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પરરચય

જીિનમાાં, આપણ દરે ક ઠોકરરૂપી દુ:ખનો અનુભિ કરીએ છીએ. તમામ પ્રકારની હરકતો
ઠોકરરૂપ બની શકે છે . ક્યારે ક, ક્ષુર્લલક બાબત આપણાાં માટે ઠોકરરૂપ બની શકે છે . આપણે
દુખી થઈએ છીએ. ક્યારે ક કોઈના અણગમતા શબ્દોથી આપણને ઠોકર લાગે છે . આપણને

મળિા જોઈતા સન્માન કે બઢતી કે તક મળતા નથી ત્યારે આપણે ઠોકર ખાઈએ છીએ.
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 બુધ્ધધહીન અને ચદ્રરત્રહીન રીતે વિચારે છે , બોલે છે અને િતચન
કરે છે . આજ બાબત જ્યારે માં્ળીકીય જીિનમાાં, પ્રભુના લોકો મધયે બને છે ત્યારે ખ ૂબ જ

દુ:ખજનક બાબતો બને છે જેિી કે ચા્ી ચ ૂગલી કરિી, વનિંદા કરિી, લોકો એક માં્ળી છો્ી

બીજી માં્ળીમાાં જો્ાય છે , માં્ળી ત ૂટે છે , આગેિાનો એકબીજાના વિરોધી બને છે , જે અંતે
ણિસ્તના શરીર, માં્ળીને નબળી પા્ે છે .અલબત્ત, જો આપણે જાણી લઈએ કે ઠોકરોનો
સામનો કેિી રીતે કરિો, તો અત્રે િણચિેલી બાબતોને બનતી ટાળી શકીએ છીએ કે જેથી
સ્થાવનક માં્ળી અને ણિસ્તનુ ાં શરીર િધુ મજબ ૂત બની શકે છે .
બાઇબલ આિી બની રહેલી સામાન્ય ઘટના સાંબધ
ાં ી શુ ાં 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 રાખુાં 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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1. જાળ બિછાવવી અને આડખીલીરૂપ િનવ ું

કોઈકના કોઈ શબ્દો કે િતચનથી આપણને દુખ થાય કે આપણે અપમાવનત થઈએ ત્યારે
આપણે અપરાધભાિ અનુભિીએ છીએ. જ્યારે ઠોકરનો સામનો કરિાનો થાય ત્યારે અલગ
અલગ વયક્ક્તઓના અલગ અલગ પ્રવતભાિો હોય છે . કેટલાક ગુસ્સે થાય છે તો બીજા િળતો

પ્રહાર કરે છે . કેટલાક પીછે હઠ કરે છે , કેટલાક અંતર બનાિી લે છે . કેટલાક િળતા પ્રહારરૂપે

બદનામી કરે છે , અસ્પષ્ટ દ્રટપ્પણી કરે છે કે તરહ તરહની જૂઠી િાતો ફેલાિે છે . આપણાાંમાથી
ઘણા બધાની સાથે એવુાં બન્્ુ ાં હશે કે આિી જ કોઈક રીતે પ્રવતભાિ આપ્યો હશે. આપણને

લાગે છે કે આવુ ાં કરવુ ાં એ આપણો હક્ક છે કારણ કે આપણી સાથે અપરાધ થયો છે . આપણે
એવુાં વિચારીએ છીએ કે એક યા બીજી રીતે બદલો િાળિાથી આપણી પી્ા ઓછી થાય છે ॰

અલબત્ત, આિો, આપણે ઠોકર સબાંધી બાઇબલ આધાદ્રરત વિચારધારા મેળિિા પ્રયત્ન
કરીએ. બની શકે કે આપણે કોઈ નિી બાબત શીખી શકીએ.
માથ્થી 16:23

પણ તેને પાછા ફરીને પપત્તરને ખ્ ું કે , અરે , શેતાન, મારી પછવાડે જ; ત ું મને ઠોકરરૂપ છે , કેમકે દે વની વાતો
પર નરહ, પણ માણસની વાતો પર ત ું બચત્ત લગાડે છે .

“અપરાધ“ અથિા “ઠોકર” શબ્દ ગ્રીક ભાષામાાં “સ્કાન્્ાલોન” િપરાયો છે જે બે બાબતો દશાચિે
છે :

1. જાળ(છટકુાં): છટકુાં કે જાળ લાક્ીના સાંદભચમાાં છે જે છટકાની ચાિીસમાન છે . છટકાની

લાક્ીને અ્ક્તાની સાથે છટકુાં તમારી ઉપર આિી પ્ે છે અને તમે છટકામાાં આબાદ
ફસાઈ જાિ છો.
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2. આ્ખીલી ઊભી કરિી (માગચ અિરોધિો): ઠોકર ખિ્ાિનાર પથ્થર. પથ્થરના સાંદભચમાાં
છે જે કોઈ વયક્ક્તને રોકે છે અને ઠોકર ખિ્ાિે છે તથા પા્ી દે છે . તેથી ઠોકર પણ
એિી જ બાબત છે જે વયક્ક્તને છટકામાાં ફસાિિા અને પછા્ી દે િા માટે જ હોય છે .

ઠોકરનુ ાં અંવતમ પદ્રરણામ એ છે કે જે તે વયક્ક્તને ભ ૂલ કરિા કે પાપ કરિા દોરિણી આપિી.
માથ્થી 16માાં જે ઘટના છે તેમાાં વપત્તર જાણે કે પ્રભુ ઇસુ માટે િધારે કાળજી રાખતો હોય અને
તે બાબતે તે ઘણો આતુર હોય તેવ ુ ાં જણાય છે . અલબત્ત, ઇસુ આ બાબતને અલગ રીતે

વનહાળે છે . ઇસુ વનહાળે છે કે તેઓ જે કરિા માાંગતા હતા તેમાાં શેતાન ઠોકરનુ ાં માધયમ હતો
અને શેતાન ઠોકરરૂપ હતો, શેતાન ફાાંસો અને અિરોધરૂપ પથ્થર બનિા માાંગતો હતો.

ઠોકર અથિા આ પ્રકારનો અપરાધ એ િાસ્તવિક રીતે શેતાન શત્રુની મોટી ચાલ છે કે જેમાાં
તે જાળ ણબચાિીને તથા માગચ અિરોધમાાં આ્ખીલીરૂપ બનીને આપણને દે િના હેત ુ પાર
પા્િા અને આગળ ધપતા અટકાિિા કાયચરત બને છે .

તમે જ્યારે બીજી િાર એિા અપરાધ કે ઠોકરનો ભોગ બનો ત્યારે , કોણે, અને શા માટે આ
કાયચ ક્ુું છે તેના સાંબધ
ાં ી આધયાત્ત્મક રીતે વિચારિાનુ ાં બાંધ કરો. આ કોઈ વયક્ક્તગત બાબત

નથી. આ કોઈ પદ્રરક્સ્થતીથી બની રહ્ુાં નથી. ત્યાાં કેટલીક એિી બાબતો છે કે જે સમતોલપણુ ાં
જાળિિા માટે ગાંભીરતાથી લટકી રહેલી હોય અને તે વયક્ક્તગત રીતે કયાચ કરતી અવતગાંભીર

બાબત હોય શકે છે . કોણે તમને ઠોકરરૂપ બનાવયા છે અથિા કેિા પ્રકારની પદ્રરક્સ્થતીમાાં
અપરાધભાિ અનુભિો છો. ઠોકર તો જાળરૂપ અને આ્ખીલીરૂપ છે . જો તમે તેનાથી પક્ાઈ
જાિ અથિા તેની જાળમાાં ફસાઈ જાિ તો શેતાન તેની ચાલને આગળ ધપાિીને દે િના
મનસ ૂબાને આગળ લઇ જિાની તમારી મુસાફરીમાાં આ્ખીલીરૂપ થિાની તક જતી કરશે
નદ્રહ.
શુાં તમે શેતાનને તમારા જીિનમાાં એિી તક આપિા માાંગો છો? ચોક્કસપણે નદ્રહ. ગમે તેમ,

પણ, તમે એિા કોઈ પણ પ્રકારના સ્ત્રોતને, કે ઘટનાને તમારા માટે ઠોકરરૂપ થિા દે શો નદ્રહ.
તમારો એકજ પ્રવતભાિ હોિો જોઈએ કે જેમાાં તમારા હૃદયમાાં આિી અપરાધભાિનાને િધિા
દે શો નદ્રહ. આિા પ્રકારના અપરાધભાિને તમારા હૃદયમાાં કોઈજ સ્થાન હોવુ ાં જોઈએ નદ્રહ.
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પ્રપતબિિંિ
1. વિચાર કરો કે નજીકના સમયગાળામાાં તમે કોઈક રીતે ઠોકરરૂપ બન્યા છો? અથિા તમને
બીજા દ્વારા ઠોકર ખાિાનો િારો આવયો છે !

ક. કઇ બાબતથી તમને ઠોકરરૂપ અથિા અપરાધરૂપ થિાનો અનુભિ થયો છે ?
ખ. તમને કેિો અનુભિ થયો? તમને કેિી રીતે ખબર પ્ી કે તમારે ઠોકર ખાિી પ્ી છે ?

ગ. તમે કેિો પ્રવતભાિ આપ્યો? આિી ઠોકર અથિા અપરાધનો તમે કેિી રીતે સામનો કયો?
ઘ. ભ ૂતકાળ તરફ િષ્ષ્ટ કરતા, શુ ાં તમને એ બાબતનો આનાંદ છે કે તમે આિી પ્ેલ એિી

ઠોકરો/ અપરાધ નો સામનો યોગ્ય રીતે કયો છે ? શુાં તેમાાં ઇસુનો મદ્રહમા થયો? શુાં તમે બીજી
કોઈ યોગ્ય રીતે તેનો પ્રવતભાિ આપી શકયા હોત?

ચ. શુાં તમને લાગે છે કે જે વયક્ક્તએ તમને ઠોકર ખિ્ાિી છે તેની સાથે તમારો સાંબધ
ાં પુનઃ
સ્થાપન કરિો જોઈએ?
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2. ઠોકરો તો આિશે

આ અધયાયમાાં આપણે ત્રણ જુદા જુદા પ્રકારની ઠોકરો અથિા અપરાધો જે સમાન્ય રીતે

આપણી સામે આિી પ્ે છે તે સાંબધ
ાં ી િાત કરીશુ.ાં આ એિા પ્રકારની ઠોકરો/અપરાધ છે જે
ફ્કક્ત સ્ત્રોતરૂપ નથી પરાં ત,ુ તે સિચ સમાન્ય છે .
•

ઠોકરો જે જગતમાથી આિે છે .

•

ઠોકરો જે જાહેરાત કયાચ વસિાય આિે છે .

•

ઠોકરો જે સત્તાથી આિે છે .

આ સાથે આપણે એિા બીજા ત્રણ કારણોની ચચાચ કરીશુ ાં કે શા માટે વિશ્વાસીઓને તેમના
આત્ત્મક જીિનોમાાં ઠોકરો નો સામનો કરિો પ્ે છે . આ વિશેષ કરીને વિશ્વાસીઓ માટે છે .
•

દે િ સાથે ઠોકર ખાિી

•

ઇસુ ણિસ્તના કારણે ઠોકર ખાિી

•

િચન અને આત્મા ને કારણે ઠોકર ખાિી

આિો આપણે અહી એ ત્રણ ઠોકરો જે સિચ સામાન્ય છે તેના માધયમ વિશે જોઇએ:

ઠોકરો જે જગતમાથી આવે છે
માથ્થી 18:6-7
6 પણ આ નાનાઓ જેઓ મારા પર પવશ્વાસ કરે છે , તેઓમાના એકને જે કોઈ ઠોકર ખવડાવશે તે કરતાું તેની
કોટે ઘુંટીન ું પડ િુંધાય, ને તે સમદ્રના ઊંડાણમાું ડિાડાય એ તેને માટે સારું છે ;

7 ઠોકરોને લીધે જગતને અફસોસ છે ! ઠોકરો આવવાની અગત્ય તો છે , પણ જે માણસથી ઠોકર આવે છે તેને
અફસોસ છે !

ગ્રીક ભાષામાાં ઠોકરો માટે “SKANDALON”, એ શબ્દ નો ઉપયોગ થયો છે જેનો આપણે અગાઉ

ના અધયાયમાાં અભ્યાસ કયો છે . ઠોકરો વિષેનો એ શબ્દ અથિા વિષય જે માથ્થી 18માાં

5

ઠોકરો—તેને હાવી થવા દે શો નહીં

અધયાયની ૬ અને ૭ કલમમાાં આપણે જો્ુ ાં છે . જેમાાં તેના(દે િ)ના “નાનામાાં નાના” વયક્ક્ત
(વનદોષ, નમ્ર) માટે આિે છે જેનાથી વિશ્વાસીઓ માટે જાણી બુજીને પાપ કરી બેસે છે .
ત્રણ િાિતોની રૂપરે ખા 7મી કલમમાું જોવા મળે છે :
1. જગત ઠોકરોથી ભરપ ૂર છે .
2. ઠોકરો તો આવશે જ.

3. ઠોકરોને લોકો દ્વારા મોકલવામાું આવશે.
આ દુવનયા ઠોકરોથી ભરપ ૂર છે . તેથી ઇસુ કહે છે કે “જગતને અફસોસ, કે જેના દ્વારા ઠોકરો

આિે છે .” જેઓ ઇસુ પર વિશ્વાસ કરે છે તેઓ માટે આ જગત જાળો, પાાંજરા અને આ્ખીલી
ઊભી કરનારાઓથી ભરપ ૂર છે , એિા લોકો આતુર છે કે વિશ્વાસીઓ એિા કયો કરે , પાપ કરે

અને વિશ્વાસથી પાછા હઠી જાય. હકીકતમાાં જેમ જેમ અંત સમય નજીક આિતો જાય છે , પ્રભુ
ઇસુ માથ્થી 24:10 માાં ચેતિણી આપે છે કે “અને તે િેળાએ ઘણા ઠોકર ખાશે, ને એકબીજાને

પરસ્િાધીન કરાિશે, ને એકબીજા પર િૈર રાખશે.” આજ રીત છે જે જગત બનિા જઈ રહ્ુાં
છે .

ઠોકરો આિશે જ. વિશ્વાસીઓ તરીકે આપણે આિનાર ઠોકરોથી અપમાવનત થતાાં નથી. દુવનયા
ઠોકરોથી ભરપ ૂર છે કે જેમાાં આપણે િસિાટ કરીએ છીએ. આ જગત ઠોકરોને આપણાાં તરફ

આિિા દે શે. તેની જાળ ણબછાિશે અને માગચ અિરોધિા આ્ખીલીરૂપ બની આપણી સામે
ઊભુાં રહેશે. તેને માટે સજજ થઈએ. દુ:ખની બાબત તો એ છે કે ઘણી િાર ઠોકર વિશ્વાસીઓ
દ્વારા પણ આિી શકે છે .

