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લઘ તમ ર્સક્કાની ઇન-ગેધર િંગ સેવાની ફેલોર્શપ એ સચૂિત માગગદર્શિકા ત ીકે ઇન્ટ નેશનલ કર્મટી ફો  
ધ ફેલોર્શપ ઑફ ધ લીસ્ટ કોઇન (ICFLC) ત ફથી ઓફ  છે. સ્થાર્નક મરિલા જૂથો અને િિો માટે 
સ્તોત્રો અને કનેક્ટ ક વાની ર્વર્વધ  ીતો (દા.ત. નાટકીયક ણ, સુંદેશ, પ્રસ્ત  ર્ત, નાની જૂથ િિાગઓ) 
પસુંદ ક વા માટે જગ્યા છે. તેમજ, આ સેવામાું વધ  સિભાચગતાને પ્રોત્સારિત ક વા માટે 10 અલગ 
નેતાઓ અને અવાજો માટે જગ્યા શામેલ છે. 
 

ઇન-ગેધર િંગ વર્શિપ સર્વિસ દ  ઉનાળામાું પ્રકાર્શત અને ર્વત ણ ક વામાું આવે છે, જેથી આપણાું 
પ્રાદેર્શક વૈર્િક ભાગીદા ો, સાુંપ્રદાર્યક ભાગીદા ો, મરિલા જૂથો અને સ્થાર્નક મુંડળો માટે ર્વર્વધ જૂથોની 
જરૂર યાતોને અન રૂપ ઇન-ગેધર િંગ સેવાઓ આખા વર્ગ દ ર્મયાન યોજવામાું આવી શકે.  
 

ધ ICFLC ઇન-ગેધર િંગ સર્વિસ તેમજ વ્યક્ક્તગત ટ િકાઓ, વાતાગઓ અને તમા ી વર્શિપ સેવાના ફોટા 
પ ના તમા ા પ્રર્તસાદની ખબૂ પ્રશુંસા ક શે.   ોગિાળા દ ર્મયાન, અમે બધા જૂથોને તેમના 
સમ દાયોમાું અદ્યતન આ ોગ્ય અને સલામતી માગગદર્શિકાઓન ું પાલન ક વા માટે પ્રોત્સારિત ક ીએ 
છીએ જેથી જેઓ ભેગા થાય છે તેમની સલામતી સ ર્નર્િત ક ી શકાય. કૃપા ક ીને કોઈપણ પ્રર્તસાદ 
આના પ  મોકલો: icflcph@gmail.com.  
 

પ્રસ્તાવના 
 

સમ દાયના ભેગા થઈને આવવાનો સુંકેત આપવા માટે કેટલાક વાદ્યોનો ઉપયોગ ક ી શકાય છે જેમ કે 
ઘુંટડી, ઘુંટ,  ેઈનમેક , ઝાુંઝ, ગોંગ્સ અથવા કોઈપણ સુંગીતવાદ્ય (જો શક્ય િોય તો, પ્રકૃર્તના અન ભવો 
ક વા માટે આ પ્રવરૃ્િ બગીિામાું, દર યારકના ા, કેમ્પ સાઇટ અથવા જ ુંગલની બિા  ક ી શકાય છે.). 
 

જ્યા ે સુંગીતનાું સાધનો વગાડવામાું આવે છે, ત્યા ે પસુંદ ક ેલા સિભાગીઓ નીિેની વેદીમાું અથવા 
આ ાધનાના કેન્રમાું (ક્રમમાું નિીં) પાણી, અક્ગ્ન, માટી, શાકભાજી, ફળો, િોખા, છોડ, ફૂલો, 
લાકડાનો/વાુંસનો ક્રોસ અથવા કુંઈપણ, જે તે ઈિ ની  િનાન ું પ્રતીક િોય તે લાવીને નતૃ્ય ક શે. 
 

