


 (િશ�ણનો �દા�ત સમય ૩૦ િમનીટ )   
                                                                                   
 અ.  મડંળ�ની િવ��મા ંહાદ�સની સ�ા� ંુજોર ચાલશ ેન�હ.(મા�થી ૧૬:૧૮)   
                                                        
નવા કરારમા ંમડંળ� શ�દનો �થમ �સગં મા�થી ૧૬:૧૮ મા ંછે. ઇ� ુ�ારા ઉપયોગમા ંઆવલે મડંળ� 

શ�દ, �ીક ભાષાના ંએ�લેિસયા નામના ંશ�દમાથંી વપરાશમા ંઆવલે છે, �નો અથ,�  “તેડ�લા” ક� 

“સભા” થાય છે. બી� શ�દોમા ંકહ�એ તો, ઇ� ુ�ન ે તેમની મડંળ� તર�ક� ઉ�લેખ કર� ર�ા છે તેનો 

ભાવાથ � થાય છે: ���તની �વુાતા� વડ� જગતમાથંી બહાર તેડવામા ંઆવલે લોકોની સભા. 
                                                                                                                                                                                                

ઇ� ુએક હક�કતને ભાર�વૂક�  જણાવ ેછે ક� ��ૃ�નુી શ��તઓ તેમન ેરોક� રાખવા સમથ � થઇ શકશ ેન�હ. 

હાદ�સ ક� નક�ની શ��તઓ હોવા છતા ંમડંળ� (���ત� ંુશર�ર/લોકો) �થાિપત થશ ેએટ� ંુજ ન�હ પણ 

મડંળ� સ��ૃધ થશ.ે શાર��રક ��ૃ�નુા ંવશમા ંએક પછ� બી� પેઢ� સતત આવ ેછે, છતા ંમડંળ�ન ેકાયમ 

રાખવા બી� પેઢ�ઓ ઉભી થશ,ે �થી મડંળ� કદ� િન�ફળ થતી નથી. ઈ�નુા આદ�શ �જુબ ��ૃવી પર 

મડંળ� તેના િમશનન ે�ણૂ� કરશ ે�યા ં�ધુી તે સતત ચા� ુરહશ� .ે (મા�થી ૨૮:૧૮-૨૦). 
                                                                                                                                                                                                 
આ બાબત આપણન ેમડંળ� �થાપનાના ંઆપણા �યાસમા ં�ઢ િવ�ાસ ઉ�પ� કર� છે ક� તી� આ��મક 

��ુધ અને સઘંષ�ની મ�યમા ં પણ દ�વના હ�� ઓુ આખર� વચ��વ ધરાવશ!ે તેમના માગ� દશન� � ંુ

અ�કુરણ કરતી વળેાએ આપણ ેતેમની સહાયની ખાતર� રાખી શક�એ છ�એ.
                                                                                                                                                                                                               

બ.  �વુાતા�ની �ગતી અને મહાન આદ�શની �િૂત�ના માપદંડોની મોટ� ર�તોમાનંી એક ર�ત ત ેછે.

વત�માન સશંોધનો બતાવ ેછે ક� વિૈ�ક વ�તીવધારાની સાથ ેઆગલા ૫-૧૦ વષ�મા ંક�વળ �તરને 

�ળવી રાખવા �દા�ત ૫૦ લાખ નવી મડંળ�ઓની આવ�યકતા છે. વત�માન વિૈ�ક માનવ વ�તી ૭ 

અબજ છે. ૨૦૫૦ �ધુીમા ંતે સ�ંયા વધીને ૧૧ અબજ થવાની શ�તા છે. લોકોની સ�ંયામા ંવધારાની 

સાથ ેખોવાયેલા ંલોકોન ેપહ�ચવા મડંળ�ઓની સ�ંયાની આવ�યકતામા ંપણ વધારો થાય છે.  
                                                                                                                                                                                            

ક.  મહાન આદ�શ� ંુ�ાથિમક લ�ય દર�ક લોકો માટ� એક મડંળ�ની �થાપના હો� ંુજોઈએ � દર�ક

�ય��ત પાસે �વુાતા� લઇ જવા� ંુ ક��� બન ેછે. (રોમન ૧૫: ૯)
 

રોમન ૧૫: ૯ વણ�વ ેછે ક� િવદ�શીઓની મ�યમા ંમડંળ�ઓની �થાપના આપણો િવશષેાિધકાર હોવો 

જોઈએ. િવદ�શીઓ શ�દ �ીક ભાષાના ઇ�નોસ શ�દમાથંી આવ ેછે, �નો અથ � દર�ક દ�શ ક� લોકો થાય છે. 

ૂ ુ ુ ુ��ૃવી પર �યા ં�ધુી વણખેડાયેલ દર�ક લોક�થ �વાતા� ના સાભંળે �યા ં�ધી આપ� ંકામ �ણૂ� થયેલ 

ૂનથી. ભિવ�ય વચન િનદ�શન આપે છે ક� િસ�હાસનની આસપાસ દર�ક લોક�થમાથંી આવલે િવ�ાસીઓ 

એકઠા મળશ.ે 
                                                                                                                                                                                                          
ડ. � આવનાર છે – ��ૃવી પર શાસન કર� ંુદ�વ� ંુરા�ય- તે� ંુ��ય �િત�બ�બ મડંળ� છે. (ગી.શા. 
 ૯૬:૩). 

વત�માન શાસનમા ં ���તની સ�ા, અિધકાર અને રા�ય� ંુએક ��ય �િતિનિધ�વ કરનાર  મડંળ� 

ુ ુ ુ ુછે.સમ�યાઓ અને �ુપોષણ હોવા છતા,ં મડંળ�એ દ�વના હ�� ઓ� ં�િત�બ�બ થવા� ંછે. આ હ�� ને 

ુલીધે, દ�વ તેમની મડંળ� માટ� ઈષા�� છે અને મડંળ� �થાપકો તર�ક� આપણે યાદ રાખવા� ંછે ક� 

ુમડંળ� ���તની ક�યા છે અને તે �જબ તેની સાથે �યવહાર રાખવો જોઈએ. 

૧.    મડંળ� �થાપના ક�મ કરવી? 
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ુ ુઈ.  વૈિ�ક મડંળ� ઇ� ���તને તારનાર અને �� તર�ક� ક�લૂ કરનાર દર�ક દ�શમાનંા સવ�  

ૂઉ�ધાર પામેલ લોકોથી રચાયેલ છે. તેથી ��ૃવી પરના દર�ક લોક�થમા ંમડંળ� ઓછા વ�ે 

પાયે હોવી જ જોઈએ. (રોમન ૧:૫).   

રોમન ૧: ૫મા ંપાઉલ �ચૂવે છે ક� ��ૃવી પરના દ�શોમા ંદ�વના રા�યની �થાપના કરવા આપણે 

�પા, માગ�દશ�ન અને લીડરશીપની જવાબદાર� �ા�ત કર� છે. ૃ

ફ.  મડંળ� ���તની ક�યા છે �ને માટ� ���ત પાછા આવનાર છે. (�કટ�. ૧૯: ૭-૯, ૨ કોર��થી
 ૧૧:૨).  

ુુ ુઇ� તેમની ક�યા પોતાના હ�� ને �ણૂ� કર� તેની રાહ �એ છે. સવ� દ�શોના લોકોથી બનેલ એક પિવ�, 

ુડાઘ વગરની ક�યાને જોવા તે આ�ર છે. ૨ કોર��થી ૧૧:૨ મા ંથયેલ ભાષા�યોગ �ચૂવે છે ક� તે 

ુુતેમની ક�યાને આ�રતાથી શોધે છે. મડંળ� તૈયાર થવા માટ� તે તી� ઉ�કંઠાથી રાહ �એ છે!

ુ ુછતાપંણ, �યા ં�ધી ફસલની કાપણી �ણૂ� ના થાય �યા ં�ધી ���ત પાછા ફરશે ન�હ. તે ઘડ� �ગે 

ુ ૂકોઈ �ણ� ંના હોવાને લીધે (મા�થી ૨૪:૩૬) ફસલના મ�રો તર�ક� આપણે આપણા તારનાર પાછા 

ુ ુફર� �યા ં�ધી ખતંથી સતત કામ કરતા રહવ� ા� ંછે.

3



ુ૨. મડંળ� �થાપનાની ���યા અને ઋ�ઓ 
(િશ�ણનો �દા�ત સમય ૪૫ િમનીટ)

એક મડંળ�ની �થાપના કરવા જયાર� તમે ��નુા માગ�દશન� ને સાભંળવા અને �િતભાવ આપવા 
ૃપસદંગી કરો છો �યાર�, તેમા ંસામેલ િવગતોને સમજ� ંુઅગ�ય� ંુથઇ પડ� છે. તમાર� સ�ં�િત, તમારા 

લ�યાકંની વ�તીની સ�ંયા અને મડંળ� �થાપનાના તમારા દશન� મા ંઘણો તફાવત હોય શક� – 

તોપણ મડંળ� �થાપનાની સવ � ���યામા ંમહ�વના ંઅને �સુગંત ક�ટલાકં અથસ� ભર માગ��ચૂક 

�તભંો છે. 

���યાને ઝડપથી �ણૂ� કરવાના �યાસમા ંતમે આ માગ�દશક�  �તભંોની અવગણના ના કરો તે 

�યાનમા ંલે� ંુમહ�વ� ંુછે. જો કામ ઉતાવળથી કરવામા ંઆવ ેતો શ�તા રહલ� ી છે ક� મડંળ� સઘંષ� 

કરશ ેઅને માગ�મા ંમડંળ� અ��થર થઇ જશ.ે એક મજ�તૂ માળખા ક� ઈમારતની રચના, � 

વાવાઝોડા,ં વરસાદ, તોફાન અને ધરતીકંપોના સમયમા ંપણ ટક� શક�, મા ંસામેલ કરવા માટ� 

આવ�યક ���યા અને �ળૂત�વોને �યાનમા ંલો. જો પાયો �યુો�ય ર�તે નાખવામા ંના આવ ેતો 

ઈમારત સમય જતા ગબડ� જશ.ે એક મડંળ� �થાપનાની ���યાને અપનાવ� ંુક�ટ� ંુઅગ�ય� ંુછે તે 
ૂઆ દાખલો એક �પ�ટ ર�આત આપે છે.  

આપણે �ને એક ન�નૂા તર�ક� ઉપયોગ કર� શક�એ એવી એક �પ�ટ ���યા આપનાર નવા કરારના 

�ળૂ�તૂ િસ�ધાતંોની ચચા� આ તાલીમમા ંઆપણે કર��.ંુ

બ. મડંળ� �થાપના ���યાના પાસાઓ  :  

અ.     મડંળ� �થાપના એક ���યા છે.                                                                                                                                          

���તુકતા�ની સાથ ેમડંળ� 

�થાપકો મડંળ� �થાપના કરવા 

તેઓને � બાબતો મહ�વની 
ૃલાગે તે �ગે આ�િત દોરવામા ં

સહાયતા કર� તે માટ� વાતા�લાપ 
ૂકરવાની મ�ંર� આપો. તે બાબત 

મડંળ� �થાપનાની ���યાની 

બી�લીકલ અને �યવહા�રક 

સમજમા ંમડંળ� �થાપકો �ા ંછે 

તે� ંુ��ૂયાકંન કરવામા ંસહાયતા 

કરશ.ે

�ૂથ ��િૃ� :

ુઆપણા તાલીમની સાથે આગળ ધપવા આપણે નીચેના િનણા�યક પાસાઓની ચચા� કર��:ં 

મડંળ�ઓની �થાપના આપણે ક�મ કરવાની જ�રત છે?

મડંળ�ઓની �થાપનાના �ેરણા �ોત

ભિવ�યની તમાર� મડંળ�ના ��ૂયો, દશન�  અને કાય�શલૈી

મડંળ� �થાપના માટ� યોજના અને ��હૂરચના

યોજના

��હૂરચના

ટ�મ રચના 

િશ
�ય

પ
�
ું

��ૂયો 

દશન�  

શલૈી 

દશન�  

ુદ�વ� ંુતે�ં

સ
ેવ
ા ક

ાય
�
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 મડંળ� �થાપના માટ� તમાર� ટ�મનો િવકાસ કરવો 

સેવાકાય� અને શ� ુપર જય પામ� ંુ(આ��મક ��ુધ)

લોકોન ેતેઓના ં�ભાવક જગતમા ં�યવહાર કરવા િશ�યો બનાવો. 

ુક.  મડંળ� �થાપનામા ંઋ�ઓને સમજવી 

મડંળ� �થાપનાની �યવહા�રક ���યાની સાથ ેતમાર� �ઓનો સામનો કરવો પડશ ેએવી આ��મક અને 

ભાવના�મક ઋ�(ુસમયો ) ઓને પણ �યાનમા ંલે� ંુઆવ�યક છે. મડંળ� �થાપનાની ���યા અ�ય 

સઘળા ંપાસાઓને રદ કરતા નથી.

મડંળ� �થાપનાની ઋ�ઓુ તમને સૌથી �ચા પહાડના િશખર�પ અ�ભુવો તેમજ તમ ેકદ� અ�ભુવ 

કયા� ના હોય તેવા શ� સૌથી વધાર� કઠણ ખીણ�પી અ�ભુવોમાથંી લઇ જશ.ે 

મડંળ� �થાપકો દશ�નથી યોજના અને ��હૂરચના તરફ આગળ વધીને તેઓના લ�યાકંો તરફ આગળ 

ધપે છે. તોપણ, માગ�મા ંક�ટલીક અડચણો રહશ�  ે�ઓનો સામનો કરવો ર�ો. અડચણો સમ�યા નથી, 

પણ અડચણોની સાથ ેતમે ક�વો �યવહાર કરશો તે સમ�યા છે. અડચણોમા ંપણ સતત કામમા ંમડં�ા 

રહ��  ંુઅને સફળતાનો અ�ભુવ કરવો ક� કટોકટ�ની ઋ�નુો સામનો કરવાની પસદંગી તમાર�  કરવાની 

ૃરહશ� .ે દ�વની �પાથી તમે સતત મડં�ા રહશ� ો અને આગળ વધીને સફળતાની સાથ ેઉજવણી પણ કરશો. 

� ંુતમે પોતાન ેકટોકટ�ની ઋ�ઓુમા ંજોઈ શકો છો? તમન ેએકલવાયા કરવા અને તમન ેથકાવટની 

ુ��થિતમા ંલાવીન ેરાખવા શ� ુતેના સવ�� �ેઠ �ય�નો કરશ.ે તમ ેએકવાર પોતાન ેઆ ઋ�મુા ં�ઓ �યાર� 

ુસા�પણા અને �નઃ�થાપનાની ���યા માટ� તમ ે પોતાન ે (અન ે તમારા પ�રવારન)ે  તાક�દથી સમિપ�ત 

કરવા સવ�� �ેઠ �યાસ કરો!

દશ�ન

યોજના અને 

��હૂરચના 
ઉજવણી

ુસા�પ� ંઅને
ુ �નઃ �થાપના) 

કટોકટ� 

થકાવટ, 

એકલતા 

અડચણ સફળતા 
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ુડ.  ઋ�ઓની સભાનતા 

ઘણા મડંળ� �થાપકો તેઓની યા�ાની શ�આત ઉ�સાહથી કર� છે અને તેઓને એવી લાગણીઓ ઉમટ� છે 

ક� તેઓ જગતન ે�તી શક� છે. જોક� તેઓએ કદ� અ�ભુવ કય� ના હોય તેવા સૌથી ઉ��ેરક અ�ભુવોની 

યા�ા તે થઇ શક� છે, પણ મડંળ� �થાપનાની ઋ�ઓુને �યાનમા ં લેવાની જ�રત છે. સામા�યતઃ 

શ�આતના �થમ છ મ�હનાથી એક વષ� દરિમયાન મડંળ� �થાપક અડચણોનો સામનો કરશ ેઅને 

સભંિવત કટોકટ�મા ંઆવી પડશ.ે 

મડંળ� �થાપનાની ઋ�ઓુમા ં�ગિત કરવા તમ ેકયા તબ�ાનો અ�ભુવ અને કયા તબ�ામા ંકામ કર� 

ર�ા છો તે પારખ� ંુમહ�વ� ંુછે. મડંળ� �થાપનાની ઋ�ઓુ ઘણી ઝડપથી ક� ધીમેથી �નુરાવિત�ત થઇ 

ુશક� છે. ત�પરાતં મડંળ� �થાપક મડંળ� �થાપનાના આખા સમયગાળામા ંઋ�ઓુના અનેક ચ�ોમાથંી 

પસાર થઇ શક� છે. જો તમે કટોકટ�, થકાવટ/એકલતા, ક� સા�પણા અને �નુઃ�થાપનાની અવ�થામા ં

છો તો આ બાબતની સમજણ તમને વધાર� િનરાશ થતા અટકાવશ.ે સભાિશ�ક ૩:૧-૮ માથંી પોતાન ે

�ો�સા�હત કરો અને �મરણમા ંરાખો ક� દર�ક બાબતન ેમાટ� ઋ� ુહોય છે, અને ખગોળ�ય ઋ�ઓુની માફક 

તમાર� ઋ� ુપણ સમયની સાથ ેઆગલા �ટ�જમા ંચાલી જશ.ે

6



ુ૩. મડંળ�ની �યા�યા અને હ��
(િશ�ણનો �દા�ત સમય ૩૦ િમિનટ )

ુ ુગ.  બાઈબલ �જબ આરાધના, �ાથ�ના, િશ�ણ અને િમશનકાય�ના હ��  માટ� એકઠા મળનાર  

ુિવ�ાસી લોકોના સ�હને મડંળ� કહવ� ાય છે. મડંળ� શ�દ એ��લેસીયા  શ�દમાથંી આવ ેછે, �ને 

એક સભા ક� તેડાયેલા લોકો તર�ક� ઉ�લેખવામા ંઆવ ેછે.(મા�થી ૨૧:૧૩; ગી.શા. ૧૫૦:૧-૬).

ઈ�એુ ઘ� ંુ�પ�ટ કર� દ�� ંુહ� ંુક� મડંળ� �ાથન� ા� ંુઘર કહવ� ાશ.ે જોક� મડંળ�ઓ પાસે ઘણા કાય��મો અને 

��િૃ�ઓ હોય શક�, પણ િવ�ાસીઓનો એકઠા મળવાનો �ાથિમક હ��  ુ�ાથન� ા, આરાધના અને દ�વ 

સાથનેા િનકટના સબંધં માટ�નો હોવો જોઈએ.

