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1. અંધકારમાથી તેમના પ્રકાશમાાં તેડયા
1લો વપતર 2:9
પણ તમે તો પસાંદ કરે લી જાવત, રાજમાન્ય યાજકિર્ગ , પવિત્ર પ્રજા તથા [પ્રભુના] ખાસ લોક છો કે, જેથી જેણે
અંધકારમાથી પોતાનાાં આશ્ચયગકારક પ્રકાશમાાં [આિિાનુ]ાં આમાંત્રણ આપ્ુાં છે , તેનાાં સદગુણો તમે પ્રર્ટ કરો.

તમે અને હુ ાં પ્રભુનાાં “પોતાનાાં ખાસ લોક” છીએ. જો તમે ખ્રિસ્તી-વિશ્વાસી-છો, તો તમે લાયક
છો! બાઇબલ કારણ આપતા જણાિે છે કે આપણે “પસાંદ કરે લી જાવત, રાજમાનય યાજકિગચ,
પવિત્ર પ્રજા, અને તેનાાં પોતાનાાં ખાસ લોક ” કેમ કે આપણે એ દે િનાાં, જેમણે આપણને
અંધકારમાથી પોતાનાાં આશ્ચયચકારક પ્રકાશમાાં તે્યા છે તેમની, અદ્દભ ૂતતા અને મહાનતાને
પ્રગટ કરિાની છે , જાહેર કરિાની છે , અને લોકો સમક્ષ રજૂ કરિાની છે . તેથી, જ્યારે લોકો

આપણને, ખ્રિસ્તી વિશ્વાસીઓને, જુ એ ત્યારે તેઓ અદ્દભ ૂત, સદગુણી, સાંપ ૂણચ, અને મહાન દે િને
જુ એ છે જેઓએ આપણને તે્યા છે . હુ ાં અને તમે આ પ ૃથ્િી પર દે િને ઉત્તમ રીતે પ્રદવશિત
કરિા માટે છીએ!

બાઇબલ કહે છે કે આપણને “અંધકારમાથી તેમનાાં દ્રદવય પ્રકાશમાાં” તે્િામાાં આવયા છે .
આપણે અગાઉ, અંધકારના િાતાિરણમાાં જીિતા હતાાં. જે િાતાિરણે આપણી વિચારિાની
પ્રદ્રિયા, આપણુાં િતચન, આપણી સાંસ્કૃવત વિગેરેન ુ ાં ઘ્તર ક્ુું છે . પરાં ત,ુ દે િે આપણને તેમાથી
ખેંચી કાઢ્ાાં છે અને પોતાનાાં આશ્ચયચકારક પ્રકાશમાાં તે્યા છે . હિે, દે િનો દ્રદવય પ્રકાશ

આપણુાં િાતાિરણ છે , જે આપણી વિચાર પ્રદ્રિયા, િતચન અને સાંસ્કૃવતનુ ાં નિેસરથી ઘ્તર
કરે છે . અને તેથી આપણે અંધકારમાાં નહીં, પરાં ત ુ દે િનાાં દ્રદવય પ્રકાશમાાં જીિીએ છીએ જેથી
આપણે ખરે ખર ખ્રભન્ન છીએ. આમેન!

અંધકાર-નિા કરારમાાં દશાગવ્યા પ્રમાણે
એવુાં સ્થળ જયાાં દુષ્ટ કૃત્યો કરનાર સાંતાઇ જાય છે
યોહાન 3:19

અપરાધી ઠરાિિાનુાં કારણ એ છે કે, જર્તમાાં અજિાળાં આવ્યા છતાાં માણસોએ અજિાળા કરતાાં અંધારાને
ચાહ્ુ;ાં કેમ કે તેઓના કામ ભડ
ાં ા હતાાં.

માણસોએ અજિાળા કરતાાં અંધારાને િધુ ચાહ્ુાં કેમ કે તેઓના કામ ભ્ાં ૂ ા હતાાં. તેથી અંધારુાં
એિી જગ્યા છે જ્યાાં ભ્ાં ૂ ા કાયો કરનારા સાંતાિાનુ ાં પસાંદ કરે છે .
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શેતાનનુાં સામર્થયગ
પ્રેરરતોના કૃત્યો 26:18
કે, તુાં તેઓની આંખો ઉઘાડે, અને તેઓને અંધારામાથી અજિાળામાાં, અને શેતાનની સત્તા નીચેથી દે િની
તરફ ફેરિે, જેથી તેઓ પાપની માફી તથા જેઓ મારા પરનાાં વિશ્વાસથી પવિત્ર થયાાં છે , તેઓમાાં િારસો
પામે.

પ્રભુએ પાઉલને કહ્ુ,ાં “હુ ાં ચાહુ ાં છાં કે તુ ાં લોકોને અંધકારમાથી પ્રકાશમાાં લાિે; શેતાનની સતા
નીચેથી દે િની પાસે લાિે.’ તેથી “અંધકાર” શબ્દને શેતાનના સામથ્યચ તરીકે ગણિામાાં આવયો
છે .

જેઓ આત્ત્મક રીતે અંધ છે
રોમન 2:19
અને પોતાના વિષે વનશ્ચયપિગક માને છે કે, હુાં આંધળાઓને દોરનાર તથા જેઓ અંધકારમાાં છે તેઓને પ્રકાશ
આપનાર,

અવિશ્વાસીઓનુાં ક્ષેત્ર
2જો કરીન્થી 6:14-15
14 અવિશ્વાસીઓ સાથે અઘરટત સબાંધ ન રાખો: કેમ કે ન્યાયીપણાને અન્યાયીપણાની સાથે સોબા કેમ હોય?
15 ભિસ્તને બભલયાલની સાથે શો વમલાપ હોય? કે વિશ્વાસીને અવિશ્વાસીની સાથે શો િાર્ હોય?

2જા કરીનથીના 6:14 અને 15 માાં જે “અંધકાર” શબ્દ િાપરિામાાં આવયો છે તે અવિશ્વાસીઓના
ક્ષેત્ર કે વિસ્તાર-અનયાયીપણાનાાં કે શેતાનનાાં સામથ્યચના સાંદભચમાાં છે .
અંધકારના શૈતાની સત્તાધીશો
એફેસી 6:12

કેમ કે આપણુાં આ ્ુદ્ધ રક્ત અને માાંસની સામે નથી, પણ અવધપવતઓની સામે, અવધકારીઓની સામે, આ
અંધકારરૂપી જર્તના સત્તાધારીઓની સામે, આકાશી સ્થાનોમાાં દુષ્ટતાના આત્ત્મક [લશ્કરોની] સામે છે .

આપણે અંધકારના શેતાનો-અંધકારના સત્તાધારીઓ સામે ્ુદ્ધ કરીએ છીએ. તેથી અંધકારને
ફરી એકિાર, શેતાની અવધકાર ક્ષેત્ર સાથે સરખાિિામાાં આિે છે . ખરે ખર તે િાતાિરણમાાં
રહેવ ુાં જરાપણ યોગ્ય નથી જ!
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પ્રકાશ-જે રીતે નિા કરારમાાં સમજાિિામાાં આિેલ છે
વિશ્વાસીઓ તરીકે આપણ સિચને સુસમાચાર છે કે આપણને અંધકારમાથી દે િના પ્રકાશમાાં
તે્િામાાં આવયા છે .
ઇસુ પોતે પ્રકાશ છે
જેઓ ઇસુની પાછળ ચાલે છે તેઓ અંધકારમાાં ચાલતા નથી.
યોહાન 8:12

ઇસુએ ફરી તેઓને કહ્ુાં કે, જર્તનુાં અજિાળાં હુાં છાં; જે મારી પાછળ આિે છે , તે અંધકારમાાં નહીં ચાલશે, પણ
જીિનનુાં અજિાળાં પામશે.
યોહાન 12:46

જે કોઈ મારા પર વિશ્વાસ રાખે છે તે અંધકારમાાં ન રહે, માટે જર્તમાાં હુાં પ્રકાશરૂપે આવ્યો છાં.

પ્રભુ ઇસુન ુાં રાજય
અજિાળાને પ્રભુ ઈસુના રાજ્ય સાથે સરખાિિામાાં આિેલ છે .
કોલોસી 1:13

તેણે અંધકારના અવધકારમાથી આપણને છોડાવ્યા તથા પોતાના વપ્રય પુત્રનાાં રાજયમાાં આણયાાં.

રદિસના બાળકો
1લો થેસ્સાલોનીકી 5:5
તમે સઘળાાં અજિાળાના દીકરા તથા દહાડાના દીકરા છો; આપણે રાતના તથા અંધકારના નથી.

દે િ પ્રકાશ છે અને તેનામાાં અંધકાર નથી. તેથી નિા કરારમાાં િાપરિામાાં આિેલ “પ્રકાશ”
કે “અજિાળાં” શબ્દ દે િનાાં અવધકારક્ષેત્રનો ઉલ્લેખ કરે છે .
1લો યોહાન 1:5-6

5હિે જે સાંદેશો અમે તે[ના મોં]થી સાાંિળ્યો છે , અને તમને જ્ણાિીએ છીએ, તે એ છે કે દે િ પ્રકાશ છે , અને
તેનામાાં કઈ પણ અંધકાર નથી.

6 જો આપણે કહીએ કે, તેની સાથે આપણી સાંર્ત છે , અને અંધકારમાાં ચાલીએ, તો આપણે જઠુાં બોલીએ છીએ,
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અને સત્યથી િતગતા નથી;
એફેસીઓને પત્ર 5:8,11
8 કેમ કે તમે પહેલાાં અંધકારરૂપ હતા, પણ હિે પ્રભુમાાં પ્રકાશરૂપ છો; પ્રકાશનાાં સાંતનોને ઘટે તેમ ચાલો.
11 િળી અંધારાનાાં વનષ્્ળ કામોના સોબતીઓ ન થાઓ, પણ ઊલટુાં તેઓને િખોડો;

એક સમયે આપણે અંધકાર હતા, પણ હિે આપણે પ્રભુમાાં પ્રકાશ છીએ. જેથી આપણે હિેથી
અંધકારના અનુત્પાદક કાયોમાાં ભાગ લેિાનો નથી.
રોમનોને પત્ર 12:1-2
1 તેથી, િાઇઓ, હુાં તમને વિનાંતી કરીને કહુાં છાં કે, દે િની દયાની ખાતર તમે તમારાાં શરીરોનુાં જીિતુ,ાં પવિત્ર
તથા દે િને પસાંદ પડે એવુ,ાં અપગણ કરો; એ તમારી બુદ્ધદ્ધપિગક સેિા છે .
2 આ જર્તનુાં રૂપ તમે ન ધરો; પણ તમારાાં મનથી નિીનતાને યોર્ે તમે પણગ રીતે રૂપાાંતર પામો, જેથી દે િની
સારી તથા માન્ય તથા સાંપણગ ઈચછા શી છે , તે તમે પારખી શકો.

