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આ ��ુતક �નુઃ વચેાણ માટ� નથી. અમે�રકાના ંરા�યોની બહાર, આ ��ુતકના અલગ 

અલગ પાઠોને તાલીમના હ�� સુર નકલ કરવાની પરવાનગી આપવામા ંઆવલે છે, છતા ં

શરત એ છે ક� તે નકલોની િનઃ��ુક વહચ� ણી કરવામા ંઆવ.ે

�યા ં�ધુી ન�ધ કરવામા ંઆવી ના હોય �યા ં�ધુી, શા�ભાગના ંસઘળા ંઅવતરણો 

બાઈબલના ધ �� ુ�ક�ગ ��સ આ�િૃતમાથંી લેવામા ંઆ�યા છે. ૧૯૭૯, ૧૯૮૦ અને ૧૯૮૨ 

થોમસ ને�સન, ઇ�ક. �કાશકો �ારા કોપીરાઇટ છે. પરવાનગી લઈને ઉપયોગ કરવામા ં

આ�યા છે.
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તમારા ંદ�શ અને િવ�ને ���ત માટ� �ભાિવત કરવા તમને તેડવામા ંઆ�યા છે!

ુ�વન��તક �ણેીઓમા ંઆ �ી� �થંનો ભાર તે જ છે. અગાઉની બે પ�રચય ��ુ�તકાઓ પર 

ુબાધંણી કરતા �વન ��તક ૩ ના ંઆ પાઠો �ય��તગત અને સેવા�ે�મા ં�ગિત કરવા માટ� 

તાલીમના એક આખા  વષને �ણૂ કરશ.ે � �

ુઆ �ી� �વન��તક પ�રચય ��ુ�તકામા ં રહલ� ા બાવીસ પાઠો આ �ણેીના ં પથદશક �
ુ ુિશલાલેખને ર� કર� છે. ત�ંર�ત મડંળ�ઓની �થાપના અને પોષણ કરવા �ારા, તમારા ં

કૌશ�યોને ધારધાર બનાવવા �ારા અને ��હૂ રચનાઓને �ધુારવા �ારા ���તના ંમહાન 

ુઆદ�શને �ણૂ કરવામા ંસહાય�પ થવા તમારા યોગદાન પર આ પાઠો ભાર �કુ� છે. દર�ક �ળના �

અને દ�શના લોકો વડ� ઈ�નેુ �ણવામા ંઆવ,ે �ેમ, આરાધના કરવામા ંઆવ ેઅને તેઓ તેમને 

આધીન થાય તે જોવાની તમાર� �ય��તગત ધગશના ંસદંભમા ંઆ સઘ�ં થ� ંુજોઈએ. �

ુઅગાઉના ં��ુતકોની માફક, આ �વન ��તક ૩ ના ંવધાર�મા ંવધાર� લાભ લેવા માટ� અમે 

તમને આ �ચૂનો આપીએ છ�એ: 

વાચંતા પહલ� ા ં�ાથના કરો. પિવ� આ�માને જણાવો ક� તે તમને સ�ય �ગટ કર� અને �
� સ�યો તમે શીખો છો તેનો અમલ કરવામા ંતે સહાયતા કર�.

ુબાઈબલની સાથ ે�વન ��તક ૩ નો અ�યાસ કરો. બાઈબલની ઘણી કલમોનો 
ઉ�લેખ ��ુતકમા ં કરવામા ં આ�યો હોવા છતા,ં અ�કુવાર મા� કલમનો સદંભ �
આપવામા ંઆવલે છે. એના લીધે છાપકામ કર�લ બાઈબલ ક� ઇલે��ોિનક બાઈબલમા ં
શા�ભાગને જોવા તમને મોકળાશ મળ� રહશ� .ે આ કલમોને તમે પોતે �ય��તગત ર�તે 
જોશો �યાર� વ� ુ�ય��તગત ધોરણે શા�ભાગ �ગે િવચારિવમશ કર� શકશો અને આ �
શ��તશાળ� સ�યો �ગે વ� ુસાર� ર�તે સભાન થઇ શકશો.

દર અઠવા�ડયે એક સ�નો અ�યાસ કરો. એક અઠવા�ડયા દરિમયાન એક જ પાઠ� ંુ
વારંવાર કર�લ વાચંન તમારા ંઆ�મા અને મનમા ંચાવી�પ સ�ય અને ��ુય િવચારને 
�થાિપત કરવામા ંસહાય કરશ.ે

દર�ક પાઠના ં�તે આપવામા ંઆવલે બાઈબલના ભાગને કંઠ�થ કરો. એક સેવક તર�ક� 
ુતમારા ંસૌથી મોટા ંહિથયારોમા ંએક શા�વચનો �ગે તમા�ં �ાન છે. તમારા �દયમા ં

દ�વના ં� વચનો તમે રાખી ��ુા હોય તેનો પિવ� આ�મા ઉપયોગ કરશ.ે

દર�ક પાઠના ંચાવી�પ સ�ય� ંુમનન કરો. આ સ�યો તમારા ં�વનને બદલી શક� છે!  
�વન-આપનાર આ િવષયવ��ઓુને તમારા આ�માના ંગહનતામા ં�કુવા �ારા પિવ� 
આ�માને તમારા �વનમા ંકામ કરવા દો.

તમે � શી�યા તે �જુબ કામ કરવાની યોજના કરો. દર�ક પાઠના ં�તે �તમારા ં
�િતભાવ� અ�ભુાગમા ં �વન-�દાન કરનાર સ�યને �વન-પ�રવિત�ત કરનાર 
કાયમા ંફ�રવી નાખવાની તક રહલ� ી છે! તમે � શી�યા તેનો અમલ કરવા �ઢ િનણય � �
લો. 

ુદ�વના ંમ�હમા અથ,�  તેમના ��ુની સવ��ચતા  અથ � અને દ�શોના ંસા�પણા માટ� તમા�ં 
�વન સવ��ચ �મતાએ પહ�ચે એવી �ાથના.�
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                       મા�થી ૧૬:૧૮; ૨ િપતર ૩:૧૮ વાચંો

ુમડંળ�ની ત�ંર�તીના િસ�ધાતંો 

ુ ુદ�વ� ંબ� �કાર� ંુ

�ાન મડંળ� �ારા જણાય . 

એફ�સી ૩:૧૦        

ુ��ૃ�ટમા,ં ત�ંર�ત વ��ઓુ ��ૃ� પામે છે- હા તેઓ વધે છે. જો તમે 
એક ફળ આપનાર છોડને ફળ�પુ �િૂમમા ંરોપો, �રૂતો �યૂ�કાશ અને �
પાણી �રૂા પાડો, ખાતર નાખો અને યો�ય સમયે તેની છાટંણી કરો તો 
યો�ય સમયે તે ફળ આપશ.ે જો બાળક સ�ં�ુલત આહાર મેળવ,ે �રૂતો 
આરામ કર�, કસરત કર�, િશ�ણ અને સ�ંકાર મેળવ ેતો તે અથવા તેણી 
એક �દંુર, પ�રપકવ વય�ક તર�ક� ��ૃ�ધ પામી શક� છે. આપણે ફર�થી 

ુકહ�એ ક� – ત�ંર�ત વ��ઓુ ��ૃ�ધ પામે છે! (યોહાન ૧૫:૧-૫ વાચંો).

� બાબત ઝાડ અને બાળકો માટ� સ�ય છે તે બાબત મડંળ�ઓ 
ુમાટ� પણ સ�ય છે: ત�ંર�ત મડંળ�ઓ ��ૃ�ધ પામે છે. તેથી આપ� ંુ

ુ�યાન મડંળ� ��ૃ�ધ પર ન�હ પણ મડંળ�ની ત�ંર�તી પર હો� ંુજોઈએ. 
ુ��િ�યન એ. ��વાઝ, તેમના ં��ુતક, �દરતી મડંળ� િવકાસ મા ંજણાવ ે�

છે, “આપણે મડંળ� ��ૃ�ધ ઉ�પાદનના ં�ય�નો કરવાના ંનથી, પણ 
ુદ�વ ેદર�ક મડંળ�ઓમા ં� �દરતી �મતાઓ �કૂ� છે તેઓને ગિતશીલ 

કરવાના ં �ય�નો કરવાના ં છે. મડંળ�ની – �દર અને બહાર – 
��ૃ�ધને અટકાવનારા પ�રબળોને ઘટાડ� ંુઆપ� ંુ કામ છે.” આ 

ુ ુપાઠમા,ં �દરતી મડંળ� િવકાસના ં  ત�ંર�ત મડંળ�ઓ માટ� 
આવ�યક િવિશ�ટ �ણુધમ�નો ઉપયોગ કર�ને આપણે આ��મક 

ુઅને સ�ંયાક�ય ��ૃ�ધ કરનાર ત�ંર�ત અને �નુઃઉ�પા�દત 
મડંળ�ઓને કઈ ર�તે આગળ વધાર� ંુતે વધાર� સાર� �પ�ટતાથી 
સમજવાનો �યાસ કર��.ંુ 

ુ�ણધમ� ૧ : આગેવાનને સશ�ત કરવા. બાઈબલ આપણને 
ૃ�ગટ કર� છે ક� ઈ�એુ માણસોને �પાદાનો આ�યા – અને 

ૃ�યારબાદ અ�ય લોકો માટ� માણસોના ં �પાદાન આ�યા. 
(એફ�સી ૪: ૭-૧૨ વાચંો.) જયાર� ઈ�એુ, “�ે�રતો, �બોધકો, 
�વુાિત�કો, પાળકો અને ઉપદ�શકો આ�યા” �યાર� તે  “સેવાના ં
કામને અથ � સતંોને સશ�ત કરવા” માટ� આપવામા ંઆ�યા. 
ફળદાયી સેવા માટ� દ�વના ંલોકોને સશ�ત અને �વત�ં 

ૃકરવા આપણા �પાદાનો અને અિધકારનો ઉપયોગ કરવા 
દ�વ ેઆપણને મડંળ�ના આગેવાનો તર�ક� તેડયા છે. આ 
��ૃવી પર દ�વના ં સેવકોના ં ��ુય �ગ થવા ટોળાનંે 
િશ�ણ, તાલીમ અને કાયશીલ કરવાનો �યેય રાખવો એ �
જ છે આગેવાનો� ંુસશ��તકરણ. આ કાય આપણી �થમ �
�ાથિમકતા છે અને તે એક અદ�તુ કાય છે!�

ુ�ણધમ� ૨ : �પાદાનો- ક����ત સેવાકાય�. ��વાઝ� કહ �ૃ
છે, “મડંળ�ના આગેવાન� ંુકામ મડંળ�ના સ�યોને 

ૃતેઓના ં�પાદાનોને પારખવા અને તેઓને તેઓના ં
�ૃપાદાનો સાથ ે�મેુળતા�વૂકની સેવામા ંસગં�ઠત �
કરવામા ં મદદ કરવા� ંુ છે.” (રોમન ૧૨:૩-૫ 
વાચંો). આ �ગે િવચારો- આપણી મડંળ�ઓમા ં
િવિશ�ટ સેવાઓ કરવા દ�વ ેમડંળ�ઓમા ંિવશષે 

ૃઅજોડ �પાદાનોથી ભર�રુ લોકો ��ુા છે.

ુ૩૩� ં સ�તાહ                                

ુ�વન ��તક
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ૃઆપ� ંુકામ તેઓના ં�પાદાનોને પારખવા અને 
તેઓનો અસરકારક ઉપયોગ કરવામા ંસહાયતા 

ૃકરવા� ંુછે. �પાદાનોની પારખ માટ� મદદ�પ થાય 
એવા કસોટ�પ�ો મોટ� સ�ંયામા ંઉપલ�ધ છે. છતા ં
પણ જો તમાર� પાસે તે કસોટ�પ�ો ઉપલ�ધ ના 
હોય તોપણ િનર��ણ અને વાતચીત વડ�, દ�વ ે

ૃલોકોને કયા �ે�મા ં�પાદાનો આ�યા છે તે શોધી 
કાઢવામા ંતમે તેઓને મદદ�પ થઇ શકો છો. એ ક�વી 
અદ�તૂ લાગણીસભર પળ છે ક� જયાર� મડંળ�મા ંએવા 

ૃલોકોને જો� ંુક� દ�વ ેઆપેલા �પાદાનોને પારખીને લોકો 
���તના ંદ�હમા ંકાયશીલ હોય.�

ુ�ણધમ� ૩: ઉ�કટ આ��મકતા. આખા િવ�મા ં ��ૃ�ધ 
પામતી મડંળ�ઓમા ં મોટા ભાગની મડંળ�ઓ દ�વના ં
�ખુને શોધનાર ધગશવાળા લોકોથી ભરાયેલી છે. દ�વ 
એવા લોકોને શોધે છે �ઓ દ�વના ંઆ��મક �વનથી ભર�રૂ 
થવાની ઉ�કંઠા ધરાવ ે છે. (એફ�સી ૫: ૧૮-૨૧ વાચંો). તેઓ 

ૂકયા ચો�સ �થના ક� મડંળ�ના છે તે બાબત દ�વ �યાનમા ં
રાખતા નથી. તેને બદલે તે તેઓના ં�દયોની ��થિત ક�વી છે તે 
�યાનમા ં રાખે છે. દ�વનો સવાલ છે, “તમાર� મ�યે માર� 

ુહાજર�ને સા� � ંુતમે ��ૂયા છો?” જો સવાલનો જવાબ હા, 
ચો�સ! છે તો દ�વ, તેમના વચન અને આ�મા થક�, તેઓને 
મળશ ેઅને તેઓને �પાતં�રત કરશ.ે આપણે એક એવા આ��મક 
વાતાવરણને ઉભા કરવામા ંસહાયતા કરવા� ંુછે ક� �યા ંઆપણા 
લોકો ઉ�કંઠતાથી દ�વની હાજર�ને �ા�ત કર� શક�.

ુ�ણધમ� ૪: કાયા��મક બધંારણ. તેનો સરળ અથ થાય છે ક� આપણી �
મડંળ�નો વહ�વટ એ �કારનો છે ક� �થી લોકોની આવ�યકતાઓને 

ૃ�રૂ� પાડવામા ંતે અસરકારક ર�તે મદદ�પ થાય છે. (�ે.�. ૬:૧-૮ 
વાચંો.) બધંારણ માણસો માટ� હોય છે, માણસો બધંારણ માટ� નથી 
હોતા. �બન- બધંારણીય મડંળ�ની માફક જ નબ�ં બધંારણ 
ધરાવનાર મડંળ� લોકોને �કુસાનકારક થઇ શક� છે. આપણે � હાસંલ 
કરવા ઈ�છ�એ છ�એ તે છે ��ુયવ��થત �પર�ખા�ંકત, આ�માના ં
માગદશનમા ંએવી ર�તે કાયશીલ થ� ંુ� લોકોની સેવા સાર� ર�તે � � �
કર� શક�. બાઈબલના સ�ય પર આધા�રત બધંારણીય વહ�વટ 
ધરાવનાર મડંળ�; મડંળ�ના �વન અને તેના િમશન સાથ ે વ� ુ
�ડાણ�વૂક જોડાવામા ંસહાય કર� છે.�

ુ ુ�ણધમ� ૫: આરાધનાની સેવાને ઉ��ે�રત કરવી. ત�ંર�ત અને ��ૃ�ધ 
પામનાર મડંળ�ઓમા ંસ�તાહમા ંિવ�ાસીઓ� ંુએકઠા થ� ંુતે �ેરણા, 
સલાહ �ચુન અને ક�ળવણી એનાયત કરવાનો સમય હોય છે. આ 
સભાઓમા ં આરાધના સ�વ, વચન �સુગંત અને આ�મા� ંુ કામ 
�પ�ટતા�વૂક� ંુહોય છે.(૧ કર��થીઓ ૧૪) િવ�ભરની મડંળ�ઓના ં�
િનર��ણો �ચૂવ ેછે ક� આમા�ં ંુકોઈ પણ ઉ�પાદન� ંુપ�રણામ નથી. 

ુ�ામીણ મડંળ�ઓ પણ છે ક� �ઓ �નવાણી ઢબના સસંાધનોનો 
ઉપયોગ કર�ને દ�વના ં�વનથી ઉ��ે�રત થયેલ વાતાવરણમા ં દર 
અઠવા�ડયે આરાધના કર� છે. અને િવ�લુ તકનીક� સસંાધનો ધરાવનાર 

ૂઘણી આ�િુનક મડંળ�ઓ પણ છે ક� �ઓ દ�વના ં�વનથી �ર થઈને �કૂ� 
અને ખાલી છે. આપણે � હાસંલ કરવા આગળ વધીએ છ�એ તે 

ૃબાઈબલના દ�વને �ણવા અને સ�ય અને �પામા ંચલાયમાન થઈને 
કામ કરવા તેમના આ�માને પરવાનગી આપવા માટ� સમિપ�ત સાચી 
અને ઉ�થી ભર�રુ આરાધના અને ભ��તનો સમય.�

આ પ�થર પર �ં માર� ુ

મડંળ� બાધંીશ, ને તેની 

ુ ુિવ��ધ હાદ�સની સ�ા� ં

જોર ન�હ ચાલે. 

મા�થી ૧૬:૧૮ 
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ુ ૂ ૂ�ણધમ� ૬: સવ��ાહ� નાના ં�થો. ��વાઝ કહ � છે, “િવકાસશીલ મડંળ�ઓએ નાના ં�થોની �
�યવ�થા પ�ધિતનો િવકાસ કય� છે �યા ં �ય��તગત ર�તે ���તી �ય��તઓ આ�મીય 
સ�દુાય, �યવહા�રક મદદ અને ઘિન�ઠ આ��મક સપંકને �ા�ત કર� શક� છે.” સવ�ાહ� નાના ં� �
�ૂથો માણસની �યોજના નથી પણ તે દ�વની �યોજના છે. પ�રવારો �ળૂ�તૂ ર�તે સવ�ાહ� �

ૂનાના ં�થો છે. (ઉ�પિ� ૨: ૧૮-૨૫ વાચંો).  હાલમા ંજ  �ટકારો કર�લ ઈઝરાયેલના લોકોને 
ૂદ�વ ેસવ�ાહ� નાના ં�થોમા ંગોઠ�યા હતા.(િનગમન ૧૮: ૧૩-૨૭ વાચંો). શ�આતની મડંળ� � �

ૂ ૃસવ�ાહ� નાના ં�થોના ંનેટવકમા ંગોઠવવામા ંઆવી હતી.(�ે. �. ૨:૪૨-૪૭ વાચંો). દર�ક � �
�ય��તને આવ�યક એવી સકળ(બહોળા ં�માણમા)ં સેવાને દર�ક �ય��ત �ા�ત કર� તેની 

ૂખાતર� કરવા માટ�નો તે સવ��ેઠ અને સૌથી અસરકારક માગ છે. આ �થો નવો કરારમા ં� �
જોવા મળતી પ�ધિતનો વફાદાર��વૂક અ�કુરણ કરતા હોવાને કારણે તેઓ �ાથના, � �
વચનના ંઅ�યાસ માટ� અને પ�રપકવ તથા �નુઃ: ઉ�પા�દત િશ�યોને તૈયાર કરવા �ાથિમક 
સદંભ� બની �ય છે.

ુ ુ�ણધમ� ૭: આવ�યકતા-ક����ત �વાતા��ચાર. આવ�યકતા- ક����ત �વુાતા�ચાર �ળૂ�તૂ �
ર�તે લોકોને તેઓના ંતાક�દની આવ�યકતાને સમયે મળ�-ંુ અને �યારબાદ તેઓની �િતમ 
પાયા�પ આવ�યકતા તરફ તેઓને દોર� જ�-ંુ તેઓના ંપાપો �ગે પ�તાવો અને ���તમા ં
તેઓનો િવ�ાસ �કુવો. ક�ટલીકવાર લોકોની તાક�દની આવ�યકતાઓ ખોરાક અને ઘરની 
માફક જ �ળૂ�તૂ હોય છે. અ�કુ લોકોને દ�વ અને ���તના ંદાવાઓ �ગે સવાલોના ંઉ�રની 

ુઆવ�યકતા હોય શક�. ત�પરાતં અ�કુ લોકો �ડા ભાવના�મક તણાવથી પીડાતા હોય શક� 
અથવા શાર��રક માદંગીઓથી પીડાતા હોય ક� �યા ં તેઓને િવ�ાસ અને �ાથનાની �

ૃઆવ�યકતા હોય.(�કૂ ૪:૧૬-૨૧). �વુાિત�કના �પાદાનનો ઉપયોગ �વુાતા �ચારની �
સેવાને ન�નૂા�પ કરવા, �ો�સા�હત કરવા અને ગિતશીલ કરવામા ંથવો જોઈએ. િવ�ભરમા ં
��ૃ�ધ પામતી મડંળ�ઓ �ઓ આવ�યકતામા ં હોય તેઓને ���તનો �ેમ દશાવવાના ં�
સમપણ માટ� �ણીતી છે. મહાન આદ�શને અ�કુરણ કરનારા ં િવ�ાસીઓ તર�ક� આપણે �
�થાિનક અને વિૈ�ક �તરમા ંઆવ�યકતાઓ �રૂ� પાડ�એ છ�એ અને �વુાતા �ગટ કર�એ �
છ�એ.

ુ�ણધમ� ૮: �ેમાળ સબંધંો. દ�વ ેતેમ� ંુરા�ય �ેમાળ સબંધંો પર આધા�રત થઈને કાયરત �
અને સ��ૃધ થવા રચના કર� છે. (મા�થી ૨૨: ૩૭-૪૦ વાચંો). એમા ંકોઈ આ�ય નથી ક� �યા ં�
લોકોને એવી લાગણીઓ ઉદભવ ેછે ક� તેઓને અ�ય લોકો �ારા �ેમ કરવામા ંઆવ ેછે તે 
મડંળ�ઓમા ંલોકો ખ�ચાય આવ ેછે. કોઈ પણ �ય��ત એકલતાનો અ�ભુવ કરવા ચાહતી 
નથી. દર�ક �થાનની મડંળ� પાસે એકલતાની “�બમાર�” �ગે ઈલાજ હોવો જોઈએ, અને તે 
આપણી પાસે છે – અને તે છે ���તનો �ેમ. (૨ કોર��થી ૫:૧૪ વાચંો ). ��ૃ�ધ પામતી મોટા 
ભાગની મડંળ�ઓમા ં� લોકો ભાગ લે છે તેઓ એકબી� સાથ ેઘિન�ઠ ર�તે જોડાયેલા હોય 
એવો અ�ભુવ કર� છે.  ��ૃ�ધ પામતી મડંળ�ઓની આગેવાની કર� ંુ�ચંુવાડાભ� ુનથી. �

ુઆપણે ક�વળ એ બાબતની ખાતર� રાખવાની છે ક� � સઘ�ં આપણે કર�એ તે એક ત�ંર�ત, 
�ુદરતી રા�ય� ંુવાતાવરણ સ�ન કરવા માટ� ક����ત હોય �ના ં�ળૂ અને પાયો �ેમમા ં
નાખવામા ંઆ�યા હોય.
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કંઠ�થ કરો:                                                                

“તેઓ �ેર�તોના બોધમા,ં સગંતમા,ં રોટલી 
ભાગંવામા,ં તથા �ાથનામા ં  �ઢતાથી લા� ુ�

ૃર�ા” (�ે. �. ૨:૪૨)

ચાવી�પ સ�ય: 

આપ� ંુ �યાન મડંળ� ��ૃ�ધ ન�હ પણ 
ુમડંળ�ની ત�ંર�તીમા ં હો� ંુ જોઈએ ક�મ ક� 

ુત�ંર�ત બાબતો ��ૃ�ધ પામે છે.

તમારા ં�િતભાવ: 

ુત�ંર�ત મડંળ� માટ� આ તમામ આઠ 
�ણુધમ� મહ�વના ં છે. તેમાથંી તમે 
તમાર� મડંળ�મા ં ક�ટલાને જોઈ શકો 
છો? ક�ટલા ં�ટૂ� છે?

અ�ય આગેવાનો સાથ ેમળ�ને તમાર� 
ુમડંળ�મા ં કઈ ર�તે ત�ંર�તીને �ા�ત 

કર� શકાય તે �ગે ��નુી ઈ�છા શોધો.

ુમડંળ�મા ંવ� ુત�ંર�તીનો િવકાસ કરવા 
તમે કયા પગલા ંલેશો તે લખો.

ુ�વન ��તક

ન�ધ
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ુ�વન ��તક

                                   યોહાન ૧૦:૧૦-૧૬ ; ૧ િપતર ૫:૨-૪

એક સાચા પાળકના ંલ�ણો

તે નાસી �ય છે, 

ક�મ ક� તે ચાકર છે, 

ેઅને ઘટાનંી 

તેને કંઈ �ચ�તા નથી. 

યોહાન ૧૦:૧૩

સારા અને ઈ�ર�ય આગેવાનો બનવા માટ� આપણે એક સાચા 
પાળકના ં �દયનો િવકાસ કરવાની જ�રત છે. બાઈબલ આપણને 
રા��શુીથી, આ�રુતાથી, બ�લદાન�વૂક અને અસરકારક ર�તે “દ�વના ં�
ટોળા� ંુ�િતપાલન કરવા” જણાવ ેછે.(૧ િપતર ૫:૨-૪ વાચંો.). �ાચીન 
ઈઝરાયેલના પાળકો લોકો� ંુપાલન સાર� ર�તે કરવામા ંિન�ફળ ગયા 
હોવાને લીધે તેઓને યિમ�યા �બોધક �ારા દ�વ ઠપકો આપે છે.( 
હઝક�યેલ ૩૪:૧-૧૦ વાચંો). ���તી આગેવાનો તર�ક� આપણે દ�વના ં
ટોળાનેં ઘણી સાવધાની અને કાળ��વૂક �િતપાલન કર�એ તે દ�વની �
���ટમા ંઘ� ંુજ મહ�વ� ંુછે. એક સાચા પાળકના ં�દયને �ા�ત કરવા 
અને દ�વના ંલોકોની સેવા તેમની ઈ�છા �માણે કરવા, આપણને મહાન 
પાળક, ઇ� ુ���તના ં�દયની આવ�યકતા છે.(�હ� ૂ૧૩:૨૦ વાચંો) તેના 
પોતાના િવષે ઉ�લેખ કરતા ઇ�એુ વણન કર�લ એક સારા પાળકના ં�
લ�ણો નીચે આપેલ છે.(યોહાન ૧૦:૧-૩૦ વાચંો). �ઓની આપણે 
સેવા કર�એ છ�એ તે લોકોને માટ� “આપ� ંુ�વન અપવા�”ંુ શીખીએ �
છ�એ �યાર� ચાલો આ લા�ણીકતાઓ તરફ આપ� ંુ�યાન ખ�ચીએ.

ે ે ે ે ે ુ૧. સાચો પાળક ઘટાનં નામ દઈન બોલાવ છ. ઇ�ના ં
ૃજમાનાની સ�ં�િતમા ં ઘટેાપંાળકો પોતાના ં ટોળાના ઘટેાનંે નામ 

આપતા હતા.તેઓ તેઓની સાથ ેરાત �દવસ રહત� ા હોવાને લીધે 
તેઓ તેઓની સાથ ેઘણા પ�ર�ચત થઇ જતા. સાચો પાળક તેઓને 
�ય��તગત ધોરણે ઓળખતો અને તેઓને નામ દઈને બોલાવતો. 
તે તેઓને નામ દઈને બોલાવતો એટ� ંુજ ન�હ પણ તે �ય��તગત 
ધોરણે કાળ� પણ રાખતો. એ જ �માણે ઇ� ુપણ આપણી સાથ ે
�યવહાર રાખે છે - તે આપણને નામ લઈને બોલાવ ે છે અને 
આપણી દર�ક આવ�યકતાને માટ� કાળ� રાખે છે. એ જ �માણે, 
આપણા ટોળામા ંરહલ� ા ંલોકોને �ય��તગત ર�તે ઓળખવામા ં
અને કાળ� લેવામા ંઆવ ેતે મહ�વ� ંુછે.

મોટા ભાગની મડંળ�ઓમા ંદર�ક �ય��તને સાર� ર�તે ઓળખ� ંુ
અને તેઓની આવ�યકતાઓની સ�ંણૂ કાળ� રાખ� ંુએક �
પાળક માટ� શ� નથી. પણ તમાર� સૌથી ન�કના લોકોને 
ઓળખવા અને કાળ� રાખવા જો તમે સમય આપો અને 
તેઓની સૌથી ન�કના લોકોને તેઓ તે �માણે કરવા� ંુ
તેઓને શીખવો તો તમે ટોળામાનંા દર�ક સ�ય� ંુ��ૂય 
અને કાળ� રાખવાના સ�ંકારનો િવકાસ કરશો. �ણુવ�ા 
સભર આગેવાની અને સઘળાની કાળ� રાખવામા ં

ૂઅિતશય સહાય�પ એવા નાના ં �થોમા ં સેવા હોવી 
આવ�યક છે. સાચા પાળકો દર�ક સ�યને ઓળખ અને 
સાર� કાળ� મળે એવા વાતાવરણને સ�ન કરવા 
ખતં�વૂક કાયશીલ રહ � છે. (૧ કર��થી ૧૨:૨૫-૨૬ � �
વાચંો).

૨. સાચા ંપાળકો ટોળાની આગળ ચાલે છે અને 
તેઓને બહાર દોર� �ય છે.  યોહાન ૧૦ ના ં 
��ટાતંમા ંદ�વના ંલોકો માટ� તેમની કાળ� સાથ ે
ઇ� ુ ફરોશીઓની લાગણીહ�ન આગેવાનીનાં

ુ૩૪� ં સ�તાહ                                
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ુિવરોધાભાસને ર� કર� છે. (યોહાન ૧૦:૧-૧૬). 
તેઓ �વાથ� ઢ�ગીઓ હતા �ઓ ક�વળ �ઝૂંવણ 
અને દોષારોપણ લાવતા હતા. તેઓની નકાર અને 
અ�યાયી આગેવાનીથી િવપર�ત ઈ�એુ �પ�ટ અને 
�ેમાળ કાળ� રાખનાર આગેવાનીનો ન�નૂો 
આ�યો.  એક સાચો પાળક, ઈ�એુ ક�,ંુ તેના ંટોળાનેં 
અ�કુરણીય એવો મજ�તૂ અને ��થર આગેવાન �રુા 
પડ� છે, એવો � તેઓને �ેમ કરતો હોય અને સાર� ર�તે 
તેઓને દોર� લઇ જતો હોય. ઈ�નુી માફક આપણે પણ 
આપણા લોકોને મજ�તૂી અને ��થરતામા,ં �પ�ટ દશન �
આપીને અને આ��મક પોષણ�પી લીલા ં ભીડમા ં દોર� 
જવા� ંુછે. (ગીતશા� ૨૩:૧-૨ વાચંો).

૩. સાચા પાળકનો સાદ �ણીતો અને ભરોસાપા� હોય છે. 
જયાર� પાળક તેના ંટોળાનેં �રુ�ા અને સ�ં�ુ�ટના ં�થાન �ધુી 
લઇ જવાના કાયમા ં�ય�ત રહ � છે �યાર� તેઓને ખાતર� થાય �
છે ક� તેઓ તેના પર ભરોસો રાખી શક� છે. માટ�, જયાર� તેઓ 
તેનો સાદ સાભંળે છે �યાર� તેઓ તેની પાછળ ચાલે છે. (યોહાન 
૧૦:૩-૫ વાચંો).  જો આપ� ંુ �વન ભરોસાપા�તાના ં
ઇિતહાસથી ભર�� ુહોય તો આપણા લોકો આપ� ંુઅ�કુરણ કરવા 
હમંેશા જોડાયેલા રહશ� .ે સ�યવાદ� અને �સુગંત રહ�ને આપણે 
હમંેશા તેઓનો સાચો ભરોસો �ા�ત કરવાનો છે. વચન અને 
કાયમા ંજયાર� આપણે આપણા ટોળાનેં વફાદાર રહ�એ છ�એ �યાર� �
આપણે તેઓના ંભરોસાને �તીએ છ�એ. આપણા વચનમા ંઅને 
આ�મામા ં અિતશયો��ત અને ખાલી વાયદાઓના આડબંરને 
પગપેસારો કરતા હમંેશા રોકવા� ંુછે. જયાર� આપણે આપણા લોકોને 
વાયદો આપીએ તો તે �માણે કરવા� ંુપણ છે. લોકોના ં�વનમા ં
આગેવાન હો� ંુએક પિવ� ભરોસો છે અને તેને સહજતાથી લેવા� ંુ
નથી. (૧ િપતર ૫: ૨-૩ વાચંો).  ઘટેા ંસહલ� ાઈથી િવખેરાઈ �ય છે - 
લોકો પણ એવા જ છે. ચાલો તેઓની કાળ��વૂક અને િનરંતર �
દોરવણી કર�એ.

ુ ુ૪. ટોળાની �ર�ા માટ� સાચો પાળક પોતા� ં�વન હોમી દ� છે. ઈ�એુ 
ક� ંુક� � ઘટેાનો મા�લક નથી તે ચાકર જયાર� ટો�ં સકંટમા ંહોય �યાર� 
તેઓને છોડ�ને નાસી �ય છે.(યોહાન ૧૦:૧૨-૧૩ વાચંો). પણ � 
ઘટેાનો મા�લક છે અને તેઓને �ેમ કર� છે તે પાળક ઘટેાનંે �કુસાન કર� 
શક� એવા કોઈપણ જગંલી પ� ુક� ચોર સાથ ેલડવા માટ� પણ તૈયાર થઇ 
�ય છે ક� �થી તે તેઓની �રુ�ા અને જતન કર� શક�. હા ચો�સ, 
આપણે �ણીએ છ�એ ક� �� ુઇ� ુ���ત, આપણા ��ુય ઘટેા ંપાળક� 
આપણને પાપ અને ��ૃ� ુ� આપણા શ�ઓુ છે તેઓથી છોડાવવા અને 
બચાવવા સ�ંણૂ �ક�મત �કૂવી છે.(યોહાન ૧૦:૧૧ વાચંો) પાળકો તર�ક� �

ુઆપણે આપણા ��નુા ન�નૂા� ંુઅ�કુરણ કરવા� ંુછે અને �ઠાણા, 
જોખમ અને િવનાશથી આપણા લોકોને બચાવવા માટ� આપણા �વનો 

ૃહોમી દ�� ંુજોઈએ. ���તની �પા અને સ�યની ભર�રુ�મા ંઆપણે તેઓની 
ૂબ�લદાન�વૂકની સેવા કર� ંુજોઈએ. સ�ય િસ�ધાતંોથી તેઓને �ર ખ�ચી �

ુ ુજનાર અથવા એવા લોકો ક� �ઓ તેઓનો ��પયોગ કર� ક� શોષણ કર� 
ુએવા અવાજો સાભંળવાથી �ર રહવ� ાની ચેતવણી આપણે તેઓને આપ� ંુ

જોઈએ. અને એ પણ ક� આપણે તેઓના ંલાભને માટ� કામ કરવાને બદલે 
આપણા લાભને માટ� કામ શ� કરવાના ં“ ચાકરના આ�મા” ને આપણા 

ુદ�વ� ં� ટો�ં તમારામા ંછે 

ુતે� ં�િતપાલન કરો... 

ુ ેઅને ��ય ઘટા ંપાળક

 �ગટ થશે �યાર� મ�હમાનો 

કદ� પણ કરમાઈ ન જનાર 

ુ�ગટ તમને મળશે. 

૧ િપતર ૫:૨,૪  
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ુ�વન ��તક

�વનમા ંકાય કરવાની અ�મુિત આપવાની નથી. (૧ િપતર ૫:૨). આપણા �હતને બદલે �
તેઓના ં �હતને �થમ �યાનમા ંરાખનાર એક િન:�વાથ સેવકનો ન�નૂો અને સેવા આપણે �
આપવા� ંુછે. (માક ૧૦:૪૫ વાચંો).�

ુ૫. એક સાચો પાળક તેના ટોળાનેં ભર�ર �વનમા ંદોર� �ય છે. ગીતશા� ૨૩મા ંરા� દાઉદ 

��નુે પોતાના પાળક તર�ક� સબંોિધત કર� છે, � તેને ભર�રુ� અને તાજગીના �થાનમા ંદોર� 

લઇ �ય છે.(ગીતશા� ૨૩ વાચંો). ઈ�એુ ક� ંુક� એક સારા પાળકની માફક તે પોતાના ંલોકોને 

તાજગી અને ભર�રુ�થી ભર�લ િવ�લુ �વનમા ંદોર� લઇ જશ-ે તેમનામા ંસવ સપં�તા� ંુ�
�વન. આ �કારની પાળક�ય સેવાનો ઉ�લેખ કરતા, ધ ને�સન �ટડ� બાઈબલ જણાવ ેછે, “ 

�ટંુારાઓ �વન લઇ લે છે; પાળક તે આપે છે. િવ�લુતા� ંુ�વન તારણ, પોષણ, સા�પ� ંુ

વગેર�નો સમાવશે કર� છે.”

� �વનની દોરવણી ઇ� ુકર� છે તે તેના લોકોને અનતં �વનમા ંપહ�ચાડનાર હોય છે- 

ના ક�વળ અસીિમત �વન પણ �વગ�ય �ણુધમ�થી ભર�લ �વન. ગીતશા� ૨૩ મા ંએક 

પાળક ���ટ કર� છે, ના ંપોતાના ��ુતકમા ં�ફ�લપ ક��લર, � પાળક અને વા�તિવકતામા ં

ભરવાડ પણ છે તે પોતાના ટોળાનેં જોઇને થતા આનદંને યાદ કર� છે, “મારા ટોળાનેં સ��ૃધ 

અને �ગિત કરતા જોઇને થતા આનદંથી મોટો આનદં કોઈ નથી. તેઓને ��ૃત થયેલા જો� ંુ

એક �ખુદાયી સમય હોય છે.” દ�વના ં��ૂયવાન લોકોની સેવા કરવાના ં  િવશષેાિધકાર/ 

જવાબદાર�ને એક સાચો આ��મક પાળક એ �જુબનો ���ટકોણ રાખે છે. ઇ�,ુ ��ુય ઘટેાપંાળક, 

��ુકળતાથી આશીવા�દત �વન તેમના લોકોને આપવા માટ� આ�યા.(યોહાન ૧૦:૧૦; ૧ �
યોહાન ૩:૮ વાચંો). મહાન પાળકની િનગરાની હઠ� ળ કામ કરનાર પાળકો તર�ક� આપ� ંુકામ 

એ છે ક� આપણે આપણા લોકોને ઘિન�ઠ, સતત વળગી રહન� ાર, �વતં અને �ેમાળ ���ત 

સાથનેી એકતામા ંદોર� જઈએ. આપણે તે કામ દ�વના ંવચનો� ંુિશ�ણ અને ન�નૂો આપીને, 

ઈ�છા અને સામથ તથા પ�ર��ુ ર�તો વડ� કર�એ છ�એ. આપણે આપણા ટોળાનેં વચન અને �
આ�માની તાજગીથી ભર�રૂ નદ�ઓ અને લીલા ંભીડમા ંદોર� જવા� ંુછે.

આપણે તેમના ંટોળા� ંુકઈ ર�તે �િતપાલન ક� ુતે �ગેનો �હસાબ એક �દવસે ��ુય ઘટેા ં�
પાળકને આપી�.ંુ જો આપણે ટોળા� ંુસાર� પેઠ� �િતપાલન ક� ુહોય તો આપણને વાયદો �
આપવામા ંઆ�યો છે ક� આપણા �ેમાળ �� ુઇ� ુતરફથી આપણને મોટો બદલો મળશ.ે 

તેનાથી િવશષે � ંુહોય શક�! (૧ િપતર ૫:૪ વાચંો).
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કંઠ�થ કરો:                                                                

દ�વ� ંુ� ટો�ં તમારામા ંછે તે� ંુ�તીપાલાન 
કરો, અ�ય�� ંુ કામ ફરજ પડ�ાથી ન�હ 

ુપણ �શુીથી કરો, નીચ લોભને સા� ન�હ, 
પણ હ�સથી કરો; વળ� તમને સ�પેલા ટોળા 
પર ધણી તર�ક� ન�હ, પણ તમે તે ટોળાનેં 
આદશ�પ થાઓ. જયાર� ��ુય ઘટેાપંાળક �
�ગટ થશ ે�યાર� મ�હમાનો કદ� પણ કરમાઈ 
ન જનાર �ગુટ તમને મળશ.ે (૧ િપતર 
૫:૨-૪ )

ચાવી�પ સ�ય: 

જો આપણે સારા અને ઈ�ર�ય આગેવાનો 
થ� ંુ હોય તો મહાન પાળક, ઇ� ુ ���તે 
આપેલ ન�નૂા �માણેના ં એક સાચા 
પાળકના ં�દયનો િવકાસ કરવો પડશ.ે

તમારા ં�િતભાવ: 

તમારા લોકો માટ� એક સાચા પાળક 
ુથવા સા� ઇ� ુતમને �દય આપે એ 

�ાથના દરરોજ કરો.�

દ�વના ં ટોળાના સાથી પાળકો તર�ક� 
ુએક બી�ને સા� �ાથના કરવા �

તમારા �ે�ના ં અ�ય પાળકો સાથ ે
એકઠા થાઓ.

સાફ ���ટકોણથી તમારા લોકો તરફ 
જોઇને પોતાને �છૂો, “ઈ�એુ મને 
�ઓની સેવા કરવા બોલા�યો છે 

ુ ુતેઓને સા� � ંકઈ ર�તે મા�ં �વન ુ
ુ�ણૂ ર�તે અપ� શ�ં?”�

ુ�વન ��તક

ન�ધ
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ુ�વન ��તક

મા�થી ૧૬:૧૮; એફ�સી ૩:૨૦-૨૧ વાચંો

ુનવી મડંળ�ની �થાપના કઈ ર�તે કર�ં

ુમ� રો��,ં અપોલોસે 

ુપાણી પા�;ં 

પણ દ�વે ��ૃ�ધ આપી.

(૧ કોર��થી ૩:૬)

વતમાન જગતમા ંદ�વના ંકાય�� ંુ��ુય ક��� �થાિનક મડંળ�ઓ છે. �
ૂઆ જગતમા ંમડંળ� એક સૌથી િવશાળ અને સૌથી �રના �દ�શોને 

ુ�તર� લેના� નેટવક છે. ઈ�એુ વાયદો કય� છે ક� તેમની ખર� મડંળ�ને �
- તેમને સમિપ�ત સવ �થળના સઘળા ંલોકોના ંસમાવશેથી બનેલ સ�હૂ  �
- તેમના �ારા બાધંવામા ંઆવશ ેઅને શતેાનના ંસઘળા ં�મલાઓનો તે ુ
સામનો કરશ.ે  (મા�થી ૧૬:૧૮ વાચંો).

  જો તમે એક વષ �ધુી ટક� એ� ંુકોઈ કામ કરવા ઈ�છતા હોય તો, �
�લછોડ વાવો. તમારા ંઆખા �વન પયત ટક� એ� ંુકોઈ કામ કરવા �
તમે ઈ�છતા હો તો ઝાડ રોપો. જો તમે સદાકાળ ટક� એ� ંુકોઈ કામ 
કરવા ઈ�છતા હોય તો મડંળ� �થાપો! �ઓ મડંળ�ઓની �થાપના અને 
પોષણ કર� છે તેઓ પાસે ઈ�નુા ચરણો સમ� �કુવા ઘણા સદાકાલીક 
ફળ હશ.ે (યોહાન ૧૫:૮ વાચંો). 

ઇ� ુ���ત મડંળ�ના િશર છે. (એફ�સી ૧:૨૨; ૫:૨૩;કોલો�સી ૧:૧૮ 
વાચંો). મડંળ� �ારા દ�વ પોતા� ંુમહાન �ાન �ગટ કર� છે.(એફ�સી 
૩:૧૦ વાચંો). મડંળ�ને ���તની ક�યા તર�ક�નો ઉ�લેખ કરાયો છે. 
મડંળ�ના એક �ેમાળ પિત તર�ક� ઇ� ુતેમની મડંળ�ને તેની સઘળ� 
અ��ુ�ઓમાથંી ��ુધ કર� ર�ા છે ક� �થી મડંળ� તેની સઘળ� ચમક 

ુઅને �દંુરતાએ તેમની સમ� ર� કરવામા ંઆવી શક�.(એફ�સી 
૫:૨૫-૨૭ વાચંો). મડંળ�ને ���તના ંદ�હ તર�ક� પણ ઉ�લેખ કરાયો 
છે. મડંળ� વડ� ઇ� ુપોતાનો �ેમ અને સામથ આ જગતને દ�ખાડ� �
છે.(કોલો�સી ૧:૨૪ વાચંો). 