ઠોકરો લોકો દ્વારા ઊભી કરિામાાં આિશે. જ્યારે ઇસુએ કહ્ુ ાં “કે જે માણસ દ્વારા ઠોકર આિે
છે ,” તેઓ એવુ ાં જણાિિા માાંગે છે કે લોકો જ ઠોકરો ને આિિા દે છે . આપણી આસપાસના
લોકો એવુ ાં બોલશે કે કરશે કે જેથી આપણે ઠોકર ખાઈ બેસીએ.
ઇસુએ અગાઉથી જ જાહેર કરી દીધુ ાં છે કે જે વયક્ક્તના કારણે ઠોકર આિે છે તેને કેવ ુાં પદ્રરણામ
ભોગિવુ ાં પ્ે છે . તે વયક્ક્ત માટે અફસોસ, મુશ્કેલી અને અંધકારમય અંત. જો કોઈ વયક્ક્ત

તમારા માટે જાળ ણબછાિે અને અિરોધરૂપ બને અને ઈશ્વર વિરુધધ તમને પાપ કરિા તરફ
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દોરી જાય તો તમે પોતાની જાતને તે વયક્ક્તથી અલગ કરી દો અને ઈશ્વરને તેન ુ ાં કાયચ કરિા
દો. તમારે તે વયક્ક્ત વિરુધધ કઇ જ કરિાનુ ાં રહેત ુાં નથી.

ઠોકરો જે જાહેરાત કયાા પસવાય આવે છે
સભાપશક્ષક 7:21-22

21 વળી જે જે શબ્દો િોલવામાું આવે છે તે સવાને લક્ષમાું ન લે; રખેને ત ું તારા ચાકરને તને શાપ દે તા
સાુંભળે ;
22 કેમકે તારું પોતાન ું અંત:કરણ જાણે છે કે તેં પણ વારું વાર િીજાઓને શાપ દીધા છે .

ઘણીિાર, આપણે એિા લોકોથી ઠોકર ખાઈએ છીએ જેમનો ઇરાદો આપણને ઠોકર
ખિ્ાિિાનો હોતો નથી. તેઓ એ બાબતોને મશ્કરીરૂપે કહેતા હોય અથિા બીન ઈરાદાપ ૂિચક
કરતા હોય, અને છતાાં પણ તેમના શબ્દો કે કાયોથી આપણે ઠોકર ખાઈએ છીએ. આપણે
શીખી લેવ ુાં પ્શે કે આિી બાબતો આપણાાં હૃદયમાાં હાિી ન થિી જોઈએ. બીજા શબ્દોમાાં,
આિી બાબતોને સહજતાથી લેિી જોઈએ.

જતુાં કરિાની ભાિના રાખિી જોઈએ. મોટો

વિિાદ ઊભો ન કરિો જોઈએ. જેિી દયાની અપેક્ષા તમે રાખો છો તેિી દયા દાખિિી
જોઈએ. આપણામાાંના દરે કે, ક્યારે ક જાણે અજાણે, એવુ ાં બોર્લયા હોઈએ કે કોઈ કાયચ ક્ુું હોય
જેના થકી કોઈકને ઠોકર પહોચી હોય.

ઠોકરો જે સત્તાથી આવે છે
1 પપત્તર 2:18-21
18 ચાકરો, તમે પ ૂરું ભય રાખીને તમારા શેઠોને આધીન થાઓ; કે વળ જેઓ ભલા તથા માયાળું છે તેઓને જ
નહીં, પણ વળી જેઓ કડક છે તેમણે પણ આધીન થાઓ.
19 કેમકે જો કોઈ માણસ દે વ તરફના ભક્ક્તભાવને લીધે અન્યાય વેઠીને દ:ખ સહે છે , તો તે [દે વની નજરમાું]
પ્રશુંસાપાત્ર છે .
20 કેમકે જ્યારે પાપ કરવાને લીધે તમે માર ખાઓ છો ત્યારે જો સહન કરો છો, તો તેમાું પ્રશુંસાપાત્ર શું છે ?
પણ સારું કરવાને લોધે જ્યારે તમે દ:ખ ભોગવો છો, ત્યારે જો તે સહન કરો છો, તો તે દે વની નજરમાું
પ્રસુંશપાત્ર છે .

21 કારણકે એને માટે તમને તેડવામાું આવ્યા છે , કેમકે બિસ્તે પણ તમારે માટે સહન ક્,ું અને તમે તેને
પગલે ચાલો, માટે તેણે તમોને નમ ૂનો આપ્યો છે :
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1 વપત્તર 2 જા અધયાયમાાં 13મી કલમની આગળ વપત્તર વિશ્વાસીઓને સ ૂચના આપે છે કે

સત્તાધીશોને આધીન રહેવ ુ ાં જોઈએ. આજે અદ્રહ જે વિષયની િાત છે તે નિા કરારના સમયની
છે જે કદાચ સાાંપ્રત સમયમાાં યોગ્ય ન લાગે પરાં ત ુ સત્ય તો સત્ય રહેિાનુ છે . જે રીતે
કમચચારીઓ તેમના કામના સ્થળોએ પોતાના ઉપલા આવધકારીઓને આધીન હોય છે . દે શના

નાગદ્રરકો તરીકે આપણે સરકારને આધીન છીએ. પદ્રરિારના સભ્ય તરીકે આપણે ઘરના
મોભી(મુખ્ય આગેિાન)ને આધીન છીએ.
આપણે સારુાં કાયચ કરતાાં હોિા છત્તા આપણાાં ઉપલા આવધકારીઓ આપણને હેરાન પરે શાન

કરે , ખોટી રીતે સતાિે, ત્યારે આપણે કેિો પ્રવતભાિ આપિો જોઈએ? સાાંપ્રત સમયમાાં,
આપણાાં ઉપલા અવધકારી આપણી સાથે અયોગ્ય રીતે િતચન કરે , પક્ષપાત કરે , આપણાાં ઉમદા

કાયચને નજર અંદાજ કરે , ઈરાદાપ ૂિચક આપણાાં લાભો રોકી રાખે તેિી ક્સ્થવતમાાં આપણે શુ ાં
કરવુાં જોઈએ? વપત્તર પાસે તેનો જિાબ છે :
•
•
•

આવધન રહો

દુ:ખ સહન કરો

ધીરજથી રાહ જુઓ

ફક્ત ઈશ્વરની કૃપા જ એમ કરિા આપણી મદદ કરી શકે છે . જેમ ઇસુ ણિસ્તે ક્ુું તેમ, આપણે
પવિત્ર આત્માથી ભરપ ૂર થઈને જ તે કામ કરી શકીશુ.ાં આપણે તેિી બાબતોને તેમના
િષ્ષ્ટકોણથી જોિા પ્રયત્ન કરીએ. આપણે ક્યારે ક એ મોટુાં ણચત્ર જોિાનુ ાં ચ ૂકી જઈએ છીએ કે

જે આગેિાનો કે ઉપરી આવધકારીઓ જોિા માાંગે છે . ઉપલા અવધકારીઓ દબાણ હેઠળ હોય
છે તે બાબતને આપણે સમજિાની જરૂર છે .

િારાં િાર અન્યાય થઇ રહયો હોય અને આપણુ ાં કર્લયાણ જોખમમાાં લાગે તો આપણે સલામત
સ્થળે ખસી જવુાં જોઈએ. આધુવનક સમયમાાં આપણી જાતને સુરણક્ષત અને સલામત રીતે

અન્યત્ર ખસી જિા માટે કે અન્ય નોકરી માટે તકો છે . જ્યારે નિા કરારના જમાનામાાં ચાકરોને

નોકરી બદલિાની કે શેઠ બદલિાની તક ન હતી જે દૂ :ખદ બાબત હતી. પ્રિતચમાન સમયમાાં
એિી તકો રહેલી છે , કે જો આપણે અન્યાયનો સામનો કરી રહ્યા હોઈએ તો તે સાંદભચમાાં ઉપલા
આવધકારી સાથે સાથે વિચાર વિમસચ કરી શકીએ છીએ કે તે સાંબધ
ાં ી કાયદે સર કે નૈવતક ધોરણે
સ્િીકાયચ બની શકે તેિા માગો દ્વારા રજૂઆત કરી શકીએ છીએ.
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સમગ્રતય, મહત્િની િાત એ છે આપણે આપણાાં હ્રદયને સત્તાધીશો પ્રત્યે ઠોકરમુક્ત રાખીએ.
ઠોકરો તો આિશે જ. જેઓ સત્તામાાં છે તેઓ તરફથી ઠોકરો આિશે. પણ નિા કરારનુ ાં વશક્ષણ
આપણને તેઓ પ્રત્યે ઠોકર ખાિા અંગે પરિાનગી આપત ુાં નથી.

તમારા આત્ત્મક આગેિાન, જેિા કે સ્થાવનક પાળક કે માં્ળી, દ્વારા તમને ઠોકર આપિામાાં
આિે તો શુાં થ્ુ?ાં કદાચ, તેમણે જે વનણચય કયો છે તે તમને અસ્િીકાયચ જ હોય કે સમજમાાં
ન આિે. કદાચ, એવુ ાં બને કે તમે જે સેિાની આગેિાની માટે આતુરતાથી રાહ જોઈ રહયા

હોય તે કોઇ અન્ય વયક્ક્તને સોપિામા આિે. કદાચ, એવુ ાં બને કે તમે લાાંબા િષોથી જે
કાયચની જિાબદારી વિશ્વાસુપણે વનભાિી રહ્યા હો તેની નેતાગીરી કે આગેિાની એિી કોઈ

વયક્ક્તને સોંપી દે િામાાં આિે કે જેને એ સેિા કે કાયચક્ષેત્રનો જરાપણ અનુભિ ન હોય અને
તમારી આિ્તને નજર અંદાજ કરિામાાં આિે. એિા કેટલા બધા સાંજોગો અને પ્રસાંગો
આપણી માં્ળીના િતુળ
ચ માાં બની શકે છે જેમાાં તમને અનેકિાર ઠોકરો ખાિી પ્ી હોય. ત્યારે

આપણે શુાં કવુચ જોઈએ? અહી, વપત્તર આ બાબતો આગેિાનો સાંબધ
ાં ી જણાિે છે . જેનુ ાં લાગુકરણ

કરી શકાય. આધીન થાઓ. દુ:ખ સહન કરતાાં શીખો. ધીરજથી રાહ જુઓ. શક્ય બને ત્યાાં
કાળજી પ ૂિચક, સન્માન પ ૂિચક તથા સ્િીકાયચ બને તે રીતે તમારા વિચારોની મુક્તપણે આપ-

લે કરો. અને તેમ છતાાં તમને ત્યાાં જોખમ લાગે, તમને દબાિિામાાં આિે છે કે ઇજા થિાના
ભયસ્થાનો દે ખાઈ છે તો તમે ત્યાાંથી સાિચેતીપ ૂિચક બીજા સ્થળે ખસી જઈ શકો છો! આવુ ાં
જ્યારે અને જ્યાાં બને ત્યાાં કોઈને માટે ઠોકરરૂપ ન બનતા.

હિે, આિો, આપણે ત્રણ બાબતો કે કારણો સાંબધ
ાં ી વિચાર કરીએ કે શા માટે વિશ્વાસીઓને
તેમના આધયાત્ત્મક જીિનમાાં આિી ઠોકરોનો સામનો કરિો પ્ે છે ?

દે વ સાથે ઠોકર
ઉત્પપત 4:3-7
3 અને આગળ જતા એમ થ્ ું કે, કાઈન યહોવાને સારું ભ ૂપમના ફળમાુંથી કઇ અપાણ લાવ્યો.

4 અને હાિેલ પણ પોતાના ઘેટાિકરામાુંના પહેલા જન્મેલા તથા પ ૃષ્ટ લાવ્યો. અને યહોવાએ હાિેલને તથા
તેના અપાણને માન્ય કયાું.
5 પણ કાઇનને તથા તેના અપાણને માન્ય કયાું નહીં. માટે કાઈનને િહ રોષ ચઢ્યો, ને તેન ું મો ઉતરી ગ્.ું
6 અને યહોવાને કાઇનને કહ્ કે, તને કેમ રોષ ચઢ્યો છે ? અને તારું મો કે મ ઊતરી ગ્ ું છે ?
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7 જો ત ું સારું કરે , તો ત ું માન્ય નહીં થશે શ?ું પણ જો સારું ન કરે , તો પાપ તારે દ્વારે સુંતાઈ રહે છે ; અને તારી
તરફ તેની ઈચ્છા થશે, ને તે પર ત ું ધણીપણું કરશે.

કાઇન રોષે ભરાયો અને તેનો ચેહરો ઉદાસ થઇ ગયો. વનરાશામાાં ગરકાિ થઈ ગયો. તેના
મોઢા પર ભિા ચઢી ગયા. તે જાણે દે િથી ઠોકરરૂપ બન્યો હોય. કાઇનની આંખોમાાં દે િનો

પક્ષપાત, અન્યાય દે ખાયો. પરાં ત ુ ઈશ્વર ન્યાયી હતા. હાબેલને જેિી તક મળી તેિી જ તક
કાઇન પણ પ્રાપ્ત કરી શકે તેમ હતો. તેને સારુાં કરિાની તક હતી અને ઈશ્વરને પસાંદ પ્ે

તેવ ુાં તથા માન્ય થાય તેવ ુ ાં અપચણ કરી શકે તેમ હતો. પરાં ત ુ કાઇન ઇચ્છતો હતો કે દે િ તેના
પક્ષમા કાયચ કરે . એ તેન ુ ાં અણભમાન હતુ.ાં

કાઇન દે િથી ઠોકરરૂપ બન્યો હતો અને છતાાં દે િની પાસે પાછો ફરિા માાંગતો નહોતો અને

જે રીતે ઈશ્વર તેને પોતા તરફ લાિિા માાંગતા હોય તેિા દે િને તે સમજી શક્યો નહોતો.

કાઇન માટે આ પ્રકારના અણભમાન તથા ઠોકર તેને પાપ તરફ દોરી જિા રાહ જોઈ રહ્યાાં
હતા. દે િ એવુાં ઇચ્છતા હતા કે જે સારુાં છે તે કરિા કાઇન તેમના તરફ પાછો ફરે અને પાપ
કરિાથી બચે.