મેસેજ બાઈબલમાાં આજ િચન કઈક આિી રીતે સમજાિે છે , “તમારી આસપાસનાાં
િાતાિરણમાાં એટલાાં બધા હળીમળી ન જાઓ કે િગર વિચાયે તમે તેને અનુરૂપ થઈ જાઓ.”
(રોમન 12:2A)
અનુરૂપ=એ પ્રમાણે થવુ,ાં કે અનયના જેવુ દે ખાવુ.ાં
જગતના લોકોની ટેિ, આદત, રૂઢીકરણી, કપ્ાાં, કે જીિનશૈલીના સાંદભચમાાં છે .
િય (ઉંમર) ‘એઇઓન’=િય કે ઉંમર, કે લોકોની પેઢી
પદ્રરિવતિત = બીજા જ પ્રકારે પદ્રરિવતિત થયેલ
વિશ્વાસીઓ તરીકે, આપણી જીિન જીિિાની રીતમાાં િાસ્તવિક અને આમ ૂલ તફાિત હોિો
જોઈએ. એકસમયે આપણે અંધકાર હતાાં પણ હિે આપણે પ્રભુમાાં પ્રકાશ છીએ અને તેથી

આપણે અજિાળાનાાં દીકરાઓને ઘટે તેમ ચાલવુાં જોઈએ. “ચાલવુ”ાં એ માત્ર ચીલાચાલુાં શબ્દ
નથી પરાં ત ુ તે આપણાાં પ ૂણચ અસ્સ્તત્િના સાંદભચમાાં છે -આપણાાં જીિનો, આપણી રહેણીકરણી,
આપણુાં િતચન, આપણાાં જીિનનાાં તમામ તાણાિાણાઓમાાં તે ઓતપ્રોત છે -જેઓ અંધકારનો
માગચ છો્ીને પ્રકાશમાાં ચાલિાનુ ાં શરૂ કરે છે તેઓ માટે આ એક પ્રકારે જીિન જીિિાની ઢબ

બની જાય છે . જ્યારે આપણે પ્રકાશમાાં ચાલીએ છીએ ત્યારે જેઓ અંધકારમાાં ચાલે છે તેઓથી
દો્ીને આપણે આગળ નીકળી જિાનુ ાં હોય છે . કારણ કે જગત અંધકારમય છે પરાં ત ુ આપણે
પ્રકાશ છીએ, આપણે તેઓથી ખ્રભન્ન છીએ. આપણે તેઓ માટે જાણે કે પરગ્રહિાસી છીએ, અને

4

આપણે ભિન્ન છીએ

એવુાં બને કે તેઓ આપણને સમજી ન શકે. શા માટે? કેમ કે આપણે પ્રકાશ છીએ! જેઓ
અંધકારમાાં છે તેઓથી આપણે સાંપ ૂણચ રીતે ખ્રભન્ન છીએ.
બાઇબલ આપણને અજિાળાનાાં બાળકો તરીકે ચાલિા માટે સ ૂચના આપે છે . તેથી આપણે
અંધકારમાાં ચાલતા લોકોથી વિરુ દ્ધ દ્રદશામાાં ચાલીશુ. આપણે ખ્રભન્ન છીએ! અંધકારના ફળહીન
કાયો સાથે આપણને કોઈ સોબત ન હોય, પણ આપણે તેઓને ઉઘા્ા પા્િાના છે . આપણે

અજિાળામાાં ચાલિાનુ ાં છે કેમ કે આપણે અજિાળાનાાં બાળકો છીએ. જેઓ અંધકારમાાં જીિે
છે તેઓ સાથે આપણે કોઈ સોબત કે લાગભાગ હોિો જોઈએ નહીં. જ્યારે આપણે ‘સોબત”
શબ્દની િાત કરીએ છીએ ત્યારે આપણે એક જ િહાણમાાં બે ખ્રભન્ન વયસ્ક્તઓનુ ાં િશ્ય જોઈ
શકીએ છીએ! બાઇબલ આપણને જગતના િહાણમાાં સામેલ ન થિા અંગે ચેતિણી આપે છે
કેમ કે જેઓ અંધકારમાાં છે તેઓ સાથે આપણને કોઈ સોબત ન હોિી જોઈએ. ઉલ્ટાનુ ાં આપણે
તો તેઓને ખુલ્લા પા્િાના છે . આપણે આપણાાં પોતાના, પ્રકાશના િહાણમાાં, મુસાફરી
કરિાની છે . જગત ભલે અંધકારના િહાણમાાં મુસાફરી કરે , આપણે તેમાાં કૂદી પ્િાની જરૂર
નથી. અંધકારના કાયો સાથે આપણને કોઈ વનસ્બત હોિી ઘટારત નથી. અંધકારમાાં જીિતાાં
લોકો જે કાયો કરે છે તેની સાથે આપણે કોઈ લાગભાગ કરી કરી શકીએ નહીં, કેમ કે આપણે
પ્રકાશ છીએ.

દે િનુ ાં િચન આપણને જગતનુ ાં રૂપ ધારણ કરિાની મનાઈ ફરમાિે છે બલ્કે રૂપાાંતરણ
પામિાનુ ાં કહે છે . “રૂપાાંતરણ” શબ્દ ગ્રીક શબ્દ “મેટમોફોસ” શબ્દ પરથી આિે છે . ઇયળ અને
પતાંખ્રગયા િચ્ચેનો ભેદ છે . અને તેથી આપણે તદ્દન ખ્રભન્ન પ્રકારે વિચાર અને િતચનમાાં રૂપ

ધારણ કરિાનુ ાં છે . આપણે આ જગતના ફેશન, દે ખાિ, આદત, ટેિ, જીિનશૈલી, ઢબ કે
િતચનના રૂપ ધારણ કરિાના નથી.
જ્યારે આપણે રૂપાાંતરણ પામી છીએ ત્યારે આપણે િાસ્તિમાાં આ જગતથી ખ્રભન્ન પ્રકારે થઈએ
છીએ. તેથી તમે અને હુ ાં આ જગત સમાન રહી શકતા નથી. આપણને દે િ દ્વારા રૂપાાંતરણ
પામિા માટે તે્િામાાં આવયા છે નહીં કે આ જગતનુ ાં રૂપ ધારણ કરિા.
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2. દુન્યિી સાંસ્કારો વિરુદ્ધ દે િનાાં િચન
આપણે જે સમાજમાાં જીિીએ છીએ તેના કરતાાં દેિનુાં િચન િધુ અવધકૃત છે
આપણે એ સમજવુાં પ્શે કે જે સમાજમાાં આપણે જીિીએ છીએ તે પ્રકાશ કરતાાં અંધકારથી
િધુ પ્રભાવિત છે . આપણે જગતના રીવતદ્રરિાજોથી જીિિાનુ ાં નથી પણ અજિાળાના સાંસ્કારોદે િના રાજ્યના સાંસ્કારો કે જેનો આપણે દ્રહસ્સો છીએ તે પ્રમાણે જીિિાનુ ાં છે . “દે િના રાજ્યના
સાંસ્કારો” દે િના િચનમાાં સ્પષ્ટપણે િણચિિામાાં આવયા છે . જગતની રીત મુજબ જે સ્િીકાયચ

છે તે દે િના િચનની તદ્દન વિરુ દ્ધ હોય શકે છે . આપણે તેના િચનને અનુસરીએ એિી દે િની
અપેક્ષા છે . જ્યારે આપણે અજિાળાનાાં દીકરાઓને ઘટે તેમ જીિીએ ત્યારે આપણે ખ્રભન્ન છીએ.
ત્યારે આપણે પવિત્ર કરાયેલી પ્રજા છીએ. ત્યારે આપણે દે િના ખાસ લોક છીએ કે જેઓ
દે િની કે જેણે આપણને અંધકારમાથી પ્રકાશમાાં આણ્યા તેની સ્તુવતને પ્રગટ કરે છે
રોમનોને પત્ર 12:2અ
આ જર્તનુાં રૂપ તમે ન ધરો;
િર્ર વિચાયે તમારી સાંસ્કૃવત કે સમાજના રરિાજોમાાં એટલા બધા પણ ઓતપ્રોત ન થઈ જાિ કે તેના બાંદી
બની જિાય.

સમાજ દ્વારા કરિામાાં આિે છે તેથી કરવુાં પ્ે તેિી ભાિનાથી આપણે ઘણાાં બધા ઘણી બધી
બાબતો કરીએ છીએ. ભલે, પરાં ત,ુ બાઇબલ આપણને સ્પષ્ટ રીતે ચેતિણી આપે છે કે આપણે
િગર વિચાયે સમાજ કરે છે તે બધુ જ કરવુાં જોઈએ નહીં. કારણ કે દે િના િચનમાાં જે
કહેિામાાં આવ્ુાં છે તે સમાજના રીવતદ્રરિાજો કરતાાં િધુ અગત્યનુ ાં છે . સમાજમાાં કોઈ પ્રકારે
દ્રરિાજ છે જે બાઇબલ પ્રમાણે સુસગ
ાં ત નથી કે તેની વિરુ દ્ધ છે તો આપણી પાસે માત્ર એક જ
ઉપાય છે કે આપણે બાઈબલને અનુસરવુાં કેમ કે દે િનુ ાં િચન સમાજના તે દ્રરિાજને ખારીજ
કરે છે . અને તેથી જ બાઇબલ આપણને કહે છે : “આ જગતનુ ાં રૂપ તમે ધારણ ન કરો” (રોમન
12:2એ).
“્ુગ” માટે ગ્રીક ભાષામાાં “એઈઓન” શબ્દ િાપરિામાાં આવયો છે જે હાલના સમયનાાં િતચનને
દશાચિે છે . તમારી આસપાસના જગતના રૂપને તમે ધારણ કરશો નહીં બલ્કે પ ૂણચપણે રૂપાાંતર
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પામો. આ દે િનુ ાં સ ૂચન નહીં બલ્કે આદે શ છે . આમેન!
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3. આપણે ભિન્ન છીએ
એિા બે ક્ષેત્રો છે જ્યાાં તમે અને હુ ાં જગતથી ખ્રભન્ન છીએ.

આપણે સચ્ચાઈ અને પ્રમાભણકતાને સમવપિત છીએ
જગત સચ્ચાઈ અને પ્રમાખ્રણકતા અંગે બહુ ગાંભીર નથી કારણ કે જગતના લોકો અંધકારમાાં
છે . પરાં ત ુ બાઇબલ કહે છે તેમ આપણે પ્રકાશના લોકો છીએ, તેથી પ્રકાશના દીકરાઓને ઘટે
તેમ ચાલિાનુ ાં છે , અને આપણે સચ્ચાઈ તથા પ્રમાખ્રણકતાને સમવપિત રહેિાનુ છે .
વપતરનો પહેલો પત્ર 2:9-12

9 પણ તમે તો પસાંદ કરે લી જાવત, રાજમાન્ય યાજકિર્ગ , પવિત્ર પ્રજા તથા [પ્રભુના] ખાસ લોક છો કે, જેથી
જેણે અંધકારમાાંથી પોતાના આશ્વયગકારક પ્રકાશમાાં [આિિાનુ]ાં આમાંત્રણ આપ્ુાં છે , તેના સદગુણો તમે પ્રર્ટ
કરો,

10 તમે પ હેલાાં પ્રજા જ નહોતા, પણ હાલ તમે દે િની પ્રજા છો; તમે દયા પામેલા નહોતા, પણ હાલ તમે દયા
પામ્યા છો.

11 િહાલાઓ, હુાં તમને વિનાંતી કરાં ુ છાં કે, જે દૈ રહક વિષયો આત્માની સામે લડે છે , તેઓથી તમે, પરદે શી તથા
પ્રિાસી જેિા, દર રહો;

12 અને વિદે શી લોકોમાાં તમે તમારાાં આચરણ સારાાં રાખો; જેથી તેઓ તમને દુષ્ટ સમજીને તમારી વિરુદ્ધ બોલે
ત્યારે તેઓ તમારાાં રૂડા કામ જોઈને ન્યાયકરણને રદિસે દે િની સ્તુવત કરે .

