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યાકૂબનો પત્ર
લેખક
પત્રનો લેખક યાકૂબ છે (1:1) કે જે ઈ ુ ખ્રસ્તનો ભાઈ તથા

યરુશાલેમની મંડળ નો ુ આગેવાન હતો. યાકૂબ ઈ ુના ઘણા
ભાઈઓમાંનો એક હતો અને કદાચને તે સૌથી મોટો ભાઈ હતો કારણ
કે માથ્થી 13:55 ની યાદ માં તે ું નામ પ્રથમ નોંધવામાં આ ું છે.
શરૂઆતમાં તેણે ઈ ુ પર વ ાસ કય ન હતો અને ઈ ુને પડકાયાર્
પણ હતા તથા તેમની સેવા વષે ગેરસમજણ કર હતી (યોહાન 7:2-
5). બાદમાં તે મંડળ નો અગ્રણીઆગેવાન બન્યો હતો. ખ્રસ્ત પોતાના
જીવનોત્થાન બાદ પસંદ કરેલા જે ક્તઓને પ્રગટ થયા તેમાંનો તે
એક હતો (1 ક રથી 15:7)અને પાઉલે તેને મંડળ નો સ્તંભ ક ો હતો
(ગલાતી 2:9).

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 40 થી 50 ની વચ્ચેનો છે.
તે સમય ઇ.સ. 70 ના યરુશાલેમના વનાશ તથા ઇ.સ. 50 ની

યરુશાલેમ પ રષદની અગાઉનો હતો.
વાંચકવગર્
પત્રના વાંચકો સૌથી સંભ વત ર તે યહૂદ વ ાસીઓ હતા કે જઓે

સમગ્ર યહૂ દયા તથા સમરૂનમાં વખેરાઈ ગયેલા હતા. જો કે યાકૂબ ું
શરૂઆત ું અ ભવાદન “દેશોમાં વખેરાઈ ગયેલા બાર કુળો” માટે છે
તો પણ, યાકૂબના ૂળ વાંચકવગર્ના ળ વષે આ બે પ્રદેશો મજ ૂત
શ તાઓ છે.

હે ુ
યાકૂબના પત્રનો ાપક હે ુ 1:2-4 માં જોવા મળે છે. પ્રસ્તાવનાના

શ ોમા,ં યાકૂબ તેના વાંચકોને કહે છે કે મારા ભાઈઓ, ારે તમને
જાતજાતના પર ક્ષણો થાય છે ત્યારે તેમાં ૂરો આનંદ માનો, કારણ
કે તમે જાણો છો કે તમારા વ ાસની પર ક્ષા ધીરજ ઉત્પ કરે છે.
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આ શા ભાગ ૂ ચત કરે છે કે યાકૂબનો શ્રોતાગણ ઘણા પ્રકારની
કસોટ ઓનો સામનો કર ર ા હતો. યાકૂબે તેના શ્રોતાજનોને ઈ ર
તરફથી આવતા ડહાપણની ખોજ કરવા ક ું (1:5) કે જથેી તેઓની
કસોટ ઓમાં તેઓઆનં દત રહ શકે. તેના શ્રોતાજનોમાં કેટલાક એવા
હતા કે જઓે વ ાસથી બહુ દૂર ભટક ગયા હતા. યાકૂબે તેઓને
જગતના મત્રો બનવા વષે ચેતવણીઆપી (4:4). તેણે વ ાસીઓને
જીવનમાં નમ્ર બનવા દોયાર્ કે જથેી ઈ ર તેઓને ઊંચા કરે. તેણે
શીખ ું કે ઈ ર સમક્ષ નમ્રતા એ ડહાપણ પામવાનો માગર્ છે (4:8-
10).

ુદ્રાલેખ
ખરો વ ાસ

રૂપરેખા
1. ખરા ધમર્ વષે યાકૂબનો બોધ— 1:1-27
2. ખરો વ ાસ ભલા કાય દ્વારા પ્રદ શત થાય છે— 2:1-3:12
3. અ ધકૃત ડહાપણ ઈ ર તરફથી આવે છે— 3:13-5:20

પ્રસ્તાવના
1 વખેરાઈ ગયેલા બારે કુળને, ઈ રના તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં દાસ

યાકૂબની સલામ.
વ ાસ અને ડહાપણ

2 મારા ભાઈઓ, જયારે તમને વ વધ પ્રકારની કસોટ ઓ થાય છે
ત્યારે તેમાં ૂરોઆનંદ ગણો; 3 કેમ કે તમેજાણોછો કે તમારા વ ાસની
પર ક્ષામાં પાર ઊતયાર્થી ધીરજ ઉત્પ થાય છે.