ઘણીિાર વિશ્વાસીઓને દે િ સાથે ઠોકર ખાિાની નોબત આિે છે . તમામ પ્રકારની જીિનની
પદ્રરક્સ્થતીઓ એિો િળાાંક લે છે જેમાાં તેઓ એવુ ાં ધારી લે છે કે દે િ તેમના તરફ પક્ષપાતી

અને અન્યાયી છે . તેઓ એવુાં માને છે કે ઈશ્વર તરફથી તેમણે િધુ સારુાં મળવુ ાં જોઈએ. તેઓ
સમજી શકતા નથી કે શા માટે અન્યોને આશીિાચદ મળ્યો, અથિા અન્યોને શા માટે સારુાં
પ્રાપ્ત થ્ુ.ાં તેઓની ઈચ્છા એિી છે કે ઈશ્વર તેમની તરફેણમાાં જ સારુાં કરે . આ તો આત્ત્મક

અણભમાન છે . આ એવુાં અણભમાન છે કે જે આપણને ઈશ્વર સાથે ઠોકરરૂપ બનાિે છે . આિા
પ્રકારના સ્તર પર આપણે જોખમ ઉઠાિી રહયા છીએ. જ્યાાં આપણે જાણેકે ઈશ્વરથી વશક્ષા

ભોગિી રહયા હોય તેવ ુાં લાગે, અને ત્યાાં જ પાપ આપણાાં પર હાિી થિા રાહ જોઈ રહ્ુ હોય

છે . આ પ્રકારની ઠોકર એક એિો માગચ શોધી રહી છે કે જેમાાં શેતાનને પરિાનગી મળી જાય
છે અને એક વિશ્વાસીના જીિનની નાજુક બાબત પર વનયાંત્રણ કરી લે છે .

પસ્તાિો કરિો એક માત્ર ઉપાય છે . દે િની સમક્ષ જિાની જરૂર છે અને એકરાર કરિાનો છે

કે દે િ હાંમેશા ભલા જ છે , ન્યાયી અને ઉત્તમ છે . તે તો આપણી જ ગેરસમજ છે કે દે િ કેિા
છે , એ તો આપણુાં જ અણભમાન છે કે આપણી મરજી મુજબની બાબતો બને.
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જ્યારે પ્રિોધકે માન્્ ું કે નમી જવ ું પડશે
મથ્થી 11:2-6

2 હવે યોહાને કેદખાનામાું બિસ્તના કામ સુંિધ
ું ી સાુંભળીને પોતાના પશષ્યોને મોકલીને તેને પછાવ્્ ું કે,
3 આવનાર તે તજ છે કે, અમે િીજાની રાહ જોઈએ?
4 ત્યારે ઇસએ તેઓને ઉત્તર દીધો કે, તમે જે જે સાુંભળો છો ને જઓ છો, તે જઇને યોહાનને કહી દે ખાડો,
5 કે, આંધળા દે ખતા થાય છે , ને પાુંગળા ચાલતા થાય છે , રક્તપપત્તીઓ શધ્ધ કરાય છે , ને િહેરા સાુંભળતા
થાય છે , મએલા ઊઠાડાય છે , ને દરરદ્રીઓને સવાતાા પ્રગટ કરાય છે .
6 અને જે કોઈ મારા સુંિધ
ું ી ઠોકર નહીં ખાય તેને ધન્ય છે .

આ ણચત્રની કર્લપના કરો. યોહાન બાધ્પ્તષ્ટ એક એિી વયક્ક્ત હતી કે જે ઇસુને દૈ િી િષ્ષ્ટથી

ઓળખી લે છે , ઇસુને જગત સમક્ષ રજૂ કરે છે . યોહાન એક એિી વયક્ક્ત છે જે ઇસુ વિષે કહે
છે કે, “જુઓ દે િનુ ાં હલિાન કે જે જગતના પાપ હરણ કરે છે ” યોહાન જ ઇસુને પવિત્ર

આત્માથી બાધ્પ્તસમાાં આપનાર તરીકે પ્રગટ કરે છે . હિે, અહી યોહાનને કેદખાનામાાં
નાખિામાાં આિે છે , બીજી તરફ ઇસુ પોતાની સેિામાાં આગળ ધપી રહયા છે . પણ ઇસુ
યોહાનને કેદખાનામાાંથી છો્ાિિા કોઈ પ્રયાસ કરતાાં નથી. કર્લપના કરો, યોહાનના મગજ

માાં કેિા કેિા વિચારો આવયા હશે! “જો ઇસુ ખરે ખર મસીહા છે ? તો કોઈ પણ પ્રકારની શાંકા
િગર ઇસુ મને આ કેદખાનામથી છો્િી લેશે. પરાં ત ુ આ માણસ તો મારા માટે કશુ જ કરતો

નથી. શુ ાં ખરે ખર તે મસીહા છે ? આથી જ, યોહાને પોતાના વશષ્યોને મોકલીને આ સાંબધ
ાં ી

શોધખોળ કરી. ઇસુ ત્યાાં યોહાનને પ્રત્્ુત્તરમાાં જણાિે છે કે આ િાતોથી તુાં ઠોકર ખાતો નહી.

આ વિષયને તેના વિશાળ સ્િરૂપમાાં જોિામાાં આિે તો, ઇસુ, ખરે ખર, એવુાં કરી રહયા હતા,
“યોહાન, મને ખબર છે કે તુાં કેદખાનામાાં ભાાંગી પ્યો છે . પણ તારા હૃદયને ઠોકર ખાિા દે તો
નદ્રહ.”
જ્યારે આપણને એવુ ાં લાગે કે ઈશ્વર આપણને ખા્ામાાં નાખી રહયા છે , ત્યારે યાદ રાખો કે

દે િ કોઈને પણ ખા્ામાાં ક્યારે ય પ્િા દે તો નથી કે પા્શે નદ્રહ. અને તેથી આપણામાાંના
કોઈના પણ હ્રદયમાાં આિી ઠોકર આિિી જોઈએ નદ્રહ. તેમને [દે િ]ને ખબર છે કે દરે ક
પદ્રરક્સ્તથીમાાં તેમણે શુ ાં કરિાનુ ાં છે .
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ઇસ બિસ્તને કારણે ઠોકરો લાગે છે : ઠોકરોનો પથ્થર
યશાયા પ્રબોધક ઈસુ વિષે ભવિષ્યિાણી કરતાાં જણાિે છે કે તે ઠેસનો પથ્થર છે અને ઠોકરોનો
ખ્ક છે .

યશાયા 8:13-15
13 સૈન્યોના દે વ યહોવાને પપવત્ર માનો; અને તેનાથી િીઓ તથા તેનાથી ડરો.
14 એટલે તે તમારું પપવત્રસ્થાન થશે; પરું ત ઇસ્રાયેલના િને કળને માટે તે ઠેસ ખવડાવનાર પથ્થર તથા
ઠોકર ખવડાવનાર પહાણો થશે. યરૂશાલેમના રહેવાસીઓ માટે તે પાશરૂપ તથા ફાુંદારૂપ થઈ પડશે.
15 તેઓમાના ઘણા તેથી ઠોકર ખાઈને પડશે, ને પછન્નબભન્ન થઇ જશે, ને સપડાઇને પકડાશે.
યશાયા 28:16
તે માટે પ્રભ યહોવા કહે છે કે, જઓ, સીઓનમાું હું પાયાનો પથ્થર મ ૂકું છું, તે ક્સી જોયેલો પથ્થર, દ્રઢ્ પાયાનો
ખ ૂણાનો મ ૂલ્યવાન પથ્થર છે ; જે પવશ્વાસ રાખે છે તે ઉતાવળો થશે નરહ.

ખુબજ રસપ્રદ, બાંને પ્રેરીતો પાઉલ રોમનોને લખેલા પત્રમાાં અને વપત્તર, 1 લા પત્રમાાં
યશાયાની પ્રભુ ઇસુ અંગેની ભવિષ્યિાણીને ટાાંકે છે .

જ્યારે પ ૃથ્િી પર ઇસુન ુ ાં પ્રથમ આગમન થ્ુાં ત્યારે યહુદી લોકોએ તેમનો વતરસ્કાર કયો કારણ
કે ઇસુ તેઓની ધારણા મુજબના મસીહા ન હતા. પ્રેદ્રરત પાઉલ યશાયાની પ ૂણચ થઈ ગયેલી

આ ભવિષ્યિાણીને રોમનોના પત્ર 9:30-33 માાં લખે છે . ન્યાયી વિશ્વાસથી જીિશે. એ િાત
જ્યારે ઇસુએ કહી ત્યારે ઇસ્રાઇલ લોકો આ િાતને પચાિી શક્યા નદ્રહ અને િાતનો અસ્િીકાર
કયો. બર્લકે તેઓ વનયમશસ્ત્ર પ્રમાણે ન્યાયપણુાં સ્થાવપત કરિા માાંગતા હતા.
અરહયાું પ્રેરરત પપત્તર જે વાત લખે છે તે જોઇએ
1 પપત્તર 2:6-8
6 કારણકે શસ્ત્રમાું લખ્ ું છે કે “જઓ, પસુંદ કરે લો તથા મ ૂલ્યવાન એવો ખ ૂણાનો પથ્થર હું પસયોનમાું મ ૂકું છે . જે
તેના પર પવશ્વાસ કરે છે તે શરમાશે નરહ.
7 માટે તમો પવશ્વાસ કરનારાઓને સારૂ તે મ ૂલ્યવાન છે ; પણ અપવશ્વાસીઓને સારૂ તો જે પથ્થરને િાુંધનારાઓએ
નકાયો હતો, તે જ ખ ૂણાનો મખય પથ્થર થયો છે .
8 અને ઠેસ ખવડાવનાર પથ્થર તથા ઠોકર ખવડાવનાર ખડક થયો છે ; તેઓ આજ્ઞા માનતા નથી, તેથી તેઓ
વચન પવષે ઠોકર થાય છે , એ માટે પણ તેઓ પનમાાણ થયા હતા.
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આપણે જેઓ વિશ્વાસ કરીએ છીએ, તેઓ માટે ઇસુ ણિસ્ત ખ ૂણાનો મુખ્ય પથ્થર છે . અને તે
મ ૂર્લયિાન છે . અને છતાાં પણ તે ઘણાઓ માટે ઠેસ ખિ્ાિનાર પથ્થર અને ઠોકર ખિ્ાિનાર
ખ્ક છે .

ઇસુ ણિસ્ત કેટલાક માટે ઠોકર અને ઠેસ ખિ્ાિનાર છે . અને તેિા લોકો તેનો બદલો આપણી
સાથે, તેના લોકો કે તેની માં્ળી સાથે લે છે . પ્રભુ ઇસુ પરના વિશ્વાસને કારણે તમને ઠોકર
ખિ્ાિિામાાં આિે તો આશ્ચયચ પામતા નદ્રહ. ણિસ્ત તમારામાાં છે એટ્લે લોકો તમને ઠોકર

ખિ્ાિનાર થશે. જે રીતે પ્રેદ્રરત પાઉલ અહી જણાિે છે , “કેમકે તારણ પામનારાઓમાાં, તથા
નાશ પામનારાઓમાાં અમે દે િની આગળ ણિસ્તના સુગધ
ાં રૂપ છીએ; પાછલાને અમે મોતના

મ ૃત્્ુકારક િાસરૂપ, ને આગલાને જીિનના જીિનદાયક િાસરૂપ છીએ, તો એ કયાચને સારુાં
કોણ યોગ્ય છે ”(2 કદ્રરિંથીઓને પત્ર 2:15-16)

ઇસુએ આગાઉથી જ પોતાના વશષ્યોને જણાવ્ુ હત ુાં કે તેઓ(વશષ્યો) તેમના િધસ્તાંભ પર
જિાના સમયે ઠોકરરૂપ બનશે. માથ્થી 26:31,૩૩; “ત્યારે ઇસુ તેઓને કહે છે કે, તમે સહુ

આજે રાત્રે મારા સાંબધ
ાં ી ઠોકર(ગ્રીક શબ્દ “SKANDALON”) ખાશો, કેમકે એમ લખેલ ુાં છે કે હુ ાં
ઘેટાપળકને મારીશ, ને ટોળાના ઘેટાાં વિખેરાઈ જશે. ત્યારે વપત્તરે તેને ઉત્તર દીધો, કે જો કે

બધા તારા સાંબધ
ાં ી ઠોકર(ગ્રીક શબ્દ “SKANDALON”)ખાય, તોપણ હુ ાં કદી ઠોકર નદ્રહ ખાઈસ.”
ઇસુએ અગાઉથી જ ઠોકરો સાંબધ
ાં ી પોતાના વશષ્યો ને િારાં િાર જણાિેલ છે . યોહાન 16:1-2;
“કોઈ તમને ઠોકર (ગ્રીક શબ્દ “SKANDALON”) ખિ્ાિે નદ્રહ, માટે મે તમને એ િચનો

કહયા છે . તેઓ તમને સભાસ્થાનોમાાંથી કાઢી મ ૂકશે, હા એિો સમય આિે છે કે જે કોઈ તમને
મારી નાખે તે દે િની સેિા કરે છે , એમ તેને લાગશે.”

વિશ્વાસીઓએ ઇસુ ણિસ્ત પરના તેમના વિશ્વાસને કારણે ઠોકરોનો સામનો કરિો પ્શે.
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વચન અને આત્મા ને કારણે ઠોકર આવશે
અદ્રહયાાં યશાયા દ્વારા બીજી એક ભવિષ્યિાણી:
યશાયા 28:9-13;
9 તે કોને જ્ઞાન શીખવશે! કોને સુંદેશો સમજાવશે? શું તે ધાવણ મકાવેલાઓને તથા થાન છોડાવેલાઓને
સમજાવશે?
10 કે મકે આજ્ઞા પર આજ્ઞા, આજ્ઞા પર આજ્ઞા; પનયમ પર પનયમ, પનયમ પર પનયમ; થોડું આમ થોડું તેમ [ તે
પ્રમાણે તેઓ િોલે છે ].
11 કેમકે િોિડા હોઠોથી, ને અન્ય ભાષામાું તે આ લોકો સાથે વાત કરશે;

12 તેણે તેઓને કહ્ ું હત,ું આ પવશ્રામ છે , થાકેલાઓને પવશ્રામ આપો; આ તાજગી છે ; પણ તેઓએ સાભળવા
ચાહ્ ું નરહ.
13 તેથી યહોવાની વાત તેઓને સારું આજ્ઞા પર આજ્ઞા, આજ્ઞા પર આજ્ઞા, પનયમ પર પનયમ, પનયમ પર
પનયમ; થોડું આમ થોડું તેમ, એવી થશે; એ માટે કે તેઓ ચાલતા ચાલતા ઠોકર ખાઈને પાછા પડે, ને નાસે,
ફસાયને પકડાય.