સ્વાગત અને શ ભેચ્છાઓ 

   
આ ાધના  માટે બોલાવો 
 

mailto:icflcph@gmail.com
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ધમાગિાયગ: અને ઈિ ે  કહ્ ું, "આકાશની નીિેન ું પાણી એક જગ્યાએ એકઠ ું થવા દો અને સકૂી જમીન 
દેખાવા દો." અને તેમ થય ું. ઈિ ે સકૂી જમીનને “જમીન” કિી અને જે પાણી ભેગ ું થયેલ ું િત  ું તે પાણીને 
“સમ ર” કહ્યો અને ઈિ ે જોય ું કે તે સાર ું િત  ું. પછી ઈિ ે  કહ્ ું, પથૃ્વી વનસ્પર્ત પેદા ક ો: બીજ ધ ાવતા 
છોડ અને વકૃ્ષો જે જમીન પ  બીજ સાથે ફળ આપે છે, તેમની ર્વર્વધ જાતો અન સા  પેદા ક ો અને એ 
પ્રમાુંણે થય ું. પથૃ્વીએ અનાજ ઉત્પન્ન ક ના  ઘાસ અને છોડ ઉગાડયા,  છોડવાએ પોતપોતાની જાતનાું 
બીજ પેદા કયાગ અને  અને ઈિ ે  જોય ું કે તે સાર ું િત  ું! 
 

લોકો: ઈિ  તમા ો આભા , જમીન અને સમ રના અમા ા સર્જક જે અમા ા ખો ાક અને આજીર્વકાના 
સ્ત્રોત છે. તે જમીન જે શાકભાજી, ફળો, વકૃ્ષો, ફૂલો, છોડ ઉગાવે છે અને સમ ર જે દર યાઈ સુંસાધનોનો 
સ્ત્રોત છે. આપણે આપણી આસપાસ જે જોઈએ છીએ તે બધ ું, નાન ું કે મોટ ું, સજીવ કે ર્નજીવ, દ ેક આકા , 

દ ેક  ુંગ, એ બધ ું તમાર ું સર્જન છે. 
 

ધમાગિાયગ: પછી ઈિ ે  કહ્ ું, “િાલો આપણે આપણી પ્રર્તમા પ્રમાણે અને આપણી સમાનતા અન સા  
માનવજાતને બનાવીએ, અને તેઓને સમ રની માછલીઓ પ , િવાના પક્ષીઓ પ , પશ ઓ પ , પથૃ્વીના 
બધા જ ુંગલી પ્રાણીઓ પ  અને પથૃ્વી પ  ર્વસર્જન ક તી દ ેક વસ્ત   પ  અર્ધપત્ય આપવા દો. તેથી 
ઈિ ે પોતાની પ્રર્તમાુંમાું માનવજાતન ું સર્જન કય ું, ઈિ ની પ્રર્તમાુંરૂપ તેમણે તેમણે બનાવ્યા. તેમણે 
તેમને પ ર ર્ અને સ્ત્રી બનાવ્યાું. 
 

લોકો: અમે માનવતા અને પથૃ્વીના અમા ા ર્નમાગતા, ઈિ ની પ્રશુંસા ક ીયે છીએ અને આભા  માનીએ 
છીએ! 
 

સ્ત  ર્તન ું ભજન 
 

ધમાગિાયગ: માનવતાના અમા ા સર્જક, ઈિ નો આભા . તમે આખી દ ર્નયામાું જે કુંઈ બનાવ્ય ું છે તેના 
ઇન્િાર્જ બનવા માટે અને તમા ા ત ફથી મળેલા આશીવાગદને સમાન  ીતે દો વા અને વિેંિવા માટે 
તમે અમને સોંપય ું છે. પણ અમે લોભી, સ્વાથી બની ગયા છીએ અને ફક્ત પોતાના ર્વશે જ ર્વિા ીએ 
છીએ. અમે તમા ી  િનાના કા ભા ી ત ીકેની અમા ી જવાબદા ી સુંપણૂગપણે ભલૂી ગયા છીએ. અમે 
તમને ર્ન ાશ કયાગ છે, િ ેઈિ ! 
 

પથૃ્વી, આપણા ઘ ના ર્વનાશ પ  મૌન ચિિંતનની ક્ષણો. 
  



