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1. કાર્ય ઈશ્વરનો તિચાર છે
ઉત્પતિ 1:31
અને દે િે જે સિય ઉત્પન્ન કર્ું િે િેણે જોર્;ાં અને, જઓ, િે ઉિમોત્તમ. અને સાાંજ થઈ િથા સિાર થઈ, છઠ્ઠો
દદિસ.

ઉત્પતિ 2:1-3

1 અને આકાશ િથા પૃથ્િી, અને િેઓના સિય સૈન્ર્ો પ ૂરા થર્ા.

2 અને દે િે પોિાન ાં જે કામ કર્ું હત ાં િે િેણે સાિમે દદિસે પ ૂરાં કર્ું; અને પોિાના કરે લા સિય કામોથી િે સાિમે
દદિસે સ્િસ્થ રહ્યો.

3 અને દે િે સાિમા દદિસને આશીિાયદ દીધો, ને િેને પતિત્ર ઠરાવ્ર્ો; કેમ કે િે દદિસે દે િ પોિાના બધાાં
ઉત્પન્ન કરિાના િથા બનાિિાનાાં કામથી સ્િસ્થ રહ્યો.

અહીં આપણે ઈશ્વરને કાયચ કરતાાં જોઈએ છીએ. તેઓએ છ દ્રદિસ કાયચ ક્ુું અને સાતમા
દ્રદિસે આરામ કયો. પરાં ત ુ આપણી જેમ નહીં, ઈશ્વરે થાકી કાંટાળીને આરામ નહોતો કયો.
તેઓએ જે કાયચ કરિાનુ ાં હતુ ાં તે પ ૂણચ ક્ુ-ું સ ૃષ્ટટના સર્જનનુ ાં કાયચ પ ૂણચ ક્ુ.ું તેઓએ વનહાળ્ુાં કે
તેઓનાાં હાથથી થયેલ કાયચ ઉત્તમ અને સાંપ ૂણચ હતુ ાં ત્યારબાદ જ તેઓએ થો્ો આરામ કયો.
પરાં ત ુ જે ક્ષણે આદમે પાપ ક્ુું, ઈશ્વરે પોતાના કાયચની ફરીથી શરૂઆત કરિી પ્ી. જોકે , આ
િખતે છૂટકારાનુાં કાયચ કરિાનુાં હતુ-ાં મનુટયને પોતાના માગે પાછો િાળિાનુાં કાયચ. તે સમયથી
સતત ઈશ્વર પોતાનુાં કાયચ કરે જ જાય છે . એમ કરીને ઈશ્વર મનુટય જાતના છૂટકારાના
આયોજનને પ્રવસદ્ધ કરે છે . ઈશ્વર સતત કાયચ કરે છે !
ઉત્પતિ 2:15

અને એદન િાડી ખેડિાને, િથા િેન ાં રક્ષણ કરિાને, ર્હોિા દે િે િે માણસને િેમાાં રાખ્ર્ો.

ઈશ્વરે આદમને એદન િા્ીમાાં સ્થાવપત કરીને એવુાં નહોતુ ાં કહ્ુાં કે , “આદમ, તારે માત્ર મારી
આરાધના જ કરિાની છે .” આદમના પતન પહેલા ઈશ્વરે આદમને એક કાયચ સોંપ્ુાં હતુ.ાં
આદમનુ ાં કાયચ “ભ ૂવમને ખે્િાનુ”ાં હતુ ાં અને િા્ીને સુવયિસ્સ્થત રાખિાનુ ાં હતુ.ાં

આ આદમનુ ાં કાયચ હતુ,ાં તેની જિાબદારી હતી! આદમના પતન પ ૂિે ઈશ્વરે કાયચના વિચારને
પ્રસ્થાવપત કયો છે .

આદમના પતન બાદ, તેણે ભ ૂવમને ખે્િાનુ ાં ચાલુ જ રખિાનુ ાં હતુ,ાં િધુમાાં હિે તો ભ ૂવમ પણ
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શાવપત થઈ હોિાથી આદમે ભ ૂવમને ઉપજાઉ બનાિિા માટે િધુ મહેનત કરિાની હતી(ઉત્પવત
3:17-19). આપણે સિચ વિશ્વાસ કરીએ છીએ કે લગ્ન એ ઈશ્વરનો વિચાર છે -તેથી આપણે
લગ્નની વયિસ્થાનો આનાંદ માણીએ છીએ. આપણે જાણીએ છીએ કે માં્ળી એ ઈશ્વરનો

વિચાર છે તેથી આપણે માં્ળીની વયિસ્થાનો આનાંદ માણીએ છીએ. હિે સુસમાચાર એ છે કે
કાયચ એ પણ ઈશ્વરનો વિચાર છે કે જેને ઈશ્વરે જ સ્થાવપત ક્ુું છે ! આિો આપણે કાયચ કરિાનો
આનાંદ માણીએ!
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2. કાર્ય પ્રતિ ખોટો અભિગમ
કાર્ય – અડચણરૂપ
આપણાાંમાનાાં ઘણા ઈશ્વરની યોજનાઓ અને હેતઓ
ુ ને પદ્રરપ ૂણચ કરિા માટે ઘણાાં બધાાં ઉત્સાહી
હોઈએ છીએ. પરાં ત ુ આપણ દરે કને કોઈ કાયચ કરિાનુ ાં હોય છે જે આપણે કરવુાં પ્તુ ાં હોય છે ,

સપતાહમાાં, પાાંચ કે છ દ્રદિસ. ક્યારે ક આપણને એિો વિચાર આિે કે , “જો મારે આ કે તે કાયચ
કરિાનુ ાં ન હોત તો હુ ાં ઇસુની સેિા કરિાને મુક્ત હોત.” આપણુાં “કાયચ” કે “જિાબદારી” સ્િગીય
તે્ાને પદ્રરપ ૂણચ કરિાનાાં આપણાાં ઉત્સાહમાાં જાણે કે અ્ચણરૂપ થતુ ાં હોય તેવ ુાં લાગે છે . આ

તદ્દન ખોટો અભભગમ છે . આપણે એક બાબત આપણાાં મનમાાં બહુ સ્પટટ રીતે રાખિાની જરૂર
છે કે જયાાં સુધી આપણે આ જગતમાાં છીએ ત્યાાં સુધી આપણે કાયચ કરતાાં રહેિાનુ છે -જેઓ
પ ૂણચ સમયની સેિામાાં છે તેઓને પણ આ એટલુાં જ લાગુ પ્ે છે .
હુ ાં જયારે બેંગલોરમાાં આિેલી ભબશપ કોટન બોય્સ શાળામાાં અભ્યાસ કરતો હતો ત્યારે 12

િર્ચની િયે “તારણ” પામ્યો. હુ ાં ઇસુને માટે જાણે કે સળગતો હતો, સુિાતાચ આપિાની દરે ક

તકનો ભરપ ૂર ઉપયોગ કરતો હતો. ક્યારે ક હુ ાં સુિાતાચ આપિા માટે જાતે જ તકનુ ાં વનમાચણ

કરતો હતો. મને યાદ છે કે હુ ાં િગચમાાં ઊભો થઈને ઇસુ વિર્ે કહેિાનુ ાં શરૂ કરી દે તો હતો. મે

બાજુ ની બે શાળાઓ-બેલ્્િીન બોય્સ સ્કૂલ અને કેથેડ્રલ સ્કૂલમાાં જઈને સુિાતાચ આપિાનુ ાં શરૂ

ક્ુાં હતુ.ાં જોકે શાળાએ અભ્યાસ કરિા માટે જિાનુ ાં મને સેિામાાં અ્ચણરૂપ લાગતુ ાં હતુ,ાં
કહેિાતો “અભ્યાસ” મને આશીિાચદને બદલે અ્ચરૂપ િધારે લાગિા લાગ્્ુાં હતુ.ાં એવુાં લાગતુ ાં
હતુ ાં કે મારા હ્રદયમાાં જાણે કે કોઈ ઠેકાણે એિી છૂપી પ્રાથચના થતી હતી, “હે દે િ, મને આનાથી
છૂટકારો અપાિો. દે િ, મને શાળા અને અભ્યાસથી મુક્ત કરો તો હુ ાં તમારા રાજયની સુિાતાચ

કાયચને અને ઇસુ વિર્ે િધુ લોકોને કહી શકુ ાં.” ઈશ્વરનો આભાર, કે તેઓએ મને શાળા અને
અભ્યાસથી છુટકારો ન અપાવયો! મે શાળાનો સાંપ ૂણચ અભ્યાસ પ ૂરો કયો અને હુ ાં ઈજનેરી

કોલેજમાાં દાખલ થયો અને જેમ સમય વિતતો ગયો, મને અહેસાસ થયો કે શાળા અને
અભ્યાસ મારા માટે શા માટે અગત્યના હતા. ઈશ્વરનો આભાર કે તેમણે મને અભ્યાસ છો્િા

માટે ન કહ્ુ.ાં પરાં ત ુ મારે કબ ૂલ કરવુાં પ્શે કે એક સમયે શાળા અને અભ્યાસ દે િના હેત ુઓ
પદ્રરપ ૂણચ કરિાનાાં મારા કાયચમાાં મને અ્ચણરૂપ લાગતાાં હતાાં. બાઇબલ િાાંચવુ,ાં પ્રાથચના

કરિી, સાક્ષી આપિી, સુિાતાચ પ્રગટ કરિી વિગેરેની સરખામણીમાાં શાળાના પુસ્તકો િાાંચિા,
હોમિકચ કરવુ,ાં પરીક્ષા આપિી વિગેરે નગણ્ય લાગતાાં હતાાં. પાછળથી મને અનુભિ થયો કે
મારા કાયચ (અભ્યાસ) પ્રવત મારો એ ખોટો અભભગમ હતો.
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કાર્ય – બાંધન કે ગલામી
કેટલાક લોકો કાયચને બાંધનરૂપ ગણે છે . કાયચસ્થળે પોતાને બાંધક મજૂર કે ગુલામ તરીકે
અનુભિે છે . તેઓ સતત વિચારે છે કે , “મારે સિારે િહેલ ુાં ઉઠવુાં પ્ે છે . મને ગમે કે ન ગમે,
પરાં ત,ુ મારે કામે જવુાં પ્ે છે .” કાયચસ્થળે વનયમો હોય છે જે સ્સ્થવતને િધુ બદત્તર બનાિે છે .

કાયચને આધારે , આપણે ત્યાાં સિારના 9 િાગ્યાથી સાાંજના 6 કે 7 િાગ્યા સુધી કામ કરવુાં પ્ે

છે . કાયચસ્થળે આપણને અમુક બાબતોમાાં જ આઝાદી હોય છે અને દરે ક બાબતમાાં મુસ્ક્ત હોતી
નથી. આ બધુ જોતાાં, કેટલાક તેમના કાયચને બાંધન માને છે . આપણામાાંના કેટલાક વનયમો કે
સત્તાધીશોની સામે બળિો કરીએ છીએ.
આપણે એ સમજિાની જરૂર છે કે કાયચસ્થળે જે વનયમો હોય છે તે બાંધન માટે નથી હોતા
પરાં ત ુ હકીકતમાાં વશસ્તપાલન માટે હોય છે . આપણે બાંધન અને વશસ્ત િચ્ચેના તફાિતને
સમજિાની જરૂર છે . આપણને ભિસ્તમાાં આઝાદી અને મુસ્ક્ત છે (ગલાતી 2:4; 5:1; 2 જો

કરીસ્નથ 3:17). પરાં ત ુ આપણે એ પણ સમજિાની જરૂર છે કે ભિસ્તમાાં આઝાદીની કેટલીક
મયાચદાઓ પણ છે (ગલાતી 5:13). જેથી આપણે જે ઇચ્છીએ તે બધુાં જ કરી શકતા નથી.
તેથી કાયચને બાંધનના રૂપમાાં ક્યારે ય ન વિચારતા આપણી જાતને વશસ્તબદ્ધ કરિાની તકના
રૂપમાાં જોવુાં જોઈએ.

કાર્ય – એક અતનિાર્ય દૂ ષણ
કેટલાક લોકો કાયચને એક અવનિાયચ દૂ ર્ણના રૂપમાાં જુ એ છે - એક એિી બાબત કે જે ખચચને
પહોંચી િળિા માટે ફરજજયાત કરિી પ્ે છે . અલબત્ત, આપણે કાયચ કરવુાં જ રહ્ુાં કે જેથી

આપણે ખાઈ શકીએ અને કુ ટુાંબની જરૂદ્રરયાતો પ ૂરી કરી શકીએ. જો કે ઘણાાં લોકો તેમના
કાયચનો આનાંદ માણિાને બદલે ફદ્રરયાદો કરે છે કચિાટ કરે છે . વિશ્વાસીઓ તરીકે , આપણે
આપણાાં કાયચનો આનાંદ માણતા શીખવુાં પ્શે અને કાયચને અવનિાયચ દૂ ર્ણ તરીકે ગણિાનુ ાં
બાંધ કરવુાં પ્શે.