ુગીતશા� ૧૫૦:૧-૬ નો શા�ભાગ બી� ં વણ�ન આપે છે � આપણા �યવહાર અને ��િૃ� માટ� 

�દશા�ચૂન કર� છે. દ�વના �તો�ો ગાવા, મ�હમા આપ� ંુઅને તેમન ેસવ�ચ �થાન આપ� ંુિનણા�યક ર�તે 

ઘ� ંુ મહ�વ� ંુ છે. જયાર� િવ�ાસીઓ િનરાશ થઇ �ય �યાર� દ�વની ��િુત કરવાની ભાવના અને 

મનોવલણ જગતની સમ�યાઓમાથંી તરત રાહત આપે છે અને સવશ� ��તમાન દ�વમા ં�યાન �નુઃ 

�થાિપત થાય છે.
 
બ.  મડંળ�, � ���ત� ંુશર�ર છે, તે� ંુિશર ઇ� ુછે. (એફ�સી ૧:૨૨-૨૩). 
 
� સઘળાના િશરપિત છે ત ે ઇ�થુી મડંળ�ના હ�� ઓુ �યા�યાિયત અને માગ�દિશ�ત થવા જોઈએ. 

મડંળ�ની �થાપના કરવાના મહાન કામ કરવા તેમણ ેતમન ેપસદં કયા� હોવા છતા ંસઘળ� બાબતોના ં

લેખક અને પ�ર�ણૂ�તા કરનાર દ�વ પોત ેજ છે. લોકોન ે િપતા પાસે લાવવા �દશા�ચૂન, માગ�દશન� , 

�રુવઠો આપનાર અને ખ�ચનાર તો ત ેજ છે. તેમણ ેસ�પેલ કામ મહાન અને �શસંાને યો�ય હોવાને લીધ ે

ૂતમારા �દયમા ંઅહકંારને �વશે કરવાની મ�ંર� આપશો ન�હ.

���ત મડંળ�ના િશર છે તે બાબતન ેહમંેશા પોતાના �મરણમા ંરાખવાથી તમ ેતેમની યોજનાના એક 

કારભાર�મા� છો ત ે યાદ રાખવામા ં તમન ે �ઢ મનોબળ અને �નુઃખાતર� �ા�ત થશ.ે �� ુ માટ� 

કારભાર� થ� ંુએક મોટ� જવાબદાર� છે, પણ માગં �જુબ મડંળ�ના િશર તરફથી આપણન ેટ�કો અને 

મદદ પણ મળ� રહ � છે.

ૃક.  પચાસમાનંા �દવસથી(�ે.�. ૨ જો અ�યાય) લઈન ે ���તના બી� આગમન �ધુીના ઇ�  ુ

���તમાનંા સઘળા િવ�ાસીઓથી ���ત� ંુ શર�ર- મડંળ� – બનેલ છે. ���ત� ંુ શર�ર બ ે

પાસાઓથી બનેલ છે: 

 ૧. વિૈ�ક મડંળ�  ઇ� ુ���તની સાથ ેએક �ય��તગત સબંધં ધરાવનાર સવ � લોકોથી રચાયેલ છે. 

(૧ કોર��થી ૧૨:૧૩).

  જગતમા ંવગ� ક� �િત �ણાલી હોય શક� પરં� ુએવી કોઇપણ બાબત વિૈ�ક મડંળ�મા ંઅ��ત�વ 

ધરાવતી નથી. ઇ� ુસાથ ે� સવ � લોકોનો �ય��તગત સબંધં છે તેઓ શર�રના અવયવો છે. 

ુ�ય��ત ધનવાન, ગર�બ, �વાન, ��ૃધ, િશ��ત, અિશ��ત હોય તોપણ એવી બાબતોમા ંદ�વ 

કોઈ �ય��ત ��ય ેપ�પાત રાખતા નથી. તેમની ઈ�છા ક�વળ તેમની સાથ ેસબંધં અને 

સમપ�ણ છે.

 ૨. ગલાતી ૧:૧-૨ મા ં�થાિનક મડંળ�નો ઉ�લેખ કરવામા ંઆ�યો છે, “ પાઉલ, �ે�રત...અને માર� 

સાથનેા સઘળા ભાઈઓ, ગલાિતયામા ં� સઘળ� મડંળ�ઓ છે તેઓને...” અહ� આપણ ેજોઈએ 

છ�એ ક� ગલાિતયાના �દ�શમા ંઘણી મડંળ�ઓ હતી- �ન ેઆપણ ે�થાિનક મડંળ�ઓ કહ�એ છે.
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 એક મડંળ� �થાપક તર�ક� �થાિનક માળખામા,ં છતા ંવિૈ�ક મડંળ�ના એક ભાગમા ંરહ�ને, તેમના 

�િતિનિધઓમાનંા એક થવા દ�વ ેતમને પસદં કયા� છે. તમાર� મડંળ� �થાપના� ંુકાય� વિૈ�ક 

ુ�તર� તેમજ �થાિનક �તર� ���તના શર�રનો એક અ�ભ� ભાગ છે. ત�પરાતં, �થાિનક 

મડંળ�માનંી દર�ક �ય��ત પાસે �થાિનક મડંળ�મા ંકરવાને એક િનણા�યક કામ હોય છે. સઘળ� 

મડંળ�ઓના સઘળા લોકો મડંળ�મા ંમહ�વના છે.

ડ.  મડંળ� � ંુનથી.                                                                

 ૧. એક ઈમારત 

 ૨. એક સ�ંથા

 ૩. જમીનનો એક ભાગ 

 ૪. એક �યવસાય 

 ૫. મનોરંજન� ંુએક �થાન 

 ૬. એક સામા�જક �લબ

ઈમારતો,  જમીન,  સસંાધનો અને સામા�ક કાય�� ંુ ઘ� ંુ મહ�વ હોવા છતા ં મડંળ�    

તેઓમાનંી કોઈપણ �વી નથી અને તેઓથી ઓળખાતી પણ ના હોવી જોઈએ. મડંળ� ક�વળ 

આરાધના, �ાથન� ા, અ�યાસ અને િમશન માટ� એકઠા મળતા લોકોના એક સ�હૂ તર�ક� જ 

�યા�યાિયત અને મહ�વની ગણાતી હોવી જોઈએ.

દશન�  રાખનાર એક લીડર તર�ક� મડંળ�ના �યુો�ય ��ૂયો� ંુ આરોપણ કરવા અને તમાર� 

ૂ�થાિનક મડંળ�ના હ�� મુાથંી આ અ�ય બાબતોન ે�ર કરવા તમ ેજવાબદાર છો. �� ુહવ ે��ૃવી 

પરના મ�ંદરમા ંિનવાસ કરતા નથી પણ લોકો પોત ેહવ ેપિવ� આ�મા� ંુરહઠ� ાણ છે.
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૪.   મડંળ� �થાપના માટ� �ેરણા

(િશ�ણ માટ�નો �દા�ત સમય ૬૦ િમિનટ )

 અ.  મડંળ� �થાપના માટ�ની �ેરણા દ�વ તરફથી �ા�ત થયેલ �ય��તગત દશન�  અને તેડાના

  �િતભાવમા ંહોવી જોઈએ.
 
 ૧.  આ હમંેશા �થમ પગ� ંુછે. ત ે� ંુિસ�ધ કરવા ઈ�છે છે તે �ગેની એક ઝાખંી દ�વ ેતમને
  દ�ખાડ� હોવી જોઈએ. દશન�  શા�ભાગમાથંી, એક �વ�નથી, અ�ય �ય��ત �ારા ��ુ�ટ 
  કરવાથી, ભિવ�યવચનથી, ક� કોઈ એક �ે� ક� સ�હૂ માટ� ભાર� બોજમાથંી આવી શક� છે. 

ૃ  (�.ે �. ૧૩, ૧૬:૯-૧૦).

  ક�ટલાક મડંળ� �થાપકો �થમ દ�વના તેડાને સાર� ર�તે �િતભાવ આપે છે પણ પછ� 
  િવચ�લત થઇ �ય છે. ક�ટલાક �વાથ� ઈરાદાઓથી કામ કર� છે. ક�ટલાક મડંળ� �થાપકો 

ુ  દ�વના તેડાને �િતભાવ આપવાના હ�� થુી શ� કર� છે, પણ પછ� સફળતાથી સચંા�લત   
  થાય છે.

    

ુ૨.  મડંળ� �થાપના કરવા જો દશન� , તે� ંક� �ેરણા દ�વ તરફથી ઉ��� ંુના હોય તો મહદંશ ે�યા ં

ચો�સ િન�ફળતા �ા�ત થશ.ે તમ ેતેડાયેલો છો તેની �ણકાર� રાખવી ત ેના ક�વળ એક 

સારો િવચાર છે, પણ તે �ણૂ�પણે અિત આવ�યક છે.(ગી.શા. ૧૨૭:૧).

તેડાયેલા થ� ંુતે પિવ� આ�મા� ંુકામ છે જયાર� કોઈનાથી ખ�ચાય જ�-ંુ સચંા�લત થ� ંુદ�હ� ંુ

ુકામ છે. દશન� , તે� ંક� �ેરણા પિવ� આ�માના ���તુરના �ળૂમા ંહમંેશા હો� ંુજોઈએ.

બ. તમ ેતેડાયેલા છો તે �ણવાના લાભ:    
          

૧.  સહકાય�કરો થવાથી હ�� મુા ં�યાન ક����ત (૧ કોર��થી ૩:૯ )

સહકાય�કર તર�ક� દશન� ન ે�ણૂ� કરવા આપણી પાસે પિવ� આ�માની શ��ત અને સહાય છે. 

પિવ� આ�મા િવના પોતાની મેળે સાહસ ખેડ� ંુ ધારણા અને એકલતાની ��થિત છે. 

ુત�પરાતં, તે અહકંાર અને �વાથ��  ંુકાય� છે. સહકાય�કરો તાક�દ� પિવ� આ�મા પર આધાર 

રાખનાર અને િન�વાથભ� ાવ ેકામ કરનારા હોય છે અને સફળતા માટ� વાહવાહ� ક� કદરની 

શોધ કરતા નથી.

૨.  આશીવા�દો અને જોગવાઈ (ફ�લી�પી ૧:૩-૬)

કોઈએ ક� ંુછે, “�યા ંદ�વ લઇ �ય છે, �યા ંજોગવાઈ પણ હોય છે,” અને બી� કોઈએ ક� ંુછે, 

“ દ�વ �નો ઓડ�ર આપ ે છે તેની �કૂવણી પણ કર� છે.” આ કહવ� તો દ�વની િવ�ાસ યો�યતા 

  લોકો �નાથી સચંા�લત થાય છે તેઓ  :

  અ. િસ��ધઓથી સ�ં�ૃત થયેલા

ુ  બ. સફળતાના �ચ�હોથી ખવાઈ ગયેલા (�યાતી, ધન, સ�ા, ��યવી �ાન)

  ક. સ�યિન�ઠામા ંઉણપ (અનૈિતક, �વાથ�, અહકંાર�, દાવો માડંનાર)

  ડ. મોટ� મા�ામા ં�પધા��મક (૨ કોર��થી ૧૦:૧૨)

  ઈ. અસામા�ય �ય�તતા (�કૂ ૧૦:૪૧-૪૨)

  ફ. કામ માટ� સબંધંને છોડવા ઈ��ક 
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ુઅને જોગવાઈની સ�યતાની ર�આત અને �ઢ�કરણ કરનાર� છે. ઉ�પિ� ૨૨ : ૧૪ મા ંદ�વ� ંુ 

ુનામ “ યહોવા િયર�હ” છે, તેનો શ�દશઃ અથ � દ�વ �એ છે, ક� દ�વ તે તરફ નજર કરશ ેથાય છે. 

દ�વની આ�ાઓ� ંુપાલન �ઓ કર� છે તેઓને સા� જોગવાઈ અને આશીવા�દ ઉપલ�ધ છે.  
 

ૂ૩.  કસોટ�ઓમા ંિવ�ાસ અને ધીરજ (�હ� ૧ૂ૨:૧-૩; ૨ ઠ��સ ૩:૫, યા�બ ૧:૨-૪)
 
આપણા કાય� પર �વિનય�ંણનો અમલ અને પાપના પર��ણોનો સામનો કરવાના 

આપણા �યાસો �વગ�મા ંજતા પહલ� ા કદ� પણ સ�ંણૂ� ર�તે સફળ થશ ેન�હ. �યા ં�ધુી 

આપણ ેમાનવી તર�ક� �વીએ �યા ં�ધુી, આપણ ેદરરોજ પિતત અવ�થા અને પાપની સાથ ે

દરરોજ સઘંષ� કર��.ંુ આપણ ેહમંેશા �મરણમા ંરાખવા� ંુછે ક� િન�ફળતાઓ સફળતાઓનો 

�ત નથી. આપણી નબળાઈઓ અને મયા�દાઓ �ગ ેસ�ંણૂ� સમજ ���ત પાસે છે, અને 

તેમનામા ંઆપણ ેદરરોજ નવી દયાન ે�ા�ત કર� શક�એ છ�એ.(�હ� ૂ૪:૧૪-૧૬, યિમ�યાનો 

િવલાપ ૩:૨૨-૨૩). �યા ં�ધુી આપણ ેઆપણા પાપ અને ખામીઓની ક�લુાત કર�એ �યા ં

�ધુી દ�વ આપણન ે��ુધ કરવા, સા� કરવા અને �નુઃ �થાિપત કરવા �િત�ા આપે છે. (૧ 

યોહાન ૧:૯).

ુપાઉલ લખ ેછે, “... તો સા�ં કરતા આપણ ેથાક� ંુન�હ; ક�મ ક� જો કાયર ન થઈએ તો, યો�ય 

સમયે લણી�.ંુ” (ગલાતી ૬:૯). તમાર� પ�ર��થિતઓ ક�ટલી પણ કઠણ હોય તોપણ તમન ે

�ત �ધુી જોવા દ�વના હ�� મુા ંતમારો � િવ�ાસ છે તેન ેકદ� છોડશો ન�હ. મદદ માટ� ���ત 

તરફ ���ટ કર�ને ધીરજ ધરો અને સતત યાદ રાખો ક� કસોટ�ઓ તમારામા ંધીરજને ઉ�પ� 

કરશ,ે અને ધીરજ તમને અને તમાર� સેવાને િવ�ાસ માટ� એક મજ�તૂ સા�ી બનાવશ.ે

 ક.   મડંળ� �થાપના માટ�ના તેડાનો અને દશન� નો ��વકાર કરવો. 

  ૧.  તમે ��વકારો ક� ના ��વકારો તોપણ મડંળ� �થાપના કરવા દ�વ તમન ેતેડ� શક� છે. 

  અ.બળતા ઝાડવા મ�યેથી સેવા માટ� �સૂાને તેડવામા ંઆ�યો હતો.                                                                                                      

બ.  ઘ� �ડતી વળેાએ ગીદ�યોનન ેતેડવામા ંઆ�યો

  ક.  નીનવહે જઈને પ�તાવાનો સદં�શ �ગટ કરવા દ�વ ે�નૂાને તેડયો હતો છતા ં

   �નૂાએ દ�વની હાજર�માથંી અન ે તેડાન ેઆધીન થવાન ે બદલ ે નાસી જવાનો 

   �યાસ કય�.                                                                                                         

  ડ.  આ�ાપાલન બ�લદાન કરતા ઉ�મ છે.(૧ શ�એુલ ૧૫:૨૦-૨૬)

  ૨.  �ાન માટ� �ાથન� ા કરો અને �� ુપાસેથી �પ�ટ અને ચો�સ સવાલોના ઉ�ર માગંો    
ૂ   (યા�બ ૧:૫,૬બ )

  અ. મડંળ� �થાપના કરવા દ�વ તમન ેદોરવણી આપે છે ક� ન�હ ત ે�છૂો.  

  બ. મડંળ� �થાપના કરવા દ�વ તમન ે�ા ંદોરવણી આપી ર�ા છે ત ે�છૂો.

  ક.  મડંળ� �થાપના કરવા દ�વ તમન ે�ારં� દોરવણી આપી ર�ા છે તે �છૂો.

  ડ.  મડંળ� �થાપના કરવા દ�વ તમન ેકઈ ર�તે દોરવણી આપી ર�ા છે ત ે�છૂો.

દ�વ તમારા ંસવાલોથી ડરતા નથી તેમ જ તમને સવાલોના ઉ�ર આપવા પણ તે ડરતા 

નથી. ઘણીવાર આપણે ખરો સવાલ �છૂવામા ંિન�ફળ જઈએ છ�એ અને તેને કારણે 

તેમના તેડાને �િતભાવ આપવામા ંઆપણે સરળતાથી �લૂ કર� બેસીએ છ�એ.�ે�રત 
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 ૩. દ�વના �ણથી ચાર લોકો પાસેથી પરામશ � શોધો. (નીિતવચનો ૧૧:૧૪)
 
  અ. ખાતર� રાખો ક� તેઓમાથંી ઓછામા ંઓછા બ ે�ય��તઓ પાસે મડંળ� �થાપના અને 
   પાળક�ય સેવાના ંઅ�ભુવ હોય.   
 
  બ.  સભંિવત મડંળ� �થાપનાના ં કામ માટ� તમાર� કઈ નબળાઈઓ અને શ��તઓન ે 

ુતેઓ �એ છે ત ે�ગ ે�ઝુ�ઝુ માગંો.

ઘણા અ�ભુવી લીડરો પાસેથી �ા�ત કર�લ પરામશ � અને ડહાપણ તમન ે ઘણા જોખમોથી 

બચાવશ ેઅને સમ�યાઓને ટાળવામા ંસભંિવત સહાય તમન ેકરશ.ે મડંળ� �થાપનાના માગ�મા ં

� લોકો અગાઉ ચાલી ��ુા છે તે લોકો તેઓની સફળતાઓ અને િન�ફળતાઓ �ગેના અ�ભુવો 

તમને જણાવી શક� છે.