જેણે આપણને અંધકારમાથી પોતાનાાં દ્રદવય પ્રકાશમાાં આણ્યાાં છે તે દે િને આપણે સ્તુત્ય
માનિાના છે . વિશ્વાસીઓ તરીકે , આપણે “વિદે શીઓ’- (અંધકારમાાં જીિતા લોકો) સમક્ષ
સનમાન અને પ્રમાખ્રણકતાથી ચાલિા માટે તે્ાયેલા છીએ. તેથી, અજિાળાનાાં દીકરાઓને ઘટે

તેમ, આપણે સચ્ચાઈ અને પ્રમાખ્રણકતાને સમવપિત રહેિાનુ છે . જ્યારે જગતના લોકો આપણી
તરફ જુ એ ત્યારે આપણે એ બાબતનો ખાસ ખ્યાલ રાખિાનોt

છે આપણે ખ્રભન્ન છીએ, કેમ કે આપણે સચ્ચાઈ તથા પ્રમાખ્રણકતાને સમવપિત છીએ.

વિધ્યાથીઓ તરીકે
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દાખલા તરીકે, સ્કૂલ કે કોલેજમાાં, તમે પરીક્ષામાાં પેપર લખી રહ્ાાં છો અને તમારા પરીક્ષક
થો્ીિાર માટે બ્રેકમાાં બહાર જાય છે ત્યારે બીજા બધા વિધ્યાથીઓ ચોરી કરીને પેપર
લખિાનુ ાં શરૂ કરે છે . તમારી બાજુ નો પદ્રરક્ષાથી તમને પણ તેમ કરિા કહે છે . પરાં ત ુ તમે તેમ

કરિા માટે સ્પષ્ટ ના કહો છો. કારણ એ નથી કે તમને ્ર છે કે પરીક્ષક આિી જશે પણ
કારણ એ છે કે તમે જાણો છો કે તમે અજિાળાનાાં દીકરા છો.
તમારુાં હોમિકચ કે એસાઈંમેંટ લખતી િખતે પણ તમે અનય વિધ્યાથીએ તૈયાર કરે લ ુાં હોમિકચ
કે એસાઈનમેંટ તમારુાં છે તેવ ુાં બતાિતા નથી. કેમ? કારણ કે તમે સચ્ચાઈ અને પ્રમાખ્રણકતાને
સમવપિત છો!
વ્યિસાવયકો તરીકે
વયિસાવયક તરીકે પણ તમારે પ્રમાખ્રણકતાને જાળિી રાખિાની છે . તમે કોઈ સાધારણ
વયિસાવયક માત્ર નથી પણ અજિાળાનાાં દીકરા છો જે તમને અંધકારના વયિસાવયક કરતાાં
ખ્રભન્ન કરે છે . તમે બાંને વયિસાવયકો તરીકે એક જ વયિસાયમાાં હશો, પરાં ત ુ તમે બાંને
એકબીજાથી તદ્દન ખ્રભન્ન છો. કેમ કે તમે સચ્ચાઈ અને પ્રમાખ્રણકતાને સમવપિત છો તેથી તમે
જૂઠુાં બોલતા કે કરતાાં નથી.

જ્યારે મેં મારી પ્રથમ નોકરી માટે આિેદન ક્ુું ત્યારે , હુ ાં ્ુવનિવસિટીમાાં સાંસોધન કરિામાાં જ
મારો સમગ્ર સમય આપતો હતો. એ સમય હતો કે જ્યારે મારે ્ુવનિવસિટીની બહાર નોકરી

શોધિી પ્ે તેમ હતુ,ાં મેં પણ ભરતી કરતી સાંસ્થામાાં અરજી આપી જે સામાનય રીતે બીજાઓ

કરે છે . મારા એક વમત્રએ ન્ુ જસી ખાતે એક ભારતીય દ્વારા ચલાિિામાાં આિતી તે ભરતી
સાંસ્થા સાથે મારો પદ્રરચય કરાવયો હતો. તેથી મેં સારી નોકરી સરળતાથી મળિાની આશા
સાથે મારી અરજી તે સાંસ્થામાાં આપી અને તેમણે મને ખાતરી પણ આપી. પાછળથી તે સાંસ્થા

દ્વારા મને કહેિામા આવ્ુાં કે મારે મારી અરજીમાાં કેટલાક ફેરફાર કરિા પ્શે. તેઓએ
રાતોરાત મારી અરજી “સુધારી” અને મેં જે કાંપની વિષે ક્યારે ય સાંભાળ્ુાં જ ન હતુ ાં તેમાાં બે
થી ત્રણ િષચનો મારો કાયચ અનુભિ દશાચવયો! હિે અહીં મારે પસાંદગી કરિાની હતી- પ્રકાશના
દીકરા તરીકે બીજાઓથી ખ્રભન્ન થવુાં કે અંધકારના દીકરા થઈને જૂઠુાં બોલવુ.ાં મેં તે ભરતી
સાંસ્થા સાથે િાતચીત બાંધ કરી દીધી અને સ્પષ્ટ કહી દીધુાં કે તેમણે બનાિેલી જૂઠી અરજી
પ્રમાણે મારે નોકરી જોઈતી નથી. મારી એક પાનાની મ ૂળ અરજી જ યોગ્ય હતી! દે િ પર
વિશ્વાસ રાખીને મેં મારી એક પાનાની અરજી સીધેસીધી જે તે કાંપનીને મોકલી આપી કે જ્યાાં
હુ ાં ઉધોગ જગતની સારી બાબતો શીખિા માાંગતો હતો. અને દે િે મને તે તક પ ૂરી પા્ી! મારે
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મારી અરજીમાાં કશુાં જૂઠુાં લખવુાં પ્્ુાં નહીં કે કશુાં જૂઠુાં બોલવુાં પ્્ુાં નહીં.
જ્યારે અમારી સાંસ્થા માટે અમે લોકોનાાં ઇનટરવ્ુ લેતા હતાાં, ત્યારે એકિાર એક ્ુિાને
ટેકવનકલ ટેસ્ટમાાં ખ ૂબ સારુાં પ્રદશચન ક્ુું અને ઇનટરવ્ ૂના છે લ્લા રાઉન્માાં મારી પાસે આવયો.
જ્યારે મેં તેને તેના અગાઉની કાંપનીના અનુભિ વિષે પ ૂછ્ુાં ત્યારે તેણે મને તે કાંપનીની

િેબસાઇટનુ ાં નામ સરનામુાં આપયાાં. પરાં ત ુ જ્યારે મેં ઇનટરનેટ પર તપાસ કરી ત્યારે મને ખબર
પ્ી કે તે ્ુિાન જે સૉફ્ટિેર ્ેિલોપમેનટ કાંપનીમાાં કામ કરતો હતો તે ન હતી પણ કોઈ

અનય કાંપનીની સાઇટ હતી. જ્યારે મેં તેને ફરીથી તે અંગે પ ૂછ્ુાં ત્યારે તેણે મને કહ્ુાં કે તે
કાંપનીએ પોતાનુ ાં િેબસાઇટ સરનામુાં બદલી નાખ્્ુાં હશે. જ્યારે મેં તે કાંપનીના ફોન નાંબર
અંગે પ ૂછ્ુાં ત્યારે તેણે જિાબ આપયો કે તેણે પોતાનો મોબાઈલ નાંબર બદલી નાખ્યો હોિાથી
તે નીકળી ગયા છે . મેં તેને તે કાંપનીના લેં્લાઈન નાંબર અંગે પ ૂછ્ુાં તો તેણે જિાબ આપયો
કે તેને ખબર નથી. એવુાં કેિી રીતે શક્ય બને કે કોઈ વયસ્ક્ત કોઈ કાંપનીમાાં એક િષચ સુધી
કામ કરે અને તેને તે કાંપનીનાાં ફોન નાંબરની માદ્રહતી ન હોય? આખરે તે ્ુિાને કબ ૂલ ક્ુું
કે તેણે કામના અનુભિ અંગે પોતાની અરજીમાાં ખોટી અને જૂઠી માદ્રહતી આપી હતી.
બીજા એક શહેરમાાં જ્યારે હુ ાં એક ખ્રિસ્તી સભામાાં સતત ત્રણ દ્રદિસ સુધી સાંદેશા આપિા માટે

ગયો ત્યારે આજ પ્રકારનો બીજો એક દ્રકસ્સો બનયો. વિરામ સમયે, મારી સાથે એક ્ુિાનની
ઓળખ કરાિિામાાં આિી જે થો્ા સમય પહેલા જ બેંગલોરથી અભ્યાસ પ ૂરો કરીને આવયો

હતો અને કોઈ સૉફ્ટિેર ્ેિલપમેંટ કાંપનીમાાં નોકરીની શોધમાાં હતો. મેં તેને તેના નામ,
અભ્યાસ વિગેરે અંગે પ ૂછપરછ કરી. તેણે જિાબ આપયો કે તેણે “ત્રણ માસનો કોષચ કયો છે
પણ પાાંચ િષચનો કામનો અનુભિ ધરાિે છે .” તે ્ુિાન શુાં કહેિા માાંગતો હતો તે સમજવુાં
મારા માટે અગત્યનુ ાં હતુ ાં તેથી મેં તેને બેંગલોરમાાં મળિા માટે કહ્ુ.ાં પછીથી તેણે મને જણાવ્ુ
કે તે કોઈ પાળક સાથે પ ૂણચ સામયની સેિામાાં બે િષચથી કામ કરતો હતો. તેને ખ્યાલ આવયો
હશે કે નોકરી મેળિિા માટે કોઈ કોષચ કરિો પ્શે તેથી તેણે ત્રણ માસનો કોષચ કયો. કોષચ

પ ૂરો કયાચ પછી તેણે નોકરી માટેની અરજીમાાં પાાંચ િષચનો અનુભિ હોિાનુ ાં લખ્્ુ,ાં િાસ્તિમાાં
તેણે કામનો કોઈ અનુભિ મેળવયો જ ન હતો. તેણે મને કહ્ુાં કે તે એટલા માટે સત્ય બોલે છે
કેમ કે હુ ાં (આવશષ રાયચ ૂર) પાળક છાં. મને ખબર ન પ્ી કે મારે તેને શુાં પ્રતીભાિ આપિો.

પણ મને આનાંદ થયો આખરે તેણે સત્ય સ્િીકા્ુું ખરુાં . અલબત્ત, મને એ જાણીને દૂ :ખ થ્ુાં કે
કોઈ વયસ્ક્ત બે િષચ સુધી દે િની માં્ળીમાાં પ ૂણચ સમયની સેિામાાં કાયચરત રહ્ા પછી માત્ર
નોકરી મેળિિા ખાતર જૂઠુાં કેિી રીતે બોલી શકે.