કાર્ય – િક્તિ (આરાધના)
કેટલાક લોકો માત્ર કામ, કામ અને કામ જ કયાચ કરે છે અને માને છે કાયચ કરવુાં એ જ જાણે

4

કાયચ પ્રવત બાઈબલનો અભભગમ

કે ભસ્ક્ત કે આરાધના છે . આ અભભગમે આપણી કાયચ સાંસ્કૃવતને િશમાાં કરી લીધી છે . કામ
કરવુાં એ ભસ્ક્ત કે આરાધના નથી કારણ કે આરાધના એ ઈશ્વર સાથેનો સાંિાદ છે . તમે ઈશ્વર
વિર્ે વિચાર કયાચ વિના પણ કામ કરી શકો છો.
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3. કાર્ય અંગે એક તિશ્વાસીની તિચારધારા
વિશ્વાસીઓ તરીકે, કાયચ અંગે આપણી વિચારધારા શુાં હોિી જોઈએ? ઈશ્વરે આપણને જે
જિાબદારી, વયિસાય કે કારદ્રકદી આપયાાં છે તે પ્રત્યે આપણી વિચારધારા કયા પ્રકારની
હોિી જોઈએ? અત્રે ત્રણ પ્રકારની વિચારધારા આપિામાાં આિી છે જે દરે ક વિશ્વાસી માટે
મહત્િની છે .

કાર્ય એ િાહન છે
આપણુાં કાયચ, જિાબદારી કે નોકરી પ ૃથ્િી પર દે િના હેતઓ
ુ ને વસદ્ધ કરિાનુ ાં એક િાહન છે .

એ એક િાહન છે કે જેના દ્વારા પ ૃથ્િી પર દે િના હેત ુઓ પ્રગટ થાય છે . બીજા શબ્દોમાાં, કાયચ
એ ઈશ્વરદત્ત માધ્યમ છે કે જેના દ્વારા કોઈના જીિનમાાં દે િની ઈચ્છા કે હેતઓ
ુ ની પદ્રરપ ૂણચતા
થાય છે . હુ ાં સમજી શકુ ાં છુાં કે કેટલાકને પ ૂણચ સમયની સેિા માટે તે્િામાાં આવયા છે . પરાં ત ુ
પ ૂણચ સમયની સેિા પણ એક સાંદભચમાાં “કાયચ” જ છે .

કાર્ય એ દે િની વ્ર્ ૂહરચના છે
દે િની ઈચ્છા અને હેતન
ુ ે પદ્રરપ ૂણચ કરિા માટે આપણે સક્ષમ કરિાની વ્ ૂહરચનાના એક
ભાગરૂપે આપણાાં કાયચને જોિાની અને સમજિાની આપણને જરૂર છે . દાખલા તરીકે, એક
વિશ્વાસી તરીકે, દે િ માટે લોકોને જીતિાની તમારામાાં તીવ્ર અભભલાર્ા છે . તમારુાં કાયચ કે

વયિસાય તમને લોકો સાથે સાંપકચ માાં લાિે છે , નહીં તો તમે આ લોકોને ક્યારે ય મળી શક્યા
ન હોત. તેથી તમારે હિે સમજવુાં જોઈએ કે આ એક પ્રકારની દે િની જ વ્ ૂહરચના છે . દે િ
તમારા કાયચને કે વયિસાયને કારણે તમને વ્ ૂહાત્મક રીતે લોકો સાથેના સાંપકચ માાં લાિે છે કે

જેથી તમે તેઓની સાથે ભિસ્ત વિર્ે િાતચીત કરી શકો. તમારુાં કાયચ તમારુાં “પુલપીટ” છે
અને જે લોકો સાથે તમે સાંપકચ માાં આિો છો તેઓ તમારી “માં્ળી” છે .

કાર્ય એ િૈર્ારીની પ્રદિર્ા છે
કાયચ એ માત્ર પૈસા કમાિાનુ ાં સ્થળ માત્ર નથી પણ એ એક એિી જગ્યા છે જયાાં દે િ આપણાાં
ચાદ્રરત્ર્યનુ ાં ઘ્તર કરે છે . કાયચસ્થળ આપણાાં માટે તૈયારીની પ્રદ્રિયાનો ભાગ છે . આપણે
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ઘણીિાર વિચારીએ છીએ કે ચાદ્રરત્ર્યનુ ાં ઘ્તર શાબ્બાથ શાળાઓમાાં, માં્ળીમાાં, કે બાઇબલ
કોલેજોમાાં થાય છે પરાં ત ુ દે િ આપણાાં ચાદ્રરત્ર્યનુ ાં ઘ્તર કોઈપણ સ્થળે કરે છે . તેઓ આપણાાં
જીિનમાાં સતત અને હાંમેશા પોતાનુ ાં કાયચ ચાલુ રાખે છે .
આપણાાં કાયચસ્થળે , દે િ આપણને લોકો સાથે કેિી રીતે વયિહાર કરિો, કેિી રીતે પ્રતીભાિ

આપિો, દૈ િી જ્ઞાનનો કેિી રીતે ઉપયોગ કરિો અને સમસ્યાનુ ાં વનરાકરણ કેિી રીતે કરવુાં તે
શીખિે છે . આપણામાાંના કેટલાક કાયચસ્થળે એિા લોકોનો સામનો કરતાાં હોઈશુાં કે તેઓ
આપણને કાાંટા સમાન લાગે, તેમની સાથે કેમ પનારો પ્િો તેની સમજ ન પ્ે. પરાં ત ુ દે િ
આપણાાં કાયચસ્થળે આિી વિર્મ સ્સ્થવતમાાં પણ આપણાાં ચાદ્રરત્ર્યનુ ાં ઘ્તર કરે છે . આપણાાં
કાયચસ્થળે , આપણને નિી કુ શળતાઓ શીખિાની અને વિકસાિિાની તક મળે છે કે જેનો

ઈશ્વર તેમના રાજયની વ ૃદ્ધદ્ધને માટે ઉપયોગ કરિા માાંગતા હોય. દાખલા તરીકે, તમે તમારા
કાયચસ્થળે આગેિાની માટેની કુ શળતા હાાંસલ કરો છો જેનો ઉપયોગ દે િ માં્ળીમાાં તમારા
દ્વારા કરી શકે છે , આ રીતે તમે આશીિાચદનુ ાં કારણ બની શકો છો.
આિો આપણે બાઈબલમાથી કેટલાક પાત્રોને જોઈએ.

ર્સફ
પ્રબોધકના દશયન અને ર્ોજનાની પદરપ ૂણયિા
્ુસફ વિર્ે વિચાર કરો. ્ુસફ પાસે ઈશ્વરદત્ત દશચન અને ઈશ્વરદત્ત સ્િપન હતા. પરાં ત ુ તેણે
બધુાં પ્તુ ાં મ ૂકીને “પ ૂણચ સમયની” સેિા માટે ઉતાિળ ન કરી. ્ુસફ દે િ દ્વારા તૈયારીની

પ્રદ્રિયામાથી પસાર થયો. આ પ્રદ્રિયામાાં, તેને પોટીફારના ઘરમાાં જબરદસ્તી કામ કરવુાં પ્્ુ.ાં
ત્યાાંથી, કોઈપણ િાાંકગુના વિના તેને જેલમાાં નાાંખિામાાં આવયો, જેલમાાં પણ તેણે કામ કરવુાં
પ્્ુ.ાં જેલમાાં તેને બધાાં કેદીઓનો ઉપરી બનાિિામાાં આવયો. ત્યાાંથી તેને વમસરનો
િ્ાપ્રધાન બનાિિામાાં આવયો. ત્યાાં પણ તેણે કામ કરવુાં પ્્ુ.ાં તેને પ ૂણચ સમયની સેિા માટે

તે્િામાાં આવયો નહોતો છતાાં દે િે તેને ઉપર ઉઠાવયો અને પોતાના હેતઓ
ુ વસદ્ધ કરિા તેનો
ઉપયોગ કયો. ્ુસફે વમસરના િ્ાપ્રધાન તરીકે કાયચ ક્ુું તેમાાં દે િે તેને બાળપણમા આપેલ
સ્િપન પદ્રરપ ૂણચ કરિા માટે ઉપયોગ કયો. જો ્ુસફે િ્ાપ્રધાન તરીકેન ુ ાં કાયચ છો્ી દીધુાં હોત

અરણ્યમાાં કોઈ સ્થળે ઢોર ચરાિિાનુ ાં કાયચ ક્ુું હોત તો શુાં થાત? તેણે દે િના દશચનની
પદ્રરપ ૂણચતાને ક્યારે ય વનહાળી ન હોત!
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આ હકીકતનો વિચાર કરો. ્ુસફના ઘણાાં િર્ો પ ૂિે, દે િે ઇબ્રાદ્રહમ સાથે િાત કરતાાં કહુ ાં હતુ ાં
કે તેઓ તેના િાંશજને અજાણી ભ ૂવમમાાં લઈ જશે. પછી દે િે ઇબ્રાદ્રહમને કહ્ુ,ાં “તુ ાં ખભચત જાણ

કે, તારો િાંશ પરદે શમાાં ભટકશે, ને ત્યાનાાં લોકોની સેિા કરશે; અને ચારસો િર્ચ લગી તેઓને

દુ :ખ દે િામાાં આિશે. અને જે લોકોની સેિા તેઓ કરશે તેઓનો નયાય પણ હુ ાં કરીશ; અને
ત્યાર પછી તેઓ ઘણી સાંપવત લઈને નીકળશે” (ઉત્પવત 15:13-14). ્ુસફે ઈશ્વરદત્ત કુ શળતા
અને વયાિસાવયક કારદ્રકદીનો ઉપયોગ એક િાહન તરીકે કયો કે જેથી તે પ્રબોધકની િાણીની
પદ્રરપ ૂણચતા કરી શકે.

આપણાાંમાના ઘણા સમાજ, શહેર કે દે શો માટેની પ્રબોધિાણી વિર્ે અજાણ છીએ. ઈશ્વર પાસે
“કૈ રો” (કૈ રો શબ્દનો ઉપયોગ વિશેર્ પ્રકારની ઘટનાઓ, તકો, બનાિો અને બદલાણો માટે

થાય છે ) અંગેની ક્ષણો અને દ્રદવય પ્રિેશ દ્વારો છે કે જયાાં સમાજ, શહેર, અને દે શ માટે તકના
દ્વારો ખુલ્લાાં છે . ઈશ્વર “્ુસફો” ને શોધે છે કે જેમને સનમાન આપે, તેમની વયાિસાવયક

કુ શળતાઓનો ઉપયોગ કરીને સમાજ, શહેર, અને દે શ માટેની પોતાની પ્રબોધિાણીને પદ્રરપ ૂણચ
કરી શકે.

દાઉદ, દાતનર્ેલ અને પાઉલ
દન્ર્િી અને દૈ િી બાબિોનો સમેળ
દાઉદ એક ગીતકાર, પ્રબોધક અને રાજા હતો. દાવનયેલ એ માત્ર પ્રબોધક જ નહીં પણ
િ્ાપ્રધાન હતો કે જે રાજાનો કારભાર સાંભાળતો હતો. પાઉલ વિર્ે વિચારો. આપણે તેને
એક મહાન ઉપદે શક તરીકે ઓળખીએ છીએ કે જેણે મોટાભાગનો નિો કરાર લખ્યો છે . પ ૂરતા

પ ૂરાિા છે કે જે ત્રણ શહેરો – એફેસસ, કરીનથ અને થેસાલોવનકા- માાં તે ગયો ત્યાાં તેણે
પોતાની અને પોતાની ટીમના સભ્યોની જરૂદ્રરયાતો પ ૂરી કરિા કાયચ ક્ુ.ું તેણે પોતાના હાથે
કામ ક્ુું અને પોતાની જરૂદ્રરયાતો પ ૂરી કરી અને જેઓને સુિાતાચ આપિા ગયો હતો તેઓ
માટે બોજરૂપ બનયો નહીં.
દાઉદ, દાવનયેલ અને પાઉલ – ત્રણેમાાં આપણે દુ નયિી અને આજત્મક બાબતોનો સુમેળ અને
સમનિય જોઈએ છીએ. આપણે એ તાત્પયચ પર આિવુાં પ્શે કે કામ એ દુ નયિી બાબત છે અને
દે િ સાથે ચાલવુાં એ આજત્મક બાબત છે જેને કામ સાથે કોઈ લેિાદે િા નથી કહીને અલગ કરી
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શકીએ નહીં. તમારા કાયચને દે િની સાથે ચાલિાની પ્રદ્રિયા તરીકે જોિાનુ ાં રાખો. તમારા જીિન
માટે એ દે િની યોજનાનો ભાગ છે . દાઉદ, દાવનયેલ અને પાઉલ – ત્રણેએ કાયચ ક્ુું પણ તેઓની
અભભવર્કતાને કોઈ આંચ આિિા દીધી નહીં! તમારુાં કાયચ “આજત્મક” છે કેમ કે દે િ પણ કાયચ કરે
છે .
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4. તિશ્વાસીઓને કાર્ય અંગે આદે શ આપિામાાં આવ્ર્ો છે
નિા કરારમાાં, પ્રભુ ઇસુ ભિસ્તે વિશ્વાસીઓને સમગ્ર દુ વનયામાાં જઈને સુિાતાચ પ્રગટ કરિા
માટે મહાન આદે શ આપયો. નિા કરારની માં્ળીએ આ આદે શના સાંદભચમાાં એિો અભભગમ
અપનાવયો હોત કે દરે ક વિશ્વાસી વયસ્ક્તએ “દુ નયિી” કાયચ છો્ી દઈને માત્ર સુિાતાચ પ્રચાર
કરિાનુ ાં જ કાયચ કરિાનુ.ાં પરાં ત,ુ પાઉલ વિશ્વાસીઓને જે કાયચ કરિાનુ ાં કહે છે તેની નોંધ લેિી
ખ ૂબ જ રસપ્રદ છે .

