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યાકૂબનો પત્ર
1 દેવના તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તના સેવક યાકૂબની વ માં

ચારેબાજુએ વખેરાઈ ગયેલાં પ્ર ુના લોકોને ુભેચ્છા.

વ ાસ અને ડાહપણ
2 મારા ભાઈઓ અને બહેનો, તમને વ વધ જાતનાં પર ક્ષણો

થશે. પર ુ તમારે ઘણા આનંદથી રહે ું. 3 શા માટે? કારણ કે
તમે એ જાણો છો કે તમારો વ ાસ પર ક્ષણમાંથી સફળ થાય
છે ત્યારે તમાર ધીરજ વધે છે. 4 અને અંત ુધી તમાર ધીરજને
ચા ુ રહેવા દો.જથેી તમે ૂણર્ બનો. તમારે જનેી જરૂર યાત છે
તેની ઉણપ ન રહે.

5 પણ જો તમારામાથી કોઈને પણ ડાહપણની જરુર હશે, અને
તમે દેવ પાસે તે માટે માગણી કરશો, તો તે તમને આપશે. દેવ
સવર્ને ઉદારતાથી ઠપકો આપ્યા વના ડાહપણ આપે છે. 6 પર ુ
દેવ પાસે તમે જે કઈ પણ માગો ત્યારે તમારે ૂબજ વ ાસથી
અને તમારા મનમાં શંકા રા ા વના માગ ું જોઈએ.ે દેવ વષે
જે કોઈ ક્ત શંકા કરે છે તે પવનના ઉછળતા તથા સ ુદ્ધનાં
ઊછળતા, અફળાતા મોંજા જવેો છે. 7-8 જે ક્ત શંકા કરે
છે તે એક સાથે બે જુદ જુદ વસ્ ુઓનો વચાર કરે છે, એ ું
કરે છે તે વષે તે કઈ જ ન કર શકતો નથી. એવા માણસો
પ્ર ુ પાસેથી કઈક મેળવશે તેવો વચાર પણ ના કરવો જોઈએ.

સાચી-સંપ ત
9 જો વ ાસ રાખનાર ગર બ હોય તો, તેણે ગવર્ લેવો જોઈએે

કેમ કે દેવે તેને આત્મીક સ ૃ દ્ધ આપી છે. 10 જો કોઈ વ ા ુ
માણસ શ્રીમંત હોય તો તેણે ગવર્ લેવો જોઈએે કે દેવે તેને બતા ું
છે કે તે આત્માથી ગર બ છે. અને જગલનાં લની જમે તે ૃત્ ુ
પામશે. 11 ૂયર્ ઊગે છે અને ગરમી વધતી જાય છે. તેની
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ગરમીથી છોડ ુકાઇ જાય છે. લો ખર પડે છે. લ ુંદર
હ ું પણ તે કરમાઈ ગ ું તે ું જ શ્રીમંત માણસ માટે છે. ારે
તે પોતાના ધંધા માટે યોજનાઓ કરતો હશે તે અરસામાં તો તે
ૃત્ ુ પામશ.ે
પર ક્ષણ દેવ તરફથી આવ ું નથી

12 જે ક્ત પર ક્ષણમાં પાર ઊતરે છે તે ુખી થાય છે.
કારણ પર ક્ષણમાંથી પાર ઊતરનાર ક્ત દેવમાં વ ાસ ક્ત
કરે છે. તેથી દેવ તેને બદલામાં અનંતજીવન આપશ.ે બધા લોકો
જે દેવને ચાહે છે તે દરેકને દેવે આ વચન આપ્ ું છે. 13 જો
કોઈ ખરાબ કરવા લલચાય, તો તેણે એમ ન કહે ું જોઈએે કે,
“દેવે મારુ પર ક્ષણ ક ુર્ છે.” કારણ કે દુ તાથી દેવ ું કદા પ
પર ક્ષણ થ ું નથી કારણ કે દેવ ખરાબ કરવા કોઈને પર ક્ષણમાં
નાખતો નથી. 14 દુ વાસનાઓ માણસને લલચાવે છે અને તેની
પોતાની દુ ઈચ્છાઓ તેને પર ક્ષણ તરફ ખેંચી જાય છે. 15 દુ
ઈચ્છાઓ પાપ કરાવે છે. અને પાપ વધી જાય છે અને તે મોત
નપજાવે છે.
16 તેથી મારા વહાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આ વશે છેતરાશો