આખા જગતમા ંમડંળ� પોતા� ંુ�િત�બ�બ ���તમા ંિવ�ાસ 
ૂધરાવનાર �થાિનક લોકોના ં�થમા ંજોઈ શક� છે. �યાનમા ંલો ક� 

�ે�રત પાઉલના ંઘણા પ�ો અ�કુ ચો�સ શહર� ોમા ંએકઠ� 
મળતી મડંળ�ઓને લખવામા ંઆ�યા હતા.(રોમન ૧:૬; ૧ 
કોર��થી ૧:૨; ૨ કોર��થી ૨:૨; ગલાતી ૧:૨; એફ�સી ૧:૧; 
�ફલી�પી ૧:૧; કોલો�સી ૧:૧; ૧ થ�ેસ ૧:૧; ૨ થ�ેસ ૧:૧ વાચંો) 

તેઓની કાળ� હઠ� ળ �કૂવામા ં આવલે મડંળ�ની 
�રુ�ા અને �િતપાલન પાળકોએ કરવા� ંુછે.(૧ િતમોથી 
૩:૫ વાચંો). પાળકો અને વડ�લો �ઓ દ�વના ંટોળા� ંુ
�િતપાલન કરવાના ંતેઓના ંતેડામા ંવફાદાર છે તેઓ 
��ુય પાળક, ઇ� ુ ���ત પાસેથી મ�હમાનો �ગુટ 
આનદંથી �ા�ત કર� શકશ.ે  (૧ િપતર ૫:૨-૪).

ુય�શાલેમની �થમ મડંળ� �વુાિત�ક મડંળ� 
હતી. હક�કતમા,ં લોકો દરરોજ ���તના ં િવ�ાસમા ં

ૃઉમેરાતા હતા. (�ે. �. ૨:૪૭ વાચંો). જગતની ��યેક 
�ય��તને ઇ� ુ ���તની �વુાતા �ગટ કરવાના ં�
��નુા આદ�શને શ�આતના ં િવ�ાસીઓએ 
ગભંીરતાથી લીધો હતો. (માક ૧૬:૧૫ વાચંો). �
તેઓ �વુાતાનો �ચાર અને નવી મડંળ�ઓની �

ૃ�થાપના કરતા ફયા. ( �ે. �. ૮:૪; ૩ યોહાન ૭).�

ુ૩૫� ં સ�તાહ                                
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ૂ��ૃવી પર દર�ક લોક�થના ંલોકો મ�યે ���તના ં
અ�યુાયીઓની સગંતીઓની �થાપના કર�ને 
વતમાન સમયમા ં આપણે ���તના ં આદ�શ� ંુ�
પાલન કર�એ છ�એ. (મા�થી ૨૮:૧૯; રોમન ૭:૯-
૧૦ વાચંો)

ઉ�ર ભારતમા ં સ��યતા�વૂક મડંળ�ઓની �
�થાપના કરનાર એક ટ�મ �ારા નીચેનો ન�નૂો 
�ાથના�વૂક તૈયાર કરવામા ંઆ�યો છે. આ જગતનો � �
એવો �હ�સો છે ક� �યા ં�વુાતાની સા�ીની ખોટ હોય �

ૂએવા વણખેડાયેલા લોક�થો �યા ંરહલ� ા છે. આ પાઠમા ં
ુર� કરવામા ંઆવલે ન�નૂો ભારતના મડંળ� �થાપકો 

�ારા તૈયાર કરાયો છે, બાઈબલના િસ�ધાતંો અને ઈ�નુા 
િશ�યો નવા �ે�મા ં�ય તે પહલ� ા ંઈ�એુ આપેલ �ચૂનોના 
આધાર� તૈયાર કરાયો છે. (મા�થી ૧૦:૧૧-૧૩; �કૂ ૧૦:૧-૯).

મ◌ંડળ�ઓની �થાપના માટ� અ�ય ન�નૂાઓ પણ છે � 
તેની માફક સારા છે. ઘણી મડંળ�ઓ �વુાિત�ક બાઈબલ 
અ�યાસમાથંી ઉદભવી છે. અ�ય મડંળ�ઓ ઘરના ં નાના ં
�ૂથોમાથંી ઉદભવી છે. પિવ� આ�માના ંમાગદશનમા ંરહ�ને � �
તમે ઘણી મડંળ� �થાપનાની ��હૂરચનાઓમાથંી કોઈ પણ પસદં 

ૃકર� શકો છો. મહ�વની બાબત એ છે ક� દ�વની �પાથી, તમે મડંળ� 
�થાપક બનવા સમિપ�ત થાઓ. 

ૂઉ�ર ભારતના વણખેડાયેલા લોક�થો મ�યે કામ કરતા 
અમારા ભાઈઓએ તૈયાર કર�લ નવી મડંળ� �થાિપત કરવાના ં
પગલાનંી �પર�ખા અહ� છે. 

૧. દ�વ પાસેથી દશ�ન �ા�ત કરો. આ હમંેશા �થમ પગ� ંુછે. દ�ખીતી 
ર�તે તમે દ�વ તરફથી મળતા તેડાને છ�નવી શકતા નથી. છતાપંણ 
તમારા �ારા તેમના હ�� ઓુની �િૂત� માટ� તેમને આમ�ંણ અને તમારા 
�વન� ંુસમપણ કર� શકો છો. ક�ટલીકવાર દ�વ તમારા ં�દયોમા ંકોઈ �
શહર�  અથવા લોકોને �કુશ.ે પિવ� આ�માની આ �ેરણાને સાભંળો 
અને �િતભાવ પણ આપો. (નીતીવચન ૨૯:૧૮ વાચંો).

૨. એક ટ�મને તાલીમ આપો. જયાર� ઈ�એુ પોતાના િશ�યોને બહાર 
મોક�યા �યાર� તેઓને બ�બેની જોડ�મા ંમોક�યા. મડંળ�ની શ�આતથી 
જ ટ�મમા ંસેવા કરવાને લીધે મડંળ�ને મજ�તૂ પાયા પર શ� કર� 
શકાશ.ે (૨ િતમોથી ૨:૨)

૩. સેવા�ે�ને ઓળખો. તમારો આવકાર અને ��વકાર કરવામા ંઆવ ે
એવા લોકો ક� શહર� મા ં�� ુતમાર� આગળ જશ.ે( �કૂ ૧૦:૮).

૪. અડચણ�પ “બળવાન”ને ઓળખી કાઢો. દર�ક શહર�  ક� ગામમા ંલોકોને 
સદ�ઓથી �ધકારમા ંરાખી �કૂનાર શતેાિનક શ��તઓ હોય છે. ઇ� ુ
���તની ��તુા હઠ� ળ �વવા અટકાવનાર તમારા ં લ�યાકંના ં
કાય�ે�મા ંરહલ�  આ�માને પારખવા માટ� પિવ� આ�મા તમને પારખનો �
આ�મા આપે એવી �ાથના કરો. �યારબાદ ઇ� ુમાટ� િવજયઘોષનો દાવો �

ુકરતા આ “બળવાન”ની સામે આ��મક સામથથી તેની િવ��ધ ઉભા �
થાઓ.

ુતેમને ���ત ઇ� 

�ારા મ�હમા હો. 

(એફ�સી ૩:૨૧)
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ુ“�ઓ, શ�નુા બધા પરા�મ પર મ� તમને અિધકાર આ�યો છે અને તમને કશાથી પણ ઈ� 

થશ ેન�હ.” (માક ૩:૨૭ ; �કૂ ૧૦:૧૯ વાચંો).�

૫. તમારા લ�યાકંના ંકાય��ે� માટ� ઉપવાસ અને �ાથ�નાયા�ા કરો. �યા ંતમે નવી મડંળ� 

�થાિપત કરવાનો ઈરાદો રાખો છો તે ચો�સ �થળે �ઓ. તે �ે�મા ંઅસરકારક સેવા કઈ ર�તે 

કર� શકાય તે �ગે પિવ� આ�માના ંમાગદશનને �છૂતા ંતે �ે�મા ંપગપાળા ચાલો. �ાથના � � �
ુકરતી વળેાએ િવ�ાસથી �હર�  કરો ક� તે �ે�મા ંદ�વના ંરા�યના ફ�લાવાને સા� એક નવી 

મડંળ�ની �થાપના �યા ંકરવામા ંઆવશ.ે (યહો�આુ ૧:૩ વાચંો).

ુ૬. �હણશીલ લોકો અને “શાિંત��ો”ને શોધી કાઢો. અ�કુ ચો�સ �થાન માટ� જો દ�વ ેતમને 

�ેરણા આપી છે તો તમારો �ગીકાર કરવા તેમણે લોકોને પણ તૈયાર કર� દ�ધા છે. અને તમને 

િવશષે ર�તે સહાય કરવા એક �યહા�મક �ય��તને, “શાિંત ��ુ”ને તૈયાર કર� ર�ા છે. શાિંત 

��ુના ંઘરમા ંરહો. તેમના ઘરમા ંક� �હણશીલ લોકોના ંઘરમા ંમડંળ�ની શ�આત કરો. (મા�થી 

૧૦:૧૧-૧૩;�કૂ ૧૦:૫-૯).

ુ૭. �વાતા� �ગટ કરો અને લોકોને ���તના ં િવ�ાસમા ં દોર� લાવો. દર�ક મડંળ� તેની 

શ�આતથી જ �વુાતા �ગટ કરનાર� હોવી જોઈએ. લોકોને �વુાતા પહ�ચાડવા� ંુકામ એક � �
નવી મડંળ�� ંુઆ��મક DNA- રંગ��ૂોના ંએક ભાગ�પ હો� ંુજોઈએ. �વુાતા �ચાર કરવામા ં�
તમારો ઉ�સાહ નવા િવ�ાસીઓ ક� �ઓને તમે અ�ય લોકોને ���ત પાસે તેડ� લાવવા તાલીમ 

આપશો તેઓ સમ� એક ન�નૂા�પ થશ.ે

ૂ ે૮. િનકટના ં�થન િશ�ય બનાવો. �હણ કરનાર લોકોને તેઓના ંિમ�ો અને સગાઓંને ���ત 

પાસે લાવવા િશ�ણ આપો. (મા�થી ૪:૧૯ વાચંો). િવશષે �સગં ( �મ ક� શાિંત��ુના ંઘરમા ં

�વુાતા �ચારની સભા ક� �વુાિત�ક બાઈબલ અ�યાસ) િમ�ોની આિત�યસ�કાર અને આમ�ંણ �
ૂમાટ�ની તક �રૂ� પાડશ.ે �ઓને તમે તાલીમ આપો છો તે �ારં�ભક �થ પર હાથ �કૂો અને 

તેઓને તેઓના ંપ�રવારો અને િમ�ોને ���ત માટ� �તવા કાયની સ�પણી કરો. (૨ િતમોથી �
૧:૬).

ુ૯. ન�� કર�લ તાર�ખે નવી મડંળ�નો આરંભ કરો. આ �બ��એ, �યા ં�ધુી પિવ� આ�મા જણાવ ે

ન�હ �યા ં�ધુી, �હર� ાતની એક મા� ર�ત તમારા �ખુના ંશ�દો રહશ� .ે તમારા ંિનકટના લોકો ક� 

�ઓને તમે તાલીમ આપી છે તેઓ પોતાના ચો�સ �ભાવના �ે�ોમા ંજઈને નવી મડંળ�ની 

�થમ સભામા ંપોતાના િમ�ો, પ�રવારો અને સાથી કાયકરોને આમ�ંણ આપે છે.�

ુ૧૦. આ��મક આગેવાનોને પારખો અને તેઓની િનમ�કં કરો. તમે તાલીમ આપેલ િનકટના 

�ૂથમા ંએવા લોકો રહશ�  ે�ઓ આ��મક આગેવાનો તર�ક� ઉભર� આવશ.ે તેઓને ઓળખી કાઢો, 

મડંળ�ની આગેવાની માટ� જ�ર� લાયકાતો �ગે તેઓને િશ�ણ આપો, તેઓને કાય� કરવા 

િનમ�કંુ કરો. ન�ધ કરો ક� પાઉલે િતતસને મા� મડંળ�ઓની �થાપના કરવા� ંુકામ સ��� ંુ

નહો� ંુપણ �યા ંમડંળ�ઓની �થાપના કરવામા ંઆવી હતી તે દર�ક નગરમા ંઆગેવાનોની 

િનમ�કંુ કરવા� ંુકામ પણ સ��� ંુહ�.ંુ( િતતસ ૧:૫-૯ વાચંો).

૧૧. દ�વ તરફના એક નવા દશ�નથી લઈને તે કામ ફર�થી કરો. આ પાઠ વાચંનારા લોકોમા ં

એવા પણ લોકો છે ક� �ઓ મા� મડંળ� �થાપકો બનશ ેએટ� ંુજ ન�હ પણ મડંળ� �થાપનાની 

ચળવળો શ� કરવાના ંકામમા ંતેઓનો દ�વ ઉપયોગ કરશ!ે ઉપરો�ત કથન વાચંતી વખતે જો 

તમારા �દયમા ંકોઈ હલચલ થઇ હોય તો દ�વના ંમ�હમાને અથ � અનેક મડંળ�ઓની �થાપના 

કરવાના ંકામ માટ� તમને સ�જ કરવા તમારા �વનમા ંઆ�માના ંકાયને �હણ કર� લો.�
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કંઠ�થ કરો:                                                                

હવ ે � આપણામા ં કાય કરનાર સામ�ય � �
�માણે આપણે માગીએ ક� ક�પીએ તે કરતા,ં 

ુઆપણે સા� ��ુકળ કર� શક� છે, તેમને 
���ત ઇ�મુા ંતથા મડંળ�મા ંસવકાળ �ધુી �
પેઢ� દરપેઢ� મ�હમા હો.આમીન.             
(એફ�સી ૩:૨૦-૨૧).

ચાવી�પ સ�ય: 

��ૃવી પર દ�વના ંકાય�� ંુક����થાન મડંળ� 
છે. મહાન આદ�શની �િૂત�કરણ માટ�� ંુ
આવ�યક ઘટક મડંળ�ઓની �થાપના છે.

તમારા ં�િતભાવ: 

અ�કુ ચો�સ �દ�શ �યા ંતે એક નવી 

મડંળ�ની �થાપના કરવા �ારા 

પોતાનો મ�હમા �ગટ કરવા ઈ�છતા 

હોય તે� ંુદશન દ�વ તમને આપે એવી �
�ાથના કરો.�

અગાઉથી તમે દ�વને જણાવો ક� મડંળ� 

�થાપના કરવાના ંતેમના તેડાને તમે 

આધીન થશો.

ુનવી મડંળ� �થાિપત કરવા� ંુ તે� ં

જયાર� તમે દ�વ પાસેથી મેળવો છો, 

�યાર� નવી મડંળ�નો આરંભ કરવાના ં

યો�ય પગલા ંલેવાની તરત શ�આત 

કરો.

ુ�વન ��તક

ન�ધ
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મા�થી ૨૮:૧૯; યોહાન ૮:૩૧; ૧૩:૩૫; ૧૫:૮ વાચંો

િશ�યો બનાવવા

માટ� �ઓ અને 

સવ� દ�શનાઓને 

િશ�યો બનાવો. 

મા�થી ૨૮:૧૯

એક ���તી િશ�ય ઈ�નેુ �ેમ કર� છે, હમંેશા તેમને માન અને 
મ�હમા મળે એવા ���ટકોણથી  તેમના ંવચન, ઈ�છા અને માગ�� ંુ
િશ�ણ મેળવ ેછે. ઇ� ુતેમના અ�યુાયીઓને પ�રપકવ િશ�યો થવા અને 
અ�યોને પ�રપકવ િશ�યો કરવા જણાવ ેછે. તે કામ કરવા માટ� આપણે 
બાઈબલ અ�સુારની િશ�યતા � ંુછે તે અને આપણે �ઓની સેવા કર�એ 
છ�એ તેઓને સાચા િશ�યો થવામા ંકઈ ર�તે મદદ�પ થઇ શકાય તે 
શીખ� ંુપડશ.ે  

“િશ�યની હ�� ડ�કૂ” સ�ંહમા,ં બાઈબલ અ�સુારની િશ�યતા 
�ગેનો ઉ�લેખ આ �માણે કરાયો છે, “���ત માટ�ના ં�ેમથી �ે�રત, 
આ�ા�ંકત િવ�ાસમા ં�ડા ઉતર�લ, દ�વના ંવચનથી દોરવાતા અને 
પિવ� આ�માના ં સામથથી ભર�લ.” ઇ� ુ તેમના ં અ�યુાયીઓને �
�પ�ટતાથી આ�ા આપે છે ક� તેમની માફક જ તેઓ પણ િશ�યો 
બનાવ.ે(મા�થી ૨૮:૧૮-૨૦). ���તમા ં વફાદાર િવ�ાસીઓને ઇ� ુ
���તના ંપ�રપકવ અને ફળદાયી િશ�યો બનવા કઈ ર�તે ઘડવા તે 
�ણવામા ંઆ પાઠ મદદ કરશ.ે

૧. ઈ�એુ તેમના ં િશ�યોને ચો�સતાથી તેમ� ંુઅ�કુરણ કરવા 
તેડયા. ઇ�નુા ંસમયમા,ં સભંિવત િશ�યોએ અ�કુ ચો�સ રા�બી� ંુ
અ�કુરણ કરવા પરવાનગી લેવી પડતી. રા�બી� ંુઅ�કુરણ કરવા, 
તેમના ંઉપદ�શોને સાભંળવા અને તેના �વા થવા માટ�ની પદવી 
�િુશ��ત અને મોભાધાર �ય��તઓ માટ� અનામત રાખવામા ં
આવતી. પણ ઈ�એુ કંઈક ત�ન અસાધારણ કામ ક�.ુ તે તેના ં�
સભંિવત િશ�યો પાસે ગયા ંઅને તેમ� ંુઅ�કુરણ કરવા તેઓને 
તેડયા.(મા�થી ૪: ૧૮-૨૨). તેમણે સાધારણ લોકોને તેડયા અને 
તેઓને અસાધારણ લોકો બના�યા.ં પ�રપકવ અને ઘણા 
અસરકારક િશ�યો બનાવવા �ઓને �� ુતેડ� છે તેઓને �� ુ
આપણને દ�ખાડ� તેવી �ાથના આપણે કર� ંુજોઈએ અને “ �
તેઓને તેડવા જોઈએ.” તેઓ આપણી પાસે આવ ે તેની 
આપણે રાહ જોવાની નથી. આપણે તેઓની પાસે જવા� ંુછે 
અને આ��મક બદલાણના ંઆ જોમવતંી યા�ામા ંતેઓને 
તેડવાના છે. પોતાના ં��ૂયનો તેઓ ઘિન�ઠતાથી અ�ભુવ 
કરશ,ેઅને આપણી આગેવાની હઠ� ળ આવ� ંુતેમના માટ� 
સ�માનની બાબત ગણાશ.ે

૨. ઈ�એુ પોતાના િશ�યોને પોતાની સાથ ેરહવ� ા તેડયા. 
(માક ૩:૧૪ વાચંો). ઇ� ુ�ણતા હતા ક� આ લોકોને �
અસરકારક સેવકો અને ઈ�ર�ય ચા�ર�ય ધરાવનાર 
માણસોમા ં �પાતં�રત કરવા જ�ર� તાલીમ અને 
િશ�ણ આપવા માટ� તેમણે તેઓની સાથ ેવધાર� 
સમય પસાર કરવો પડશ.ે સ�તાહમા ં એક વાર 
�લાસમા ંભાગ લેવા� ંુઆમ�ંણ આપવાને બદલે 
તેમની સાથ ે દરરોજ દ�વના ં રા�ય� ંુ �વન 
�વવા તેમણે તેઓને બોલા�યા.

ુ૩૬� ં સ�તાહ                                
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આપણે  “�વનથી �વન” િશ�યતાના ંસબંધં માટ� 
લોકોને આમિં�ત કરવા જોઈએ. આપણા દ� િનક 
�વનમા ં�ઓને આપણે િશ�યો બનાવી ર�ા છ�એ 
તેઓને આમિં�ત કર�એ છ�એ �યાર� �વનને 
તેઓની સાથ ેવહચ� ણી કરવા અને ���તમા ંકઈ ર�તે 
�વ� ંુતે દ�ખાડવાની સૌથી મોટ� તક �રૂ� પાડ�એ 
છ�એ.

ુ૩. ઈ�એ તેમના ં િશ�યોને �ણૂ�પણે દ�વના ં વચન 
શીખ�યા. તેમના ં અ�યુાયીઓની સાથનેા િશ�યતાના ં
સબધંમા ં શ�આતથી જ ઈ�એુ તેઓને દ�વના ં સ�ય 
�ગે� ંુ િશ�ણ આ��.ંુ ઇ� ુદ�હદાર� થયેલ વચન હતા. 
(યોહાન ૧:૧ વાચંો). તેઓને ઇ� ુ� િશ�ણ આપતા તે તથા 
અ�યોને તે જયાર� ઉપદ�શ અને િશ�ણ આપતા તે પણ તેઓ 
સાભંળતા.(મા�થી ૫:૧-૨ વાચંો). તેના ં પ�રણામ�પે 

ુસમયાતંર� તેઓ વચન �ગે �બૂ જ સા�ં �ાન રાખતા થયા. 
િશ�યો બનાવવા માટ�� ંુબહો�ં કામ તેઓને વચન શીખવવા� ંુ
કામ છે.(યોહાન ૮:૩૧). તમારા ંિવ�ાથ�-િશ�યોને ��ુકળતાથી 
દ�વના ંવચનની સમજ આપવા અને લા�કુરણ કરવામા ંસહાય 
કરવા તમાર� પાસે ઉપલ�ધ હોય એવા િશ�યતા અને બાઈબલ 
અ�યાસના ંસવ ��ેઠ સા�હ�યોનો ઉપયોગ કરો.�

ુ૪. ઈ�એ ઘણી ચોકસાઈથી તેમના િશ�યોને આ�માના ંસામ�ય� 
થક� સેવા કરવાનો ન�નૂો આ�યો. ઈ�એુ તેમના િશ�યોને મા� 
િશ�ણ ન�હ પણ તાલીમ પણ આપી. દ�વના ંરા�યના �વન અને 
સામથની સેવા કઈ ર�તે કર� ંુતે તેમણે તેઓને દ�ખાડ�.ંુ(મા�થી �
૯:૧-૩૮). આપ� ંુિશ�ણ મા� સૈધાિંતક સ�યો જ ના હોવા જોઈએ. 
આપણે આપણા િશ�યોને સાથ ેલઇ જવા� ંુછે અને તેઓને પિવ� 
આ�માના ંસ��ય માગદશનમા ંકઈ ર�તે �વ� ંુઅને સેવા કર� ંુતે � �
દ�ખાડવા� ંુ છે. તે �વનની દર�ક પહ�� નેુ આવર� લેવા જોઈએ. 

ુપરા�મથી ઉપદ�શ અને �ાથના કરતા તેઓ આપણને �એ તે� ંુજ �
મહ�વ� ંુ છે ક� તેઓ ન�તા, માફ�, બ�લદાન અને સેવાભાવનાના ં

ુઆ�મામા ંઆપણને તેઓ ચાલતા �એ. લોકોને આપણા માટ� િશ�યો 
બનાવતા નથી પણ ���તને માટ� બનાવીએ છ�એ.(૧ કોર��થી ૨:૨-૫ 
વાચંો).

ુ૫. આ�માના ંસામ�ય�મા ંસેવા કરવા ઈ�એ ઈરાદા�વૂ�ક તેમના િશ�યોને 
મોક�યા. જયાર� ઈ�નેુ લા�� ંુક� તેમના િશ�યોને રા�યની સેવા માટ�નો 
�રૂતો ન�નૂો તેમણે તેઓની સમ� �ગટ કય� છે �યાર� તેમણે � ન�નૂો 
આ�યો હતો તે �માણે કરવા માટ� તેઓને સેવામા ંબહાર મોકલી આ�યા. 
(�કૂ ૯:૧-૬). આપણે �ઓને િશ�યતાની તાલીમ આપીએ છ�એ તેઓને 
આપણે � ંુઅને ક�મ તાલીમ આપીએ છ�એ તે દ�ખાડયા બાદ તેઓને સેવા 
માટ� �ટા પણ કર�એ છ�એ. તેઓની સામે � ન�નૂો �કૂવામા ંઆ�યો હતો 
તે �માણે �વવા માટ�નો તેઓની પાસે બીજો કોઈ િવક�પ રહત� ો નથી. 
તેઓની નવી સેવામા ં અનેક સવાલો ઉ�પ� થઇ શક� છે. �યારબાદ 
તેઓના ં સવાલોના ં ઉ�ર �ા�ત કરવા અને તેઓને સેવામા ંઆગળ 
ધપવાની સહાયતા માટ� તેઓ  આપણી પાસે આવી શક� છે.            

ુ૬. ઈ�એ સકાર�મક ર�તે તેમના ંિશ�યોને �ઢ અને �ો�સા�હત કયા�. � 
સેવા કરવા માટ� તેઓને ���તે તેડયા છે તેમા ં તેઓના ં મનોબળને 
મજ�તૂ કરવા માટ� સકાર�મક �િતસાદની િશ�યોને આવ�યકતા છે તે 
ઇ� ુ�ણતા હતા.

જો તમે એકબી� પર 

�ેમ રાખો, તો તેથી સવ� 

માણસો માણસો �ણશે 

ક� તમે મારા િશ�યો છો. 

યોહાન ૧૩:૩૫ 
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ુ�વન ��તક

જયાર� િપતર ઈ�નેુ ���ત તર�ક� ચો�સ ર�તે ઓળખી ગયો �યાર� ��એુ તેને ક� ંુક� તેને તે 
�કટ�કરણ �વગમાથંી આપવામા ંઆ�� ંુહ�.ંુ તેમણે તેને એ પણ જણા�� ંુક� ���તની મડંળ�ને �
બાધંવા માટ� તેનો ઘણી �ચૂક ર�તે ઉપયોગ કરવામા ંઆવશ,ે અને તેમણે ક� ંુક� ઇ� ુપોતે તેને “ 

ૂ ૃ ુ�વગની �ંચીઓ આપશ”ે. (મા�થી ૧૬:૧૬-૧૯ ). ��વી પરની તેમની સેવાના ં�તે ઈ�એ તેમના ં�
િશ�યોને �ો�સા�હત કરતા જણા�� ંુક� તેમના ગયા પછ� અને પિવ� આ�માના ંઆ�યા પછ� તેઓ 
“ઘણા મોટા કામ” કરશ.ે(યોહાન ૧૪:૧૨-૧૪ વાચંો). ઈ�નુા ન�નૂાને આપણે અ�સુરવા� ંુછે. 
�ઓને માટ� આપણે કામ કર�એ છ�એ તેઓમા ંઆપણે સકાર�મક ��ૃ�ધ અને િવકાસને ઓળખી 
જવા� ંુછે અને તેઓને તેનો ઉ�લેખ ઉ�સાહભેરના ં�ો�સાહનથી કરવાનો છે.

ુ ુ૭. ઈ�એ તેમના િશ�યોને સામસામા આવીને �ધાયા�. ઇ� ુતેમના ંિશ�યોને �ટ� ંુ�ો�સા�હત 
કરવાની ઈ�છા રાખતા હતા તેમ એવો પણ સમય હતો ક� જયાર� તેમણે તેઓને �ધુારવા પણ 
પડયા. તેમણે તે �માણે ક� ુક�મ ક� તે તેઓને �ેમ કરતા હતા અને તે ઈ�છતા હતા ક� તેઓ �
સ�યને �ણે અને પ�રપકવ થાય.(માક ૧૦:૩૫-૪૫). દ�વના ંરા�યની સાથ ે�સુગંત ના હોય �
તેવા મનોવલણ અને �યવહારને, આપણે �ઓને િશ�યો બનાવીએ છ�એ તેઓને આપણે �ેમથી 
પરં� ુકોમળતાથી ચો�સપણે �ધુાર કર� ંુ જોઈએ. 

ુ૮. ઈ� ધગશ�વૂ�ક પોતાના ંિશ�યોને �ેમ અને સેવા કરતા. પોતા� ંુ�વન �ઓમા ંતે ઠાલવી 
ર�ા હતા તેઓને માટ� ઇ� ુ�ણૂ સમિપ�ત હતા.(યોહાન ૧૩:૧-૩૪ વાચંો). �ેમથી સેવા કરવા �

ુતેમણે પોતા� ંુ�વન તેઓને સા� હોમી દ��.ંુ અ�ય કારણો કરતા આ કારણને લીધે િશ�યો 
તેમની પાછળ ચાલતા હતા. તે બાબત આપણા માટ� પણ સ�ય નીવડ� છે. આપણે �ઓને િશ�યો 
બનાવીએ છ�એ તેઓને જો આપણે �ેમ કર�એ અને બ�લદાન�વૂક તેઓની સેવા કર�એ તો તેઓ �
આપણી સાથ ે��દયથી� જોડાયેલા રહશ� .ે યાદ રાખો ક�, દ�વના ંરા�યમા ંદર�ક બાબત �ેમ અને 
સમિપ�ત સબંધંોના પાયા પર કાયશીલ હોય છે. (મા�થી ૨૨: ૩૬-૪૦).�

ુ૯. ઈ�એ ભરોસા�વૂ�ક તેમના િશ�યોને સેવાની સ�પણી કર�. એકવાર ઈ�એુ તેમના ં
અ�યુાયીઓને �ણૂ ર�તે િશ�યો બના�યા ંબાદ લોકોના ં�વનોમા ંદ�વના ંરા�યને �થાિપત �

ૃકરવાની કાય સ�પણી, તેઓને  શાિંતથી અને �ણૂ મનોબળથી કર�.(�ે.�.૧:૮ વાચંો). ઈ�એુ � �
તેઓને સાર� તાલીમ આપી હતી. � કહવ� ાની જ�રત હતી તે કહ� દ�વામા ંઆ�� ંુહ�.ંુ � સઘ�ં 
કરવા� ંુહ� ંુતે કર� દ�વામા ંઆ�� ંુહ�.ંુ તેઓ તૈયાર હતા. હા ચો�સ, દર �ણે તેઓને પિવ� 
આ�માની સેવાની આવ�યકતા હતી, પણ ઈ�એુ તેઓને શીખ�યા �જુબ તેઓ જવા અને સેવા 
કરવા તૈયાર હતા.(યોહાન ૧૪:૧૮ વાચંો).

જો આપણે િશ�યો બનાવવા� ંુકામ સાર� ર�તે ક� ુહોય તો આપણને પણ એવો જ �ઢ �
મનોબળ હોવો જોઈએ. આપણે �ઓને િશ�યો બના�યા ંછે તેઓને મોકલવા અને અ�યોને િશ�યો 
બનાવવાની કાય સ�પણી આપણે કરવી જોઈએ. અને, તેઓ �યા ંપણ �ય �યા ંદ�વના ંરા�યની �

ૃ�વુાતા �હર�  અને �ગટ કરવા કાય સ�પણી પણ આપણે કર� ંુજોઈએ. (�ે. �. ૧૪:૨૧-૨૩ � �
વાચંો). 

ુ૧૦. ઈ�એ સતત તેમના ંિશ�યોને મજ�તૂ કયા�. જયાર� ઇ� ુ�વગમા ંચઢ� ગયા અને િપતાના �
જમણે આસને બેઠા, �યાર બાદ તેમણે તેમના ંિશ�યોને સામથ અને માગદશન આપવા િપતા � � �
પાસેથી પિવ� આ�મા મોકલી આ�યો.(યોહાન ૧૫:૨૬-૨૭ વાચંો). તેઓને �ય�યા ક� તરછોડ� 
દ�ધા વગર ઇ� ુસતત તેઓની સાથ ેકામ કરતા ર�ા.(માક ૧૬:૧૯-૨૦ વાચંો). �ઓને આપણે �
િશ�યો બના�યા છે તેઓને માટ� આપણે હમંેશા ઉપલ�ધ રહવ� ા� ંુછે. આપણી સતતની �ાથના �
અને �ો�સાહનને લીધે તેઓને ઘણો લાભ થશ.ે તેઓ પ�રપકવતામા ં��ૃ�ધ પા�યા હોવા છતા ં
તેઓને સલાહ અને માગદશનની જ�ર પડ� એવા સમયો આવશ.ે� �

િશ�યો બનાવવાના ંઘણા ંઆનદંમાનો એક ��મુા ં��ુત થયેલા દ�કરા અને દ�કર�ઓના ં
�વનમા ંિનવશે કરનો છે. એક નવી પેઢ�ને િશ�ય બનાવવા તેઓ શ�આત કરશ ે�યાર� ���ત 
અને તેમના ંરા�યને માટ�ના ંફળની ��ૃ�ધ ઝડપભેર થશ.ે (યોહાન ૧૫:૮; ૨ િતમોથી ૨:૨ વાચંો).
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કંઠ�થ કરો:                                                                

જો તમે એકબી� પર �ેમ રાખો, તો તેથી 
સવ માણસો �ણશ ેક� તમે મારા િશ�યો છો. �
યોહાન ૧૩:૩૫

ચાવી�પ સ�ય: 

તેમના ંિશ�યોને ઈ�એુ �પ�ટતાથી આ�ા 
આપી હતી ક� તેઓ અ�ય લોકોને તેમના 
િશ�યો બનાવ.ે

તમારા ં�િતભાવ: 

િશ�યતાના ં સબંધંમા ં તમાર� સાથ ે

જોડાવા તમે તેઓને “તેડો” એવા 

લોકોને દ�ખાડવા દ�વને �ાથના કરો.�

���તમા ંપ�રપકવ થવામા ંસહાય�પ 

થાય એવા લોકોને ઓળખીને િશ�યો 

બનાવવાના ં

કામ માટ� એ જ ર�તે તમારા ં

આગેવાનોને પડકાર આપો.

તમે �ને િશ�ય બનાવો છો તેને �ની 

તમે સેવા કરો છો �યા ંસાથ ેલઈને 

�ઓ. સેવા કરવાનો ન�નૂો આપવા 

અને “�વનથી �વન” િશ�યતાને 

�યવહારમા ં લાવવાની આ એક 
ૃઉ���ઠ તક છે.

ુ�વન ��તક

ન�ધ
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ુ�વન ��તક

રોમન ૧૨:૩-૬; એફ�સી ૪: ૧૧-૧૩ વાચંો

 ટ�મમા ંસેવા

આપણને � �પાદાન ૃ

આપવામા ંઆ�યા છે, 

તે �માણે આપણને 

ુ ુ�દા ં�દા ંવરદાન મ�યા છે 

તેનો આપણે ઉપયોગ કર�એ. 

રોમન ૧૨:૬

ૃજયાર� ઇ� ુ�વગમા ંચઢ� ગયા �યાર� તેમણે માણસોને �પાદાન �
આ�યા અને �યારબાદ સેવાના ં કામને અથ � ���તમા ં સઘળા ં

ૃિવ�ાસીઓને સ�જ કરવા માણસોના ં �પાદાન આ�યા. તેઓ સાથ ે
ૃમળ�ને એક ટ�મમા ંકામ કર� તે માટ� તેમણે તેઓને તેડયા અને �પાદાનો 

આ�યા ક� �થી ���તના ંદ�હમા ંિવ�ાસીઓને, તેઓના ંઈ�રદ� કાય�નો 
વહ�વટ અને ગિતશીલતા આપી શક�. (માક ૬:૭; એફ�સી ૪:૭-૧૬ �
વાચંો). 

ૂટ�મની �યા�યા આ �માણે આપી શકાય, “એક �થ તર�ક� 
સહકારમા ંરહ�ને કાય કરવા એકઠા થયેલા લોકોની એક સ�ંયા.” પા�ટર �

ુવનેી કોરડ�રો, તેના ��ુતક ��ગ ચચ મા ંએક ટ�મ તર�ક� જણાવ ેછે,  “ �
ટ�મોની રચના કોઈ એક ખાસ �કારની ટ�કનીકથી શ� થતી નથી. તે 

ૃઅ�કુ ખાસ �કારના ં�દયથી શ� થાય છે. આ એક િન:�વાથ, અિધ�ત �
�દય છે � ક�વળ દ�વની સવ ��ેઠતાની અપે�ા રાખે છે. તે સતત �� �

ુ�છેૂ છે, '� ંકઈ ર�તે બી�ઓનો સમાવશે કર� શ�ં?' તે અ�ભુવ, ુ
સઘંષ અને િવજયના આનદંને વહચ� વાની અપે�ા રાખે છે. તેને �
ખાતર� થાય છે ક� શર�રની માફક આપણે ટ�મમા ંઉ�મતાથી કામ 
કર� શક�એ છ�એ. ઉ�મતાથી કામ કરવા એ જ �માણે દ�વ ેઆપણને 
સ�યા છે.” તેમની મડંળ�મા ં ઈ�એુ િન��ુત કર�લ સેવાક�ય �

ૃમાળખાનો �ણૂ ઉપયોગ કર�ને સાથ ેમળ�ને એક અિધ�ત ટ�મમા ં�
કઈ ર�તે કામ કર� ંુતે �ગે આપણે આ પાઠમા ંસશંોધન કર��.ંુ આ 

ૃમાળખાગત �પાદાનો ક�ટલીકવાર “ પાચં �કારની સેવા” તર�ક� 
પણ ઓળખાય છે.” (એફ�સી ૪:૧૧ વાચંો).

૧. એક �ે�રતીય ટ�મ તર�ક� સાથે મળ�ને કામ કરો. વતમાન �
ુસમયમા ં ક�ટલાકં લોકો કોઈને “�ે�રત” � ંુ �બ�ધ આપતા 

ખચકાટ અ�ભુવતા હોય છે, છતા ંઆપણે સઘળા ંસહમત 
થઈએ છ�એ ક� પરા�મથી �વુાતા �ગટ કરવા અને નેટવકની � �

ૃપહલ�  કરવા ���ત અ�કુ ચો�સ આગેવાનોને �પાદાનો 
આપવા� ંુ ચા� ુ રાખે છે. જયાર� કોઈને પ�તાવો અને 
ઉ�ધારના દ�વના ં સદં�શને �ગટ કરવા અને ���તી 
િશ�યોની આરાધના કરનાર સગંતીઓની �થાપના અને 
�નુઃ ઉ�પાદન કરવા મોકલવામા ંઆવ ેછે �યાર� વતમાન �

ૃસમયમા ં�ે�રતીય �પાદાન કાયરત થાય છે. એ જ કામ �
કરવા ઈ�એુ તેમના ં િશ�યોને આદ�શ આ�યો હતો. 
(મા�થી ૨૮:૧૮-૨૮; માક ૧૬: ૧૫-૨૦). િવદ�શીઓમા ં�
�વુાતાનો ફ�લાવો કરવા �ારા અને મડંળ� �થાપના �
કરવા �ારા “િવદ�શીઓના �ે�રત” થવા માટ� પાઉલને 
ઇ� ુ �ારા તેડવામા ં આ�યો હતો. (રોમન ૧૧:૧૩ 
વાચંો). સેવામા ંટ�મના સદંભમા-ં ટ�મને “�ે�રતીય” �
િવચારસરણી આપ� ંુતે �ે�રતીય આગેવાન� ંુકામ 
છે, એટલે ક� એક ટક� રહન� ાર શલૈીમા ંસેવકો અને 
સેવાને �ણુા�મક ��ૃ�ધ માટ� �યાન ક����ત કર�.ંુ

ુ૩૭ � ં સ�તાહ                                
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નવી સેવાઓની �ણુા�મક ��ૃ�ધ અને �થાપના 
કરવા �ે�રતીય ટ�મ; સાથ ે મળ�ને જવા અને  
લોકોને મોકલવા� ંુકામ કર� છે. જો તમાર� સેવાના ં
ટ�મમા ં કોઈ �ે�રતીય આગેવાન નથી, તો આ 

ૃર�તે� ંુ �પાદાન �ા�ત કર�લ કોઈ �ય��ત સાથ ે
ભરોસાપા� સબંધંને �થાિપત કરો- � �ય��ત 

ુ ુિનયિમતપણે આવીને તમાર� ટ�મને ત�ંર�ત, �દરતી 
��ૃ�ધ કરવાના ંિવચાર અને કાયમા ંઆગળ વધાવી �
શક�. તમને ખબર પડશ ે ક� આ �માણેની �ે�રતીય 
આગેવાનની સેવા તમાર� ટ�મને �થાિનક અને વિૈ�ક 
ધોરણે િવચાર, �ાથના અને સેવા કરવાની �ેરણા �
આપશ.ે  

૨. �બોધક�ય ટ�મ તર�ક� સાથે મળ�ને કામ કરો.  �બોધક 
��નુે માટ� આ��મક ર�તે પ�રપકવ એક �વ�તા છે. દ�વના ં
�બોધક�ય �દયને મડંળ� આગળ �ગટ કરવા કોઈને 

ૃઆપવામા ંઆવ� ંુઆ �પાદાન છે. નવા કરારના �બોધકો 
�બુોધ, ઉ�તી અને �ો�સાહન આપે છે. તેઓ આખી મડંળ�મા ં

ૃ�બોધક�ય �પાને કાયા��વત કર� છે. એ �માણે કરવાથી, દ�વ �
મડંળ�મા ંઅને જગતમા ં� ંુકર� ર�ા છે તે� ંુ�કટ�કરણ ત�ન 
�પ�ટ થઇ �ય છે.(રોમન ૧૨:૬).

���તના ંસઘળા ંઅ�યુાયીઓ “ �બોધક�ય લોકો” થવા 
તેડાયેલા છે.(૧ કોર��થી ૧૪:૧-૩). દર�ક િવ�ાસીએ ��નુા 
અવાજને �પ�ટતાથી સાભંળતા અને �િતભાવ આપતા શીખ� ંુ

ૃજોઈએ. (કોલો�સી ૧:૯ વાચંો). �બોધક�ય �પાદાન �ા�ત કર�લ 
�ય��તને ���ત મડંળ�ઓ અને ટ�મોને સેવામા ં�કટ�કરણ અને 
માગદશન �ા�ત કરવામા ંસહાય કરવાના ંકામમા ંઉપયોગ કર� છે. � �
જો તમાર� મ�યે એવા લોકો છે �ઓ સાચા �બોધક�ય સેવકો છે, તો 

ૃતેઓના ં�વનમા ં� �પા છે તેનો લાભ તમે પણ લો.

ુ૩. �વાિત�ક ટ�મ તર�ક� સાથે મળ�ને કામ કરો. �વુાિત�ક એક એવી 
�ય��ત છે �ને �વુાતા �ચાર ( ઇ� ુ���ત �ારા ઉ�ધાર માટ�ના ંદ�વ �
તરફથી સારા સમાચારને �ગટ કરવા� ંુકાય) માટ� ન�નૂો, �ો�સાહન �

ૃ ુઅને ગિતશીલતા આપવા ���ત �ારા �પાદાન અને તે� ંઆપવામા ં
આ�યા હોય. ઘણા ં ખોવાયેલા ં લોકોને ���ત પાસે દોર� લાવનાર 
સેવાક�ય ટ�મો જો આપણને જોઈતી હોય તો આપણને �વુાિત�કો તર�ક� 

ૃ ુઅ�ભિષ�ત લોકોની જ�રત છે. (�ે.�.૮:૪-૧૩; ૨ િતમોથી ૪:૫). �ઃખદ 
ૃબાબત એ છે ક� આ �પાદાનને ઘણીવાર મડંળ� �ારા નકારવામા ંઆવ ે

છે. તેને લીધે �વુાિત�ક કાયભારની ઉણપ વત� છે અને તેને લીધે �
ખોવાયેલા ંલોકો ���ત પાસે આવ ેતેની પણ ઉણપ �વત� છે. � �વુાતા �
તેને ઉ�ધાર તરફ લઇ ગઈ તેને અ�ય લોકો �ધુી  �ગટ કરવા માટ� 
દર�ક ���તી �ય��ત તેડાયેલી છે. બ� ઓછા લોકો પાસે �વુાિત�ક� ંુુ
ૃ ૃ�પાદાન હોય છે પરં� ુ�વુાતા �ગટ કરવાની �પા આપણ સઘળા ંપર �

છે. �વુાતાની પ�રવિત�ત કરનાર� શ��ત �ના ંથક�  આપણા સમાજ અને �
દ�શોમા ંઅસર પાડનાર �વુાિત�ક ટ�મોના એક ભાગ�પ થવા ���તે 
આપણને તેડયા છે.