ૂસાભંળવામા ંચપળ થાઓ, પણ કાય� કરતા પહલ� ા સવ � પરામશન� ે �ાથન� ા�વૂક�  તપાસો.(યા�બ 

૧:૧૯). તમારા �વનમા ંિનર��ણ કર�લ તમારા સભંિવત અધ:પતન ક� નબળાઈઓન ેજો કોઈ 

�ય��ત દ�ખાડ� તો ન�તા અને �હણશીલ મનોવલણ રાખો. તમન ેઆપવામા ંઆવલે પરામશ �

જો તમન ેપસદં ન આવ ેતો તેનાથી નારાજ ન થશો, તે પરામશન� ે �ાથન� ા�વૂક�  ��નુે સમિપ�ત 

ુકરો અને તેમના �ઢ�કરણ અને �કટ�કરણને સા� �ાથન� ા કરો.

ૂ ૪. તમારા િનણ�યમા ંમાગ�દશન�  આપવા દ�વન ેમ�ંર� આપીને �ાથન� ા અને ઉપવાસ  કરો  

ૃ(�.ે �.૧૩) 

  અ. તમાર� સાથ ેવાત કરવા પિવ� આ�માન ેજણાવો (યોહાન ૧૪:૨૬ અ )

  બ. તમ ેતમારા પોતાના તેડામા ંચલાયમાન, કાય�રત અને સશંોધન ના કરો.

આ બ�લદાન��ુત �ાથન� ાની ર�ત સામથ� પ�રણામો લાવ ે છે. (એઝરા ૮:૨૧-૨૩; યશાયા 

ૂ ુ૫૮:૬) �ના અને નવા એમ બનેં કરારોમા ં�ાથન� ા અને ઉપવાસ એક અપે��ત િશ�ત ર� ંછે અને 

તેના લીધ ેહમંેશા મોટા પ�રણામો આ�યા છે. 

�સૂાએ ઓછામા ંઓછા બ ેવાર ચાળ�સ �દવસના ંઉપવાસ કયા� �ની ન�ધ કરવામા ંઆવી છે. 

ઈ�એુ ચાળ�સ �દવસના ઉપવાસ કયા� અને તેમના અ�યુાયીઓને ઉપવાસ કરવા જણા��.ંુ 

રા� દાઉદ� ઉપવાસ કર�ને પોતાને ન� કય�. સફળતા, ઇ� ુસાથ ેવ� ુઘિન�ઠ સબંધં, પ�રવત�ન, 

�ય��તગત ��િૃત અને અસાધારણ કામો માટ� ઉપવાસ કરવા િવ�ાસીઓને �ો�સા�હત 

કરવામા ંઆ�યા છે.

આ��મક ��ુધની અિત આવ�યક ર�તોમા ં �ાથન� ા અને ઉપવાસ છે. મડંળ� �થાપના માટ� 

શ�આતના તબ�ાની યોજનામા ંતમ ેહોય ક� તમ ે���યામા ંઆગળ વધી ગયા હોય – જયાર� 

તમને એ� ંુલાગ ેક� તમે જય પામી ના શકો એવી ઘણી કપર� અડચણોથી ઘરેાય ��ુા છો �યાર� 

�ટકારા માટ� �ાથન� ા અને ઉપવાસ કરવાનો તે સમય છે.

 

               

 પાઉલને પણ મ�દોનીયા જવા માટ� પિવ� આ�માના સહાયથી ચો�સ માગ�દશન�  આપવામા ં

આ�� ંુહ�.ંુ પાઉલની તે �ળૂ�તૂ યોજના ક� ઈરાદો નહોતો પણ દ�વ ેતેને ઘણી �પ�ટતાથી 

જણા�� ંુક� તેણે મ�દોનીયામા ંજઈને એક માણસને મદદ કરવા� ંુ છે. પિવ� આ�માના 
ુમાગ�દશન� થી �યા ંઅગાઉથી જ એક માણસ �વુાતા�ને સા� તૈયાર, આ�રુ અને �હણશીલ 

હતો. �પ�ટ માગ�દશન�  અને ડહાપણ માટ� મદદ માગં� ંુઘ� ંુિનણા�યક છે.
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ૃ ૫. તમાર� �થાિનક મડંળ� અને લીડરશીપ તરફથી ��ુ�ટ કર� લો. (�ે.� ૧૩)

  અ.  પાઉલ અને બાના�બાસન ે તેડવામા ં આ�યા,  મા�ય કરવામા ં આ�યા અન  ે 

         તેઓના ંતેડાને �ઢ કરવામા ંઆ�યા.

ુ   બ.  કોઈ એક ત�ંર�ત �થાિનક મડંળ�મા ંસેવા કરવાથી ��ુ�ટ અન ે કાય � સ�પણી  

    એ જ ર�તે મળ� શક� છે. 

 જો વત�માનમા ંતમે કોઈ એક �થાિનક મડંળ�મા ંસેવા આપી ર�ા હોય તો, લીડરશીપ હઠ� ળ 

પોતાન ેસમિપ�ત કરો અને તેઓના ંતરફથી ��ુટ� �ા�ત કરો. જો તમ ેકોઈ પણ �થાિનક મડંળ�મા ં

ુનથી, પણ બાઈબલ ��લના એક િવ�ાથ� તર�ક� અ�યાસ કર� ર�ા છો ક� તમારા સ�દુાયમા ંતમ ે

એકમા� િવ�ાસી છો, તો શ� હોય તો અ�ય ���તી આગેવાનો પાસેથી પરામશ � અને ��ુ�ટ 

શોધો. 

 મડંળ� �થાપના કરવાના કામ માટ� જયાર� તમન ે મોકલવામા ં આવી ર�ા છે �યાર� તમારા   

તેડાની ��ુ�ટ ઘણીવાર �ાથન� ા, ટ�કો અને આશીવા�દની જોગવાઈ કર� આપશ.ે પણ જો તમે  

��ુ�ટ કયા� િવના ત ેકામ કરવા �યાસ કરશો તો, તમારો િનણ�ય એક બળવાખોર� તર�ક� ક� 

મડંળ�ના ભાગલા પાડવાના �યાસ તર�ક� જોવામા ંઆવશ.ે                

 ૬. તેડાની ��ુ�ટ માટ� �ત�રક શાિંત માગંો અને અપે�ા રાખો. (યોહાન ૧૪:૨૭).

  અ.  િવિવધ �ાયો�ગક ��ુટ�કરણ પછ�,  મડંળ� �થાપક� ખાતર� અને શાિંતનો  

અ�ભુવ કરવો જોઈએ. (ફ�લી�પી ૪:૬,૭)

થોડ� આશકંા ક� �ચ�તા રહ � તેની અપે�ા કર� શકાય. છતા,ં ત ેએવી લાગણીઓ હોવી ના જોઈએ � 

તમન ેિવચ�લત કરતી હોય. અસાધારણ ર�તે શાિંત આપવા દ�વ ખાતર� આપે છે. આ �થાનથી 

હવ ેતમે �ઢ મનોબળથી આગળ ધપી શકો છો.

જો તમે પ�રણીત છો તો શાિંત અને એકતા તમારા તેમજ તમારા �વનસાથીના �દયમા ંરાજ 

ુકરતા હોવા જોઈએ. દ�વ એકતાની સાથ ેશાિંતના આશીવા�દો આપે છે, પણ જો તમા�ં પ�રવાર 

અને �વનસાથી એકતામા ંના હોય તો, સાચી શાિંતનો અ�ભુવ કર� ંુઅસભંવ થઇ પડ� છે.

૭.  ઝગડા ક� �ઝંુવણ ઉભી કરવા દ�વ બોલતા નથી. અ�વ�થ લાગ ેતોપણ, દ�વ� ંુમાગ�દશન�   

�ત�રક શાિંત લાવશ.ે(એફ�સી ૧:૧૭-૧૮, �કૂ ૧૦:૨૧).

દ�વ તરફથી મળ� ંુમાગ�દશન�  હમંેશા ઘ� ંુસરળ હોય છે. દ�વની ભ�યતા ઘણી ચો�સ અને 

અકળ હોય છે છતા ંતેમ� ંુમાગ�દશન�  આપણ ેસમ� શક�એ અને લા�કુરણ કર� શક�એ ત ેર�તે 

આપણન ેઆપવામા ંઆવ ેછે.
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અ.  સેવા કઈ ર�તે કરવી તે �ગેની તમાર� મા�યતાઓ અને �ાથિમકતાઓના ંિવધાનો તમારા 
��ૂયો છે. તેઓ તમને અને તમાર�  મડંળ�ને � સૌથી વધાર� મહ�વના લાગે એવા 

ુસેવામાનંા �દધાઓ પર �યાન ક����ત કર� છે. 

તમારા �વનશલૈી અને કાય��ણાલીમા ંતમને � બાબતો મહ�વની લાગે છે તે તમારા 
ુ��ૂયો છે. તેઓ તમાર� �ાથિમકતાઓને ન�� કરનારા હોવા જોઈએ, અને કદાચ તમા�ં 

�વન અને મડંળ�મા ં� �તરની સફળતા તમે ઈ�છો છો તેના માપદંડ માટ� તમે તેઓનો 
ઉપયોગ કરો છો. 

જયાર� તમે અને મડંળ� એવી વત��કુ રાખે � તમારા ��ૂયોની સાથ ેબધંબેસતી હોય �યાર� 
સામા�ય ર�તે તમે સ�ં�ુટ થાઓ છો. પણ જયાર� તે તમારા �ય��તગત ��ૂયોની સાથ ે

ુબધંબેસતા ના હોય �યાર� ગરબડ�ની ભાવના શ� થાય છે અને તેઓ ઝડપથી િનરાશા અને 
ના�શુીના �ોત બની શક� છે.

૧. તમાર� મડંળ� માટ� ��નુે અિત િ�ય હોય એવી બાબતોને �ગટ કરવા �ાથન� ા કરો. 
(ગી.શા. ૧૨૭:૧)

૨. તમાર� પાસે અગાઉથી જ � ��ૂયો હોય તેના પર આધાર રાખીને �� ુઘણીવાર તમાર� 
મડંળ� માટ� તેમના દશન� ને �ગટ કર� છે. આમાનંા ક�ટલાકં ��ૂયોને �યાનમા ંલો અને કયા 
સૌથી મહ�વના છે તે ન�� કરો.

૫. તમાર� મડંળ�ના ં��ૂયો, દશ�ન અને કાય�શૈલી
(િશ�ણનો �દા�ત સમય ૪૫ િમિનટ)

- �વુાતા��ચાર: સબંિંધત, �ચાર, દયાના કાય�                                                                                                                                        
- �લુાસા�મક િશ�ણકાય�                                                                                                                                                         

ૂ– અનેક લોક�થોમા ંસેવાકાય�                                                                                                                                         
- સ�ના�મકતા                                                                                                                                                                 
- કલા                                                                                                                                                                      
- આરાધના                                                                                                                                                                      
- �ય��તગત ધોરણે િશ�ય બનાવ� ંુ                                                                                                                                           

ૂ- નાના �થમા ંસેવા                                                                                                                                                              
- સામા�ક કાય�                                                                                                                                                                          
- બાળકો મ�યે �ણુવ�ાસભર સેવા                                                                                                                                                                                             
- સેવાકાય�મા ંસ�યોની સામેલગીર�                                                                                                                                   
- શાખા મડંળ� �થાપના                                                                                                                                            
- િવદ�શોમા ંસેવાકાય�                                                                                                                                                     
- અ�ય ���તી સ�ંથાઓ સાથ ેસહકાર                                                                                                                                                  

ૃ- સા�ં�િતક પ�ર�ે�યમા ંઅ��ુપ સગંીત                                                                                                                                                          
- ટ�મ સેવા (અનેક �ટાફ, ક� �વયસેંવકોનો �ટાફ )                                                                                                              
- �ેમાળ સબંધંો                                                                                                                                                           

ૃ ુ- સા�ં�િતક સા��ુળતા                                                                                                                                                            
- સા�દુાિયક સહભા�ગતા                                                                                                                                                         
- પિવ� આ�મા �ારા સશ��તકરણ                                                                                                                                 
- સ�યોની કાળ�                                                                                                                                                   
- �ાથન� ા ક����ત સેવાકાય�                                                                                                                                                              
- સમકાલીન કાય�શલૈી                                                                                                                                                    
- અ�ય  ........................................................                                                                                                                          

ઉપરો�ત બાબતોમાથંી તમે �ની પસદંગી કર� હોય ક� આ િવક�પોને બદલે લ�� ંુહોય તેના પર 
આધાર રાખીને તમને સમજણ �ા�ત થશ ેક� કયા ��ૂયો અને �ાથિમકતાઓ તમાર� મડંળ� અને 
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૩. તમારા ��ૂયો તમારા દશન� ન ેબળતણ�પ હોવા જોઈએ. જો તમ ે�વુાતા� �ચારને ��ૂયવાન 
ગણો છો તો લોકોના સ�દુાયને ���ત માટ� �તવા તમાર� પાસે દશન�  રહશ� .ે જો તમ ેદ�કર� 
મડંળ�- શાખા મડંળ�ન ેમહ�વ આપો છો તો તમ ેમડંળ�ઓના પ�રવારના દશન� નો િવકાસ 
કરશો. જો તમ ે�ાથન� ાને મહ�વ આપો છો તો તમ ે�ાથન� ા સચંા�લત સેવાના દશન� નો િવકાસ 

ૂકરશો. જો તમ ેનાના �થોન ેમહ�વ આપશો તો તમ ેએક મડંળ�ના એવા દશન� નો િવકાસ 
ૂ ુ ૃકરશો � �થ સેવાનો �ણા�મક ર�તે ���ધ કર� છે.

બ.  દશન� � ંુિવધાન � ંુછે? 

૧.  તમાર� મડંળ� �થાપના માટ� પસદં કર�લ ભિવ�ય �ગ ેતે એક સ�ં��ત વા� છે.

૨.  તમાર� મડંળ� � ંુકર� અને બન ેત ે�ગ ેતમાર� ઈ�છાન ેદશા�વનાર તે વા� છે.

૩.  દ�વની મડંળ� �ગ ેત ેિવ�ાસના� ંુછે.

ુ ૪. ત ે દ�વન ે �સ� કરના�ં હોય છે. (�હ� ૧ૂ૧:૧,૨ અન ે ૧૧:૬ )

ક. તમારા દશન�  િવધાન� ંુલખાણ કર�.ંુ

૧.  તમાર� મડંળ� �થાપનામા ંદ�વ કર� એવા કયા કામો માટ� તમ ેભરોસો રાખો છો? 
 ૨. તે િસ�ધ કરવા તમ ેતેમનામા ંકઈ ર�તે ભરોસો રાખો છો?

ુ ૩.  યાદ રહ � ક� તમા�ં દશન�  િવધાન તમારા ��ૂયોના હાદ�ન ે �િત�બ��બત કર� ંુહો� ંુજોઈએ. 
ુ૪. તમા�ં દશન�  િવધાન સ�ં��ત હો� ંુજોઈએ.
ુ ૫. તમા�ં દશન�  િવધાન ૨-૩ વા�ોમા ંલખાયે� ંુહો� ંુજોઈએ.

ડ. તમાર� મડંળ� માટ� સેવાની શલૈીને િનધા��રત કર�.ંુ    
ૃ૧.  સ�ં�િત અને લ�યા�ંકત ભૌગો�લક �ે�મા ં� ંુમહ�વ� ંુછે?

૨. સ�દુાયની જ�રતો કઈ છે? એક મડંળ� �થાપક તર�ક� આપવા માટ� તમાર� પાસે � ંુછે તે�ું
ૃ  �ત�રક ��ૂયાકંન �થમ કરો. તમારા �પાદાનો, કૌશ�યો અને અ�ભુવોન ે�યાનમા ંલો.

                           

સેવાકાય�મા ંસ��ય થશ.ે ઘણીવાર તમારા ��ૂયો તમારા �દય, ક� ભિવ�યની આશા અને એક 

લીડર તર�ક� મહ�વકા�ંા� ંુ�િત�બ�બ દ�ખાડ� છે.

આ સવાલો તમે �વનમા ંઅને વત�માન સેવામા ંકઈ ર�તે કામ કર� ર�ા છો ત ેસમજવામા ં
સહાયક નીવડ� શક� છે. � કોઈપણ �ે�મા ંપિવ� આ�માની સહાયતા જોઈએ તેમા ંબળવ�ર 
કરવા ક� �ધુારો કરવામા ં�ત�રક ��ૂયાકંન તમન ેમદદ કરશ.ે એક મડંળ�ની �થાપના કરતા 
પહલ� ા �ય��તગત (�ત�રક) બાબતોનો ઉક�લ કરવામા ંન આવ ેતો તમ ેિન�ફળ જશો ક� તમ ે
એવી મડંળ�ની �થાપના કરશો � શ�આતથી જ િન���ય હશ.ે                                          
                           

ુ�ત�રક ��ૂયાકંન કરવા નીચે �જબના સવાલ �છૂવાની જ�રત હોય છે:
તમારા આ��મક �વનની વા�તિવક ��થિત કઈ છે?                                                                                                                                         
સઘળ� બાબતો ખર�ખર કઈ ર�તે ચાલી રહ� છે?                                                                                                                         
તમે કઈ બાબતોમાથંી પસાર થઇ ર�ા છો અને કઈ બાબતોમા ંસઘંષ� કર� ર�ા છો?                                                                                                       
તમાર� અડચણો ક� સીમાઓ કઈ છે?                                                                                                                                         
આ� તમે કઈ જ�ટલ બાબતોનો સામનો કર� ર�ા છો?                                                                                                                   
તમે �ા ંસફળતા અને િવજય �ા�ત કરો છો?                                                                                                                                                                       

ુમારા લ�ન �વન અને પ�રવારની ત�ંર�તી ક�વી છે? 
                                      

બી� બાબત,મડંળ� �થાપના કરવા લ�ય રાખેલ સમાજમા ંતેઓના દ� િનક �વન �યવહારની 
��થિત ન�� કરવા બા� ��ૂયાકંનન ે�યાનમા ંલો. જો �યા ંઅ�કુ ચો�સ િવષયો, સમ�યાઓ 
અને જ�રતો ���ુવ ધરાવતી હોય તો આ િવષયો સાથ ેસપંક�  કરવા અને ના�દૂ કરવા કઈ ર�ત 
ક� પ�ધિત ��ેઠ ર�તે કારગત રહશ�  ેત ે�યાનમા ંલો.
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ુબા� ��ૂયાકંન કરવા તમાર� નીચે �જબના સવાલ �છૂવા જોઈએ:   

ૃતમાર� સ�ં�િતની વા�તિવક પ�ર��થિતઓ કઈ કઈ છે?                                                                                                                                                                                                                                                           

તમાર� મડંળ�ન ેઅસર કરતી કઈ બાબતો તમારા સમાજમા ંબની રહ� છે?                                                                                                                                                                   

ૃતમાર� મડંળ�મા ંકઈ બાબતો થઇ રહ� છે � તમાર� સ�ં�િતને અસર પાડ� છે?                                                                                          

લોકો કઈ સમ�યાઓનો સામનો કર� ર�ા છે?                                                                                                                           

કયા ���ડ હાલમા ંચલણમા ંછે?                                                                                                                                                                                                        

તમાર� મડંળ� �ારા જો તમારા સમાજ પર �વગ� �ારા �ત હાિંસલ કરવામા ંઆવ ેતો ત ેક�વો 

દ�ખાશ?ે

આ સવાલો તમને તમારા સમાજની ��થિત �ણવામા ંઅને કઈ જ�રતો અિત આવ�યક છે ત ે

�ણવામા ંસહાયક નીવડશ.ે લોકોની જ�રતો �રૂ� પાડવા �યુો�ય સેવાકાય� અને સબંધંોના 

સે� ુરચવા તે તમને સહાય કરશ.ે

તમારાથી મડંળ� �થાપનાથી સમાજમા ંએક સબંધંના સે�નુી રચના કરો ( ૧ કોર��થી ૯:૧૯-૨૩)

સબંધંોના સે� ુતમારા લ�યા�ંકત સમાજના લોકોના �દયો અને મનોની સાથ�ે ંુજોડાણ છે. તે 

ુતમા�ં એક સામા�ય મચં છે ક� �યાથંી તમ ેતેઓની સાથ ેસપંક� , સવંાદ અને સેવા કર� શકો છો.

