાનો દાવો તમ ેકરો. ઇ� ુઇ�મા�એુલ, દ�વ આપણી 

સાથ ે છે. ત ેતમન ેકદ� તજશ ેન�હ! (�હ� ૧ૂ૩:૫ વાચંો).

૪.  હંમેશા નીડરતાથી કામ કરો.  “  બળવાન તથા 

�હ�મતવાન થા” (યહો�આુ ૧:૬,૭,૯ વાચંો). �બલ 

�ાઈત ઘણીવાર કહત� ા,  “  તમ ે એક લીડર અને 

ડરપોક થઇ શકતા નથી.” લીડરશીપ નીડરતાની 

માગં કર� છે.  એક લીડર તર�ક� તમ ેઘણા ંકઠણ

સ�તાહ  ૧૭ 

 �લોબલ એડવા�સ ર�સોસ�સ                     

   વધાર� �ભાવના કદમો

“ એ યહોવાના 

સેવકોનો વારસો છે, 

ુ ુતેમ� ં�યાયીપ� ં

મારાથી છે, એમ 

યહોવા કહ � છે.”                      

યશાયા ૫૪: ૧૭ 

                                                                  
ુવાચંો: યહો�આ ૧: ૧ - ૫:૧૫

10

ુ�વન ��તક



િનણ�યો કરશો.  તમારા ં િનણ�યોમાનંા ક�ટલાક 

અપ�ર�ચત હશ.ે સઘંષ� અને પડકારોની મ�ય ેતમ ે

હમંેશા નીડરતા દાખવી શકો છો, “ કારણ ક� �યા ંકંઈ � ંુ

�ય છે,  �યા ં તારો દ�વ યહોવા તાર� સાથ ે છે. ” 

(યહો�આુ ૧:૯).

૬ દ�વનાવચનનેઆધીનથાઓ  “ એ િનયમશા� તારા .    .

મ�માથંી �ય ન�હ; પણ �દવસે તથા રા�ે તે� ંુમનન કર ક�, 

તેમા ં� બ� ંુલખે� ંુછે ત ે� ંુકાળ�થી પાળે; કારણ ક� �યાર� 

જ તારો માગ� આબાદ થશ,ે અને �યાર� જ � ંુફતેહ પામશ.ે ” 

(યહો�આુ ૧:૮). સફળતા માટ� દ�વની �થમ ર�ત તમારા 

�ખુથી તેમના વચનન ેક�લૂ કરવાની છે. (માક�  ૧૧: ૨૨-૨૪ 

વાચંો). �યાર બાદ તમારા ં�દયમા ંદ�વના વચન� ંુમનન કરો. 

(ગી.શા. ૧૧૯:૯૭ વાચંો). �ત,ે  તમારા �વન થક� દ�વના 

વચન� ંુપાલન કરો. (ગી.શા. ૧૧૯: ૯૭-૧૦૦).

ુુ ુ૭ િવ�ાસ�ંમો�ં પગ�ં ઉઠાવો યહો�આુ એક જ �દવસમાંનાની.    .      

લીડરશીપથી મોટ� લીડરશીપ તરફ આગળ વ�યો યહો�આુ     . (  

૩ ૭ ૪ ૧૪ વાચંો � �દવસે તેણે કાય�ભાર સભંા�યો અને લોકોને: ; :  ).        

તેઓનો વારસો �ા�ત કરવામાં હમંેશા અડચણ કરનાર બાબતોની        

પેલે પાર જવા �હ�મતનો ન�નૂો આ�યો તે �દવસે યહોવાએ        – “  

યહો�આુને સવ� ઈઝરાયેલના દ�ખતાં મોટો મના�યો યહો�આુ     .” (  

૪ ૧૪ યહો�આુ તેનાં પગોને પાણીમાં �કૂ� શ�ો પરં� ુ ક�વળ દ�વ: ).          

પાણીનાભાગલાકર�શ�ા િવ�ાસનાપગલાઉઠાવો તમે�કર�શકો   .   ;     

તે તમે કરો �યાર બાદ ક�વળ દ�વ જ કર� શક� તે કરવા દ�વમાં ભરોસો  .            

રાખો તમનેઅને તમારાવારસાને દ�વની�િત�ાઓથી�અલગકર� છે.           

તે�ું�િતક નદ� છે કઈ યદ�ન નદ� તમને પસાર ના કર� શકાય તેવી   .  “  ”       

ુદ�ખાય છે િવ�ાસ�ું મો�ં કદમ ઉઠાવો અને દ�વ તમારા માટ� તેમની ?          

ચમ�કા�રકશ��તને�ગટકરશે   .

ુ૮ તમા�ં �વન દ�વથી ર�ખા�ંકત થાઓ અને �યાર બાદ યહોવાએ.     . “     

ૂયહો�આુને ક�ું આ� મ� તમારા ઉપરથી િમસરનો દોષ �ર કય� છે , “         .” 

(  : ).         ૂ ુ ુ ુયહો�આુ ૫ ૯ �નો કરાર હઠ� ળ શાર��રક ��ત ��ષ દ�વ સાથનેા

કરારમાં છે તે� ું �િતક �ચ�હ દશા�વતી હતી નવો કરારમાં આપણે      .    “ 

�દયનીઆ��મક��ુત નોઅ�ભુવકર�શક�એછ�એ કોલો�સી ૨ ૧૧  ”     . (  :  -

૧૨ વાચંો દ�વ�ુંસ�માન કરનાર આ��મક લીડરશીપ કરવાથી આપણને ).        

ગેરલાયક ઠરાવનાર કોઇપણ બાબતને પિવ� આ�મા એક સાવધ ડોકર         

તર�ક� આપણામાથંી કાઢ� નાખવા ચાહ� છે દ�વ આપણા �વનોને એવી     .     

ચો�સર�તે ર�ખા�ંકતકરવાચાહ� છે ક� �થીતેમનીસાથે કરારનાસબંધંમાં            

11 �લોબલ એડવા�સ ર�સોસ�સ                     

þwt {U íkLku yk¿kk ykÃke 
LkÚke? çk¤ðkLk íkÚkk 

rnB{íkðkLk Úkk; ¼Þ¼eík Lk 
Úkk, Lku øk¼hkíkku {k; fkhý fu 
ßÞkt ftE íkwt òÞ Au, íÞkt íkkhku 

Ëuð Þnkuðk íkkhe MkkÚku Au. 
Þnkuþwyk 1:9
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ના હોયએવી કોઇપણ �ય��તમાટ� આપણે કદ� પણ�લૂાવો ના ખાઈએ કરારબ�ધ �ય��તતર�ક�           .    

ૂતમને ર�ખા�ંકત કરવા તમે પિવ� આ�માને મ�ંર� આપો આ આ��મક સ�ર� કદાચ પીડાકારક       .      

નીવડ� શક� પરં� ુઆ��મક ��ુધના મેદાનોમાંઆપણે ��નુે સ�યતાએ �ગટ કર�એ તે પહલ� ા તે              

ઘ�ુંઆવ�યકછે યહો�આુ૫ ૧ ૯  . (  : - ). 

ુ ૂ૯ ��કળતાના સદંભ�માં િવચારો અને િવ�ાસ કરો અને તેઓએ દ�શ�ું��ુંઅનાજ ખાધા પછ� .      . “       

ુબી� �દવસેમા�ાપડ� ુંબધંથ�ું યહો�આુ૫ ૧૨  દ�વતેમનાબાળકોમાટ� �મા�ા��ંૂપાડતા      .” (  : ).         

હતા તે તેઓને માટ� �રૂ� ું હ� ું એકવાર તે ખાધા પછ� કંઈ પણ બચ�ું નહો� ું છતાં દ�વે �િત�ા    .        .    

આપી હતી ક� ઈ�ા�હમના વશંજ સઘળાં દ�શોને આશીવા�દ આપશે ઉ�પિ� ૧૨ ૧ ૩ વાચંો �યાં        . (  : -  ).  

�ધુીતેઓમા�ાપર િનભ�ર હતા �યાં�ધુીતેઓપાસેઅ�યોનેઆિશષઆપવામાટ� કોઈસસંાધનો                

નહોતા એજર�તે દ�વતેમનાલીડરોના�વનોનેએવીઅવ�થાએલાવીને રાખે છેજયાર� મા�ા.   ,           “ ” 

પડ�ું બધં થાય છે આપણને �કુસાન કરવા માટ� દ�વ એ કામ કરતા નથી તે ક�વળ આપણને   .         .    “ 

ક�વળ થોડાં માથંી ��ુકળતા તરફ દોર� લઇ જઈ ર�ા છે હવે આપણી પાસે ફાજલ પડ�લો જ�થો ”        .       

હોવાને લીધે આપણે બી�ઓને માટ� પણ આિશષ�પ થઇ શક�એ છ�એ દ�વ તમને ક�વળ         !    

ઉપભો�તા થવા કરતા વધાર� બનાવવા ઈ�છે છે તે ઈ�છે છે ક� તમે તેમના રા�યમાં એક      .         

ઉ�પાદનકતા� થાઓઅનેદ�શોનેઆિશષઆપવાકરાર��ુતગતં�ય�થાનનેપ�ર�ણૂ� કરો હવેતમે         !   

એક પ�રપકવ િવ�ાસી થયા હોવાને લીધે જોગવાઈ �વગ�માથંી ટ�પા�ંપે �ા�ત થનાર રહશ� ે       “  ”    

ુન�હ હવે તમે દ�વ સાથે જોગવાઈ �ા�ત કરવા કામ કરનાર થાઓ છો પછ� ભલે તે ��મનનાં.           ,     

�ે�માથંી ઉઠાવી લાવવાનીબાબતક�મના હોય દ�વસાથનેા કરાર કર�લલીડરતર�ક� બી�ઓને      !        

આશીિષત કરવા આપણે આિશષ પા�યા છ�એ તેમાં ��ૃવીના સઘળા લોકોને આશીિષત કરવાનો     ,       

પણસમાવશેથાયછે   . 

ુ૧૦ સરદાર સાથે એક નવી �લાકાત �ા�ત કરો અને યહો�આુ �િૂમ પર �ધો પડયો અને.       . “      ,  

ભજનકર�ને તેને ક�ુંક� મારોધણીપોતાના દાસને�ુંકહ� છે યહો�આુ૫ ૧૪ આપણાઆ��મક    ,       ?” (  : ).   

વારસાનેઆપણે�ા�તકરવાબહારનીકળ�એતેપહલ� ાઆપણાસરદાર ��ુઇ�ુ���તસાથેએક         ,      

તાજગીસભર અ�ભુવની આપણને જ�રત છે દ�વના સૈ�યમાં ક�વળ એક જ સરદાર છે આપણે    .       .  

લોકોના લીડરો થવા�ું છે પણ આપણે ��નુે અ�સુરનાર થવા�ું છે ૧ િપતર ૨ ૨૧ વાચંો         . (   :  ). 

આપણે તેમનાં પગલે ચાલીએ છ�એ અને આપણે સ�ંણૂ�પણે તેમના �ણૂ� અિધકાર હઠ� ળ છ�એ            . 

ૂયહો�આુએતેનાસરદાર��યેનાઆદર આ�ાધીનતાઅનેસ�માનના �ચ�હતર�ક� પોતાનાં�તાં    ,        

કાઢ� ના�યાં યહો�આુ ૫ ૧૫ વાચંો તમારા સરદાર ��ુઇ�ુ ���ત ��યેની તમાર� આિધનતા . (  :  ).  ,       

તમારા�વન�ુંપણ �ચ�હથાઓ    .
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કંઠ�થ કરો:                                                                

� ંુ મ� તન ે આ�ા આપી નથી? બળવાન 

તથા �હ�મતવાન થા; ભયભીત ન થા, ન ે

ગભરાતો મા; કારણ ક� �યા ંકંઈ � ંુ�ય છે, 

�યા ં તારો દ�વ યહોવા તાર� સાથ ે છે. ” 

(યહો�આુ ૧:૯).

ચાવી�પ સ�ય: 

િવ�ાસના મોટા પગલા ઉઠાવીને તમ ેમોટ� 

લીડરશીપ તરફ આગળ વધી શકો છો.

તમારા ં�િતભાવ: 

પસાર ન કર� શકાય એવી “  યદ�ન 

નદ�નો” � ંુતમ ેસામનો કર� ર�ા છો? 

તમ ેતેના ��ય ેક�વો �િતભાવ દશા�વશો?

તમારા �વનન ેર�ખા�ંકત કરવા � ંુતમ ે

ૂદ�વન ેમ�ંર� આપી છે?



ુદશન�  ઇિતહાસમા ંદ�વના હાથને �એ છે અને ઇ� ુ���તના અજોડ શાસન 

તરફ ભિવ�યન ેધક�લ ે છે. �દ�ય દશન�  દ�વમા ંઅને તેમની �િત�ાઓમા ં

ખડક સમાન આશાના લગંર સમાન હોય છે. લીડર અ�ય કરતા વધાર� 

દ�ઘ�� �ટા અને �પ�ટતાથી જોનાર હોય છે. �ઓ તે� ંુઅ�કુરણ કર� છે તેઓ 

ુ�ધુી પોત ે� �એ છે ત ેપહ�ચાડવા લીડર જવાબદાર છે. 

ુદ�વ ેઆપેલ દશન�  તમન ેરા�ીએ તે� ંઆપે છે અને �દવસે તમારા પર �યાન 

ુક����ત કર� છે. સેવાકાય�� ંુતમા�ં દશન�  દ�વ તમારા થક�  � િસ�ધ કરવા 

ચાહ � છે ત ે�ગે� ંુ�િત�બ�બ છે. જયાર� ભિવ�ય �ગ ેદ�વ પોતાની ઈ�છા 

તમન ે�ગટ કર� �યાર� આ��મક દશન�  �ા�ત થાય છે. �યાર બાદ આ�માના 

સામથથ� ી માનવી સપાટ�એ દશન� ન ેવા�તિવકતામા ંપ�રવિત�ત કરવા 

તમ ેજવાબદાર છો. તમારા �દયમા ંદ�વ ે�કૂ�લ દશન� ના તમ ેકારભાર� છો. 

ૃ( �.ે  �. ૨૬: ૧૯ વાચંો).

ડો. ર�� મેકનીલ, એ વક�  ઓફ હાટ�   ��ુતકમા ંલખ ેછે, “ આ��મક લીડરો 

થવા માટ� �ઓ તેડાયેલા છે તેઓ દ�વના રાજયના ં એ��ડાના 

ચળવળના મોટા �ચ� સાથ ે જોડાયેલા હોવા� ંુ સતત અ�ભુવ ે છે. 

દ�વના િમશનમા ં દ�વ સાથ ે સહભાગીદાર થવા માટ� તેઓ પોતાન ે

�ય��તગત ધોરણ ેજવાબદાર ગણતા હોય છે. તેઓ જો ક� અ�ાત 

�થાને િનવાસ કરતા હોય શક� પરં� ુિવ�� ંુબદલાણ કરવા� ંુલ�ય 

તેઓ ધરાવતા હોય છે. આ કાળ� �વનના કામોની આસપાસ 

છવાયેલા હોતા નથી; ત ેતો તેડાયેલાઓ� ંુ�વૂિ� નધા��રત કાય� છે.” 

દ�વ પાસેથી �ા�ત કર�લ એક �પ�ટ દશન�  ભિવ�ય� ંુઘડતર કર� 

છે. 

ુ૧. દશ�ન લીડરશીપની ���ટ કર� છે. ઓ�ી મા�ફસ � ���તી 

લીડરોની �યા�યા આ �માણ ે આપે છે,  “  દ�વના લોકો 

(ચા�ર�ય) � તેઓ �ા ં �ય છે ત ે �ણ ે છે(દશન� ) અન ે

�ઓના ંઅ�યુાયીઓ હોય છે(�ભાવ).” �થમ બાબત, દ�વ 

ઈ�છે છે ક� આપણ ેદ�વના ંલોકો થઈએ �ઓ આ�માના 

ફળનો િવકાસ કર� છે. (ગલાતી ૫:૨૨- ૨૩ વાચંો). �યાર 

બાદ ત ે આપણન ે આપણા �વનો માટ� તેમના 

ગતં�ય�થાન તરફ �દશા િનદ�શન કર� છે.  (યિમ�યા 

૨૯:૧૧ વાચંો). �તે, જયાર� આપણ ેદ�વના દશન� ન ે

�ગટ કર�એ છ�એ �યાર� દશન� ન ેિશરોમા�ય કરનાર 

અને તેન ે વા�તિવકતામા ં પ�રવિત�ત કરનાર 

લોકોન ેલાવ ેછે. (નહ�� યા ૪:૬ વાચંો).

સ�તાહ  ૧૮ 
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   વધાર� �ભાવના કદમો

 વાચંો: નીિતવચનો ૨૮:૧૯; હબા�ુક ૨:૨ 

“ક�મ ક� � ઈરાદા � ું

તમારા િવષ ેરા� ંુ� ં

તેઓને � ં�� ંુ�,ં” એ� ંુુ

યહોવા કહ � છે. “એ 

ઈરાદા ભિવ�યમા ંતમન ે

આશા આપવા માટ� 

િવપિ� લગતા ન�હ પણ 

શાિંતન ેલગતા છે.”                                                                                

યિમ�યા ૨૯:૧૧ 
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૨. દશ�ન દ�વ તરફથી આવે છે. દ�વ તરફ� ંુદશન�  

દ�વના મહાન દશન�  વડ� અ�ેસર થશ.ે  ઘણીવાર � 

દશન�  િવધાનને ટાકંવામા ં આવ ે છે ત ે નીિતવચન 

૨૮:૧૯ નો અ�વુાદ આપણ ેઆ �માણ ેકર� શક�એ, “ 

�યા ંદ�વ� ંુસતત ઉ�ધારક �કટ�કરણ હો� ંુનથી, �યા ં

દ�વના લોકો  િનરથક�  થવાની  ��થિતએ હોય  છે.”  દ�વ � 

દશન�  આપે છે ત ેહમંેશા આપણી માનવીય કાબે�લયત 

ૃકરતા િવશાળ હોય છે. ક�વળ દ�વની �પાથી ત ેદશન�  એક 

વા�તિવકતામા ંપ�રણમી શક� છે. એક �રૂ� એ જ ર�તે આપણ ે

ુપોકાર�એ છ�એ, “ તો એ કાય�ને સા� કોણ યો�ય છે? અને “ 

અમાર� યો�યતા દ�વ તરફથી છે!” (૨ કોર��થી ૨:૧૬; ૩:૫-

૬).

ુ ુ૩. તમાર� મડંળ�� ંદશ�ન દ�વના રા�યના દશ�ન સાથે જોડાયે� ં

ુહો� ં જોઈએ. દ�વ તેમના લીડરોન ે ��ણક બાબતોથી અનતં 

�દશામા ંલઇ જઈ ર�ા છે. (�ફલી�પી ૩:૨ વાચંો). ત ેઆપણન ે

ક�વળ �થાિનક દશન� માથંી એક વિૈ�ક દશન� મા ંલઇ જઈ ર�ા છે. 

(યશાયા ૧૧:૯ વાચંો) .  મહાન આદ�શની પ�ર�ણૂ�તા કરવામા ં

સહાય�પ થવા � મડંળ� ગભંીરતાથી સમિપ�ત નથી તેણ ેઅ��ત�વ 

માટ� તેના બાઈબલ આધા�રત અિધકારનો �યાગ કય� છે. તમાર� 

�થાિનક મડંળ�� ંુદશન�  દ�વના અનતં રાજય અને તેમના દ�કરાની 

વિૈ�ક આરાધનાના િવશાળ દશન�  સાથ ેસકંળાયેલ હો� ંુજોઈએ.

ુ ુ૪. તમા�ં દશ�ન દ�વને સ�માિનત કર� એટ� ં િવશાળ અને લોકોને 

ુઆકિષ�ત કરનાર હો� ંજોઈએ. એક �ાની માણસ ેએકવાર મન ેક� ંુહ�,ંુ 

“હમંેશા મોટા �વ�નો રાખો. �બુ જ નાના �વ�નો રાખવાન ે બદલ ે મોટા 

�વ�નો રાખવાથી કોઈ �ક�મત �કૂવવી પડતી નથી, અને જો તમાર� પાસે 

ના હોય તો ત ે�વ�નની સભાનતા તમન ેકદ� રહશ�  ેન�હ.” લોકોન,ે દ�શોન ે

અને સમ� િવ�ન ેબદલવાના કામમા ંદ�વ કાય�રત છે. જો ખર�ખર આપણ ે

તેમના �દયન ેપારખી લઈએ તો આપ� ંુદશન�  િવશાળ થઇ જશ.ે  (ગી.શા. 

૨:૮).

ુ૫. તમા�ં દશ�ન અને િવ�ાસ એક સાથે કાય�રત રહ � છે. દશન�  િવ�ાસને 

�ે�રત કર� છે અને તેના બદલામા,ં િવ�ાસ દશન� ન ે િવ��તૃ કર� છે. દ�વ ે

ઈ�ા�હમને જયાર� તારાઓ ગણવા જણા�� ંુ�યાર� તેન ેિવ�ાસની કસરત 

કરવા જણા��.ંુ( ઉ�પિ� ૧૫:૫ વાચંો).

દ�વ ે ઈ�ા�હમને � �િત�ા આપી હતી તેનો વારસો �ા�ત કરવા દ�વ 

ઈ�ા�હમના િવ�ાસને બળવાન કર� ર�ા હતા.  ( રોમન ૪: ૧૮- ૨૧ 

વાચંો).લીડરશીપમા ંઘણી બાબતો કદાચ તમારા િનય�ંણ હઠ� ળ ના હોય. 
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íkwt {khe ÃkkMku {køk,
yux÷u nwt ðkhMkk íkhefu

rðËuþeykuLku, íkÚkk Ãk]ÚðeLke
[khu rËþkLkwt ðíkLk ykÃkeþ.

økeíkþk† 2:8
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પરં� ુ���તી લીડરશીપમા ંએક સૌથી મોટ� બાબત સ�ંણૂ�પણે તમારા પર આધા�રત છે. દ�વમા ં
ક�ટલો િવ�ાસ કરવો તેની પસદંગી ક�વળ તમ ેજ કરશો. ચીનમા ંગયેલા િમશનેર� હડસન ટ�લર� ક�,ંુ 
“ દ�વમા ંબ� ઓછો િવ�ાસ રા�યો હોય એવા માણસો િવષ ેઆપણ ેઘ� ંુસાભં�� ંુછે પરં� ુદ�વમા ંબ� ુ ુ
વધાર� િવ�ાસ રા�યો હોય એવા કોઈ �ય��ત �ગ ે� ંુતમ ેસાભં�� ંુછે?” દ�વ પાસેથી સવ � ��ેઠ 
�ૃપાદાનોની િનખાલસતાથી અપે�ા રાખવા આપણ ેતેડાયેલા છ�એ. (૧ કોર��થી ૧૨:૩૧). દર�ક 

ૃલીડર� િવ�ાસના �પાદાનની રા��શુીથી અપે�ા રાખવી જોઈએ.

૬. �પ�ટ દશ�ન લોકોને ���ૃ થવા ગિતશીલ કર� છે. જો લોકો દશન�  િવના નાશ પામે છે, તો તેનાથી 
વધાર�  લીડર  દશન�  િવના ક�મ નાશ ન�હ પામે! દશન�  િવના �વનમા ં�ળૂ�તૂ લ�ય હો� ંુનથી. 
પરં� ુએક �પ�ટ દશન� ન ેલીધ ેતમારામા ંરહલ�  સવ�� વ એક �ચ� થાય છે અને સેવાને માટ� ઉપ��થત 
થાય છે. �યો� બના� મથંન કરતા જણાવ ેછે, “ દશન�  �વન �વવા માટ�� ંુએક નીડર કારણ બની 
�ય છે. ત ેહ�� નુો �બ�લો છે � રાખનાર  ગવ � અને નીડરતાથી તેન ેપહર� � છે.” ઘણી મડંળ�ઓ �વુાતા� 
�ચારના કામમા ંઘણી નબળ� છે તે� ંુસરળ કારણ એ છે ક� તેઓને, “ તેઓની �ખો �ચી કર�ને 
ફસલોન ેજોવા” પડકાર આપવામા ંઆ�યો નથી. (મા�થી ૯:૩૭-૩૮ વાચંો).

૭. દશ�ન તમારા �વનમા ં�ાથિમકતાઓ �કૂ� છે. પાઉલ� ંુ�વન દ�વ ે તેન ેઆપેલ દશન� થી ક����ત 
હ�.ંુ દશન�  ધરાવનાર લોકો ઘણી બાબતોના ન�હ, પણ “એક બાબતના લોકો” હોય છે. (�ફલી�પી 
૩:૧૩). દશન�  આપણી પસદંગીઓ પર અસર પાડ� છે. સમય વહ�વટ િથયર�ને બદલ ે હવ ે
આવ�યકતા થઇ �ય છે. એક �પ�ટ દશન�  િવના પ�ર��થિતઓ આપણા પર � દબાણ લાવ ેછે ત ે
પર આધા�રત પસદંગીઓ કરવા આપણન ે�કાવ ે છે. એક �પ�ટ દશન� ન ેલીધ ેઆપણ ેએક લાબંા 
ગાળાની પસદંગીઓ કર�એ છ�એ � સ��ય બદલાણ ઉ�પ� કર� છે. આપણ ે પ�ર��થિતઓને 
�િત��યા આપવા� ંુછોડ� દઈન ેફરજ પાડનાર દશન� ના �કાશમા ંકાય� કરવાની આપણ ેશ�આત 
કર�એ છ�એ. એક મહ�વની બાબતની ન�ધ કરવા �વી છે ક� �ટ� ંુ િવશાળ દશન�  તેટલા ઓછા 
િવક�પો. �ટલા મોટા ંતમારા દશન�  અને લીડરશીપ તેમ તેમ તમારા �દવસો અને િમિનટો વધાર� 
િનધા��રત થતા �ય છે. તમારા ંદશન� ની �યાપકતા અને �પ�ટતાની સીધી �લુનામા ં િનરથક�  
��િૃ� નાશ પામે છે.
 

ૂ ુ ે ે૮. દશ�ન જોખમને �ર કર� ં નથી, પણ તનો વધારો કર� છ. દ�વ ે આપેલ દશન�  આપણન ે � 
સગવડભ� � ુ હોય તેન ેછોડ� દ�વા તરફ આપણન ેગિતશીલ કર� છે. મારા પોતાના �વનમા,ં મારા 
માનવીય ક� આિથ�ક સસંાધનો કરતા વધાર� મોટ� દ�વની યોજનાઓ સતત રહ � છે. નવા દશન�  
વત�માનમા ંમાર� પાસે � હોય તેના કરતા વધાર� શ��ત અને વધાર� પૈસાની માગં રાખે છે. દ�વમા ં
અને તેમની �િત�ાઓમા ં િવ�ાસને અમલમા ં�કૂવા મારા પર દબાણ આવ ેછે! દશન�  શ�દશ: 
ભિવ�યન ેબદલ ેછે તેથી જોખમ અિનવાય� હોય છે. મોટા ભાગની યા�ામા,ં તકના કદની �લુનામા ં
જોખમ હોય છે. �ાસંીસ ��કની �ાથન� ા આપણી પણ થવી જોઈએ: “ અમારા  બ� ઓછા �માણમા ંુ
�વ�નો રાખવાને લીધ ેજયાર� અમારા �વ�નો સાચા �રૂવાર થયા હોય અને �કનારાની પાસે રહ�ને 
જયાર� અમે દ�રયામા ંયા�ા કર� હોય �યાર� ઓ ��,ુ અમોન ેખલેલ પહ�ચાડજો.” 

૯. એક �વ�થ દશ�ન પાસે �વ�થ ઘટકો હોય છે. 

એક �વ�થ દશન�  �પ�ટતાથી સમ� શકાય છે. સાધારણ લોકોએ ઈ�નેુ આનદંથી સાભં�યા. 
(માક�  ૧૨:૩૭ વાચંો). તમાર� મડંળ�ના ંશાળાએ જવા તૈયાર હર�ક બાળક પણ મડંળ�ના ંદશન� ન ે
સમ� શક� ંુહો� ંુજોઈએ. દશન� ન ે�પ�ટતાથી જોવાથી, સતત ત ે�ગ ેબો�યા કરવાથી અને 
તેન ેસતત દ�ખાડયા કરવાથી ટક� રહ � છે.

એક �વ�થ દશન�  શ� હોય છે. એક �વ�થ દશન�  ભલ ેઆપણન ેખ�ચ ેછે, છતા ંત ેશ� છે. ત ેથઇ 
શક� છે! (ગણના ૧૩:૩૦ વાચંો).
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એક �વ�થ દશન�  ધગશથી ભર�રૂ હોય છે. 

માઈક ડોની કહ � છે, “ એક બ�કર માટ� �મ 

પૈસા મહ�વના ં છે તેમ એક મહાન 

આદ�શીય ���તી માટ� ધગશ મહ�વની છે.” 

રા�યનો �યવસાય કરવા માટ� આપણ ેત ે

“ ચલણનો”  ઉપયોગ કર�એ છ�એ. 

યિમ�યાના ં હાડકાઓમા ં બળતા અ��નની 

માફક દશન�  થઇ �ય છે. (યિમ�યા ૨૦:૯ 

વાચંો). જયાર� તમ ેઅિતશય કથળ� �ઓ 

છો અને છોડ� દ�વા� ંુપર��ણ ઉ� ંુથાય છે 

�યાર� પણ દશન�  લીડરના �દયમા ં કદ� 

શમાવી ના શકાય એવો અ��ન બની �ય 

છે.  �વગ�માથંી મોકલાયેલ દશન�  � 

ભિવ�યમા ંચો�સપણ ેથનાર છે ત ે�કાર� 

તમારામા ંબ�યા કર� છે.

દ�વ પાસેથી આવતા એક �પ�ટ, શ� 

દશન� ની માગંણી કરો. �યાર બાદ તેન ે

લખી લો,  તેન ે વાચંો અને તેની 

�તૂ�તાને જોવા માટ� દોડો!

કંઠ�થ કરો:                                                                

પછ� યહોવાએ મન ે ઉ�ર આ�યો ક�,  “ 

સદંશન�  લખ, ન ે તેન ે પાટ�ઓ પર એ� ંુ

�પ�ટ લખ ક� � ત ેવાચેં ત ેદોડ�.” (હબા�ુક 

૨:૨).

ચાવી�પ સ�ય: 

���તી લીડરો માટ� દ�વ પાસેથી એક �પ�ટ 

દશન�  આવ�યક છે.

તમારા ં�િતભાવ: 

તમ ે �ન ે �પ�ટતાથી અને સરળતાથી 
જણાવી શકો એ� ંુદશન�  � ંુતમાર� પાસે 
છે?

 જો એમ ના હોય તો, તમારા �વન માટ� 
અને તમારા કારોબાર હઠ� ળ આપેલ 
સેવાકાય� માટ� તેમ� ંુદશન�  �ા�ત કરવા 
દ�વ સાથ ેએકલતાનો સમય િવતાવવા 
ન�� કરો.

 �મ દ�વ ે હબા�ુકને �ચૂ�� ંુ તેમ, 
દશન� ન ેએક �પ�ટ શ�દોના ંકથન વડ� 
લખી લો.



દ�વ િવ�ાસનો આદર કર� છે.

સઘળા ંઅસરકારક ���તી લીડરો તેઓના ંિવ�ાસનો �યોગ કરતા હોય 

છે. ઘણા ં પ�રબળો લીડરશીપ પર �ભાવ પાડ� છે. તમાર� પા�રવા�રક 

�વૂ�� િૂમકા,  રા���યતા ક� તમાર� કાબેલીયાતનો સમાવશે કરતા 

લીડરશીપના ક�ટલાકં પ�રબળો પર બ� ઓ� ંિનય�ંણ હોય એ� ંુબની શક� ુ
છે. પરં� ુક�વળ તમારા �રૂ� ંુસીિમત હોય એ� ંુલીડરશીપ� ંુએક મહ�વ� ંુ

ઘટક છે: દ�વમા ંક�ટલો િવ�ાસ કરવો અને તેમની �િત�ાઓ પર કામ કર� ંુ

તેનો િનણ�ય લેનાર ક�વળ તમ ેજ છો. 

િવ�ાસનો સાર સરળ શ�દોમા ંદ�વ � કહ � છે તેમા ંિવ�ાસ કરવો અને 

તેમની �િત�ાઓ પર કામ કરવામા ં છે. આપણ ે � બાબતોની આશા 

રાખીએ છ�એ ત ે બાબતોની એક સ�ંણૂ� �ઢતા ત ે છે. િવ�ાસ દ�વના 

ૂવચનનો આદર કરવા દ�વમા ંિવ�ાસ કર� છે. િવ�ાસ અ��યને �એ છે; ત ે

ુએક �ઢ ખાતર� છે ક� � ��ય �પમા ંઆપણ ેહ� જોતા નથી ત ેવા�તિવક 

�પમા ંઆપણ ેજોઈ�.ંુ (વાચંો �હ� ુ૧૧:૧).

િવ�ાસ આ��મક લીડરશીપનો પાયો છે. હા ચો�સ, દ�વના ંલીડરો 

પાસેથી અ�ય સ�ણોની માગંણી કરવામા ંઆવ ેછે, પણ આ સઘળા ં

સ�ણોન ે િવ�ાસ ટ�કો આપે છે. (૨ િપતર ૧:૫-૭ વાચંો). ત ે િવના 

આપણ ેદ�વન ે�સ� કર� શકતા નથી. (�હ� ૧ૂ૧:૬ વાચંો).