૪. પાળક�ય ટ�મ તર�ક� સાથે મળ�ને કામ કરો. પાળક એક 
રખેવાળ/દ�ખર�ખ રાખનાર છે � તેની કાળ� હઠ� ળ દ�વ ે�કુ�લા ટોળાનેં 
�રુ�ા અને કાળ� �રૂા ંપાડવા દ�વ તરફથી તેડાયેલો છે. પાળક�ય 
�ૃપાદાનો ધરાવનાર લોકોમા ંદ�વના ં ટોળા�ં ંુપોષણ અને માગદશન � �
કરવાના ંઅ�ભુવ અને સમજના િવિવધ �તરો  છે.  (૧ િપતર ૫:૧-૪ 
વાચંો ). 

ુ ુપરં� � ંસવ� બાબતોમા ં

ુસાવધ રહ,�  �ઃખ સહન કર, 

ુુ ુ�વાિત�ક� ંકામ કર, તા�ં 

સેવાકાય� �ણૂ� કર.

૨ િતમોથી ૪: ૫  
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ુ�વન ��તક

ન�તા અને સ�માન�વૂક જયાર� આપણે એકબી�ની સેવા કર�એ છ�એ �યાર� � ટોળાની �
આપણે સેવા કર�એ છ�એ તેને �ેમાળ અને પોષણ�મ કાળ� �રૂ� પાડવામા ંઆપણે વધાર� 

મજ�તૂ અને અસરકારક થઈએ છ�એ. તે �મ હતા તેમ �એક સારા પાળક� કઈ ર�તે થઇ 

શકાય તે વ�નેુ વ� ુસાર� ર�તે શીખવા માટ� ઇ� ુઆપણને તેડ� છે. તે આપણો ન�નૂો 

છે.(યોહાન ૧૦:૧-૧૬ વાચંો). સભામાનંા આગેવાનોના ં�વનોમા ંપાળક�ય �દયોને તૈયાર 

કરવામા ંઆવ ેછે �યાર� દર�કને આશીવાદ અને લાભ �ા�ત થાય છે. દ�વના ંટોળા માટ� તેઓ �
કઈ ર�તે વ� ુઅસરકારક કાળ� આપી શક� તે �ગે િનયિમત �ાથના અને આયોજન કરનાર �
પાળક�ય ટ�મ પર ઈ�નુી �સ�તા બની રહશ� .ે 

 

૫. ઉપદ�શકોની ટ�મ તર�ક� સાથે મળ�ને કામ કરો. િશ�ક એવી �ય��ત છે �ને શા�વચનોનો 

�પ�ટ અથ અને તેના અમલીકરણ� ંુિશ�ણ આપવા દ�વ ેતેડ� છે. આ વાત સાચી છે ક� �
મોટાભાગે પાળકો પણ  િશ�ણ આપવા માટ� તેડાયેલા હોય છે છતા,ં આ બાબતને ��વકારવી 

ૃમદદ�પ નીવડશ ેક� દ�વના ંવચનો� ંુિશ�ણ આપવા માટ� ખાસ �પાદાનોથી ભર�લ લોકો પણ 
ૃછે. (�ે.�.૧૮:૨૪). મજ�તૂ �ચાર અને િશ�ણ તથા ખરા િસ�ધાતંોને �થાિપત કરવાની 

સહાયતા માટ� આ િશ�કોને આઝાદ� આપવી જોઈએ. બાઈબલના સ�યને સમજવા સાથ ે

મળ�ને અ�યાસ અને ��ૃ�ધ પામતી િશ�ણની ટ�મોની તેઓ આગેવાની કરતા હોવા જોઈએ. 

શ�આતની મડંળ�મા ં�ેર�તોએ એ જ કામ ક� ુહ�.ંુ અ�યાસ કરવા અને િશ�ણની �વૂ તૈયાર� � �
કરવા તેઓ સાથ ેએકઠા મળતા. �યારબાદ �ઓ ઘરે� ઘરે ખરા િસ�ધાતંો સમ�વતા અને તે 

ૃ�માણે �વવામા ંસહાયતા કરતા તેઓને તેઓ િનમ�કૂ કરતા.(�ે. �. ૨:૪૨; ૨ િતમોથી ૨:૨). 

મડંળ�ના આગેવાનો િશ�ણ આપનાર� એક ટ�મ તર�ક� સાથ ેમળ�ને કાય કર� છે �યાર� લોકોના ં�
�દયોમા ંસ�યને ઘણી મજ�તૂાઈથી �થાિપત કરવા� ંુકાય કર� છે. �

૬. આ��મક �પાદાનો �ા�ત કર�લ ટ�મ તર�ક� કાય� કરો. મડંળ�મા ંઈ�એુ િન��ુત કર�લ પાચં ૃ
ૃ�કારની સેવા, અને પોતાની મર� �માણે આપેલા આ�માના ં�પાદાનો ઉપરાતં ફળદાયી 

ૃસેવાના ંઅજોડ �થાન માટ� તેને ક� તેણીને સામ�ય આપનાર આ��મક �પાદાનો દર�ક િવ�ાસી �
પાસે હોય છે. (રોમન ૧૨:૩-૬; એફ�સી ૪:૧૫-૧૬ વાચંો). સઘળા ં���તી આગેવાનોની એક 

ૃજવાબદાર� છે ક� તેઓ �ઓની સેવા કર� છે તેઓના ં�પાદાનોને ઓળખવા અને તેઓને દ�વના ં

મ�હમા અને માનવ�તની ભલાઈ માટ� ઉપયોગ કરવાની તેઓ સહાયતા કર�. યાદ રાખો ક�, 
ૃઆપણે સાથ ેમળ�ને �મ �પાદાનોથી ભર�રુ હોઈએ છ�એ તેમ આપણે એકલા હોતા નથી. 

આવો, ���તના ંમ�હમાને અથ � સાથ ેમળ�ને – મડંળ� તર�ક� - આપણે આપણા અજોડ 

�ૃપાદાનોને કાયા��વત કર�એ. �
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કંઠ�થ કરો:                                                                

ૃ“આપણને � �પાદાન આપવામા ંઆ�� ંુછે, 
ુ ુતે �માણે આપણને �દા ં �દા ં વરદાન 

મ�યા છે, આવો આપણે તેઓનો ઉપયોગ 
કર�એ.” (રોમન ૧૨:૬)

ચાવી�પ સ�ય: 

જયાર� ઇ� ુ�વગમા ંચઢ� ગયા �યાર� તેમણે �
ૃમાણસોને �પાદાન આ�યા અને �યારબાદ 

સેવાના ં કામને અથ � ���તમા ં સઘળા ં
િવ�ાસીઓને સ�જ કરવા માણસોના ં
�ૃપાદાન આ�યા.  

તમારા ં�િતભાવ: 

તમાર� આગેવાની ટ�મને એકઠ� કરો. 
ટ�મના દર�ક સ�યની જવાબદાર� � 
તે ક� તેણીની છે તેને �ઢ કર�ને 
�ો�સા�હત કરો. એક ટ�મ તર�ક� વ� ુ
અસરકારક ર�તે કામ કરવા �ાથના �
કરો. મડંળ�મા ંદર�કની સેવાના ંભાગને 
પારખવા તમાર� મડંળ�ના સ�યને 
સહાય કરવાની યોજના બનાવો.

પાચં �કારની સેવાનો તમાર� ટ�મ 
પર ક�ટલો �ભાવ અને અસર છે તે� ંુ
��ૂયાકંન કરો. જો તેમા ં તમને 
ખાલીપ� ંુ મા�મુ પડ� તો તમારા 
ફળમા ં વધારો કરવામા ં સહાય�પ 
ૃ ુ�પાદાનોથી ભર�રુ ��ુષ ક� �ીથી તે 

ખાલીપણાને કઈ ર�તે �રૂવા તે �ગે 
�ાથના કરો. �

તમાર� ટ�મ માટ� દરરોજ �ાથના કરો. �
દર�ક �ય��તના કામ માટ� આભાર 
માનવા ઈ�નુી સમ� દર�ક �ય��તને 
�ાથનામા ંયાદ કરો. દ�વના ંરા�યના ં�
ફ�લાવા માટ� દર�ક �ય��તની સૌથી 
વધાર� અસરકારકતા માટ� તે �ય��તને 
�ા ં�કુ� ંુતે �� ુતમને દ�ખાડ� તેને 

ુસા� પિવ� આ�માને િવનતંી કરો. 

ુ�વન ��તક

ન�ધ
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ુ�વન ��તક

એફ�સી ૫:૨૨-૨૯; ૧ િપતર ૩: ૭  

સહવારસ

�� ુઈ� ુ ���તની સાથ ેમળ�ને સેવા કરનાર જોશીલા �વન 
સાથીઓ થવા દ�વ ેતમને અને તમારા પા�ને તેડયા છે. �સાથ ેમળ�ને 

ૃ�વનની �પાના સહવારસ થવા�ના ંઆશીવાદથી તમે ભર�રુ થાઓ �
એ� ંુ તે ઈ�છે છે. (૧ િપતર ૩: ૭-૯). �સહવારસ� તર�ક� દ�વની 
�ૃપામાથંી વહત� ી સઘળ� સાર� વ��ઓુને તમે સમાન ર�તે �ા�ત કરો 
છો. ���તે કર�લ ઉ�ધાર� ંુકાય તમે સાથ ેમળ�ને આનદં કરો એવી દ�વ �
� ઈ�છા રાખે છે; તેવા ��ુકળતાના ં�વન માટ� �ાર ખોલી દ� છે. 
(યોહાન ૧૦:૧૦;  નીતીવચન ૫:૧૮). �� ુઈ�નુી ��તુા હઠ� ળ રહ�ને 
એક �ગુલ તર�ક� સાથ ેમળ�ને સેવા કરવાની તક અને ���તી લ�નની 
અ��ુય ભેટ � દ�વ ેઆપી છે તે� ંુતમને �મરણ કરાવવાનો ઈરાદો આ 
પાઠ રાખે છે. 

�ેમમા ં  સહવારસ: દર�ક ���તી પિતને પોતાની પ�નીને ઘિન�ઠ, 
સ�ંણૂ અને બ�લદાન�વૂક �ેમ કરવા સલાહ આપવામા ંઆવી છે. � �
(એફ�સી ૫:૨૨-૨૯). દર�ક ���તી પ�નીને પોતાના પિતને િનરંતર, 
સ�માન �વૂક અને �ણૂ �દયથી �ેમ કરવા સલાહ આપવામા ંઆવી � �
છે. ( િતતસ ૨:૪-૫). ���તમા ંદ�વના ં�ેમને સમાન ર�તે �હણકતા �
હોવાને લીધે તે �ેમ લ�નમા ંપોતાના પા� સાથ ેવહચ� વા� ંુછે. 
�વન આપનાર �ેમના પોષણને આપ� ંુઅને �ા�ત કર� ંુતે 
આપણા માટ� મોટો લહાવો છે. �ેમર�હત લ�ન �વનથી વધાર�   

ુિન��સા�હત કરનાર બી� કોઈ બાબત નથી. તેનાથી િવપર�ત, 
�ેમથી ભર�રુ લ�ન �વન �વી ��ૃત કરનાર બી� કોઈ બાબત 
નથી. ઈ�એુ તેમના િશ�યોને આ�ા આપી હતી ક� �મ તેમણે 
તેઓને �ેમ કય� તેમ તેઓ એકબી�ને પણ �ેમ કર�. (યોહાન 
૧૩:૩૪-૩૫). તે આ�ા લ�ન કર�લ સઘળા ંલોકોને પણ લા� ુ
પડ� છે. જયાર� આપણે આ આ�ા� ંુપાલન કર�એ છ�એ �યાર� 
એક એવા વાતાવરણને આપણે �થાિપત કર�એ છ�એ �યા ં
ઘણી અ�યબ ર�તે આપ� ંુપોષણ અને માવજત થાય છે.

માનમા ંસહવારસ: પાઉલ અને િપતર આપણને જણાવ ેછે 
ક� પિતઓ અને પ�નીઓએ એકબી�� ંુ સ�માન અને 
આદર કરવા� ંુછે.(એફ�સી ૫:૨૨-૨૯; ૧ િપતર ૩:૧-૭). 
કોઈ �ય��ત� ંુસ�માન કરવાનો ભાવાથ એ છે ક� તે �
�ય��ત� ંુતમે ઘ� ંુ��ૂય અને યો�યતા� ંુ�કન કરો છો. 
તમે તેની �ણવણી કરો છો અને તમે તેને જણાવો છો 
ક� તે તમારા માટ� દ�વ ેઆપેલ મોટ� ભેટ છે. દર�ક 
પર�ણત �ગુલ પાસે એકબી�� ંુસ�માન કરવાના ં
સેવકો થવા અ�યબ તક હોય છે. � �ગુલો સેવામા ં
છે તેઓ પાસે એક બી�ને બળવતં કરવા અને તેના 
ક� તેણીના ં તેડામા ં વધાર� ભરોસાનો અ�ભુવ 
કરવાની �મતા રહલ� ી છે.  

ુ૩૮� ં સ�તાહ                                

�ને દ�વે જોડયા છે 

ુતેને માણસે �દા ં

પાડવા ન�હ. 

મા�થી ૧૯:૬  
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આપણે સતત એકબી�ને માટ� આદર અને 
સ�માન��ુત શ�દો બોલીએ તે અગ�ય� ંુછે. તેને 

ૃલીધે તેઓને � �પાદાનો તેમણે આ�યા છે તે વડ� 
દ�વને મ�હમા આપવાના ં સમપણમા ં ફળ�પુતા �
લાવવામા ંપોતાના પા�ને તમે સહાયતા કરો છો. 
આપણે જયાર� એક બી�� ંુ સ�માન અને આદર 
કર�એ છ�એ �યાર� ���તમા ંસ�માનના પા�ો તર�ક� 
આપણને ઘડનાર દ�વને સ�માન આપીએ 
છ�એ.(એફ�સી ૪:૨૯; ૧ થ�ેસ ૪:૪ વાચંો).

�વનની �પામા ંસહવારસ: િપતર જણાવ ેછે ક� પિતઓ ૃ
અને પ�નીઓ ���ત ઇ�મુા ંદ�વના ં�વનના ં  આનદં, 
�ૃપા અને ભર�રૂ�ને સમાન ર�તે �હણ કરનારા ંછે. (૧ 
િપતર ૩:૧-૭). આ ધ�ય વા�તિવકતાને આપણા લ�નો 
�િત�બ��બત કરતા હોવા જોઈએ. ���તની ��તુા હઠ� ળ 

ૃઆપણા લ�નો આ�માના ંઆનદં, �પા અને ��ુકળતાથી 
ભર�લા થઇ શક� છે. આપણા ઘરો વધાર� આ��મક �થળો બની 
શક� છે �યા ં ���ત� ંુ �વન િનવાસ કર� ંુ હોય. દ�વના ં

ૃ�વનની �પાને દરરોજ આપણા પા� ��યે �ગટ કર� શક�એ 
છ�એ. દરરોજ એકબી� માટ� અને સાથ ે�ાથના કરો. તમારા �
પા� માટ� �બોધક�ય અવાજ થવામા ંઉપયોગીતા માટ� પિવ� 
આ�માને પરવાનગી આપો. જયાર� આપણે આપણા પા�ને 
ઉ�િત, �ો�સાહન અને �દલાસાના ંશ�દો બોલીએ છ�એ �યાર� 
તેઓને માટ� િન�ય અને �ો�સાહનનો અવાજ આપણે બનીએ 
છ�એ.(૧ કોર��થી ૧૪:૩). � સઘળા ંઆપણને સાભંળે છે તેઓ 

ુસવને સા� આપણે દ�વના ં�વનના ંમા�યમો છ�એ. તે �વનનો �
�વાહ �ની સાથ ેતમે પર�યા છો તે ��ૂયવાન �ય��તથી શ� થાય. 

આશીવા�દમા ંસહવારસ: િપતર એ પણ જણાવ ેછે ક� આશીવાદના ં�
વારસાની �ા��ત સઘળા ં િવ�ાસીઓ, પર�ણત �ગુલોનો પણ 

ૃસમાવશે કરતા, માટ� �પાની બાબત છે. (૧ િપતર ૩:૮-૯ વાચંો). 
ૃઆશીવાદ આપવાનો ભાવાથ, “ �પા માટ� પસદં કરવા, ઉદારતાથી � �

આપ� ંુક� �શુ કર�.ંુ” થાય છે. એ ર�તે જ દ�વ આપણને આશીવાદ �
આપે છે અને આપણે પણ એ ર�તે જ એકબી�ને આશીવાદ આપવા� ંુ�
છે. પિત અને પ�ની તર�ક� આપ� ંુ�યાન એકબી�ને આશીવા�દત �
કરવા પર ક����ત કરવા� ંુછે. આપણા શ�દો અને કાય�થી એકબી�ને 
આશીવાદ આપવાનો છે. તમારા પા�ની �સ�તા શોધીને અને તેમના �

ૃ��યે ઉદારતા દ�ખાડ�ને �પા �ગટ કરો. એકબી�ના �ેમમા ં રહો. 
િનયિમતપણે એકબી�ને ભેટ આપો. અહ� ઘણા પૈસા ખચવાની વાત �
નથી; આપવા અને �ા�ત કરવા� ંુઆ સાધારણ કામ દ�વ િન��ુત 
આશીવાદના ચ�ને ગિતશીલ કર� છે. આવો આપણે ઈ�નુા નામે �
આશીવાદના શ�દો બોલીએ. તે આ બાબત� ંુ માન �ળવશ ે અને �
આપણા લ�નોને સ��ૃધ કરશ ે ક�મ ક� આપણે આપણા સાથીને �ેમ 
આપવા અને તેમના �વનમા ંઆશીવા�દત થવા ઈ�છ�એ છ�એ. �

િનકટના ંસબંધંમા ંસહવારસ: શ�આતથી જ દ�વની યોજના લ�નમા ં
ુ��ુષ અને �ી માટ� રહ� છે ક� તેઓ વા�તિવક િનકટ સબંધંમા ં�વ.ે 

(ઉ�પિ� ૨:૨૩-૨૫). �ે�રત પાઉલ અ�સુાર પર�ણત �ગુલ વ�ચેનો �ેમ, 
સ�માન અને િનકટ સબંધં ���ત અને મડંળ� વ�ચેના �ેમ અને અખ�ંડત 
િનકટ સબંધં� ંુ�ચ� છે. (એફ�સી ૫:૩૦-૩૨ વાચંો). તમારા પા� સાથનેો 
િનકટનો સબંધં દર�ક �તરનો હોવો જોઈએ: શાર��રક, ભાવના�મક અને 
આ��મક.

એ જ �માણે પિતઓ, �ી 

નબ�ં પા� છે એમ �ણીને, 

તેની સાથે સમજણ�વૂ�ક રહો, 

અને તમે તેઓની સાથે 

�વનની �પાના સહવારસ ૃ

છો એમ ગણીને, તેને માન 

આપો; ક� �થી તમાર� 

�ાથ�નાઓ અટકાવવામા ં

ન આવે.  

૧ િપતર ૩: ૭
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તેઓનો આ��મક િનકટ સબંધં હોવો જોઈએ, �મા ંબનેં સાથ ેમળ�ને �ાથનામા ં��નુા �ખુને �
શોધતા હોય અને એકબી�ની સાથ ેદ�વના ંવચનની ��ુલા મને વાતચીત કરતા હોય. 

તેઓનો ભાવના�મક િનકટ સબંધ હોવો જોઈએ, �થી તેઓ �ામા�ણકતાથી, સવંદેનશીલતાથી 

અને �ેમથી એકબી� સાથ ેવાતચીત કરતા હોય. તેઓનો શાર��રક િનકટ સબંધં હોવો 

જોઈએ, �મા ંદ�વની યોજના �જુબ ���તી લ�નના ં�રુ��ત અને પિવ� બધંનમા ંરહ�ને 

પર�ણત �ગુલ �તીય ��ૃ�તના આનદંને �ણૂ કર� શક�. આ જગતમા ંજો આપણા લ�નો વડ� �
���ત અને મડંળ� (તેમની ક�યા)ના ં�ેમને �ગટ કરવા હોય તો આપણે ઘિન�ઠ અને કાયમી 

િનકટ સબંધંમા ંરહ��  ંુપડશ.ે તેને લીધે આપણને િવ�લુ આનદં�ા��ત,આપણા બાળકોને 

�રુ�ા અને અ�ય લોકોને આશીવાદ �ા�ત થશ.ે �

ફળદાયી�વમા ંસહવારસ : સ�નના ંઆદ�શમા ંદ�વ ેઆદમ અને હવાને “સફળ થવા અને ��ૃ�ધ 

પામવા” ક�.ંુ (ઉ�પિ� ૧:૨૬-૨૮). દ�વ ઈ�છે છે ક� પર�ણત �ગુલો સાથ ેમળ�ને �વનમા ં

વધાર� ફળદાયી થવાનો અ�ભુવ કર�. હા ચો�સ, તે એક દ�હ થવાને લીધે ઉ�પ� થતા ં

બાળકોના આશીવાદોનો સમાવશે કર� છે. (ગીત ૧૨૭:૩-૫ વાચંો). પરં� ુ તે “આ��મક �
િમલનના”ંફળનો પણ સમાવશે કર� છે. અસરકારક સેવાના ંએક ઓ�ર તર�ક� �વનની 

સહભાગીતાના �ભાવનો ઉપયોગ કર�ને, આપણે એક સેવાક�ય ટ�મ બનવા� ંુછે. જયાર� 

આપણે �ેમ અને એકતામા ં�વી� ંુ�યાર� અ�યોના ં�વનમા ં�ેમ અને એકતાની પહલ�  કરવા 

માટ�ના ન�નૂા તર�ક� દ�વ આપણો ઉપયોગ કરશ.ે “જઈને ફળ આપવા” દ�વ ેઆપણને 

�ય��તગત ધોરણે અને સાથ ેમળ�ને પણ બોલા�યા છે. તેમની �િત�ા આપણા ��યે એવી છે 

ક� આપણે � ફળ સાથ ેમળ�ને ઉ�પ� કયા છે તે કાયમ રહશ� .ે (યોહાન ૧૫:૧૬-૧૭ વાચંો).�

પ�ર�ણૂ�તામા ંસહવારસ: દ�વ ઈ�છે છે ક� આપણા લ�નો આનદં અને પ�ર�ણૂતાથી ભર�લા �
ૃથાય- આ��મક, ભાવના�મક અને શાર��રક ર�તે. આ �વનમા ંતેમની �પાના દાન તર�ક� દ�વ ે

આપણને લ�ન સબંધં આ�યો છે. આ ��ૂયવાન સબંધંને આપણે બ� કાળ��વૂક સભંાળ ુ �
રાખવા� ંુછે ક� �થી � દ�વ ઈ�છે છે તેવી ઘિન�ઠ િમ�તા અને સહભાગીતાને આપણે �ા�ત 

કર�ને વધાર� પ�ર�ણૂતાનો આનદં લઇ શક�એ. સાથ ેમળ�ને સમિપ�ત થાઓ ક� � પા� દ�વ ે�
તમને આ�� ંુછે તેમા ંતમે દરરોજ આનદં કરશો. �યારબાદ તમારા પા� સાથ ેમળ�ને જોશીલી 

સેવાનો િવકાસ કરવા સમિપ�ત થાઓ. તેમના �ેમ અને સામ�યના મા�યમ  તર�ક� દ�વ �
તમારો બનેંનો ઉપયોગ કરો.(સભાિશ�ક ૪: ૯). ઘણા સેવા કરનારા ં�ગુલોએ લ�નમા ં��નુા 

આશીવાદોને અમા�ય કયા છે. તે� ંુતમારા �ગે કદ� ના બોલવામા ંઆવ.ે� �
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કંઠ�થ કરો:                                                                

“એ જ �માણે પિતઓ, �ી નબ�ં પા� છે 
એમ �ણીને, તેની સાથ ેસમજણ�વૂક રહો, �

ૃઅને તમે તેઓની સાથ ે�વનની �પાના 
સહવારસ છો એમ ગણીને, તેને માન આપો; 
ક� �થી તમાર� �ાથનાઓ અટકાવવામા ંન �
આવ.ે”  (૧ િપતર ૩:૭) 

ચાવી�પ સ�ય: 

ૃદ�વની �પાના “ સહવારસ”  થઈને 
આશીવા�દત લ�ન �વનના ં અ�ભુવોથી �
ભર�લ �વન �વવા અને �� ુ ઈ� ુ
���તની સેવા કરનાર જોશીલા �વન 
સાથીઓ બનવા માટ� દ�વ ે તમને અને 
તમારા સાથી પા�ને તેડયા છે. 

તમારા ં�િતભાવ :

તમારા પા� સાથ ેબેસો અને તમારા 
લ�નની તાકાત અને નબળાઈઓની 
આકારણી કાઢો. તમારાથી વ� ુ
પ�રપકવ �ગુલ પાસે �ઓ અને 
તમારા ં�દયની વાત જણાવો. તમારા 
માટ� તેઓ �ાથના અને સલાહ આપે તે �
�વીકારો. 

મા� તમે બનેં માટ�નો સમય અલગ 
ફાળવીને બેસો અને એકબી�ને 
ઘિન�ઠ �મે કરવા અન ે િવ�ાસ 
યો�યતાથી ��નુી સવેા સાથ ેકરવાનો 
�ઢ િનણય લો. �

જો તમે આજ �ધુી એ �માણે ક� ુનથી �
તો, �ગુલ તર�ક� આ પાઠનો સાથ ે

મળ�ને અ�યાસ કરો.

ુ�વન ��તક

ન�ધ
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       યિમ�યા ૨૩:૨૯; ૨ િતમોથી ૩:૧૬ વાચંો

                               દ�વના ંવચનોનો અ�યાસ અને �ચાર કરવો.

વષ� વષ સૌથી વધાર� વચેાણ ધરાવ� ંુ��ુતક ક� ંુછે? અ�ય કોઈ �
પણ ��ુતક કરતા વધાર� ભાષાઓમા ંકયા ��ુતકને ભાષાતંર કરવામા ં
આ�� ંુછે? કયા ��ુતકમા ં�વન પ�રવિત�ત કરનાર� શ��ત છે? તેનો 
ચો�સ જવાબ, બાઈબલ જ છે. લગભગ ૧૫૦૦ વષના સમયગાળામા ં�
૪૦ લેખકો વડ� લખવામા ંઆવલે બાઈબલમા ં૬૬ ��ુતકો છે.  

બાઈબલ દ�વ� ંુપોતા� ંુવચન છે. તેને �ેરણા આપનાર અને 
દ�વના ં�ખુમાથંી નીકળનાર વચન તે જ છે. (૨ િતમોથી ૩:૧૬). િવનાશ 
તરફ વધી રહલ�  બળવાખોર ��ૃ�ટ ��યે � પોતાનો દયાનો હાથ ફ�લાવ ે
છે તે અસીિમત દ�વને શા�વચન �ગટ કર� છે. પોતાના ��ુ� ંુ
બ�લદાન આપવા �ારા દ�વ દરિમયાનગીર� કર� છે અને એ ર�તે િવ�ટૂ� 
પડ�લ માનવ�તને પોતાની સાથ ેસમાધાન કરાવવા એક માગ ��ુલો �
કર� છે. આખા બાઈબલમા ંતેના ��ુય િવષય તર�ક� ઉદધારને �કરમ� 
�તુર વડ� વણવામા ંઆવલે છે. સઘળ� �ેમ કથાઓ કરતા મહાન કથા 
બાઈબલમા ંછે. 

દ�વના ંલે�ખત વચનો વડ� જ આપણને �િવત શ�દ, ઇ� ુ
���તનો પ�રચય અપાયો છે. પોતાની પાસે આપણને લાવવા દ�વ ે
પોતે બાઈબલની રચના કર� છે. બાઈબલમા ંઉ�ારકના શ�દો અને 
ઉપદ�શોનો પણ સ�ંહ કરવામા ં આ�યો છે. પાઉલ િતમોથીને 
જણાવ ેછે, “અને વળ� � ંુબાળપણથી પિવ� શા� �ણે છે, તે 

ુપિવ� શા� ઇ� ુ���ત પરના િવ�ાસ�ારા તારણને સા� તને 
�ાન આપી શક� છે, તે પણ � ંુ�ણે છે.” (૨ િતમોથી ૩:૧૫). 
બાઈબલ નૈિતક અને નીિતિવષયક આધાર �રૂો પાડ� છે �ના 
વડ� લોકો અને રા��ો સ��ૃ�ધ અને શાિંતમા ંરહ� શક� છે. �થુ 
િવથ એ િમશનના ં �થાપક, લોર�ન કિન�ગહામ, વણવ ે છે: �
“સમ� ઈિતહાસ દરિમયાન એક હક�કત �પ�ટ છે, જયાર� 
િનણાયક લોકોના ં ટોળા પાસે બાઈબલ હોય અને તે � �
શીખવ ેછે તે� ંુતેઓના ં�વનમા ંલા�કુરણ કર� તો એક 
રા�� બદલાણ પામે છે.” આપણા �વનોને સપંિ�વાન 
કરનાર બાબતોમા ંદ�વના ં�ાન અને તેમના વચન �� ંુ
ક� ંુજ નથી. 

દ�વના ંવચનોનો અ�યાસ કરવો:

દરરોજ દ�વના ંવચનો� ંુવાચંન, અ�યાસ અને 
મનન દર�ક ���તી આગેવાન� ંુઆગ� ંુલ�ણ હો� ંુ
જોઈએ. દ�વ તેમના વચન થક� તમાર� સાથ ેવાત 
કરો. પછ�, �ચાર કરતી વળેાએ � ��એુ ક� ંુછે તે 
લોકોને �ગટ કરો.(૨ તીમોથી ૨:૧૫). લે�ખત 

ૂ��ુતકોમા ંસૌથી મહાન ��ુતકની �ણૂ સમ�તી �
માટ� અહ� ક�ટલાકં �ચૂનો આપવામા ંઆ�યા છે:

ુ૩૯� ં સ�તાહ                                

ુવળ� યહોવા કહ � ક�, મા�ં 

ુવચન અ��ન સર�,ં તથા 

ખડકને ફોડનાર હથોડા 

ુસર� ંનથી? 

યિમ�યા ૨૩:૨૯
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૧. બાઈબલ અ�યાસ માટ� તમાર� પોતાની 
પ�ધિતનો િવકાસ કરો. રિવવાર� પાચં અ�યાય 
અને દરરોજ �ણ અ�યાય� ંુવાચંન કર�ને તમે 
આ� ંુબાઈબલ એક વષમા ંકર�ને �ણૂ કર� શકો છો. � �
બાઈબલ અ�યાસની બી� એક ર�ત બાઈબલના 
િવિવધ ��ુતકને દર અઠવાડ�એ �યાન�વૂક વાચં�.ંુ �
બાઈબલ અ�યાસની બી� એક ર�ત શા�વચનમાથંી 
એક ફકરો એક સમયે અ�યાસ કર�.ંુ દ�વના ંવચનનો 
ખતં�વૂક અ�યાસ કરવા� ંુ �ો�સાહન ૧૯૪૦ થી �
ઉદભવલે ી સેવાસ�ંથા નેવીગેટસ કર� છે. શા�વચનના ં�
એક ફકરાનો અ�યાસ કરવા તેઓ “SPECK”- પ�ધિતને 
�ો�સા�હત કર� છે. દર�ક શા�ભાગમા ં આ બાબતોને 
�યાનમા ંલો: 

તમાર� �ય��તગત બાઈબલ અ�યાસ પ�ધિત કોઈપણ 
હોય તોપણ, �વુાતાના ચાર ��ુતકોમા ંન�ધવામા ંઆવલે ઈ�નુા �
શ�દોને તમે હમંેશા વાચંતા રહો એ ��ુ�ધ�વૂક� ંુકામ છે. તેઓ �

ૃ“આ�મા ને �વન” છે. (યોહાન ૬:૩૩ વાચંો). તેમના �પા��ુત 
વચનો, “ ��ુકળતાથી આપણામા ંરહવ� ા જોઈએ.” (કોલો�સી ૩:૧૬). 

૨. દ�વના ંવચનને આદર�વૂ�ક વાચંો. ક�ટલાકં લોકો બાઈબલને 
શર�રની અ�કુ ��ુામા,ં �મ ક� તેઓના ં�ટૂંણો પર, રહ�ને વાચં� ંુ
મદદ�પ અ�ભુવ કર� છે. �કટ�કરણ અને માગદશન માટ� દ�વની � �
સહાય માગંો. (ગી.શા. ૧૧૯:૧૮). આપણે દ�વ� ંુવચનને �ેમ કર� ંુ
જોઈએ ક�મ ક� તેમા ંતેમના ં�દય અને �વભાવને �ગટ કર�લ છે. 
ત�વ�ાની, �લૈસ પા�કલે, િનર��ણ ક� ુ છે ક�, “ માનવી �ાન �
�ેમ�ા��ત માટ� સમજ� ંુજોઈએ, પણ દ�વી �ાન સમજણ�ા��ત માટ� 
પસદં કરા� ંુજોઈએ.” 

૩. પિવ� આ�માના ં�વતં માગ�દશ�ન- ર�મા-ને સાભંળો. ર�મા એક �ીક 
શ�દ છે �નો અથ, “ ઉ�ચારણ- બોલેલા શ�દો” થાય છે. જયાર� પિવ� �
આ�મા વતમાન ��થિત ક� જ��રયાતના ંમાગદશન માટ� લા� ુકરવા માટ� � � �
કોઈ વચન ક� શા�ભાગ� ંુ�યાનક����ત કર�, તો તે �� ુતરફથી ર�મા 
વચન છે. તે એવો સમય છે જયાર� દ�વનો આ�મા લોગોસ (દ�વ� ંુલે�ખત 
વચન) ને લઈને �કટ�કરણ ક� લા�કુરણ માટ� �ય��તગત બનાવ ેછે. 
એફ.બી. મેયર, તેના ં��ુતક, ધ િસ��ટ ઓફ ગાયડસં- માગદશન� ંુરહ�ય � �
– મા ંલખે છે, “ જયાર� �દય શાતં હોય અને �યાન ક����ત હોય �યાર� 
વચન એક વાયર છે �ની સાથ ેદ�વનો અવાજ ચો�સપણે તમાર� પાસે 
આવશ.ે” 

૪. ઉપલ�ધ સઘળ� ભાષાતં�રત આ�િૃતઓનો ઉપયોગ કરો. બાઈબલના 
ૂક�ટલાકં િવ�ાનો �નો કરારને �ળૂ �હ� ૂઅને નવો કરારને �ળૂ �ીકમા ં

વાચંી શક� છે. આપણામાનંા મોટા ંભાગના ંલોકોને માટ�, બાઈબલને એક 
કરતા વધાર� ભાષાતં�રત આ�િૃતઓમા ંવાચંવાથી બાઈબલના લેખકો 
હક�કતમા ં� ંુકહત� ા હતા તેની સમજણ �ા�ત કર� શકાય છે.

ુ ુ� ં�વાતા� �ગટ કર; 

ુઅ��ળ તથા �િત�ળ �સગેં ૂ ૂ

ત�પર રહ;�  સ�ંણૂ� 

સહનશીલતાથી ઉપદ�શ 

કર�ને ઠપકો આપ, ધમકાવ 

તથા ઉ�ેજન આપ. 

૨ િતમોથી ૪:૨  

ૂ ુ Sins to avoid -�ર રહવ� ા� ંપાપ 

 Promises to claim -દાવો કરવાની �િત�ા 

 Examples to follow - અ�કુરણ કરવાનો દાખલો 

 Commands to obey  -પાળવાની આ�ા 

 Knowledge of God -દ�વ� ંુ�ાન
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ુ�વન ��તક

૫. શા�વચનને કંઠ�થ કરો: �ચારમા ંદ�વના ંવચનને ટાકંવામા ંઆવ ેતો તે તમને મોટો 
ૂઅિધકાર આપે છે. નવા કરારના સેવકો હોવાને લીધે, મા� આપણે મતં�યોને ર� કરવા 

ૃ ૃઅિધ�ત નથી પણ મા� દ�વના ંવચન �ગટ કરવા અિધ�ત છ�એ. (ગી.શા.૧૧૯:૧૧ વાચંો).

ુ૬. દ�વના ંવચન� ંપાલન તમારા �વનમા ંઆશીવા�દો અને સફળતા લાવે છે. જયાર� આપણે 
દ�વના ંવચન બોલીએ, મનન કર�એ પછ� દ�વના ંવચન� ંુપાલન કર�એ �યાર� તે આપણને 
સ��ૃધ કરવા અને સફળતા આપવા �િત�ા આપે છે.(યહો�આુ ૧:૮ વાચંો).

દ�વના ંવચનનો �ચાર 

ઓગણીસમી સદ�ના મહાન �ચારક, ચા�સ �પ�નને �છૂવામા ંઆ�� ંુક� � ંુતે બાઈબલ �
પર થતા �મલાઓ� ંુર�ણ કર� છે. “બાઈબલ� ંુર�ણ?” તે હ�યા, “ તે તો િસ�હ� ંુર�ણ કરવા ુ
�� ંુછે. � ંતો તેને મા� છોડ� દ� � ંઅને તે પોતે પોતા� ંુર�ણ કર� છે.” મા� માનવી તક�ને ુ
લીધે આપણને �ાન �ા�ત થ� ંુનથી ક� બાઈબલ સ�ય છે. તેને બદલે, જો આપણે ���તને 
આધીન થવા સમિપ�ત હોઈએ તો તે તેમના વચનની િવ�ાસપા�તાને આપણી સમ� �ગટ 
કરશ.ે (યોહાન ૭:૧૭ વાચંો). 

ુમોટા ંભાગના ંપાળકો માટ� તેઓની સેવા� ંુક����બ�� �ચાર છે. જયાર� પણ તમે સ�ય 
�ગટ કરો �યાર� દ�વ� ંુશ��તશાળ� વચન તે� ંુકામ કર� તેની અપે�ા રાખવી જોઈએ. �થમ 
�ાથના�વૂક તમે દ�વ� ંુવચન વાચંો છો �યાર� દ�વ તમાર� જોડ� વાત કર� છે. પછ� દ�વ તમારા � �
�ારા વાત કર� છે. દ�વના ંવચનથી  તમારા મન અને �દયને આખા અઠવા�ડયામા ંભર�રુ 
રાખો. �યારબાદ ભર�રુ�પણામાથંી �ચાર કરો. 

ૂ ુપાળકોએ �નો કરારની વાતાઓને, �વાતાઓના સરળ આદ�શ, પ�ોમા ં લખેલ � �
મડંળ�ના ધારા ધોરણોને �દયમા ં��કત કર� ંુજ�ર� છે. પાળક તર�ક� તમાર� જવાબદાર� છે ક� 

ૃતમે તમારા લોકોને “દ�વનો �રૂો મનોરથ� જણાવો.(�ે.�.૨૦:૨૭). તમારા �ચારને વ� ુ
અસરકારક બનાવવા અહ� ક�ટલાકં �ચૂનો છે.  

૧. �ચાર પહલ� ા ં�ાથ�ના કરો. ખાતર� રાખો ક� તમારા �વનમા ંક�લુ ના ક� ુહોય તે� ંુકોઈ �
પાપ ના હોય; અને જો હોય તો તેને ક�લુ કરો. (૧ યોહાન ૧:૯ વાચંો). દ�વના ંવચન �ચાર 
કરવા દ�વ તમારો ઉપયોગ કર� અને પિવ� આ�મા તમને ભર�રુ કર�, તમને અ�ભષેક આપે 
માટ� �ાથના કરો.(એફ�સી ૫:૧૮). �ચારના એક મોટા કાય પહલ� ા ંઈ� ુલાબંા સમય �ધુી � �
�ાથનામા ંગાળતા. આપણે આપણા ��નુા ન�નૂા� ંુઅ�કુરણ કરવા� ંુછે. (માક ૧: ૩૫-૩૮).� �

૨. લોકોને દ�વના ંવચનનો �ચાર કરો. આખા સ�તાહ દરિમયાન �ાથના�વૂક તમે વાચેંલ � �
વચનમાથંી �થમ દ�વ તમાર� જોડ� વાત કર�.  �યારબાદ દ�વ તમારા �ારા વાતચીત કરો. દ�વ ે
તમને � જણા�� ંુછે તે લોકોને જણાવો.

3. દ�વના ં વચનના �ચારની શ��તમા ં �ઢ ભરોસો રાખો. ક�ટલાકં અિવ�ાસીઓ �ને, 
“�ખૂતાનો �ચાર” કહ � છે તેનો ઉપયોગ દ�વ �વનોને બદલવા કર� છે. (૧ કોર��થી ૧:૨૧). �
�ચાર કરવામા ંઆવલે વચનને પિવ� આ�મા ખાતર�, �દલાસો અને સા�પ� ંુલાવવા 
ઉપયોગ કર� છે. (યશાયા ૫૫:૧૧; �હ� ૂ૪:૧૨). ઇ�,ુ  િવ�ાસના લેખક, ��ુતકમા ંએ. ડ���.ુ 
ટોઝર� લ�� ંુછે, “ દ�વ� ંુવચન ક�ટા�નંુાશક છે � મડંળ�ના �વનમા ંચેપીરોગ લાવ ેએવા 
વાયરસનો નાશ કર� છે.”

૪. શા�ભાગમા ં િવ�ાસયો�ય રહો. “દ�વના ંવચનને કપટથી ઉપયોગ કરવા” દ�વ ેતમને 
અિધકાર આ�યો નથી. (૨ કોર��થી ૪:૨). તમારા પોતાના મતં�યોને �ગટ કરશો ન�હ અને 
તમારા િવચારોને સમથન આપવા બાઈબલની કલમોને ઠોક� બેસાડશો ન�હ. તેને બદલે, �
�ગટ કરવા પિવ� આ�માએ � શા�ભાગ �ગે દોરવણી આપી છે તેનો �લુાસો કરો. (૨ 
િતમોથી ૪:૧-૨ વાચંો).
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૫. ખાતર� રાખો ક� તમારા સદં�શમા ં�પ�ટ ઉદ��ય હોય.  શા�ભાગના ં�ાથિમક સ�યને �પ�ટ 
કરો. (૧ કોર��થી ૧૪:૮). કોઈએ ભલામણ ક� ુછે ક� �ચારની એક સાર� ર�ત, “�લુાસો, �
દાખલો, લા�કુરણ” છે. સ�યની સમજણ આપવા બાઈબલની અ�ય વાતાઓનો ઉપયોગ કર� ંુ�

ૃ ૃઉ���ઠ ર�ત છે. આ વાતાઓ બાઈબલના �ાનને �રુા પાડ� છે અને કોઈ પણ સ�ં�િતમા ંસમ� �
શકાય એવી અને �સુગંત છે. 

૬.શા�ભાગમાથંી ઉદભતા �યવહા�રક કાય� ઉપયોગી પગલા ંઆપો. હમંેશા મન, �દય અને 
કાય� બદલવાના ઉ�ે�યથી �ચાર કરો. ચોથી સદ�ના મહાન �ચારક, ��સો�ટોમે ક� ંુછે, 
“મહાન �ચારકની ખાિસયત એ નથી ક� લોકો જતા જતા કહ � ક�, 'ક�વા જોરદાર �ચારક!' પરં� ુ
તેઓ કહત� ા હોય ક�, “હવ ેમાર� કંઇક કર� ંુછે.”

૭. �ચાર કયા� પછ� દ�વના ંવચનની સેવાને સમિપ�ત કરતા �ાથ�ના કરો. િવ�ાસ રાખો ક� 
ુદ�વના ંવચન� ંુસા�ં બીજ વધાર� ફળ ઉ�પ� કરશ.ે(યશાયા ૫૫:૧૧; �કૂ ૮:૧૧,૧૫; ૧ િપતર 

૧:૨૩).

તમાર� સેવામા ંક�ટલા ંપણ િવષમ અ�ભુવો આવ ેતોપણ દ�વના ંવચન �ગટ કરતા 
રહ��  ંુજોઈએ. દ�વ� ંુવચન સખત પાષાણને પણ તોડ� કાઢશ.ે (યિમ�યા ૨૩:૨૯). 