Page 4 of 12 
 

કેટલાક સિૂનો: 
1) આપણી પથૃ્વીના ર્વનાશ તેમજ આબોિવા પર વતગનથી લોકો અને પથૃ્વી બુંને પ  થતી અસ ોને 
દશાગવવા માટે છબીઓ અથવા સુંગીતનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. 
2) ર્વલાપના સ્વરૂપમાું સિભાગીઓ ત ફથી ર્વલાપની વિેંિણી જે તેમના સમ દાયોમાું જોવા મળે છે. 
 

ધમાગિાયગ : આપણે લોભી, સ્વાથી બની ગયા છીએ અને ફક્ત આપણા ર્વશે જ ર્વિા ીએ છીએ. અમે 
તમા ી  િનાના પ્રેમાળ કા ભા ી ત ીકેની અમા ી જવાબદા ીને સુંપણૂગપણે ભલૂી ગયા છીએ. આપણે 
એ પણ ભલૂી ગયા છીએ કે આપણે ક દ તનો એક ભાગ છીએ જે તમે બનાવ્ય ું છે. ક દ ત આપણા, 
મન ષ્ય ર્વના જીવી શકે છે, પ ુંત   આપણે પ્રકૃર્ત ર્વના જીવી શકતા નથી. અમે મન ષ્યોએ, તમને ર્ન ાશ 
કયાગ છે, િ ેઈિ ! અમે તમા ી કૃપા અને ક્ષમા માુંગીએ છીએ... 
 

મૌન ની ક્ષણો 
 

લોકો: અને િવે, અમે કિીએ છીએ, "પથૃ્વીના તમામ  િવેાસીઓને ધ્રજૂવા દો!" આપણે ર્વલાપ સાુંભળ્યો 
છે અને ક દ તના ર્વનાશના સાક્ષી બન્યા છીએ. ર્વકાસના નામે શોર્ર્ત અને પીરડતોન ું  ડવ ું આપણે 
જોય ું અને સાુંભળ્ય ું છે. અમે તૈયા  છીએ, અને િવે અમે ન્યાય માટે પોકા  ક ી  હ્યા છીએ! િ ેઈિ , 

અમે પ્રાથગના ક ીએ છીએ, પથૃ્વી, અમા ા ઘ નો ન્યાય પ નઃસ્થાર્પત ક વા માટે તેમજ એકબીજા સાથે 
કામ ક વા માટે પ્રર્તબદ્ધ થવા માટે અમને મજબતૂ બનાવો. 
 

પ્રાથગના 
 

િાલો આપણે ઈિ ની  િનાનો કિ ો અને અપર્વત્રતાના અંત માટે પ્રાથગના ક ીએ 

સષૃ્ષ્ટના ફળની પિોંિ માટે જે બધા લોકોમાું સમાનરૂપે વિેંિાયેલ ું િોવ ું જોઈએ 

અને સમ દાયો અને  ાષ્રો માટે, ભ ણપોર્ણ શોધવા માટે 
પથૃ્વીના ફળ અને પાણી જે ઈિ ે આપણને આપેલા છે. 
 

સવગશક્ક્તમાન ઈિ , તમે ર્વિન ું સર્જન કય ું અને તે અમા ી કાળજીમાું આપય ું 
જેથી, તમા ા આજ્ઞાપાલનમાું, અમે બધા લોકોની સેવા ક ી શકીએ છીએ: 
સષૃ્ષ્ટની સુંપર્િનો ઉપયોગ શાણપણ સાથે ક વા માટે અમને પે્ર ણા આપો, 
અને ખાત ી ક વા માટે કે તે આશીવાગદ બધા દ્વા ા વિેંિવામાું આવે છે; 
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તમા ી બચક્ષસ પ  ર્વિાસ ક ી બધા લોકો ગ ીબી, દ ષ્કાળ અને જ લમમાુંથી આઝાદી મેળવવા માટે 
સશક્ત િોઈ શકે છે. આમીન. 
(jesuitresource.org માુંથી પ્રાથગના) 
 

શાસ્ત્ર વાુંિન: ગીતશાસ્ત્ર 96:11-13; ગીતશાસ્ત્ર 135:5-6; 

