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રોમનોને પત્ર
1 બધા લોકોને દેવની ુવાતાર્ સંભળાવવા હુ પસંદગી પામેલ

છુ.
દેવે મને એક પ્રે રત થવા બોલા ો છે. એવા ખ્રસ્ત ઈ ુના

દાસ પાઉલ તરફથી કુશળતા હો.
2 તેના લોકોને આ ુવાતાર્ આપવા ું વચન દેવે તેના પ્રબોધકો

મારફતે આપ્ ું હ ુ.ં પ વત્ર શા માં આ વચન લખે ું છે. 3-4 આ
ુવાતાર્ આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત વષે છે કે જે દેવનો દ કરો છે,

જો કે એક ક્ત તર કે તેનો જન્મ દાઉદના કુટુબમાં થયો હતો.
પ વત્ર આત્માના પ્રતાપે ૂએલામાંથી પાછા ઉઠવાના પરાક્રમથી તેને
દેવનો દ કરો જાહેર કરવામાં આ ો હતો.

5 દેવે ખ્રસ્ત દ્વારા, તેના પ્રે રત બનવા ું આ ખાસ મહત્વ ું કામ
મને સોંપ્ ું છે. બધા દેશોના લોકો દેવમાં વ ાસ રાખીને તેની
આજ્ઞા પાળે એ ું માગર્દશર્ન આપવા ું કામ દેવે મને આપ્ ું છે.
ખ્રસ્ત માટે આ કાયર્ હુ કર ર ો છુ. 6 હે રોમવાસીઓ, તમે
પણ ઈ ુ ખ્રસ્તના થવા માટે તેડાયેલાં છો.

7 તમે તે લોકો છો જઓેને દેવ ચાહે છે અને પોતાના પ વત્ર
લોકો થવા માટે તમને બોલા ા છે. એવા તમ સવર્ લોકોને હુ
આ પત્ર લ ું છુ.
આપણા પતા દેવથી અને પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તથી તમને કૃપા અને

શાં ત થાઓ.
આભારસ્ ુ તની પ્રાથર્ના

8 ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા હુ દેવનો તમારા સવર્ને માટે આભાર મા ું
છુ. તમે રોમવાસીઓ પણ દેવમાં અસીમ વ ાસ ધરાવો છો
એ ું કહેતા ઘણા લોકોને મેં સાંભ ા છે. તેથી દેવનો આભાર
મા ું છુ. 9-10 ારે ારે હુ પ્રાથર્ના કરુ છુ ત્યારે ત્યારે તમને
યાદ કરુ છુ. દેવ જાણે છે કે આ વાત સાચી છે. દેવના દ કરા
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વષેની ુવાતાર્ લોકોમાં ફેલાવીને મારા આત્મા સાથે દેવની સેવા
કરુ છુ. તમો સવર્ રોમવાસીઓ વચ્ચે પ્ર ુ મને આવવા દે એવી
માર પ્રાથર્ના છે. દેવની ઈચ્છા હશે તો એમ થશે. 11 તમ
સૌને મળવા ું મને ઘણું મન થાય છે. હુ તમને કોઈ આ ત્મક
દાન આપીને વધારે સામર્થ્યવાન બનાવવા ઈચ્છુ છુ. 12 હુ એમ
કહેવા મા ું છુ કે આપણને જમેાં વ ાસ છે તેના વડે આપણે
એકબીજાને મદદ કર શક એ છ એ. તમારો વ ાસ મને મદદ
કરશે, અને મારો વ ાસ તમન.ે

13 ભાઈઓ અને બહેનો, તમારા આધ્યા ત્મક વકાસમાં મદદરૂપ
થવા માટે તમાર પાસે આવવા અનેકવાર મેં તૈયાર ઓ કર હતી.
પર ુ મને આવવા દ ધો નથી, એની નોંધ લેવા વનંતી. જમે
બીજા બન-યહૂ દ લોકોને મેં જે ર તે મદદ કર છે. તે ર તે તમને
પણ મદદ કરવાની માર ઈચ્છા છે.

14 ગ્રીક લોકો તથા બન-ગ્રીક લોકો, શાણા તેમ જ ૂખર્ લોકો
કે જે સૌની સેવા મારે કરવી જોઈએ. 15 તેથી જ રોમના લોકોને
દેવની આ ુવાતાર્ પહોંચાડવા હુ અત્યંત આ ુર છુ.

16 આ ુવાતાર્ માટે હુ ગવર્ અ ુભ ું છુ. આ ુવાતાર્ એવા
સામર્થ્યની છે, જનેો ઉપયોગ દેવ એવા લોકોને બચાવવા માટે
કરે છે જઓે વ ાસ રાખે છે. સૌ પ્રથમ યહૂ દઓને પછ
બન-યહૂ દઓન.ે 17 દેવ લોકોને પોતાની સાથે કેવી ર તે ન્યાયી
બનાવે છે તે દશાર્વવાનો આ ુવાતાર્નો હે ુ છે. આની શરૂઆત
વ ાસથી થાય છે અને તેનો અંત પણ વ ાસથી જ થાય છે.
શા માં ક ું છે તેમ, “દેવમાં વ ાસ રાખીને જે ક્ત ન્યાયી
થશે તે અનંતકાળ ુધી જીવશે.”✡

સઘળા પાપી છે
18 સત્ય જાણ્યાં છતાં પણ લોકો અ ન જીવન જીવે છે.

તેથી આવા લોકો કે જે સત્ય ધમર્નો ત્યાગ કર ને અ ન અને
ખોટા કમ કરતા હોય તેમના પર સ્વગર્માંથી દેવનો કોપ ઉતરે છે.
19 દેવ પોતાનો કોપ ક્ત કરે છે, કારણ કે તેના વષે જે કઈ

✡ 1:17: ઉલ્લેખઃ હબા. 2:4
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જાણી શકાય તે બ ુંજ તેઓ જાણે છે. કેમ કે દેવે જ તે તેમની
આગળ પ્રગટ ક ુર્ છે.

20 દેવની બાબતમાં કેટલીક વસ્ ુઓ એવી છે જે જોઈ ન
શકાય તેવી છે. જમે કે દેવ ું સનાતન પરાક્રમ અને એવા અન્ય
બધા જ ુણો કે જે તેને દેવ બનાવે છે. પર ુ આ જગતનો
પ્રારભ થયો ત્યારથી એ બધી બાબતો ઘણી સરળતાથી લોકો
સમજી શકે એમ છે. દેવે જે વસ્ ુઓ ું સજન ક ુ છે, એ ું દશર્ન
કર ને દેવ વષેની આ બાબતો લોકો સરળતાથી સમજી શકે છે.
તેથી લોકો જે ખરાબ કાય કર ર ાં છે તેના પાપામાંથી છટકવા
કોઈ પણ બહા ું ચાલશે ન હ.

21 આમ, દેવ વષે સઘ ું જાણ્યા પછ પણ તેઓએ દેવને
મ હમા આપ્યો ન હ અને તેનો આભાર માન્યો ન હ. લોકોના
વચારો ું અધ:પતન થ ુ.ં તેમના ૂખર્ મનમાં પાપરુપી અંધકાર
છવાઈ ગયો. 22 લોકોએ જ્ઞાની હોવાનો દાવો કય . પર ુ તેઓ
તેમની જાતે ૂખર્ બન્યા. 23 અ વનાશી દેવના મ હમાને બદલ,ે
ૃથ્વી પરના માનવો જવેી ૂ તઓ બનાવીને લોકો તેની ભ ક્ત

કરવા લાગ્યા. પ ,ુ પક્ષી અને નાગો જવેી વસ્ ુઓ દ્વારા લોકો
દેવના મ હમાનો વેપાર કરવા લાગ્યા.

24 માત્ર અ ન કાય કરવાની ઈચ્છાને કારણે લોકો ું જીવન
આમ પાપમય બની ગ ુ.ં તેથી દેવે તેઓને ત્યાગ કય અને
તેઓને મન ફાવે તેમ પાપના માગ ચાલવા દ ધા. લોકોએ નૈ તક
અપ વત્રતાના કાય માં રોકાઈને પાપ કયાર્ અને તેઓના શર ર ું
અપમાન ક ુર્. 25 દેવ વષેના સત્યનો અનાદર કર ને એ લોકોએ
અસત્યનો વેપાર ચલા ો. જણેે દરેક વસ્ ુઓ ું સજન ક ુર્ તે
દેવની સેવા-ભ ક્ત કરવાને બદલે એ લોકો દેવ સર્જીત ભૌ તક
વસ્ ુઓની ભ ક્ત તથા ઉપાસના કરવા લાગ્યા ખરેખર તો લોકોએ
ઉત્પ કતાર્ની સવર્કાળ સ્ ુ ત કરવી. આમીન.

26 લોકોએ એવાં પાપી કાય કયાર્ તેથી, દેવે તેમને તરછોડ દ ધા
અને તેઓની ઈચ્છા ુજબ તેઓને શરમજનક મનો વકારમાં રા ા.
ુરુષો સાથે સ્વાભા વક ર તે લ સબંધ માણવા ું ીઓએ બંધ



રોમનો 1:27 iv રોમનો 2:1

ક ુર્. તેને બદલે અન્ય ીઓ સાથે ીઓ અસ્વાભા વક વહાર
કરવા લાગી. 27 એ જ પ્રમાણ,ે ીઓ સાથે સ્વાભા વક લ
સંબંધ ભોગવવાને બદલે ુરુષો પણ એકબીજા સાથેની સજાતીય
ઈચ્છાથી બળવા લાગ્યા. આમ ુરુષો એકબીજા સાથે શરમજનક
વહાર કરવા લાગ્યા. તેથી આવા અયોગ્ય વહારને કારણે

તેઓને પોતાની ૂલ ું યોગ્ય ફળ પોતાને શર રે ભોગવ ું પ ુ.ં
28 દેવ વશે સા ું જ્ઞાન મેળવ ું એ જ મહત્વની બાબત છે

એમ લોકો સમજી શ ા ન હ. તેથી દેવે આવા લોકોનો ત્યાગ
કય અને તેઓને ન ામા અને અ વચાર માગ જવા દ ઘા. જે
ન કર ું જોઈએ એ ું લોકો કરતા આ ા છે. 29 સ્વાથર્, ધ ાર,
અ ન એમ દરેક પ્રકારનાં પાપ વડે એ લોકો ું જીવન ભર ૂર
જણાય છે. એકબીજા માટે ખરાબમાં ખરાબ વચારો ધરાવતા
આ લોકોમાં ઈષ્યાર્, ૂન, ઝઘડા, જૂઠ્ઠાણું (છેતરપીંડ ) વગેરે અનેક
અ ન પાપોએ પ્રવેશ કય છે. 30 તેઓ એકબીજા વષે નદા
કય કરે છે. તેઓ આ ર તે દેવને પણ ધ ારે છે. તેઓ ઉદ્ધત
અને મથ્યા ભમાની છે અને પોતાના વષે બડાશો માયાર્ કરે છે.
અ ન કરવાના નવા નવા માગ તેઓ શોધી કાઢે છે. તેઓ
પોતાના મા-બાપની આજ્ઞા પણ પાળતા નથી. 31 તેઓ ૂખર્ છે,
તેમનાં વચન પાળતા નથી, અને તેઓ બીજા લોકો પ્રત્યે દયા,
મમતા, ભલાઈ દશાર્વતા નથી. 32 તેઓ સાર ર તે જાણે છે કે
જે આ ું કરે છે તે દેવના નયમ ુજબ ૃત્ ુને લાયક છે. તેમ
છતાં પોતાની જાતે તેઓ આવા કાય કરવા ું ચા ુ જ રાખે છે.
એટ ું જ ન હ પણ તેઓ જમેને આ ર તે વતર્તા જુએ છે તેઓને
પણ ઉ ેજન આપે છે.

2
તમે યહૂ દઓ પણ પાપી છો

1 જો તમે એમ માનતા હો કે તમે બીજા લોકોનો ન્યાય કર
શકો છો, તે એ તમાર ૂલ છે. તમે પોતે પણ પાપથી અપરાધી
થયેલા છો. તમે બીજા લોકોનો ન્યાય કરવાનો પ્રયત્ન કરો છો.
પર ુ તેઓની માફક તમે પણ ખરાબ કમ કરવામાં રચ્યાપચ્યા રહો



રોમનો 2:2 v રોમનો 2:11

છો. બીજા લોકોને અપરાધી સદ્ધ કરવાની પ્ર ૃ ત કર ને ખરેખર
તો તમે પોતે અપરાધી ઠરો છો. 2 જે લોકો ખરાબ કમ કરે
છે, તેમનો ન્યાય કરનાર તો દેવ છે અને આપણે જાણીએ છ એ
તેમ દેવનો ન્યાય સાચો હોય છે. 3 જે લોકો ખોટાં કમ કરે છે
તેમનો ન્યાય તમે કરો છો પર ુ એવાં અ ન કાય તમે પોતે પણ
કરો જ છો. તેથી આ વાત બરાબર ખાતર ૂવર્ક સમજી લેશો કે
દેવ તમારો પણ ન્યાય કરશે. તમે એમાંથી છટક શકવાના નથી.
4 દેવ તો હમેશા તમારા પર ભલાઈ કરતો ર ો છે અને તમારા
જીવનમાં પ રવતર્ન આવે એની ધીરજ ૂવર્ક રાહ જોઈ ર ો છે.
પર ુ દેવની આ ભલાઈની તમને તો કઈ પડ જ નથી. પસ્તાવો
થાય એ માટે દેવની કૃપા હમેશા તમારા પર વરસતી હોય છે. એ
તમે કદાચ સમજતા જ નથી.

5 પર ુ તમે લોકો કઠણ અને હઠાગ્રહ છો. જીવનમાં પ રવતર્ન
પામવાની વાતને તમે ઘસીને ના પાડ દો છો. આ ર ત,ે દેવ
તમને જે શક્ષા ફરમાવશે એમાં તમે વ ુ ઉમેરો કરતા જાઓ છો.
ન્યાયના દવસે દેવ ારે પોતાનો કોપ પ્રગટ કરશે ત્યારે તમને
યોગ્ય શક્ષા (દડ) મળશે; અને તે દવસે દેવના સાચા ન્યાયનો
લોકોને અ ુભવ થશ.ે 6 દરેક ક્તને તેનાં કાય અ ુસાર દેવ
તેને યોગ્ય ર તે શક્ષા કરશે. 7 કેટલાક લોકો તો જાણે કે દેવના
મ હમા માટે જ જીવતા હોય છે. તેઓ પોતાની સાર પ્ર ત ા ું
જતન કરતાં અ વનાશી જીવન જીવી જાય છે. હમેશા તેઓ
સતત સારાં કામો કરવા સારુ પોતા ું જીવન જીવતા હોય છે.
દેવ એવા લોકોને અનંતજીવન આપશે. 8 પર ુ બીજા કેટલાએક
લોકો સ્વાથ હોય છે અને સત્યનો માગર્ સ્વીકારવાનો ઈન્કાર કર દે
છે. અ ન ને અ ુસરનારા લોકોને દેવનો કોપ અને શક્ષા વહોરવી
પડશે. 9 સૌ પ્રથમ યહૂ દઓને અને પછ બન-યહૂ દઓને એમ
જે કોઈ ક્ત ખરાબ કામો કરશે તેને દેવ દ:ુખો અને યાતનાઓ
આપશે. 10 પર ુ સારાં કામો કરનાર દરેક ક્તને દેવ મ હમા,
માન અને શાં ત આપશ-ેભલે પછ તે યહૂ દ હોય કે બન-યહૂ દ.
11 કોઈ પણ જાતના ભેદભાવ વગર એક સમાન ધોરણે દેવ સવર્નો
ન્યાય કરે છે.
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12 જે લોકો પાસે ૂસા ું નયમશા * છે અને એવા લોકો
કે જઓેએ નયમશા સાંભ ું નથી. તેઓ બધા જ ારે
પાપ કરે છે ત્યારે એક સમાન કક્ષાએ આવી જાય છે. જે લોકો
પાસે નયમશા નથી અને જે પાપીઓ છે તેઓ નાશ પામશ.ે
અને જે લોકો પાસે નયમશા છે અને તેઓ પાપી છે તેઓનો
ન્યાય નયમથી થશ.ે 13 આ નયમશા માત્ર સાંભળ લેવાથી
દેવની નજરે ન્યાયી થવાશે ન હ. એ નયમશા પ્રમાણે જે લોકો
આજ્ઞા પાળે છે તે દેવની સાથે નયમ ુજબ ન્યાયી ઠરશે.

14 બનયહૂ દ લોકો પાસે નયમશા હો ુ નથી, નયમશા
જાણ્યા વગર પણ પોતાની સ્વતંત્ર ુ દ્ધ વડે નયમ ુજબ તેઓ
વત છે. જો કે તેઓને નયમ મ ો નથી છતાં તેઓ તેમની જાત
માટે નયમરૂપ છે. 15 તેઓ તેમના હૃદયમાં તે બતાવે છે. નયમની
અપેક્ષા ુજબ સા ું ું છે અને ખોટુ ું છે તે તેઓના કામ દેખાડ
આપે છે. ારે તેઓ ખોટુ કરે છે ત્યારે તેમના વચારો તેમને
કહે છે કે તેઓએ ખોટુ ક ુર્ છે, અને તેઓ ુનેગારની લાગણી
અ ુભવે છે. કેટલીક વાર તક ુ દ્ધથી એમને લાગે કે એમણે જે
કઈ ક ુર્ છે તે યોગ્ય છે ત્યારે તેઓ અપરાધ ભાવનાથી પીડાતા
નથી.

16 જે દવસે દેવ ન્યાય ૂકવશે ત્યારે લોકોના હૃદયમાં છુપાયેલી
ુપ્ત વાતો બહાર આવશ.ે હુ જે ુવાતાર્નો ઉપદેશ આ ું છુ તે

કહે છે. દેવ, ખ્રસ્ત ઈ ુ દ્વારા લોકોનો ન્યાય કરશે.

યહૂ દઓ અને નયમશા
17 પાઉલ યહૂ દઓને કહે છે: તમારા વષે ું કહે ું, ું માન ું?

તમે તો યહૂ દ હોવાનો દાવો કરો છો. નયમના આધારે તમે દેવની
નજીક હોવા ું અ ભમાન ધરાવો છો. 18 દેવ તમાર પાસે કેવી
અપેક્ષા રાખે છે તે તમે સાર ર તે જાણો છો. જે બાબતો
અગત્યની છે તે પણ તમે જાણો જ છો કારણ કે નયમશા માં
તમે તે ું શી ા છો. 19 તમે માનો છો કે જે લોકો સાચો માગર્

* 2:12: નયમશા ૂસાએ દેવના જે ની ત નયમો લોકોને સમજા ા હતા તે.
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જાણતા નથી, તેઓના માગર્દશર્ક તમે છો. જે લોકો અંધકારમાં
છે તેમના માટે પ્રકાશરૂપ તમે છો. 20 તમે એમ ધારો છો કે ૂખર્
માણસોને સાચો માગર્ તમે બતાવી શકશો જે લોકોને હજી પણ
શીખવાની જરૂર છે તેમના શક્ષક તમે છો એમ તમે માનો છો.
નયમ શીખવાથી તમે વચારો છો કે તમે બ ું જ જાણો છો અને
સવર્ સત્ય તમાર પાસે જ છે. 21 તમે બીજા લોકોને ઉપદેશ
આપો છો, તો પછ તમાર જાતને ઉપદેશ કેમ આપતા નથી?
તમે લોકોને કહો છો કે ચોર ન કરવી, પર ુ તમે પોતે જ ચોર
કરો છો. 22 તમો લોકોને કહો છો કે ભચાર ું પાપ ન જ કર ું
જોઈએ, પર ુ તમે પોતે એ પાપના અપરાધી છો. તમે ૂ ત- ૂજાને
ધ ારો છો, પર ુ મં દરોને ૂટો છો. 23 દેવના નયમશા ું
જ્ઞાન હોવાની તમે બડાશો મારો છો પર ુ નયમશા ું ઉલ્લંઘન
કર ને તમે દેવને શરમાવો છો. 24 શા ોમાં લખે ું છે કે: “તમારા
કારણે બનયયહૂ દઓમાં દેવના નામની નદા થાય છે.”