બાઇબલ કહે છે કે આપણે પ્રકાશના બાળકોને ઘટે તેમ ચાલિાનુ ાં છે , તેનો મતલબ એ થાય
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કે વયિસાવયકો તરીકે આપણે આપણી પ્રમાખ્રણકતા સાથે કોઈ સમાધાન કરી શકીએ નહીં.
ખ્રિસ્તી વયિસાયીક કે નોકદ્રરયાત તરીકે આપણે એ સુવનવશ્ચત કરવુાં જોઈએ કે આપણે આપણી
કચેરીના કે નોકરીના સ્થળે મળતી સિલતોનો દુ રોપયોગ ન કરીએ. બાઇબલ પણ એમ જ
કરિા કહે છે .
વતતસ 2:9-10

9 દાસોને પોતાના ધણીઓને આધીન રહેિાને, સરિ પ્રકારે તેમણે રાજી રાખિાને, સામુાં ન બોલિાને,
10 ઉચાપત ન કરિાને, પણ સિગ બાબતમાાં વિશ્વાસપાત્ર થિાને બોધ કર; જેટી તેઓ સિગ િાતે આપણા
તારનાર દે િના સુબોધને દીપાિે.

બાંધક સેિકોને ઉત્તેજન-જેઓ બાંધક નોકદ્રરયાત છે - તેમનાાં માખ્રલક કે નોકરીદાતાઓને તેઓએ
આધીન રહેવ ુાં જોઈએ. નોકરી કરનારાઓએ દરે ક બાબતમાાં આનાંદ્રદત રહેિાનુ છે અને પોતાના
અવધપવતઓ વિરુ દ્ધ ઘ ૃણ થિાનુ ાં નથી. સાંચાલનનો આ વનયમ બાઇબલ આધાદ્રરત છે . નોકરી
કરનાર ઉચાપત કરનાર કે ચોર ન હોિો જોઈએ પણ િફાદારી બતાિનાર હોિો જોઈએ, કે

જેથી તેઓ તારનાર દે િનાાં વસદ્ધાાંતોને દરે ક બાબતમાાં શણગારી શકે. તેથી, ભલે તમારી
ઓદ્રફસના બીજા કમચચારીઓ ખોટુ ાં કરે , પણ ખ્રિસ્તી નોકદ્રરયાત તરીકે તમારે તેમનો દાખલો
અનુસરિાની જરૂર નથી. તમારે ખ્રભન્ન રહેિાનુ ાં છે . બની શકે કે તમે જ્યાાં નોકરી કરો છો ત્યાાં
એિો િણલખ્યો વનયમ હોય કે પગાર ઉપરાાંત બીજુ ાં ઘણુાં બધુ લઈ જઇ શકાતુ ાં હોય. પણ
તમે તેમ કરી શકો નહીં કેમ કે તમને અંધકારમાથી તે્ીને પ્રકાશમાાં લાિિામાાં આવયા છે

અને તમે અજિાળાના દીકરા છો તેથી, ખ્રિસ્તી કમચચારી તરીકે, તમે માત્ર તમારી સખત
મહેનતનુ િેતન જ લઈ શકો છો.
વિકૃત અને ભ્રષ્ટ જગતમાાં રહીને, તમે અનયોને કેિી રીતે દશાચિી શકશો કે તમે દે િના બાળકો
છો? બાઇબલ આપણને પ્રમાખ્રણકતા અને સચ્ચાઈ સાથે જીિતા લોકો તરીકે જીિિાની
વશખામણ આપે છે નહીં કે બબ્ાટ કે કચકચ કરનારા લોકો તરીકે. આ રીતે જ આપણે વિકૃત
અને ભ્રષ્ટ જગતના લોકોને બતાિી શકીશુાં કે આપણે દે િના દીકરાઓ છીએ.
રફભલપપી 2:14-15

14 બડબડાટ તથા તકરાર િર્ર બધુાં કરો

15 કે, જેથી કુરટલ તથા આડી પ્રજામાાં તમે વનદોષ તથા સાલસ, દે િનાાં વનષ્કલાંક છોકરાાં, જીિનનુાં િચન પ્રર્ટ
કરીને જયોવતઓ જેિાાં જર્તમાાં દે ખાઓ છો, એિાાં થાઓ;

આપણાાં કાયચસ્થળે , કોઈ સહકમી કચકચ કે કજજયા કરે અને આપણે તેને સાથ આપીએ તો
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આપણામાાં અને તેનામાાં તફાિત શો છે ? આપણે કચકચ કે કજજયો કયાચ વિના એ દશાચિિાની
જરૂર છે કે આપણે અજિાળાના દીકરાઓ છીએ. આમેન!
આપણે જેઓ નોકરીદાતા છીએ કે જેઓ પોતાનો વયિસાય કે ધાંધો ચલાિીએ છીએ અને
આપણાાં કમચચારીઓના િેતન અને પગાર અંગેના વનણચયો કરીએ છીએ, બાઇબલ આપણને
કહે છે કે આપણે આપણાાં કમચચારીઓનુ ાં શોષણ કરવુાં જોઈએ નહીં અને તેઓના લાભને
અટકાિિા જોઈએ નહીં.
લેિીય 19:13
તુાં તારા પાડોશી પર જુલમ ન કાર, ને તેને ન લટ; મજરનુાં િેતન આખી રાત એટલે સિાર સુધી તારી પાસે
રહેિા ન દે .

તમે એ બાબત સુવનવશ્ચત કરો કે જેઓ તમારા હાથ નીચે કામ કરે છે તેઓને તેમનુ ાં િેતન

સમયસર મળે . તમે એવુાં બહાનુ ાં ન બતાિી શકો કે “ભારતીય કાંપની કલ્ચર” પ્રમાણે ક્યારે ક
કમચચારીનો પગાર રોકિો પણ પ્ે. પરાં ત ુ ધ્યાનથી સાાંભળો, આપણે તે કલ્ચરને અનુસરતા
નથી પણ દે િના રાજ્યના કલ્ચરને અનુસરીએ છીએ! અને દે િ કહે છે કે આપણે આપણાાં
કમચચારીનુ ાં િેતન અટકાિવુાં જોઈએ નહીં. જો આપણાાં કમચચારીએ તેન ુ ાં કામ ક્ુું છે તો આપણી
ફરજ છે કે તેને તેન ુ ાં િેતન સમયસર ચ ૂકિી આપીએ.
યવમિયા 22:13
જે માણસ પોતાનુાં ઘર અન્યાયથી તથા પોતાની મેડીઓ અનીવતથી બાાંધે છે , જે પોતાના પડોશીની પાસે િેઠ
કરાિે છે , ને તેની મજરી તેને આપતો નથી, તે માણસને હાય હાય!

તમારા પ્ોશીની કોઈ સેિાનો મફતમાાં લાભ ન લો, તેમને તેઓની સેિાનો બદલો અચ ૂક
આપો. ગુદ્રહણીઓ, તમારુાં ઘરકામ કરતાાં નોકરોને સમયસર િળતર ચ ૂકિી આપો. ખ્રભન્ન બનો.
જ્યારે હુ ાં નોકરીની શોધમાાં આિનાર લોકોના ઇનટરવ્ુ લઉં છાં ત્યારે , હુ ાં એક પ્રશ્ન પ ૂછાં છાં કે
તેઓ શા માટે તેમની હાલની નોકરી છો્િા માાંગે છે . કેટલાક લોકો જિાબ આપે છે કે છે લ્લા

છ માસથી તેઓને િેતન મળ્ુાં હોતુ ાં નથી. આ પૈકી ઘણાાં તો ખુબ મોટી કાંપની કે જેમાાં 700
કરતાાં પણ િધુ કમચચારીઓ કામ કરે છે તે કાંપનીમાાં કામ કરતાાં જોિા મળયા છે . આ પ્રકારના
કાયચ િાતાિરણને ઈશ્વર ક્યારે ય માનય રાખી શકે નહીં.
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એક કોનરાકટરે , બેંગલોરમાાં એક મોટી સૉફ્ટિેર કાંપનીનુ ાં વિશાળ છત બનાિી આપ્ુાં અને
આ કામ પ ૂરુાં કરિા માટે તેણે લાખો રૂવપયા રોકાણ પણ ક્ુ,ું પરાં ત ુ છે લ્લા બે િષચથી તેને
નાણાાં ચ ૂકિિામાાં આવયા નથી. અજિાળાના દીકરાઓ અને પ્રમાખ્રણક નોકરીદાતા તરીકે ,
જીિનના દરે ક ક્ષેત્રોમાાં, આપણી િાણી અને િતચનમાાં આપણે પ્રમાખ્રણકતા અને સચ્ચાઈ
જાળિી રાખિાનુ ાં શીખવુાં પ્શે.
એફેસીઓને પત્ર 6:9
િળી, ધણીઓ, તમે તેઓની સાથે એમજ િતો, ધમકી [આપિાનુ]ાં છોડી દો; અને આકાશમાાં તેઓનો તેમ જ
તમારો પણ [એક જ] ધણી છે , અને તેની પાસે પક્ષપાત નથી [એમ જાણો].

એક વયસ્ક્ત સાથેની મુલાકાત દરમ્યાન, તે યજમાને મને કૉફી પીિા માટે આપી જેનો મેં
સ્િીકાર કયો. અમારી સાથેના અનય એક વયસ્ક્તએ તેનો નકાર કરતાાં કહ્ુાં કે થો્ીિાર પહેલા

તેમણે નાસ્તો કયો છે . કેટલીક િાર બાદ, મેં પેલા યજમાનને મારી સાથે નાસ્તા માટે આમાંત્રણ
આપ્ુાં ત્યારે તે યજમાને નકાર કરતાાં કહ્ુાં કે તેઓ આજે ઉપિાસ પર છે . તરત જ અમારી
સાથેના પેલા વયસ્ક્ત જેમણે કૉફીનો નકાર કરતા સમયે કહેલ ુાં કે થો્ીિાર પહેલા જ નાસ્તો
કયો છે તેઓ યજમાનને પ્રભાવિત કરિા માટે બોલ્યા કે તેઓ પણ ઉપિાસ પર છે . મને
નિાઈ લાગી કે આપણને, ખ્રિસ્તીઓને, “સચ્ચાઈ” સાથે શુાં તકલીફ છે . શુાં આપણે જગતથી
ખ્રભન્ન હોવુાં જોઈએ નહીં? આપણે અજિાળાના દીકરાઓ નથી શુ?
ાં આપણે જગતનુ ાં રૂપ ધારણ
ન કરતાાં, પ ૂણચપણે રૂપાાંતદ્રરત અને દે િના વિચારો અને માગો પ્રમાણે જીિિા માટે તે્ાયેલા
નથી શુ?
ાં

આપણે શુદ્ધતા અને પવિત્રતાને સમવપિત છીએ
પહેલો વપતર 2:11બ

તેઓથી તમે, પરદે શી તથા પ્રિાસી જેિા, દર રહો;

દૈ દ્રહક િાસનાઓથી દૂ ર રહો. જે દે િ આપણને અંધકારમાથી પોતાના દ્રદવય પ્રકાશમાાં તે્ી

લાવયા છે તેની સ્તુવતના ગુણગાન ગાનારા લોક તરીકે આપણે, દૈ દ્રહક િાસનાઓથી દૂ ર
રહેિાનુ છે . આપણે શુદ્ધતા અને પવિત્રતાને સમવપિત રહેિાનુ છે .
જુિાન સ્ત્રીઓ
એક પ્રખ્યાત ખ્રિસ્તી રોક કલાકાર, ્ુિાન દ્રરબેકા જેમ્સનો નમ ૂનો જોિા જેિો છે . તેણીની
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ઘણાાં બધા ખ્રિસ્તી ધાવમિક ગીતો ગાય છે જેને દ્રકશોર અને ્ુિાન અિસ્થાના બાળકો ખુબ
સાાંભળે છે . ફેવમલી લાઈફ.કોમના એમી ગુ્મેન સાથેના ઇનટરવ્ુ દરમ્યાન દ્રરબેકાએ “્ે્ીકેટે્
ટુ મો્ેસ્ટી” નામના વિષય આધાદ્રરત કાયચિમ પર જે િાતો કહી તેના પ્રસારણ પૈકી કેટલાક
અંશો નીચે મુજબ છે :