અ�ય મોટા ધમ�ના લોકો કહ � છે ક� જો તમાર� પિવ� ��ુતકને સમજ� ંુહોય તો તેને � �ળૂ 
ભાષામા ંલખવામા ંઆ�� ંુછે તેમા ંજ વાચં� ંુજોઈએ. પણ ���તીઓ તર�ક� આપણે કહ�એ 
છ�એ, “બાઈબલને દર�ક ભાષામા ંભાષાતં�રત કરો અને તેનાથી તમને કોઈ ખોટ થવાની 
નથી!” દ�વના ંસ�ય વચનની આ શ��ત છે.
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કંઠ�થ કરો:                                                                

ઘાસ �કુાઈ �ય છે, �લ ચીમળાય છે; પણ 
આપણા દ�વ� ંુવચન સવકાળ �ધુી કાયમ �
રહશ� .ે (યશાયા ૪૦:૮).

ચાવી�પ સ�ય: 

“બાઈબલ તમાર� �મરણશ��તને ભર� દો, 
તમારા ં �દય પર રાજ કરો અને તમારા ં
પગોને દ�વા�પ થાઓ.” (હન� ર�ટા મીયસ). �

તમારા ં�િતભાવ :

આ�થી શ�આત કરતા દરરોજ 
પ�ધિતસર બાઈબલનો અ�યાસ 
કરવા સમિપ�ત થાઓ.

તમારા �ોતાઓને ���તમા ંપ�રપકવ 

કરવાના ં ���ટકોણથી વફાદાર��વૂક �
દ�વના ં વચન �ગટ કરવા સમિપ�ત 

થાઓ. (કોલો�સી ૧:૨૭-૨૮)

ુ�વન ��તક
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32  �લોબલ એડવા�સ ર�સોસ�સ                     



ુ�વન ��તક

અને તે તેઓને કહ � છે ક�,

“માર� પાછળ આવો,

ને �ં તમને માણસોને ુ

પકડનારા કર�શ.” 

મા�થી ૪:૧૯

ુ�વાતા� �ગટ કરવી

મા�થી ૪:૧૯; યોહાન ૪:૩૫; રોમન ૧:૧૬; 

૧ િતમોથી ૨:૧-૪; �કટ�કરણ ૨૨:૧૭ વાચંો.

ઇ� ુ�વગમા ંચઢ� ગયા તે પહલ� ા ંતેમણે તેમના ંઅ�યુાયીઓને �
��ૃવી પરની દર�ક �ય��તને તેમના �ગેની �વુાતા �ગટ કરવાનો �
આદ�શ આ�યો.(માક ૧૬:૧૫). અ�ય લોકોને ઈ�નુી ઉ�ધાર કરનાર �
શ��તની �વુાતા �ગટ કરવી તે દર�ક નવો જ�મ પામેલ ���તના ં�
અ�યુાયીઓ માટ� આિશષ અને સવ��ચ કો�ટની જવાબદાર� છે. ઈ�એુ 
ક� ંુક� � લોકો તેમ� ંુઅ�કુરણ કરશ ેતેઓ લોકોને પકડનાર થશ.ે(મા�થી 
૪:૧૯).

બાઈબલ િશ�ક ડો�સન �ોટમેન કહ � છે, “ માણસોને પકડ� ંુઅને 
માછલીઓને પકડવામા ંફક એટલો છે ક� તમે �િવત માછલીઓને પકડો �
છો અને પછ� તે મર� �ય છે. તમે મર�લા ંમાણસોને પકડો છો અને 
તેઓને �વનમા ંલાવો છો.”(એફ�સી ૨:૧). શરે �સસ િવધાઉટ �ફયર- 
નીડરતાથી ઈ�નેુ �ગટ કરો- તાલીમ પાઠ���ુતકમા ં� િવ�લયમ ફ� 
અને લી�ડા શફેડ ઇવા�સ �ારા લે�ખત છે તેમા ંઆપણે આ �ો�સાહક �
શ�દો �ા�ત કર�એ છ�એ, “ � ંુતમે નીડરતાથી ઈ�નેુ �ગટ કરવા 
ચાહો છો? ઇ� ુ ���તમા ંતમારા િવ�ાસને �ગટ કરવાનો િવચાર 
કદા�ચત તમારામા ંડર અને દોષ ઉ�પ� કર� છે. આપણે નવા કરારના 
�થમ ��ુતકમા ંજોઈ શક�એ છ�એ ક� �યા ંદ�વની �વુાતા �ગટ કરવા �
આપણને આદ�શ આપવામા ંઆ�યો છે.(મા�થી ૨૮:૧૯-૨૦). છતા ંઆ 
આ�ા વડ� દ�વ તમને અસમથતાની લાગણીઓ આપવાનો ઈરાદો �
રાખતા નથી. તેને બદલે, માનવ�તના ં ઉ�ધાર માટ� દ�વની 
અદ�તૂ યોજનામા ંઆપણને પણ સામેલ કરવા દ�વની ઈ�છાને આ 
આ�ા �ગટ કર� છે.” 

ઉ�ારની યોજના સરળ છે પણ ગભંીર ર�તે તે �ેમ અને 
�વત�ંતાનો સદં�શ છે. તેને કોઈ પણ �ય��ત સમ� શક� છે અને 
તેને કોઈ પણ �ય��તની સમ� �ગટ કર� શકાય છે. અ�ય 
લોકોને તમે �વુાતા કઈ ર�તે �ગટ કર� શકો અને તમે �ઓને �
આગેવાની આપી ર�ા છો તેઓને તેઓની આસપાસના લોકોને 
���તમા ંતેઓનો િવ�ાસ કઈ ર�તે �ગટ કર� શક� તે �ગે 
તાલીમ આપવા આ પાઠ �યાસ કર� છે.

૧. ફસલના ધણીને શોધો. યાદ રાખો ક� આ��મક ર�તે 
ુખોવાયેલા ં��ુષો અને �ીઓ ���તમા ંિવ�ાસ કર� તે ફસલ 

દ�વની છે. (મા�થી ૯:૩૭-૩૮). અ�ય લોકોને �વુાતા �ગટ �
ુકરવા તમારા માટ� દ�વ તકો �રૂ� પાડ� તે સા� દ�વને 

�ાથના કરો. �ઓને ઈ�નુી આવ�યકતા છે એવા લોકો �
સાથ ે તમાર� “દ�વી ઈ�છામા ં �લુાકાત” થાય એવી 
�ાથના દ�વને કરતા રહો. તમારા ં સબધંના �ે�મા ં�

ુ ુઆવતા લોકોને સા� �ાથના કરો. �ઓ હ� �ધુી �
���તને �ણતા નથી તેવા તમારા િમ�ો અને 
પ�રવારના સ�યો �ધુી તમે પહ�ચો એવી દ�વ ઈ�છા 
રાખે છે. ���તના ંદાવાઓના સ�યોને જોવા તેઓની 

ુ�ખો ઉઘડ� તે સા� �ાથના કરો.(૨ કોર��થી ૪:૩-�
૪). તમે �ઓને વચન �ગટ કર� ર�ા છો તેઓને 
���તની તેઓની આવ�યકતા �ગે પિવ� આ�મા 

ુલોકોને ખાતર� કરાવ ે તે સા� �ાથના કરો. �
(યોહાન ૧૬:૭-૧૧).

                                                                                                                                    ૪૦ � ંુસ�તાહ  

33 �લોબલ એડવા�સ ર�સોસ�સ                     



ુ�વન ��તક

પિવ� આ�માને �ાથના કરો ક� તે તેમના સ�ય અને �ાથના વડ� લોકોને િપતા પાસે દોર� લઇ � �
�ય.(યોહાન ૬:૪૪-૪૫). ���તમા ંિવ�ાસ વડ� માફ� અને તેમના �ેમને સવ �થળના લોકો �
�ા�ત કર� તે દ�વની ઈ�છા હોવાને લીધે દ�વ તમાર� �ાથના સાભંળશ.ે(૧ િતમોથી ૨:૪)�

૨. વાતચીત શ� કરો: તેની વાત સાભંળો, દ�વની વાત જણાવો, તમાર� વાત જણાવો. �વુાતા �
�ચાર કરવાના ંપાઠ� સામ�ી, ધ ગોડ ટ��ટમા ં�વુાિત�ક રાઈસ ��ુસ ���તમા ંિવ�ાસ કરવા 
�ગે અથ�ણૂ વાતચીત શ� કરવાના ંમહ�વ �ગે ભાર�વૂક જણાવ ે છે. લોકો પોતાના � � �
િવષયમા ંઅને તેઓ � િવ�ાસ કર� છે તે �ગે બોલવા� ંુઘ� ંુપસદં કર� છે. તેઓને સાભંળ� ંુ

ુસા�ં છે તેનાથી તેઓ કોણ છે અને તેઓ � ંુિવ�ાસ કર� છે તે �ગેની મા�હતી �ા�ત થાય છે. તે 
�ય��તને જણાવો ક� તે તમને પોતાના િવષયમા,ં તેની �વૂ �િૂમકા, પ�રવાર અને તેમના �
�વનના ંઅ�ભુવો જણાવ.ે તેને �છૂો ક� તે દ�વ, �વગ અને ઇ� ુિવષે � ંુમાને છે. જો તે �વગમા ં� �
િવ�ાસ કર� છે અને માને છે ક� તે �યા ંજશ ેતો તેને �છૂો, ક�મ? પછ� તેને �છૂો ક� � ંુતે િવષય 
�ગે બાઈબલ � ંુજણાવ ેછે તે �ગે તમે �ણવા ચાહો છો? જો તે સકાર�મક ઉ�ર આપે તો 
તેને દ�વની વાત જણાવો.

દ�વ ેસવ ��ૃ�ટને અને તેમા ં� સવ છે તે� ંુસ�ન ક�-ુ વન�પિત અને પ�ઓુ અને �તે � � �
માનવ�ત. (ઉ�પિ� ૧:૧, ૨૬-૨૮; ૨:૭). જયાર� દ�વ ેઆદમ અને હવા� ંુસ�ન ક� ુ�યાર� જગત �
પાપર�હત હ�.ંુ આદમ અને હવા દ�વ તથા એકબી�ની સાથ ેિનકટના સબંધંનો આનદં લેતા 

ુહતા. દ�વ ેમાનવ�ત� ંુસ�ન એટલા સા� ક� ુક� �થી તેઓ તેમની સાથ,ે એકબી� સાથ ેઅને �
સકળ ��ૃટ� સાથ ે િનકટનો અને �ેમાળ સબંધં રાખે. પણ આદમે પોતાની મર� �માણે 

ુવતવા� ંુન�� ક� ુઅને દ�વની િવ��ધમા ંબળવો કય�.(ઉ�પિ� ૨:૧૬-૧૭; ૩:૬-૭). આદમ � �
અને હવાના ંબળવાને લીધે પાપ જગતમા ં�વશે ક�.ુ હવ ેઆ��મક ર�તે માનવ �ત દ�વથી �
અલગ હતી. (રોમન ૫:૧૨). પણ તે �ણૂ ર�તે આ વાતાનો �ત નથી, ક�મ ક� પિતત � �
માનવ�તને પોતાની પાસે ફર� લાવવા દ�વ પાસે એક અ�યબ યોજના હતી.( �કૂ ૧:૭૭-
૭૯; યોહાન ૩:૧૬). 

માનવ ઇિતહાસમા ં�ણ મોટા બનાવો થયા છે: સ�ન, પતન અને ઉ�ધાર. �સ પર 
���તના ંબ�લદાનથી મળતા ઉ�ધારથી આખી માનવ �તને આશા �ા�ત થાય છે.(કોલો�સી 
૧:૧૩-૧૪). “�થમ આદમ” �ારા � ખોવા� ંુહ� ંુતે “બી� આદમ”- ઇ� ુ���ત �ારા- તેમના 

ુ��ૃ�,ુ દફન અને �નુ��થાન �ારા �નુઃ �ા�ત થ�.ંુ(૧ કોર��થી ૧૫:૪૫-૪૯). દ�વ ેઆ જગતને 
એટલો �ેમ કય� ક� તેમણે પોતાના ��ુ, ઈ�નેુ આપણા પાપને અથ � બ�લદાન થવા મોકલી 
આ�યો. ઈ� ુ�સ પર ��ૃ� ુપા�યા �યાર� તેમણે આપણા માટ� સ�ંણૂ �ક�મત �કૂવી. (યોહાન �

ુ૩:૧૩-૧૮). આપણા પોતાના પાપ અને દ�વની િવ��ધ કર�લ બળવાખોર�  �ગે પ�તાવો કયા �
બાદ, ���તના ંબ�લદાનમા ંિવ�ાસ કર�ને અને તેમને �� ુતર�ક� ક�લુ કરવાને લીધે આપણો 
ઉ�ધાર થઇ શક� છે.(યોહાન ૧:૧૨; રોમન ૧૦:૯). આ દ�વની વાત છે!

હવ,ે તમાર� વાત- સા�ી જણાવો! તમે િવ�ાસી હોવાને લીધે તમારા �વનમા ંદ�વની 
ૃઉ�ધારક �પા અને ભલાઈની સા�ી છે. જયાર� તમે આ વાત જણાવો છો �યાર� તે તેમના �ેમ 

અને શ��ત માટ�નો મોટો �રુાવો આપો છે. તમારા �વનમા ંદ�વ ે� ંુક� ુછે, � ંુકર� ર�ા છે અને �
� ંુકરશ ેતે �ગે તમારા િવ�ાસ �ગેની વાત તેમને જણાવો.(ગી. શા. ૧૨૬:૩). જયાર� તમે 
દ�વની વાત અને તમાર� વાત જણાવો છો �યાર� તમે િવ�ાસ કર� શકો છો ક� પિવ� આ�મા 
લોકોને ખાતર� કરાવશ ેઅને લોકોને દ�વ પાસે દોર� લાવશ.ે (યોહાન ૧૬:૮). ઉ�ધાર દ�વ� ંુ

ુકાય છે. તમા�ં કામ �વુાતા �ગટ કરવા� ંુછે. હક�કતમા,ં �વુાતા �ગટ કર� ંુતે હમંેશા � � �
આપણી �થમ �ાથિમકતા હોવી જોઈએ.(૧ કોર��થી ૧૫:૧-૪). 

૩. શા�વચન �ગટ કરો. દ�વ� ંુવચન પોતે પોતાના �ગે વાત કરશ,ે જો તમે તેને કામ કરવા 
દ�શો તો. બાઈબલ ઉઘાડો અને શા�વચન � ંુકહ � છે તે �ગે જોરથી વાચંવા ક�મ ન�હ તે 
�ય��તને જ જણાવવામા ંઆવ ે�ને તમે �વુાતા �ગટ કર� રહ� ર�ા છો? જો કદાચ કોઈ �
કારણસર તે �ય��ત વાચંી શકતી નથી તો તમે પોતે જોરથી વાચંો. એ કામ કરવા, તમાર� પાસે 
એક બાઈબલ અને ઉ�ધાર માટ�ના થોડાક શા�વચનો હોવા જોઈએ.

���ત માટ� સા�ી આપનારા ઘણા લોકો ઉ�ધાર માટ�, “રોમન માગ”નો ઉપયોગ કર� છે:  �
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(રોમન ૩:૨૩, ૫:૮;૬:૨૩;૧૦:૯-૧૦,૧૩ વાચંો). ઉ�ધાર �ગેના બી� વચનો નીચે �જુબ છે: 

(યોહાન ૧:૧૨; ૩:૩,૧૬; ૧૪:૬; ૨ કોર��થી ૫:૧૫; �કટ�કરણ ૩: ૨૦.) ઉપયોગ કરવાના ંઘણા 

શા�ભાગો છે, છતા ંઆ કલમો તમને ઘણી સહાયકારક નીવડશ.ે 

૪. ���યા પર મહોર મારો. તમે � �ય��તને તમારા િવ�ાસ �ગે જણાવી ર�ા છો તે જો ���તનો 

�ગીકાર કરવા તૈયાર ના હોય તો, િનરાશ ના થશો. �ના માટ� દ�વ ેતમને તેડયા તે કામ તમે ક� ુ�
છે. સાઉથ- વ�ેટન બા�ટ��ટ થીઓલો�કલ સેમીનાર�ના ંલાબંા સમયના �ોફ�સર રોય ફ�શ �ારા �
�વુાતા �ચાર �ગે એક સવ��મ �યા�યા આપવામા ંઆવી છે, “ સવ લોકોને પિવ� આ�માની � �

ુશ��તથી ઇ� ુ���તની �વુાતાને ક�ણાથી �ગટ કર� ંુક� �થી તેઓને ���તને તેઓના ં�� ુઅને �
તારનાર ��વકારવા િવ�ાસમા ંદોરવણી કર� શકાય અને �યાર બાદ તેઓ પણ ઈ�નેુ અ�ય લોકો 

સમ� �ગટ કર� શક� તેને �વુાતા �ચાર કહવ� ાય.” �

જો �ય��ત ���તનો �ગીકાર કરવા તૈયાર છે તો તેઓને �રૂ� ગભંીરતાથી �ાથનામા ં�
દોરવણી આપો ક� �થી તેઓ પોતાના પાપોને છોડ� અને ઇ� ુ���તને તારનાર અને �� ુતર�ક� 

ૂ ુ��વકાર�. �વુાતાની એક સરળ ર�આત �વન ��તકના સ�તાહ ૧ મા ંઆપવામા ંઆવલે છે.  �

જયાર� તમે કોઈને ���ત પાસે લાવો છો �યાર� તેને �ાથનામય �વન �વવા, બાઈબલ �
વાચંનમા ંઅને બાઈબલમા ં િવ�ાસ કરનાર મડંળ�મા ંદ�વના ંલોકોની સાથ ેસગંિતમા ંસગંત 

કરવામા ંસહાય કરો. (વાચંો સ�તાહ ૩, �થમ પગલા)ં. 

એક પાળક તર�ક�, તમારા માટ� મહ�વની બાબત એ છે ક� તમે તમારા �ચારમા ં�વુાિત�ક 
ુ ુ���ટકોણ, �વુાતાની ર�આતમા ં�પ�ટ અને ���તમા ંિવ�ાસ કરવા લોકોને તે� ંઆપવામા ં�પ�ટ �

થાઓ. કોઈને ���ત પાસે દોર� લાવવા કરતા બીજો આનદં કોઈ નથી. જયાર� કોઈ ���ત પાસે 

આવ ેછે �યાર� તમાર� સાથ ે�વગ� ંુસૈ�ય પણ આનદંમા ંજોડાય છે.(�કૂ ૧૫:૭). આવો, ઘણાને �
તારનાર પાસે લાવવા અને ���તમા ંપ�રપકવ થવા ��ૃ�ધ પામવામા ંસહાય�પ થવા આપણા 

�વનોને સમિપ�ત કર�એ.  
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કંઠ�થ કરો:                                                                

“ પણ પિવ� આ�મા તમારા પર આવશ ે�યાર� 
ુતમે સામ�ય પામશો; અને ય�શાલેમમા,ં �

આખા ય�દ�યામા ં સમ�નમા ંતથા ��ૃવીના ુ
ૃછેડા �ધુી તમે મારા સા�ી થશો.” (�ે.�.૧:૮).

ચાવી�પ સ�ય: 

ઈ�નુી તારણ કરનાર �વુાતાને અ�ય �
લોકોની સમ� �ગટ કર� ુતે ���તના ંદર�ક 
અ�યુાયીને માટ� આશીવાદ, લહાવો અને �
જવાબદાર� છે. 

તમારા ં�િતભાવ :

ુખોવાયેલાઓને સા� દરરોજ �ાથના �
કરવાનો સમય કાઢો. તમારા િવ�ાસને 
�ગટ કરવા અને �ઓ ���તને 
ઓળખતા નથી તેઓને તેમના 
િવ�ાસમા ં દોર� લાવવા ��નુી 
સહાયતા માગંો.

તમાર� વાતને લખી રાખો અને તેને 
કંઠ�થ કરો �થી તમે સરળતાથી અને 

ૂ�ણૂ મનોબળથી તેની ર�આત કર� �
શકો. 

���તમા ંતેઓના ંિવ�ાસને અસરકારક 
ર�તે �ગટ કરવા અ�ય િવ�ાસીઓને 
િનયિમત તાલીમ આપો. 

ુ�વન ��તક

ન�ધ
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તમાર� કારભાર�પણાનો 

ર�પોટ�  આપો. 

�કૂ ૧૬:૨

પડકારજનક ��થિતમા ં

ુદશ�નને આિથ�ક ટ�કો આપ�.ં

�કૂ ૬:૩૮; ૨ કોર��થી ૯:૬-૧૧; �ફલી�પી ૪:૧૯ 

આ� ઘણા દ�શો આિથ�ક ભગંાણની ધાર પર ઊભા છે. તેને પ�રણામે, 
ઘણી મડંળ�ઓ અને સેવાક�ય સ�ંથાનો તેઓને દ�વ ે� દશનો આ�યા છે �
તેમા ંઆગળ વધવા પૈસાની અછતને કારણે સઘંષ અ�ભુવ ેછે. છતા ંદ�વ �
મોટા ં દશનો આપવા� ંુ ચા� ુ રાખે છે. એવા સમયોમા,ં આપણા �
�દયમાનંા દશનોને આિથ�ક ટ�કો આપણે કઈ ર�તે આપી શક�એ? �

આિથ�ક સકંડામણના ં સમયોમા ં પણ, દશનને આિથ�ક ટ�કો �
ૂઆપવાના મહ�વના ંદશનનો િસ�ધાતં �નો કરારની એક વાતા �રૂ� � �

પાડ� છે. (૨ રા� ૪:૧-૭.) સૌથી કઠણ આિથ�ક પ�ર��થિતમા ંપણ દ�વના ં
ચમ�કા�રક �રૂવઠા વડ�, દશનને ફંડ કઈ ર�તે આપ� ંુતે �ગે આ �
શા�ભાગમા ંક�ટલાકં િસ�ધાતંો રહલ� ા છે. 

૧. તમાર� િમલકતની યાદ� તૈયાર કરો. એલીશાએ �ીને �છૂ�,ંુ “તાર� 
પાસે ઘરમા ં� ંુછે?” (૨ રા� ૪:૨). એ જ ર�તે તમાર� પોતાને �છૂવા� ંુ
છે, “માર� પાસે મારા ઘરમા ં� ંુછે?” વતમાનમા ંમાર� પાસે ક�ટલી �
સપંિ� છે?” તમાર� િમલકતમા,ં િમ�ો, �મતા, સબંધંો, �વા��ય, 

ૃિવચારો, આ��મક �પાદાનો તથા પૈસા પણ હોય શક�.

૨. તમારા દશ�નને િવ��તૃ કરો. �ીને �બોધક� ક�,ંુ “ સવ લોકો �
પાસેથી વાસણો લઈને આવ... થોડા વાસણો લેતી ન�હ” (૨ રા� 
૪:૩). આપણી કારભાર�પણામા ં� સેવા દ�વ ે�કૂ� છે તેને િવ��તૃ 
કરવાની ર�તો આપણે શોધવી જોઈએ. ચમ�કા�રક �રૂવઠો �ા�ત 
કરવા તે �ીએ અ�ય લોકોને પણ સામેલ કર� ંુઆવ�યક હ�.ંુ 
આપણે પણ દશનમા ં અ�યોને સામેલ કર� ંુ જોઈએ અને �
તેઓની િમલકતનો ઉપયોગ પણ કર� ંુ જોઈએ. તમારા ં
દશનની પ�ર�ણૂતાને જોવા ઘણા લોકો તમને “તેઓના ં� �
વાસણો લેવા દ�શ”ે તે બાબતને તમે જોઈ શકશો!

ુ૩. સેવામા ં તમારા “��ો”ની યાદ� તૈયાર કરો. “તારા 
દ�કરાઓ સાથ ે�”ંુ (૨ રા� ૪:૪). દ�વ તમને આ��મક 
“દ�કરાઓ અને દ�કર�ઓ” આપવાની ઈ�છા રાખે છે. તમે 
દ�વના ં�રુવઠાને “ર�ડવા” તમાર� સાથ ેતેઓને બોલાવો 
તે મહ�વ� ંુછે.(યશાયા ૬૦:૪).

૪. તમાર� પાસે � છે તેમાથંી ર�ડો. એલીશાએ તેણીને 
જણા�� ંુક�, “તે વાસણોમા ંર�ડ” (૨ રા� ૪:૪). �ીએ 
પોતાની પાસે ઘ� ંુછે ક� ન�હ તે િવચા� ુન�હ, પણ �

ુપોતાની પાસે � થો� ંહ� ંુતે આપવા� ંુજયાર� તેણે 
શ� ક� ુ�યાર� તેણે ચમ�કા�રક �રુવઠાનો અ�ભુવ �
કય�. એ જ ર�તે, � સસંાધનો વતમાનમા ંતમાર� �
પાસે છે તેઓને જયાર� તમે સ��ય કરો છો �યાર� 
દ�વ તમારા �રુવઠામા ંવધારો કરશ.ે 

ુ૪૧ � ંસ�તાહ
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ુ ુ ુ૫. નવા વાસણો લાવવા� ંચા� રાખો. તેણીએ તેણીના દ�કરાને ક�,ંુ “ હ� એક વાસણ લાવ” (૨ 

ુરા� ૪:૬). �ઃખથી દ�કરાએ જણા��,ંુ દ�વના ંચમ�કારને તેઓ ર�ડ� શક� એવા વાસણો હવ ે

તેઓની પાસે બ�યા નથી. અ�મુાન �પ�ટ છે: �યા ં�ધુી “ખાલી વાસણો” હોય- દ�વના ંચમ�કા�રક 

�રૂવઠા માટ� આ�રુ લોકો- �યા ં�ધુી ચમ�કા�રક �રૂવઠો મળતો રહશ� .ે છતા,ં જો આપણને એ� ંુ

લાગે ક� આપણી પાસે “�રૂ�”ંુ છે; જો આપણે વતમાન કદથી સ�ં�ુટ હોય તો, દ�વનો �રૂવઠો �
રોકાય જશ.ે ન�ધનીય એવી મહ�વની બાબત છે ક� ચમ�કાર� ંુકદ અને સમય ન�� કરનાર દ�વ 

ન�હ, પણ �ી અને તેનો દ�કરો હતા. �યા ં�ધુી વધાર� વાસણો હતા �યા ં�ધુી વધાર� ચમ�કાર 

હતા! લોકોને લાવવા� ંુચા� ુરાખો- અથાત ખાલી વાસણો.�

તમાર� પાસે – હાલમા-ં “ઘરમા”ં � ંુછે? તમાર� ક�ટલી પણ આવ�યકતા હોય તોપણ, 

હાલમા ંતમાર� પાસે થોડા સસંાધનો છે �નો તમે સેવામા ંસ��ય ઉપયોગ કર� શકો છો. જયાર� 

તમે એ� ંુકરશો �યાર� ચમ�કાર શ� થશ.ે તેથી દરરોજ, કોઈ એક ર�ત શોધી કાઢો �નાથી તમે 

દ�વને અને લોકોને કંઈક આપી શકો. 

સેવકો તર�ક� આપણે ધનના �ેમની �ળમા ંફસાય જવા� ંુનથી.(૧ િતમોથી ૬:૧૦). છતા,ં 

દ�વને મ�હમા આપવાની ઈ�છા રાખનાર કારભાર�ઓ તર�ક� પૈસા અને તેના મોટા ફાયદા તથા 

મોટા ં�કુસાન �ગે પણ આપણે �યાન આપ� ંુજોઈએ. દ�વ ેતમને � દશન આ�યા છે તેની �રુ�ા �
માટ� આવ�યક પૈસા �ા�ત કરવા માટ� આ�થી તમે કયા પગલા ંલેશો? 

પૈસાના મહ�વને સમજો. એક �દવસ આપણે દ�વ સમ� ઉભા રહ�� ંુ અને આપણા 
વહ�વટનો �હસાબ આપી�.ંુ(�કૂ ૧૬:૨; ૨ કોર��થી ૫:૧૦). હર� ો�ડ માયરા અને માશલ શલેી, �
�ઓ લાબંા ગાળાથી �બલી �ેહામના સહાયકો હતા, લખે છે, “મોટા ંભાગના ંસેવકો- ક� 

ૂલેખકો ક� પ�ંડતો ક� સગંીતિવ�ો- તેઓના ંકૌશ�યો અને સેવામા ંએવા ગળા�બ થઇ �ય છે 
ક� – તેઓ આવ�યક નાણાક�ય માળખા �ગે વધાર� િવચાર કરતા નથી. � થોડા લોકો 
ગા�ણિતક ર�તે કામ કર� છે તેઓ તેઓના ં�ભાવને  િવ�તાર� છે.” 

ુ ુઆદશ થઈને દોરો. તમાર� મડંળ� તમા�ં િનર��ણ કર� છે અને ઘણીવાર તમા�ં અ�કુરણ �
કર� છે. (૧ િપતર ૫:૨-૩ વાચંો.)  જો તમે દાનાપણની થલેીમા ંદાન ના�યા િવના તેને �
આગળ મોકલી દ�શો તો લોકો તમને જોઈ ર�ા છે. લોકોના ં�યાનમા ંઆવવા ક� �સશંા 
�ા�ત કરવાના ંઈરાદાથી આપવા �ગે બાઈબલ ચેતવણી આપે છે.(મા�થી ૬:૩-૪ વાચંો) 
છતા,ં ઉદારતા�પી �દય કદ� �પાય રહ��  ંુનથી.(મા�થી ૫:૧૪-૧૬). 

આપવા �ગે બાઈબલ � ંુકહ � છે તે શીખવો. ઈ�એુ પૈસાના ં�યવહાર અને તેનો કઈ ર�તે 
ઉપયોગ કર� શકાય તે �ગે િશ�ણ આ�� ંુછે. તેમના િશ�યો માટ� તે િવષય મહ�વનો છે તેમ 
ઈ�એુ જો િવચા� ુછે તો આપણે પણ તેને એ �માણે જ િવચાર� ંુજોઈએ. પાળકો તર�ક� �

ૃઆપણે આપણા લોકોને દ�વનો �રૂો મનોરથ આપવા જવાબદાર છ�એ.(�ે.�.૨૦:૨૭).

�ઓ આપે છે તેઓને દ�વની �િત�ાઓ �ગે ખાતર� કરાવો. (�કૂ ૬:૩૮). સારા ઈરાદાઓ 
ુરાખનારાઓને ન�હ પણ વાવનારાઓને બીજ ��ંૂ પાડવા દ�વ ેવચન આ�� ંુછે.( ૨ કોર��થી 

૯:૧૦). દ�વ આપણી સવ જ�રતોને �રૂ� પાડશ ેએ અદ�તુ વચન એવી મડંળ�ને લખવામા ં�
આ�� ંુછે �ઓએ પાઉલને તેની િમશનર� સેવામા ંસહાય કર� હતી. ( �ફલી�પી ૪:૧૯).

ચમ�કા�રક �રુવઠાની સભંાવના તમારા “ઘરમા”ં જ છે! હાલમા ંતમાર� પાસે િન���ય અવ�થામા ં
િમલકત છે તેને તમે સ��ય કર� શકો છો. તમારા ઘરમા ંહાલમા ં� છે તેમાથંી જયાર� તમે ર�ડવા� ંુ
શ� કરશો �યાર� દ�વ ચમ�કા�રક �રૂવઠો આપશ.ે
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કંઠ�થ કરો:                                                                

ુ“ આપો ને તમને અપાશ;ે સા�ં માપ દાબે� ંુને 
હલાવ�ે ંુ તથા ઊભરા� ંુ તમારા ખોળામા ં
તેઓ ઠાલવી દ�શ.ે ક�મ ક� � માપથી તમે 
માપી આપો છો, તેથી તમને પા� ં માપી 
આપવામા ંઆવશ.ે”  ( �કૂ ૬:૩૮).

ચાવી�પ સ�ય: 

દ�વ ેતમને અગાઉથી � આ�� ંુછે તેની યાદ� 
તૈયાર કરો. તમારા ઘરમા ંઅગાઉથી જ એક 
ચમ�કાર છે!

તમારા ં�િતભાવ :

તમાર� પાસે વતમાન િમલકત કઈ છે �
તેની ગણતર� કરો અને ���તને માટ� 
તેનો ઉપયોગ કરો.

એક આપનાર �વન શલૈી માટ� 
આદશ�પ થાઓ.�

���તનેમ�હમાઆપનારકારભાર�પણા
નો  અને તેના ફાયદાઓ �ગે બાઈબલ 
� ંુજણાવ ેછે તે �ગે તમાર� મડંળ�ના 
પ�રવારોને િશ�ણ આપવાની યોજના 
કરો. 

ુ�વન ��તક

ન�ધ
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યોહાન ૧૫: ૪-૫,૮

વધાર� ફળ લાવવા

ુ�યા ંતમા�ં બળ અને ર�ક�ટનો આકાર સૌથી વધાર� બળથી સપંકમા ં�
આવ ેતે ચો�સ જ�યા- એક ટ�િનસ ર�ક�ટ પાસે છે. તમારા શર�રની 
ઉ�ચાલક શ��ત અને બેટનો આકાર સૌથી અસરકારક ફટકાર માટ� 
સપંકમા ંઆવ ેછે તે ચો�સ �થાન ��ક�ટ બેટ પાસે છે. �યાયામ િન�ણાતંો �
તેને “ મ�રુ ભાગ” તર�ક� ઓળખે છે. સવ��ચ અસરકારકતા� ંુતે �થાન 
છે. પોતાની બેટમા ંયો�ય �થળે બોલનો સપંક કરાવીને રમતવીરો �
પોતાની શ��તનો સૌથી વ� ુઉપયોગ કરવા� ંુશીખે છે. 

એ જ ર�તે, પાચં ચો�સ ઘટકો જયાર� મળે �યાર�, તમે તમારા 
“બળથી રમી શકો” છો. સાથ ેમળ�ને તેઓ તમાર� સેવામા ંતમારા 
અજોડ � મ�રુ ભાગ”ની રચના કર� છે. જયાર� તમે તમાર� સેવામા ંતે 

ુમ�રુ ભાગના ંસપંકમા ંઆવો છો �યાર� તેનાથી વ� ુસ�ં�ૃત કરના�ં �
કોઈ નથી. તેની તમને �ણ થશ,ે અને �ઓ તમાર� આગેવાની હઠ� ળ 
છે તેઓ પણ તે જોશ.ે 

જ◌્યા ંતમે સૌથી વધાર� ફળદાયી�વનો અ�ભુવ કરો અને 
તમાર� સૌથી સ�ં�ૃત કરનાર ફાળાનો અ�ભુવ કરો એ જ તમાર� 
સેવાનો મ�રુ ભાગ છે. તે� ંુપ�રણામ એ આવશ ેક� દ�વના ંરા�યને 
માટ� કામ કરનાર ગભંીર પ�રવારો ઉભા થશ.ે  

પણ સેવામા ંતમારા “મ�રુ ભાગ”નો સપંક તમે કઈ ર�તે �
કરશો? તમાર� સેવાના ંમ�રુ ભાગની રચના કરનાર સ�ં�ુત 
એવા પાચં ઘટકો �ગે �થમ તમાર� �ણ� ંુજોઈએ. તે ઘટકો છે: 

૧. અ�ભષેક. અ�ભષેકને �યા�યાિયત કરવા કરતા વણન કર� ંુ�
વધાર� સરળ હોય છે. આવ�યકપણે, તમાર� સેવાના ંઅ�કુ 
ચો�સ �ે�મા ં પિવ� આ�મા તમારામા ં સ��ય થાય તે 
અ�ભષેક છે. અ�ભષેક અલૌ�કકતાને કાયરત કર� છે. જયાર� �
તમે અ�ભષેક હઠ� ળ કામ કરો છો �યાર� સવ શ� છે. �

ક�ટલાકં એરપોટમા ં “ માનવ ક�વયેર ક� બે�ટ” �
વાપરવામા ંઆવ ેછે. જયાર� તમે આ એ��ન સચંા�લત 
બે�ટ પર ચાલો છો �યાર� તમે ભલે શાર��રક શ��તનો 
વધાર� ઉપયોગ ના કરતા હો તો પણ તમે આગળ વધાર� 
ગિતમા ંચાલો છો. તમને અ�ભુવ થશ ેક� તમારાથી વ� ુ
શ��ત વડ� તમને આગળ લઇ જવામા ંઆવી ર�ા છે. 
આ�માનો અ�ભષેક પેલા ક�વયેર બે�ટ પર ચાલવા 
�� ંુછે. તમે � સઘ�ં કરો છો તેમા ંએક પિવ� બળ 
કાયરત રહ � છે. જયાર� તમે તમારા અ�ભષેકમા ંકામ �
કરો છો �યાર� તમારા કામમા ંએક ચો�સ સરળતા 
રહ � છે. તમે શાર��રક ર�તે થાક� જશો તોપણ 
તમાર� સેવામા ં �નુઃ શ��તનો સચંાર થશ.ે 
અ�ભિષ�ત સેવા ઉ�િતકારક અને સ�ંણૂ હોય છે.�

ુ૪૨ � ંસ�તાહ                                

“તમે બ� ફળ આપો, ુ

એમા ંમારા બાપને 

મ�હમા મળે છે; અને 

એથી તમે મારા 

િશ�યો થશો.” 

યોહાન ૧૫:૮
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બાઈબલમા,ં�બોધકો અને યાજકો ઘણીવાર 
લોકોને અ�કુ ચો�સ કામ માટ� તેલ વડ� તેઓના ં
માથા પર ચોપડ�ને અ�ભિષ�ત કરતા, � પિવ� 
આ�મા� ંુ �િતક છે.(ગી. શા. ૮૯:૨૦).જયાર� તમે 

ૃઅ�ભિષ�ત હોવ �યાર� દ�વની સ�મ કરનાર �પા 
સ��ય ર�તે કામ કર� છે. આ�માનો આ અ�ભષેક તમને 
તમારા તેડાને, તમારા �વન કાયને �ણૂ કરવા સ�મ � �
કર� છે. દર�ક િવ�ાસી માટ� એક અજોડ �ે�મા ંઆ�માનો 
અ�ભષેક હોય છે. ક�ટલાકં વપેાર માટ� અ�ભિષ�ત હોય છે. 
ક�ટલાકં �વુાતા�ચાર, વહ�વટ, િશ�ણ ક� �ટકારા માટ� �
અ�ભિષ�ત થયેલા હોય છે. થોડા િવ�ાસીઓ ઉપરો�ત 
બધી જ અને તેથી વધાર� બાબતોમા ંઅ�ભિષ�ત થયેલા 

ૃહોય છે. આ�માના ં અ�ભષેકમા ં આ��મક �પાદાનો 
સરળતાથી કામ કર� છે. તે બાબત આપણને મ�રુ ભાગના ં
બી� ઘટક તરફ દોર� લઇ �ય છે.

૨. �પાદાનો. જયાર� પિવ� આ�મા ���તમાનંા ંિવ�ાસીઓ પર ૃ
ૃઉતય� �યાર� તે �પાદાનો લઈને આ�યો. (રોમન ૧૨:૬-૮; ૧ 

કોર��થી ૧૨:૭-૧૦; એફ�સી ૪:૧૧).  ક�ટલાકં ચો�સ આ��મક 
�ૃપાદાનો હોય છે � તમારા �વનમા ં�બળ હોય છે. આ �બળ 
�ૃપાદાનો તમારા �વનમા ં દ�વના ં અજોડ તેડાને માટ� અને 
ફળદાયી સેવા માટ� તમને તૈયાર કરવા આપવામા ંઆ�યા છે. (૧ 

ૃ ુ ુકોર��થી ૧૨:૧૧).  પરં� ુઆ��મક �પાદાનો ��પયોગ વડ�, અથવા 
ૂદ�વના ં આ�માની વતમાન સવંદેનશીલતાને બદલે તમે �ની �

ુપ�ધિતઓ પર આધાર રાખો �યાર�, જડ થઇ શક� છે. એટલા સા� 
ૃપાઉલે િતમોથીને િવનતંી કર� ક�, “ તારામા ં� �પાદાન છે તેને � ંુ
ૃ�દ��ત કર.” (૨ િતમોથી ૧:૬). જયાર� આ��મક �પાદાનોને સ��ય 

કરવામા ંઆવ ે�યાર� અને આ�માના ંઅ�ભષેકમા ંસેવા કરવામા ંઆવ ે
�યાર� તમે મ�રુ ભાગને �ા�ત કરો છો.

ુ૩. �મતાઓ. �ઓ ���તને ઓળખતા નથી તેઓ પણ �દરતી 
ુ ૃ�મતાઓથી વ�ે�ટત હોય છે. �દરતી �મતાઓ આ��મક �પાદાનો 

નથી પણ તેઓ મોટ� ભાગે તેઓના ં�રૂક છે. બોલવાની ચપળતા 
ૃઘણીવાર આ��મક �બુોધના ં�પાદાન સાથ ેસકંળાયેલ છે. અ�યાસ અને 

ૃસશંોધન કરવાની ઈ�છા ઘણીવાર િશ�ણ આપવાના આ��મક �પાદાન 
સાથ ે જોડાયેલ હોય છે. �યાય અને અ�યાયની ઉ��કુ લાગણીઓ 

ૃ ુ�બોધક�ય �પાદાન સાથ ે જોડાયેલ હોય છે. �ઃખ ��યેની 
ૃસવંદેનશીલતા ઘણીવાર દયાના આ��મક �પાદાન સાથ ેજોડાયેલ હોય 

ુ ૃછે. �દરતી આગેવાનીના ંલ�ણો આ��મક આગેવાનીના �પાદાન સાથ ે
જોડાયેલ હોય છે.

ુદ�વ ેતમને ક�ટલીક �દરતી �મતાઓથી આશીવા�દત કયા છે, પણ � �
�મા ંતમે બળવતં નથી એવા �ે�ોમા ંઆપણને અ�યોની મદદની જ�ર 
પડ� છે. ક�ટલાકં પાળકો તેઓના ંમડંળ�ની વબેસાઈટ સ�ન કરવામા ંઅને 
તેનો વહ�વટ કરવામા ંઘણા ચપળ હોય છે. પણ બાક�ના આપણને બા� 
સહાયની જ�ર પડ� છે. પરામશ વડ� ક�ટલાકં પાળકો ઉ�સા�હત થાય છે �

ુજયાર� બી�ઓ તેમા ંધોવાય �ય છે. એટલા સા� સેવાક�ય ટ�મનો 
િવકાસ કર� ંુઘ� ંુમહ�વ� ંુછે. 

ક�મ ક� કોઈ સારા ઝાડને 

ુ ુનઠા�ં ફળ આવ� ંનથી; 

ુવળ� નઠારા ઝાડને સા�ં 

ુફળ આવ� ંનથી. 

�કૂ ૬:૪૩
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ુ... ક�મ ક� એમ કર� ંમાર� 

ફરજ છે; અને જો �ં ુ

ુુ�વાતા� �ગટ ના ક�ં, 

તો મને અફસોસ છે.

૧ કોર��થી ૯:૧૬   

“દ�વ ે મને એક હ��  ુ માટ� સ�ય�- ચીન માટ�,” 
પોતાના ગતં�ય�થાનના સદંભમા ં લી�લ� ે �
િનર��ણ ક�,ુ “પણ તેમણે મને વગેવાન પણ �

ુબના�યો, અને જયાર� � ંદો� ં� ં �યાર� � ંતેમની ુ ુ
ુ ુ�સ�તાનો અ�ભુવ ક�ં �.ં” દ�વ ેઆપેલ �દરતી 

�મતાને ઉપયોગમા ં લાવવાને લીધે લી�લ�  પર 
દ�વની �સ�તાનો આ સદંભ છે. તમાર� પાસે કઈ �
�મતાઓ છે ક� �નો તમે જયાર� ઉપયોગ કરો છો �યાર� 
દ�વની �સ�તાનો તમે અ�ભુવ કરો છો?

સેવા સલાહકાર ર�� મેકનીલ િનર��ણ કર� છે, “મહાન 
આગેવાનો સારા આગેવાનોથી ક�ટલીક બાબતોમા ં
તફાવત ધરાવ ેછે, તેઓએ પોતાનો � �તરમા ં િવકાસ 
કય� હોય અને પોતાની �મતાઓ પર બધંાયેલા હોય તે 
�તરમા. આ આગેવાનોએ શોધી કાઢ� ંુહોય છે ક� જગતમા ં
તેઓનો સવ��ેઠ ફાળો આપવાની તક તેઓ � બાબતોમા ં�

ુસારા છે તેમા ંહ� વધાર� િન�ણુ થવામા ંછે.”