િવ�ાથ�ઓને તેઓના દશ�ન િવધાન લખવા માટ� ૨૦-૩૦ િમિનટનો સમય આપો. અને ક�ટલાક 

ૂિવ�ાથ�ઓને તેઓના દશ�ન િવધાન �હર� મા ં�ગટ કરવા મ�ંર� આપો. 

 જો િવ�ાથ�ઓને અસાઇનમે�ટ �ગે ગેરસમજ હોય તો કો�ચ�ગ અને માગ�દશ�ન માટ�નો આ એક યો�ય 

સમય છે. 

ુનીચે આપેલ �િતમ ન�ધથી સ�� ંસમાપન કરો. (િશ�ણનો �દા�ત સમય ૧૫ િમનીટ)

ઈ.  જવાબદ�હ� અને સહાય માટ� અ�ય લોકો સાથ ેચચા�, �નુઃ ��ૂયાકંન અને �ધુારો કરો.

૧. એક લીડર તર�ક� તમ ેઅ�ય લીડરની સાથ ેક� સ�મ લીડરોની સાથ ેતમારા ��ૂયો, દશન�   

અને સેવાની કાય�શલૈી �ગ ેવાતા�લાપ કરો તે ઘ� ંુમહ�વ� ંુછે.

૨.  સાથ ે મળ�ન ે તમ ે દર�ક ઘટક અને તેઓના હ��  ુ �ગ ે �નુરાવલોકન કર� શકો અને 

 ���યામા ં તેઓની �િૂમકા �ગ ે સતત �પ�ટતા અને �કટ�કરણ માટ� �ાથન� ા કરો.                                                                                                                                                                                                         

૩. ભરોસાપા� લોકો પાસેથી પરામશ � �ા�ત કયા� બાદ તમારા ��ૂયો, દશન�  અને 

 કાય�શલૈીમા ં�ધુારો કરો.

  અ.  અ�ય અ�ભુવી લીડરોની સલાહ તમન ે સમય,  શ��ત અને સસંાધનોની બચત 

કરવામા ંસહાયક નીવડ� શક� છે.

  બ.  અ�ય લીડરોની સાથનેી ચચા� તમારા લ�યા�ંકત ભૌગી�લક �ે� અને સમાજને 

સમજવામા ંસહાયક �રૂવાર થઇ શક� છે.

  ક.  ઈ�ર�ય પરામશ � તમને સૌથી મહ�વની બાબતો પર �યાન ક����ત કરવામા,ં અને � 

ૂબાબતો ગૌણ છે તેઓથી �ર રહવ� ામા ંસહાયક થશ.ે 

  ડ.  જો બદલાણ જ�ર� હોય તો તમાર� મડંળ� �થાપનામા ંસહાયક નીવડ� એ ર�તે તમારા 

��ૂયો, દશન�  અને કાય�શલૈીમા ં�ધુારો કરો. 
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૬.   યોજના અને ��હૂરચના 
           (િશ�ણનો �દા�ત સમય ૪૫ િમિનટ )

ુઅ. યોજના કરવી અને લ�યાકંો િન��ત કરવા એ ઈ�ર�ય કામો છે. 

યોજના અને લ�યાકંો િન��ુત કરવા� ંુકાય� તમારા દશન� ને દ�વની યોજના અને હ��  ુતરફ 

એક�યાન રાખવા ���યાઓની પારખ અને અમલીકરણ� ંુ કાય� છે. નીિતવચનો ૨૯:૧૮ 

�લુાસો કર� છે ક� સદંશન�  િવના લોકો નાશ પામે છે.

૧. દશન�  શ�દનો અથ � થાય છે, તેમની યોજના �ગ ેદ�વ તરફ� ંુ�કટ�કરણ.

ુ૨. નાશ શ�દનો અથ � થાય છે, િનરં�શ થ�,ંુ માગ�દશન�  ક� �યાનનો અભાવ.   

             અ. સવ � ��ૃ�ટ માટ� દ�વ પાસ ે યોજના હતી.(યશાયા ૩૭:૨૬).

             બ. દર�ક �ય��ત માટ�  દ�વ યોજના તૈયાર કર� છે.(યિમ�યા ૨૯:૧૧)

              ક. ��હુા�મક યોજના સમ� શા�વચનમા ં�ગટ કરવામા ંઆવલે છે.

��હુા�મક ર�તે કાય� સ�પણી કરવા �સૂાને િય�ો �ારા સલાહ આપવામા ંઆવી 

હતી. (િનગ�મન ૧૮:૧-૨૭)

યર�ખોનો પરાજય કઈ ર�તે કર� ંુ તે �ગ ે દ�વ �ારા યહો�આુન ે દોરવણી 

આપવામા ંઆવી હતી. (યહો�આુ ૬)

ુય�શાલેમની �દવાલના �ણ��ાર માટ� નહ�� યાએ એક યોજના ઘડ� અને તેને 

અમલમા ંપણ આણી. (નહ�� યા )

�વુાતા�નો ફ�લાવો કરવા ઈ�એુ િશ�યોની ભરતી, તાલીમ અને મોકલવાની 

ૃયોજના તૈયાર કર� (�ે.�. ૧:૮)

�યા ંકોઈએ કદ� �ચાર કય� ના હોય �યા ં�ચાર કરવા પાઉલ પાસે યોજના હતી. 

(રોમન ૧૫:૨૦).

 બ. ઘણા લોકો પાસે દશન�  હોય છે પરં� ુબ� ઓછા લોકો લા�કુરણ કરવા માટ� યોજના અન ે ુ

  ��હૂરચના સ�ન કર� છે. મડંળ� �થાપક� દ�વની ઈ�છાન ે �ણ� ંુ જ જોઈએ અને બધં 

ૂ  બેસતી યોજના તૈયાર કરવા માટ� સમય આપીને �યાસ પણ કરવા જોઈએ. (યા�બ 

  ૪:૧૪,૧૫).

૧. ��ુફૂના �વનન ેઅને વહ�વટ, �યવ�થા અને આયોજન શીખવવા દ�વ ેતેન ેસઘંષ�  

અને કસોટ�ઓમાથંી પસાર થવા દ�ધો ત ેપણ �યાનમા ંલો.

ુ૨. વહ�વટ� બાબતોન ેકઈ ર�તે વાળ� ંુક� �થી ત ેઆવનાર વષ�મા ંમોટા ં�કાળના સમયોમા ં

પોતાના પ�રવારની અને સમ� દ�શની કાળ� કઈ ર�તે રાખી શકાય તે બાબતો ��ુફૂ 

શી�યો.

૩. યોજનાની ���યાએ જોગવાઈ અને આશીવા�દોના ચમ�કાર કરવા દ�વન ેઅ�મુિત આપી.
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ક.  ��હૂરચના �પ�ટ, લે�ખત અને આકલન કર� શકાય એવી હોવી જોઈએ.

૧.યોજનામા ંકાય� કરવાની �પ�ટ બાબતો ક� લ�યાકંો ન�ધ કર�લ હોવા જોઈએ

૨.દર�ક કાય� ક� લ�યાકં માટ� એક અપે��ત પ�રણામ હો� ંુજોઈએ.

 ૩.દર�ક પ�રણામ સ�ંયા ક� સમયમા ંસામા�યતઃ માપી શકાય તે� ંુહો� ંુજોઈએ.

 ૪. આ બાબતોન ેએક ક�લે�ડરમા ંલખીન ે રાખ� ંુજોઈએ ક� �થી �ગિતન ે િપછાણી શકાય.

૫. ��હૂરચનાના દર�ક પગલા �ણૂ� કરતા હોવાને લીધ ે �ણૂ� કર�લ બાબતો અને     

ગતં�ય�થાનની ઉજવણી કરવી જોઈએ.  

૬. પ�રણામો આઉટ�ટુની(નીપજ) �મ સમાન નથી હોતા.

  અ. પ�રણામ : કોઈ ��િૃ� ક� ���યાના પ�રણામે બનતી બાબત.

  બ.  નીપજ:  કોઈ �ય��ત ક� વ�� ુ�ારા ઉ�પાદન કર�લ કોઈક જ�થો.

ક. પ�રણામો પ�રવત�નકાર�, બદલાણની અસર પાડનાર અને િવિવધ �હણ �મતાએ 

��યમાન હોય છે. નીપજ સામા�ય ર�તે સ�ંયાક�ય હોય છે અને તેના ��ૂય� ંુ�કન 

�ણુવ�ાથી ન�હ પણ ક�વળ જ�થાથી કર� શકાય છે.

ુડ. પ�રણામલ�ી કાય� –પહલ�  ત�ંર�તી, બદલાણ અને �મબ�ધતાએ સ�ંયાક�ય  

��ૃ�ધમા ંદોર� જશ.ે

ઈ. પ�રણામલ�ી ��ૂયાકંનો નબળાઈઓના �રૂકો શોધવા અને અભાવના �ે�ોન ે

�યાનમા ંલેવા જોગવાઈ �રૂ� પાડશ.ે

ડ. તમારા કાય��મતામા ંમહ�મતા આપનાર યોજના અને ��હૂરચના છે.(નીિતવચનો ૨૯:૧૮).

૧. સારા ંલીડરો યોજનાઓ તૈયાર કર�ને અમલમા ંઆણ ે છે.(ની.વ. ૧૬:૩, ગી.શા. 

૯૦:૧૨ )

૨. યોજના તૈયાર કરવામા ંપિવ� આ�મા તમન ેમાગ�દશન�  આપશ.ે(ગી.શા.૨૦:૪; 

૧૬:૯, યશાયા ૨૮:૨૯)

૩. દ�વ �ે�રત યોજનાની સાથ ેજયાર� �ય��તગત ધગશ સપંક�મા ંઆવ ેછે �યાર� કાય� 

�મતાની મહ�મતા વધી �ય છે.

૪. �ણૂ� કર�લ લ�યાકંો અને તમાર� �ગિત પર ���ટ કરવાથી યોજના અને 

��હૂરચનાની પ�ર�ણૂ�તાની ���યાને બળતણ અને �ેરણામા ંઉમેરો થશ.ે

૫. દશન� ન ે�ણૂ� કરવાના ંહ�� થુી જયાર� તમ ેએક ટ�મ સાથ ેસહકારમા ંરહ�ને કામ કરો છો 

�યાર� કાય� – �મતામા ંઝડપી વધારો થાય છે!
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૭.  મડંળ�નો વહ�વટ અને લીડરશીપ 
(િશ�ણનો �દા�ત સમય ૪૫ િમિનટ )

બાઈબલના મત �માણે, મડંળ�ને ઘણી ર�તે ઉ�લેખ કરવામા ંઆવી છે. આપણે િનર��ણ કર� 

શક�એ છ�એ ક� �થાિનક મડંળ� એક �વતં અવયવ છે � ���તના ંશર�ર� ંુ�િત�બ�બ છે. 

આપણે એ પણ �ણીએ છ�એ ક� મડંળ� ���ત �ારા �થાિપત કર�લ એક �યવ�થા છે � સમ� 

શા�વચનમા ંઆ�ા કર�લ િનયમો વડ� સચંા�લત થાય છે. આ�મા સચંા�લત એક �યવ�થા 

ુતર�ક�, દ�વ ે��ૃ�ધ, સેવા, સગંતી અને ત�ંર�તીને �ો�સા�હત કરવા લીડરશીપની િનમ�કુ કર� 

છે. સમ� ઇિતહાસમા,ં મડંળ� વહ�વટની �ાથિમક �ણ પ�ધિતઓએ ���તી લીડરશીપ પર 

���ુવ કર�લ છે. આ પ�ધિતઓ સ�ંથાઓ ક� સ�ંથાક�ય મા�યતાઓની સાથ ે�ઝંુવણ ઉભી 

કરનાર� હોવી ના જોઈએ, પણ તેને બદલે તેઓ એક માળખાને �ગટ કરનાર� હોવી જોઈએ � 

�થાિનક મડંળ�ઓના �િતમ હ�� ઓુની સેવા કરતી હોય.

ુ ુઆપણે આ �ણ �ાથિમક વહ�વટ� પ�ધિતઓની ચચા� કર�� ંઅને �યારબાદ શા�વચન તે �ગે � ં

ુકહ � છે તે પણ �યાનમા ંલઈ�.ં 

અ.  મડંળ�ની એકાક� લીડરશીપ  

ૃમડંળ�એ વારંવાર તેઓની સ�ં�તીમાનંી રાજક�ય પ�ધિતઓને; તેઓની શ��તઓ અને 

�ટુ�ઓની સાથ ેઅ�કુરણ કરવા �યાસ કય� છે. મડંળ�ના ધમ�િપ�ઓૃના અનેક લખાણોમાથંી 

�રુાવા �ા�ત થાય છે ક� મડંળ�ની એકાક� લીડરશીપ રોમન સા�ા�યની લીડરશીપ પ�ધિત 

સાથ ેજોડાણ ધરાવ ેછે. �મ સ�ાટ તેના ંરા�યમા ંભૌિતક બાબતોના ંસવસ� વા� હતો તેમ 

આ��મક બાબતોમા ં�બશપ, વડ�લ, પાળક આ��મક બાબતોમા ંસવસ� વા� હતા �ઓ સવ � સેવકો 

–�ડકનો- અને સ�યો પર અિધકાર ધરાવતા હતા. મડંળ�ની એકાક� લીડરશીપની �યવ�થા 

ધરાવનાર મડંળ�ઓ આ� પણ છે, િવશષે કર�ને રોમન ક�થો�લક મડંળ�ઓમા.ં આ �કારની 

વહ�વટ� �યવ�થા �તૂ�તા તો દાખવ ેછે પણ ��ટાચાર થવા� ંુજોખમ અહ� હમંેશા રહ � છે.

બ.  મડંળ�ની સ�દુાિયક લીડરશીપ 

ૃદર�ક િવ�ાસીની યાજક�ય પદવી �ગેના એક નિવની�ત િવચારધારાના મડંળ�ની સ�દુાિયક 

વહ�વટ� �ોટ��ટંટ મડંળ� પર �ભાવ પાડયો છે. આ �કારની મડંળ� વહ�વટ, મહદ�શ ે

બા�ટ��ટ મડંળ�ઓમા ંજોવા મળે છે, � મડંળ�ના વડ�લો, પાળકો, ડ�કનો અને ��ટ�ઓના 

પદવીના મહ�વને �ળવી રાખે છે. છતા,ં સ�ા મડંળ�ના સ�યો પાસે જોવા મળે છે. સ�યો 

પાસે વાિષ�ક બ�ટ, મડંળ�ના કાય��મો અને ને��ૃવની પદવીઓ માટ� મત નાખવાનો અિધકાર 

હોય છે. આ �કારની પ�ધિતમા ંભાગલા થવાની શ�તાઓ રહલ� ી છે, પણ સ�પેલ કાય�ભાર 

આ �માણેના ં��ટાચારને રોક� શક� છે.

ક.  વડ�લ- સચંા�લત મડંળ�ની લીડરશીપ                                             

અ�ય એક �ણીતી પ�ધિત વડ�લ-સચંા�લત મડંળ�નો વહ�વટ છે. તેનો સરળ અથ � થાય છે 

ક� મડંળ�ની આગેવાની વડ�લો �ારા કરવામા ંઆવ ેછે, �ઓને ડ�કનો �ારા ટ�કો આપવામા ં

આવ ેછે. મડંળ�ના મોટા િનણ�યોમા ંમડંળ�ના સ�યોની પાસે બોલવાનો અિધકાર મયા��દત 

હોવા છતા,ં ને��ૃવ માટ� બાઈબલ અ�સુાર લાયકાત ધરાવનાર લોકો મડંળ�ના ��ુય 

િનણ�યોમા ંતેઓના મત રાખી શક� છે. આ પ�ધિત સ�યો અને વડ�લો વ�ચે “ તેઓ અને 

આપણે” વા�ં મનોવલણ ઉ�પ� કર� શક� છે, છતા ંતે �તૂ�તા અને જવાબદ�હ�મા ંસ�ં�ુલત �તર 

ઉ�પ� કર� છે. 
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મડંળ� વહ�વટના િવિવધ �કારોના િનર��ણ આપણને આપણી નવી મડંળ�ની �થાપના માટ� 

લીડરશીપની �થાપના કઈ ર�તે કરવી તે �ાથન� ા�વૂક�  �યાનમા ંલેવા એક તક �રૂ� પાડ� છે.

�પૃમા ં��િૃ�: �તૂકાળમા ંતમે મડંળ� વહ�વટના કયા �કારના ંમાળખાના એક ભાગ હતા તે �ગે 

િવચાર કરવા થોડો સમય લો. તે વહ�વટ શૈલી �ગે તમને યાદ આવતી સાર� બાબતો લખો. હવે તમને 

ુયાદ આવતી એવી બાબતો લખો � અયો�ય ક� બાઈબલના મત �જબની ના હોય. 