25 જો તમે નયમ ું પાલન કરતા હોય તો જ ુ ત કરાવી
સાથર્ક ગણાય. પર ુ જો તમે નયમશા ું ઉલ્લંઘન કરતા હશો
તો તમે ુ ત કરાવી જ નથી એમ ગણાશે. 26 બનયહૂ દયો
ુ ત કરાવતા નથી. છતાં નયમો જે માંગે છે, તે પ્રમાણે કરતા

હોય તો તેમણે ુ ત કરાવી છે એમ મનાશ.ે 27 યહૂ દ લોકો
પાસે તો દેવ ું લે ખત નયમશા છે અને તમે તો ુ ત કરાવી
છે. છતાં પણ તમે નયમનો ભંગ કરતા જ રહો છો. તેથી
એવા લોકો કે જમેણે શાર રક દૃ એ ુ ત કરાવી નથી. છતાં
દેવ-આજ્ઞા ું પાલન કરે છે, તેઓ ું જીવન એ બતાવે છે તમે લોકો
અપરાધી છો.

28 સાચા યહૂ દ હો ું એ માત્ર સાદ સરળ બા નશાનીઓની
બાબત નથી. અને સાચી ુ ત તો શાર રક નશાની કરતાં વધારે
છે. 29 જે ક્ત પોતાના અંત:કરણમાં યહૂ દ હશે તે જ સાચો
યહૂ દ ગણાશે. સાચી ુ ત તો પ વત્ર આત્માથી કરાવાની હોય
છે, લે ખત નયમ વડે થતી ુ ત સાચી નથી. અને ારે



રોમનો 3:1 viii રોમનો 3:8

આત્મા દ્વારા કોઈ ક્તના હૃદયની ુ ત થાય છે, ત્યારે લોકો
તેની પ્રશંસા કરતા નથી પર ુ દેવ તરફથી તેમના પ્રશંસા કરતા
નથી પર ુ દેવ તરફથી તેમની પ્રશંસા પ્રાપ્ત થાય છે.

3
1 તો ું યહૂ દયો પાસે એ ું કઈ વ શ છે કે જે અન્ય લોકો

પાસે નથી? ુ ત ું કોઈ વ શ લાભ આપે છે? 2 હા,
યહૂ દઓને અનેક વ શ લાભો છે. સૌથી અગત્યની વાત એ
છે કે બીજા લોકોને બદલે દેવે યહૂ દઓમાં વ ાસ ૂ ો અને
તેઓને ઉપદેશ આપ્યો. 3 જો કે એ સા ું છે કે કેટલાએક
યહૂ દઓ દેવને વ ા ુ ન ર ા. પર ુ ું એ કારણે દેવે જે
વચન આપ્યા છે તે એ ૂણર્ ન હ કરે? 4 ના! જગતના બધા
જ લોકો ભલે જૂઠા સા બત થાય. તો પણ દેવ તો સાચો જ
ઠરે. શા ોમાં ક ું છે તેમ:

“તારા વચનો સત્ય સા બત થશે,
અને તારા ન્યાયમાં ું હમેશા વજયવંત થઈશ.” ગીતશા
51:4

5 ારે આપણે ખોટુ કર એ છ એ ત્યારે, તે સ્પ તાથી દશાર્વે
છે કે દેવ સાચો છે. જો આ બાબત હોય તો પછ આપણે
કહ શક એ કે આપણને શક્ષા કરવી તે દેવ માટે અયોગ્ય છે?
(હુ માણસોની રૂ ઢ પ્રમાણે બો ું છુ.) 6 ના! જો દેવ આપણને
શક્ષા ન કરે તો, પછ તે દુ નયાનો ન્યાય કર શકશે ન હ.
7 કોઈ ક્ત આવી દલીલ કર શકે? “જો હુ જૂ બો ુ,ં તો

તેનાથી દેવની ક ત વધશ,ે કેમકે મારુ અસત્ય દેવના સત્યને પ્રગટ
કરશે. તો પછ શા માટે મને પાપી ઠેરવો છો?” 8 કેટલાએક
લોકો એવો દાવો કરે છે કે આમ કહે ું એ એમ કહેવા બરાબર છે
કે, “આપણે અ ન કર ું જોઈએ જથેી સારુ થાય.” આગમન
થાય તે ર તે ખોટા દાવાઓ કર ને લોકો અમારા પર આરોપ ૂકે
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છે, કે અમે એ ર તે ઉપદેશ આપીએ છ એ કે જે લોકો ખોટા
દાવા કરે છે તે ખોટા છે ને દેવે તેમને શક્ષા કરવી જોઈએ.

સઘળાએ પાપ ક ુર્ છે
9 તો ું આપણે યહૂ દઓ બીજા લોકો કરતાં વધારે સારા

છ એ? ના! અમે તો માત્ર હમણા જ આક્ષેપ કય કે બધા
જ લોકો યહૂ દઓ- બનયહૂ દયો સૌ પાપની સ ા હેઠળ છે.
10 શા ોમાં ક ું છે તેમ:

“પાપ ક ુર્ ના હોય એવી કોઈ ક્ત નથી, એક પણ નથી!
શા માં લ ાં પ્રમાણે કોઈ ન્યાયી નથી.

11 એ ું કોઈ નથી જે સમજ.ે એ ું કોઈ નથી જે ખરેખર
દેવ સાથે રહેવા ઈચ્છ ું હોય.

12 સૌ લોકો દેવથી દૂર ભટક ગયા છે,
અને એ બધાએ પોતાની યોગ્યતા ુમાવી છે.

કોઈ પણ ક્ત સત્કમર્ આચરતી જણાતી નથી. એક પણ
ન હ!” ગીતશા 14:1-3

13 “લોકો ું મોં ુલ્લી કબરો જે ું છે;
તેઓની જીભો જૂ બોલી રહ છે.” ગીતશા 5:9

“ઝેર ઓકતા સપ ની જમે તેઓ કડવી વાણી બોલતા ફરે છે;”
ગીતશા 140:3

14 “તેઓ ું મોં કડવાશ અને શ્રાપથી ભરે ું છે.” ગીતશા
10:7

15 “બીજા લોકોને ઈજા કરવા અને માર નાખવા લોકો હમેશા
તત્પર હોય છે;

16 તેઓ ાં ાં જાય છે ત્યાં વનાશ નોતરે છે અને
દ:ુખો ફેલાવે છે.

17 લોકોને શાં તનો માગર્ ૂઝતો જ નથી.” યશાયા 59:7-8
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18 “તેઓને દેવ પ્રત્યે આદર કે ડર નથી.” ગીતશા 36:1
19 જાણીએ છ એ કે નયમશા જે કહે છે તે બાબતો એવા

માણસોને સંબોધીને કહેવામાં આવી છે કે જઓે નયમ હેઠળ
છે. આ બાબત તેમને કોઈ પણ બહાના કાઢતા અટકાવે છે.
તેથી આ ું વ દેવના ુકાદા સામે ઉઘાડુ પડ જશે. 20 શા
માટે? કારણ કે નયમશા જે ઈચ્છે છે તેના પાલન વડે કોઈ
પણ ક્ત દેવ આગળ ન્યાયી ઠર શકે ન હ કારણ નયમશા
આપણને માત્ર આપણા પાપોથી સભાન કરે છે.

કઈ ર તે દેવ લોકોને ઉદ્ધાર યોગ્ય બનાવે છે
21 નયમશા વના લોકોને સાચા બનાવવા માટે હવે દેવ પાસે

એક નવો માગર્ છે. અને એ નવો માગર્ દેવે આપણને બતા ો
છે. જૂના કરારે અને પ્રબોધકોએ આપણને આ નવા માગર્ વષે
અગાઉ કહે ું જ છે. 22 ઈ ુ ખ્રસ્તમાં જે લોકો વ ાસ રાખશે
તેમના ઉદ્ધાર માટે દેવ તેમને ન્યાયી બનાવશે. જે લોકો ખ્રસ્તમાં
વ ા ુ છે, એવા સૌ લોકોનો ઉદ્ધાર દેવ કરશે. 23 સઘળાએ
પાપ ક ુર્ છે તેથી દેવના મ હમા વષે સઘળા અ ૂરા છે. 24 દેવની
કૃપાથી લોકોને દેવ સાથે ન્યાયી બનાવાય છે. અને તે વના ૂલ્ય
ભેટ છે. ઈ ુ ખ્રસ્ત જે આપણને પાપમાંથી ુક્ત કરે છે તેના
દ્વારા આ પ ર ૂણર્ થાય છે. 25 દેવે ઈ ુને એવા માગર્ તર કે
આપ્યો જનેાથી વ ાસ દ્વારા લોકોના પાપોને માફ મળ છે.
દેવ ઈ ુના રક્ત દ્વારા માફ કરે છે. આના દ્વારા દેવે દશાર્ ું કે
તે ન્યાયી હતો. ારે ૂતકાળમાં થયેલા લોકોનાં પાપોને તેની
સહનશીલતાને લીધે તેણે દર ુજર કયાર્. 26 અને હવે આપણી
વચ્ચે ઈ ુને મોકલીને દેવ એ બતાવવા માગે છે કે દેવ જે કરે છે
તે સત્ય છે. દેવે આમ ક ુર્ જથેી તે ન્યાયો ચત ન્યાય આપતી
વખતે ઈ ુમાં જનેે વ ાસ છે તેને તે જ સમયે ન્યાયી ઠરાવશે.

27 તો પછ પોતાના માટે વડાઈ કરવા ું ાં ર ું? તે ું ાન
નથી. નયમશા જે કામની અપેક્ષા રાખે છે તેને અ ુસરવાથી
ન હ પણ વ ાસના માગ કે જમેાં વડાઈનો સમાવેશ થયેલ નથી.
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28 તો એ ું કેમ હશે? કારણ કે આપણે માનીએ છ એ કે
નયમ ુજબ મ ુષ્યો જે કઈ કરે છે તેને લીધે ન હ, પર ુ દેવમાં
વ ાસ દ્વારા જ દેવ આપણને ઉદ્ધારને યોગ્ય બનાવે છે. લોકો
નયમશા ની કરણીઓથી ન હ પણ વ ાસથી ન્યાયી ઠરે છે.
29 માત્ર યહૂ દઓનો જ દેવ નથી, બન-યહૂ દઓનો પણ તે દેવ છે.
30 દેવ માત્ર એક જ છે અને તે યહૂ દઓને તેમજ બનયહૂ દઓને
એમના વ ાસના આધારે ન્યાયી ઠરાવશ.ે 31 તેથી આપણે
વ ાસના માગર્ને અ ુસરવાથી, નયમશા થી દૂર રહ ને કાયર્
કરતા નથી. ના! તેને બદલે અમે તો નયમશા ને તે ું યોગ્ય

ાન આપીએ છ એ.

4
ઈબ્રા હમ ું દૃ ાંત

1 તો આપણા લોકોના ૂવર્જ ઈબ્રા હમ વષે આપણે ું કહ
શક એ છ એ? વ ાસ વષે તેઓ ું શી ા? 2 જે કામો
ઈબ્રા હમે કયાર્ એનાથી જ દેવે તેને ન્યાયી ઠરા ો હોત તો તેને
બડાશ મારવા ું બહા ું મળ જાત. પર ુ ઈબ્રા હમ દેવ આગળ
બડાશ માર શ ો ન હ. 3 ધમર્શા કહે છે: “ઈબ્રા હમ દેવમાં
માનતો હતો. અને દેવે તેના વ ાસનો સ્વીકાર કય . તે વ ાસે
ઈબ્રા હમને દેવ સાથે ન્યાયી ઠરા ો.”✡

4 ારે કોઈ ક્ત કામ કરે છે, ત્યારે એને આપવામાં આવતો
પગાર બ ક્ષસ તર કે અપાતો નથી. તે જે પગાર મળે છે તે તેનાં
કામની કમાણી છે. 5 પર ુ મ ુષ્ય એ ું કોઈ પણ કામ કર શકતો
નથી કે જે તેને દેવ સાથે ન્યાયી ઠરાવી શકે. તેથી તે માણસે દેવમાં
વ ાસ રાખવોજ જોઈએ. પછ જ દેવ તે ક્તના વ ાસનો
સ્વીકાર કરે છે અને તે વ ાસ તેને દેવ સાથે ન્યાયી ઠરાવે છે.
દેવ એક છે જે અધમ ને પણ ન્યાયી બનાવે છે. 6 દાઉદે આ જ
વાત કહ છે. દાઉદે ક ું છે કે કોઈ ક્તએ કેવાં કેવાં કામો
કયાર્ છે એ જોયા વગર દેવ ારે તેને એક સારા માણસ તર કે
સ્વીકાર લે છે.
✡ 4:3: ઉલ્લેખઃ ઉ . 15:6
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7 “તેને ધન્ય છે.
ારે લોકોના અપરાધો માફ કરાય છે,

અને જઓેનાં પાપો ઢકાઈ જાય છે, તેઓને ધન્ય છે!
8 અને ારે પ્ર ુ કોઈ ક્તને લેખે પાપ ન હ ગણીને સ્વીકાર

લે છે ત્યારે,
તે માણસને ધન્ય છે!” ગીતશા 32:1-2

9 તો ું જે યહૂ દઓએ ુ ત કરાવી છે તેઓને જ આ
આનંદની અ ુ ૂ ત થાય છે? કે પછ , જમેણે ુ ત કરાવી નથી
એમને પણ એવો આનંદ પ્રાપ્ત થશે? એટલા માટે મેં અગાઉથી
ક ું છે કે દેવે ઈબ્રા હમના વ ાસને સ્વીકાય અને તે વ ાસે
જ તેને દેવ પ્રા પ્ત માટે ન્યાયી ઠરા ો. 10 તો આ કેવી ર તે
થ ું? ઈબ્રા હમે તેની ુ ત કરાવી તે પહેલા કે ત્યાર પછ દેવે
તેનો સ્વીકાર કય ? તેની ુ ત પહેલા જ દેવે તેને સ્વીકાર
લીધો હતો. 11 ઈબ્રા હમ ારે ુ ત વગરનો હતો ત્યારે તે
વ ાસના માગ દેવ સાથે ન્યાયી થયો હતો. તે સા બત કરવા
માટે પાછળથી તેણે ુ ત કરાવી. આ ર તે ઈબ્રા હમ જે બધા
લોકોએ ુ ત નથી કરાવી તેના ૂવર્જ છે તેથી દેવે આ લોકોને
દેવ સાથે ન્યાયી હોવાની માન્યતા આપી છે. 12 જે લોકોની
ુ ત કરવામાં આવી છે તેમનો ૂવર્જ પણ ઈબ્રા હમ જ છે.

માત્ર તેઓની ુ તને કારણે ઈબ્રા હમને પતા ું ાન મ ું નથી.
આપણા ૂવર્જ ઈબ્રા હમ ુ ત પહેલા જે વ ાસ ઘરાવતો હતો,
એ ું વ ાસભ ુર્ જીવન જો તેઓ જીવે તો જ ઈબ્રા હમ તેમનો
પતા ગણાય.

વ ાસથી દેવની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે
13 ઈબ્રા હમ અને તેના વંશજોને નયમના પાલનથી ન હ પણ

વ ાસથી દેવ સાથે ન્યાયી ઠરા ા હતા. તેથી દેવ ું વચન
મ ું કે આખી દુ નયાની સ ૃ દ્ધ અને ુખ તેને વારસામાં મળે.
14 દેવના વચન પ્રમાણે ધમર્શા ને અ ુસરવાથી જ જો લોકોને
બ ું વારસામાં મળ જ ું હોય, તો પછ વ ાસ ું કોઈ ૂલ્ય
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નથી. અને એ ર તે ઈબ્રા હમને મળે ું વચન પણ નરથર્ક છે.
15 શા માટે? કેમ કે નયમ ું લક્ષણ એ છે કે ારે તે ું પાલન
કરવામાં આવ ું નથી, ત્યારે દેવનો કોપ ઉતરે છે. પર ુ જો
નયમ ું અ સ્તત્વ જ ન હોય તો, તે ું ઉલ્લંઘન કરવાનો પ્ર
ઉપ ત થતો જ નથી.

16 આમ લોકો દેવ ું વચન વ ાસ દ્વારા મેળવે છે. દેવે
વ ાસનો માગર્ ૂચ ો છે, તેથી તે સઘળાંને વના ૂલ્યે ભેટ
તર કે આપી શકાય. તેથી ઈબ્રા હમના બધા વંશજોને દેવ ું વચન
વના ૂલ્ય ભેટ છે. તે એમ નથી કે દેવની કૃપા માત્ર નયમ પ્રમાણે
જીવનારા માટે જ છે. કોઈ પણ માણસ કે જે ઈબ્રા હમના જમે
વ ાસથી જીવે છે તેને પણ વચન મળ શકે છે. ઈબ્રા હમ
આપણા સૌને ૂવર્જ છે. 17 શા ોમાં લખે ું છે એ પ્રમાણ,ે “મેં
તને અનેક પ્રજાઓનો પતા બના ો છે.”✡ દેવની સાક્ષીએ આ
વાત સત્ય છે. ઈબ્રા હમે દેવ પર વ ાસ કય તે દેવ કે જે
ૂએલાઓને સજીવન કરે છે, અને જે વસ્ ુઓ કે ઘટનાઓ હજી
ુધી બની નથી તેને પ્રગટ કરનાર છે.
18 ઈબ્રા હમને ત્યાં બાળકો થાય એવી કોઈ આશા ન હતી.

પર ુ ઈબ્રા હમને દેવમાં વ ાસ હતો, અને આશા સેવવા ું તેણે
ચા ુ રા ુ.ં તેથી જ તો ઘણી પ્રજાઓનો તે ૂવર્જ થયો. દેવે
તેને ક ું હ ુ,ં “તને ઘણાં વંશજો મળશ.ે” ✡ 19 ઈબ્રા હમ ારે
લગભગ સો વષર્નો થયો, ત્યારે તે બાળકોના પતા બનવાની ઉંમર
વતાવી ૂ ો હતો. વળ , તેણે આ જાણ્ ું કે સારા ને બાળકો
થાય એવી કોઈ શ તા ન હતી. તે પોતાના દૃઢ વ ાસમાંથી
જરા પણ ડગ્યો ન હ. 20 દેવ ું વચન ધ્યાનમાં રાખીને તેણે
અ વ ાસથી સંદેહ આણ્યો ન હ પણ દેવનો મ હમા કય અને
ધીમે ધીમે તેનો વ ાસ દૃઢ બનતો ગયો. તેણે હમેશા દેવની
સ્ ુ ત કર . 21 ઈબ્રા હમને મનમાં ખાતર હતી જ કે દેવે જે વચન
આપ્ ું છે તે પ ર ૂણર્ કરવા દેવ સં ૂણર્પણે સમથર્ છે. 22 તો
આમ, “દેવે ઈબ્રા હમના વ ાસનો સ્વીકાર કય અને એ વ ાસે
✡ 4:17: ઉલ્લેખઃ ઉ . 17:5 ✡ 4:18: ઉલ્લેખઃ ઉ . 15:5
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જ ઈબ્રા હમને દેવ સાથે ન્યાયી બના ો.”✡ 23 (“તેને ન્યાયી
ગણવામાં આ ો.”) એ શ ો માત્ર ઈબ્રા હમ માટે જ લખવામાં
આ ા ન હતા. 24 પણ આપણા પ્ર ુ ઈ ુને મરણમાંથી સજીવન
કરનાર દેવ પર જઓે વ ાસ કરે છે તેઓને માટે પણ એ જ
શ ો લખેલા છે. અને આપણે તે દેવમાં વ ાસ કર એ છ એ.
25 આપણા પાપોને લીધે ઈ ુને મરણને સ્વાધીન કરવામાં આ ો,
અને આપણે દેવની સાથે ન્યાયી થઈએ તે માટે તેને ૃત્ ુમાંથી
ઊઠાડવામાં આ ો.