ન હ. 17 દરેક ઉ મ વસ્ ુ દેવ પાસેથી જ આવે છે અને બધીજ
પ ર ૂણર્ ભેટો પ્ર ુ તરફથી આવે છે. સવર્ પ્રકાશોના પતા પાસેથી
આ બધીજ ુભ વસ્ ુઓ ( ૂરજ, ચંદ્ધ, તારા) આવે છે. દેવ
કદ બદલાતો નથી. તે સદાય એ જ રહે છે. 18 દેવે સત્યના
વચન દ્ધારા આપણને જીવન આપવા ન ય કય છે. જગતમાં
જે તેણે બના ું છે તેમાં આપણને એ બધામાં ૂબજ મહત્વના
બના ા છે.

સાંભળ ું અને અ ુસર ું
19 મારા વહાલા ભાઈઓ અને બહેનો, હમેશા બોલવામાં ધીમા

રહો. કાળજી ૂવર્ક ધ્યાનથી સાંભળવા આ ુર રહો. સહેલાઇથી
ુસ્સે ના થાઓ. 20 દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે સા ું જીવન જીવવામાં
ક્તનો ુસ્સો મદદ કરતો નથી. 21 માટે તમારા જીવનમાં રહેલી

બધાંજ પ્રકારની દુ તાઓ અને બધા જ પ્રકારના દષુ્કૃત્યોથી દૂર
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રહો. નમ્ર બનો અને તમારા હૃદયમાં રોપે ું દેવ ું વચન ગ્રહણ
કરો. તે જ દેવ ું શક્ષણ તમારા આત્માઓને તારવાને શ ક્તમાન
છે.

22 દેવના શક્ષણ પ્રમાણે જ વત ; સંદેશો ફક્ત સાંભળવા માટે
નથી પર ુ અમલમાં ૂકવા માટે છે, તેથી તમે તમાર જાતને
છેતરશો ન હ. 23 જે ક્ત ફક્ત સાંભળે છે પણ અમલમાં
ૂકતો નથી, તે પોતા ું ુખ આરસીમા જોનારના જવેો છે. 24 તે

પોતાને જુએ છે, પછ ત્યાંથી ખસી જાય છે, એટલે તે પોતે કેવો
હતો, એ તરત જ ૂલી જાય છે. 25 પર ુ ખરેખર ુખી માણસ
તો એ ક્ત છે જે ધ્યાન ૂવર્ક સં ૂણર્ નયમનો અભ્યાસ કરે છે
કે જે લોકોને ુક્ત કરે છે. અને તે તેનો અભ્યાસ ચા ુ રાખે છે.
તેણે જે સાંભળે ું છે તે ૂલતો નથી. તે દેવનાં વચનોને સાંભળે
છે. પછ તે દેવ જે શક્ષણ આપે છે તેને અ ુસરે છે. અને
આમ કરવાથી તે તેની જાતને ુખી બનાવે છે.

દેવની ભ ક્તનો સાચો રસ્તો
26 જે ક્ત પોતાને ધા મક (સારો) માને છે પણ જો પોતાની

જીભ પર કા ુ રાખતો નથી તો તે પોતાને છેતરે છે. અને તેની
ધા મકતાને નરથર્ક બનાવે છે. 27 દેવની દ્દ માં ધા મક એ છે કે
જે અનાથ અને વધવાઓની તેમના દ:ુખના સમયે ુલાકાત લે છે
તથા જગતની દુ તાથી દૂર રહ પોતાની જાતને નષ્કલંક રાખી,
દેવની ઈચ્છાને આધીન રહે છે.

