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ઈશ્વર ે આપણી ધરતીને કે મ સાજી કરવી જોઇએ?
લેખક: રેવ. જોયસન. કે . સી.
અનુવાદ: આનોન સી. ક્રિક્રિયન
પર પ્રકાક્રિત: AIM Magazine, મે ૨૦૨૦
આપણને આપણુું રાષ્ટ્રગીત ગાવાનુું ખૂબ ગમે છે અને આપણે તેમાું ગવવ અનુભવીએ છીએ. જ્યારે હુ ું તેને
સાુંભળુું છુું ત્યારે મારું હૃદય ખ ૂબ જ આનુંદથી ભરાઈ જાય છે . તે ભારતના અગ્રણી સાહિત્ત્યક હદગ્ગજોમાુંના
એક શ્રી રવીન્દ્રનાથ ટેગોરજી ની રચના છે . ચાલો હ ું આપણાું રાષ્ટ્રગીતના થોડા શબ્દો રજૂ કરું અને તેનો
અથથ યાદ કરાવ ું:

जन गण मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्यवििाता

તમે લોકોના મનના શાસક છો, વવજય તમારી સાથે રિેવા દો, ભારતના ભાગ્યનો વવતરક

ति शुभ नामे जागे

ति शुभ आशीष मागे
गाहे ति जयगाथा

તમારું શભ નામ સાુંભળીને જાગીએ અને તમારા આશીવાથદ માટે પ્રાથથના કરીએ, બધા લોકોનો બચાવ
તમારા િાથમાું છે .

जन गण मंगलदायक जय हे
भारत भाग्यवििाता

તમે ભારતના ભાગ્યનો વવતરણ કરનાર, લોકોને શભેચ્છાઓ આપનાર છો
આપણે ખ્રિસ્તીઓ ભારત માટે આ જ પ્રાથથના કરીએ છીએ. આપણે બ્રહ્ાુંડના શાસકને પ્રાથથના કરીએ છીએ
જે ભારતના ભાગ્યનો વવતરક છે . આપણે ભારત પર ઈશ્વરના આશીવાથદ માટે પ્રાથથના કરીએ છીએ. આપણે
પ્રાથથના કરીએ છીએ કે ખ્રિસ્ત લોકોને બચાવશે. આપણે પ્રાથથના કરીએ છીએ કે ઈશ્વર આપણા રાષ્ટ્રને
સરખ્રિત રાખે કારણકે તે આપણા વપ્રય રાષ્ટ્રના ભાગ્યનો વવતરક છે .
પરું ત ઈશ્વરે આપણી પ્રાથથના સાુંભળવી જોઈએ?
શ ું આપણી જાવત અન્દ્ય લોકો કરતા ચહડયાતી છે ?
શ ું આપણી પાસે અન્દ્ય લોકો કરતા વધારે બધ્ધધ છે ?
શ ું આપણે અન્દ્ય લોકો કરતા નૈવતક રીતે સારા છીએ?
બીજા વવશ્વયધધ દરવમયાન ડો. પીટર માશથલે તેમના ઉપદે શમાું "ઈશ્વરે અમેહરકા ને કેમ આશીવાથદ આપવો
જોઇએ?" આ પ્રશ્ન અમેહરકાના લોકોને પ ૂછે લા.
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આપણે યધધનો સામનો કરી રહ્યા નથી પરું ત આપણે વવશ્વવ્યાપી માુંદગીનો સામનો કરી રહ્યા છીએ જે
બીજા વવશ્વયધધ કરતાું પણ વધ દે શો અને વધ લોકોને અસર કરી રહ્ ું છે આજે આ પ્રશ્ન ભારતની મુંડળીઓ
ને સસુંગત છે . િકીકતમાું તે પ્રશ્નો આજે કોઈપણ રાષ્ટ્રની મુંડળીને માટે યોગ્ય છે . હ ું નીચેના વવચારો માટે
ડો. પીટર માશથલનો ઋણી છું.
ઈશ્વરે શા માટે આપણી પ્રાથથના સાુંભળવા જોઈએ? ઈશ્વરે શા માટે આપણી પોકારનો જવાબ આપવો જોઈએ?
ઈશ્વરે ભારત પર કરણાથી કેમ નજર કરવી જોઈએ? ઈશ્વરે આપણી ધરતીને કેમ સાજી કરવી જોઈએ?
અથવા શ ું આપણા ગવથથી આપણે એવ ું વવચારવાન ું ચાલ કયું છે કે ઈશ્વર આપણી ધરતીને સાજી કરે તેને
માટે આપણે લાયક છીએ?
આપન ું ધયાન ૨ કાળવ ૃત્ાુંત ૭:૧૪ તરફ દોરીએ , જેમાું લખેલ ું છે કે, “ત્યારે જો મારા લોક, જેઓ મારા નામથી
ઓળખાય છે , તેઓ નમી જશે ને પ્રાથથના કરીને મારું મખ શોધશે ને પોતાના દષ્ટ્ટ માગોથી ફરશે; તો હ ું
આકાશમાુંથી તે સાુંભળીને તેઓના પાપ માફ કરીશ, ને તેઓના દે શને સાજો કરીશ.”
આ વચન તે કદાચ સૌથી મિત્વપ ૂણથ વચન છે કે જે આપણે આપણાું દે શના લોકો મધયે લાવી શકીએ. કોઈ
પણ ભ ૂલ ન કરો- આ વચન તે તમામ ભારતીયો માટે છે - તેમની પ્રાદે વશક પ્રામાખ્રણકતાને ધયાનમાું લીધા
વગર છે . કારણકે આપણે ગાઈએ છીએ:

पंजाब सिन्िु गुजरात मराठा
द्राविड़ उत्कल बंगा

विन््य हहमाचल यमुना गंगा
વવિંધયાની ટેકરીઓમાું પડઘા છે , અને યમના અને ગુંગામાું હિમાલય અને સુંગીત ભેળવવામાું આવ્ય ું છે .
આ તમામ ભારતીયોને તેમની ધાવમિક શ્રધધાને ધયાનમાું લીધા વગર એક પોકાર કરે છે કારણ કે બધા ઈશ્વર
રારા બનાવવામાું આવ્યા છે - હિન્દ્દઓ અને મસ્સ્લમો, બૌધધો અને જૈનો, શીખ અને ઝોરોસ્ટ્સ્રયન અને નાસ્સ્તક
પણ- બધા ઈશ્વર રારા બનાવવામાું આવ્યા છે અને તેથી ઈશ્વરના છે . અને આ પોકાર ભારતીય ખ્રિસ્તીઓ માટે
વધ લાગ પડે છે જેમને ખ્રિસ્તના નામથી બોલાવવામાું આવ્યા છે .
પરું ત આપણે આપણા રાષ્ટ્રની ઉપચારની ચાર શરતો પર ધયાન આપીએ તે પિેલાું, આપણે વતથમાન સુંકટને
ઈશ્વરના ન્દ્યાય ચકાદા તરીકે ગણી લેવા તત્પર ન થઈએ. આવા વવચારો ફક્ત આ કાળ જ નિીં પણ
પ ૂવથગ્રિયક્ત પણ િોય છે . આપણે ઈશ્વરના ઉપચારને શોધીએ તેન ું કારણ એ છે કે આપણે જાણીએ છીએ કે
આપણે નબળા અને મયાથહદત છીએ, પણ ઈશ્વર સવથશસ્ક્તમાન છે અને જેનો ઉપચાર આપણે કરી શકતા નથી
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તે કરી શકે છે .
ચાલો િવે આપણે ચાર શરતો જોઈએ:
પ્રથમ શરત પોતાને નમ્ર બનાવવાની છે .
માનવતા આજે અજોડ સફળતાના યગમાું જીવે છે . આ હદવસો છે "સ્વ-વનમાથણ પરષોના (અને સ્ત્રીઓના)."
આપણે આપણી વસધ્ધધઓ અને સફળતાથી નશામાું પડી ગયા છીએ. નમ્રતા અને કૃતજ્ઞતા િવે આપણી પાસે
આવતી નથી. પરું ત જો રાખીએ કે ઈચ્છા કે ઈશ્વર આપણી ધરતીને સાજી કરે તો, પ્રથમ શરત એ છે કે
આપણે પોતાને નમ્ર કરીએ. ગૌરવ આપણા દોષોને છપાવે છે , તેથી તે પતનનો ચોક્કસ માગથ છે . નમ્રતા