કેટલીક િાર લોકો દે િના સત્ય િચનથી ઠોકર ખાય છે . આપણને બાાંધિા માટે , જ્ઞાન આપિા

અને સમજણ પ્રાપ્ત કરિિા માટે િચન આપિામાાં આવ્ુ ાં છે . યશાયા 28:11-12; માાં પવિત્ર
આત્મા સાંબધ
ાં ી અને અન્ય ભાષા સાંબધ
ાં ી ઉર્લલેખ છે , જેનો ઉર્લલેખ પ્રેદ્રરત પાઉલ તેના પત્ર 1
લો કરાં થીઓના 14:21 માાં કરે છે . આ િાતોનો પણ લોકોએ અસ્િીકાર કયો. તેઓએ ઠોકર

ખાધી, તેઓ પ્યા, તેઓને માટે અિરોધ ઊભા થયા, તેઓ જાળમાાં ફસાયા, કારણ કે તેઓ
િચનો અને આત્માને સ્િીકારિામાાં નબળા માલ ૂમ પ્યા.
આ િાતો એક વિશ્વાસીના જીિનમાાં નીચે જણાિેલ વિવિધ બાબતોમાાં જોઈ શકાય છે .
જ્યારે ઈશ્વર તમારી સમજણ પવસ્ત ૃત કરે છે
કેટલીક િાર વિશ્વાસી તરીકે ઠેસ અને ઠોકર ખાઓ છો, કારણકે તમે િચન અને આત્માને

તમારા બાંધબેસતા ઢાાંચામાાં બેસા્િા માાંગો છો. હ્રદય ખોલિા માટે દે િ મગજને ઠોકર

ખિ્ાિે છે . જ્યારે તમને એવુ ાં લાગે છે કે તમારી પાસે તમામ પ્રકારની ઈશ્વરવિધા આિી

ગઈ છે અને પવિત્ર આત્માના સાંબધ
ાં ી હુ ાં યોગ્ય દ્રદશામાાં આગળ િધી રહયો છાં, ત્યારે િચન
અને આત્મા કોઈકના દ્વારા તમારી આંખો ખોલિા માટે પ ૂરતા હોય છે , જેના સાંબધ
ાં ી તમે
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ક્યારે ક કર્લપના પણ કરી ન હોય. આ બાબત ખરે ખર તમને, તમારી સમજણને હલાિી દે છે .
તમારે હિે પસાંદગી કરિાની રહે છે . આ બાબત વિષે તમે કાાં તો ઠેસ અને ઠોકર ખાય બેસો

અથિા તેનો અસ્િીકાર કરી બેસો અને તેથી આગળ િધીને કાાં તો તમે ઈશ્વરની કૃપાની
માાંગણી કરી તમારી આધયાત્ત્મક સમજણ, ક્ષમતા અને અનુભિમાાં વ ૃદ્ધિ કરી શકો છો. [નોંધ:

અદ્રહ આપણે કોઈ દુમચત કે અનઅવધકૃત મત વિષે િાત કરતાાં નથી. એિી કોઈ િાત કે તે
દુમચત છે અથિા પાખાં્ીપણુાં છે . પરાં ત ુ પ્રભુ જે બાબતો વિશે આપણને સભાનતામાાં લાિિા
માાંગે છે તે િાત વિશે જણાિી છીએ તમે જેનાથી ટેિાય ગયા છીએ તેિી િાત વિશે નદ્રહ.]
તમે જે સમજી શકતા નથી તેની સામે ્ુિ કરવુાં તે બાબત ખોટી અને અયોગ્ય છે . કેટલી

બધીિાર ણિસ્તી વિશ્વાસમાાં આપણે જોઈએ છીએ કે વિશ્વાસીઓ કોઇની િાત પર િચન અને

આત્મા સાંબધ
ાં ી એકબીજા પર કાદિ ઉછળિાના કામે લાગી જાય છે અને તેના સાંબધ
ાં ી ઠેસ

અને ઠોકરો ખાય છે . તેઓ િચન અને આત્માની બાબતની િાત સ્િીકારિામાાં અને જાણિામાાં
અસમથચ બની બેસે છે અને તેથી કરીને જે બાબત સમજી શકયા નથી તેને તો્ી પા્ે છે અને
જેના કારણે ઠેસ અને ઠોકર ખાિાનો િારો આિે છે .

જ્યારે િીજાઓ તમારામાું થયેલ દે વના કાયા પવષે ગે રસમજણ કરે છે
બીજી એક રીતે વિશ્વાસીઓ ઠોકરનુ ાં કારણ બને છે , એટલા માટે કે તમારામાાં દે િનુ ાં િચન

અને આત્માનુ ાં કામ થઈ રહ્ુ છે અને તેઓ તેને સમજી શક્યા નથી અને તમે તેના હુમલાનો
ભોગ બનો છો. બીજી કેટલીક િાર લોકો તમારી મસ્કરી કરે , હુમલાઓ કરે , ઠેસ પહોચા્ે,
અદે ખાય કરે , તમને નામ દઈને એ રીતે બોલાિિામાાં આિે, કારણકે તમારામાાં થયેલા દે િના
િચન અને આત્માના કાયોને તેઓ સમજિામાાં અસમથચ થઈ જાય છે .

બીજ િાિનારના િષ્ટાાંતમાાં જે બીજ પથ્થરિાળી ભ ૂમી પર પ્યા તે દ્વારા ઇસુ આપણને
સમજાિે છે , અત્રે ઇસુ િચનો થકી આિનાર પરીક્ષણો અંગે િાત કરે છે .
માથ્થી 13:21
તોપણ તેના પોતામાું જડ નરહ હોવાથી તે થોડી જ વાર ટકે છે , અને જ્યારે વચનને લીધે પવપપત્ત અથવા
સતાવણી આવે છે , ત્યારે તરત તે ઠોકર ખાય છે .
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પાઉલ પ્રેદ્રરત જ્યારે ણિસ્તના વિશ્વાસની િાત કરતાાં સુિાતાચ પ્રચાર કરે છે ત્યારે તેને ઠેસનો અનુભિ
કરે છે અથિા તેના કારણે ઠોકર ખાિી પ્ે છે . કારણ કે તે સમયમાાં પાઉલ તેમને તેમની સુિાતાચની
િાત કહેતા નથી.
ગલાતી 5:11
હે ભાઈઓ, જો હું હજી સધી સન્નતની રહમાયત કરતો હોઉ, તો હજી સધી મારી સતાવાણી કેમ થાય છે ? જો
એમ હોય તો વધાસ્તભની ઠોકર લાપે થઈ છે .

િચન અને આત્માનુ ાં કાયચ અપ્રચણલત હોય અને તેના માટે અ્ગ ઊભા રહીને પ્રચાર કરી
રહયા છો
ગલાતી 1:9-10
9 જેમ અમે અગાઉ કહ્ું હત,ું તેમ હમણાું હું ફરીથી પણ કહું છું કે , જે સવાતાા તમે પામ્યા છો, તે પવના િીજી
[સવાતાા] જો કોઈ તમને પ્રગટ કરે , તો તે શાપપત થાઓ.
10 તો હમણાું હું માણસોની કૃપા મેળવી લેવાનો યત્ન કરું છું કે દે વની? અથવા શું હું માણસોને રાજી કરવા ચાહું
છું? જો હજી સધી હું માણસોને રાજી કરતો જાઉં, તો હું બિસ્તનો સેવક નથી.

રોમનોના પત્રના અધયાય 1 માાં પ્રચણલત અણભપ્રાયોનો વનદે ષ કરિામાાં આવયો છે . જેમાાં લોકો,
✓ દુષ્ટતાથી સત્યને દાબી રાખે છે (રોમન 1:18),
✓ વમથ્યા તકચ વિતકો કયાચ.(રોમન 1:21),

✓ વનરબુિ મન અંધારકરમય થયા (રોમન 1:21),

✓ જ્ઞાની હોિાનો દાિો કરી મ ૂખચ બનો (રોમન 1:22),

✓ દે િના સત્યને બદલે અસત્ય સ્િીકાયાચ (રોમન 1:25),

✓ દે િનુ ાં જ્ઞાન મનમાાં રખિાનુ ાં ગમ્ુ ાં નદ્રહ (રોમન 1:28),

✓ જે ઊણચત નથી એિા કામ કરિાને સારુાં દે િ તેઓને ભ્રષ્ટ બુધ્ધધને સ્િાધીન કયાચ (રોમન
1:28),

✓ એિા કામ કરે છે જે મરણ યોગ્ય છે (રોમન 1:32),

✓ મરણ યોગ્ય કામોને ઉત્તેજન આપે છે (રોમન 1:32).
આજે જ્યારે આપણે વિશ્વાસીઓ તરીકે દે િ માટે અ્ગ ઊભા રહીને લગ્ન, સાંભોગ, કુટુાંબ,

પવત અને પત્નીની ભ ૂવમકા, માતાવપતાનુ ાં સન્માન, શાસકોનુ ાં સન્માન, દે િથી વનમાયેલા
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અવધકારીઓની આધીનતા, અને અન્ય ઘણી બાબતો વિષે િાત કરીએ છીએ ત્યારે જગત

આપણી ઠેક્ી ઉ્ાિે છે . તેઓ આ પ્રમાણેની બાબતો અથિા સાંદેશને અસદ્રહષ્ણુ, ધમાુંધ અને
વતરસ્કારનુ ાં ણબરુદ લગાિે છે . આ પદ્રરક્સ્થતીમાાં વિશ્વાસીએ શુાં કરવુ ાં જોઈએ? માં્ળીએ કેિો

પ્રવતભાિ આપિો જોઈએ? ણિસ્તી આગેિાનોએ કેિો અણભગમ વયક્ત કરિો જોઈએ? માં્ળી
પાસે માત્ર ને માત્ર એક જ વિકર્લપ છે . જે રીતે પાઉલ શીખિે છે : “જીિતા દે િની માં્ળી,
સત્યનો સ્તાંભ તથા પાયો” (1 વતમોથી 3:15). માં્ળીને સમાજમાાં સત્યના સમથચક અને ટકાિી

રાખનાર તરીખે તેડુાં આપિામાાં આવ્ુ છે . માણસોને ખુશ કરિા માટે અને ઠોકર ન લાગે તેિા
ભયને લીધે દે િના સત્યની આિગણના કરી બાાંધછો્ કરી શકીએ તેમ નથી. સત્યની

અિગણના અને બીજી કોઈ પ્રકારની બાાંધછો્ કયાચ વસિાય પ્રેમથી સત્ય જ બોલવુ ાં જોઈએ.

આપણે લોકોને તેઓ જેિા છે તેિા જ દે િનુ ાં સત્ય પ્રગટ કરી તેઓનુ ાં જીિન પરીિતચન થાય
તે રીતે પ્રેમ કરિાનુ ાં ચાલુ રાખિાનુ ાં છે કે જેમાાં દે િનુ ાં સામથ્યચ પ્રગટ થાય છે . કોઈ વયક્ક્ત
માટે દે િના િચનનુ ાં સત્ય અને પવિત્ર આત્માનુ ાં કામ ઠેસ કે ઠોકરરૂપ લાગે. આપણી પાસે
દે િના િચનનો પક્ષ લેિા અને િચનના દાિા સાથે ઊભા રહેિા વસિાય અન્ય કોઈ પસાંદગી
રહેતી નથી.

અનેક ઘણી તકો
ઠોકરો આિશે જ. વિશ્વાસીઓ તરીકે આપણા જીિનકાળમા ઠોકર ખાિા અંગે અગણણત તકો સમાયેલી
છે જે પૈકી થો્ી અત્રે દશાચિી છે . ખરે ખર, મુખ્ય બાબત એ છે કે જ્યારે ઠોકરનો અનુભિ થાય ત્યારે

આપણે તેને કેિી રીતે હેન્્લ કરીએ છીએ. યાદ રાખશો કે દરે ક ઠોકર દુ શ્મન શેતાન માટે આપણને
જાળમાાં ફસાિિાની, છટકામાાં ફસાિિાની ઉત્તમ તક છે . આપણે એ ઠસાિી લેિાની જરૂર છે કે કોઈ
પણ ક્સ્થવત કે સાંજોગોમાાં ઠેસ કે ઠોકરને આપણાાં જીિનમાાં પ્રિેશિા દઈશુ નહીં.

પ્રપતબિિંિ
1. અત્રે જણાિેલ ઠેસ કે ઠોકરનો શુ ાં તમે સામનો કયો છે ? તેિા સાંજોગોમાાં તમે કેિી રીતે તેન ુ ાં
વનરાકરણ લાવયા છો?

•

જગતમાથી આિનાર ઠોકરો,

•

આમાંત્રણ કે જાહેરાત િગર આિેલ ઠોકરો,

•

સત્તાધીશો દ્વારા આિતી ઠોકરો,
17
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•
•
•

દે િના સાંબધ
ાં ી આિનાર ઠોકરો,

પ્રભુ ઇસુના કારણે આિતી ઠોકરો,

િચન અને આત્માના કારણે આિતી ઠોકરો.
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3. પસાંદગી તમારી છે

ઠોકરો પર પવજયવુંત િનનાર
પનપતવચન 4:23
પ ૂણા ખુંતથી તારા હ્રદયની સુંભાળ રાખ; કે મ કે તેમાથી જ જીવનનો ઉદભવ છે .
માથ્થી 12:35
સારું માણસ મનના સારા ભુંડારમાુંથી સારું કાઢ્ે છે , ને નઠારું માણસ નઠારા ભુંડારમાુંથી નઠારું કાઢ્ે છે .

આપણેઆપણાાં હ્રદયની અને અંત:કરણની સાંભાળ રાખિી જોઈએ કેમકે આપણાાં હ્રદયમાાંથી
જે ઝરો િહે છે તે જ આપણાાં જીિનને આકાર આપે છે .

આપણાાં હ્રદયમાાં જે હશે તે જ જીિનમાાંથી બહાર નીકળશે.
આપણાાં જીિનમાાં જે બની રહ્ુ છે તેને બદલિા માાંગીએ છીએ તો આપણાાં હ્રદયમાાં જે
પ્રિેશે તેને બદલિાનુ ાં છે .
જેમ આપણે જો્ુ ાં તેમ, ઠેસ કે ઠોકર જાળમાાં ફસાિા કે આ્ખીલીરૂપ બનિા માટે તક સમાન
છે . તે આપણને સહેલાઇથી પાપમાાં કે ભ ૂલમાાં પા્ે છે . તમામ લોકો કે પદ્રરક્સ્થતીઓ મારફતે

ઠોકરો આિે છે . ગમે તેમ, પણ ઠોકર કે ઠેસનો સામનો કરિો કે તેમાાં સપ્ાઇ જવુ ાં એ આપણાાં
પર વનભચર છે . આપણાાં માગચમાાં જ્યારે ઠેસ કે ઠોકરો આિે ત્યારે તેમાાં ફસાવુાં કે નદ્રહ તે આપણે
પસાંદ કરી શકીએ છીએ.