2
બધા લોકોને પ્રેમ કરો

1 મારા વહાલા ભાઈઓ અને બહેનો, તમે આપણા મ હમાવાન
પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તમાં વ ાસ ધરાવો છો. તો એ ું ના માનશો કે
કેટલાએક લોકો બીજા લોકો કરતાં અગત્યના છે. 2 ધારોકે કોઈ

ક્ત તમાર સભામાં ુંદર કપડાં અને સોનાની વટ પહેર ને
આવે, ારે બીજો ગર બ માણસ ફાટેલા જૂનાં વ ો પહેર ને
આવે. 3 તો તમે સારાં કપડાં પહેરેલા માણસ તરફ ખાસ ધ્યાન
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આપો છો. અને તમે તેને કહો છો કે, “આ સારા આસને બેસ;”
ારે ગર બ માણસને તમે કહેશો કે, “ ું ત્યાં ઊભો રહે,”

અથવા, “મારા પગના આસન પાસે બેસ!” 4 આ તમે ું કરો
છો? આ ર તે ખરાબ વચારોથી તમારામાં બીજાઓ કરતાં કયા
માણસો અગત્યના છે તે તમે ન કરો છો.

5 મારા વહાલા ભાઈઓ અને બહેનો! ધ્યાનથી સાંભળો, આ
દુ નયાના ગર બ લોકો વ ાસમાં ધનવાન બને અને દેવે પોતાના
પ્રેમ રાખનારાઓને જે રા આપવા ું વચન આપ્ ું છે તે પ્રાપ્ત
કરે માટે દેવે તેઓને પસંદ કયાર્ છે. 6 પણ તમે ગર બ લોકોને
બલકુલ માન આપતા નથી. અને તમે જાણો છો કે શ્રીમંત લોકો
જ તમારુ શોષણ કરે છે. અને તમને ન્યાયાસન આગળ ઘસડ
જાય છે. 7 એ તે લોકો છે, જઓે ઉ મ નામથી ઓળખાય છે,
તેઓની નદા કરે છે.

8 જો તમે પ વત્રલેખમાં આપેલા જે રાજમાન્ય નયમ છે તેને
અ ુસરશો, એટલે કે, “ ું પોતાના જવેો પોતાના પડોશી પર પ્રેમ
રાખ.”✡ એ ું જો તને ુરે ુરુ પાલન કરો છો તો તમે ઘણું સારુ
કરો છો. 9 પણ જો તમે એક ક્તને બીજા કરતાં વ ુ મહત્વ
આપશો, તો તમે પાપ કરો છો, એ ર તે તમે દેવના નયમનો ભંગ
કરો છો તેમ સા બત થાય છે.

10 કોઈ ક્ત આખા નયમશા ું પાલન કરે, પણ જો એક
આજ્ઞાનો ભંગ કરે, તો તે નયમની બધી જ આજ્ઞાઓનો ભંગ
કરનાર જટેલો જ ુનેગાર ઠરે છે. 11 દેવે ક ું છે કે, “ ું

ભચાર ું પાપ ન કર.”✡ તે જ દેવે એમ પણ ક ું છે કે,
“હત્યા ન કર.”✡ માટે જો તમે ભચાર ું પાપ ન કરો અને
કોઈકની હત્યા કરો તો તમે દેવના બધાજ નયમોનો ભંગ કરો
છો.

12 તમે જે કઈ કરો કે કહો ત્યારે યાદ રાખો કે સ્વતંત્રતા આપનાર
તેના આધારે જ નયમ દ્ધારા તમારો ન્યાય કરશે. 13 હા, તમારે
બીજા લોકો પર દયા બતાવવી જ જોઈએ. જો કોઈ ક્ત
✡ 2:8: ઉલ્લેખઃ લ.ે 19:18. ✡ 2:11: ઉલ્લેખઃ ન. 20:14; ુન. 5:18.
✡ 2:11: ઉલ્લેખઃ ન. 20:13; ુન. 5:17.



યાકૂબ 2:14 v યાકૂબ 2:23

બીજા લોકો તરફ દયા ન હ રાખે તો, દેવ તેને દયા રા ા વગર
ન્યાય આપશે કારણ ન્યાય પર દયાનો વજય હોય છે.