5
દેવ સાથે ન્યાયી

1 આપણા વ ાસને કારણે આપણે દેવ સાથે ન્યાયી થયા
છ એ. તેથી, આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા દેવ સાથે આપણો
ુલેહ-શાં તનો સંબંધ ા પત થયો છે. 2 હાલમાં આપણે જે

આનંદ અ ુભવીએ છ એ તે કૃપામાં વ ાસ દ્વારા ઈ ુએ આપણને
આપ્યો છે. આપણે દેવના મ હમામાં ભાગીદાર થઈ ું તે આશા
માટે આપણને ગવર્ છે. 3 આ બાબતમાં જે કઈ વપ ઓ છે
તેનો આપણે સ્વીકાર કરેલો જ છે. આપણે આ વપ ઓને
આનંદ ૂવર્ક શા માટે સ્વીકાર એ છ એ? કારણ કે આપણે જાણીએ
છ એ કે આ વપ ઓ, જ આપણને વધારે ધીરજવાન બનાવે
છે. 4 આપણી ધીરજ, એ આપણી દૃઢ મ મતાની સા બતી છે.
આ સા બતી આપણને આશા આપે છે. 5 આ આશા આપણને
કદ પણ નરાશ ન હ કરે એ કદ પણ નષ્ફળ ન હ જાય. એમ
શા કારણ?ે કેમ કે દેવે આપણા હૃદયમાં તેનો પ્રેમ વહેવડા ો
છે. “પ વત્ર આત્મા” દ્વારા દેવે આપણને આ પ્રેમ અપર્ણ કય
છે. દેવ તરફથી ભેટરૂપે એ “પ વત્ર આત્મા” આપણને પ્રાપ્ત થયો
છે.

6 ખ્રસ્તના રક્તથી આપણે દેવ સાથે ન્યાયી થયા છ એ. આપણે
ારે ૂબ નબર્ળ હતા ત્યારે આપણા માટે ખ્રસ્ત ૃત્ ુ પામ્યો.

આપણે દેવથી વ ુખ જીવન જીવી ર ા હતા, ત્યારે યોગ્ય સમયે
✡ 4:22: ઉલ્લેખઃ ઉ . 15:6
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ખ્રસ્ત આપણા વતી ૃત્ ુ પામ્યો. 7 બીજો કોઈ માણસ ગમે
એટલો સારો હોય તો પણ એ ું જીવન બચાવી લેવા કોઈ મર
જાય એવી ક્ત ભાગ્યે જ જોવા મળે. કોઈ માણસ બહુજ
સારો હોય તો તેના માટે બીજો કોઈ માણસ કદાચ મરવા તૈયાર
થઈ જાય. 8 પર ુ આપણે ારે પાપી હતા, ત્યારે આપણા
વતી ખ્રસ્ત મરણ પામ્યો. દેવ આપણા પર ુષ્કળ પ્રેમ કરે છે,
એ વાત દેવે આ ર તે દશાર્વી.

9 ખ્રસ્તના રક્ત દ્વારા આપણે દેવ સાથે ન્યાયી થયા. આમ
ખ્રસ્ત દ્વારા જ દેવના કોપથી આપણે ચો સ બચી જઈ ુ.ં 10 હુ
એમ કહેવા માં ુ છુ કે ારે આપણે દેવથી વ ૂખ હતા, ત્યારે
દેવે પોતાના દ કરાના ૃત્ ુ દ્વારા આપણને મત્રતા બક્ષી. ારે
હવે આપણે દેવના મત્રો છ એ ત્યારે તે આપણને સૌને તેના
દ કરાના જીવન દ્વારા બચાવશ.ે 11 હાલમાં આપણે જે આનંદ
અ ુભવીએ છ એ તે કૃપામાં વ ાસ દ્વારા ઈ ુએ આપણને
આપ્યો છે. આપણે દેવના મ હમામાં ભાગીદાર થઈ ું તે આશા
માટે આપણને આનંદ છે.

આદમ અને ખ્રસ્ત
12 એક માણસના (આદમના) લીધે આ જગતમાં પાપ પેઠુ.

પાપ દ્વારા ૃત્ ુ પણ આ ું. આ જ કારણે સૌ લોકોને મર ું
જ પડશે-કેમકે સઘળાએ પાપ ક ુ છે. 13 ૂસાના નયમશા
અગાઉ આ દુ નયામાં પાપ ું અ સ્તત્વ હ ુ.ં પર ુ ાં ુધી કોઈ
નયમશા જ ન હોય ત્યાં ુધી દેવ લોકોને પાપના અપરાધી
ગણતો નથી. 14 પર ુ આદમથી ૂસા ુધીના સમયગાળા દરમ્યાન
સૌ લોકો ૃત્ ુ પામ્યા હતા. દેવના આદેશ ું ઉલ્લંઘન કરવાના
પાપને કારણે આદમ ૃત્ ુ પામ્યો હતો. પર ુ જે લોકોએ આદમની
જમે પાપ કયાર્ ન હતાં તેમને પણ મર ું પ ુ.ં
આદમ ભ વષ્યમાં આવનાર ખ્રસ્તની પ્ર તચ્છાયારૂપ હતો.

15 એક માણસના પાપના કારણે ઘણા લોકો ૃત્ ુ પામ્યા. પર ુ
દેવે લોકો પર જે કૃપા કર તે ઘણી વધારે હતી. પર ુ ઘણા
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લોકોને જીવનદાન મ ું. જે એક માણસ એટલે ઈ ુ ખ્રસ્તની
કૃપાથી ઘણાના ઉપર દેવની કૃપા તથા દાન થયાં છે, જથેી જે ું
પાપ છે તે ું કૃપાદાન છે એમ નથી. 16 આદમે એક પાપ ક ુ કે
તરત જ તેને અપરાધી ઠરાવવામાં આ ો. પર ુ દેવની બ ક્ષસની
વાત તો કાંઈ જુદ જ છે. અનેક પાપો થયાં પછ દેવની બ ક્ષસ
મળ . એ બ ક્ષસ તો એવી છે કે જે લોકોને દેવ સાથે ન્યાયી
બનાવે છે. 17 એક માણસનાં પાપથી મરણે સઘળાં પર રાજ
ક ુ, પણ હાલ કેટલાએક લોકો દેવની ૂણર્ કૃપા મેળવે છે, અને
દેવ સાથે ન્યાયી થવાની ભેટ મેળવે છે. હજુ પણ આ લોકો ઈ ુ
ખ્રસ્ત દ્વારા ૂબ ખાતર ૂવર્ક ખરુ જીવન મેળવશે.
18 આમ આદમ ું એક જ પાપ સવર્ માણસો માટે ૃત્ ુદડ

લા ુ.ં પર ુ એ જ ર તે ખ્રસ્તે એક જ ન્યાયી કૃત્યને કારણે
બધા લોકોને દેવ સાથે ન્યાયી ઠેર ા. 19 એક માણસે દેવના
આદેશ ું ઉલ્લંઘન ક ુ અને તેના પ રણામે અનેક લોકો પાપમાં
પડ્યા. પર ુ એ જ ર તે એક માનવે દેવનો આદેશ પ વત્ર અને
ધા મક ર તે પાળ બતા ો. અને તેના પ રણામે અનેક લોકો દેવ
સાથે ન્યાયી બનશ.ે 20 લોકો વધારે પાપ કરે તે માટે નયમશા
દાખલ કરવામાં આ ો હતો. પર ુ જમે જમે લોકો વ ુ ને વ ુ
પાપ કરતા ગયા, તેમ તેમ દેવ વ ુ ને વ ુ કૃપા કરવા લાગ્યો.
21 પાપ શ તર કે ૃત્ ુનો ઉપયોગ કર ું હ ુ.ં દેવે લોકો પર
ુષ્કળ દયા કર તેથી દેવની કૃપા ું શાસન થશે અને પ્ર ુ ઈ ુ દ્વારા

લોકો ન્યાયી ઠરશ.ે આમ આપણા પ્ર ુ ઈ ુ દ્વારા અનંતકાળ ું
જીવન મળશ.ે

6
પાપમાં ૂએલા પણ ખ્રસ્તમાં જીવન

1 તો તમે ું એમ માનો છો કે આપણે પાપ કરવા ું ચા ુ
રાખ ું જોઈએ, જથેી દેવની વ ુ ને વ ુ કૃપા આપણા પર ઉતરે?
2 ખરેખર, ના! આપણે આપણા પાપમય જીવન માટે ૃત્ ુ પામ્યા
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છ એ. તો પછ પાપી જીવન જીવવા ું આપણે કેવી ર તે ચા ુ
રાખી શક એ? 3 ારે આપણે બા પ્તસ્મા પામ્યા હતા ત્યારે
આપણે સૌ ખ્રસ્ત ઈ ુ સાથે એકરૂપ થયા હતા, એ તમે ું
ૂલી ગયા છો? આપણા બા પ્તસ્માથી આપણે તેના ૃત્ ુ સાથે

ભાગીદાર બન્યા હતા. 4 કારણ કે ારે આપણું બા પ્તસ્મ થ ું
ત્યારે આપણે પણ તેની સાથે મરણમાં દટાયા અને તેના ૃત્ ુમાં
ભાગીદાર થયા. આ ર તે બાપના મ હમાથી જમે ખ્રસ્ત ૃત્ ુમાંથી
ઊભો થયો તેમ આપણે પણ ઊભા થઈ શક ું અને ન ું જીવન
જીવી ું.

5 ખ્રસ્ત ૃત્ ુ પામ્યો, અને આપણે પણ આપણા ૃત્ ુથી
ખ્રસ્ત સાથે જોડાયા છ એ. તેથી જમે ખ્રસ્ત ૃત્ ુમાંથી ફર
ુનરૂત્થાન પામ્યો તેમ આપણે પણ ૃત્ ુમાંથી ફર ુનરૂત્થાન

પામીને તેની સાથે જીવનમાં એકરૂપ થઈ ુ.ં 6 આપણે જાણીએ
છ એ કે વધસ્તંભ પર ખ્રસ્તના ૃત્ ુની સાથે જ આપણા જૂનાં
માણસપણાનો અંત આ ો હતો. આપણા પાપમય ૂતકાળની
કોઈ અસર નવા જીવન પર ન પડ,ે અને (વળ પાછા) આપણે
પાપના ુલામ ન બનીએ માટે આમ થ ુ.ં 7 જે કોઈ ક્ત ૃત્ ુ
પામે છે તો તેને ૃત્ ુની સ ામાંથી ુક્ત કરવામાં આવે છે.

8 આપણે ખ્રસ્તની સાથે ૃત્ ુ પામ્યા તેથી આપણે માનીએ
છ એ કે આપણે તેની સાથે ન ુ જીવન પામી ું. 9 ૃત્ ુમાંથી
ખ્રસ્તને ુનર્જી વત કરવામાં આ ો હતો. આપણે જાણીએ છ એ
કે તે હવે ફર થી કદ ૃત્ ુ પામી શકશે ન હ. હવે તેના પર
ૃત્ ુની કોઈ સ ા નથી. 10 હા, ારે ખ્રસ્ત ૃત્ ુ પામ્યો ત્યારે

તે જ સમયે ૃત્ ુની સ ાને પરાસ્ત કરવા મય હતો તે સદાને
માટે ૂર ું હ ું. હવે તે જીવે છે, એટલે દેવના સંબંધમાં તે જીવે
છે. 11 એ જ પ્રમાણ,ે તમાર ઉપર પણ પાપની સ ાનો હવે
અંત આ ો છે. અને ખ્રસ્ત ઈ ુ દ્વારા દેવ-પ્રા પ્ત સારુ તમે હવે
જીવંત છો, એ ું તમાર જાત વષે તમે વચારો.

12 તમારા મર્ત્ય શર રમાં પાપને રાજ કરવા ન દો અને તમાર
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પાપની દવુાર્સનાને આધીન થશો ન હ. તમારુ પાપ ુક્ત શર ર જો
તમને પાપકમર્ કરવા પ્રેર ું હોય તો તમારે એનાથી ગેરમાગ દોરવાઈ
જ ું ન હ. 13 પાપકમર્માં તમારા શર રનાં અવયવોને સમ પત ન
કરો. અ ન કાય કરવાના સાધન તર કે તમે તમારાં શર રોનો
ઉપયોગ ન કરો. પર ુ તમારે પોતે દેવને સમ પત થઈ જ ું
જોઈએ. જે લોકો મરણ પામીને પણ હવે ફર થી સજીવન થયા
છે એવા તમે થાવ. તમારાં શર રનાં અવયવો દેવને સમ પત કરો
જથેી ુભ કાય માટે એનો ઉપયોગ થાય. 14 હવે “પાપ” તમારો
“મા લક” થઈ શકશે ન હ. શા માટે? કેમ કે તમે નયમશા ના
બંધનમાં નથી. હવે તમે દેવની કૃપા હેઠળ જીવી ર ા છો.

ન્યાયીપણાના દાસ
15 તો આપણે ું કર ું જોઈએ? આપણે પાપ કરવા ું ચા ું

રાખ ું જોઈએ? કેમકે આપણને નયમ ું બંધન નથી, પણ આપણે
કૃપાને આધીન છ એ? ના! 16 સાચે જ તમે જાણો છો કે ારે
તમે કોઈની આજ્ઞા પાળવા તૈયાર થઈ જાઓ છો, ત્યારે તમે તે

ક્તના ખરેખર દાસ બની જાવ છો. જે ક્તની આજ્ઞા તમે
માનો છો તેના તમે દાસ છો. ગમે તો પાપને અ ુસરો અથવા
દેવની આજ્ઞા માથે ચડાવો. પાપ તો આધ્યા ત્મક ૃત્ ુને નોંતરે
છે. પર ુ જે દેવની આજ્ઞા પાળે છે તે દેવની સાથે ન્યાયી ઠરે
છે. 17 ૂતકાળમાં તમે પાપના દાસ હતા-તમારા પર પાપ ું
શાસન ચાલ ું હ ું, પર ુ દેવનો આભાર કે તમને જે (નૈ તક-
ધા મક સંસ્કારો) શીખવવામાં આ ા તેને તમે ૂણર્ અંત:કરણથી
સ્વીકાયાર્. 18 પાપમાંથી તમને ુક્ત કરવામાં આ ા છે, અને હવે
તમે ન્યાયપણાના દાસ છો. 19 જે દૃ ાંત લોકો જાણે છે તે દૃ ાંત
આપીને હુ તમને આ સમજાવવા પ્રયત્ન કર શ કારણ કે એ બ ું
સમજ ું તમારા માટે ક ઠન છે. તેથી હુ આ ર તે સમજા ું છુ.
ૂતકાળમાં તમે અ ુદ્ધતા અને અ ન ની સેવામાં તમારા શર રનાં

અવયવો અપર્ણ કયાર્ હતા. તમે દુ તામાં જ જીવતા હતા. તમે
હવે તમારાં અવયવોને પ વત્રતાને અથ ન્યાયીપણાના દાસ તર કે
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ુપ્રત કરો અને પછ તમે ફક્ત દેવ માટે જ જીવવા શ ક્તમાન
થશો.

20 ૂતકાળમાં તમે પાપના દાસ હતા, અને તમે ન્યાયીપણાના
અંકુશથી સ્વતંત્ર હતા. 21 તમે જે અ ન કાય કયાર્ હતા,ં એ
માટે હવે તમે શરમ અ ુભવો છો. ું એ અ ન કાય તમને
કોઈ લાભદાયી હતાં ખરાં? ના. એવાં કાય તો માત્ર આધ્યા ત્મક
ૃત્ ુ જ લાવી શકે છે. 22 પર ુ હવે તમે પાપની ુલામીમાંથી
ુક્ત થઈને દેવના દાસ થયા છો. અને આ (પ રવતર્ન) તમને

એ ું જીવન આપશે કે જે માત્ર દેવને જ સમ પત હોય. અને
એના દ્વારા તમને અનંતજીવન પ્રાપ્ત થશે. 23 ારે લોકો પાપ
કરે છે, ત્યારે પાપ ું વેતન-મરણ કમાય છે. પર ુ દેવ તો આપણા
પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા લોકોને અનંતજીવનની બ ક્ષસ આપે છે.

7
લ ું દૃ ાંત

1 ભાઈઓ અને બહેનો, તમે ૂસાના નયમશા ને સમજો છો.
તેથી સાચેજ તમે જાણો છો કે કોઈ ક્ત ાં ુધી જી વત
હોય છે ત્યાં ુધી જ નયમશા ની સ ા એના પર ચાલે છે.
2 હુ તમને એક દૃ ાંત આપીશ: પર ણત ી ાં ુધી તેનો
પ ત જીવતો હોય ત્યાં ુધી તેની સાથે રહેવા બંધાયેલી હોય
છે. પર ુ જો તે ીનો પ ત મરણ પામે તો, પછ પ ત સાથેના
સંબંધને લગતા નયમથી તે સ્વતંત્ર થાય છે. 3 પર ુ જે ીનો
પ ત જીવતો હોય અને જો તેની પત્ની બીજા ુરુષ સાથે લ
કરે, તો નયમશા કહે છે તેમ, તે ી ભચારની અપરાધી
બને છે. પર ુ જો એ ીનો પ ત ૃત્ ુ પામ,ે તો પછ લ ના
નયમમાંથી તે ીને ુક્ત કરવામાં આવે છે. આમ, પ તના ૃત્ ુ
પછ જો તે ી બીજા ુરુષ સાથે લગ્ર કરે તો તે ભચારનો
અપરાધ ગણાતો નથી.

4 એ જ પ્રમાણ,ે મારા ભાઈઓ તથા બહેનો, ખ્રસ્તના શર રની
સાથે જ તમારા જૂના શર ર ું ૃત્ ુ થ ું છે. હવે તમે નયમના
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બંધનમાંથી ુક્ત થયા છો. હવે તમે એક માત્ર એવા ખ્રસ્તના
શષ્ય થયા છો, જે ૃત્ ુમાંથી ઊભો થયો હતો. હવે આપણે
ખ્રસ્તના શષ્ય થયા છ એ. જથેી કર ને દેવની સેવામાં આપણો
ઉપયોગ થઈ શકે. 5 ૂતકાળમાં તો આપણે ારે દૈ હક
હતા, ત્યારે પાપ વાસનાઓને આધીન હતા. અને આપણે જે
પાપ કયાર્ તે આપણા માટે આધ્યા ત્મક ૃત્ ુ નોતરતા હતા.
6 ૂતકાળમા,ં નયમશા ે આપણને કેદ ઓની જમે બાંધી રા ા
હતા. હવે આપણા જૂના નયમશા ો નાશ પામ્યા છે. અને તેથી
નયમશા ના બંધનમાંથી આપણને હવે ુક્ત કરવામાં આ ા છે.
લે ખત નયમોની જૂની પધ્ધ થી ન હ, પર ુ હવે નવીન પધ્ધ
પ્રમાણે આપણે દેવની સેવા કર એ છ એ. પ વત્ર આત્માની સાતે
આપણે હવે નવી પધ્ધ પ્રમાણે દેવની સેવા કર એ છ એ.