આપણા વવશેન ું સત્ય પ્રગટ કરે છે , તેથી તે વ ૃદ્ધિનો ચોક્કસ માગથ છે .
એફ. બી. મેયરે એકવાર કહ્:ું “હ ું વવચારતો િતો કે ઈશ્વરની ભેટો એક બીજા ઉપરની છાજલીઓ પર છે ; અને
આપણે ખ્રિસ્તી ચાહરત્રમાું જેટલા વધીએ છીએ (ઊચા થઈએ છીએ) તેટલી સરળતાથી તેમના સધી પિોંચી
શકીએ છીએ. િવે મને લાગે છે કે ઈશ્વરની ભેટો એકની નીચે એક છાજલીઓ પર છે . પ્રશ્ન એ નથી કે આપણે
કેટલ ું વધીએ છીએ પણ પ્રશ્ન એ છે કે આપણે કેટલા નીચા નમીએ છીએ; કે આપણે તેમની ઉત્મ ભેટ મેળવવા
માટે િુંમેશા નીચે જવ ું પડશે."1
નમ્રતા એ પોતાન ું અપમાન નથી, પરું ત તે આનુંદથી ઈશ્વરની આગળ સમપથણ કરવ ું છે - આપણા જીવનના
પ્રભ તરીકે. જ્યારે આપણે પોતાને નમ્ર કરીએ છીએ ત્યારે આપણે આપણા સુંજોગો સાથે વ્યવિાર કરવાની
ઈશ્વરની િમતામાું વવશ્વાસ મ ૂકીએ છીએ. કારણકે વચન આપણે કિે છે કે, “પ્રભની આગળ તમે દીન થાઓ,
એટલે તે તમને ઉચ્ચપદે મ ૂકશે (યાકબનો પત્ર ૪:૧૦).”
બીજી શરત એ છે કે ઈશ્વરના લોકોએ પ્રાથથના કરવી જોઈએ.
ઈશ્વર એક પ્રાથથના કરતાું વધ દૂ ર ક્યારે ય િોતા નથી. પરું ત આપણા હદવસની દઘથટના એ અનત્હરત પ્રાથથના
નિીં પરું ત ખ્રબનઆધાહરત પ્રાથથના છે . આપણે પ્રાથથના વસવાય બીજી ઘણી વસ્તઓ કરીએ છીએ. આપણામાુંના
ઘણાએ પ્રાથથના કરવાની ઇચ્છા ગમાવી છે . જો આપણને લાગે છે કે મુંડળી સમાજ પર એટલી પ્રભાવશાળી
નથી જેટલી પિેલા િતી તો તેન ું કારણ એ છે કે મુંડળીએ પ્રાથથના કરવાન ું બુંધ કરી ચ ૂકી છે .
જો કે, આજે આપણે આપણા ઘટું ૂ ણ પર પટકાઈયા છીએ, તો આપણે પ્રાથથના કરવાની યોગ્ય સ્સ્થવતમાું છીએ.
આપણાું ઘટણને
ું ૂ
વળવ ું તે કાળજીના ભાર િેઠળ ત ૂટી જવાથી આપણે બચાવે છે . પ્રાથથના તે જે નબળા છે તેમણે