વ ાસ અને સારા કાય
14 મારા વહાલા ભાઈઓ અને બહેનો, કોઈ કહે કે તેને વ ાસ

છે, પણ તે પ્રમાણે વતર્નમાં ન ૂકે, તો શો ફાયદો? ું એવો
વ ાસ તેનો ઉદ્ધાર કર શકે? ના! 15 ખ્રસ્તમાં કેટલાએક
ભાઈઓ અને બહેનોને દવસ દરમ્યાન કપડા પહેરવા ન મળે અને
રોજનો ૂરતો ખોરાક ન હોય. 16 અને તમારામાંનો કોઈ તેઓને
કહે કે, “દેવ તમાર સાથે રહો, શાં તથી જાઓ, તાપો અને ૃપ્ત
થાઓ;” છતાં શર રને જે જોઈએ તે ખોરાક કે કપડાં ન આપો તો
તમારા શ ો નકામાં છે. 17 એ ું જ વ ાસ માટે છે, વ ાસમાં
જો કરણી ન હોય, તો તે તેની જાતે ૃતપ્રાય છે, વ ાસ એકલો
ૂરતો નથી, કારણ કે કરણીઓ વનાનો વ ાસ એ વ ાસ

નથી.
18 કોઈ ક્ત કહેશે કે, “તને વ ાસ છે, પણ માર પાસે

કરણીઓ છે.” હુ તેને જવાબ આપીશ કે, તાર પાસે જે વ ાસ
છે તે માર કરણીઓ વના મને બતાવ અને હુ મારો વ ાસ
માર કરણીઓથી તને બતાવીશ. 19 દેવ એકજ છે એ ું તમારુ
માન ું તે સારુ છે! ૂતો પણ એવો જ વ ાસ કરે છે! અને
તેઓ બીકથી ુંજે છે.

20 ઓ ૂખર્ માણસ! ું તારે જાણ ું છે? વ ાસ વગર ું
કામ થર્ છે તેની આજ્ઞા પ્રમાણે કામ ન કર ું તે પણ નકા ું
છે. 21 આપણા ૂવર્જ ઈબ્રા હમે ારે પોતાના ુત્ર ઈસહાકને
યજ્ઞવેદ પર બ લદાન માટે આપ્યો. તેના એ કાયર્ને લીધે તેને ન્યાયી
ઠરાવવામાં આ ો. 22 ું જુએ છે કે, ઈબ્રા હમ વ ાસને લીઘે
બ ુજ કરવા તૈયાર હતો. તેનાં સારા કાય થી તેનો વ ાસ સં ૂણર્
કરાયો. 23 આ શા નો અથર્ સમજાવે છે કે: “ઈબ્રા હમે દેવ
પર વ ાસ કય . અને દેવે ઈબ્રા હમના વ ાસને સ્વીકાય , તે
વ ાસે ઈબ્રા હમને દેવની નજરમાં ન્યાયી ઠરા ો.”✡ ઈબ્રા બમને
✡ 2:23: ઉલ્લેખઃ ઉત. 15:6
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“દેવનો મત્ર”✡ કહેવામા આ ો. 24 તેથી તમે જુઓ માણસ તેના
વ ાસ એકલાથી ન હ પર ુ સાર કરણીઓથી માણસને ન્યાયી
ઠરાવવામાં આવે છે.

25 તે જ પ્રમાણે રાહાબ વેશ્યા ું ઉદાહરણ છે. જા ૂસોનો
સત્કાર કય અને બીજે માગથી ુર ક્ષત બહાર મોકલી દ ધા.
આમ તેણે જે કાંઇ ક ુ છે તેથી તેને ન્યાયી ઠરાવવામાં આવી.

26 કારણ કે જે ર તે શર ર આત્મા વના નજીર્ વ છે, તે જ
ર તે વ ાસ પણ કરણીઓ વગર નજીર્ વ છે!

3
વાણી પર સંયમ

1 વહાલા ભાઈઓ અને બહેનો, તમારામાંના ઘણા ઉપદેશકો
બનાવા ું પસંદ ન કરે. કેમ કે ઉપદેશકો થઇને તો બીજાઓ કરતાં
કડક શક્ષાને પાત્ર ઠર એ છ એ.