િમારા પોિાનાાં હાથોથી કામ કરો
એફેસી 4:28
ચોરી કરનારે હિેથી ચોરી ન કરિી; પણ િેને બદલે પોિાને હાથે ઉદ્યોગ કરીને સકૃત્ર્ો કરિા, જેથી જેને જરૂર
છે િેને આપિાને પોિાની પાસે કઈ હોર્.

ચોરી કરનારે હિેથી ચોરી કરિી નહીં પણ પોતાને હાથે કામ કામ કરવુ.ાં તેણે પોતાને હાથે
કામ કરવુ,ાં જે સારુાં કૃત્ય છે તે કરવુ,ાં જેથી તેની પોતાની જરૂદ્રરયાતો માટે પુરતુ હોય અને
બીજાઓને પણ આપી શકે. અત્રે પાઉલ વિશ્વાસીઓને પોતાના હાથથી કામ કરિાની દ્રકિંમત
અને મહત્િ સમજાિે છે . પાઉલ એ સ ૂચના પણ આપે છે કે જે યોગ્ય અને સારુાં છે તે કામ
કરવુ.ાં એનો અથચ એ થાય છે કે વિશ્વાસીઓએ અપ્રામાભણક અને ભ્ાં ૂ ા કામ કરિા જોઈએ નહીં.

કાર્ય કરો કે જેથી કશાની ખોટ પડે નહીં
1 લો થેસ્સાલોનીકી 4:11-12

11 અને જેમ અમે િમને આજ્ઞા આપી િેમ શાાંિ રહેિાને, પોિપોિાના જ કામ કરિાને અને પોિાને હાથે
ઉદ્યોગ કરિાને ર્ત્ન કરો;

12 જેથી બહારનાઓની સાથે િમે સભ્ર્િાથી િિો અને એમ િમને કશાની અગત્ર્ રહેશે નહીં.

પાઉલ વિશ્વાસીઓને પોતાના હાથે કાયચ કરિા કહે છે કે જેથી જેઓ વિશ્વાસમાાં આવયા નથી
તેઓને અયોગ્ય િતચન અંગેના આક્ષેપ કરિાની તક મળે નહીં. એ પણ નોંધવુાં જોઈએ કે
આપણાાં પોતાના હાથે કાયચ કરિાને કારણે આપણી જરૂરીયાતો પ ૂરી થઈ શકે છે અને કશાની

ખોટ પ્તી નથી. કેટલાક લોકો ઘરે જ બેસી રહે છે અને તેઓની જરૂરીયાતો ઈશ્વર દ્વારા પ ૂરી
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પા્િામાાં આિે તેવ ુાં ઈચ્છે છે . એ સત્ય છે કે દે િે આપણને ખાતરી આપી છે કે તેઓ તેમ ના
મદ્રહમાની સાંપત પ્રમાણે આપણી પ્રત્યેક જરૂદ્રરયાત પ ૂરી પા્શે(દ્રફભલવપ 4:19). પરાં ત ુ એ પણ
એટલુાં જ સત્ય છે કે દે િે પોતાના િચનોમાાં આપણને કામ કરિા અંગે કીધુાં છે . આ રીતે
આપણને સાંકેત આપિામાાં આિે છે કે આપણાાં કાયચનો દે િ એક ચેનલ તરીકે ઉપયોગ કરીને

આપણી જરૂરીયાતો પ ૂરી પા્નાર છે . દે િ આપણાાં કાયચની ચેનલ દ્વારા આપણી જરૂદ્રરયાતો
પ ૂરી પા્ે છે તે બાબત કાગ્ા દ્વારા નાણાાં પ ૂરા પા્િા જેટલુાં જ અલૌદ્રકક છે ! તે નારી આંખે
જોઈ શકાતુ ાં નથી, પણ અલૌદ્રકક છે , કારણ કે તે એ જ દે િ છે જે પ ૂરુાં પા્ે છે . યાદ રાખીએ

કે એ માત્ર દે િની કૃપા અને દ્રદવય વયિસ્થા છે જે આપણી નોકરીને સલામત રાખે છે , ચાલુ
રાખે છે , મહેનતાણુાં આપે છે અને આપણી સમગ્ર વયાિસાવયક કારદ્રકદી દરમ્યાન આપણને
વ ૃદ્ધદ્ધ પમા્ે છે .
કેટલાક લોકો દે િ પાસે પોતાની જરૂદ્રરયાતો પ ૂરી કરિામાાં આિે તેિી અલૌદ્રકક અપેક્ષા રાખે
છે જેમ કે સામે ચાલીને કોઈ આિશે અને તેમના હાથમાાં નાણાાં મ ૂકશે અથિા અચાનક કોઈ
ચેક તેમના બેનક ખાતામાાં જમા થઈ જશે. જયારે આ પ્રમાણે બનતુ ાં નથી ત્યારે તેઓને નિાઈ

લાગે છે કે ઈશ્વર શા માટે પ ૂરુાં પા્તાાં નથી. અલબત્ત દે િ તો રાહ જોતાાં હોય છે આિી અપેક્ષા
રાખનાર લોકો કોઈ કાયચની ચેનલ કે માધ્યમમા જો્ાઈ કે જેથી તેઓની જરૂદ્રરયાત પ ૂરી
પા્િામાાં આિે. કેટલાક દ્રકસ્સામાાં, દે િ ઈચ્છે છે કે તેઓ કોઈ નોકરી સ્િીકારે અને થો્ો
સમય તેમાાં કામ કરે . આ કાયચ કે નોકરી દે િ દ્વારા જરૂરીયાતો પ ૂરી પા્િાની ચેનલ હોય શકે
છે .

જો િમે કામ નથી કરિાાં, િો િમારે ખાવ ાં નહીં!
2 જો થેસ્સાલોનીકી 3:7-12

7 કેમ કે કેિી રીિે અમારાં અનકરણ કરવ ાં િે િમે પોિે જાણો છો; કેમ કે અમે િમારી સાથે [રહીને] અર્ોગ્ર્
રીિે િત્ર્ાય નહોિા;

8 અમે કોઈ માણસન ાં અન્ન મફિ ખાધ ાં નહોત;ાં પણ િમારામાના કોઈને બોજારૂપ ન થઈએ માટે અને રાિદદિસ
મહેનિ િથા કષ્ટથી ઉધ્ર્ોગ કરિાાં હિા;

9 અમને અતધકાર નહોિો, એટલા માટે નહીં, પણ િમે અમારાં અનકરણ કરો માટે અમે િમને નમ ૂનો આપ્ર્ો
હિો.

10 કેમ કે અમે િમારી પાસે હિા ત્ર્ારે પણ અમે [િમને] એિી આજ્ઞા કરી હિી કે, જો કોઈ માણસ કામ ન કરે ,
િો િેને ખિડાિવ ાં પણ નહીં.

11 કેમ કે િમારામાના કેટલાએક સ્િચ્છાંદીપણે ચાલે છે , િેઓ કઈ ઉધ્ર્ોગ કરિાાં નથી, પણ ઘાલમેલ કરે છે ,
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એવ ાં અમારા સાાંિળિામાાં આિે છે .

12 હિે એિા માણસોને આપણાાં પ્રભ ઇસ ભિસ્િને મને આજ્ઞા કરીએ છીએ િથા સલાહ આપીએ છીએ કે, િેઓ
શાાંતિથી ઉધ્ર્ોગ કરીને પોિાન ાં રળેલાં ખાર્.

નિા કરારમાાં આપણને આદે શ આપિામાાં આવયો છે આળસુ બનીને બેસી રહેિા અને કશુાં
નહીં કરિાને બદલે કામ કરીને પોતાનો ખોરાક જાતે કમાઈને ખાિો. કાયચ કરવુાં એ નિા
કરારનો વિશ્વાસીઓને આદે શ છે .

િમારા કટાં બની જરૂરીર્ાિો પ ૂરી પાડિી
1 લો તિમોથી 5:8

પણ જે માણસ પોિાની ને તિષેશે કરીને પોિાના કટાં બની સાંિાળ રાખિો નથી, િેણે તિશ્વાસનો ત્ર્ાગ કર્ો છે ,
િેમ સમજવ;ાં િે િો અતિશ્વાસી કરિાાં પણ ભડ
ાં ૂ ો છે .

જેઓ પ ૂણચ સમયની સેિાને માટે તે્ાયેલા છે તેઓને હુ ાં પ્કાર આપિા માાંગ ુ છુાં. સેિક,
કેટલીક બાબતો એિી છે જે તમારે મગજમાાં રાખિાની જરૂર છે ; દે િે તમને તેના િચનો થકી
કેટલીક જિાબદારીઓ આપી છે જે તમારે વનભાિિાની છે . તે પૈકી એક જિાબદારી તમારા

કુ ટુાંબનુ ાં ભરણપોર્ણ કરિા અંગેની છે . દે િના ઘણા બધા સેિક સેવિકાઓ પોતાની નોકરી કે

કામ છો્ીને વિશ્વાસથી જીિિાનો દાિો કરે છે . વિશ્વાસથી જીિિાનો અથચ એ નથી થતો કે
નોકરી કે કામ છો્ી દે વ.ુાં નોકરી કે કામ ટકાિી રાખિા માટે વિશ્વાસની જરૂર છે . ક્યારે ક લોકો

નોકરી કે કામ છો્ીને પ ૂણચ સમયની સેિામાાં જો્ાય છે અને પછી પોતાના કુ ટુાંબના

ભરણપોર્ણ માટે સાંઘર્ચ કરે છે . હુ ાં કોઈ એિા ચોક્કસ સમયગાળાની િાત નથી કરતો કે જયાાં

આપણે બધા મ ૂશ્કેલી અનુભિીએ છીએ. અલબત્ત, પ ૂણચ સમયની સેિામાાં હોિાને કારણે,
દ્રદિસોના દ્રદિસો કે મદ્રહનાઓ સુધી, જો તમે તમારી અને તમારા કુ ટુાંબની મ ૂળભ ૂત
જરૂદ્રરયાતોને પ ૂરી કરી શકતા નથી તો તમારે કોઈ નોકરી કે કાયચ શોધી લેવ ુાં જોઈએ અને
તમારી સેિા પગભર અને સ્સ્થર થાય ત્યાાં સુધી તે કરવુાં જોઈએ. તેથી પ ૂણચ સમયની સેિામાાં
જો્તા પહેલા એ સુવનવિત કરી લેવ ુાં જોઈએ કે તમારી અને તમારા કુ ટુાંબની નાણાકીય
જરૂરીયાતો પ ૂરી કરિા તમે સક્ષમ છો. જયાાં સુધી તમે તમારી પત્ની અને બાળકોની

જરૂરીયાતો પ ૂરી કરિા માટે સક્ષમ નથી ત્યાાં સુધી તમારે લગ્ન કરિા જોઈએ નહીં. દે િની
એિી ઈચ્છા છે કે તમે તમારા કુ ટુાંબ પ્રત્યે જિાબદાર બનો.

મારી સાક્ષી
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બેંગલોર ખાતેના મારા શાળા સમયના િર્ો દરમ્યાન, હુ ાં ભિસ્તની સેિા માટે ખ ૂબ જ ઉત્સાદ્રહત
હતો. હુ ાં પ્રાથચના કરતો કે દસમુાં ધોરણ પાસ કરીને તરત જ હુ ાં પ ૂણચ સમયની સેિામાાં જો્ાઈ

જઈશ. દસમુાં ધોરણ પાસ કયાચ પછી મે મારા માતવપતાને મ ૂશ્કેલીમાાં મ ૂકી દીધા અને આગ્રહ
કયો કે મારે આગળ ભણવુાં નથી પણ બાઇબલ કોલેજમાાં જો્ાવુાં છે . જેથી મેં બાઇબલ કોલેજ
શોધિાનુ ાં શરૂ ક્ુું અને પ ૂના ખાતે આિેલી બાઇબલ કોલેજમાાં પ્રિેશ માટે અરજી કરી.
બાઇબલ કોલેજમાથી જિાબ મળયો કે પ્રિેશ માટે મારી ઉંમર નાની છે અને બારમુાં ધોરણ

પાસ હોય તો જ પ્રિેશ મળે . બાઇબલ કોલેજના પત્રએ મને વનરાશ કરી દીધો. જો કે માત્ર
બે િર્ચની જ િાત હતી તેથી મેં નક્કી ક્ુું કે બારમા ધોરણ પછી હુ ાં બાઇબલ કોલેજમાાં પ્રિેશ
માટે પ્રયત્ન કરીશ અને આગળના અભ્યાસ માટે શાળામાાં પ્રિેશ મેળિી લીધો.