 ોમનોને પત્ર 8:19-23 
ધમગઉપદેશ અથવા આના પ  શે  ક ેલ પ્રર્તચબિંબ:  
આપણ ું ઘ , પથૃ્વીની સુંભાળ  ાખવાની તમા ી FLC સ્ટો ી 
 

ધ્યાનમાું લેવા માટે સિૂવેલ મ દ્દાઓ: 
1. તમે વ્યક્ક્તગત  ીતે (અથવા તમાર ું જૂથ) આપણી ચબમા  પથૃ્વીને સાજા ક વામાું મદદ ક વા 

માટે શ ું યોગદાન આપી શકો છો? ખાસ ક ીને, તમે તમા ા પોતાના સમ દાય અને સુંદભગમાું પથૃ્વી 
અને તેના  િવેાસીઓની સુંભાળ  ાખવા માટે શ ું ક ી શકો? 

2. તમે તમા ી આસપાસ આશાના કેવા ચિહ્નો જ ઓ છો, જે આપણી ર્પ્રય પથૃ્વી અને તેમાુંની તમામ 
સષૃ્ષ્ટને સુંપણૂગ સ ખાકા ીમાું પ નઃસ્થાર્પત ક વામાું મદદ ક શે? 

3. તમે (અથવા તમાર ું જૂથ) ન્યાય અને શાુંર્ત (માત્ર માનવતા માટે જ નિીં) પણ પથૃ્વી, આપણા 
ઘ  માટે પણ તેની પ્રર્તબદ્ધતામાું વૈર્િક િળવળ ત ીકે નાનામાું નાના ર્સક્કાની ફેલોર્શપ 
(એફએલસી) ને મજબતૂ ક વામાું કેવી  ીતે મદદ ક ી શકો? 

4. પ્રર્તબદ્ધતા-ર્નમાગણ: તમે અથવા જૂથ કુંઈક નક્ક  ક વા માટે પ્રર્તબદ્ધ થઈ શકો છો જેમ કે: 
પથૃ્વી રદવસની ઇવેન્ટમાું િાજ ી આપો અથવા આયોજજત ક ો, વકૃ્ષા ોપણ ક ો, સફાઈ 
અચભયાનમાું જોડાઓ, નેિ  વોક-મેરડટેશન પ  જાઓ, બગીિો  ોપવો વગે ે. કાડગ પ  તમા ી 
વિનબદ્ધતા લખો અને પછીથી તમા ા FLC ના દાન સાથે આ ઑફ  ક ો. 

 

ભજન 
 
આપણી FLC વાતાગ (વૈકલ્પપક, પર ર્શષ્ટ 1 જ ઓ) 
 

FLC સૌથી નાના ર્સક્કાની ઓફર િંગ 
FLC ઑફર િંગ અને કર્મટમેન્ટ કાર્ડગસ માટે આશીવાગદ અને FLC િળવળ માટે પ્રાથગના 
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ડોક્સોલોજી 

ઈિ ની સ્ત  ર્ત ક ો, જેની પાસેથી બધા આશીવાગદ વિ ેછે. 
ઈિ ની સ્ત  ર્ત ક ો, ઉચ્િ અને નીિે બધા જીવો. 
ઈિ ની સ્ત  ર્ત ક ો, ઈસ  સુંપણૂગ  ીતે જાણીતા છે: 
સર્જક, શબ્દ અને આત્મા એક. આમીન. 
 

પ્રર્તબદ્ધતા માટે બોલાવો.  
 

 
 
 
 

લોકો: 
િાલો પથૃ્વી અને તમામ જીવન ર્વશેની આપણી સમજને નવીનીક ણ ક ીએ. 
અમે પથૃ્વી સાથે અને એકબીજા સાથે જોડાઈએ છીએ 

જમીનમાું નવ ું જીવન લાવવા માટે 
પાણી પ નઃસ્થાર્પત ક વા માટે 
િવાને તાજી ક વા માટે. 
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મરિલા: અમે પથૃ્વી સાથે અને એકબીજા સાથે જોડાઈએ છીએ 