2 આપણે બધા ઘણીજ ૂલો કર એ છ એ. જો કોઈ એવો
માણસ હોય કે બોલવામાં કોઈ પણ ૂલ ન કરે, ખરાબ ન બોલ,ે
તો એ એક સં ૂણર્ ક્ત છે અને તે તેની જીભ ઉપર અંકુશ
રાખવા શ ક્તમાન છે, તે સા બત થાય છે. 3 ઘોડા જવેા પ્રાણીના
મોંમા એક નાની લગામ રાખીને આપણે આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે
તેના આખા શર રને ફેરવીએ છ એ. 4 એજ પ્રમાણે એક ુકાની
ગમે તેટલા મોટા વહાણને એક નાના ુકાન વડે પોતે ધારે તે
ન ત માગ, ધારે તે દશામાં ચલાવી શકે છે. પછ ભલેને ભારે
પવન કાતો હોય. 5 એજ પ્રમાણે જીભ પણ એક નાનો અવયવ
છે, છતાં તે મોટ વાતો કરવા બડાશ મારે છે.
અ જ્ઞની નાની ચીનગાર મોટા જગલને સળગાવી શકે છે.

6 જીભ એક અ જ્ઞની જવાળા જવેી છે. તે આપણા શર રના
અવયવોમાં દુ તાના જગત જવેી છે. અને આપણા અ સ્તત્વને
અસર કરે છે તથા આપણા આખા શર રને પ્રદુ ષત કરે છે, તે

✡ 2:23: ઉલ્લેખઃ 2 કાળ. 20:7; યશા. 41:8.
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નરકમાંથી અ જ્ઞ પ્રાપ્ત કર ને આગની શરુઆત કરે છે, જે આપણા
સમગ્ર જીવનચક્રને અસર કરે છે.

7 માણસ પ્રત્યેક પ્રકારના પ ુઓ, પક્ષીઓ, પેટે ચાલનારાં અને
જળચર પ્રાણીઓને વશ કર શકે છે અને વશ કયાર્ છે પણ
ખરાં. 8 પણ કોઈ પણ માણસ એવો નથી કે જણેે જીભને
કા ુમાં રાખી હોય. તે અંકુશ વનાની ફેલાતી મરક છે. જીભ
પ્રાણઘાતક ઝેરથી ભર ૂર છે જે માર શકે છે. 9 એનાથી આપણે
પ્ર ુની અને આપણા પતાની (દેવ) સ્ ુ ત કર એ છ એ, અને
એજ જીભ વડે દેવની પ્ર તમા પ્રમાણે ઉત્પ થયેલાં માણસોને
શાપ પણ આપીએ છ એ. 10 એક જ ુખમાથી સ્ ુ ત તથા
શાપ બં ે નીકળે છે. ભાઈઓ અને બહેનો, આ ું ન જ થ ું
જોઈએ.ે 11 ું ઝરણ એક જ ુખમાંથી મીઠુ તથા ખાંરુ પાણી
આપી શકે? ના! 12 મારા ભાઈઓ અને બહેનો, ું અંજીર
પરથી જતૈફળો અને દ્ધાક્ષાવેલા પરથી અંજીર મેળવી શકાય છે!
ના! અને એ ર તે તમે ખારા પાણીના કૂવામાંથી મીઠુ પાણી કદ
મેળવી શકો ન હ.

સા ું જ્ઞાન
13 તમારામાંથી કોઈ ખરેખર જ્ઞાની અને સમજુક માણસ છે?

જો એમ હોય તો, તેણે ન્યાયી જીવન જીવીને તે ું સા ું જ્ઞાન
બતાવ ું જોઈએ.ે જ્ઞાની માણસ અ ભમાન કરતો નથી. 14 તમે
સ્વાથર્ અને હ્રદયમાં કડવી અદેખાઇ કરવા ું રાખશો તો તમારે
અ ભમાન ું કોઈજ કારણ નથી. તમારુ અ ભમાન જૂઠાણું છે જે
સત્યને ઢાક દે છે. 15 આ એવી જાત ું “જ્ઞાન” નથી કે જે દેવ
પાસેથી પ્રાપ્ત થ ું હોય, તેને બદલે તે જ્ઞાન જગતમાંથી પ્રાપ્ત
થાય છે. તે ઐ હક, વષયી, શેતાન પ્રે રત છે. 16 ાં અદેખાઇ
તથા સ્વાથ મહત્વાકાંક્ષા છે, ત્યાં અ વ ા તથા સવર્ પ્રકારની
ૂડાઇ પ્રવતર્તી રહેશે. 17 પણ દેવ તરફથી આવ ું જ્ઞાન નમર્ળ,

