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1. તકરાર શું છે ?

તકરાર સિચવયાપી છે —કુટુાંબમાાં, કામના સ્થળે , સેિામાાં, માં્ળીમાાં અને અન્યત્ર—જે માનિીય
સબાંધોને કોરી ખાય છે . જીિનનો કોઈ ભાગ તકરાર નામની આ કેંસરગ્રસ્ત ચીજથી અસ્પ ૃશ્ય
રહી શકી નથી. તો આ તકરાર ચીજ શુ ાં છે ? તે લોકો માટે ભાગલાિાદી છે , ઝઘ્ાળાં છે , ઘ ૃણા

ઉત્પન્ન કરે છે , લાગણી દુભાિે છે , દલીલબાજી કરાિે છે , દુશ્મનાિટ અને જૂથિાદ ઊભા
કરાિે છે .
ઘરોમાાં, પવત-પત્ની િચ્ચે, માતવપતા અને બાળકો િચ્ચે, ભાઈઓ-બહેનો િચ્ચે આપણે
તકરાર જોઈ શકીએ છીએ- બાળકો તરીકે આપણે રમક્ાાં માટે અને મોટા થયા ત્યારે જમીન

જાયદાદ માટે તકરર કરી હશે! આપણાાં કાયચસ્થળોએ, ટીમના સભ્યો મધ્યે કે માલલક અને

કમચચારીઓ તકરાર હોય શકે છે . બદનસીબે માં્ળીઓમાાં પણ ક્યારે ક, એક જ સમુદાયના
સભ્યો િચ્ચે તકરાર જોિા મળે છે . લોકો ભલે રવિિારે ભક્ક્તસભામાાં “હાલેલ ૂયાહ” પોકારતા

હોય, પરાં ત,ુ પોતાના જ સમુદાયના અન્ય સભ્ય સાથે સુમેળ સાધી શકતા ન હોય. આ કહેવ ુાં
ખરે ખર દૂ :ખદ છે પણ ક્યારે ક પ્રભુના સેિકો મધ્યે પણ જોિા મળે છે !

આ પસ્તકનાું હેતઓ:
•
•
•

કઈ બાબતો તકરાર ઊભી કરે છે તે સમજવુ.ાં

આપણાાં જીિાનોમાાં તકરારની નકારાત્મક અસરોનો અભ્યાસ કરિો અને,
આપણાાં જીિાનોમાાંથી તકરારને કેિી રીતે દૂ ર રાખી શકાય તે શીખવુ.ાં

1

તકરાર વિનાન ું જીિન

2. કયા કારણોસર તકરાર ઉદભિે છે ?

વતરસ્કાર
નીવતિાચન:10:12
દ્વેષથી ટું ટા ઊભા થાય છે ; પણ પ્રીવત સિથ અપરાધોને ઢાુંકી દે છે .

વતરસ્કાર તકરાર ઊભી કરે છે . દાખલા તરીકે , તમારી નોકરીના સ્થળે , પ્રથમ દ્રદિસે જ્યારે

તમારી ટીમના અન્ય સભ્યો સમક્ષ તમારી ઓળખાણ કરિિામાાં આિે છે ત્યારે તમે ખુશ

થાિ છો. પરાં ત ુ પછીથી તમને ખ્યાલ આિે છે કે તમારી ટીમના ફલાણા વયક્ક્ત સાથે તમારી
“કેમેસ્રી” જામતી નથી-તે વયક્ક્ત સાથે મેળ બેસતો નથી. શરૂઆતમાાં તમે તે વયક્ક્ત સાથે
સમાધાનપ ૂિચક િતચન કરો છો પણ ધીમે ધીમે તે વયક્ક્તને નાપસાંદ કરો છો. પછીથી તે વયક્ક્ત

ને અિગણિાનુ ાં શરૂ કરો છો અને અંતે તે વયક્ક્તનો વતરસ્કાર કરિાનુ ાં શરૂ કરો છો. આ
વતરસ્કાર કોઈક અશુભ દ્રદિસે જ્િાળામુખીની જેમ ફાટી શકે પણ તે પહેલા સામેિાળી વયક્ક્તને
ખ્યાલ નથી આિતો કે તમને તે વયક્ક્ત પસાંદ નથી. બસ આ રીતે જ તમારી અને તે
વયક્ક્તની િચ્ચે તકરાર ઉત્પન્ન થાય છે .

ક્રોધ અથિા જ્િલુંત ગસ્સો
નીવતિાચન 15:18
ક્રોધી માણસ ટું ટો ઊભો કરે છે ; પણ રીસ કરિે ધીમો માણસ કજિયો સમાિી દે છે .

આપણ દરે કને ગુસ્સો આિી શકે છે . લાગણીઓ-જેમાાં ગુસ્સો પણ સામેલ છે - જે આપણી

પ્રકૃવતમાાં સમાવિષ્ટ છે જેનો રીતે યોગ્ય ઉપયોગ કરિો જરૂરી છે . આપણે યોગ્ય પ્રકારની

બાબતો માટે ગુસ્સે થવુ ાં જોઈએ જેમ કે પાપ, અન્યાય, અસદ્રહષ્ણુતા િગેરે. પણ આપણા પૈકી

કેટલાકમાાં આ લાગણી ખ ૂબ જ્િલાંત હોય છે જેથી કોઈ નાની સરખી બાબત કરે કે કહે તો

તરત જ ભ્કી ઊઠીએ છીએ. આપનો અવનયાંવત્રત ક્રોધ આપણે કર્લપીએ તે કરતાાં િધુ તકરાર
આપણામાાં ઊભી કરે છે . ક્રોધ તકરારને ઉત્તેજજત કરે છે સબાંધોને ભાાંગી નાખે છે .
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નીવતિાચન 29:22
ક્રોધી માણસ કજિયો સળગાિે છે , અને ગસ્સાિાળો માણસ પષ્કળ ગના કરે છે .
નીવતિાચન 30:33
કેમ કે દૂ ધ િલોવ્યથી માખણ નીપજે છે , અને નાક મચડયાથી લોહી નીકળે છે ; તેમ િ ક્રોધને છું છેડયાથી ટું ટો
ઊભો થાય છે .

નીવતિાચન ૩૦:૩૩ને મ ૂળભ ૂત દ્રહબ્ર ૂ ભાષામાાં િાાંચતાાં: “દૂ ધના દબાણથી દહીં પેદા થાય છે , નાક
દબાિિાથી લોહી નીકળે છે ક્રોધનુ ાં દબાણ એટલે કે તેને આપણાાં ઉપર હાિી થિા દે વ ુ ાં તકરાર પેદા
કરે છે .”

ગપસપ, ચાળીચ ૂગલી અને કલ્પનાશીલ િાતો
નીવતિચન 26:20

બળતણ ન હોિાથી અગ્નન હોલિાઈ જાય છે ; અને કાન ભુંભેરનાર ન હોય ત્યાું કજિયા સાવમ જાય છે .

કાર્લપવનક િાતો કરનાર, ગપપાાં મારનાર, બબ્ાટ કરનાર કે વનિંદા કરનાર તકરાર કરાિે છે .
દાખલા તરીકે, બે સારા વમત્રોનો દ્રકસ્સો જોઈએ. ધારી લો કે બે પૈકી એક વમત્ર બહારગામ રજા
મનાિિા ગયેલ છે ત્યારે કોઈક ત્રાદ્રહત વયક્ક્ત તેના બીજા વમત્ર સમક્ષ તેની વનિંદા કરે છે .
જ્યારે તે વમત્ર પરત આિે છે ત્યારે તે અનુભિે છે તેનો સારો વમત્ર કઇક અજુગત ુાં િતચન કરે

છે . કોઈ કાન ભાંભેરણી કરનારને કારણે આવુ ાં થ્ુ ાં છે . આ જ રીતે જ્યારે આપણે આપની
આસપાસના લોકો વિષે કાન ભાંભેરણી કરીએ છીએ ત્યારે આપણે તેમના સબાંધોમાાં તકરારરૂપી

ક્િાશના બીજ રોપીએ છીએ જે સબાંધોને તો્િાનુ ાં કામ કરે છે . જેથી આપણે અન્ય લોકો
વિષે શુાં બોલીએ છીએ તે અંગે ખ ૂબ જ કાળજી રાખિી જરૂરી છે .
નીવતિચન 16:28

આડો માણસ ટું ટો ફેલાિે છે ; અને કાન ભુંભેરનારો ઇષ્ટ વમત્રોમાું અંતર પાડી દે છે .
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વિિાદાસ્પદ કે ઝઘડાળું હોવ ું
નીવતિાચન 26:21
જેમ અંગારા કોલસાને અને અગ્નન લાકડાને (સળગાિે છે ); તેમ ટું ટાખોર માણસ કજિયા સળગાિે છે .

વિિાદાસ્પદ માણસ સાથે, આપણે કઈપણ કહીએ કે કરીએ તેને ગુસ્સો આિે છે . જાણે કશુક

તેના વયક્ક્તત્િમાાં હોય છે જે તેને વિિાદાસ્પદ બનાિે છે અને તેથી તકરાર કરે છે અને અન્ય

લોકો સાથેના તેના સબાંધો ત ૂટી જાય છે . આવુ ાં થિાનુ ાં કારણ એ નથી બીજા લોકો ખોટા છે ,
પણ એ વયક્ક્તમાાં એવુાં કશુક ખોટુાં છે કે જે તેને વિિાદાસ્પદ બનાિે છે .

અભભમાન
નીવતિાચન 28:25
જે માણસ લોભી મનનો હોય છે , તે કજિયા સળગાિે છે ; પણ યહોિાહ પર ભરોસો રાખનારને પષ્ટ કરિામાું
આિશે.

ચાલો, એક દાખલો લઈએ જેમ કે એક કોન્ફરન્સ રૂમમાાં કેટલાક લોકો કોઈ ખાસ પ્રકારની
કામગીરી કેિી રી પર પા્િી તે અંગે ચચાચ કરી રહ્યા છે . ધારી લો કે તમે તે જૂથમાાં સામેલ

છો અને તમને એવુ ાં લાગે છે તમારા જૂથની આગેિાની લેનાર વયક્ક્ત તમારી જેમ કોઈ
નામાાંદ્રકત વિશ્વવિદ્યાલયમાથી સ્નાતક થયેલ નથી અને તમે નારાજગી અનુભિો છો કે તમારા
બદલે તે વયક્ક્ત બધ સભ્યોને કામગીરી કેિી રીતે કરિી તે અંગેની સ ૂચનાઓ આપે છે .

તમને તેની સત્તાને આધીન થવુ ાં અરૂલચકર લાગે છે કારણ કે તમને એવુ ાં લાગે છે કે તને તેના
કરતાાં િધુ સારી રીતે તે કામગીરી કરી શકો તેમ છો. આ બાબત તકરાર ઊભી કરી શકે છે .

આપણે આપણાાં અન્ય લોકો સાથેના સબાંધોમાાં તકરાર ઊભી કરીએ છીએ કારણ કે આપણુ ાં
અલભમાન અન્ય લોકોના સારા વિચારોને કે તેમની આપણાથી અલગ રીતે કાયચ કરિાની
શૈલીને સ્િીકારતા આપણને અટકાિે છે કારણ કે તે માત્ર આપણી કાયચશૈલીથી અલગ છે .
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સ્િાથી મહત્િકાુંક્ષા
લ ૂક 22:20-27

20 તે િ પ્રમાણે િાળ કયાથ પછી તેણે પ્યાલો લઈને કહ્ું કે, આ પ્યાલો તમારે સારૂ િહેિડાિેલા મારા
લોહીમાનો નિો કરાર છે .
21 પણ જઓ, જે મને પરસ્િાધીન કરે છે તેનો હાથ મારી સાથે મેિ પર છે .

22 માણસનો દીકરો ઠરાવ્યા પ્રમાણે જાય છે ખરો, પણ જે તેને પરસ્િાધીન કરે છે તે માણસને અફસોસ છે !
23 તેઓ માહોમાહે પ ૂછપરછ કરિા લાનયા કે, આપણાુંમાનો કોણ આ કામ કરિનો હશે?
24 આપણામાું કોણ મોટો ગણાય છે તે સબુંધી પણ તેઓમાું િાદવિિાદ શરૂ થયો.

25 તેણે તેઓને કહ્ું કે, વિદે શીઓના રજાઓ તેમના પર ધણીપણું કરે છે ; અને જેઓ તેમના અવધકાર ચલાિે
છે તેઓ પરોપકારી કહેિાય છે .

26 પણ તમે એિા ન થાઓ; પણ તમારામાું જે મોટો હોય, તેણે નાનાું જેવ થવ;ું અને જે આગે િાન હોય, તેણે
સેિા કરનારના જેિા થવ.ું
27 કેમ કે આ બેમાું કયો મોટો છે , િમિા બેસનાર કે સેિા કરનાર? શું િમિા બેસનાર [મોટો] નથી? પણ હું
તમારામાું સેિા કરનારના જેિો છુ.