4તમે પ રપક્વ તથાસં ૂણર્ થાઓઅને કશામાં અ ૂણર્ રહો ન હ, માટે
ધીરજને પોતા ું કામ ૂરે ૂરુ કરવા દો. 5 તમારામાંનો જો કોઈ જ્ઞાનમાં
અ ૂણર્ હોય, તો ઈ રજે સવર્ને ઉદારતાથીઆપે છેઅને ઠપકોઆપતા
નથી, તેમની પાસેથી તે માગે;એટલે તેને તે આપવામાં આવશે.

6પર ુ કઈ પણસંદેહ રા ા વગર વ ાસથી માગ ુ;ં કેમ કે જે કોઈ
સંદેહ રાખીને માગે છે, તે પવનથી ઊછળતા તથા અફળાતા સ ુદ્રના
મોજાના જવેો છે. 7 એવા માણસે પ્ર ુ તરફથી તેને કઈ મળશે એ ું
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ન ધાર ુ.ં 8આવા પ્રકારના મ ુષ્ય બે મનવાળો હોય છે અને પોતાના
સઘળા માગ માં અ ર છે.

ગર બ અને ધનવાન
9જે ભાઈ ઊતરતા પદનો છે તે પોતાના ઉચ્ચપદમાં અ ભમાન કરે;

10જે શ્રીમંત છે, તે પોતાના ઊતરતા પદમાં અ ભમાન કરે કેમ કે ઘાસનાં
લની પેઠે તે વલીન થઈ જશે. 11 કેમ કે ૂયર્ ઊગે છે અને ગરમ પવન
વાય છે ત્યારે ઘાસ ચીમળાય છે; તે ું લ ખર પડે છે અને તેના સૌંદયર્ની
શોભા નાશ પામે છે તેમ શ્રીમંત પણ તેના વહારમાં વલીન થઈ જશે.

કસોટ અને પર ક્ષણ
12જે મ ુષ્ય પર ક્ષણમાં પારઊતરે છે તેઆશીવાર્ દત છે; કેમ કે પાર

ઊતયાર્ પછ ,જીવનનો જે ુગટ પ્ર ુએ પોતાના પર પ્રેમ રાખનારાઓને
આપવા ું આશાવચન આપ્ ું છે તે તેને મળશે. 13 કોઈ ું પર ક્ષણ થ ું
હોય તો ઈ રે મારુ પર ક્ષણ ક ુ છે,એમ તેણે ન કહે ું; કેમ કે દુ તાથી
ઈ ર ું કદા પ પર ક્ષણથ ું નથીઅને તે કોઈને પર ક્ષણમાં લાવતા પણ
નથી.

14 પણ દરેક મ ુષ્ય પોતાની દુ ઇચ્છાઓથી ખેંચાઈને તથા
લલચાઈને પર ક્ષણમાં પડે છે. 15પછ દુ ઇચ્છાઓગભર્ ધર ને પાપને
જન્મ આપે છે અને પાપ પ રપક્વ થઈને મોતને ઉપજાવે છે. 16 મારા
વહાલાં ભાઈઓ, તમે છેતરાતા ન હ.

17 દરેક ઉ મ દાન તથા દરેક સં ૂણર્ દાન ઉપરથી હોય છે અને
પ્રકાશોના પતા જમેનાંમાં પ રવતર્ન થ ું નથી, તેમ જજમેનાંમાં ફરવાથી
પડતો પડછાયો પણ નથી, તેમની પાસેથી ઊતરે છે. 18 તેમણે પોતાની
ઇચ્છાથી સત્યનાં વચન દ્વારા આપણને જન્મઆપ્યો છે,જથેીઆપણે
તેમના ઉત્પ કરેલાંઓમાં પ્રથમફળ જવેા થઈએ.

સાંભળ ું અને અમલ કરવો
19 મારા વહાલાં ભાઈઓ, તમે તે જાણો છો. દરેક મ ુષ્ય

સાંભળવામાં ચપળ, બોલવામાં મંદ, તથા ક્રોધ કરવામાં નરમ થાય;
20 કેમ કે મ ુષ્યના ક્રોધથી ઈ ર ું ન્યાયપણું કામ કર ું નથી. 21 માટે
તમે સવર્ મ લનતા તથા દુ તાની અ ધકતા તજી દો અને તમારા હૃદયમાં
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વાવે ું જે વચન તમારા આત્માનો ઉદ્ધાર કરવાને શ ક્તમાન છે તેને
નમ્રતાથી ગ્રહણ કરો.