૪. ધગશ. મહાન આગેવાનોની િવશષે સા�ય લ�ણ ક� ંુછે? 
એક શ�દમા,ં ધગશ. ધગશ એક �ત�રક બળતણ છે � તમને 
દ�વ-િન��ુત ગતં�ય તરફ જવા ફરજ પાડ� છે. મહાન સેવાઓ 
અ��ત�વમા ંઆવ ે તે પહલ� ા ં કોઈક �ય��ત� ંુ �દય અ��નની 
માફક ઉથલપાથલ થ� ંુ હો� ંુ જોઈએ. વ�ડ િવઝન અને �
સમાર�ટન પસના ંસ�ંથાપક,બોબ પીયસને ��ધાજં�લ આપતા,ં � �
પોલ રઈસ િનર��ણ કર� છે ક� આ સેવાઓ �થમ  સ�ંથાઓ 
નહોતી; તેઓ પહલ� ા,ં “બોબ પીયસના ંભગંીત �દય� ંુઉછાળા �
મારનાર લોહ� હ�.ંુ” ડો. પીયસની ��ૂયવાન �ાથનાઓએ પણ � �
તેમના �વનના ં�રૂનો પાયો ના�યો, “ દ�વના ં �દયને ભગંીત 

ુકરનાર બાબતોથી મા�ં �દય ભગંીત થાઓ.”

તમારા �દયને � ંુભગંીત કર� છે? જગતની કઈ ��થિત તમારામા ં�ોધ 
ઉ�પ� કર� છે? તમારા શહર� ની કઈ ��થિત તમને રડવા મજ�રૂ કર� 
છે? આ બાબત તમારા �ળૂ ધગશની એક િવશાળ કડ� છે. અને તમાર� 
�ળૂ ધગશ તમારા અજોડ ગતં�ય�થાન માટ� એક િવશાળ કડ� છે.  

૫. જ�રત. અસહનીય ��થિત તર�ક� તમે કયો �ય��તગત ���ટકોણ 
ધરાવો છો? િવ�લયમ િવ�બર ફોસ આખા ��ટ�શ સા�ા�યમા ં�
�લુામી�થાને અ�વીકાય અને અસહનીય ��થિત તર�ક� જોતા હતા. �
િવ�લયમ ક�ર� ભારતને �વુાતાિવહ�ન અને િનર�ર ��થિતમા ં જોઈ �

ૃશ�ા ન�હ. માટ�ન ��થુર �વુાતાની સ�યતામા ંિવ�િતને સહન કર� �
ુ ૂશ�ા ન�હ, અને માટ�ન ��થુર �ક�ગ, �િનયર �િતભેદના �ષણને 

સહન કર� શ�ા ન�હ.

જો તમે આપણા જગતની િવનાશક ��થિતમા ંપણ �ખો બધં કર�ને 
આરામ કરતા હોય તો સા� ંુકહ�એ તો તમે વ� ુપડતા આરામદાયક 

ુ��થિતમા ંછો. એક �ચડં ��ટતા એ છે ક� ઘણા ���તીઓ પિવ� તેડા અને 
િમશન કાય ��યે લાગણીહ�ન થઈને તેઓના ં�વનો લ�ય િવના �વ ે�
છે. પાઉલ �ેર�તે લ�� ંુછે, “ મને ફરજ પાડવામા ંઆવી છે” (૧ કોર��થી 

ુ ુ૯:૧૬). તમા� પિવ� ફર�જયાત કામ ક� ંુછે? તમા�ં તી� �યાન �ા છે? 
ુકયા કામ �ગે તમા�ં �દય કહ � છે, “ આ કામ માર� કરવા� ંુજ છે?”  

આપ� ંુઆ જગત માનવીય આવ�યકતાઓની માગંથી ભર�રુ છે- પણ 
ુ ૂ ુ�ઃખના ંવિૈ�ક પીડાને �ર કરવા� ંુકાય તમા�ં નથી.�
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ુ�વન ��તક

તે કામ તો તમને વધાર� પડ� ંુથકવી નાખનાર થઇ �ય. છતા,ં જો તમે તમારા મનમા ંમથંન 

કરો તો, દ�વ તમાર� ધગશને દ�ખાડશ;ે તમારા �દયને �યાનાકિષ�ત કરનાર એક ચો�સ 
ુ ુજ�રતને �રૂ� કરવા તમા�ં �વન સમપણ કરવા દ�વ તમને એક �પ�ટ તે� ંઆપશ.ે તે તમાર� �

ુસામેલગીર� અને દખલગીર�ની માગંણી કર� છે. તે તમા�ં એક િવશષે કામ છે અને તમાર� સેવા 
ૃ ુમાટ� મ�રુ ભાગનો એક ઘટક છે. �યા ંઆ�માનો અ�ભષેક, આ��મક �પાદાનો, �દરતી 

�મતાઓ, �ભાવક ધગશ અને માનવી જ�રતનો સપંક થાય છે – �યા ંતમે તમાર� સેવા �
માટ�નો મ�રુ ભાગ શોધી કાઢયો છે. જયાર� આ પાચં ઘટકોનો િમલાપ થાય છે �યાર� તમે વધાર� 

ફળ લાવશો. તમે �યા ં�ટ� ંુવધાર� સપંકમા ંરહશ� ો તેટલો વધાર� તમારો �ભાવ રહશ� .ે�

મડંળ�ની સેવામા ંએવા ક�ટલાકં કામો હોય છે ક� તમાર� તે કરવા જ પડ�. ફર�યાત હાજર� 

આપવાની સગંતો, તમાર� પાસે સમય માગંતા લોકો અને તમારા ���તુરની આ�રુતાથી રાહ 
ુજોતા ઈ મેલ અને સદં�શાઓ. ઘણા �તાક�દ�ના ંકાય� તમા�ં �યાન ખ�ચતા હોય છે, પણ તેઓ 

બધા જ ક� તેમાનંા મોટાભાગના ંતમારા ં�યાનને �ણૂપણે ખ�ચતા ના હોવા જોઈએ. � ંમા� ંુ� ંક� � ુ
આપણી �દનચયામા ંશતેાનની સૌથી મોટ� ��હૂરચના આપણને િવ�ેપ કરવાની હોય છે. �
તમારા �વનના ંતેડાને અને કાયમી ફળદાિય�વને �ણૂપણે દબાવી નાખનાર આ તાક�દના �
કામો સર�ખુ�યાર થઇ શક� છે. 

ૂતમારા મ�રુ ભાગથી તમને �ર ખ�ચી જવા ક�ટલીક બાબતો કદાચ �ય�ન કરતી હોય 

શક�. અને જો તમે તેઓને પરવાનગી આપશો તો ���ત માટ� તમારા ફળ મયા�દત થઇ જશ.ે �
તેથી સેવામા ંતમારા મ�રુ ભાગમા ંદરરોજ સૌથી વધાર� સમય પસાર કરવા આ� સમય 

ુન�� કરવા � ંતમને િવનતંી ક�ં �.ં એક બાબત ચો�સ છે: તમે �મ વધાર� દ�વની હાજર�મા ંુ
રહો છો, તેમ તમે વધાર� તમાર� સેવાના ંમ�રુ ભાગમા ં�હાર કર� શકશો. અમાર� �ાથના છે ક� �
તમે તમારા મ�રુ ભાગના ંસપંકમા ંરહો અને પ�રણામે તમે ���ત માટ� અને તેમના રા�ય માટ� �
વધાર� ફળ લાવો.
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કંઠ�થ કરો:                                                                

“� ંતો �ા�ાવલેો �,ં ને તમે ડાળ�ઓ છો; � ુ
મારામા ંરહ � છે, અને � ંતેનામા,ં તે જ ઘણા ંુ
ફળ આપે છે; ક�મ ક� મારાથી િનરાળા રહ�ને 
તમે કંઈ કર� શકતા નથી.” (યોહાન ૧૫:૫). 

ચાવી�પ સ�ય: 

સેવાનો તમારો છે “મ�રુ ભાગ” �યા ં
ૃઅ�ભષેક, �પાદાનો, �મતાઓ, ધગશ અને 

ુજ�રત સપંકમા ં આવ ે �યા ં છે.તમા�ં આ �
સૌથી વ� ુફળ ઉ�પ� કરવા� ંુ�થાન છે.

તમારા ં�િતભાવ :

આ�માના ં સામથ અને સ��યતાના �
અલૌ�કક �પશનો અ�ભુવ સેવાના ં�
કયા �ે�મા ંતમે કરો છો.? 

તમારા ં �ભાવશાળ� આ��મક 

�ૃપાદાનો કયા છે?  

તમે કયી �મતાઓ ધરાવો છો �નો 

જયાર� તમે ઉપયોગ કરો છો �યાર� 

દ�વની �સ�તાનો અ�ભુવ કરો છો?  

તમારા �દયને ભગંીત કરનાર કઈ 

બાબતો છે � �ગે તમે ��ુપીટથી 

બોલવા ચાહો છો?

ુ�વન ��તક

ન�ધ
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ુ�વા આગેવાનોને ઉભા કર� 

ુસેવા કરવા ��ત કરવા 

ગીતશા� ૭૮:૧; યોહાન ૧૫:૯-૧૬ વાચંો
ભિવ�યમા ંપણ મડંળ� મજ�તૂ રહ � તેની ખાતર� કરવા માટ� આપણે 

� સઘળા ંકામ કર�એ તેમા ંસૌથી મહાન કામ એ છે ક� આપણે �વુા 
આગેવાનોને ઉભા કર�ને તેઓને સેવા માટ� ��ુત કરવામા ંઆપણા 
�વનો� ંુરોકાણ કર�એ. ગીત ૭૮ જણાવ ેછે ક� દર�ક વય�ક પેઢ� દ�વમા ં
તેઓના ંિવ�ાસ અને તેના માગ� �ગેના �ાનને આગામી પેઢ�મા ંપસાર 
કરવા જવાબદાર છે.(ગી. શા. ૭૮:૧-૧૭). 

દ�વ ેઈઝરાયેલના લોકોને આદ�શ આ�યો હતો ક� તેઓ આગામી 
પેઢ�ને દ�વને �ણવા, તેમને �ેમ કરવા અને તેમના માગ�મા ંકઈ ર�તે 
ચાલ� ંુતે� ંુ િશ�ણ આપવાની તાલીમ આપે.(�નુ. ૬:૧-૬). �ે�રત 
પાઉલે તેના આ��મક દ�કરા િતમોથીને બોધ આપતા જણા�� ંુહ� ંુક� તે 
�મ પાઉલે તેને ઉભો કય� હતો તેમ અ�ય આગેવાનોને ઉભા કર� અને 
તેઓને �ય��તગત ધોરણે અને પરા�મથી પ�રવિત�ત કરનાર દ�વના ં
વચનના સ�યને તેઓને સમિપ�ત કર�.(૨ િતમોથી ૨:૨વાચંો). પોતાના 
�ગત અ�યુાયીઓ સાથ ેઈ�એુ � ક� ુતે �યાનમા ંલો: તેમણે �
પોતાના સ�ય, �વન અને �ેમ તેઓમા ંર�ડ� દ�ધા અને પ�રપકવ 
િશ�યો થવા અને વધાર� અસરકારક સેવકો થવામા ંસહાયતા કર�. 
(યોહાન ૧૫:૯-૧૬). 

દ�વ પેઢ� દર પેઢ�ના દ�વ છે; તે ઈ�છે છે ક� તેમની ભલાઈ અને 
મ�હમા� ંુ�ાન દર�ક પેઢ� �ધુી પહ�ચે. (ગી.શા. ૭૮:૪; ૧૦૦:૫). 
���તની મડંળ�ને બાધંવા માટ� પણ આ બાબત સ�ય છે. ���ત 

ુઈ�છે છે ક� દર�ક �વુા આગેવાનને �ના આગેવાન પાસેથી વારસો 
ુ�ા�ત થાય, અને દર�ક �ના આગેવાન નવા આગેવાનો માટ� 

વારસો �કૂ� �ય. પ�રપકવ આગેવાનોને ���તની સેવામા ંનવા 
આગેવાનોનો િવકાસ અને ઉપયોગ છ ર�તે કરવા આ પાઠ 
સલાહ આપે છે. 

૧. સમય. �વનમા ંઅને સેવામા ંકોઈ �ય��તને સમ�પણે 
ૂતાલીમ આપવા સમય લાગે છે. કોઈ �ંકો ર�તો  નથી; કોઈ 

અવ�ેઓ નથી. ઈ�એુ બાર િશ�યોને પસદં કયા “ક� �થી �
તેઓ તેમની સાથ ે રહ.� ” (માક ૩:૧૪) ઈ�નુી મડંળ�ના �
કારભાર�ઓ તર�ક� આપણા સમયનો ��ુ��વૂક ઉપયોગ �
કઈ ર�તે કરવો તે �ણ� ંુઆપણા માટ� પડકારજનક હોય 
છે. એટલા માટ� આપણે આપણી સેવાની �ાથિમકતાઓને 
�ણ� ંુજોઈએ. આપણા પ�રવારમાનંી સેવા બાદ ઘણી 
મહ�વની �ાથિમકતા આગવી પેઢ�ના આગેવાનો માટ� 
આપણા �વનોનો આપણો પયા�ત સમય ર�ડ� દ�વા �
માટ�ની છે. ક�મ ક� તેઓને સાર� પેઠ� �ેમ અને તાલીમ 
ના આપીએ તો આપણી પાસે મજ�તૂ ભિવ�ય નથી.

ઇ� ુએ �માણે માનતા હતા અને એ �માણે 
કામ પણ કરતા હતા. તેમણે મોટા ભાગનો સમય 
એવા લોકો સાથ ેપસાર કય� ક� �ઓ તેમના ગયા 
પછ� દ�વના ંરા�યની શ��તને �હર�  કરવા અને 
�ગટ કરવાના ં કામની સ�પણી કરવામા ં
આવનાર હતા.(�કૂ ૩:૧૩-૧૫ વાચંો).

ુ ૪૩ � ંસ�તાહ

ુ  યહોવાના �તો�, તે� ં

સામ�ય� તથા તેના ંકર�લા ં

આ�ય�કારક કામો આવતી 

પેઢ�ને �હર�  કર�ને તેઓના ં

દ�કરાઓથી આપણે 

ુતે સતંાડ�� ંન�હ. 

ગી.શા. ૭૮:૪  
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િશ�યોની સાથ ેઇ� ુવધાર� સમય પસાર કર� શ�ા તેમા�ં ંુએક કારણ એ છે ક� આ નવા ઉદય 
પામતા આગેવાનોની સાથ ેતે ઘિન�ઠ સ�દુાયમા ંરહત� ા હતા. તેમણે સેવામા ં��વનથી �વન� 
કાય પ�ધિતનો ઉપયોગ કય� �નાથી તે િનકટનો સબંધં તેઓને આપી શ�ા. તે ઈરાદા�વૂક � �
પોતાની સાથ ે તેઓને લઇ જતા; તેઓએ તેમને ઉપદ�શ કરતા, સા�પ� ંુ આપતા અને 
�ુ�ટ�માઓને કાઢતા જોયા હતા. ઇ� ુમાટ�, તેમના િશ�યોની તાલીમ માટ�� ંુસમયપ�ક રા�યની 
�વનશલૈી જ હતી. તેઓની સાથ ેરહવ� ા અને તેઓ સમ� પોતા� ંુ�વન �વવા ઇ� ુસમય 

ૃપસાર કરતા હોવાને લીધે સમય જતા તેઓ અ�ભષેક, ઉ���ટતા અને અસરકારકતામા ંરહવ� ા 
અને ચલાયમાન થવાનો મતલબ તેઓ સમ�યા. ઇ� ુઆપણા િન�ણૂ િશ�ક છે. આવો આપણે 
તેમના આદશ� ંુઅ�કુરણ કર�એ. �

૨. સવંાદ. દ�વના ંરા�યમા ંસઘળ� બાબતો કરાર��ુત �વ�થ સબંધંોના ંપાયા પર ચલાયમાન 
થાય છે. ઈ�એુ ક� ંુક� બે મોટ� આ�ાઓ – આપણા �ણૂ �વનોથી દ�વને �ેમ કર� ંુઅને આપણા �
�ણૂ �વનોથી અ�યોને �ેમ કર� ંુ– િનયમશા� અને �બોધકોની વાતોનો સારાશં છે.(મા�થી �
૨૨:૩૪-૪૦) આ બે આ�ાઓ સમ�પણે સબંધંો �ગે છે. શ�દો અને કાય�મા ંદ�વ અને લોકો સાથ ે
યો�ય સબંધં રાખવા આપણે તેડાયેલા છ�એ.(કોલો�સી ૩:૧૭ વાચંો). �વુા આગેવાનો સાથ ેયો�ય 
�યવહાર રાખવા આપણે તેઓની સાથ ેસવંાદ કરવા પયા�ત સમય આપવો જોઈએ. આપણે �
તેઓના ં �દયની વાત સાભંળવા� ંુ છે અને તેઓએ આપણી. ઇ� ુ ઘણીવાર પોતાના 
અ�યુાયીઓને સવંાદમા ંદોર� જતા અને �યારબાદ પોતાની વાત તેઓને જણાવતા. (મા�થી 
૧૬:૧૩-૧૯; યોહાન ૬:૩૩). સતત શીખવા અને �ગિત કરવા તેઓની �ય��તગત આવ�યક 
દ�ખભાળ અને કો�ચ�ગ �ા�ત કરવા તેનાથી િશ�યોને સહાય મળ� રહત� ી. ઈ�નુી માફક ઉદય 
પામતા આગેવાનોની સાથ ેઅથ�ણૂ વાતાલાપ કરવા આપણે તકો શોધવી જોઈએ. આપણે � � �
તેઓની સાથ ેપ�ધિતસરની અને અનૌપચા�રક, ��ુ�સપં� અને સહજ, �ેમાળ અને િનખાલસ 
વાતાલાપ પણ કર� ંુજોઈએ- અને તેઓ તેને માટ� આપણને પસદં કરશ.ે�

૩. �પશ�. �ે�રત પાઉલ પોતાના નવા શીખાઉ િશ�ય, િતમોથીને ઘિન�ટતાથી �ેમ કરતો. તેને 
લખેલ તેના �િતમ પ�મા ંતે તેનો એક “અિત િ�ય દ�કરા” તર�ક�નો ઉ�લેખ કર� છે.(૨ િતમોથી 
૧:૨). િતમોથીની આ��મક, ભાવના�મક અને �યવહા�રક �વનની ��થિત �ગે તે સતત 

ૂિવચારશીલ રહત� ો. (૨ િતમોથી ૧:૩-૭) તેઓ સાથ ેચાલતા હોય ક� �ર વસતા હોય તોપણ પાઉલ 
હમંેશા િતમોથીના �વનમા ંિપતાનો �પશ રાખતો હતો. એ જ ર�તે, આપણા �વુા આગેવાનો �
આપણા તરફથી �ેમાળ �પશનો અ�ભુવ કરતા હોવા જોઈએ. તેઓને આપણે ક�વા ��ૂયવાન �
આ��મક દ�કરાઓ ક� દ�કર�ઓ ગણીએ છ�એ તે �ગે તેઓ �ેમાળ શ�દો અને �ેમાળ કાય� 
આપણા તરફથી �ા�ત કર� તે આપણે જોવા� ંુછે. તેઓની ઉ�િત કરવા, તેઓને �ેમ કરવા અને 

ુતેઓની સેવા કરવા આપણે તેઓને સા� સમય ફાળ�યો છે તે બાબતનો અ�ભુવ તેઓને થવો 
જોઈએ. દ�વના ંપ�રવારના એક �ગ તર�ક� આપણે આપણા આ��મક દ�કરા અને દ�કર�ઓની 
સાથ ે�નેહ અને �ડ� કાળ��વૂક �યવહાર રાખવા� ંુછે.�

૪. િશ�ણ. તેઓના ં�વનોને અને સેવાઓને કઈ ર�તે માગદિશ�ત કર� ંુતે સમજવા તેમના �
િશ�યોને આવ�યકતા ઉભી થશ ેતે સ�યો ઇ� ુ�ણતા હતા. રા�યમા ં�વનને લગતી સવ �
બાબતો સબધંી સમ� અને ખાતર��વૂક વાતો તેમણે તેઓને શીખવી હતી.(મા�થી ૫-૭ વાચંો). �
તેને કારણે, તે તેઓને જવા અને તેમણે તેઓને � સઘ�ં શીખ�� ંુતે શીખવવા આદ�શ આ�યો. 
(મા�થી ૨૮:૧૮-૨૦). આપણા નવા ઉદય પામતા આગેવાનોની સાથનેા ં�યવહારમા ંઆપણે ઇ�,ુ 
પાઉલ અને અ�ય લોકોના ંદાખલાને અ�કુરણ કરવા� ંુછે- આપણે તેઓને સાર� પેઠ� િશ�ણ 
આપવા� ંુછે. યાદ રાખો: જો આપણે આપણા �વુા આગેવાનોને �વ�થ િસ�ધાતંો શીખવી� ંુતો 
આપણે તેઓને �વ�થ િશ�યો બનાવી� ંુઅને તેઓ બી�ઓને �વ�થ િસ�ધાતંો શીખવશ.ે આપણે 
તૈયાર પાઠય�મનો ઉપયોગ, શા�વચનોમાથંી કલમથી કલમ �જુબ શીખવતા હોય ક� બી� 
અ�ય ર�ત હોય આપણે િશ�ણ, િશ�ણ અને િશ�ણ આપવા� ંુછે. અને વધાર� િશ�ણ દાખલો 
લેવા માટ� છે. (૧ િપતર ૫:૨-૩)

૫. તાલીમ. જો આપણે િશ�ણને “�”ંુ તર�ક� અને તાલીમને “કઈ ર�તે” તર�ક� જોઈએ તો કઈ ર�તે  
આ �વુા આગેવાનોને ઉભા કરવા અને સેવા માટ� ��ુત કરવા તે �ગે એક �પ�ટ અને વ� ુસ�ંણૂ �
���ટકોણ તે આપણને આપશ.ે
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દર�ક ��ૃ�ધ પામતા �વુા આગેવાનને ઘણા 

“નવીન” અ�ભુવોની જ�રત હોય છે. તેઓને 

આપણા દ�ખભાળ અને ન�નુાની આવ�યકતા હોય 

છે, છતા ંપણ આપણે તેઓને સેવા માટ� ��ુત કરવા 

જોઈએ. ઈ�એુ � ન�નૂો આ�યો છે તેને �યાનમા ંલો 

: તેમણે તેમના િશ�યોને િશ�ણ આ��,ંુ આ�માથી 

ભર�રુ સેવાનો ન�નૂો આ�યો પછ� � સેવાનો ન�નૂો 

તેમણે આ�યો હતો તેમા ંકામ કરવા તેઓને ��ુત પણ 
ુકયા. (�કૂ ૯:૧-૬). �ઓ હ� તેઓની યો�યતામા ં��ૃ�ધ �

પામી ર�ા હતા તેઓને જો ઈ�એુ સેવા માટ� ��ુત કયા તો �
આપણે પણ કર� ંુજોઈએ. તાલીમ ���યાની ર�ત કોઈપણ 

હોય પણ તે ઈ�નુા ન�નૂાને �િત�બ��બત કરતી હોવી 

જોઈએ - સેવા દ�ખાડવી અને સેવાની વહચ� ણી કરવી.

ુ ુ ુ૬. પગે�ં કાઢ�.ં પગે�ં કાઢ� ંુએટલે �ગિતની માપણી કરવી. 

આપણે આપણા �વુા આગેવાનોની સાર� પેઠ� દ�ખભાળ 

કરવાની છે અને તેઓને િશ�ણ અને તાલીમની ���યામા ંતેઓ 

�ા ંછે તેની સભાનતાનો �યાલ પણ કરાવવો જોઈએ. આપણે 
ુતેઓને ચા�ર�ય િવકાસ ત�પરાતં બાઈબલ �ાન અને સેવા 

કૌશ�યોમા ં�ગિત કરવા સહાય કર� ંુજોઈએ. આપણે તે કામ 

સવાલો �છૂ�ને, કસોટ�ઓ લઈને, િનર��ણ કર�ને અને બાઈબલ 

આધા�રત તથા આ�મા સચંા�લત સલાહ �ચૂનો વડ� કર� શક�એ 

છ�એ. આ સઘ�ં સતત ચાલતા �યવહા�રક સદંભમા ંથ� ંુજોઈએ. �
�ઓને આપણે સેવા માટ�  ઉભા કર� ર�ા છ�એ તેઓને આપણે સાર� 

પેઠ� �ણ� ંુજોઈએ ક�મ ક� તેઓ ફળદાયી આગેવાનોની આગવી પેઢ� 

તર�ક� ઉભર� આવનાર છે. સેવાના ંઅનેક આનદંમાનંો એક આપણા 

આ��મક દ�કરા દ�કર�ઓને દ�વના ંરા�યને માટ� મોટ� ચઢાઈ કરતા 

જો� ંુઅને આપણા કરતા વધાર� ફળ ઉ�પ� કરતા જો� ંુતે છે.(યોહાન 

૧૪:૧૨; ૩ યોહાન ૪).

દ�વના ંલોકોની દોરવણી કરવા �સૂાએ યહો�આુને સફળતા�વૂક �
તાલીમ આપી. ચો�સપણે યહો�આુએ આવી દ�ખભાળના ં ��ૂયને 

ુ�યાનમા ંલેવા �� ંુહ�.ંુ છતા ંયહો�આુના ં�વનની ક�ણ બાબત એ 

હતી ક� તેમના પછ� તેમણે કોઈપણ યો�ય વારસને તૈયાર કય� ન�હ. 

યહો�આુએ ઘણી સફળતાઓ �ા�ત કર� પરં� ુઆગવી પેઢ�ને આવનાર 

પડકારોનો સામનો કરવા તે તેઓને તૈયાર કરવામા ં િન�ફળ ગયો. 

પ�રણામે લોકો બ� ઝડપથી આ��મક અરાજકતામા ં પડ� ગયા. ુ
(�યા.૨:૭-૧૨) તમાર� આ બાબતની ખાતર� કર� લેવાની છે : આગવી 

પેઢ� માટ� � સમય તમે ફાળવશો તેને દ�વ ��ુકળતાથી આિશષ આપશ.ે 

એનાથી િવશષે ��ુ�ધ�વૂક� ંુરોકાણ કોઈ નથી. �

ુતને �વાન �ણીને કોઈ 

ુતારો ��છકાર ના કર�, 

પણ િવ�ાસીઓને 

ુ� ંન�નૂા�પ થા. 

૧ િતમોથી ૪:૧૨
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કંઠ�થ કરો:                                                                

� વાતો ઘણા સા�ીઓ સમ� ત� માર� 
પાસેથી સાભંળ� છે તે બી�ઓને પણ 
શીખવી શક� એવા િવ�ા� ુમાણસોને સ�પી 
દ�.(૨ િતમોથી ૨:૨)

ચાવી�પ સ�ય: 

ભિવ�યમા ંપણ મડંળ� મજ�તૂ રહ � તેની 
ખાતર� કરવા માટ� આપણે � સઘળા ંકામ 
કર�એ તેમા ં સૌથી મહાન કામ એ છે ક� 
આપણે �વુા આગેવાનોને ઉભા કર�ને 
તેઓને સેવા માટ� ��ુત કરવામા ંઆપણા 
�વનો� ંુરોકાણ કર�એ.

તમારા ં�િતભાવ :

ુજો તમે હ� �ધુી આ કામ ક� ુનથી �
તો, પિવ� આ�માને િવનતંી કરો ક� 
િશ�ણ અને તાલીમની ���યામા ં
આવકારવા તમે એક અથવા વધાર� 
�વુા આગેવાનોને ઓળખી શકો.

�વુા આગેવાનોને ઉભા કરવા માટ� 

એક અસરકારક ���યા �ની પાસે 

હોય એવા સેવકોને જો તમે ઓળખો 

છો તો તેઓની સાથ ે�લુાકાત ગોઠવો 

અને � સહાય તમે લઇ શકો તે 

તેઓની પાસેથી લો. 

ઉદય પામતા આગેવાનોને તાલીમ 

માટ� ઈ�નુા ન�નૂાને �યાનમા ંલેવા 

�કૂની �વુાતામા ં�ીસ �દવસ પસાર �
કરો.

ુ�વન ��તક

ન�ધ
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ુ�વન ��તક

 સમયનો વહ�વટ

ગી.શા.૯૦:૧૨; યોહાન૯:૪; 
એફ�સી ૫:૧૫-૧૮; કોલો�સી ૩:૧૭ વાચંો

દર�ક િમિનટ ગણતર�મા ંલેવાય છે- અને આપણે દર�ક િમિનટનો 
�હસાબ આપવા� ંુછે. સમય તો આપણા માટ� દ�વની સૌથી મહાન ભેટ છે; 
તેમના અ�ય આશીવાદો સમયના સદંભમા ંજ �ા�ત થાય છે. જો સમય � �
આપણા માટ� દ�વની ભેટ છે તો સમયની સાથ ેઆપણે � કર�એ છ�એ તે 
આપણા તરફથી દ�વને ભેટ આપીએ છ�એ. 

ૃિવવધ સ�ં�િતના લોકો સમયને િવિવધ ર�તે િનહાળે છે. �બન- 
ૃપિ�મી સ�ં�િતના લોકોને એ� ંુલાગે છે ક� પિ�મના લોકો સમયના 

�લુામ છે. ��મત સાથ ેઆ��કાના એક માણસે જણા��,ંુ “ પિ�મી લોકો 
પાસે ઘ�ડયાળ છે પણ સમય નથી. આ��કાના લોકો પાસે સમય છે પણ 
ઘ�ડયાળ નથી.” ક�ટલાકં પિ�મી લોકો અિત �ક�મતી ઘ�ડયાળો પહર� � છે 
તેને �ફ�લિપનો, “ તેઓના ંહાથના ંકાડંા પરનો દ�વતા” તર�ક� ઉ�લેખ કર� 
છે.  

સમય �ગે આપણી � પણ મા�યતા હોય પણ એક બાબત 
ચો�સ છે: આપણને � સમય ફાળવવામા ંઆ�યો હતો તેનો આપણે 
કઈ ર�તે ઉપયોગ કય� તેનો �હસાબ આપણે ઇ� ુસમ� આપવાનો 
છે.(૧ કોર��થી ૩:૧૩; ૨ કોર��થી ૫:૧૦). ગીતકાર �ાથ � છે, “ અમને 
અમારા �દવસો ગણવાને શીખવ” (ગીત ૯૦:૧૨) અને પાઉલે 

ુિવ�ાસીઓને િવનતંી કર� ક� તેઓ “ સમયનો સ�પયોગ 
કર�.”(એફ�સી ૫:૧૫-૧૬; કોલો�સી ૪:૫). ���તને માટ� ફળ 
લાવવાની માગં છે ક� આપણે સમયની �ક�મતને સમ�એ અને 
તકોનો સૌથી સારો ઉપયોગ કરતા શીખીએ.

ઇ� ુસમય �ગે કદ� પણ બેબાકળા થયા નહોતા. (�કૂ 
૧૩:૩૨)`તેમણે મ�રયમની �શસંા કર� ક�મ ક� તેણીએ પોતાની 
આસપાસના દબાવનો સામનો કર�ને ઈ�નુા ચરણો પાસે બેઠ� 

ુહતી. (�કૂ ૧૦:૩૮-૪૨). “સમયનો સ�પયોગ કરવામા”ં 
તમાર� સહાયતા કરવા અહ� ક�ટલાકં �ચૂનો આપવામા ં
આ�યા છે.(એફ�સી ૫:૧૬). 

૧. પાછલી રાતથી તમારા �દવસની શ�આત કરો. ��નુી 
હાજર�મા ંતમે પસાર કર�લા ં �દવસ� ંુ��ૂયાકંન કરો. તે 
�દવસના કામ� ંુપ�રણામ વ� ુઅનતં ફળ થાય એવી 
�ાથના કરતા તે �દવસ ��નુે સ�પો. િનમ�કંુની યાદ� �
તૈયાર કરો અને આવતીકાલે તમાર� કઈ બાબતમા ં�યાન 
ક����ત કરવા� ંુછે તે ન�� કરો. આ સઘળ� બાબતો 

ૃ��નુે સ�પો અને તેમને જણાવો ક� તે તેમની �પા 
લઈને તમાર� આગળ ચાલે. �તૂી વળેાએ તેમની 

ુભલાઈ� ંુમનન કરો. તમા�ં �દય �શસંાના ંગીત 
ગાઓ.(એફસી ૫:૧૯). ડો�સન �ોટમેન ભલામણ કર� 
છે ક� આપણે HWLW -“ His Word the Last Word” 
(“તેમના ંવચન �િતમ વચન”) વડ� �ઘમા ંસર� 
જઈએ.

૨. જયાર� તમે ઉઠો �યાર� �દવસનો �થમ ભાગ 
દ�વને આપો.  તમાર� �થમ �લુાકાત �� ુસાથ ે 

ુ  ૪૪ � ંસ�તાહ

કાળ��વૂ�ક સભંાળ રાખો

ુક� તમે િન��� ની પેઠ� ન�હ, 

પણ ડા�ા માણસની 

પેઠ� ચાલો; સમયનો 

ુસ�પયોગ કરો, 

ક�મ ક� દહાડા �ડૂંા છે. 

એફ�સી ૫:૧૫-૧૬
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થવી જોઈએ, તેમની સાથનેા તમારા આ સમયને �થમ ફળના અપણ તર�ક� અિપ�ત �
કરો.(�નુ.૨૬:૧૦). જયાર� આપણે �દવસના �થમ ભાગને દ�વની આરાધના, �ાથના અને �
તેમના વચન વાચંન માટ� આપીએ છ�એ �યાર� સમય આપણા માટ� વધી પડ� છે. (�કૂ ૬:૩૮). 

માટ�ન ��થુર� ક�,ંુ “ આ� માર� એટલા કામ કરવાના ંછે ક� માર� એકને બદલે બે કલાક �ાથના �
કર� ંુજ પડશ.ે!”

૩. �દવસના કાય� માટ� દ�વને �ાથ�ના કરો. તમારા �દવસને માટ� �ાથના કરો. સવાર� દ�વની �
ુહાજર�મા ંતમારા સમય દરિમયાન પિવ� આ�માને જણાવો ક� તે તમને આખા �દવસને સા� 

�પ�ટ દોરવણી આપે.(ગીત.૩૧:૩)

૪. અનતં ���ટકોણ રાખીને �વો. સમય વહ�વટ માટ� સવ ��ેઠ ટ�કનીક � � ં�� ંુ� ંતે � ુ
અનતંકાળને �યાનમા ંરાખીને �વવામા ંછે. અનતં ��ૂયો સાથ ે�વવાથી � ખર�ખર અગ�ય� ંુ

છે તે બાબતોને તરત પારખી જવામા ંસહાયતા �ા�ત થાય છે.(ગીત ૩૯:૪).

ુ૫. ���તના ં�યાયાસનના �કાશમા�ં ં�વન. આ �વનની �િતમ સફળતા એ છે ક� આપણા 
ુ�વનો �ગે �� ુબોલે ક� “ બ� સા�ં ક�”ુ. � સમય ��એુ તમને આ�યો તેનો તમે કઈ ર�તે ુ �

ઉપયોગ કય� તેનો �હસાબ ઇ� ુસમ� તમાર� આપવાનો છે તે �દવસને �યાનમા ંરાખીને 

આજનો �દવસ �વો. (મા�થી ૨૫:૨૧; રોમન ૧૪:૧૦; ૨ કોર��થી ૫:૧૦). 

૬. આળસ માટ� પ�તાવો કરો. ઢ�લાપ� ંુખર�ખર એક “મરણકારક પાપ” છે ક�મ ક� તે તમાર� 

અસરકારકતાને ચોર� લે છે. (નીિત.૧૮:૯; ૨૦:૪, ૨૪:૩૦-૩૪)

૭. �ય��તગત પસદંગીઓ �માણે ન�હ, પણ �ાથિમકતાઓ વડ� �વો. �ે�રત પાઉલની ઈ�છા 

રોમની �લુાકાત લઈને �યા ંસેવા કરવાની હતી. તોપણ, �વુાતાિવહોણા લોકોને પહ�ચવાના �
તેના સમપણને લીધે તેની ઈ�છા કરતા પહલ� ા ંપહોચવામા ં�કાવટ આવી. તમારા સમયના �
રોકાણ માટ� તમાર� �ાથિમકતાઓ કઈ છે? (રોમન ૧૫:૨૦-૨૨).

ઘણા લોકો લ�ય િવના િનશાન તાક� છે- અને ફટકો માર� છે! તેઓ બ� ઓ� ં�ા�ત કર� છે ુ
ક�મ ક� તેઓ પાસે યો�ય લ�યો હોતા નથી. આપણા તાક�દની �યાન ખ�ચવા ઘણી બાબતો 

પોકાર કરતી હોય છે છતા ંઆપણા �વનમા ંબ� ઓછ� બાબતો હોય છે � ખર�ખર તાક�દની ુ
અને અગ�યની હોય છે. � ખર�ખર આ�ાકારક અને અગ�ય� ંુછે તે પારખવા પિવ� આ�મા 

તમને સહાય કર� એવી �ાથના કરો.  �

૮. તમારા પ�રવારમા ંરોકાણ કરો. � ં�ગુા�ડાના એક પાળકને ઓળ� ંુ� ં� દરરોજ સા�ં તેની ુ
પ�ની સાથ ેચા પીતા ંવાતાલાપ કરવાની ટ�વ રાખે છે. તેને પ�રણામે તેઓ� ંુલ�ન �વન �
���તને સ�માન આપનાર ન�નૂો થ� ંુછે �નાથી ઘણા લોકો �ભાિવત થયા છે.(મા�થી 

૫:૧૬). તમારા સાથી અને બાળકો સાથ ેસમય� ંુરોકાણ મોટા ંફાયદામા ંપ�રણમે છે.

૯. “િમિનટ િવજયોન”ે �તો. એક ઈ�રભ�ત �કોટ�શ પાળકને સ�માિનત કરવામા ંઆ�યા હતા 

ક�મ ક� તેમણે “ એક હ�ર િમિનટ િવજયોન”ે િસ�ધ કયા હતા. “ તકોને ઝડપી લેવા� તે શી�યા �
હતા, તે સમયની થોડ� �ણોને તે અથ�ણૂ બાબતોમા ંપ�રવિત�ત કરતા �મ ક�, �ાથના, � � �
�ો�સાહનના �વ�રત શ�દો, દ�વના ંવચન વાચંવા અને ���તને માટ� સા�ી�પ થ�.ંુ કાર 

ુબનાવનાર, હ�� ી ફોડ� ન��� ંુછે, “ આ મા�ં િનર��ણ ર� ંુછે ક� જયાર� અ�ય લોકો સમયનો 
ુબગાડ કરતા હોય તે સમયે સફળ લોકો સમયનો સ�પયોગ કર�ને આગળ નીકળ� �ય છે.”

સમય વહ�વટ માટ� એક �ણીતા સલાહકાર �ચૂવ ેછે ક� બે ક� તેથી ઓછ� િમિનટ લે એવા 

તમામ કામો � તમાર� કરવાના ંછે – તે અ�યાર� જ કરો. તેને લીધે મોટા ંકામો કરવા માગ સરળ �
બનશે
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ુ૧૦. તમારા �બળ આ��મક �પાદાનોનો િવકાસ અને ઉપયોગ કરવા સમય� ંરોકાણ કરો. દ�વ ેૃ
ુ ૃતમને અજોડ �દરતી �મતાઓ અને �બળ આ��મક �પાદાનો આ�યા છે. તમાર� �બળ 

બાબતોમાથંી તમે �ટલી વધાર� સેવા કરશો, તેટલા વધાર� ફળ ઉ�પ� થશ.ે(યોહાન ૧૫:૮)

૧૧. જયાર� અને �યા ંશ� હોય �યા ંકાય� સ�પણી કરતા શીખો. �સૂાના સસરા, િય�ોએ, તેને 
આગેવાનીનો બ� મોટો પાઠ શીખ�યો હતો. કાય સ�પણી મોટા પાયે તમારા �ભાવની ��ૃ�ધ ુ �
કર� છે અને તમાર� મયા�દત શ��તના �રૂવઠાનો ઘટાડો બચાવ ે છે.�

૧૨. તમારા �દવસની શ�આત વહલ� ા કરો. જો તમે વહલ� ા ઉઠો છો તો તમે એક સારા સ�હૂમા ં
છો- ઇ� ુ�ાથના કરવા વહલ� ા ઉઠ� જતા તે �ગે તે �ણીતા છે. (માક ૧:૩૫ વાચંો). � �
અમે�રકાના ં�થમ હરોળના વપેાર�ઓમા ંએક સા�યતા જોવા મળ� છે અને તે છે તેઓ બધા જ 
વહલ� ા ઉઠ� છે.

સેલ ફોન, ટ��લેટ કો���ટુર, ઈ�ટરનેટ, ફ�સ�કુ, �લોગ�ગ, સદં�શ, �વીટ કર� ંુ– વગેર� 
ુસસંાધનો આપણા માટ� કામ કરતા હોવા જોઈએ, આપણી િવ��ધમા ંન�હ. આ સસંાધનો 

તમાર� અસરકારકતામા ંઘણો વધારો કર� શક� છે. છતા,ં જો તેઓનો અયો�ય ઉપયોગ 
કરવામા ંઆવ ેતો, તેઓ તમાર� અસરકારકતાનો નાશ કરવા િનિમ� થઇ શક� છે. ટ�કનોલો� 
તમારા પર રાજ ના કરો. તેને બદલે, દ�વના ંમ�હમાને અથ � તમે ટ�કનોલો� પર રાજ કરો. 

સમયના ંસારા વહ�વટ માટ� ડો. જોસેફ �ટોવલે �ચૂવ ેછે ક� આપણે:

�� ુસાથ ેસમય િવતાવીને દરરોજ નવા થાઓ.

દર�ક સ�તાહ � તમારા સાથી સાથ ેઆનદંદાયક ��િૃ� કર�ને સ�તાહમા ંતા� થાઓ.

દ�વના ંઅવાજને સાભંળવા મ�હનામા ંએક વાર એકાતં �થળે માિસક ર���ટ માટ� �ઓ.

તમારા �વન માટ� દ�વની ઈ�છાને �ણૂ કરવા તમે સીધા પાટા પર છો ક� ન�હ તેની �
તપાસ કરવા અને આખા વષમા ં� ંુ�ા�ત ક� ુતે �ગે વાિષ�ક અવલોકન કરો. � �

 

 અસરકારક સમય વહ�વટ �ગે કહવ� ા માટ� ઘ� ંુછે. મા� યાદ રાખો ક� તમારા �દવસો 
ઈ�નુી હાજર�મા ં�વાય. �તમા,ં તમારા સમય �ગે તમાર� તેમને �હસાબ આપવાનો 
છે. 

 ક�વળ એક �વન,

 � �ણમા ં�તૂકાળ થશ,ે

 ક�વળ ���ત કાજના ંકામ 

 સદાકાલીક રહશ� .ે
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�ઓ બહાર છે, તેઓની સાથ ેડહાપણથી 

ુવત�; સમયનો સ�પયોગ કરો. (કોલો�સી 

૪:૫).

ચાવી�પ સ�ય: 

દર�ક િમિનટ મહ�વની છે- અને દર�ક 

િમિનટનો આપણે �હસાબ આપવાનો છે.

તમારા ં�િતભાવ :

કઈ બે ક� �ણ બાબતો, જો દરરોજ 

કરવામા ં આવ ે તો તમાર� 

અસરકારકતામા ંવધારો કર� શક� છે?

� ંુ આ� તમે દ�વની ઈ�છા �માણે 

કામ ક�?ુ�

તમારા �વન માટ� દ�વની ઈ�છાને � ંુ

તમે િસ�ધ કર� ર�ા છો?