જે ક્ષણે ઠેસ કે ઠોકરનો સામનો કરિાનો થાય જેમ કે કોઈએ, કોઈના વિષે કશુાં કહ્ુ,ાં કશુ ાં
ક્ુ,ું જેનાથી તમે અપમાવનત થયા કે ગુસ્સે થયા કે તમને દૂ :ખ થ્ુ,ાં તમે પસાંદ કરી શકો

છો. તમે તમારા હ્રદયને ખાંતથી એિી રીતે સાાંભળી લો કે, આિનાર ઠેસ કે ઠોકર તમારા પર

હાિી ન થાય. તમે પસાંદગી કરી શકો છો કે આિનાર ઠોકર કે ઠેસને તમારા હ્રદયમાાં પ્રિેશ
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કરિા દે િો કે નદ્રહ. તમે જાણો છો કે જે ભ્ાં ૂ ાઈનુ ાં રોકાણ તમે તમારા હ્રદયમાાં કરો છો તેન ુ ાં
ફળ પણ તમારા જ જીિનમાાં ભ્ાં ૂ ાઈના પદ્રરણામ રૂપે આિશે.

જ્યારે તમારી સમક્ષ ઠોકર કે ઠેસનો પ્રસાંગ ત્યારે તમે તેની ઉપરિટ જીિનની પસાંદગી કરી
શકો છો. ઠોકરો પર વિજયિાંત થિાની પસાંદગી કરો. તેનો સ્િીકાર કરિા નીચા િળી જશો
નદ્રહ. પ્રેમને પ્રગટ કરિાના સૌથી શ્રેષ્ટ ભાગને દશાચિિા જીિો. [ આ બાબત સાંબધ
ાં ી આપણે
આિનાર બીજ પ્રકરણમાાં ચચાચ કરીશુ.ાં ]
પાઉલ પ્રેરરત શું કહે છે તેના પર પવચાર કરો:
પ્રેરરતોના કૃત્યો 24:16
એમ માનીને હું દે વની તથા માણસોની પ્રત્યે હમેશા પનદોષ અંત:કરણ રાખવાનો પ્રયત્ન કરું છું.

અદ્રહ, પાઉલ ખાંતથી એિો પ્રયત્ન કરે છે કે જ્યારે ઠોકર કે ઠેસ આિે ત્યારે તે પોતાના
અંત:કરણને દે િ અને માણસની સમક્ષ વનદોષ રાખે.

“પ્રયત્ન” કરિો શબ્દ માટે ગ્રીક ભાષામાાં “askeo” શબ્દ છે જેનો અથચ તાલીમ આપિી, કસરત
કરિી, તાણવુ,ાં િધારે ભારે શ્રમ કરિો અથિા દુ:ખ ઉઠાિવુ ાં એિો થાય છે .

“ઠોકર” શબ્દનો અદ્રહયાાં પાઉલ જે અથચ દશાચિે છે તે ગ્રીક ભાષામાાં “aproskopos” છે . જે
“skandalon”થી જુદો શબ્દ છે . જેના વિષે આપણે ચચાચ કરી છે . “ઠોકર” “aproskopos” શબ્દનો
ત્રણ સ્તરીય અથચ થાય છે .
•

કોઈને માટે ઠોકરનુ ાં કારણ ન બનવુ ાં – અથિા કોઈ પાપમાાં પ્ે તેવ ુ ાં કાયચ ન કરવુ.ાં

•

ઠોકરરૂપ ન બનવુાં – મતલબ કે પાપમાાં ન પ્વુ,ાં વનદોષ રહેવ.ુાં

•

પાપ ન કરિાની સભાનતામાાં રહેવ ુ ાં – હ્રદયને પાપથી વનદોષ રાખવુ,ાં શુધધ રાખવુ.ાં

આપણે જોઈએ છીએ પાઉલ સતત એિા પ્રયત્નમાાં છે કે તે પાપ ન કરિાની અને દુષ્ટતાથી

દૂ ર રહેિાની સભાનતામાાં રહે. તે પાપને કોઈ પણ રૂપમાાં પોતાના જીિનમાાં પ્રિેશિા પર
પ્રવતબાંધ મ ૂકે છે - પાપ ન કરવુ,ાં પાપ કરિા બીજાને પ્રેરણા ન આપિી અને પાપ ન થાય તે
અંગેની સભાનતામાાં જીિવુ.ાં તે પોતાના હ્રદયને શુધધ અને સાફ રાખિાની પસાંદગી કરે છે .
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આપણે ઠેસ અને ઠોકરોની ઉપર જીિન જીિિાની અને દે િ અને માણસો સમક્ષ આપણાાં
હ્રદયોને શુધધ અને સાફ રાખિાની પસાંદગી કરી શકીએ. તે ધારિા મુજબ સરળ નથી. આપણે
આપણી જાતને તેના માટે તાલીમ આપિી પ્શે, તેના માટે કસરત કરિી પ્શે, અને પ્રયત્ન

કરીને જીિવુ ાં પ્શે. તેમ કરવુ ાં આપણાાં માટે યોગ્ય અને મ ૂર્લયિાન છે . આ રીતે આપણે ઠોકર
કે ઠેસરૂપ પરીક્ષણો પર વિજયિાંત જીિન જીિીએ.

આિો આપણે હ્રદયથી પસાંદ કરિા જેિી કેટલીક અગત્યની બાબતો વિષે ચચાચ કરીએ કે
જ્યારે ઠેસ કે ઠોકરો આપણી સામે આિે.

જત ું કરતાું શીખવે તેવો સદગણ
ઉત્પપત 50:15-21
15 અને ્સફના ભાઈઓએ જો્ ું કે અમારો િાપ મરી ગયો છે , ને તેઓએ કહ્,ું કદાબચત ્સફ અમારા પર
દ્વેષ કરશે, ને અમે તેન ું જે ભડ
ું ૂ ું ક્ું હત ું તે સવાન ું વેર તે નક્કી વાળશે.

16 અને તેઓએ ્સફને કહેવડાવી મોકલ્્ ું કે, તારા િાપે મરણ પામ્યા અગાઉ આજ્ઞા આપીને કહ્ું હત ું કે ,
17 તમે આ પ્રમાણે ્સફને કહેજો, તારા ભાઈઓએ તારો અપરાધ કયો છે , હવે ત ું તેઓના તે પાપની ક્ષમા
કરજે, કે મ કે તેઓએ તારું ભડ
ું ૂ ું ક્ું હત;ું તે માટે હવે તારા િાપના દે વના દાસોનો અપરાધ ત ું માફ કરજે.
્સફને તે વાત કહેવામા આવી ત્યારે તે રડી પડયો.

18 અને તેના ભાઈઓ પણ આવીને તેની આગળ નમી પડયા; અને િોલ્યા, જો અમે તારા દાસ છીએ.
19 અને ્સફે તેઓને કહ્,ું બિહો માું; કે મ કે શું હું દે વને ઠેકાણે છું?

20 તમે તો માર ભડ
ું ૂ ું કરવા ચાહ્ ું હત;ું પણ દે વે તેમાું ભલ ું કરવાન ું ધા્ું કે , જેમ આજે થ્ ું છે તેમ, તે ઘણા
લોકના જાન િચાવે.

21 એ માટે હવે િીહો માું; હું તમને તથા તમારા છોકરાને પાળીશ. એમ તેણે તેઓને રદલાસો આપીને તેઓની
સાથે હેતથી વાત કરી.

્ુસફ માટે કેટલી મોટી તક હતી કે તે પોતાના ભાઈઓ પર બદલો લે જેઓએ તેની સાથે

ભયાંકર કૃત્ય ક્ુું હતુ.ાં ભાઇઓ અતી ખરાબ બદલાની અપેક્ષા રાખતા હતા. આમ છતાાં, આપણે

જોઈએ છીએ, તેના ભાઈઓએ જે ક્ુું હત ુાં તે અંગે ્ુસફના હ્રદયમાાં કોઈ ક્િાશ કે વધક્કારની

ભાિના ન હતી. બદલો લેિાની ભાિના કે ઈચ્છાને તેણે ઘણા લાાંબા સમય અગાઉ જ જતી
કરી દીધી હતી. આ બાબતને તેણે મોટા, મહાન અને વિશાળ િષ્ષ્ટકોણથી જોઇ. ઈશ્વર આ
બાબતે કેવ ુ ાં વિચારતા હશે તે રીતે તેણે વિચા્ુ.ું
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આપણે ્ુસફની જેમ પસાંદગી કરિી જોઈએ કે ઠેસ કે ઠોકરને માફ કરી દઈએ. જે વયક્ક્ત કે

લોકો તરફથી ઠેસ કે ઠોકર ઊભા થયા તેમને માફ કરી દઈએ. જે થ્ુાં કે કહેિામા આવ્ુ ાં તેને
જતુાં કરીએ.

દે િના િષ્ષ્ટકોણથી વનહાળતા શીખીએ. આપણી પાસે જિાબ ન હોય કે શા માટે મારી સાથે

આવુાં કૃત્ય થ્ુ?,
ાં
આનાથી કેટલુાં નુકશાન થશે?, તેઓને ક્યારે ભાન થશે કે આવુ ાં કેમ ક્ુ?
ું .
જતુાં કરિાની જ પસાંદગી કરો. વિશ્વાસ રાખો કે દે િ તમારા માટે ભલાઈનુ ાં મહાન તથા ઉત્તમ
કાયચ કરશે અને કોઈ પ્રકારની ક્િાશને તમારા હ્રદયમાાં ઘર કરિા દે શો નદ્રહ. તમારી

પ્રાથવમકતા એ હોય કે તમે તમારા હ્રદયની ખાંતથી સાંભાળ રાખો અને જત ુાં કરિાની પસાંદગી
કરો. ઠેસ કે ઠોકર ન લાગે તેિી પસાંદગી કરશો.

ઈશ્વરને ન્યાય કરવા દો
રોમનોને પત્ર 12:17-21
17 ભડ
ું ૂ ાઇને િદલે ભડ
ું ૂ ું ન કરો. સઘળા માણસોની નજરમાું જે શોભે છે , તે (કરવાને) કાળજી રાખો,
18 જો િની શકે તો, ગમે તેમ કરીને સઘળા માણસોની સાથે હળીમળીને ચાલો.
19 ઓ વહાલાઓ, તમે સામ ું વૈર ન વાળો, પણ (દે વના) કોપને સારું માગા મ ૂકો; કેમ કે લખેલ ું છે કે, પ્રભ કહે
છે કે , વૈર વાળવ ું એ મારૂ (કામ) છે ; હું િદલો લઇશ.

20 પણ જો તારો વૈરી ભ ૂખયો હોય તો તેને ખવાડ; જો તરસ્યો હોય તો તેને (પાણી) પા; કે મ કે એવ ું કરવાથી
ત ું તેના માથા ઉપર ધગધગતા અંગારાના ઢ્ગલા કરીશ.
21 ભડ
ું ૂ ાથી ત ું હારી ન જા, પણ સારાથી ભડ
ું ૂ ાનો પરાજય કર.

જ્યારે આપણે ઠેસ કે ઠોકરનો સામનો કરીએ ત્યારે આપણે આ બાબતો કરીશુ ાં જે આપણને
રોમાનોને પત્ર 12:17-21માાં આપેલ સ ૂચના પ્રમાણે કરીએ છીએ:
✓
✓
✓

આપણને ઠોકરરૂપ બનનારને આપણે ઠોકરરૂપ નહીં બનીએ.

જે આપણને ઠોકરરૂપ છે તેની સાથે આપણે શાાંતી સ્થાપિાની પસાંદગી કરીએ.
ઠોકરરૂપ બનનારને આશીિાચદ આપીએ અને ભલુાં કરીએ.
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જ્યારે આપણે આ બાબતો કરીએ છીએ, આપણે બદલાની અસરમાથી બહાર નીકળીને દે િને
આપણો બચાિ કરિાણી તક આપીએ છીએ. દે િ ન્યાયી ન્યાયાધીશ છે , તેઓ આપણાાં હ્રદયને
તથા ઇરાદાને જાણે છે . જો આપણે તે બાબતો તેના હાથોમાાં મ ૂકી દઇશુ ાં તો તે (દે િ) આપણો
બચાિ કરશે.

અને આ આદશચ નમ ૂનો છે જે ઇસુએ આપણને આપ્યો છે :
1 પપત્તર 2:23

તેણે પનિંદા સહન કરીને સામી પનિંદા કરી નરહ; દ:ખો સહન કરીને ધમકી આપી નરહ; પણ અદલ ન્યાય કરનારને
પોતાના સોંપી દીધો.

અબભમાનને તમારા હ્રદયોમાું રાજ કરવા દે શો નરહ
આપણાાં અણભમાનને ઠેસ પહોંચિાને કારણે આપણે ઠોકર ખાઈએ છીએ.
માથ્થી 11:28-30
28 ઓ વૈતરું કરનારાઓ તથા ભારથી લદાયેલાઓ, તમે સઘળા મારી પાસે આવો, ને હું તમને પવસામો આપીશ.
29 મારી ઝૂસરી તમે પોતા પર લો, ને મારી પાસે શીખો; કે મ કે હું મનમાું નમ્ર તથા રાુંકડો છું, ને તમે તમારા
જીવમાું પવસામો પામશો.
30 કેમ કે મારી ઝૂસરી સહેલી છે , ને મારો િોજો હલકો છે .
ઇસ એ કહ્ કે તેઓ નમ્ર, રાુંક અને ભુંગીત હ્રદયવાળા અને એકલવાય જીવનનો સામનો કરનાર સાથે ચાલ્યા
છે . આપણે તેમની પાસેથી શીખીએ અને તેમની પાછળ ચાલીએ.

જ્યારે આપણે ઇસુની જેમ નમ્રજનો તથા ભાંગીત હ્રદયિાળા સાથે ચાલીશુ તો આપણે ઠેસ કે
ઠોકર ખાિાથી બચી શકીશુ.ાં

ઇસએ જે દ્રષ્ટાુંત કહ્ું તે પવષે પવચાર કરો:
લક 14:7-11

7 નોતરે લાઓ કે વી રીતે મખય આસનો પસુંદ કરતાું, તે જોઈને તેણે તેઓને એક દ્રષ્ટાુંત કહ્ ું કે ,

8 કોઈ તને લગ્નમાું નોતરે ત્યારે મખય આસન પર ન િેસ; રખેને તારા કરતાું કોઈ માનવુંતો માણસ તેણે
નોતરે લો હોય,
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9 અને જેણે તને તથા તેને નોતયાા તે આવીને તને કહે કે , એને જગા આપ; ત્યારે તારે લજવાઈને સહથી નીચી
જગાએ િેસવ ું પડશે.
10 પણ કોઈ તને નોતરે ત્યારે સહથી નીચી જગાએ જઈને િેસ; કે જેણે તને નોતયો તે આવે ત્યારે તે તને કહે
કે, પમત્ર, ઉપર આવ; ત્યારે તારી સાથે જમવા િેઠેલા સવાની આગળ તને માન મળશે.