દ�વ સાથનેા તમારા િવ�ાસનો �ારંભ તમ ે િવ�ાસથી કય�. 

તમારા તારનાર અને �� ુતર�ક� તમ ેઇ� ુ���તમા ંિવ�ાસ કય�. 

(યોહાન ૩:૧૬ વાચંો). ન�ધ કરો ક� તારણ પણ િવ�ાસના એક 

મૌ�ખક ક�લૂાતની માગંણી રાખે છે. (રોમન ૧૦:૯-૧૦ વાચંો). 

નાના બાળકોની માફકનો ત ે જ િવ�ાસ �� ુ સાથનેી તમાર� 

ચાલમા ં તમન ે સતત માગ�દશન�  આપનાર થવો જોઈએ. 

(રોમન ૧:૧૭; કોલો�સી ૨:૬-૭ વાચંો). 

ઇ� ુ ���તમા ં િવ�ાસને લીધ ે જ આપણ ે ઈ�ા�હમના 

આ��મક સતંાનો થયા છ�એ.  ( ગલાતી ૩: ૨૯ વાચંો) . 

િવ�ાસીઓના િપતા તર�ક� ઈ�ાહ�મનો િવ�ાસ આપણા 

માટ� એક ન�નૂો છે. (રોમન ૪:૧-૩ વાચંો). જયાર� દ�વ ે

તેમની સાથ ે કરાર કય� �યાર� તેમણ ેગતં�ય�થાન માટ� 

તેમના પર ભરોસો રાખીને તેમનો આધાર રાખીને 

ચાલવા માટ� તેન ે તેડયો. (ઉ�પિ� ૧૨:૧-૩ વાચંો). 

આપણ ે� જોઈએ ત ેવડ� ન�હ પણ િવ�ાસથી તેમના 

માગ�દશન� � ંુઅ�કુરણ કરવા અને ચાલવા આપણ ે

તેડાયેલા છ�એ. (૨ કોર��થી ૫:૭ વાચંો). �મ �. 

ઓ�વા�ડ� ક� ંુ છે, “ સાચો િવ�ાસ ��ુા�ંકત કર�લ 

�કમો હઠ� ળ યા�ા કરવાની સ�ં�ુ�ટ છે.”ુ

સ�તાહ ૧૯ 

 �લોબલ એડવા�સ ર�સોસ�સ                     

ુિવ�ાસ� ં�વન

માક�  ૧૧:૨૨-૨૪, રોમન ૧૦:૧૭, �હ� ૂ૧૧:૧,૬ વાચંો.

એ �માણે સદં�શો 

સાભંળવાથી િવ�ાસ 

થાય છે, તથા ���તના 

વચન �ારા સદં�શો 

સાભંળવામા ંઆવે છે.        

રોમન ૧૦:૧૭ 
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િવ�ાસથી �વવા અહ� ક�ટલાકં �યાલો અહ� 

આપવામા ંઆ�યા છે.

ુ ુ૧. દ�વે દર�ક ���તીને િવ�ાસ� ંએક માપ આ�� ંછે. 

(રોમન ૧૨:૩ વાચંો). તમારા માટ� ���તે �ણૂ� કર�લ 

કર�લ કામમા ં ભરોસો કરવા વડ� તમ ે િવ�ાસને 

ઉપયોગમા ંલીધો � તમાર� પાસે તારણ લા��.ંુ (ગલાતી 

ૃ૨:૮-૯ વાચંો). ઉપરાતં િવ�ાસ� ંુએક આ��મક �પાદાન 

પણ છે. (૧ કોર��થી ૧૨:૯ વાચંો).

ુ૨.  તમારા િવ�ાસ� ં પોષણ દરરોજ કરો.  તેમની 

�િત�ાઓમા ં આપણો િવ�ાસ �કૂ�ને અને આપણા થક� 

તેમના હ�� ઓુન ે િસ�ધ કરવા માટ� તેમનો િવ�ાસ કર�ને 

આપણા િવ�ાસનો વધારો કરવા દર�ક �દવસ એક તાજગીસભર 

તકોને લઈન ે આવ ે છે. નીચેની ર�તોથી તમ ે દરરોજ તમારા 

િવ�ાસને વધાર� બળવતં કર� શકો છો:

ુદ�વ સાથેના એકલતાના સમય� ંરોકાણ કરો. સવ � શ��તમાન 

દ�વની હાજર�મા ં શકંા હયાતી ધરાવી શકતી નથી. કોઈપણ 

પ�ર�થિત તેમના ં માટ� મોટ� નથી. (યિમ�યા ૩૨:૧૭). જયાર� 

આપણ ે ��નુી સાથ ે સવંાદ કર�એ છ�એ �યાર� સઘળો ભય 

પીગળ� �ય છે અને િવ�ાસ ��ર� છે. 

ુદ�વના વચન સાભંળો. દ�વ� ંવચન સદાકાળ માટ� �વતં છે. (�હ� ૂ

૪:૧૨ વાચંો). તેમ� ંુવચન એ� ંુશ��તશાળ� છે ક� તેને સાભંળવા 

મા�થી પણ િવ�ાસના ચમકારા ઉ�વ ે છે. (રોમન ૧૦:૧૭ વાચંો). 

દ�વના ંવચનને કંઠ�થ કરો. તમારા �દયમા ંસ�ં�હત દ�વ� ંુવચન 

એક શ��તશાળ� હિથયાર છે.  જયાર� અર�યમા ં તેમ� ંુ પર��ણ 

કરવામા ંઆ�� ંુ�યાર� વચનોની સહાયથી જ ઈ�એુ શતેાનને હરા�યો 

હતો. વરૈ�ને આપણા ��નુો સતતનો ����ુર ર�ો હતો ક�, “ એમ 

લખે� ંુછે ક�” (માક�  ૪:૧-૧૧ વાચંો). તમારા મન અને �દયમા ંરહ��  ંુ

ુદ�વ� ંુ વચન પાપની િવ��ધ એક અસરકારક �િતબધંક પણ છે. 

(ગી.શા. ૧૧૯:૯,૧૧ વાચંો).

દ�વના ં વચન બોલો. �મ લ�દાનો સબંધં ખમીર સાથ ે હોય છે તેમ 

વચનનો સબંધં િવ�ાસ સાથ ે હોય છે. તમ ે� બોલો છો તે વડ� િવ�ાસને 

ૂવચન સાથ ે સિંમ�લત કરો છો. યા�બ આપણન ે યાદ દ�વડાવ ે છે ક� 

ૂતમારા શ�દો તમારા �વન �મને ગોઠવનાર થઇ શક� છે. (યા�બ ૩:૬ 

વાચંો). આપણ ેદ�વના બોલીએ છ�એ અને તે� ંુમનન કર�એ છ�એ તે� ંુ

કારણ એ છે ક� �થી ત ે� કહ � છે તે� ંુપાલન આપણ ેકર�એ.(યહો�આુ 

૧:૮ વાચંો).

 �લોબલ એડવા�સ ર�સોસ�સ                     

હવે િવ�ાસ તો � 

ુવ��ઓની આશા 

આપણે રાખીએ છ�એ 

તેની ખાતર� છે, અને 

ુઅ��ય વ��ઓની 

સા�બતી છે.  

 �હ� ૂ૧૧:૧ 
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 �લોબલ એડવા�સ ર�સોસ�સ                     

દ�વ� ંુકોઈપણ વચન કદ� પણ િન�ફળ થ� ંુનથી. તેમ� ંુઅનતં વચન કોઈપણ સમય ે�વનનો 

ફણગો ઉ�પ� કર� શક� છે; ત ે“અિવનાશી બીજ” બીજ છે. (૧ િપતર ૧:૨૩ વાચંો). તે� ંુકામ કરવા માટ� 

દ�વના વચનમા ંિવ�ાસ કરો.

�ીક શ�દ લોગોસ દ�વના અનતં શ�દનો ઉ�લેખ કર� છે. યોહાને ઈ�નુે અનતં શ�દ તર�ક� 

ઉ�લેખ કય�.(યોહાન ૧:૧ વાચંો). લોગોસ દ�વ� ંુલે�ખત વચન, બાઈબલનો ઉ�લેખ કર� છે. અ�ય 

એક શ�દ, ર�મા છે, ત ેછે જયાર� પિવ� આ�મા આપણી પ�રપકવતા ક� સેવા કાય� માટ� અ�કુ ચો�સ 

શા� વચન ક� સ�યન ે�વનમા ં�ેર� છે. તમારા માટ� દ�વના ર�મામા ંતમે ભરોસો રાખી શકો છો. �થુ 

િવથ એ િમશનના સ�ંથાપક લોર�ન કિન�ગહામ એક �યાલ આપે છે ક�, “ િવ�ાસથી �હર�  કરવા માટ� 

દ�વ ે આપણન ેઆપેલ શ�દો જયાર� આપણ ેબોલીએ છ�એ �યાર� આપણ ેદ�વની સાથ ે સ�ન કર�એ 

છ�એ.”

૩. િવ�ાસના ંમોટા કદમો ઉઠાવો. ભારતમા ંગયેલા માગ�દશક�  �કાશ�પ િવ�લયમ ક�ર�એ તેમના 

�દવસોમા ં���તીઓન ેપડકાર આ�યો હતો, “દ�વ માટ� મહાન કામો કરવાનો �યાસ કરો અને દ�વ 

પાસેથી મહાન કામોની અપે�ા રાખો.” િવ�ાસ શર�રના એક અવયવ �વો છે; જો આપણ ેતેનો 

ઉપયોગ કર�એ તો ત ે ��ૃ�ધ કરશ.ે જો આપણ ે આપણા િવ�ાસનો ઉપયોગ ના કર�એ તો ત ે

પોષણના અભાવ ે�ીણ થઇ જશ ેઅને નબળો પડ� જશ.ે  

દ�વ ે તમન ેઆપેલ એક આ��મક વારસો હોય છે. �મ તેમણ ેયહો�આુ સાથ ે ક� � ુ તેમ હવ ેદ�વ 

તમન ેતમારા વારસાને �ા�ત કરવા તેડ� ર�ા છે. (યહો�આુ ૧:૩-૪ વાચંો). ક�ટલાક પાળકો �ઓ 

હાલમા ંઆ શ�દો વાચંી ર�ા છે તેઓ દ�વ પાસેથી નવી �િૂમ માગંી ર�ા છે. તમારો વારસો �ા�ત 

કરવા તમ ેખર�ખર ચાલો એ� ંુ�ો�સાહન � ંતમન ેઆ� ંુ�.ંુ

૪. �િતકારની અપે�ા રાખો. જયાર� દ�વ તમન ેિવ�ાસના નવા �તર� પહ�ચવા તેડ� છે �યાર� તમાર� 

ખાતર� રાખવા� ંુ છે ક� અિનવાય�પણ ે િવરોધ થશ.ે  શતેાન તરફથી �િતકાર કરવામા ં આવશ.ે 

વાડ�મા ં�મ શતેાને હવાની સાથ ેક� � ુતેમ તમારા માટ� દ�વના વચન અને તમારા ��ય ેતેમના સારા 

ઈરાદાઓની શકંા તમારામા ંઉ�પ� કરવા ત ે�યાસ કરશ.ે  (ઉ�પિ� ૩:૧-૪ વાચંો). ક�ટલીકવાર 

િમ�વ�ળ�ુ માથંી પણ હાસંી કરવામા ંઆવશ,ે  �ઓ તમન ેદ�વના વચનમા ંિવ�ાસ કરવાથી િવ�ખુ 

ુકરવા �યાસ કરશ.ે તમારા િવ�ાસ પરના કોઈપણ �મલાની િવ�ધ તમ ે�ઢતાથી ઊભા રહો. ત ેઇ� ુુ

ૂ���તન ેમ�હમા અપાવનાર થશ.ે (યા�બ ૪:૭; ૧ િપતર ૧:૭ વાચંો).

૫. િવ�ાસના ંબીજ વાવો. વાવણી અન ે કાપણી દ�વ ે ��ૃ�ટમા ં�કૂ�લ એક ચ� છે. વાવણી બાદ હમંેશા  

કાપણી કરવામા ંઆવ ે છે. િવ�ાસ એક બીજ સમાન છે. (મા�થી ૧૭:૨૦ વાચંો). જયાર� આપણ ે

િવ�ાસના બીજ વાવીએ �યાર� આપણ ેકાપણીની અપે�ા રાખવી જોઈએ. ( �કૂ ૬:૩૮ વાચંો). એક 

ૂખે�તની માફક એક સારા બીજ વાવનાર લોકો તર�ક� આપણ ેફસલની અપે�ા રાખવી જોઈએ. 

આપણ ે�ેમ, �ાથન� ા, સમય ક� પૈસાની વાવણી કર� શક�એ છ�એ અને કાપણીની સ�ણૂ� અપે�ા 

રાખી શકો છો.  બીજની વાવણી કરવાની �મ,  જયાર� આપણ ે આપણી શ��ત,  ��ંુ અને 

કાબેલીયાતમાથંી ઓછામા ંઓ� ંપણ દ�વ પાસે લાવીએ તોપણ ફળ અને ફસલની �ણૂ� ખાતર� તમ ે

રાખી શકો છો. ચા�સ� �પ�ન ેક� ંુછે, “ વાવણીનો સમય અને ફસલ બનેં એક ખાતર��વૂક� ના ગાઠં 

સાથ ે બાધેંલ બધંન છે.” (ઉ�પિ� ૮:૨૨ વાચંો). 
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સ�યમા,ં જયાર� આપણ ેભલાઈના બીજની વાવણી કર�એ છ�એ �યાર� આપણ ે��નુે આપીએ 

છ�એ.(મા�થી ૨૫:૪૦ વાચંો). �યાર બાદ આપણ ેદ�વન ેકામ કરવા દ�� ંુજોઈએ. એલીશાએ એક 

�ુઃખી અને ગર�બ િવધવાને તેણી પોતાની જ�રતને સતંોષ ેત ેપહલ� ા તેન ેકંઇક આપવા જણા��.ંુ ત ે

�ણતો હતો ક� ક�વળ �ઓ આપે છે તેઓ જ �ા�ત કર� શક� છે. (૧ રા� ૧૭:૮-૧૬ વાચંો). અને રા� 

દાઉદની માફક જયાર� આપણ ેઆપીએ �યાર� આપણા અ�ત ��નુે યો�ય હોય એવા અપ�ણન ે

લાવ� ંુજોઈએ. (૨ શ�એુલ ૨૪:૨૪ વાચંો). 

૬. દ�વ કામ કર� એવી અપે�ા રાખો. વ�ડ િવઝનના સ�ંથાપક, બોબ િપયસ� જણાવ ે છે, “ 

માનવીઓના સવ�� �ે ઠ �યાસોથી થઇ શક� ત ે�થળે પહ�ચીએ ત ે�રૂ� ંુનથી અને � શ� હોય અને 

� અસભંવ કામ દ�વ આપણી પાસેથી કરાવવા ઈ�છે છે ત ે�થાનની વ�ચ ેજયાર� દ�વ આવીને ઉભા 

ન રહ � �યા ં�ધુી કોઈપણ બાબત ચમ�કા�રક ગણી શકાય ન�હ.” ત ેદ�વ� ંુ�થાન છે.” ગા�ણિતક 

સમીકરણ �માણ ે�કૂતા, ભરોસો + અપે�ા = િવ�ાસ. ઓરલ રોબટ�સ ેત ેસા� ંુક� ંુછે જયાર� તેણ ે

ૂિવ�ાસીઓને  “ ચમ�કારની અપે�ા” રાખવા પડકાર આ�યો! (યા�બ ૫:૧૫ વાચંો).

૭. તમારા દશ�નને હઠ� ળ �કૂશો ન�હ. દશન�  અન ે િવ�ાસ એક સાથ ેચાલતા હોય છે. (ગલાતી ૬:૯ 

વાચંો). દ�વના દશન�  અને દ�વના તેડાને તમારા �દયમા ંહમંેશા તા� અને �પ�ટ રાખો. િવ�ાસ 

દ�વની �િત�ાઓન ેપકડ� રાખે છે. (�હ� ૧ૂ૦:૩૫-૩૮ વાચંો). 

ુ૮. દશ�નને લખી રાખો. દશન� ન ે�પ�ટ અને હમંેશ� ંુરાખવા માટ� તેન ેલખી રાખો. એક િન��સાહ 

થયેલ �બોધકન ેએ જ �માણ ેકરવા દ�વ ે તેન ેજણા�� ંુહ�.ંુ તમારા �વન માટ� તેમના હ�� ઓુન ે

�ગટ કરવાનો એક િન��ુત સમય દ�વ પાસે છે. તેમનો િવ�ાસ કરો, અને તેમના સમયનો પણ 

િવ�ાસ કરો. (હબા�ુક ૨:૨-૪ વાચંો).

મારા સમ� �વનમા ંમ� એક બાબત િનહાળ� છે ક� દ�વ મારા િવ�ાસનો �િતભાવ આપે છે અને 

ુમારા ભયોથી �ઃખી થાય છે. િવ�ાસ તેમની શ��તન ે��યાશીલ કર� છે; તેમના સામથન� ો અ�ભુવ 

કરવાથી આપણન ેરોકનાર અિવ�ાસ છે. (ગી.શા. ૭૮: ૪૧; મા�થી ૧૩:૫૮ વાચંો). િવ�ાસના 

નાયકોનો મોટો વારસો આપણી પાસે છે. (�હ� ૂ૧૧ વાચંો). દ�શ �િતઓમા ંદ�વના આશીવા�દો 

લાવવા માટ� આપણી પાસે એક મહાન કરાર��ુત કામ – મહાન આદ�શ – છે. (ઉ�પિ� ૧૨:૧-૩; 

મા�થી ૨૮:૧૯ વાચંો). ત ે બનેં આપવા માટ� દ�વ આનદં કર� છે અને તેના માટ� િવ�ાસ અને 

ુિવ�લુતાની જ�ર પડ� છે. (�કૂ ૫:૧-૧૧; ૨ કોર��થી ૯:૮-૧૦ વાચંો). મોટા િવ�ાસને સા� �ક હફ� ોડ� 

ુઆપણન ે�ો�સા�હત કર� છે. “ આપણો ���ટ�બ�� ઘણો નાનો છે,” ત ેલખ ેછે, “ પણ ત ેન�વીપ� ંુ

આપણા �� ુઇ� ુ���તના ં����ુરમા ંખખેંરાઈ શક� છે, �મણ ેઆપણન ેમોટા લોકો થવા તેડયા છે. 

ૃઆપણા ���ટકોણમા.ં ખોવાયેલાઓ માટ�ના આપણા મોટા �ેમમા.ં આપવામા ંમોટા.”

આપણી ક�લૂાત પાઉલની �વી જ રહો, “ ભાઈઓ, �હ�મત રાખો; ક�મ ક� � ંદ�વ પર ભરોસો રા� ંુુ

�.ં” (�.ે ૨૭:૨૫).                                                            
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ન�ધ કંઠ�થ કરો:   

                                                             

એ માટ� � ંતમન ેક� ં� ંક�, �ાથન� ા કરતા ં� ુ ુ

સવ � તમ ેમાગંો છો, ત ેઅમે પા�યા છ�એ, 

એવો િવ�ાસ રાખો, તો ત ેતમન ેમળશ.ે 

(માક�  ૧૧:૨૪).

ચાવી�પ સ�ય: 

દ�વમા ં અને તેમના વચનમા ં િવ�ાસ 

તમારા �વન પર તેમના આશીવા�દ 

લાવશ.ે  

તમારા ં�િતભાવ: 

 િવ�ાસના કયા મોટા કદમ તમાર�  

 લેવાની જ�રત છે? 

દ�વ ે તમન ે આપેલ દશન�  �પ�ટતાથી 

લખો.

િવ�ાસથી ભર�લ “ �ાથન� ા યા�ા” 

કરવાની � ંુ તમન ે જ�રત છે? તમારા 

આ��મક વારસાને �ા�ત કરવા 

ચાલવાની શ�આત કરો.
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સ�તાહ ૨૦ ુતમાર� તી�ણ ધારને �નઃ �થાિપત કરવી 

૨ રા�ઓ ૬:૧-૭; યશાયા ૪૧:૧૫ વાચંો 

�ુઓ, મ� તને તી�ણ, 

નવા દાતંાવાળા 

મસળવાના 

ય�ં�પ કય� છે. 

યશાયા ૪૧:૧૫ 

ુ�વન ��તક

મડંળ�ના ંધમ�િપ�કૃ ઈરાની�સુે ક� ંુહ�,ંુ “ સ�ંણૂ� ��તૃ માણસ એ 

દ�વનો મ�હમા છે.” છતા ં���તી લીડરો પોતાન ેિનહાળ� શક� છે ક� તેઓના 

�વનો અને સેવાકાય� બેકાર અને ફળર�હત થઇ ગયા છે.  તેઓ 

ઘણીવાર દ�વના વચનો ક� તેઓની શ��ત �ગ ે��તૃ હોતા નથી.

દ�વ ઈ�છે છે ક� તમારા તેમના માટ� કર�લ કામો ધારધાર અને 

ુઅસરકારક હોય. (યોહાન ૧૫:૮ વાચંો). �:ખદ બાબત છે ક� ઘણા ���તી 

સેવકો અસરકારકતાની તેઓની “  ધાર”  ન ે ખોઈ બેસ ે છે.  તેઓ 

સેવાકાય�ના ભાવમા ંસતત કાય�શીલ હોવા છતા ં�િતકારના સમય ેપણ 

તી�ણ ધારની માફક કામ કરનાર ભાવ હવ ેહયાત નથી. 

ુ૨ રા� ૬ મા ંએ� ંુજ એક �વાન �બોધકના �વનમા ંથ� ંુહ�.ંુ ત ે

એક િવ�તરણનો સમય હતો. વત�માન સગવડ હવ ે પયા��ત રહ� 

ુનહોતી. (૨ રા� ૬:૧ વાચંો). આ �વાન �બોધક હવ ે એક યો�ય 

આ��મક અિધકાર હઠ� ળ હતો. તેણ ેતેના મે�ટર ઈલીશાન ે�ો��ટનો 

કાય�ભાર સભંાળવા જણા��.ંુ (૨ રા� ૬:૨-૩ વાચંો). ��ૃ�ધ કરનાર 

એક સેવા કાય�મા ંદ�વ માટ� આનદંથી કામ કરવાની શ�આત આ 

�ુવાન ઉપદ�શક� કર�, પણ કોઈક જ�યાએ તેના �ય�ત સેવાકાય�મા ં

ુ“ �હાડ�” પડ� ગઈ હતી.

ુતેની અસરકારકતા ખોવાઈ ગઈ હતી. �હાડ�ના પાનાને 

ુબદલ ે �હાડ�ના દંડાથી ��ૃો કાપ� ંુ લગભગ અસભંવ અને 

ુકઠણ કામ છે! છતા ંઘણા ંપાળકો �એ છે ક� મદંતાએ તેઓના 

સેવાકાય�મા ં�વશે કય� છે. છતાપંણ હ� �ધુી તેઓ દ�વ માટ� 

ુ�ય�ત છે,  પણ �હાડ�ના પાના વગર ��ૃોન ે કાપવાના 

�યાસોની માફક તેઓ કામ કર� ર�ા છે. કોઈ �ગિત ના 

ુહોવાને લીધ ેતેઓ િન��સા�હત થઇ �ય છે, તેઓ � િસ�ધ 

કરવા ચાહ � છે તેમા ં“ દાતંા” હોતા નથી.

ુ� ંુતમ ેએવો અ�ભુવ કય� છે?  તમાર� “ �હાડ�ના 

પાના”ની અસરકારકતા તમ ે�મુાવી દ�ધી છે એ� ંુ� ંુ

ુતમન ેલાગ ેછે? �હાડ�નો પાનો પાણીમા ંપડ� જવાને 

ુલીધ ે આ �વાન ઉપદ�શક ઘણો �ચ�તામા ં આવી 

પડયો. ત ે�ણતો હતો ક� હવ ેપછ� ત ેઅસરકારક 

ુર�ો નથી. ત ેએ પણ �ણતો હતો ક� ત ે�હાડ� તનેી 

પોતાની નહોતી, ત ેતો ઉછ�ની માગંીન ેલાવવામા ં

આવી હતી. (૨ રા� ૬:૪-૫). એ જ �માણ,ે 
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સેવાકાય�મા ંઆપણી અસરકારકતા આપણા કૌશ�યો ક� સસંાધનોમા ંરહલ�  નથી. દ�વ ે આપણન ે

ૃઆપેલ �પાદાનોની તી�ણતા પર આપણ ેઆધાર રાખીએ છ�એ. 

��નુે માટ� તમારા કામમા ં� ંુતમ ેસ�ંણૂ� ર�તે અસરકારક છો? � ંુતમન ેએ� ંુલાગ ેછે ક� તમાર� 

અસરકારકતા હવ ેરહ� નથી? “ તમાર� ધારને” �નુઃ �થાિપત કરવાના ક�ટલાકં પગલા ંછે. આ 

ુવાતા�મા ં�વાન �બોધક� લીધેલ પગલા ંજ તેઓ છે.

ુ૧. તમાર� અસરકારકતા �યાથંી ખોવાઈ ગઈ હતી �યા ંપરત ફરો. એલીશાએ �વાન �બોધકન ે

ુ�છૂ�,ંુ “ ત ે�ા ંપડ� ગઈ છે? ( ૨ રા� ૬:૬). ��િૃ�ઓ િસ��ધ છે એ� ંુમાની શકાય ન�હ. આ �વાન 

માણસ દ�વ માટ� �ય�ત હતો છતા ં�બન અસરકારક હતો. તમાર� અસરકારકતા �ા ંખોવાઈ ગઈ 

હતી ત ે�ગ ેતમાર� �ામા�ણકપણ ેસામનો કરવો જોઈએ. તમાર� અસરકારકતા ખોઈ બેસો એવી 

ઘણી બાબતો છે �મ ક� :

ુ ૂ��ત પાપ: � ંુતમ ેતમારા �વનમા ંકોઈ ��ુત પાપને મ�ંર� આપી છે? ક�લૂાત કયા� િવના� ંુ

ુ� ંુકોઈ પાપ તમારા �વનમા ંછે? � ંુપિવ� આ�માન ેતમારા �દયન ેતપાસવા મ�ંર� આપી છે? 

� ંુતમ ેદર�ક �ણીતા પાપની ક�લૂાત કર� છે? (ગી.શા. ૬૬:૧૮ વાચંો). 

ુઅ��યતા : સેવાકાય�મા ંતમન ેકોઈ �ય��ત �ઃખ પહ�ચાડશ ે તેની ખાતર� તમાર� રાખવી જોઈએ. 

ુકોઈ તમાર� િવ��ધમા ંઉભો થશ ેઅને �ર, અસ�ય વાતો તમારા િવષ ેબોલશ.ે  જયાર� આ� ંુથાય 

�યાર� માફ� આપવાનો ઉ�ચ માગ� પકડ�ને લીડરશીપના આગલા કદમ ઉઠાવવા તમાર� પાસે 

તક રહલ� ી છે. એ� ંુકહવ� ામા ંઆવ ેછે ક� માફ� એક ક�દ�ન ે��ુત કરવાની બાબત છે અને �યાર બાદ 

તમન ેખબર પડ� છે ક� ત ેક�દ� તમ ેપોત ેહતા. (એફ�સી ૪: ૩૧-૩૨ વાચંો).

દ�વ માટ� અિતશય �ય�ત : શતેાનની ��હૂરચના એ હોય છે ક� દ�વના કામો માટ� આપણ ેઅિતશય 

�ય�ત થઇ જઈએ ક� �થી �દુ દ�વન ેમાટ� આપણી પાસે સમય ના હોય. ��નુા કામ કામ 

આપનાર �� ુમાટ�ના સમયન ેખાઈ �ય છે. દ�વ ે આપણન ેપહલ� ા સેવાકાય� માટ� તેડયા નથી; 

પરં� ુતેમણ ેતો આપણન ેપોતાના માટ� જ તેડયા છે. 

ુ ુ૨. ખોવાયેલ અસરકારકતાના �થાને ���તના વધ�તભંને લા� પાડો. એક વાર �વાન �બોધક� 

ુપોતાની અસરકારકતા કયા �થાનેથી ખોવાઈ હતી ત ેપારખી લીધા પછ�, એલીશાએ, “ એક લાક� ં

ુ ુકાપીને �યા ંપાણીમા ંના��.ંુ” (૨  રા� ૬:૬). એક મો�ં લાક� ં���તના વધ�તભં� ંુ�િતક હોય શક� 

છે. ��ટાતં�પે બોલીએ તો એલીશાએ �યથ � કામ અને મદંતાના �થળે વધ�તભંન ેલા� ુપાડ�.ંુ એ જ 

ર�તે, જયાર� આપણ ેઆપણી િન�ફળતા, પાપ અને મદંતાના �થાને ��ુધ કરનાર ���તના લોહ�ના ં

સામથન� ે લગાડ�એ છ�એ �યાર� આપણી “ તી�ણ ધાર” પરત ઉપલી સપાટ�એ આવશ!ે (યશાયા 

૧:૧૮; ૧ યોહાન ૧:૭-૯ વાચંો).

શા�વચનમા ંબીજો એક સમય હતો જયાર� દ�વના એક માણસ ેઆ �માણે� ંુકામ ક� � ુ હ�.ંુ 

ઈઝરાયેલના લોકો અિતશય તર�યા હોવાને લીધ ેપાણી શોધતા હતા. અને તેઓ મારા નામના એક 

ૂ�દંુર જળાશય પાસે આવી પહો�યા પણ સમ�યા એ નડ� ક� પાણી તો કડવા અને �િષત હતા. �સૂાએ 

કડવા પાણીમા ંએક ઝાડ ના�� ંુઅને “પાણી મીઠા ંથયા” (િનગ�મન ૧૫: ૨૨-૨૪ વાચંો). એ જ ર�તે 

જયાર� તમ ેતમારા �વનના કડવા અ�ભુવોમા ં���તના વધ�તભં� ંુસમીકરણ કરો છો �યાર� ત ે

અ�ભુવોનો કડવો �વાદ તેમની પ�રવત�નકર� શ��ત વડ� મીઠાશથી ભરાઈ �ય છે.
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ુુ ુ૩. �ન��થાનના ચમ�કારની અપે�ા રાખો. જયાર� એલીશાએ લાકડાનો એક મોટો �કડો પાણીમા ં

ુ ુ ૃ ુના�યો �યાર� “ તેન ેલીધ ેલો� ંબહાર તર� આ��”ં (૨ રા� ૬:૬). �ા�િતક સઘળા િનયમોની િવ��ધ 

ુ ુ ૃથઈન ેલો� ંપાણીની ઉપલી સપાટ�એ તરવા લા��!ં એ જ �માણ,ે �ા�િતક �યવ�થાની સઘળ� 

બાબતો તમન ેકહત� ી હોય ક� તમાર� અસરકારકતા પરત ફરશ ે ન�હ પણ યાદ રહ � દ�વ કર� શક� છે 

અને અસભંવન ેસભંવ કરશ.ે

ૂદ�વ માટ�ની તમાર� અસરકારકતા ખોવાઈ ગઈ નથી, ક�વળ ત ે�બી ગઈ છે. ત ે િનરાશા�પી 

ક�ચડમા ંઅને કદા�ચત તમાર� પોતાની શરમમા ંફસાઈ ગઈ છે. પણ ���તી �વનમા ંવધ�તભં ત ે

ુકદ� પણ વાતા�નો �ત હોતો નથી. હમંેશા, વધ�તભં પછ� �નુ��થાન હોય છે; ��ૃ� ુપછ� �વન હોય 

છે. પ�તાવો કર�ને અને ઈ��ુ ંુલોહ� આપણન ેફર�થી ��ુધ કરશ ેઅને ફર�વાર આપણન ેફળદાયી 

ૂ ુકરશ ેતેવો િવ�ાસ કર�ને આપણ ેઆપણી �બી ગયેલ અસરકારકતા પર વધ�તભંન ેલા� પાડ�એ 

છ�એ. તમાર� ફળદાયીતા કયા �થાનેથી ખોવાઈ ગઈ હતી ત ે�થાનને જો તમ ેપારખી લીધી હોય 

ુઅને ત ે�થાને જો તમ ેલોહ�નો છટંકાવ કય� હોય તો તમાર� “ તી�ણ ધાર” ના �નુ��થાનની અપે�ા 

તમ ેરાખી શકો છો! (યશાયા ૬૧:૭; રોમન ૫:૧૦; એફ�સી ૨:૪-૬ વાચંો).

ુ૪. �ચક�ને લઇ લો. �વાન �બોધક� પોતાની ફળદાયીતા �નુઃ �થાિપત થતી િનહાળવા એક બી� 

બાબત કરવાની રહ� હતી. તેણ ે�ચક�ને લઇ લેવા� ંુહ� ંુઅને �ય��તગત ધોરણ ેચમ�કારન ે�હણ 

ૃકરવા� ંુહ�.ંુ દ�વ ે પોતાની �પાથી તી�ણ ધારને ઉપરની સપાટ�એ લા�યા હતા પણ િવ�ાસના હાથો 

ુફ�લાવીન ેતેન ેલઇ લેવા� ંુકામ ત ે�વાન� ંુહ�.ંુ (૨ રા� ૬:૭ વાચંો). તમાર� પણ એ જ ર�તે, 

િવ�ાસનો હાથ લાબંો કર�ને �નુઃ �થાિપત કર�લ તમાર� ફળદાયીતાને �હણ કરવાની છે, 

ુ“�હાડ�ના પાનાન ે ફર�થી દંડામા ં�કૂો” અન ે ��નુા કામમા ંપરત ફરો-  પોતાની શ��તથી ન�હ, પણ 

તેમના �વન આપનાર આ�માની શ��તથી.