1

Smith, Richard Lee. Fruit of the Spirit: Discerning God’s Expectation in the Local Church (Indiana: Trafford Publishing
House: 2016)
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સામર્થયથ આપે છે અને ડરનારાઓને હિિંમત આપે છે . ખ્રચત્ભ્રષ્ટ્ટ કરવાથી સમસ્યા મોટી થાય છે , પરું ત પ્રાથથનાથી
ઈશ્વરનો મહિમા થાય છે .
આ હદવસોમાું આપણે અન્દ્ય સમયે કરતા પ્રાથથના કરવા માટે વધ લાયક છીએ કારણ કે આપણે લાચારીની
સ્સ્થવતમાું છીએ. પ્રાથથના એ બધા આશીવાથદોના સ્ત્રોત તરીકે ઈશ્વરની સ્વીકૃવત છે . તે તેમના પરની આપણી
અવલુંબનની ઘોષણા છે . કોઈએ કહ્ ું છે - જ્યારે આપણે કામ કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે કામ કરીએ છીએ;
પરું ત જ્યારે આપણે પ્રાથથના કરીએ ત્યારે ઈશ્વર કામ કરે છે . જો આપણે ઘટું ૂ ણ પર પડીશ,ું તો આપણે આપણા
પગ પર ઊભા થઈ શકીશ.ું
ત્રીજી શરત ઈશ્વરન ું મખ શોધવાની છે .
આનો અથથ એ છે કે ઈશ્વર તરફ પાછા ફરવ,ું તેમની હદશા તરફ વળવ.ું દે શ Lockdown ની પહરસ્સ્થતીમાું છે
અને આપણે ‘સામાત્જક અંતર’ ને અનસરીએ છીએ. પરું ત ઈશ્વરને શોધવા માટે આપણે ક્યાુંય કે કોઈની પાસે
જવાની જરૂર નથી. ઈશ્વર આપણી નજીક છે અને તેમ છતાું આપણે અન્દ્ય વસ્તઓ સાથેના આપણા ભુંગાણને
કારણે તેમની અવગણના કરીએ છીએ. આવો સમય, ઈશ્વરના લોકોને માટે એક પોકાર છે કે આપણે જીવનની
દરે ક બીજી વસ્તમાું મદદ અને િેતની શોધ કરવાન ું બુંધ કરી દઈએ.
પવવત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલ ઘોષણા કરે છે કે ઈશ્વર આપણા મિાન ખ્રચહકત્સક છે (વનગથમન ૧૫:૨૬). વેહટિંગ રૂમમાું
ઊભા રિીને સાજા થઈ જવાત ું નથી, વ્યસ્ક્તએ અંદર જઇને ડોક્ટરને મળવાની જરૂર છે . શોધવ ું એ ઈશ્વર વવષે
જાણવાન ું તેના કરતાું વધારે છે , તે ઈશ્વરને જાણવાની ઇચ્છા છે . આપણા જીવન માટે ઈશ્વરની ઇચ્છા, આપણા
વતથન માટે ન ું માગથદશથન શોધવાનો એ એક પ્રયાસ છે . આપણી નૈવતકતા માટે ઈશ્વરનાું ધોરણો શોધવાનો
પ્રયાસ છે . કોઈ રીતે તે સાચ ું છે કે આપણે તે ધોરણોને જાણીએ છીએ- તો પછી આપણે તેને પાળવા માટે
પવવત્ર આત્માના સામર્થયથની મદદ લેવી જ જોઈએ.
જેમ જેમ આપણે ઈશ્વરન ું મખ શોધીએ છીએ તેમ તેમ તેમનો પ્રકાશ આપણે તેજ રીતે ચમકાવીશ,ું જેમ કે ચુંર
અંધારા આકાશમાું સ ૂયથનો પ્રકાશ પ્રવતખ્રબિંખ્રબત કરે છે . તો ખરે ખર આપણે રાષ્ટ્ર માટે આશીવાથદરૂપ બનીશ ું અને
આપણ ું રાષ્ટ્ર વવશ્વના લોકો માટે આશીવાથદરૂપ બની રિેશે.
ચોથી શરત એ છે કે આપણા દષ્ટ માર્ગોથી વળવ.ું
આ હદવસોમાું આપણે સ્વચ્છતા પ્રત્યે સભાન થઈ ગયા છે . આપણે િાથ ધોઈએ છીએ, સેવનટાઇઝર, બ્લીચ
સામગ્રીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આપણે ચેપને પકડવા માુંગતા નથી અથવા કોઈએ પણ તેનો વાિક
બનવાની ઇચ્છા રાખી નથી. પરું ત આપણા હૃદયની સ્વચ્છતાન ું શ?
ું
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જો આપણે ઈચ્છીએ છીએ કે ઈશ્વર આપણને તે જે રીતે આપી શકે અને તેમની ઈચ્છા જેવી છે તે રીતે આશીવાથદ