ુ�વન ��તક
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                   કાય��થળે સેવા કરનારાઓની સેવા કરવી

ુઉ�પિ� ૧૨:૧-૨; �ન. ૮:૧૮; ગી.શા.૬૭:૧-૨; 

મા�થી ૫:૧૬; ૬:૩૩; �કૂ ૬:૧૮

મડંળ�ના સમ� ઇિતહાસમા ં�વુાતાનો ઝડપી ફ�લાવો �યાર� થયો છે �
જયાર� મડંળ�ની આગેવાની કરવા જવાબદાર સેવકો અને કાય �થળોએ �
સેવા કરવા તેડાયેલા સેવકો સાથ ેમળ�ને સેવા કરવા �ય�ન કય� છે. 
ઈ�એુ ઈરાદા�વૂક તેમના િશ�યો થવા ધધંાધાર�ઓને પસદં કયા હતા. � �
જયાર� ઇ� ુઆ ��ૃવી પર હતા �યાર� પોતાની શ��ત અને મ�હમાને �ગટ 
કરવા તેમની પસદંગીના �થળ બ�ર હતા. સેવા અને ચમ�કારની 
બાબતોમા ંઇ� ુમ�ંદરના �હર�  ધાિમ�ક ચોકમા ંતે કામ કરવાની પસદંગી 
કરતા. 

�ે�રત પાઉલે �ઓ બ�રમા ંકામ કરતા તેઓ સાથ ેસારા સબંધંો 
ક�ળ�યા હતા. એક વધૈક�ય ડો�ટર તેમની િમશનર� સેવા યા�ાઓમા ં
ઘણીવાર સાથ ેનજર� પડ� છે. (�કૂ). વપેાર કરતી એક �ી સાથ ેતેમની 
ઓળખાણ થતા તે �ી �વુાતા િવહોણા �ે�મા ં�વુાતા ફ�લાવા માટ� � �
િનિમ� થઇ. (�દૂ�યા). યા�ા દરિમયાન તેમણે અ�ય �વૂ�િૂમકા �

ૃ ુધરાવનાર સ�ં�િતના એક �વાનને િશ�ય બના�યો (િતમોથી). તેમણે 
રાજક�ય અિધકાર�ઓ તરફથી સ�માન �ા�ત ક� ુ (ફ��લ� અને �
ફ���સુ). પોતાની સેવાને આિથ�ક ટ�કો આપવા તેમણે થોડા સમય 

ૃમાટ� ત�ં ુપણ બના�યા ં(�ે.�.૧૮:૩). 

પાછલા ઘણા વષ�થી પિવ� આ�માએ બ�રમા ંસેવા પર 
ૃ�કાશ પાથય� છે. �બ�ર� સ�ં�િત પર �ભાવ પાડનાર �વનના ં

ઘણા �ે�ોને આવર� લે છે: કલા અને મનોરંજન, વપેાર, િશ�ણ, 
પ�રવાર, સરકાર, મી�ડયા, ધમ (ક� િવ�ાસ), અને રમતો. �
ક�ટલાકં લોકો આ �ે�ોને �સાત પહાડો� તર�ક� ઉ�લેખે છે 

ૃ�ઓની માપણી કરવી રહ� અને સવ સ�ં�િતમા ં ઉ�ધારક �
પ�રવતન લાવવા ���તના ંરા�યને તેઓના ંિશખરો પર ઝડંા �
રોપવા આવ�યક છે. સ�ં�ુત ર�તે આ �ે�ો સમાજની રચના 
કર� છે, િવચારધારાઓ ઘડ� છે, અને વિૈ�ક આ��મક કાપણી 
માટ�ની ચાવી ધરાવ ેછે.(મા�થી ૫:૧૩-૧૬; �ફલી�પી ૨:૧૫). 

પાળકની મોટ� જવાબદાર� છે ક� તેમની િનગરાની 
હઠ� ળના લોકોને �વનના ંદર�ક �ે�મા ંઅસરકારક સેવા 
કરવા સ�જ કર�. (એફ�સી ૪ :૧૧-૧૨). પાળકોએ �ઓ 
વપેાર(બ�રના ંતમામ �ે�ો) કરવા તેડાયેલા છે તેવા 
લોકોને �વુાતા ફ�લાવાના એક ��હુા�મક સેવકો તર�ક� �
િનહાળ� ંુ જોઈએ. પાળકોએ િવ�ાસીઓના પિવ� 
તેડા� ંુ સ�માન કર� ંુ જોઈએ, ���તના ં રા�યમા ં
તેઓના ંકામની કદર કરવી જોઈએ અને સફળ થવા 
તેઓને સહાય કર� ંુજોઈએ. દ�વને મ�હમા આપવા 
અને ���તની સહાયથી તેઓના ં કાય �ે�ોમા ં�
પ�રવતન લાવવા �ઓ �હર�  બ�રમા ંસેવકો �

ુતર�ક� તેડાયેલા છે તેઓને સા� અહ� ક�ટલાકં 
�ચૂનો આપવામા ંઆ�યા છે.

ુ  ૪૫ � ંસ�તાહ

�ઓને �યાયીપણાની 

�ખૂ અને તરસ છે 

તેઓને ધ�ય છે; 

ક�મ ક� તેઓ ધરાશે. 

મા�થી ૫:૬
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ુ ુ૧. કામ દ�વ �ારા િન��ત કરવામા ંઆ�� ંહોવાને લીધે તેને દ�વની આરાધના કરવાના ં
���ટકોણથી જોવી જોઈએ. મોટ� ભાગના ં���તીઓ પોતાના �વનોને અલગ અલગ તારવી 

ુકાઢ� છે �ને તેઓ પિવ� અને �િનયાદાર� �વા શ�દોથી ઓળખે છે. પણ બાઈબલને સાર� પેઠ� 
સમજનાર ���તી માટ� તે બનેં વ�ચે કોઈ વાડો રહત� ો નથી. સ�ંણૂ �વનને પિવ� તર�ક� �
જોવા� ંુછે-દ�વ ��યે કારભાર�પ� ંુઅને આરાધના તર�ક�. (૧ કોર��થી ૧૦:૩૧ વાચંો). દ�વના ં
રા�યની િવચારધારા રાખીને દ�વના ંમ�હમાને માટ� કરવામા ંઆવલે કામ (વપેાર) એક પિવ� 

ુતે� ંછે. તે તો એક પાળક ક� એક �વુાિત�ક થવા મળતા તેડાની માફક જ પિવ� છે. (�કટ�કરણ 
૧:૬;૫:૧૦).

ૃદ�વ પોતે એક કામ કરનાર છે- અને તેમની સવ��ેઠ �િત લોકો છે. (યોહાન ૪:૩૪; ૫:૧૭; �
ુએફ�સી ૪:૧૦). ઈ�એુ �હર�  ક� ુક� તેમને � કામ િપતાએ સ��� ંુહ� ંુતે તેમણે ��ંૂ ક� ુછે. � �

ુ ૂ(યોહાન ૧૭:૪). ઈ�એુ ક� ંુક� આ��મક ફસલને સા� આપણે મ�રો– કાયકરો – માટ� �ાથના � �
ૃકર�એ. (મા�થી ૯:૩૮). �વનના ંદર�ક �ે�મા ંઆપણા કામ ઉ���ટતાથી, લ�ય સહ�ત, પિવ� 

આ�માની શ��તથી, યો�ય ઈરાદાથી, ધ�યવાદ� થઈને, દ�વના ંમ�હમાને અથ � અને દ�વના ં
રા�યના ં�સારને અથ,�  અને અનતં ���ટકોણથી કર� ંુજોઈએ. (મા�થી ૬:૩-૪; રોમન ૧૨:૧૦-
૧૧;કોલો�સી ૩:૧૭; ૧ િપતર ૪:૧૦-૧૧; �કટ�.૧૪:૧૩). ઓસવા�ડ ચે�બસ લખે છે, “ એક �

ુ ુમ�ર- કામ કરનાર �ય��ત- તર�ક�� ંુમા�ં �વન દ�વના ંઅિનવા�ય ઉ�ધાર માટ� તેમને “ �
ધ�યવાદ” કહવ� ાની ર�ત છે. 

ુ ૨. �વાતા��ચાર માટ� સૌથી મોટા ં�ે�ોમા ંએક કામના ં�થળ છે. સર�રાશ ધધંાક�ય �ય��તઓ 
દર સ�તાહ � મોટા ભાગના ંપાળકો ક� �ોફ�શનલ સેવકો કરતા વધાર� ખોવાયેલા ંલોકોના ં
સપંકમા ંઆવ ેછે. આ�માઓની ફસલ બ�રમા ંનજર� પડ� છે. ધધંાક�ય �ે�ના ંિવ�ાસીઓએ �
પોતાને દ�વ ેતેઓને  “ બ�રમા ંકામ કરવા તેડ�લા િમશનેર�ઓ” તર�ક� જો� ંુજોઈએ. (મા�થી 
૯:૩૭; ૧ િતમોથી ૨:૪).

ઈ�એુ તેમનો મહાન આદ�શ તેમના સઘળા ંઅ�યુાયીઓને આ�યો છે.  તેમના શ�ઓુને 
તેમના િમ�ો કરવા અને તેમના િમ�ોને સમિપ�ત અ�યુાયીઓ કરવા તેમણે આપણને તેડયા 
છે. (મા�થી ૨૮:૧૮-૧૯; માક૧૬:૧૫). ��ૃવીની �ણવણી અને સચંાલન કરવા પણ દ�વ ે�
આપણને િન��ુત કયા છે અને માનવી �વનની સવ ��િૃ�ઓને દ�વના ંરા�યની સાથ ે� �
�મેુળભયા સબંધંમા ં�થાિપત કરવા આપણી િન��ુ�ત થઇ છે. (ઉ�પિ� ૧:૨૮ વાચંો). આ કાય� �
બ�રના ંબ�િવધ પાસાઓમા ં�ણૂ કરવાના ંછે. આ ��ૃવી પર તેમના રા�યને લાવવા આપણે ુ �
દ�વ સાથ ેભાગીદાર થઈએ છ�એ. જયાર� આપણે રચીએ, બાધંીએ, સ�ન કર�એ, સમ�યાઓનો 
ઉક�લ લાવીએ, સસંાધનો ઉભા કર�એ, અ�યો �ધુી પહોચીએ �યાર� દ�વ �સ� થાય છે. સમ� 
બ�રમાનંા �વનો પ�રવિત�ત કરવા દ�વ તેમના ંધધંાક�ય લોકોનો ઉપયોગ કર� ર�ા છે. 
તકો, �યા ંપરંપરાગત િમશનો ક� �ચાર સેવા માટ� પરવાનગી ના હોય �યા,ં સેવા માટ�ના �ાર 
��ુલા કરવા દ�વ  બ�રનો ઉપયોગ કર� છે.

૩. દ�વ સાથે કરાર કર�લ લોકો તર�ક� દ�શ�િતઓને આિશષ આપવા આપણે તેડાયેલા છ�એ. 
���તમા ંિવ�ાસ વડ� દ�વ અને તેમના આિશષના કરાર સાથ ેજોડાયેલા ઈ�ા�હમના આ��મક 
સતંાન તર�ક� સવ દ�શ�િતઓ �ધુી આ આશીવાદો લઇ જવા આપણે તેડાયેલા છ�એ. � �
���તના ંએલચીઓ તર�ક� �વનના ંદર�ક �ે�ોમા ંપ�રવિત�ત કરનાર �વુાતાના સામથને અને � �
���તના ં�કાશને લઇ જવા આપણે તેડાયેલા છ�એ. (૨ કોર��થી ૫:૧૭-૨૧). આખા જગતને 

ુસા� આિશષ�પ થવા આપણે આશીિષત થયા છ�એ. આિશષ� ંુઆ કરાર ચ� છે (ઉત.૧૨:૧-૩; 
ગી.શા. ૬૭:૧-૨; ગલાતી ૩:૧૩-૧૪).

૪. દ�વ તેમની સાથે કરાર કર�લ લોકોને સપંિ� મેળવવા �મતા આપે છે. તમારા કાય�થળે �
પિવ� આ�મા તમારો “�પદા�મક ફાયદો” છે. વપેાર કરવા દ�વ તરફથી સ�ના�મક અને �
ઉ�પાદક િવચારો ભેટ તર�ક� �ા�ત કરવા તમે અ�ભિષ�ત થાઓ છો (�નુ. ૮:૧૮). વપેારમા ં

ૃઅલૌ�કક કૌશ�યો, તરક�બ, �પા અને પારખ દ�વના ંરા�યના લોકો માટ� ઉપલ�ધ છે. ( િનગ. �
૩૧:૧-૫; ૨ કા.�.ૃ ૧૬:૯; યશાયા ૪૮:૧૭; કોલો�સી ૧:૧૬).
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ૃઅલૌ�કક સસંાધનો ઉપલ�ધ હોવાને લીધે આપણા કામ પણ ઉ���ટ હોવા જોઈએ. ઈ�રિવ�ા 

શા�ી એ�ટન ��લડ� લ�� ંુછે, “ હ�� �ુવૂકની ઢ�લ પાપ છે.”�

૫. દ�વ સાથે કરાર કર�લ ધધંાધાર� �ય��તઓ તર�ક� આપણા મન પ�રવિત�ત થાય છે અને 

આપણા દશ�નો િવ��તૃ થાય છે.  ક�વળ આપણી અને આપણા પ�રવારની માગં �રૂ� કરવામા ં
ુઆપ� ંુ�યાન હવ ેરહ��  ંુનથી. દ�વ ેતે ��ંૂ પાડવા વાયદો આ�યો જ છે. (�ફલી�પી ૪:૧૯). તેને 

બદલે હવ ેઆપણે પોતાને ���તના ંરા�યના સેવકો તર�ક� િનહાળ�એ છ�એ, �ઓ �યા ંહોય 

�યા ં�વુાતાના આશીવાદોને ફ�લાવવા તેડાયેલા છે. (૨ કોર��થી ૫:૨૦). “ સ�ં�ુટ રહવ� ાની” � �
માનિસકતા િવકસાવો.(૨ કોર��થી ૯:૮). 

૬.“આપનાર �વન શૈલી,” આિશષ�પ થવાની તકો શોધનાર, ગર�બી િન�લ� ૂ ન અને ���તના ં

રા�યના કામોનો ફ�લાવો કરવા આપણે ન�નૂો આપવો જોઈએ. આપનાર �વનશલૈીનો પાયો 

દશાશં આપવાનો છે. આપણી આવકનો દશમો ભાગ જયાર� આપણે દ�વને આપીએ છ�એ �યાર� 

આપણી આિથ�ક �રુ�ા માટ�ની �િત�ા આપણને આપવામા ંઆવલે છે. (માલાખી ૩:૧૦-૧૧). 
ુપા�ટર રોબટ મોર�સ લખે છે, “ ડર લઈને જયાર� શતેાન તમાર� િવ��ધમા ંઆવ ેછે અને કહ � છે, �

ુ'� ંુપતન પામનાર છે, તા�ં લ�ન િન�ફળ જનાર છે, તને માદંગી થનાર છે,' �યાર� તમે �ઢતાથી 

કહ� શકો છો, 'ના, � ંદશાશં આપનાર �ય��ત �,ં અને � ંદશાશં આ� ંુ� ંએટલે બાઈબલ કહ � છે ુ ુ
ક� મારા લીધે દ�વ ખાઈ જનારને ધમકાવશ.ે મારા �વનમા ં�થમ દ�વ છે, અને મારા �વનમા ં

� સઘ�ં છે તેને બચાવનાર અને �રુ�ા કરનાર દ�વ છે!”  

તેમના સેવકોની દ�વ તરફથી િવશષે �રુ�ાને દ�શ �િતઓ �યાનમા ંલેશ ેઅને તેમના �િત 
ુિવ�ાસમા ંખ�ચાશ.ે (વાચંો માલાખી ૩:૧૨). એટલા સા� િમશનેર� �મ એ�લયટ� �ાથના કર�, “ �

ુ��,ુ મારા માગ�ને સ��ૃધ કરો, � ંમહાન િસ�ધીઓ �ા�ત ક�ં એમ તો ન�હ પણ દ�વને ુ
ુઓળખવા માટ�ના ં��ૂયને મા�ં �વન �દિશ�ત કર�.”  

દ�વ �િત�ા આપે છે ક� �ઓ ગર�બોને આપે છે તેઓને કોઈ પણ સારા ંવાનાનંી ખોટ પડશ ે

ન�હ. (નીિત. ૨૮:૨૭). આપનાર �વન શલૈી પૈસાને પણ આવર� લે છે, પણ તે ક�વળ પૈસા 

આપવા કરતા પણ િવશષે છે. તમે તમારો સમય, તમાર� �ાથનાઓ, તમારા �ો�સાહનના �
શ�દો, તમાર� “��ુ�ધમ�ા”, અને તમારા હકમા ંહોય એવા અ�ય કોઈ પણ સસંાધનોને આવર� 

લે છે. જયાર� પણ આપણે આપીએ અને � પણ આપણે આપીએ આપણે તેને એક બીજ તર�ક� 

જો� ંુજોઈએ � મોટ� ફસલને ઉભી કરશ.ે (ઉત ૮:૨૨). ઈ�એુ શીખ�� ંુછે ક� આપણે જયાર� પણ 

આપીએ, � પણ આપીએ તે આપણા રોકાણનો બદલો પરત મળવા આપણે અપે�ા રાખી 

શક�એ છ�એ. દરરોજ દ�વને અને લોકોને કંઈક આપવાનો ર�તો શોધી કાઢો. 

૭. એક પાળક તર�ક�, તમાર� મડંળ�મા ંરહલ� ા ધધંાધાર� �ય��તઓ (અને દર�ક કાય� �ે�ના)ંને 
ુ�ો�સા�હત કરવાની ર�ત શોધી કાઢો અને બ�રમા ંસેવા કરવાના ંતેઓના ંતેડાને ��ઢ કરો. 

�ઓ �ચારની સેવા માટ� તેડાયેલા છે તેઓની આપણે િન��ુ�ત કર�એ છ�એ. તો પછ� 
ૃબ�રના ં�ે�ોમા ંસેવા કરવા તેડાયેલા લોકોની િન��ુ�ત ક�મ ન�હ? સ�ં�િતના “સાત પહાડ”મા ં

���તની સેવા કરનાર લોકો પર હાથ �કૂો અને તેઓના ંકામ અને તેડા પર દ�વના ંઅ�ભષેકને 

કાયા��વત કરો. તેઓના ંવપેાર �થળોએ �ઓ અને �ાથ� ક� દ�વ તેઓને વધાવો. પાળકોએ �
કાય�થળના ંસેવકો માટ� દશાશં, �ામા�ણકતા, સ�યિન�ઠા, ઉદારતા, દશન અને રાજયની � �
િવચારધારાઓમા ંઆદશ�પ થ� ંુજોઈએ. (૧ િપતર ૫:૨-૩). �

બ�રમા ં સેવા કરનાર લોકોને સહાય કરો અને ���તના ં રાજયના ં ફ�લાવામા ં તેઓના ં

મહ�વ�ણૂ કાયને સમજો. ધધંાધાર� �ય��તઓને, “મહાન આદ�શ �જુબના ધધંાઓ” રચવા � �
ુમદદ કરો. તમાર� મડંળ� અને ���તના ંરા�યને સા� ફાયદા મોટા થશ.ે
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કંઠ�થ કરો:                                                                

ૃ“� �પણતાથી વાવ ે છે, તે લણશ ે પણ 

�ૃપણતાથી; અને � ઉદારતાથી વાવ ેછે, તે 

લણશ ે પણ ઉદારતાથી. �મ દર�ક� પોતાના 

�દયમા ં અગાઉથી ઠરા�� ંુ છે, તે �માણે 

તેણે આપ�;ંુ ખેદથી ન�હ ક�, ફર�યાત ન�હ; 

ક�મ ક� �શુીથી આપનારને દ�વ ચાહ � છે. વળ� 
ૃદ�વ તમારા પર સવ �કારની ��ુકળ �પા �

કરવાને સમથ છે ક�, �થી હમંેશા તમાર� �
પાસે સવ વાતે ��ુકળ સ��ૃ�ધ હોવાને �
લીધે, તમે સવ સારા ંકામોની ��ૃ�ધ કરતા �
રહો. લખે� ંુ છે ક�, “તેણે વ�ે ુ  છે, તેણે �
દ�ર�ીઓને આ�� ંુ છે; તે� ંુ �યાયીપ� ંુ

સવકાળ ટક� છે.” (૨ કર��થી ૯:૬-૯). �

ચાવી�પ સ�ય: 

 �વનના ંદર�ક �ે� પિવ� છે. ���તમા ં

સઘળા ંિવ�ાસીઓ પાસે એક યાજક�ય કાય �
છે. ���તીઓ માટ�, દર�ક કામ એક પિવ� 

ુતે� ંથ� ંુજોઈએ. 

તમારા ં�િતભાવ :

“ રાજયની િવચારધારા ધરાવનાર 

વપેાર” વલણને �હણ કરો: “દ�વ ેમને  

�યા ંરા�યો છે �યા ંકામ કરવા મને 

િન��ુત કરવામા ંઆ�યો છે અને � ું

�� ંુ� ંક� માર� સઘળ� જ�રતો તે �રૂ� 

પાડશ.ે તેમને આ�ા�દન થવાથી � ું

સફળ થઈશ. તેમના ��ુમા ં િવ�ાસ 

વડ� દ�વની સાથ ેકરાર  હોવાને લીધે 

સવ દ�શ �િતઓને આશીિષત થવા � ં� ુ

આશીિષત થયો  �.ં ઇ� ુ ���તના ં

�ેમ, �કાશ અને �વન વડ� દ�વને 

મ�હમા આપવા, �વુાતા �ગટ કરવા, �

ગર�બી િન�લૂન, મારા સપંકના � �

�ે�ોમા ં પ�રવતન લાવવા ���તના ં�

એક એલચી તર�ક� મને િવશષે હ� 

�ા�ત થયેલ છે.”

ુ�વન ��તક
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ુ�વન ��તક

ુ ુ                       મહાન આદ�શ �જબના આગેવાન થ�ં

 ગી.શા. ૭૮:૭૨; મા�થી ૨૮:૧૯

આ�માઓની એક મોટ� વિૈ�ક ફસલ આવી રહ� છે. ક�ટલાકં િમશન 
િનર��કો માને છે ક� આગામી  દશ વષમા ંઓછામા ંઓછા એક અબજ �
�ટલા લોકો ���તના ં િવ�ાસમા ંઆવશ.ે આખા િવ�ની મડંળ� ભ�ય 
��ૃ�ધનો અ�ભુવ કરનાર હોયને દર�ક મડંળ�ના આગેવાન માટ� તે 
આવ�યક થઇ જનાર છે ક� તેઓ ���ત માટ� તેમના આગલા �તરના 

ુ�ભાવને સા� ઉભા થાય. નવા િવ�ાસીઓની િવશાળ સ�ંયાને પહ�ચી 
વળવા માટ� વધાર� અને ઉ�મ આગેવાનોની આવ�યકતા ઉભી થશ.ે 

મહાન આદ�શ �જુબના આગેવાન થવા દ�વ તમને તેડ� છે - એવા 
ુઆગેવાન �� ંુ �દય દ�વના ં મ�હમાને સા� અને ���તમા ં દ�શ 

�િતઓને િશ�યો કરવા ધગશથી ભર�રુ હોય. મહાન આદ�શ �જુબના 
આગેવાનોની �ાથના છે, “ તારા નામની તથા તારા �મરણની ઉ�કંઠા �
અમારા �દયની છે.”(યશાયા ૨૬:૮).

પરં� ુસાવધાન રહો. જયાર� કોઈ �ય��ત ગભંીરતાથી પોતાને 
મહાન આદ�શને �ણૂ કરવા સમિપ�ત કર� છે �યાર� તે �ય��ત શતેાનની �
નજરમા ંરહ � છે. હા ચો�સ, તેનો મતલબ એવો નથી ક� તમે �વુાતા �
�ચાર અને સેવાકાયમાથંી પોતાને પાછા ખ�ચી લો. તેનો મતલબ �
થાય છે વા�તિવક જોખમ સાથ ેએક વા�તિવક ��ુધ. (એફ�સી 
૬:૧૦-૧૮). પાછલા ક�ટલાકં વષ�થી મ� િનહા�� ંુછે ક� કઈ ર�તે 
શતેાને તે� ંુ િનશાન વિૈ�ક ફલક પર િમશનને લઇ આવનાર 

ુઆગેવાનો તરફ તા� ંુ છે. આપણે એકબી�ને સા� વધાર� 
�ાથના કર� ંુ જોઈએ અને શ�નુા �મલાઓથી આપણા � ુ
સાથીઓને બચાવવા સમિપ�ત થ� ંુજોઈએ. (પાઠ ૧૪ અને ૩૨ 
�નુરાવલોકન કરો.)

તેમના ��ુતક, એ વક ઓફ હાટ મા,ં ર�� મેકનીલ � �
િનર��ણ કર� છે, “ �ઓ આ��મક આગેવાનો થવા તેડાયેલા છે 
તેઓ દ�વના ંરા�યના એજ�ડાના એટલે ક� દ�વની ચળવળના 
એક મોટા �ચ�ની સાથ ેજોડાયેલા હોય એ� ંુઅ�ભુવ ેછે. 
તેમના િમશનમા ં દ�વની સાથ ે સહભાગીદાર થવા તેઓ 
�ય��તગત ર�તે પોતાને જવાબદાર ગણે છે. તેઓ કદાચ 
અ�ાત �થળોએ કામ કરતા હોય શક� પરં� ુ જગત� ંુ
પ�રવતન તેઓ� ંુલ�ય હોય છે. આ કાળ� �વનના ં�
એક કોરની આસપાસની નથી હોતી પરં� ુ તે તો 
તેડાયેલાઓ માટ� આગળથી ન�� થયેલ કામ છે.”  

નીચેની �પર�ખા તેના મરણના થોડા સમય 
પહલ� ા ંડો. �બલ �ાઈટ �ારા આપવામા ંઆવી હતી. 
તેનો ઉપયોગ અહ� �લોબલ પા�ટસ નેટવક પાસેથી � �
પરવાનગી લઈને કરવામા ં આ�યો છે. આ 
�પર�ખામા ંડો. �બલ �ાઈટ મહાન આદ�શ �જુબના 
આગેવાનોના ંલ�ણોની ન�ધ કર� છે. એક પાળક 
ક� ���તી આગેવાન મહાન આદ�શના દશ લ�ણો 
ધરાવશ ેતે નીચે �જુબ દોરશ:ે  

ુ  ૪૬ � ંસ�તાહ

તેણે પોતાના �દયની 

ુિનદ�ષતાથી તેઓ� ં

ુપાલન ક�; અને �

ુપોતાના હાથના ંચા�ય�થી 

તેઓને ચલા�યા. 

ગી.શા. ૭૮:૭૨ 
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૧. એક સમિપ�ત �વન. મહાન આદ�શ �જુબના આગેવાન તેના �વનના ંદર�ક �ે�મા ં

���તની ��તુા હઠ� ળ �ણૂ ર�તે સમિપ�ત હોય છે. દ�વના ંહ�� ઓુ માટ� ઉપયોગી થવા તે પોતાને �

દરરોજ “વદે�” પર સમિપ�ત કરશ.ે (રોમન ૧૨:૧-૨).

ુ ુ૨. બાઈબલ �જબ� ં�વન. મહાન આદ�શ �જુબના આગેવાન બાઈબલને માનવ�ત માટ� 

દ�વ� ંુ લે�ખત �કટ�કરણ માને છે. તે તેમના મત અને �વનના ં અ�ભુવોને શા�ના 

ઓળંભાથી માપે છે. દ�વના ંવચન સાથ ેતેના �વનને જોડવા તે �યાસ કર� છે.(યહો.૧:૮; ૨ 

િતમોથી ૩:૧૬-૧૭).

ુ૩. આ�માથી ભર�ર �વન. �વુાિત�ક ડ�. એલ. �ડૂ�એ જણા��,ંુ “ એક �ય��ત હવા િવના �ાસ 

લઇ શકતી નથી તે જ ર�તે એક ���તી પિવ� આ�મા િવના �વી શકતી નથી.” મહાન આદ�શ 

�જુબના આગેવાન પોતાને પિવ� આ�માથી ભર�રુ અને િનયિં�ત થવા સમિપ�ત કર� છે. તે 

આમ�ંણ આપે છે અને અલૌ�કક દખલ અને અ�ભષેકની અપે�ા રાખે છે. (એફ�સી ૫:૧૮).

૪. આ�મા �તનાર �વન. મહાન આદ�શ �જુબના આગેવાન ���તમા ંપોતાનો િવ�ાસ અ�ય 

લોકો સાથ ે�ેમથી �ગટ કર� છે. ઉપરાતં, ���ત િવષે અ�યોને સા�ી આપવા તે સાથી 

િવ�ાસીઓને �ો�સા�હત કર� છે. તે �વુાિત�ક ઉ�ેશની સાથ ે�વ ેછે અને ઇ� ુ���ત સાથ ેલોકો 

�ય��તગત સબંધંમા ંઆવ ેતે જોવાની તે ઉ�કંઠા રાખે છે.(નીિત.૧૧:૩૦; દાનીયેલ ૧૨:૩).

૫. સેવા કરનાર �વન. પોતાના ��નુા ન�નૂા� ંુઅ�કુરણ કરતા, મહાન આદ�શ �જુબના 

આગેવાન એક સેવક-આગેવાન થવા ઉ�કંઠા રાખે છે. પોતાની પેઢ�મા ંતે ���તની અને તેમના 

ૃહ�� ઓુની સેવા કર� છે. (મા�થી ૨૩:૧૧; �ે.�. ૧૩:૩૬; ગલાતી ૫:૧૩).

ુ૬. ��ધ �વન. મહાન આદ�શ �જુબના આગેવાન પોતાને મા�ને મા� દ�વ માટ� જ અલગ કર� 

છે. તેના �વનમા ંકોઈ પણ �કારના ંપાપ સાથ ેતે ઘણી કઠોરતાથી વત� છે અને તે તેના 

સઘળા ંશ�દો, િવચારો અને કાય�મા ંદ�વને �સ� કરવા ઉ�કંઠા રાખે છે. પાઉલે ક� ંુતેમ, તે 

ુ“દ�વની �વુાતાને સા� અલગ કરાયેલો છે” (રોમન ૧:૧), (૨ િતમોથી ૨:૨૧; ૧ થ�ેસ ૫:૨૩).�

૭. િનઃ �વાથ� �વન. મહાન આદ�શ �જુબના આગેવાન પોતાને �સ� કરવા �વતા નથી. 

તેઓ ���ત અને અ�યો માટ� �વ ેછે. (૨ કોર��થી ૫:૧૫; �ફલી�પી ૧:૨૧).

૮. બ�લદાન�ણૂ� �વન. મહાન આદ�શ �જુબના આગેવાન �ક�મતની ગણતર� કર� છે. પછ� 

તેઓ �ક�મતને �લૂી �ય છે. દ�વની ઈ�છાને �ણૂ કરવા તેઓ �ક�મત �કુવ ેછે.(૨ કોર��થી �

૧૨:૧૫; ૧ િપતર ૨:૨૧-૨૩).

ુ૯. કારભાર�પણા� ં�વન.  મહાન આદ�શ �જુબના આગેવાન ���ત સાથ ેતેમની થનાર 

�લુાકાત �ગેના ં �કાશમા ં �વ ે છે, �યા ં તે પોતાના સમય, સસંાધનો અને સપંક�ના ં

ઉપયોગનો �હસાબ આપશ.ે (રોમન ૧૪:૧૦-૧૨).

૧૦. સફળ �વન. મહાન આદ�શ �જુબના આગેવાન પોતાના �વન �ગે ���ત પાસેથી “ 

શાબાશ” શ�દ સાભંળવાની ઉ�કંઠા રાખે છે. મહાન આદ�શ �જુબના આગેવાન સમ� છે ક� 

ખર�ખર એક સફળ �વનનો માપદંડ લા�ં ુ�વન ન�હ પણ તેની �દશા છે; તેના પ�ોમા ંન�હ 

પણ હ�� ઓુમા ંછે; સ�ંહ કરવામા ંન�હ પણ આપવામા ંછે; વ��ઓુ પકડ� રાખવામા ંન�હ પણ 

એક બાબતને પકડ� રાખવામા ંછે - સૌથી વધાર� ઈ�નેુ �ેમ કર� ંુઅને સવ �થળે લોકોને �

ઇ�નુા ં�ેમમા ંલાવવા.(મા�થી ૨૫:૨૧).
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મહાન આદ�શ �જુબના આગેવાન દર�ક બાબતની મહાન આદ�શની પ�ર�ણૂતામા ંસઘળ� �

બાબત સહાયક છે ક� ન�હ તેની �લુના કરશ.ે તેમની પાસે ફળદાયી સેવા હશ ે�યા ંતેમની 

મડંળ� વ�નેુ વ� ુ���ત �વી થતી જશ ેઅને આ�માઓ દ�વના ંરા�યમા ંઉમેરાતા જશ.ે

િવકાસશીલ આગેવાન તર�ક� આપણે મા� ��નુી હાજર�મા ંરહવ� ા માટ� એકાતં પળોને 

શોધતા રહ��  ંુજોઈએ.  તેમના ��ુતક, કર��યસ લીડરશીપમા ં�બલ હ�� બે�સ આપણને દ�વની 

હાજર�મા ંએક વાિષ�ક �નુરાવલોકન માટ� તેડ� છે. વષમા ં�ય��તગત �નુરાવલોકનના ંસમયે �

તે પોતાને આ સવાલો �છેૂ છે: 

ુ ુ � ંુમા�ં તે� ંખાતર��વૂક� ંુછે?�

ુ � ંુમા�ં દશન �પ�ટ છે?�

 � ંુમાર� ધગશ ઝળહળતી છે?

ૃ � ંુ� ંમારા �પાદાનોનો િવકાસ કર� ર�ો �?ંુ

ુ � ંુમા�ં ચા�ર�ય ���તને સમિપ�ત છે?

 � ંુમારો અહકંાર કા�મુા ંછે?

 � ંુ� ંડર પર જય પામી ર�ો �?ંુ

 � ંુ�ત�રક િવષયો માર� આગેવાનીને ઈ� પહ�ચાડ� છે?

 � ંુમાર� ગિત ટકાઉ છે?

 � ંુદ�વ અને લોકો માટ�નો મારો �ેમ વધી ર�ો છે?

 એક મહાન આદ�શ �જુબના આગેવાન થવા દ�વ તમારો અ�ભષેક કરો.
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ુહરકોઈ ર�તે ક�ટલાએકને તારવા સા� � ું
ુસવની સાથ ે સવના �વો થયો. � ં મા�ં � � ુ

સાભંળનારાઓનો તેમા ંસહભાગી થા�, એ 
ુમાટ� � ં�વુાતાની ખાતર સવ ક�ં �.ં (૧ ુ � �

કોર��થી ૯:૨૨બ -૨૩). 

ચાવી�પ સ�ય: 

તમે � સઘ�ં કરો તે મહાન આદ�શની 

પ�ર�ણૂતા કર� છે ક� ન�હ તે માપીને, મહાન �
આદ�શ �જુબના આગેવાન થવા દ�વ તમને 

તેડ� છે. 

તમારા ં�િતભાવ :

ૃઆ� સમિપ�ત થાઓ ક� દ�વની �પાથી 

તમે મહાન આદ�શ �જુબના એક 

આગેવાન થશો.

ુ�વન ��તક

ન�ધ
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 સાત અવાજ � 

તમારા �વનને પ�રવિત�ત કરશે.

ુ યશાયા ૬:૮; ૧ શ�એલ ૩:૯; મા�થી ૧૧:૧૫ વાચંો

૧૯૪૦ ના ં �ત ભાગમા,ં એક સમકાલીન કોલેજ �નાતક� તેની 
જનલમા ંલ�� ંુહ�,ંુ “ સવ��ચ િસ�હાસન તરફના તેડાને �યાનમા ંલો, 'તમે �
�ઓ’, ચાર ર�તા પરના, 'તમે આવો અને અમને સહાય કરો’ અને 

ૃનીચેના િતર��ત આ�માઓના અવાજને પણ સાભંળો, 'લાઝરસને મારા 
ભાઈઓ પાસે મોકલો ક� �થી તેઓ આ જ�યાએ આવી ના પડ�.' આ 
અવાજોથી ફરજ પડયાને લીધે, લોકો નાશ પામતા હોય �યાર� � ંઘરમા ંુ

ુબેસી રહવ� ાની �હ�મત કરતો નથી.” �વાન �મ એલીયટ� અવાજો 
સાભં�યા �ને લીધે તેમ� ંુ�વન બદલાય ગ�.ંુ થોડા વષ� બાદ, “ આ 

ુઅવાજોથી ફરજ પડયાને લીધ”ે �ત�રયાળ �દ�શના ��ુની �િતના 
લોકોને �વુાતા આપવાના ં�ય�ન માટ� તેમણે પોતા� ંુ�વન સમિપ�ત �
ક�.ુ �

દ�વ સાથ ે યશાયાના નાટક�ય દશને તેનામા ં એક િમશનેર� �
તેડાનો િવકાસ કય�.(યશાયા ૬:૧-૮). યશાયાએ �વગમાથંી અવાજ �
સાભં�યો અને તે �દવસથી તેના �વનનો ઈિતહાસ બદલાય ગયો.

�વુાતામા ંઇ� ુઆઠ વખત પોકાર� ઉઠ� છે, “ �ને સાભંળવાને �
કાન છે તે સાભંળે!” તમને, તમારા દ�શને, તમાર� મડંળ�ને, જગતને 
આ�મા � કહ � છે તે સાભંળવાને � ંુતમાર� પાસે કાન છે? સાત 
અવાજ- સાત વાણી- છે � તમારા �વનને બદલી કાઢશ.ે એકવાર 
તમે તે અવાજને સાભંળશો �યારબાદ તમે બદલાયા િવના રહશ� ો 
ન�હ. 

૧. �વગ�નો અવાજ અિધકાર�ની આ�ા છે. “� ંકોને મોક�,ંુ અમાર� ુ
ુ ૃસા� કોણ જશ?ે” યશાયાએ આ અિધ�ત આ�ા �વગના િસ�હાસન �

પાસેથી સાભંળ�. તે દ�વના ંિમશનેર� �દયના તાલમેલમા ંઆવી 
ગયો હતો. તેનો તાક�દનો ���તુર હતો, “� ંઅહ� �!ં મને ુ
મોકલો” (યશાયા ૬:૮) �વગનો આ અવાજ, આ અિધકારનો �

ુઅવાજ જયાર� �નુ��થાન પામેલ ���તે મહાન આદ�શ 
આ�યો �યાર� મોટ�થી અને �પ�ટ ર�તે ફર�થી �જૂંયો. (મા�થી 
૨૮:૧૮-૨૦; માક ૧૬:૧૫-૨૦; �કૂ ૨૪:૪૬-૪૯; યોહાન �

ૃ૨૦:૨૧; �ે.�. ૧:૮).

૨. નીચેનો અવાજ અનતંકાળનો અવાજ છે. ઇ� ુ
આપણને �પ�ટતાથી જણાવ ેછે ક� આપણી પાસે મા� બે 
જ િવક�પો છે : દ�વ સાથ ેઅનતં �વન ક� તેમના િવના 
નાશ પામ�.ંુ (યોહાન ૩:૧૬).  ખોવાયેલાઓ માટ� દ�વ 
આપણને બોજ આપે તેવી આપણે �ાથના કર� ંુ�
જોઈએ. ���ત િવનાના લોકોના ં અનતં 

ુગતં�ય�થાનને યાદ રાખ� ંુસા�ં છે. ��ુ�તફોજના ં
સ�ંથાપક, િવ�લયમ �થુ ેક� ંુક� તેને �ણે એવી 
લાગણી થાય છે ક� તેના ંસાથી કાયકરોને તે પાચં �
િમિનટ માટ� નકની યા�ા કરાવ.ે તેનાથી તેઓ �

ુક�ણાસભર સેવા કરવાને �વનપયત માટ� �
તૈયાર થશ.ે

ુ  ૪૭ � ંસ�તાહ

ુપછ� મ� ��ને એમ 

કહત� ા સાભં�યો ક�, 

ુ“�ં કોને મોક�?ં ુ

ુઅમાર� સા� કોણ જશે?” 

ુ�યાર� મ� ક�,ં “�ં આ ર�ો, ુ

મને મોકલ.” 

(યશાયા ૬:૮).
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આ બાબતો �ગે િવચાર કર� ંુપણ િવચ�લત કર� 
ુએવી વાત છે; ક�ણાસભર �વુાતા�ચાર માટ� તે �

બાબતો આપણને ચલાયમાન કરતી હોવી 

જોઈએ.(�કૂ ૧૬:૨૪; ૨ થ�ેસ ૧:૭-૯). 

૩. બહારનો અવાજ માનવ�તની િવનતંી છે. જયાર� 

ઈ�એુ લોકો� ંુટો�ં જો�,ંુ તેમને તેઓ પર દયા આવી. 

લોકોના ં ટોળાનેં સાચી ર�તે જોવા અને ���ત માટ� 

તેઓની જ�રતને જોવા દ�વ આપણને સહાય કરો. 

(મા�થી ૯:૩૬; યોએલ ૩:૧૪) આખા જગતના લોકો 

આ��મક �ધકારમા ંછે. તેઓના ં�દયો �ધકારમાથંી કોઈ 
ૃતેઓને કાઢ� તેની અપે�ા રાખે છે.(�ે.�.૧૬:૯). 

 ૪. �દરનો અવાજ જ�રતનો ધીમો સાદ છે. � ંુતમારા 

�વનમા ંકોઈ પિવ� આ�ા છે? સવ લોકો �ધુી �વુાતા લઇ � �
જવા �ે�રત પાઉલને એક �ડ� જવાબદાર�ની સભાનતા થઇ 

હતી. �વત�ં કરનાર� �વુાતાની શ��તને લોકો �ધુી લઇ જવા �
� ંુતમાર� પાસે પિવ� આ�ાની સભાનતા છે? (વાચંો રોમન 

૧:૧૪-૧૬; ૧ કોર��થી ૧૬:૯).

૫. �તૂકાળનો અવાજ ઇિતહાસની આગે�ચ છે. વધ�થભંના ંઘણા ૂ
ુબહા�ર સૈિનકો આપણી આગળ ચા�યા  ગયા છે. તેઓ હવ ે

�વગમા ંછે અને આપણી દોડને માટ� આપણને �ો�સા�હત કર� છે. �
(�હ� ૂ ૧૨:૧). આ� �ો�સા�હત થાઓ: ઈિતહાસ એક ચરમસીમા 

તરફ આગળ વધી ર�ો છે �યા ંઇ� ુસઘળા ંલોકો અને દ�શો પર 

સવ�પર� થઈને રાજ કરશ!ે (યશાયા ૯:૬-૭; �કટ�કરણ ૧૧:૧૫).

ુુ૬. વત�માનનો અવાજ તક� ં તે�ં છે. તમાર� આસપાસ િનહાળો; 

���તના ંરા�યના હ�� ઓુને ફ�લાવવા તમે �યા ંનજર કરો �યા ંતક 
ુરહલ� ી છે. દ�વ તમને મો�ં દશન આપો. (નીિત. ૨૮:૧૯). તમાર� �

આસપાસના પાક�લા ં ફસલને જોવા દ�વ તમાર� �ખોને ઉઘાડો. 

(યોહાન ૪:૩૫; રોમન ૧૩:૧૧; ગલાતી ૬:૯; એફ�સી ૫:૧૬)

૭. ભિવ�યનો અવાજ ગતં�ય �થાનનો પોકાર છે. એક �દવસ મહાન 
ુઆદ�શ મહાન �ણુા�તીમા ંપ�રવિત�ત થશ!ે  દર�ક �ળ, ભાષા અને � ુ

દ�શમાથંી ઉ�ધાર પામેલા લોકો દ�વની અને તેમના ��ુ ઈ�નુી 
ુઆરાધના કરશ.ે તે અદ�તુ �સગં તરફ ઈિતહાસને લઇ જવા ઉ�ચ તે�,ં 

િવશષેાિધકાર અને સ�માન આપણને આપવામા ંઆવલે છે. (�કટ�કરણ 

૫:૯-૧૦, ૭:૯-૧૦).

ુઆ જગત� ંરા�ય 

ુ ુઆપણા ��� ંતથા 

ુતેના ���ત� ં

ુથ� ંછે; તે 

સદાસવ�કાળ રાજ કરશે! 