િધસ્તાંભ્ની તૈયારીના ભાગરૂપે, શક્ય છે કે ઇસુએ પોતાના વશષ્યો સાથે ઈરાદાપ ૂિચક અંવતમ
ભોજન વયિસ્થા કરી હોય. ઇસુએ પ્રયત્ન કયો કે પોતાના વશષ્યોને સમજાિી શકે કે પોતે
િધસ્તાંભ્નુ ાં દુખ સહન કરિા અને વિદાય લેિા જઇ રહ્યા છે . પણ નોધિા જેવુ છે કે જ્યારે

વશષ્યોએ સાાંભળ્્ુ કે ઇસુ તેમની પાસેથી વિદાય લઈ રહ્યા છે ત્યારે તેઓની ખરે ખર લચિંતા શુ ાં
હતી. ત્યાાં વશષ્યો મધ્યે એક વિિાદ ઊભો થાય છે ઈસુના ગયા પછી આગેિાન (બોસ) કોણ

બનશે! આ એ જ વશષ્યો હતા જેઓ અત્યાર સુધી હાંમેશ ઇસુની સાથે હતા, ઈસુના પ્રિચનો

સાભળ્યા હતા, ઈસુના વશક્ષણ અને છાંટકારોના સાક્ષી હતા. આ વિિાદ વશષ્યો મધે તકરારનુ ાં
કારણ બને છે .

અત્રે નોંધવુ ાં જોઈએ કે કોણ મોટુાં છે તે સાંદભે ઇસુ કેિી રીતે પ્રત્્ુત્તર આપે છે . ઇસુ વશષ્યોને

સમજાિે છે તેઓની સમજણ સદાંતર ખોટી છે . ઇસુ તેઓને કહે છે કે તેઓ જગતની જેમ જૂએ
છે અને જગતમાાં તેઓની આસપાસ જે દે ખાય છે તે પ્રમાણે જોિા ઇચ્છે છે . ઇસુ તેઓને કહે
છે કે જગતની િષ્ષ્ટમાાં જે વયક્ક્ત ઉચ્ચ સ્થાન પર તે આગેિાન છે પરાં ત ુ ઈશ્વરની િષ્ષ્ટમાાં જે

વયક્ક્ત સેિક જેિો નમ ૂનો આપે તે આગેિાન છે . ઇસુ વશષ્યોને કહે છે કે તેઓ મધ્યે સૌથી
નમ્ર અને સેિક સમાન કોણ છે તે શોધી કાઢો, કારણ કે તે વયક્ક્ત તેમનો આગેિાન થનાર
છે . આ રીતે સિારથી મહત્િકાાંક્ષા તકરારનુ ાં કારણ બને છે .
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ગે રસમિણ
પ્રે. કૃ. 6:1
તે દદિસોમાું વશષયોની સુંખ્યા િધતી િતી હતી, ત્યારે દહબ્રઓની સામે ગ્રીક યહદીઓએ બબડાટ કયો, કેમ કે
રોિ િહેચણીમાું તેઓની વિધિાઓને પડતી મ ૂકિામાું આિતી હતી.

યરૂશાલેમની માં્ળીમાાં કજજયો હતો. એની પાછળનુ ાં કારણ એ હતુ ાં કે ગ્રીક યહુદીઓ દ્રહબ્રુઓની સામે
ફદ્રરયાદ કરતાાં હતા કે તેઓની વિધિાઓને દરરોજની અનાજની િહેચણીમાાં અન્યાય થતો હતો. આ

ફદ્રરયાદ તેઓ વશષ્યો સમક્ષ લાવયા અને તેઓને તેન ુ ાં સમાધાન કરિા કહ્ુ.ાં અહી કજજયાનુ ાં કારણ એક
ગેરસમજણ હતી કે ગ્રીક યહુદીઓને લાગતુ ાં હતુ ાં કે તેઓના સમુદાય તરફ યોગ્ય ધ્યાન આપિામાાં
આિતુ ાં નથી અને અન્યોની તરફ િધુ ધ્યાન આપિામાાં આિે છે .

વ્યગ્તતત્િ તફાિતો
પ્રે. કૃ. 15:36-41
36 કેટલાએક દદિસ પછી પાઉલે બનાથબાસને કહ્ું કે, ચાલો, હિે આપણે પછ ફરીએ, અને જે જે શહેરોમાું
આપણે પ્રભની િાત પ્રગટ કરી હતી, તેમાનાું આપણાું ભાઇઓની મલાકાત લઈને િોઈએ કે તેઓ કે મ છે .
37 યોહાન જે માકથ કહેિાય છે , તેને પણ સાથે લિાની બાનાથબાસની ઇચ્છા હતી.
38 પણ પાઉલે ધાર્ું કે જે આપણને પુંફૂભલયામાું મ ૂકીને પાછો િતો રહ્યો, અને આપણી સાથે કામ કરિા
આવ્યો નદહ, તેને સાથે તેડી િિો તે યોનય નથી.

39 ત્યારે એિી તકરાર થઈ કે જેથી તેઓ એકબીજાથી વિખ ૂટા પડયા, અને બાનાથબાસ માકથ ને સાથે લઈને
િહાણમાું બેસીને સૈપ્રેસ ગયો.

40 પણ પાઉલે વસલાસને પસુંદ કયો, અને ભાઈઓએ તેને દે િની કૃપાને સોંપ્યા પછી તે ચાલી નીકળ્યો.
41 તેણે વસદરયામાું તથા દકલીદકયામાું ફરીને મુંડળીઓને દ્રઢ કરી.
2 િો વતમોથી 4:11
એકલો લ ૂક મારી સાથે છે . માકથ ને તારી સાથે તેડતો આિજે, કે મ કે સેિાને સારૂ તે મને ઉપયોગી છે .

વયક્ક્તત્િ તફાિતો પણ તકરાર ઊભી કરે છે કારણ કે દરે ક વયક્ક્તની ખાવસયતો અલગ

અલગ હોય છે અને કામ કરિાની રીત પણ અલગ હોય છે . આપણે જોઈએ છીએ કે વશષ્યો

િચ્ચે કજજયો છે -બાનાચબાસ અને પાઉલ (પ્રે.કૃ. 15:36-41) તેઓની એક સાથેની પ્રથમ
સેિાકીય મુસાફરીમાાં, તેઓ એક ્ુિાન નામે જોન માકચ ને તેઓની સાથે લે છે , કે જે
બાનાચબાસનો ભત્રીજો હતો. જોન માકચ એક પ્રવતષ્ષ્ઠત કુટુાંબમથી આિતો હતો (પ્રે. કૃ. ના
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પુસ્તકમાાં લખિામાાં આવ્ુ ાં છે કે તેની માતા પાસે ઘણુ ાં મોટુાં ઘર હત ુાં કે જ્યાાં લોકો પ્રાથચના
માટે એકઠા થતાાં હતા) તેના કુટુાંબની પદ્રરક્સ્થવતને કારણે તે સગિ્ભ્ુું જીિન જીિિા
ટેિાયેલો હતો પણ તેને પાઉલ અને બાનાચબાસ સાથે િહાણમાાં અને ક્યારે ક ગધે્ા પર પણ

મુસાફરી કરિી પ્તી હતી. થો્ા સમય પછી જોન માકચ ને લાગ્્ુ ાં કે આ સખત અને અઘરી
સેિા કરિી તેને માટે મ ૂશ્કેલ છે અને તે સેિા છો્ી ઘરે પરત ફયો. પાઉલ આ ઘટના ક્યારે ય

ભ ૂલતો નથી. તેથી જ્યારે પાઉલ અને બાનાચબાસ જ્યારે તેઓની બીજી સેિાકીય મુસાફરીની

તૈયારી કરે છે ત્યારે બાનાચબાસ જોન માકચ ને સાથે લેિા ઇચ્છતો હતો, પણ પાઉલે ના પા્ી
કારણ કે તેને યાદ આવ્ુ ાં કે પ્રથમ મુસાફરી િખતે શુાં બન્્ુ ાં હતુ.ાં
બાનાચબાસ કરુણાશીલ અમે દયાળ હતો અને વયક્ક્તને બીજી તક આપિામાાં માણતો હતો.
પણ પાઉલ એમ કરિામાાં માણતો ન હતો. વયક્ક્તત્િના આ લક્ષણો કજજયાનુ ાં કારણ બને છે .

પણ પાઉલ તેના પાછલા િષોમાાં જ્યારે તે નરમ બને છે ત્યારે વતમોથીને કહે છે , “માકચ ને

તારી સાથે તે્તો આિજે, કેમ કે સેિાને સારૂ તે મને ઉપયોગી છે ” (2 જો વતમોથી 4:11). તે
સમય દરમ્યાન જોન માકચ પણ આજત્મક રીતે પીઢ બની ચ ૂક્યો હતો.

જૂથો અને તકતીઓ
1 લો કોરોન્થી 3:3-5
3 કે મ કે તમે હજી સાુંસાદરક છો; કે મ કે તમારામાું ઈષાથ તથા કજિયા છે , માટે શું તમે સાુંસાદરક નથી, અને
[સાુંસાદરક] માણસોની પેઠે િતથતા નથી?
4 કે મ કે જ્યારે એક કહે છે કે, હું પાઉલનો છુું; અને બીિો કહે છે કે, હું અપોલોસનો છુું; ત્યારે તમે માણસની
પેઠે બોલતા નથી?
5 તો અપોલોસ કોણ છે ? અને પાઉલ કોણ છે ? તેઓ સેિકો િ છે કે જેઓ દ્વારા તમે વિશ્વાસ કયો; જેમ દરે કને
પ્રભએ [દાન] આપ્ર્ ું તેમ [તેઓએ સેિા કરી].

કોરોન્થીની માં્ળીમાાં જૂથિાદ હતો. એક જૂથ દાિો કરત ુાં હત ુાં કે તેઓ “પાઉલના” જૂથના છે

તો બીજુ ાં જૂથ “અપોલોસ” જૂથમાાં હોિાનો દાિો કરત ુાં હતુ.ાં એક જ માં્ળીમાાં એક જૂથ પાઉલને
અને બીજુ ાં જૂથ અપોલોસને ટે કો આપત ુાં હતુ.ાં ઈશ્વરે માં્ળી બાાંધિા પાઉલનો ઉપયોગ કયો.

પણ જેમ સમય વિતતો ગયો, માં્ળીમાાં જૂથ બનિા લાગ્યા અને પદ્રરણામે તકરાર અને
ભાગલા થિા લાગ્યા.
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પાઉલે તેમણે ઠપકો આપયો કારણ કે તેઓ હજી જગતના લોકો જેિા હતા અને સામાન્ય

માણસોની જેમ િતચન કરતાાં હતા. પાઉલે તેઓને કહ્ુાં કે તેઓ કેટલાક પાઉલના અને કેટલાક
અપોલોસના છે એમ કહેવ ુાં યોગ્ય નથી. તેણે તેમને કહ્ુાં કે પાઉલ અને અપોલોસ તો માત્ર
ઈશ્વરના સેિકો છે કે જેઓ દ્વારા તેઓ ઇસુ પરના વિશ્વાસમાાં દાખલ થયા છે . ઈશ્વર જ સિોપરી
છે નહીં કે પાઉલ કે અપોલોસ.

આપણે પણ, વિશ્વાસીઓના શરીર તરીકે એમ જ માનવુ ાં જોઈએ કે – માં્ળી આપણી કે

ફલાણાની કે બીજા કોઈ વયક્ક્તની માલલકી હોઇ શકે નહીં પણ માત્ર ઇસુની જ છે . આપણામાાં
એિો વિચાર ક્યારે ય ન આિિો જોઈએ કે “આપણે પેલા પળકના છીએ” કે “પેલા સેિકના

છીએ” કે “પેલા આગેિાનના છીએ” અને જો આવુ ાં થ્ુ ાં તો કજજયાને આપણી શરીરરૂપી

માં્ળીમાાં પ્રિેશિાની તક મળી જશે. જ્યારે આપણે આસપાસની માં્ળીઓ અને સાંસ્થાઓમાાં
જોઈએ છીએ કે લોકો જ્યારે કોઈ એક વયક્ક્ત કે સેિકને ટે કો આપિાનુ ાં અને બીજાને પા્ી

નાખિાનુ ાં શરૂ કરે છે ત્યારે મોટે ભાગે માં્ળી કે સાંસ્થાનુ ાં પતન થાય છે . પાઉલ ૧લા કોરોન્થી
3:21 માાં લખે છે , “તો કોઈ માણસે માણસો વિષે અલભમાન ન કરવુ,ાં …” જો આપણે બધા
આપણી િષ્ષ્ટ ઈશ્વર દ્વારા વનવમિત માણસ પર કે માં્ળીના કોઈ આગેિાન પર ન રાખતા કેિળ

ઇસુ તરફ રાખીએ, તો આપણે મજબ ૂતાઈથી વ ૃધ્ધ્ધ પામીશુ ાં અને ક્સ્થર થઈશુ ાં તથા માં્ળીરૂપી
શરીર બની શકીશુ.ાં અલબત્ત માં્ળીની વયિસ્થા મુજબ જે આગેિાનો મુકિામાાં આવયા છે

તેમનુ ાં સન્માન કરિાનુ ાં છે પણ એ િાતનુ ાં ધ્યાન રખિાનુ ાં કે આ આગેિાનો માત્ર સેિકો છે કે

જેઓ દ્વારા ઈશ્વર આપણાાં જીિાનોમાાં કાયચ કરે છે . જો કોઈ તમને પ ૂછે કે તમારી સ્થાવનક

માં્ળીમાાં તમે કોને ટેકો આપો છો કે પસાંદ કરો છો તો એવુ ાં ના કહેશો કે “પાળક કે આગેિાન”
પણ એવુ ાં કહો કે “ઇસુ”.