પાપની વરૂદ્ધ આપણે સંઘષર્
7 ત્યારે આપણે ું કહ એ, ું નયમ પાપરૂપ છે? ના, કદ

ન હ. પર ુ નયમ વગર મેં પાપ જાણ્ ું ના હોત, કારણ કે જો
નયમશા ે ક ું ન હોત કે લોભ ન રાખ, તો મેં લોભ જાણ્યો
ના હોત. “તમારે બીજાઓની મા લક ની વસ્ ુઓની ઈચ્છા કરવી
જોઈએ ન હ.” 8 પણ પાપને તક મળવાથી આજ્ઞા વડે મારામાં
સઘળા પ્રકારની અ ન ઈચ્છાઓ ૂણર્ કરવા મને લલચા ો.
મારામાં પાપ પેઠુ. કારણ કે નયમ વના પાપ નજીર્ વ છે.
9 નયમશા ું મને જ્ઞાન થ ું તે પહેલાં પણ હુ તેના વગર
જીવતો હતો. પર ુ જવેો નયમનો આદેશ મને મ ો કે તરત
જ પછ થી મારામાં પાપ સજીવન થ ુ.ં 10 અને આમ પાપના
કારણે મારુ આધ્યા ત્મક ૃત્ ુ થ ુ.ં એ આદેશનો હે ુ મને જીવન
બક્ષવાનો હતો, પર ુ મારા માટે એ આદેશ ૃત્ ુ લા ો. 11 મને
પાપે આજ્ઞાનો ઉપયોગ કર ૂખર્ બનાવવાનો રસ્તો શોધ્યો. પાપે
મારા આ ત્મક મરણને માટે આજ્ઞાનો ઉપયોગ કય .

12 આમ, નયમશા તો પ વત્ર છે જ, અને આજ્ઞા પણ
પ વત્ર, ન્યાયી અને સાર છે. 13 તો આનો અથર્ ું એવો થાય
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કે જે કઈક સારુ છે તે જ મારા માટે ૃત્ ુ લા ુ?ં ના! પર ુ
પાપે જે મારુ ૃત્ ુ લાવી શકે તેવા સારાપણાનો ઉપયોગ કય .
આમ એટલા માટે બન્ ું કે પાપ ું ખરુ સ્વરૂપ પ્રગટ થઈ શકે.
અને તેના બધા અ ન ોમાં પાપ બતાવી શકાય આ બ ું આજ્ઞા
દ્વારા જ થ ું હ ુ.ં

માનવ (હૃદય) માં સંઘષર્
14 આપણે જાણીએ છ એ કે નયમ આધ્યા ત્મક છે. પર ુ હુ

આધ્યા ત્મક નથી. જાણે કે હુ તેનો સેવક હોઉં તેમ પાપ મારા
પર સ ા ચલાવે છે. 15 હુ જે કોઈ કામો કરુ છુ, તે સમજી
શકતો નથી. તેથી જે સારાં કામો કરવાની માર ઈચ્છા છે, તે હુ
કર શકતો નથી. અને જે ખરાબ કામો કરવા ું હુ ધ ારુ છુ
તે હુ કરુ છુ. 16 ત્યારે હુ જે ઈચ્છતો નથી તે જો હુ કરુ છુ,
તો હુ નયમ વષે ક ૂલ કરુ છુ કે તે સારો છે. 17 પર ુ આ
ખરાબ કામો કરનાર ખરેખર હુ નથી. મારામાં રહે ું પાપ ખરાબ
કામો કરે છે. 18 હા, હુ જાણું છુ કે મારામાં એટલે મારા દેહમાં
કઈ જ સારુ વસ ું નથી. મારો કહેવાનો અથર્ એ છે કે મારા
અ સ્તત્વનો જે અંશ આધ્યા ત્મક નથી, તેમાં કોઈ સારાપણાનો
સમાવેશ નથી. માર ઈચ્છા તો એવી છે કે હુ સારાં જ કામો
કરુ. પર ુ હુ તે કરતો નથી. 19 મારે જે સારાં કામો કરવાં છે
તે હુ કરતો નથી. તેને બદલે જે ખરાબ કામો જે મારે નથી કરવાં
તે મારાથી થઈ જાય છે. 20 તેથી જે કામો મારે કરવાં નથી, તે
જો મારાથી થઈ જતાં હોય, તો એવાં કામો કરનાર ખરેખર હુ
નથી. મારામાં રહે ું પાપ એ બધાં ખરાબ કામો કરે છે.

21 તેથી મેં આ સદ્ધાંત શોધ્યો. ારે હુ સારુ કરવા ઈચ્છુ
છુ ત્યારે ૂડુ જ ઉપલબ્ધ હોય છે. 22 દેવના નયમમાં હુ
અંતરના ઊડાણમાં ૂબ ુખી છુ. 23 પર ુ મારા શર રમાં કોઈ
જુદો જ નયમ કાયર્ કરતો જોઉ છુ. માન સક સ્તરે મારા મનમાં
જે નયમનો સ્વીકાર થયો છે તેની સામે પેલો શાર રક સ્તર પર
ચાલતો નયમ ુદ્ધ છેડે છે. મારા શર રમાં ચાલતો એ નયમ
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તે પાપનો નયમ છે, અને એ નયમ મને એનો કેદ બનાવે છે.
24 તેથી હુ દ:ુખી છુ! મારા માટે ૃત્ ુ લાવનાર આ શર રથી મને
કોણ બચાવશ?ે 25 દેવ જ મને બચાવશ!ે આપણા પ્ર ુ ઈ ુ
ખ્રસ્ત દ્વારા હુ તેનો આભાર મા ું છુ!
આમ મારા મનમાં હુ માર જાતે દેવના નયમને અ ુસરુ છુ.

પણ મારા પાપમય સ્વભાવથી હુ પાપના નયમનો દાસ છુ.

8
આત્મામાં જીવન

1 તેથી હવે જે લોકો ખ્રસ્ત ઈ ુમાં છે, તેઓને અપરાધી
ઠરાવવામાં આવતા નથી. 2 મને શા માટે અપરાધી ઠરાવવામાં
આ ો નથી? કારણ કે ખ્રસ્ત ઈ ુમાં આત્માનો જે નયમ જીવન
લાવે છે તેણે મને પાપના તથા મરણના નયમથી ુક્ત કય છે.
3 આપણી પાપમય જાતે નયમને બનઅસરકારક બના ો. જે
નયમ ન કર શકે તે દેવે ક .ુ બીજા લોકો માનવજીવનનો
ઉપયોગ પાપકમર્માં કરે છે. પણ દેવે તેના દ કરાને માનવજીવનના
રૂપમાં ૃથ્વી પર પાપ માટે પોતાને મતને બ લદાન અપર્ણ કરવા
મોકલ્યો. આમ પાપનો નાશ કરવા દેવે માનવજીવનનો ઉપયોગ
કય . 4 આપણા જીવનમાં નયમની પ ર ૂણર્તાના હે ુ માટે દેવે
આમ ક ુ. હવે આપણે આપણી પાપમય જાતના હુકમ પ્રમાણે
જીવતા નથી. પણ હવે આપણે આત્માને અ ુસર ને જીવીએ
છ એ.

5 ફક્ત પાપમય દવુાર્સનાઓની જ ઈચ્છાઓ વષે જે લોકો
વચારે છે, તે પાપમય દવુાર્સનાઓને અ ુસર ને જીવે છે. પણ જે
લોકો આત્માને અ ુસરે છે તેઓ હમેશા આત્મા તેમની પાસે જે
કરવાની અપેક્ષા રાખે છે તેનો વચાર કરે છે. 6 જો કોઈ ક્તના
વચારો પર તેના દૈ હક મનનો કા ૂ હશ,ે તો તે ું આધ્યા ત્મક
ૃત્ ુ છે. પર ુ જો કોઈ ક્તના વચારો પર આત્માનો કા ૂ

હોય તો ત્યાં જીવન તથા શાં ત હોય છે. 7 આ સત્ય કેમ છે?
જો કોઈ ક્તના વચારો પર તેના દૈ હક મનનો કા ૂ હશે તો
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તે ક્ત દેવથી વ ુખ છે. એવી ક્ત દેવનો નયમ પાળવાનો
ઈન્કાર કરે છે. અને ખરેખર તો એવી ક્ત દેવનો આદેશ પાળ
શકતી નથી. 8 જે લોકો દૈ હક છે તેઓ દેવને પ્રસ કર શકતા
નથી.

9 પર ુ તમારા પર દૈ હક મનની સ ા નથી. જો દેવનો આત્મા
તમારામાં ખરેખર વસતો હોય તો તમારા પર આત્માની સ ા ચાલે
છે, પર ુ જો કોઈ ક્તના હૃદય પર ખ્રસ્તના આત્માનો પ્રભાવ
ન હ હોય, તો ખ્રસ્ત પાસે તે ું ાન નથી. 10 પાપને કારણે
તમારુ શર ર મરે ું છે. પર ુ જો તમારામાં ખ્રસ્ત (વસતો) હશ,ે
તો આત્મા તમને જીવન આપશે, કેમ કે તમને દેવ સાથે ન્યાયી
ઠરાવવામાં આ ા છે. 11 જો દેવે ઈ ુને ૃત્ ુમાંથી ઊઠાડ્યો,
અને જો દેવનો આત્મા તમારામાં વસતો હશે, તો તમારા મર્ત્ય
શર રોને પણ તે ન ું જીવન આપશે. ખ્રસ્તને ૃત્ ુમાંથી ઊઠાડનાર
એક માત્ર દેવ છે. અને એ જ ર તે તમારામાં રહેતો તેનો પ વત્ર
આત્મા દ્વારા તમારા નાશવંત શર રોને જીવન આપશે.

12 તેથી, મારા ભાઈઓ અને બહેનો, આપણે આપણાં
પાપાત્માઓની સ ા આપણા પર ન જ ચાલવા દેવી જોઈએ.
આપણાં પાપી શર રોની ઈચ્છાઓ કે વાસનાઓથી દોરવાઈને
આપણે જીવ ું જોઈએ જ ન હ. 13 જો તમારા પાપી સ્વભાવની
વાસનાઓ સંતોષવા તમે ખરાબ કામો પાછળ તમારા જીવનનો
ઉપયોગ કરશો, તો તમારુ ૃત્ ુ થશે જ. પર ુ શર રનાં કામોને
માર નાખવા જો તમે આત્માનો ઉપયોગ કરશો તો તમને સા ું
જીવન પ્રાપ્ત થશે.

14 દેવનાં સાચાં સંતાનો એ છે કે જઓે દેવના આત્મા ું
માગર્દશર્ન સ્વીકારે છે. 15 જે આત્મા આપણને પ્રાપ્ત થયો છે તે
કોઈ સામાન્ય આત્મા નથી કે જે આપણને ફર થી દાસ બનાવીને
ભયભીત કરશે. જે આત્મા આપણને પ્રાપ્ત થયો છે, તે આપણને
દેવનાં સંતાનો બનાવે છે. અને એ ભાવનાથી જ તો આપણે
દેવને “ પતા, પ્રય પતા,” કહ ને બોલાવીએ છ એ. 16 આપણા
આત્માની સાથે એ જ આત્મા સાક્ષી આપે છે કે આપણે દેવનાં
સંતાનો છ એ. 17 જો આપણે દેવનાં સંતાનો હોઈ ુ,ં તો દેવ
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પોતાનાં માણસોને જે આશીવાર્દ આપે છે, તે આપણને પણ
મળશે. આ આશીવાર્દો દેવ તરફથી આપણને મળશ.ે ખ્રસ્તની
સાથે સાથે આપણને પણ એ આશીવાર્દ પ્રાપ્ત થશ.ે પર ુ ખ્રસ્તે
જે દ:ુખો સહન કયાર્ હતાં, તેમ આપણે પણ સહન કરવાં જ
પડશે. તો જ, ખ્રસ્તની જમે આપણને પણ મ હમા પ્રાપ્ત થશે.

ભ વષ્યમાં આપણને મ હમા મળશે
18 હમણાં આપણે દ:ુખો સહન કર ર ા છ એ. પર ુ

ભ વષ્યમાં આપણને જે મ હમા પ્રાપ્ત થવાનો છે તેની ુલનામાં
આપણાં અત્યારનાં દ:ુખો કઈ જ નથી. 19 દેવે સજલી દરેક
વસ્ ુ એ સમયની ઉ ેજના ૂવર્ક રાહ જોઈ રહ છે કે ારે
દેવ દુ નયાને બતાવી દેશે કે તેનાં (સાચાં) સંતાનો કોણ છે એ
ઘટના ઘટે એની આખા જગતને આ ુરતા છે. 20 દેવે જે દરેક
વસ્ ુ સર્જી તે દરેક વસ્ ુ જાણે નરથર્કતાને આધીન હોય તેમ તેને
બદલી નાખવામાં આવી. તેને બદલવાની ઈચ્છા ન હતી. પર ુ
દેવે તેમાં પ રવતર્ન કરવાનો નણર્ય કય . પર ુ તેમાં પણ આ
આશા તો હતી 21 કે દેવ-સ જત પ્રત્યેક વસ્ ુ ન થવાથી ુક્ત
હશ.ે એવી પણ આશા હતી કે દેવનાં સંતાનોને જે ુ ક્ત અને
મ હમા પ્રાપ્ત થયા છે, તે દેવે બનાવેલી દરેક વસ્ ુને મળશે.

22 આપણે જાણીએ છ એ કે, બાળકને જન્મ આપવા માટે
તૈયાર કોઈ ી દ:ુખ સહન કરતી રાહ જોતી હોય, એ ર તે
અત્યારે તો સમગ્ર ૃ દેવ-સ જત દરેક વસ્ ુ માટે પ્ર ૂતાની
વેદના જવેી વેદના સહન કર રહ છે. 23 પર ુ તે એકલી
જ ન હ, પણ આપણે પોતે જઓેને આત્મા ું પ્રથમફળ મ ું
છે. તે જોઈને પણ દ ક ુત્રપણાની, એટલે આપણા શર રના
ઉદ્ધારની વાટ જોતાં આપણે પોતાના મનમાં નસાસા નાખીએ
છ એ, કહેવાનો અથર્ એ છે કે આપણાં શર રોથી આપણને ુ ક્ત
મળ જાય એની આપણે પ્ર તક્ષા કર ર ા છ એ. 24 કારણ કે
એ જ આશાથી આપણો ઉદ્ધાર થયો છે. પણ જે આશા દૃશ્ય
હોય તે આશા નથી કેમ કે કોઈ માણસ પોતે જે જુએ છે, તેની
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આશા કેવી ર તે રાખે. 25 પર ુ આપણે એવી વસ્ ુ મેળવવાની
આશા રાખીએ છ એ કે જે હજી ુધી આપણને મળ નથી. તેના
માટે આપણે ધીરજ ૂવર્ક પ્ર તક્ષા કર ર ા છ એ.

26 વળ , પ વત્ર આત્મા પણ આપણને સહાય કરે છે. આપણે
ઘણા નબર્ળ છ એ, પર ુ આપણી નબર્ળતાને દૂર કરવા પ વત્ર
આત્મા આપણને મદદ કરે છે. આપણે પ્રાથર્ના કેવી ર તે કરવી
જોઈએ એ પણ આપણે તો જાણતા નથી. પર ુ આપણા વતી
પ વત્ર આત્મા પોતે દેવ સાથે વાત કરે છે. આપણા માટે પ વત્ર
આત્મા દેવને વનવે છે. શ ો જનેે ક્ત કર ન શકે એવી ઊડ
લાગણીથી પ વત્ર આત્મા (આપણા વતી) દેવ સાથે વાતાર્લાપ કરે
છે. 27 અંતકરણને પારખનાર દેવ આત્માના મનમાં ું છે તે જાણે
છે. કારણ કે પ વત્ર આત્મા લોકોના હૃદયમાં જોઈ શકે છે અને
અંત:કરણમાં ું છે તે પણ જાણે છે, કારણ કે તેના પોતાના
લોકો વતી દેવ જે ઈચ્છે છે તે આત્મા દેવને કહે છે.

28 આપણે જાણીએ છ એ કે જે લોકો દેવને ચાહે છે તેમના
બધાજ કાય માં દેવ તેઓના ભલા માટે કામ કરે છે. તે લોકો
દેવની ખાસ પસંદગી પામેલા છે, કેમ કે દેવની એવી યોજના હતી.
29 દુ નયાની રચના કર તે પહેલાં દેવ એ લોકોને ઓળખતો
હતો. અને દેવે એવો પણ નણર્ય કય હતો કે એ લોકો તેના
દ કરા જવેા થાય. અનેક ભાઈઓ અને બહેનોમાં ઈ ુ સવર્
પ્રથમ જન્મેલો સૌથી મોટો ગણાશે. 30 પોતાના દ કરા જવેા થવા
લોકોને દેવે નમંત્રણ આપ્ ુ.ં અને એ લોકોને પોતાની સાથે ન્યાયી
બના ા અને પોતાની સાથે રહેવાની યોગ્યતા આપી. જઓેને
ન્યાયી ઠરા ા તેઓને મ હમાવંત પણ કયાર્.

ખ્રસ્ત ઈ ુ પર દેવનો પ્રેમ
31 તો હવે આ વષે આપણે ું કહ ું? જો દેવ આપણી સાથે

છે તો આપણને કોઈ પણ ક્ત હરાવી શકશે ન હ. 32 આપણા
માટે તો દેવ કઈ પણ કર શકશ.ે આપણા માટે કઈ પણ સહન
કરવા માટે તેણે પોતાનો દ કરો આપ્યો. પોતાના દ કરાને પણ દેવે
દ:ુખ સહન કરવા દ ુ,ં આપણા સૌના કલ્યાણ માટે દેવે પોતાનો
દ કરો પણ સોંપી દ ધો, તો તે કૃપા કર ને આપણને તેની સાથે
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બ ુંએ કેમ ન હ આપશે? 33 દેવે પસંદ કરેલા લોકો પર કોણ દોષ
ૂક શકશ?ે કોઈ ન હ! દેવ જ છે કે જે લોકોને ન્યાયી બનાવે

છે. 34 કોણ કહ શકશે કે દેવના લોકો અપરાધી છે? કોઈ પણ
ન હ! આપણા માટે ખ્રસ્ત ઈ ુએ ૃત્ ુ સ્વીકા ,ુ પર ુ એમાં
જ કાંઈ બ ું આવી જ ું નથી. ૃત્ ુમાંથી તેને ઊભો કરવામાં
આ ો હતો. હવે તે દેવને જમણે હાથે છે અને આપણા વતી
આપણા ઉદ્ધાર માટે દેવને વનંતી કર ર ો છે. 35 ું ખ્રસ્તના
પ્રેમમાંથી કોઈ પણ વસ્ ુ આપણને જુદા પાડ શકશ?ે ના! ું
વપ , કે વેદના કે સતાવણી કે, દષુ્કાળ કે, ન તા કે જોખમ
કે, તલવાર? અપણને ખ્રસ્તના પ્રેમમાંથી જુદા પાડ શકશે? ના!
તો ું સમસ્યાઓ અથવા ખ્રસ્તના દશુ્મનો દ્વારા ઊભી કરાતી
ુશ્કેલીઓ અને જુલ્મ આપણને ખ્રસ્તના પ્રેમથી જુદા કર શકશે?