ડ. મડંળ� વહ�વટ ક�મ જ�ર� છે તેના ��ુય �ણ કારણો:         

 તે વ� ુબાઈબલ સવંા�દતા લાવશ.ે

 તે વધાર� આ��મક અને સ�ંથાક�ય એકતા લાવશ.ે

  ત ે વધાર� લીડરશીપ જવાબદાર�ની ખાતર� લાવશ.ે

મડંળ� વહ�વટના કોઈપણ �કાર �ગે િવચાર કરતી વેળાએ આ ચાવી�પ સવાલો �છૂવા જોઈએ:

 � ંુતે �યવહા�રક છે?

 � ંુતે પરંપરાગત છે?

 � ંુતે ઐિતહાિસક છે?

 � ંુતેના પર ભરોસો રાખી શકાય?

ૃ � ંુતે સ�ં�િતમા ંમા�ય થઇ શકશ?ે

ુ સૌથી મહ�વનો સવાલ, � ંતે બાઈબલ �માણે છે? 

નવા કરારની મડંળ�મા ંઆપણ ે�� ંુિનર��ણ કર�એ છ�એ તેની સાથ ેમડંળ� વહ�વટના આપણા 

માળખાન ેસરં��ખત કરવા આપણ ેદર�ક �યાસ કરવા જોઈએ. આપણા �થળો ક� સીમાઓને લીધ ે

હમંેશા આ બાબતો શ� ન હોવા છતા,ં ઇ� ુ���ત, �ે�રતો અને નવા કરારની મડંળ�ના �વન 

અને ઉપદ�શો વડ� દશા�વવામા ંઆવલે બાઈબલની પ�ધિતઓ અને સ�યોમા ંમડંળ� વહ�વટ� ંુ

માળ� ંુકાય�રત રહ��  ંુજોઈએ.

ઈ.  ને��ૃવ કરનાર લીડરોના ઈ�કાબ, �િૂમકાઓ અને પદવીઓ  
 
 વડ�લો 

મડંળ�ન ેલીડરશીપ �રૂ� પાડવા દ�વ �ઓની પસદંગી કર� છે એવા લોકો માટ� બાઈબલના 

��ે� અ�વુાદોમા ંઉ�લેખ કરવામા ંઆવતો સવ � સામા�ય ભાષા�યોગ “વડ�લો” છે. ક�ટલીક 

વખત ે“રખેવાળ” શ�દન ેવડ�લ શ�દ સાથ ેએકબી�ના �રૂક તર�ક� ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે. 

૧ િતમોથી ૪: ૧૧-૫:૨ પરથી �પ�ટ છે ક� વડ�લોન ેતેઓની લાયકાત �માણ ેિનમ�કૂ આપવાની 

ૃછે. િનમ�કૂ તેઓના �ગટ કરાયેલ આ��મક �પાદાનો, પ�રપકવતા, સમજ, ચા�ર�ય અને શાખ 

પર આધા�રત હોવી જોઈએ. 

તેઓને �ચાર, ઉપદ�શ, વહ�વટ, પરામશ,�  પાળક�ય કામ, �બોધ, �ધુારો, મે�ટર�ગ, ઠપકો, 

િશ�ત, સચંાલન આપીને મડંળ�ના �વનના દર�ક �ે� માટ� જવાબદાર� અને દ�ખર�ખ આપવા 

ૃનવા કરારની મડંળ�ના વડ�લો જવાબદાર હતા. �ે�રતોના ��યો ૪: ૩૬-૩૭ અને ૧૧:૨૯-૩૦ 

�માણ,ે વડ�લો મડંળ�ની નાણાકં�ય િવષયો� ંુપણ સચંાલન કરતા, પરં� ુકાળ� રાખવામા ં

આવતી ક� કોઈ પણ �કારની અયો�ય બાબત તેઓમા ં�વશે ેન�હ.

ુશા�વચન �જબ િસનીયર પાળક મડંળ�ના વડ�લોમા ંને��ૃવ કરનાર વડ�લ હોવો જોઈએ.
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ડ�કનો : 

નવા કરારમા ંઆ��મક લીડરશીપનો અ�ય એક �કાર, “�ડકન” છે. આ ભાષા�યોગનો શા��દક અથ,�  

ુ“સેવક” છે. મડંળ�ના સેવકના ંઅ�કુ ચો�સ �કારન ે લા� ુકરવામા ંઆવ ે�યાર� તેઓ એવા ��ુષો અન ે

�ીઓનો ઉ�લેખ કર� છે �ઓએ �થાિનક મડંળ�ના વડ�લો પાસેથી અિધકાર �ા�ત કય� હોય છે �થી 

તેઓ ચો�સ ર�તે સેવા કર� શક� છે. �ડકનની સેવા �થાિનક મડંળ�ના સેવકોમાથંી અને સભામાથંી 

ૃપાઉલ �મ તફાવત દ�ખાડ� છે ત ે�જુબ ત ે�પાદાન છે.(ફ�લી�પી ૧:૧).

�ે�રતો : 

નવા કરારમાનંા, ક�ટલાકં, પણ બધા જ ન�હ, આ��મક લીડરોનો ઉ�લેખ કરવા, “�ે�રત” શ�દનો 

ઉપયોગ કરવામા ંઆ�યો છે. તે ભાષા�યોગ મોટ�ભાગ ેબાર લોકો �ઓ ઈ�નુી ��ૃવી પરની સેવા 

દરિમયાન તેમની સાથ ેરહત� ા હતા તેઓ માટ� વપરાયો છે પરં� ુ �થાિનક મડંળ�ના લીડરશીપના 

સદંભ�મા ંત ેવડ�લના એક ચો�સ �કારને દશા�વ ેછે. �ે�રતો અને પાળકો વ�ચેના ંભેદન ેપારખવાનો 

એક માગ� એ છે ક� મોટા ભાગના પાળકો વડ�લો હોય છે �ઓ એક ચો�સ �થાિનક મડંળ�મા ંસેવા 

આપતા હોય છે જયાર� �ે�રતો એવા વડ�લો હોય છે �ઓ ���તના ં�ાદ�િશક, રા���ય ક� વિૈ�ક શર�રના 

િવશાળ ભાગમા ંસેવા આપતા હોય છે.

�ે�રતીય દ�ખર�ખ સિમિતની બા� રચના િવશષે કર�ને મડંળ�ના �ાની અને અ�ભુવી લીડરોથી બનેલ 

હોય છે �ઓની સેવા અને શાખ એક �થાિનક મડંળ�ની પેલ ેપાર �ધુી �ગિત કર� છે. તેઓની �િૂમકા એક 

મડંળ�ન ેઆ��મક દ�ખર�ખ �રૂ� પાડવા; અને સેવા તેમજ વહ�વટ એમ બનેં બાબતોમા ંલીડરશીપને 

પરામશ � આપવા અને જયાર� પદવી ખાલી હોય �યાર� એક િસનીયર પાળકની પસદંગી કરવામા ં

સહભાગી થવાની છે.  તે જયાર� આવ�યકતા ઉભી થાય �યાર� એક િસનીયર પાળકના િશ�તમા ભાગ 

લેવા માટ� અને સામા�ય ર�તોથી જયાર� ઉક�લ ના આવ ે�યાર� મડંળ�ની સમ�યાઓને ઉક�લવા માટ� 

િનમ�કંુ પામેલ હોય છે.

ૂઘણીવાર બા� �ે�રતીય દ�ખર�ખ સિમિત એવા લોકો� ંુ�થ હોય છે �ઓએ મડંળ� �થાપકને મડંળ� 

�થાપના કરવા મોકલીન ેમડંળ� �થાિપત કર� હોય, છતા ંહર�ક સમય ેએ �માણ ેહો� ંુનથી.

�ે�રતીય મડંળ�ઓ:

ક�ટલીક મડંળ�ઓ પાસે અ�કુવાર એક એવો અ�ભષેક હોય છે ક� � િવ�ાસીઓના એક �થાિનક મડંળ�ના 

એક ચો�સ માપદંડથી આગળ વધે છે; �� ંુકારણ કદાચ તેઓએ અ�ય ઘણી મડંળ�ઓની �થાપના કર� 

હોય ક� અ�ય ઘણી �થાિનક મડંળ�ઓના ંઆગેવાનો પર તેઓનો આગવો અને િવશાળ �ભાવ રહલ� ો 

હોય છે. આ �કારની સભાઓ ક�ટલીકવાર “�ે�રતીય મડંળ�ઓ” કહવ� ાય છે. આ બાબતન ેકોઈ એક 

સ�ંથા ક� િસ�ધાતં સાથ ેજોડ�ને �ઝંુવણમા ંરહવ� ાની જ�રત નથી, ક�મ ક� તે આ બાબતમા ંએક કાય�શલૈી 

અને �ભાવ છે. આ �કારની સભામા ંિસિનયર પાળક �થાિનક મડંળ�મા ંએક પાળક તર�ક�ની સેવા આપે 

છે એટ� ંુજ ન�હ પણ ત ે���તના િવ��તૃ શર�રના ક�ટલાક ભાગમા ંએક �ે�રત પણ હોય છે.

�થાિનક મડંળ�ઓ પાસે અ�કુવાર એક એવો અ�ભષેક હોય છે ક� � િવ�ાસીઓના એક �થાિનક મડંળ�ના 

એક ચો�સ માપદંડથી આગળ વધે છે; �� ંુકારણ કદાચ તેઓએ અ�ય ઘણી મડંળ�ઓની �થાપના કર� 

હોય ક� અ�ય ઘણી �થાિનક મડંળ�ઓના ંઆગેવાનો પર તેઓનો આગવો અને િવશાળ �ભાવ રહલ� ો 

હોય છે. આ �કારની સભાઓ ક�ટલીકવાર “�ે�રતીય મડંળ�ઓ” કહવ� ાય છે, િ�એ�તાના િસ�ધાતંની 

મા�યતાના સદંભ�મા ં કોઈ અલગ શલૈીના ઉપયોગમા,ં આ બાબતન ે કોઈ એક સ�ંથા ક� િસ�ધાતં 
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સાથ ેજોડ�ને �ઝંુવણમા ંરહવ� ાની જ�રત નથી, ક�મ ક� ત ેઆ બાબતમા ંએક કાય�શલૈી અને �ભાવ 

છે. આ �કારની સભામા ંિસિનયર પાળક �થાિનક મડંળ�મા ંએક પાળક તર�ક�ની સેવા આપે છે 

એટ� ંુજ ન�હ પણ ત ે���તના િવ��તૃ શર�રના ક�ટલાક ભાગમા ંએક �ે�રત પણ હોય છે.

ફ.  ને��ૃવની જવાબદાર� માટ� મડંળ�નો વહ�વટ આવ�યક હોય છે.  

�પ�ટતાથી �યા�યાિયત કર�લ અને �ાયો�ગક મડંળ� વહ�વટ િસિનયર પાળકની સાથ ેસવ �

લીડરો માટ�ની જવાબદાર�મા ંવધારો અને મજ�તૂી માટ� આવ�યક છે. એક મજ�તુ અને �પ�ટ 

જવાબદાર માળ� ંુએક �થાનમા ંહો� ંુઘ� ંુમહ�વ� ંુછે. એક �પ�ટ મડંળ� વહ�વટ િવના મડંળ� 

ુિવકલાગં અને િનરં�શ થવાના જોખમમા ં રહ � છે. � માળખાઓ �થાિપત કરવામા ં આવ ે તે 

ુ ુપાળકને ટ�કો આપનાર હોવી જોઈએ અને ત�ંર�તી અને જવાબદાર� માટ� યો�ય વાતાવરણ ��ંૂ 

પાડ� ંુજોઈએ. જવાબદાર�નો અથ � િનય�ંણમા ંરાખવા િવષ ેનથી, પણ ત ેમડંળ�ના ંનૈિતક, 

આ��મક અને નાણાકં�ય �વા��યન ે�ળવી રાખવા સલામતીના પગલા ંછે.

ગ.  વધાર� આ��મક અને માળખાગત એકતા 

એક મડંળ�ની ઓળખ અને લાભ બાઈબલ �જુબની લીડરશીપ એટલે ક� વડ�લો, �ે�રતીય 

દ�ખર�ખ સિમિત અને ડ�કનો વડ� થશ.ે દર�ક તેઓના પોતાના યો�ય કામ અને �િૂમકામા ં�થાિનક 

મડંળ�મા ંતેના હ�� ઓુન ે�ણૂ� કરવાની સેવા કર� છે. � મડંળ� એકમત હોય છે તે ઘણી મજ�તુ હોય 

છે જયાર� � મડંળ� આ�મામા ંઅને માળખામા ંએકમત નથી હોતી ત ે�તે પડ� ભાગેં છે. (માક�  

૩:૨૫).

સમ� પિવ� શા�મા ંબાઈબલ �જુબની આગેવાનીને ઘણી ર�તે ઉ�લે�ખત કરવામા ંઆવલે છે. 

સવમ� ા�ય લ�ણો � જોવા મળે છે તે એકતામા ંજોવા મળે છે. એફ�સી ૪:૧૧-૧૬ અ�ય એક 

િનદ�શન કર� છે ક� તાલીમ આપનાર એક ક��� તર�ક� મડંળ�� ંુ�ાથિમક �યાન એકતા છે, અને 

ુદ�વના ંરા�યના િવ�તારને સા� એકતા ઘણી આવ�યક છે. 

પદવીઓના કાય�ભાર અને ���યાના સદંભ�મા ંચાવી�પ �યાલો  
 

 વડ�લો સાથ ેમળ�ન ેકામ કર� છે અને સ�હૂમા ંિનણ�ય લ ેછે.

 આ��મક અિધકાર હમંેશા આપવામા ંઆવ ેછે, તે છ�નવીને ક� વોટ�ગ વડ� લેવામા ંઆવતો   

નથી. તેથી વડ�લો નીમાયેલા છે.

 ડ�કનો(સેવકો) માગં �જુબ સ�ન કરવામા ંઆ�યા હતા. ડ�કનો અિધકાર ચલાવતા નથી,  

પણ સેવા કર� છે. �યા ં�ધુી મડંળ� મોટા �માણમા ંના િવ�તર� �યા ં�ધુી કદાચ ડ�કનોની 

જ�રત ના ઉભી થાય.

 �ય��તગતપણ ેવડ�લો પાસે ઓછો અિધકાર હોય છે પણ સા��ૂહક ર�તે ઘણો મોટો અિધકાર 

ધરાવ ેછે.

તમાર� મડંળ� વહ�વટમા ંઅિતર�ક ના કરો. તમારા સદંભ�મા ંઆધાર રાખીને મડંળ� વહ�વટ અ�લુનીય 

ર�તે સરળ થઇ શક� છે. છતા,ં જયાર� �� ુતમાર� મડંળ�ન ેસ�ંયા અને �ભાવમા ં��ૃ�ધ પમાડ� �યાર� 

ુવહ�વટ અને �યવ�થાનો નકાર કરવો ના જોઈએ. મડંળ�ના વહ�વટનો નકાર મડંળ�ન ેત�ંર�તીમા ં

��ૃ�ધ પામવામા ંઅડચણો ઉભી કરશ.ે
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૮.  મડંળ� �થાપક ટ�મ 

  (િશ�ણનો �દા�ત સમય ૬૦ િમિનટ )

 અ. દ�વ તેમની યોજનાઓની �તૂ�તા માટ� ટ�મોનો ઉપયોગ કર� છે.(૨ િતમોથી ૨:૨)

૧. એક ટ�મ માટ� દ�વની િ�એકતા ન�નૂો છે.                                                                                                                                         

૨. ઈ�એુ �ણ વષ� બાર લોકોમા ંપોતા� ંુ�વન ર�ડ� દ��.ંુ                                                                                                                          

૩. ઈ�એુ બ�બેની જોડ�મા ંટ�મોને મોકલી. (�કૂ ૧૦:૧; માક�  ૬:૭)                                                                                              

ૃ૪. ટ�મોની �યવ�થા બાઈબલ �માણેની પ�ધિત છે.(�.ે�. ૧૩:૨)                                                                                                         

૫. લ�ન દ�વ િન��ુત ટ�મનો એક ન�નૂો છે.                                                                                                                    

૬. તમાર� �થમ ટ�મસાથી તમે �ની જોડ� લ�ન કયા� હોય તે સાથી હો� ંુજોઈએ.

અ.મડંળ�ની �થાપના કરતા પહલ� ા પિત અને પ�ની વ�ચ ેએકતા હોવી જોઈએ. 

બ.  દ�વ પિતઓને તેઓના પ�રવારોમા ં આ��મક આગેવાનો થવા તેડ� છે.  તમારા   

ુપ�રવારની આ��મક ત�ંર�તી માટ� તમ ેજવાબદાર   છો. ���ત તેમની ક�યા, મડંળ� 

��ય ે�વો �ેમ દશા�વ ેછે એવો જ બ�લદાન�વૂક� નો �ેમ પિતઓએ તેઓની પ�નીઓ 

��ય ે�ગટ કરવાનો છે. (એફ�સી ૫:૨૫)                                                                                                                                      

ક. દ�વ સાથનેા તમારા સબંધં બાદ તમારા લ�ન સાથી સાથનેો સબંધં ઘણો અગ�યનો 

સબંધં છે.  દ�વ ઈ�છે છે ક� પિતઓ તેઓની પ�નીઓન ે �ેમ કર� અને તેઓની 

પ�નીઓની આ��મક �ગિત માટ� સમિપ�ત થાય. (એફ�સી ૫ : ૨૫-૨૮)

ડ. તમારા લ�નની �ગિત માટ� તમ ેદરરોજ લઇ શકો એવા ક�ટલાક પગલા ંછે. દર�ક 

ુ�દવસ એક તક છે ક� �મા ંતમ ેતમારા લ�નન ેવધાર� સા�ં ક� વધાર� ખરાબ બનાવી 

શકો છો. � ર�તે એક માળ� પોતાના બગીચાની સતત કાળ� રાખે છે તેમ તમાર� 

તમારા લ�નની સતત કાળ� રાખવી જોઈએ. આ ચાર સરળ આચરણો તમારા 

લ�નન ેમજ�તૂી તરફ દોર� લઇ જશ.ે

દરરોજ, સાથ ેમળ�ન ે�ાથન� ા કરો.                                                                                                                                                                   

દરરોજ તમાર� પ�નીન ેજણાવો ક� તમ ેતેણીન ે�ેમ કરો છો.                                                                                                                                           

દરરોજ તેણીન ેસહાય કરવા કંઈક કરો.                                                                                                                                                                  

દરરોજ તેણીની ગભંીરતાથી �સશંા કરો.                                                                                                                                              

બ. એકલા જવા કરતા ટ�મમા ંજ� ંુવધાર� અસરકારક હોય છે.  