11 કે મ કે જે કોઈ પોતાને ઊંચો કરે છે તેને નીચો કરવામાું આવશે; અને જે પોતાને નીચો કરે છે તેને ઊંચો
કરવામાું આવશે.

પ્રભુ ઇસુ આપણને શીખિે છે કે ઈરાદાપ ૂિચક નમ્ર અને દીન થઈને ચાલવુ ાં જોઈએ. એિી રીતે
ચાલો કે તમને ઠોકર ન લાગે. જ્યારે તમે શરૂઆતથી જ દીન(નમ્ર હ્રદયી) છો ત્યારે તમને
કોઈ િધુ દીન બનાિી શકે જ નહીં, તેઓ પાસે તમને ઠોકર ખિ્ાિિા માટે કોઈ કારણ જ
નહીં બચે, જો તમને નીચે ઉતરી જિા માટે કહેિામા આિે કે ફરજ પા્િામાાં આિે ત્યારે

તમારુાં હ્રદય પ્રથમથી જ તેવ ુાં કરિા માટે તૈયાર હોય છે . તમને ઠોકર લાગિાનો પ્રશ્ન જ
ઉપક્સ્થત થતો નથી.

ણિસ્તી આગેિાન તરીકે, જ્યારે આપણુ ાં સ્િમાન ઘિાય ત્યારે ઠોકર લાગિાની શક્યતા િધુ
હોય છે . આપણે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે આપણને ઉણચત રીતે માનથી સાંબોધિામાાં આિે ,
પણ જ્યારે આપણને એવુાં કહીને બોલાિિામાાં આિતા નથી ત્યારે આપણને દુ:ખ થાય છે

અને ઠોકર ખાઈ બેસીએ છીએ. આપણે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે આપણને સભામાાં ઊંચા
આસન પર બેસિાને માટે કહેિામા આિે, પણ જ્યારે એવુ ાં ન બને ત્યારે આપણને દુ:ખ થાય

છે અને ઠોકર ખાઈ બેસીએ છીએ. આપણે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે આપણાાં માન-મોભા મુજબ
ઓળખાણ આપિામાાં આિે કે એિી જાહેરાત કરિામાાં આિે, પણ જ્યારે તેવ ુ ાં ન બને ત્યારે

આપણને ભારે દુ:ખ થાય અને ઠોકર ખાઈ બેસીએ છીએ. આ પ્રકારની ઠોકરોનુ ાં આપણાાં
જીિનમાાં એટલા માટે વનમાચણ થાય છે કારણ કે આપણે આપણાાં હ્રદયમાાં ઘમાં્ને સ્થાન
આપીએ છીએ. પરાં ત,ુ જો આપણે ઇસુની માફક નમ્ર, રાાંક અને દીન થઈને ચાલીએ, મોટી કે
ઉત્તમ સરભરાની અપેક્ષા વિના જીિીએ તો ઠેસ કે ઠોકરને કોઈ તક મળતી નથી.
બીજા બે અગત્યના અંત:કારણપ ૂિચક કરિા જેિા વનણચયો:
1. ઠોકરરૂપ બનેલ હ્રદયથી કોઈ જ પ્રત્યાઘાત આપિો જોઈએ નહીં, અને

2. પ્રેમમાાં ચાલિા અંગે પસાંદગી કરિી. આગળના બીજા બે પ્રકરણમાાં આ અંગે અલગથી
ઉર્લલેખ કરિામાાં આવયો છે .
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પ્રવતણબિંબ
1. શા માટે હ્રદયને ઠોકરોથી સુરણક્ષત કરવુાં જોઈએ?

2. શુાં તમે ઠેસ કે ઠોકરને જતા કયાચ છે ? શુાં તમને લાગે છે દે િને પ્રાથચના કરીને તમારા
હ્રદયમાાં ભારરૂપ બનેલ ઠોકર કે દુ:ખની ક્િાશને દૂ ર કરી શુધધ થવુ ાં જોઈએ?

3. જ્યારે ઠોકર ખાિાનો િખત આિે ત્યારે નીચેની બાબતો કરો, રોમાનોને પત્ર ૧૨: ૧૭૨૧ મુજબ ત્રણ “પ્રથમ પ્રવતભાિો”ની ચકાસણી કરો.

4. ઇસુની જેમ ઈરાદાપ ૂિચક નમ્ર અને રાાંક હ્રદય કેિી રીતે રાખી શકાય કે જેથી તમારૂ
અણભમાન ખાંદ્ર્ત ન થાય અને ઠોકરોનો સામનો કરિાની કોઈ તક જ રહે નહીં.
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4. ઠોકર સામે પ્રત્યાઘાત ન આપશો

અગાઉના પ્રકરણમાાં ત્રણ મહત્િની હ્રદય પસાંદગી અંગે ચચાચ કરી કે જેમાાં આપણે ઠોકરનો
સામનો કરીએ ત્યારે શુ ાં કરવુાં જોઈએ.
•
•

જત ુાં કરો અથિા જિા દો.

રોમનનો પત્ર 12:17-21ના િચનો પ્રમાણે પ્રત્્ુતર આપો અને દે િને તમારો બચાિ
કરિા દો.

•

તમારા હ્રદયમાાં અણભમાનને રાજ કરિા ન દો.

જ્યારે ઠોકર ખાઈએ છીએ ત્યારે , ચાર અગત્યની હ્રદયસ્પશી પસાંદગીઓ જે આપણે કરી
શકીએ છે તેના પર આ પ્રકરણમાાં પ્રકાશ પા્િામાાં આવયો છે . આપણે ઠોકર ખાધેલ
હ્રદયમાથી ઈરાદાપ ૂિચક પસાંદગી કરીએ છીએ કે બદલો ન લેિો. આ આત્મસાંયમ છે .

િે ઠોકરો કોઈ એકને યોગ્ય કરશે નહીં
સભાપશક્ષક 10:4
જો અપધકારીનો પમજાજ તારા પર તપી જાય, તોપણ તારી જગા છોડીશ નહીં; કેમકે નમી જવાથી ભારે ગસ્સો
સમી જાય છે .

આધુવનક જમાનાની કર્લપના કરો. જેમ કે તમારુાં કાયચ ઉલટ સ ૂલટ થઈ ગ્ુ ાં છે . કદાચ, તે એક
નાનુ ાં કામ હતુાં જે કરિામાાં તમે વનષ્ફળ ગયા છો અથિા અવતગાંભીર ભ ૂલ કરી બેઠા છો.

તમારા ઉપરી અવધકારી તમારા પર ગુસ્સે થઈ ગયા છે . તેઓ તેને ઇ-મેલ દ્વારા પોતાની
નાપસાંદગી અત્યાંત ઘ ૃણા સાથે વયક્ત કરે છે , શાબ્દીક રીતે, તમારા કાયચન,ે બઢતીને વનમન

કક્ષાની ગણીને અિરોધે છે . અલબત, તમે આ પ્રત્યાઘાતના કારણે ઠેસ કે ઠોકરનો અનુભિ
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કરો છો. તમને લાગે છે કે આ પ્રત્યાઘાત િધુ પ્તાાં છે . તમે છો્ી દે િાનુ,ાં ત્યાથી નીકળી
જિાનુ ાં કે વિરોધ કરિાનુ ાં વિચારો છો. તમે તમારા ઉપલા અવધકારીને જણાિિા માાંગો છો કે
તમારી સાથે જે થ્ુ તે થવુ ાં જોઈતુાં ન હત.ુાં બીજી તરફ, િચનો દ્વારા આપણને ઉત્તેજન મળે

છે કે “આપણુાં પદ છો્વુ ાં ન જોઈએ” ઠોકરથી થયેલ ઇજા સામે લાગણીઓને પ્રગટ થિા દે શો

નહીં. શાાંત રહો, નમ્ર બનો, આ પદ્રરક્સ્થતીમાાં શાાંત બની, આધીનતા ને પ્રગટ કરો અને જે તે
બાબતને થાળે પા્ો.

ઠોકરરૂપ િનેલ હ્રદય ઘાયલ થયેલ હ્રદય છે .
ઠોકરરૂપ બનેલ હ્રદય ઘાયલ હ્રદય છે . જેમાાં આંતદ્રરક ઇજા કે દદચ સમાયેલ ુાં છે . મન “ભાાંગી
ગ્ુાં છે .”

પનપતવચન 17:22
આનુંદી હ્રદય એ ઉત્તમ ઔષધ છે ; અને ઘાયલ થયેલ ું મન હાડકાને સ ૂકવી નાખે છે .

ભાંગીત હ્રદય હા્કાને સ ૂકિી નાખે છે , એનો અથચ એિો થયો કે જે ભાંગીત હ્રદય તમારામાાં
થી જીિનને ખોદી કાઢે છે . ભાંગીતપણુાં ધીરે ધીરે થકિી નાખે છે અને ચીરી નાખે છે .
પનપતવચન 18:14
હીમતવાન માણસ પોતાન ું દ:ખ સહન કરી શકશે, પણ ઘાયલ મન કોણ વેઠી શકે?

આંતદ્રરક મનુષ્યત્િ ત્યારે જ નભી શકે કે જ્યારે આપણે પ્કાર્ુક્ત સમયો અને માાંદગીઓ
સામે અ્ગ ઊભા રહીએ. પરાં ત;ુ જો આંતદ્રરક મનુષ્યત્િ ઘાયલ થયેલ છે , ભાંગીત અને
ઇજાગ્રસ્ત થ્ુાં છે , તો તે વયક્ક્ત પ્કાર્ુકત સમયોમાાં નભી શકશે નહીં.
તેથી જો આપણે આિનાર ઠેસ કે ઠોકરને આપણાાં હ્રદયમાાં પ્રિેશ કરિા દઈએ, તો તેનો

સીધો અથચ એિો થાય કે આપણે નબળા છીએ અને મજબ ૂત નથી. આપણે વનમન સ્તરના
છીએ અને કાાંઈ જ શ્રેષ્ટ આપી શકતા નથી. આપણે ખોટા વનણચયો લઈ છીએ અને નબળી
પસાંદગી કરીએ છીએ. ઠોકરો ખાિાથી ક્યારે ક આપણે અંધ બની જીએ છીએ. આપણે જે દુ:ખ
કે દદચ નો અનુભિ કયો છે તેના લીધે વિિેકને અથચહીન કરી દઈએ છીએ.
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આપણે દુ:ખના સ્તરે થી જે પ્રતીભાિ આપીએ છીએ તેથી અન્યોને પણ અપમાવનત કરીએ
છીએ. અપમાવનત થયેલા લોકો બીજાઓને અપમાવનત કરે છે . ક્યારે ક, તે સ્િરક્ષા માટે
કરિામાાં આવ્ુ ાં હોય, પરાં ત ુ આપણે આપણાાં સૌથી નજીકનાને જ ઇજા પહોચા્ીએ છીએ.

તેથી એ જ શ્રેષ્ઠ છે કે ઠેસ કે ઠોકરોને હાિી થિા દઈએ નદ્રહ. છતાાં પણ, જો તમને ઠોકર
પહોચી છે , તો તમે પોતે જ તમારા હ્રદયથી ઠોકર સાંબધ
ાં ીની પસાંદગીને ઓળખી લઈ તેનો

સામો ઘા ન કરો. પ્રભુને કાયચ કરિા દો અને સાજાપણુ ાં આપિા દો, માફ કરિા દો તમારા
હ્રદયને સાફ અને શુધધ કરિા દો. ત્યાર બાદ આગળ િધો.

ઠોકર કડવાશને પેદા કરે છે
જો આપણે ઠોકરરૂપ બાબતોને આપણાાં હ્રદયઓમાથી સમયાાંતરે દૂ ર કરતાાં નહીં રહીએ, તો
તે ખોટી લાગણીઓ ઉભી કરશે જેિાાં કે ક્િાશ, ક્ષમાવિનાશ, ગુસ્સો અને વતરસ્કાર. આપણે
ઠોકર ખિ્ાિનાર વયક્ક્ત પ્રત્યે ક્િાશ અનુભિીએ છીએ.
આપણાાં હ્રદયમાાં ક્િાશ રાખિા જેવુ શુાં છે ?
રહબ્ર ૂ ઓને પત્ર 12:14-15

14 સઘળાની સાથે શાુંપતથી વતો, અને પપવત્રતા કે જેના વગર કોઈ માણસ પ્રભને દે ખશે નરહ તેને ધોરણે તમે
ચાલો.

15 તમે િહ સાવધ રહો, રખેને કોઈ દે વની કૃપા પામ્યા પવના રહી જાય; રખેને કોઈ કડવાશરૂપી જડ ઊગે, અને
તમને ભ્રષ્ટ કરે , અને તેથી તમારામાુંના ઘણાખરા અપપવત્ર થાય;

ક્િાશ એક જ્ સમાન છે , તેની ચોક્કસાઈ કરિામાાં ન આિે તો, તે વ ૃધ્ધધ પામે અને જ્

ઊં્ા ઘાલે જે વિવિધ પ્રકારની સમસ્યાઓ ઉત્પન્ન કરી આપણને પરે શાન કરી મ ૂકે. એટલુ જ

નદ્રહ પરાં ત ુ તે તેની અસરો આપણી મારફત બીજાઓ સુધી પહોચા્ે અને તેઓને પણ આપણાાં
જેિી જ મુશ્કેલીઓનો અનુભિ થાય. જો તેને યોગ્ય રીતે તપાસીને વનકાલ કરિામાાં ન આિે
તો તે તેના જ્ ઊં્ા ઘાલે તથા ફેલાિો કરે . અન્ય લોકો પણ આપણી જેમ જ ક્િા બને.

દ્રહબ્ર ૂ ઓને પત્ર 12:15માાં ક્િાશ અંગે રસપ્રદ રીતે આપેલ ચેતિણી મુજબ આપણે દે િની

કૃપાને ગુમાિિી જોઈએ નદ્રહ. દે િ, અવતશય કૃપાના દે િ છે . બધાને માટે દે િ પાસે સતત
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િહેતી અમાપ્ય કૃપા ઉપલબ્ધ છે . આપણાાં હ્રદયોમાાં રહેલી ક્િાશ આપણને દે િની એ
અજાયબ કૃપા થકી આપણામાાં, આપણાાં દ્વારા અને આપણાાં માટે થનાર ઉત્તમ કાયોથી િાંણચત
રાખી શકે છે .

જો ક્િાશ પ્રવત બેધયાન રહીએ તો તે આપણને માફ ન કરિાના િલણમાાં દોરી જાય જે
વિશ્વાસને અિરોધે (માકચ 11:22-25)

જો ક્િાશને હળિાસથી લેિામાાં આિે તો તે આપણને વતરસ્કાર તરફ દોરે છે . વતરસ્કાર
અંધ બનાિે. (1 યોહાન 2:9,11). આપણે જેઓ અંધકારમાાં છીએ તેઓ ભાાંગી પ્ીએ છીએ,
જેમ કે ક્યાાં જઈએ છીએ તે ખબર નથી કેમકે આપણે વતરસ્કારથી અંધ બન્યા છીએ.