ઓ�વા�ડ ચે�બસ� ક� ંુહ�,ંુ “તેમના અવા�ય ઉ�ધાર માટ� � ર�તે � ંદ�વનો આભાર મા� ંુછે ત ેુ

ુએક કાય�કર તર�ક� મા�ં �વન છે.” તમ ે“ એવા સેવક થાઓ ક� �ન ેશરમાવાની કોઈ જ�રત રહત� ી 

નથી,”  “ � અનાજ મસળવાના તી�ણ દાતંાવાળા ય�ં�પ હોય.” અને તમ ેઇ� ુ���ત માટ� “વધાર� 

ફળ લાવનાર” થાઓ! (૨ િતમોથી ૨:૧૫; યશાયા ૪૧:૧૫; યોહાન ૧૫:૮ વાચંો).
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ન�ધ  કંઠ�થ કરો:  

તમ ે બ� ફળ આપો,  એમા ં મારા બાપન ેુ

મ�હમા મળે છે; અને એથી તમ ેમારા િશ�ય 

થશો. (યોહાન ૧૫:૮)

ચાવી�પ સ�ય:

દ�વ ઈ�છે છે ક� તેમન ેમાટ�ના તમારા કામ 

તી�ણ અને અસરકારક હોય.

તમારા ં�િતભાવ:

ુ� ંુ દ�વ માટ�� ંુ તમા�ં વત�માન કામ    

તી�ણ અને અસરકારક છે અથવા � ંુતમ ે

માર�  “તી�ણ ધાર” ખોઈ બેઠા છો?

તમાર� અસરકારકતાને �નુ: �થાિપત 

કરવા આ�થી તમ ેકયા પગલા ંલેશો?
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રોમન ૧૨:૧-૨; ૨ કોર��થી ૩:૧૭-૧૮; ૨ િપતર ૩:૧૮ વાચંો 

અને તમાર� 

મનો�િૃ�ઓમા ં

નવા થાઓ.                                                                                   

એફ�સી ૪:૨૩

                                                       

           

ુ� સઘ�ં ત�ંર�ત હોય છે ત ે��ૃ�ધ પણ કર� છે. ���તમા ંએક નવા 

ુસ�ન તર�ક� જો તમ ેત�ંર�ત છો, તો તમ ેિનરંતર ��ૃ�ધ કરતા જશો.

યોહાન ૧:૧૨ જણાવ ેછે ક� �ઓ ���તન ે�હણ કર� છે તેઓને “દ�વના 

સતંાન થવાનો” અિધકાર આપવામા ંઆવલે છે. જયાર� આપણ ેપિવ� 

આ�માન ેવળગી રહ�એ છ�એ �યાર� આપણ ેિનરંતર ઇ� ુ�વા, િનરંતર 

પ�રવિત�ત થતા જઈએ છ�એ.”

જયાર� એક ���યા, �ન ેિવ�ાન �વ�પાતંર કહ � છે, �ના વડ� એક 

ઈયળ પત�ંગયામા ં બદલાણ પામે છે; �યાર� ત ે સ�ંણૂ�પણે શ�દશ: 

બદલાણ �ા�ત કર� છે – એટલે ક� ત ેઅગાઉ � �વ�પમા ંહ� ંુતેનાથી 

ુએકદમ ત�ન �દા ં�પમા ંત ેબદલાણ પામે છે. ત ે���યામા ંએક એવો 

સમય પણ હોય છે જયાર� ત ે ઈયળ ��ુ�ુત અવ�થામા ં રહ � છે. 

કોશટેોમા ંત ેઈયળ શ�દશ: ��ુ�ુત અવ�થામા ંઆવી �ય છે, ક� �થી 

એક �દંુર પત�ંગયામા ંત ે�પાતં�રત થઈન ેબહાર નીકળ� શક�. 

ઘણીવાર એ જ ર�તે આપણન ેદ�વ બદલ ેછે. આપણ ેએક એવા 

સમયમાથંી પસાર થઈએ છ�એ જયાર� પિવ� આ�મા આપણા ં

�વનના ઘણા ં�ગત પ�રવત�નો કર� ર�ા હોય છે. આ સમય ે

આપણન ે એ� ંુ લાગી શક� છે ક� આપણ ે બ� ઓછા કામના ુ

�ય��તઓ છ�એ. નવી �દશામા ંઘડવામા ંઆવ ે �યાર� બદલાણ 

પામતા ઈયળની માફક, આપણન ેકદાચ લાગ ેક� આપણ ેહવ ે

પિતત થનાર છ�એ. પણ એક એવો �દવસ આવ ે છે ક� જયાર� 

આપણ ે �નુઃ બહાર આવીએ છ�એ અને એવી �દંુરતાથી 

બદલાઈ ગયા હોઈએ છ�એ ક� આપણા અગાઉની ઓળખની 

કોઈપણ િનશાની આપણા ઉપર રહત� ી નથી. 

��ૃ�ધ કરવામા ંકદ� રોકાઈ જશો ન�હ! �ાનનો ઉમેરો 

કરતા �ઓ.(૨ િપતર ૧:૫ વાચંો). હમંેશા, “બનતા”ં રહો.

૧. બદલાણના કાય�કતા� પિવ� આ�મા છે. ઉદધારન ે

ઈ�એુ “નવો જ�મ” થવા તર�ક�નો ઉ�લેખ કય� એમા ં

કોઈ આ�ય�ની બાબત નથી! (યોહાન ૩:૭; ૧ િપતર 

૧:૨૩ વાચંો). આપણન ે ���તની � જ�રત છે તેન ે

દ�ખાડનાર ત ેપિવ� આ�મા છે અને ત ેઆપણન ે

તેમની પાસે દોર� લઇ �ય છે. (યોહાન ૩:૬; 

યોહાન ૧૬:૭-૧૪; િતતસ ૩:૫ વાચંો). ઇ�મુા ં

એક િવ�ાસી તર�ક� તમા� �િતમ ગતં�ય�થાન 
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ત ેઇ� ુ�વા થવામા ંછે. તમારા �વનના દર�ક �સગંોન ેપિવ� આ�મા તમન ેવધાર� ��થરતાથી 

���તના �વ�પમા ં�પાતં�રત કર� ર�ા છે. (રોમન ૮:૨૮-૨૯ વાચંો). અને �મ �મ આપણ ેતેમન ે

વળગી રહ�એ છ�એ તેમ તેમ ત ે આપણન ે દરરોજ િનરંતર બદલતા રહ � છે.  ત ે આપણન ે

બધંનોમાથંી ��ુત કર� છે અને વ�નેુ વ� ુઇ� ુ�વા થવા �વત�ં કર� છે. (૨ કોર��થી ૩:૧૭-૧૮ 

વાચંો).

બદલાણ� ંુએક નાટયા�મક ઉદાહરણ રા� શાઉલ� ંુ�વન છે. જયાર� �� ુયહોવાનો આ�મા તેના 

પર આ�યો �યાર� શ�દશ: ત ેઅલગ માણસ તર�ક� �પાતં�રત થયો. (૧ શ�એુલ ૧૦:૬-૯ વાચંો). 

ૂ ૂ ુઅ�ય એક ઉદાહરણ યા�બ છે. આિશષ માટ� દ�વ�તની સાથ ે મ�લ��ધ કયા� પછ� ત ે તેના 

ચા�ર�યમા ંએવો સમ� બદલાણ પા�યો ક� તે� ંુપોતા� ંુનામ પણ બદલવામા ંઆ��.ંુ (ઉ�પિ� ૩૨: 

૨૪-૩૦ વાચંો).

ુ અિવરત ઘિન�ઠતામા ં��ૃ�ધ પામનાર આ�મા વડ� દ�વ સાથનેા સબધંન ેસા� આપણન ે

તેડવામા ંઆ�યા છે. (૨ કોર��થી ૧૩:૧૪ વાચંો). મારા િપતા મન ેઘણીવાર કહત� ા ક�, “ દ�કરા, દ�વ 

તારા �ારા દ�વ � કામો કર� તેનાથી િવશષે તારામા ં� કામો કર� ત ેમહ�વના છે, ક�મ ક� તારામા ંદ�વ � 

કામો કર� છે ત ેતારા �ારા � કામો દ�વ કરશ ે તેની �ણુવ�ા ન�� થશ.ે ”  આજ �દન લગી તમન ે

ૂ ુ�પાતં�રત કરવા પિવ� આ�માન ેમ�ંર� આપો. ત ેતમન ેહ� વધાર� ���તના ં�વ�પમા ં�પાતં�રત 

ૂ ૂ ુકર� ત ેમાટ� મ�ંર� આપો. � ર�તે એક બ�ંકનો “ઘોડો” િવ�ફોટની શ��તન ે��ત કર� છે તેમ દ�વ ે

ૂઆપણન ેબદલાણના “ઘોડા” �રૂા પાડયા છે. તમન ેબદલવા પિવ� આ�માન ેમ�ંર� આપનાર 

“ઘોડો” ત ે સતત વળગી રહન� ાર �દય છે.

ુ૨. બદલાણ� ં�ે� દ�વની હાજર� છે. “ બદલાણ� ંુએક �ે�” છે �યા ંસૌથી વ� ુઝડપ ે બદલાણ થાય 

ુછે. પિવ� �થાનમા ંઆપણ ેદ�વની હાજર�નો અ�ભુવ કર�એ છ�એ. એટલા સા� ���તના ં�વ�પમા ં

અિવરત �પાતંરણ માટ� અિવરત આરાધના અિત મહ�વની છે. સગંીતના સાધનો આરાધનાના 

એક સૌથી �દંુર અ�ભ�ય��તમાનંી એક હોવા છતા ંઆરાધના સગંીતના સાધનોથી પણ વધાર� 

�ૂરની બાબત છે. એક ���તી �ય��ત માટ� � સઘ�ં આપણ ેકર�એ છ�એ ત ેઆરાધના થઇ શક� છે. 

(કોલો�સી ૩:૧૭ વાચંો). આપણા �ત�રક મ��ુય, આ��મક માણસન ે બળવતં કરનાર ઘોડો ત ે

પિવ� આ�મામા ં�ાથન� ા કર� ંુછે.(૨ કોર��થી ૩:૧૭-૧૮; ૨ કોર��થી ૪:૧૬; ય�દા ૨૦ વાચંો.)ૂ

ુ૩. બદલાણ� ંમનોવલણ િવ�ાસથી ��િત�મય થયેલ એક મન છે. પ�તાવા �ગેનો બી�લીકલ 

િવચાર �ીક શ�દોમાથંી આવ ે છે �નો ભાવાથ,�  “ મન� ંુબદલાણ” થાય છે. દ�વના વચન વડ� 

��ુ�ધકરણ �ારા આપણા મનો ��ુધીકરણ અને બદલાણ પામે છે.(એફ�સી ૫:૨૬ વાચંો). આપણા 

શ�દો, િવચારો અને કાય�ને શા�ના �કાશમા ં લાવવાની જ�રત છે. પસદંગીઓ વડ� સઘ�ં 

બદલાણ આવ ે છે અને ���ત� ંુસ�માન કરનાર પસદંગીઓ િશ�તમય ઈ�છા અને નવીનીકરણ 

પામેલ મન� ંુપ�રણામ છે. (રોમન ૧૨:૨; એફ�સી ૪:૨૩). ���તના ંનવા સ�નના �વનમા ંઆપણ 

પોતાન ે ઢાળવાની પસદંગી આપણ ે દરરોજ કરવાની છે. (રોમન ૧૩:૧૪; કોલો�સી ૩:૯-૧૦ 

વાચંો). 

જયાર� આપણ ેઆપણા મનોન ેદ�વના ંવચનથી ભર�એ છ�એ �યાર� આપણ ેઆપણા િવ�ાસને 

બાધંીએ છ�એ. �યારબાદ િવ�ાસ આપણા માટ� દ�વના વચનો માટ� ભરોસો અને �ા��ત માટ�નો ઘોડો 

થઇ �ય છે. (રોમન ૧૦:૧૭ વાચંો). દ�વના વચનો� ંુમનન કરવાનો એક ઉપાય જયાર� તમ ે�ઘમા ં

 �લોબલ એડવા�સ ર�સોસ�સ                     28



ુ�વન ��તક

સાર� �ઓ ત ે પહલ� ા તમારા િવચારોન ે વચનોથી ભર� દ�વાનો છે. નેવીગેટરસના સ�ંથાપક, 

ડો�સન �ોટમેન ત ે�ઘમા ંસર� �ય ત ેપહલ� ા ંએક �ટુ�વન ે�ળવી રાખે છે �ન ેત ે��ે�મા ં

“HWLW- HIS WORD THE LAST WORD” (તેમ� ંુવચન છે�� ંુવચન) કહ � છે. તમ ે પણ એ જ ર�ત ે

�ઘતા પહલ� ા ંદ�વના વચનો� ંુમનન કર� શકો છો. (ગી.શા. ૧:૨; ૬૩: ૬ વાચંો). 

ુ૪. ઇ� �વનના ંદર�ક પાસાએ ��ૃ�ધ પા�યા.       આપણે આપણા ��નુા ન�નૂા�ું અ�કુરણ કર�ું

જોઈએ તેમનાં માનવી અવ�થામાં ઇ�ુ �ાનમાં કદમાં આ�મામાં અને સમાજમાં ��ૃ�ધ પા�યા.     , ,     . 

(  : ).             �કૂ ૨ ૫૨ આપણે એવા �વન માટ� સમિપ�ત થવા�ું છે � અિવરતપણે દ�વના મ�હમામાં ��ૃ�ધ

કર� ુહોય . 

�ા�સીસક�લીતેમના��ુતક�ંહતોતેનાથીવધાર� માંલખે છે માર� �સઘ�ંથ�ુંજોઈ� ુંહ� ુંતેુ          , “        

ુ� ંનથીપણ�ંદ�વનોઆભારમા�ું�ં ક� �ં�હતોતે ર�ોનથી જો�ંસતતદ�વપાસેમાગંણીક�ંઅનેુ ુ ુ ુ              .         

ુઅિવરત�ાથન� ા ક�ં ક� તે મનેતેમનીઈ�છા�જુબનોબનાવેતો કોઈક �દવસ�ંમાર� �થ�ુંજોઈએુ                  

તે �ંથઇજઈશ �ંએ�ુંકહત� ો નથી ક� �ંબીજો કરતાસારો �ં �ંતો ક�વળક�ં�ં ક� �ં હતો તેનાથીુ ુ ુ ુ ુ ુ   ....          ...          

સારો�ં .”

૫. ��ૃ�ધ દ� િનક ���યા છે. અિવરત ��ૃ�ધ માટ� ડૉ. જોસેફ �ટોવલે એક સાર� ��હૂરચના દ�ખાડ� છે:

દરરોજ નવા થાઓ. દ�વના વચન, આરાધના અને �ાથન� ા થક� દરરોજ તમારા આ��મક 

ધગશન ેદ�વની હાજર�મા ંનવીન બનાવો.

સ�તાહમા ં ફર�થી તા� થાઓ. �વનમા ં દ�વ ે આપેલ સાર� બાબતો માટ� આનદં કરવા 

સ�તાહનો સમય કાઢો. તમારા લ�નસાથી સાથ ેસમય પસાર કરવા સમય� ંુરોકાણ કરો.

મ�હનામા ંર���ટ કરો – એકાતંમા ં�ઓ. દર મહ�ન ે ઓછામા ંઓછો અડધો �દવસ એકાતંમા ં

જવા� ંુઆ��મક િશ�ત ક�ળવો. �� ુસાથ ેએકલા થાઓ અને તમારા �વનમા ંદ�વ � ંુકર� ર�ા 

ુછે ત ેઅને ભિવ�યન ેસા� ત ે� ંુકહ� ર�ા છે ત ેપર �ચ�તન કરો. 

વાિષ�ક સમી�ા કરો. દર વષ�ના �ત ે તમાર� �ગિતની સમી�ા કરો. �� ુસાથનેી ચાલમા ં� ંુ

તમ ે��ૃ�ધ કર� ર�ા છો? તમારા સઘળા ઘા, ��ુસો અને િનરાશાઓને દ�વન ેસ�પી દ�વાની 

તક�દાર� રાખો. આ��મક તપાસ કરો અને ક�લૂ ના ક� � ુ હોય એ� ંુકોઈપણ પાપ રહ� ન �ય 

તેની ખાતર� કરો. માફ� આપીને અને માફ� પામીને નવા વષ�મા ં�વશે કરો! આવનાર નવા 

વષ� માટ� ��નુી હાજર�મા ં�ય��તગત અને સેવા �ે�ના લ�યાકંોન ે�પ�ટ કરો.
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ન�ધ કંઠ�થ કરો:

તેથી, ભાઈઓ, � ંતમન ેિવનતંી કર�ને ક� ંુ ુ
� ં ક�, દ�વની દયાની ખાતર તમ ે તમારા ં

શર�રો� ંુ�વ�,ંુ પિવ� તથા દ�વન ેપસદં 

પડ� એ�,ંુ  અપ�ણ કરો;  એ તમાર� 

��ુ�ધ�વૂક�  સેવા છે. આ જગત� ંુ�પ તમ ે

ન ધરો; પણ તમારા મનથી નવીનતાન ે

યોગ ે તમ ે �ણૂ � ર�ત ે �પાતંર પામો, �થી 

દ�વની સાર� તથા મા�ય તથા સ�ંણૂ � ઈ�છા 

શી છે, ત ેતમ ેપારખી શકો. (રોમન ૧૨:૧-૨) 

ચાવી�પ સ�ય:

તેમના વચન અને તેમના આ�માથી 

અિવરતપણે ��ૃ�ધ કરવા દ�વ આપણન ે

તેડ� છે. 

 તમારા ં�િતભાવ:

પોતાની સાથ ે �ામા�ણકતા રાખો. � ંુતમ ે

અિવરતપણે ��ૃ�ધ કરનાર �ય��ત છો? 

ક� � ંુતમ ેતમારા �વનના ંઅ�કુ �ે�ોમા ં

��ૃ�ધ કરવામા ંમદં પડયા છો?

તમારા �વનના દર�ક �ે�મા ં ��ૃ�ધ 

કરવા કયા પગલા ંલેવાની તમ ેઆ�થી 

શ�આત કરશો? યાદ રહ,�  ��ૃ�ધ કરવાની 

પસદંગી કરવા તમ ેજવાબદાર છો! 
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સ�તાહ ૨૨ 

ુમ� પાણીથી તમા�ં 

ુબા��ત�મા ક� છે �

ુખ�ં, પણ તે પિવ� 

ુઆ�માથી તમા�ં 

બા��ત�મા કરશ.ે 

માક�  ૧:૮ 

આ જગતમા ંતમન ેતેમના માટ� એક અસરકારક સા�ી બનાવવા 

ઇ� ુતમન ેપિવ� આ�માથી અને તેમના સામ�ય�થી ભર�રૂ કરવા ચાહ �

છે. ઈ�નેુ �વગ�મા ં ઉઠાવી લેવામા ં આ�યા ત ે પહલ� ા તેમણ ે તેમના ં

િશ�યોન ે બ ે ઘણી મહ�વની બાબતો જણાવી હતી.  �થમ હતી, 

“�ઓ...અન ે સવ � દ�શનાઓન ે િશ�યો બનાવો.” (મા�થી ૨૮:૧વાચંો). 

અને બી� હતી ક� �યા ં�ધુી તેઓને �વગ�માથંી ઉતર� આવલે પિવ� 

આ�માથી “આ�છા�દત” કરવામા ંઅને સામ�ય�થી ભર�રૂ કરવામા ંના 
ુ ુઆવ ે �યા ં�ધુી તેઓ ય�શાલેમમા ંરાહ �એ. 

સાર�પે કહ�એ તો, ઇ� ુ કહ� ર�ા હતા ક�, “ �યા ં �ધુી તમ ે પિવ� 

આ�માથી ભર�રૂ ના થાઓ �યા ં�ધુી જશો ન�હ!” અને તમ ેપિવ� 

આ�માથી ભર�રૂ થયા પછ� �યા ંરહશ� ો ન�હ!” માટ� પિવ� આ�માથી 

અને તેમના કામથી વા�તિવક�પમા ં િનમ�કૂ પામવી અને 

અ�ભિષ�ત થ� ંુએટલે � ંુત ેઆવો આપણ ેશીખીએ. 

૧. પિવ� આ�માથી ભર�રૂ કરનાર એજટ� : ઇ�.ુ હા, તમન ે પિવ� 

આ�માના સામ�ય�થી ભરનાર અને અ�ભષેક આપનાર �ય��ત ઇ� ુ

પોત ેછે. યોહાન બા�તી�ત �ારા કહવ� ામા ંઆ�� ંુહ� ંુક� આવનાર 

ઉ�ધારક વડ� લોકોન ે પિવ� આ�માના સામ�ય� વડ� ભર�રૂ 

કરવામા ં આવશ.ે (માક�  ૧:૮ વાચંો). ત ે આપણો રા� છે અને 
ૂઆપણ ે�યા ંજઈએ �યા ંતેમના રા�ય માટ� આપણ ેરાજ�ત થઈએ 

એ� ંુત ેઈ�છે છે. (૨ કોર��થી ૫:૨૦ વાચંો).

ુ૨. પિવ� આ�માથી ભર�રૂ થવાનો હ�� : અિધકાર અને સામ�ય�. 
ુજયાર� ઇ� ુહ� આ ધરતી પર હતા ત ેસમય ેજ તેમણ ેતેમના 

િશ�યોન ે અ�ભિષ�ત કર�ને સેવાકામો માટ� બહાર મોક�યા 

હતા. તેઓએ રા�યની �વુાતા�ન ે �હર�  કરતા અને તેની 

શ��તન ેપિવ� આ�મા વડ� �ગટ કરતા જવા� ંુહ�.ંુ તેમણ ે

તેઓને કાયદાક�ય અિધકાર તેમના નામે બોલવા અને કામ 
ુકરવા આ�યો, ત�પરાતં શતેાનને હરાવવા અને તેના 

સામથમ� ાથંી લોકોન ેછોડાવવા પરા�મી શ��ત એમ બનેં 

આ�યા. એ જ ર�તે આ� આપણન ે પણ આપવામા ં

આ�યો છે. નક�ના સ�ાધાર�ઓ અને લોકોના �દયોમા ં

દ�વના રા�યને કાય�શીલ કરવા આપણન ે શ��તથી 

અ�ભષેક આપનાર રા� ઈ�નુી આપણન ેજ�રત છે. 

ઇ�એુ તેમના િશ�યોન ેજણા�� ંુહ� ંુક� આ ��ૃવીમા  ં

તેમના માટ� સા�ીઓ થવા અને જવા માટ� તેઓ 
ૃિવ�ફોટક શ��ત �ા�ત કરશ.ે (�.ે�. ૧:૮ વાચંો). 

પિવ� આ�માથી ભર�રૂ થવાનો ભાવાથ � એ જ છે. 

(�કૂ ૯:૧-૬; ૧૦:૧-૯ વાચંો).
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ુ૩ પિવ� આ�માની ભર�રૂ� �ા�ત કરવી: ��િત�લા િવ�ાસથી માગં�.ં અગાઉ જણા�યા �માણ,ે 

તેઓને આવ�યક પિવ� આ�મા� ંુસામ�ય� �યા�ંધુી તેઓને �ા�ત ના થાય �યા ં�ધુી રાહ જોવા 

ુઈ�એુ તેમના િશ�યોન ે�ચૂના આપી હતી. ૧૨૦ સમિપ�ત આ�ા�ંકત અ�યુાયીઓ ય�શાલેમમા ં

ઘરની ઉપલી મેડ�મા ંએકઠા થયા હતા. દશ �દવસ �ધુી તેઓએ ઉપાસના, �ાથન� ા, સગંતી કર� 

અને ઈ�એુ તેઓને � વચન આ�� ંુહ� ંુતેની વાટ જોતા ર�ા હતા. તેઓને તેમણ ે� ક� ંુહ� ંુતેમા ં

િવ�ાસ રા�યો, તેઓ તેમન ેધગશથી �ેમ કરતા હતા, અને તેમની સૌથી િનકટ રહવ� ા અને અ�ય 

લોકો સમ� તેમન ે�ગટ કરવા તેઓને � સઘ�ં આવ�યક હોય ત ે�ા�ત કરવા ઈ�છા રાખતા હતા. 

તેઓ પિવ� આ�માથી ભર�રૂ થવાની અપે�ા રાખતા હતા ક�મ ક� તેઓ ઇ�મુા ંભરોસો રાખતા હતા 

અને તેમના હર�ક શ�દમા ંિવ�ાસ હતો. જયાર� પચાસમાનંા �દવસે પિવ� આ�મા� ંુસામ�ય� અને 

ભર�રૂ� આ�યા �યાર� તેઓના  ધગશથી ભર�રૂ િવ�ાસ� ંુ�િતફળ દ�વ ેઆ��.ંુ તેઓએ એક 

શ��તશાળ� પવનનો અ�ભુવ કય�. અ��નની �ભો દર�ક �ય��તના માથા પર દ�ખાય. તેઓ કદ� ના 

શીખેલ ભાષાઓમા ંતેઓ બોલવા લા�યા અને શરે�ઓને તેઓના શ��તશાળ� �ચાર વડ� ભર� દ�ધી 

ૃ�ને લીધ ે૩૦૦૦ લોકો ���ત પાસે આ�યા. આ સઘ�ં પિવ� આ�મા� ંુકામ હ�.ંુ (�.ે �. અ�યાય ૧ 

અને ૨ વાચંો). 

જયાર� આપણ ેપણ ધગશથી ભર�લ િવ�ાસથી માગંણી કર�� ંુતો આપણ ેપણ પિવ� આ�મા� ંુ

ભર�રૂ� �ા�ત કર��.ંુ આપણા રા� ઇ� ુવડ�, જો આપણ ેિનખાલસતાથી અ�ભિષ�ત થવાની ઈ�છા 

રાખીએ તો ત ેઆપણા �વનો પર અને �વનોમા ંતેમનો આ�મા ર�ડ� દ�શ.ે  જો આપણ ેતેમની પાસે 

પિવ� આ�માની માગંણી કર�� ંુતો ત ેઆપણો નકાર ન�હ કરશ.ે (�કૂ ૧૧:૧૩ વાચંો). જયાર� 

ૂઆપણ ેદ�વના આ�માન ેઆપણન ેભરવા અને િનયિં�ત કરવા મ�ંર� આપીએ છ�એ �યાર� આપણા 

�વનોમા ંનીચ ે�જુબની બાબતો દ�ખા દ�શ:ે

��િત�લા િવ�ાસ� ંુ�ગટ�કરણ 

�ાથન� ાસ�હતની આ�રુતાથી રાહ જોવી.

પિવ� આ�માન ેઆપેલ સ�ંણૂ� �થાન 

પિવ� આ�માની ભર�રૂ� 

અલૌ�કક અ�ત કામો 

���ત માર� શ��તશાળ� સા�ી 

�ચૂક ફળોમા ંવધારો 

૪. પિવ� આ�માથી ભર�રૂ �વનના �ચ�ો. એકવાર આપણ ેપિવ� આ�માથી ભર�રૂ થયા પછ� 

�ાથન� ા, ઉપાસના, વચનમા ં�ગિત અને અ�ય લોકોની સેવા કરવા �ારા આપણ ેસતત ભર�રૂ 

રહવ� ા� ંુછે. (એફ�સી ૫:૧૮-૨૦ વાચંો). આ�માથી ભર�રૂ થવાનો અ�ભુવ કરવા અ�ય લોકોન ે

આપણ ેમદદ કરવી જોઈએ અને દ� િનક આ�માથી ભર�રૂ �વન માટ� �ો�સા�હત કર� ંુજોઈએ. 

જયાર� આપણ ેતેમના આ�માથી ભર�રૂ થઈએ �યાર� આપણા �વનોમા ંઆ દ� િનક �ચ�ોની આપણ ે

અપે�ા રાખી શક�એ છ�એ:
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પરા�મી શ��તનો અ�ભષેક. (�ે. �. ૧:૪-૬ વાચંો). ઈ�એુ તેમના િશ�યોન ે જણા�� ંુહ� ંુક� ૃ

તેઓ “ ઉપરથી પરા�મે વ�ે�ટત થશ.ે ” (�કૂ ૨૪:૪૯ વાચંો). “ વ�ે�ટત થ�”ંુ એટલે “ વ�ો 

પહર� વા” ક� “ આ�છા�દત થ�.ંુ” માટ� આ�માથી ભર�રૂ થવા� ંુએક �ચ� એ છે ક� ઈ�નુા કામ 

કરવા માટ� આપણન ેઇ� ુ���તની શ��તથી અ�ભિષ�ત કરવામા ંઆવ ેછે. ઉપરાતં માદંાઓને 

સા� કરવા, દ�વનો અવાજ સાભંળવા અને તેમના માગ� દશન� � ંુ અ�કુરણ કરવા પણ 

ુઆપણ ે તેડાયેલા છ�એ. અ��ુધ આ�માઓન ે હાકં� કાઢવા અને શતેાનની ���ુ�તઓન ે

હરાવવા માટ� પણ આપણન ેતેડવામા ંઆ�યા છે. ���તના ંરા�યની ��ૃ�ધ અને ���તના 

મહાન આદ�શન ે�ણૂ� કરવા શ��તિવહ�ન ���તી�વ બ� ઓ� ંફળ લાવશ.ે  પણ � લોકો ઈ�નેુ ુ

િનકટતાથી ઓળખ ેછે અને તેમના �ારા શ��તશાળ� ર�તે �ઓ અ�ભષેક પામે છે તેઓ જ 

વા�તિવક �પમા,ં “ બદં�વાનોને �વત�ંતા આપવા” ઉપયોગી થઇ શક� છે. (�કૂ ૪:૧૮,૧૯ 

વાચંો).

ુઆ��મક ભાષા� ં�ગટ�કરણ. (�ે.�. ૨:૪; ૧૦: ૪૪-૪૭; ૧૯:૬ વાચંો). આ�માથી ભર�રૂ ૃ

િવ�ાસીઓ માટ� ઉપલ�ધ અ�ય એક બાબત પિવ� આ�મા �ારા આપવામા ંઆવતી આ��મક 

ભાષા છે. આ��મક ભાષા ક� “ બોલીઓ” �ય��તગત ઉ�િત, આપણી માનવીય કાબેલીયાતથી 

િવશષે િવ��તૃ �ાથન� ા, આપણી માનવીય કાબેલીયાતથી િવશષે ��િુત અને આરાધનાનો 

િવ�તાર, મડંળ�ની ઉ�તી કરનાર કોઈ સદં�શ અને િવધમ�ઓ માટ� એક �ચ��પ છે. જયાર� 

બોલનાર �ય��ત વડ� િવધમ�ઓ તેઓની પોતાની ભાષામા ં“દ�વના અદ�તૂ કામો” િવષ ેત ે

ુભાષા તેણ ેન શીખી હોવા છતા ંબોલતા સાભંળે છે �યાર� ત ે�ચ� તેઓને સા� એક શ��તશાળ� 

સા�ી થઇ �ય છે. (૧ કોર��થી ૧૪ વાચંો).

�હ�મત અને નીડરતામા ં વધારો. આ�માની ભર�રૂ�� ંુ અ�ય એક �ચ� આપણા માગ�મા ં

આવનાર કોઈ પણ પડકાર, �મલાઓ ક� સઘંષ�નો સામનો કરવાની અલૌ�કક �હ�મત. ઈ�નુા ુ

નામે �ચાર કરવાને લીધ ેિપતર અને યોહાનની ધાિમ�ક આગેવાનો વડ� સતાવણી કરવામા ં

ુઆવી. તેઓના સાથીઓએ તેઓને સા� �ાથન� ા કર� અને તેઓ પિવ� �હ�મતથી ભરાઈ ગયા. 

ૃપિવ� આ�માના સામ�ય�મા ંતેઓએ �ચાર અને સેવા કરવા� ંુચા� ુરા��.ંુ (�.ે�. ૪:૧-૩૧ 

વાચંો).