ઇસુ પર આપણા ચક્ષુઓ રાખતા, આપણે થોડુાં િધુ ચાલીને ઈશ્વરે આપણા માટે જે રાખી
મ ૂક્ુાં છે -તેન ુ ાં શરીર-તે અંતરને આિરી લઈએ, કશુ ાં જ આપણને તેનાથી અલગ ન કરી શકે.
પાળકો પોતાની માં્ળીઓને ભાગલા કે વિિાદ િગર અકબાંધ રાખી શકે તે બાબત મને

આશ્ચયચ પમા્નાર છે . ઘણીિાર, આપણે પાળકો કે સેિકોને એવુ ાં કહેતા સાાંભળીએ છીએ કે

તેમની માં્ળી બેઠી ત્રણ િાર ત ૂટી છે . અત્યાર સુધી મને એક જ પાળક એવુ ાં કહેતા જોિા

મળ્યા કે તેમની માં્ળીમાાં કોઈ ભાગલા નથી. ઓલ પીપર્લસ ચચચ(માં્ળી) પણ આમ જઈશ્વરના તે્ા મુજબ ખ ૂબ મોટી વ ૃધ્ધ્ધ પામતી, ઘણાબધા સેિકો અને આગેિાનો સાથે મળીને
સેિા કરતાાં હોય, પરાં ત ુ કોઈ પાળક, આગેિાન કે વિશ્વાસી વયક્ક્ત તરફે ન રહેતા ઇસુ તરફે
હોય તેવ ુ ાં જોિાની મારી પ્રબળ આશા છે

8

તકરાર વિનાન ું જીિન

ગલાતી 5:19-21
19 દે હના કામ તો ખલ્લા છે , એટ્લે વ્યભભચાર, અપવિત્રતા, લુંપતપણ,ું
20 મ ૂવતિપ ૂજા, જાદ, િૈરભાિ, કજિયાકું કાશ, ઈષાથ, ક્રોધ, ખટપટ, કૂસપ
ું , પક્ષાપક્ષી,
21 અદે ખાઈ, છાકટાઈ, વિલાસ તથા એઓના જેિા [કામ]; જેમ પહેલા મે તમને ચેતવ્યા હતા તેમ હમણાું
પણ ચેતવ ું છુું કે, જેઓ એિા કામ કરે છે તેઓ દે િના રાજ્યનો િારસો પામશે નદહ.
રોમન 8:8
જેઓ દૈ દહક છે તેઓ દે િને પ્રસન્ન કરી શકતા નથી.

કલ્પનાશીલ વિચારો પર વિિાદ
1 લો વતમોથી 6:3-5
3 જે કોઈ જદો ઉપદે શ કરે , અને આપણાું પ્રભ ઇસ ભિસ્તના સત્ય િચનોને તથા ભગ્તતભાિને અનસરતા
ઉપદે શને માન્ય કરતો નથી;
4 તે મગરૂર તથા અજ્ઞાન છે , અને િાદવિિાદ તથા શબ્દિાદમાું મઝા મને છે ; તેઓથી અદે ખાઈ, િઢિાડ,
વનિંદા તથા ખોટા િહેમ [ઉત્પન્ન થાય છે ],
5 તેમ િ ભ્રષ્ટ મવતનાું, સત્ય જ્ઞાનરદહત અને ભગ્તતભાિ કમાઈન ું સાધન છે એમ માનનારાઓમાું [વનત્ય]
કજિયા થાય છે .

જે ખરે ખર દે િના િચનમાાં નથી તેિા શબ્દો અને માંતવયો અંગે િાદવિિાદ અને દલીલબાજી
પણ કજજયાનુ ાં એક કારણ છે . માં્ળીમાાં ક્યારે ક લોકો ક્ષુર્લલક જ બાબતો માટે દલીલ કરે છે .
દાખલા તરીકે, લોકો બાધ્પતસ્માના સાંસ્કાર સમયે પાણીમાાં વનમજ્જન કરતી િખતે આગળ કે

પાછળ-કઈ પધ્ધવત “સાચી” તે અંગે દલીલો કરે છે . તેઓ તો બાઈબલના ઈવતહાસકારોને ટાાંકે

છે કે તેઓનુ ાં બાધ્પતસ્મા કોઈ ચોક્કસ રીતથી કરિામાાં આવ્ુ.ાં મને કહેિા દો કે વયક્ક્ત પાણીમાાં
ડૂબકી મારીને જીવિત બહાર આિે એટલે તેન ુ ાં બાધ્પતસ્મા થઈ ગ્ુ!ાં લોકોના માંતવયો અંગે
ઝઘ્િાને બદલે, ઈશ્વરના સિચગ્રાહી િચનો પર ધ્યાન કેષ્ન્િત કરીએ કે જે અંગે વિિાદને
કોઈ કારણ નથી.

કાર્લપવનક વિચારોથી તમારી જાતને અલગ કરી દો. અને ઈશ્વરના

િચનોમાાંથી જો કોઈ ચોક્કસ વસધ્ધાાંત અંગે અસ્પષ્ટતા હોય તો તેને નજરઅંદાજ કરો અને
તમારી સમજણને કાયમ રહેિા દો.
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મ ૂખથ પ્રશ્નો
2 િો વતમોથી 2:23-25
23 મ ૂખથતાથી ભરે લા અને અજ્ઞાન િાદવિિાદથી વિખિાદ ઉત્પન્ન થાય છે એમ સમજીને તેઓથી દૂ ર રહે.
24 પણ પ્રભના દાસે વિખિાદ કરિો નદહ, પણ તે સિથ માણસો પ્રત્યે માયાળું , શીખિિામાું બાહોશ,
સહનશીલ;
25 ને વિરોધીઓને નમ્રતાથી સમજાિનાર હોિો િોઈએ; કદાચને દે િ તેઓને પસ્તાિો [કરિાની બધ્ધધ]
આપે, જેથી તેઓને સત્યન ું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય;

અબુધ્ધ અને મ ૂખચ સિાલોને ટાળી દો કારણ કે તે માત્ર કજજયા કરાિે છે . દાખલા તરીકે, તમે

તમારા કોલેજીયન વમત્ર, જોન, ને સાક્ષી આપિા માાંગો છો જે લિસ્તી છે પણ સાચા અથચમાાં
વિશશી નથી. તમે તેને પ ૂછો છો કે તે દે િળમાાં શા માટે નથી જતો? તે તરત જ તમને
પ્રવતદ્રક્રયા આપશે અને િળતો સિાલ કરશે કે તમે પેલા “નિા જન્મિાળા” છો? ધારી લો કે

તે તમને પ ૂછે કે કાઇન અને હાબેલ લગ્ન કરિા માટે છોકરીઓ ક્યાાંથી લાવયા હતા, તમે જે
કહેિા માાંગો છો તે બધુ જ તે સાાંભળશે. તે વમત્રનો પ્રશ્ન તમને લચત્ત કરી દે શે અને તમે

ઈશ્વરને પ ૂછિા લાગશો કે તે પ્રશ્નનો ઉત્તર આપિા માટે તમને જ્ઞાન આપે. તમે તમારા વમત્રને
જિાબ આપિાનુ ાં નક્કી કરીને કહો છો કે કાઇન અને હાબેલ કદાચ તેમની બહેનોને પરણ્યા

હશે, અને તમારો વમત્ર તમારી હાાંસી ઉ્ાિી શકે છે . તમે કદાચ દુખી થઈને ત્યાાંથી ચાલતી
પક્શો.
તેથી જ એિા સિાલો કે જે કજજયા કરાિે તેનાથી દૂ ર રહેિામાાં ્હાપણ છે . પાઉલ ચેતિણી

આપે છે ઈશ્વરના સેિકે તકરારથી દૂ ર જ રહેવ ુ ાં જોઈએ. બાઈબલના બધા જ સિાલોના
જિાબો જાણિા જરૂરી નથી. આિા મ ૂખચ સિાલોના જિાબ આપિાથી ખરકહર જોન જેિા

વમત્રો બીજા સિાલો પ ૂછશે કે જે દલીલબાજી કરાિશે અને તમારી વમત્રતામાાં ભાંગાણ કરાિશે.

તેને બદલે એ ્હાપણભ્ુું રહેશે કે તમે જોનને કહો કે તમે તેને કોઈ ઉપયોગી માદ્રહતી આપી
રહ્યાાં છો કે જે તેના માટે ફાયદાકારક છે અને તેને લિસ્તના પ્રેમ વિષે કહી શકો છો.
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3. તકરારની નકારાત્મક અસરો

યાકબ 3:16
કેમ કે જ્યાું અદે ખાઈ તથા ચરસાચરસી છે , ત્યાું ધાુંધળ તથા દરે ક દષ્કમથ છે .

મઝ
ું ૂ િણ અને દષ્ટ કમોના માગથ ખલ્લા કરે છે
બાઇબલ કહે છે , જ્યાાં ઈષાચ, સ્િ મહત્િકાાંક્ષા અને સ્િશોધ છે થ્ય તકરાર છે . જ્યારે કોઇની

સાથે આપણી તકરાર થાય છે , ત્યારે િાસ્તિમાાં આપણે મઝ
ાં ૂ િણ અને દરે ક પ્રકારના દુષ્ટ

કમો માટે દરિાજા ખોલી દઈએ છીએ. તે દરિાજો ખોલિા અને શેતાનને અંદર આિિાનુ ાં
અને પાટી કરિા કહેિા જેટલુાં જ છે ! આપણે શેતાનને આપણાાં જીિનનો જાણે કે મુક્ત

અવધકાર આપીએ છીએ અને કહીએ છીએ કે તે ઈચ્છે તે કરી શકે છે જેમ કે માાંદગીથી આપણાાં
શરીરને નુકશાન કરવુ,ાં આપણાાં કુટુાંબમાાં અને વયિસાયમાાં મ ૂઝિણો પેદા કરિી, વનરાશા
ઉત્પન્ન કરિી, વનષ્ફળતા લાિિી, નાણાની તાંગી ઊભી કરિી વિગેરે વિગેરે. કજજયો દરે ક
પ્રકારની શૈતાવનક પ્રવ ૃવતઓ નોતરે છે .

દાખલા તરીકે, જો માં્ળી તકરારને પ્રિેશિા દે છે , તો તમામ શક્યતા છે કે માં્ળી ખ ૂબ

ઝ્પથી ત ૂટી જશે. શેતાન તે માં્ળીમાાં પ્રિેશિાની તક ઝ્પી લે છે અને લોકો મધ્યે તમામ

પ્રકારના દુષ્ટ કામો શરૂ કરી તેમને તો્િાનુ ાં કામ કરે છે . એ જ રીતે, જો લગ્નજીિનમાાં
તકરાર પ્રિેશ કરે તો, પવત-પત્ની િચ્ચે સાંઘષચ કરિી શેતાન તે કુટુાંબનો વિનાશ કરે છે .

આપણ દરે ક કુટુાંબમાાં મતભેદો હોય શકે છે , પણ કેટલાક વિચારે છે કે તેમના લગ્નજીિનમાાં
મતબેદોને કોઈ સ્થાન નથી. મારા પત્ની, એમી, અને મારા પોતાના વિચારો હોય છે . તેથી

જો અમે વિચારોના મતભેદોને વનિારી ન શકીએ તો નક્કી છે કે દુશ્મન શેતાન અમારા
લગ્નજીિન તો્ી નાખશે અને જીિાનોને િેરવિખેર કરી નાખશે.
તેથી, આપણે હાંમેશા બીજાઓ શુ ાં કરે છે કે કહે છે તેની પરિાહ કયાચ વિના ઈશ્વરને પ્રાથચના

કરીને કજજયા વિનાનુ ાં જીિન માાંગવુ જોઈએ. જો આપણે નથી ઇચ્છતા કે શેતાન આપણાાં
જીિનમાાં પ્રિેશે, તો આપણે આપણી જાતોને આ કેંસરસમાન તકરાર નામની ચીજથી
સાંભાળિાની જરૂર છે .
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4. તમારા જીિનથી તકરારને દૂર રાખિી

દરે કના જીિનમાાં તકરારનુ ાં અનુભિ થાય છે ! આપણ દરે કને એિી ક્ષણનો સામનો કરિો પ્ે

છે કે કોઈકની સાથે તકરાર થાય, પરાં ત ુ આ તકરાર ખ ૂબ જ ભયાનક છે અને તેથી આપણે
તેને આપણાાં જીિનોથી દૂ ર જ રાખિી જોઈએ.
નીવતિચન 17:1
જે ઘર વમિબાનીઓથી ભરપ ૂર હોય પણ કજિયાકું કાશિાળું હોય તેના કરતાું શાુંવત સદહત રોટલીનો સ ૂકો ટૂકડો
સારો છે .