વતરસ્કાર એ ખ ૂન છે (1 યોહાન 3:15). જ્યારે ક્િાશથી કામ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે

ખ ૂનનો આશરો લઈએ છીએ. જે વયક્ક્તએ આપણને ઠેસ પહોચા્ી છીએ ત્યારે તેના ચાદ્રરત્રનુ,ાં
પ્રવતષ્ઠાનુ,ાં માનનુ ાં કે વયક્ક્તનુ ાં ખ ૂન કરતાાં અચકાતાાં નથી. ક્યારે ક આ બાબતને આપણે
સિચસમાન્ય રીતે બધા લોકો માટે કરીએ છીએ. આપણે કહીએ છીએ કે “બધા આ જ પ્રકારના
હોય છે .” એક ઠોકર, જે હ્રદયમાાં પ્રિેશે છે , જે ક્િાશને ઉભી કરે છે જે સિચસામાન્ય બધા
લોકો માટે વતરસ્કાર કરાિે છે .

આ પ્રકારની નકારાત્મક લાગણીઓને જો શરૂઆતથી જ દબાિી દે િામાાં ન આિે તો આપણને
મુશ્કેલીમાાં મ ૂકે છે અને આપણાાં માટે નુકશાનકારક બને છે .

ઠોકરને આગળ વધવા દે શો નહીં
દ્રહબ્ર ૂ ઓને પત્ર 12:15, આપનુ ાં ધયાન દોરે છે કે ક્િાશને સહજતાથી લેિામાાં આિે તો તે
આપણાાં હ્રદયમાથી આપણી આસ-પાસના લોકોના હ્રદયોમાાં પ્રસરે છે .
જ્યારે આપણે ઠેસ કે ઠોકરના પ્રત્યાઘાતરૂપે કાયચ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે બીજા લોકોમાાં
ઠોકરના પ્રત્યાઘાતની લાગણીને પ્રસારીએ છીએ, િહેચીએ છીએ કે ફેલાિિી છીએ. આપણે
જે કહીએ છીએ તે દ્વારા તેમના વિચારો, કારણો અને િષ્ષ્ટકોણને અસ્પષ્ટ કરીએ છીએ.
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રોમનોને પત્ર 16:17
હવે, હે ભાઈઓ, હું તમને પવનુંતી કરું છું કે જે િોધ તમને મળ્યો છે તેથી પવરદ્ધ જેઓ તમારામાું ફૂટ પાડે છે ને
ઠોકરરૂપ થાય છે , તેઓ ને ધ્યાનમાું રાખીને તમે તેઓનાથી દૂ ર રહો.

નક્કી કરો કે અડચણરૂપ કે ઠોકરરૂપ ન િનવ ું
રોમનોને પત્ર 14:10,13
10 પણ ત ું પોતાના ભાઈને કે મ દોપષત ઠરાવે છે ? અથવા ત ું પોતાના ભાઈને કેમ તચ્છ ગણે છે ? કે મકે આપણે
સવાને દે વના ન્યાયાસનની આગળ ઊભા રહેવ ું પડશે.

13 તો હવેથી આપણે એક િીજાને દોપષત ઠરાવીએ નહીં; પણ તેના કરતાું કોઈએ પોતાના ભાઈના માગામાું ઠેસ
કે ઠોકર કશું મ ૂકવ ું નરહ, એવો પનશ્ચય કરવો, તે સારું છે .

પાઉલ પ્રેદ્રરત રોમનોને પત્ર 14મા અધયાયમાાં સત્યને આગળ ધપાિતા જણાિે છે કે

વિશ્વાસીઓ ખોરાક, ખાસ પ્રકારના દ્રદિસો, સાંસ્કૃવત વિગેરે અંગે ણભન્ન ણભન્ન રીતે વિચારતા હોય
છે . પ્રેદ્રરત પાઉલ વિશ્વાસીઓને ઠપકો આપતા જણાિે છે કે , વિશ્વાસીઓ તરીકે આ બાબતે

એક બીજાનો ન્યાય ન કરિો જોઈએ. આપણાાંમાના દરે કે સાંપ ૂણચ સમજી વિચારીને આપણાાં
મનોમાાં એ િાત ઠ્સાિિાની છે કે દરે ક બાબતનો દે િને દ્રહસાબ આપિો પ્શે. ગમે તેમ

હોય, જ્યારે આપણને આ બાબતની સ્િતાંત્રતા આપિામાાં આિી છે એટલે સાિચેતીપ ૂણચ
આગળ િધતાાં બીજાઓને માટે ઠોકરરૂપ ન બનવુ ાં અથિા કોઈએ એવુ ાં કૃત્ય ન કરવુ ાં કે જેથી
અન્ય વિશ્વાસીઓને નુકશાન થાય કે પતન થાય.

રોમનોને પત્ર 14:13માાં “ઠોકરરૂપ ખ્ક” શબ્દ છે તે ગ્રીક ભાષામાાં “proskomma” છે જેનો
અથચ થાય છે “એિો અિરોધ કે આ્ખીલી ઊભી કરિી કે કોઈનો પગ અથ્ાય.” કોઈના માટે

આ્ખીલીરૂપ બનવુાં જેનો ગ્રીક અથચ “skandalon” થાય છે , જેના વિષે આપણે શરૂઆતમાાં
િાત કરી છે .

વિશ્વાસીઓ તરીકે આપણે એકબીજાને ન્તરરૂપ કે અ્ચણરૂપ ન બનવુાં જોઈએ.
જેનુ ાં કોઈ પદ્રરણામ આિિાનુ ાં નથી તેિી બ્બતો અંગે જ્યારે આપણે દે િની જગ્યા લઈને એક
બીજાનો ન્યાય કરિાનુ ાં શરૂ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે એકબીજાને અ્ચણરૂપ કે ઠોકરરૂપ
બનીએ છીએ (રોમનોને પત્ર 14:4) જ્યાાં ખુદ પ્રભુએ આપણને પોતાની પસાંદગીઓ બનાિિા
અને તેના માટે જિાબદાર રહેિાની સ્િતાંત્રતા આપી છે (રોમનોને પત્ર 14:12)
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જ્યારે આપણે વતરસ્કાર, નીચા દે ખા્વુ,ાં ત ુચ્છ, દુષ્ટ, િગેરે બતાિીએ છીએ અને વિચારીએ
છીએ કે અન્ય લોકો કરતાાં આપણે સારા છીએ ત્યારે આપણે અન્યો માટે અ્ચણરૂપ કે
ઠોકરરૂપ બનીએ છીએ.

ખુબ કહેિામા આવ્ુ ાં અને કરિામાાં આવ્ુ,ાં આપણે ઈરાદાપ ૂિચક પસાંદગી કરિાની છે કે
બીજાઓ માટે ઠોકરરૂપ ન બનીએ અને ઠોકરના પ્રત્યાઘાતરૂપી કાયચ ન કરીએ.

પ્રપતબિિંિ
1. ઠોકરરૂપ બનેલ હ્રદય ઘાયલ હ્રદય છે . ઠોકરને પક્ી રાખિાથી આપણને વયક્ક્તગત
રીતે શુ ાં અસર થાય છે ?

2. ઠોકરોમાાંથી પસાર થિાથી કઈ કઈ નકારાત્મક લાગણીઓ પેદા થાય છે ? તે કઈ રીતે
આપણને તથા આપણી આસપાસનાઓને અસર પહોચા્ે છે ?

3. રોમનોને પત્ર 14:10,13 મુજબ કઈ કઈ બાબતોમાાં આપણે ન જો્ાવુ ાં જોઈએ કે, અને
તેની ખાતરી આપિી જોઈએ, કે અ્ચાંણરૂપ કે ઠોકરરૂપ નહીં બનીએ?
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5. પ્રેમ આપણને મક્ત રાખે છે

અગાઉના પ્રકરણમાાં આપણે ચાર મહત્િપ ૂણચ હ્રદયસ્પશી પસાંદગીઓ વિષે ચચાચ કરી કે જ્યારે
આપણને ઠેસ કે ઠોકર આિે ત્યારે આપણે શુ ાં કરવુ ાં જોઈએ:
1. જત ુાં કરવુ.ાં

2. રોમનોને પત્ર ૧૨: ૧૭-૨૧ પ્રમાણે પ્રત્્ુતર િાળિો અને પ્રભુ આપણો બચાિ કરે તે માટે
માગચ મોકળો કરિો.

3. અણભમાન આપણાાં હ્રદય પર રાજ ન કરે તેન ુ ાં ધયાન રાખવુ.ાં

4. ઠેસ કે ઠોકર આિે ત્યારે તેની સામે બદલો લેિાની ભાિના ન રાખીિી.
આ અધયાયમાાં પાાંચમી મહત્િપ ૂણચ હ્રદયસ્પશી પસાંદગી વિશે દશાચિિામાાં આવ્ુાં છે કે જ્યારે
આપણને ઠોકર કે ઠેસનો અનુભિ થાય ત્યારે આપણે પ્રેમમાાં ચાલિા અંગે ઈરાદાપ ૂિચક
પસાંદગી કરિાની છે . પ્રેમ આપણાાં હ્રદયને શુધધ, સાફ અને મુકત રાખે છે .

પ્રેમ હ્રદયને સાફ કરે છે
યોહાનનો પહેલો પત્ર 2:10
જે કોઈ પોતાના ભાઈ પર પ્રેમ રાખે છે , તે પ્રકાશમાું રહે છે , અને તેનામાું ઠોકર ખાવાન ું કારણ નથી.

ઠોકરનુ ાં સૌથી મોટુાં મારણ દે િનો પ્રેમ છે જે આપણાાંમાથી િહે છે .
જ્યારે આપણે ઠોકર ખાઈએ છીએ, અપમાવનત અને ક્રોવધત બનીએ છીએ ત્યારે આપણને

દુ:ખ થાય છે . તે જ ક્ષણે દે િના પ્રેમને આમાંત્રણ આપીએ કે જે દે િના આત્મા દ્વારા (રોમનોને
પત્ર 5:5) આપણી ઉપર રે ્િામાાં આવયો છે કે જેથી તે આપણાાંમાથી આપણાાં માટે અને તે
વયક્ક્ત કે લોકો જેઓ ઠોકરરૂપ બન્યા છે તેમના માટે િહેતો થાય.
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જ્યારે આપણે આમ કરિાનુ ાં પસાંદ કરીએ છીએ, પ્રેમિશ હ્રદય ધરાિીએ છીએ, આપણે
પ્રકાશને અનુસરીએ છીએ. દે િનો પ્રકાશ આપણાાં અક્સ્તત્િને પ્રકાવશત કરે છે . આપણુ ાં હ્રદય

શુધધ, સાફ અને મુકત છે . ઠોકર (“skadalon”)ને આપણી ભીતર કોઈ સ્થાન નથી. એવુ ાં કશુાં
જ નથી જે આપણને ફસાિી શકે કે ફાાંદામાાં નાખી શકે. પ્રેમ ઠોકરને કોઈ તક જ આપતો
નથી. પ્રેમ અને ઠેસ કે ઠોકર વયક્ક્તમાાં એક સાથે રહી ન શકે.

આપણાાં જીિનમાાં દે િના પ્રેમ સાથે, આપણે એ લોકોને માફી અને આવશષ આપીએ છીએ
જેઓ આપણાાં માટે ઠેસ કે ઠોકરરૂપ બન્યા છે .
હિે આપણે એ લોકો કે વયક્ક્ત સાથે આપણાાં હ્રદયમાાં રહેલ પ્રેમથી િાત કરિી જોઈએ જેઓ
આપણાાં માટે ઠેસ કે ઠોકરરૂપ બન્યા હોય. આપણે તેઓનુ ાં ધયાન દોરવુ ાં જોઈએ કે તેમના દ્વારા

આપણને કેિી દુ:ખની લાગણી થઈ છે . અને આપણે આ બાબતો કોઈજ પ્રકારના ગુસ્સા,
દુ:ખ, બદલો લેિાની ભાિના િગર કે નબળી ઈચ્છા વસિાય તેઓને પ્રેમ પ્રગટ કરિા તત્પર
છીએ, આત્માથી માફ કરિાની રીતે અને પ્રેમથી, આપણે તેમ કરિા માટે સક્ષમ છીએ.

પ્રેમ સવા પર પવજય હાુંસલ કરે છે
નીપતવચન 10:12
દ્રેષથી ટું ટા ઊભા થાય છે ; પણ પ્રીપત સવા આપરાધોને ઢ્ાુંકી દે છે .
નીપતવચન 17:9
દોષને ઢ્ાુંકનાર પ્રીપત શોધે છે ; પણ અમક િાિત પવષે િોલ્યા કરનાર ઇષ્ટ પમત્રોમાું અંતર પાડે છે .

જ્યારે આપણે પ્રેમમાાં આગળ િધીએ છીએ ત્યારે ઠોકરની સાથે બદલો લેિા કરતાાં િળતો
પ્રહાર નહીં કરિાનુ ાં િલણ અપનાિીએ છીએ. આપણે તેઓના ખોટા કાયોને કે તેઓએ જે
કઈ ક્ુું કે જેના થકી આપણને ઠોકર લાગી છે તેને ઢાાંકિા માાંગીએ છીએ.
આપણે બીજા લોકો માટે આપણા દ્વારા બોલાતા શબ્દો બાબતે સભાન બનીએ છીએ. આપણે
આ બાબતને એિી રીતે પુનરાિવતિત કરિાનો ઇન્કાર કરીએ છીએ કે તે ખરે ખર કોણ છે ,
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તેને વિકૃત કરે છે , અસ્િસ્થ કે ખાં્ન કરે છે . તેઓની અને બીજાઓની િચ્ચે આપણાાં શબ્દો
થકી કોઈ તકરાર ન થાય તે સાંબધ
ાં ી આપણે સાિચેત થઈ જઈએ છીએ.

આ એ પ્રેમ છે જે સિચ પર વિજય પ્રાપ્ત કરે છે . આ એ પ્રેમ છે જે ઠોકરો પર

વિજય પ્રાપ્ત કરે છે . આ એ વિજય છે જે શત્રુની જાળ, આ્ખીલીરૂપ હરકતો
કરિાની રાહ જોઈ બેઠેલા શેતાન શત્રુ પર જય પ્રાપ્ત કરે છે .
પ્રેમ કરો, સુંજોગો ગમે તે હોય
યોહાનનો પહેલો પત્ર 4:11

વ્હલાઓ, જો દે વે આપણા પર એટલો િધો પ્રેમ કયો છે , તો આપણે પણ એકિીજા પર પ્રેમ કરવો જોઈએ.