ના! આપણી પાસે જો ખોરાક કે કપડાં ન હ હોય તો તેથી ું
આપણે ખ્રસ્તના પ્રેમથી જુદા થઈ જઈ ુ?ં ના! જોખમ કે ૃત્ ુ
પણ આવે તેથી ું આપણે ખ્રસ્તના પ્રેમથી જુદા થઈ જઈ ું?
ના! 36 શા ોમાં લ ું છે તેમ:

“તારે ( ખ્રસ્તન)ે લીધે અમે તો હમેશા ૃત્ ુના જોખમ નીચે છ એ.
લોકો તો એમ જ માને છે કે અમારુ ૂલ્ય કતલ કરવા
લાયક ઘેટાંથી વશેષ કાંઈ નથી.” ગીતશા 44:22

37 દેવ દ્વારા જણેે આપણા પર પ્રેમ દશાર્ ો છે, તેના દ્વારા
આ બધી બાબતોમાં આપણને સં ૂણર્ વજય પ્રાપ્ત થયો છે.
38-39 હા, મને તો ખાતર છે કે દેવના પ્રેમથી આપણને કોઈ પણ
વસ્ ુ જુદા કર શકતી નથી. ૃત્ ,ુ જીવન, દૂતો, અ ધકાર ઓ,
વતર્માન, ભ વષ્ય, કોઈ પણ સ ા કે શ ક્ત, આપણા ઉપર કે
આપણી નીચે કે સજાયલ જગતમાં સૌથી વધ શ ક્તશાળ હોય
એ ું કોઈ તત્વ કે કોઈ પણ વસ્ ુ ખ્રસ્ત ઈ ુ આપણા પ્ર ુમાં
રહેલા દેવના પ્રેમથી આપણને કદ પણ જુદા પાડ શકશે ન હ.
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9
દેવ અને યહૂ દ લોકો

1 હુ ખ્રસ્તમાં છુ અને તમને સત્ય કહ ર ો છુ. હુ અસત્ય
બોલતો નથી. પ વત્ર આત્મા માર સંવેદના ું સંચાલન કરે છે.
અને એવી સંવેદનાથી હુ તમને કહુ છુ કે હુ જૂઠુ બોલતો નથી.
2 યહૂ દ લોકો માટે હુ ઘણો દલગીર છુ અને સતત મારા હૃદયમાં
ઉદાસીનતા અ ુભ ું છુ. 3 તેઓ મારા ભાઈઓ અને બહેનો છે,
મારુ દનુ્યવી કુટુબ છે. એમને મદદ કરવા ું મને મન થાય છે.
દેવનો અ ભશાપ જો મારા પર કે મારાં સગાંઓ પર આવે તો
તેનો પણ સ્વીકાર કર ને હુ યહૂ દઓને મદદ કરવા તૈયાર છુ.
4 કારણ કે તેઓ તો ઈઝરાએલના લોકો છે. એ યહૂ દઓ તો
ખાસ પસંદગી પામેલાં બાળકો છે. દેવે જે માનવો સાથે કરારો
કયાર્ છે એવા એ યહૂ દઓને દેવનો મ હમા પ્રાપ્ત થયેલો છે.
દેવે ૂસા ું નયમશા તેઓને આપીને ભ ક્તની સાચી પધ્ધ
બતાવી હતી. અને દેવે એ યહૂ દઓને માટે વચન પણ આપ્ ું
હ ુ.ં 5 તેઓ આપણા પતાઓના વંશજો છે. અને તેઓ ખ્રસ્તના
દનુ્યવી કુટુબીજનો છે. ખ્રસ્ત સવ પર દેવ છે. તેની સ્ ુ ત નત્ય
કરો! આમીન.

6 હા, આ યહૂ દઓ માટે હુ ઘણું દ:ુખ અ ુભ ું છુ. એમને
આપે ું વચન દેવ પાળ ન શ ો, એમ હુ કહેવા માગતો નથી.
પર ુ ઈસ્રાએલના માત્ર થોડાક યહૂ દઓ જ દેવના સાચા લોકો
છે. 7 અને ઈબ્રા હમના વંશજોમાં ફક્ત થોડાક માણસો જ
તમારાં દેવનો સાચાં સંતાનો છે. દેવે ઈબ્રા હમને આમ ક ું હ ું:
“ઈસહાક જ તારો કાયદેસરનો દ કરો ગણાશે.”✡ 8 આનો અથર્
એ છે કે ઈબ્રા હમના બધા જ વંશજો કઈ દેવનાં સાચાં સંતાનો
નથી. દેવે ઈબ્રા હમને આપેલાં વચન પ્રમાણે જે સંતાનો દેવના
થશે તે જ સંતાનો ઈબ્રા હમનાં સાચાં સંતાનો થશે. 9 ઈબ્રા હમને

✡ 9:7: ઉલ્લેખઃ ઉ . 21:12
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આપે ું દેવ ું વચન આ ું હ ુ:ં “યોગ્ય સમયે હુ પાછો આવીશ,
અને સારાને દ કરો થશે.”✡

10 માત્ર એટ ું જ ન હ, રબકાને પણ દ કરો થયો. એક
જ પતાના એ દ કરા હતા. તે જ આપણા પતા ઈસહાક.
11-12 ( રબકાન)ે બે દ કરા જન્મ્યા, તે પહેલાં દેવે રબકાને ક ું
હ ુ,ં “તારો મોટો દ કરો નાના દ કરાની સેવા કરશે.”✡ એ
છોકરાઓએ તેઓના જીવનમાં કઈક સારુ અથવા ખરાબ ક ુર્
હોય એ પહેલા આવી ભ વષ્યવાણી થઈ હતી. તેમના જન્મ
પહેલાં દેવે આ ક ું હ ુ.ં જથેી કર ને દેવની પોતાની યોજના
પ્રમાણે દેવની પસંદગી પામેલા છોકરાને એ ાન મળે. એ
છોકરાની પસંદગી કરવામાં આવી કેમ કે માત્ર એને જ પસંદ
કરવો એવી દેવની ઈચ્છા હતી અને તે એટલા માટે ન હ કે એ
છોકરાઓએ તેમના જીવનમાં કઈક સારાં અથવા ખોટાં કામો કયાર્
હોય. 13 શા કહે છે તેમ, “યાકૂબને હુ ચાહતો હતો, પર ુ
એસાવને હુ ધ ારતો હતો.”✡

14 તો આ બાબતમાં આપણે ું કહ ું? ું દેવ ન્યાયી નથી?
એ ું તો આપણે કહ શક એ એમ નથી. 15 દેવે ૂસાને ક ું
હ ુ,ં “જે ક્ત પર મારે કૃપા કરવી હશ,ે તેના પર હુ કૃપા
કર શ. જે ક્ત પર દયા બતાવવી હશે તેના પર હુ દયા
દશાર્વીશ.”✡ 16 તેથી જે ક્ત પર દયા કરવાનો દેવ નણર્ય
કરશે તેને દયા માટે દેવ પસંદ કરશે. લોકો ું ઈચ્છે છે અથવા
તેઓ કેવા કેવા પ્રયત્ન કરે છે, તેના પર દેવની પસંદગીનો આધાર
નથી. 17 શા માં દેવ ફારૂનને કહે છે: “ ું મારુ આ કામ કરે
એટલા માટે મેં તને રાજા બના ો. તારા દ્વારા મારુ સામર્થ્ય
પ્રગટ કરવાની માર ઈચ્છા હતી. આખી દુ નયામાં મારુ નામ
પ્રગટ થાય એમ હુ ઈચ્છતો હતો.”✡ 18 આમ જે લોકોની તરફ
દયા બતાવવી હોય એમની તરફ દેવ દયા દશાર્વે છે. અને જે
લોકોને હઠ લા બનાવવા હોય તેમને દેવ હઠ લા બનાવે છે.
✡ 9:9: ઉલ્લેખઃ ઉ . 18:10, 14 ✡ 9:11-12: ઉલ્લેખઃ ઉ . 25:23
✡ 9:13: ઉલ્લેખઃ માલ. 1:2-3 ✡ 9:15: ઉલ્લેખઃ ન. 33:19 ✡ 9:17:
ઉલ્લેખઃ નગર્. 9:16
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19 તો તમારામાંથી કોઈ મને ૂછશે: “જો આપણાં કાય પર
દેવનો અંકૂશ જ હોય, તો પછ આપણાં પાપ માટે દેવ શાથી
આપણી પર આરોપ ૂકે છે?” 20 દેવને પ્ર કરશો ન હ. તમે
માત્ર માનવ છો; અને માનવોને એવો કોઈ હ નથી કે તેઓ
દેવને (આવા) પ્ર ો ૂછ શકે. માટ ની બરણી તેના બનાવનારને
પ્ર ો ૂછતી નથી. “તમે મને આવી જુદ જુદ વસ્ ુઓ રૂપે કેમ
બનાવી?” 21 જે કુભાર માટ ની બરણી બનાવે છે, તે પોતાની
ઈચ્છા ુજબ ગમે તે બનાવી શકે છે. જુદા જુદા રૂપ રગની
વસ્ ુઓ બનાવવા તે એક જ માટ નો ઉપયોગ કરે છે. તે એક
વસ્ ુ વ શ હે ુથી કોઈ ખાસ ઉપયોગ માટે બનાવી શકે, અને
બીજી વસ્ ુ રોજબરોજના ઉપયોગ માટે બનાવી શકે.

22 દેવે જે ક ુર્ છે તે પણ કઈક આ ું જ છે. દેવની ઈચ્છા
હતી કે લોકો તેનો કોપ તેમજ સામર્થ્ય જુએ. જે લોકો સવર્નાશને
લાયક હતા, એમના પર દેવ ુસ્સે થયો હતો, એવા લોકોને પણ
દેવે ૂબ જ ધીરજ ૂવર્ક સહન કયાર્. 23 એવા લોકો માટે પણ
દેવે ધીરજથી રાહ જોઈ, જથેી કર ને દેવ પોતાનો સ ૃદ્ધ મ હમા
દશાર્વી શકે. જઓે તેની કૃપા પ્રાપ્ત કરવાના હતા. તેથી આપણે
જઓે તેની કૃપાનાં પાત્રો છ એ અને જમેને તેણે તેનો મ હમા
મેળવવા તૈયાર કયાર્ છે તેમનામાં પોતાનો મ હમા પ્રગટ કય છે.
24 એ લોકો તે આપણે જ છ એ. આપણે એવા માનવો છ એ
કે જમેને દેવે તેડયા છે. યહૂ દઓ તેમજ બનયહૂ દઓમાંથી દેવે
આપણને પસંદ કયાર્ છે. 25 હો શયાના અધ્યાયમાં શા કહે છે
તેમ:

“જે લોકો મારા નથી
તેઓને હુ મારાં લોકો કહ શ.

અને જે લોકો ઉપર મેં પ્રેમ નથી કય
તેઓ પર હુ પ્રેમ કર શ.” હો શયા 2:23

26 અને,
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“એ જ ઠેકાણે દેવે ક ુ કે,
‘તમે માર પ્રજા નથી’
તે જ ઠેકાણે તેઓ જીવંત દેવના દ કરા કહેવાશે.” હો શયા
1:10

27 અને ઈસ્રાએલ વષે યશાયા પોકાર ને કહે છે કે:

“સ ુદ્રની રેતીના કણ જટેલા ઈસ્રાએલના અનેક લોકો છે.
પર ુ એમાંના થોડાક જ લોકો તારણ પામશે.

28 હા, ૃથ્વી પરના લોકોના ન્યાય તોળવા ું કાયર્ દેવ જલદ ૂણર્
કરશ.ે” યશાયા 10:22-23

29 યશાયાએ ક ું છે તેમ:

“દેવ સવર્સમથર્ છે. આપણા માટે દેવે એના કેટલાએક માણસોને
બચાવી લીધા,

એ ું જો દેવે ન ક ુર્ હોત તો,
સદોમ અને ગમોરા* શહેરોના લોકો જવેી
આપણી દશા થાત.” યશાયા 1:9

30 તો આ બધાનો અથર્ ું થાય? એનો અથર્ આ છે
કે: બનયહૂ દ લોકો દેવ સાથે ન્યાયી થવાનો પ્રયત્ન કરતા ન
હતા છતાં તેઓને દેવ સાથે ન્યાયી બનાવાયા અને તેઓ પોતાના
વ ાસને લીધે ન્યાયી ઠયાર્. 31 અને ારે દેવ માટે ન્યાયી ઠરવા
ઈસ્રાએલના લોકોએ નયમશા ને અ ુસરવાનો પ્રયત્ન કય , ત્યારે
તેઓ સફળ ન થયા. 32 સફળ કેમ ન થયા? કેમ કે તેમણે
પોતાનાં કાય ના બળના આધારે દેવ સાથે ન્યાયી થવાનો પ્રયત્ન
કય . તેઓને દેવમાં વ ાસ ન હતો કે દેવ તેમને ન્યાયી બનાવશ.ે
જે પથ્થર લોકોને પાડ નાંખે છે, તેની ઠોકર ખાઈન તેઓ પડ્યા.
33 એ પથ્થર વષે શા કહે છે.

* 9:29: સદોમ અને ગમોરા આ બે શહેરોમાં પાપી લોકો વસતા હતા, અને એ
શહેરોનો વનાશ કર ને દેવે તેઓને સજા કર હતી.
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“જુઓ, સયોન માં મેં એક પથ્થર ૂ ો છે કે જે લોકોને પાડ
નાખશ.ે

એ પથ્થર ઠોકર ખવડાવીને લોકોને પાપમાં પાડશે.
પર ુ જે કોઈ ક્ત એ પથ્થરમાં વ ાસ રાખશે તે નરાશ થશે

ન હ.” યશાયા 8:14; 28:16

10
1 ભાઈઓ તથા બહેનો, માર સૌથી મોટ ઈચ્છા એ છે કે

યહૂ દઓ તારણ પામ.ે દેવને માર એ જ પ્રાથર્ના છે. 2 યહૂ દઓ
વષે હુ આ કહ શકુ છુ કે: તેઓ દેવને અ ુસરવાનો ખરેખર
પ્રયત્ન કરે છે. પર ુ સાચો માગર્ તેઓ જાણતા નથી. 3 દેવ
જે માગ લોકોને ન્યાયી બનાવે છે એ તેઓ જાણતા ન હતા.
અને પોતાની આગવી ર તે તેઓએ ન્યાયી બનવાનો પ્રયત્ન કય .
આમ દેવની ર તે ન્યાયી બનવા ું તેમણે સ્વીકા ુર્ ન હ. 4 ખ્રસ્તે
જૂના નયમશા નો અંત આણ્યો, જથેી કર ને ખ્રસ્તમાં વ ાસ
રાખનાર પ્રત્યેક ક્તને દેવ-પ્રા પ્ત માટે ન્યાયી બનાવી શકાય.

5 નયમ દ્વારા દેવ સાથે ન્યાયી થવા સંબંધમાં ૂસા લખે છે,
“જે દરેક ક્ત નયમ ું પાલન કરે છે, તે નયમની બાબતો ું
પાલન કરવાથી જીવન મેળવશે.”✡ 6 પર ુ વ ાસના માગ
યોગ્યતા મેળવવા વષે શા આમ કહે છે: “તમે પોતે આ ું
ન કહેશો, ‘ઉપર આકાશમાં કોણ જશે?’ ” (આનો અથર્ એ છે
કે, “ ખ્રસ્તને પ્રાપ્ત કરવા અને તેને ૃથ્વી પર પાછો નીચે લાવવા
આકાશમાં કોણ જશે?”) 7 “અથવા તમે આમ પણ ૂછશો ન હ,
‘કે ૃથ્વીના કે ઊડાણમાં કોણ ઊતરશ?ે’ ” (એનો અથર્ છે, “નીચે
પાતાળમાં ૃત્ ુલોકમાં જઈને ૃત્ ુમાંથી ખ્રસ્તને ૃથ્વી પર કોણ
લઈ આવશ?ે”)

8 શા જે કહે છે તે આ છે: “દેવનો સંદેશ તો તમાર
પાસે છે; તે તમારા ુખમાં અને હૃદયમાં છે.” તે સંદેશ તે જ
વ ાસનો સંદેશ છે, કે જે અમે લોકોને કહ એ છ એ.✡ 9 જો
✡ 10:5: ઉલ્લેખઃ લ.ે 18:5 ✡ 10:8: ઉલ્લેખઃ ુન. 30:12-14
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તમે તમાર ુખવાણીનો ઉપયોગ આમ કહેવા માટે કરશો કે,
“ઈ ુ પ્ર ુ છે,” અને જો તમે તમારા મનમાં માનશો કે દેવે ઈ ુને
ૃત્ ુમાંથી ઉઠાડયો છે, તો તમારુ તારણ થશ.ે 10 હા, અમે

અમારા હૃદયોથી માનીએ છ એ, અને તેથી અમને ન્યાયી ઠરાવાયા
છે. અને, “અમે એમાં માનીએ છ એ.” એમ કહેવા માટે અમે
અમાર ુખની વાણીનો ઉપયોગ કર એ છ એ; અને તેથી આપણું
તારણ થ ું છે.

11 હા, ધમર્શા કહે છે, “જે કોઈ ક્ત તેનામાં વ ાસ
કરે છે તેને શરમા ું ન હ પડ.ે”✡ 12 એ ધમર્શા કહે છે, “જે
કોઈ ક્ત,” કારણ કે યહૂ દઓ અને બન-યહૂ દઓ વચ્ચે કોઈ
ભેદભાવ નથી. એ જ પ્ર ુ સૌ લોકોને પ્ર ુ છે. પ્ર ુમાં વ ાસ
રાખનાર સૌ લોકોને પ્ર ુ અનેક આશીવાર્દ આપે છે. 13 હા,
શા કહે છે, “પ્ર ુમાં વ ાસ રાખનાર દરેક ક્ત તારણ
પામશે.”✡

14 પર ુ સહાય માટે તેઓ પ્ર ુમાં ભરોસો ૂક શકે તે પહેલાં
લોકોએ પ્ર ુમાં વ ાસ કરવો જોઈએ. અને લોકો પ્ર ુમાં
વ ાસ કરે તે પહેલાં તેમણે પ્ર ુ વષે સાંભળે ું હો ું જોઈએ.
અને લોકો પ્ર ુ વષે સાંભળે એ માટે બીજી કોઈ ક્તએ તેમને
પ્ર ુ વષે કહે ું પડ.ે 15 અને લોકોની પાસે જઈને તેઓને બ ું
કહેવા માટે કોઈક ક્તને મોકલવી પડ.ે શા માં લખે ું છે
કે, “ ુવાતાર્ લાવનાર પ્રબોધકો કે ઉપદેશકોનાં પગલા કેવાં ુંદર
છે!”✡

16 પર ુ બધા જ યહૂ દઓએ એ ુવાતાર્ માની ન હ. યશાયાએ
ક ું, “હે પ્ર ુ, અમે લોકોને જે ક ું એમાં માનનારા કોણ હતા?”✡
17 આમ, ુવાતાર્ સાંભળવાથી વ ાસ આવે છે. ારે કોઈ

ક્ત લોકોને ખ્રસ્ત વષે કહે છે ત્યારે એ ુવાતાર્ લોકોને
સાંભળવા મળે છે.
✡ 10:11: ઉલ્લેખઃ યશા. 28:16 ✡ 10:13: ઉલ્લેખઃ યોએ. 2:32
✡ 10:15: ઉલ્લેખઃ યશા. 52:7 ✡ 10:16: ઉલ્લેખઃ યશા. 53:1
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18 પર ુ હુ ૂછુ છુ, “ ું લોકોએ એ ુવાતાર્ સાંભળ નથી?”
હા, તેઓએ સાંભળ જ હતી જમે શા કહે છે તેમ:

“આખી દુ નયામાં તેઓને અવાજ ફેલાઈ ગયો;
આખા જગતમાં બધે જ તેઓનાં વચનો ફેલાયાં છે.”
ગીતશા 19:4

19 વળ હુ ૂછુ કે, “ ું ઈસ્રાએલના લોકો એ ુવાતાર્ સમજી ન
શ ા?” હા, તેઓ સમ ા હતા. પ્રથમ ૂસા દેવ વષે આમ
કહે છે:

“જે પ્રજા હજી ખરેખર રા બની નથી, એવા લોકો ઉપર હુ
તમારામાં ઈષાર્ ઉત્પ કર શ.