અલબત્ત, આ બે િર્ો દરમ્યાન મારા જીિનમાાં કેટલીક બાબતો બની. હુ ાં બેંગલોરમાાં એક
ચચચમા ભાગ લેતો હતો જયાાં મેં એક બાબતની નોંધ લીધી. ત્યાાં મેં લોકોના બે સમ ૂહોને જોયાએક જૂથના લોકો દરે ક રીતે માં્ળીમાાં સદ્રિય રીતે ભાગ લઈને સેિા કરતાાં હતા જયારે બીજા
જૂથના લોકો, જે મોટી સાંખ્યામાાં હતા, તેઓ માં્ળીમાાં ભાગ લેતા હતા પણ બીજુ ાં કઈ કરતાાં
ન હતા. બીજા જૂથમાાં મોટે ભાગે વિદ્યાથીઓએ અને વયિસાવયકો હતા કે જેઓ સેિામાાં વનષ્ટિય
હોિા અંગે બહાના કાઢતા કેમ કે તેઓ માનતા હતા કે તેઓના કાયચને લીધે તેઓ ખ ૂબ જ

વયસ્ત રહેતા! મને આિયચ થતુ ાં કે શા માટે તેઓ માં્ળીની સેિાકીય પ્રવ ૃવતઓમાાં સામેલ થતાાં
ન હતા. આ એ સમય હતો કે કે જયારે મારા હ્રદયમાાં સાંકલ્પ િઢ થિા લાગ્યો હતો. હુ ાં િઢ
વનિયી થિા લાગ્યો કે મારા જીિન દ્વારા લોકોને એ બતાિવુાં જોઈએ કે કોઈ વયસ્ક્તને પોતાની
કારદ્રકદી, નોકરી, “સામાનય જીિન” બધુ જ હોિા છત્તા તે દે િની સેિા કરી શકે છે . જેથી
બારમા ધોરણનો અભ્યાસ પ ૂરો કયો ત્યાાં સુધીમાાં તો મારો બાઇબલ કોલેજમાાં જિાનો ઉત્સાહ
જાણે કે ઠાં્ો પા્િા લાગ્યો અને જીિનમાાં કઈક જુ દા પ્રકારનો હેત ુ ઉભરિા લાગ્યો.

આ સમય દરમ્યાન, દે િે મારા હ્રદયમાાં વનિય મ ૂક્યો કે મારે બેંગલોર શહેરમાાં એક મજબ ૂત
માં્ળીનુ ાં વનમાચણ કરવુાં કે જેના દ્વારા સમગ્ર ભારત દે શને જીતી શકાય અને અનય દે શોને સેિા
માટે પ્રભાવિત કરી શકાય. આમ મેં બારમા ધોરણનો આભ્યાસ પ ૂરો કયો અને મારા

માતવપતાએ મને મનીપાલ ખાતે ઈજનેરી કોલેજમાાં અભ્યાસ માટે મોકલી આપયો. તે દરમ્યાન
મારો અભ્યાસ મને ક્યારે ય બોજરૂપ કે અ્ચણરૂપ ન લાગ્યો અને મને સમજણ આિિા
લાગી કે મારો અભ્યાસ એ ઈશ્વરની દ્રદવય વ્ ૂહરચનાનો એક ભાગ છે . એવુાં એટલા માટે થ્ુાં
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કે મારો અભ્યાસ ચાલુ રહેિાને કારણે મને અનુભિ થયો કે હુ ાં દે િના રાજયને માટે ઘણા
બધા લોકોના સાંપકચ માાં આિી શક્યો.

મનીપાલ ્ુવનિવસિટીના કેમ્પસમાાં, હુ ાં ભારતભરના અને અનય દે શોના અસાંખ્ય વિધ્યાથીઓના

સાંપકચ માાં આિી શક્યો. મને ખાતરી છે કે મનીપાલ ્ુવનિવસિટીના કેમ્પસમાાં અભ્યાસ કરિા
પાછળ એક આજત્મક હેત ુ હતો.

ત્યાાં જ મારા હ્રદયે દે િની સેિા કરિા અને આત્માઓ જીતિા માટે વનણચય કયો. ઈજનેરી

કોલેજના ત્રીજા િર્ચના અભ્યાસ દરમ્યાન, 1989 ના જાન્ુઆરીમાાં, દે િે વિધ્યાથી સાંગતની
સ્થાપના કરિાના મારા પ્રયત્નોમાાં મને મદદ કરી જે પાછળથી સ્થાવનક માં્ળીમાાં તબદીલ
થ્ુાં જે હાલમાાં પણ કાયચરત છે . મને મારો અભ્યાસ ક્યારે ય બોજારૂપ, અવનિાયચ દૂ ર્ણ કે
બાંધન લાગ્યા નથી. મને મારો અભ્યાસકાળ એક િાહન, દે િની દ્રદવય વ્ ૂહરચના અને ભાવિ
સેિા માટેની તૈયારીની પ્રદ્રિયા સમાન જ લાગ્યો છે . ઈજનેરી કોલેજનો મારો સ્નાતક કક્ષાનો
અભ્યાસ પ ૂરો કયાચ પછી, મેં મારો આગળનો અભ્યાસ ચાલુ રાખિાનો વનણચય કયો. અમેદ્રરકા
ખાતે ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે જિા મારા માતવપતાએ મને મદદ કરી. અમેરીકામાાં ક્લીિલેન્,
ઓહાયો ખાતેની જે કોલેજમાાં મેં ઈજનેરી વિભાગમાાં પ્રિેશ લીધો હતો તે અમેદ્રરકાની પ્રથમ

ત્રણ કોલેજો પૈકી એક હતી. ઈશ્વરની કૃપાથી બીજા સેમેસ્ટરમાાં મને ત્રીજા ભાગની અને ત્રીજા
સેમેસ્ટરથી સમગ્ર અભ્યાસ દરમ્યાન મને પ ૂરે પ ૂરી વશટયવ ૃવત મળી.
્ુવનિવસિટીમાાં અભ્યાસ અને સાંશોધન દરમ્યાન, હુ ાં વિધ્યાથીઓની એક નાની આંતરરાટરીય

સાંગત શરૂ કરી શક્યો કે જેમાાં ભારત, ઇન્ોનેવશયા અને મલેવશયાના વિધ્યાથીઓ હતા.
પછીથી, હુ ાં ન્ુ જસી ખાતે ગયો જયાાં હુ ાં કોદ્રરયન દ્રિિયન ફેલોવશપમાાં જો્ાયો કે જેમાાં 200
કરતાાં િધુ વિધ્યાથીઓ હતા. કોદ્રરયન વિધ્યાથીઓ જે ભસ્ક્તભાિથી પ્રાથચના કરતાાં હતા તે
જોવુાં ખ ૂબ જ આહલાદક હતુ.ાં
આ સમય દરનયાન, મેં મારી કોલેજ કેમ્પસની બાજુ માાં જ એક આદ્રિકન-અમેદ્રરકન માં્ળીમાાં
વનયવમત સેિા આપી. આ માં્ળીમાાં લગભગ એક િર્ચ સુધી દર બુધિારે રાત્રે વશક્ષણ અને
રવિિારની અને તાંબ ુ ભસ્ક્તસભાઓમાાં મેં િચનની પણ સેિાઓ આપી.

મારી પત્ની, એમી, સાથે લગ્ન થયા પછી તે પણ મારી સાથે ભારતથી અમેદ્રરકા આિી અને
મેં કોલેજ કેમ્પસ છો્ીને સૉફ્ટિેર વયાિસાવયક તરીકે નોકરી શરૂ કરી. આ સમય દરમ્યાન,
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મેં અને એમીએ બીજા એક દ્રહસ્પેવનક ્ુગલની સાથે મળીને ન્ુ જસીના બ્રનસિીક ખાતે
દ્રહસ્પેવનક માં્ળીની સ્થાપના કરી. તદ્દન વિભભન્ન પાિાદ ભ ૂવમકાઓ ધરાિતા અને વિપરીત

સાંસ્કૃવતના લોકો સાથે કામ કરિાનો એ એક અદ્દભ ૂત અને આનાંદદાયક અનુભિ હતો. ભાવિ
સેિાને માટે આ એક જાણે કે તાલીમનુ ાં મેદાન હતુ.ાં આ એટલા માટે શક્ય બન્ુાં હતુ ાં કેમ કે હુ ાં
મારા ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે અમેદ્રરકા ગયો.

1998માાં અમે ન્ુ જસીથી વશકાગો શહેરમાાં રહેિા માટે ગયા. 1999માાં ભારતની એક સેિાકીય
મુસાફરી દરમ્યાન, મને અનુભિ થયો કે અમારે હિે ભારત ખાતે સ્થાયી થિાનો અને અમારા

હ્રદયમાાં ભારત માટે જે દશચન છે તેને આગળ ધપાિિાનો સમય થઈ ગયો છે . જેથી અમે
ભારતના બેંગલોર ખાતે સ્થાયી થિા માટે જાન્ુઆરી 2001નો સમય નક્કી કયો. અમે જયારે
વશકાગોથી બેંગલોર જિા માટેની તૈયારી શરૂ કરી, અમારી મુખ્ય ભચિંતા એ હતી કે ભારતમાાં
સેિા કરિા માટે સાંસાધનો કેિી રીતે પ્રાપત કરિા. અમે વશકાગોની ખ ૂબ નાની માં્ળીનો
દ્રહસ્સો હતા. અમારૂ સેિા અંગેન ુ ાં જે વિશાળ દશચન હતુ ાં તેની નાણાકીય જરૂદ્રરયાતો પ ૂરી કરિા
તે માં્ળી સક્ષમ નહોતી. જેમ જેમ મે પ્રભુની ઈચ્છા શોધિાની કોવશશ કરી તેમ તેમ મારા
હ્રદયમાાં સ્પટટ થતુ ાં ગ્ુાં કે ઈશ્વર એવુાં ઈચ્છે છે કે ભારત પરત ફયાચ પછી પણ મારે મારો

સૉફ્ટિેર વયિસાય ચાલુ જ રાખિો. ઈશ્વર તાફથી મને કોઈ ચોક્કસ દ્રદશા વનદે શ મળયા
નહોતા કે મારે મારી વયાિસાવયક કારદ્રકદીને છો્ી દે િી. િર્ો વિતતા, ખાસ કરીને અમેદ્રરકા
ખાતેના પાછલા િર્ોમાાં મને એિી તીવ્ર ઈચ્છા થઈ કે મારે ભિસ્તી વસદ્ધાાંતો પર આધાદ્રરત
એક સૉફ્ટિેર કાંપની સ્થાપિી જોઈએ કે જેની આિકનો ઉપયોગ ઈશ્વરના રાજયની વ ૃદ્ધદ્ધ માટે

થઈ શકે. લાાંબા સમય સુધી આ ઈચ્છા મારા હ્રદયમાાં વ ૃદ્ધદ્ધ પામતી ગઈ, પરાં ત ુ મને ખબર
નહોતી કે ક્યારે અને કેિી રીતે આ કાયચ શરૂ કરવુ.ાં
આખરે , અમારે ભારત જિાનો સમય આિી ગયો. 2000ના દ્ર્સેમ્બર મદ્રહનામાાં, એક મહાન
અને વિશાળ દશચન સાથે અમે અમેદ્રરકા છો્્ુાં પણ અમને ખબર નહોતી કે જે સેિા અમે
કરિા જઈ રહ્યા છીએ તે માટે ભરપ ૂર નાણાાં ક્યાથી આિશે. અમેદ્રરકા ખાતેના અમારા સાથી
વમત્રો અમારી સેિાને નાણાકીય મદદ કરતાાં હતા, પરાં ત ુ અમારા વિશાળ દશચન અને
જરૂદ્રરયાતો માટે તેમની મદદ પ ૂરતી નહોતી.
અમે બેંગલોર ખાતે પહોંચ્યા પછી, ઈશ્વરે અમને 2001ના જાન્ુઆરી માદ્રહનામાાં સૉફ્ટિેર

સવિિસ કાંપની શરૂ કરિા માટે મદદ કરી. 2001ના ફેબ્રઆ
ુ રી મદ્રહનામાાં એક નાનક્ી શરૂઆત
રૂપે અમે મારા વપતાજીના ઘરમાાં જ માં્ળી સ્થાપી. સૉફ્ટિેર સવિિસ કાંપનીના દશાાંશમાથી
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માં્ળીની જરૂદ્રરયાતો પ્રાપત થિા લાગી અને આ નાણાાં દ્વારા ઘણુાં બધુ કાયચ કરિા લાગ્યા,
અમે એક ભા્ાની જગ્યા લીધી, જરૂરી સાધનો ખરીધ્યા, પુસ્તકો છાપયા, અને તેન ુ ાં મફત
વિતરણ ક્ુ,ું કેબલ ટીિી પર પ્રસારણ શરૂ ક્ુ,ું અને અનય સેિા સાંસ્થાઓને મદદ પણ કરિા

લાગ્યા. અમારુાં દશચન મોટુ ાં હતુ,ાં પરાં ત ુ નાણાને અભાિે અમારા હાથ બાંધાયેલા ન હતા. નિી
નિી સેિાઓ શરૂ કરિા માટે અમારી પાસે પ ૂરતા પ્રમાણમાાં અને તેથી િધુ માત્રામાાં સાંસાધનો
હતા.