જ ુંગલોન ું નવીનીક ણ ક વા માટે  
છોડની સુંભાળ  ાખવા માટે  
જીવોના  ક્ષણ માટે 
 

પ ર ર્ો: અમે પથૃ્વી સાથે અને એકબીજા સાથે જોડાઈએ છીએ 

દર યાની ઉજવણી ક વા માટે 
સયૂગપ્રકાશમાું આનુંદ ક વા માટે  
તા ાઓન ું ગીત ગાવા માટે  
 

ય વાનો અને બાળકો: અમે પથૃ્વી સાથે અને એકબીજા સાથે જોડાઈએ છીએ 

માનવ સમ દાય બનાવવા માટે 
ન્યાય અને શાુંર્તને પ્રોત્સાિન આપવા માટે 
અને બધી  િનાની અખુંરડતતા માટે 
 

લોકો: અમે પથૃ્વી સાથે અને એકબીજા સાથે જોડાઈએ છીએ 

અમા ા બાળકોને યાદ  ાખવા માટે 
અને આવના ી પેઢીઓ 

કે તેઓ પણ પથૃ્વીનો વા સો મેળવી શકે 
અમે પથૃ્વીના ઉપિા  અને તમામ જીવનના નવીનીક ણ માટે, એક પ્રેમાળ  િસ્ય ત ીકે તમામ સર્જન 
સાથે જોડાઈએ છીએ. 
 

(ય નાઈટેડ નેશન્સ એન્વાયનગમેન્ટલ પ્રોગ્રામ (UNEP) ઓન્લી વન અથગમાુંથી અન કૂચલત) 
 

ક્લોચઝિંગ HYMN સોંગ ઓફ િીચલિંગ 
(ધનૂ – સવા  તટૂી ગઈ છે) 
 

િીચલિંગ વિ ેછે, પાણીમાું ઊંડે  
એડનથી વિતે  ું, જૂનાથી વિતે  ું 
બધી  િનાઓ દ્વા ા, ઈિ  પાણી મોકલે છે 
ઉપિા નો મિાસાગ , આખા ર્વિ માટે. 
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િીચલિંગ વધી  હ્ ું છે, તાજી સવા  સાથે  
ઉપિા  વધી  હ્યો છે, કૃપાથી છલોછલ થઈ  હ્યો છે 
આવો, આપણા સમદૃ્ધ ઉપિા ,  િનામાું ઊંડાણપવૂગક 
પથૃ્વીના ઉંડા ઘાને મટાડો અને આ સ્થાને ઉભા થાઓ. 
 

િીચલિંગ ઓફ  ક વામાું આવે છે, જીવન વકૃ્ષમાુંથી પાુંદડા 
ય દ્ધ સમયે  ાષ્રોને િીચલિંગ ઓફ  ક વામાું આવે છે 
આવો, ઘાયલ મટાડના , રિિંસાથી ફાટી ગયો 
કબ માુંથી ઉઠો, આપણા રકના ે શાુંર્ત લાવો. 
 

ઉપિા  આપવામાું આવે છે, ક્ષમાથી વિ ેછે 
િીચલિંગ આપવામાું આવે છે, આપણા ર્વિાસમાુંથી વિ ેછે 
ચિસ્ત, અમને તમા ા ઊંડા ઉપિા ને પ્રેમ ક વા માટે હૃદય આપો 
જીર્વત ક્ષમા, મતૃ્ય માું પણ. 
 

ઉપિા  વધી  હ્યો છે, ચિસ્તના શ ી માું મફત છે 
િીચલિંગ વિ ેછે, ચિસ્તના લોિીમાું મફત છે.  
આ ઊંડા િીચલિંગ ધબકા ા આપણા શ ી માું પ્રસ ે 
ર્વિના ઘા મટાડો જે િજ  પણ  ક્તવાળા અને લાલ છે.  
 