ુ�વાિત�ક ધગશ. તાસ�સના પાઉલ� ંુએકવાર તારણ થયા પછ� અન ે પિવ� આ�માથી ભર�રૂ 

થયા પછ� ઈ�નેુ મ�હમાવાન કરવા અને લોકો તેમના િવ�ાસમા ંઆવ ેત ેમાટ� તરત જ તેમણ ે

ુ ૃ�ચાર કરવા� ંુશ� ક�.� ુ  (�.ે�. ૯:૧૭-૨૨ વાચંો). � લોકો ખર�ખર પિવ� આ�માથી ભર�રૂ છે 

તેઓ ધગશ અને ઉ�સાહથી ખોવાયેલાઓન ે�તશ.ે

ુ ુ ુ ુ��િત, આરાધના અને આભાર��િત� ં �ગટ�કરણ અને િવ�લતા. જયાર� કોઈ �ય��ત 

ખર�ખર પિવ� આ�માથી ભર�રૂ હોય �યાર� ત ે��મુા ંગીત ગાશ ે અને આનદંથી પોકારશ.ે 

અને દ�વ,આપણા િપતા, અને ઇ� ુ���ત, તેમના ��ુની મહાનતા �હર�  કરવા �મ પિવ� 

આ�મા આપણન ેદોર� તેમ આપણા �દયો ધ�યવાદ અને �શસંાની “નદ�”ની માફક ��ુતપણ ે

વ�ા કરશ.ે  (એફ�સી ૫: ૧૮-૨૦ ફર�થી વાચંો).
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ન�ધ કંઠ�થ કરો:

મ�પાન કર�ને મ�ત ન થાઓ,  એ 

�ુ�ય�સન છે,  પણ પિવ� આ�માથી 

ભર�રૂ થાઓ. (એફ�સી ૫:૧૮)  

ચાવી�પ સ�ય:

તઆ જગતમા ં તેમના માટ� એક 

અસરકારક સા�ી થવા માટ� ઇ� ુ તમન ે

પિવ� આ�માના �ય��ત�વ અને 

સામ�ય�થી ભર� દ�વાની ઈ�છા રાખે છે.

 તમારા ં�િતભાવ:

જો તમ ેપિવ� આ�માથી ભર�રૂ નથી તો 

િવ�ાસથી પિવ� આ�માન ે કહો ક� ત ે

તમન ે ભર� અને િનયિં�ત કર�.  ( �કૂ 

૧૧:૧૩ વાચંો).

તમારા �વન અને સેવાકાય�મા ં એક 

તાજગીમય ભર�રૂ� માટ� દરરોજ પિવ� 

આ�માન ેિવનતંી કરો.

�ઓ પિવ� આ�માથી ભર�રૂ નથી તેવા 

અ�ય લોકોન ે પણ આ�માથી ભર�રૂ 

કરવા તેઓની સેવા કરો.
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ુપણ આ�મા� ંફળ 

સઘળા ં�કારની 

ુભલાઈ, �યાયીપ� ં

અને સ�યમા ંછે.  

એફ�સી ૫:૮ 

 

ઇ� ુ���ત� ંુચા�ર�ય આપણામા ંઉ�પ� કરવા પિવ� આ�મા આવ ે

છે. આપણામા ંરહલ�  ���ત� ંુ�વન આ��મક ફળ તર�ક� �ગટ થાય છે � 

આપણ ે �ઓને �પશ � કર�એ તેઓને આશીિષત કર� છે. આપણ ે �મ 

આપણા �ેમાળ �� ુ સાથ ે એક િનકટ અને �ેમાળ સબંધંમા ં વળગી 

રહવ� ાની પસદંગી કર�એ છ�એ તેમ તેમ આ ફળ િવકિસત થ� ંુ�ય છે. 

�ન ે બાઈબલ ���તમા ં “ રહ�� ”ંુ કહ � છે. (યોહાન ૧૫:૧-૮ વાચંો). 

આપણામા ંકાય� કરનાર પિવ� આ�માના �ય��ત�વ અને શ��ત વડ� ઇ� ુ

���ત સાથ ે એક વળગી રહન� ાર સબંધં� ંુપ�રણામ આ��મક ફળ ઉ�પ� 

થવામા ંછે. (ગલાતી ૫:૨૨-૨૩ વાચંો). 

ુ૧. આ�મા� ં ફળ �ેમ છે. આપણામા ં રહલ�  દ�વનો �ેમ માનવીય 

કાબે�લયતની અસીિમત સમજની બહાર છે. કદ� ન �ટૂનાર અને કદ� 

િન�ફળ ન જનાર �ેમથી �ેમ કરવા દ�વ� ંુવચન આપણન ેઆ�ા 

આપે છે. (૧ કોર��થી ૧૩:૪-૮). એ ર�તે �ેમ કર� ંુઆપણી પોતાની 

શ��તમા ં અસભંવ છે પણ પિવ� આ�મા વડ� આપણામા ં દ�વનો 

અિવરત વહન� ાર અલૌ�કક �ેમ છે � સતત બી�ઓને �ેમ કરવા 

સમથ � કર� છે. (ગલાતી ૫:૨૨-૨૩ વાચંો).

આ �ેમની ઉ�પિ� દ�વના �દયમા ંથઇ. આપણ ે� �ેમમા ં

ચાલવા� ંુછે ત ેમાણસના �દયમા ંઉ�પ� થાય એવો નથી. ત ે

દ�વના �દયમા ં ઉ�પ� થાય છે અને જયાર� આપણ ે તેમનો 

�ગીકાર કર�એ છ�એ અને તેમના આ�મા વડ� તેમનામા ં

રહવ� ા� ંુસતત ચા� ુરાખીએ છ�એ �યાર� ત ે�ેમન ેઆપણા 

�દયોમા ંર�ડ� દ�વામા ંઆવ ેછે. (૧ યોહાન ૪:૭-૧૯ વાચંો).

દ�વનો �ેમ તેમના દ�કરાને ભેટ તર�ક� આ�યો તેમા ં

�પ�ટતાથી દ�ખાય આવ ે છે.  �ે�રત યોહાન આપણન ે

જણાવ ે છે ક� દ�વના �ેમ� ંુ�ગટ�કરણ ક� ��ય અ�ભ�ય��ત 

ુદ�વ જગતના પાપને સા� �ક�મત �કૂવવા પોતાના 

�વન� ંુ બ�લદાન આપવા માટ� પોતાના દ�કરાને 

મોકલવામા ં�ગટ થાય છે. સવ � માનવ�ત ��યેના 

પોતાના �ેમન ેલીધ ેદ�વ ેઆ સઘ�ં ક�.� ુ (૧ યોહાન 

૪:૯-૧૦ વાચંો). 

ુ૨. આ�મા� ંફળ આનદં છે.  આનદં �� ુઇ� ુ

સાથનેા ઘિન�ઠ સબંધંન ે પ�રણામે માનવી 



આ�મામા ંઉ�પ� થનાર �સ�તા અને સ�ં�ૃ�ત � શ�દોમા ંવણ�ન કર� ંુઘ� ંુઅદ�તૂ બની �ય છે. 

(૧ િપતર ૧:૮ વાચંો). આ�માથી આપવામા ંઆવલે આ આનદં �વન અન ે સેવા કાય� માટ� બળ 

�દાન કર� છે. (નહ�� યા ૮:૧૦ વાચંો).

આનદં એ દ�વના રા�ય� ંુવાતાવરણ પણ છે, � �યા ંઇ� ુહાજર છે �યા ંત ેહમંેશા હાજર હોય છે. 

ૃ(રોમન ૧૪:૧૭ વાચંો). આ આનદં સજંોગોની પહ�ચની બહાર છે. �ા�િતક આનદં અન ે �શુી 

આનદંના �સગંો �મ ક� જ�મ, લ�ન ક� ર�ઓ પર આધા�રત હોય છે. આ બધી બાબતો ઘણી 

ુઅદ�તૂ હોય છે અને આપણા �વનોમા ં તેઓ� ંુ ઘ� ંુ મો�ં �થાન છે. પણ �વનના સજંોગો 

મોટ�ભાગ ેકપરા,ં કઠણ હોય છે અને આપણા �વનોમા ંકોઈ પણ બાબત સદાકાલીક હોતી નથી. 

જયાર� આપણા �વનોમા ંકાય�રત આ�માના ફળ તર�ક� ��નુો અલૌ�કક આનદં હમંેશા રહન� ાર હોય 

છે ભલેન ેપછ� સજંોગો સારા હોય ક� નરસા.ં શા�વચનમા ંઈ�નુા અ�યુાયીઓ ગમ ેતેવા કઠણ 

ૃસજંોગોમા ંપણ આનદંથી ભર�રૂ હતા. (�.ે�. ૫:૪૦-૪૧; ૧૬:૨૨-૨૫; �ફલી�પી ૧:૧૮ વાચંો).

ુ૩. આ�મા� ંફળ શાિંત.  દ�વ ે આપેલ શાિંત  ખલેલિવહ�ન �વ�થતા અને સ�ં�ુ�ટ છે. ડર અને �ચ�તા 

વગર� ંુ�વન આપણ ે�વીએ એ� ંુદ�વ ઈ�છે છે. દ�વની શાિંત, � પિવ� આ�મા વડ� ઉ�પ� 

કરવામા ંઆવ ેછે, દ�વના વચનોમા ંલગંર નાખીન ેરહવ� ા �ત�રક �વ�થતા �રૂ� પાડ� છે. �ે�રત 

પાઉલ, ક�દખાનામાથંી લખતો હોવા છતા,ં ત ેઅ�ભુવી રહલ�  મોટ� �વ�થતા અને શાિંત �ગ ેલ�� ંુ

ક�મ ક� પિવ� આ�મા વડ� ���ત �ારા તેન ેબળ �ા�ત થ� ંુહ�.ંુ (�ફલી�પી ૨:૧૪-૧૮ વાચંો).

આપણન ેદ�વ સાથ,ે પોતાની સાથ ે અને અ�યોની સાથ ે શાિંત સમાધાન છે. આપણન ેદ�વ સાથ ે

શાિંત સમાધાન છે ક�મ ક� ઇ�એુ વધ�તભં વડ� આપણન ેદ�વથી અલગ કરનાર પાપનો નાશ 

કય�.(કોલો�સી ૧:૨૦ વાચંો). દ�વ સાથનેી આ અલૌ�કક શાિંત આપણન ેપોતાની સાથ ે શાિંતમા ંઅને 

અ�ય િવ�ાસીઓની સાથ ેશાિંત, સપં અને એકતામા ં�વવા સમથ � કર� છે.(એફ�સી ૨:૧૪-૧૮ 

વાચંો).

ુ૪. આ�મા� ંફળ સહનશીલતા. સહનશીલતા એક કઠણ �ય��ત ક� પ�ર��થિત સાથ ેધીરજથી સહન 

કરવાની કાબેલીયાત છે. કઠણ લોકોન ે મદદ કરવા દ�વ આપણો ઉપયોગ કર� છે અને કઠણ 

પ�ર��થિતમા ંઉક�લ લાવ ે છે. દ�વ આ લોકો અને પ�ર��થિતઓનો ઉપયોગ આપણામા ંગહનતા અને 

ૃપ�રપકવતા લાવવા માટ� કર� છે. ���યામા ં બળવતં રહવ� ા આપણન ે જ�ર� �પા આ�માની 

સહનશીલતા આપે છે. (કોલો�સી ૩:૧૨-૧૩ વાચંો).

સહનશીલતા દ�વની ઈ�છા અને સાર� યોજનાઓ �ગટ થાય �યા ં �ધુી રાહ જોવાની 

કાબેલીયાત છે. દ�વની યોજનાઓ આખર� સાર� અને ફળદાયી હોય છે. �ત �ધુી ધીરજ�વૂક�  રાહ 

જોવા પિવ� આ�મા બળ આપે છે. (રોમન ૮:૩૮ વાચંો).

ુ ુ૫. આ�મા� ંફળ માયા�પ�.ં માયા�પ� ંુકાય�મા ં�ેમ અને ભલાઈ છે. અ�ય લોકોની જ�રતો �ેમ 

ૃઅને �પાથી, તેઓના �િતભાવની દરકાર કયા� િવના, �રૂ� પાડવા સામેલ થવાની ઈ�છા ત ેછે. 

(િતતસ ૩:૪-૫ વાચંો).

ૃમાયા�પ� ંુદ�વની �પાની સપં�માથંી વહ � છે. તેમના દ�કરા,���ત ઇ�નુી ��ુકળ ઉદારતામા ં

ૃતેમની �પા �ારા તેમ� ંુમાયા�પ� ંુદ�વ ેિવ�તા�.� ુ  (એફ�સી ૨:૬-૭ વાચંો).

ુ�વન ��તક
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ુ૬. આ�મા� ંફળ ભલાઈ. ભલાઈ અ�ય લોકો પર આશીવા�દો અને લાભ ર�ડ� દ�વાની બાબત છે. 

આ�માના ફળ તર�ક� અને દ�વ આપણો પેટન� તર�ક� ભલાઈ આપણી આસપાસના લોકો ��ય ે

ઉદારતા� ંુ�વન ઉ�પ� કરશ.ે (ગી.શા. ૧૦૭, રોમન ૨:૪ વાચંો).

આ��મક ભલાઈ �યવહા�રક પ�રણામો ઉ�પ� કરશ.ે  શા� વચન જણાવ ે છે ક� બાના�બાસ એક “ભલો 

ૃમાણસ”  હતો.  ( �.ે �.  ૧૧: ૨૪) .  આપણ ે આ ભલાઈના પ�રણામો અ�ય લોકોની જ�રતો 

બ�લદાન�વૂક�  �રૂ� પાડવામા ંદ�ખાય છે. 

ુ ુ ુ૭. આ�મા� ંફળ િવ�ા�પ�.ં આપ� ંુ િવ�ા�પુ� ંુદ�વની િવ�ાસયો�યતામા ંપાયો નાખેલ અને 

��ૂળયા ંનાખેલ છે. આપણા માટ� દ�વની િવ�ાસયો�યતા ન�નૂો અને �ોત છે �માથંી આપણ ેતેમન ે

અને અ�યોન ેિવ�ાસયો�ય રહવ� ા સમથ � થઈએ છ�એ.(ગી.શા.૪૦:૧૦; ય.િવ. ૩:૨૨-૨૫ વાચંો).

િવ�ા�પુ� ંુદ�વ ��ય ેકાય�મા ંસમપ�ણ છે. દ�વના વચન, ઈ�છા અને માગ�મા ંસા� ંુસમપ�ણ 

અને આ�ાધીનતા દ�વ ેઆપણન ે� કંઈ કરવા તેડયા છે તેમા ંસતતની િવ�ાસયો�યતા વડ� �ગટ 

થાય છે. (�હ� ૩ૂ:૧-૬ વાચંો).

ુ૮. આ�મા� ંફળ ન�તા. ન�તા િનય�ંણ હઠ� ળની શ��ત છે. કોમળતા અને ન�તા હમંેશા સાથ ેચાલ ે

છે. પરં� ુન�તા કાયરતા નથી. ઇ� ુદર�ક ર�તે બળવાન હતા છતા ંપણ �ટલાને તેમણ ે�પશ � કયા� 

તેઓની તેમણ ે  એક સવંદે નશીલ ન�તાએ સેવા કર�. (યશાયા ૪૦:૧૧; મા�થી ૫:૫; ૧૧:૨૮-૩૦ 

વાચંો). 

ન�તા� ંુલ�ય ઉ�ધાર, �નુઃ �થાપના અને �વત�ંતા લાવવા� ંુછે. આ સવંદે નશીલ શ��તનો 

ઉપયોગ એવી ર�તે કરવાનો છે ક� �યા ંલોકો તેઓને ��ૃ�ધ, પ�રપકવતા અને સમજણ માટ� જ�ર� 

ઉપદ�શ અને �પશ � �ા�ત કર� શક�. તેનો ઉપયોગ અ�ય લોકોના �વનોમા ં�ેમ �વૂક�  �ધુારો 

લાવવા માટ� પણ કરવામા ંઆવ ે છે. (ગલાતી ૬:૧; �ફલી�પી ૪:૧-૫ વાચંો).

ુ ુ૯. આ�મા� ંફળ સયંમ. સયંમ પિવ� આ�માની સહાયથી �ય��ત ઉપર ��શ અને શાસન કરવાની 

એક કાબેલીયાત છે.  ઇ� ુ���તની ��તુા હઠ� ળ આપણા િવચારો અને વ���કૂન ેિનયિં�ત કરવા 

અને શાસન કરવા પિવ� આ�મા આપણન ેદોર� છે અને આપણન ેએવી �મતા પણ આપે છે. 

(ગલાતી ૫:૨૪-૨૫ વાચંો).

ૂ ુસયંમ દ�વ � સઘળાની મનાઈ કર� છે તેઓને “ના” કહવ� ા અને �ઓને ત ેમ�ંર� અને િન���ત 

આપે તેન ે “હા” કહવ� ાની કાબેલીયાત છે. આ�માથી “ના” અને “હા” કહવ� ાની કાબેલીયાત એક 

સફળ, િવજયવતં ���તી સા�ીમા ંએક મોટ� ચાવી છે.(૧ કોર��થી ૯:૨૫-૨૭; ૨ િપતર ૧:૫-૮ 

વાચંો.)
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ન�ધ કંઠ�થ કરો:

પણ પિવ� આ�મા� ંુફળ �ેમ, આનદં, 

શાિંત,  સહનશીલતા,  માયા�પ�,ંુ 

ભલાઈ,  િવ�ા�પુ�,ંુ  ન�તા તથા 

ુસયંમ છે. એવાની િવ��ધ કોઈ િનયમ 

નથી. (ગલાતી ૫:૨૨-૨૩ વાચંો).

ચાવી�પ સ�ય:

ઇ� ુ ���ત� ંુ ચા�ર�ય આપણામા ં

ઉ�પ� કરવા પિવ� આ�મા આવ ેછે. � 

આ��મક ફળ તર�ક� �ગટ થાય છે અને 

�ઓને આપણ ે�પશ � કર�એ તેઓને તે 

આશીિષત કર� છે.

 તમારા ં�િતભાવ:

 �મ તમ ે દરરોજ દ�વની �લુાકાત 

કરો છો �યાર� પિવ� આ�માથી તમને 

ભર� દ�વા તેમન ેજણાવો.

આખા �દવસ દરિમયાન પિવ� 

આ�માના �વન અને શ��તન ે

વળગી રહવ� ા �યાન રાખો.

 તમારા �વનન ે �યાન�વૂક�  

તપાસો; �મા ંતમારા શ�દો, િવચારો 

અને કાય�મા ં આ�માના ફળન ે

શોધતા રહો.
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રોમન ૧૨:૬-૮; ૧ કોર��થી ૧૨:૭-૧૧; એફ�સી ૪:૧૧ વાચંો. 
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ૃદર�ક નવો જ�મ પામેલ િવ�ાસીને માટ� પિવ� આ�માના �પાદાન 

ૃ ૃઉપલ�ધ છે. આ દ�વી �પાના ં �પાદાનો આ જગતમા ં ઇ� ુ ���તની 

ૃઅલૌ�કક સેવાને િસ�ધ કરવા આપણન ે �પા આપે છે. ઇ� ુ ���તના ં

અિધકાર અને સામ�ય�ના અસરકારક સેવકો થવા પિવ� આ�મા તેમની 

ૃઈ�છા �જુબ આપણો ઉપયોગ કર� છે. નીચ ેઆપેલ �પાદાનો ૧ કોર��થી 

૧૨: ૭-૧૧ મા ંલખવામા ંઆ�યા છે. 

૧. �ાનની વાત. આ એક ઈ�ર �ે�રત સદં�શ હોય છે � િન��ુત 

પ�ર��થિતમા ં સૌથી �ાનસપં� અને અસરકારક ર�તથી દ�વની 

યોજનાન ે�ગટ કર� છે. �બન ય�દ� િવ�ાસીઓએ ��ુત કરવી અને ૂ
ુ�સૂાના િનયમશા� �જુબ �વ� ંુ ક� ન�હ ત ે �ગ ે ય�શાલેમની 

મડંળ�મા ંએક સમ�યા ઉભી થઇ હતી. આ સમ�યાનો ઉક�લ કઈ ર�તે 

ૃલાવ� ંુત ે�ગ ેલીડરોને �દ�ય �ાન આપવામા ંઆ��.ંુ (�.ે �. ૧૫:૨૮-

૨૯ વાચંો).

૨. િવ�ાની વાત. આ કોઈ �ય��ત ક� પર���થિત �ગ ે એક �ેરક 

�ાનનો સદં�શ હોય છે � ક�વળ દ�વ �ારા જ  �ગટ કરવામા ંઆવી 

શક�. મડંળ�ના શ�આતના �દવસોમા ંએક �ગુલ નામે અના�યા 

ુ ુઅને સફ�રા સપંિ� અને પૈસાના િવષયમા ં��ં બો�યા હતા. ત ે

બાબત મડંળ�મા ંહાજર ��ુધતા અને સામ�ય�નો સામનો કર� રહ� 

ુહતી.  પિવ� આ�માએ તેઓના �ઠાણા �ગ ે િપતરને �ાન 

આ��.ંુ આ ઘટનાને લીધ ેમડંળ�મા ંવધાર� મા�ામા ંપિવ�તાનો 

ૃઉમેરો થયો અને તેઓની સાથ ેવધાર� લોકો ઉમેરાયા.(�.ે �. 

૫:૧-૧૬ વાચંો). ક�ટલીકવાર �ાનની વાત કોઈક �ય��તન ેએ 

હ�� થુી આપવામા ં આવ ે છે ક� દ�વ તેની આવ�યકતા �ગ ે

ચો�સાઈથી �ણ ે છે ક� તેની આવ�યકતા � ંુ છે અને ત ે

આવ�યકતા �રૂ� પાડવા દ�વની ઈ�છાન ે�ગટ કર� છે. 

ૃ૩. િવ�ાસ. િવ�ાસ� ંુ�પાદાન એક અલૌ�કક ખાતર� અન ે

ભરોસો છે ક� દ�વ સામથ� ર�તે ક� ચમ�કા�રક ર�તે કામ 

કરનાર છે. એક �દવસે િપતર અને યોહાન �ાથન� ા કરવા 

મ�ંદર� જઈ ર�ા હતા. �દંુર નામના દરવા� જ�મથી 

લગંડો એક માણસ બેસતો હતો � �યાથંી પસાર 

થનાર કોઇપણ માણસ પાસેથી ભીખ માગંતો હતો. 

જયાર� િપતર� તેન ેજોયો �યાર� ત ેિવ�ાસથી ભરાઈ 

ગયો.  ઈ�નુા નામે ત ે લગંડાને ઊભા થઈન ે

ચાલવાની આ�ા કર�.  ત ે માણસ દ�વના 

ૃસામ�ય�થી તરત જ સાજો થયો. (�.ે �. ૩:૧-

૧૦;૧૬).

સ�તાહ   ૨૪

આપણને � �પાદાન ૃ

ુઆપવામા ંઆ�� ંછે, તે 

ુ ુ�માણે આપણને �દા ં�દા ં

વરદાન મ�યા છે, તેઓનો 

આપણે ઉપયોગ કર�એ... 
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ૃ૪. સા� ં કરવાના �પાદાન. સા�ં કરવાના �પાદાન શાર��રક, માનિસક, ભાવનાક�ય અને ૃ

આ��મક �વા��યન ેલોકોમા ં�નુઃ �થાિપત કરવા દ�વના સામ�ય�ન ેકાય�રત કર� છે. �ફ�લપના 

ુસેવાકાય� હઠ� ળ સમાર�યા શહર� મા ંદ�વના આ�મા� ંુએક મો�ં કાય� થ� ંુહ�.ંુ �વુાતા�નો �ચાર 

કરવામા ંઆ�યો, લોકોનો ઉ�ધાર થયો અને � લોકો શાર��રક ર�તે ઘવાયેલા હતા અને આ��મક 

ૃ ૃબધંનોમા ંહતા તેઓના �વનોમા ંસા�ં કરવાના �પાદાન કાય�શીલ થયા હતા. (�.ે �. ૮:૪-૮ 

વાચંો).

૫. ચમ�કાર કરવાના �પાદાન. ચમ�કાર એક એવી ઘટના છે �મા ં લોકો ક� પ�ર��થિતઓ ૃ

િવ�ાસીઓ �ારા કાય�રત દ�વની શ��ત �ારા અસર પામે છે અને અલૌક�ક ર�તોથી બદલાણ પામે છે. 

�દંુર નામના દરવા� લગંડા માણસ� ંુસા� થ� ંુએ ચમ�કાર� ંુએક �પ�ટ ઉદાહરણ છે. દ�વ� ંુ

સામથ � તેના �કુાયેલા પગોમા ં�વન અને શ��તન ેઉ�પ� ક�.� ુ  ઘણા લોકોના દ�ખતા જ ત ેચા�યો, 

ૂ ુ ુ�દયો અને દ�વની ��િત કરવા લા�યો. સા�ં કરવા� ંઆ �ચ�હ અને અ�ત કાય� ઘણા લોકો �ારા 

ૃિનહાળવામા ંઆ�� ંુહ�.ંુ (વાચંો �.ે�. ૩:૧-૧૦). ધાિમ�ક આગેવાનોએ પણ ક�લૂ કર� ંુર� ંુક� આ 

એક “�ણીતો ચમ�કાર” હતો- એવો �નાથી ઈ�નેુ મ�હમા, સ�માન અને �સશંા �ા�ત થઇ. (વાચંો 

ૃ�.ે �. ૪:૧૫-૧૬).

ુ૬. �બોધ કરવા� ં�પાદાન. તેમના લોકોની ઉ�તી કરવા, બોધ કરવા ક� �દલાસો આપવાના ૃ

ઉ�ે�યથી મડંળ�ન ેમાટ� દ�વ તરફથી કહવ� ામા ંઆવતો સદં�શ એટલે �બોધ વચન. �બોધવાણી 

ભિવ�ય �ગ ેક�ટલીક અગમ�ચુક બાબત હોય શક� � દ�વન ેવ� ુસાર� ર�તે અ�સુરવા અને 

તેઓના �વનો �ગ ેતેમની ઈ�છા �ણવા લોકોન ેસહાયક નીવડ� છે. પચાસમાનંા �દવસે �યા ં

એકઠા થયેલા હ�રો લોકોની સમ� િપતર� ઉપદ�શ અને �બોધ વચન ક�ા. તેણ ે�લુાસો કય� ક� ત ે

�દવસે ર�ડવામા ં આવલે દ�વનો આ�મા યોએલની ભિવ�યવાણીની પ�ર�ણૂ�તા હતી. (યોએલ 

૨:૨૮-૩૨; �.ે ૧૬:૧૭-૨૧ વાચંો). તેમણ ે થનાર ઘટનાઓ �ગ ે પણ જણા�� ંુ અને દ�વના 

વાયદાઓને �ા�ત કરવા માટ� કઈ ર�તે �િતભાવ આપવો ત ેપણ તેમણ ેતેઓને જણા��.ંુ તેણ ે

તેઓની ઉ�તી કર� (તેઓની બાધંણી કર�), બોધ કય� (તેઓને િવવશ કયા�), અને તેઓને �દલાસો 

ૃઆ�યો(તેઓને �ચા ઉઠા�યા). (૧ કોર��થી ૧૪:૩; �.ે �. ૨:૧-૪૨ વાચંો).

ુ૭. આ�માઓની પારખ કરવા� ં�પાદાન. આ એક દ�વ �ે�રત સમજ હોય છે ક� કોઈપણ કાય � પિવ� ૃ

આ�મા�,ંુ માનવી આ�મા� ંુક� શતેાિનક આ�મા� ંુછે ક� ન�હ. એક દાસી હતી � �ે�રત પાઉલ અને 

તેમના સાથીઓ પાછળ ઘણા �દવસો �ધુી ફર�ને �હર�  કરતી હતી ક�, “ તેઓ પરા�પર દ�વના 

ૃસેવકો છે” (�.ે �. ૧૬:૧૭ વાચંો). તેણીના ંક�ટલાક શ�દો ચો�સપણ ેખરા હોવા છતાયં પાઉલ ે

પારખી લી� ંુક� તેણી અગમ�ચૂક આ�માથી �ભાિવત છે. તેણીમાથંી બહાર નીકળવા પાઉલ ેઆદ�શ 

ૃકય� અને તેણીન ે�ટકારો મ�યો. (�.ે �. ૧૬: ૧૬-૧૮ વાચંો).

ૃ ૃ૮. અ�ય અ�ય ભાષાઓ બોલવા� ંુ�પાદાન. અ�ય અ�ય ભાષાઓ બોલવા� ંુ�પાદાન પિવ� 

આ�મા થક� આપવામા ંઆવતી ભાષા બોલવાની �મતા છે, � ભાષા �વગ�ની ક� ��ૃવી પરની હોય 

શક� �ન ેબોલનાર કદ� શી�યો ના હોય. પચાસમાનંા �દવસે ૧૨૦ લોકો પિવ� આ�માથી ભર�રૂ 

ુથઈન ેએવી ભાષાઓ બો�યા હતા � તેઓ કદ� શી�યા નહોતા. સમ� િવ�માથંી ય�શાલેમમા ં

પવન� ે માટ� હાજર રહલ� ા લોકોએ આ લોકોન ેતેઓની જ ભાષામા ંદ�વની ��િુત કરતા સાભં�યા. ત ે

ુ�વન ��તક
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ુતેઓને માટ� �ચ�હ અને અ�ત કામ હ� ંુ�ન ેલીધ ેતેઓ ઈ�નુા �નુ��થાનમા ંિવ�ાસ કર� શ�ા. 

કોર��થીના િવ�ાસીઓને પાઉલ ેજણા�� ંુક� અ�ય એક �કારની ભાષા છે �ન ેકોઈ માનવી પોતાની 

�મતાથી સમ� શક� ંુનથી. તેનો �લુાસો ક�વળ પિવ� આ�મા કર� શક� છે. આ આ��મક ભાષાનો 

ઉપયોગ �ાથન� ા, ��િુત કરવા અને ભાષાતંર કરનારની સહાયથી દ�વના સદં�શા �ગટ કરવા માટ� 

ૃછે. (�.ે�.૨:૧-૧૧; ૧ કોર��થી ૧૪: ૨-૫ વાચંો). 

ૃ૯. અ�ય ભાષાઓ� ંુભાષાતંર કરવાના �પાદાન. અ�ણી ભાષામા ંઆપવામા ંઆવલે સદં�શન ે

�ોતાઓની ભાષામા ંઅથસ� ભર ભાષામા ંબોલવાની પિવ� આ�મા થક� આપવામા ંઆવતી �મતા 

ત ેછે. પાઉલ ેજણા�� ંુક� મડંળ�ની ઉ�તી કરવાના હ�� સુર �બોધ વચનની હમંેશા અપે�ા રાખવી 

જોઈએ અને એ જ ર�તે ભાષાતંર કરનારની સહાયતા જો મળે તો આ��મક ભાષાની પણ એ જ ર�તે 

અપે�ા રાખવી જોઈએ. (૧ કોર��થી ૧૪:૫, ૧૩,૨૬-૨૮,૩૯ વાચંો). 

ઈ�નુા �વનથી ભરવા માટ� પિવ� આ�મા આપણા �વનમા ંઆ�યા છે. તેમના �દ�ય �કટ�કરણ 

ૃઅને �દ�ય સામ�ય� આપવા માટ� ત ે આ�યા છે. આ �પાદાનો આપણા ��નુી માફક �વન 

ૃપર�વત�ક સેવા કાય� કરવાના �ે�મા ં�વશે કરવા આપણન ેસમથ � કર� છે. આ �પાદાનોનો આપણ ે

ૃકદ� નકાર ક� િવરોધ કરવો ના જોઈએ. તેન ેબદલ,ે આપણ ેપિવ� આ�માના �પાદાનોને ઘણી ખતં 

�વૂક�  તેઓના ચલાયમાન થવાની ઈ�છા રાખવી જોઈએ. જો આપણ ેિનખાલસ અને �ામા�ણક 

રહ�એ તો �ઓની સેવા કરવા આપણ ેતેડાયેલા છ�એ તેઓની આવ�યકતાઓ �જુબ સેવા કરવા 

ત ેઆપણો સામથ� ર�તે ઉપયોગ કરશ.ે  

 �ાથન� ામા,ં બોધ કરવામા,ં સા�ી આપવામા,ં પરામશ � કરવામા ંઅને આપણા 

ભગંીત અને બધંનમા ંપડ�લ જગતની આવ�યકતાઓની સેવા અસરકારક ર�તે કરવા 

દ�વ ેઆપણન ેઆપેલ દર�ક આ��મક ઓ�રનો સાર� પેઠ� ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
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ન�ધ કંઠ�થ કરો:

પણ આ�મા� ંુ �કટ�કરણ દર�કને 

સામા�ય �હતને માટ� આપવામા ંઆ�� ંુ

છે. (૧ કોર��થી ૧૨:૭).

ચાવી�પ સ�ય:

જગતમા ં ઈ�નુી અલૌ�કક સેવાને 

િસ�ધ કરવા માટ� પિવ� આ�મા વડ� 

ૃઆપણન ે �દ�ય �પાદાનો આપવામા ં

આ�યા છે.

 તમારા ં�િતભાવ:

તમારા �વન અને સેવા કાય� �ગ ે

તમાર� સાથ ેવાતચીત કરવા દ�વની 

સાથ ે એકલતામા ં દરરોજ સમય 

પસાર કરો. તમન ેદ�વ � જણાવ ેતે 

તમ ેલખીન ેરાખો.

માદંા લોકો માટ� વધાર� �ાથન� ા કરવા 

અને તેઓના સા� થવા �ગ ેિવ�ાસ 

રાખવા� ંુસમપ�ણ કરો.

તમારા લોકો વડ� તમારા મડંળ�ની 

ૃસગંતોમા ંપિવ� આ�માના �પાદાનો 

ૂકાય�રત થાય એવી મ�ંર� આપો.

ૃતમારા �ાથિમક આ��મક �પાદાનો 

�ગ ે�ાથન� ા �વૂક�  �િુનિ�ત કરો. આ 

�ૃપાદાનોનો �ાથન� ા�વૂક�  િવકાસ 

કરવા પિવ� આ�માની સાથ ેસહકાર 

આપવા િનણ�ય કરો.
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ુઆ�માથી ચાલ� ં

ગલાતી ૫: ૧૬-૨૫ વાચંો 

પિવ� આ�માના માગ�દશન� મા ં રહ�ને �વન �વવાથી તમ ે

એકા�તા,  �વત�ંતા અને ભર�રૂ�� ંુ �વન �વવા સમથ � થશો. 