જે રા માં સમજશ ક્ત નથી તેની પ્રજા ઉપર હુ તમારામાં
ક્રોધ ઉત્પ કર શ.” ુનર્ નયમ 32:21

20 દેવ માટે આ ું કહેનાર યશાયાએ હમત ૂવર્ક ક ું:

“જઓે મને શોધતા ન હતા-તેઓને હુ મ ો;
જમેણે મને કદ ખોળયો નહોતો એવા લોકોની આગળ હુ
પ્રગટ થયો.” યશાયા 65:1

21 બનયહૂ દઓ વષે યશાયા દ્વારા દેવ આમ બોલ્યો. પર ુ
યહૂ દ લોકો વષે દેવ કહે છે,

“એ લોકો માટે હુ રાત- દવસ રાહ જોઈ ર ો છુ,
પર ુ માર આજ્ઞા પાળવાનો અને મને અ ુસરવાનો તેઓ
ઈન્કાર કરે છે.” યશાયા 65:2

11
દેવ પોતાના માણસોને ૂલ્યો નથી
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1 તેથી હુ ૂછુ છુ, “ ું દેવે પોતાના માણસોને તરછોડ દ ઘા?”
ના! હુ પોતે ઈસ્રાએલનો (યહૂ દ) છુ. હુ ઈબ્રા હમના વંશનો
અને બન્યામીનના કુળનો છુ. 2 ઈસ્રાએલના લોકો જનમ્યા તે
પહેલાં દેવે તેમને પોતાના માણસો તર કે પસંદ કયાર્. અને દેવે એ
લોકોને તરછોડ્યા નથી. એ લયા પ્રબોધક વષે ધમર્શા જે કહે
છે તે તમે સાર ર તે જાણો છો. ઈસ્રાએલના લોકોની વરુદ્ધમાં
દેવને પ્રાથર્ના કરતા એ લયા વષે શા માં ઉલ્લેખ છે. 3 એ લયા
બોલ્યો, “હે પ્ર ,ુ આ લોકોએ તારા પ્રબોધકોને માર ના ા છે
અને તાર વેદ ઓનો વનાશ કય છે. પ્રબોધકોમાં એક માત્ર હુ
જ હજી જીવતો છુ. અને હવે એ લોકો મને પણ માર નાખવાનો
પ્રયત્ન કર ર ાં છે.”✡ 4 પર ુ દેવે એ લયાને ું જવાબ આપ્યો,
તે જાણો છો? દેવે તેને ક ું, “જે 7,000 માણસો હજી પણ
માર ભ ક્ત કરે છે તેઓને મેં મારા માટે રાખી ૂ ા છે. આ
7,000 માણસો ‘બઆલ’ની આગળ ૂંટણે પડયા નથી.”

5 એ ું જ અત્યારે પણ છે. થોડાક માણસો એવા છે કે જઓે
દેવ કૃપાથી પસંદ કરાયા છે. 6 અને જો દેવ-કૃપાને કારણે એમની
પસંદગી થઈ હોય, અને તેઓ દેવના માણસો થયા હોય, તો તે
તેઓનાં કમ ને આધારે ન હ. પર ુ તેમનાં કમ ને આધારે તેઓ
દેવના ખાસ માણસો થઈ શ ા હોત તો, દેવ લોકોને કૃપાની જે
બ ક્ષસ આપે છે તે ખરેખર બ ક્ષસ ન ગણાત.

7 તો એ આમ થ ું છે: ઈસ્રાએલના લોકોએ દેવ-પ્રા પ્ત માટે
યોગ્યતા કેળવવાનો પ્રયત્ન કય . પર ુ તેઓ સફળ ન થયા. પર ુ
દેવે જે માણસો પસંદ કયાર્, તેઓ ુપાત્ર થયા. બીજા લોકો
કઠણ થયા અને તેમણે દેવનો આદેશ સાંભળવાનો ઈન્કાર કર
દ ઘો. 8 શા ોમાં લ ું છે તેમ:

“દેવે તેઓની પર ભર ઊંઘનો આત્મા રેડયો છે.” યશાયા 29:10

✡ 11:3: ઉલ્લેખઃ 1 રા. 19:10, 14
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“દેવે તેઓની આંખો બંધ કર દ ધી જથેી તેઓ સત્ય જોઈ શકે
ન હ,

અને દેવે તેઓના કાન પણ બંધ કર દ ધા જથેી કર ને તેઓ
સત્ય સાંભળ શકે ન હ.

અત્યાર ુધી આ ત ચા ુ જ રહ છે.” ુનર્ નયમ 29:4

9 અને દાઉદ કહે છે:
“ મજબાની ઉડાવતા લોકો ભલે ફસાઈ જાય, અને પકડાઈ જાય.

ભલે તેઓને પડવા દો અને શક્ષા થવા દો.
10 તેઓ જોઈ શકે ન હ એવી તેઓની આંખો અંધકારમય થાઓ,

અને તેઓની પીઠ ું સદા વાંક વાળ, અને પછ હમેશને
માટે ભલે તેઓ દ:ુખ ભોગવે.” ગીતશા 69:22-23

11 તેથી હુ ૂછ ર ો છુ: યહૂ દઓની પડતીના કારણે ું
તેઓ તેમનો વનાશ લા ા? ના! એમની ૂલો જ બનયહૂ દ
લોકો માટે ુ ક્ત લાવી. અને યહૂ દઓમાં ઈષાર્ ઉત્પ થાય
માટે આમ બન્ ુ.ં 12 જો કે યહૂ દઓની ૂલ આખી દુ નયા
માટે સ ૃદ્ધ આશીવાર્દો લઈ આવી. અને યહૂ દઓએ જે ખો ું
તે બાબતે બનયહૂ દ લોકો માટે અઢળક આ શષ લાવી. દેવની
ઈચ્છા પ્રમાણે યહૂ દઓ ારે લોકો પ્રત્યેક દયા ુ બનશે ત્યારે
આખી દુ નયા ખરેખર વધારે સ ૃદ્ધ આશીવાર્દ પ્રાપ્ત કરશે.

13 હવે, જે લોકો યહૂ દ નથી તેમને હુ સંબો ું છુ.
બનયહૂ દઓનો પણ હુ પ્રે રત છુ. તેથી ાં ુધી મારે એ
કાયર્ કરવા ું છે, ત્યાં ુધી હુ મારાથી શ હોય એવી સવ મ
ર તે કર શ. 14 મને આશા છે કે હુ મારા પોતાના લોકોને ઈષાર્ ુ
બનાવી શક શ. એ ર તે કદાચ એમાંના કેટલાએકને હુ બચાવી
શક શ. 15 દેવ યહૂ દઓથી વ ુખ થઈ ગયો. ારે એ ું થ ું
ત્યારે દેવે દુ નયાના અન્ય લોકો સાથે મૈત્રી કર . તેથી ારે
દેવ યહૂ દઓને સ્વીકાર કરશે. ત્યારે લોકોને ખરેખર ૃત્ ુ પછ ું
તે સા ું જીવન પ્રાપ્ત થશે. 16 જો રોટલીનો પ્રથમ ટૂકડો દેવને
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અપર્ણ કરવામાં આવે છે, તો તે આખી રોટલી પ વત્ર બની જાય
છે. જો ૃક્ષનાં ૂ ળયાં પ વત્ર હોય તો ૃક્ષની ડાળ ઓ પણ
પ વત્ર હોય છે.

17 એ વાત એવી છે જાણે કે ઉછેરવામાં આવેલ જૈ ૂન
ૃક્ષની કેટલીક ડાળ ઓ કાપી નાખવામાં આવી છે અને જગલી

જૈ ૂન ૃક્ષની એક ડાળ ની તેમાં કલમ કરવામાં આવી છે. તમે
બનયહૂ દઓ તે જગલી ડાળ જવેા છો, અને તમે હવે પ્રથમ
ૃક્ષની શ ક્ત અને જીવનના સહભાગી થયા છે. 18 અસલ ૃક્ષની

ડાળ ઓ જે કાપી નાખવામાં આવી હતી, તે વષે તમે ગવર્ કરશો
ન હ. એ ું ગવર્ કરવા માટે તમાર પાસે કોઈ યોગ્ય કારણ પણ
નથી. શા માટે? કેમ કે તમે એ અસલ ૃક્ષનાં ૂ ળયાંને જીવન
આપતા નથી. તે ૂ ળયાં તમને જીવન આપે છે, તમારા જીવનને
આધાર આપે છે. 19 તમે કહેશો, “ડાળ ઓ એટલા માટે તોડ
નાખવામાં આવી હતી કે જથેી કર ને હુ તે ઝાડમાં જોડાઈ શકુ.”
20 એ સા ું છે. પર ુ એ ડાળ ઓ તોડ નાખવામાં આવી હતી
કેમ કે અસલ ૃક્ષમાં તેઓને વ ાસ ન હતો. અને તમે એ
અસલ ૃક્ષના ભાગ બની જીવી ર ાં છો, કારણ કે તમે વ ાસ
ધરાવો છો. અ ભમાન ન કરશો, પર ુ દેવનો ડર રાખો. 21 જમે
દેવે એ ૃક્ષની કુદરતી ડાળ ઓને રહેવા ન દ ઘી, એ જ ર તે જો
તમે વ ાસ ન હ રાખો તો, દેવ તમને પણ રહેવા ન હ દે.

22 આમ, તમે જોઈ શકો છો કે દેવ દયા ુ છે, પર ુ તે ઘણી
સખતાઈ પણ રાખી શકે છે. જે લોકો દેવને અ ુસરવા ું બંધ કરે
છે તેઓને દેવ શક્ષા કરે છે. પર ુ જો તમે દેવની દયા હેઠળ
જીવન જીવતા હશો તો તે હમેશા તમારા પ્રત્યે કૃપા ુ રહેશે.
જો તમે દેવની દયાને અ ુસરવા ું ચા ુ ન હ રાખો તો ૃક્ષમાંથી
ડાળ ની જમે કપાઈ જશો. 23 અને જો યહૂ દઓ ફર થી દેવમાં
માનતા થશે તો, દેવ એમને ફર પાછા અપનાવી લેશ.ે તેઓ

ાં હતા ત્યાં ૂળ ાને તેમને ુન: ા પત કરવા દેવ સમથર્
છે. 24 કોઈ જગલી ડાળ એક સારા ૃક્ષ ું અંગ બને એ કાંઈ
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કુદરતી ઘટના નથી. તમે બનયહૂ દઓ તો કોઈ જગલી જૈ ૂન
ૃક્ષની ૂટેલી ડાળ જવેા છો. અને એક સારા જૈ ૂન ૃક્ષ સાથે

તમને જોડવામાં આ ા હતા. પર ુ પેલા યહૂ દઓ તો સારા
ૃક્ષની ટેલી ડાળ જવેા છે. તેથી, તેમના પોતાના અસલ ૃક્ષ

સાથે તેમને ફર થી જોડ શકાય છે.
25 ભાઈઓ તથા બહેનો, આ રહસ્યમય સત્ય હુ તમને

સમજાવવા મા ું છુ. હુ ઈચ્છુ છુ કે આ સત્ય તમને સમજવા માટે
સહાયરૂપ થશે કે તમે સવર્જ્ઞ નથી. તે સત્ય આ છે: ઈસ્રાએલના
એક ભાગને હઠ લો બનાવવામાં આ ો છે. પર ુ ુરતા પ્રમાણમાં
બનયહૂ દઓ ારે દેવના શરણે આવશે ત્યારે એ ત પણ
બદલાશે. 26 અને એ ર તે આખા ઈસ્રાએલને બચાવશ.ે શા ોમાં
લખે ું છે:

“ સયોનમાંથી ઉદ્ધાર કરનાર આવશે;
તે યાકૂબના કુટુબના અધમર્ને તથા સવર્ અ ન ોને દૂર કરશે.

27 અને ારે હુ તેઓનાં પાપ દૂર કર શ,
ત્યારે તેઓની સાથેનો મારો કરાર ૂણર્ થશ.ે” યશાયા
59:20-21; 27:9

28 યહૂ દઓ ુવાતાર્ સ્વીકારવાનો ઈન્કાર કરે છે, તેથી તેઓ
દેવના શ ું છે. તમે બનયહૂ દઓને મદદ કરવા આમ ક ુર્ છે.
પર ુ એ ૂલશે ન હ કે યહૂ દઓ હજૂ પણ દેવની ખાસ પસંદગી
પામેલા લોકો છે. તેથી દેવ તેઓને ૂબજ ચાહે છે. દેવે તેમના
બાપદાદાઓને વચનો આપ્યાં હતા,ં તેથી દેવ તેમને ચાહે છે.
29 દેવ ારે જે લોકોને પાસે બોલાવીને એમને કઈક આપે છે, તે
પછ દેવ લોકોને આપે ું પોતા ું વચન કદ પણ પાછુ ખેંચી લેતો
નથી. 30 એક સમય એવો હતો કે ારે તમે દેવના આદેશનો
અનાદર કરતા હતા. પર ુ હમણા તમે દયાપાત્ર બન્યા, કેમ કે
પેલા યહૂ દ લોકોએ દેવ-આજ્ઞાનો અનાદર કય છે. 31 અને હવે
યહૂ દઓ આજ્ઞાપાલનનો અનાદર કરે છે, કેમ કે દેવે તમને ક્ષમા
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આપી છે. પર ુ આમ એટલા માટે બન્ ુ,ં જથેી તેઓની ઉપર
દેવ દયા કરે. 32 દેવ-આજ્ઞાનો અનાદર બધા લોકોએ કય જ
છે. આજ્ઞા ું ઉલ્લંઘન કરનારા બધા લોકોને દેવે એક સાથે એક
જગ્યાએ એક ત્રત કર રા ા છે, જથેી કર ને તે તેઓ પર દયા
વરસાવી શકે.

દેવની સ્ ુ ત
33 હા, દેવની સ ૃ દ્ધ અત્યંત મહાન છે! દેવની કૃપા અને ક્ષમા

અપરપાર છે! દેવ ું જ્ઞાન અને વવેક- ૂ દ્ધ અનંત છે! દેવના
નણર્યોને કોઈ પણ ક્ત સમજી શકશે ન હ. દેવના માગ કોઈ
પણ ક્ત સમજી શકશે ન હ. 34 શા કહે છે તેમ,

“પ્ર ુ ું મન કોણે જાણ્ ું છે?
તેનો મંત્રી કોણ થયો છે?” યશાયા 40:13

35 “દેવને કોઈએ કઈ પણ ારે આપ્ ું છે?
દેવ કોઈ પણ ક્તનો ઋણી નથી. જથેી કોઈને પાછુ ભર
આપવામાં આવે?” અ ૂબ 41:11

36 હા, બધી વસ્ ુઓના સજક દેવ છે. અને દરેક વસ્ ુ દેવ
દ્વારા અને દેવ માટે જ ટક રહે છે. દેવનો સવર્કાળ મ હમા
થાઓ! આમીન.

12
તમારુ જીવન દેવને સમ પત કરો

1 હે ભાઈઓ તથા બહેનો, હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે હવે
તમે કઈક કરો. દેવે આપણા પ્રત્યે ુષ્કળ દયા દશાર્વી છે. તેથી
દેવની દયાની ખાતર તમે તમારા શર રો ું જીવ ુ,ં પ વત્ર તથા દેવને
પસંદ પડે એ ું અપર્ણ કરો. તમારુ અપર્ણ માત્ર પ્ર ુ અથ જ
થાય, અને તેથી દેવ પ્રસ થશે. તમારુ અપર્ણ દેવની સેવાનો
આધ્યા ત્મક માગર્ છે. 2 આ દુ નયાના લોકો જવેા થવા માટે તમે
તમારા જીવન ું પ રવતર્ન કરશો ન હ. પર ુ નવી વચાર-શૈલી
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અપનાવીને તમે તમારા જીવનમાં ૂણર્ ર તે આંત રક પ રવતર્ન
પામો, તો જ દેવ તમારા માટે ું ઈચ્છે છે તે તમે ન કર
શકશો અને તે સ્વીકાર શકશો. તમે જાણી શકશો કે કઈ વસ્ ુઓ
સાર છે અને દેવને પ્રય છે, અને કઈ વસ્ ુઓ સં ૂણર્ છે.

3 દેવે મને એક વ શ કૃપાદાન આપ્ ું છે. તેથી જ તો
તમારામાંની દરેક ક્તને મારે કઈક કહેવા ું છે. તમે એ ું ન
માની લો કે તમે ખરેખર જવેા છો તેના કરતાં તમે વધારે સારા છો.
તમે ખરેખર જવેા છો તેવા તમાર જાતને ઓળખો. દેવે તમને
કઈ જાતનો વ ાસ આપ્યો છે, એના આધારે ન કરો કે તમે
કોણ છો! 4 આપણામાંના દરેક માનવને એક શર ર છે, અને એ
શર રને ઘણાં અવયવો છે. આ બધાં અવયવો એક જ પ્રકાર ું
કાયર્ કરતાં નથી. 5 આપણી સાથે એમ જ છે, જો કે આપણે
લોકો ઘણા છ એ. પર ુ આપણે ઘણા હોવા છ ાં ખ્રસ્તમાં એક
શર ર છ એ. અને અરસપરસ એકબીજાનાં અવયવો છ એ.

6 આપણ સૌને જુદાં જુદાં કૃપાદાનો મળેલ છે. આપણા પર
થએલ દેવની કૃપાને કારણે પ્રત્યેક કૃપાદાન આપણને પ્રાપ્ત થયેલ
છે. જો કોઈ ક્તને પ્રબોધ કરવા ું કૃપાદાન મ ું હોય તો
એ ક્તએ ૂરા વ ાસથી પ્રબોધ કરવો જોઈએ. 7 જો કોઈ

ક્તને સેવા કરવા ું કૃપાદાન હોય, તો તેણે માનવોની સેવા
કરવી જોઈએ. કોઈ ક્તને શક્ષણ આપવા ું કૃપાદાન હોય.
તો તેણે લોકોને શક્ષણ આપવામાં મંડયા રહે ું. 8 જો કોઈ

ક્તને એ ું કૃપાદાન મ ું હોય કે તે બીજા લોકોને આ ાસન
આપી શકે, તો તેણે દ:ુખી લોકોને આ ાસન આપ ું જોઈએ.
અન્ય લોકોને મદદરૂપ થવા કોઈ ક્તને દાન આપવાની ક્ષમતા
પ્રાપ્ત થઈ હોય, તો તેણે ઉદારતાથી દાન કર ું જોઈએ. કોઈ

ક્તમાં અ ધકાર થવાની આવડત હોય, તો તેણે સારો અ ધકાર
ચલાવવા સખત શ્રમ કરવો જોઈએ. જો કોઈ ક્તમાં અન્ય
લોકો પ્રત્યે દયા દશાર્વવા ું કૃપાદાન મ ું હોય તો તેણે ઉમંગથી
એ કાયર્ ઉપાડ લે ું જોઈએ.