સમાપન પ્રાથગના 
સમ દાય આશીવાગદ 
જીવનની પણૂગતામાું ઈિ ના વિનો સાથે આનુંદ અને આશા આપણા હૃદયમાું  િ!ે 
ઈિ  આપણને પથૃ્વીની સુંભાળ  ાખવાની બ દ્ધદ્ધ આપે. 
આપણાું લોભ અને સ્વાથગતાને લીધે જેઓન ું શોર્ણ અને દ ર પયોગ થયો છે તેમને ન્યાય અપાવીએ. 
આપણે બધા ઈિ ની  િનાઓ સાથે શાુંર્ત અને સ મેળમાું જીવીએ. 
ઈિ  આપણામાુંના દ ેકને સ્પશગ ક ે, જેથી આપણે આપણી પથૃ્વીના, આપણા ઘ ના ઘાને મટાડી શકીએ. 
ઈિ  આપણાું સર્જનિા , મ ક્ક્તદાતા અને જીવનના પાલનિા  ના આશીવાગદ, આપણી વચ્િે િવે અને 
િુંમેશા  િ,ે આમીન! 
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પર ર્શષ્ટ 
અમા ી એફએલસી વાતાગ (સર્જનાત્મક  ીતે વાુંિો અથવા નાટયાત્મક ક ો) 
વૈકલ્પપક 1 (લાુંબ  સુંસ્ક ણ): 
 

નેતા 2: ધ ફેલોર્શપ ઓફ ધ લીસ્ટ કોઇન (FLC)ની કપપના 1956માું ભા તની એક ચિસ્તી મરિલા શાુંર્ત 
સોલોમન દ્વા ા ક વામાું આવી િતી. શાુંર્ત ય નાઇટેડ સ્ટેટ્સની પે્રસ્બીટેર યન મરિલાઓની આગેવાની 
િઠેળની આંત  ાષ્રીય ર્મશન ટીમનો ભાગ િતી. બીજા ર્વિ ય દ્ધ દ ર્મયાન અન્યાયનો ભોગ બનેલી 
મરિલાઓને મળવા અને સાુંભળવા માટે ટીમે સમગ્ર એર્શયામાું પ્રવાસ કયો. ટીમે રિિંસા અને આઘાત, 

ઊંડી પીડા અને અર્વિાસની વાતાગઓ સાુંભળી. 
 

નેતા 3: જ્યા ે શાુંર્ત અને ટીમ જાપાન ગયા ત્યા ે ત્રણ જાપાની મરિલાઓ એ પોટગ પ  તેમને મળવા 
આવી. તેઓ શાુંર્ત અને ટીમના અન્ય લોકો માટે ફૂલોની માળા લાવ્યા, પ ુંત   તેઓ અમેર કનો માટે કુંઈ 
લાવ્યા નિીં. તેઓએ કહ્ ું, "અમા ી પાસે જન લ મેકઆથગ  પ ૂતા છે... અમે ટીમમાું અમેર કન 
મરિલાઓન ું સ્વાગત ક તા નથી." તે મ લાકાતમાું, શાુંર્તએ સમગ્ર જાપાનમાું ર્વનાશ જોયો, ખાસ ક ીને 
રિ ોર્શમામાું, જ્યાું, 1945માું, ય નાઇટેડ સ્ટેટ્સના સૈન્યએ એક અણ  બોમ્બ ફેંક્યો જેમાું ત ત જ 80,000 
લોકો માયાગ ગયા અને બાદમાું રક ણોત્સગગના સુંપકગને કા ણે િજા ો લોકો માયાગ ગયા. 
 

નેતા 4: જ્યા ે શાુંર્ત અને ટીમ રફચલપાઈન્સ ગયા, ત્યા ે તેઓ રફચલર્પન્સ લોકોને મળ્યા જેઓ તેમના 
િિગન ું પ નઃર્નમાગણ ક વા માટે તેમના ઘ ેણાું વેિતા િતા. જાપાનીઝ લોકોના કબજા દ ર્મયાન તે 
કાટમાળમાું ઘટાડો થયો િતો. જ્યા ે શાુંર્તએ મરિલાઓને પછૂ્ ું કે શ ું તેઓ સમાધાન ર્વશે વાતિીત 
ક વા માટે જાપાનથી ર્મશન ટીમ મેળવશે કે કેમ તેઓએ કહ્ ું, "અમા ા જીવનકાળ દ ર્મયાન નિીં." 