ભ ૂતકાળ તરફ િષ્ટટ કરતાાં, હુ ાં કહી શકુ ાં છુાં કે મારા અભ્યાસ અને વયિસાય થકી ઈશ્વરે મને

સેિાને માટે તૈયાર કયો. દે િનુ ાં કાયચ કરિા માટેની તકો મારા અભ્યાસ અને વયિસાય સાથે
ખ ૂબ જ ઘવનટઠ રીતે એકીકૃત હતી. હુ ાં પ ૂરી રીતે સહમત છુાં કે કાયચ એ દે િની ઈચ્છા અને
હેતઓ
ુ ને પદ્રરપ ૂણચ કરિા માટેન ુ ાં િાહન છે , દે િની દ્રદવય વ્ ૂહરચના કે યોજના છે .

ઈશ્વર તમને જે કાયચ કરિા માટે કહે છે તે તમે કરો છો ત્યારે તમારુાં કાયચ તમને અ્ચરૂપ,
બોજરૂપ કે અવનિાયચ દૂ ર્ણ સમાન લાગતુ ાં નથી. જયારે કોઈ કાયચ કરિા માટે ઈશ્વર તમને

તેડુાં આપે છે ત્યારે તે કાયચને ક્યારે ય અ્ચરૂપ, બોજરૂપ કે અવનિાયચ દૂ ર્ણ સમાન ગણશો
નહીં. પ ૃથ્િી પર દે િના હેતઓ
ુ ની પદ્રરપ ૂણચતા માટે તેને એક વ્ ૂહરચના કે યોજના તરીકે
જોિાનુ ાં શરૂ કરો.
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5. સાિ ર્ોગ્ર્ અભિગમો
એફેસી 6:5-10

5 દાસો, જેમ ભિસ્િને [આધીન થાઓ છો] િેમ દે હ પ્રમાણે જેઓ િમારા ધણીઓ છે િેઓને બીકથી િથા
કાં પારીસદહિ તનખાલસ હ્રદર્થી આધીન થાઓ;

6 માણસોને પ્રસન્ન કરનારાઓની પેઠે દે ખરે ખ હોર્ ત્ર્ાાં સધી જ ચકરી કરનારાની રીિે નહીં, પણ ભિસ્િના
દાસોની પેઠે, જીિથી દે િની ઈચ્છા પ ૂરી કરો;

7 માણસોની ચકરી નહીં, પણ જાણે િે પ્રભની હોર્ િેમ સમજીને ખશીથી કરો;

8 જી કોઇ કઈ સારાં કરશે, િે દાસ હોર્ કે સ્િિાંત્ર હોર્, પણ પ્રભ િેને િે જ પ્રમાણે બદલો આપશે એમ સમજો.

9 િળી, ધણીઓ, િમે િેઓની સાથે એમ જ િિો, ધમકી [આપિાન]ાં છોડી દો; અને આકાશમાાં િેઓનો િેમ જ
િમારો પણ [એક જ] ધણી છે , અને િેની પાસે પક્ષપાિ નથી [એમ જાણો].

10 છે િટે, [હાં કહાં છાં], પ્રભમાાં િથા િેના સામથ્ર્યના બળમાાં શક્તિમાન થાઓ.
કલોસ્સી 3:22-25

22 દાસો, િમે માણસોને ખશ કરનારાઓની પેઠે નહીં, અને દે ખરે ખ હોર્ ત્ર્ાાં સધી નહીં, પણ ખરા િાિથી,
અને પ્રભથી ડરીને, પૃથ્િી પરના િમારા ધણીઓની સિય િાિે આજ્ઞાઓ પાળો.

23 માણસોને સારાં નહીં પણ જાણે પ્રભને સારાં છે , એમ સમજીને જે કઈ િમે કરો, િે સઘળાં ખરા દદલથી કરો.
24 કેમ કે િમે જાણો છો કે પ્રભ પાસેથી િમને િારસાનો બદલો મળશે; િમે િો પ્રભ ભિસ્િની સેિા કરો છો.
25 જે ભડ
ાં ૂ ાં કરે છે િેને િેની ભડ
ાં ૂ ાઈન ાં ફળ મળશે; અને [પ્રભને ત્ર્ાાં] પક્ષપાિ નથી.

ઉપર દશાચિેલ શાસ્ત્રના બે વિભભન્ન ભાગો સ ૂચના તરીકે એકસમાન રીતે સ ૂચક છે . આપણાાં આ
સમયમાાં માભલક અને ચાકરની વયિસ્થા નથી. અલબત્ત આપણે માભલકને “નોકરી આપનાર”
અને ચાકરને “નોકરી કરનાર” એ રીતે સમજીશુાં તો આપણે હાલની વયિસ્થા મુજબ સુસગ
ાં ત
રહેશે.

પાઉલ કાર્ય અંગે સાિ અભિગમો રજૂ કરે છે
પાઉલ આપણને જણાિે છે કે નોકરી કરનારે નોકરી અપનારની આજ્ઞાનુ પાલન કરિાનુ ાં છે .

એનો અથચ એ થાય કે આપણે કાયચ સ્થળે જે નીવતવનયમો છે તેને અનુસરિા માટે બાંધાયેલા
છીએ.
તેથી આપણાાં નોકરીદાતા તરફે આપણને માન અને મરતબો (ભય અને કાંપારી) હોિા જોઈએ.
કાયચસ્થળે જેઓ આપણાાં અવધકારી કે ઉપરી છે તેઓની વિરુ દ્ધ બળિો કરિો કે એવુાં માનવુાં કે

તેઓ કરતાાં આપણે િધુ કાબેલ છીએ તેને બદલે તેઓને માટે આપણે માન અને મરતબો
રાખિા જોઈએ.
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પાઉલ હેતોની શુદ્ધતા વિર્ે, “ખરા હ્રદયથી” કે “ખરા ભાિથી” વિર્ે િાત કરે છે . તમારા કાયચ
પ્રવત પ્રમાભણક બનો. “પ્રમાભણક” કે “ખરા ભાિથી” શબ્દો ગ્રીક ભાર્ાના શબ્દ પરથી આિે છે
જેનો અથચ પણ “ઢાાંકવપછો્ા િગર” કે “સ્િાથી” એિો થાય છે . જેનો અથચ કરી શકાય કે
“ઉદરતથી, દયાળુતા, દાનશીલતા, વનખાલસતા”,

પાઉલ સાંવનટઠા વિર્ે િાત કરે છે - જયારે આપણને કોઈ જોતુ ાં નથી ત્યારે ઉત્તરદાયી
બનિાનુ ાં કહે છે . પાઉલ કહે છે , “દે ખ રે ખ હોય ત્યાાં સુધીજ નહીં , માણસોને પ્રસન્ન
કરનારાની પે ઠે નહીં”. આ માટે ન ુ ાં પીઠબળ એ છે કે હકીકતમાાં આપણે ભિસ્તના

નોકદ્રર યાતો છીએ. એ સમજવુાં ખ ૂબ જ મહત્િનુ છે કે પહેલા આપણે ભિસ્તના નોકદ્રર યાતો
અને પછી આપણે જે તે કાં પ ની કે સાંસ્થાના નોકદ્રર યાતો છીએ. આપણાાં કાયચ સ્થળો પર ,
આપણે ભિસ્તના નોકદ્રર યાતો છીએ. આપણે ભિસ્તને આપણાાં કાયચ દ્વારા રજૂ કરીએ છીએ
અને “ દે િ આપણને જુ એ છે , માણસો આપણને જોતાાં નથી” એિી રીતે કાયચ કરીએ છીએ
કે મ કે આપણે દે િ ને માટે કાયચ કરીએ છીએ. ભિસ્ત , જે આપણો મુખ્ય નોકરીદાતા છે જે

આપણને જુ એ છે . ભિસ્ત જુ એ છે કે આપણે સમયસર કામ પર જઈ છીએ. ભિસ્ત આપણી
વનયવમતતા , આપણી હાજરી , ગે ર હાજરી બધુ જ જૂ એ છે . આપણે માાંદા હોિાનુ ાં કારણ
જણાિીને અનય કામ અથે લીધે લી રજા વિર્ે પણ તે બરોબર જાણે છે . શુાં આપણે આપણુાં
કાયચ સાચી રીતે કરીએ છીએ કે સમય વયતીત કરીએ છીએ ? આપણે જેટલાાં “શોટચ કટ”
લે િાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ એ બધુ જ તે જાણે છે .પ્રભુ એ પણ જૂ એ છે કે આપણે કે િા
ખોટા વનિે દ નો કે જૂ ઠાાં અહેિાલો વિગે રે વિગે રે રજૂ કરીએ છીએ.
પાઉલ કહે છે કે આપણુાં કાયચ એ રીતે કરવુાં જોઈએ કે જાણે આપણે “દે િની ઈચ્છા પ્રમાણે”
આપણાાં હ્રદયથી કરતાાં હોઈએ. આપણને જે કઈ કાયચ સોંપિામાાં આવ્ુાં છે તેને પ ૂરા હ્રદયથી
કે ખાંતથી કરવુાં જોઈએ. અ્ધા હ્રદયથી કે અધકચરુાં કાયચ કરવુાં જોઈએ નહીં. જે તમને

કહેિામા આવ્ુાં છે તે પ ૂરુાં કરો. તમારી બધી જ કુ શળતાથી કાયચ કરો. જેમ તમે ભિસ્ત માટે
કાયચ કરો છો તે રીતે કરો.
પાઉલ િધુમાાં કહે છે કે કાયચને “સેિાના ભાિથી” કરો. તમારુાં કાયચ આનાંદથી કરો, બ્બ્ાટ
કે કચિાટથી નહીં. મેસેજ બાઈબલમાાં આ પ્રમાણે શબ્દો છે : “તમારા ચહેરા પર સ્સ્મત સાથે
કાયચ કરો, હાંમેશા યાદ રાખો કે તમે દે િની સેિા કરો છો પછી ભલે કોઈ પણ વયસ્ક્ત કે
અવધકારી તમને એ કાયચ કરિા માટે આદે શ આપતુ ાં હોય.”
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છે લ્લે પાઉલ કહે છે , “બદલા માટે દે િની તરફ જુ ઓ.” જયારે તમે તમારુાં ઉત્તમ કાયચ ક્ુું છે
ત્યારે તેના બદલા માટે તમે સુવનવિત રહો કેમ કે ભિસ્ત જ તમારો ખરો નોકરીદાતા છે . જયારે

બદલા માટે તમે ભિસ્ત ભણી જુ ઓ છો ત્યારે તમે આ જગતના લોકોની જેમ િતચતા નથી.
જગતમાાં લોકો કાયચસ્થળે આગળ િધિા માટે ગતક્ાાં કરે છે . પણ વિશ્વાસી તરીકે , આપણે
શાાંત અને સૌમ્યતાથી આપણુાં ઉત્તમ આપીને કાયચ કરે જિાનુ ાં છે . આકાશોનો દે િ આપણને
જરૂર બદલો આપશે. જયારે ઈશ્વર આપણને કાયચસ્થળે બઢતી આપિા માાંગે છે , ત્યારે આપણી
આ્ે કોઈ વયસ્ક્ત આિી શકતો નથી. અને યાદ રાખો કે આ જગતમાાં તમારો બદલો આિિાનો
હજી બાકી છે . જયારે બીજી તરફ, સ્િગચમાાં, તમે આિશો ત્યારે તમને સાંપ ૂણચ બદલ આપિામાાં
આિશે!
કદાચ કોલોસી 3:22-25 જે મેસેજ બાઈબલમાાં લખિામાાં આવ્ુાં છે તે આ બાબતને િધુ
સ્પટટ અને સરળ કરે છે .
કોલોસી 3:22-25 (મેસેજ બાઇબલ)
દાસો, િમારા પૃથ્િી પરના માભલકો કહે િે પ્રમાણે કરો. અને િમે િમને સહેલાં લાગે િેવ ાં ઓછાં કાર્ય ન કરો.

િમારા ખરા માભલક, ઈશ્વર, માટે કાર્ય કરો છો િે પ્રમાણે પ ૂરા હ્રદર્થી કરો, જ્ર્ારે િમે િારસામાાં પ્રિેશ કરશો
ત્ર્ારે િમને પ ૂણય બદલો મળશે િે અંગે તનતચિંિ રહો. હાંમેશા ર્ાદ રાખો કે િમારો ખરો માભલક ભિસ્િ છે કે જેને
માટે િમે કાર્ય કાર્ય કરો છો. જે કચકચ કરનાર કામદાર હલકી કક્ષાન ાં કાર્ય કરે છે િેની પાસેથી દહસાબ માાંગિામાાં
આિશે. ભિસ્િના તિશ્વાસી િરીકે હલકા કાર્યનો ઢાાંકતપછોડો થઈ શકિો નથી.