વમજબાનીઓ અને મોજમઝાથી ભરે લા પણ કજજયાિાળા મોટા ઘરમાાં રહેિા કરતાાં રોટલીના
સ ૂકા ટૂક્ા સાથે નાના ઘરમાાં રહેવ ુ ાં સારૂ છે .
નીવતિચન 20:3
કજિયાથી દૂ ર રહેવ ું એમાું માણસની આબરૂ છે , પણ દરે ક મ ૂખથ ટું ટો કયાથ િગર રહેતો નથી.

તકરાર ટાળિી એ સન્માનની િાત છે , કારણ કે મ ૂખચ મ ૂશ્કેલીમાાં મુકાય છે . ઝઘ્ો શરૂ કરિા
માટે ખુબ જ્ઞાનની જરૂર પ્તી નથી, પણ ચાદ્રરત્રિાન પુરૂષ કે ગૌરિશાળી સ્ત્રી તકરારમાાં ન
પ્િાનુ ાં નક્કી કરે છે તે શોભાયમાન છે .
નીવતિચન ૨૦:૩ (સુંદેશ બાઇબલ)
ઝઘડાઓ ટાળિા તે સારા ચારરત્રની વનશાની છે , પરું ત મ ૂર્ખ લોકો ઝઘડા કરિાન ું પસુંદ કરે છે

તકરારથી દૂ ર રહેવ ુ ાં એ સારા ચદ્રરત્રની વનશાની છે .
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તકરારને તક ન આપશો
નીવતિચન 17:14

તકરારની શરૂઆત પાણીથી ભરે લા ડેમમાું કાણું પડિા સમાન છે , તે મોટું સ્િરૂપ ધારણ કરે તે પહેલા તેને
અટકાિી દો.

દાખલા તરીકે, હળિાશની પળોમાાં કોઈ વમત્રની સાથે ચચાચ દરમ્યાન, ઘણા બધા વિષયો પર
ચચાચ કરતા હોઈએ અને કહીએ કે કયો દ્રક્રકેટર ઉત્તમ છે . આપણે કહ્ુાં હોય “સલચન” અને
સામેનો વમત્ર બીજા કોઈ અનયણુ ાં નામ આપે, અને ચચાચ આગળ િધે. આપણને લાગે કે

ચચાચમાાં “ગરમી” િધી રહી છે . સામાન્ય, સૌમ્ય િાતાિરણમાાં યોગ્ય રીતે ચાલતી ચચાચ ,
ચ્સાચ્સીભરી બની જાય છે . ખુબ જ ગાંભીર િાદવિિાદનો મુદ્દો બની જાય છે ! બની શકે

કે તકરાર પણ થઈ જાય. આ દ્રકસ્સામાાં, જે ક્ષણે આપણને લાગે કે ચચાચ ગરમ થઈ રહી છે ,
્હાપણભ્ુું એ રહેશે કે ચચાચને ત્યાાં જ રોકી દઈએ. આપણે તરત જ વિષય બદલીને બીજા
જ કોઈ મુદ્દા વિષે િાત કરિી જોઈએ. આપણે જાણી લેવ ુ ાં જોઈએ કે આ ક્સ્થવતમાથી ક્યારે

બહાર નીકળી જવુાં જોઈએ. જ્યારે આપણે પાણી ભરે લા ્ેમમાાં કાણુ ાં જોઈએ ત્યારે ્ેમ ફાટી
જાય તે પહેલા કાણુ ાં સમારી લેવ ુ ાં જોઈએ. તકરારને તક ન આપીએ.
પોતાના કામ પર િ ધયાન આપો
પોતાના કામ પર જ ધ્યાન આપવુ ાં ખુબ સરળ લાગે છે પણ કરવુ ાં ક્યારે ક ઘણુાં કદ્રઠન હોય છે .

આપણે વિચારિાનુ ાં છે આપણે શુ ાં કરિાનુ ાં છે અને બીજાઓને વિચારિા દો કે તે ઓ એ શુ ાં કરિાનુ ાં
છે . એએમ આપણે સબાંધોમાાં તકરારને ટાળી શકીએ છીએ.
નીવતિચન 26:17
જે રસ્તે ચાલતા પારકાની ખટપટમાું પડે છે , તે કૂતરાના કાન પકડનારના જેિો છે .

ભારતમાાં શહેરોની ગલીઓમાાં ઘણીિાર, આપણે રો્ પર બે વયક્ક્તઓને ઝઘ્તા જોતાાં
હોઈએ છીએ પણ તેઓના ઝઘ્ાનુ ાં કારણ જાણતા નથી હોતા. દાખલા તરીકે કોઈકિાર
આપણે જતાાં હોઈએ અને આમ જ કોઈ બે વયક્ક્તઓને ઝઘ્તા જોયા. રસ્તા પર ઝઘ્તા

બે વયક્ક્તઓ આપણાાં માટે તદ્દન અજાણ્યા હોિા છત્તા જાણે “મુખ્ય ન્યાયાધીશ” હોઈએ તેમ
આપણે બાંનેના ઝઘ્ાનુ ાં કારણ પ ૂછીએ છીએ. કશુ ાં સમજ્યા કે જાણ્યા વિના બાાંયો ચઢાિીને
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અજાણ્યા ઝઘ્ામાાં સામેલ થઈ જઈએ છીએ. પછી વિચારીએ છીએ કે શા માટે આ આફતમાાં
પ્યા. આને કહેિાય લબિંજરૂરી આફત િહોરી. બાઇબલ ચેતિણી આપતા કહે છે “અજાણ્યા
ઝઘ્ામાાં” પ્વુાં કૂતરાના કાન પક્િા સમાન છે .

“કોઈ માણસે તારુાં નુકશાન ક્ુું ન હોય, તો વિનાકારણ તેની સાથે તકરાર ન કર” (નીવતિચન
3:30) —આ સામાન્ય સમજણ છે અને નીવતિાચનોમાાં લખિામાાં આિેલ છે .—એના જેવુ છે

કે બે વયક્ક્તઓ રસ્તા પર ઝઘ્તી હતી કે જેમણે આપણુ ાં કોઈ નુકશાન ક્ુું નથી પણ
વિનાકારણ આપણે તેમનો ન્યાય કરિા ધા્ુ.ું પણ આ દ્રકસ્સામાાં એ ્હાપણભ્ુું કામ એવુ ાં
થઈ શક્ુાં હોત કે આપણે પોલીસને જાણ કરી તેમને મદદ કરી શક્યા હોત. કોઈ અન્યના

ઝઘ્ામાાં માથુાં ન મારવુાં એ શાણપણભ્ુું છે . આપણે આપણાાં કામ પ્રત્યે જ ધ્યાન આપવુાં
જોઈએ અને જે બાબત આપની નથી તેમાાં ન પ્વુ ાં જોઈએ!
તમારા હેતઓ જઓ
ુ
ુ
ઘણીિાર આપણાાં હેતઓ
ખોટા હોય શકે છે . જ્યારે આપણાાં હેતઓ
કજજયાથી પ્રેદ્રરત હોય
ત્યારે આપણે મ ૂશ્કેલીનો સામનો કરિો પ્ે છે .
દફભલવપ 2:3
પક્ષાપક્ષીથી કે વમથ્યાભભમાનથી કઈ ન કરો, દરે કે નમ્ર ભાિથી પોતાના કરતાું બીજાઓને ઉત્તમ ગણિા.

કજજયાથી પ્રેદ્રરત હોય તેવ ુાં કશુ ાં આપણે ન કરવુ ાં જોઈએ. દાખલા તરીકે, કોઈના પત્રથી આપણે
દુખી થયા હોઈએ, તો તરત જ તેનો જિાબ આપિાનુ ાં ટાળવુ ાં જોઈએ. જો એમ કરીશુ,ાં તો
તકરારને આપણાાં જીિનમાાં મોકળાં મેદાન મળી જશે.
યાકબ 4:1-2
1 તમારામાું લડાઈ તથા ઝઘડા ક્યાથી થાય છે ? શું તમારા અિયિોમાની લડાઈ કરનારી દિાથસનાથી નદહ?
2 તમે કૂઈચ્છા રાખો છો, પણ તે ત ૃપ્ત થતી નથી; તમે હત્યા કરો છો; અને લોભ રાખો છો, પણ કઈ મેળિી
શકતા નથી; તમે લડાઈટું ટો કરો છો; પણ તમારી પાસે કઈ નથી, કે મ કે તમે માુંગતા નથી.

ુ થી ખોટી બાબતો કરીએ છીએ ત્યારે
જ્યારે આપણે ખોટા ઈરાદાઓ અને ખોટા હેતઓ
આપણામાાં ્ુદ્ધો અને લ્ાઇઓ થાય છે . જેથી આપણે હમેશા આપણાાં ઈરાદાઓની કાળજી
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લેિી જોઈએ. જો આપનો ઇરાદો કોઇની સાથે બદલો લેિા અંગે છે , તો તે કજજયા પ્રેદ્રરત છે
અને તે ટાળવુ ાં જોઈએ.

તમારા શબ્દોની કાળજી રાખો
આપણે આપણાાં શબ્દો અંગે કાળજી રાખિાની જરૂર છે .
નીવતિચન 18:6

મ ૂખથના હોઠ કજિયા કરાિે છે , અને તેન ું મોં ફટકા માુંગે છે .

મ ૂખચતાભયાચ શબ્દો આપણને તકરારમાાં લઈ જાય છે અને તે માટે આપણે ભારે દ્રકિંમત ચ ૂકિિી
પ્ે છે . મ ૂખચતાભયાચ શબ્દો લોકોને દલીલો કરાિે છે અને તેથી આપણાાં બોલાતા શબ્દો અંગે
કાળજી રાખિાની જરૂર છે .
નીવતિચન 22:10
વતરસ્કાર કરનારને દૂ ર કર, એટલે કજિયો સમી િશે, હા, તકરાર તથા લાુંછનનો અંત આિશે.

હાાંસી ઉ્ાિનાર એ વયક્ક્ત છે જે ટીકાત્મક શબ્દો વસિાય કઈ બોલતો નથી. કોઈ આસાનીથી

તેની િાતોમાાં આિી જાય છે . દાખલા તરીકે , ધારી લો કે તમે કોઈ નિી જગ્યાએ કામે લાગ્યા
છો જ્યાાં તમારી ઓળખાણ કોઈ એિા વયક્ક્ત સાથે થાય છે કે 25 િષોથી ત્યાાં કામ કરે છે

જેથી તેની સરાહના થિી જોઈએ. તે કહે છે કે પોતે ખ ૂબ જ જૂનો અને અનુભિી છે અને તે

કાંપની વિષે બધુ જ જાણે છે . પછી તે વયક્ક્ત ત્યાાં બનતી બધી નકારાત્મક િાતો કરિાનુ ાં શરૂ
કરે છે . એવુ ાં લાગે કે જાણે એની પાસે તમને સારુાં કે હાકારાત્મક કહેિા જેવુ કઈ છે જ નદ્રહ.
કાંપનીમાાં કામ કરતાાં બધા જ લોકો વિષે અને અસાંખ્ય ફદ્રરયાદો સાાંભળ્યા પછી તમને આશ્ચયચ
થશે કે શા માટે આ વયક્ક્ત 25 િષોથી અહી કામ કરે છે . બાઇબલ કહે છે કે આિો વયક્ક્ત

કજજયાખોર છે અને તેને તગે્ી મ ૂકિો જોઈએ. જેથી વતરસ્કાર અને કજજયાનો અંત લાિી
શકાય.