એકવાર આપણો ઉ�ધાર થયા પછ� અને પિવ� આ�માથી ભર�રૂ થયા 

પછ� દરરોજ દર �ણ ેપિવ� આ�મામા ંકઈ ર�તે રહ��  ંુત ેઆપણ ેશીખ� ંુ

જ જોઈએ. આપણી પોતાની શ��તમા ં�વવા ક� સેવાકાય� કરવા આપણ ે

તેડાયેલા નથી, પણ દ�વના આ�માની શ��તથી અને બળથી કામ કરવા 

ૂતેડાયેલા છ�એ. ત ેઆપણા હાજરા હ�ર સાથી અને સહાયક થવા ઈ�છે 

છે ક� �થી ત ે આપણન ે દ�વની ઈ�છામા ં લઇ �ય અને ત ે �માણ ે

પ�રણામ લાવવા આ��મક બળ �દાન કર� શક�. જયાર� દ�વના લોકો 

ુય�શાલેમમા ંમ�ંદર� ંુ�નુઃ િનમા�ણ કર� ર�ા હતા �યાર� દ�વ ેઝખાયા�ના 

મા�યમથી આ શ�દો ક�ા, “ બળથી ન�હ ક� પરા�મથી ન�હ, પણ મારા 

આ�મા થક�, એ� ંુસૈ�યોનો દ�વ યહોવા કહ � છે.” (ઝખાયા� ૪:૬-૯). 

ુઆ�માના કાય�થી આપણા �વન અને સેવાકાય�ને ���તમા ંશ� કયા� 

બાદ આપણા માટ� દ�વની યોજનાઓની સભાનતા રાખીને આપણ ે

આ�મા વડ� સતત �વતા રહ��  ંુજોઈએ. (કોલો�સી ૨:૬-૭ વાચંો).

૧. આ�મામા ં ચાલ. આ�મામા ં ચાલ� ંુ એટલે પિવ� આ�માના 

�ય��ત�વ, હ��  ુઅને સામ�ય�મા ંપોતાન ેસમિપ�ત કર�.ંુ પિવ� 

આ�મા આપણામા ંવસતા દ�વ છે � તેમની અસીિમત શ��ત વડ� 

દ�વની ઈ�છા અને હ�� નેુ શોધી કાઢવા આપણન ેસહાય અને 

માગ�દશન�  આપે છે. (યોહાન ૧૪:૧૬; ૧૫:૨૬; ૧૬:૧૩-૧૪; ૧ 

યોહાન ૪:૪ વાચંો). આ�મામા ંચાલ� ંુએટલે પિવ� આ�મા 

અને આપણી વ�ચેની સહભાગીતા છે. આપણ ેિવ�ાસ અને 

આ�ાધીનતા વડ� તેમનામા ંબની રહ�એ છ�એ અને ફળદાયી 

અને �નુઃ ઉ�પા�દત િવ�ાસીઓ અને સેવકો થવા માટ� � 

ુસઘળાની આવ�યકતા હોય ત ેત ેઆપણન ે��ંૂ પાડ� છે. 

જયાર� આપણ ેદ�વના વચનોનો અ�યાસ કર�એ છ�એ 

�યાર� ત ે આપણન ે �કટ�કરણ અને �ઝુ�ઝુ આપીને 

માગ� દિશ�ત કર� છે. (યોહાન ૧૬: ૧૩-૧૫ વાચંો). 

આપણી માનવીય નબળાઈઓમા ંકઈ ર�તે �ાથન� ા 

કર� ંુત ેત ેઆપણન ેશીખવ ે છે. ( રોમન ૮:૨૬-૨૮ 

વાચંો). એફ�સીઓની મડંળ�ન ેપાઉલ જણાવ ે છે ક� 

આ �માણેના �વન �વવાની શ��તની સમજ 

ુતેઓ �ા�ત કર� માટ� ત ેતેઓને સા� �ાથન� ા કર� 

છે. એ �માણ ે કરવાથી તેઓ પોતાન ે તેઓમા ં

વસતા પિવ� આ�માની મહાન  શ��ત વડ� 



બળવતં થયેલા, જડ નાખેલા અને �ડો પાયો નાખેલા, અને તેઓ માટ� તેમની ધગશ અને હ�� નુા 

�ાન અને દ�વના �ેમમા ંસ�ંણૂ� અને સ�ં�ૃત થયેલા િનહાળ� શકશ.ે (એફ�સી ૩:૧૪-૨૧ વાચંો).

૨. આ�માનો માગ�. આ�માનો માગ� નવા �કારની �વન શલૈી �ગેનો છે. ત ે ભર�રૂ�ના �વન અન ે

ુમ�હમાવાન �વત�ંતાનો માગ� છે. (યોહાન ૧૦:૧૦; રોમન ૭:૪-૬ વાચંો). � ખ�ં છે ત ેઆપણી 

પોતાની  

શ��તથી કરવાનો �યાસ કરવાથી ત ેઆપણન ે�વત�ં કરવાની ત ેઈ�છા રાખે છે. પાપનો દોષ, 

િશ�ા અને શરમમાથંી આપણન ે ��ુત કરવા પિવ� આ�મા આવ ે છે. પાપના દાસ�વમાથંી 

આપણન ેછોડાવીને ત ેઆ કાય� કર� છે. પાપ આપણા પર હવ ે રાજ કર� શક� ંુનથી. (રોમન ૬:૧૧-૧૪ 

વાચંો). આ�મા વડ� હવ ે આપણ ેતેમના વચનના સ�ય અને માગ� દશન�  અ�સુારની તેમની શરતો 

�જુબ દ�વની સેવા અને આ�ા પાલન કરવા ��ુત છ�એ. જયાર� આપણ ેતેમનામા ંરહ�એ અને 

તેમની શ��તમા ંભરોસો રાખીએ છ�એ �યાર� દ�વ માટ� �વન �વવા આપણી પાસે અલૌ�કક �મતા 

અને સઘળ� બાબતોમા ંતેમન ેઆધીન રહવ� ા બળ હોય છે. ક�વો આનદં! �વન �વવા અને સેવા 

કાય� કરવા ક�વો અ�ત માગ�!

૩. આ�માના કામ. આપણામા ં� કામ �ણૂ� કરવા પિવ� આ�મા ઈ�છે છે ત ે��ુધતા, ધગશ અને 

સામ�ય�ના કામ છે. યાદ રહ,�  ત ેપિવ� આ�મા કહવ� ાય છે. ત ેઆપણા �વનોમા ંદ�વના હાજર�ની 

��ુધતા લાવ ેછે ક� �થી “ �મ આકાશમાનંો બાપ �મ પિવ� છે તેમ આપણ ેપણ પિવ� થઇ 

શક�એ” (૧ િપતર ૧:૧૬ વાચંો). ત ે�વ-�યાયીપ� ંુનથી. હક�કતમા ંતો, ત ેએકદમ િવપર�ત છે; ત ે

તો તેમના આ�મા થક� આપણામા ંકાય� કરનાર ���ત� ંુ�યાયીપ� ંુ છે. �મ ઓ�વા�ડ ચે�બસ� 

જણાવ ેછે, “ ઈ�એુ હ�� લુ�ી � સઘ�ં ક� � ુ ત ેસઘ�ં પિવ� આ�મા મારામા ં�ય��તગત ધોરણ ેકર� 

છે.”
ઈ�નેુ �ેમ કરવા અને સઘળ� બાબતોમા ંતેમન ે�સ� કરવા આ�મા આપણામા ંએક �ડ� અને 

ુકાયમી ધગશ ઉ�પ� કર� છે. પાઉલ ે�ફલી�પીઓને જણા�� ંુહ� ંુક�, “ભય તથા કંપાર�સ�હત તમા�ં 

તારણ સાધી લેવાન ેય�ન કરો.” (�ફલી�પી ૨:૧૨ વાચંો). આનો સરળ અથ � થાય છે ક� આપણ ે

આપણા �વનોમા ંતારણ� ંુસ�ંણૂ� અને �િતમ કાય� થતા જોવા� ંુછે. તેઓની સાથ ેત ેઆ મહ�વના 

સ�યની વહચ� ણી પણ કર� છે:  આ િસ�ધ કરવા માટ� પિવ� આ�મા વડ� ધગશ અને શ��ત તેઓમા ં

પહલ� ેથી જ ઉપલ�ધ હતી. (�ફલી�પી ૨:૧૨-૧૩ વાચંો). ક�� ંુઅ��ુય સ�ય! આપણો આ�મા, �ાણ 

અને શર�ર એક ધ�ય વા�તિવકતા બન ેએ ર�તે તારણના સ�ંણૂ� કાય�ને જોવા માટ� પિવ� આ�મા 

વડ� આપણામા ંરહવ� ા દ�વ આ�યા છે. 

આપણામા ંપિવ� આ�માના કામ સબંધંીના નીચેના સ�યોન ે�યાનમા ંલો: 

ત ેઆપણન ેઆ��મક ર�તે નવા બનાવ ે છે. (િતતસ ૩:૫ ).

ૃઈ�નુી માફક સેવાકાય� કરવા ત ેઆપણન ેસામ�ય� આપે છે. (�.ે�. ૨:૩૩).

ત ેઆપણામા ંિપતા અને ��ુની હાજર� છે. (યોહાન ૧૪:૧૫-૧૮)

ત ેઆપણામા ં�દ�ય �વન અને ચા�ર�ય ના ફળ ઉ�પ� કર� છે.(ગલાતી ૫:૨૨-૨૩).

ત ે દ� િનક �વનમા ં દ�વની સ�ંણૂ� ઈ�છામા ં દોરવણી અને માગ� દશન�  આપે છે. (યોહાન  

૧૬:૧૩-૧૪)

ત ેઆપણા �વનોની �ડ� જ�રતોને �રૂ� પાડ� છે. (યોહાન ૭:૩૭-૩૯) 
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દ�વના �ેમથી ત ેઆપણન ેભર� દ� છે.(રોમન ૫:૫)

ૃત ેઆપણન ેઅલૌ�કક �પાદાનો અને કાય�દ�તા આપે છે. (૧ કર��થી ૧૨:૧૧).

ત ેઆપણન ેયથાયો�યતા અને સામ�ય�થી �ાથન� ા કરવા સહાયતા કર� છે. (રોમન ૮:૨૬-૨૮)

આ��મક બાબતોન ેસમજવા ત ેઆપણી �ખોન ેઉઘાડ� છે.(૧ કર��થી ૨:૯-૧૬)

આપણ ેશાિંત અને �ેમમા ં�વી શક�એ માટ� અ�ય િવ�ાસીઓ સાથ ે આપણી એકતાને ત ે

ઉ�પ� કર� છે. (એફ�સી ૪:૩-૪)

�ધકારની સઘળ� શ��તઓ પર જય પામવા ત ે આપણન ે દ�વના રા�યની ચમ�કા�રક 

શ��તઓ �દાન કર� છે. (મા�થી ૧૨:૨૮)

એમા ંકોઈ શકંા નથી ક� આ જગતમા ં “ આ�મામા ંચાલવા” માટ� આપણન ેતેડવામા ંઆ�યા છે. 

(રોમન ૮:૧-૪). ત ે સાચી ર�ત ે ડહાપણ અન ે અ�ત ર�ત ે �વવાનો માગ� છે. આ�મામા ંચાલવા થક� 

આપણ ેઆપણા �િવત �� ુઇ� ુઆ જગતમા ં� કામ કર� ર�ા છે તેમની સાથ ેસહભાગી થઈએ 

છ�એ. આપણ ેદ�વ સાથ ે મ�રુ સગંિતનો આનદં લઈએ છ�એ. તેમના આ�મા થક� દ�વ આપણા 

સમયમા ં� ંુકરવાનો ઈરાદો રાખે છે ત ેઅને ત ેકઈ ર�તે િસ� કરવા ચાહ � છે ત ેજોવા આપણી �ખોન ે

ઉઘાડ� છે. �વન �વવાનો સૌથી ઉ�જેક અને સ�ં�ુટ માગ� આ�મામા ંચાલ� ંુછે. દ�વ સાથનેી આ 

મહાન યા�ાની શ�આત થાય અને તેનો કદ� �ત ન આવો!

 �લોબલ એડવા�સ ર�સોસ�સ                     45



ુ�વન ��તક

ન�ધ કંઠ�થ કરો:

જો આપણ ેઆ�મામા ં�વીએ છ�એ તો 

આ�મા થક� �વીએ પણ.  (ગલાતી 

૫:૨૫)

ચાવી�પ સ�ય:

પિવ� આ�માની દોરવણી અને 

શ��તમા ં �વવાન ે લીધ ે ક����ત, 

ભર�રૂ અને ��ુત �વન �વવા 

સામથ � મળે છે.

 તમારા ં�િતભાવ:

તમારા �વનના કયા �ે�મા ં

આ�માની �ેરણાથી �વો છો?

કયા �ે�ોમા ં તમે તમાર� પોતાની 

શ��તથી �વો છો એ� ંુતમને લાગ ે

છે?

પિવ� આ�માના િનય�ંણ અને 

શ��ત હઠ� ળ આ �ે�ોન ેલાવવા તમ ે

� ંુકરશો? તેઓને લખો અને દ� િનક 

�ાથન� ામા ંતેઓને �કુો. 
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સ�તાહ ૨૬ 

�ગતા રહ�ને �ાથ�ના 

કરો, ક� �થી તમે 

પર��ણમા ંના પડો. 

મા�થી ૨૬:૪૦-૪૧
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      એક પળ � તમારા �વનને બદલે છે 

આ���ડ, લોડ� ટ�નીસને લ�� ંુછે, “ આ જગત � �વ�નો રાખે છે તેના 

કરતા વધાર� બાબતો �ાથન� ા થક� લાવી શકાય છે.” જયાર� ઇ� ુમરણ 

પા�યા �યાર�, ત ેમોટ�થી બો�યા, “સ�ંણૂ� થ�!ંુ”  �ળૂ ભાષામા ંત ેક�વળ 

એક શ�દ છે �નો શ�દશઃ ભાવાથ,�  “ સ�ંણૂ� �ક�મત �કૂવવામા ંઆવી 

છે!” (યોહાન ૧૯:૩૦). આપણા પાપોન ે ઉઠાવી લેવા સ�ંણૂ� �ક�મત 

�કૂવવામા ંઆવી છે. ત ે�ણ ેમ�ંદરનો �ડો પડદો ઉપરથી નીચ ે�ધુી 

ફાટ� ગયો. આ પડદો લોકોન ેદ�વની હાજર�થી અલગ કરતો. આપણા 

પાપોન ેમાટ� ઈ�નુા બ�લદાન થક� દ�વની હાજર�મા ંજવાની અડચણો 

ૂક� ડરને તરત �ર કરવામા ંઆ�યો. (�હ� ૪ૂ:૧૬; ૧૦:૧૯-૨૦).

ઇ�મુા ં િવ�ાસીઓ તર�ક� �ાથન� ા આપણો સૌથી મોટો અિધકાર છે. 

આ� ંુજગત દ�વ પાસે આવવાની ઈ�છા રાખે છે. તેમની હાજર�મા ં

જવાનો દરવાજો �� ુઇ� ુછે. (યોહાન ૧૦:૯). તેમના લોહ� વડ� તેમણ ે

આપણા માટ� દ�વની હાજર�મા ં જવાનો માગ� ��ુલો ��ુો છે. 

(�કટ�કરણ ૫:૯). મોટા ભાગના ���તીઓ પોતાના અિધકાર કરતા 

ઓછ� ક�ા� ંુ�વન �વતા હોય છે તે� ંુકારણ એ હોય છે ક� તેઓ 

�ાથન� ા થક� દ�વન ેશોધતા નથી. �હોન વ�ેલીએ ક� ંુછે, “ દ�વ 

�ાથન� ા િવનાનો કોઈ પણ ઉ�ર આપીને કોઈ પણ કામ કરશ ે

ન�હ.” 

પિવ� આ�મા આપણી �ાથન� ાઓમા ંસહાયતા આપે છે. ( 

રોમન ૮:૨૬-૨૭). દ�વ આપણી �ાથન� ાઓની લબંાઈમા ંન�હ 

પણ આપણા ઈરાદાઓમા ં રસ દાખવ ે છે.  હક�કતમા ં તો, 

જયાર� આપણ ે�ાથન� ા કર�એ �યાર� લાબંીલચક �ાથન� ાઓને 

બદલ ેચો�સ �ાથન� ાઓ કરવા ઇ� ુઆપણન ે�ો�સા�હત 

ૂકર� છે. (મા�થી ૬:૭). અહ� �ંક�, ચો�સ �ણ �ાથન� ાઓ છે 

� તમારા �વનન ેબદલી શક� છે. 

૧. ઘિન�ઠ સબંધંની �ાથ�ના: (એફ�સી ૩:૧૬-૨૧ વાચંો). 

ઉ�મ �કારની �ાથન� ાઓમાનંી એક �ાથન� ાનો �કાર 

છે ક� તમ ે શા�વચનોન ે �ય��તગત લા�કુરણ 

આપીને તેન ેદ�વની આગળ �ાથન� ામા ંઉપયોગ કરો. 

આ શા�ભાગન ે�ય��તગત �ાથન� ા� ંુ�પ આપીને 

તેન ેદરરોજ સતત એક મ�હના �ધુી �ાથન� ા કરવા 

ુ� ંતમન ે�ો�સા�હત ક�ં �.ં �� ુસાથનેા તમારા ુ

સબંધંન ે જોઇન ે તમ ે આ�ય�ચ�કત થઇ જશો. 

મા�થી ૨૬:૪૦-૪૧; �કૂ ૧૮:૧; યોહાન ૧૦:૨૪; યા�બ ૫:૧૬ ૂ



આ �માણ ે�ાથન� ા કર�ને આ શા�ભાગન ે�ય��તગત �પ આપો, “ િપતા, તમારા મ�હમાની 

ૃસપંત �માણ ેમારા �ત�રક મ��ુય�વમા ંતમારા આ�મા થક� સામ�ય�મા ંબળવાન થવાની �પા 

મન ેઆપો.” �યારબાદ આ ભાગની દર�ક િવનતંીઓને �ય��તગત �પ આપવા� ંુચા� ુરાખો. ઇ� ુ

સાથનેો ઘિન�ઠ સબંધં તેમન ેમાટ� �ભાવ પાડવાના કાય�ને ઉ�પ� કર� છે. 

૨. �ભાવ માટ�ની �ાથ�ના. યાબેસની �ાથન� ા �ભાવમા ંવધારા માટ�ની �ાથન� ા હતી. યાબેસ ે

લ�યાકંની સાથ ે�ાથન� ા કર� અને દ�વ ેતેની ચાર �પ�ટ િવનતંીઓને મા�ય કર�. (૧ કા.�.ૃ૪:૧૦). 

યાબેસ ેદ�વ ે પાસે �ની માગં કર� ત ેઆ �જુબ છે:

ૃમારા પર �પા���ટ કરો. તેણ ેદ�વન ેપોકાર કય�, “ જો, તમ ેમન ેખચીત આશીવા�દ આપશો.” એક 

ૃસ�ય દ�વ સાથનેા એક માણસનો કરારમા ંહોવાને લીધ ેહ� �વૂક�  યાબેસ �પા���ટની માગં કર� 

ર�ો હતો. (ઉ�પિ� ૧૨:૧-૩)

માર� ��ૃ�ધ કરો. તેણ ેપોતાની સીમાઓને દ�વ િવ�તાર� એવી માગં કર�. િવ�તાર પામતો �ભાવ 

અને િવ�તાર પામતો અિધકાર માટ�ની આ �ાથન� ા હતી. તેમન ેમ�હમા મળે એ ર�તે સીમાઓને 

દ�વ િવ�તાર� એ માટ� ત ેિવ�ાસ રાખવાની માગં કર� છે. 

માર� ગિત વધારો. પિવ� વગે આપવા તેની સાથ ેદ�વનો હાથ રહ � એવી યાબેસ ેમાગં કર�. 

ુસમ� બાઈબલમા ંદ�વનો હાથ લોકોની િવ��ધમા ંઅથવા તેઓની સાથ ેર�ો હોય એ� ંુદ�ખાય 

ુઆવ ે છે. જો દ�વ આપણી િવ��ધમા ંહોય તો આપણા સવ��ચ �ય�નો િન�ફળ થશ.ે  પણ જો 

તેમનો હાથ આપણી સાથ ેહોય તો તેમના નામથી આપણ ે� પણ કર�એ ત ેસઘળા કામોમા ંવગે 

ૃ ૂમળે છે. આપણન ેઅલૌ�કક �પા �ા�ત થાય છે અને �ંકા ગાળામા ંમહાન કામો શ� બન ેછે.

ુમા�ં ર�ણ કરો. તેણ ે�ાથન� ા કર� ક� દ�વ તે� ંુસઘળ� �રુાઈઓથી ર�ણ કર�. પાપથી તે� ંુર�ણ 

કરવામા ંઆવ ેએવી ઈ�છા દ�વ પાસેથી યાબેસ ેરાખી. ત ે�ણતો હતો ક� 

૩. ��ૃ�ધની �ાથ�ના. (ગીત ૬૭:૧-૨). દ�વ સાથનેા કરારની એક �ય��ત તર�ક� દ�વ તમન ેઆિશષ 

ૃઆપે એવી �ાથન� ા કરવા તમ ેહ�દાર છો. સૌથી મહાન આશીવા�દ તેમના �પાદાનો નથી પણ 

ુતેમન ે�ય��તગત ર�તે ઓળખવામા ંછે. (ઉ�પિ� ૧૫:૧). દ�વના આશીવા�દો આપણન ેએટલા સા� 

આપવામા ંઆ�યા છે ક� �થી તેઓને આપણ ેઅ�ય લોકો �ધુી પણ િવ�તાર� શક�એ. એકમા� સ�ય 

દ�વ સાથનેા સબંધંમા ંરહવ� ાનો આશીવા�દ દર�ક દ�શમા ંપહ�ચવો જોઈએ. (ગલાતી ૩:૧૩-૧૪).

૪. લીડરોએ ભ��તભાવ અને �ાથ�નાના �વનનો ન�નૂો આપવો જોઈએ. એક કલાકની �ાથન� ા 

કરવાનો ન�નૂો તમ ેઆ �માણ ેઆપી શકો છો. દ�વ આપણી સગંતમા ંઆનદં કર� છે, આપણ ેએક 

કલાકની �ાથન� ા કર�એ ક� થોડ� સેકંડ માટ� �ાથન� ા કર�એ તો પણ. તો પણ લીડરો તર�ક� આપણ ે

�ાથન� ા અને ભ��તમય �વનનો ન�નૂો આપવો જ ર�ો. દરરોજ એક કલાક �ાથન� ા કરવા માટ� 

આપણ ેસમિપ�ત હોવા જોઈએ. એક કલાક �ાથન� ા કરવાનો ન�નૂો અહ� આપવામા ંઆ�યો છે. 

બાઈબલ આધા�રત નીચેની દર�ક બાર િવનતંીઓને માટ� પાચં િમિનટ લઈન ે�ાથન� ા કરો. આ દર�ક 

��ુાઓ માટ� ચો�સ ર�તે �ાથન� ા કરવા આપણન ેજણાવવામા ંઆ�� ંુછે. �ાથન� ામા ંગાળેલ આ 

સમય તમારા �વનન ેઅને જગતન ેબદલી શક� છે.

ૂ ુવધાર� મ�રો માટ� �ાથન� ા કરો. (મા�થી ૯:૩૭-૩૮). આ��મક ફસલ પાક� �કૂ� છે. ઇ� પોતાન ે

“ફસલના ધણી” કહ � છે. ત ે પોતાની ફસલ પર િનય�ંણ ધરાવ ે છે! આ�માઓની વિૈ�ક ફસલન ે

ૂ ુકાપવા ઇ� ુમ�રોને મોકલ ેત ેસા� આપણ ે�ાથન� ા કરવા� ંછે.

ુ�વન ��તક

 �લોબલ એડવા�સ ર�સોસ�સ                     48



ુ�વન ��તક

  
અિધકારની પદવી પર બેઠ�લાઓન ેસા� �ાથન� ા કરો. (૧ િતમોથી ૨:૧-૪). આ શા�ભાગમા ં

પાઉલ જણાવ ેછે ક� �વુાતા� �સારના કાય�મા ંશાિંતમય વાતાવરણ ઘ� ંુઉપયોગી હોય છે. 

સરકાર� અિધકાર ધરાવનાર લોકોની સાથ ે ���તી લોકોએ �બોધક�ય અને �મેુળતા�વૂક�  

રહવ� ા� ંુછે. 

��ુલા �દયો માટ� અને �વુાતા�ના ઝડપી ફ�લાવા માટ� �ાથન� ા કરો. (૨ થ�ેસ ૩:૧). �. સીડલો 

બા�ટર� લ�� ંુછે, “લોકો આપણી િવનતંીઓની અવગણના કર�, આપણા સદં�શનો નકાર કર� 

શક�, આપણી દલીલોનો િવરોધ કર� શક�, આપણા લોકોનો િતર�કાર પણ કર� શક� – પરં� ુ

આપની �ાથન� ાઓની સામે તેઓ િન:સહાય છે.”

��ુલા દરવા�ઓ માટ� �ાથન� ા કરો. ઇ� ુતેમના �ેમ અને કાળ�નો ફ�લાવો કરવા માટ� આપણ ે

સા� દરવા� ઉઘાડ� છે. તેમણ ેઆપણા માટ� � િન��ુત કર� હોય ત ેતકો તરફ આપણન ે

ૃદોરવણી આપવા ત ે દરવા�ઓને બધં પણ કર� દ� છે.  (�.ે�.  ૧૬:૯-૧૦;  �કટ�કરણ 

૩:૮).�ાથન� ાના ઉ�ર તર�ક� દ�વ વિૈ�ક ફલક પર સેવાના અનેક દરવા� ખોલતા જ રહશ� .ે (૧ 

કર��થી ૧૬:૯; ૨ કર��થી ૩:૧).

નીડરતા માટ� �ાથન� ા કરો. જયાર� નવો કરારના િવ�ાસીઓની સતાવણી થવાની શ�આત થઇ 

ૂ�યાર� તેઓએ નીડરતા માટ� અને દ�વના સામથન� ા �ગટ�કરણ માટ� �ાથન� ા કર�. તેઓની �ંક� 

�ાથન� ા, નીડરતા માટ�ની ચો�સ �ાથન� ાનો ઉ�ર નાટક�ય ર�તે આપવામા ંઆ�યો અને તેઓ 

ૃ���તન ેમાટ� સા�ી આપવા અને તેમના સામથન� ે �ગટ કરવા શ��તમાન થયા. (�.ે�. ૪:૨૯).

ૃ�દ�ય માગ�દશન�  અને �કટ�કરણ માટ� �ાથન� ા કરો. (�.ે�.૧૩:૨-૫; ૧૬:૯). પાઉલન ેતેની 

�થમ િમશનેર� યા�ામા ંપિવ� આ�મા વડ� સાવિ� �ક ર�તે દોરવણી આપવામા ંઆવી હતી. 

પાઉલ ���તની આ�ા� ંુસહજ ર�તે પાલન કર�ને �વુાતા�નો ફ�લાવો કરવા ઈ�છતો હોવા છતા,ં 

કોઈ એક ચો�સ �થાને જવા પિવ� આ�માએ મનાઈ કર� જયાર� અ�ય �દશામા ંજવા માટ� માગ� 

ૃદશન�  આ��.ંુ (�.ે�. ૧૬:૬-૧૦).

દ�વના લોકોની સ��ૃ�ધ માટ� �ાથન� ા કરો. દ�વની સાથ ેકરાર કર�લ લોકો તર�ક� ��ૃવી પરના 

સઘળા લોકોન ેમાટ� આિશષ�પ થવા આપણન ેઆશીવા��દત કરવામા ંઆ�યા છે. (ઉ�પિ� 

૧૨:૧-૩). કરારના આ કામને �ણૂ� કરવા કરારના લોકો તર�ક� આપણન ે�િત�ાત ઉપકરણો 

�ા�ત થવા જ જોઈએ.(ગીત. ૬૭:૧-૨).

ૂચો�સ દ�શોન ેમાટ� �ાથન� ા કરો અને િવશષે કર�ને વણખેડાયેલ લોકો �થો માટ� િવશષે ર�તે 

ૂ�ાથન� ા કરો. દ�વ તેમના દ�કરાને સઘળા �ળો અને દ�શો �ારા �ણવામા ંઆવ ે ત ેવાતની 

ખાતર� રાખવા ઉ�સાહથી સમિપ�ત છે. (ગણના ૧૪:૨૧; યશાયા ૯:૭; �કટ�કરણ ૭:૯-૧૦). 

���તના ં�થાને પરમે�ર િપતાને આપણ ેિવનતંી કર�એ છ�એ ક� ��ૃવીના લોકો તેમના ��ુન ે

આપવામા ંઆવ.ે (ગીત ૨:૮).

ુય�શાલેમની શાિંતન ેમાટ� �ાથન� ા કરો. (ગીત ૧૨૨:૬). એક �દવસે આપણા ���ુ ંુવિૈ�ક 

ુશાસન ય�શાલેમથી ��ૃવીના છેડા �ધુી િવ�તરશ.ે (યશાયા ૬૨:૬-૭). આ� ત ે શહર� ના 

ૃ ૂનાગ�રકો ઘણી સ�ં�િતઓ અને લોકો�થોમાનંા છે.  આપણ ે �ાથન� ા કર� ંુ જોઈએ ક� 

ુ ુય�શાલેમમા ં(અને આપણા પોતાના શહર� મા)ં શાિંત જળવાઈ રહ �અને શાિંતના રાજ�માર, ઇ� ુ

શહર� ના લોકોના �દયોમા ંરાજ કર�.(યિમ�યા ૨૯:૭).
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  ૂ ુ ુ ુદર�ક �ળ, ભાષા અને દ�શ મ�ય ે ઈ�� ં નામ ઉ� ં ઉઠવા માટ� �ાથન� ા કરો. (ગીત ૫૭:૫;  

ૂ�ફલી�પી ૨:૧૦-૧૧). પોતાની �ણૂ� થયેલ તેમની મડંળ�, દર�ક લોક�થો અને દ�શ�િતમાથંી 

ુઉ�ધાર પામેલ ��ુષો અને �ીઓ વડ� ઇ� ુઆરાધના �ા�ત કર� ત ેપહલ� ા તેમન ેભેટ આપવામા ં

આવ ે છે. દ�વના હલવાનને અપ�ણ આપવામા ંઆવ ે છે � “ �પૂથી ભર�લ સોનાના ં�યાલા છે � 

ૂ ુસતંોની �ાથન� ાઓ છે.”(�કટ� ૫:૮). દર�ક �ળમાથંી આરાધના તેમના �ધી ન�હ પહ�ચશ ે હા 

ખર�ખર તેમના �ધુી ત ેજઈ શકતી નથી �યા ં�ધુી �પૂના �યાલા, સતંોની �ાથન� ાઓ �ણૂ� 

ભર�લા ના હોય. મહાન આદ�શ માટ�ની મહાન શરત �ાથન� ા છે.(�કટ� ૫:૮-૯).

૫.વિૈ �ક ��િૃત માટ� �ાથન� ા કરો. (હબા�ુક ૩:૨). આપણ ેભર�રૂ�(મડંળ�મા ં��િૃત) માટ� 

અને �ણુા��તી(મહાન આ�ાની �ણૂ�તા) માટ� �ાથન� ા કરવી જોઈએ. (ગીત ૮૫:૬; મા�થી ુ

૨૮:૧૯; માક�  ૧૬:૧૫).

ુઆપણે િવ�ાસથી �ાથ�ના કરવા� ં છે અને આપણી િવનતંીઓના ઉ�ર દ�વ આપશે એવો 

ુ ૂભરોસો રાખવા� ં છે. (માક�  ૧૧:૨૪; યા�બ ૧:૬-૭). પોલ ઈ. બીલહ�મર માનતા ક� દ�વની 

ુ ુિવ��ધમા ંબળવો કરનાર ��ટ શ��તઓ પર જયવતં થવામા ં�ાથન� ા “ નોકર�ના ં�થાને જ 

આપવામા ંઆવતી તાલીમ” એ દ�વની ર�ત છે. “ િસ�હાસન માટ� િન��ુત થયેલા” ��ુતકમા ંત ે

લખ ે છે: “ આ જગત એક �યોગશાળા છે �મા ં�ઓ િસ�હાસન માટ� િન��ુત થયા છે તેઓ 

�ાથન� ાની ઓરડ�મા ંરહ�ને ખર� �ે�ટ�સ કર� ર�ા છે ક� કઈ ર�તે શતેાન અને તેના રા�ય પર 

�ત લાવી શકાય.”

ુદ�વની હાજર�મા ંએક કલાક �ાથન� ા કરવાની ટ�વ પાડવાની શ�આત આ�થી જ કરો
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ન�ધકંઠ�થ કરો:

“ માગંો, તો તમન ે મળશ;ે  શોધો તો તમન ે

જડશ;ે  ઠોકો; તો તમાર� સા� ઉઘાડાશ.ે  ક�મ ક� 

� કોઈ માગેં છે ત ેપામે છે; � શોધ ેછે તેન ે

જડ� છે અને � કોઈ ઠોક� છે તેન ે સા� 

ઉઘાડવામા ંઆવશ.ે ”(મા�થી ૭:૭).