દ્રરબેકા કહે છે , “મને લાગે છે કે જુ દી જુ દી બાબતોમાાં મેં મારી પોતાની આકષચણની ભાિનાને
પ્રસ્થાવપત કરી છે . કેમ કે હુ ાં જાણુાં છાં કે હુ ાં જે પહેરુાં છાં તેથી ચોક્કસ વયસ્ક્ત આકષાચય છે . અને
આખરે તે વયસ્ક્ત જેને હુ ાં મારો પવત બાનિિા માાંગ ુ છાં તે શુદ્ધતાને સાંરપીટ છે . તેને દૈ દ્રહક

િાસનામાાં કોઈ દ્રદલચસ્પી નથી. જે કપ્ાાં હુ ાં પહેરુાં છાં તે જો ઉત્તેજક હોય તો હુ ાં એ વયસ્ક્તને

આકવષિત કરીશ જેને તે પસાંદ છે કે જેનાથી એવુાં સાખ્રબત થશે કે હુ ાં અશુદ્ધ છાં પરાં ત ુ તેનાથી

તે વયસ્ક્ત તો ખુશ જ થશે. અલબત્ત, જો હુ ાં સામાનય કપ્ાાં પહેરુાં છાં તો હુ ાં એિી વયસ્ક્તને
આકવષિત કરીશ કે જે તેને માન આપે છે અને તેની કદર કરે છે . તેથી મને લાગે છે કે મારે

તેમ જ કરવુાં જોઈએ. મને ફાંકી, નરમ અને આધુવનક કપ્ાાં પહેરિાનુ ાં ગમે છે કે જે સામાનય

હોય, િધુ પ્તાાં ચુસ્ત ન હોય અને જેમાાં શરીરના ભાગો િધુ ન દે ખાતા ન હોય. એવુાં મળવુાં
ખ ૂબ જ અઘરુાં છે . પરાં ત ુ જાણે કે તેમ કરવુાં એક સાંઘષચ છે કેમ કે મને સાદગી પસાંદ છે કે

જેનાથી જુ િાન છોકરીઓ મને જોઈને પ્રેરણા લઈ શકે પરાં ત ુ ખ્રિસ્તમાાં મારા ભાઈઓને માટે
હુ ાં અ્ચણરૂપ પણ ન બનુ.ાં
ઘણી બધીિાર, મારા વપતાજી મારા પહેરિેશ વિષે દ્રટપપણી કરતાાં કહેતા હોય છે કે , “આ તો
છોકરાઓને આકવષિત કરતાાં કપ્ાાં છે .” મારા વપતાજી મને સતાિિા માટે એએમ કહેતા હોય
છે . પણ જો ખરે ખર તેમને કોઈ િાાંધો હોય તો તેઓ મને સ્પષ્ટ કહી દે તા હોય છે . મારા
વપતાજીની હુ ાં નાની અને લા્કી દીકરી હોઉ તેમ તેઓ ક્યારે ક મારા પહેરિેશ અંગે ઘણા બધા

ખ્રચિંવતત હોય છે . મારા માતાજી તેઓને સમજાિે છે . મને લાગે છે મારી દ્રકશોર અિસ્થામાાં
મારા માતવપતાની આ રકજક મને ઘણીબધી રીતે મદદરૂપ સાખ્રબત થઈ છે . જો મારા
વપતાજીની િાત કરીએ તો તેઓ જાણે કે રૂદ્રઢચુસ્ત હોય તેવ ુાં લાગે. તેઓએ મને હાંમેશા ઉત્તેજન

આપ્ુાં છે , ખાસ કરીને મારા મારા માતાજી જે પ્રમાણે કપ્ાાં પહેરતા , શરીરના ભાગો િધુ
પ્તાાં ન દે ખાય, સ્કટચ પણ અવતશય ટૂાંકા ન હોય, કપ્ાાં અવતશય ચુસ્ત અને શરીર દે ખાય
તેિા ન હોય. અને મને પણ તેઓની જેમ જ કરિાનુ ાં ગમતુ.ાં મને એવુાં કોઈ કામ કરિાનુ ાં ન

ગમતુ ાં જેનાથી મારા માતવપતા નારાજ થાય. મને કોઈ એવુાં કામ કરિાનુ ાં પણ ગમતુ ાં નથી
જેનાથી મારા ઈશ્વર કે આની લોકો મરાઠી નારાજ થાય. એ મારી પોતાની વનષ્ઠા અને ભાિના
છે હુ ાં એક ખ્રિસ્તી વયસ્ક્ત ઈશ્વર સમક્ષ જે બાબતો યોગ્ય છે તે જ કરુાં .
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જ્યારે મેં સાંગીતમાાં મારી કારદ્રકદીની શરૂઆત કરી ત્યારે કોટ પહેરિો એ જાણે કે ફરજજયાત

હતુ.ાં કોટ પહેરિાથી તમે સાદા અને સરળ દે ખાિ છો. અત્યારના સમયમાાં હિે કોટની ફેશન
નથી. ફાંકી ટોપ જે પહેરિાથી શરીરના ચોક્કસ ભાગો દે ખાય તે પ્રકારનો પહેરિેશ ટીિી અને
સ્ટોરમાાં હિે ફેશન છે . આ પ્રકારના ફાંકી ટોપ પહેરિાથી સાદગી અને સરળતા જાળિી રાખિા
કઠણ છે .
સ્ટેજ પર અને અનય સ્થળોએ કેિો પહેરિેશ હોિો જોઈએ તે માટે મારી કેટલીક શરતો છે . જે

પૈકી સ્ટેજ પર હુ ાં પેનટ પહેરિાનુ ાં પસાંદ કરુાં છાં કેમ કે રોક સાંગીત દરમ્યાન સ્કટચ સાથે નાચવુાં
અઘરૂ છે . હુ ાં એ પણ સુવનવશ્ચત કરુાં છાં કે મારા કપ્ાાં બહુ ચુસ્ત ન હોય તેનાથી મારા શરીરના
િળાાંકો દે ખાય આિે. જે ટોપ હુ ાં પહેરુાં છાં તેનાથી પણ મને તકલીફ પ્ે છે તેથી હુ ાં ઉપર નીચે

બે ટોપ પહેરિાનુ ાં રાખુાં છાં. કેટલાક િષો પહેલા અમારા ્ુથ ગ્રુપમાાં એક િક્તાએ કહ્ુાં હતુ ાં
કે, “આપણાાં ગ્રુપમાાં આિતા લોકો ફદ્રરયાદ કરે છે કે તેમને ખબર નથી પ્તી કે તેઓએ કઈ

બાબતો તરફ ધ્યાન આપવુ.ાં ” તે ઈશ્વરની સ્તુવત આરાધના કરિા આિે છે પણ તેઓ ચુસ્ત
કપ્ાાં પહેરીને આિેલી છોકરીઓને જોઈને બેધ્યાન બની જાય છે અને તેઓનુ ાં ધ્યાન ભટકી
જાય છે . સાદગી અને સરળ પહેરિેશ એ એક પ્રકારની ચાિી છે . મને લાગે છે છોકરીઓને
તેઓના પહેરિેશ અંગે પ ૂરતી સભાનતા નથી હોતી કે તેઓ છોકરાઓને કેટલી હદે આકવષિત
કરીને દે હની િાસના પ્રત્યે લલચાિીને દે િની વિરુ દ્ધ પાપ કરિા પ્રેરે છે .
આ સમગ્ર ફકરાના સારાાંશરૂપે એક ચાિીરૂપ બાબત જોઈએ. દ્રરબેકા કહે છે કે ચોક્કસ પ્રકારનો
પહેરિેશ ચોક્કસ પ્રકારના લોકોને આકવષિત કરે છે . જુ િાન દીકરીઓ, જો તમે ઉત્તેજક કપ્ાાં
પહેરો છો તો તમે તે પ્રકારના લોકોને આકવષિત કરો છો. શુાં તમને એ પ્રકારના પવતઓ જોઈએ
છે ? તમે કેટલાક હજી પણ અવનખ્રણિત હશો. દ્રરબેકા જે કહેિા માાંગે છે તે બહુ સ્પષ્ટ છે . જો કોઈ
પોતાને સુદર
ાં દશચિિા માાંગતુ હોય તે દ્રરબેકા જેમ્સ છે . તેણી સ્ટેજ પર હજારો લોકોની મેદની

િચ્ચે ગાય છે અને ઘણા બધા આલબમ બહાર પા્ે છે . મને ચોક્કસ ખાતરી છે કે તેણીને
સુદર દે ખાવુાં ગમતુ ાં હશે, અને ઘણા બધા લોકો તેને ચાહે તે પણ ગમતુ ાં હશે. છતાાં તેણીની

કહે છે કે, “હુ ાં જે રીતે કપ્ાાં પહેરુાં છાં, તે અવત મહત્િનુ છે , મને સાદગી દે ખા્િી ગમે છે , કેમ
કે હુ ાં જુ િાન દીકરીઓને ભ્રવમત કરિા માાંગતી નથી. અને હુ ાં ખ્રિસ્તમાાં મારા ભાઈઓને િાસના

પ્રવત પ્રેદ્રરત કરીને તેઓ માટે અ્ચણરૂપ બનિા માાંગતી નથી.” અહી આપણે એક જુ િાન
પ્રખ્યાત દીકરીને જોઈએ છીએ જે સાદગીને િરે લી છે જેણે એક ખ્રિસ્તી દીકરી તરીકે પોતાના
વિચારો સ્પષ્ટ રીતે રજૂ કયાચ છે .
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જુ િાન સ્ત્રીઓ, શુદ્ધતા અને સાદગીને સમવપિત રહીને જગતની અનય સ્ત્રીઓથી તમારે ખ્રભન્ન
બનિાની જરૂર છે . આમ કરિા જતાાં તમારા વમત્ર િતુળ
ચ માાં તમે “ગાંદા અને ગોબરા” જેિા
દે ખાશો. પરાં ત ુ બાઇબલ કહે છે દે િ તો અંત:કરણની સુદરતાને
ાં
શોધે છે .
પહેલો વપતર 3:3-4
3 તમારો શણર્ાર બહારનો ન હોય, એટલે ગથ
ાં ેલી િેણીનો તથા સોનાનાાં ઘરે ણાનો અથિા [જાતજાતના] િસ્ત્ર
પહેરિાનો એિો ન હોય;

4 પણ અંત:કરણમાાં રહેલા ગુપત મનુષ્યત્િનો, એટલે દીન તથા નમ્ર આત્માનો, જે દે િની નજરમાાં બહુ મલ્યિાન
છે , તેના અવિનાશી અલાંકારનો થઈ.

તમે કોની દ્રષ્ષ્ટમાાં સુદ
ાં ર દે ખાિા માાંર્ો છો? દે િની કે માણસોની? પસાંદર્ી તમારી છે !
પહેલો વતમોથી 2:8-10

8 એ માટે મારી ઇચ્છા છે કે, પુરુષો સિગ સ્થળે રીસ તથા િાદવિિાદ વિના શુદ્ધ હાથો ઊંચા કરીને પ્રાથગના કરે .