ૃ  ૧.  એક ટ�મમા ં�પાદાનો અને કૌશ�યોની િવિવધતા જોવા મળે છે (૧ કોર��થી ૧૨:૪-  

૧૧, ૨ િતમોથી ૪:૧૧) 

  ૨.  િવપર�ત અને સઘંષ�ના સમયમા ંટ�મો ટ�કો આપે છે. (સભાિશ�ક ૪:૧૦) 
  

 અ. એક ઘોડો બ ેટન વજન ખ�ચી શક� છે.

 બ.તેથી, બ ેઘોડાઓ �વત�ં ર�તે ચાર ટન વજન ખ�ચી શક� છે.

 ક. પણ બ ેઘોડાઓને સાથ ેજોડવામા ંઆવ ેતો તેઓ ઓગણીસ ટન વજન ખ�ચી  

 શક� છે.   
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  ૩.  પાચં �કારની સેવા ટ�મની રચના કરવા દ�વન ે �ાથન� ા કરો અને �યાસ પણ    

કરો.(એફ�સી ૪:૧૧-૧૩)
 

ૃઅ.સેવાક�ય �પાદાનો દ�વની યોજના �ગટ કરવાની સેવા કર� છે. ત ેકોઈ એક િવ�ાસીમા ંક� 

િવ�ાસી �ારા કાય�રત હોય તેના કરતા વધાર� �ણૂ� સમયના હો�ા ક� તેડાના લ�ણ છે. 

એફ�સી ૪:૧૧-૧૩ મા ંઝીણવટભર� નજર કર�એ તો �ણવા મળશ ેક� સઘળા ંિવ�ાસીઓ 

ૃપાસે આ પાચં �કારના સેવાક�ય �પાદાનો હોતા નથી. શા�વચન �પ�ટતાથી જણાવ ે

છે ક�, “ક�ટલાકં”.

બ. ઉદાહરણ: એક ભિવ�યવચનને લીધે કોઈ એક �ય��ત �બોધક છે એવો અથ � કાઢ� 

શકાય ન�હ. એ જ ર�તે ક�ટલાક લોકો છે �ઓ પાળક�ય પદવી પર બેઠા ંછે �ઓ 

ૃપાળકો તર�ક� �પાદાન પા�યા નથી, પણ તેને બદલે તેઓ અિધકાર ચલાવવા ક� 

ૃઆગેવાની કરવા �ેરણાદાયી �પાદાન વડ� ભર�રૂ થઇ શક� છે.

ૃ ુક.  �પાદાન તમારા માટ� પદવી અપાવનાર હો� ંુજોઈએ. ચાર�બા� ફર�ને પોતાની 

�તને લોકોની આગળ એવી ર�તે ના �ગટ કરો ક�, � ં'ફલાણો �બોધક’ ક� ' ફલાણો ુ

ૃ�ે�રત’ �.ં જો તમે �બોધક ક� �ે�રત છો અથવા સેવાક�ય અ�ય �પાદાન જો તમને 

ૃઆપવામા ંઆ�� ંુહોય તો તમારામા ં� �પાદાન છે તે અ�ય લોકો જોશ ેઅને તમારો 

ૃઅને તમારા �પાદાનનો �ગીકાર કરશ.ે 

ૃડ.  આ �ગીકાર સેવાક�ય પદવી ક� �પાદાન માટ� તમને �ખતાબ આપી દ� એ� ંુહમંેશા 

હો� ંુનથી. � લોકો �હર�  કર� ક� દાવો માડં� તેઓ તેઓના દાવામા ંસાચા ક� સાચા ના 

ૃ ુ ુપણ હોય શક�. પાછલા ઘણા ંવષ�થી આ 'પદવી’ ક� �પાદાનના ��પયોગે ઘણી 

�કુસાની કર� છે.

૫ – �કારની આ સેવાટ�મ (�પાદાનો)ને એક હાથની �ગળ�ઓના ઉદાહરણનો  ઉપયોગ કર�ને ૃ

ુર� કર� શકાય.

�ે�રત – એક �ે�રત મડંળ�ઓની �થાપના અને બાધંણી કર� છે; તે એક મડંળ� �થાપક છે. 

ૃ�ે�રત ઘણા ક� સવ � સેવાક�ય �પાદાનોમા ંસ��ય હોય શક� છે. તે �ગળ�ઓમા ંસૌથી 

મજ�તૂ એવો, “��ઠૂો” છે, � દર�ક �ગળ�ને �પશ � કરવા સ�મ હોય છે.

�બોધક – �ીક ભાષામા ં�બોધક એટલે અ�ય લોકોના સદંભ�મા ં“ અગમ �ચૂક” વાતો 

જણાવનાર. �બોધક દ�વના સદં�શવાહક તર�ક�, દ�વના વચન બોલનાર હોય છે. 

�બોધક, “��ઠૂા પાસેની �ગળ�” છે ક� “ �ચ�દનાર �ગળ�” છે. તે ભિવ�ય અને પાપ 

�ગે િનદ�શન આપે છે.

ુ�વાિત�ક  -  �વુાિત�ક ઇ� ુ���તને માટ� સા�ી આપવા તેડાયેલો હોય છે. ���તના 

શર�રમા ંલોકોને લાવવા �થાિનક મડંળ� માટ� તે કામ કર� છે ક� �યા ંતેઓને િશ�યતાની 

તાલીમ આપી શકાય. તે સગંીત, નાટક, �ચાર અને અ�ય કોઈપણ સ�ના�મક ર�તોથી 

�વુાતા��ચાર કર� શક�. તે “વચલી �ગળ�” છે, સૌથી �ચી, � ટોળામા ંદ�ખાય આવ ેછે. 

�વુાિત�કો ઘ� ંુ�યાન ખ�ચી લે છે પણ તેઓ �થાિનક શર�રની સેવા કરવા તેડાયેલા છે.

23



  પાળક – પાળક લોકોના રખેવાળ- ભરવાડ- છે. સાચો પાળક પોતાના ંઘટેા ંમાટ� પોતા� ંુ

�વન અપ� દ� છે. પાળક “વ�ટ� પહર� વાની �ગળ�” છે. તે મડંળ�ની સાથ ેિવવા�હત છે; 

તેમા ંરહવ� ા, દ�ખર�ખ રાખવા, પોષણ કરવા અને માગ�દશન�  આપવા.

િશ�ક – િશ�ક અને પાળક ઘણીવાર એકસાથ ેકામ કરનાર પદવી છે, પણ હમંેશા એ 

�માણે નથી હો�.ંુ િશ�ક પાયો નાખે છે અને િવગતો અને ન�રતા �ળવી રાખવાની 

ૃકાળ� રાખે છે. સ�યની અિધ�તતા માટ�  સશંોધન કરવામા ંતે આન�ંદત થાય છે. 

િશ�ક “ટચલી �ગળ�” છે. જોવામા ંતે ભલે નાની અને વધાર� મહ�વની ના લાગે 

તોપણ, સખત જ�યાઓમા ંખોદકામ કરવા, �કાશને ચમકતો કરવા અને સ�યના 

વચનને �ટૂં� કાઢવા ચો�સ ર�તે તૈયાર કરાયેલ હોય છે.

ૃતમાર� ટ�મમા ંજયાર� આ સવ � પાચં �કારના સેવાક�ય �પાદાનો હો� ંુશ� ના હોય �યાર� મડંળ� �થાપક� 

ૃ�યાન આપવા� ંુછે ક� ટ�મમા ંિવિવધ �પાદાનો ધરાવનાર લોકો હોય ક� �થી ટ�મ વધાર� અસરકારક 

અને સવ � �કારના લોકો �ધુી પહોચી શક�.

ક. ભરતી કરવાથી િવશેષ કામ છે ટ�મની તાલીમ. તાલીમ િશ�યતાની બાબત છે.  

ુ૧. તમાર� ટ�મના સ�યોમા ંમડંળ� �થાપના� ંદશ�ન નાખો ક� �થી તેઓ દશ�ન અને યોજનાને  

�હણ કર� શક�.

ુઅ. દશન�  �પ�ટ, અનો�,ંુ સ�ં��ત અને ફરજ પાડના�ં હો� ંુજોઈએ. 

ુ૧. �પ�ટ: દશન�  લે�ખત �પમા ંહો� ંુજોઈએ અને એ ર�તે ર� કર� ંુજોઈએ ક� દશન�  �ગ ે

કોઈપણ સવાલ ના હોય. 

ુ૨. અનો�:ં દશન�  વા�તિવક અને લોકો �મા ંસામેલ થઇ શક� એ� ંુહાથવ� ંુહો� ંુજોઈએ.

૩. સ�ં��ત: દશન�  સ�ં��ત હો� ંુ જોઈએ ક� �થી તમાર� ટ�મના લોકો ત ે દશન� ન ે ઘણી 

ૂસહલ� ાઈથી સમ� શક� અને અ�ય લોકો સમ� ઘણી આસાનીથી ર�આત કર� શક�.

ુ૪. ફરજ પાડના�ં: દશન�  ટ�મના સ�યોન ેતેમજ ભિવ�યની મડંળ�ના સ�યોન ેપણ ફરજ 

પાડનાર અને �ેરણાદાયી હો� ંુજોઈએ.

૨. તમાર� ટ�મના સ�યોમા ંમડંળ� �થાપનાના ં��ૂયો નાખો.     

અ. મડંળ� �થાપક અને ટ�મના ��ૂયો �સુગંત હોવા જોઈએ.

૧. �સુગંત ��ૂયો ટ�મમા ંએકતા લાવ ેછે.

૨. �સુગંત ��ૂયો ભાગલા થયા િવના સાથ ેમળ�ન ેસમ�યાઓનો ઉક�લ કરવા સહાયક 

નીવડ� છે.  
                                                   
૩. �સુગંત ��ૂયો જયાર� સમ�યા ઉભી થાય ક� દોષારોપણ કરવામા ંઆવ ે�યાર� સાત�ય 

�ળવી રાખવામા ંસહાયક થાય છે.

બ.  �� ુ સાથનેા તમારા �ય��તગત સબંધંન ે અને તમાર� મડંળ� �થાપનાના ં ��ૂયોન ે 

�યા�યાિયત કર� એવા ��ૂયો� ંુિશ�ણ આપો.

૧. તમારા પ�રવારમા ં��ૂયોનો ન�નૂો આપો અને તેઓને �યવહારમા ંલાવો. 

૨. �હર�  �વનમા ં��ૂયોનો ન�નૂો આપો અને તેઓને �યવહારમા ંલાવો. 

૩. આ ��ૂયોન ેતેઓના દ� િનક �વનોમા ંન�નૂો આપવા અને �યવહારમા ંલાવવા તમાર� 

ટ�મને જોતરો.

24



 ૩. િશ�યતા સમય અને શ��તની માગં રાખે છે.

અ. િશ�યતા એક કાય��મ નથી પણ સબંધં વડ� ��ૃ�ધ પામવાની એક ���યા છે.                                                                          

ુબ. ઈ�એુ �ણ વષ� �ધુી બાર ��ુષોમા ંતેમનો સમ� સમય, શ��ત અને �યાસ�ું

 રોકાણ ક�.� ુ   
                                                                                           
ક. ક�ટલાક લોકો અ�ય લોકોથી વધાર� ઝડપથી ��ૃ�ધ કર� છે. િશ�યતા માટ� સવ � લોકોન ે

સમય અને શ��તની આવ�યકતા ઉભી થાય છે.

ડ. તમાર� ટ�મને િશ�યતા અને તાલીમ માટ� આપેલ થોડો સમય િનરાશાજનક પ�રણામો 

લાવશ.ે

ઈ. લોકોન ેઆ��મક પ�રપકવતાના �થાન �ધુી માગ�દિશ�ત કરો ક� �થી તેઓ પણ તે 

�માણ ેકર�ને અ�યોન ેસહાયક થાય.

ફ. લોકોના તાલતંો, કૌશ�યો અને �ાનન ેઓળખી કાઢો. લોકો પોત ેકયા �ે�ોમા ંઉ�મ છે 

તે ન�� કરવા સહાય કરો, અને ત ે�મતાએ કામ કરવા તેઓને તે �થાનમા ંરાખો.

ગ. લોકોની શ��તઓ પર �યાન આપો અને તેઓની શ��તઓમા ં��ૃ�ધ કરવા અને સફળ 

થવા તેઓને સહાયક થાઓ.

હ. િશ�યતાની ���યામા ંચા�ર�યના ��ુાઓ �ગ ેસબંોધન કરો. કૌશ�યો, �ાન અને 

�ય��ત�વથી ભર�રુ લોકોમા ં જો સ�યિન�ઠાનો અભાવ હોય તો તેઓ નૈિતક 

િન�ફળતામા ંસર� પડ� છે.

મ. એક ટ�મની રચના કરવા ચો�સ લોકોન ેચો�સ �થાનમા ંરાખ� ંુઘ� ંુઆવ�યક છે. 

લોકોની િન��ુ�ત અ�સુાર ટ�મની સ��યતામા ંબદલાણ આવ ેછે. ટ�મ રચના અને 

િન��ુ�ત �ગ ેડો. જોન મે�વલે  � મા�હતી આપે છે તે� ંુઅવલોકન કરો.

અનાવ�યક �િૂમકામા ંઅયો�ય �ય��ત = પરાગતી, તમ ેઅશ�ત થશો.

આવ�યક �િૂમકામા ંઅયો�ય �ય��ત = હતાશા, તમ ેિનરાશ થશો.

અનાવ�યક �િૂમકામા ંયો�ય �ય��ત = �ઝંુવણ, તેઓ �યા ંક�મ સેવા કર� છે તે તેઓ �ણશ ેન�હ.

આવ�યક �િૂમકામા ંયો�ય �ય��ત = �ગિત, સફળતા�વૂક�  તમ ેઆગળ વધશો.

યો�ય �િૂમકામા ંયો�ય લોકો = �ણુા�મકતા, તમ ેઘણા ંલોકો સાથ ેવગે પકડશો.
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ુ૯.  આ��મક ��ધ અને સેવાકાય�
 
 (િશ�ણનો �દા�ત સમય ૪૫ િમિનટ ) 

 અ.  આ��મક ��ુધ તો થશ ેજ. (એફ�સી ૬:૧૨) 

  ૧. શ� ુદ�વના લોકોનો અને તેમની યોજનાઓનો િવરોધ કરશ ેજ. (માક�  ૩:૨૭) 
 
  ૨. આ��મક ��ુધ અનેક ��ુધ�િુમઓમા ંસ�શ.ે�

ૂ    અ. તમારા �ય��તગત �વનમા.ં(યા�બ ૪:૭) 
    
    ૧. હલવાનના ર�તથી અને આપણી સા�ીના વચનથી શ�નેુ હરાવો.
    
     (�કટ�કરણ ૧૨:૧૧) 
    
    ૨. ���તમા ંમળેલ અિધકારના પદથી.(એફ�સી ૧:૨૦-૨૧,૨:૬, કોલો�સી  

     ૨:૧૩-૧૫, �કૂ ૧૦:૧૭, મા�થી ૨૮:૧૮)

    ૩. િવ�ાસની ઢાલથી અને આ�માની તલવારથી.(એફ�સી ૬:૧૬, ૧ િપતર 

     ૫:૯, મા�થી ૪:૪,૭,૧૦)   

ુ    ૪. િવચારોન ે ��શમા ં લાવીન ે અને તેઓને ���તની આધીનતામા ં

     લાવીન.ે (રોમન ૧૨:૨)

    બ. િવિવધ �તરના ંબળો અન ે િવિવધ �ે�ોમા.ં
 
    ૧. ઈરાનના સરદારને હરાવવા ગા�ીએલન ે િમખાએલની સહાયતાની 

     જ�ર પડ� હતી.(દાિનયેલ ૧૦:૧૧-૨૧)

     
    ૨.આ��મક શ��તઓના �ાદ�િશક, શહર� �/�ામીણ, �ય��તગત રહઠ� ાણો છે.
    
     તેઓની યો�ય શલૈીથી ઓળખ કર�ન ે તેઓની સાથ ે �યવહાર કરવો  

     પડ� છે. (એફ�સી ૬ )   
     
    ૩. સ�ા ધરાવનાર બળવાન માણસન ે ઓળખી કાઢવા અને જોવા દ�વ

     તમન ે આ��મક પારખ આપ ે માટ� �ાથન� ા કરો. ( ૨ કોર��થી ૧૦:૪) 
  
    
 બ. સેવાકાય�ના �ે�ન ેક� િવિવધ �ે�ોન ેઓળખી કાઢો. (�કૂ ૧૦:૮)

   ૧. મડંળ�િવહોણા �થળો 

   ૨. �ભાવના ��હુા�મક �ે�ના ં�થળો 
   
   ૩. સમ� શહર�  ક� સમાજ પર ભાર� �ભાવ ધરાવનાર �થળો.

 ક. મોટ� જ�રતના �થળોન ેશોધો.

   ૧. અિત ભાર� ગર�બી �તરના ં�થળો
ુ   ૨. અિત ભાર� �પોષણ �તરના ં�થળો

   ૩. અિત ભાર� ગર�બ, કંગાળ અને તરછોડાયેલ લોકોના �થળો. 

   ૪. આ��મક �ધકાર ધરાવનાર �થળો

   ૫. �યાનમા ંલેવામા ંના આવતા �થળો ક�મ ક� તેઓ એવા દ�ખાય છે ક� �ઓને કોઈ     

    જ�રત નથી.   

   અ. ધિનક સ�દુાય

   બ. ઉ�ચ વણ�ના લોકો 

   ક. રાજક�ય ક� સરકાર� અિધકાર�ઓના ં�થળો 
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 ડ. વણખેડાયેલા લોકો પાસે �ઓ અને સદં�શ આપો.(રોમન ૧૫:૨૦) 

  ૧. ઇ� ુખોવાયેલાઓન ેશોધવા અને તારવા આ�યા.  