આપણાાં શબ્દો ક્યારે ક આપણાાં માટે મ ૂશ્કેલી લાિે છે . જેથી આપણે આપણાાં દ્વારા બોલાતા
શબ્દો અંગે કાળજી લેિી જોઈએ. ક્યારે ક ખ ૂબ હળિી શૈલીમાાં કહેલી નાની સરખી િાત પણ
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કજજયો કરાિી શકે છે . આપણાાં કોઈ વમત્રના િાળના રાં ગ અંગે કરે લી મજાક તેને અપમાવનત

અને શવમિંદો કરી શકે છે . તેણે િાળના એ રાં ગ અંગે ખ ૂબ જ નાણાાં ખચ્યાચ હોય તેવ ુ ાં બને જેથી
આપણાાં સબ્ોથી તેન ુ ાં અપમાન થઈ શકે છે . ક્યારે ક વમત્રતા ત ૂટી શકે છે . જેથી આપણે
બોલતા પહેલા કાળજી લેિી જોઈએ જેથી મ ૂશ્કેલીમાાં ન પ્ાય. નાની સરખી બાબતની લીધેલી
કાળજી આપણને મોટા કજજયાથી બચાિી શકે છે !
તમારા ગસ્સા પર કાબ ૂ રાખો
નીવતિચન 15:18

ક્રોધી માણસ ટું ટો ઊભો કરે છે , પણ રીસ કરિે ધીમો માણસ કજિયો સમાિી દે છે .

એક ક્રોવધત માણસ-એક ગુસ્સાિાળો માણસ-કજજયો કરાિે છે ! પણ જે રીસ કરિે ધીમો છે તે

કજજયો સમાિી દે છે ! 12 િષચની િયે, જ્યારે મારૂ તારણ થ્ુ,ાં હુ ાં મારા લિસ્તી વિશ્વાસમાાં વ ૃદ્ધદ્ધ

પામતો હતો, ત્યારે “અવનયાંવત્રત” ગુસ્સાને કારણે એક ખ ૂબ જ ગાંભીર પ્રશ્ન થયો! એક દ્રદિસ,

શાળામાાં હ,ુ ાં મને ગમતી, ફૂટબોલની રમત રમી રહ્યો હતો, એક છોકરાએ મને ભગા્યો. હુ ાં
ખ ૂબ જ ગુસ્સે થઇ ગયો, પાછો ફયો, એ કોણ છે તે જોિાની પણ પરિા કયાચ વિના, જોરથી
તેની પીઠ પર િાર કયો. થો્ીિાર પછી મને ખ્યાલ આવયો કે તે છોકરો પણ વિશ્વાસી હતો
અને મારા જ પ્રાથચના સમ ૂહનો સભ્ય હતો! તેની સાથેની વમત્રતાનો તે દ્રદિસે અંત આિી

ગયો. અમે બાંને વમત્રો વિશ્વાસીઓ હતા પણ બાંનેએ ગુસ્સા પરનો કાબ ૂ ગુમાવયો. મે મારા

ગુસ્સા પર કાબ ૂ ગુમાવયો અને મારા વમત્રને એ હદે નુકશાન ક્ુું કે તે ક્યારે ય ભ ૂલી શકશે
નદ્રહ. પછીના દ્રદિસો દરમ્યાન તે અંગે હુ ાં ખુબ પસ્તાયો. ઈશ્વરની સાથે ચાલિાની મારી
યાત્રામાાં તે વમત્ર મને ઘણી મદદ કરી શક્યો હોટ પણ મારા અવનયાંવત્રત ગુસ્સાને કારણે મે
તેની વમત્રતા ગુમાિી.
નીવતિચન 16:32

જે ક્રોધ કરિે ધીમો તે પરાક્રમી કરતાું સારો છે , અને જે પોતાના વમજાિને કાબમાું રાખે છે તે
શહેર જીતનારના કરતાું ઉત્તમ છે .

જો આપણે આપણાાં ગુસ્સા પર કાબ ૂ મેળિી શકીએ છીએ તો આપણે આનોર્લ્ સ્િાજ્નેગર

કરતાાં સારા છીએ! તેના કરતાાં આપની પાસે િધુ શક્ક્ત છે કારણ કે બાઇબલ કહે છે કે જો
આપણે ક્રોધ કરિે ધીમા છીએ, તો આપણે શક્ક્તશાળી કરતાાં સારા છીએ! અને જે પોતાના

16

તકરાર વિનાન ું જીિન

વમજાજને કાબુમાાં રાખે છે તે શહેર જીતનારના કરતા સારો છે ! હુ ાં મારી જાતને જ કહુ ાં છાં કે જો

હુ ાં મારો ક્રોધ કાબુમાાં કરી શકુાં છાં તો હુ ાં શક્ક્તશાળી અને શહેર જીતનારના કરતાાં સારો છાં. હુ ાં
નીવતિચન 16:32 ને િારાં િાર યાદ કરુાં છાં કે જેથી હુ ાં ગુસ્સાને કાબુમાાં રાખીને શાાંત રહી શકુાં.
જેથી તમે અને હુ,ાં જો આપણે આપણાાં ક્રોધને કાબુમાાં રાખી શકીએ, તો આપણે કજજયાને
આપણાાં જીિનમાથી દૂ ર રાખી શકીશુ.ાં
નીવતિચન 25:8

દાિામાું િલ્દી ઉતારી ન પડ, રખે ને તારો પ્રવતિાદી તને ઝુંખિાણો પાડે, ત્યારે શું કરવ ું તે તને સ ૂઝે નદહ.

અપમાનને અિગણિાની ક્ષમતા વિકસાિો.
નીવતિચન 12:16

મ ૂખથનો ક્રોધ તરત માલ ૂમ પડી આિે છે ; પણ ડાહ્યો માણસ ફજેતીને ઢાુંકે છે .
મ ૂખચનો ક્રોધ તરત માલ ૂમ પ્ે છે . જો તે અપમાવનત થાય તો તરત જ સામે બદલો લે છે !
તે વિચાર કરિા થો્ો સમય રાહ નદ્રહ જુએ. પણ સમજદાર માણસ એ છે જે અપમાનને ઢાાંકી
દે છે . તે સામે બદલો નદ્રહ િળે પણ તેને ભ ૂલી જશે! અપમાનને અિગણિાની ક્ષમતા

વિકસાિો. જયા સુધી આપણે નકારાત્મક રીતે િતચતા નથી ત્યાાં સુધી અપમાન આપણી જાતને

બદલી શકત ુાં નથી. એ માત્ર લોકોના વિચારો છે . જો આપણે સમજીએ કે લિસ્તમાાં આપણે
કોણ છીએ તે જ આપની સાચી ઓળખ છે , ત્યારે કોઈ અન્ય આપણુ ાં અપમાન કરે તો પણ
કોઈ ફરક પ્તો નથી.
1 લો પીતર 2:23

તેણે વનિંદા સહન કરીને સામી વનિંદા કરી નદહ; દખો સહન કરીને ધમકી આપી નદહ; પણ અદ્દલ ન્યાય કરનારને
પોતે સોંપી દીધો.

જ્યારે ઇસુ અપમાવનત થયા, ત્યારે તેમણે બદલો િાળ્યો નદ્રહ, અને તેથી આપણે તેમનો
નમ ૂનો અનુસરિાનો છે . આપણે અપમાનને અિગણવુ ાં જ રહ્ુાં જેમ કે બટકની પીઠ પરથી
પાણી પસાર થઈ જાય છે . ત્યારે જ આપણે આપણાાં ક્રોધને વનયાંત્રણમાાં રાખી શકીશુાં અને
અકળાઈશુ ાં નદ્રહ.
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નમ્રતાથી પ્રત્ર્ત્તર આપિાની ક્ષમતા વિકસાિો.
નીવતિાચન 15:1

નમ્ર ઉત્તર ક્રોધને શાુંત કરી દે છે ; પણ કઠોર શબ્દો રીસ ચઢાિે છે .

દાખલા તરીકે, જ્યારે કોઈ ઝઘ્ો કરિાના આશયથી તમારી પાસે આિે, અને તમને લાગે કે
તેના મોઢમાથી આગ ઝરે છે , તેના શબ્દો રાતાચોળ જેિા છે , અને તમારી ઉપર ત ૂટી પ્િાની
તૈયારીમાાં છે , માત્ર શાાંત રહો. કારણ કે તમે જ્યારે તેને નમ્રતાથી જિાબ આપો છો, તમે

તમારી જાતને તકરારથી દૂ ર રાખો છો. નમ્ર પ્રત્્ુત્તર સાચે જ ક્રોધને સમાિી દે છે ! પણ
મોટે ભાગે આપણે બધા વિરુદ્ધ રીતે જ િતીએ છીએ. મતભેદથી પ્રેરીત આપણે, સામેના

વયક્ક્તને પા્ી નાખિા પ્રયત્ન કરીએ છીએ-મોટેથી અને તીવ્રતાથી-અને આ બાબતથી સમગ્ર
પદ્રરક્સ્થવત િણસી જાય છે . તેથી જ બાઇબલ કહે છે નમ્ર પ્રત્્ુત્તર ક્રોધને સમાિી દે છે . જો

સામેની વયક્ક્ત ગુસ્સામાાં હોય તો પણ, આપણે નમ્રતાથી પ્રત્્ુત્તર આપિાનુ ાં પસાંદ કરવુ ાં
જોઈએ.

2 િો વતમોથી 2:24

પણ પ્રભના દાસે વિખિાદ કરિો નદહ, પણ તે સિથ માણસો પ્રત્યે માયાળું , શીખિિામાું
બાહોશ, સહનશીલ.

બાઇબલ પણ આપણને સ ૂચના આપે છે કે પ્રભુના દસ તરીકે, આપણે ઝઘ્ો કરિો જોઈએ
નદ્રહ, પણ બધા લોકો પ્રત્યે નમ્ર, શીખિિામાાં બાહોશ અને સહનશીલ બનવુ ાં જોઈએ. કજજયો
થઈ શકે તેિી પદ્રરક્સ્થતી લાગે તો હાંમેશા કોમળ અને પમરા પ્રત્્ુત્તર આપિો જોઈએ. જેથી

ઘણીિાર પદ્રરક્સ્થતી શાાંત બની જાય છે અને તકરારને આપણાાં જીિનમાથી દૂ ર રાખી શકીએ
છીએ.

ઉદારતા
ઉદાર બનિાની ક્ષમતા વિકસાિિી જરૂરી છે . ઘણીિાર આપણે ખોટી બાબતો માટે ખ ૂબ

હઠીલા બની જઈએ છીએ – એિી બાબતો કે જે અથચહીન હોય છે – અને આપણુ ાં હઠીલાપણુ ાં
આપણાાં જીિનોમાાં તકરાર કરાિે છે ! ઇબ્રાદ્રહમ અને લોતનુ ાં ઉદાહરણ જ લઈ લો (ઉત્પવત
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13:1-18):
લોત ઇબ્રાદ્રહમનો ભત્રીજો હતો. ઈશ્વર ઇબ્રાહીમને જે ભ ૂવમ આપિા માાંગતા હતા તે તરફની

મુસાફરી દદ્રરમયાન, ઇબ્રાદ્રહમ અને લોત પાસે પુષ્કળ માત્રામાાં ઢોરઢાાંક અને ચાકરો હતા.
અને ઘણીિાર તેમના ચાકરો માાંહોમાાંહે ઝઘ્તા હતા. આખી મુસાફરી દરમ્યાન તેઓ મધ્યે

પુષ્કળ તકરાર થતી હતી! શુ ાં બની રહ્ુાં હત ુાં તેનો ઇબ્રાદ્રહમને ખ્યાલ આિી ગયો અને તેણે
લોતને કહ્ુાં કે આ રીતે ચાલે તે યોગ્ય નથી તેથી ઇબ્રાદ્રહમે લોતને કહ્ુાં કે આ દે શની જે ગમ

તરફ તે ઇચ્છે તે તરફનો દ્રહસ્સો લઈ શકે છે અને પોતે તેની સામેનો દ્રહસ્સો લેશે. ઇબ્રાદ્રહમે
લોત પ્રવત ઉદારતા બતાિી અને જે ભ ૂવમ તેને જોઈતી હોય તે લેિા માટે કહ્ુ!ાં
લોતે આસપાસ નજર દો્ાિી, સદોમ અને ગામોરાહના અદભ ૂત સપાટ મેદાનો જોયા અને

ત્યાાં જિાનુ ાં પસાંદ ક્ુું કારણ કે તે ફળદ્ર ુપ જમીન હતી. તેણે પોતાના ઢોરઢાાંક અને ચાકરો
લીધાાં, અને સદોમ અને ગામોરાહ તરફ ગયો. લોતથી વિખ ૂટા પ્યા પછી, ઈશ્વરે ઇબ્રાદ્રહમને

કહ્ુાં કે ઊઠ અને આખી ભ ૂવમ પર ચાલ. ઈશ્વરે ઇબ્રાદ્રહમને કહ્ુાં કે જે જે ભ ૂવમ પર તારા પગલાાં

પ્યાાં છે તે સઘળી ભ ૂવમ તે તેને આપશે. અને તે સમયથી, તેના ઢોરઢાાંક પુષ્કળ માત્રામાાં
વ ૃદ્ધદ્ધ પામ્યાાં. ઇબ્રાદ્રહમના ચાકરે પણ સાક્ષી પ ૂરી કે ઈશ્વરે સાચે જ તેના માલલકને આશીિાચદ
આપયો છે . બીજી તરફ લોત કે જે સદોમ અને ગામોરાહ તરફ ગયો હતો, જેણે સઘળાં ગુમાિી
દીધુાં અને પહેરેલા લ ૂગ્ે પોતાનો જીિ બચાિિા ત્યાથી ભાગવુ ાં પ્્ુ!ાં અત્રે યાદ રાખીએ કે
ઇબ્રાદ્રહમે ઉદારતા બતાિી હતી!