 

નેતા 5: જ્યા ે ટીમ દચક્ષણ કોર યા ગઈ િતી, ત્યા ે શાુંર્ત રફચલપાઈન્સમાું પાછળ  િી ગઈ િતી કા ણ 
કે તેની ર્વઝા અ જી નામુંજૂ  ક વામાું આવી િતી. તે સમયે ભા ત અને દચક્ષણ કોર યા વચ્િે તણાવપણૂગ 
 ાજદ્વા ી સુંબુંધો િતા. કોર યન ય દ્ધ પછી, ભા તના વડા પ્રધાન જવાિ લાલ નેિર એ ઉિ  અને દચક્ષણ 
કોર યા વચ્િેની સ િદન ું સમાધાન ક વા માટે તટસ્થ ર્વિ નેતા બનવાની સુંય ક્ત  ાષ્રની ર્વનુંતી 
સ્વીકા ી. મોટા ભાગના કોર યનો તેમના દેશન ું ર્વભાજન થાય તેવ ું ઇચ્છતા ન િોવા છતાું વડા પ્રધાન 
નિરે એ 38મી સમાુંત  પ  સ િદન ું સમાધાન કય ું. તેથી, એક ભા તીય નાગર ક ત ીકે, શાુંર્તન ું દચક્ષણ 
કોર યામાું સ્વાગત નિોત  ું. 
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નેતા 2: દ ઃખ અને  ોર્ની આ વાતાગઓ સાુંભળ્યા પછી અને ર્વભાજન અને સ િદોનો અન ભવ કયાગ 
પછી, શાુંર્તએ દેશો અને લોકો વચ્િે શાુંર્ત, ન્યાય અને સમાધાન માટે પ્રાથગના ક ી. તેણી માનતી િતી 
કે જો વ્યક્ક્તગત ચિસ્તી સ્ત્રીઓ આ મ દ્દાઓ ર્વશે પ્રાથગના ક ી શકે છે, તો તેઓ શાુંર્ત, ન્યાય અને 
સમાધાનની લિ ેો બનાવી શકે છે જે સમગ્ર ર્વિમાું લોકો અને સ્થળોએ વિશેે. 
 

નેતા 3: શાુંર્ત અને ટીમે જ્યા ે પણ અન્ય વ્યક્ક્ત સાથે તક ા  થાય ત્યા ે પ્રાથગના ક વાન ું વિન 
આપય ું. તેઓ તે વ્યક્ક્ત માટે પ્રાથગના ક વા માટે પ્રર્તબદ્ધ છે જેણે તેમને ન કસાન પિોંિાડ્ ું છે અને 
તેઓ પોતાને માટે પ્રાથગના ક વા માટે પ્રર્તબદ્ધ છે - સમજણ મેળવવા અને માફી આપવા માટે શક્ક્ત 
અને કૃપા માટે. તેમજ, તેઓ ર્વિભ માું શાુંર્ત, ન્યાય અને સમાધાન માટે પ્રાથગના ક વા માટે પ્રર્તબદ્ધ છે. 
 

નેતા 4: દ ેક પ્રાથગનાના સુંકેત ત ીકે, તેઓ તેમના િલણમાું નાનામાું નાનો ર્સક્કો અલગ  ાખવા સુંમત 
થયા. માત્ર નાનામાું નાના ર્સક્કાની ઓફ  ક વામાું આવી િતી જેથી તમામ સામાજજક આર્થિક ક્સ્થર્તની 
મરિલાઓ ઉદા  બની શકે અને આ શાુંર્ત ર્નમાગણમાું ભાગ લઈ શકે. 
 

નેતા 5: આજે, FLC એ શાુંર્ત, ન્યાય અને પ્રાથગના સાથે સમાધાન માટે પ્રાથગનાની વૈર્િક િળવળ છે. જે 
નાનામાું નાના ર્સક્કા પ્રોજેક્ટ્સમાું ચલિંગ સમાનતા અને માનવીય ગૌ વને ટેકો આપે છે.  
 