ચાવી�પ સ�ય:

દ�વની સાથ ે ખલેલ િવના એક કલાક પસાર 

ુકરવાથી તમા�ં �વન પ�રવિત�ત થઇ 

જશ.ે

 તમારા ં�િતભાવ:

આ�થી શ�આત કર�ને � ંુતમ ેદરરોજ 

�� ુ સાથ ે એક કલાકનો સમય પસાર 

કરશો? દ�વ સાથ ે દ� િનક સમય માટ�� ંુ

ુતમા�ં આ સમપ�ણ તમારા �વનન ે

બદલી શક� છે.
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તમાર� મડંળ�, “સવ � દ�શનાઓ માટ� �ાથન� ા� ંુઘર બન”ે ત ેજોવાની ઈ�છા 

ઇ� ુ રાખે છે. (માક�  ૧૧:૨૭). ત ે તમારા �ભાવ અને જવાબદાર� હઠ� ળ 

ુઆવતા કોઈ પણ �ે�ના લોકો માટ� ક�ણાસભર િવ�ાસથી �ાથન� ા કરવાનો 

અને � ઉ�ધારકને તમ ે�ણો છો અને તેમન ે�ેમ કરો છો તેન ે��ૃવી પરના 

સઘળા દ�શો �ણ ેત ેમાટ� �ાથન� ા કરવાની યોજનાનો િવકાસ કરવાનો પણ 

સમાવશે કર� છે. �હોન વ�ેલીએ જણા�� ંુછે, “ દ�વ �ાથન� ાના ઉ�ર િસવાય 

ુબી� કંોઈ કામ કરશ ે ન�હ.” �ાથન� ા � �વગ�ન ે�પશ � છે અને ��ૃવીને બદલ ે

છે ત ેતમાર� મડંળ�ન ેમાટ� કોઈ શ�તા નથી પણ ત ેએક નર� વચન��ુત 

ૃવા�તિવકતા છે. તમન ે �ા�ત થયેલ �ાથન� ામય �વનની �પા��ુત  

જવાબદાર� માટ� જો તમ ેસમિપ�ત થશો તો તમ ેતમાર� મડંળ�મા ંઅને 

સમ� ��ૃવી પર  દ�વના, “રા�યને આવતા, અને તેમની ઈ�છાન ે

પ�ર�ણૂ� થતા િનહાળ� શકશો. (મા�થી ૬:૧૦).

તમાર� મડંળ�ન ે ખરા અથમ� ા ં �ાથન� ા� ંુ ઘર બનાવવા તમન ે

સહાયક થવા અહ� ક�ટલીક ર�તો આપી છે.

૧. �ય��તગત �ાથ�ના. ઈ�એુ એક �ય��તગત, ��ુતમા ં �ાથન� ા 

કરવાનો ન�નૂો આ�યો છે �ના થક� અ�ત પ�રણામો આ�યા હતા. 

તેમ� ંુ�ાથન� ા� ંુ�વન એટ� ંુિવવશ કરનાર હ� ંુક� તેમના િશ�યો 

તેમની પાસે આવીને તેમન ેજણાવ ેછે ક� ત ેતેઓને �ાથન� ા કરવા� ંુ

શીખવ.ે  તેમણ ે �ાથન� ાનો એક ન�નૂો આ�યો છે �� ંુ  સવ �

િવ�ાસીઓએ અ�કુરણ કર� ંુ જોઈએ. (મા�થી ૬:૯-૧૩). આ 

ન�નૂો લોકોન ે શીખવો અને તેમા ં સમાિવ�ટ િસ�ધાતંોન ે પણ 

શીખવો. દ� િનક �ાથન� ા �વનનો ન�નૂો લોકોની આગળ �કૂો 

અને તેઓને તેઓના પોતાના �વનોમા ં�ય��તગત, ધગશથી 

ભર�લ અને સામથ� �ાથન� ા �વન �વવા દોરવણી આપો. 

૨.  સા��ૂહક �ાથ�ના.  �ાથન� ામા ં દ�વ સાથ ે �ય��તગત 

સબંધંની સાથ ેસાથ ેઆપણ ેિવ�ાસ અને સમંિતમા ંરહ�ને 

સ�હુમા ં એકઠા મળવાની પણ જ�રત છે.  એના થક� 

તમારા �ાથન� ા� ંુ �તર સામથ � અને અસરકારકતામા ં

આગલા �તરમા ંપહ�ચશ.ે  જયાર� િપતર અને યોહાનને 

તેઓના જમાનામા ં ધાિમ�ક લીડરો �ારા સતાવવામા ં

આ�યા �યાર� તેઓ તેઓના સાથીઓ પાસે ગયા અને 

તેઓની વાત તેઓએ જણાવી. તેઓએ સાથ ે મળ�ન ે

�ાથન� ા કરવાની શ�આત કર� અને � ઘરમા ંતેઓ 

એકઠા મ�યા હતા ત ે હક�કતમા ં હા�� ંુ અને 

સ�તાહ ૨૭ 
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ુ ુતમાર� મડંળ�ને �ાથ�ના� ંઘર બનાવ� ં

માક�  ૧૧:૨૭ વાચંો  

ુ ુ� ંઆ �જબ લખવામા ં

ુુઆ�� ંનથી, “ મા�ં ઘર 

સવ� દ�શનાઓ માટ� 

ુ�ાથ�ના� ંઘર કહવ� ાશે?” 

માક�  ૧૧:૧૭ 
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તેઓને તાજો અ�ભષેક અપાયો અને પિવ� 

ુઆ�માથી ભર�રૂ થયા અને દ�વ� ંુ કાય� એકધા�ં 

ૃઆગળ વધ� ંુ ર�.ંુ (�.ે �. ૪:૨૩-૩૩). � લોકોની 

દોરવણી તમ ે કરો છો તેઓને િનયિમત સા��ુહક 

�ાથન� ા માટ� તમ ે ભેગા કરો તેની કાળ� લો. 

૩. દ�શો માટ�ની �ાથ�ના. જગતની જ�રતોને આપણ ે

�ાથન� ામા ંદ�વ પાસે લઇ જ� ંુજ જોઈએ. આપણો દ�વ 

ૂદ�શોનો દ�વ છે.  આ જગતના તમામ લોક �થોમા ં

આરાધના કરનાર િશ�યોના સમાજને જોવાની ત ેઈ�છા 

રાખે છે. (મા�થી ૨૮:૧૯). �યા ંમીશનેર�ઓ સેવા કાય� કરતા 

હોય એવા તમામ દ�શોન ેમાટ� �ાથન� ા કરો. તમારા �દયોમા ં

ુદ�વ �ેરણા આપે ત ેદ�શોન ેસા� �ાથન� ા કરો. �ાથન� ા કરો ક� ત ે

દ�શોમા ં�ધકાર પર �કાશ જય પામે. વત�માન સમયમા ં� 

ુદ�શો સકંટમા ંછે તેઓને સા� �ાથન� ા કરો. તમારા લોકોન ેશીખવો 

ક� તેઓ સમ� દ�શોમા ં�ાથન� ા વડ� યા�ા કર�ને તેઓને “ વારસા” 

તર�ક� �ા�ત કર� શક� છે. (ગીત ૨:૮).

૪. સા�પણા માટ�ની �ાથ�ના. આપણન ે વચન આપવામા ંઆ�� ંુછે 

ક�, “િવ�ાસથી કરવામા ંઆવલે �ાથન� ા �બમારને બચાવશ ે અને �� ુ

ૂ ુતેન ેપાછો ઉઠાડશ.ે” (યા�બ ૫:૧૩-૧૬). ઇ� ક�વળ આપણા પાપોન ે

ૂ ૃ ુમાટ� જ ન�હ પણ આપણા રોગોન ે�ર કરવા માટ� પણ ��� પા�યા. 

(યશાયા ૫૩:૫). લોકોન ે શર�રના સા�પણાની જ�રત પણ હોય છે 

ૃઅને દ�વ િવ�ાસની �ાથન� ા અને “ સા�પણાના �પાદાન વડ� મડંળ� 

થક� કામ કર� છે.(૧ કર��થી ૧૨:૯). લોકોન ેતેઓની શાર��રક જ�રતો 

ુસાથ ેઆવવા અને તેઓને સા� �ાથન� ા કરવા માટ� �ાથન� ા કરાવવા 

�ો�સા�હત કરો. �બમાર�ઓ પર અિધકાર લઈન ેઈ�નુા નામે �ાથન� ા 

કરો. �ઓ �બમાર અને જ�રતમદં છે તેઓ માટ� �ાથન� ા કરવા લોકોન ે

શીખવો.  તમાર� મડંળ�ન,ે  “ સા�પણાના ઘર”  મા ં �પાતં�રત કરો. 

જ�રતમદં લોકો મડંળ�મા ંઆવશ ે�ની પાસે તેઓની જ�રતો �રૂ� પાડવા 

આ��મક સસંાધનો છે.

૫. પિવ� આ�માથી ભર�રૂ થવા માટ�ની �ાથ�ના. ઇ� ુ ���તના �ણૂ� 

અ�ભષેક અને સામથમ� ા ં�વન �વવા માટ� તમાર� મડંળ�ના લોકોએ 

ૃપિવ� આ�માથી ભર�રૂ થવાની જ�રત છે. (�.ે�. ૧:૮). આ �માણ ેથવા 

માટ� તમાર� પાસે એવા લોકો હોવાની જ�રત છે �ઓ દર�ક િવ�ાસીના 

�વનમા ંપિવ� આ�મા� ંુસ�ંણૂ� સામથ � ઉપલ�ધ હોય ત ેજોવા સમિપ�ત 

અને તાલીમ પામેલ હોય. �યારબાદ પિવ� આ�માથી ભર�રૂ થવા માટ� 

ૃલોકોન ે િનયિમત �ાથન� ા કરાવવાની તક આપો.  ( �.ે �. ૮: ૧૪- ૧૭) . 

આ�માથી ભર�રૂ િવ�ાસીઓ દ�વના રા�યને માટ� મહાન �ભાવ પાડનાર 

થશ.ે

માગંો, ને તમને 

મળશે; શોધો તો 

તમને જડશ;ે અને 

ઠોકો તો તમાર� 
ુસા� ઉઘાડાશે. 

મા�થી ૭:૭
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ુ૬. ���ત અને �ટકારા માટ�ની �ાથ�ના. ���તમા ંઉપલ�ધ ��ુ�તન ેલોકોએ �ા�ત કરવા માટ� 

શતેાિનક ઘાઓ મટાડવામા ંઆવ ેઅને શતેાિનક બધંનોન ેતોડ� પાડવામા ંઆવ ે ત ેજોવા અ�ય 

િવ�ાસીઓ સાથ ે એક સામથ� સહભા�ગતા હોવી ઘણી આવ�યક છે. (�કૂ ૪:૧૮-૧૯). સવ � અ��ુધ 

આ�માઓ અને �ધકારના કાય� પર આપણન ેઅિધકાર આપવામા ંઆ�યો છે. (�કૂ ૯:૧-૨). પણ 

આ અિધકાર આપણન ેકોઈ કામમા ંઆવતો નથી  જો આપણ ેતેનો ઉપયોગ ના કર�એ તો. આપણ ે

લોકોન ે�ાથન� ા વડ� “ શતેાનનો સામનો” કરતા શીખવ� ંુજ જોઈએ. શતેાનના કોઈપણ બધંનન ે

તોડવા અને હટાવવા અિધકાર અને સામથથ� ી સામનો કરવા તમ ેતમાર� મડંળ� પ�રવારની સાથ ે

ૂસહભાગી થઇ શકો છો. (યા�બ ૪:૭).

ુ૭. �વાિત�ક દરવા� ઉઘડવા માટ�ની �ાથ�ના. પાઉલ ે�ાથન� ા કર� હતી ક� �વુાતા�ન ેમાટ� તેમન ે

ુસા� દરવાજો ઉઘાડવામા ંઆવ.ે(કોલો�સી ૪:૨-૪). ખોવાયેલા ંલોકોના મનોની આ��મક �ખો ઇ� ુ

ુ���તની �વુાતા�ન ેસા� ઉઘડવાની જ�રત છે. (૨ કર��થી ૪:૩-૪). અ�કુ ચો�સ �બન ���તી 

લોકોન ેમાટ� �ાથન� ા કરવા, તેઓની �ખો ઉઘડવા અને તેઓના �દયો �ધુીમા ં�વુાતા�નો �વશે 

થાય તેન ેમાટ� �ાથન� ા કરવા તમારા લોકન ે�ો�સા�હત કરો. 

૮. જોગવાઈ માટ�ની �ાથ�ના. તમાર� મડંળ� પાસ ે ભૌિતક અન ે આિથ�ક એવી ખર� જ�રતો છે. ત ે

મહ�વ� ંુછે ક� તમ ેઅને સેવાકાય�ની તમાર� ટ�મ દ�વની જોગવાઇઓ ભર�રૂપણ ે�ા�ત થાય ત ેમાટ� 

િવ�ાસથી �ાથન� ા કરવાની ટ�વ પાડો. ઈ�એુ આપણન ેજણા�� ંુછે ક� આપણ ેમાગંીએ, શોધીએ અને 

ઠોક�એ ક� �થી આપણન ે�ની જ�રત હોય ત ેઆપણન ે�ા�ત થાય.(મા�થી ૭:૭-૧૧). જયાર� તમન ે

કોઈ જ�રત હોય તો ટ�મ તર�ક� એકઠા થાઓ. દ�વ ે � સઘ�ં તમારા માટ� ક� � ુ છે ત ેમાટ� ��િુત અને 

આરાધનામા ંદ�વનો આભાર માનવાની શ�આત કરો.(ગીત ૬૮:૧૯). �યારબાદ �ાથન� ામા ંતેમની 

પાસે માગંણી કરો, “ તમાર� સઘળ� િવનતંીઓ દ�વન ેજણાવો.” (�ફલી�પી ૪:૬-૭). �યારબાદ 

ુજોગવાઈની �ા��ત માટ� િવ�ાસથી રાહ �ઓ. દ�વ ે વચન આ�� ંુછે ક� ત ેતમાર� સઘળ� જ�રતો �રુ� 

પાડશ.ે (�ફલી�પી ૪:૧૯). 

ુ૯. �ર�ા માટ�ની �ાથ�ના. આ જગત એક ભયાનક �થાન છે. આપણા �વનો માટ� અન ે �ઓની 

આપણ ેસેવા કર�એ છ�એ તેઓના �વનો માટ� આપણન ે�� ુતરફથી �રુ�ાની જ�રત છે. આપણ ે

આપણા લોકોન ેએકબી�ની �રુ�ા અને સલામતી માટ� િવ�ાસથી �ાથન� ા કરવા િશ�ણ આપ� ંુ

જોઈએ. આ �માણ ે કરવાની એક સાર� ર�ત શા� વચન �માણ ે આપણી �રુ�ા કરવા અને 

છોડાવવા દ�વના વચનો અ�સુાર �ાથન� ા કરવામા ંઆવ.ે ગીત ૯૧ વાચંો અને �રુ�ા માટ� આ 

ગીતન ેએક �ય��તગત �ાથન� ા ગીત બનાવી લો.

૧૦. માગ� દશ�ન માટ�ની �ાથ�ના. તમાર� મડંળ�ન ેદ�વ �ા ંલઇ જવાની ઈ�છા રાખે છે? તમારા 

�વન માટ� અને તમાર� મડંળ� માટ�ના �વન માટ� તેમની ઈ�છા � ંુછે? તમાર� ત ેશોધી કાઢ� ંુ

જોઈએ, અને ત ેતમ ેશોધી કાઢ� શકો છો. જો તમ ેતેમના હ��  ુઅને યોજના માટ� માગ� દશન�  �ા�ત 

કરવા દ�વન ેશોધશો તો ત ે�પ�ટતાથી અને ��ુલી ર�તે ત ે�ગટ કરશ.ે  જયાર� મડંળ�ના લીડરોએ 

�ાથન� ા કર�ને દ�વના �ખુન ેશો�યો �યાર� બના�બાસ અને પાઉલના �વનો માટ� દ�વની ઈ�છા �ગટ 

ૃકરવામા ંઆવી હતી.(�.ે�. ૧૩:૧-૩). તમાર� મડંળ�માનંા સવ � લોકો માટ� આ બાબત સ�ય નીવડશ ે

જો તેઓ પોતાની ઈ�છાન ેબદલ ેદ�વન ેશોધવા માટ� સમિપ�ત રહવ� ા દ�વની ઈ�છા �ણવા શીખશ ે

તો.
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કંઠ�થ કરો:

તમે પોતાના અપરાધોને એકબી�ની 

આગળ ક�લૂ કરો, અને એકબી�ને 

માટ� �ાથન� ા કરો ક� �થી તમને સા� 

થાઓ.  �યાયી માણસની �ાથન� ા 

પ�રણામે ઘણી સાથક�  નીવડ� છે. 

ૂ(યા�બ ૫:૧૬).

ચાવી�પ સ�ય:

સા��ુહક �ાથન� ા � �વગ�ન ે�પશ � કર� છે 

અને ��ૃવીને બદલ ેછે તે ક�વળ તમાર� 

મડંળ� માટ� શ�તા નથી પણ ત ેએક 

આશીિષત અિધકાર અને જવાબદાર� 

પણ છે.

 તમારા ં�િતભાવ:

�ય��તગત �ાથન� ા થક� દરરોજ 

દ�વને મળો.

તમાર� મડંળ�ના લીડરો સાથ ેએકઠા 

મળ�ન ેઅસરકારક �ાથન� ા સેવા વ� ુ

સાર� ર�તે કઈ ર�તે કર� શકાય ત ે

�ગ ેતેઓના િવચારો �ા�ત કરો.

કોઈ એક દ�શને ક� દ�શોન ે તથા 

ૂવણખેડાયેલ લોક �થન ે દ�ક લો 

અને દર સ�તાહ � તેમન ેમાટ� �ાથન� ા 

કરો.

�ાથન� ા િવનતંીઓ અને �ાથન� ાના 

ઉ�ર માટ�ની એક જરનલ રાખો.

ુ�વન ��તક
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�ાથન� ા �વગ�ની ઈ�છાન ે��ૃવી પર લાવ ે છે. આપણા માટ� ઈ�એુ ઉઘાડો 

કર�લ નવો અને �વતા માગ�ન ેલીધ ેદર�ક િવ�ાસી પાસે દ�વની હાજર�મા ં

તરત જવાની પરવાનગી એક અ�ત અિધકાર છે. (�હ� ૂ૧૦:૧૯-૨૨). એ.ટ�. 

ુિપયસ�ન ેક� ંુછે, “ એકતામા ંરહ�ને � �ાથન� ાઓ શ� ના થઇ હોય એવા 

કોઇપણ દ�શ ક� �થળે કદ� પણ એક આ��મક ��િૃત આવી નથી.”

� ંુતમ ે�ાથન� ા કરો છો? � ંુતમ ેતમાર� મડંળ�ન ે�ાથન� ા કરનાર મડંળ� 

થવાની �દશામા ંલઇ જઈ ર�ા છો? � ંુતમારા શહર� ની મડંળ�ઓ ��િૃત 

માટ� �ાથન� ા કરવા એક થઇ રહ� છે?

આ પેઢ�મા ંદ�વના �ેમાળ �દયન ેલીધ ેશહર� ો અને રા��ોમા ંમહાન 

પ�રવત�નને આપણ ેજોઈ શક��.ંુ ઇ� ુ���તની �વુાતા� માટ� ક�વળ એક જ 

�દવસમા ંસમ� દ�શો �વુાતા�થી �ભાિવત થતા આપણ ેજોઈ શક��.ંુ 

(યશાયા ૬૬:૮).

અ�કુવાર આપણ ેએ ર�તે �વીએ છ�એ આ�માઓની ફસલનો ધણી 

ઇ� ુન�હ પણ શતેાન હોય. આપણ ેએ �માણ ેસેવા કર�એ છ�એ ક� �ણ ે

�વગ� અને નક�ની ચાવીઓ શતેાન પાસે હોય. પણ ત ેખર�ખર સાચી 

વાત નથી. ઇ� ુતેમની પોતાની ફસલના ધણી છે.(મા�થી ૯:૩૭-૩૮). 

અને ઇ� ુપાસે ચાવીઓ છે! (�કટ�કરણ ૧:૧૮).

ૃ ુ�પાના નવા કરારના અિધકારોની સામે �નો કરારના 

અિધકારો નાના ં દ�ખાય આવ ે  છે.  તોપણ તેમના બ�લદાન, 

ુ�નુ��થાન અને �વગા�રોહણ વડ� �ા�ત કર�લ િવજય પહલ� ા પણ 

ૂ– ઓછા લાભદાયી �નો કરાર હઠ� ળ પણ- બાઈબલ જણાવ ેછે ક� 

��ૃવી ��નુી છે શતેાનની ન�હ.(ગીત ૨૪:૧). વધ�તભં પર 

���તના બ�લદાન વડ� ઉ�ધારની �મતા સમ� માનવ�ત 

�ધુી પહ�ચ ેછે. (�હ� ૂ૨:૯). તેનો ભાવાથ � એવો થતો નથી ક� 

સવ � લોકો આપમેળે ઉ�ધાર પામશ.ે  તોપણ આપણ ે

નીડરતા અને મોટ� આશાની સાથ ે �ાથન� ા કર� શક�એ 

છ�એ,  એ બાબતની ખાતર� રાખીને ક� દર�ક ર�તે 

માનવ�ત શતેાનને ન�હ પણ ઈ�નુી મા�લક� હઠ� ળ 

આવ ેછે. 

એ�� �રૂ� લ�� ંુછે, “ એક જગત છે � �ણૂ�પણે તેની 

જ�રતો માટ� મ�ય�થી પર આધા�રત છે અને તેની ત ે

રાહ જોઈ ર� ંુ છે; �વગ�મા ંએક ◌ેવ છે � તેઓની 

સઘળ� જ�રતો �રૂ� પાડવા સ�મ છે; � માગંવાની 

સ�તાહ ૨૮ 

 �લોબલ એડવા�સ ર�સોસ�સ                     

ફસલમા ં�ાથ�ના કરવી 

ગીત ૨:૮ અને મા�થી ૯:૩૭-૩૮ વાચંો 
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દરાહ જોઈ ર�ા છે; એક મડંળ� છે � અ�ત તેડા અને 

તેની સાથનેા ખાતર��વૂક� ના વચનોથી ભર�રૂ છે, 

� તેના અ�ત જવાબદાર� અને સામથન� ે ��વ�લત 

કરવાને માટ� રાહ જોઈ રહ� છે.”

અહ� અસરકારક �ાથન� ા માટ�ના ક�ટલાક િસ�ધાતંો 

છે � એક મોટ� ફસલમા ંપ�રણમી શક� છે.

૧. નીડરતા અને અિધકારની સાથે �ાથ�ના કરો. આપણ ે

એક વિૈ�ક આ��મક ��ુધ હઠ� ળ છ�એ. બાઈબલ તેન ેઘણી 

ુર�તે વણ�વ ેછે: �ધકારની િવ��ધમા ં�કાશ (યોહાન ૧:૪-

ુ૫; ૩:૧૯), ��ૃ�નુી િવ��ધમા ં�વન(�નુ ૩૦:૧૯), દ�હની 

ુ ુિવ��ધમા ંઆ�મા(ગલાતી ૫:૧૬-૧૭), શતેાનની િવ��ધમા ં

���ત (૨ કર��થી ૧૦:૩-૫). ગોડ�ન લી�ડસે માનતા ક� “ દર�ક 

���તી �ય��તએ દરરોજ ઓછામા ંઓછ� એક ઉ� �ાથન� ા કરવી 

જોઈએ.” (મા�થી ૧૧:૧૨). 

ુ૨.  �વાતા� શાિંતમય વાતાવરણમા ં �ચાર કર� શકાય માટ� 

�ાથ�ના કરો. પાઉલ ે જણા�� ંુછે ક� �વુાતા�ના ફ�લાવા માટ� એક શાતં 

સમા�જક વાતાવરણ સહાયક હોય છે. ત ેિવ�ાસીઓને િવનતંી કર� છે 

ક� તેઓ તેઓના લીડરો માટ� �ાથન� ા કર� ક� �થી મડંળ� �વુાતા� 

ફ�લાવવા અને દ�શોન ેિશ�યો બનાવવાના તેના કામમા ંકોઈ અવરોધ 

િવના કામ કર� શક�.(યિમ�યા ૨૯:૭; ૧ િતમોથી ૨:૧-૪).

ુ૩. �ઓ ઇ� ���તને ઓળખતા નથી એવા લોકોની આ��મક �ખો દ�વ 

ુ��લી કર� તે માટ� �ાથ�ના કરો. આ જગતની �યવ�થાના દ�વ, શતેાને 

લોકોની આ��મક �ખોન ે�ધળ� કર� છે ક� �થી તેઓ �વુાતા�નો �કાશ 

જોઈ શકતા નથી. �ાથન� ા �ધકારના પડદાને ચીર� શક� છે. ડ�ક ઇ�ટમન 

જણાવ ે છે, “મન ે�રૂ� ખાતર� થઇ છે ક� કોઈપણ માણસ અ�ય કોઈની 

�ાથન� ા િવના ઉ�ધાર પામતી નથી.” આપણ ેિવ�ાસથી �ાથન� ા કરવા� ંુ

છે ક� અિવ�ાસનો પડદો ઉઠાવી લેવામા ંઆવ ેક� �થી તેઓ સમ� ���તન ે

�ગટ કર� શકાય. (૨ કર��થી ૪:૩-૪).

૪. જયાર� સતાવણી કરવામા ં આવે �યાર� નીડરતા માટ� �ાથ�ના કરો. 

ૃ�ે�રતોના ��યોના ચોથા અ�યાયમા ંશ�આતની મડંળ� �થમવાર ભાર� 

મા�ામા ં સતાવણીનો અ�ભુવ કર� રહ� હતી. તેઓનો �િતભાવ આ 

�માણેનો હતો ક� તેઓને નીડરતા �ા�ત થાય અને શતેાનની સઘળ� 

ુ��ુ�તઓ પર દ�વના હ�� ઓુ જય પામે. �વુાતા�ના િવ��ધના �મલાઓ ુ

ૂસામેના ���તુર તર�ક� �થમ સદ�ના િવ�ાસીઓએ �યાન ક����ત, �ંક� 

ૃ�ાથન� ા એક મન થઈન ેકર�.(�.ે�.૪:૨૪-૩). તેઓની �ાથન� ા એક િમનીટ 

કરતા ઓછા સમયની હતી છતા ં ત ે ઈિતહાસ બદલનાર �ાથન� ા હતી. 

�વગ�� ંુ�યાન ખ�ચનાર આપણી લાબંી �ાથન� ાઓ  હોતી નથી પણ આપણા

માટ� ફસલના 

ધણીને �ાથ�ના 

કરો ક� તે પોતાની 

ુફસલન સા� 

ૂમ�રોને મોકલે.  

મા�થી ૯:૩૮ 

57



ુ�વન ��તક

 �લોબલ એડવા�સ ર�સોસ�સ                     

 �ાથન� ાની શ��ત હોય છે. પ�રણામ આ�� ંુક�, “ તેઓ સવ � પિવ� આ�માથી ભર�રૂ થયા અન ે દ�વ� ંુ

ૃવચન નીડરતાથી બોલવા લા�યા.” (�.ે�. ૪:૩૧). તેઓએ �ની માગંણી કર� ત ેજ �માણ ેતેઓને 

મ��.ંુ 

ુ૫. ��ઓ અને ગહન ગભંીરતા સાથે �ાથ�ના કરો. ��ઓુની સાથ ે �વુાતા�ના બીજ હમંેશા એક 

ફસલની કાપણી કર� છે. (ગીત ૧૨૬:૫-૬). નવા આ��મક જ�મ આ�માઓ માટ� �ાથન� ા�વૂક�  કર�લ 

મહન� ત છે. (યશાયા ૬૬:૮).

ૂ૬. ફસલના ધણીને વધાર� મ�રો માટ� �ાથ�ના કરો. માનવ�તની ફસલનો ધણી શતેાન નથી. અને 

આપણ ેપણ નથી. આ તેમની ફસલ છે.(મા�થી ૯:૩૮). આ એક એ� ંુનામ છે � નામ ઇ� ુપોત ે

પોતાના િવષ ેબોલ ેછે, ફસલના ધણી. વિૈ�ક �વુાતા� �સારમા ંઓછ� ફસલ સમ�યા નથી. ફસલ તો 

ૂ��ુકળ છે. સમ�યા એ છે ક� આ ફસલન ેકાપવા માટ� �રૂતી સ�ંયામા ંમ�રો નથી. આ મોટ� આ��મક 

ૂ ુફસલની સરખામણીએ મ�રો થોડા છે. (મા�થી ૯:૩૭). ઉક�લ � ંછે? માટ� ફસલના ધણીન ે�ાથન� ા 

ુ ૂકરો ક� ત ેપોતાની ફસલન ેસા� મ�રોને મોકલ.ે (મા�થી ૯:૩૮). 

૭. ઉપવાસ સાથેની �ાથ�ના આ��મક ચમ�કાર લાવે છે. આ બ�લદાન��ુત �ાથન� ા શ��તશાળ� 

પ�રણામોને ઉ�પ� કર� છે. (એઝરા ૮:૨૧-૨૩; યશાયા ૫૮:૬).

ુ૮. આ�માઓની ફસલ દ�વ લાવશે એવો િવ�ાસ રાખો. ઇ� ુ ���તમા ં િવ�ાસ કરવાન ે માટ� ��ટ 

ુ ુઆ�માઓ લોકો સમ� અડચણો ઉભી કર� છે. સઘળા ં��ટ આ�માઓ પર અને ��ટના સઘળા ંકામો 

પર ઈ�એુ આપણન ેઅિધકાર આ�યો છે. (�કૂ ૯:૧; ૧ યોહાન ૪:૪). ત ેઅિધકારને લીધ ે�વુાતા�ની 

ુિવ��ધમા ંઆવનાર શતેાનના ંકોઈપણ પ�રબળોની સામે આપણ ેથઇ શક�એ છ�એ. (યશાયા ૪૩: 

૫-૭).

િવ�ના સૌથી મોટ� મડંળ�ના �થાપક, પોલ યો�ગી ચોએ �ાથન� ા: ��િૃતની ચાવી ��ુતકમા ં

લ�� ંુછે, “ આપ� ંુલ�ય છે ક� સઘળા ંલોકો ઇ� ુ���ત, આપણા �� ુઅને તરનારની તારણ સાધક 

ૃ ુ�પાને �ણી શક�... આપણ ેઆપણી યોજનાઓને �ાથન� ામા ં�બાડ�એ છ�એ ક� �થી દ�વ આપણા 

�યાસોમા ંતેમના �વનનો �ાસ �ંક� શક� અને તેઓ ફળદાયી થાય... મારા મનમા ંકોઈપણ શકંા 

નથી ક� � કામ કો�રયામા ંથ� ંુછે ત ે િવ�ના દર�ક ભાગમા ંથઇ શક� છે. તેની ચાવી �ાથન� ા છે!” 

કો�રયાની ત ેમડંળ�મા ંઆખી રાતની �ાથન� ા સભામા ં�ચાર કરવાના ઉ�સાહન ે� ંકદ� �લૂી શક�શ ુ

ન�હ. રાતના ૧૧ વા�યે ઓડ�ટર�યમ ૨૦૦૦૦ �ાથન� ા કરનાર �ી�તીઓથી ભર�� ંુહ�.ંુ એમા ંકોઈ 

શકંા નથી ક� તેઓ ���તન ેમાટ� પોતાના દ�શ પર �ભાવ પાડ� ર�ા છે. 

આ�માઓની એક િવશાળ વિૈ�ક ફસલની કાપણીનો સમય પાસે આવી ર�ો છે! પરં� ુત ે

ફસલની કાપણી અને સતંોની �ાથન� ા વ�ચ ેઘણો �ડો સબંધં રહલ� ો છે. (�કટ�કરણ ૫:૮-૯). 