પ ૂણય સમર્ી સેિકો માટે
એકિાર, બેંગલોરના એક ફાળકે મને પ ૂછ્ુાં કે હુ ાં મારી ઓદ્રફસમાાં કેટલા કલાક કાયચ કરુાં છુાં.

મેં કહ્ુાં કે સામાનય રીતે હુ ાં સપતાહના 40 થી 50 કલાક કાયચ કરુાં છુાં. તેમને નિાઈ લાગી ને
કબ ૂલ ક્ુું કે પ ૂણચ સમયી સેિક તરીકે તેઓ ક્યારે ક દ્રદિસના ૪ કલાક પણ કાયચ કરતાાં નથી.
હુ ાં િઢપણે વિશ્વાસ કરુાં છુાં કે પ ૂણચ સમયી સેિકોએ-પાળકો, સુિાવતિકો, અને સેિકોએ- સામાનય

જગતમાાં જે કામકાજના નીવતવનયમો અને સમયની પાબાંધી અને વશસ્તપાલન હોય છે તેન ુ ાં
અનુસરણ કરવુાં જોઈએ. તમારે સેિાને માટે દ્રદિસના કમસેકમ 8 કલાક કાયચ કરવુાં જોઈએ!
ઉત્તમ કાયચપ્રણાલી તથા વશસ્તનુ ાં પાલન સેિાના કાયચ માટે પણ થવુાં જ જોઈએ.
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6. િમારા કાર્ય અંગે ખાિરી
શાસ્ત્રમાાં કાયચ અંગે ઘણાાં બધા ખાતરીદાયક િચનો આપિામાાં આવયા છે . અગાઉના
પ્રકારણોમાાં આપણે જો્ુાં છે કે આપણાાં કાયચ માટે દેિ આપણને બદલો આપનાર છે . આ

મળનાર બદલાનો એક દ્રહસ્સો આપણે જયારે પ્રભુને સ્િગચમાાં મળીશુાં ત્યારે મળશે અને એક
દ્રહસ્સો આ જગતમાાં જ આપણને હાલ જ મળે છે . અહીં કેટલાક ખાતરીદાયક િાનાઓ દશાચિેલ
છે જેની આપણે અપેક્ષા રાખીએ છીએ.

િમારાાં હાથના કાર્ો પર આશીિાયદ
પનતનિર્મ 28:8

ર્હોિા િારી િખારોમાાં ને જેમાાં ત ાં િારો હાથ ઘાલે છે િે સિયમાાં િને આશીિાય દ દે શે; અને જે દે શ ર્હોિા િારો
દે િ અને આપે છે િેમાાં િે િને આશીિાયદ દે શે.
પનતનિર્મ 28:12

િારા દે શ પર મોસમમાાં િરસાદ મોકલિા સારાં , અને િારા હાથના સિય કામ પર આશીિાય દ આપિા સારાં ,
ર્હોિા િારે સારાં પોિાનો અખ ૂટ િાંડાર, એટલે આકાશ ઉઘાડશે; અને ત ાં ઘણી દે શજાતિઓને ઉછીન ાં આપશે,
પણ ત ાં ઉછીન ાં લેશે નહીં.

જૂના કરાર મુજબ દે િના લોકોને આ ખાતરીઓ આપિામાાં આિેલ છે . જૂના કરારના એ દે િ
નિા કરારના પણ દે િ છે . કરાર બદલાયેલ છે , પણ કરારનો કરનાર દે િ, તેમનુ ાં હ્રદય,
પોતાના લોકોને આશીિાચદ્રદત કરિાની તેમની ક્ષમતા જરાપણ બદલાયેલ નથી. જેથી જરા
સરખો પણ સાંદેહ રાખ્યા િગર, આપણે આપણાાં હાથના કાયો પર ઈશ્વર આપણને આશીિાચદ
આપે તેિી અપેક્ષા રાખી શકીએ છીએ. તમારી નોકરી પર દે િ આશીર્ આપે તેિી અપેક્ષા
રાખો. દરરોજ જયારે તમે તમારાાં કાયચમાાં જો્ાિા તૈયાર થાઓ છો ત્યારે આશા રાખો કે દે િ
તેને આશીિાચદ્રદત કરે !

ખાિરી પ્રભ િરફથી મળે છે
પનતનિર્મ 28:13

અને ર્હોિા િને [સિયન]ાં તશર બનાિશે, પણ પ ૂચ્છ નહીં; અને ત ાં ઉપર જ રહેશે, ને િળે રહેશે નહીં: જો ર્હોિા
િારા દે િની આજ્ઞાઓ જે આજે હાં િને ફરમાવ ાં છાં િેઓને ત ાં લક્ષ દઈને પાળે અથિા અમલમાાં આણે,

20

કાયચ પ્રવત બાઈબલનો અભભગમ

ગીિશાસ્ત્ર 75:6-7

6 કેમ કે ઉદર્થી કે અસ્િથી કે દભક્ષણથી પણ ઉન્નતિ આિિી નથી.
7 પણ ઈશ્વર છે , િે જ ન્ર્ાર્ાધીશ છે ; િે એકને નીચે પાડી નાાંખે છે અને બીજાને ઉંચો કરે છે .

દે િ તમારે િાસ્તે છે . દે િ જ તમારી પદૌન્નવત માટે જગ્યા તૈયાર કરે છે . દે િ કાયચસ્થળે તમારી
વનખાલસતાને જૂએ છે , અને તેથી દે િ જ તમારી ઉન્નવતને માટે જગ્યા તૈયાર કરશે. તમારે તે
માટે કોઈ ઘાલમેલ કરિાની જરૂર નથી, તમારાાં સહકમચચારીના પગ ખેંચિાની જરૂર નથી,

કે તમારાાં નોકરીદાતાને મસકા મારિાની પણ જરૂર નહતી. વનખાલસતાથી કાયચ કરે જાઓ ,
તમારુાં ઉત્તમ તાલાંત રજૂ કરો, અને દે િને તમારી પદૌન્નવત માટે માગચ કરિા દો. મને યાદ

છે કે જયારે હુ ાં વશકાગો ખાતે સૉફ્ટિેર કાંપની માટે કાયચ કરતો હતો ત્યારે , હુ ાં ખ ૂબ હતાશ થઈ
ગયો હતો. હુ ાં પ્રાથચના કરતો હતો, “પ્રભુ મને ઉન્નવત મળે એવુાં કઈક કરો, કેમ કે મારે કાયચ જે
કરવુાં છે તે હુ ાં પ ૂરે પર
ુ ી રીતે કરી શકતો નથી. મને વિશ્વાસ છે કે હુ ાં િધુ જિાબદારી ઉઠાિી

શકુ ાં તેમ છુાં અને ઘણા બધ કમચચારીઓને સાંભાળી શકુ ાં તેમ છુાં.” દે િના િચનો પ્રમાણે,

પદૌન્નવત દે િ તરફથી હોય છે . અચાનક જ મારા માટેના સાંજોગો બદલાઈ ગયા , અને મારા
ઉપરી અવધકારીએ મને ટીમ લી્ર બનાવયો. પદૌન્નવત દે િ તરફથી પ્રાપત થઈ!

િમારાાં કાર્યના ફળનો આનાંદ માણો
સિાતશક્ષક 3:13
િળી દરે ક મનષ્ર્ ખાર્ પીએ, ને પોિાની સિય મહેનિન સખ િોગિે એ ઈશ્વરન ાં િરદાન છે .
ગીિશાસ્ત્ર 128:1-2

1 જેઓ ર્હોિાથી ડરે છે અને િેના માગયમાાં ચાલે છે િે સિયને ધન્ર્ છે .

2 ત ાં િારે હાથે મહેનિ કરીને ખાશે; ત ાં સખી થશે, અને િારાં કલ્ર્ાણ થશે.
સિાતશક્ષક 5:18-19

18 જઓ, મનષ્ર્ને માટે જે સારાં ને શોિીત ાં મેં જોર્ ાં છે િે એ છે કે, ઈશ્વરે િને આપેલા આર્ષ્ર્ના સિય દદિસોમાાં

ખાવ ાં ને પીવ,ાં અને પૃથ્િી પર જે સઘળી મહેનિ િે ઉઠાિે છે િેમાાં મોજમઝા માણિી; કેમ કે એ જ િેનો દહસ્સો
છે .

19 િળી જેને ઈશ્વરે દ્રવ્ર્ િથા ધન આપ્ર્ ાં છે , ને િેનો ઉપર્ોગ કરિાની, પોિાનો દહસ્સો લેિાની િથા પોિાની
મહેનિથી આનાંદ માણિાની શક્તિ આપી છે , [એિા દરે ક માણસે જાણવ ાં જોઈએ કે] એ ઈશ્વરન ાં દાન છે .

પોતાના શ્રમનો આનાંદ માણિાની ક્ષમતા-પોતાના કાયચના ફળનો આનાંદ માનિો-એ દે િ
તરફથી મળે લ આશીિાચદ કે ભેટ છે . દે િ પર વિશ્વાસ કરો કે ખરે ખર તમે તમારાાં કાયચના
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ફળનો આનાંદ માણી શકો. ઘણા બધાાં લોકો સખત મહેનત કરે છે . પરાં ત ુ તેમના શ્રમનો બદલો
જાણે કે પિનથી ઊ્ી જતો હોય તેવ ુાં લાગે છે . તેમનુ ાં મહેનતાણુાં જાણે કે કાણી કોથળીમાાં
નાાંખ્્ુાં હોય તેમ નીકળી જાય છે . ઘણાાં બધાાં લોકો પાસે પુટકળ નાણાાં છે પણ શાાંવત કે આનાંદ
નથી. ઘણી બધી સાંપવત કે નાણાાં હોિા છતાાં, અસાંતોર્, કજજયા અને કચિાટ છે . આ બાબત
તમારાાં માટે ન હોિી જોઈએ. દે િ પર વિશ્વાસ કરો કે તમારાાં શ્રમનો આનાંદ, ફળ અને ખુશી
તમે માણી શકો!
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7. નિા તિશ્વમાાં કાર્ય કરવ ાં

ર્શાર્ા 65:17-25

17 જઓ, હાં નિા આકાશ િથા નિી પૃથ્િી ઉત્પન્ન કરનાર છાં; અને આગલી ભબનાઓન ાં સ્મરણ કરિામાાં આિશે
નહીં.

18 પણ હાં જે ઉત્પન્ન કરાં છાં, િેને લીધે િમે સિયકાળ આનાંદ કરો ને હરખાઓ; કેમ કે હાં ર્રૂશાલેમને આનાંદમર્
િથા િેના લોકને હષયમર્ ઉત્પન્ન કરાં છાં.

19 િળી હાં ર્રૂશાલેમથી આનાંદ પામીશ, ને મારા લોકથી હરખાઈશ; િેમાાં ફરીથી રદન કે શોકનો સાદ
સાાંિળિામાાં આિશે નદહ.

20 ત્ર્ાાંથી ફરી [થોડા] દદિસોન ાં ધાિણાં બાળક, અથિા જેના દદિસ પ ૂરા થર્ા નથી એિો ઘરડો માણસ મળી
આિશે નદહ; કેમ કે જિાન સો િરસની ઉંમરે મરશે, િથા પાપી સો િરસની િર્નો છિાાં શાતપિ થશે.
21 િળી િેઓ ઘરો બાાંધીને િેમાાં રહેશે, ને દ્રાક્ષિાડીઓ રોપીને િેમના ફળ ખાશે.

22 િેઓ બાાંધશે ને િેમાાં બીજો િસશે, એમ નદહ બને; િેઓ રોપશે ને બીજો ખાશે એવ ાં થશે નદહ; કેમ કે ઝાડના
આર્ષ્ર્ જેટલાં મારા લોકન ાં આર્ષ્ર્ થશે, ને મારા પસાંદ કરાર્ેલા પોિાના હાથોના કામોના ફળનો િોગિટો
લાાંબા કાળ સધી કરશે.

23 િેઓ નકામી મહેનિ કરશે નદહ, ને ત્રાસ પામિા સારાં પ્રજા ઉત્પન્ન કરશે નદહ; કેમ કે િેઓની પ્રજા સદ્ાાં
િેઓ ર્હોિાના આશીિાયદદિોના સાંિાન છે .

24 િેઓ હાાંક મારે ત્ર્ાર પહેલાાં હાં િેઓને ઉત્તર આપીશ; અને િેઓ હજી િો બોલિા હશે, એટલામાાં હાં િેઓન ાં
સાાંિળીશ.

25 િર િથા ઘેટાન બચ્્ ાં સાથે ચરશે, ને બળદની પેઠે કડબ ખાશે; અને ધ ૂળ સાપન ાં િોજન થશે, મારા આખા
પતિત્ર પિયિમાાં િેઓ ઉપદ્રિ કરશે નદહ ને તિનાશ કરશે નદહ, એવ ાં ર્હોિા કહે છે .
દાનીર્ેલ 7:13-14,18,21,27

13 રાિના સાંદશયનોમાાં હાં જોિો હિો, િો જઓ, આકાશના મેઘો સાથે મનષ્ર્પત્રના જેિો એક [પરષ] પેલા
િર્ોવ ૃદ્ [પરષ]ની પાસે આવ્ર્ો, ને િેઓ િેને િેની નજીક લાવ્ર્ા.