9 તમારો પ્રેમ સાચો હોવો જોઈએ. ુંડુ છે તેને ધ ારો. માત્ર
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સારાં જ કમ કરો. 10 જે ર તે ભાઈઓ-બહેનો વચ્ચે પ્રેમ હોય છે
એ ર તે તમે એક બીજાને પ્રેમ કરો, જથેી તમને એ આત્મીયતાનો
અ ુભવ થાય. તમે માન-સન્માનની જે અપેક્ષા રાખો છો, તેના
કરતાં વધારે માન-સન્માન તમારા ભાઈ-બહેનોને આપ ું જોઈએ.
11 દેવ ું કાયર્ કરવાની જરૂર હોય ત્યારે તમે આળ ુ ન થાઓ.
અને ારે દેવની સેવા કરો ત્યારે ૂણર્ આધ્યા ત્મક ઉત્સાહ સાથે
કરો. 12 ઉજજવળ ભ વષ્યની આશા છે તેથી આનંદમાં રહો.

ારે ુશ્કેલીઓ આવે ત્યારે ધીરજ રાખો. અને હમેશા દેવની
પ્રાથર્ના કરો. 13 દેવના લોકો જમેને મદદની જરૂર છે, તેમના
સંતોષ માટે તેમના સહભાગી બનો. એવા લોકોની મહેમાનગતી
કરો.

14 જે લોકો તમારુ ખરાબ કરતા હોય, તેમના વષે ફક્ત સારુ
જ બોલો. એમને શાપ ન આપો, પર ુ એમને આશીવાર્દ જ આપો.
15 બીજાના આનંદમાં આનંદ થાઓ, અને બીજાના દ:ુખમાં તમે
એમના સહભાગી બનો. 16 એક બીજા સાથે હળ મળ ને રહો
અને શાં તથી જીવો, અ ભમાની બનશો ન હ. બીજા લોકોને મન
જે માણસો અગત્યના ન હોય, તેવાની મત્રતા કરવા તૈયાર રહો.
મથ્યા ભમાની ન બનો.
17 જો કોઈ તમને ુક્સાન કરે તો તેને ુક્સાન પહોંચાડ ને

વેર વાળવાની ૃ ન રાખો. બધા લોકો જનેે સારા કાય તર કે
સ્વીકારે છે, એવા કાય જ તમે કરો. 18 સૌ લોકો સાથે શાં તથી
જીવવા માટે તમારા તરફથી બને તેટલો સારામાં સારો પ્રયત્ન કરો.
19 હે મારા મત્રો, ારે લોકો તમને ુકસાન કરે ત્યારે એમને
શક્ષા કરવાનો પ્રયત્ન ન કરો. દેવના પોતાના કોપથી એમને શક્ષા
કરે ત્યાં ુધી રાહ જુઓ. શા માં લખે ું છે: “પાપીઓને શક્ષા
કરનાર હુ જ એક માત્ર છુ; હુ તેમનો બદલો લઈશ,”✡ એમ પ્ર ુ
કહે છે. 20 પર ુ તમારે આમ કર ું જોઈએ:

“જો તારો દશુ્મન ૂ ો હોય
તો એને ખવડાવ.

✡ 12:19: ઉલ્લેખઃ ુન. 32:35
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જો તારો દશુ્મન તરસ્યો હોય
તો તેને પાણી પા;

આ ર તે ું એ માણસને શર મદો બનાવી શક શ.” ની તવચનો
25:21-22

21 ૂંડાથી ું હાર ન જા, પણ સારાં કમ કર ને તારે ૂંડાનો
પરાજય કરવો.

13
રા પ્રત્યેની ફરજો

1 દરેક માણસે ુ અ ધકાર ઓના હુકમ ું પાલન કર ું જ
જોઈએ. જે અ ધકાર છે તેઓને દેવ દ્વારા એ સ ા આપવામાં
આવી છે. અને અત્યારે જે લોકો શાસન કર ર ા છે, તેમને
પણ દેવ દ્વારા એ સ ા આપવામાં આવી છે. 2 તેથી જે ક્ત
સરકારની વરુદ્ધમાં હોય તે ખરેખર તો દેવના આદેશની વરુદ્ધમાં
છે. સરકારની વરુદ્ધ જતા લોકો પોતે શક્ષા વહોર લે છે.
3 જે લોકો સારાં કાય કરતા હોય તેમણે સરકાર અ ધકાર ઓથી
ડરવાની જરૂર નથી. પર ુ જે લોકો ખોટાં કામો કરતા હોય તેમને
તો અ ધકાર ઓનો ડર લાગવો જ જોઈએ. ું તમારે શાસકોના
ડરમાંથી ુક્ત થ ું છે? તો તમારે સારાં કામો કરવાં જોઈએ. જો
તમે સારાં કાય કરશો તો સરકાર અ ધકાર ઓ તમારાં વખાણ
કરશે.

4 શાસક તો દેવનો સેવક છે. જે તમને મદદ કરે છે. પર ુ
જો તમે કઈક ખોટુ કરશો તો તમારે ડર ું પડશ.ે શાસક પાસે
શક્ષા કરવાની સ ા હોય છે, અને તે એ સ ાનો ઉપયોગ કરશે.
ખોટાં કામો કરનાર લોકોને સજા કરતો અ ધકાર દેવનો સેવક છે.
5 તેથી તમારે સરકારના નયમો ું પાલન કર ું જ જોઈએ. તમારે
સરકાર કાયદાઓ ું પાલન કર ું જોઈએ કારણ કે જો તમે પાલન
ન કરો તો તમને શક્ષા થાય. તમારે એટલા માટે પણ કાયદા ું
પાલન કર ું જોઈએ કેમ કે, એમ કર ું જ યોગ્ય છે એ તમે
જાણો છો.
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6 અને તેથી જ તમે કરવેરા પણ ૂકવો છો. જે સ ાધાર છે
તે દેવ માટે કાયર્ કરે છે અને શાસન કાયર્માં પોતાનો બધો સમય
આપે છે. 7 જે લોકો ું ઋણ તમારા માથે હોય તે તેમને ૂકવો.
કોઈ પણ જાતના કરવેરા કે કોઈ પણ જાત ું દે ું તમારા પર હોય
તો તે ભરપાઈ કર દો. જે લોકોને માન આપવા જે ું હોય તેમને
માન આપો. અને જમે ું સન્માન કરવા જે ું હોય તેમ ું સન્માન
કરો.

અન્ય લોકોને પ્રેમ કરવો એ જ માત્ર નયમ છે
8 કોઈ ું કોઈ પણ પ્રકાર ું દે ું રાખશો ન હ. પર ુ હમેશા એક

બીજાના પ્રેમના ઋણી રહો. જે ક્ત બીજા લોકોને પ્રેમ કરે છે
તેણે ખરેખર નયમની બધી જ જરૂ રયાતો પ ર ૂણર્ કર છે એમ
ગણાશે. 9 હુ આમ શા માટે કહુ છુ? કારણ કે નમયશા
કહે છે, “તારે ભચાર ું પાપ ન કર ું જોઈએ, ૂન ન કર ુ,ં
કશાયની ચોર ન કરાય, બીજા લોકોની વસ્ ુઓ મેળવી લેવાની
ઈચ્છા ન કરાય.”✡ આ અને બીજી બધી આજ્ઞાઓ કે આદેશો
ખરેખર તો એક જ નયમમાં સમાઈ જાય છે: “જે ર તે તમે
તમાર જાતને પ્રેમ કરો છો, એ જ ર તે પોતાના પડોશી પર પણ
પ્રેમ કરો.”✡ 10 પ્રેમ બીજા લોકોને ઈજા કે દ:ુખ પહોંચાડ શકતો
નથી. તેથી, નયમના બધા જ આદેશો ું પાલન કર ું કે તેને પ્રેમ
કરવો એ બ ું એક જ છે.

11 આ બધી વાત હુ તમને એટલા માટે કહુ છુ કે, તમે જાણો
છો તેમ, આપણે સૌ મહત્વ ૂણર્ સમયમાં જીવી ર ાં છ એ. હા,
તમાર નદ્રામાંથી જા ૃત થવાનો હવે સમય આ ો છે. પછ

ારે આપણે વ ાસીઓ બન્યા તેના કરતાં હવે તારણનો સમય
આપણી વ ુ નજીક છે. 12 “રાત”* લગભગ સમાપ્ત થઈ ૂક છે.
“ દવસ”† ઊગી ર ો છે. તેથી આપણે અંધકારનાં કામો કરવા ું
હવે બંધ કર ું જોઈએ. સત્કમ ના કાય માટે આપણે પ્રકાશના
✡ 13:9: ઉલ્લેખઃ ન. 20:13-15, 17 ✡ 13:9: ઉલ્લેખઃ ન. 19:18
* 13:12: “રાત” પાપમય જગત ું પ્ર તક. † 13:12: “ દવસ” સારા સમય ું
પ્ર તક જે આવી ર ો છે.
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શા ોથી સજજ થ ું જોઈએ. 13 પ્રકાશમાન દવસમાં રહેતા
લોકોની જમે આપણે વતર્ ું જોઈએ. મોંજ મસ્તીથી છલકાતી
ખચાર્ળ મજબાનીઓ આપણે ઉડાવવી ન જોઈએ. મદ્યપાન કર ને
આપણે નશો ન કરવો જોઈએ. આપણે આપણાં અવયવો વડે
જાતીય વાસના ું પાપ કે બીજાં કોઈ પણ પાપ ન કરવાં જોઈએ.
આપણે ( બનજરુર ) દલીલો કર ને ુશ્કેલીઓ ઊભી કરવી ન
જોઈએ, અથવા ઈષાર્ ુ ન બન ું જોઈએ. 14 પર ુ પ્ર ુ ઈ ુ
ખ્રસ્તને પહેર લો. તમારામાં રહેલો પાપનો અંશ તમને જે ખરાબ
ઈચ્છાઓ કરાવે છે, તેને સંતોષવાના વચારો ન કરો.

14
બીજા લોકોની ટ કા ન કરો

1 વ ાસમાં જે માણસ નબળો હોય તો તેનો તમે તમાર
મંડળ માં સ્વીકારવા માટે ઈન્કાર ન કરશો. અને એ ક્તના
જુદા વચારો વષે એની સાથે દલીલબાજીમાં ન ઉતરશો. 2 એક

ક્ત એ ું માને છે કે એને મન ફાવે તેમ તે કોઈપણ જાતનો
ખોરાક ખાઈ શકે છે. પર ુ નબર્ળ વ ાસ ધરાવનાર માણસ
એ ું માને છે કે તે ફક્ત શાકભાજી જ ખાઈ શકે છે. 3 કોઈપણ
જાતનો ખોરાક લેનાર માણસે એ ું માની લે ું ન જોઈએ કે તે ુદ્ધ
શાકાહાર ક્ત કરતાં વધારે સારો છે. અને ુસ્ત શાકાહાર
માણસે પણ એ ું માન ું ન જોઈએ કે બધી જાતનો ખોરાક લેનાર
માણસ ખોટો છે. કેમ કે દેવે તેનો પણ સ્વીકાર કય છે. 4 બીજા
માણસના નોકર વષે તમે અ ભપ્રાય આપી ન શકો. નોકર કામ
બરાબર કરે છે કે ન હ, એ તો ફક્ત એનો પોતાનો જ શેઠ ન
કર શકે. અને પ્ર ુનો સેવક ન્યાયી હશે કારણ કે તેને ન્યાયી કે
ુપાત્ર બનાવવા પ્ર ુ સમથર્ છે.
5 કોઈ માણસ એ ું માની શકે કે કોઈ એક દવસ તે બીજા

કોઈ દવસ કરતાં વધારે મહત્વનો છે. અને વળ બીજો કોઈ
માણસ એ ું માની શકે કે બધા દવસ એક સરખાજ છે. ખર
વાત તો એ છે કે દરેક માણસે મનમાં પોતાની માન્યતાઓ વષે
બરાબર સ્પ હો ું જોઈએ. 6 બીજા દવસો કરતાં અ ુક જ
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દવસ વધારે અગત્યનો છે એ ું માનનાર માણસ પ્ર ુને માટે એ ું
કર ર ો છે. અને બ ું જ ખાનાર માણસ પણ દેવને માટે એ ું
કર ર ો છે. હા એ ખોરાક માટે તે દેવનો આભાર માને છે.
અને અ ુક ખોરાક ખાવાનો ઈન્કાર કરનાર માણસ પણ પ્ર ુને
ખાતર એમ કર ર ો છે. એ પણ દેવનો આભાર માને છે.

7 હા, આપણે સૌ પ્ર ુને ખાતર જીવીએ છ એ. આપણે કાંઈ
આપણી પોતાની જાત માટે જીવતા કે મરતા નથી. 8 જો આપણે
જીવીએ છ એ તો તે પ્ર ુને ખાતર જ જીવીએ છ એ. અને જો
આપણે મર એ છ એ તો તે પણ પ્ર ુને ખાતર જ. આમ, જીવતાં
કે મરતાં આપણે પ્ર ુનાજ છ એ.

9 તેથી જ તો ખ્રસ્ત મરણ પામ્યો અને પાછો ૃત્ ુમાંથી
સજીવન થયો. ખ્રસ્તે આ પ્રમાણે ક ુર્ જથેી કર ને જે લોકો
મરણ પામ્યા છે અને જઓે હજી જીવતા છે તે સૌને ને પ્ર ુ
થાય. 10 તો પછ ખ્રસ્તમાં વ ાસ રાખનાર તમારા ભાઈ વષે
તમે શા માટે સારો કે ખરાબ અ ભપ્રાય બાંધો છો? અથવા
તો તમારા ભાઈ કરતાં તમે વધારે સારા છો, એમ તમે શા માટે
વચારો છો? આપણે બધાએ દેવના ન્યાયાસન આગળ ઉપ ત
થવા ું છે અને તે આપણા સૌનો ન્યાય કરશ.ે 11 હા, શા માં
લખે ું છે:

“ ‘પ્ર ુ કહે છે કે,
પ્રત્યેક ક્ત માર આગળ ૂંટણીએ પડ ને નમન કરશે
અને પ્રત્યેક ક્ત ક ૂલ કરશે કે, હુ દેવ છુ. હુ જી ું છુ
એ જટે ું ચો સ છે, એટ ું ચો સ એ ર તે આ બ ું
બનશ.ે’ ” યશાયા 45:23

12 આમ, પોતાના જીવન વષે આપણામાંની દરેક ક્તએ દેવને
જવાબ આપવો પડશે.

બીજા લોકો પાસે પાપ કરાવશો ન હ
13 આમ આપણે એકબીજાનો ન્યાય તોળવા ું બંધ કર ું

જોઈએ. આપણે એવો નણર્ય લેવો પડશે કે આપણે એ ું
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કાંઈ પણ ન કર ું કે જે કોઈ ભાઈ કે બહેનને નબર્ળ બનાવે કે
તેને પાપમાં પાડ.ે 14 હુ તો પ્ર ુ ઈ ુમાં છુ. અને હુ જાણું છુ
કે એવો કોઈ ખોરાક નથી કે જે ખાવા માટે નકામો હોય. પર ુ
જો કોઈ માણસ એ ું માનતો હોય કે કોઈ વસ્ ુ તેના માટે ખોટ
કે નકામી છે, તે તેના માટે તે ખોટુ જ છે.

15 જો તમે જે કાંઈ ખોરાક લેતા હોય અને તેનાથી તમારા
ભાઈની લાગણી દભુાતી હોય તો તમે પ્રેમનો માગર્ અ ુસરતા નથી.
તેને ખાવાનો આગ્રહ કર ને તેના વ ાસનો નાશ કરશો ન હ. એ
માણસ માટે ઈ ુ મરણ પામ્યો છે. 16 તમારુ જે સારુ છે તે વષે
ૂંડુ બોલાય એ ું ક ું કરશો ન હ. 17 દેવના રા માં ખા ું અને

પી ું એ અગત્યની બાબતો નથી. તેનાં કરતાં અગત્યની બાબતો
દેવના રા માં તો દેવની સાથે ન્યાયી થ ું અને શાં ત અને પ વત્ર
આત્મામાં આનંદ અ ુભવવો તે છે. 18 જે કોઈ ક્ત આ ર તે
જીવન જીવીને ખ્રસ્તની સેવા કરે છે તે દેવને પ્રસ કરે છે. અને
બીજા લોકો પણ એ ક્તનો સ્વીકાર કરે છે.

19 જે કામો કરવાથી શાં ત પાતી હોય એ ું કરવા આપણે
સખત પ રશ્રમ કર એ. અને જનેાથી એક બીજાને મદદ થાય એ ું
કરવાનો આપણે પ્રયત્ન કર એ. 20 જ ખોરાક ખાવાની બાબત
પર માર ૂક ને દેવ ું કાયર્ ન ન થવા દો. ખાવાની બાબતમાં
બધો જ ખોરાક ખાવા લાયક હોય છે. પર ુ જે ખાવાથી બીજો
માણસ જો પાપમાં પડતો હોય તો એ ખોરાક ખાવો યોગ્ય ન
ગણાય. 21 સાચી વસ્ ુ એ છે કે માંસ ખાવાથી કે દ્રાક્ષારસ
પીવાથી કે એ ું કાંઈ કરવાથી જો તમારા ભાઈ ું આધ્યા ત્મક
પતન થ ું હોય તો તે યોગ્ય નથી. તેથી એ ું કાંઈ પણ ન કર ું
જનેાથી કોઈ ું પણ આધ્યા ત્મક પતન થાય.

22 આવી બાબતો વષેની તમાર અંગત માન્યતાઓને તમાર
અને દેવની વચ્ચે ુપ્ત રાખવી જોઈએ. અપરાધ કય હોય એવી
લાગણી અ ુભ ા વગર જે ક્ત પોતે જનેે સા ું કે યોગ્ય
માનતો હોય એ ું કર શકે એવી ક્તને ધન્ય છે. 23 તે ખોરાક
ખાવો યોગ્ય છે કે ન હ તેની ખાતર કયાર્ વગર જો કોઈ ક્ત
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તે ખાઈ લે તો તે પોતાની જાતને દો ષત માને છે. શા માટે?
કારણ કે તે ાજબી હ ું એમ તેણે માન્ ું નહો ું. અને જો
કોઈ ક્ત જમેાં તેને વ ાસ નથી કે તે સા ું છે અને તે કરે
છે તો પછ તે પાપ છે.