ુ�લોબલ એડવા�સ અને �લોબલ પા�ટસ� નેટવક�ની સાથ ેજોડાવા � ંતમન ે�ો�સા�હત ક�ં � ંક� �થી ુ

�બલ �ાઈટના દશન� ન ે�ણૂ� કર� શકાય- એક અબજ લોકો માટ� દ�વમા ંિવ�ાસ કર� ંુઅને ૫૦ લાખ 

નવી મડંળ�ઓ માટ�� ંુદશન� ! ત ેથઇ શક� છે. ત ેથ� ંુજ જોઈએ.
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ુપરં� ુઆ ફસલ કોને આપવામા ંઆવશ?ે હમંેશની માફક આ� પણ દ�વ “એવા ��ુષન ેશોધી 

ર�ા છે � માણસ આડ�પ થઈન ેમાર� તથા દ�શની વ�ચ ેછ�ડામા ંઉભો રહ�ને મન ેતેનો નાશ કરતા 

વાર�” (હ�ક�યેલ ૨૨:૩૦). ત ે�ય��ત માટ� દ�વ પોતાન ેસવશ� ��તમાન અને આ�ય�કમ�કતા� તર�ક� 

પોતાન ે�ગટ કરવા આ �હના કોઈપણ હદ� જઈ શકશ.ે  (૨ કા.�.ૃ ૧૬:૯). ફસલન ેમાટ� �ાથન� ા 

કરવા પાળકોન ેએક સાથ ે એકઠા કરનાર �ય��ત � ંુતમ ેથશો? �મ ઈ. એમ. બાઉ�ડસ ેતેમના ં

��ુતક, “�ાથન� ા થક� સામથ”� મા ંક� ંુછે, “ આ �ગુમા ંઅને સઘળા �ગુમા ંમડંળ�ની તાતી જ�રત એ 

ુરહ� છે ક� તેની પાસે એવા લોકો હોય �ઓ આદ�શા�મક િવ�ાસથી, પિવ�તાથી, આ��મક ��સાથી 

અને ખાઈ નાખનાર ધગશથી ભર�લા હોય ક� �થી તેઓની �ાથન� ા, િવ�ાસ, �વનો અને સેવા કાય� 

ુએવા ��વ�લત અને ��સાભયા� હોય ક� �થી તેઓ આ��મક �ાિંતઓની રચના કર� શક� �ઓ 

�ય��તગત અને મડંળ�ના �વનમા ં�ગુ પર�વત�ક હોય શક�. “
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ન�ધ કંઠ�થ કરો:

�યારબાદ તેમને તેમના િશ�યોન ે

જણા�� ંુક�, “ફસલ તો ��ુકળ છે, પણ 

ૂમ�રો થોડા છે. તેથી ફસલના ધણીન ે

�ાથન� ા કરો ક� ત ેપોતાની ફસલન ેમાટ� 

ૂમ�રો મોકલ.ે”

ચાવી�પ સ�ય:

ચાવી�પ સ�ય:  આ�માઓની વિૈ�ક 

ફસલન ેમાટ� િનરંતરની �ાથન� ા અિત 

આવ�યક છે.

 તમારા ં�િતભાવ:

તમાર� મડંળ�, તમારા શહર� , તમારા 

દ�શ અને િવ�મા ંઆ�માઓની મહાન 

ફસલન ે માટ� આ�થી જ �ાથન� ા 

કરવાની શ�આત કરો.

ુખાસ કર�ને એવા લોકન ેસા� �ાથન� ા 

કરો ક� ઉ�ધાર ન પામેલ િમ�ો અને 

પ�રવારો ���તમા ંિવ�ાસ કર�.

ઉપવાસનો ન�નૂો �થાિપત કરવા � ંુ

દ�વ તમને તેડ� ર�ા છે?

��િૃત અને �વુાિત�ક ચળવળની 

શ�આત માટ� િનયિમત �ાથન� ા 

કરવા માટ� તમારા ં િવ�તારના 

પાળકોન ે એકઠા કરવાની યોજના 

તૈયાર કરો.
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સ�તાહ ૨૯ 

�યાયી માણસની 

અસરકારક, આ�હથી 

કર�લ �ાથ�ના પ�રણામે 

ઘણી સાથ�ક નીવડ� છે. 

યા�બ ૫:૧૬ ૂ

ુ�વન ��તક

ુ��ની િમશનેર� �ાથ�નાઓ 

મા�થી ૬:૯-૧૩; યોહાન ૧૭:૧-૨૬ 

�ાથન� ાના સૌથી ઉ�મ િશ�ક ઇ�નુી માફક કોઈ હોય શક� ન�હ. 

તેમના િપતા સાથ ે સતત સમય પસાર કરવા �ારા તેમન ે પોત ે

પોતાના �વન થક� ન�નૂો આપીને િશ�ણ આ��.ંુ પોહ ફાટતા પહલ� ા 

તેમણ ે �ાથન� ા કર�.(માક�  ૧:૩૫). પોતાના ં િશ�યોની પસદંગી કરતા 

પહલ� ા તેમણ ે�ાથન� ા કર�. ચમ�કારો કરતા પહલ� ા તેમણ ે�ાથન� ા કર�. 

ચમ�કારો કયા� પછ� તેમણ ે�ાથન� ા કર�. �ાથન� ા અને ઉપવાસમા ંસમય 

પસાર કરવા ત ેએકાતંમા ંચા�યા ગયા.(મા�થી ૪:૨).

શા� વચનમા ં ન�ધ કરવામા ં આવલે ઈ�નુી બ ે �ાથન� ાઓ 

�પ�ટપણ ે વિૈ�ક ફસલ પર ભાર �કૂ� છે.(મા�થી ૬:૯-૧૩; યોહાન 

૧૭:૧-૨૬). મા�થી ૬ મા ંન�ધવામા ંઆવલે �ાથન� ા પણ(�ની ન�ધ 

�કૂ ૧૧:૨-૪ મા ંપણ કરવામા ંઆવલે છે.) અ�કુવાર ��નુી �ાથન� ા 

તર�ક� ઓળખવામા ંઆવ ે છે. યોહાન ૧૭ મા ં� �ાથન� ા છે ત ેએવા 

લોકો માટ�ની �ાથન� ા છે �ઓ તેમન ે�ેમ કર�ને તેમ� ંુઅ�કુરણ 

કરશ.ે ત ેઆપણા માટ�ની �ાથન� ા છે. બનેં �ાથન� ાઓ પાસે જગત 

માટ� અને દ�વના હ�� ઓુ માટ� એક વધાર� ભાર �કુનાર છે � તેમના 

મ�હમાથી ��ૃવીને ભર�રૂ કરવા �ગ ેછે.

૧. ���તની મ�ય�થીની �ાથ�ના. (યોહાન ૧૭:૧-૨૬). ઈ�નુી 

ુ��ૃ છતા ં મજ�તૂ એવી મ�ય�થીની �ાથન� ા � તેમનામા ં

િવ�ાસ કરનાર લોકોન ેમાટ� હતી ત ેવિૈ�ક �વુાતા� �સારનો હ��  ુ

રાખનાર �ાથન� ા છે. યોહાન ૧૭:૨૩ મા ંત ેઇરાદા�વૂક�  �ાથન� ા 

કર� છે ક� િવ�ાસીઓમા ંએકતા રહ � �નો એક �પ�ટ હ��  ુછે ક� “ 

�થી જગત િવ�ાસ કર�” અને “ ક� ત� મન ેમોક�યો છે ત ેજગત 

�ણ.ે”

ઈ�એુ પોતાન ેમાટ� �ાથન� ા કર�. (યોહાન ૧૭:૧-૫). 

તેમની �ાથિમક િવનતંી હતી,  “ તમારા ં દ�કરાને 

મ�હમાવાન કરો ક� �થી દ�કરો પણ તમન ે

મ�હમાવાન કર�” (યોહાન ૧૭:૧). બાઈબલ શીખવ ે

છે ક� િવ�ાસીઓ તર�ક� આપણ ે“ ���તમા”ં છ�એ. 

(એફ�સી ૨:૪-૧૦). તેમની કાળ�ઓ આપણ ે

છ�એ;  તેમ� ંુ ભિવ�ય આપણ ે છ�એ.  માટ� 

આપણ ેપણ તેમના બદલ ે�ાથન� ા કર� શક�એ 

છ�એ ક� દ�વનો ��ૂ ��ૃવીના ં છેડા �ધુી 

મ�હમાવાન કરવામા ંઆવ.ે
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ઈ�એુ તેમના િશ�યોન ેમાટ� �ાથન� ા કર�. (યોહાન ૧૭:૬-૧૯). ઈ�એુ �ાથન� ા કર� ક� તેમના 

િશ�યોન ેતેમના અ�યુાયીઓ તર�ક� સભંાળ� રાખવામા ંઆવ.ે (યોહાન ૧૭:૧૧). આપણ ેપણ 

�ાથન� ા કરવી જોઈએ ક� ઈ��ુ ંુઅ�કુરણ કરતી વખત ેકોઇપણ ર�તે આપણ ેપડ� ના જઈએ 

માટ� દ�વ આપ� ંુર�ણ કર�.(૧ થ�ેસ ૫:૨૩-૨૪, ય�દા ૨૪-૨૫).ૂ

ઈ�એુ સઘળા ં િવ�ાસીઓ માટ� �ાથન� ા કર�. (યોહાન ૧૭:૨૦-૨૬). ઈ�એુ માગંણી કર� ક� 

િપતાનો �ેમ આપણામા ં િનવાસ કર�.(યોહાન ૧૭:૨૬). તેમણ ે િવશષે કર�ને �ાથન� ા કર� ક� 

તેમનામા ંિવ�ાસ કરનાર દર�ક િવ�ાસી એક આ��મક ઐ�તાનો અ�ભુવ કર�. આ ઐ�તા 

જગતન ેમાટ� એક ��ય સા�ી થનાર હતી ક� જગતના લોકો �ણી શક� ક� જગતનો ઉ�ધારક થવા 

માટ� દ�વ ેઈ�નેુ મોક�યો છે. આ જગતની સમ� સઘળા ં���તીઓની એકતા નજર� પડ� ત ેમાટ� 

આપણ ેપણ  �ાથન� ા કરવી જોઈએ. (યોહાન ૧૭:૨૧).

ઈ�એુ જગતન ેમાટ� �ાથન� ા કર�. ઈ�એુ તેમ� ંુ�વુાિત�ક �દય �ગટ કરતા જણા�� ંુક�, “�થી 

જગત િવ�ાસ કર� શક�” અને “ ક� જગત �ણ ેક� તમ ેમન ેમોક�યો છે.” (યોહાન ૧૭:૨૧,૨૩).

ુઆ� િવ�ાસીઓ માટ� પિવ� આ�મા� ંુતે� ંસમાધાન માટ�� ંુછે. ���તમા ંઆપણા ભાઈઓ અને 

બહન� ો સાથ ેઆપણ ેસમાધાનમા ંરહવ� ા� ંુછે. �યારબાદ આપણ ેજગતમા ંસમાધાન કરાવનાર 

સેવકો તર�ક� થવા� ંુછે. (૨ કર��થી ૫:૧૯-૨૦)

૨. ન�નૂાદાયક �ાથ�ના. મા�થી ૬:૯-૧૩ અન ે �કૂ ૧૧:૨-૪ મા ંન�ધવામા ંઆવલે ન�નૂાની 

�ાથન� ાનો ઉપયોગ કર�ને ઈ�એુ તેમના િશ�યોન ે�ાથન� ા કરવા િશ�ણ આ��.ંુ �ાથન� ાનો દર�ક 

શ�દ��ુછ વિૈ�ક િમશનના ધગશથી ભર�રૂ છે. ઈ�એુ ક� ંુઆપણ ે “આ ર�તે” �ાથન� ા કરવી 

જોઈએ. બી� શ�દોમા,ં આ �દંુર �ાથન� ા� ંુક�વળ રટણ કરવાને બદલ ેતેનાથી કંઇક િવશષે ર�તે 

�ાથન� ા કરવી જોઈએ. આપણા �વગ�ય ની સમ� આપણી પોતાની �ય��તગત મ�ય�થીની 

�ાથન� ાનો િવકાસ આપણ ેઆ દર�ક શ�દ��ુછ વડ� કર� શક�એ છ�એ. 

ુ“આકાશમાનંા િપતા, તમા�ં નામ પિવ� મનાઓ.”  િમશનનો હ��  ુઆ છે. �ાથન� ા કરો ક� 

વત�માન સમયમા ં�યા ંતેમ� ંુનામ �ણી� ંુનથી અને તેમની આરાધના થતી નથી એવા �થળોએ 

���ુ ંુ નામ આરાધવામા ં આવો. આ ક�વળ �સશંા� ંુ કથન નથી, ત ે �દયનો પોકાર છે અને 

િમશનના હ�� સુર એક �બોધક�ય �હર� ાત પણ છે. 

ુ“તમા�ં રા�ય આવો, �મ આકાશમા ંતેમ ��ૃવી પર તમાર� ઈ�છા �ણૂ� થાઓ.”  આ િમશન� ંુ

લ�ય છે. આ એકમા� ઈ�છા� ંુબમ� ંુકથન છે. �ળૂ�તૂ ભાષામા ં��યાપદો આદ�શા�મક ��થિતમા ં

નજર� પડ� છે. આ વા� બોલવા �ારા આપણ ે�હર�  કર�એ છ�એ ક� તેમ� ંુ���ુવ આખી ��ૃવીને 

ઢાકં� દ�શ.ે (યશાયા ૧૧:૯). �ાથન� ા કરો ક�, દ�વની ઈ�છા � સકળ ��ૃ�ટમા ંહમંેશા કારગત છે ત ે

��ૃવી પર પણ �ણૂ� થઇ શક�. “�મ સ��ુ પાણીથી ભર�રૂ છે તેમ ��નુા મ�હમાના �ાનથી આખી 

��ૃવી ભર�રૂ થશ,ે ” (હબા�ુક ૨:૧૪).

“ આજની રોટલી આ� અમન ે આપો”  આ િમશનની જોગવાઈ છે. �વુાતા�ના ફ�લાવાના સૌથી 

મોટા પડકારોમાનંો એક અ�રૂતા �માણમા ંઆિથ�ક બાબતો છે. તેમના હ�� ઓુન ે�ણૂ� કરવા દ�વ 

સવ � જ�રતો- આ��મક, શાર��રક અને આિથ�ક- �રૂ� પાડ� માટ� �ાથન� ા કરો. (�ફલી�પી ૪:૧૯).

 �લોબલ એડવા�સ ર�સોસ�સ                     62



ુ�વન ��તક

“�મ અમ ે અમારા ઋણીઓન ે માફ કર�એ છ�એ તેમ તમ ે અમારા ઋણોન ે માફ કરો.” િમશનની 

આ સમ�યા છે. ઈ�નુી ગભંીર ચેતવણીન ે�યાનમા ંલો ક� આપણી માફ�નો આધાર �ઓએ આપણી 

ુ ુિવ��ધ ��ૂં ંક� � ુ હોય તેઓને માફ કરવાની આપણી ઈ�છા છે. (મા�થી ૬:૧૪). માફ� ન આપવાની 

ુઈ�છા આપણન ેભાવના�મક અને આ��મક ર�તે પાગંળા કર� દ� છે. �ઓએ આપ� ંુ��ૂં ંક� � ુ હોય 

તેઓને માફ કરવાનો નકાર જયાર� આપણ ેકર�એ છ�એ �યાર� આપણ ેઆપણા થક� થતા પિવ� 

આ�માના કામને રોક� દઈએ છ�એ. આ એક એવી �ાથન� ા છે � માફ� ન આપ� ંુક� માફ� ન આપનાર 

�ય��ત તર�ક�ની સાકંળોન ેતોડ� પાડનાર થઇ પડ� છે. (એફ�સી ૪:૩૨).

ુ“અમન ે પર��ણમા ંન લઇ �, પણ �ડૂંાથી અમા�ં ર�ણ કરો.” અહ� ઇ� ુિમશનના  ��ુધ�િૂમન ે

દ�ખાડ� છે. (૧ કર��થી ૧૦:૧૩). આપણ ેશતેાનના ંસકં�માથંી �ટ� જવા� ંુ છે ક� �થી આપણ ે

બી�ઓને પણ આઝાદ કર� શક�એ.(રોમન ૧૩:૧૨-૧૪). દરરોજ આપણ ે ���તના ં આ��મક 

શ�ોથી સ�ત થ� ંુજોઈએ.(૨ કર��થી ૬:૭; એફ�સી ૬:૧૧-૧૮).

“ ક�મ ક� રા�ય તથા પરા�મ તથા મ�હમા સદા સવક� ાળ તમારા જ  છે.આમેન”  આ િમશનની 

�ણૂ�તા છે. એક �દવસે મહાન આદ�શ મહાન �ણૂ�તા સાથક�  થશ!ે  ઇ� ુઆખી ��ૃવીના સઘળા દ�શો 

અને લોકો પર રા�ય કરશ.ે  હા, તેમ� ંુરા�ય આવ ેછે પણ ત ેઆપણા �દયોમા ંતો રાજ કર� જ ર�ા 

છે. તમ ે�યા ં�ઓ છો �યા ંતમ ેદ�વના રા�યના શાસનના વસાહત થાઓ છો. એક �દવસે તેમના 

રા�યની આશા એક વિૈ�ક વા�તિવકતા થઇ પડશ.ે “આખી ��ૃવી ��નુા મ�હમાના �ાનથી 

ભર�રૂ થશ.ે” (હબા�ુક ૨:૧૪). તોપણ હાલમા ંપણ આપણા �દયો તેમના મ�હમાથી ભર�લા છે. 

(�કટ�કરણ ૧૧:૧૫;૧૫:૪).

ઈ�એુ � �રૂમા ં�ાથન� ા કર� ત ે�ગ ેપણ �િતમ શ�દો બોલવા જોઈએ. બાઈબલ જણાવ ેછે ક� 

તેમણ ેઘણીવાર દ�વની સમ� રડતા રડતા અને ��ઓુ સહ�ત �ાથન� ા કર�. (�હ� ૂ૫:૭). આપણા 

��એુ �મ �ાથન� ા કર� તેમ આપણ ે પણ તી�તા અને �મેુળતામા ં રહ�ને �ાથન� ા કરવી 

ૂજોઈએ.(યા�બ ૫:૧૬).આપણ ેક�વા �રૂમા ં�ાથન� ા કર�એ છ�એ તેનાથી દ�વન ેક� શતેાનને કોઈ ફક�  

પડતો નથી. આપણી આ�રુતા સાથ ે આપણા �રૂની મા�ા કદાચ �ભાિવત થતી હોય, તોપણ 

દ�વન ે �ભાિવત કરનાર ક�વળ આપણા આ�માની મા�ા હોય છે. અને આપણી �ાથન� ાઓની 

ૂલબંાઈને બદલ ેઆપણી �ાથન� ાઓનો ઉ�સાહ દ�વના �દયન ેકારગત કર� છે.(�હ� ૂ૫:૭; યા�બ 

૫:૧૬).
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ન�ધ કંઠ�થ કરો:

 તેઓ બધા એક થાય; હ � બાપ, �મ � ંુ

મારામા ંઅને � ંતમારામા,ં તેમ તેઓ ુ

પણ આપણામા ં થાય ક�,  ત� મન ે

મોક�યો છે, એવો જગત િવ�ાસ કર�. 

(યોહાન ૧૭:૨૧).

ચાવી�પ સ�ય:

ચાવી�પ સ�ય:  દ�વના વિૈ�ક હ�� ઓુન ે

પાર પાડવા માટ� કઈ ર�તે અસરકારક 

ર�તે �ાથન� ા કરવી તેનો ન�નૂો �રૂો 

પાડનાર ��નુી ન�નૂાદાયક �ાથન� ા 

અને મ�ય�થીની �ાથન� ાઓ છે.

 તમારા ં�િતભાવ:

તમારામા ં અને સમ� જગતમા ં

દ�વની ઈ�છાની �િૂત� માટ� 

અસરકારક �ાથન� ાનો આધાર તર�ક� 

��નુી િમશનેર� �ાથન� ાઓનો 

ુઉપયોગ કરવા આ�થી શ� કરો.

��નુી ન�નૂાદાયક �ાથન� ાનો 

ઉપયોગ કર�ને તમે સમ� જગત 

માટ� �ાથન� ા કર� શકો છો.  મહાન 

આદ�શ માટ� �ાથન� ા �ગ ે વ� ુ

મા�હતી માટ� �લોબલ એડવા�સ 

તાલીમ વબેસાઈટ www.2�m2.org 

ની �લુાકાત કરો.
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સ�તાહ ૩૦ 

�પૂ રહો અને �ણો ક� 

�ં દ�વ �ં; �ં ુ ુ

િવદ�શીઓમા ંમોટો 

મનાઈશ, �ં ��ૃવીમા ંુ

મોટો મનાઈશ. 

ગીત ૪૬:૧૦ 

ઈ�એુ ક� ંુક� સૌથી મહાન આ�ા ત ેતો આરાધના કરવાની આ�ા 

ુછે.(મા�થી ૨૨:૩૭-૩૮). તેમણ ેક� ંુછે ક� આપ� ંુસૌથી ઉ�ચ તે� ં“ � ંુ

તારા દ�વ ��નુે �રૂા �દયથી, �રૂા �વથી, �રૂા મનથી અને તારા �રૂા 

બળથી �ેમ કર.” (માક�  ૧૨:૩૦). આ િનકટ, ઉ�સાહથી ભર�રૂ આરાધના 

કરવા માટ�ની આ�ા છે. �રચાડ� ફો�ટર જણાવ ેછે, “ િપતાના ં�દયમાથંી 

છલકાતા �ેમ ��યેનો �િતભાવ છે આરાધના.” આપણા માટ� દ�વના 

મહાન �ેમન ેલીધ ેઆપણ ેતેમના ��ય ેઆપણા મોટા �ેમન ે�ગટ 

કર�એ છ�એ.  �ય��તગત આરાધના થક� દ�વન ે વ� ુ િનકટતાથી 

ઓળખવા માટ� પિવ� આ�મા �ડો સબંધં રાખવા તેડ� છે. ત ેઆપણન ે“ 

આરાધના કરનાર યો�ધાઓ” � ંુસૈ�ય થવા માટ� પણ િવવશ કર� છે – 

ૃઉ�ધાર પામેલ �ત�તા �ગટ કરનાર લોકો ક� �ઓ ��ૃવી પર દર�ક 

ૂલોક �થમા ં આરાધના કરનાર સમાજને જોવા દર�ક �કારની 

અડચણો પર જય પામનાર લોકો છે.

તેમની ભિવ�યમા ં થનાર વિૈ�ક આરાધનાની તૈયાર� તમ ે

વત�માનમા ંકર� શકો છો. અને તેન ેવા�તિવકતામા ંલાવવા તમ ે

તેમા ંસહાયક થઇ શકો છો.

ુ૧. સ�ંણૂ� �દયના, �ણૂ� સામેલગીર� ધરાવનાર આરાધક થ�.ં 

આરાધના સવ�� ાહ� પ�રક�પના છે. �મ મહ�વ� ંુઅને અ�ત છે 

તેમ આરાધના ક�વળ ગીતો ગાવા અને આપણા હાથોને �ચા 

કરવા એટ� ંુ જ નથી.  આરાધના એવા �કાર� ંુ �વન 

�વવાની બાબત પણ છે � દ�વની સમ� ન�તા અને �ણૂ� 

સમપ�ણ ધરાવનાર હોય. �યારબાદ આપણ ે� સઘ�ં કર�એ 

છ�એ ત ે સઘ�ં �ેમથી ભર�લ આરાધના થઇ �ય છે. 

આરાધનાનો સવ�� ાહ� િવચાર એ છે ક� આપણ ે એક 

�ય��તગત દ�વન ે સઘળ� બાબતોમા ં �ય��તગત ર�તે 

�ેમ કર�.ંુ (રોમન ૧૨:૧-૨). કાય�ની નૈિતકતા વડ� ન�હ 

પરં� ુ આરાધનાની નૈિતકતા પર �વન �વવાની 

�વન શલૈી ક�ળવો. � �ેમથી ભર�રૂ આરાધનાના 

કાય� માટ� દ�વ તેડ� છે ત ેસઘ�ં જો તમ ેકરશો તો તમ ે

�વતં �પૂવદે� સમાન થશો ક� �ના પર િનરંતર 

દ�વની ��િુત અને આરાધના ચઢાવી શકાય. (�હ� ૂ

૧૩:૧૫).

વૈિ�ક આરાધના  

ગીત ૪૬ ૧૦ �કટ�કરણ ૭ ૯ ૧૦ વાચંો : ;  : -   
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ુ૨. િવ�ાસની આરાધના કરનાર એક સમાજ �યવ�થા થ�.ં �ાચીન ઇ�ાએલ દ�શન ે �ળૂ�તૂ ર�ત ે

કરાર કરનાર, કરાર પાળનાર તેઓના દ�વ માટ� ઉ�સાહથી ભર�રૂ આરાધના કરનાર એક સમાજ 

�યવ�થા ઉભી કરવા માટ� �થાિપત કરવામા ંઆ�યો હતો. (ગીત ૧૦૫:૧-૬). નવો કરાર હઠ� ળ 

શ�આતની મડંળ� િનયિમતપણ ેઇ� ુ���તની આરાધના કરવા અને તેમના નામને મ�હમા આપવા 

ૃિનયિમત ર�તે એકઠા મળતા હતા.(�.ે�. ૨:૪૬-૪૭). તેમના કરાર��ુત લોકો તર�ક� આપણ ેત ે

આરાધનાના �વાહને રો�ા િવના આગળ લઇ જઈ ર�ા છ�એ. એક આગેવાન તર�ક� એક ઉ�સાહથી 

ભર�રૂ ��િુત અને આરાધના કરવા માટ�� ંુએક વાતાવરણ અને સદંભ�� ંુસ�ન કરવા �યાસ કરો. 

�મ બાઈબલ આદ�શ આપે છે તેમ “ તેમની ��િુતન ેમ�હમાવાન કરો” (ગીત ૬૬). જયાર� મડંળ� ખરા 

અથમ� ા ંઆરાધના કરનાર સમાજ �યવ�થા બન ેછે, ઇ� ુ���તન ે�ણૂ� ઉ�સાહથી સમિપ�ત થાય છે 

�યાર� ત ેઆરાધના અને ત ેઆરાધકો તમારા શહર�  ક� નગરમા ંફ�લાઈ જશ ેઅને તેઓ �યા ંજશ ે�યા ં

ઈ�નુા �ેમ અને પરા�મને સાથ ે લઈન ેફરનારા થશ.ે

ુ૩. તમારા શહર� મા ંઆરાધનાને લઇ જવી. જયાર� રા� દાઉદ કરાર કોષને ય�શલેમમા ંલઈન ે

આ�યો �યાર� આ� ંુશહર�  પ�રવિત�ત થ�.ંુ શહર� મા ંદ�વ� ંુગૌરવ ફર�થી આ��.ંુ �યાયીપ� ંુઅને 

�યવ�થા �નુઃ �થાિપત કરવામા ં આવી.(૧ કા.�.ૃ ૧૫:૧-૧૬:૬). સવ � શ��તમાન દ�વ માટ�ના 

�તો�ોથી શહર� ની ભાગળો ભર�રૂ હતા. ત ેતમારા શહર� મા ંપણ થઇ શક� છે. વિૈ�ક �ાથન� ા �દવસ 

�વા �સગંો ��ૃવીને અને તેમના શહર� ોન ે�ાથન� ા અને ��િુતથી ભર�રૂ કર� દ� છે. �યા ંપરવાનગી 

આપવામા ંઆવ ે �યા ં�હર�  �થળોએ આરાધના સેવા� ંુઆયોજન કરવાથી લોકોએ પહલ� ા કદ� 

અ�ભુ�યા ના હોય એવા “�વગ�ય અવાજનો” પ�રચય �ા�ત કર� શક� છે. મોટા ભાગના ંશહર� ોમા ં

ુલોકો ર�તાની બા�મા,ં બસ �ટ�શન,ે બગીચામા ંક� ભાગળોમા ંસગંીત અને ગાયન� ંુઆયોજન કર� 

છે. “ ��નુા ગાયકોએ” શા માટ� �હર�  �થળોએ �વગ�ના દ�વની ��િુત ��ુલી ર�તે કરવી ના જોઈએ? 

અને ઘ� ંુમહ�વની બાબત ક� જયાર� દ�વના લોકો ગીત વડ�, શ�દ વડ�, કાય� વડ� તેઓના �યવસાયના 

�થાને- એવા �થળો �યા ંતેઓ રહ � છે, કામ કર� છે અને દ� િનક �યવહાર રાખે છે- દ�વની આરાધના કર� 

છે �યાર� શહર�  દરરોજ ��િુત અને આરાધનાથી ભર�રૂ થઇ જશ.ે

ુ ુ ુ૪. ��ૃવીના છેડા �ધી આરાધનાને લઇ જ�.ં ય�શાલેમ શહર�  દ�વની હાજર�થી તરબોળ થયા પછ� 

દાઉદ રા� ગીત વડ� �બોધ કરવા લા�યા �મા ંદ�વની ��િુત અને આરાધનાને સમ� જગતમા ંલઇ 

ુજવા �ગ ેત ે�બોધ કર� છે. (૧ કા. �.ૃ ૧૬:૭-૩૬). દાઉદ એક એવા સમયની રાહ �એ છે �મા ંસવ �

દ�શોના સવ � લોકો દ�વના નામને યો�ય એવો મ�હમા આપીને દ�વની આરાધના કરતા હોય. ત ેકઈ 

ર�તે થશ?ે તે� ંુથશ ેક�મ ક� દ�વના લોકો જશ ેઅને “ તેમનો મ�હમા સવ � દ�શોમા ં�ગટ કરશ,ે અને 

તેમના અ�ત કામો તેમના લોકોમા ં�ગટ કરાશ”ે (ગીત ૯૬:૩).  મહાન આદ�શના કાય�નો ઉ�ર 

આપતા આપણ ેગીત, શ�દ અને કાય� વડ� �હર� ાત કર�ને આરાધના કરવા �ારા આપણ ેઆપણા 

ૃદ�વના મહાનતા અને તેમની �પાના મ�હમાને �ગટ કરવા� ંુછે. આખી ��ૃવીમા ંજયાર� આપણ ે

આપણા દ�વ ��યેના �ડા �ેમન ે�ગટ કર�એ છ�એ �યાર� આખી ��ૃવીના લોકો આપણ ે� દ�વન ે

�ેમ કર�એ છ�એ ત ેદ�વ તરફ ખેચાય આવશ.ે  (ગીત ૪૦:૩). આપણી આરાધનાના ���તુર �પે 

તેમની હાજર� ર�ડવામા ંઆવ ે�યાર� તેઓ પણ પિવ�તાની �દંુરતાએ તેમની આરાધના કરવાની 

ઈ�છા રાખશ.ે  (ગીત ૨૯:૨).
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જ�સન કોન�વલે તેમના ��ુતક “આવો આરાધના કર�એ” મા ંલખ ેછે, “ આપણ ે� ર�તે શી�યા છ�એ 

તેમ આરાધના એક �ય��ત ��યેનો �િતભાવ છે, મડંળ�મા ં વિૈ�ક આરાધના ઉ�પ� કરવા 

પરમે�ર િપતા� ંુ�કટ�કરણ હો� ંુતેમા ંઆવ�યક થઇ પડશ;ે પરં� ુદ�વ ે વચન આ�� ંુછે, ઈિતહાસ 

તેની માગં કર� છે અને આપણા અ�ભુવો તેની ઝખંના રાખે છે.”

૫. િવ�ાસની વૈિ�ક આરાધના કરનાર સમાજ �યવ�થાને ઉભી કરવી. ઇ�,ુ આપણા વરરા�, 

ઉ�સાહથી ભર�રૂ લોકો �ઓના �દયો �ેમથી ભર�લા હોય અને તેમના િ�ય �ય��ત માટ� ��િુતથી 

ભર�લ હ�ઠો હોય એવા સ�હુથી બનેલ “વિૈ�ક ક�યા” ન ે�ા�ત કરવાને લાયક છે. ��તીકરણના 

��ુતકમા ંઆપણ ેઆપણ ેએક �વગ�ય દશન� ન ેજોઈએ છ�એ �યા ંહલવાનની આસપાસ ��િુત અને 

ૂ�શસંા કરતા આરાધકો એકઠા થયેલ ��યન ેિનહાળ�એ છ�એ. આ આરાધકો, દર�ક �ળ, ભાષા અને 

ૂ ૂ ુલોક�થ અને દ�શના છે.” (�કટ�કરણ ૫:૯). જગતમાનંા દર�ક લોક �થ િસવાય બી� કંોઈ એ કામ 

કરશ ે ન�હ. યોહાનના �વગ�ય દશન� ની �ણૂ�તા ક�વળ તેઓ જ લાવશ.ે  જયાર� ઇ� ુજણાવ ે છે ક� “ 

�ઓ.. અને સવ � દ�શનાઓને િશ�યો કરો” �યાર� આપણન ેકહવ� ામા ંઆવ ે છે ક� આપણ ેઇ� ુ���તના 

સમિપ�ત, ભ��તભાવથી ભર�લ અ�યુાયીઓ બનાવીએ �ઓ તેમની આરાધના �ેમથી, ઉ�સાહથી 

અને િનરંતર કરનાર હોય. (મા�થી ૨૮:૧૮-૨૦). દ�વ �યારબાદ આ િશ�યોન ે���તી સમાજમા ં�કૂ� 

છે � મડંળ� કહવ� ાય છે �યા ંતેઓ ��ૃ�ધ પામે છે અને મડંળ� પ�રવારના તેઓ એક સ�ય થાય છે 

ુ�ઓ દ�વની સેવા િવશષે ��સાથી કર� છે. માટ� આપના �વનોથી શ�આત કર�ને આપણ ેતમામ 

ુ�થળોએ અને સમ� �િનયામા ંસમિપ�ત આરાધનાની સાથ ેઆપણ ેદ�વ સાથ ેકામ કર�એ છ�એ અને 

ુરા� અને તેમના મ�હમાવાન રા�યને સા� “આરાધકોના િવ�ન”ે �તીએ છ�એ.
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ન�ધ કંઠ�થ કરો:

તેઓ ન� ંુ �કત�ન ગાતા ં કહ � છે ક�, � ંુ

ઓ�ળ� ંુ લેવાન ે તથા તેની ��ુા 

તોડવાને યો�ય છે; ક�મ ક� તન ે માર� 

નાખવામા ં આ�યો હતો,  ને ત� તારા 

ુ ુર�તથી દ�વન ે સા� સવ � �ળોના, 

ભાષાના,  ��ના તથા દ�શોમાનંા 

લોકોન ેવચેાતા લીધા છે. (�કટ�કરણ 

૫:૯).