વૈકલ્પપક 2 (ટૂુંકા સુંસ્ક ણ): 
લીડ  2: ધ ફેલોર્શપ ઓફ ધ લીસ્ટ કોઈન (FLC) એ શાુંર્ત, ન્યાય અને સમાધાન માટે વૈર્િક સાવગર્ત્રક 
પ્રાથગના િળવળ છે. આ િળવળ દ્વા ા, ર્વિભ ની મરિલાઓ એકબીજા સાથે એકતામાું  િવેાનો પ્રયત્ન 
ક ે છે અને શાુંર્ત માટે પ્રાથગના અને કામ ક વાન ું યાદ અપાવવામાું આવે છે. 
 

નેતા 3: એફએલસી માટેનો ર્વિા  ઈિ  ત ફથી ભા તના શાુંર્ત સોલોમનના ર્વઝન ત ીકે ઉભ ી 
આવ્યો. શાુંર્ત એ પેર્સરફક ર્મશન ટીમનો ભાગ િતી, જે 1956માું સમગ્ર એર્શયામાું પ્રવાસ ક તી ર્વર્વધ 
દેશોની સાત મરિલાઓન ું જૂથ િત  ું. આ ર્મશનન ું આયોજન ડૉ. માગાગ ેટ શેનન દ્વા ા ય નાઈટેડ સ્ટેટ્સ 
ઑફ અમેર કા (PCUSA) ના પ્રેસ્બીટેર યન િિગની મરિલાઓ વતી ક વામાું આવ્ય ું િત  ું. ). આ ર્મશન 
પ , શાુંર્તએ એર્શયન મરિલાઓ પાસેથી વાતાગઓ સાુંભળી િતી જેમણે બીજા ર્વિ ય દ્ધ દ ર્મયાન 
દ ર પયોગ અને આઘાતનો અન ભવ કયો. તે સમયે ભા ત અને દચક્ષણ કોર યા વચ્િેના પ્રર્તકૂળ  ાજદ્વા ી 
સુંબુંધોને કા ણે, શાુંર્તને દચક્ષણ કોર યાનો ર્વઝા આપવાનો ઇનકા  ક વામાું આવ્યો િતો. તેથી, તેણી 
રફચલપાઇન્સમાું  િી અને તેણીના અન ભવો અને તેણીએ સાુંભળેલી વાતાગઓ ર્વશે પ્રાથગના ક ી. 
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લીડ  4: જ્યા ે ટીમ તેને રફચલપાઈન્સમાું મળી, ત્યા ે શાુંર્તએ ચિસ્તી મરિલાઓ દ ેક  ાષ્રીય સીમાઓ 
અને માનવ-ર્નર્મિત ડીવીઝ્નને પા  ક વા અને તેની શાુંર્ત માટે પ્રાથગના ક વાના પોતાના ર્વઝનને 
જણાવ્ય . શાુંર્ત ઇચ્છતી િતી કે તમામ ચિસ્તી મરિલાઓ તેમના પોતાના જીવનમાું અને સમગ્ર ર્વિમાું 
શાુંર્ત, ન્યાય અને સમાધાન માટે પ્રાથગના ક ે અને દ ેક પ્રાથગના માટે એક સુંકેત ત ીકે એક ર્સક્કો અલગ 
 ાખે. તેણીએ પ્રસ્તાવ મકૂ્યો કે તમામ મરિલાઓ તેમના િલણનો "નાનામાું નાનો ર્સક્કો" આપે જેથી 
ક ીને તમામ સામાજજક આર્થિક ક્સ્થર્તની મરિલાઓને ઉદા  બનવાની અને આ શાુંર્ત ર્નમાગણમાું ભાગ 
લેવાની તક મળી શકે. 
 

લીડ  5: તેણીએ એર્શયાની ચિસ્તી મરિલાઓ અને PCUSAની મરિલાઓને ન્યાય, શાુંર્ત અને 
સમાધાનના આ પ્રોજેક્ટને શરૂ ક વા માટે તેમના પ્રયત્નો અને સુંસાધનોને જોડવા પડકા  આપયો. ટીમે 
શાુંર્તની િેલેન્જ સ્વીકા ી અને FLC નો જન્મ થયો. 
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