15
1 આપણે સબળ વ ા ુ છ એ. તેથી જે લોકો વ ાસમાં

નબર્ળ હોય તેવાને આપણે મદદ કરવી જોઈએ. એ લોકોની
નબર્ળતાઓ સંભાળ લઈને આપણે એમને મદદ કરવી જોઈએ.
આપણે આપણી જાતને ુશ કરવાનો પ્રયત્ન ન કરવો જોઈએ.
2 આપણામાંના દરેકે બીજાને પણ ુશ કરવા જોઈએ. એમને
મદદ કરવા આપણે આમ કર ું જોઈએ. એમનો વ ાસ દ્રઢ
થાય એ માટે એમને મદદ કરવાનો આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.
3 ખ્રસ્ત પણ પોતાને ુશ કરવાના પ્રયત્નમાં જીવન જી ો ન હતો.
તેના વષે શા માં ક ું છે તેમ: “જે લોકોએ તારુ અપમાન ક ુ
છે, તેમણે મારુ પણ અપમાન ક ુ છે.”✡ 4 ૂતકાળમાં જે બ ું
લખવામાં આ ું હ ું તે આપણને ઉપદેશ આપવા અને આપણામાં
આશા ઉપજાવવા લખા ું હ ુ.ં આપણને ઉદ્ધારની આશા મળે એ
માટે એ બ ું લખા ું હ ુ,ં શા ો આપણને જે ધીરજ અને શ ક્ત
આપે છે તેમાંથી આશા જન્મે છે. 5 ધીરજ અને શ ક્તનો સ્રોત
દેવ છે. દેવને માર પ્રાથર્ના છે કે ખ્રસ્ત ઈ ુ ઈચ્છે છે તેમ તમને
સૌને હળ મળ ને સાથે રહેવામાં દેવ તમાર મદદ કરે. 6 એમ
કરવાથી તમે સૌ એક ૂત્રમાં બંધાશો. અને આમ તમે સૌ સાથે
રહ ને આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તના પતા દેવને મ હમાવંત કરશો.
7 ખ્રસ્તે તમને સ્વીકાયાર્, તેવી ર તે તમારે એકબીજાને સ્વીકારવા
જોઈએ. એમ કરવાથી દેવને મ હમા મળશ.ે 8 મારે તમને એ
કહે ું છે કે દેવ જે વચન આપે છે તે સત્ય છે, એમ બતાવવા
ખ્રસ્ત યહૂ દઓનો સેવક થયો. દેવે યહૂ દઓના ૂવર્જોને જે જે
વચનો આપ્યાં હતાં તે દેવ કર બતાવશે, એ સા બત કરવા માટે

✡ 15:3: ઉલ્લેખઃ ગી. શા. 69:9
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ખ્રસ્તે આમ ક ુર્. 9 અને બનયહૂ દઓ પણ દેવની દયાને માટે
સ્ ુ ત કરે. શા માં લ ું છે,

“માટે હુ બનયહૂ દઓમાં તાર સ્ ુ ત કર શ;
અને તારા નામનાં ોત્ર ગાઈશ.” ગીતશા 18:49

10 શા તો આમ પણ કહે છે:

“દેવના માણસોની સાથે સાથે સૌ
બનયહૂ દઓએ પણ આનં દત થ ું જોઈએ.” ુનર્ નયમ
32:43

11 વળ શા આમ પણ કહે છે:

“તમે સૌ બનયહૂ દઓ પ્ર ુની સ્ ુ ત કરો;
અને સઘળાં લોકો પ્ર ુનાં ુણગાન ગાઓ.” ગીતશા
117:1

12 અને યશાયા પ્રબોધક કહે છે:

“યશાઈના વંશમાંથી* એક ક્ત આવશે.
તે ક્ત બનયહૂ દઓ પર રાજ કરવાને આવશ;ે
અને એ ક્તને કારણે બનયહૂ દઓને આશા પ્રાપ્ત થશે.”
યશાયા 11:10

13 હવે દેવ કે જનેા પર તમે આશા રાખો છો, તે તમને તમારા
વ ાસને ૂણર્ આનંદ અને શાં તથી ભર દો. જથેી કર ને તમે તે
પ વત્ર આત્માના સામર્થ્ય દ્વારા ભર ૂર આશાથી છલકાઈ જાઓ.

પાઉલ પોતાના કાયર્ વષે કહે છે
14 મારા ભાઈઓ તથા બહેનો, મને ખાતર છે કે તમે ભલાઈથી

ભર ૂર છો. હુ જાણું છુ કે જરૂર હોય એટ ું સવર્ પ્રકાર ું જ્ઞાન
તમે ઘરાવો છો, અને તમે એકબીજાને ચેતવણી આપી શકો એમ

* 15:12: યશાઈનો વંશ ઈઝરાએલનો રાજા દાઉદનો પતા. ઈ ુ આ વંશમાં જનમ્યો
હતો.
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છો. 15 એ છતાં વદેશીઓ પ વત્ર આત્માથી પાવન થઈને માન્ય
આપર્ણ થાય, માટે દેવની ુવાતાર્નો યાજક થઈને હુ વદેશીઓ
પ્રત્યે ખ્રસ્ત ઈ ુનો સેવક થાઉ. 16 એ કારણે દેવે મને જે
કૃપાદાન આપ્ ું છે તેને આધારે તમને ફર થી સહેજ યાદ કરાવવા
માટે વધારે હમત રાખીને મેં આ પત્ર તમારા પર લ ો છે.

17 આમ, ખ્રસ્ત ઈ ુમાં દેવ માટે હુ જે કઈ કર શ ો છુ એ ું
મને ગૌરવ છે. 18 મેં પોતે જે કઈ ક ુર્ છે તે વષે હુ વાત ન હ
કરુ. બનયહૂ દ લોકો દેવની આજ્ઞા માને એ ું એમને માગર્દશર્ન
આપવામાં ખ્રસ્તે માર પાસે જે કાયર્ કરા ું છે તે વષે જ હુ
બોલીશ. મેં જે બાબતો કહ છે અને કર છે, એને લીધે તેઓએ
દેવની આજ્ઞા પાળ છે. 19 પરાક્રમોની શ ક્ત અને જે મહાન
વસ્ ુઓ એમણે જોઈ છે, અને પ વત્ર આત્માના સામર્થ્યને લીધે
એમણે દેવનો આદેશ માન્યો છે. યરૂશાલેમથી માંડ ને ઈલ્ ુ રકા
ુધી બધે ફર ફર ને મેં ખ્રસ્તની ુવાતાર્ સં ૂણર્ ર તે પ્રગટ કર

છે. અને આમ મારા કાયર્નો એ ભાગ મેં પ ર ૂણર્ કય છે. 20 જે
જે ળોએ લોકોએ કદ પણ ખ્રસ્ત વષે સાંભ ું ન હોય ત્યાં
ુવાતાર્ પ્રગટ કરવાનાં કાયર્ને મેં હમેશા મારુ ધ્યેય બના ું છે.

આમ કરવા ું કારણ એ છે કે બીજી કોઈ ક્તએ ાં આ
કાયર્ પહેલેથી જ શરુ કર દ ું હોય ત્યાં પહોંચી જઈને એણે
કરેલા કાયર્ના પાયા પર હુ કામ ન કરુ. 21 પણ, શા ોમાં લખે ું
છે:

“જે લોકોને તેના વષે ક ું જ કહેવામાં નથી આ ું તે લોકો
જોશે,

અને જઓેના સાંભળવામાં આ ું નહો ું તેઓ સમજશે.”
યશાયા 52:15

રોમની ુલાકાત માટે પાઉલની યોજના
22 તેથી જ ઘણી વાર તમાર પાસે આવતાં મને રોકવામાં

આવતો હતો. જથેી મારે અહ રોકાઈ જ ું પડ ું હ ું.
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23 હવે અહ આ વસ્તારોમાં મેં મારુ કાયર્ પ ર ૂણર્ ક ુર્ છે.
વળ ઘણાં વષ થી તમાર ુલાકાતે આવવા ું મને મન હ ું.
24 તેથી હુ ારે સ્પેન જઈશ ત્યારે તમાર ુલાકાત લઈશ. હા,
સ્પેન પ્રવાસે જતા તમાર ુલાકાત લેવાની હુ આશા રા ું છુ,
અને તમાર સાથે રહેવાથી મને ૂબ આનંદ થશ.ે પછ તમે મારા
પ્રવાસમાં મને મદદ કર શકશો.

25 અત્યારે તો હુ દેવના લોકોને મદદરૂપ થવા યરૂશાલેમ
જઈ ર ો છુ. 26 યરૂશાલેમમાં દેવના કેટલાક સંતો ગર બ
છે. મકદો નયા અને અખાયાના વ ા ુ લોકોએ તેઓને સારુ
કઈ ઉઘરાણું કર ું, એ મકદો નયાના તથા અખાયાના ગર બ
લોકોને મદદ કરવા એમણે દાન આપ્ ું છે. 27 મકદો નયા અને
અખાયાના વ ાસી ભાઈઓ આમ કરતાં આનંદ અ ુભવતા હતા.
અને યરૂશાલેમના વ ાસીઓને એમણે ખરેખર મદદ કરવી જ
જોઈએ. તેઓએ એમને મદદ કરવી જોઈએ કારણ કે તેઓ
આ ર તે બનયહૂ દઓ છે અને યહૂ દઓને ઈ ુના આધ્યા ત્મક
આશીવાર્દોના તેઓ ભાગીદાર થયા. તેથી યહૂ દઓને મદદ કરવા
એમની પાસે જે કાંઈ હોય એનો એમણે ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
તેઓના માથે યહૂ દઓ ું ઋણ છે. 28 મારે ખાતર કરવી પડશે કે
યરૂશાલેમના ગર બ લોકોને જ આ બધા પૈસા મળે કે જે એમના
માટે દાનમાં આપવામાં આ ા છે.
આ કાયર્ ૂરુ કયાર્ પછ હુ સ્પેન જવા નીકળ શ. સ્પેનના

પ્રવાસે જતાં તમાર ુલાકાત લેવા માટે હુ રોકાઈશ. 29 હુ જાણું
છુ કે તમાર ુલાકાત વખતે તમારા માટે, હુ ખ્રસ્તના ભર ૂર
આશીવાર્દો લાવીશ.

30 ભાઈઓ તથા બહેનો, મારા આ કાયર્માં મને મદદ કરવા તમે
મારા માટે દેવને પ્રાથર્ના કરો એવી માર તમને વનંતી છે. આપણા
પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત માટે આ કરો. પ વત્ર આત્મા આપણને પ્રેમ આપે
છે તેટલા માટે આમ કરો. 31 યહૂ દયામાં રહેતા અ વ ાસીઓના
હુમલામાંથી હુ બચી જાઉ એવી પ્રાથર્ના કરો. અને એવી પણ
પ્રાથર્ના કરો કે યરૂશાલેમ માટે હુ જે મદદ લાવી ર ો છુ તેનાથી
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ત્યાંના દેવના સંતો ુશ થાય. 32 જો દેવની ઈચ્છા હશે તો હુ
તમાર પાસે સહષર્ આવીશ અને તમાર સાથે હુ વસામો પા ું
એવી તમે મારે માટે આગ્રહ ૂવર્ક દેવની પ્રાથર્ના કર ને મને મદદ
કરો. 33 દેવ જે શાં તદાતા છે તે સદાને માટે તમો સૌની સાથે
રહો. આમીન.

16
પાઉલ ઉપસંહારમાં આભાર- વ ધ કરે છે

1 હુ તમને જણાવવા ઈચ્છુ છુ કે ખ્રસ્તમાં ખ્રસ્તની મંડળ ની
તે ખાસ સે વકા છે. 2 પ્ર ુના નામે દેવના લોકોને શોભે તે ર તે
તે ું સન્માન કરજો. તેણે ઘણા લોકોને તથા મને મદદ કર છે.
તેથી તે પણ તમાર પાસે મદદની માગણી કરે ત્યારે તેને સહાય
કરજો.

3 પ્રસ્કા અને અકુલાસને માર સલામ કહેજો. ખ્રસ્ત ઈ ુની
સેવામાં તેઓ માર કાયર્ કરે છે. 4 મારો જીવ બચાવવા
તેમણે પોતા ું જીવન જોખમમાં ૂ ું હ ું. હુ એમનો
આભાર છુ, અને બધી જ બનયહૂ દ મંડળ ઓ એમની
આભાર છે.

5 અને વળ એમના ઘરમાં જે મંડળ છે તેને પણ માર સલામ
કહેશો.

મારા પ્રય મત્ર અપૈ નતસને મારા સ્નેહસ્મરણ પાઠવશો.
આ સયા માઈનોરના પ મ વસ્તારમાં ખ્રસ્તનો શષ્ય થનાર
તે પહેલો માણસ હતો.

6 મ રયમની ખબર ૂછશો, તમારા માટે એણે ઘણું સખત કામ
ક ુર્ છે.

7 આન્દ્ર નકસ અને જુ નયાસને સલામ કહેજો. તેઓ મારા
સંબંધી છે, અને તેઓ માર સાથે કેદમાં હતા. તેઓ તો
દેવના કેટલાક અત્યંત મહત્વ ૂણર્ કાયર્કરોમાંના છે. માર
અગાઉ તેઓ ખ્રસ્તમાં વ ાસી હતા.
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8 પ્ર ુમાં મારા પ્રય મત્ર અં પ્લયાતસને માર સલામ પાઠવશો.
9 ઉબાર્ ુસને માર સલામ કહેજો. ખ્રસ્તની સેવામાં જોડયેલા
તે મારા સહકાયર્કર છે.

અને મારા પ્રય મત્ર સ્તા ુસની ખબર ૂછશો. 10 અપેલ્લેસને
માર સલામ કહેશો. તેની પર ક્ષા કરવામાં આવી હતી અને
સા બત થ ું હ ું કે તે ખ્રસ્તને ખરેખર પ્રેમ કરે છે.

અ રસ્તો ુલસના કુટુબના સૌ સભ્યોને માર સલામ પાઠવશો.
11 મારા સંબંધી હેરો દયોનને સલામ કહેજો.

નાક સસ કુટુબના જઓે પ્ર ુના છે તે સૌ સભ્યોને માર સલામ
પાઠવશો. 12 ુંફૈના અને ુંફોસાની મારા વતી ખબર ૂછશો.
પ્ર ુ માટે આ ીઓ ઘણી સખત મહેનત કર રહ છે.

પે સસને માર સ્નેહભીની યાદ પાઠવશો. એણે પણ પ્ર ુ માટે
ઘણો સખત પ રશ્રમ કય છે.

13 રૂફસને સલામ કહેજો. પ્ર ુની સેવામાં તે વ શ ક્ત
છે. એની માને માર સલામ પાઠવશો. એ તો માર મા
પણ થાય છે.

14 ખ્રસ્તના શરણે આવેલા સૌ ભાઈઓ સાથે અ ું કતસ,
ફલેગોન, હમસ, પાત્રબાસ તથા હામાર્સ છે તેઓને માર
સલામ કહેજો.

15 ફલોલોગસ અને જુ લયા, ને ુર્સ તથા એની બહેન, અને
ઓ લ પાસને માર સલામ પાઠવશો. અને એમની સાથે જે
સંતો છે તે સૌને માર સલામ કહેજો.

16 તમે ારે એક બીજાને મળો ત્યારે મંડળ માં આવનાર
બધાને પ વત્ર ુંબન વડે સલામ કરજો.

ખ્રસ્તમાં વ ાસ રાખનાર બધી મંડળ ઓ તમને સલામ કહે
છે.

17 ભાઈઓ તથા બહેનો, એક બીજા વચ્ચે જે લોકો ફાટ ટ
પડાવે છે એવા લોકોથી સંભાળ ને રહેવા હુ તમને કહુ છુ. અન્ય
લોકોને વ ાસ ડગાવી દેતા લોકોથી ચેતતા રહેજો. તમે જે
સાચો ઉપદેશ શી ા છો તેના તેઓ વરોધી છે. એવા લોકોથી
દૂર રહેજો. 18 એવા લોકો આપણા પ્ર ુ ખ્રસ્તની સેવા કરતા
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નથી. તેઓ ખ્રસ્તને માનતા નથી. તેઓ તો ફક્ત પોતાની જાતને
મઝા પડે એવાં કામો કરતા ફરે છે. જે સીધા-સાદા લોકો ૂંડુ
કે પાપ વષે ક ું જાણતા નથી, એમનાં સરળ અને ભોળાં મનને
ભરમાવવા તેઓ મીઠ -મીઠ કાલ્પ નક વાતો કરે છે. 19 તમે લોકો
દેવની આજ્ઞા પાળો છો, એમ બધા વ ાસીઓએ સાંભ ું છે.
તેથી એ વષે તમારે લીધે મને ઘણો આનંદ થાય છે. પર ુ જે
બધી વસ્ ુઓ સાર છે તે તમે જાણો અને સમજો એમ હુ ઈચ્છુ
છુ. અને જે બાબતો ૂંડ છે તે વષે તમે બલકુલ ન જાણો
એમ પણ હુ ઈચ્છુ છુ.

20 શાં ત આપનાર દેવ હવે ટૂક સમયમાં જ શેતાનને હરાવશે
અને એના પર તમાર સ ા ચાલે એવી તમને શ ક્ત આપશે.
પ્ર ુ ઈ ુની દયા તમાર સાથે જ છે.
21 માર સાથેના કાયર્કર તમોથી તમને સલામ પાઠવે છે. વળ

મારા સંબંધીઓ ૂ સ, યાસોન, સો સપાત્રસ પણ તમાર ખબર
ૂછે છે.
22 હુ તે ત ુસ છુ, અને પાઉલ જે બોલે છે તે બ ું હુ લખી

ર ો છુ. પ્ર ુના નામે માર તમને સલામ કહુ છુ.
23 ગાયસ એ ું ઘર મને તથા અહ ની આખી ખ્રસ્તની મંડળ ને

વાપરવા દે છે. તે પણ તમને સલામ પાઠવે છે. એરાસ્તસ અને
આપણો ભાઈ કવાતર્સ તમાર ખબર ૂછે છે. એરાસ્તસ અહ નો
નગર-ખજાનચી છે. 24 *

25 દેવનો મ હમા થાઓ. એક માત્ર દેવ જ તમારા વ ાસને
દ્રઢ કર શકે છે. જે ુવાતાર્નો ઉપદેશ હુ તમને ધમર્માં તમારો
વ ાસ મજ ૂત કરવા આ ું છુ, એ સંદેશનો સદપુયોગ દેવ હવે
કર શકશ.ે ુવાતાર્ એટલે કે લોકોનાં પાપ માફ થઈ શકે અને
તેઓ દેવના સા ધ્યમાં રહેવા ુપાત્ર થાય, એવો માગર્ હવે દેવે
સૌ માટે ૂલ્લો કર દ ધો છે. એ ુવાતાર્ ઈ ુ ખ્રસ્ત વષે છે
કે જે હુ લોકોને કહુ છુ. ુવાતાર્ એક ુપ્ત સત્ય છે કે જે હવે

* 16:24: કેટલીક ગ્રીક આ ૃ ઓ પ્રમાણે અહ કલમ 24 ઉમેરવામાં આવે છે:
“આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા તમ સવર્ પર હો. આમીન.”
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દેવે જાહેર ક ુર્ છે. ઘણા વષ થી એ રહસ્યમય સત્ય છુપાવી
રાખવામાં આ ું હ ું. 26 પર ુ એ ુપ્ત સત્ય હવે આપણી
આગળ પ્રગટ કર દેવામાં આ ું છે. અને હવે બધા જ દેશોના
લોકોને એ સત્યથી મા હતગાર કરવામાં આ ા છે. પ્રબોધકોએ
લખેલાં વચનો દ્વારા એ સત્ય જાહેર કરવામાં આ ું છે. દેવની
આજ્ઞા આવી જ છે. અને તે ુપ્ત સત્ય સૌ લોકોને હવે જણા ું
છે, જથેી કર ને તેઓ દેવ પર વ ાસ કરે અને એની આજ્ઞાઓ
પાળે. દેવ તો અ વનાશી છે. 27 તે એકલા જ્ઞાની દેવન,ે ઈ ુ
ખ્રસ્ત દ્વારા સવર્કાળ પયત મ હમા હો. આમીન.
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