  ૨.  �યા ં �વુાતા� �ગટ કરવામા ં આવી ના હોય �યા ં �ધુી જવા પાઉલ ે તે� ંુ લ�ય 

   બના�� ંુહ�.ંુ 

  ૩. ફસલની કાપણી માટ� તૈયાર હોય એવા ખોવાયેલા ંલોકો પાસે �ઓ.    

ૃ ઈ. અહ�થી ��ૃવીના છેડા �ધુી.(�ે. �. ૧:૮)    

 ફ. પારખવામા ંઆવલે �થળોએ ઉપવાસ અને �ાથન� ા યા�ા કરો. (યહો�આુ ૧:૩)

ુ  ૧. આ��મક મજ�તૂ ગઢોની િવ�� �ાથન� ા કરો. 

  ૨. લોકોની આિશષ માટ� �ાથન� ા કરો. 

  ૩. �વુાતા�ને �હણ કરનાર લોકોને ઓળખી કાઢવા ��નુે �ાથન� ા કરો.(મા�થી 

   ૧૦:૧૧-૧૩, �કૂ ૧૦:૫-૯)

 ગ. પારખ કર�લ �થળોએ અિવ�ાસીઓને �વુાતા� �ગટ કરો.

  ૧. તમે અને તમાર� ટ�મ ���તનો �ેમ �ગટ કરો. 

ુ  ૨. દોષારોપણ કયા� િવના લોકો પાસે �ેમ અને ક�ણાથી �ઓ.

  ૩. તમારા �વનની સા�ીઓ અને તમારા �વનમા ં દ�વના ઉ�ધારક કામ �ગે 

   જણાવો.(રોમન ૧૫:૧૮)

  ૪. ���તમા ં આ�યા પહલ� ા તમે ક�વા હતા અને હવ ે ���ત સાથ ે તમે ક�વા છો તે 

   જણાવો. 

  ૫. ���ત તેઓના �વનમા ં પણ કઈ ર�તે આશા, �ેમ, ��વકાર અને ઉ�ધાર લાવી 

   શક� તે તેઓને દ�ખાડો.

 હ. લોકો માટ� �ાથન� ા કરો.(યોહાન ૧૪:૧૨, મા�થી ૧૦:૮) 

  ૧. �બમાર લોકોના ંસા�પણા માટ� �ાથન� ા કરો. 

  ૨. દબાયેલાઓના �ટકારા માટ� �ાથન� ા કરો.

 ય. �પ�ટતાથી �વુાતા�નો �લુાસો કરો.

  ૧. ઇ� ુ���ત એક મા� માગ�.(યોહાન ૧૪:૬)

  ૨. પ�તાવો કરનાર ખોવાયેલા લોકો, ઈ�નેુ �� ુ ક�લૂ કરનાર અને તેમની સેવા  

   કરવા સમિપ�ત લોકોની સાથ ે�ાથન� ા કરો.

 જ. �વુાતા��ચાર બાદના દ�ખીતા ંકામોમા ંલોકોને સામેલ કરો.

  ૧.  લોકોને મડંળ�મા ંઆમ�ંણ આપો.

ુ  ૨. િન�યના �ય��તગત સબંધંને સા� તેઓને આમિં�ત કરો

ૃ ૃ  ૩. લોકો �યવસાયી �િ�મ સબંધંોને બદલે અિધ�ત સબંધંોની માગં કર� ર�ા છે.

  ૪.  જો શ� હોય તો નવા િવ�ાસીને એક બાઈબલ આપો.

  ૫. તેઓના િવ�ાસના આગલા કદમ �ગે તેઓની આગળ �લુાસો કરો અને 

   િશ�યતાની ���યામા ં�વશે કરવા તેઓને સહાયક થાઓ. 

  ૬.  નવા િવ�ાસીઓને તેઓનો ���તમા ં � િવ�ાસ છે તે �ગે અ�યોને જણાવવા 

   �ો�સા�હત કરો. (રોમન ૧:૧૬).
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૧૦.  નવા િવ�ાસીઓને િશ�યતાની ���યામા ંજોડો. 
  (િશ�ણનો �દા�ત સમય ૬૦ િમિનટ )

અ.મડંળ� �થાપક પાળકની સાથ ે તેઓના અ�ભુવો પર આધા�રત થઈને મડંળ�   

 �થાપક ટ�મ હવ ેનવા િવ�ાસીઓને િશ�યતાની તાલીમ આપે છે.                                                                                                                                                        

બ. જો ટ�મમા ંએક ક� બે જ લોકો હતા તો આ નવા િશ�યો િશ�યતાની ���યામા ંસામેલ 

 થાય �યાર� તેઓ તમાર� �થમ “ટ�મ” બનશ.ે                                                                                                                                                                                                          

ક.  િશ�યતાની તાલીમ ���યામા ંનવા િવ�ાસીઓને તેઓ � શીખે તે �યવહા�રક 

 ઉપયોગમા ં�કૂવા સામેલ કરો.

  ૧. � િશ�ણ આપવામા ંઆવી ર� ંુછે તેનો ન�નૂો, �દશન�  અને મહાવરો 

   આપો.(મા�થી ૪:૧૯).                                                            

ુ   ઉદાહરણ: �વાતા��ચાર 

    અ. તેઓ િનર��ણ કરતી વળે ાએ �દશન�  કરો.  

    બ. સાથ ે કામ કરો ક� �થી અ�ભુવ �ા�ત કર�.                                                                                                                           

    ક.  તે કામ કરવા તેઓને ��ુત કરો, તેઓને તમે િનર��ણ અને સહાય 

     આપો.        

    ડ.  તેઓને તેઓની ર�તે તે કામ કરવા દો.                                                                                                         

  ૨. તમારા દશન�  િવધાન અને ��ૂયો વડ� શીખવો. મડંળ� માટ�ના ��ૂયો િશ�યતાની 

   ���યામા ંબાધંણી અને માગ�દશન�  કરતા હોવા જોઈએ.     

              અ.  પોતે બાઈબલ કઈ ર�તે વાચં� ંુતે તેઓને શીખવો.

          બ. બાઈબલના �યાલો �માણે કઈ ર�તે અ�યાસ અને �ાથન� ા કરવી તે 

     તેઓને શીખવો.

              ક.  કઈ ર�તે �ાથન� ા કરવી અને �� ુજોડ� વાતા�લાપ કર� ંુતે તેઓને 

     શીખવો.(મા�થી ૬:૫-૧૩)

              ડ.  દશાશં આપીને ���ુ ંુ સ�માન કરવાના મહ�વ અને ��ૂય �ગે શીખવો.

ુ               ઈ.  ��નુે સા� દાનાપ�ણ કરવાના હ��  ુ�ગે તેઓને શીખવો.

              ફ.  દ�વને સમિપ�ત એક �વ�થ લ�ન �વન અને પ�રવારની યો�ય �િૂમકા �ગે 

     િશ�ણ આપો.

    ગ. િશ�ણની તકોનો ઉજવણી કરવા, કો�ચ�ગ કરવા અને �ો�સા�હત કરવા 

     ઉપયોગ કરો.

  ઈ. ગતં�ય�થાનને મનમા ંરાખીને િશ�યતાની ���યાની શ�આત કરો.  

આ��મક ર�તે પ�રપકવ �ય��ત તર�ક� તમાર� પાસે � ંુ છે તે પણ �યાનમા    ં

લો. તે �ય��ત ક�વી હોવી જોઈએ તે �ગે વણ�ન અને �યા�યા આપો. આ   

�યા�યા વડ� ���યાની રચના કરવાની શ�આત કરો � તમને નવા િવ�ાસીને 

અપ�રપકવતામાથંી પ�રપકવતામા ંમાગ�દિશ�ત કરવામા ં સહાયતા કરશ.ે ઉપરો�ત 

િવક�પોને �યાનમા ંલો, પણ તમાર� મડંળ� માટ� િશ�યતાની અજોડ ���યા� ંુસ�ન

કરવામા ંતમને માગ�દશન�  આપવા ��નુે �ાથન� ા કરો.

   

    28



ુ ુ�ટલીવાર શ� હોય તેટલીવાર ���યા� ં�નરાવત�ન કરો.                                                                                                         

અ. િશ�યો અને મડંળ�ઓની �થાપના અને �નુઃ ઉ�પાદન દર�ક મડંળ�ઓમા ંર�ડા� ંુજોઈએ. આદમન ે
અપાયેલ અિધકાર ચલાવવાનો આદ�શ અને ઈ�ા�હમની સાથ ેદ�વ ેકર�લ કરાર �ણુા�મક ��ૃ�ધની 
��થિત અને મનોવલણની માગંણી કર� છે. મડંળ�ઓ અને િવ�ાસીઓને આ આદ�શમાથંી બાકાત 
રાખવાના નથી.

બ. ���યા� ંુ�નુરાવત�ન કરવા અને અ�યોન ેએ જ �માણ ેકરવા તમ ેતાલીમ આપો �યાર� નવા દશન� , 
�ાન અને માગ�દશન�  માટ� ��નુી ઈ�છા �ણવા �યાસ કરો. �નુ: ઉ�પાદન માટ�, નવા લીડરોને 
આગેવાની અને �ગિત કરવા ��ુત કરવા જોઈએ. એ શ� છે ક� તમ ેતાલીમ આપેલ અને ��ુત 
કર�લ નવા આગેવાનો તમારા સેવાના �ભાવન ે વટાવી �ય.  દ�વની યોજનામા ં તેઓની 
સફળતામા ંતમે આનદં કરો!         

ક.  �ે�રત પાઉલ �ારા ઉ��ે�રત �નુ: ઉ�પાદન અને િશ�યતાનો ન�નૂો ચાર ક� તેથી વ� ુપેઢ�ઓન ે
આવર� લ ેછે. (૨ િતમોથી ૨:૨)

  ૧.  પાઉલ (�થમ પેઢ�) િતમોથીન ે (બી� પેઢ� )                                                                                                                    
૨.  િતમોથી િવ�ાસયો�ય લોકોન ે(�ી� પેઢ� )                                                                                                                             
૩. િવ�ાસયો�ય માણસો અ�ય લોકોન ે(ચોથી પેઢ�ન ે)     

ડ. ���યા� ંુ�નુરાવત�ન અને �નુ:ઉ�પાદન કરવાના �યવહા�રક કારણો. 

  ૧. નવી મડંળ�ની �થાપના �વુાતા� �ચારની સૌથી અસરકારક ર�ત છે.�કડાક�ય ગણતર�  
  કર�એ તો �વુાિત�ક સભાઓમા ં િવશાળ સ�ંયામા ંલોકો સકાર�મક �િતભાવ આપી શક� છે, 
  પણ જો તેઓને �થાિનક મડંળ�મા ં સપંક�  અને સામેલ કરવામા ં ના આવ ે તો તેઓમાનંા 
  ૮૦% લોકો તેઓના િવ�ાસનો �યાગ કરશ.ે તેથી મજ�તૂ �વુાિત�ક સેવાકાય� ધરાવનાર 
  મડંળ� એક સૌથી અસરકારક �વુાતા� �ચારની ર�ત છે.  

ુ ૨.  એક નવી મડંળ� આવ�યકતામા ંહોય એવા લોકોન ેસહાય અને પોષણ ��ંૂ પાડવા� ંુ�થાન 
બની રહ � છે. મડંળ�ઓએ �વુાતા� �ચાર, બધંીવાનોને �ટકારો અને દબાયેલાઓન ેસહાય 
�ગટ કરવા� ંુછે. (�કૂ ૪:૧૮-૧૯). સામા�જક સેવાકાય� આવ�યક અને િવશાળ હોવા છતા ં
�વુાતા� �ચાર કરવાની જ�રત� ંુ�થાન તેઓ લઇ શકતા નથી! બી� કોઈપણ બાબત કરતા 
સૌથી વધાર� મહ�વની બાબત લોકોની આ��મક ��થિત છે.(માક�  ૮:૩૬)                                                                                                            

  ૩. અગાઉથી અ��ત�વ ધરાવનાર મડંળ� નવી મડંળ�ઓન ે ��થરતા અન ે સસંાધનો �રુા પાડ� 
છે.એકવાર નવી મડંળ�ની �થાપના થયા પછ�, હવ ેઅ�ય નવી મડંળ�ઓ �થાિપત કરવાનો 
અને દ�વના રા�ય માટ� ��થરતા અને શ��ત� ંુ�થાન થવાનો સમય છે.

  ૪.અગાઉથી અ��ત�વ ધરાવનાર લીડરશીપ ટ�મ નવી �થાિપત કર�લ મડંળ�ન ે �ાથન� ા, ટ�કો, 
ુ�ાન અને પરામશ � આપી શક� છે. �િનયામા ં�યવહાર કરવા �મ મા-બાપ પોતાના બાળકોન ે

તાલીમ આપે છે તેમ નવી મડંળ� દોરવણી અને સહાય માટ� અગાઉથી અ��ત�વ ધરાવનાર 
મડંળ� પર આધાર રાખી શક� છે. સવ � મડંળ�ઓએ માતા-િપતા થવાની તૈયાર� રાખવી જોઈએ 
અને િનયિમતપણ ેનવી મડંળ�ઓન ેજ�મ આપવો જોઈએ.

 ૫.  �નુ: ઉ�પાદન કરનાર મડંળ�ઓ �દ�શમા ંઆ��મક ધગશ અને ઉ�જેનાને ઉ��ે�રત કર� છે. 
લોકો નવી બાબતોન ેલીધ ેઉ��ે�રત થઇ �ય છે અને ખાસ કર�ને ���તના ંઅ�યુાયીઓ 
તર�ક� એ બાબત ખર� છે. એક નવી મડંળ� સમાજમા ં ��િત� �રૂ� પાડ� છે અને આ��મક 

ુવાતાવરણમા ં�ેરક બદલાણ ��ંૂ પાડ� છે.

 ૬. �નુ:ઉ�પાદન �ણુા�મકતા તરફ દોર� �ય છે, � ઉમેરો કરવા કરતા �ગિતમા ંસૌથી  
  વધાર� અસરકારક છે. �ણુા�મકતા ��યાશીલ ���ટકોણથી અને િવ��તૃ ર�તે �ભાવનો 

ુ  વધારો કરવાની ર�તો શોધવાથી આવ ે છે. જયાર� ટ�મના સઘળા સ�યોન ે ��નુે સા�  
  તેઓના ઓળખીતા �ે�મા ંકામ કરવા �ો�સા�હત કરવામા ંઆવ ે �યાર� �ણુા�મકતા વ� ુ
  સરળ થઇ �ય છે.                                                                                                                                                              
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૧.  �ાથન� ા - નવા લીડરોને િશ�યતાની તાલીમ વળેાએ લીડર� ંુ િન�ય� ંુ�ાથન� ામય �વન 
તબદ�લ કરવામા ંઆવ ેછે. �ાથન� ા દ�વની શ��તનો �ોત છે. �ાથન� ા િવના લીડરો િન�ફળતામા ં
સપડાશ ેઅને � મડંળ�ઓની દોરવણી તેઓ કર� છે તેઓ �ીણ થઇ જશ.ે                                  

૨.  �વુાતા�ની ભર�રુ વાવણી – � સઘ�ં કામ કરવામા ંઆવ ેતેમા ં�વુાતા� �ચાર હાજર હોવો જ 
જોઈએ.�વન પ�રવિત�ત કરનાર �વુાતા�ની શ��તની �ય��તગત સા�ીઓ અિવ�ાસીઓને 
�ગટ કરવામા ંઆવ ે છે. દ�વની ભલાઈ, જોગવાઈ, સા� કરવાની શ��ત, �ો�સાહન અને 
િશ�તના ંપગલાઓં �ગેની સા�ીઓથી ખોવાયેલા ંઅને ઉ�ધાર પામેલા એમ બનેં �કારના ં
લોકોને �ો�સાહન મળશ.ે આ બાબતો િનયિમતપણે માનવ�ત સાથ ેદ�વના �તર �યવહારની 
સા�ી આપે છે. 

૩.  ઈરાદા�વૂક�  - મડંળ�ઓને ઈરાદા�વૂક�  અને �ણી��ૂને �થાિપત કર�ને આગળ લઇ જવામા ં
ુઆવ ેછે. મડંળ� �થાપનાની ચળવળો ��યાશીલ મનોવલણ અને ���ટકોણથી શ� કર�ને �ળવી 

રાખવામા ંઆવ ેછે. નવા લીડરોનો િવકાસ, નવા સેવા �ે�ોનો લ�યાકં અને નવી મડંળ�ઓની 
�થાપના એ ઈરાદા�વૂક� ની સતત ચાલતી ���યા છે �મા ંયોજના અને ��હૂરચનાની જ�ર પડ� 
છે.

ૃ૪.  શા�વચનનો અિધકાર -િસ�ધાતં, કાય� અને �વનશલૈી માટ� અિધ�ત માગ�દશક�  �ોત બાઈબલ 
ુ ુછે. શા�વચન હમંેશા મ�ય�બ��એ હો� ંુજોઈએ. શા�વચનમાથંી ખસવાથી તરત �પોષણ, 

�ૂમ�ત અને િન�ફળતા ઉ�વ ે છે.

૫.  �થાિનક લીડરશીપ – મજ�તૂ �થાિનક લીડરશીપ. દર�ક �થાિપત કર�લ મડંળ�એ પોતાના 
આગેવાનોને ઉભા કર� િવકાસ કરવો જોઈએ. લીડરોએ તેઓની સાર� પેઠ� આગેવાની કરવી 
જોઈએ ક� �થી તેઓ પણ અ�યોની સાર� પેઠ� દોરવણી કરવા સ�મ થાય.

૬.  મજ�તૂ “ �બનદ��ીત લીડરો” - મડંળ�ના સઘળા સ�યો �વુાતા�ના “સેવકો” તર�ક� જોવા મળે છે. 
�ુિનયાદાર� અને પિવ�મા ંકોઈ અલગતા નથી. એફ�સી ચોથો અ�યાય જણાવ ેછે ક� સેવાના કામ 
માટ� સઘળાએં તૈયાર થવા� ંુ છે. તેનો ભાવાથ � એવો નથી ક� સઘળા લોકો �ણૂ� સમયના ં
�યવસાયી સેવકો થશ.ે તેનાથી િવપર�ત, સઘળા ંલોકો પોતાના ઓળખાણના �ે�મા ંસેવા કરતા 
હોવા જોઈએ. ઓળખાણના આ િવિવધ �ે�ોમા ં બદલાણની અસર મડંળ�ને ઝડપી 
�ણુા�મકતાથી ��ૃ�ધ કરવા સહાયક થશ.ે

૭.  શાખા ક� ઘરની મડંળ� – ઈમારતોની માગં ઉઠતી નથી. મડંળ�ઓ સેવાકાય�મા ંક����ત રહ � છે. 
સેવાક�ય મોટા ભાગની ��િૃ�ઓ ઈમારતો ક� સભા�થાનની બહાર કરવામા ંઆવ ેછે. �વુાતા� 
�ચાર� ંુકાય� ઈ�નુા કામની સાથ ેદ�ખીતો �રૂાવો હોય છે અને કાય�મા ંમહાન આદ�શ� ંુ�દશન�  
થાય છે.  મડંળ�ના ચાર દ�વાલોની વ�ચે �વુાતા� �ચાર� ંુકાય� થ� ંુનથી પણ તે �યા ંલોકો હોય 
�યા ંથાય છે.