ચાવી�પ સ�ય:

ઇ�,ુ  આપણા વરરા�,  ઉ�સાહથી 

ભર�રૂ લોકો �ઓના �દયો �ેમથી 

ભર�લા હોય અને તેમના િ�ય �ય��ત 

માટ� ��િુતથી ભર�લ હ�ઠો હોય એવા 

સ�હુથી બનેલ “ વિૈ�ક ક�યા”  ન ે

�ા�ત કરવાને લાયક છે.  

 તમારા ં�િતભાવ:

તમારા “ આરાધના નીિત” ને 

�ધુારવા ક�ટલીક ર�તોને લખો.

તમારા શહર� મા ં આરાધનાને લઇ 

જવા ર�તો માટ� અને તે �માણ ેથવા 

માટ� દ�વ પાસેથી �ા�ત કર�લ યોજના 

માટ� �ાથન� ા કરો.

તેઓની �ાથિમક સેવાક�ય 

પર�ક�પનાના  એક ભાગ તર�ક� 

��િુત અને આરાધના અ�ય 

ૃસ�ં�િતમા ં લઇ જનાર એક ટ�મના 

સ�ય થાઓ અથવા એક ટ�મને 

મોકલો.
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ૂપછ� સાતમા �ત ે

વગાડ�,ંુ�યાર� આકાશમા ં

મોટ� વાણીઓ થઇ; 

તેઓએ ક� ંુક�, આ 

જગત� ંુરા�ય આપણા 

���ુ ંુતથા તેના ���ત� ંુ

થ� ંુછે; ત ે સદાસવક� ાળ 

રાજ કરશ.ે” 

�કટ�કરણ ૧૧:૧૫ 

.

ુતમા�ં રા�ય આવો 

ુ�વન ��તક

મા�થી ૪: ૨૩; ૬:૧૦,૩૩; ૧૬:૧૩-૧૯; �કૂ ૯:૧-૨ વાચંો

આપણે આપણા રા� ઇ�ુ ���તના શાસન હઠ� ળ રહવ� ા�ું છે અને          

સમ���ૃવીપરતેમનાશાસનનોફ�લાવોકરવા�ુંછે       . 

બાઈબલ શીખવે છે ક� રા�યની �વુાતા� �ગટ કરતા સઘળાં   , “    ,  

�કારનારોગોનેમટાડતોઅનેલોકોમાંસઘળાં�કારનાં �બમારોનેસા�         

કરતા ફયા� મા�થી ૪ ૨૩ ઈ�એુ તેમના િશ�યોને શીખ��ું ક� તેઓ .” (  : ).       

ુ�ાથન� ા કર� તમા�ં રા�ય આવો તમાર� ઈ�છા �ણૂ� થાઓ મા�થી ,   ,    .”(  

૬ ૧૦ ઈ�એુ તેમના િશ�યોને બહાર મોક�યા ક� �થી તેઓ જઈને: ).          “ 

દ�વના રા�યની �વુાતા� �ગટ કર� અને માદંા લોકોને સા� કર� �કૂ         .” (  

૯ ૨ તેમના રા�યની કાય�શલૈીનો �લુાસો કરવા અને ��ૃવી પર તે: ).          

કઈ ર�તે ��ૃ�ધ પામશે તે દશા�વવા �વગ�ના રા�ય �ગે ઈ�એુ ઘણી           

વાતા�ઓ અથવા ��ટાતંો જણા�યા હતા મા�થી ૧૩ ૧ ૫૨ માટ�    . (  : - ).  

દ�વ�ુંરા�ય �ું છે તે �ણ�ુંઘ�ુંમહ�વ�ું છે અને એ પણ ક� તેમાં કઈ               

ર�તે સામથ� ર�તે અને સફળતા�વૂક� કામ કર�ું તે પણ સમજ�ું          

મહ�વ�ું છે ��ૃવી પર ���તના રા�યના િમશનની �ણૂ�તાને .        

જોવામાંસહાયકનીવડ�એર�તેતમારા�વનનોદ�વ�ારાઉપયોગ          

થાયતેજોવાઅહ�નોપાઠદશા�વે છે      . 

૧. રા�યનો ભાવાથ�.      િમશન િવષયના લેખક �ટ�વન હોથોન�

દ�વના રા�યની �યા�યા આ �જુબ આપે છે તેમની શ��ત      , “  , 

સામથ� અને મ�હમાના આધાર પર દ�વના શાસન તેમનો      ,   

અિધકારઅને રા�ય કરવાનો તેમના હ��ુંઅમલીકરણ આ      .”  

�ગુમાં દ�વના રા�યને રા�યના �ે�ના �પમાં જોવા�ું નથી        

પરં� ુશાસનના �પમાં આપણા�દયોમાંદ�વ�ું�ણૂ� શાસન   (     ) 

જોવા�ુંછે તે બા�ભૌિતકશાર��રક રા�યનથીપણતેએક .          

વા�તિવક �યાયી હક�કત છે એકસામથ� શ��ત�નરકને   ,      

હરાવવા અને પિતત માનવ�િતને છોડાવવા �ગટ થઇ       

હતી �કૂ૧૭ ૨૦ ૨૧. (  : - ).  

૨.  રા�યનો સદં�શ.      દ�વના રા�યનો િવષય �

�ધકારના રા�ય પર ચઢાઈ કર� છે અને તેનો        

પરાજય કર� છે તે ઈ�નુા સઘળાં ઉપદ�શોનો       

મ�યવત� સદં�શ હતો તેમણે તેમના િશ�યોને  .     

જણા��ું ક� તેઓ �યાં કહ� સેવા કર� �યાં લોકોના         

�દયોમાને �વનોમાં દ�વના રા�યનો ફ�લાવોુ      

કર� મા�થી ૧૨ ૨૨ ૩૦ યોહાન બા�તી�ત. (  : - ).   
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      , “         ”(  આવીનેલોકોનેઆ�ાઆપે છે ક� પ�તાવો કરો ક�મક�આકાશ�ુંરા�યપાસેઆ��ુંછે મા�થી

૩ ૨ તે ઘોષણા કર� ર�ો હતો ક� આવનાર �ગુ�ુંસામ�ય� આ વત�માન �ડૂંા જગત પર રા� ઇ�ુ: ).                 

���તના �ય��તવડ�આવી��ૂુંછે જયાર� યોહાન બા�તી�તને �લમા ંનાખવામા ંઆ�યો �યાર� “      . 

ઈ�એુ ઉપદ�શ કરવાની  કરવાની  શ�આત કરતા જણા�� ંુક� પ�તાવો કરો ક�મ ક� આકાશ� ંુ

રા�ય પાસે આ�� ંુછે” (મા�થી ૪:૧૭). આ સદં�શ ���તની સેવા અને િમશનનો છલકાતો િવષય 

ર�ો. અને તે િવષય આપણો પણ છલકતો િવષય રહવ� ો જોઈએ.

ુ૩. રા�ય� ં િમશન.            ઈ�એુ િસમોન િપતર અને તેમના બાક�ના િશ�યોને જણા��ું ક� ��ૃવી પર

આકાશનારા�યનાકામોકરવામાટ� તેતેઓનેઆકાશનાંરા�યનીચાવીઓતેઓનેઆપીર�ો છે             . 

(  : - ).        .    મા�થી ૧૬ ૧૩ ૧૯ ઇ�ુતેમના િશ�યોને રા�યનોઅિધકારઆપી ર�ા હતા જયાર� કોઈ �ય��ત

કોઈબી� �ય��તને ચાવીઓઆપે છે �યાર� તે તેને �વશેઅને પહ�ચનોઅિધકારઆપે છે ઈ�એુ              .  

તેમના િશ�યોને તેમના રા�યના ઉ�ધારક સસંાધનો �ા�ત કરવા માટ� �વશે અને પહ�ચનો            

અિધકાર આ�યો તેઓની પાસે ���તનો પોતાનો અિધકાર પોતાના અિધકારની �મ રહશ� ે � .         .  

ુિવ�ાસીઓ ઇ�ુ ���તના �ાન ��ુ�ધ બળ અને સામ�ય�માં ચાલે છે તેઓની િવ��ધમાં નક�ની   , ,         

કોઈપણ�પીયોજનાક� ��ુ�તટક�રહવ� ામાટ� સમથ�થશેન�હ          . 

રા�યનોએજઅિધકાર િવ�ાસથક�આપણામાટ� પણ�ા�ય છે આપણનેએવોઅિધકારઅને          .     

જવાબદાર� આપવામાંઆ�યા છે ક� �ને દ�વ મનાઈ કર� છે તેને તમે બાધંો ક� મનાઈ કરો અને દ�વ                  

�નીપરવાનગીઆપેઆપે છે તેને છોડો ક� પરવાનગીઆપો મા�થી ૧૬ ૧૯ ��ૃવી પરદ�વની         . (  : ).    

યોજનાઓઅનેહ�� ઓુનોફ�લાવોકરવાઆપણેઆચાવીઓનોઉપયોગકરવાનો છે          . 

ુ૪. વત�માન અને ભિવ�ય� ંરા�ય. “  ”        રા�યની �વુાતા� ��ુતકમાં �યો� એ�ડન લેડ લખે છે ક�

આપણેએકએવારા�યમાં�વીએછ�એ�વત�માનમાંહયાતછેઅનેછતાં�આવનાર છે તેન�ધે              .   

છે ક� દ�વના રા�યમાં વત�માન વા�તિવકતાઓ છે અને ભિવ�યની અપે�ાઓ છે દ�વ�ું રા�ય          .”   

બેવાર દ�ખા દ� છે તેમના રા�ય�ું �થમ આગમન પાપ અને શતેાનનાં સામ�ય�નો નાશ કરવા   .           

ુમાટ�� ું હ� ું ૧ યોહાન ૩ ૮ જયાર� બી� ં આગમન ��ૃવી પર સ�ંણૂ�પણે �યાયીપણાને .  (   : ) .         

�નુ �થાિપતકરવામાટ�� ુંરહશ� ે �કટ�કરણ૧૧ ૧૫ ૧૨ ૨૦:    . (  : ; : ).

ૃ�ટ�વન હોથોન� દ�વના રા�યના િવજયન ે�ણ મહાન ��યો વડ� િસ�ધ થયેલ તર�ક� િનહાળે છે:

ુ���ત� ંુ�થમ આગમન: શતેાનના ંસામ�ય�ન ેતોડવા. પોતાના �વન,��ૃ� ુઅને �નુ��થાન 

થક� આ ��ૃવી પર આ કામ પાર પાડ� ંુએ ઈ��ુ ંુિમશન હ�.ંુ 

તેમના બનેં આગમનની વ�ચેના ગાળામા:ં શતેાનના કાય�ને િનરથક�  કર�.ંુ આ કામ ઇ� ુતેમની 

મડંળ� સાથ ેમળ�ન ે�રૂા દ�શોમા ંસતત કરતા રહ � છે.

ુ���ત� ંુબી� આંગમન: શતેાનના રા�યનો નાશ. ���ત તેમના �ણૂ� મ�હમાએ પાછો આવ ેછે 

અને ��ૃવી પર રાજ કર� છે.

ૃ૫. રા�યનો આદ�શ. આદ�શ અિધ�ત હોય છે અને ત ેએક રાજક�ય આ�ા હોય છે. ઈ�એુ તેમના 

િશ�યોન ેઆ આદ�શ આ�યો ક� �થી આપણા �વનો આ બાબત પર ક����ત હોય: “પણ તમ ેપહલ� ા 

દ�વના રા�યને તથા તેમના �યાયીપણાને શોધો અને આ સઘળ� વ��ઓુ તમન ેઆપવામા ં
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આવશ.ે ”(મા�થી ૬:૩૩). આપણા �વનો અને સેવા કાય�મા ંઆપણી �ાથિમકતાઓથી ભટક� જ� ંુ

ઘ� ંુ જ સરળ છે. આપણ ે ઘણીવાર �ાથિમક બાબતોન ે ગૌણ અને ગૌણ બાબતોન ે �ાથિમક 

દર��મા ં�કૂ�એ છ�એ. આપણા રા� ઇ� ુઆપણી �ાથિમક હ��  ુ�ગ ેઘણા જ �પ�ટ છે. સવ �

�થળોના લોકોના �દયોમા ંઆપણ ેદ�વના રા�યનો ફ�લાવો કરવાનો છે અને તેની સાથ ેખાતર� પણ 

રાખવાની છે ક� ���ત� ંુઆ��મક, સનાતન શાસન અને તેમનો ઉ�ધારક હ��  ુઆપણા િવ�ાસ અને 

લ�યની  �ાથિમક બાબતો હોય. ઇ�નુો આશય એ છે ક� સમાજના દર�ક �ે� અને આપણા �વનોના 

દર�ક ભાગમા ંતેમના ઉદધારનો �પશ � થાય. તેમની �િત�ા એ છે ક� જો આપણ ે�થમ બાબતોન ે

�થમ �કુ�� ંુતો તેમના �ારા આપણી સવ � જ�રતોની જોગવાઈ કરવામા ંઆવશ.ે (મા�થી ૬:૩૩). 

જયાર� ઇ� ુતેમના િશ�યોન ેમહાન આદ�શ આપી ર�ા હતા �યાર� ��ૃવી પરના સઘળા લોકો માટ� 

તેમ� ંુ�દય � છે તેન ેત ેતેમના િશ�યોન ેસ�પી ર�ા હતા. (મા�થી ૨૮:૧૯; માક�  ૧૬:૧૫). ઈ�નુા 

આ �િતમ શ�દો આપણા �થમ કાય� થવા જોઈએ.

૬. રા�યનો ચમ�કાર. ���તના રા�યનો ચમ�કાર એ છે ક� ત ે ��ૃવી પર અલૌ�કક, પિવ� આ�મા 

���રત અને સામનો કર� ના શકાય એ� ંુમહાન બળ છે. ત ેસાધારણ ર�તે કોઈ મ��ુય �ારા ક� 

શતેાિનક શ� ુ�ારા રોક� શકાય એ� ંુનથી. ઈ�એુ �િત�ા આપી છે, “આકાશ� ંુરા�ય રાઈના બી 

ુ ુ�� ંુછે... જયાર� ત ેમો�ં થાય છે �યાર� સવ � ઝાડ કરતા મો�ં થાય છે. “(મા�થી ૧૩:૩૧,૩૨). ત ેઆગળ 

જણાવ ે છે, “આકાશ� ંુરા�ય ખમીર �� ંુછે, �ન ેએક �ીએ લઈન ે�ણ માપ લોટમા ંમેળ�� ંુઅને ત ે

આખો લ�દો ખમીરવાળો થઇ ગયો.” (મા�થી ૧૩:૩૩). ઇ� ુઆપણન ેખાતર� કરાવી ર�ા છે ક� 

દ�વના રા�યના ફ�લાવા માટ� આપણ ેકર�લ �યાસો જોક� આપણન ેનાના ક� ��ુયહ�ન લાગ ેતોપણ 

તેઓમા ંએક �દ�ય �મતા રહલ� ી છે � આ�ાકાર�તાના આપણા નાના કામને પણ ��ૃ�ધ આપીને 

મોટ� ર�તે વધારો કર� શક� છે.
 

તેમની મડંળ� થક� ઈ�નુા રા�યનો ફ�લાવો થતા રોકવાનો �યાસ ઘણી સદ�ઓથી સખત ર�તે 

કરવામા ંઆ�યો છે. તોપણ દ�વની ��ુ�ત અને �વનની ર�લ અને બળની સામે કોઇપણ અને 

કોઈપણ �ય��ત ટક� રહવ� ા સમથ � થઇ નથી. માટ� ઈ�નુા રા�યના ભાવાથ,�  સદં�શ, િમશન અને 

આદ�શની સાથ ે ઇ� ુ���ત માટ� આગળ ધપો. જતી વળેાએ યાદ રહ � ક� તમ ેએક એવા ચમ�કા�રક 

રા�યનો ફ�લાવો કર� ર�ા છો � – અ��ત�વ ધરાવછેે, સામથ� છે અને પિવ� આ�માની શ��ત વડ� 

ફ�લાવો પામ� ંુરા�ય છે � રા� ઈ�નુા મ�હમા માટ� છે.
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ન�ધ કંઠ�થ કરો:

 પણ તમ ે પહલ� ા દ�વના રા�યન ે અન ે
તેમના �યાયીપણાને શોધો ક� �થી 
બાક�ની સઘળ� વ��ઓુ તમને 
આપવામા ંઆવ.ે (મા�થી ૬:૩૩).

ચાવી�પ સ�ય:

 દ�વ� ંુરા�ય � ંુછે, અન ે તેમા ંરહ�ન ે કઈ 
ર�તે સામ�ય�થી અને સફળતા�વૂક�  કામ 
કર� ંુઅને ��ૃવી પર રા�ના િમશનની 
�ણૂ�તાને જોવા માટ�ના સમપ�ણન ે
સમજ� ંુઅિત મહ�વ� ંુછે. 

 તમારા ં�િતભાવ:

“ દ�વના રા�યન ે પહલ� ા શોધો” � ંુશો 

ભાવાથ � થાય છે ત ેપર મનન �ચ�તન 

કરો. તમ ે � ગૌણ બાબતોન ે �થમ 

�થાને �કૂો છે તેઓને દ�વ તમાર� 

આગળ �ગટ કર� ત ે માટ� દ�વન ે

�ાથન� ા કરો. 

તમે �મ �ાથન� ામા ં દ� િનક સમય 

ુિવતાવો છો તેમ પોતાને એ ર�તે �ઓ 

ક� “ આકાશના રા�યની ચાવીઓ” 

તમને ભેટ તર�ક� મળ� હોય � આ 

��ૃવી પર ���તના અિધકારનો 

ઉપયોગ કરવા સામ�ય� �દાન 

કરનાર છે.

મડંળ�, � ���ત� ંુ શર�ર છે તેમાનંી 

એકતા દ�વના રા�યની મજ�તૂી અને 

ફ�લાવા માટ� અિત આવ�યક હોયને 

ૂઅ�ય જ�થો અને સ�ંથાઓના ���તી 

આગેવાનો સાથ ે પોષણ��ુત 

સબંધંોન ેિવકિસત કરવા િનણ�ય લો.

દરરોજ આ �હર� ાત કરતા ઉઠો ક� 

આજનો �દવસ “ રા� અને તેમના 

રા�ય” માટ� સમિપ�ત છે!
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સ�તાહ ૩૨

ુશતેાનની ���ુતીઓની 

સામે તમ ે�ઢ રહ� શકો 

માટ� દ�વના સવ �

હિથયારો સ� લો. 

એફ�સી ૬:૧૧ 
 

િવજયવતં આ��મક ��ુધ 

એફ�સી ૬:૧૧; યા�બ ૪:૭; ૧ િપતર ૫:૮-૯; �કટ�કરણ ૧૨:૯-૧૧ વાચંો ૂ

 �લોબલ એડવા�સ ર�સોસ�સ                     73

ુ�વન ��તક

ુતમારો અને મારો શ� ુશતેાન આપણી િવ��ધમા ં��ુધની યોજના ઘડ� 

છે. ત ેઆપણા પ�રવારોને, સેવાકાય�ને અને આપણા પોતાના ં�વનોનો 

પણ નાશ કરવા �યાસ કર� છે. ત ેકાળ��વૂક�  ��હૂરચના ગોઠવ ે છે, 

ુિન��સા�હત કરવા માટ� દોષરોપણના માગ� શોધ ે છે, શરણાગિતમા ં

લાવવા �મલો કર� છે, િન�ફળ કરવા પર��ણ કર� છે અને �ઝંુવણમા ંુ

ુ�કૂવા ઠગ ેછે. દ�વના લોકોની િવ��ધમા ંતેણ ે��ુધ �હર�  ક� � ુ છે. તેથી 

દ�વના લોકોએ સામે �મલો કરવો જ ર�ો! આપણ ેપણ તેના પર અને ુ

તેના અ��ુધ આ�માઓ પર �મલો બોલવો જોઈએ. નક�ના સૈ�યન ેૂ

હરાવવા આપણ ે �વગ�ય સસંાધનોનો ઉપયોગ કરતા શીખ� ંુ જ 

જોઈએ. આપણ ેસભાન થવા� ંુછે ક� આ એક આ��મક ��ુધ છે � વચન 

અને આ�મા થક� જ લડ� શકાય છે. દ�વના રા�યનો િવ�તાર કરવા 

અને તેનો ફ�લાવો કરવા જયાર� આપણ ેઆગળ વધીએ છ�એ �યાર� 

િવજયી થવા અને આ��મક ��ુધમા ંશ�નુો સામનો કરવા માટ�ના 

િસ�ધાતંો અને યોજનાઓથી પિવ� શા� ભર�રૂ છે. 

ુ૧. એક આ��મક ��ધ. પાઉલ ેએફ�સીઓની મડંળ�ન ેલ�� ંુક� તેઓ 

એક આ��મક ��ુધમા ંજોડાયેલા ંછે. તેઓ માણસોની સામે ��ુધ 

કરતા નહોતા પણ તેઓ� ંુ ��ુધ શતેાન અને શતેાિનક 

આ�માઓની સાથ ેહ�.ંુ તેથી આ આ��મક શ�નુી સામે તેઓએ 

આ��મક હિથયારો વડ� લડવા� ંુહ�.ંુ (એફ�સી ૬:૧૦-૧૨). તેણ ે

કર��થના િવ�ાસીઓને જણા�� ંુ ક� આ આ��મક હિથયારો “ 

દ� �હક (શાર��રક) નથી  પણ મજ�તૂ ગઢોન ે તોડ� પાડવા 

દ�વમા ંસમથ � છે.” (૨ કર��થી ૧૦:૪).��ૃવી પર દ�વની ઈ�છા 

પર��ણૂ� થતા જોવાના ��ુધમા ંઆપણ ેપણ જોડાવા� ંુછે. 

ુ ૂપાપ અને ��ટતા વડ� ��ૃવીને �િષત કરવાની ઈ�છા 

રાખનાર અને �મ શ� હોય તેમ મ��ુયના ં�વનોન ે

બરબાદ કરવાની ઈ�છા રાખનાર આ��મક શ�નેુ 

હરાવવા દ�વ ે આપણન ે આપેલ આ��મક હિથયારોનો 

આપણ ેઉપયોગ કરવો જ ર�ો. 

૨.  રા�યની ચાવીઓ.  જો કોઈ �ય��ત તમન ે

ચાવીઓ આપે તો ત ે�ય��ત પાસે � સઘ�ં છે તેમા ં

�વશે કરવાનો અિધકાર ત ે �ય��ત તમન ેઆપે 

છે.આકાશના રા�યના ંસામ�ય� અને અિધકારમા ં

�વશે કરવાનો અિધકાર ઈ�એુ આપણને
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ુ આ�યો છે! ઉ�ધાર પામેલ ��ુષો અન ે �ીઓના �દયોમા ં��ૃવી પર તેમની મડંળ�ન ે બાધંવા 

તેમની સાથ ેજોડાવા ઇ� ુઆપણન ેઆહવાન આપી ર�ા છે. તેમણ ેવાયદો કય� છે ક� હાદ�શની 

ુસ�ા� ંુજોર મડંળ�ની િવ��ધમા ંચાલશ ે ન�હ. (મા�થી ૧૬:૧૮-૧૯). દ�વ �ની ઈ�છા રાખે છે તેન ે

ઉઘાડ� કરવા અને દ�વ �ની મનાઈ કર� છે તેન ેહાકં� કાઢવા માટ�નો અિધકાર અને જવાબદાર� 

આપણન ે�ા�ત થયેલ છે.

ુ૩. સપંી� ંઘર. એક �દવસ ે ઈ�એુ �ણૂ� ર�ત ે શતેાનના આ�માથી �િસત માણસન ે છોડા�યો � કદ� 

જોઈ ક� બોલી શકતો નહોતો. ક�ટલાક લોકોએ તેન ેલીધ ેિવચાર કય� ક� ત ેમસીહા હોય શક� જયાર� 

ક�ટલાક લોકોએ િવચાર કય� ક� ત ેશતેાનની શ��તથી �તૂોન ેકાઢ� છે. ઈ�એુ તેઓને તરત યાદ 

ુદ�વડા�� ંુક� “ � ઘર પોતાની િવ��ધમા ંહોય ત ેટક� શકશ ે ન�હ.” �યારબાદ તેમણ ેક� ંુક�, “જો શતેાન 

ુશતેાનને કાઢ� છે તો ત ેપોત ેપોતાની િવ��ધ થયો છે.” ઇ� ુઆગળ કહત� ા ગયા, “ પણ જો � ંદ�વના ુ

ુ ુ ુઆ�માથી �તૂોન ેકા� ં� ંતો ખચીત �ણો ક� દ�વ� ંરા�ય તમાર� પાસે આવી પહો�� ંછે.”(મા�થી 

૧૨:૨૨-૨૮). ત ેજણાવી ર�ા હતા ક� દ�વના કામનો નાશ કરવાના �યાસ હઠ� ળ શતેાન� ંુઘર 

ુસપંી� ંુછે. માણસોન ે�ધકારમા ંઅને િવમાસણમા ંરાખવાની શતેાનની ���ુ�તઓનો નાશ કરવા 

માટ� દ�વના ઘરના લોકોએ પણ તેમના સમપ�ણમા ંસપંીલા હો� ંુઆવ�યક છે. 

ુ૪. સમાન શ�. શતેાન અન ે તેના શતેાિનક અ�યુાયીઓ સઘળા ંસાચા ���તીઓના સમાન શ�ઓુ 

ુછે. ���ત� ંુશર�ર સપંી� ંુહો� ંુજોઈએ � એકબી�ની િવ��ધમા ંલડ� ંુનથી પણ �� ુઈ�નુા અને 

ુ ુતેમની મડંળ�ની િવ��ધમા ંલડનાર અસલી શ�નુી િવ��ધ લડ� ંુજોઈએ. (એફ�સી ૬:૧૨).

૫. સમાન શ��ત.  આપણી સમાન શ��ત આપણા �વનોમા ંરહલ�  પિવ� આ�મા� ંુ�ય��ત�વ અન ે

તેમની શ��ત છે. �� ુઈ�નુી ��તુા હઠ� ળ રહન� ાર �વનમા ંઅને �વન વડ� �વા�હત થનાર 

પિવ� આ�માની શ��ત વડ� જ હર સમય ેનક�ના �ધકારને હરાવી શકાય છે. (યોહાન ૧:૫; યોહાન 

૮:૧૨; રોમન ૮:૨-૪).

ુ૬. સમાન કાય�પ�િત. �િનયાના સમ� લોકોના �દયોમા ં�મ ત ેિવકિસત થઈન ે��ૃ�ધ પામે છે તેમ 

દર�ક �ય��ત અને દર�ક પ�ર��થિતમા ંદ�વ� ંુરા�ય આવ ેત ેજોવા� ંુઆપ� ંુકામ છે. (માલાખી ૧:૧૧; 

ૃ�.ે�.૨૬:૧૮; ૧ યોહાન ૩:૮).

ુ૭. િવરોધ કરનાર આ�મામા ંસેવા કર�.ં આ��મક ��ુધમા ંએક અિત મહ�વ� ંુકામ આપણ ે� કર� 

ુશક�એ ત ેએ છે ક� જગતના આ�માની િવ��ધનો એક આ�માનો િવકાસ કર�.ંુ િધ�ાર અને ડરને 

બદલ ે�ેમ રાખો. �વાથન� ે બદલ ેસેવા કરનાર મનોભાવ રાખો. લોભન ેબદલ ેઆપવા� ંુશીખો. 

માફ� ના આપવાના �વભાવન ેબદલ ેમાફ� આપો. અહકંારને બદલ ેન�તા રાખો. જયાર� આપણ ે

ૂશાિંતમા ંચાલીએ છ�એ �યાર� શ� ુહિથયારિવહોણો થઇ �ય છે. (રોમન ૧૬:૨૦; યા�બ ૩:૧૬-૧૮; 

૧ યોહાન ૫:૧-૫). 

૮ .દ�વના સવ� હિથયારો. જયાર� રોમન સૈિનકો ��ુધન ેમાટ� બહાર નીકળતા �યાર� તેઓ માથાથી 

લઈને પગના ��ઠૂા �ધુી �રુ�ા�મક હિથયારોથી �સુ�ત થતા. શ�નુા તીરો તેઓને વ�ધી 

નાખતા અટકાવવા માટ� તેઓની પાસે ઢાલ હતી અને સામ સામે ��ુધ કરવા માટ� તેઓની પાસે 

અણીધાર તલવાર હતી. આ સૈિનકો �હ�સક યો�ધાઓ હતા ક� �થી ત ેિવજય �ા�ત કર� શક�. પાઉલ ે

તેનો ઉપયોગ સ�ંણૂ� ર�તે શ�સ�ત િવ�ાસી� ંુિન�પણ કરવા કય�. આ શ�નો ઉપયોગ કઈ 

ુર�તે કર� ંુઅને શતેાનની ���ુ�તઓ પર કઈ ર�તે જય પામ� ંુત ેપાઉલ દશા�વ ે છે. (એફ�સી ૬:૧૧).
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ુ ૂ૯. શેતાનનો સામનો કર�.ં યા�બ આપણન ેજણાવ ે છે ક� દ�વન ેઆગળ સમિપ�ત થાઓ અને 

ૂશતેાનનો સામનો કરો અને એમ કરવાથી શતેાન આપની પાસેથી નાસી જશ.ે (યા�બ ૪:૭). આ 

મહાન અને �ક�મતી વાયદો છે. પણ શતેાન �ય�ન કરશ ે ક� કોઇપણ સમય ેઆપણ ેનાસીપાસ થઈએ 

ુઅને આપણી િવ��ધના તેના ફંદામા ંઆપણ ેસપડાઈએ. ત ેમાટ� િપતર આપણન ેજણાવ ે છે ક� 

નીડરતાથી શતેાનનો આપણ ેસામનો કર�એ. (૧ િપતર ૫:૮-૧૧). માટ� જયાર� આપણ ેસામનો 

કર�એ છ�એ અને શ� ુમડંયો રહ � છે �યાર� આપણ ેિવજય તરફ આગળ વધીએ છ�એ.

ુ૧૦. વધ�તભં� ંલોહ�. ઈ�એુ કલવાર�ના �સ પર અિત મહ�વનો િવજય �ા�ત કય�. �ઓ તેમન ે

�� ુઅને તારનાર તર�ક� ક�લૂ કર� છે તેઓ સઘળાના પાપોની માફ� માટ� તેમ� ંુલોહ� વહ�� ડવામા ં

આ��.ંુ ઈ�નુા લોહ�નો અને �સ પરના િવજયનો દાવો કરવાથી � દર�ક પ�ર��થિતનો આપણ ે

સામનો કર�એ તેમા ં���તના �ણૂ� થયેલ કામને કારગત કરવામા ંઆપણન ેસહાયક થાય છે. (�હ� ુ

૨:૧૪-૧૮). ઈ�એુ ક�વળ આપણા દોષન ે જ �સ પર લીધા નથી પણ તેમણ ે “ રા�યો તથા 

અિધકારોને તોડ� પાડ�ને તેઓ પર જય મેળવીન ેતેઓને �હર�  ર�તે ઉઘાડા ંપાડયા.” (કોલો�સી 

૨:૧૪-૧૫). આ��મક ��ુધમા ંખર�ખર અસરકારક થવા માટ� આપણ ેઆપણા �િુવધાના ં�થળન ે

બદલ� ંુપડશ.ે િવજયના �થાનેથી �યા ં�ધુી આપણ ે��ુધ કર�એ �યા ં�ધુી આપણ ેિવજય �ા�ત 

કરવા લડતા નથી. સવ � શ��તમાન ���ત સાથ ેઆપણ ેઆપણી ઓળખન ે�નુઃ �થાિપત કરવા� ંુછે. 

(�કટ�કરણ ૧૨:૧૧).
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ન�ધ કંઠ�થ કરો:

ક�મ ક� અમાર� લડાઈના હિથયાર 

સસંા�રક નથી, પણ દ�વની સહાયથી 

�ક�લાઓને તોડ� પાડવા તેઓ સમથ �

છે. ( ૨ કર��થી ૧૦:૪).
ચાવી�પ સ�ય:

િવજયી આ��મક ��ુધ લડવા અને 

નક�ના સૈ�યન ે હરાવવા �વગ�ય 

હિથયારોનો ઉપયોગ કરતા આપણ ે

શીખ� ંુજ જોઈએ.   

 તમારા ં�િતભાવ:

ુશતેાનની ���ુ�તઓ પર વધાર� 

િવજય �ા�ત કરવાની તમન ે �ા ં

જ�ર છે ત ે �ે�ોન ે પિવ� આ�મા 

તમારા �વનમા ં દ�ખાડ� એવી 

�ાથન� ા કરો.

દરરોજ દ�વ સાથનેી �લુાકાતમા ં

દ�વના સવ � હિથયારોના નામો બોલો 

અને તમારા �વનમા ં તેન ે યો�ય 

ર�તે પહર� વા તમારા સમપ�ણન ેપણ 

બોલો.

���ત ઇ�મુા ં તમાર� પાસે � 

અિધકાર અને સામથ � છે ત ે �ગ ે

પોતાને દરરોજ યાદ કરાવો અને 

તેમા ંચાલો.
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