9 એમ જ સ્ત્રીઓ પણ મયાગદા તથા ર્ાાંિીયગ રાખીને શોિતા િસ્ત્રથી પોતાને શણર્ારે ; ગથ
ાં ેલા િાળથી તથા
સોના કે મોતી[ના અલાંકાર]થી કે, રકમતી પોશાકથી નરહ;

10 પણ દે િની િક્ક્તમાાં વનમગ્ન રહેનારી સ્ત્રીઓને શોિે એિી રીતે, એટલે સારાાં કામથી [પોતાને શણર્ારે ].

પાઉલ એક પ્રાથચના સભાના આયોજન વિષે િાત કરતાાં લખે છે જ્યાાં પુરૂષો પવિત્ર હાથો
ઊંચા કરીને સ્િગચ ભણી તાકીને સ્તુવત કરતાાં હોય અને અચાનક પાઉલ વિષય બદલીને કહે
છે , “એ જ રીતે, સ્ત્રીઓએ પણ સાદગીથી પોતાને શણગારિી જોઈએ.” શા માટે પાઉલે સ્ત્રીઓના

પહેરિેશ અંગેનો મુદ્દો ઉઠાિિો પ્યો? મને શાંકા છે કે આજે આપણે જે સમસ્યાનો સામનો
કરી રહ્ાાં છીએ તે જ પ્રશ્નનો સામનો તે સમયના લોકોને કરિો પ્યો હશે. પુરૂષો પોતાના
પવિત્ર હાથો ઉઠાિીને દે િની તરફ વનહાળતા હશે પણ કોઈક બાબત તેમને ભ્રવમત કરતી હશે
અને નીચે તરફ ખેંચતી હશે. આજ કારણે પાઉલે ત્યાાં હાજર સ્ત્રીઓને કહેવ ુાં પ્ે છે કે તેઓ
પોતાને સાદગીથી શણગારે . ગથ
ાં ૂ ેલા િાળથી, સોનાના આભ ૂષણોથી, મોતીના હારથી, કે મોંઘા

પહેરિેશથી નહીં, પરાં ત ુ પોતાના સારા કૃત્યો કે જેના થકી તેઓ દે િને પ્રસન્ન કરી શકે તે રીતે.
જુ િાન સ્ત્રીઓ, સાંયમીત પહેરિેશ રાખો જે આદર પ્રદવશિત કરે , સમજદારી દશાચિે, જે દશાચિે

કે તમે આત્મસાંયમી છો. ખ્રિસ્તી સ્ત્રીઓ માટે પાઉલ જે માપદાં્ો સ્થાવપત કરે છે તે એ પ્રકારના
છે કે પોતાના પહેરિેશથી સ્ત્રીઓ દે િત્િને પ્રગટ કરે અને દશાચિે. આમેન! તેથી તમે કયા
પ્રકારના કપ્ાાં પહેરિાનુ ાં પસાંદ કરશો? આ બાબતો અંગે વિચાર કરો. શુાં તમારો પહેરિેશ
દે િત્િને પ્રગટ કરે છે ? શુાં તે દે િને પસાંદ પ્ે એ પ્રકારનો છે ? શુાં તે ધમચવનષ્ઠા પ્રગટ કરે
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છે ? શુાં તે દ્વારા તમે દે િ પ્રત્યે સમવપિત છો તેવ ુાં વસદ્ધ થાય છે ? આ પ્રકારે તમારા પહેરિેશની
પસાંદગી થિી જોઈએ.
િાલીઓ
દ્રરબેકાના જીિનમાાં તેના માતવપતાનો જે પ્રભાિ આપણે જોઈએ છીએ તેની નોંધ લેિી
જોઈએ. તેણીની એક વિખ્યાત હસ્તી છે . તેમ છતાાં, તેણીના માતવપતા તેણીના જીિનમાાં કેિી
રીતે જીિવુાં અને િતચવ ુાં તે અંગે પ્રભાિ પા્ી શક્યા છે. િાલીઓ, તમારે તમારા દ્રકશોર અને

પુખ્ત િયના સાંતાનો સાથે સાંિાદ કરિાની જરૂર છે . અમે તેમને માં્ળીમાાં અને દે િળમાાં
મોકલીએ છીએ જ્યાાં પાળક તેઓને વશક્ષણ આપશે તેમ કહીને તમે તમારી જિાબદારીથી
છટકી જશો નહીં,
િડીલ સ્ત્રીઓ
તીતસ 2:4-5

4 એ સારાં ુ કે તેઓ જુિાન સ્ત્રીઓને તેમના પવત પર તથા બાળકો પર પ્રેમ રખિાનુાં સમજાિે,
5 અને પ્રભુની િાતની વનિંદા ન થાય, માટે તેઓ તેમને મયાગદાશીલ, પવતવ્રતા, ઘરનાાં કામકાજ કરનારી, માયાળ
થિાનુ,ાં તથા તેમના પવતને આધીન રહેિાનુાં સમજાિે.

પાઉલ િ્ીલ સ્ત્રીઓને કહે છે કે તેઓ જુ િાન સ્ત્રીઓને સમજદાર અને પવિત્ર બનતા શીખિા્ે.
“સમજદાર અને પવિત્ર” બનવુાં એટલે સરળ, સાદુ ાં, સદગુણી, શુદ્ધ, વનખાલસ અને પવિત્ર
બનવુ.ાં આ દે િના માપદાં્ો છે .
જુ િાન સ્ત્રીઓ એિી દલીલ કરશે કે અનય સ્ત્રીઓ અને તેમની વમત્રો શરીરના ભાગો દે ખાય
તેિા આધુવનક િસ્ત્રો પહેરે છે તો તેઓએ શા માટે સરળ અને સાદગીપ ૂણચ કપ્ાાં પહેરિા.

જુ િાન સ્ત્રીઓ એવુાં પણ કહેશે કે જો પુરૂષો કોઈ ચોક્કસ પ્રકારના િસ્ત્રોથી આકષચણ અનુભિતા
હોય તો તે તેમનો પ્રશ્ન છે . પરાં ત ુ િાસ્તિમાાં એવુાં હોતુ ાં નથી. જુ િાન સ્ત્રીઓને એ શીખિિાની
જરૂર છે કે એ પ્રકારના િસ્ત્રો તેઓ પહેરે છે તે જ પ્રકારની માનવસકતા ધરાિતા પુરૂષોને

તેઓ આકષે છે . તેથી આ પ્રશ્ન સ્ત્રીઓનો પણ છે જ. સ્ત્રીઓએ ભ્રવમત કરે તેિા િસ્ત્રો પહેરિા
જોઈએ નહીં. સ્ત્રીઓએ સાદા અને સરળ લાગે તેિા િસ્ત્રો પહેરિા જોઈએ જે દે િત્િને પ્રદવશિત
કરે કેમ કે તે સ્ત્રીઓ પણ અજિાળાની દીકરીઓ છે . પવિત્ર શાસ્ત્ર આપણને શીખિે છે કે
આપણે અનયોને માટે અ્ચણરૂપ બનવુાં જોઈએ નહીં તેથી િ્ીલ સ્ત્રીઓએ જુ િાન સ્ત્રીઓને
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એ પ્રકારે િતચન કરિા વશક્ષણ આપવુાં જોઈએ.
જુિાન પુરૂષો
પહેલો થેસ્સલોવન 4:3-5

3 કારણ કે દે િની ઇચ્છા એિી છે કે, તમારાં ુ પવિત્રીકરણ થાય, એટલે કે તમે વ્યભિચારથી દર રહો;
4 અને તમારામાાંનો દરે ક, દે િને ન જાણનારા વિદે શીઓની પેઠે, વિષયિાસનમાાં નરહ,
5 પણ પવિત્રતામાાં તથા માનમાાં પોતાનુાં પાત્ર રાખી જાણે;

ઈશ્વરે આપણને અનૈવતકતા માટે નહીં પરાં ત ુ પવિત્રતા માટે તે્યા છે . “કેમ કે દે િની ઈચ્છા
એિી છે કે તમારુાં પવિત્રીકરણ થાય”. ઈશ્વરના કાયચ માટે તમને અલગ કરિામાાં આવયા છે .
આંખોની લાલસા અને મનની િાસના જુ િાન પુરૂષો માટે ખ ૂબ મોટો પ્કાર છે .
પહેલો થેસ્સાલોવનકી 5:22

દરે ક પ્રકારની દુષ્ટતાથી દર રહો.

દરે ક પ્રકારના દુ ષ્ટતાનાાં દે ખા્ાથી દૂ ર રહો. દાખલા તરીકે, મારે કબ ૂલ કરવુાં પ્શે કે
બેંગલોરમાાં કાર ચલાિિી ખ ૂબ કપરુાં છે . જ્યારે તમે કાર ચલાિી રહ્ા હોય ત્યારે ઈશ્વર સાથે

સાંપકચ માાં રહેિા માટે કારના ટેપમાાં ભસ્ક્ત ગીતો સાાંભળતા હોય, પણ રો્ની સાઇ્માાં
લગાિેલા મોટા મોટા પોસ્ટરમાાં નાની કારની બાજુ માાં ટૂાંકા િસ્ત્રો પહેરીને ઊભેલી છોકરીના
િશ્યો દે ખાય છે . તમને નિાઈ લાગશે કે તેઓ કાર િેચિા માાંગે છે કે સ્ત્રી! અને છતાાં પણ

તમે આગળની બસ સાથે અથ્ાઇ જિાની બીકે તમારી આંખ બાંધ કરિાની દ્રહિંમત કરી શકતા
નથી!
અરે , સિારમાાં છાપુાં િાાંચિા માટે નજર નાાંખશો તો સમાચારની જગ્યાએ દરે ક પાનાાં પર ટૂાંકા
િસ્ત્રો પહેરેલી સ્ત્રીઓના િશ્યો જ જોિા મળશે. એવુાં ન જોિા માટે કદાચ આપણે બીજા

દ્રદિસથી છાપુાં બદલી નાાંખીએ, પણ દરે ક છાપામાાં આ જ પ્રકારે જોિા મળશે. તેથી આપણે
છાપા લેિાનુ ાં બાંધ કરીને ઇનટરનેટ પર સમાચાર જોિાનુ ાં નક્કી કરીશુ.ાં આપણે અજાણતા જ
કોઈ ખ્રલનક પર ક્ક્લક કરીએ તો, પેલા િશ્યો જ નજર સામે આિે છે . કેમ કે દુ ષ્ટતા દરે ક
જગ્યાએ વયાપત છે . તેથી હિે આપણે શુાં કરવુાં જોઈએ?
શાબ્બાથ શાળામાાં આપણે એક ગીત ગાતા હતા તેને યાદ કરીએ:
તારી આંખ શુાં જુ એ છે તે કાળજી રાખ

તારી આંખ શુાં જુ એ છે તે કાળજી રાખ
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આકાશમાાંનો તારો બાપ
વનહાળે છે નીચે પ્રેમથી
તારી આંખ શુાં જુ એ છે તે કાળજી રાખ
શાબ્બાથ શાળામાાં શીખિેલી િાતો ઘણી બધીિાર ખ ૂબ જ અગત્યની સાખ્રબત થાય છે .
સામાનય રીતે ત્યાાં શીખિા મળે લી િાતો કોઈ પ્રબોધિાણી જેિી સાખ્રબત થાય છે જે જીંદગીના
50 િષે આપણે કયા પ્કારોનો સામનો કરિાનો છે તેની પ્રતીવત કરાિે છે .
આપણે હાંમેશા આપણી જાતને એ યાદ અપાવયા કરિાનુ ાં છે કે આપણે અજિાળાનાાં દીકરાઓ
છીએ. આપણે પ્રથમ િષ્ષ્ટને કદાચ ટાળી શકીએ નહીં, પણ તેમાાં િધારે ઊં્ા ઉતરીને આગળ

િધિા માટે દ્વદ્વતીય િષ્ષ્ટને ચોક્કસ ટાળિી જોઈએ. આપણને કદાચ ખબર ન હોય કે પેલ ુાં
મોટુ ાં પોસ્ટર ત્યાાં હતુ ાં કે નહીં તેથી આપણે તેને જોઈએ છીએ, પણ જો આપણે તે પોસ્ટરની
નજીક જઈએ, તેને િધારે બારીકાઈથી વનહાળીએ, તેની આસપાસ ફરતા રહીએ, તો સમસ્યા
ઊભી થઈ શકે છે . આપણાાં જીિાનોમાાં આપણે શુદ્ધતા અને પવિત્રતાને સમવપિત રહેિાનુ છે

કેમ કે આપણે અજિાળાનાાં દીકરાઓ છીએ અને તેથી આપણે દ્વદ્વતીય િષ્ષ્ટને ટાળિાની છે .
આમેન!