�કટ�કરણ ૧૧:૧૫
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કંઠ�થ કરો:                                                                

પછ� મ� ��નુે એમ કહત� ા સાભં�યો ક�, “� ું
ુકોને મોક�?ંુ અમાર� સા� કોણ જશ?ે” �યાર� 

મ� ક�,ંુ “� ંઆ ર�ો; મને મોકલ.” (યશાયા ુ
૬:૮) 

ચાવી�પ સ�ય: 

જયાર� તમે આ સાત અવાજ સાભંળો, �યાર� 
તે તમારા �વનની �ાથિમકતાઓ અને 
લ�યને બદલી કાઢશ.ે

તમારા ં�િતભાવ :

આ સાત અવાજોને તમારા આ�મામા ં
�પ�ટતાથી સાભંળવાની અ�મુિત 
આપો.  ���તને સ�માન આપનાર 
કાય� કરવા તે તમને �ેરણા આપશ.ે 

ુ�વન ��તક

ન�ધ
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ુ�વન ��તક

યિમ�યા ૨૯:૭; �નૂા ૪:૧૧; ૨ િપતર ૩:૯ વાચંો.

ુ  ���ત માટ� તમારા શહર� ને �ત�ં

તમારા શહર�  ક� નગરમા ંક�ટલી મડંળ�ઓ છે? દ�વના ં���ટકોણથી 

એક જ છે- હા ખર�ખર, એક! �ે�રત પાઉલે એફ�સસમાનંી મડંળ�ને 

જણા�� ંુક�, “�મ તમારા તેડાની એક આશામા ંતમને તેડવામા ંઆ�યા 

છે, તેમ એક શર�ર તથા એક આ�મા છે.”(એફ�સી ૪:૧-૬) એફ�સેસમા ં

રહત� ા ���તના ંઅ�યુાયીઓને તે લખીને �ો�સા�હત કર� છે અને જણાવ ે

છે ક� દ�વના ંમ�હમાને અથ � અને મડંળ�ની ��ૃ�ધ માટ� તેઓ એકતામા ં

રહ�ને સાથ ેકામ કરનારા ંથાય. થોડા વષ� બાદ, �ે�રત યોહાને જયાર� 

ઇ� ુતરફથી એક પ� આ મડંળ�ને લ�યો �યાર�, એફ�સસની મડંળ�ને તે 

�ગે તેમણે લ��;ંુ �ને આપણે કદાચ શહર� � મડંળ� કહ� શક�એ- ઘણી 

સગંિતઓથી બનેલ એક મડંળ�. (�કટ�કરણ ૨:૧). 

ઇ� ુ�વગમા ંગયા તે પહલ� ા ંતેમણે તેમના િશ�યોને જણા�� ંુક� �
તેઓ પિવ� આ�માના ં સામ�યથી ભર�રુ થાય અને �વુાતાથી � �

ુ ૃય�શાલેમને પહોચે.(�ે.�.૧:૮). તે �માણે જ તેઓએ ક� ુ�
ૃ(�ે.�.૨:૪૨-૪૭). આ શા�ભાગમા ંતમે િનર��ણ કર� શકશો ક� લોકો 

ુસહકારમા ંરહ�ને �વુાતા વડ� ય�શાલેમ શહર� ને પહ�ચી ર�ા હતા �
અને �� ુપોતે દરરોજ, �ણે �ણ તારણ પામેલા નવા લોકોને 

મડંળ�મા ં ઉમેરતા હતા. દ�વના ં સામ�યથી તમારા શહર� ને �
પહ�ચવા અને પ�રવિત�ત કરવા તમાર� ���તના ંશર�રમા ંસગં�ઠત 

થઈને અને સહકારમા ં રહ�ને કામ કર� ંુ જોઈએ. આ પાઠમા ં

શહર� ોને �તવા માટ� �ણ ચાવી�પ ઘટકો � િવ�ભરમા ંઘણા 

અસરકારક અને પ�રવિત�ત કરનાર �રુવાર થયા છે તે �ગે 

અ�યાસ કર��.ંુ  

૧. અ�ય ���તી આગેવાનો સાથે િવ�ાસપા� સબંધંોનો 

િવકાસ કરવો. �ક ડ�નીસન તેના ��ુતક, િસટ� ર��ચ�ગ મા ં

“સગંિતથી િમ�તાથી કાયા�મક એકતા” શહર� મા ંકામ કરતા �
આગેવાનોમા ંજ�ર� છે તે �ગે લ�� ંુછે. એકતાથી ���તની 

� શ��ત �ા�ત થાય છે તે જો આપણે જોવાની ઈ�છા 

રાખતા હોય તો આપણને અલગ કરતી તમામ 

અડચણોને આપણે તોડ� નાખવી જોઈએ. અ�કુ �ે�મા ં

આપણાથી કદાચ અલગ હોય એવા લોકો સાથ ેરહવ� ા 

આપણે આપણી પસદંગીઓ અને �વૂ ધારણાઓથી �
આગળ ધપ� ંુજોઈએ. તેઓ દ�વને ��ૂયવાન હોયને 

તેઓ આપણને પણ ��ૂયવાન હોવા જોઈએ. તેમની 

યાજક�ય �ાથનામા,ં ઈ�એુ �ાથના કર� ક� તેમના � �
સવ અ�યુાયીઓ �ેમ અને એકતામા ંરહ�ને સેવા �
કર� ક� �થી જગત �વુાતામા ંિવ�ાસ કર�. (યોહાન �
૧૭:૨૧-૨૩ વાચંો).

ુ૪૮ � ંસ�તાહ                                

“�મ તમારા તેડાની 

એક આશામા ંતમને 

તેડવામા ંઆ�યા છે, 

તેમ એક શર�ર તથા 

એક આ�મા છે.” 

(એફ�સી ૪:૪)
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િવ�ાસીઓ વ�ચે �ેમાળ સબંધંો ઇ� ુ ���તના-ં 
િમશન, સદં�શ અને સેવાના ંસૌથી મોટા સા�ીઓ 
છે. અને તે દ�વની હાજર�ને પણ “આકિષ�ત 
કરનારાઓ” માનંા એક છે.(ગી.શા.૧૩૩; યોહાન 
૧૩:૩૫).

ુત�પરાતં, દ�વ આપણી પાસે અપે�ા રાખે છે ક� 
આગેવાનો તર�ક� આપણે એકબી� સાથ ે�ડ� િમ�તા 
ક�ળવીએ � આપણને પોષણ અને બળ આપે. જગતમા ં
સૌથી એકલવાયા લોકોમા ં���તી આગેવાનો છે પણ છે. 
શતેાન આપણામા ં ભાગલા પાડવા અને આપણને 
એકલવાયા કરવા �ય�ન કર� છે, જયાર� દ�વનો આ�મા 
�ઓને આપણે �ેમ અને ભરોસો કર� શક�એ એવા 
સાથીઓ સાથ ેએકતામા ંલાવીને આપણને આિશષ આપવા 
�ય�ન કર� છે. દરરોજ ઉઠ�ને ���તના ંશર�રના િમ�ો સાથ ે
મળ�ને દ�વના ં રા�યને આગળ ધપાવવા કામ કરવાના ં
આનદં �વો બીજો આનદં કોઈ નથી. અ�ય ���તી આગેવાનો 
સાથ ેતમે િવ�ાસથી સબંધં ક�ળવો તે દરિમયાન દ�વ તમને 
ઘણા િમ�ો વડ� આશીિષત કરો. આવી િમ�તા અચાનક થઇ 
જતી નથી; તેઓને િવકસાવવા તમાર� ઈરાદો રાખવો પડશ.ે 

ુ૨.સ�ં�ત અને પ�રવિત�ત કરનાર� �ાથ�ના. તમારા 
સ�દુાયમામંા ં�યા ં�ધુી તમે સ�ં�ુત અને સહકાર� �ાથના ના �
કરશો �યા ં�ધુી ઘ� ંુ�ચૂક કોઈ કામ થશ ેન�હ. ��ૃ�ધ પામતી 
શહર� � મડંળ�� ંુએક મહ�વ� ંુ�ચ� હ� ંુક� તેઓ �ઢતાથી સમિપ�ત 

ૃ�ાથનામા ંલા� ુરહત� ા. (�ે.�.૨:૪૨). �ટ�વ હોથોન તેની �ાથના � � �
��ુ�તકા, સીક ગોડ ફોર િસટ� મા ંએક પાળકના ંઅવતરણને ટાકં� છે 
�ણે ક�,ંુ “ આ �ાથનાઓ એકલા કરવા માટ� ઘણી િવશાળ છે.” �
આપણા શહર� મા ંદ�વ� ંુરાજય આવ ેઅને તે� ંુબદલાણ કરવામા ં
આવ ેએવી જો આપણે �ાથના કર� ંુહોય તો આપણે �ાથનામા ંએક � �
થ� ંુ પડશ.ે એકઠા મળ�ને �ાથના કરવા દ�વ તેમના લોકોને �
બોલાવતા હોય એ બાબત સમ� શા� ભાગમા ંનજર� પડ� છે. રા� 
�લેુમાનને દ�વ ેક� ંુક� જયાર� દ�શ પર �યાયદંડ આવ ે�યાર� તેઓએ 
ગભંીર, ન�, એકતામા ંરહ�ને �ાથના કરવા� ંુછે.(૨ કા.�.ૃ ૭:૧૨-૧૪). �
દ�વ ેતેમના લોકોને ખાતર� આપી હતી ક� જો તેઓ ન�તાથી અને 
િવ�ાસથી સાથ ેમળ�ને �ાથના કરશ ેતો તે મદદ અને સા�પ� ંુ�
આપીને તેઓને સાભંળ�ને ઉ�ર આપશ.ે ���તને �� ુતર�ક� �ગટ 
કરવાને લીધે જયાર� િપતર અને યોહાનને ઘણી સખતાઈથી ય�દ� ૂ
આગેવાનો �ારા સતાવવામા ંઆ�યા �યાર� તેઓ પોતાના સાથીઓ પાસે 
ગયા અને � બ�� ંુહ� ંુતે તેઓને જણા��.ંુ જયાર� તેઓના ંિમ�ો અને 
સાથીઓએ તે વાત સાભંળ� �યાર� તેઓ �ાથના કરવા લા�યા. તેઓએ �

ુનીડરતા માટ� અને ય�શાલેમમા ંદ�વની સામથ� હાજર�ના �ગટ�કરણ 
માટ� �ાથના કર�. તેઓની કઠણ પ�ર��થિતમા ંતેઓએ �ાથના કર�.  � �
તેઓ � ઘરમા ંએકઠા મ�યા હતા તે હલાવીને અને તેઓને પિવ� 
આ�માથી ભર�રુ કર�ને તેઓની �ાથનાનો ઉ�ર દ�વ ેઆ�યો. પ�રણામે, �

ૃતેઓ તેઓના ં શહર� મા ં દ�વની શ��તના ં વધારાને જોઈ શ�ા.(�ે.�. 
૪:૨૩-૩૧).

પોતાના શહર� , �દ�શ ક� દ�શ માટ� સ�ં�ુત �ાથના કરવા માટ� �યા ં�
દ�વના ંલોકો એકઠા મળે છે �યા ંદ�વ ચલાયમાન થાય છે અને પ�ર��થિત 
બદલાઈને સાર� થતી �ય છે. િવ�ના ઘણા �થળોએ આગેવાનો દર 

જો તમે મારામા ંરહો, અને 

મારા ંવચન તમારામા ંરહ,�  

તો � કંઈ તમે ચાહો 

તે માગંો, એટલે તે 

તમને મળશે. 

યોહાન ૧૫:૭
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સ�તાહ � તેઓના ં�થાિનક જ�યાએ �ાથના માટ� એકઠા મળે છે. �યારબાદ, િનયિમતપણે, આ �
ૂસઘળા ં�થો તેઓના ં�ે�મા ંમહાન ઉ�ધારક અસર માટ� �ાથના અને િવ�ાસ કરવા �ાદ�િશક �

�ાથના સભાઓ રાખીને એકઠા મળે છે.જો તમારા સ�દુાયમા ં�ાથના કરવા એકઠા મળતા � �
આગેવાનોની સગંતી હોય તો તેઓની સાથ ેજોડાઓ. જો એમ નથી તો - એક સગંતની શ�આત 
કરો! દ�વ તે� ંુસ�માન કરશ.ે 

ુ૩. ઈરાદા�વૂ�કની સ�ં�ત સેવા. તમારા સ�દુાયને �વુાતા વડ� પહ�ચવા દ�વ પાસે એક �
ૃ��હૂરચના છે. તેમના લોકો વડ� તેમના �પાવતં હાથોથી તમારા �દ�શને બદલવા દ�વ પાસે 

યોજના છે. એકવાર તમે સગંિતમા ંસાથ ેમળવા� ંુશ� કરો અને િમ�તા અને િવ�ાસમા ં��ૃ�ધ 
પામવા� ંુશ� કરો પછ� સેવામા ંસાથ ેમળ�ને કામ કરવાનો આ સમય છે. એકતામા ંઆવલે 
લોકો જયાર� ન�તા અને સ�માનના ંભાવમા ંએકઠા મળવા� ંુશ� કર� છે �યાર� દ�વ બોલે છે. 
તેમના નામથી લોકોની સેવા કરવા � ંુકર� ંુજોઈએ તે �ગેની તેમની ઈ�છાને દ�વ �ગટ 

ૃકરવાની શ�આત કર� છે.(�ે.�. ૧૫). આરાધના, �ાથના, પિવ� આ�માને સાભંળવાથી અને �
ચચા વડ� દશન �પ�ટ થાય છે. �યારબાદ, સવ �થળે શહર� � મડંળ� ચળવળોના અ�ભુવ � � �
�જુબ, દ�વનો આ�મા એક શહર� � મડંળ�ની ટ�મ તર�ક� અલગ કરાયેલા હોય એવા સેવક- 
આગેવાનોને ઓળખી કાઢવાની શ�આત કર� છે. આ ટ�મ દ�વ ે� દશન �ગટ ક� ુછે તેનો � �
અમલ કરવામા ંસહાય�પ થાય છે.

જયાર� આપણે ન�તાના આ�મામા ંચાલીએ છ�એ �યાર� દર�ક િવ�ાસી અને દર�ક �થાિનક 
મડંળ� માટ� શહર� ને �તવા માટ� દ�વના ં તેડાને સમજ� ંુ કઠણ નથી. કોઈ પણ �દ�શને 
અસરકારક ર�તે પહ�ચવા આપણે તેના ઈિતહાસને, તેના િવશષે લ�ણોને અને જ�રતોને 
સમજ� ંુઆવ�યક છે તે બાબતને આપણે યાદ રાખ� ંુજોઈએ. �ાદ�િશક આગેવાનો દર�ક 
�ૂથના આગેવાનોને તેઓના ંકાય�થળમા ંઅસરકારક થવા સહાય કરવા ક�ટલીક ર�તો �રૂ� �
પાડવા માટ�ની તેઓની જવાબદાર�ને સમ� છે અને તેઓ સભાનપણે  �ણતા હોય છે ક� �યા ં

ૃસેવા કરવા માટ� દ�વ ેતેઓને ��ુા છે અને �પા પણ આપી છે. અને સઘળ� બાબતોને બ� ુ
સાર� ર�તે આગળ ધપાવનાર તે સેવામાનંા િમ�ો છે- ���તમા ંભાઈઓ અને બહન� ો- �ઓ 
પોતાના શહર� ને માટ� દ�વની સમ� સાથ ેમળ�ને �ાથના કરતા હોય છે. (વાચંો ૧ િતમોથી ૨:૧-�
૪). જયાર� તમે દ�વની શાિંત તમારા શહર� મા ંરહ � એવી �ાથના કરો છો �યાર� તમને શાિંત �
મળશ.ે(યિમ�યા ૨૯:૭).
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કંઠ�થ કરો:                                                                

ુવળ� � ં એકલા તેઓને સા� ન�હ,પણ ુ
તેઓના ંવચન �ારા �ઓ મારા પર િવ�ાસ 

ુ ુકર� છે તેઓને સા� પણ િવનતંી ક�ં � ંક�, 
તેઓ બધા એક થાય; હ � બાપ, �મ � ંુ
મારામા ંઅને � ંતારામા,ં તેમ તેઓ પણ ુ
આપણામા ંથાય ક�, ત� મને મોક�યો છે, એવો 
જગત િવ�ાસ કર�. (યોહાન ૧૭:૨૦-૨૧).

ચાવી�પ સ�ય: 

દ�વના ંસામથથી તમારા શહર� ને પહ�ચવા �
અને બદલવા તમાર� ���તના ં િવ�તીણ �
શર�રમા ંસ�ં�ુત ર�તે અને સહકારમા ંરહ�ને 
કામ કર� ંુપડશ.ે

તમારા ં�િતભાવ :

તમારા સ�દુાયની સગંિતઓમા ં
એકતા માટ� દરરોજ �ાથના કરો.�

સગંતી, સ�ં�ુત �ાથના અને શહર�  �
માટ� એકતામા ં રહ�ને સેવા કરવા 
અ�ય પાળકોને શોધો.

તમારા સ�દુાયમા ં પ�રવિત�ત 
કરનાર� �વુાતાની શ��તને લઇ જવા �
અ�ય મડંળ�ઓ સાથ ે સહકારના 
�યાસ કરવા તમાર� મડંળ�ને સામેલ 
કરો.

ુ�વન ��તક

ન�ધ
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�કૂ ૧૦:૨; યોહાન ૪:૩૫; �કટ�.૧૪:૧૫

ુફસલને સા� તમાર� મડંળ�ને ��યાશીલ કરવી.

આ��મક ફસલ ખોવાયેલાને એકઠા કરવા અને ભગંીત 
માનવ�તને નવા �વન અને ���તમા ંચો�સ ગતં�ય �થાનમા ંલઇ 
જવાની બાબત છે. તે સમિપ�ત િશ�યો અને આગેવાનો એકઠા મળે તે 
બાબત પણ છે �ઓ ���તમા ંિવ�ાસ કરવા ઘણા લોકોને લાવવાના ં
તેઓના ં�વનના ંહ�� મુા ં��ૃ�ધ પામે છે. (મા�થી ૪:૧૯). ��ુયવાન 

ુઆ�માઓની ફસલને સા� આપણે આગેવાનો તર�ક� આપણા લોકોને 
�ો�સા�હત કરવા અને ��યાશીલ રાખવા સહાય કર� ંુજોઈએ. આપણે 

ુફસલને સા� “ફસલ કાપનારાઓને” લાવવા માટ� પણ લોકોને 
�ો�સા�હત અને ��યાશીલ કરવામા ંસહાયતા કર� ંુજોઈએ- એવા લોકો 
�ઓ ધગશથી ઈ�નેુ લોકો પાસે અને લોકોને ઇ� ુપાસે લાવવાના ં
કામમા ંસામેલ હોય.

ુઆ��મક ફસલને સા� આપણે �યાનમા ંલેવા આવ�યક સાત 
સ�યો નીચે આપવામા ંઆ�યા છે :

ુ૧. ફસલ એવી બાબત છે � �ગે ઇ� ગભંીરતાથી કાળ� લે છે.  
ઉપદ�શ, િશ�ણ અને સા�પ� ંુઆપતા એક શહર� થી બી� શહર�  
યા�ા કરતી વળેાએ ઈ�એુ �યાનમા ંલી� ંુક� લોકો ક�વા ભગંીત અને 
ખોવાયેલા ંછે. જયાર� તેમણે તેઓની ��થિત જોઈ �યાર� તે તેમના 

ુ ુઆ�મામા ંઘણા �ઃખી થયા. તેઓની �દશાએ તેમને દયાથી ભર�રુ �
કય�. �યારબાદ, તેમણે એક સમપણ ક�,ુ આ ખોવાયેલા ંઘટેા ં� �
તેમને તેઓના ં સાચા પાળક તર�ક� જોઈ શક� તે માટ�� ંુ
સમપણ.(મા�થી ૯: ૩૫-૩૮). આ� પણ તે સ�ય છે- ઉ�ધાર ન�હ �
પામેલા એવા ભગંીત અને બોજથી દબાયેલા લોકોની ઇ� ુ
ગભંીરતાથી કાળ� લે છે, અને તેમ આપણે પણ કર� ંુજોઈએ. 

ુ૨. ફસલ િવશાળ અને ��કળ છે. (મા�થી ૯:૩૭). તે પોતે � � 
શહર� ો અને નગરોમા ંજનાર હતા તેમા ંઈ�એુ પોતાના િસ�રે 
િશ�યોને બહાર મોક�યા. તે કરતી વળેાએ તેઓને તેમણે 

ૂક�,ંુ “ ફસલ ��ુકળ છે ખર�, પણ મ�રો થોડા છે. એ માટ� 
તમે ફસલના ધણીની �ાથના કરો ક�, તે પોતાની ફસલને �

ુ ૂસા� મ�રો મોકલે.” (�કૂ ૧૦:૧-૨). ઈ�એુ ૨૦૦૦ વષ �
પહલ� ા ંઆ શ�દો બો�યા ંહતા. આ� ફસલ િવશાળ છે. 
હક�કતમા ં તો, િવ�ની બે �તૃીયાશં �ટલી વ�તીને 
આજ �ધુી તેમની સાથ ે– ઇ� ુ– સાથ ેકોઈ ઓળખ થઇ 
નથી. ��ૃવી પર ફસલના ં િવશાળ �ે�ોમા ં કામ 

ુકરવાની ધ�ય જવાબદાર�� ંુઉ�મ તે� ંઆપણી પાસે 
છે.

૩. ફસલ પાક� �કૂ� છે અને જોખમમા ંછે. અ�ય 
એક �સગેં ઈ�એુ તેમના િશ�યોને જણા�� ંુ ક� 
ફસલ ના ક�વળ પાક� �કૂ� છે પરં� ુતે “ સફ�દ” 
થઇ �કૂ� છે.(યોહાન ૪:૩૫-૩૮)

ુ૪૯ � ંસ�તાહ                                

ુઅને અમારા દ�વ ��ની 
ુ�દંરતા અમારા ંપર રહો, 

અને અમારા ંહાથના ંકામ 

તમે �થાિપત કરો. 

ગી.શા. ૯૦:૧૭  
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જયાર� ઘ� સફ�દ થઇ �ય �યાર� તે વધાર� પાક� 
��ૂા છે અને તરત કાપવાની જ�રતનો તે સકં�ત 
આપે છે. જો તરત કાપવામા ંના આવ ેતો તે નાશ 
થવાની શ�તા દશાવ ેછે. આગેવાનો તર�ક� આપણે �
આપણા લોકોમા ંતાક�દની સભાનતા� ંુસવંદન કર� ંુ�
જોઈએ.  �વુાતા �ગટ કરવા દર�ક �દવસ યો�ય �
�દવસ છે, દર�ક સમય યો�ય સમય છે અને દર�ક 
�ય��ત યો�ય �ય��ત છે. ઈ�રિવ�ાશા�ી કાલ હ�� ીના ં�
શ�દો આપણે યાદ રાખ� ંુજોઈએ, “�વુાતા �યાર� જ �
સારા સમાચાર થાય છે જયાર� તે યો�ય સમયમા ં
આપવામા ંઆવી હોય.”  

૪. ફસલ આપણા િ�ય લોકો પણ �ણૂ�પણે ખોવાયેલા ં
ુલોકોના ંટોળાથી ભર�ર હોય છે. દ�વ ેલોકોને મહાન શ��ત 

અને િવશષે હ�� થુી સ�યા છે. છતા,ં તેઓની �ણૂ શ��ત અને � �
હ��  ુમા� દ�વમા ંજ �ણી શકાય છે. પાપ માનવીય ��થતીને 

ૃ��ટ અને િવ�ત કર� નાખે છે, અને દ�વની ઈ�છા અને કામ 
માટ� તેને ભગંીત, �લુતવી અને �બન ઉપયોગી કર� નાખે છે. 
(રોમન ૫:૧૨; એફ�સી ૨:૧૨). દ�વ લોકોને એટલો �ેમ કર� છે ક� તે 

ુતેઓને સા� પોતાના ં ��ુ, ઇ� ુ ���તને તેઓના ં પાપ માટ� 
તારનાર અને બ�લદાન તર�ક� અપ� છે. જયાર� આપણને અને 
આપણી સગંતના લોકોને ભાન થાય ક� ���તના ં�વન અને 
આગેવાની િવના લોકો ક�વા આશાિવહ�ન અને સહાયિવહોણા છે 
�યાર� તે બાબત �મ ���તને ચલાયમાન કરતી તેમ આપણને પણ 
�ેમ, દયા ને ઉ�ધારક કામ માટ� ચલાયમાન કરવી જોઈએ. (મા�થી 
૯:૩૬; ૧૪:૧૪ વાચંો).

ૂ ે૫. ફસલને સમિપ�ત મ�રોની જ�રત છ. આપણે આપણા લોકોને 
�વુાતા �ચાર માટ� તાલીમ આપવી જોઈએ- ���ત �ારા મળતા �
ઉ�ધાર �ગે દ�વની �વુાતા અ�ય લોકોને �ગટ કરવા. િમશન �
િવશષે� ડોના�ડ મેક ગારવાને ક�,ંુ “ પહલ� ા ં કરતા આ� વધાર� 
લોકોને �તી શકાય એવા લોકો જગતમા ં છે... પણ પાક� �કૂ�લા 
ખેતરોમાથંી ખાલી હાથ બહાર નીકળ� જવાની શ�તા પણ રહલ� ી છે.” 

ૂ“ખાલી હાથવાળા” �વનથી �ર રાખવા આપણે આપણા લોકોને �ચાર 
અને િશ�ણ વડ� �વુાતા �ચાર કરવા, પોતે લોકોને ���ત માટ� �તવા �
અને અસરકારક �વુાતા �ચારનો સારો ન�નૂો આપીને, અને ���તમા ં�
આવવાના તેઓના ંઅ�ભુવને અ�ય લોકોને �ગટ કરવા �ો�સા�હત 

ુકર�ને �ેરણા આપી શકો છો. ત�પરાતં, અ�ય લોકોને �વુાતા �ગટ �
ૃકરવા દ�વના ંલોકોને ��યાશીલ કર� શક� એવા �પાદાનોથી ભર�રુ 

ભરોસાપા� �વુાિત�કોને લાવવાથી તેઓ ઘણા ઉપયોગી અને વધાર� 
સહાયકારક નીવડશ.ે 

ૂ ે૬. ફસલના મ�રો માટ� �ાથ�ના અન યોજના કરવી જોઈએ. આપણી 
મડંળ�ઓના દર�ક િવ�ાસીઓને �વુાતા �ચાર માટ� ��યાશીલ કરવા �
આપણે હર�ક �યાસ કરવા જોઈએ. આપણે �ાથના કર� ંુજોઈએ ક� દ�વ �
તેઓને તકો ને જ�રતો જોવામા ંસહાયતા કર� અને ખોવાયેલાઓ માટ� 
તેમના �ેમ અને દયા �ગે તેઓ સભાન થાય. તેઓના ં�ે�ને જોવા માટ� 
પણ આપણે તેઓને સહાય કર� ંુ જોઈએ અને ભગંીત ને બધંનમા ં
સપડાયેલ લોકોને ���ત પાસે લાવવા તેઓને કામ કરવા તાલીમ 
આપવી જોઈએ

ુઅને ઈ�એ નીકળ�ને 

ઘણા લોકોને દ�ઠા, �યાર� 

તેઓ પર તેમને દયા 

આવી; અને તેમણે 

તેઓમાનંા માદંાઓને 

સા�ં કયા�. 

મા�થી ૧૪:૧૪
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ુ�વન ��તક

ુત�પરાતં, �ાથના અને યોજનાની સાથ ેઆપણે નવા િવ�ાસીઓને તેઓના ંઓળખીતાઓમા ં�
ુ“ફસલ કાપનારાઓ” તર�ક� તરત મોકલ� ંુજોઈએ. યાદ રહ,�  મોટ� ફસલને કાપવા સા� વધાર� 

ૂમ�રોની જ�રત રહ � છે.

૭. ફસલની ���યા ઈરાદા�વૂ�કની અને ઉ�પાદક હોય છે. ઇ� ુતેમના �વન અને સેવા 

કાય�મા ંહમંેશા ક����ત અને હ�� �ુવૂક રહત� ા. તેમના �ેમ અને શ��તની સા�ી આપતા ઇ� ુ�
પાલે�તાઈનના ંદર�ક શહર� , નગર અને ગામોમા ંગયા. ઇ� ુ�યા ંપણ ગયા �યા ંઅ�યબ ફળ 

ઉ�પ� કયા; બીમારો સા� થયા; અ��ુધ આ�માથી પી�ડતોને ��ુત કરવામા ંઆ�યા; અને �
લોકોએ દ�વ સાથ ે સબંધં કઈ ર�તે સીધો કર� શક� તે �ગેનો સદં�શ ખાતર��વૂક અને �
�પ�ટતાથી સાભં�યો.

માનવ �તને છોડાવવા અને િપતાની યોજના �રૂ� કરવાના ં િમશન સાથ ેઇ� ુઆ 

જગતમા ંઆ�યા. (�કૂ ૧૯:૧૦). �સ પર તે પોકાર� ઉઠયા, “ સ�ંણૂ થ�!ંુ” (યોહાન ૧૯:૩૦). � �
કામ કરવા તેમને મોકલવામા ંઆ�યા તે કામ િસ�ધ કરવામા ંઆ��.ંુ � િમશન અને સેવા માટ� 

તેમણે આપણને તેડયા છે તેને �ણૂ કરવા આપણા મે�ટર અને આદશ ઇ� ુપોતે છે. આપણે � �
ુ ુ ુફસલ- ખોવાયેલા ંઅને ભગંીત લોકો- ને સા� �ાથના કર� ંુજોઈએ. આપણે મ�રોને સા� પણ �

�ાથના કર� ંુજોઈએ- નવા તારણ પામેલાઓ, અને આ��મક ર�તે બદલાયેલા આ�માઓ માટ� �
કામ કરવા વ� ુલોકોને માટ�. અને આપણી �થમ અ�ીમતા રાખીને ફસલના ધણી માટ� અને 

સાથ ેકામ કરતા રહ��  ંુજોઈએ. �યાર પછ� જ આપણે ઘણા ંઅનતંકાળ ટકનાર ફળ ઉ�પ� કર� 

શક��.ંુ(યોહાન ૧૫:૮). ફસલ ઘણી છે. ચાલો આપણે જઈને તેને �દર લાવીએ!
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કંઠ�થ કરો:                                                                

તેણે તેઓને ક�,ંુ “ ફસલ ��ુકળ છે ખર�, 
ૂપણ મ�રો થોડા છે; માટ� તમે ફસલના 

ધણીની �ાથના કરો ક� તે પોતાની ફસલને �
ુ ૂસા� મ�રો મોકલ”ે ( �કૂ ૧૦:૨).

ચાવી�પ સ�ય: 

ઇ� ુ ���તમા ં નવા �વન અને ચો�સ 
ગતં�ય�થાનમા ં ખોવાયેલા ં અને ભગંીત 
લોકોને એકઠા કર� ંુએ જ ફસલ છે.

તમારા ં�િતભાવ :

ખોવાયેલા ંલોકો માટ� દરરોજ �ાથના �
કરો અને તમાર� મડંળ�ને પણ એમ 
કરવા જણાવો.

ફસલના ધણીની સમ� દરરોજ એક 

સમપણ કરો ક� તમે દરરોજ �વુાતા � �
અને તમાર� સા�ી �ગટ કરશો.

તેમની ફસલના સહભાગીઓ તર�ક� 

લોકોને ���ત પાસે લાવવા તમાર� 

આગેવાની હઠ� ળના લોકોને બોધ અને 

તાલીમ આપો.

ુ�વુાતા �ચારને સા� તમારા લોકોને �
�ેરણા અને કાયશીલતા આપે એવા �
ભરોસાપા� અને ફળદાયી �વુાિત�કો 

સાથ ેમજ�તૂ સબંધં ક�ળવો.

ુ�વન ��તક

ન�ધ
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ુ�વન ��તક

મા�થી ૯:૩૫-૩૮

ફસલ કાપણીની ચાવીઓ

મા�થી ૯ ની છે�લી ચાર કલમોમા,ં ઇ� ુદશ ચાવીઓ આપે છે � 
આ�માઓની આ��મક ફસલને ઉઘાડ� કરશ.ે આ ચાવીઓ કોઈ પણ 

ૃસ�ં�િત અને દ�શમા ંકાય કરશ.ે તે ચાવીઓ એવી છે �નો ઉપયોગ ઈ�એુ �
લોકોને પોતાની પાસે લાવવા ઉપયોગ કર� હતી. 

૧. �રૂા �ે�ને તરબોળ કરવાની ચાવી. “ઇ� ુ સઘળા ં શહર� ો અને 
ગામોમા ં ગયા”(મા�થી ૯:૩૫). ઇ� ુ સાથ ે કોઈપણ �ય��ત ક� �થળ 
અથહ�ન નથી. આજ� ંુ આપ� ંુ આ જગત ઝડપથી શહર� �કરણમા ં�
બદલાઈ ર� ંુછે. ઘણા ંિમશન િવશષે� �ચૂવ ેછે ક� આપણે ક�વળ શહર� ો 

ૂક� “ ��હુા�મક” �થળોએ જ� ંુજોઈએ. છતા,ં ઈ�એુ �ણ વષની �ક� સેવા �
દરિમયાન, તેમના ં�દ�શના “સવ શહર� ો અને ગામોમા”ં સેવા કર�. આ �
ચાવી આપણને યાદ કરાવ ેછે ક� આપણી �ાથિમકતા િવ��તૃ મડંળ� 
�થાપનાની હોવી જોઈએ. દર�ક ગામમા ંઅને દર�ક શહર� મા ં�વુાતા �
�ચાર કરનાર� અને ���તને મ�હમા આપનાર� મડંળ� �થાપવા 
તમારા �વન� ંુ રોકાણ કરવા દ�વ તમારા �દયમા ંધગશ �કુો. 
આપણા ��એુ દર�કને અને દર�ક �થળના લોકોને તેમના મોટા 
જમણમા ંબોલાવવા આપણને આદ�શ આ�યો છે. (�કૂ ૧૪:૧૨-૨૩; 
�કટ� ૧૯:૯,૧૭).

૨. �હર�  કરવાની ચાવી. દર�ક શહર�  અને ગામમા ંજતા તે “ િશ�ણ 
અને ઉપદ�શ” આપતા હતા.(મા�થી ૯:૩૫). �વુાતાના સેવકો �
તર�ક� આપણે હમંેશા “�વુાતા �ગટ કરવા” તૈયાર રહવ� ા� ંુછે.(૨ �
િતમોથી ૪:૨). દ�વના ંરા�યના સારા સમાચાર આપણે �ગટ 
કરવા� ંુછે.(�કૂ ૯:૬૦). આપણા માટ�ના ં���તના ંમરણ અને 

ુ�નુ��થાનને આપણે �ચાર કરવા� ંુ છે.(માક ૧૬:૧૫; ૧ �
કોર��થી ૧૫:૧-૪). આ મ�હમાવાન �વુાતાને � કોઈ સાભંળે �
છે અને ���તમા ંતેઓનો િવ�ાસ �કુ� છે તેઓને બચાવવા તે 
સામથ ધરાવ ેછે. (રોમન ૧:૧૬; ૧ કોર��થી  ૧:૨૧).�

૩. �દશ�નની ચાવી. ���ત મા� �ચાર અને િશ�ણ 
આપતા ગયા એટ� ંુજ ન�હ, “ તે સઘળા ંમાદંાઓ અને 
રોગીઓને સા� કરતા ગયા” (મા�થી ૯:૩૫). આપણે 
આપણા ��નુા ન�નૂા� ંુઅ�કુરણ કરવા� ંુછે: �ચાર, 
િશ�ણ અને સા�પ�.ંુ હક�કતમા ંએ જ કામ �થમના 
િશ�યોએ મહાન આદ�શ� ંુપાલન કર�ને ક�.ુ (માક � �
૧૬:૨૦). �થમની મડંળ�ના �વુાિત�ક, �ફ�લપે પણ 
સમાર�આમા ં પોતાની �વુાિત�ક સભાઓમા ં આ 

ૃન�નૂાનો ઉપયોગ કય� હતો.(�ે. �. ૮:૫-૮). 
ચમ�કા�રક �ચ�હો અને અ�ત કામો �ગટ કર� છે ક� 
ઇ� ુ�વતં  છે. આ �વુાતા �ચાર, દયાના કાય� �
અને ચમ�કારો ���તની સ�યતા માટ� દ�શોને 
��ુલા ંકર� છે.(મા�થી ૫:૧૬; રોમન ૧૫:૧૮-૧૯).

ુ     ૫૦ � ંસ�તાહ                                

અને �ઓ �વે છે તેઓ 

હવેથી પોતાને અથ� ન�હ, 

પણ � તેઓને વા�તે 

�ઓૂ તથા પાછો ઉઠયો 

તેને અથ� �વે, માટ� તે 

સવ�ને વા�તે �ઓૂ. 

(૨ કોર��થી ૫:૧૫).
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ુ ુ૪. �ઝ�ઝની ચાવી. ઈ�એુ ખરા અથમા,ં �

“ટોળાનેં જો�.ંુ” (મા�થી ૯:૩૬). મ��ુયના ંટોળામા ં

ઇ� ુ ઉદાસીનતા�વૂક ચા�યા ન�હ, તેમ� ંુ �દય �
દર�ક જ�રતમદં �ય��ત �ધુી પહોચ�.ંુ ઇ� ુલોકોને 

�ુએ છે; તે તેઓની જ�રત, તેઓના ંપાપ, તેઓના ં

ુ ુ�ઃખ �એ છે. આપણા િવ�ાસયો�ય ��ખુ યાજક 

તર�ક� તે આપણી નબળાઈઓને સમ� છે.(�હ� ૂ૪:૧૫). 

પણ આપણી ભગંીત અવ�થામા ંતે આપણને છોડ� દ�તા 

નથી. દ�વના ં અ�ભિષ�ત મસીહા તર�ક� તે આપણને 

છોડાવ ે છે અને સા�પ� ંુઆપે છે. (�કૂ ૪:૧૮-૧૯; ૧ 

યોહાન ૩:૮).

૫. દયાની ચાવી. જયાર� ઈ�એુ જ�ર�યાતમદં ટોળાનેં જોયા,ં 

�યાર� “ તેઓ ��યે દયાના ભાવથી તે ભર�રુ થયા.”(મા�થી 

૯:૩૬). દર�ક સાચી સેવા દ�વના ં�ેમમાથંી ��ર� છે. “ પિવ� 

આ�મા� ંુફળ �ેમ છે.”(ગલાતી ૫:૨૨). એ તો �ેમ હતો �ને 

લીધે દ�વ ેપોતાના ��ુને મોક�યો.(યોહાન ૩:૧૬; રોમન ૫:૮). 

એ તો �ેમ જ છે �ને લીધે આપણે ���તના ંનામથી જઈએ 

છ�એ.(૨ કોર��થી ૫:૧૪-૧૫). િવ�ાસ �ેમથી કાયરત થાય છે. �
(ગલાતી ૫:૬). પિવ� આ�મા આપણામા ંદ�વનો �ેમ ર�ડ� દ� છે. 

(રોમન ૫:૫).

૬. આગેવાનીની ચાવી. લોકો માટ� ���તને દયા આવી ક�મ ક� તેમણે 

જો� ંુક� તેઓ, “ પાળક વગરના ંઘટેા ં�વા હતા” (મા�થી ૯:૩૬). શાતં 

અને સ�ં�ૃત કરનાર �વન પાસે દોર� જવાને તેઓની પાસે કોઈ 

નહો�.ંુ (ગી.શા. ૨૩:૧-૩). ઈ�એુ ક� ંુ ક� તેમના રા�યમા ં �ઓ 

આગેવાની કરશ ેતેઓ સેવા કરનારા ંથશ.ે ( માક ૧૦:૪૨-૪૫). ���તી �
આગેવાની માટ� સૌથી મોટ� લાયકાત ઈ�નુી હાજર�મા ંરહવ� ામા ંછે. 

દ�વને ધ�ય હો ક� કોઈ પણ �કારના ંમાન મોભો ક� શ�ૈ�ણક તાલીમના ં

ૃ�તર વગર ���તમા ંદર�ક િવ�ાસીઓ માટ� તે ઉપલ�ધ  છે. (�ે.�. 

૪:૧૩). 

૭. દશ�નની ચાવી. િવશાળ જ�રત અને લોકોનો તેમના ��યેનો 

�િતભાવને જોઇને, ઈ�એુ ક�,ંુ “ ફસલ ખર�ખર ��ુકળ છે.”(મા�થી 

ુ૯:૩૭). અ�ય લોકો જયાર� મોટ� સ�ંયામા ંજ�રતોને �એ છે �યાર� ���તી 

ુઆગેવાન મોટ� સ�ંયામા ંફસલને �એ છે. તમારા ં�ે�મા ં�વુાતાનો �
નકાર કરનાર ક�ટલાય લોકો હોય તોપણ તમારા માટ�, તમાર� મડંળ� 

માટ� અને તમાર� સેવા માટ� દ�વ િન��ુત આ��મક ફસલ તૈયાર છે. પણ 

ુફસલને કાપવા માટ� તમાર� �વુાતા�પી દાતર� ંલગાડ� ંુપડશ.ે (�કટ�. �
ુ૧૪:૧૫-૧૬). દ�વ ેયિમ�યાને ક�,ંુ  “ � ંુ� ંુ�એ છે?” (યિમ�યા ૧:૧૧). આ� 

ુ ુતે તમને �છેૂ છે, “ તમે � ંુ�ઓ છો; તમા�ં દશન � ંુછે?” આગેવાનો �
દ�વના ંદશનને સચંા�રત કરવા તેડાયેલા છે. દ�વથી �ેરણા પામેલ દશન � �
લોકો પર �યાન આપે છે અને સારા ંભિવ�ય માટ� આશા આપે છે.

ક�મ ક� માણસનો દ�કરો 

સેવા કરાવવાને ન�હ, 

પણ સેવા કરવાને, ને 

ુઘણાનંી ખડંણીને સા� 

પોતાનો �વ આપવાને 

આ�યો છે. 

માક�  ૧૦:૪૫
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ુ ુ ૂ૮. હક�કતની ચાવી. ઈ�એ ક�,ં “ મ�રો થોડા છે” (મા�થી ૯:૩૭). તે વા�તિવક આકારણી 
ૂઆપી ર�ા હતા. ફસલ ��ુકળ છે. છતા,ં ફસલને એકઠ� કરવા માટ� હાલમા ં�રૂતા મ�રો નથી. 

આપણે આપણા �ખુમા ં િવ�ાસ અને �દયમા ં આશા રાખનારા લોકો થવા� ંુ છે. પણ 
ુવા�તિવકતાનો નકાર કરવાના ં �મતને આપણે ��વકાર કરવા� ંુ નથી. સેવામા,ં આપણે �

િવ�ાસના લોકો થવા� ંુછે અને આપણે િવ�ાસના શ�દો બોલવા� ંુછે. “� વ��ઓુ અ��ત�વમા ં

નથી તેઓ �ણે અ��ત�વમા ંહોય તેમ બોલવા” આપણને �ો�સા�હત કરવામા ંઆ�યા છે. 
ુ(રોમન ૪:૧૭). પણ િવ�ાસ �ઠા� ંુનથી હોતો. આપણે પ�ર��થિત� ંુવા�તિવક ��ૂયાકંન 

કરવા� ંુછે, પર�શાન થવાનો નકાર કરવા� ંુછે, િવ�ાસથી દ�વની સમ� જ�રતને �કુવા� ંુછે. 

(�ફલી�પી ૪:૬).