તેથી આપણે જતુાં કરિાનુ ાં પણ શીખિાનુ ાં છે ! દાખલા તરીકે, કોઈ કૌટુાંલબક વમલકત માટે

વિિાદ હોય, અને તમને મળિા જોઈતા તમારા દ્રહસ્સા કરતાાં ઓછાં આપિામાાં આિે, તો
ઉદારતા બતાિો અને જે આપિામાાં આવ્ુ ાં છે તે સ્િીકારી લો. તમે હઠીલા બનીને ઝઘ્ી
શકો છો, અને તકરારને તમારો “સાથી” બનાિીને તમને મળિાપાત્ર વમલકતનો દ્રહસ્સો લઈને

રહો છો કે તકરારને તમારાથી દૂ ર રાખીને ઉદારતા બતાિો છો! આમ કરિાથી, ઈશ્વરના
આશીિાચદો તમારા જીિનમાાં આિશે!
જ્યારે આપણે તકરારને સાથી બનાિીએ છીએ, સ્િગચના દરિાજા આપણે માટે બાંધ થઈ જાય

છે . કોઈ આશીિાચદ મળતો નથી. તેને બદલે જો આપણે તકરારને આપણાાં આંગણથી દૂ ર
રાખીએ, ઈશ્વર તેના આશીિાચદો આપણી ઉપર રે ્ી દે શે. ઇબ્રાદ્રહમ સાથે એવુ ાં જ તો થ્ુ.ાં જે
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દ્રદિસે લોત ગયો, ઈશ્વરે ઇબ્રાદ્રહમને કહ્ુાં કે હિે સઘળાં તેન ુ ાં જ છે , અને ઈશ્વર તેનો વમત્ર થયો

અને દરે ક બાબતોમાાં તેની સાથે રહ્યો. ઇબ્રાદ્રહમે જે જત ુાં ક્ુું હત ુાં તેને ઈશ્વરે અનેકગણુ ાં કરી

આપીને મોટા આશીિાચદમાાં ફેરિી નાખ્્ુ.ાં લોતે માત્ર જમીનની એક જ બાજુ જોઈ કે તેન ુ ાં
“મ ૂર્લય ઓછાં” હત,ુાં તેથી તેણે ફળદ્ર ુપ સપાટ જમીન પસાંદ કરી. તેણે ઇબ્રાદ્રહમને એ જમીન
લેિા દીધી કે જે િેરાન હતી! પરાં ત,ુ ઈશ્વર ઇબ્રાદ્રહમની સાથે હતા. તેથી આપણે તકરારને

આપણાથી દૂ ર રાખિાના એક માત્ર ઉદ્દે શથી ઉદાર બનતા શીખિાનુ ાં છે , અને આપણે ઈશ્વરના
આશીિાચદો માણી શકીશુ.ાં

નમ્રતા એ નબળાઈ નથી
ગીતશાસ્ત્ર 37:11

નમ્ર લોકો દે શન ું િતન પામશે; અને પષ્કળ શાુંવતમાું તેઓ આનુંદ કરશે.
સાચા અથચમાાં નમ્રતા એ શક્ક્ત છે . બાઇબલ કહે છે નમ્રજનો પ ૃથ્િીનુ ાં િતન પામશે. એક
સમાચારપત્રના લખાણ મુજબ નમ્ર લોકો પ ૃથ્િીનુ ાં િતન નહીં પામે. પરાં ત,ુ બાઈબલમાાં સ્પષ્ટ

કહેિામા આવ્ુાં છે કે નમ્ર લોકો પ ૃથ્િીનુ ાં િતન પામશે. બની શકે લોકો તે જોિા માટે લાાંબ ુ

જીવયા નથી. ઈશ્વર ક્યારે ય વનષ્ફળ થતાાં નથી અને તેમના િચનો સત્ય છે . નમ્ર જનો પ ૃથ્િીનુ ાં
િતન પામશે.

ઝડપથી શાુંવત કરો
માથ્થી 5:9,25-26

9 સલાહ કરાિનારાઓને ધન્ય છે ; કે મ કે તેઓ દે િના દીકરા કહેિાશે.

25 જ્યાું સધી ત ું તારા િાદીની િોડે માગથમાું છે , ત્યાું સધી તેની સાથે િહેલો મળી જા; રાખેને િાદી તને
ન્યાયાધીશને સોંપે, ને ન્યાયાધીશ તને વસપાઈને સોંપે, ને ત ું કેદખાનામાું નુંખાય.

26 હું તને ખચીત કહું છુું કે ત ું છે લ્લી દમડી ચ ૂકિીશ નદહ, ત્યાું લગી ત ું ત્યાથી બહાર નીકળનાર િ નથી.
દહબ્ર ૂ 12:14

સઘળાની સાથે શાુંવતથી િતો, અને પવિત્રતા કે જેના િગર કોઈ માણસ પ્રભને દે ખશે નદહ તેણે ધોરણે તમે
ચાલો;

રોમન 12:28

િો બની શકે , તો ગમે તેમ કરીને સઘળા માણસોની સાથે હળીમળીને ચાલો.
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ઈસુએ આપણને સ ૂચના આપી છે કે આપણાાં વિરોધીઓ આપણને ન્યાયાલયમાાં લઈ જાય

અને ન્યાયાધીશ સજા કરે તે પહેલા ઝ્પથી આપણે તેમની સાથે સલાહ કરી લઈએ. આપણે

હમેશા શાાંવતશોધક, ઉદાર અને જતુાં કરનાર બનવુ ાં જોઈએ. જ્યાાં સુધી આપણો હેત ુ તકરારને
દૂ ર રાખિાનો છે અને ઉદાર બનીને તે કરી શકીએ છીએ, ત્યાાં સુધી ઈશ્વરના આશીિાચદો
આપણાાં જીિનમાાં િહેતા રહેશે તે વનવશ્ચત છે . ઉદાર બનીને જે ગુમાિી છીએ તે ઈશ્વર તેના
આશીિાચદો થકી અનેકગણુાં ભરી આપે છે !

ખોટી બાબતોનો દહસાબ ન રાખશો
લોકો દ્વારા તમારે સાથે જે ખોટી બાબતો કરિામાાં આિી છે તેનો દ્રહસાબ ન રાખશો. દાખલા
તરીકે, તમે જ્યારે કોઈની સાથે માત્ર સામાન્ય િાતચીત કરતાાં હો અને અચાનક તે વયક્ક્ત

તમારી પર આરોપ મ ૂકે કે 25 િષચ પહેલા તમે તેન ુ ાં કઈક ખોટુાં ક્ુું હતુ.ાં તમે કદાચ ભ ૂલી
ગયા છો પણ તે વયક્ક્ત ભ ૂલી નથી. તેને તો ફક્ત દ્રદિસ જ નદ્રહ પણ કઈ બાબત અંગે ખોટુાં
થ્ુ ાં તે, સમય અને બધુ જ યાદ છે .

બાઇબલ કહે છે પ્રીવત “અયોગ્ય રીતે િતચતી નથી, પોતાનુ ાં જ દ્રહત જોતી નથી, ખીજિતી
નથી, અપકારને લેખિતી નથી” (1 લો કોરોન્થી 13:5) પ્રીવત ખોટા કામનો હીસાબ રાખતી

નથી કે બીજાના પાપોને ગણતી નથી. તેથી જો આપણે કજજયમુક્ત જીિન જીિિા માાંગીએ

છીએ તો, બીજા લોકોની પવતને હમેશા ચોખ્ખી રાખિી જોઈએ! આપણે એ યાદ ન રાખવુ ાં
જોઈએ કે બીજાઓએ તમારા માટે શુ ાં ખોટુાં ક્ુું છે ! આમ કરિાથી તકરારને આપણે આપણાાં
જીિનોથી દૂ ર રાખી શકીશુ.ાં
નીવતિચન 17:9

દોષને ઢાુંકનાર પ્રીવત શોધે છે ; પણ અમક બાબત વિષે બોલ્યા કરનાર ઇષ્ટ વમત્રોમાું અંતર પાડે છે .
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ઉદરતાથી માફ કરો અને ઝડપથી માફ કરો
માથ્થી 5:23-24

23 એ માટે િો ત ું તારૂ અપથણ િેદી પાસે લાિે, ને ત્યાું તને યાદ આિે કે મારા ભાઈને મારે વિરદ્ધ કઈ છે ,

24 તો ત્યાું િેદી આગળ તારું અપથણ મ ૂકીને જા, પહેલા તારા ભાઈની સાથે સલાહ કાર, ને ત્યાર પછી આિીને
તારું અપથણ ચઢાિ.

ભ ૂતકાળમાાં બની ગયેલ લબનાઓને પુનરાિવતિત કરિાથી આપણે વમત્રતાનો નાશ કરીએ છીએ

અને ગુમાિીએ છીએ. ભ ૂતકાળને ભ ૂલી જઈએ અને જત ુાં કરીએ નહીં તો વમત્રતાનુ ાં નુકશાન
થશે. જો આપણે ભ ૂલને ઢાાંકીએ છીએ, તો તેનો અથચ એ છે આપણે પ્રેમ પસાંદ કરીએ છીએ.

આપણે ત્િદ્રરત અને ઉદારતાથી માફ કરિાની જરૂર છે . ઇસુ કહે છે કે જો આપણે પ્રાથચનામાાં
ઈશ્વરની પાસે જઈએ છીએ અને આપણને ખ્યાલ આિે છે કે કોઈએ આપણી સાથે કઈક ખોટુાં

ક્ુું છે , તો પ્રાથચના કરતાાં પહેલા તેન ુ ાં સમાધાન કરી લેવ ુ ાં જોઈએ. જેથી જ્યારે ને ત્યારે જ જો

કજજયાનુ ાં સમાધાન કરીએ છીએ તો આપણે ગમે ત્યારે પ્રાથચના કરી શકીએ છીએ. એનો અથચ

એ છે કે તરત જ માફ કરી દે િાને બદલે આપણે લાાંબો દ્રહસાબ દ્રકતાબ રાખીએ છીએ, આમતેમ
ફાાંફા મારીએ છીએ, કે જેથી પ્રાથચના કરતાાં પહેલા આપણને માફી મળી જાય. જ્યારે કોઇની

ભ ૂલ થાય ત્યારે ત્યાાં જ માફી આપી દે િી જોઈએ, ભ ૂલી જાિ, સમાધાન કરી લો, કેસ બાંધ
કરી દો—પાટી ચોખ્ખી કરી નાાંખો! તો આપણે ગમે તે સમયે પ્રાથચના કરી શકીએ છીએ. જ્યારે

વપતર ઇસુની પાસે આિીને પ ૂછે છે કે, “પ્રભુ, મારો ભાઈ મારી વિરુદ્ધ કેટલીિાર અપરાધ કરે

ને હુ ાં તેને માફ કરુાં? સાત િાર સુધી ?” ઇસુ તેને કહે છે , “સાત િાર સુધીનુ ાં હુ ાં તને નથી કહેતો
પણ વસત્તેરગણી સાત િાર સુધી. (માથ્થી 18:21-22)

તે કદાચ વપ્રય વશષ્ય યોહાન હતો કે જે વપતરને ખ ૂબ હેરાન કરતો હતો, જે વપતર સહન કરી

શકતો ન હતો. તેથી તેણે તે અપરાધીનુ ાં નામ આપયા િગર તે અંગે ઇસુ સાથે ચચાચ કરિાનુ ાં
નક્કી ક્ુ,ું તે ઇસુને પ ૂછે છે કે તેને કેટલા અપરાધ માફ કરી શકાય. ઇસુ જાણતા હતા કે શુાં
બની રહ્ુાં હત.ુાં તેથી જ્યારે વપતરે પ ૂછ્ુાં કે તેણે સાત િાર માફ કરવુ ાં જોઈએ, ઇસુ તેને જિાબ

આપે છે , “વસત્તેરગણી સાત િાર”. બીજા શબ્દોમાાં, ઇસુ વપતરને ઉદાર બનીને માફ કયાચ જ
કરિાનુ ાં કહે છે . આપણે અપરાધોનો દ્રહસાબ રાખિાનો નથી, જો આપણે તેમ કરી શકીએ
છીએ તો, લોકો સાથે આપણી તકરાર થિાને કોઈ કારણ જ નથી. કારણ કે બધાને માફી
આપિામાાં આિી છે !
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શેતાની કામોને બાુંધો
એફેસી 6:12

કેમ કે આપણું આ ર્દ્ધ રતત અને માુંસની સામે નથી, પણ અવધપવતઓની સામે, અવધકારીઓની સામે, આ
અંધકારરૂપી િગતના સત્તાધારીઓની સામે, આકાશી સ્થાનોમાું દૂ ષ્ટતાના આજત્મક [લશ્કરો]ની સામે છે .