14 િેને સત્તા, મદહમા િથા રાજ્ર્ આપિામાાં આવ્ર્ાાં ક, જેથી બધાાં લોકો, પ્રજાઓ િથા સિય િાષાઓ [બોલનાર
માણસો] િેના િાબેદાર થાર્; િેની સત્તા સનાિન િથા અચળ છે , ને િેન ાં રાજ્ર્ અતિનાશી છે .

18 પણ પરાત્પરના પતિત્રો રાજ્ર્ સાંપાદન કરશે, ને િે રાજ્ર્ સદા, હા, સદાસિયકાળ િોગિશે.

21 િે િર્ોવ ૃદ્ [પરષ] આવ્ર્ો, ને પરાત્પરના પતિત્રોને ન્ર્ાર્ાતધકાર આપિામાાં આવ્ર્ો; અને એિો િખિ
આવ્ર્ો કે પતિત્રોને રાજ્ર્ પ્રાપ્િ થર્;ાં

27 રાજ્ર્ િથા સત્તા, ને આખા આકાશ િળેના રાજર્ોન ાં મહત્િ પરાત્પરના પતિત્રોની પ્રજાને આપિામાાં આિશે;
િેન ાં રાજ્ર્ સદા ટકનારાં રાજ્ર્ છે , ને સિય રાજ્ર્ો િેની િાબેદારી કરશે િથા િેનો આજ્ઞાને આધીન રહેશે.
પ્રકટીકરણ 2:25-27

25 િો પણ િમારી પાસે જે છે , િેને હાં આવ ાં ત્ર્ાાં સધી િળગી રહો.

26 જે જીિે છે અને અંિ સધી મારા કામ ઝાલી રાખે છે , િેને હાં તિદે શીઓ પર અતધકાર આપીશ;
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27 િે લોઢાના દાં ડથી િેઓ પર અતધકાર ચલાિશે, અને કાં િારના િાસણની પેઠે િેઓનાાં કકડેકકડા થઈ જશે;
હાં પણ મારા માિતપિા પાસેથી એમ જ અતધકાર પામ્ર્ો છાં;

સ્િગચ અને અનાંતજીિન વિર્ે આપણામાાં ઘણાાં બધાાં વિભભન્ન વિચારો જોિા મળે છે . આપણામાાં
ઘણાાં એવુાં વિચારીએ છીએ કે અનાંતજીિન એ અનાંતકાળીક િેકેશન છે જયાાં આપણે
િાદળાઓમાાં ફરતા હોઈશુાં અને સ્િગચનાાં મહેલમા દૂ તો સાથે ઈશ્વરનુ ાં ભજન કરતાાં હોઈશુ!ાં

પરાં ત ુ આિનાર નિા જગત અંગે કેિી અપેક્ષા રાખી શકાય તે અંગે બાઇબલ કેટલીક બાબતો
પ્રગટ કરે છે . યશાયાના પુસ્તકમાના િચનો દશાચિે છે કે જયારે નવુાં આકાશ અને નિી પ ૃથ્િી
આિશે ત્યારે , દે િના લોકો હજી ઘરો બાાંધતા હશે અને િા્ીમાાં કામ કરતાાં હશે. આપણે ત્યાાં
કાયચ કરીશુાં અને આપણાાં હાથના શ્રમનો આનાંદ પ્રાપત કરીશુ.ાં તેથી નિા જગતમાાં પણ આપણે
કાયચ કરતાાં હોઈશુ!ાં
દાનીયેલના પુસ્તકમાાં અને પ્રકટીકરણમાાંના િચનો દશાચિે છે કે દે િના લોકો પ ૃથ્િી ઉપર

ભિસ્તના આવધપત્યને સ્થાવપત અને ચભલત કરિામાાં મદદ કરશે. જયારે ભિસ્ત આિશે અને
પોતાનુ ાં રાજય સ્થાવપત કરશે ત્યારે દે િના લોકો તેના આવધપત્યને અને રાજયને ચભલત
કરિામાાં વયસ્ત થઈ જશે. તેથી એવુાં સ્પટટ થાય છે કે આપણે અનાંતકાળીક રીતે કાયચ કરતાાં
હોઈશુ!ાં આ તો દે િની જ યોજના છે અને દે િ દ્વારા અભભવર્કત કરિામાાં આવ્ુાં છે કે આપણે

કાયચ (કામ), (શ્રમ) કરીએ. આિો આપણે આપણાાં કાયચને પ ૃથ્િી પર દે િના હેતઓ
ુ
વસદ્ધ
કરિાનુ ાં િાહન બનિા દઈએ.

24

: ઓલ પીપલ્સ ચચય સાથે સહિાગીિા :
ઓલ પીપલ્સ ચચચ પોતાની સ્થાવનક માં્ળીની સરહદો િટાિી સમગ્ર ભારતના ભિસ્તી સમુદાયને ,
વિશેર્ કરીને, ઉત્તર ભારતમાાં, સેિાઓ આપે છે . વિશેર્ સેિાઓ જેિી કે , (૧) આગેિાની મજબ ૂત
કરિી, (૨) ્ુિાનોને સેિા માટે સાંપન્ન કરિા, અને (૩) ભિસ્તના શરીર, માં્ળીને બાાંધિી. િર્ચ
દરમ્યાન ્ુિાનો માટે તાલીમ વશભબરો અને ભિસ્તી આગેિાનો માટે પદ્રરર્દોનુાં આયોજન કરિામાાં
આિે છે . િધારામાાં, વિશ્વાસીઓને િચનમાાં અને આત્મામાાં મજબ ૂત કરિાનાાં હેતસ
ુ ર અસાંખ્ય
પ્રકાશનોનુાં અંગ્રેજીમાાં અને ભારતની અનય ભાર્ાઓમાાં મફત વિતરણ કરિામાાં આિે છે .
અમે આપને અમારી સેિામાાં સહબાગીદર થિા આમાંવત્રત કરીએ છીએ. આપ આપનો નાણાકીય
સહયોગ િન ટાઈમ કે માવસક દાન સ્િરૂપે આપી શકો છો. આપના દ્વારા આપિામાાં આિેલ નાનામાાં
નાના દાનની અમે કદર કરીએ છીએ જે અમારી ભારતભરની સેિાઓમાાં મદદરૂપ બનશે.
આપ આપનો નાણાકીય સહયોગ િન ટાઈમ કે માવસક દાન ચેક કે બેનક ડ્રાફ્ટ “ઓલ પીપલ ચચચ,
બેંગ્લોર” ના નામે અમારા કાયાચલયના સરનામા પર મોકલી શકો છો. આપ આપનો નાણાકીય સહયોગ
નીચે દશાચિેલ બેનકની વિગત પર સીધા અમારા ખાતામાાં જમા પણ કરાિી શકો છો.
Account Name: All Peoples Church
Account Number: 0057213809
IFSC Code: CITI0000004
Bank: Citibank N.A., No. 5, M.G. Road, Bengaluru, Karnataka 560001
વિશેર્ નોધ: ઓલ પીપલ ચચચ ફ્ક્ત ભારતીય બઁકના ખાતા દ્વારા નાણાાં સ્િીકારી શકે છે . જયારે આપ
દાન આપો છો ત્યારે , આપ દશાચિી શકો છો કે તે દાન ઓલ પીપલ ચચચની સેિાઓ પૈકી કયા હેતસ
ુ ર
મોકલિામાાં આવ્ુ છે . િધુ જાણકારી માટે કૃપા કરી અમારી િેબ સાઇટ apcwo.org/give ની મુલાકાત
લેિા નમ્ર અરજ કરીએ છીએ.
િધુમાાં, અમોને અને અમારી સેિાઓને તમારી પ્રાથચના યાદ રાખશો. આભાર અને પ્રભુ તમને
આશીિાચદ્રદત કરે !

નિ:શલ્ુ ક પસ્ુ તકો
A Church in Revival*
A Real Place Called Heaven
A Time for Every Purpose
Ancient Landmarks*
Baptism in the Holy Spirit
Being Spiritually Minded and Earthly Wise
Biblical Attitude Towards Work
Breaking Personal and Generational Bondages
Change*
Code of Honor

Offenses-Don’t Take Them
Open Heavens*
Our Redemption
Receiving God’s Guidance
Revivals, Visitations and Moves of God
Shhh! No Gossip!
Speak Your Faith *
The Conquest of the Mind
The Father’s Love
The House of God

Divine Favor*
Divine Order in the Citywide Church
Don’t Compromise Your Calling*
Don’t Lose Hope
Equipping the Saints
Foundations (Track 1)
Fulfilling God’s Purpose for Your Life
Gifts of the Holy Spirit
Giving Birth to the Purposes of God*
God Is a Good God
God’s Word—The Miracle Seed
How to Help Your Pastor
Integrity
Kingdom Builders
Laying the Axe to the Root
Living Life Without Strife*
Marriage and Family
Ministering Healing and Deliverance

The Kingdom of God
The Mighty Name of Jesus *
The Night Seasons of Life
The Power of Commitment*
The Presence of God
The Redemptive Heart of God
The Refiner’s Fire
The Spirit of Wisdom, Revelation and Power*
The Wonderful Benefits of speaking in
Tongues
Timeless Principles for the Workplace
Understanding the Prophetic
Water Baptism
We Are Different*
Who We Are in Christ
Women in the Workplace
Work Its Original Design

ઉપર દશાચિેલ અમારા પ્રકાશનો અમારી િેબ સાઇટ apcwo.org/publications. પરથી વિનામુલ્યે
્ાઉનલો્ થઈ શકે છે . ઘણા પ્રકાશનો અનય ભાર્ાઓમાાં પણ ઉપલબ્ધ છે . આપની જરૂદ્રરયાત મુજબના
પ્રકાશનો માટે કૃપા કરી bookrequest@apcwo.org પત્ર દ્વારા માંગાિી શકો છો.
*ફક્ત pdf ફોમેટ જ ઉપલબ્ધ
આપ અમારી િેબ સાઇટ apcwo.org/sermons. દ્વારા ઑદ્ર્યો/વિ્ીયો તથા ઉપદે શ નોંધ િગેરે
મેળિી શકો છો.

ઓલ પીપલ્સ ચચચ વિર્ે.......
ઓલ પીપલ્સ ચચચ (APC)નુ ાં દશચન છે કે બાંગલોર શહેરમાાં મીઠુ ાં તથા પ્રકાશ અને ભારત અને
વિશ્વના દે શો માટે અિાજ બનવુ.ાં

ઈશ્વરના િચન સાથે કોઈપણ જાતના સમાધાન કયાચ વસિાય સાંપ ૂણચ સ્િરૂપે પવિત્ર આત્માના

અભભવર્ક્તપણામાાં અને વનદ્રદિટટ કરિા APC(ઓલ પીપલ્સ ચચચ) સમવપિત છે . અમે માનીએ
છીએ કે સારુાં સાંગીત, સર્જનાત્મક રજૂઆત, વિદ્વાન માફી, સમકાલીન સેિાકીય તકનીકી
પધ્ધવતઓ, નિીનત્તમ તકવનક અને અનય દ્વારા ભચનહો, આિયો, ચમત્કારો અને પવિત્ર
આત્માના કૃપાદાનો ક્યારે ય પવિત્ર આત્માના સામથ્યચમાાં િચનને પોકારિાની ઈશ્વર દ્વારા

સ્થાવપત પધ્ધવતને બદલી શકે નહીં. (૧ કોરોનથી ૨:૪, ૫; દ્રહબ્રુ ૨:૩,૪). અમારો મુદ્દો ઇસુ છે ,
અમારી સામગ્રી ઈશ્વરનુ ાં િચન છે , અમારી પધ્ધવત પવિત્ર આત્માનુ ાં સામથ્યચ છે , અમારુાં ઝન ૂન
નાશમાાં જતાાં લોકો છે , અમારો ધ્યેય ઇસુ સમાન પદ્રરપક્િતા છે .
બેંગલોર ખાતેના અમારા મુખ્ય મથકસદ્રહત ભારતમાાં અનય ઘણા સ્થળોએ ઓલ પીપલ્સ
ચચચની શાખાઓ આિેલી છે . ઓલ પીપલ ચચચની સેિાઓ તથા સ્થળોની માદ્રહતી માટે અમારી

િેબ સાઇટ www.apcwo.org/locations સાંપકચ કરી શકો છો અથિા contact@apcwo.org
પર પત્ર લખી શકો છો.