શાં ત પ્રય, નમ્ર અને ુલ્લા મન ુ,ં દયા અને ભલાઈથી ભર ૂર
છે. સારાં ફળોથી ભર ૂર નષ્પક્ષપાત તથા દભર હત છે. 18 જે
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લોકો શાં ત માટે કાયર્ કરે છે તેઓ ન્યાયી જીવનમાંથી આવતાં
સારાં વાનાં પ્રાપ્ત કરે છે.

4
દેવને તમાર જાત સોંપો

1 તમે જાણો છો તમારામાં ઝઘડા અને વાદ વવાદ ાાંથી આવે
છે? તમારામાં રહેલી સ્વાથ ૃ ને લીધે થાય છે. 2 તમાર પાસે
જે નથી તે પ્રાપ્ત કરવા તમે સ્વાથ ઈચ્છા રાખો છો અને તે
મેળવવા અદેખાઇ કરો છો અને તેથી તમે હત્યા કરો છો પર ુ
ક ું મેળવી શકતા નથી. વળ તે માટે તમે વવાદ અને ઝઘડા
કરો છો. તમારે જે જોઈએે છે તે તમને મળ ું નથી કારણ તમે
દેવ પાસે માંગતા નથી. 3 ારે તમે માગો છો, છતાં તમને મળ ું
નથી કેમ કે તમારો ઇરાદો સાચો નથી. તમે જે માગો છો તો
મોજ શોખ માટે માગો છો તેથી તે તમને મળ ું નથી.

4 તમે લોકો દેવને વફાદાર નથી! તમારે જાણ ું જોઈએ કે
જગતને ચાંહ ું તે દેવને ધ ારવા બરાબર છે. તેથી ક્ત ારે
દુ નયાનો એક ભાગ* બનવા ઈચ્છે છે, ત્યારે તે પોતાની જાતને
દેવનો દશુ્મન બનાવે છે. 5 તમે ું એમ માનો છો કે શા નો કશો
જ અથર્ નથી? શા કહે છે કે; “દેવે જે આપણામાં આત્મા
ૂ ો છે તેથી તે આત્મા તેની જાત માટે જ ઈચ્છે છે.” 6 પર ુ

તે તો વ ુ ને વ ુ કૃપા આપે છે. અને શા કહે છે કે; “જે
લોકો અ ભમાની છે, તેઓની વરૂદ્ધ દેવ છે. પર ુ જઓે વનમ્ર
છે તેઓના પર દેવની કૃપા છે.”✡

7 તેથી તમાર જાત દેવને સોંપી દો. શેતાનની સામા થાઓ,
અને શેતાન તમાર પાસેથી નાસી જશે. 8 દેવની નજીક આવો
અને દેવ તમાર પાસે આવશ.ે તમે પાપી છો. તેથી તમારા
જીવનમાંથી પાપ દૂર કરો. તમે દુ નયા અને દેવ બંનેને એક સાથે
અ ુસરવા માગો છો. તમાર વચારધારાને નમર્ળ બનાવો. 9 તમે
ઉદાસ થાઓ, શોક કરો, અને રડો! તમારા હાસ્યને શોકમાં ફેરવો.

* 4:4: ભાગ મત્ર ✡ 4:6: ઉલ્લેખઃ ની ત. 3:34.
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તમારા આનંદને વષાદમય બનાવો. 10 પ્ર ુ આગળ દ ન બનો,
અને તે તમને મહાન બનાવશ.ે

તમે ન્યાયાધીશ નથી
11 ભાઈઓ અને બહેનો, એકબીજાની વરૂદ્ધ ક ું જ બોલશો

ન હ. જો તમે ખ્રસ્તમાં તમારા ભાઈની ટ કા કરો કે તેનો ન્યાય
કરો તો તમે જે નયમશા ને અ ુસર ર ા છો તેની ટ કા કરો છો.