૮.  મડંળ�ઓ મડંળ�ઓની �થાપના કર� છે - �નુઃ ઉ�પાદન અને વ� ુલોકો �ધુી પહ�ચવા� ંુકાય� 
�ુદરતી ર�તે થાય છે. મડંળ� �થાપનાની ચળવળો �નુઃ ઉ�પાદનના રંગ��ૂો નાખીને ગિતને 
�ળવી રાખે છે. �નુઃ ઉ�પા�દત ના થવાનો કોઈ પણ મડંળ� પાસે ઈરાદો હોતો નથી, અને તે કદ� 
�યાનમા ંપણ આવ� ંુના જોઈએ.

૯.  ઝડપી �નુઃ ઉ�પાદન – ���તને માટ� લોકો �ધુી પહ�ચવાની તાક�દની ગિત. ખોવાયેલા ંલોકોને 
માટ� ���તના અ�યુાયીઓ તાક�દથી દોડતા હોવા જોઈએ. એને લીધે ઝડપી �નુઃ ઉ�પાદન અને 
ઝ�નૂી સેવાકાય� ઉ� ંુથશ.ે

ુ ુ૧૦. મડંળ�ઓ ત�ંર�ત હોય છે – ત�ંર�ત મડંળ�ઓ પાસે હમંેશા પાચં �ળૂ�તૂ હ�� ઓુ હોય છે : 
આરાધના, �વુાિત�ક અને િમશનેર� સેવાકાય�, િશ�ણ અને િશ�યતા, સેવાના કામો અને સગંતી. 

ુઆ �ળૂ�તૂ પાચં હ�� ઓુ મડંળ�ને ત�ંર�ત, િવ��તૃ અને પ�રપકવ રાખશ.ે આ પાચં હ�� ઓુ �નુઃ 
ઉ�પા�દત �વભાવ અને વલણમા ંદોર� �ય છે.

ુ૧૧. મડંળ� �થાપનાની ચળવળના ૧૦ ��ય ચાવી�પ ઘટકો                                                                                                             
(િશ�ણનો �દા�ત સમય ૩૦ િમિનટ)
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૧૨.  �યવસાયી �ે�ોમા ં�ગટ કરવામા ંઆવતી મડંળ�.

 (િશ�ણનો �દા�ત સમય ૪૫ િમિનટ ) 

શહર� � �ે�ો ક� આિથ�ક િવષયોમા ંઉભરતા ક���ોમા ંસૌથી વધાર� �સુગંત. 

પાળકો અને મડંળ� �થાપકો પાસે �યવસાયના �ે�ોમા ં��ુષો અને �ીઓને તૈયાર કરવા અને 
િશ�યો બનાવવા અને બદલાણના ઉ��પક થવામા ંતેઓની સાથ ેસહભાગી થવા મહ�વની �િૂમકા 
રહલ� ી છે. મડંળ� ક�વળ રિવવાર�ય સગંતી નથી. મડંળ� �વતં છે અને દરરોજ ��યાશીલ છે અને 
���તના અ�યુાયીઓ �ારા તે �દિશ�ત થવી જોઈએ. 

અ. �યવસાયી �ે�ોમા ંમડંળ�ને મજ�તૂ કરવા� ંુમહ�વ:  

�યવસાયી �ે�ોની �યા�યાઓ: 

�યવસાયી �ે� વપે ાર, િશ�ણ અને સરકાર�ત�ં� ંુ�ે� હોય છે. િવ��તૃ ભાવાથમ� ા ંમડંળ�ની 
દ�વાલોની બહાર સવ � �થળે �યવસાિયક �ે� છે. 

�યવસાયના ં�ે�ો શ��ત અને અિધકારના ક����થાન છે �યાથંી સામા�ક બદલાણ થઇ શક� છે.
 

ુ�યવસાયી �ે�ો� ંમહ�વ:

��ૃવીને કબ� કરવા આપણને ઉ�પિ� ૧ માથંી �પ�ટ આદ�શ આપવામા ંઆ�યો હતો. આ દ�વના 
મ�હમાને અથ � સઘળ� બાબતોની કાળ� લેવા અિધકાર કરવાનો આદ�શ આ� પણ અસરકારક છે 
અને તે �યવસાયી �ે�ોને લા� ુપડ� છે. ઉ�પિ� ૧:૨૮-૩૦. 

આપણને મહાન આદ�શ આપવામા ંઆવલે છે: સવ � દ�શનાઓને િશ�ય કરવાની આ�ા પણ 
આપણને આપવામા ંઆવી છે. મા�થી ૨૮:૧૮-૨૦; માક� ૧૬:૧૫

કામ આરાધના છે; જો કોઈ �ય��ત �યવસાયના �ે�મા ંદ�વના મ�હમાને અથ � કામ કર� છે તો તે 
ુ ુકામ તે �ય��તને સા� પિવ� છે! એ.ડબ��.ુ ટોઝર: “�ય��તના કામને �િનયાદાર� ક� પિવ� 

બનાવનાર તે �ય��ત ક� ંુકામ કર� છે તે ન�હ, પણ તે �ય��ત તે કામ ક�મ કર� છે તે બનાવ ેછે.”

સા�ં�િતક �ભાવના આઠ �ે�ો :                                                                                                                              ૃ

ૃ ૂ�ભાવના આ આઠ �ે�ો કોઈપણ સમાજ ક� સ�ં�િતના પાયા�પ ઘટકોને ર� કર� છે. �ભાવ� ંુદર�ક 
ૃ�ે� તે સમાજમા ંવસવાટ કરતા લોકોના મનો અને ���ટકોણ� ંુઘડતર કર� છે. સ�ં�િત પર �ભાવ 

છોડવા આપણને તેડવામા ંઆ�યા છે, પણ સમાજના આ ઘટકો િવ�ાસીઓ પર પણ �ભાવ પાડ� છે. 
ુઆ પહાડો પર શ��ત અને ��શ ધરાવનાર લોકો �ારા ન�� થાય છે ક� તે �ભાવ ઈ�ર�ય છે ક� 

નથી. આ �ે�ોમા ં�ભાવ છોડવા આપણે ઈ�ર�ય લીડરોને ઊભા કરવા જોઈએ.                                                                                               

�ભાવના આ આઠ� આઠ �ે�ોને દોડાવનાર તે આિથ�કત�ં છે. આ ��નને દોડાવનાર ઈ�ર�ય 
�યવસાયી લીડરો હોય તે ઘ� ંુમહ�વ�ણૂ� છે. વિૈ�ક�કરણ દ�વની યોજના છે. અ�તૂ�વૂ �
ર�તોથી તે લોકોને જોડવા વિૈ�ક�કરણનો ઉપયોગ કર� ર�ા છે. �ભાવ છોડવા એક મહાન તક 
ઉપલ�ધ છે.

૧. સરકાર�ત�ં
૨. પ�રવાર
૩. િશ�ણ
૪. મડંળ�
૫. િમ�ડયા
૬. કળા અને મનોરંજન
૭. વપે ાર
૮. િવ�ાન અને ટ�કનોલો�

31



બ.  પાળકો તાલીમ આપનારા ંઅને મડંળ� તાલીમ ક���ો છે.

ુ ૧. મડંળ� તાલીમ ક��� છે. “સેવાના કામન ે સા� દ�વના લોકોન ે સ�જ કરવા”� ંુ�ાથિમક કાય �
પાળકો અને િશ�કો� ંુછે. (એફ�સી ૪:૧૧-૧૩)

૨. �યવસાયી �ે�ો િમશન �ે�ો છે! �યવસાયી લોકોન ે �યવસાયના �ે�ોમા ંસેવા કરવાની 
તાલીમ આપીને પાળકો દ�વના રા�યનો િવ�તાર મોટા પાયે કર� શક� છે. �કડાક�ય ર�તે એક 
પાળક કરતા વધાર� લોકોની સાથ ેદર સ�તાહ � �યવસાયી લોકો સપંક�મા ંઆવ ેછે. 

ૂ૩. ફસલ પાક� �કૂ� છે પણ મ�રો થોડા ંછે.(�કૂ ૧૦:૨)

૪. લ�ય આપણી મડંળ�ઓમા ંલીડરોને તૈયાર કરવા� ંુછે �ઓ તેઓના ંતેડામા ં��યાશીલ થાય 
અને મડંળ�મા,ં સમાજમા,ં �યવસાયના �ે�ોમા ંઅને જગતમા ંદ�વના રા�યનો ફ�લાવો કર� 
શક�. તાલીમ આપનાર બનાવવા તેઓને તાલીમ આપો,  િશ�યો કરનાર થવા તેઓને 
િશ�યતાની તાલીમ આપો.

૫. �થાિનક મડંળ� સાથ�ે ંુજોડાણ િવ�ાસીઓને આ��મક સસંાધનો �ા�ત કરાવનાર થ� ંુજોઈએ 
ુ�ના થક� દ�વળોની �દવાલોની બહાર દ�વના રા�યને સા� સામા�ક પ�રવત�ન હાિંસલ કર� 

શકાય. પોતાના �ભાવના �ે�ોમા ં અસરકારકતા માટ� િવ�ાસીઓને સામેલ કરવા અને 
ુતાલીમ આપવા િશ�યતાની ���યાને એક તક તર�ક� �ઓ.

આખી માનવ�તને આ સ�હયારા સવાલો હોય છે:                                                                                                             
ુમારા પ�રવારની જ�રતોની જોગવાઈ � ંકઈ ર�તે ક�ં?                                                                                                           ુ

મારા પ�રવારના સબંધંમા ં શાિંત અને �રુ�ા લાવવા � ંકઈ ર�તે ��?ંુ                                                                             ુ
મારા સબંધંો કઈ ર�તે અથસ� ભર હોય શક�?                                                                                                                 
� �યવ�થામા ં� ંર� ં� ંત ેકઈ ર�તે �રુ�ા, �યાય અને આિથ�ક તકોની જોગવાઈ કર� ુ ુ
શક�?                                                                                          

આ સવાલોના ંઉ�ર આપવા દ�વના રા�યના �યવસાયી આગેવાનોન ેતૈયાર કર� શકાય છે. 
ુએટલા સા� ઈ�ર�ય, અસરકારક �યવસાયી આગેવાનોન ેઉભા કરવા ઘ� ંુમહ�વ�ણૂ� છે.

ક. મડંળ�મા ં�યવસાયી લીડરોને કઈ ર�તે સ�જ કરવા?                                                                                                     
માણસોન ેપકડનારા કરવા �યવસાયી લીડરોને શીખવો. 

 માછલી પકડવા માટ� યો�ય છટકાનો ઉપયોગ કર� ંુ ઘ� ંુ મહ�વ� ંુ છે. માછલીઓ પોતાની 
 ખાવાની ટ�વો બદલનાર નથી. ��ૃવી પર સફળતા�વૂક�  કઈ ર�તે �વ� ંુતે ���તીઓએ �ગટ 
 કર� ંુ જોઈએ. આિથ�ક ��ુાઓ વિૈ�ક છટકા સમાન છે. આપણા �ભાવના �ે�ોમા ં દ�વના 
 વચનન ે�યવહા�રક બનાવવા આપણ ેલા�કુરણ કર� ંુજોઈએ.  
                                                              
જયાર� �યવસાયી �ય��તન ેમડંળ� �ારા તાલીમ આપીને �સુ�જ કરવામા ંઆવ ેછે �યાર� ત ે�ય��ત 
�યવસાયના �ે�ોમા ંઅસરકારક ર�તે “માણસોન ેપકડ�” શક� છે. માનવ�તના સમ�પ સવાલોના 
ઉ�ર આપવા બાઈબલના ���ટકોણનો ઉપયોગ કરવા �યવસાયી લીડરોને તાલીમ આપો.

�યવસાયી �ે�ોમા ંસેવાને મા�યતા આપો અને શીખવો. (પૈસા, ��ટાચાર, ઈ�ર�ય સબંધંો અને 
લીડરશીપ)

  મચં પરથી                                                                                                                                                                   
ૂનાના �થોમા ં                                                                                                                                                                                             

સમાજમાં

�યવસાય કરવાના તેડા� ંુસવંધ�ન અને �ો�સાહન આપો:                                                                                                                                                         
�યવસાયી લોકોન ેતેઓના કામને એક સેવા તર�ક� જોવામા ંસહાયક થાઓ.                                                                                                                                                                   

  તેઓની �યવસાયની યોજનામા ં“ સેવાક�ય યોજના”સામેલ કરવા તેઓને �ો�સા�હત 
કરો. 32



ૂ  મચં પરથી અને નાના �થોમા ં કામને દ�વની આરાધના કરવાના િસ�ધાતં તર�ક� 
  �ચાર કરો.
  �યવસાયી લીડરો પર હાથ �કુ�ને સેવા કરવા માટ� િન��ુત કરો.  
એક પાળક ક� સેવાક�ય લીડર તર�ક� તમાર� ઈરાદા�વૂક�  સબંધંો �થાિપત કરવા જોઈએ. 
  થોડા �યવસાયી લીડરોની સાથ ેિનયિમતપણ ે�લુાકાત કરવા ન�� કરો. 
  તેઓના �યવસાયના �ે�ોમા ંતેઓને �ય��તગત ધોરણ ે�લુાકાત કરો.(�યા ંતેઓ  
  કામ કરતા હતા ત ે�થળે જઈન ેઈ�એુ પોતાના િશ�યોન ેતેડયા).
  �યવસાયના �ે�ો સબંિંધત ��ુાઓની ચચા� અને અ�યાસ કરો.
  �યવસાયી �ે�ોના ંલીડરોને િવિવધ પેઢ�ઓન ેજોવા, િવચારવા અને યોજના કરવા 
  સહાયક થાઓ.
�યવસાયી લીડરો પાસેથી શીખો:   
  મડંળ� વહ�વટ માટ� આવ�યક તેઓના માગ�દશન�  અને િવચારોન ે મા�ય કરો.                                                                                                                                                                                                                            
  તમાર� સેવા ક� મડંળ�ના �યવસાયને સ�યિન�ઠા�વૂક�  અમલમા ંલાવો; પૈસા અને 
  લોકો� ંુસચંાલન સાર� ર�તે કરો.                                       
ટાળવાની બાબતો અને મનોવલણ: 

ૂ  �યવસાયી લોકોન ે“પૈસાના ર��ટર” તર�ક� �યવહાર કરવાથી �ર રહો. 
ુ ુ ૂ  �યવસાયી લોકોન ે��ટ ક� �િનયાદાર� તર�ક� �યવહાર કરવાથી �ર રહો. 

ૂ  પૈસાને અધાિમ�ક ���ટકોણથી જોવાથી �ર રહો. 
  �યવસાયી લોકોન ેટાળવાથી 
  બનાવટ� ક� છળકપટ કરનારા ના થાઓ.                                                                                                                                             

ડ. �ચૂક પ�રણામોની અપે�ા રાખી શકાય. 
 ૧. દ�વળોના �દવાલોની બહાર દ�વના લોકો પોતાના �ભાવના �ે�ોમા ંદ�વના રા�યને 
  �થાિપત કરવાની શ�આત દ�વના લોકો કરશ.ે 
 ૨. િવ�ભરમા ંદ�વના ંરા�યને �સુગંત અનેક �યવસાયો �થાિપત કરવામા ંઆવશ.ે 
 ૩. દ�વના ંહ�� ઓુ માટ� દ�વના લોકો �ારા ન� ંુ�યવસાય ક��� ઉ�પ� કરવામા ંઆવશ.ે
 ૪. �થાિનક મડંળ�ઓ �ઓ તાલીમ ક���ો બની છે તેઓ જોશ ે:  
  અ. િવ�ાસીઓની પ�રપકવતા
  બ. �યવસાય�ે�ોમા ંિશ�યતાની ચળવળો
  ક. તેઓના શહર�  અને સમાજમા ં�સુગંત �ભાવ
  ડ. મડંળ� ��ય ેખોવાયેલા લોકો આકિષ�ત થશ.ે 
  ઈ. દ�વળોની �દવાલોની બહાર કામ કર� એવા દ�વના રા�યના ં�ો��ટ અમલમા ંઆવશ.ે
  ફ. સ�ંયાક�ય અને આિથ�ક �ગિત 
  ગ. સમયાતંર� “આ��મક ક���”ના �તરનો દ�શમા ંવધારો થશ.ે(સ�યિન�ઠા, �યાય, 
   �યાયીપ�,ંુ સ��ૃ�ધ).
 ૫. મડંળ� �થાપક સઘળા િવ�ાસીઓને આ��મક સ�યોથી �સુ�જ કરવા તેડાયેલ છે �ઓના 

ુ  થક� જગતમા ંઅસરકારક મી�ં અને અજવા�ં થવામા ંતેઓને સમથત� ા �ા�ત થાય છે. 
   તમાર� મડંળ�ના મચં પરથી �યવસાય, પૈસા અને કામ �ગ ે ઉપદ�શ અને િશ�ણ 
   સમિપ�ત થાઓ.

ૂ   તમાર� મડંળ�મા ં�યવસાયી લીડરોના �થન ેતાલીમ આપવા સમિપ�ત થાઓ. 
   સ�યિન�ઠાની સાથ ેતમાર� મડંળ� ક� સેવામા ં�યવસાય રાખવા અને તમાર� મડંળ�માં
   �યવસાયી આગેવાનો પાસેથી માગ�દશન�  �ા�ત કરવા સમિપ�ત થાઓ. 

ુ   દ�વના રા�યને સા� આઠ �કારના �ભાિવક �ે�ોન ેલેવા �યવસાયી લીડરોને 
   િન��ુત  કરો.
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