ઠોકરરૂપી સાંજોગોમાાં દે િના પ્રેમે પ્રેમ કરિો તે કોઈ મામ ૂલી બાબત નથી. એિા અનેક કારણો
છે કે આપણને લાગે છે આપણાાં અપરાધીને આપણાાં તરફથી આિો પ્રવતષાદ મળિો જોઈએ

નદ્રહ. આપણે આપણી જાતને યાદ દે િ્ાિીએ કે દે િે આપણાાં પર કેટલો બધો પ્રેમ કયો છે ,

કે જેનુ ાં િણચન ન થઈ શકે, તેને માપી ન શકાય એિો અનાંત પ્રેમ, તો ત્યાાં આપણી સામે ના
વયક્ક્ત ઠોકરરૂપ બનનારને પ્રેમ કરિા વસિાય બીજો કોઈ વિકર્લપ રહેતો નથી. સાંજોગો કોઈ

પણ હોય, જેણે ઠોકરરૂપ બનિાનુ ાં કાયચ ક્ુું છે , તેને પ્રેમ પ્રગટ કરિા વસિાય બીજુ ાં શુ ાં કરીએ!

પ્રેમ આચરણમાું, ફક્ત શબ્દથી નહીં.
યોહાનનો પહેલો પત્ર ૩:18

મારા નાના છોકરાઓ, તમે ફક્ત શબ્દોમાું અને જીભથી પ્રેમ કરનારા ન િનો, પરું ત તેને કૃત્યમાું તથા સત્યમાું
પ્રગટ થવા દો.
રોમાનોને પત્ર 12:9
તમારો પ્રેમ ઢ્ોંગ વગરનો હોય....

આ કોઈ એિી બાબત નથી કે જેને આપણે બૌવધક અને પિવતસર રીતે કરીએ, પરાં ત ુ
િાસ્તવિકરૂપે જીિનમાાં કરતાાં હોઈએ તે રીતે. આપણો પ્રેમ સાચો હોય, ન્યાયી હોય, િાસ્તવિક
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ઠોકરો—તેને હાવી થવા દે શો નહીં

હોય, આપણા હ્રદયોમાથી િહેતો હોય. જે ભ ૂતકાળને ભશ
ાં ૂ ી નાખતો હોય, અપરાધીને અપરાધ
ભ ૂલાિે. આ રીતે આપણે જીિીએ.

પ્રેમ અપરાધીને જ મુક્ત કરે છે એમ નહીં આપણને પણ મુક્ત કરે છે . આપણે સાફ, શુધધ
અને મુક્ત બનીએ છીએ.

પ્રેમ આપણને અપરાધની ઉપરિટ જીિન જીિિા મુક્ત કરે છે . હાંમેશા અપરાધની ઉપરિટ
જીિો. હાંમેશા પ્રેમમાાં જીિો.

પ્રપતબિિંિ
1. કોઈ એિી વયક્ક્ત (લોકો) છે , કે જેઓએ તમને ઠોકર આપી છે તેમના પ્રવત પ્રેમ પ્રગટ

કરિાનો છે ? થો્ો સમય આ પ્રકરણમાાં જણાિેલ બાબતો સાંબધ
ાં ી વિચાર કરો અને જ્યાાં
પ્રેમ પ્રગટ કરિાની જરૂર છે ત્યાાં તેને આચરણમાાં મ ૂકો.
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ઓલ પીપલ્સ ચચા સાથે સહભાગીતા
ઓલ પીપર્લસ ચચચ પોતાની સ્થાવનક માં્ળીની સરહદો િટાિી સમગ્ર ભારતના ણિસ્તી 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) ણિસ્તના શરીર, માં્ળીને બાાંધિી. િષચ દરમયાન ્ુિાનો માટે તાલીમ વશણબરો
અને ણિસ્તી 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 ડ્રાફ્કટ “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.

Account Name: All Peoples Church
Account Number: 0057213809
IFSC Code: CITI0000004
Bank: Citibank N.A., No. 5, M.G. Road, Bengaluru, Karnataka 560001
પવશેષ નોધ: ઓલ પીપર્લસ ચચચ ફ્કક્ત ભારતીય બઁકના ખાતા દ્વારા નાણાાં સ્િીકારી શકે છે . જ્યારે આપ દાન

ુ ર મોકલિામાાં
આપો છો ત્યારે , આપ દશાચિી શકો છો કે તે દાન ઓલ પીપલ ચચચની સેિાઓ પૈકી કયા હેતસ
આવ્ુ છે . િધુ જાણકારી માટે કૃપા કરી અમારી િેબ સાઇટ apcwo.org/giveની મુલાકાત લેિા નમ્ર અરજ
કરીએ છીએ.
િધુમાાં, અમોને અને અમારી સેિાઓને તમારી પ્રાથચના યાદ રાખશો.
આભાર અને પ્રભ તમને આશીવાારદત કરે !

FREE PUBLICATIONS
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
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
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

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
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/books. પરથી વિનામુર્લયે ્ાઉનલો્ થઈ શકે
છે . ઘણા પ્રકાશનો અન્ય ભાષાઓમાાં પણ ઉપલબ્ધ છે . આપની જરૂદ્રરયાત મુજબના પ્રકાશનો માટે કૃ પા કરી
bookrequest@apcwo.orgપત્ર દ્વારા માંગાિી શકો છો.
*ફક્ત pdfફોમેટ જ ઉપલબ્ધ
આપ અમારી િેબ સાઇટ apcwo.org/sermons.દ્વારા ઑદ્ર્યો/વિ્ીયો તથા ઉપદે શ નોંધ િગેરે મેળિી શકો
છો.

ઓલ પીપલ્સ ચચા પવષે
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

અણભવષક્તપણામાાં અને વનદ્રદિષ્ટ કરિા APC(ઓલ પીપલ ચચચ)સમવપિત છે . અમે માનીએ
છીએ કે સારુાં સાંગીત, સર્જનાત્મક રજૂઆત, વિદ્વાન માફી, સમકાલીન સેિાકીય તકનીકી

પધધવતઓ, નિીનત્તમ તકવનક અને અન્ય દ્વારા ણચન્હો, આશ્ચયો, ચમત્કારો અને પવિત્ર

આત્માના કૃપાદાનો ક્યારે ય પવિત્ર આત્માના સામથ્યચમાાં િચનને પોકારિાની ઈશ્વર દ્વારા

સ્થાવપત પધધવતને બદલી શકે નહીં. (૧ કોરોન્થી ૨:૪-૫; દ્રહબ્રુ ૨:૩-૪). અમારો મુદ્દો ઇસુ છે ,
અમારી સામગ્રી ઈશ્વરનુ ાં િચન છે , અમારી પધધવત પવિત્ર આત્માનુ ાં સામથ્યચ છે , અમારુાં ઝન ૂન
નાશમાાં જતાાં લોકો છે , અમારો ધયેય 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/locations સાંપકચ

contact@apcwo.org પર પત્ર લખી શકો છો.

કરી

શકો

છો

અથિા

તમે જાણો છો દે વ 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 આપ્યો.
આ િધા જ પ્રકારના કાયો દ્વારા ઈશ્વર આપણને એ રીતે પ્રગટ થાય છે કે ઈશ્વર ભલા છે અને તેઓ આપણે સાજા, તાજા, તુંદરસ્ત
અને આનદમય જોવા માુંગે છે . દે વ લોકોની જરૂરરયાતો પ ૂરી પાડવા માુંગે છે અને પ ૂરી પાડે છે .

પ્રશ્ન એ ઉભો થાય છે કે ઈશ્વરે શા માટે માણસ બનીને પૃથ્િી પર આિિાનુ ાં નક્કી ક્ુ?ું શા માટે ઇસુ આ જગતમાાં આવયા?
જે ઈશ્વરે આપણને બનાવયા હતા તે જ ઈશ્વરની વિરુિમાાં 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 સૃજયા છે તેમને ઓખળતા

અને તેમની સાથે અથચપ ૂણચ સબાંધ રાખતા અટકાિે છે . તેથી આપણાાંમાના ઘણા બધા અન્ય 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 દાં ્ માત્ર મૃત્્ુ છે . મૃત્્ુ 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 ણિસ્તને આશરે દે િનુ ાં કૃપાદાન અનાંતજીિન છે ” (રોમન ૬:૨૩) ઇસુ જ્યારે િધસ્તાંભ
પર મરણ પામયા ત્યારે તેમણે સમગ્ર માનિજાતના પાપોને માટે દ્રકિંમત ચ ૂકિી. ત્યારબાદ, તેઓ ત્રણ દ્રદિસ પછી પાછા ઉઠયા,
ઘણા બધાને બતાવ્ુ કે તેઓ ત્જિાંત 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
પૃથ્િી 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 ણિસ્તે િધસ્તાંભ પર
જે મરણ સહન ક્ુું તે સ્િીકારીએ અને પ ૂણચ હ્રદયે તેના પર વિશ્વાસ કરીએ.

....જે કોઈ તેના નામ પર પવશ્વાસ કરે છે તે તેના નામથી પાપની માફી પામશે.” (પ્રે.કૃ. ૧૦:૪૩)

“જો ત ું તારે મોઢ્ે ઇસને પ્રભ તરીકે કાબલ કરીશ, અને દે વે તેણે મએલામાથી પાછો ઉઠાડયો, એવો પવશ્વાસ તારા અંત:કરણમાું
રાખીશ, તો ત ું તારણ પામીશ.” (રોમન ૧૦:૯)

જો તમે ઇસુ ણિસ્ત પર વિશ્વાસ રાખો તો, તમે પણ માફી મેળિીને તમારા પાપોથી શુધધ થઈ શકો છો.
અહીં નીચે એક સરળ પ્રાથચના આપિામાાં આિી છે જે તમને પ્રભુ ઇસુ ણિસ્ત પર વિશ્વાસ કરિામાાં અને તેઓએ િધસ્તાંભ પર
તમારા માટે જે ક્ુું તે અંગેનો વનણચય લેિામાાં મદદરૂપ થશે. આ પ્રાથચના તમને તમારા વિશ્વાસને પ્રમાણણત કરિા મદદરૂપ થશે

કે ઇસુએ તમારા માટે િધસ્તાંભ પર પાપથી છો્ાિિા અને શુધધ 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 મૃત્્ુ પામયા, 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, હુાં વનણચય કરુાં છ કે હુાં તમને પ્રભુ તરીકે ક્સ્િકારુ છ અને તમે મારા માટે િધસ્તાંભ ઉપર મૃત્્ુ પામયા અને મરણમાાંથી
સજીિન થયા એિો વિશ્વાસ કરુાં છ. હુાં જાણુાં છ કે હુાં મારા સારા કાયોથી મારો બચાિ કરી શકતો નથી કે અન્ય કોઈ વયક્ક્ત મને
બચાિી શકે એમ નથી. હુાં મારા પાપોની માફી માટે અન્ય કોઈ ઉપાય કરી શકતો નથી.

આજે, હુાં મારા હ્રદયમાાં વિશ્વાસ કરુાં છ અને મારા મોંઢાથી કબુલ કરુાં છ કે તમે મારા માટે મૃત્્ુ પામયા, તમે મારા પાપોની માફીને

માટે દ્રકમ
િં ત ચ ૂકિી, તમે મારા માટે મૃત્્ુમાથી સજીિન થયા, અને તમારા પરના મારા વિશ્વાસે કરીને મને પાપોની માફી અને
શુધધતા મળી છે .

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

ઓલ પીપલ્સ ચચા

િાઈિલ કોલેજ અને પમપનસ્રી રેપનિંગ સેંટર
ઓલ પીપર્લસ ચચચ બાઈબલ કોલેજ અને વમવનસ્રી રે વનિંગ સેંટર (APC-BC), દ્વારા ભારતના બેંગલોર શહેર ખાતે , આત્માથી
ભરપ ૂર, અણભવષક્ત, હાથિગી તાલીમ, પવિત્ર આત્માની અલૌદ્રકક શક્ક્તની સાથે સાથે સૈધધાાંદ્રકત વનપ ૂણતા અને િૈચાદ્રરક
ઉત્તેજના િ્ે સેિાને સમધૃ ધ કરિા ઈશ્વરના િચનોનો અભ્યાસ પ ૂરો પા્િામાાં આિે છે . અમે માનીએ છીએ કે વયક્ક્તના
સિાું ગી વિકાસ માટે ઈશ્વરના ગુણો તાિશ્ય કરે તેિા, િચનમાાં ઊં્ે સુધી મ ૂળ નાાંખેલા, ણચન્હો, 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 અણભવષક્ત થાય. અસાંખ્ય ્ુિા ભાઈઓ અને
બહેનોને તાલીમ આપીને મોકલિામાાં આવયા છે કે જેથી તેઓ તેમના જીિનમાાં ઈશ્વરીય એ્ાને પુણચ કરી શકે.
અમે ત્રણ પ્રકારના કાયચક્રમો ચલાિીએ છીએ:
➢

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

➢

ઈશ્વરવિદ્યા અને ણિસ્તી સેિામાાં બે િષચનો દ્ર્પ્લોમા અભ્યાસક્રમ (Dip.Th)

➢

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

સોમવાર થી શુક્રવાર ૯:00 થી ૧:00 દરમ્યાન દરરોજ વર્ગો ચલાવવામાાં આવે છે . બહારથી અભ્યાસ કરતાાં, કાયયરત
વ્યવસાયીઓ અને ગૃહસ્થો પણ તે ઓના કામ પ ૂરા કયાય બાદ ૧:૦૦ વાગ્યા પછી વર્ગોમાાં હાજરી આઓઈ શકે છે અને

અભ્યાસ ચાલુ રાખી શકે છે . જેઓ રહેવાસી વવદ્યાથી તરીકે અભ્યાસ કરવા માાંર્ગે છે તેવા પુરુષો અને બહેનો માટે અલર્ગ
અલર્ગ છાત્રાલયોની વ્યવસ્થા છે . સપ્તાહના ચાલુ દદવસો દરમ્યાન, ૨:૦૦ થી ૫:૦૦ દરમ્યાન વવદ્યાથીઓ દિલ્ડ વકય ,
વવશેષ વશબબરોમાાં, બપોર પછીના પ્રાથયના અને સ્તુવતના કાયયક્રમોમાાં ભાર્ગ લે છે . જેઓ બહારથી અભ્યાસ કરે છે તેવા
વવદ્યાથીઓએ માટે બપોર પછીના સેશન વૈકલ્લ્પક રાખવામા આવ્યા છે . શવનવાર અને રવવવારની સ્થાવનક માંડળીઓમાાં
સેવા આપવા માટે ઉતેજન આપવામાાં આવે છે . કોલેજ, અભ્યાસક્રમ, યોગ્યતા, અભ્યાસનો ખચય વવર્ગે રે માદહતી માટે અને
અરજી કરવા માટે કૃપા કરી apcbiblecollege.org ની મુલાકાત લેશો.
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