ારે ખ્રસ્તમાં ભાઈઓનો તમે ન્યાય કરો છો ત્યારે હક કતમાં તે
જે નયમશા ને અ ુસરે છે, તેનો તમે ન્યાય કરો છો અને ારે
તમે ની તશા ની ૂલવણી કરવા જાઓ ત્યારે તમે તેના શષ્યો
નથી. તમે પોતે જ તેના ન્યાયાધીશ બની જાઓ છો. 12 દેવે
તે એક જ છે કે જે નયમશા ની રચના કરે છે. અને તે માત્ર
એક જ ન્યાયાધીશ છે. એક દેવ માત્ર તાર શકે છે અને નાશ
કર શકે છે. તેથી અન્ય ક્તનો ન્યાય કરનાર ું કોણ છે?

દેવને તમારા જીવન ું આયોજન કરવા દો
13 તમારામાંના કેટલાએક કહે છે કે, “આજે અથવા કાલે

આપણે કોઈ એક શહેર તરફ જઈ ું. આપણે ત્યાં એક વષર્
રહ ું, વેપાર કર ું અને પૈસા બનાવી ુ,ં” સાંભળો! આ વશે
વચારો: 14 કાલે ું થવા ું છે તેની તમને ખબર નથી! તમારુ
જીવન શાના જે ું છે? તે તો ફક્ત એક ૂમર જે ું છે. અલ્પ
સમય માટે જુઓ છો, અને પછ તે અદ્રશ્ય થઈ જાય છે. 15 તેથી
તમારે કહે ું જોઈએે કે, “પ્ર ુની ઈચ્છા હશ,ે તો અમે જીવી ું
અને આમ કે તેમ કર ું.” 16 પર ુ અત્યારે તમે અ ભમાની
અને અહકાર છો. આ બધોજ અબંકાર ખોટો છે. 17 અને જે

ક્ત ભ ું કર જાણે છે અને છતાં તે ન કરે તો તે પાપ કરે
છે.

5
સ્વાથ શ્રીમંતો શક્ષાને પાત્ર

1 તમે શ્રીમંતો, સાંભળો! રૂદન કરો અને ૂબજ થત થાવ.
કારણ કે ઘણા સંકટો તમારા પર આવવાનાં છે. 2 વળ તમાર
સ ૃ દ્ધ સડ ગઇ છે, અને તે ું ૂલ્ય ક ું જ ર ું નથી, તમારા
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વ ો જીવજ ુ ખાઈ જશે. 3 તમારુ સો ું અને ચાંદ કટાઈ
જશે, અને તેનો કાટ તમારા ખોટાપણાની સા બતી બનશે તે કાટ
અ જ્ઞની જમે તમારાં શર રને ભરખી જશે. અંતકાળ ુધી તમે
તમારો ખજાનો સંઘર રા ો છે. 4 લોકોએ તમારાં ખેતરોમા કામ
ક ુ, પર ુ તમે તેમને વળતર ૂક ું ન હ તેં લોકો તમાર વરૂદ્ધ
રૂદન કર ર ા છે તે લોકોએ તમારા પાકની લણણી કર . હવે
આકાશના લશ્કરોના પ્ર ુએ તેઓની ૂમો સાંભળ છે.

5 તમે ૃથ્વી પર મોજશોખ અને વલાસી જીવન જીવો છો.
તમે કાપાકાપીના દવસ માટે તૈયાર પ્રાણીની જમે તમાર જાતને

ૂળ બનાવી દ ધી છે. 6 ન્યાયી પ્રત્યે તમે કોઈ દયા બતાવી
નથી. તેઓ તમાર વરૂદ્ધ નહોતા, છતાં તમે તેઓને માર ના ાં
છે.

ધીરજવાન બનો
7 ભાઈઓ અને બહેનો, ધીરજ રાખો, પ્ર ુ ઈ ુ આવશ;ે તેથી

તે સમય ુધી ધીરજ રાખો. ખેડૂતો ધીરજવાન છે. ખેડૂત
પોતાનો ૂલ્યવાન પાક જમીનમાંથી ઊંગે ત્યાં ુધી રાહ જુએ
છે. ખેડૂત ધીરજથી પોતાના પાકને મળનાર પ્રથમ વરસાદ અને
અં તમ વરસાદની રાહ જુએ છે. 8 તમારે પણ ધીરજવાન થ ું
જોઈએ,ે આશા ન છોડશો. પ્ર ુ ઈ ુ ઘણો જલ્દ આવી ર ો
છે. 9 ભાઈઓ અને બહેનો, એક બીજાની વરૂદ્ધ ફ રયાદ ન
કરો. જો તમે ફ રયાદ કરતા ન હ અટકાશો, તો તમે દો ષત થશો.
ન્યાયાધીશને આવવાની તૈયાર છે!