વિજાતીય વ્યક્ક્ત સાથેની મુલાકાત માટેના માપદાં ડો
જુિાનો
જ્યારે પણ તમે કોઈ વિજાતોય વયસ્ક્ત સાથે મુલાકાતનુ ાં આયોજન કરો છો, ત્યારે શારીદ્રરક
સહિાસ ટાળો અને એિા સ્થળે જિાનુ ાં પણ ટાળો કે જ્યાાં જિાનુ ાં તમે લોકોને જણાિિા
માાંગતા નથી. વિજાતીય વયસ્ક્ત સાથેની મુલાકાત બાંધ બારણે અને એકલા કરિાનુ ાં પણ

ટાળો. અનય લોકો શારીદ્રરક સહિાસ કરતાાં હોય તેવ ુાં બને પણ યાદ રાખો કે તમે અનયોથી
ખ્રભન્ન છો. તમારા જીિનમાાં તમે પવિત્રતા અને શુદ્ધતાને િરે લા છો.
િાલીઓ
િાલીઓએ જાગિાની જરૂર છે . તમારે તમારા દ્રકશોર અને જુ િાન બાળકો સાથે સાંિાદ
કરિાની જરૂર છે . તમે તમારા સાંતાનોને કેળિિા માટે તમારા પાળકની મદદ અને સલાહ
લઈ શકો છો પરાં ત ુ ઈશ્વરે તમને જે જિાબદારી આપી છે તે વનભાિિા માટે પાળક અને
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માં્ળી પાસે અપેક્ષા ન રાખશો. જ્યાાં સુધી તમારા સાંતાનો તમારી સાથે રહે છે અને તમારી
સાથે જમે છે ત્યાાં સુધી તમે તેઓના માખ્રલક છો. માં્ળી તેઓને દે િના િચનો પીરસશે, દે િના
આત્માથી તેઓને ભરિાનો પ્રયત્ન કરશે, અને ખ્રિસ્તમાાં તેઓને િઢ કરશે, પરાં ત ુ માતવપતા
તરીકે આખરે તો તેઓ તમારી જ જિાબદારી છે .
દાખલા તરીકે, તમારો દીકરો તેની સાથે કોલેજમાાં અભ્યાસ કરતી કોઈ છોકરીને તમારે ઘરે
લઈને આિે છે . તમે તેની આગતા સ્િાગતા માટે ચા બનાિિા રસો્ામાાં વયસ્ત છો તે
દરમ્યાન જો તમારો દીકરો પેલી છોકરીને લઈને બે્રૂમમાાં જઈને બારણુાં બાંધ કરે છે તો
તરત તમારે તેઓને તેમ કરતાાં રોકિા જોઈએ. તેઓ બાંને જુ િાન એકલા બાંધ રૂમમાાં બેસે તે
યોગ્ય નથી. તમને લાગશે કે એમ કરિાથી તમારો દીકરો નારાજ થઈ જશે, તમે એવુાં પણ
કહેશો કે મારો દીકરો તો ચચચમાાં, ્ ૂથ વમદ્રટિંગમાાં, વિગેરેમાાં ભાગ લે છે તેથી તે આજત્મક
જીિનમાાં મજબ ૂત છે અને તેથી મારો દીકરો કશુાં ખોટુ ાં કામ કરે જ નહીં.
િાલીઓ, યાદ રાખીએ કે આપણાાં બાળકોમાાં હોમોનસ છે . અને આપણે માં્ળીઓમાાં કે
ભસ્ક્તસભાઓમાાં કોઈને “દ્ર્હોમોનાઈજ” નથી કરતાાં! એ િાત ખરે ખર સત્ય હશે કે તમારા
બાળકો વિશ્વાસુપણે ખ્રિસ્તી સાંગતોમાાં સદ્રિય હશે, પરાં ત,ુ ઘરોમાાં તેઓની જિાબદારી તમારી
છે . ખ્રિસ્તીઓ તરીકે બાઈબલની જરૂદ્રરયાતો પ્રમાણેની શુદ્ધતા અને પવિત્રતાનો તમારા ઘરોમાાં
તમારે આગ્રહપ ૂિચક અમલ કરાિિાનો છે . શુાં યોગ્ય છે અને શુાં અયોગ્ય છે તે અંગે માં્ળીએ
જે શીખિિાનુ ાં તે તો માં્ળી કરશે જ. પરાં ત ુ જ્યારે તમે તમારા જુ િાન સાંતાનોને વિજાતીય
વયસ્ક્ત સાથે બાંધ બારણે બેસિા દે શો ત્યારે , કોઈક નાજુ ક ક્ષણે, તેઓના શરીરમાના હોમોનસ
હાિી થઈ જશે અને બધા ખ્રિસ્તી સાંદેશાઓ અને વશક્ષણ તથા તેઓને માટે કરિામાાં આિેલી
પ્રાથચનાઓ ધ્િસ્ત થઈ જશે. જ્યારે સાંતાનો સાથેના વયિહારની િાત આિે છે ત્યારે િાલીઓએ
ખ ૂબ જ કાળજી રાખિાની જરૂર છે નહીં તો એક દ્રદિસ એિો આિશે કે તમને અફસોસ થશે
કે તમે તમારા પોતાના ઘરમાાં જ ખ્રિસ્તી માપદાં્ો સ્થાવપત કરિામાાં વનષ્ફળ ગયા છો.
પરભણત ્ુર્લો
પરખ્રણત ્ુગલો તરીકે, આપણે આપણાાં જીિાનોમાાં શુદ્ધતાને જાળિી રાખિાની છે . પવત
પત્નીએ એકબીજાને સમવપિત રહેિાનુ છે . આપણે ખ્રિસ્તીઓ છે -અજિાળાનાાં સાંતાનો છીએ!
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આપણાાં લગ્ન જીિાનોમાાં આપણે શારીદ્રરક બાબતોમાાં શુદ્ધતા અને પવિત્રતાને જાળિી
રાખિાના છે . પવતઓ અને પત્નીઓ, તમારી શારીદ્રરક જરૂદ્રરયાતોની પ ૂવતિ માટે તમારે માત્ર
ને માત્ર એકબીજા પર જ વનભચર રહેિાનુ છે . લગ્ન બહારના સબાંધોને સ્પષ્ટ રીતે ના કહી દો.

અનય લોકો શારીદ્રરક જરૂદ્રરયાતની પ ૂવતિ માટે લગ્ન બહાર ફાાંફા ભલે મારે , પરાં ત ુ આપણે ખ્રભન્ન
છીએ! બાઇબલ કહે છે , “પણ તમે તો પસાંદ કરે લી જાવત, રાજમાનય યાજકિગચ, પવિત્ર પ્રજા તથા
[પ્રભુના] ખાસ લોક છો કે , જેથી જેણે અંધકારમાાંથી પોતાના આશ્વયચકારક પ્રકાશમાાં [આિિાનુ]ાં
આમાંત્રણ આપ્ુાં છે , તેના સદગુણો તમે પ્રગટ કરો” (વપતરનો પહેલો પત્ર 2:9)

મને અને તમને અંધકારમાથી બહાર કાઢીને અજિાળાના લોકો તરીકે જીિિા માટે તે્િામાાં
આવયા છે . બાઇબલ કહે છે કે આપણે પ્રકાશ છીએ અને તેથી આપણે પ્રકાશના સાંતાનોને ઘટે
તેમ જીિવુાં જોઈએ. આપણે આપણી આસપાસના જગતના લોકોથી તદ્દન ખ્રભન્ન રીતે જીિિાનુ ાં
છે . આપણી નોકરીના કે વયિસાયના સ્થળે , નોકદ્રરયાત તરીકે, વયિસાયી તરીકે, નોકરીદાતા

તરીકે, ગૃદ્રહણી તરીકે આપણે આસપાસના લોકોથી તદ્દન ખ્રભન્ન રીતે િતચન કરિાનુ ાં છે અને
તેજ અપેક્ષા ઈશ્વર પણ આપણી પાસે રાખે છે . જુ િાન પુરૂષ કે સ્ત્રી તરીકે, િાલી તરીકે, પવત
કે પત્ની તરીકે, આપણે ખ્રભન્ન છીએ. આપણે શુદ્ધતા અને પવિત્રતાને િરે લા છીએ અને તે
અંગે આપણે કોઈ બાાંધછો્ કરી શકીએ નહીં. બાાંધછો્ હાંમેશા પાપ અને ગુલામી તરફ દોરે
છે . જે ક્ષણે આપણે આપણાાં જીિનમાાં બાાંધછો્ કરિાનુ ાં શરૂ કરીએ છીએ ત્યારે નક્કી જ છે કે
આપણે પોતાને પાપમાાં કે ગુલામીમાાં કેદ કરિાનુ ાં શરૂ કરીએ છીએ.
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: ઓલ પીપલ્સ ચચગ સાથે સહિાર્ીતા :
ઓલ પીપલ્સ ચચચ પોતાની સ્થાવનક માં્ળીની સરહદો િટાિી સમગ્ર ભારતના ખ્રિસ્તી 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) ખ્રિસ્તના શરીર, માં્ળીને બાાંધિી. િષચ
દરમ્યાન ્ુિાનો માટે તાલીમ વશખ્રબરો અને ખ્રિસ્તી આગેિાનો માટે પદ્રરષદોનુાં આયોજન કરિામાાં
આિે છે . િધારામાાં, વિશ્વાસીઓને િચનમાાં અને આત્મામાાં મજબ ૂત કરિાનાાં હેતસ
ુ ર અસાંખ્ય
પ્રકાશનોનુાં અંગ્રેજીમાાં અને ભારતની અનય ભાષાઓમાાં મફત વિતરણ કરિામાાં આિે છે .
અમે આપને અમારી સેિામાાં સહબાગીદર થિા આમાંવત્રત કરીએ છીએ. આપ આપનો નાણાકીય
સહયોગ િન ટાઈમ કે માવસક દાન સ્િરૂપે આપી શકો છો. આપના દ્વારા આપિામાાં આિેલ નાનામાાં
નાના દાનની અમે કદર કરીએ છીએ જે અમારી ભારતભરની સેિાઓમાાં મદદરૂપ બનશે.
આપ આપનો નાણાકીય સહયોગ િન ટાઈમ કે માવસક દાન ચેક કે બેનક ડ્રાફ્ટ “ઓલ પીપલ ચચચ,
બેંગ્લોર” ના નામે અમારા કાયાચલયના સરનામા પર મોકલી શકો છો. આપ આપનો નાણાકીય સહયોગ
નીચે દશાચિેલ બેનકની વિગત પર સીધા અમારા ખાતામાાં જમા પણ કરાિી શકો છો.
Account Name: All Peoples Church
Account Number: 0057213809
IFSC Code: CITI0000004
Bank: Citibank N.A., No. 5, M.G. Road, Bengaluru, Karnataka 560001
વિશેષ નોધ: ઓલ પીપલ ચચચ ફ્ક્ત ભારતીય બઁકના ખાતા દ્વારા નાણાાં સ્િીકારી શકે છે . જ્યારે આપ
દાન આપો છો ત્યારે , આપ દશાચિી શકો છો કે તે દાન ઓલ પીપલ ચચચની સેિાઓ પૈકી કયા હેતસ
ુ ર
મોકલિામાાં આવ્ુ છે . િધુ જાણકારી માટે કૃપા કરી અમારી િેબ સાઇટ apcwo.org/give ની મુલાકાત
લેિા નમ્ર અરજ કરીએ છીએ.
િધુમાાં, અમોને અને અમારી સેિાઓને તમારી પ્રાથચના યાદ રાખશો. આભાર અને પ્રભુ તમને
આશીિાચદ્રદત કરે !