શાં િમે જાણો છો દે િ િમને પ્રેમ કરે છે ?
૨૦૦૦ િર્ચ પેલા આ જગતમાાં પ્રભુ માણસ બનીને આવયા , તેઓ સાંપ ૂણચ અને વનટકલાંક
જીિન(પાપરદ્રહત) જીવયા. ઇસુ પોતે શરીરમાાં ઈશ્વર હતા તેથી તેમણે જે કહ્ુ ને ક્ુું તે દરે ક
આપણને પ્રગટ ક્ુું છે . જે શબ્દો તે બોલ્યા તે દે િના ખરા શબ્દો હતા. જે કૃત્યો તેમણે કયાચ
તે દશાચિે છે કે ઈશ્વર કાયચરત છે . ઇસુએ આ જગતમાાં ઘણા ચમત્કારો કયાચ , તેમણે માાંદાઓને

સાજા કયાચ, અને દુ :ખીઓના દુ :ખ મટા્યા. તેમણે આંધળાઓની આંખો ખોલી, બહેરાઓને
સાાંભળતા કયાચ. બોબ્ાઓને બોલતા કયાચ અને લાંગ્ાઓને ચાલતા કયાચ . અનેક રોગીઓને
તેઓના રોગોમાથી સાજા કરી છુટકારો આપયો.

આ બધા જ પ્રકારના કાર્ો દ્વારા ઈશ્વર આપણને એ રીિે પ્રગટ થાર્ છે કે ઈશ્વર િલા છે
અને િેઓ આપણે સાજા, િાજા, િાંદરસ્િ અને આનાંદમર્ જોિા માાંગે છે . દે િ લોકોની
જરૂદરર્ાિો પ ૂરી પાડિા માાંગે છે અને પ ૂરી પાડે છે .

પ્રશ્ન એ ઉભો થાય છે કે ઈશ્વરે શા માટે માણસ બનીને પ ૃથ્િી પર આિિાનુ ાં નક્કી ક્ુું? શા
માટે ઇસુ આ જગતમાાં આવયા?

જે ઈશ્વરે આપણને બનાવયા હતા તે જ ઈશ્વરની વિરુ દ્ધમાાં અને તેમને સ્િીકાયચ ન હોય તેિા
કાયો આપણ સિેએ કયાચ અને આપણે સઘળાએ પાપ કયાચ . પાપ તેન ુ ાં એક કારણ બની ગ્ુ.ાં
પાપ આપણી અને ઈશ્વરની િચ્ચે ઓળાંગી ન શકાય તેિી દ્રદિાલ બની ગ્ુ.ાં પાપ આપણને
ઈશ્વરથી વિખ ૂટા પા્ી દે છે . પાપ આપણને ઈશ્વરને કે જેણે આપણને સ ૃજયા છે તેમને

ઓખળતા અને તેમની સાથે અથચપ ૂણચ સબાંધ રાખતા અટકાિે છે . તેથી આપણાાંમાના ઘણા
બધા અનય બાબતોથી ખાલી જ્ગગ્યા ભરિા માટે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. પાપનુ ાં બીજુ ાં એક
પદ્રરણામ છે કે તે આપણને અનાંતકાળીક રીતે ઈશ્વરથી અલગ કરે છે . ઈશ્વરની અદાલતમા
પાપનો દાં્ માત્ર મ ૃત્્ુ છે . મ ૃત્્ુ આપણને સદાને માટે ઈશ્વરથી અલગ કરે છે નકચ માાં લઈ
જાય છે .
પરાં ત ુ સુસમાચાર એ છે આપણે પાપથી છૂટકારો પામીને ઈશ્વર સાથે પુન:સ્થાવપત થઈ શકીએ

છીએ. બાઇબલ કહે છે , “પાપનો મુસારો મરણ છે , પણ આપણાાં પ્રભુ ઇસુ ભિસ્તને આશરે
દે િનુ ાં કૃપાદાન અનાંતજીિન છે .” (રોમન ૬:૨૩) ઇસુ જયારે િધસ્તાંભ પર મરણ પામ્યા ત્યારે
તેમણે સમગ્ર માનિજાતના પાપોને માટે દ્રકિંમત ચ ૂકિી. ત્યારબાદ, તેઓ ત્રણ દ્રદિસ પછી
પાછા ઉઠયા, ઘણા બધાને બતાવ્ુ કે તેઓ જજિાંત છે અને સ્િગચમાાં પાછા જતાાં રહ્યા.

ઈશ્વર પ્રેમ અને કરુ ણાના ઈશ્વર છે . તેઓ એવુાં નથી ઇચ્છતા કે કોઈ વયસ્ક્ત નાશ પામે અને
નરકમાાં જાય. જેથી કરીને તેઓ પ ૃથ્િી પર આવયા, અને સમગ્ર માનિજાતને માટે પાપથી

અને તેના પદ્રરણામોથી છૂટકારાનો માગચ પ ૂરો પા્યો. તેઓ પાપીઓને, મારા અને તમારા
જેિા અનેકોને, પાપથી છો્ાિિા અને અનાંતકાળીક નાશથી બચાિિા આવયા.

પાપની મફત માફી મેળિિા માટે , બાઇબલ કહે છે તે મુજબ આપણે માત્ર એક જ બાબત
કરિાની છે -ઇસુ ભિસ્તે િધસ્તાંભ પર જે મરણ સહન ક્ુું તે સ્િીકારીએ અને પ ૂણચ હ્રદયે તેના
પર વિશ્વાસ કરીએ.
....જે કોઈ િેના નામ પર તિશ્વાસ કરે છે િે િેના નામથી પાપની માફી પામશે.” (પ્રે.કૃ.
૧૦:૪૩)
“જો ત ાં િારે મોઢે ઇસને પ્રભ િરીકે કાબલ કરીશ, અને દે િે િેણે મએલામાથી પાછો ઉઠાડર્ો,
એિો તિશ્વાસ િારા અંિ:કરણમાાં રાખીશ, િો ત ાં િારણ પામીશ.” (રોમન ૧૦:૯)

જો તમે ઇસુ ભિસ્ત પર વિશ્વાસ રાખો તો, તમે પણ માફી મેળિીને તમારા પાપોથી શુધ્ધ
થઈ શકો છો.
અહીં નીચે એક સરળ પ્રાથચના આપિામાાં આિી છે જે તમને પ્રભુ ઇસુ ભિસ્ત પર વિશ્વાસ
કરિામાાં અને તેઓએ િધસ્તાંભ પર તમારા માટે જે ક્ુું તે અંગેનો વનણચય લેિામાાં મદદરૂપ
થશે. આ પ્રાથચના તમને તમારા વિશ્વાસને પ્રમાભણત કરિા મદદરૂપ થશે કે ઇસુએ તમારા
માટે િધસ્તાંભ પર પાપથી છો્ાિિા અને શુધ્ધ કરિા કેવ ુાં અદભ ૂત કાયચ ક્ુું છે . પ્રાથચના
માત્ર તમને માગચદશચન માટે જ છે . તમે તમારા પોતાના શબ્દો અને ભાિના િાપરીને પણ

પ્રાથચના કરી શકો છો.

વપ્રય પ્રભુ ઇસુ, આજે, મને સમજા્ુાં છે કે તમે મારા માટે િધસ્તાંભ પર કેવ ુાં અદભ ૂત કાયચ ક્ુું
છે . મારા માટે મત્ૃ ્ુ પામ્યા, તમારુ મ ૂલ્યિાન રક્ત િહેિ્ાવ્ુાં અને મારા પાપોને માટે દ્રકિંમત
ચ ૂકિી કે જેથી મને માફી મળે . બાઇબલ મને જણાિે છે કે જે કોઈ તમારા પર વિશ્વાસ કરે છે
તેઓ તેમના પાપોથી મુસ્ક્ત મેળિે છે .

આજે, હુ ાં વનણચય કરુાં છુ કે હુ ાં તમને પ્રભુ તરીકે સ્સ્િકારુ છુ અને તમે મારા માટે િધસ્તાંભ
ઉપર મત્ૃ ્ુ પામ્યા અને મરણમાાંથી સજીિન થયા એિો વિશ્વાસ કરુાં છુ. હુ ાં જાણુાં છુ કે હુ ાં મારા

સારા કાયોથી મારો બચાિ કરી શકતો નથી કે અનય કોઈ વયસ્ક્ત મને બચાિી શકે એમ
નથી. હુ ાં મારા પાપોની માફી માટે અનય કોઈ ઉપાય કરી શકતો નથી.

આજે, હુ ાં મારા હ્રદયમાાં વિશ્વાસ કરુાં છુ અને મારા મોંઢાથી કબુલ કરુાં છુ કે તમે મારા માટે

મત્ૃ ્ુ પામ્યા, તમે મારા પાપોની માફીને માટે દ્રકિંમત ચ ૂકિી, તમે મારા માટે મત્ૃ ્ુમાથી
સજીિન થયા, અને તમારા પરના મારા વિશ્વાસે કરીને મને પાપોની માફી અને શુધ્ધતા
મળી છે .

ઇસુ પ્રભુ તમારો આભાર, તમને પ્રેમ કરિામાાં, તમને િધુ ઓળખિામાાં અને તમને વિશ્વાસુ
બની રહેિામાાં મને મદદરૂપ થજો. આમેન.

ઓલ પીપલ્સ ચચચ
બાઈબલ કોલેજ અને વમવનસ્રી રેવનિંગ સેંટર
ઓલ પીપલ્સ ચચચ બાઈબલ કોલેજ અને વમવનસ્રી રેવનિંગ સેંટર (APC-BC), દ્વારા
ભારતના બેંગલોર શહેર ખાતે, આત્માથી ભરપ ૂર, અભભવર્ક્ત, હાથિગી તાલીમ, પવિત્ર આત્માની
અલૌદ્રકક શસ્ક્તની સાથે સાથે સૈધ્ધાાંદ્રકત વનપ ૂણતા અને િૈચાદ્રરક ઉત્તેજના િ્ે સેિાને સમૃધ્ધ કરિા
ઈશ્વરના િચનોનો અભ્યાસ પ ૂરો પા્િામાાં આિે છે . અમે માનીએ છીએ કે વયસ્ક્તના સિાુંગી વિકાસ
માટે ઈશ્વરના ગુણો તાિશ્ય કરે તેિા, િચનમાાં ઊં્ે સુધી મ ૂળ નાાંખેલા, ભચનહો, આિયો, ચમત્કારોને
શસ્ક્તશાળી રીતે પ્રદવશિત કરે – આ બધી જ બાબતો ઈશ્વર સાથેના ગાઢ સાંબધ
ાં માાં િહેતી થાય.
APC-BC ખાતે, વનપ ૂણ વશક્ષણની સાથે સાથે, અમે એ બાબત પર ખાસ ભાર મ ૂકીએ છીએ કે ઈશ્વરના
પ્રેમને પ્રદવશિત કરિામાાં આિે, પવિત્ર આત્માની હાજરી અને ઈશ્વરના સિચશસ્ક્તમાન કાયો અભભવર્ક્ત
થાય. અસાંખ્ય ્ુિા ભાઈઓ અને બહેનોને તાલીમ આપીને મોકલિામાાં આવયા છે કે જેથી તેઓ
તેમના જીિનમાાં ઈશ્વરીય તે્ાને પુણચ કરી શકે.
અમે ત્રણ પ્રકારના કાયચિમો ચલાિીએ છીએ:
ઈશ્વરવિદ્યા અને ભિસ્તી સેિામાાં એક િર્ચનો સદ્રટિદ્રફકેટ અભ્યાસિમ (C.Th)
ઈશ્વરવિદ્યા અને ભિસ્તી સેિામાાં બે િર્ચનો દ્ર્પલોમા અભ્યાસિમ (Dip.Th)
ઈશ્વરવિદ્યા અને ભિસ્તી સેિામાાં ત્રણ િર્ચનો સ્નાતક અભ્યાસિમ (B.Th)
સોમિાર થી શુિિાર ૯:00 થી ૧:00 દરમ્યાન દરરોજ િગો ચલાિિામાાં આિે છે . બહારથી અભ્યાસ
કરતાાં, કાયચરત વયિસાયીઓ અને ગૃહસ્થો પણ તેઓના કામ પ ૂરા કયાચ બાદ ૧:૦૦ િાગ્યા પછી
િગોમાાં હાજરી આઓઈ શકે છે અને અભ્યાસ ચાલુ રાખી શકે છે . જેઓ રહેિાસી વિદ્યાથી તરીકે

અભ્યાસ કરિા માાંગે છે તેિા પુરુર્ો અને બહેનો માટે અલગ અલગ છાત્રાલયોની વયિસ્થા છે .
સપતાહના ચાલુ દ્રદિસો દરમ્યાન, ૨:૦૦ થી ૫:૦૦ દરમ્યાન વિદ્યાથીઓ દ્રફલ્્ િકચ , વિશેર્ વશભબરોમાાં,
બપોર પછીના પ્રાથચના અને સ્તુવતના કાયચિમોમાાં ભાગ લે છે . જેઓ બહારથી અભ્યાસ કરે છે તેિા
વિદ્યાથીઓએ માટે બપોર પછીના સેશન િૈકલ્લ્પક રાખિામા આવયા છે . શવનિાર અને રવિિારની
સ્થાવનક માં્ળીઓમાાં સેિા આપિા માટે ઉતેજન આપિામાાં આિે છે . કોલેજ , અભ્યાસિમ, યોગ્યતા,
અભ્યાસનો ખચચ વિગેરે માદ્રહતી માટે અને અરજી કરિા માટે કૃપા કરી www.apcwo.org/biblecollege.
ની મુલાકાત લેશો.
APC-BC is
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