૯. મ�ય�થીની ચાવી. એકવાર સાચી જ�રત ઓળખાયા બાદ, આપણે “ફસલના ધણીને 

�ાથના કરવા� ંુછે.” (મા�થી ૯:૩૮). આ એક િવજયી શીષક ઇ� ુપોતે આપે છે. તે તેમની � �
ુ ુફસલ છે અને તે તેના ંધણી છે! એટલા સા� હ� �ધુી �ઓએ પોતાના �વનો ���તને સ��યા 

નથી તેઓના ંઉ�ધાર માટ� આપણે નીડરતાથી �ાથના કર� ંુજોઈએ. આપણે �ણીએ છ�એ ક� �
તે ખોવાયેલાઓને બચાવવા ચાહ � છે. (મા�થી ૧૮:૧૧-૧૪; ૨ િપતર ૩:૯). આપણે મોટા પાયે 

�ાથના અને મોટા પાયે િવ�ાસ કર� ંુજોઈએ. ફસલનો ધણી આ�માઓની મોટ� ફસલને �દર �
લાવવામા ંઆવ ે�યાર� ઘણો �સ� થાય છે. (યિમ�યા ૩૩:૩; એફ�સી ૩:૨૦-૨૧)

૧૦. મોકલવાની ચાવી. ઈ�એુ શીખ�� ંુછે ક� આપણે, “ ફસલના ધણીની �ાથના કરવા� ંુછે ક� �
ુ ૂતે ફસલને સા� મ�રો મોકલ”ે (મા�થી ૯:૩૮). તેમણે એક શ��તશાળ� ��યાપદનો ઉપયોગ 

ુ ુકય� છે �નો શ�દશઃ અથ ફસલને સા� મ�રોને જોરધાર ધસારો કર�ને મોકલ� ંુથાય છે. �
ૂ ુ ુ ુમ�રોની જ�રત ��કળ છે. એટલા સા� આપણે �ાથના કર� ંજોઈએ ક� જગતના ંપાક�લા ં�

ૂઆ��મક ફસલમા ંકામ કરવા માટ� ઘણા ંનવા મ�રોને બળ �વૂક મોકલવામા ંઆવ.ે (યોહાન �
૪:૩૫; �કટ�. ૧૪:૧૫-૧૬).
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કંઠ�થ કરો:                                                                

�ુઓ, � ંતમને ક� ંછે ક�, તમાર� �ખો �ચી ુ ુ

ુ ુકર�ને ખેતરોને �ઓ ક�, તેઓ કાપણીને સા� 

પાક� ��ૂા છે. (યોહાન ૪:૩૫).

ચાવી�પ સ�ય: 

આ દશ ચાવીઓ િવ�ના કોઈપણ �થળે 

ઉપયોગી થઇ રહશ� .ે

તમારા ં�િતભાવ :

� �ે�મા ં દ�વ ે તમને રા�યા છે તે 

આ��મક ફસલને કાપવા પોતાને 

સમિપ�ત કરો.

���ત માટ�, તેમની મડંળ� અને તેમના 

રાજય માટ� આ�માઓની મોટ� ફસલને 

જોવા આ દશ ચાવીઓને આ�થી 

ઉપયોગ કરવાની શ�આત કરો.

ુ�વન ��તક

ન�ધ
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માક�  ૧૬:૧૫; ૩ યોહાન ૭

આપણે ક�મ જઈએ છ�એ 

એક �ાચીન ચીની કહવ� ત કહ � છે, “ � �ય��ત ક�મ �ણે છે તે ગમે 
તેમ ટક� રહ � છે.” બી� શ�દોમા ંકહ�એ તો � �ય��ત પોતાના કાય� 
�ગેના કારણો �ણે છે તે �ય��ત તે કાય� કરવા માટ� કોઈ પણ ��ુક�લીનો 
સામનો કર�ને પણ આગળ વધશ.ે �વન પ�રવિત�ત કરનાર ���તના ં
સદં�શને લઈને આપણે ક�મ જ� ંુજઈએ તે �ગેના અનેક કારણો દ�વ� ંુ
વચન આપે છે. હા, ચો�સ, આપણા પોતાના દ�શમા ં�વુાતાનો ફ�લાવો �
કરવા આપણે દર�ક �કારનો �યાસ કર� ંુજોઈએ. પણ, અહ� કર�લ 
નવીન �વુાતા �ચાર િવ�ભરના ંનવીન િમશન કાય� સાથ ેજોડાયેલ �
છે.  

ુ ુ ુ૧. મોખરા� ંઅને અગ�ય�,ં આપણે જઈએ છ�એ ક�મ ક� ઇ� યો�ય છે. 
દર�ક લોક અને દ�શમા ંઈ�નુી ઓળખ, આ�ાપાલન અને �ેમ�વૂક �
આરાધના કરવામા ંઆવ ેતે માટ� ઇ� ુયો�ય છે. બાઈબલ કહ � છે ક� 
શ�આતના ં���તી િશ�યો, “તેમના નામની ખાતર બહાર નીક�યા” (૩ 
યોહાન ૭).

આ બાબતે ઇ�નુા ં અ�યુાયીઓને �યારથી તેમણે મહાન 
આદ�શ આ�યો હતો તે સમયથી આજ �ધુી �વુાતાને લઇ જવાની �
�ેરણા િમશનેર�ઓને આપી છે. મોિવ�યન ચળવળના �ે�રતીય 
આગેવાન, િનકોલસ વોન ઝી�ઝેનડોફ� ���તીઓને પડકાર આ�યો 

ુહતો, “ હલવાનને સા� તેમના બ�લદાનનો બદલો �ા�ત કર�”ંુ  
�થમ ��ટ�એ િમશનકાય� કારણ માટ� નથી, પણ ���તને માટ� 
હોય છે. “તેમના નામની ખાતર” આપણે બહાર જઈએ છ�એ. 

૨. આપણે જઈએ છ�એ ક�મ ક� તે િપતાની ઝખંના છે. એદન 
વાડ�મા ં મ��ુયના ં પતનના ં સમયથી દ�વ િપતા� ંુ �દય 
માનવ�તને પોતાના તરફ વાળવા ઝખંના રાખે છે. (ઉ�પિ� 
૩:૮-૯). બાઈબલ જણાવ ેછે ક� દ�વની ઈ�છા નથી કોઈપણ 

ૂ�ય��ત તેમનાથી �ર રહ.�  તે ઈ�છે છે ક� સવ �થળના લોકો �
તેઓના ં પાપોથી ફર� અને તેમની પાસે આવ.ે પોતાના 
�ેમાળ બાથમા ંસવ �થળમાનંા ંલોકોને લેવા દ�વ ઝખેં છે. �
(૨ િપતર ૩:૯). દ�વ તમને �ેમ કર� છે તેની � ંુતમે સા�બતી 

ુમાગંો છો? �સ તરફ �ઓ! તમારા માટ� ���તના ં 
�ાયિ�ત�પી બ�લદાન વડ� તમારા માટ� દ�વનો �ેમ 
સા�બત થયેલ છે. (રોમન ૫:૮).

૩. આપણે જઈએ છ�એ ક�મ ક� પિવ� આ�મા કાય�રત 
છે. દ�વ ેયોએલ �બોધકને વાયદો આ�યો હતો ક� 
�િતમ �દવસોમા ંતે સવ �થળના લોકો પર પોતાનો �
આ�મા ર�ડ� દ�શ.ે (યોએલ ૨:૨૮). તે આપણા 
સમયમા ં�ણૂ થઇ ર� ંુછે. પાછલા ક�ટલાકં વષ�થી �
ઈ� ુપોતે હ�રો �બન- ���તી લોકો સમ� �વ�નો 
અને દશનોમા ંદ�ખાયા છે ક� �થી તેઓને તે તેમના �
િવ�ાસ તરફ લઇ આવ.ે

ુ     ૫૧ � ંસ�તાહ                                

આખા જગતમા ં

જઈને આખી ��ૃ�ટને 

ુ�વાતા� �ગટ કરો. 

માક�  ૧૬:૧૫  
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િવ�ભરમા ં દ�વનો આ�મા લાખો લોકોને ઇ� ુ
���તમા ંિવ�ાસ કરવા ખ�ચી ર�ો છે. “ઘણા અ�કૂ 

ુ�રુાવાઓ વડ�” તે પોતાના �નુ��થાનના ંમ�હમાને 
ૃ�ગટ કર� છે. (�ે. �. ૧:૩). 

૪. આપણે જઈએ છ�એ ક�મ ક� ફસલ પાક� �કૂ� છે. � ું
ુ�કશોર હતો �યારથી �વુાતા �ચાર ક�ં �.ં આ� �મ �

છે તેવી મોટ� આ��મક �ખૂ મ� આટલા વષ�મા ંમ� પહલ� ા ં
કદ� જોઈ નથી. ફસલ પાક� �કૂ�લ છે. ઈરાદા�વૂક �
આપણે વાડાની પેલે પાર જોવા� ંુછે અને મોટા િવ�ને 

ૂજોવા� ંુ છે. જયાર� કાપણીની મોસમ હોય �યાર� ખે�ત 
પાસે બી� કોઈ કામ હોતા નથી. તે� ંુએક જ કામ હોય છે ક� 
ફસલની મોસમ �રૂ� થાય તે પહલ� ા ંતે ફસલને એકઠ� 
કર�ને કોઠારમા ં ભર�. હાલ� ંુ આપ� ંુ કામ માનવ�તની 
પાક� �કૂ�લ ફસલની કાપણી કરવા� ંુછે. જોન વ�ેલીએ તેના 
ઉપદ�શકોને ક� ંુ હ� ંુતેમ, “તમાર� પાસે એક જ કામ છે, 
આ�માઓ �ત�.ંુ” (યોહાન ૪:૩૫ વાચંો).

૫. આપણે જઈએ છ�એ ક�મ ક� લોકો ખોવાયેલા ંછે. ઇ� ુ���ત 
િવના લોકો ખોવાયેલા ંછે. તેઓ દ�વથી અલગ છે અને તેમના 

ૂ �આશીવાદો અને વચનોથી �ર છે.(યશાયા ૫૩:૬; એફસી ૨:૧૨). �
બાઈબલની સૌથી �ેમાળ કલમ પણ અનતં િવક�પો �રુા પાડ� 
છે.(યોહાન ૩:૧૬). �ઓ પોતાનો િવ�ાસ ઇ� ુ ���તમા ં�કુ� છે 
તેઓને અનતં �વન છે. �ઓ પોતાનો િવ�ાસ તેમનામા ં�કૂતા 
નથી તેઓ નાશ પામશ.ે તેનાથી વધાર� ગભંીર બાબત ના હોય શક�. 
આવનાર �યાયદંડ �ગે �ે�રત પાઉલે ગભંીરતાથી લ�� ંુછે, “અને 

ૂજયાર� �� ુઇ� ુ�વગમાથંી પોતાના પરા�મી �તો સાથ ેઅ��નની �
ુ�વાળામા ં�ગટ થશ,ે �યાર� તે તમો �ઃખ સહન કરનારાઓને અમાર� 

સાથ ેિવસામો આપે; તે વળેા �ઓ દ�વને ઓળખતા નથી ને �ઓ 
આપણા �� ુઇ� ુ ���તની �વુાતા માનતા નથી, તેઓને તે સ� �

ૂ ૂકરશ.ે તેઓ ��નુી હ�રમાથંી તથા તેના મ�હમાવાન સામ�યથી �ર �
રહવ� ાની િશ�ા એટલે અનતંકાળનો નાશ ભોગવશ.ે ”(૨ થ�ેસ.૧:૭-૯).

�ઓ ગભંીરતાથી તેમની સાથ ેસબંધં રાખવાની ઝખંના રાખે છે તેઓ 
�ધુી ���તની �વુાતા લઇ જવા �ગે દ�વ અિત ગભંીર છે. કન�લીયસ �
ધાિમ�ક માણસ હતો, વારંવાર �ાથના કરતો, ગર�બોને ઉદારતાથી �

ૂ ુઆપતો અને �તે તેની �લાકાત પણ લીધી હતી. છતા,ં તેની પાસે 
�વુાતા લઇ જવા દ�વ ેઘણા �યાસ કયા �થી તે ઇ� ુ���તને ઓળખીને � �

ૃતારણ પામી શક�! �ે�રતોના ��યોનો ૧૦ અને ૧૧ મો અ�યાય �પ�ટતાથી 
જણાવ ેછે ક� �યા ં�ધુી કન�લીયસે �વુાતાના ંસદં�શમા ંિવ�ાસ કય� ન�હ �
�યા ં�ધુી તેના પાપની માફ� મળ� છે એવો િવ�ાસ િપતર� કય� ન�હ. 

ૂ ુહક�કતમા,ં દ�વ�તે કન�લીયસને જણા�� ંક� તે િપતરને બોલાવ,ે  “તે તને 
એવી વાતો કહશ�  ે ક� �થી � ંુતથા તારા ઘરના ંસવ માણસો તારણ �

ૃપામશ.ે” [ભિવ�ય કાળ](�ે. �.૧૧:૧૪). �યાર બાદ પિવ� આ�માએ 
કન�લીયસના િવ�ાસના કાયને ચો�સતાથી �મા�ણત ક�.ુ� �

૬. આપણે જઈએ છ�એ ક�મ ક� દ�શ�િતઓ હ�દાર છે. ઘણા ંવષ� પહલ� ા ં
િમશનેર�- રાજકારણી ઓ�વા�ડ �. ��મથ ે�દય ભેદક સવાલ કય� છે,  

ુતેથી ઈ�એ ફર� તેઓને 

ુક� ંક�, “તમને શાિંત 

થાઓ; �મ બાપે મને 

મોક�યો છે, તેમ �ં ુ

ુતમને મોક� ં�ં.” 

યોહાન ૨૦:૨૧
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ુ�વન ��તક

“દર�ક �ય��ત એકવાર ના સાભંળે �યા ં�ધુી કોઈએ બે વાર �વુાતા ક�મ સાભંળવી જોઈએ?”  �
�ઓ �વુાતા િવહોણા છે તેઓ તે સાભંળવાને હ�દાર છે. તે માનવીનો �ળૂ�તૂ અિધકાર છે. �
દર�ક લોકો અને દ�શ પાસેથી મ�હમા �ા�ત કરવા દ�વ િનણાયક છે. (�કટ�. ૫:૯; ૭:૯; ૧૫:૪).�

૭. આપણે જઈએ છ�એ ક�મ ક� આપણને આદ�શ અપાયો છે. રા�ઓના રા�એ આપણને જવા 
આદ�શ આ�યો છે. જો આપણે ખર�ખર તેમના િશ�યો છ�એ તો આનદંથી આપણે તેમની 

ુઆ�ાઓ� ંુપાલન કર��.ંુ સઘળા ં�ળો અને દ�શ�િતઓ �ારા તેમના ��ુની આરાધના કરવામા ં
આવ ેઅને આખી ��ૃવી પર તેમનો વિૈ�ક મ�હમા �ગટ થાય તે જોવા દ�વના ં�દયની ઈ�છાની 
સાથ ેસમ�વય કર�ને આપણા �દયો પણ ધબકતા હોવા જોઈએ. (યોહાન ૫:૨૩).

ૃ �વુાતાના સઘળા ં��ુતકોમા ંઅને �ે�રતોના ��યોના ��ુતકમા ંપણ થોડાવ�ા �શ ેઈ�એુ મહાન �
આદ�શ આ�યો છે: 

 “એ માટ� જઈને સવ દ�શનાઓને િશ�ય કરો” (મા�થી ૨૮:૧૯).�

 “આખા જગતમા ંજઈને આખી ��ૃ�ટને �વુાતા �ગટ કરો.” (માક ૧૬:૧૫)� �

  “સઘળ� ��ઓને તેના નામમા ંપ�તાવો તથા પાપિનવારણ �ગટ કરાવા ંજોઈએ.”    
(�કૂ ૨૪:૪૭ )    

 “ �મ િપતાએ મને મોક�યો છે તેમ � ંતમને મોક� ંુ�”ં (યોહાન ૨૦:૨૧)ુ

ુ “પણ પિવ� આ�મા તમારા પર આવશ ે�યાર� તમે સામ�ય પામશો; અને ય�શાલેમમા,ં   �
ૃઆખા ય��દયામા,ં સમ�નમા ંતથા ��ૃવીના છેડા �ધુી તમે મારા સા�ી થશો.” ( �ે. �. ુ

૧:૮)

ુઆ એક અલૌ�કક કામ છે. તે આપણી માનવીય ��ેઠતમ �યાસોને પેલે પાર છે. એટલા સા� 
જયાર� પણ ���તે મહાન આદ�શ આ�યો �યાર� દર�ક સમયે અલૌ�કક શ��ત – પિવ� આ�માની 
શ��ત – આપવા તેમણે વાયદો કય� છે.

૮. આપણે જઈએ છ�એ ક�મ ક� આપણે �હસાબ આપવો પડશે. બાઈબલ આપણને યાદ કરાવ ેછે ક� 
ઇ� ુ���તમા ંિવ�ાસીઓ તર�ક� આપણે બદલાણ પછ�ના �વન �ગે તેમને �હસાબ આપવો 

ૃપડશ.ે આપણે આપણો સમય કઈ ર�તે પસાર કય�? આપણા �પાદાનોનો ઉપયોગ કઈ ર�તે 
કય�? આપણા સસંાધનો� ંુરોકાણ કઈ ર�તે ક�?ુ ���તના ં�યાયાસન પાસે આ સઘળ� બાબતો� ંુ�
��ૂયાકંન થશ.ે “ક�મ ક� આપણ સવને દ�વના ં �યાયાસનની આગળ ઉભા રહ��  ંુપડશ.ે અને �
શર�રમા ંરહ�ને આપણે � કામ કયા હોય, સારા ંક� �ડૂંા, તેનો આપણને તે �માણેનો બદલો �
મળશ.ે” (રોમન ૧૪:૧૦; ૧ કોર��થી ૩:૧૧-૧૫; ૨ કોર��થી ૫:૧૦).

ુ૯. આપણે જઈએ છ�એ ક�મ ક� તકો �ંકા ગાળાની અને તાક�દની છે. દર�ક િમિનટ� લોકોના ં
ુટોળેટોળા ���ત િવના અનતંતામા ં�ય છે. એટલા સા� �વુાિત�ક કામ હમંેશા તાક�દ� ંુરહ � છે. 

ુઉપરાતં, આજની તકો કાયમ ��ુલી રહત� ી નથી. ફસલ હમંેશા �ાસ�ંગક હોય છે. દાતર� ં
લગાડવા અને કાપણી કરવાનો સમય આ� જ છે! (�કટ�. ૧૪:૧૫). ઈ�એુ ચેતવણી આપી છે ક� 
રાત આવી રહ� છે અને આપણને � તકોની થોડ� �ણો મળ� છે તેમા ંઆપણે કામ કર� ંુજોઈએ. 
(યોહાન ૯:૪; રોમન ૧૩:૧૧).

૧૦. આપણે જઈએ છ�એ ક�મ ક� આપણે ગતં�ય�થાનના ંલોકો છ�એ. “પણ તમે તો પસદં કર�લી 
�િત, રાજમા�ય યાજકવગ, પિવ� �� તથા ��નુા ખાસ લોક છો ક�, �થી �ણે �ધકારમાથંી �
પોતાના આ�યકારક �કાશમા ંઆવવા� ંુઆમ�ંણ આ�� ંુછે, તેના સદ�ણુો તમે �ગટ કરો.” (૧ �
િપતર ૨:૯). ���તીઓ આ કલમને લગભગ ૨૦૦૦ વષથી વાચંતા આ�યા છે. પણ જો કોઈ �

ૂ���તીઓ� ંુએક �થ આ શા�ભાગને વાચંીને પોકાર� ઉઠ�, “ તે આપણા િવષે બોલે છે” તો તે 
આજના ���તના ંઅ�યુાયીઓ હોવા જોઈએ. 
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મહાન આદ�શના �િુત�કરણ માટ� અ�ય ���તી 

પેઢ�ઓએ �ાથના કર�, �વ�નો રા�યા અને તેઓ �
��ુ� ુપણ પા�યા તે કામ કરવા હવ ેઆપણી પેઢ�ને 

સ�પવામા ંઆ�� ંુછે. અને જગતને �વુાતા �ગટ �
કરવા ���તીઓની આ પેઢ�ને જો દ�વ ઉપયોગ કરવા 

ના ઈ�છતા હોય તો પછ� કઈ પેઢ�ને?

આ બાબત મા� એક �યાયી કારણ- િવ�ના 

િમશનના આદશ કામ - ને ઉચાઈએ લઇ જવાની બાબત �
ુનથી. તે તો ફર�થી ઈ�નુા �ેમમા ંપડવા� ંુતે� ંછે ક� �થી 

તેમના માટ� � ��ૂયવાન છે તે તમારા માટ� ��ૂયવાન થઇ 

�ય છે તેમજ તેમના માટ� � �ાથિમકતા છે તે તમારા માટ� 

�ાથિમકતા થઇ �ય. અને આ ��ેુ આપણા ��નુી 

�ાથિમકતા ઘણી �પ�ટ છે: “ ક�મ ક� ખોવાયે� ંુશોધવા તથા 
ુતારવા સા� માણસનો દ�કરો આ�યો છે.” (�કૂ ૧૯:૧૦).

તેમની �વુાતા લઈને જવાની આપણને �ેરણા આપનાર �
ુતો ���તનો �ેમ છે.(૨ કોર��થી ૫:૧૪-૧૫). એટલા સા� 

આપણે જઈએ છ�એ. ઘણા ���તીઓ માટ� તેઓ� ંુ�વન આરામ 

દાયક છે, તેઓમા ંદ�વના ંહ��  ુમાટ� કોઈ સભાનતા નથી ક� દ�વના ં
ુમાટ� કોઈ ધગશ પણ નથી. તે બાબત ક�વી ક�ણ અને ઇ� ુમાટ� 

ક�વી અપમાનજનક છે. તેમના ��ુ ઈ�નેુ િવ�ભરમા ંસ�માિનત 

કરવાની  દ�વની વિૈ�ક યોજનામા ંજોડાવા � ંતમને પડકાર આ� ંુુ
�.ં  મહાન આદ�શ� ંુ �િુત�કરણ છે - �િુત�કરણ!

ુ“�યા ં�ધી દહાડો છે, 

ુ�યા ં�ધી �ણે મને 

મોક�યો છે તેના ંકામ 

આપણે કરવા ંજોઈએ; 

રાત આવે છે ક�, જયાર� 

કોઇથી કામ કર� 

ુશકા� ંનથી.” 

(યોહાન ૯:૪) 
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કંઠ�થ કરો:                                                                

“આખા જગતમા ંજઈને સવ ��ૃ�ટને �વુાતા � �
�ગટ કરો”  (માક ૧૬:૧૫)  �

ચાવી�પ સ�ય: 

સવ �થળના દર�ક લોકો પાસે તેમના �ેમ, �
�કાશ અને ઉદધારને લઇ જવા માટ� ���ત 

�ારા આપણને આદ�શ અપાયો છે. 

તમારા ં�િતભાવ :

તમે �યા ંરહો છો તે �ે�મા ં�વુાતા �

�ચારના કાયમા ં તમે અને તમાર� �

મડંળ� કઈ ર�તે સામેલ છો?

ૂતમે �યા ં રહો છો તેનાથી �રના 

�ે�ોમા ં�વુાતા લઇ જઈને તમે અને �

તમાર� મડંળ� કઈ ર�તે િમશન કાયમા ં�

સામેલ છો?  

ુ�વન ��તક

ન�ધ
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ુ�વન ��તક

ુ દ�વની યોજનામા ંતમા�ં યોગદાન 

ગી. શા.૧૩૮:૮; યોહાન ૧૭:૪;
�ે. �. ૨૦:૨૪; કોલો�સી ૪:૧૭  ૃ

�વન ��ુતકના ંઆ �િતમ પાઠમા,ં � ંતમને મારા �તઃકરણથી ુ
વાતાલાપ કરવા ચા� ં �.ં નવા સહ�ા�દ�મા ં તમે ઇ� ુ ���ત� ંુ� ુ
�િતિનિધ�વ કરો તેની િન��ુ�ત જયાર� તેમણે કર� �યાર� તે સાર� પેઠ� 
�ણતા હતા ક� તે � ંુકર� ર�ા હતા. દર�ક પેઢ�મા ંદ�વના ંઅદ�તુ સેવકો 
થઇ ગયા છે. પણ તમાર� પેઢ�મા ંતેમનો મ�હમા �ગટ કરવા અને તેમ� ંુ
�િતિનિધ�વ કરવા� ંુસ�માન તેમણે તમને આ�� ંુછે. � ર�તે દાઉદ� 

ૃતેની પેઢ�ની સેવા કર�, તમાર� તમાર� પેઢ�ની સેવા કરવા� ંુછે.(�ે. �. 
૧૩:૩૬). દ�વ ેઅગાઉના ંઆગેવાનોને તેઓના ં�દવસોમા ં�સુ�જ કયા; �

ુહવ ેદ�વ સેવાની આ નવી સદ�મા ંતમા�ં ઘડતર કર� ર�ા છે. 

સેવામા ંયાદ રહ � ક� તમે એક આદશ છો. અ�ય લોકો તમને જોઈ �
ર�ા છે. કોઈએ ક� ંુછે, “ તમે એકમા� 'બાઈબલ’ છો �ને ક�ટલાકં 
લોકો વાચંશ.ે” “ તમે અમારા ં પ�ો છો... અને સવ માણસોના ં�
�ણવામા ંતથા વાચંવામા ંઆવ ેછે... તમે ખર�ખર ���તના ંપ�ો 
તર�ક� �ગટ થયા છો” (૨ કોર��થી ૩:૨-૩).  

ૃઅ�ય લોકો ��યે આપણે હમંેશા દ�વની �પાને �ગટ કરવી 
જોઈએ, પણ �વુાતાના સેવકો તર�ક� આપણે આપણી �ત ��યે �
કઠોર થવા� ંુ છે, અને આપણા �વનમા ં કોઈપણ પાપ ક� 

ુઆ�ાભગંને મ�ંર� આપવાની નથી. ઈ�એુ ક�,ંુ “ તમે જગત� ંુ
ુઅજવા�ં છો...તમે તમા�ં અજવા�ં લોકોની આગળ એ� ંુ

�કાશવા દો ક� તેઓ તમાર� �ડ� કરણીઓ જોઇને આકાશમાનંા 
તમારા બાપની ��િુત કર�.” (મા�થી ૫:૧૪,૧૬). જયાર� આપણે 

ુઆપણા િવચારો, શ�દો અને કાય�ને ��શમા ંરાખવા પિવ� 
ૂ ુઆ�માને મ�ંર� આપીએ છ�એ �યાર� ઇ�નો �કાશ આપણા 

�ારા �કાશ ેછે.  

એક અસરકારક સેવક તર�ક� તમાર� આ�માઓ �તનાર 
પણ થવા� ંુછે. અ�ય લોકોને �વુાતા �ગટ કરવામા ંપહલ�  �
કરવી તમારો િવશષેાિધકાર અને જવાબદાર� છે. િતમોથી 
�વુાિત�ક નહોતો; પણ તે એક પાળક હતો. શા�વચન 
�ચૂવ ે છે ક� અ�યાસ અને િશ�ણની બાબતમા ં તે� ંુ 
કદાચ આ�મક �ય��ત�વ ના હોય. છતા,ં પાઉલે તેને 

ુિવનતંી કર� ક�, “ �વુાિત�ક� ંુકામ કર, તા�ં સેવાકાય �ણૂ � �
કર.” (૨ િતમોથી ૪:૫). �ળૂ ભાષામા ં��ુય િવચાર 
�ગટ થાય છે ક� �વુાતા �ચાર તમને �ણૂ સેવા આપે � �
છે. બી� શ�દોમા,ં જો �વુાતા �ચાર તમાર� સેવાનો �

ુએક ભાગ નથી તો તમાર� સેવા સ�ં�ચત અને અ�રુ� 
છે. તેથી, જો તમે એક પાળક છો, તો એક �વુાિત�ક 
પાળક થાઓ. જો તમે એક િશ�ક છો તો તો એક 
�વુાિત�ક િશ�ક થાઓ. આપણે સેવામા ં� સઘ�ં 
કર�એ તે મહાન આદ�શને �ણૂ કરવાના ંક�ટલાકં �
�પ�ટ ર�તોમા ંફાળો આપતા હોવા  જોઈએ.

ુ  ૫૨ � ંસ�તાહ

     �થી સઘળા ં

ુ��ને માન આપે. 

યોહાન ૫:૨૩                        
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ુ�વન ��તક

એક ���તી આગેવાન તર�ક� તમે �બુોધ કરનારા થવા તેડાયેલા છો. આપણે એવા 
સમયમા ં�વી ર�ા છ�એ � �ગે ભિવ�ય વચન કહ � છે, “ અને ��ૃવી ઉપર � આવી પડવા� ંુ
છે તેની બીકથી તથા તેની વક�થી માણસો િનગત થશ;ે ક�મ ક� આકાશમાનંા પરા�મો હાલી �
ઉઠશ.ે” (�કૂ ૨૧:૨૬). છતા,ં “ ��ઓનો �ાસ, અને ગભરામણની” મ�યે (�કૂ ૨૧:૨૫), મોટ� 
આશાના આપણે કોઠાર� થવા� ંુછે. ઈ�નેુ લીધે, “એવી બે િન�ળ વાતોથી આપણને, એટલે 

ુઆગળ �કુ�લી આશા પકડવા સા� આ�યને માટ� દોડનારાને ઘ� ંુઉ�જેન મળે. તે આશા 
ુઆપણા આ�માને સા� લગંર સરખી, ��થર તથા અચળ છે.” (�હ� ૂ૬:૧૮-૧૯).  િવ�ાસીઓ 

તર�ક� આપણે ગમે તે સહન કરવા� ંુથાય તોપણ આપણે ઈ�નુી �દંુરતા અને િવજયને 
ૂ�દિશ�ત કરવા� ંુછે. “ પણ દ�વ, � સદા અમને ���તની િવજય �ચમા ંદોર� �ય છે, અને 

અમાર� મારફતે પોતાના �ાનનો �વુાસ દર�ક �થળે ફ�લાવ ેછે, તેની ��િુત થાઓ.” (૨ કોર��થી 
૨:૧૪). િપતાની �િત�ાઓ અને આ�માની શ��ત આપણા �દયોને શ�દશઃ આશાથી ભર� દ� છે! 
“ હવ ેદ�વ ક�, �ના પર તમે આશા રાખો છો, તે તમને િવ�ાસ રાખવામા ંઅખડં હષ તથા �
શાિંતથી ભર�રુ કરો, �થી પિવ� આ�માના ંસામ�યથી તમાર� આશા ��ુકળ થાય.” (રોમન �
૧૫:૧૩).

એક ���તી આગેવાન તર�ક� તમારા �ાથિમક કામોમા ંએક �સુ�જ કરનાર થવા� ંુછે. 
જયાર� ���ત �વગમા ંચા�યા ગયા, �યારબાદ તેમણે મડંળ�ને “સતંોની સ�ંણૂતા કરવાને અથ,�  � �

ુ ુ ૃસેવાના ંકામને સા�, ���તના ંશર�રની ઉ�િત કરવાને સા�” �પાદાનોથી ભર�રુ આગેવાનો 
આ�યા.” (એફ�સી ૪:૧૧). ���તી આગેવાનો તર�ક� આપણે ઉ�ત થવા� ંુનથી, ઉપરાતં 
આપણી કાળ� હઠ� ળ દ�વ ે�કુ�લા લોકો� ંુકોઈ પણ ર�તે શોષણ કરવા� ંુનથી. પોતાના ં
પાળક�ય આગેવાનોને સેવા માટ� �વત�ં કરવા� ંુ કામ મડંળ�� ંુ નથી પણ પાળક�ય 
આગેવાનો� ંુકામ આખી મડંળ�ને સેવા માટ� �વત�ં કરવા� ંુછે!   

�સુ�જ કરનાર તર�ક�ના તમારા કામમા ંતમાર� જવાબદાર� એક મે�ટર તર�ક�ની છે. 
���તી�વ હમંેશા ��ુત થવાના એક પેઢ�થી આગળ હોય છે. આપણી પાસે � છે તે આપણે 
આગલી પેઢ�ને આપીએ તે આ�ા આપણને આપવામા ંઆવી છે. ચો�સ, આપણી �થમ 
જવાબદાર� આપણા પોતાના શાર��રક બાળકોને, “��નુા બોધમા ંઅને િશ�ણમા”ં ઉછેર 
કરવાની છે. (એફ�સી ૬:૪). તમારા પોતાના પ�રવારને �કૂ� જઈને આખા જગતને �તી લેવા 
દ�વ ેતમને તેડયા નથી. તમાર� સેવાની �થમ જવાબદાર� એ છે ક� તમાર� પ�ની અને બાળકો 
ઇ� ુ���તના ંઆનદં� અને ફળદાયી િશ�યો થાય તેની ખાતર� કરવી.   

પાળકો તેઓની આખી મડંળ�ને �સુ�જ કરવા અને કાયશીલ રાખવા તેડાયેલા હોવા �
છતા,ં આપણે ક�ટલાકને પસદં કરવા જોઈએ �ઓમા ંઆપણે આપ� ંુ�વન ર�ડ� દઈએ. 
પાઉલે િતમોથીને માગદશન આ��.ંુ ઈ�એુ લોકોના ંટોળેટોળાની સેવા કર� હોવા છતા ંતેમણે � �
બાર િશ�યોને તાલીમ આપી. અને બારની મ�યે પણ તેમણે �ણ લોકો પર વધાર� �યાન 

ુઆ��.ંુ સેવા માટ� દ�વ �ઓને આમ�ંણ આપે એવા �વુાનોને હમંેશા શોધતા રહો. તેઓને સા� 
િવશષે �ો�સાહક અને માગદશક થાઓ. ઇ� ુ���ત માટ� આગલી પેઢ� પર �ભાવ પાડવા � �
આપણે � કર�એ છ�એ તેની સાચી અસરકારકતા હક�કતમા ંઆપણે માપી શક�એ છ�એ. 

ુ� ંતમને આ બાબતો પર �યાન આપવા �ો�સા�હત ક�ં �:ં ુ

દરરોજ દ�વને અ�સુરો. �ાથના, આરાધના અને તેમના વચનમા ંદ�વ સાથ ે�ય��તગત �
સબંધં રાખ� ંુપાયા�પ બાબત છે.

તમાર� સ�યિન�ઠાની �રુ�ા કરો. તમારામા ંભરોસો રાખવા� ંુજો લોકો છોડ� દ� તો 
તમાર� સેવાની અસરકારકતા �રૂ� થાય છે. સાચા ઉ�રદાિય�વને �થાિપત કરો. એ��� ુ
�રુ� લ�� ંુછે, “ ન�તા સદ�ણુોની માતા અને �ાણની અખડં �રુ�ા છે.”
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ુ�વન ��તક

શા�વચનને  સ�ચાઈથી વળગી રહો. દ�વ અને તેમના વચનમા ંિવ�ાસ રાખો. “ હ �
ુયહોવા, તા�ં વચન આકાશમા ંસદા ��થર છે.”(ગી.શા. ૧૧૯:૮૯)

�થમ બાબતોને �થમ રાખો. વધ�તભેં જડાયેલા અને �નુઃ �િવત થયેલ ���તને 
મ�હમા આપો. �વુાતા �ચાર અને િશ�યો બનાવવાના ંકામને ક���મા ંરાખો.�

�ણુવ�ાસભર સબંધંોને �ળવી રાખો. દ�વ, તમારા સાથીપા�, તમારા પ�રવાર અને 
થોડા ભરોસાપા� િમ�ો સાથ ેસબંધંોને ક�ળવવા ઉ�ચ �ાથિમકતા રાખો.

િવરોધમાથંી શીખીને ��ૃ�ધ કરો. તમારા ટ�કાકારો પાસેથી શીખો. તમારા મનોવલણને 
તપાસો. િવનય �વૂક �િત��યા આપો. લોકોથી કદ� ડરો ન�હ. (�ફલી�પી ૧:૨૮).�

તમારા આધારની �રુ�ા કરો. એક �ાની ��ૃધ સેવક� સલાહ આપી છે, “ હમંેશા એક 
ુ�રુ��ત આધારથી �મલો કરો. તમારો આધાર તમા�ં લ�ન અને પ�રવાર છે. તમારા ુ

આધારને કદ� ખતરામા ંલાવશો ન�હ.

ૃ ૃતમારા �પાદાનોમા ંભરોસો રાખો. તમારા �ભાવશાળ� આ��મક �પાદાનોને શોધી કાઢો 
અને તેઓનો િવકાસ કરો.

ૂિનરાશા તમારા માટ� કામ કરો. કડવાશથી �ર રહો.

મહાન કામો કરવા �હ�મત રાખો અને ચમ�કારોની અપે�ા રાખો. િવ�ાસને કાયશીલ �
રાખો. િવ�લયમ ક�ર� જયાર� તેમની વીસીમા ંહતા �યાર� ���તીઓને પડકાર આ�યો હતો, 
“ દ�વ માટ� મોટા કામ કરો; અને દ�વ પાસેથી મોટા કામોની અપે�ા રાખો.” 

ુઅ�ય લોકો માટ� તમા�ં �વન ર�ડ� દો. અ�ય લોકોને માગદશન આપો. એ�લયાએ � �
પોતા� ંુ�વન એલીશામા ંર�ડ� દ��.ંુ પાઉલે તે� ંુ�વન િતમોથીમા ંર�ડ� દ��.ંુ ઈ�એુ 
પોતા� ંુ�વન તેમના િશ�યોમા ંર�ડ� દ��.ંુ તમારો “િતમોથી” કોણ છે? 

કોઈપણ સજંોગોમા ંતે કરો. �ક�મતની ગણતર� કરો, �ક�મતને �લૂી �ઓ અને �ક�મત 
�કૂવો.

દ�વ સામે ઉ�રદાિય�વમા ંઅને પિવ� આ�માથી ભર�રુ થઈને �વો. એવી ર�તે �વો ક�, 
“સઘળામા ં��ુને મ�હમા મળે” (યોહાન ૫:૨૩). ���તના ંમહાન આદ�શને �ણૂ કરવા �
તમાર� પેઢ�ને �ેરણા આપો.  

એક સફળ �વન� ંુમાપદંડ તેના સમયગાળાથી ન�હ પણ તેની �દશાથી થાય છે; તેના 
પ�થી ન�હ પણ તેના હ�� ઓુથી, સ�ંહથી ન�હ પણ આપવાથી, વ��ઓુને પકડ� રાખીને ન�હ 
પણ એક બાબતને પકડ� રાખીને – ઈ�નેુ સવ��ચ ક�ાએ �ેમ કર� ંુઅને સવ �થળે લોકો �ારા �
તેમને �ેમ કરવામા ંઆવ ેતે માટ� તેમને �ગટ કરવામા ંછે.

આ �વન ��ુતક �ણેી� ંુઅહ� સમાપન થાય છે �યાર� આખા િવ�મા ં��ટલાઈન શફેડસ �
કો�ફર�સીસના ં�િતમ સેશનમા ંઆપવામા ંઆવતા પડકારને- તે જ તેડાને- અમે તમાર� સામે 
�કુવા ચાહ�એ છ�એ. ���ત માટ� તમારા દ�શને �તવા અને તેને િશ�ય કરવાના ંકામમા ંસહાય 

ુકરવા દ�વ ેતમને બોલા�યા છે. મડંળ�ના અને િવ�ના ઇિતહાસના ંઆ ગભંીર ઘડ�એ તમા�ં 
કામ કરવા દ�વ �ારા તમાર� િન��ુ�ત કરવામા ંઆવી છે. હવ,ે કામ કરવાનો સમય છે.

તમાર� મડંળ�મા,ં તમારા શહર� મા,ં તમારા દ�શમા ંઅને િવ�મા ંમા� તમે જ કર� શકો તે 
કામ તમે કરો એવી દ�વ ઈ�છા રાખે છે. એક ��ુતક � મા� તમે જ લખી શકો; એક ગીત �ની 
રચના મા� તમે જ કર� શકો; એક મડંળ� �ને મા� તમે જ બાધંી શકો છો. તમારા �દય અને 
મનને ��ુલા કરો! દ�વ પાસે તમારા માટ� મોટ� યોજનાઓ છે!  

“ હવ ેશાિંતનો દ�વ, �ણે ઘટેાનંા ંમોટા રખેવાળ આપણા �� ુઈ�નેુ સવકાળના કરારના �
ર�તથી �એૂલામંાથંી પાછો ઉઠાડયો, તે તમને દર�ક સારા કામમા ંએવા સ�ંણૂ કર� ક� તમે તેની �
ઈ�છા �માણે સઘ�ં કરો, અને તેની ���ટમા ં� સતંોષકારક છે, તે તે ઇ� ુ���ત �ારા આપણી 
પાસે કરાવ;ે તેને સદા સવકાળ ગૌરવ હો. આમીન.” (�હ� ૂ૧૩:૨૦-૨૧).�
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કંઠ�થ કરો:                                                                

તેથી અમારા પર દયા થઇ તે �માણે, 
અમને આ ધમસેવા સ�પેલી હોવાથી, અમે �
ના�હ�મત થતા નથી, પણ શરમભર�લી ��ુત 
વાતોનો ઇનકાર કર�ને અમે કાવતરા ંકરતા 
નથી; અને અમે દ�વની વાત �ગટ કરવામા ં
ઠગાઈ કરતા નથી; પણ સ�ય �ગટ કયાથી �
દ�વની આગળ અમે પોતાના િવષે સવ �
માણસોના ં �તઃકરણમા ં ખાતર� કર� 
આપીએ છ�એ. (૨ કોર��થી ૪:૧-૨). 

ચાવી�પ સ�ય: 

મહાન આદ�શની �ણૂતા માટ� દ�વ તમારો �
ઉપયોગ કરવા ચાહ � છે.

તમારા ં�િતભાવ :

કાય કરવા � ંુતમે આ તેડાઓને �િતભાવ �
આપશો? � ંુ તમે આ� તેની શ�આત 
કરશો? સમિપ�ત થવા  દ�વનો આ�મા 
જયાર� તમને તેડ� છે �યાર� દ�વ તમને 
આિશષ, �ો�સાહન અને બળ આપો. 

ૃદ�વની �પાથી અને તેમના આ�માની 
સહાયથી, � ંસમિપ�ત થા� �.ં..ુ

��િુત અને આરાધના, તેમના 
વચનનો અ�યાસ અને �ાથના વડ� �
દ�વની હાજર�મા ંદરરોજ સમય પસાર 
કર�.ંુ 

આગલા બાર મ�હનામા ં ઓછામા ં
ઓછ� એક મડંળ�ની �થાપના કર�.ંુ

ુ� મડંળ�ની � ંસેવા ક�ં � ંતે મડંળ�ને ુ
મહાન આદ�શ �જુબની મડંળ� 
બનાવવી � ���તને માટ� લોકોને 
�તવા અને �વન પયત �
િવ�ાસયો�ય િશ�યો બને. 

ૃઅ�ય સ�ં�િતઓમા ં પોતે િમશનેર� 
તર�ક� જ� ંુઅથવા બી�ઓને તે કરવા 
�ો�સા�હત કર�.ંુ

ુ�વન ��તક

ન�ધ
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ુ�વન ��તક

અસરકારક સેવા માટ� આગલી તાલીમ 

�લોબલ એડવા�સ સહકાર અને સહભાગીદાર�મા ંિવ�ાસ કર� છે. ઇ� ુ���ત માટ� ફળદાયી 

સેવા કરવા મડંળ�ને અને ધધંાદાર� આગેવાનોને વ� ુસાર� ર�તે �સુ�જ કરવા સસંાધનો �રુા 

પાડવા અમે ઘણી સેવા સ�ંથાઓ સાથ ેકામ કર�એ છ�એ. આ સેવાઓ અને સ�ંથાઓ સાથ ે
ૂઅમારા ંભાગીદાર�ના સબંધંો છે. દર�ક સેવા અને ��લ �ારા આપવામા ંઆવતી તાલીમની તકો 

ુમાટ� તેઓની વબેસાઈટની �લુાકાત કરવા � ંતમને �ો�સા�હત ક�ં �.ંુ

આગેવાનોની તાલીમ આપતી સેવાઓ

Dynamic Church Planting International
www.dcpi.org

Global Training Network
www.globaltrainingnetwork.org

Joshua Nations 
www.joshuanations.org

તાલીમની સેવા આપતા શૈ��ણક સ�ંથાનો            

Christ for the Nations Institute 
www.cfni.org

SUM Bible College and Theological Seminary
www.sum.edu

The King's University
www.tku.edu

ડ�લ એવર��ટ �� ૂસ�ગ ��િ�યન ફ�લોશીપના ંસ�ંથાપક પાળક છે અને તે સમ� નેશિવલ, 

ટ�નેસી(�એુસએ) િવ�તારના મડંળ�ના ટોળાની દ�ખર�ખ રાખે છે. પા�ટર એવર��ટ એક લેખક, 

સગંીત રચનાર અને ઘણા ���તી આગેવાનોના ંસલાહકાર છે.

ડ�િવડ શીબલીએ ૧૯૯૦ મા ં�લોબલ એડવા�સ  ની �થાપના કર� (www.globaladvance.org)

અને તેના �થમ ��ખુ તર�ક� વીસ વષ સેવા કર�. િવ�મા ં�િતિનિધ તર�ક� �લોબલ એડવા�સ �
વડ� ���તની સેવા કરવા� ંુકાય, ૨૦ થી વ� ુ��ુતકોના લેખક ડો. શીબલી સતત કર� છે.�
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