આપે, તો આપણે આપણા હૃદયની શોધ કરવી પડશે અને જે દષ્ટ્ટતા છે તેનાથી વળવ ું પડશે. આપણે આપણાું
રાષ્ટ્રમાું રિેલો ઢોંગ અને પાપ વવષે કોઈને મનાવાની જરૂર નથી. જાવતવાદ, ગરીબી, જલમ, શસ્ક્તનો
દરૂપયોગ, મહિલાઓ અને બાળકોનો શારીહરક અને જાતીય શોષણ, અને ઘણ ું બધ ું ... આપણી આસપાસની
સાુંકળ રહ્ ું છે . રાષ્ટ્ર તરીકે ન ું આપણ ું તેડું પ ૂરું કરતાું તેણે આપણને રોકી દીધ ું છે .
ફક્ત આપણા રાષ્ટ્રએ જ નિીં પણ આપણે પણ, ભારતની મુંડળીએ આપણા પાપો ઉપર ભાુંગીત થવાની જરૂર
છે ! ઈશ્વરની કૃપા આપણે અવગણના ઘણા લાુંબા સમયથી કરી છે . આપણને જે જોઈએ છે તે પસ્તાવાની એક
ઋત છે , ઈશ્વર સમિ પડવ ું અને આપણા પાપોની કબ ૂલાત કરવી અને તેની િમા પ્રાપ્ત કરવી. કારણકે વચન
કિે છે , " જે માણસ પોતાનાું ઉલ્લુંઘનો છપાવે છે
તેની આબાદી થશે નહિ; પણ જે કોઈ તેમને કબ ૂલ કરીને તેનો ત્યાગ કરે છે , તેઓ પર દયા કરવામાું આવશે.."
(નીવતવચનો ૨૮:૧૩)
પોતાને નમ્ર બનાવવા, પ્રાથથના કરવી, ઈશ્વરન ું મખ શોધવ ું, અને આપણા દષ્ટ્ટ માગોથી વળવ ું તે પોકાર ફક્ત
આ સમય માટે નથી જ્યારે આપણે COVID-19 રોગચાળોના સમયમાુંથી પસાર થઈ રહ્યા છે . પરું ત સમ ૃદધધ
રાષ્ટ્ર બનાવવાની ઈશ્વરની આ યોજના છે .
આ રાષ્ટ્રના વવકાસ માટે રાજકીય પ્રહિયાઓ, શૈિખ્રણક લાભો, તકનીકી પ્રગવતઓ અને નાગહરકોની વનિઃસ્વાથથ
સેવા એ તમામ મિત્વપ ૂણથ છે . પરું ત આ એકલા આપણા વવશ્વમાું શ ું ખોટું છે તે ઠીક કરી શકતા નથી. આપણી
ભ ૂવમને સાજી કરવા ઈશ્વરની જરૂર છે .
પરું ત કોઈ વાુંધો ઉઠાઈ શકે કે વધ સારા હદવસો આવશે, પછી ભલે લોકો પોતાને નમ્ર બનાવે અને પ્રાથથના
કરે કે નિીં. તે િોઈ શકે છે . પરું ત નૈવતક નકસાન પન:પ્રાધ્પ્તની બિાર છે . તે નૈવતક ઈશ્વરને ખીલવી શકે છે ,
રાષ્ટ્રીય અંતરાત્માને મરી શકે છે , અને ઈશ્વર જે ઇચ્છે છે તે સ્વગીય આશીવાથદો ગમાવી શકે છે .
તો પછી આપણે કેવી રીતે પાછા ફરશ,ું આપણે શ ું કરીશ,ું ક્યાુંથી શરૂ કરીશ?
ું
તે આપણા દરે ક સાથે પ્રારું ભ થાય છે . ચાલો આપણે બીજાઓને ઈશ્વર તરફ વળે તેની રાિ ન જોઈએ. મારાથી
શરૂઆત થવા દો, તમારાથી શરૂઆત થવા દો. ચાલો આપણે ફક્ત સાુંભળનારા નિીં, પરું ત પાળનારા બનીએ.
જો આપણે પોતાને નમ્ર કરીએ, અને પ્રાથથના કરીએ અને ઈશ્વરન ું મખ શોધીએ અને આપણા દષ્ટ્ટ માગોથી
પાછા વળીએ, તો ઈશ્વર આપણી ભ ૂવમને સાજી કરશે. પસુંદગી આપણી છે . આપણે તે થાય તે જોવા માટે ભાવ
ચ ૂકવવા તૈયાર થઈએ.
ઈશ્વર ભારતને આશીવાથદ આપે! ઈશ્વર મુંડળીને આશીવાથદ આપે! ઈશ્વર તમને આશીવાથદ આપે!
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(જોયસન કે. સી. વથયોલોજી અને હફલોસોફીમાું અનસ્નાતક હડગ્રી ધરાવે છે અને પણે યવનવવસિટીમાું પીએચડી
વવદ્વાન છે . તે મન્ના મુંત્રાલયોના વનયક્ત પ્રધાન છે , જે EFIની સભ્ય સુંસ્થા છે .
તેમની પાળહકય સેવા સાથે, તેઓ CLFA યવા આંદોલન ચલાવે છે . તેમનો સુંપકથ કરી શકાય છે :
joysermonsntalks@gmail.com)
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