FREE BOOKS
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—The Miracle Seed
How to Help Your Pastor
Integrity
Kingdom Builders
Laying the Axe to the Root
Living Life Without Strife*
Marriage and Family
Ministering Healing and Deliverance

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

ઈશ્વરના િચન સાથે કોઈપણ જાતના સમાધાન કયાચ વસિાય સાંપ ૂણચ સ્િરૂપે પવિત્ર આત્માના
અખ્રભવષક્તપણામાાં અને વનદ્રદિષ્ટ કરિા APC(ઓલ પીપલ્સ ચચચ) સમવપિત છે . અમે માનીએ
છીએ કે સારુાં સાંગીત, સર્જનાત્મક રજૂઆત, વિદ્વાન માફી, સમકાલીન સેિાકીય તકનીકી
પધ્ધવતઓ, નિીનત્તમ તકવનક અને અનય દ્વારા ખ્રચનહો, આશ્ચયો, ચમત્કારો અને પવિત્ર
આત્માના કૃપાદાનો ક્યારે ય પવિત્ર આત્માના સામથ્યચમાાં િચનને પોકારિાની ઈશ્વર દ્વારા

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

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

શાંુ 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 પોતે શરીરમાાં ઈશ્વર હતા તેથી તેમણે જે કહ્ુ ને ક્ુું તે દરે ક
આપણને પ્રગટ ક્ુું છે . જે શબ્દો તે બોલ્યા તે દે િના ખરા શબ્દો હતા. જે કૃત્યો તેમણે કયાચ
તે દશાચિે છે કે ઈશ્વર કાયચરત છે . ઇસુએ આ જગતમાાં ઘણા ચમત્કારો કયાચ , તેમણે માાંદાઓને

સાજા કયાચ, અને દુ :ખીઓના દુ :ખ મટા્યા. તેમણે આંધળાઓની આંખો ખોલી, બહેરાઓને
સાાંભળતા કયાચ. બોબ્ાઓને બોલતા કયાચ અને લાંગ્ાઓને ચાલતા કયાચ . અનેક રોગીઓને
તેઓના રોગોમાથી સાજા કરી છટકારો આપયો.
આ બધા જ પ્રકારના કાયો દ્વારા ઈશ્વર આપણને એ રીતે પ્રર્ટ થાય છે કે ઈશ્વર િલા છે
અને તેઓ આપણે સાજા, તાજા, તાંદુરસ્ત અને આનાંદમય જોિા માાંર્ે છે . દે િ લોકોની
જરૂરરયાતો પરી પાડિા માાંર્ે છે અને પરી પાડે છે .
પ્રશ્ન એ ઉભો થાય છે કે ઈશ્વરે શા માટે માણસ બનીને પ ૃથ્િી પર આિિાનુ ાં નક્કી ક્ુું? શા
માટે ઇસુ આ જગતમાાં આવયા?

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

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

ઈશ્વર પ્રેમ અને કરુ ણાના ઈશ્વર છે . તેઓ એવુાં નથી ઇચ્છતા કે કોઈ વયસ્ક્ત નાશ પામે અને
નરકમાાં જાય. જેથી કરીને તેઓ પ ૃથ્િી પર આવયા, અને સમગ્ર માનિજાતને માટે પાપથી
અને તેના પદ્રરણામોથી છૂટકારાનો માગચ પ ૂરો પા્યો. તેઓ પાપીઓને, મારા અને તમારા
જેિા અનેકોને, પાપથી છો્ાિિા અને અનાંતકાળીક નાશથી બચાિિા આવયા.

પાપની મફત માફી મેળિિા માટે , બાઇબલ કહે છે તે મુજબ આપણે માત્ર એક જ બાબત
કરિાની છે -ઇસુ ખ્રિસ્તે િ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)
“જો તુાં તારે મોઢે ઇસુને પ્રભુ તરીકે કાબુલ કરીશ, અને દે િે તેણે મુએલામાથી પાછો ઉઠાડયો,
એિો વિશ્વાસ તારા અંત:કરણમાાં રાખીશ, તો તુાં તારણ પામીશ.” (રોમન ૧૦:૯)

જો તમે ઇસુ ખ્રિસ્ત 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 ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ
કરિામાાં અને તેઓએ િધસ્તાંભ પર તમારા માટે જે ક્ુું તે અંગેનો વનણચય લેિામાાં મદદરૂપ

થશે. આ પ્રાથચના તમને તમારા વિશ્વાસને પ્રમાખ્રણત કરિા મદદરૂપ થશે કે ઇસુએ તમારા
માટે િધસ્તાંભ પર પાપથી છો્ાિિા અને શુધ્ધ કરિા કેવ ુાં અદભ ૂત કાયચ ક્ુું છે . પ્રાથચના
માત્ર તમને માગચદશચન માટે જ છે . તમે તમારા પોતાના શબ્દો અને ભાિના િાપરીને પણ
પ્રાથચના કરી શકો છો.

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

તેઓ તેમના પાપોથી મુસ્ક્ત મેળિે છે .
આજે, હુ ાં વનણચય કરુાં છ કે હુ ાં તમને પ્રભુ તરીકે સ્સ્િકારુ છ અને તમે મારા માટે િધસ્તાંભ
ઉપર મત્ૃ ્ુ પામ્યા અને મરણમાાંથી સજીિન થયા એિો વિશ્વાસ કરુાં છ. હુ ાં જાણુાં છ કે હુ ાં મારા

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

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

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

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

ઓલ પીપલ્સ ચચચ
બાઈબલ કોલેજ અને વમવનસ્રી રેવનિંગ સેંટર
ઓલ પીપલ્સ ચચચ બાઈબલ કોલેજ અને વમવનસ્રી રે વનિંગ સેંટર (APC-BC), દ્વારા ભારતના બેંગલોર
શહેર ખાતે, આત્માથી ભરપ ૂર, અખ્રભવષક્ત, હાથિગી તાલીમ, પવિત્ર આત્માની અલૌદ્રકક શસ્ક્તની
સાથે સાથે સૈધ્ધાાંદ્રકત વનપ ૂણતા અને િૈચાદ્રરક ઉત્તેજના િ્ે સેિાને સમૃધ્ધ કરિા ઈશ્વરના િચનોનો
અભ્યાસ પ ૂરો પા્િામાાં આિે છે . અમે માનીએ છીએ કે વયસ્ક્તના સિાુંગી વિકાસ માટે ઈશ્વરના ગુણો
તાિશ્ય કરે તેિા, િચનમાાં ઊં્ે સુધી મ ૂળ નાાંખેલા, ખ્રચનહો, આશ્ચયો, ચમત્કારોને શસ્ક્તશાળી રીતે
પ્રદવશિત કરે – આ બધી જ બાબતો ઈશ્વર સાથેના ગાઢ સાંબધ
ાં માાં િહેતી થાય.
APC-BC ખાતે, વનપ ૂણ વશક્ષણની સાથે સાથે, અમે એ બાબત પર ખાસ ભાર મ ૂકીએ છીએ કે ઈશ્વરના
પ્રેમને પ્રદવશિત કરિામાાં આિે, પવિત્ર આત્માની હાજરી અને ઈશ્વરના સિચશસ્ક્તમાન કાયો અખ્રભવષક્ત
થાય. અસાંખ્ય ્ુિા ભાઈઓ અને બહેનોને તાલીમ આપીને મોકલિામાાં આવયા છે કે જેથી તેઓ
તેમના જીિનમાાં ઈશ્વરીય તે્ાને પુણચ કરી શકે .
અમે ત્રણ પ્રકારના કાયચિમો ચલાિીએ છીએ:
ઈશ્વરવિદ્યા અને ખ્રિસ્તી સેિામાાં એક િષચનો સદ્રટિદ્રફકેટ અભ્યાસિમ (C.Th)
ઈશ્વરવિદ્યા અને ખ્રિસ્તી સેિામાાં બે િષચનો દ્ર્પલોમા અભ્યાસિમ (Dip.Th)
ઈશ્વરવિદ્યા અને ખ્રિસ્તી સેિામાાં ત્રણ િષચનો સ્નાતક અભ્યાસિમ (B.Th)

સોમિાર થી શુિિાર ૯:00 થી ૧:00 દરમ્યાન દરરોજ િગો ચલાિિામાાં આિે છે . બહારથી અભ્યાસ
કરતાાં, કાયચરત વયિસાયીઓ અને ગૃહસ્થો પણ તેઓના કામ પ ૂરા કયાચ બાદ ૧:૦૦ િાગ્યા પછી
િગોમાાં હાજરી આઓઈ શકે છે અને અભ્યાસ ચાલુ રાખી શકે છે . જેઓ રહેિાસી વિદ્યાથી તરીકે

અભ્યાસ કરિા માાંગે છે તેિા પુરુષો અને બહેનો માટે અલગ અલગ છાત્રાલયોની વયિસ્થા છે .
સપતાહના ચાલુ દ્રદિસો દરમ્યાન, ૨:૦૦ થી ૫:૦૦ દરમ્યાન વિદ્યાથીઓ દ્રફલ્્ િકચ , વિશેષ વશખ્રબરોમાાં,
બપોર પછીના પ્રાથચના અને સ્તુવતના કાયચિમોમાાં ભાગ લે છે . જેઓ બહારથી અભ્યાસ કરે છે તેિા
વિદ્યાથીઓએ માટે બપોર પછીના સેશન િૈકક્લ્પક રાખિામા આવયા છે . શવનિાર અને રવિિારની
સ્થાવનક માં્ળીઓમાાં સેિા આપિા માટે ઉતેજન આપિામાાં આિે છે . કોલેજ , અભ્યાસિમ, યોગ્યતા,
અભ્યાસનો ખચચ વિગેરે માદ્રહતી માટે અને અરજી કરિા માટે કૃપા કરી www.apcwo.org/biblecollege.
ની મુલાકાત લેશો.
APC-BC is
accredited by the Nations Association
for Theological Accreditation (NATA).