ઝઘ્ો અને મઝ
ાં ૂ િણ શેતાની પ્રવ ૃવતઓને કારણે પણ થાય છે . જો કે મોટે ભાગે આપણાાં
જીિનના કજજયાઓ માટે આપણે જ જિાબદાર હોઈએ છીએ, પણ ક્યારે ક શેતાન સીધી રીતે
આપણાાં સબાંધોમાાં ઝઘ્ા અને મઝ
ાં ૂ િણો કરાિિા માટે પ્રયત્નો કરે છે ! આપણે કશુ ાં જ ખોટુાં

ક્ુું ન હોિા છત્તા, બીજાઓએ પણ કશુ ાં જ ખોટુાં ન ક્ુું હોય તેમ છત્તા આપણાાં સબાંધોમાાં
કઈક ખોટુાં થઇ રહ્ુાં હોય તેવ ુ ાં જોિા મળે છે ! જે રીતે બનવુ ાં જોઈએ તે રીત બનતુાં હોત ુાં નથી.
એ દ્રકસ્સામાાં, શેતાન સબાંધોને પાયમાલ કરિા પ્રયત્નો કરતો હોય એિી તમામ સાંભાિનાઓ
છે . કજજયાનો આત્મા પ્રિેશે છે અને સબાંધોને તો્િા પ્રયાસ અકરે છે . આ સમયે આપણે

આત્માની તલિાર લઈને ઈશ્વરદત્ત સત્તા થકી સામનો કરિાનો છે ! આપણે પ્રભુના િચનો
બોલિા થકી સબાંધોમાાં શાાંવત જાહેર કરિાની છે - જાહેર કરિાનુ ાં છે કે આ સબાંધો રાજ્ય પ્રેદ્રરત

છે જ્યાાં ન્યાય, શાાંવત અને આનાંદ છે . આપણે હમેશ કહેવ ુ ાં જોઈએ કે, “અમે અમારા સબાંધોમાાં
ક્યારે ય તકરાર કે ભાગલાને પ્રિેશ કરિા દઇશુ ાં નહીં” તકરારના આત્માને ઈશ્વર પ્રેદ્રરત

અવધકારથી આપણાાં સબાંધોથી દૂ ર રાખી શકીએ છીએ. કાયમી શાાંવત બનાિી રાખિા માટે
આમ કરવુ ાં જરૂરી છે .

પડકાર
વ્યગ્તતગત રીતે
રોમન 13:12-14

12 રાત ઘણી થઈ ગઈ છે , દદિસ પાસે આવ્યો છે ; માટે આપણે અંધકારના કામો તજી દઈને પ્રકાશના હવથયારો
સજીએ.

13 દદિસે જેમ ઘટે તેમ આપણે શોભતી રીતે િતીએ; મોિશોખમાું તથા વનશામાું નહીં, વિષયભોગમાું તથા
લુંપટપણામાું નહીં, ઝઘડામાું તથા અદે ખાઈમાું નહીં.

14 પણ તમે પ્રભ ઇસ ભિસ્તને પહેરી લો, અને દે હને માટે, એટલે તેની દષ્ટ િાસનાઓને અથે, ભચિંતન ન કરો.
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વયક્ક્તગત રીતે, આપણને કહેિામા આવ્ુ ાં છે કે તકરારને આપણાાં જીિનમાથી દૂ ર રાખીએ.
દ્રદિસ પાસે આવયો છે ! તેથી અંધકારના કામોદ્રઠ ભાગીએ અને પ્રકાશના હવથયારો સજીએ.

આ કેિી રીતે કરીશુ?ાં પ્રભુન ુ ાં િચન કહે છે આપણે શોભતી રીતે ચાલીએ. શોભતી રીતે ચાલવુ ાં
એટલે શુ?ાં એ રીતે ચાલવુ ાં કે જાણે આપણે દ્રદિસે ચાલતા હોઈએ, તકરાર સદ્રહત બધા
અંધકારના કામોથી પર. આપણે દ્રદિસના લોકો છીએ નહી કે રાવત્રના. આપણે શોભતી રીતે

ઇસુને પહેરીને ચાલિાનુ ાં છે . આપણે દરે ક કજજયામુક્ત જીિન પસાંદ કરી શકીએ છીએ.
આપણાાં વમત્રો, પા્ોશીઓ અને જેઓની સાથે જીિીએ છીએ તેમની સાથે તકરાર થિાની પ ૂરી

શક્યતાઓ છે . દાખલા તરીકે , આપણાાં પા્ોશી મોટા આિજે સાંગીત િગા્ે, તો આપણે િધુ
મોટા અિાજે િગા્ીએ. તકરાર થાય તે પ્રકારે કોઈ પણ રીતે પ્રત્યાઘાત આપિાથી બચવુાં
જોઈએ.

આપણ દરે કને માટે એ પ્કાર છે ! આપણે આપની જાતને કહ્યા જ કરિાનુ ાં છે , “ચાહે ગમે તે

થાય, બીજા જે કહે કે કરે , તકરારની ગમે તેટલી તકો સામે આિે, આપણે તો તકરારથી મુક્ત
જીિન જ જીિીશુ.ાં ”
મુંડળી તરીકે
ગીતશાસ્ત્ર 133:1-3
1 ભાઈઓ સુંપસુંપીને રહે તે કે વ ું સારૂ તથા શોભાયમાન છે !
2 તે માથે ચોળે લા, દાઢી સધી, હા, હારૂનની દાઢી સધી અને તેના િસ્ત્રની કોર સધી, ઉતરે લા મ ૂલ્યિાન તેલ
જેવ છે ;
3 િળી તે હેમોન પિથત પરના તથા વસયોનના પિથતો પરના ઝાકળ જેવ છે ; કે મ કે યહોિાએ ત્યાું આશીિાથ દ,
એટલે અનુંતકાળન ું જીિન, ફરમાવ્ર્ ું છે .

આપણી માં્ળીઓમાાં પણ તકરારને સ્થાન ન હોવુ ાં જોઈએ. જ્યાાં શ ૂન્ય તકરાર છે ત્યાાં, આપણે
ઈશ્વરના અલભષેક અને તાજગીને અનુભિીશુ.ાં ત્યાાં ઝાકળ હશે, તેથી જીિન, આશીષ અને
શાાંવત પણ હશે. માં્ળી આિી હોય તે સુવનવશ્ચત કરિાની જિાબદારી આપણી છે ! આપણે એ

સુવનવશ્ચત કરિાનુ ાં છે કે માં્ળીના લોકો તરીકે આપણે તકરાર િગરના છીએ- જ્યાાં દરે ક દરે ક
પ્રેમ, શાાંવત અને ભાઈચારમાાં ચાલે છે . જો કોઈ મુદ્દો ઊભો થાય છે તો તરત જ તેન ુ ાં સમાધાન

કરીએ, માફ કરીએ, ભ ૂલી જઈએ અને અને તેન ુ ાં પુનરાિતચન ન કરીએ! સારી બાબતોનો જ
દ્રહસાબ રાખીએ જેમ કે સફળતા, પદ્રરપ ૂણચ કરે લ બાબતો વિગેરે વિગેરે. નકારાત્મક િાતો અને
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વનષ્ફળતાઓને ભ ૂલી જઈએ. લોકોની ખામીઓએ ભ ૂલી જઈએ અને ભસ
ાં ૂ ી નાખીએ. કારણ કે

બાઇબલ કહે કે ઈશ્વરે આપણાાં પાપોને દદ્રરયામાાં ફેંકી દીધા છે જેથી તેને યાદ કરિામાાં ન
આિે! જો પ્રભુ આપણાાં પાપોને યાદ કરતાાં નથી, તો શ માટે આપણે તેમણે યાદ કરિાની

તસ્દી લેિી જોઈએ? આપણાાં યાદશક્ક્તને કોઈ હકારાત્મક બાબતો વિષે ઉપયોગમાાં લેિી
જોઈએ!
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5. પસ્તાિો અને પ્રાથચના

આપણે ઘણા લોકો એિી બાબતો કરીએ છીએ જે તકરાર પ્રેદ્રરત હોય છે ! આપણે તે બદલી
શકીએ છીએ! પ્રાથચના: “પ્રભુ, તમારી હજૂરમાાં ઊભો છાં, મારા હરદાયને નમ્ર બનવુ ાં છાં. મને

ખ્યાલ આિે છે કે હુ ાં એિી ઘણી બાબતો કરુાં છાં જેથી તકરાર થાય. પરાં ત,ુ હુ ાં તે બદલિા માાંગ ુ
છાં!”

આપણામાાંના એિા લોકો માટે જેઓ બોલિામાાં ભાન રાખી શકતા નથી – એવુાં બોલી નાખીએ

છીએ જેથી અન્યોને દુખ થાય, જેથી આપણે ઘણા બધા વમત્રો ગુમાિીએ છીએ, આપણે પ્રાથચના
કરી શકીએ, “પ્રભુ, હુ ાં મારા દ્વારા બોલિામાાં આિતા શબ્દો પ્રવત કાળજી રાખિા માાંગ ુ છાં”.

આપણામાાં ઘણા બધા તીવ્ર ગુસ્સાિાળા હશે, તીવ્ર ગુસ્સાને કારણે વનયાંત્રણ ગુમાિી બેસીએ
છીએ. પરાં ત,ુ દે િનુ ાં િચન કહે છે કે જો આપણે ક્રોધ પર કાબ ૂ રાખી શકીએ છીએ તો આપણે
શહેર જીતનારના કરતાાં સારા છીએ. પ્રભુની પાસે માાંગો: “પ્રભી મને કૃપા આપો કે હુ ાં મારા

આિેશને પવિત્ર આત્માના આવધપત્ય હેઠળ લાિી શકુાં. મને સક્ષમ બનાિો કે હુ ાં અપમાનને

અિગણી શકુાં કારણ કે જ્યાાં સુધી હુ ાં નકારાત્મક પ્રવતસાદ નહીં આપુ ાં ત્યાાં સુધી હુ ાં કોણ છાં તે
બદલાત ુાં નથી. જ્યારે કોઇ અયોગ્ય રીતે બોલે ત્યારે પણ, પ્રભુ, મને કૃપા આપો કે હુ ાં નમ્રતાથી
પ્રવતસાદ આપી શકુાં. મને કૃપા આપો કે મારૂ હઠીલાપણુ ાં ત્યજીને જે બાબતો તકરાર કરાિે છે
તે પ્રત્યે હુ ાં ઉદાર બનીને જતુાં કરી શકુાં.

જ્યારે તકરાર મારા જીિનમાથી જશે ત્યારે જ

આશીિાચદો આિશે. પ્રભુ! મારા જીિનમાાં એવુ ાં બદલાણ લાિો કે હુ ાં સાંપ ૂણચ તકરાર મુક્ત જીિન
જીિી શકુાં.”

આપણામાાં ઘણાની યાદશક્ક્ત એટલી સારી હશે લોકો દ્વારા કરિામાાં આિેલ ખોટી હરકતોને
સારી રીતે યાદ રાખી હશે. પ્રભુની પાસે માાંગો: “પ્રભુ, હુ ાં માાંગ ુ છાં કે લોકો દ્વારા મારા માટે

કરિામાાં આિેલ ખોટી બાબતોને જતી કરી શકુાં તે માટે મારી યાદદાસ્તને ભસ
ાં ૂ ી નાખો અને
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મને શુદ્ધ કરો.”
પવતઓ અને પત્નીઓ! દરે ક લગ્નજીિનમા કજજયા કાંકાશને હમેશા તક હોય છે . એ આપણી

ફરજ છે કે દરે ક દ્રદિસના અંતે કહીએ કે હુ ાં મારા જીિનસાથીની પાટી ચોખ્ખી કરુાં છાં અને જે

કઈ બન્્ુ ાં તે ભ ૂલી જાઉ છાં. પ્રાથચના કરો: પ્રભુ, અમારામાાં કાયચ કરો અને અમારા હ્રદયોમાાં
બદલાણ લાિો.”

પસ્તાિો અને પ્રાથચનાને પદ્રરણામે, લાાંબા સમયથી ત ૂટે લા સબાંધોમાાં ઉપચાર અને સુધારો
થશે. આપણાાં હ્રદયોમાાં શાાંવત, ભાઈચારો અને સાચી સમજણ સ્થાવપત થશે એટલુાં જ નહીં
પણ આપણાાં સબાંધોમાાં મધુરતા આિશે. કેમ કે ઈશ્વરે આપણાાં હ્રદયોને બદર્લયા છે તો ઈશ્વરે

કરે લા એ કાયચને ત ૂટેલા સબાંધોને સાાંધિા દો, પુન: સ્થાવપત થિા દો, અને શાાંવત અને આનાંદ
લાિિા દો!