10 ભાઈઓ અને બહેનો, જે પ્રબોધકો એ પ્ર ુ વશે વાત કરેલી
તેના ઉદાહરણને અ ુસરો. તેઓએ ઘણી ખરાબ વસ્ ુઓ સહન
કર , પણ તેઓએ ધીરજ રાખી. 11 જઓેએ ધીરજ રાખી છે તે
લોકોનો ધન્ય છે. તેઓ અત્યારે ુખી છે. અ ૂબની ધીરજ વષે
તમે સાંભ ું છે અને પ્ર ુથી જે પ રણામ આ ું તે ઉપરથી તમે
જો ું છે કે, પ્ર ુ ઘણો દયા ુ તથા કૃપા ુ છે.

તમાર વાણી અંગે સાવધ રહો
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12 મારા ભાઈઓ અને બહેનો, ારે તમે વચન આપો ત્યારે
સમ ન ખાઓ. તે ૂબજ મહત્વ ું છે કે તમે જે કહો છો તેને
સા બત કરવામાં આકાશ, ધરતી અથવા બીજી કોઈ પણ વસ્ ુના
નામના સમ ન ખાઓ. ારે તમે હકારાત્મક છો ત્યારે માત્ર
“હા” કહો અને નકારાત્મક છો, ત્યારે માત્ર “ના” કહો. આમ
કરો કે જથેી તમે ુનેગાર ન ઠરો.

પ્રાથર્ના ું સામર્થ્ય
13 જો તમારામાં કોઈ દ:ુખી હોય, તો તેણે પ્રાથર્ના કરવી

જોઈએ. અને જો કોઈ આનં દત બને તો, તેણે સ્તોત્ર ગા ું
જોઈએ. 14 જો તમારામાં ું કોઈ માંદુ પડે તો, તેણે મંડળ ના
વડ લોને બોલાવવા જોઈએ. વડ લોએ પ્ર ુના નામે તેને તેલ
ચોળ ને તેને માટે પ્રાથર્ના કરવી જોઈએ. 15 અને વ ાસથી
કરેલી પ્રાથર્ના માંદા માણસને સાજો કરે છે. પ્ર ુ તેને સાજો
કરશે. અને આ માણસે જો પાપ કયાર્ હશે તો દેવ તેને માફ
કરશે.

16 તમે જે ખરાબ કામ કયાર્ હોય તે એકબીજાને કહો. અને
પછ એકબીજા માટે પ્રાથર્ના કરો. આમ કરો કે જથેી દેવ તમને
સાજા કર શકે. જો સારો માણસ આગ્રહથી પ્રાથર્ના કરે તો
મહાન કાય થાય છે. 17 એ લયા સ્વભાવે આપણા જવેી જ

ક્ત હતી. તેણે પ્રાથર્ના કર કે વરસાદ ન પડ.ે અને સાડા
ત્રણ વરસ ુધી ૃથ્વી પર વરસાદ ન પડ્યો! 18 પછ એ લયાએ
પ્રાથર્ના કર કે વરસાદ પડ.ે અને આકાશમાંથી વરસાદ પડ્યો,
અને ધરતીમાંથી પાક ઊગી નીક ો.

આત્માનો ઉધ્ધાર
19 મારા ભાઈઓ અને બહેનો, જો તમારામાંનો કોઈ સત્યમાંથી
ૂલો પડે તો બીજી ક્ત તેને સત્ય તરફ પાછા વળવા મદદરુપ

બને. 20 યાદ રાખો: જે ક્ત પાપીને ખોટા માગથી પાછ વાળે
છે, તે ક્ત તે ક્તના પ્રાણને મોતમાંથી બચાવે છે. આમ
તે પાપોની ક્ષમા માટે ન મ બને છે.
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