ઓલ પીપલ્સ ચચથ સાથે સહભાગીતા

ઓલ પીપર્લસ ચચચ પોતાની સ્થાવનક માં્ળીની સરહદો િટાિી સમગ્ર ભારતના લિસ્તી સમુદાયને, વિશેષ કરીને,
ઉત્તર ભારતમાાં, સેિાઓ આપે છે . વિશેષ સેિાઓ જેિી કે , (૧) આગેિાની મજબ ૂત કરિી, (૨) ્ુિાનોને સેિા
માટે સાંપન્ન કરિા, અને (૩) લિસ્તના શરીર, માં્ળીને બાાંધિી. િષચ દરમ્યાન ્ુિાનો માટે તાલીમ વશલબરો
અને લિસ્તી આગેિાનો માટે પદ્રરષદોનુ ાં આયોજન કરિામાાં આિે છે . િધારામાાં, વિશ્વાસીઓને િચનમાાં અને
ુ ર અસાંખ્ય પ્રકાશનોનુ ાં અંગ્રેજીમાાં અને ભારતની અન્ય ભાષાઓમાાં મફત
આત્મામાાં મજબ ૂત કરિાનાાં હેતસ
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 બેન્ક ડ્રાફ્ટ “ઓલ પીપલ ચચચ , બેંગ્લોર” ના
નામે અમારા કાયાચલયના સરનામા પર મોકલી શકો છો. આપ આપનો નાણાકીય સહયોગ નીચે દશાચ િેલ
બેન્કની વિગત પર સીધા અમારા ખાતામાાં જમા પણ કરાિી શકો છો.
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ઓલ પીપલ્સ ચચથ વિષે
ઓલ પીપર્લસ ચચચ (APC)નુ ાં દશચન છે કે બાંગલોર શહેરમાાં મીઠુાં તથા પ્રકાશ અને ભારત અને
વિશ્વના દે શો માટે અિાજ બનવુ.ાં

ઈશ્વરના િચનને કોઈપણ જાતના સમાધાન કયાચ વસિાય સાંપ ૂણચ સ્િરૂપે પવિત્ર આત્માના
અલભવષક્તપણામાાં અને વનદ્રદિષ્ટ કરિા APC(ઓલ પીપલ ચચચ)સમવપિત છે . અમે માનીએ
છીએ કે સારુાં સાંગીત, સર્જનાત્મક રજૂઆત, વિદ્વાન માફી, સમકાલીન સેિાકીય તકનીકી

પધ્ધવતઓ, નિીનત્તમ તકવનક અને અન્ય દ્વારા લચન્હો, આશ્ચયો, ચમત્કારો અને પવિત્ર

આત્માના કૃપાદાનો ક્યારે ય પવિત્ર આત્માના સામથ્યચમાાં િચનને પોકારિાની ઈશ્વર દ્વારા

સ્થાવપત પધ્ધવતને બદલી શકે નહીં. (૧ કોરોન્થી 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 અન્ય ઘણા સ્થળોએ ઓલ પીપર્લસ
ચચચની શાખાઓ આિેલી છે . ઓલ પીપર્લસ ચચચની સેિાઓ તથા સ્થળોની માદ્રહતી માટે
અમારી

િેબ

સાઇટ

www.apcwo.org/locationsસાંપકચ

contact@apcwo.org પર પત્ર લખી શકો છો.

કરી

શકો

છો

અથિા

તમે જાણો છો દે િ તમને પ્રેમ કરે છે ?
૨૦૦૦ િષચ પેલા આ જગતમાાં પ્રભુ માણસ બનીને આવયા, તેઓ સાંપ ૂણચ અને વનષ્કલાંક જીિન(પાપરદ્રહત)
જીવયા ઇસુ શરીરમાાં ઈશ્વર હોિાને કારણે, તેમણે જે કહ્ુ ને ક્ુું તે દરે ક આપણને પ્રગટ ક્ુું છે . જે શબ્દો તે
બોર્લયા તે દે િના ખરા શબ્દો હતા. જે કૃત્યો તેમણે કયાચ તે બતાિે 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 છટકારો આપયો.
આ બધા િ પ્રકારના કાયો દ્વારા ઈશ્વર આપણને એ રીતે પ્રગટ થાય છે કે ઈશ્વર ભલા છે અને તેઓ આપણે

સાજા, તાજા, તુંદરસ્ત અને આનદમય િોિા માુંગે છે . દે િ લોકોની િરૂદરયાતો પ ૂરી પાડિા માુંગે છે અને પ ૂરી
પાડે છે .
પ્રશ્ન એ ઉભો થાય છે કે ઈશ્વરે શા માટે માણસ બનીને પ ૃથ્િી પર આિિાનુ ાં નક્કી ક્ુ?
ું 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 અન્ય બાબતોથી ખાલી જ્ગ્યા ભરિા માટે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. પાપનુ ાં બીજુ ાં એક
પદ્રરણામ છે કે તે આપણને અનાંતકાળીક રીતે ઈશ્વરથી અલગ કરે છે . ઈશ્વરની અદાલતમા પાપનો દાં ્ 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 લિસ્તને આશરે દે િનુ ાં કૃપાદાન અનાંતજીિન છે .”
(રોમન ૬:૨૩) ઇસુ જ્યારે િ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 વયક્ક્ત 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
લિસ્તે િધસ્તાંભ પર જે મરણ સહન ક્ુું તે સ્િીકારીએ અને પ ૂણચ હ્રદયે તેના પર વિશ્વાસ કરીએ.
....જે કોઈ તેના નામ પર વિશ્વાસ કરે છે તે તેના નામથી પાપની માફી પામશે.” (પ્રે.કૃ. ૧૦:૪૩)
“િો ત ું તારે મોઢે ઇસને પ્રભ તરીકે કાબલ કરીશ, અને દે િે તેણે મએલામાથી પાછો ઉઠાડયો, એિો વિશ્વાસ
તારા અંત:કરણમાું રાખીશ, તો ત ું તારણ પામીશ.” (રોમન ૧૦:૯)
જો તમે ઇસુ લિસ્ત 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 લિસ્ત પર વિશ્વાસ કરિામાાં અને તેઓએ
િધસ્તાંભ પર તમારા માટે જે ક્ુું તે અંગેનો વનણચય લેિામાાં મદદરૂપ થશે. આ પ્રાથચના તમને તમારા વિશ્વાસને

પ્રમાલણત 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

મ ૃત્્ુ પામ્યા, તમારુ મ ૂર્લયિાન 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 મુક્ક્ત મેળિે છે .

આજે, હુ ાં વનણચય કરુાં છ કે હુ ાં તમને પ્રભુ તરીકે ક્સ્િકારુ છ અને તમે મારા માટે િધસ્તાંભ ઉપર મ ૃત્્ુ પામ્યા

અને મરણમાાંથી સજીિન થયા એિો વિશ્વાસ કરુાં છ. હુ ાં જાણુાં છ કે હુ ાં મારા સારા કાયોથી મારો બચાિ કરી
શકતો નથી કે અન્ય કોઈ વયક્ક્ત મને બચાિી શકે એમ નથી. હુ ાં મારા પાપોની માફી માટે અન્ય કોઈ ઉપાય
કરી શકતો નથી.

આજે, હુ ાં મારા હ્રદયમાાં વિશ્વાસ કરુાં છ અને મારા મોંઢાથી કબુલ કરુાં છ કે તમે મારા માટે મ ૃત્્ુ 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 ચચથ
બાઈબલ કોલેિ અને વમવનસ્રી રેવનિંગ સેંટર
ઓલ પીપર્લસ ચચચ બાઈબલ કોલેજ અને વમવનસ્રી રેવનિંગ સેંટર (APC-BC), દ્વારા ભારતના બેંગલોર શહેર ખાતે,
આત્માથી ભરપ ૂર, અલભવષક્ત, હાથિગી તાલીમ, પવિત્ર આત્માની અલૌદ્રકક શક્ક્તની સાથે સાથે સૈધ્ધાાંદ્રકત

વનપ ૂણતા અને િૈચાદ્રરક ઉત્તેજના િ્ે સેિાને સમ ૃધ્ધ કરિા ઈશ્વરના િચનોનો અભ્યાસ પ ૂરો પા્િામાાં આિે
છે . અમે માનીએ છીએ કે વયક્ક્તના સિાુંગી વિકાસ માટે ઈશ્વરના ગુણો તાિશ્ય કરે તેિા, િચનમાાં ઊં્ે સુધી
મ ૂળ નાાંખેલા, લચન્હો, આશ્ચયો, ચમત્કારોને શક્ક્તશાળી 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 સિચશક્ક્તમાન કાયો અલભવષક્ત થાય. અસાંખ્ય
્ુિા ભાઈઓ અને બહેનોને તાલીમ આપીને મોકલિામાાં આવયા છે કે જેથી તેઓ તેમના જીિનમાાં ઈશ્વરીય
તે્ાને પુણચ કરી શકે.
અમે ત્રણ પ્રકારના કાયચક્રમો ચલાિીએ છીએ:

➢

ઈશ્વરવિદ્યા અને લિસ્તી સેિામાાં એક િષચનો સદ્રટિદ્રફકેટ અભ્યાસક્રમ (C.Th)

➢

ઈશ્વરવિદ્યા અને લિસ્તી સેિામાાં બે િષચનો દ્ર્પલોમા અભ્યાસક્રમ (Dip.Th)

➢

ઈશ્વરવિદ્યા અને લિસ્તી સેિામાાં ત્રણ િષચનો સ્નાતક અભ્યાસક્રમ (B.Th)

સોમિાર થી શક્રિાર ૯:00 થી ૧:00 દરમ્યાન દરરોજ િગો ચલાિિામાાં આિે છે . બહારથી અભ્યાસ કરતાાં,
કાયચરત વયિસાયીઓ અને ગહૃ સ્થો 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 પુરુષો
અને બહેનો માટે અલગ અલગ છાત્રાલયોની વયિસ્થા છે . સપતાહના ચાલુ દ્રદિસો દરમ્યાન, ૨:૦૦ થી ૫:૦૦
દરમ્યાન વિદ્યાથીઓ દ્રફર્લ્ િકચ , વિશેષ વશલબરોમાાં, બપોર પછીના પ્રાથચના અને સ્તુવતના કાયચક્રમોમાાં ભાગ લે
છે . જેઓ બહારથી અભ્યાસ કરે છે તેિા વિદ્યાથીઓએ માટે બપોર પછીના સેશન િૈકધ્ર્લપક રાખિામા આવયા
છે . શવનિાર અને રવિિારની સ્થાવનક માં્ળીઓમાાં સેિા આપિા માટે ઉતેજન આપિામાાં આિે છે . કોલેજ ,
અભ્યાસક્રમ, યોગ્યતા, અભ્યાસનો ખચચ વિગેરે માદ્રહતી માટે અને અરજી કરિા માટે કૃ પા કરી
apcwobiblecollege.org ની મુલાકાત લેશો.
APC-BC is accredited by the Nations
Association for Theological
Accreditation (NATA).

જીિનમાાં, તમામ પ્રકારની હરકતો ઠોકરરૂપ બની શકે છે . આપણે એકિાર ઠોકરને આપણાાં
પર હાિી થિા દઈએ છીએ ત્યારે તે આપણાાં અંતરમાાં એક કરતાાં િધુ રીતે અસરો ઉપજાિે
છે જેની આપણે કર્લપના પણ કરી હોતી નથી. વયક્ક્ત અપરાધભાિને કારણે તદ્દન બુધ્ધ્ધહીન
અને ચદ્રરત્રહીન રીતે વિચારે છે , બોલે છે અને િતચન કરે છે . આજ બાબત જ્યારે માં્ળીકીય
જીિનમાાં, પ્રભુના લોકો મધ્યે બને છે ત્યારે ખ ૂબ જ દુ:ખજનક બાબતો બને છે !
બાઇબલ આ સાંબધ
ાં ી શુાં કહે છે ? ઠોકરરૂપ બાબતોનો આપણે કેિી રીતે પ્રવતભાિ આપિો
જોઈએ? જ્યારે જ્યારે આપણે આિી ઠોકરોનો સામનો કરીએ છીએ અને જે નકારાત્મક બાબતો
આપણી પર હાિી થાય છે ત્યારે આપણે કેવ ુ ાં િતચન કરીએ છીએ? આશા રાખુ ાં છાં કે આ નાની
સરળ અભ્યાસપુક્સ્તકામાાં, આપણને એિા પ્રશ્નોનાાં સરળ જિાબ મળી રહેશે અને જાણિા
મળશે કે ઠોકરોથી સાંપ ૂણચપણે મુક્ત કેિી રીતે થઇ શકાય?
હાંમેશા આિનાર ઠોકરો ઉપર વિજયી બનીએ.
ઈશ્વર આવશષ આપો
આવશષ રાયચુર
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