22તમે વચનના પાળનારા થાઓ, પોતાને છેતર ને કેવળ સાંભળનારાં
જ ન હ. 23 કેમ કે જે કોઈ માણસ વચન પાળતો નથી, પણ કેવળ
સાંભળે છે, તે પોતા ું સ્વાભા વક ુખ દપર્ણમાં જોનાર મ ુષ્યના જવેો
છે. 24 કેમ કે તે પોતાને જુએ છે, પછ ત્યાંથી ખસી જાય છે, એટલે તે
પોતે કેવો હતો, એ તે તરત ૂલી જાય છે. 25 પણ જે ુ ક્તના સં ૂણર્
નયમમાં ધ્યાનથી નહાળે છે અને તેમાં રહે છે, જે સાંભળ ને ૂલી
જનાર ન હ, પણ કામ કરનાર થાય છે, તે જ મ ુષ્ય પોતાના વહારમાં
આશીવાર્ દત થશે.

26 જો તમારામાંનો કોઈ માને કે હુ પોતે ધા મક છુ, પણ પોતાની
જીભને કા ૂમાં રાખતો નથી, તે પોતાના હૃદયને છેતરે છે, તેવા મ ુષ્યની
ધા મકતા થર્ છે. 27 વધવાઓ અને અનાથોના દઃુખના સમયે
ુલાકાત લેવી અને જગતથી પોતાને નષ્કલંક રાખવો એ જ ઈ રની

એટલે પતાની,આગળ ુદ્ધ તથા સ્વચ્છ ધા મકતા છે.

2
ભેદભાવ સંબંધી ચેતવણી

1 મારા ભાઈઓ, તમે પક્ષપાત વના આપણા મ હમાવાન પ્ર ુ ઈ ુ
ખ્રસ્તનો વ ાસ રાખો. 2 કેમ કે જનેી આંગળ એ સોનાની વીંટ હોય
તથા જનેાં અંગ પર ુંદર કમતી વ હોય, એવો માણસ જો તમાર
સભામાં આવે અને જો ગંદા વ પહેરેલો એક ગર બ માણસ પણ
આવે; 3 ત્યારે તમે ુંદર કમતી વ ધારણ કરેલા માણસને માન
આપીને કહો છો, ‘તમે અહ ઉ મ ાને બેસો,’ પણ પેલા ગર બને
કહો છો, ‘ ું ત્યાં ઊભો રહે,’ અથવા ‘અહ મારા પગનાં આસન પાસે
બેસ;’ 4 તો ું તમારામાં ભેદભાવ નથી? અને ું તમે પક્ષપાત ુક્ત
વચારો સાથે આચરણ કરતા નથી?
5 મારા વહાલા ભાઈઓ, તમે સાંભળો; વ ાસમાં ધનવાન થવા

સારુ તથા ઈ રે પોતાના લોકો પર પ્રેમ રાખનારાઓને જે રા
આપવા ું આશાવચન આપ્ ું છે તે ું વતન પામવા સારુ, ઈ રે આ
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માનવજગતના ગર બોને પસંદ નથી કયાર્? 6પણ તમે ગર બ ું અપમાન
ક ુ છે. ું શ્રીમંતો તમારા પર જુલમ નથી કરતા? અને ન્યાયાસન
આગળ તેઓ તમને ઘસડ લઈ જતા નથી? 7 જે ઉ મ નામથી તમે
ઓળખાઓ છો, તેની નદા કરનારા ું તેઓ નથી?

8 તોપણ શા વચન પ્રમાણે જે રાજમાન્ય નયમ છે, એટલે કે, ‘ ું
પોતાના જવેો પોતાના પડોશી પર પ્રેમ રાખ,’ તે નયમ જો તમે ૂરે ૂરો
પાળો છો, તો તમે ઘણું સારુ કરો છો; 9 પણ જો તમે ભેદભાવ રાખો
છો, તો પાપ કરો છો, નયમશા નો ભંગ કરનારા તર કે નયમશા થી
અપરાધી ઠરો છે.

10 કેમ કે જે કોઈ ૂરે ૂરુ નયમશા પાળશે અને ફક્ત એક જ
બાબતમાં ૂલ કરશે, તે સવર્ સંબંધી અપરાધી ઠરે છે. 11 કેમ કે જમેણે
ક ું, ‘ ું ભચાર ન કર, ‘તેમણે જ ક ું કે, ‘ ું હત્યા ન કર;’ માટે જો
ું ભચાર ન કરે, પણ જો ું હત્યા કરે છે, તો ું નયમશા નો ભંગ

કરનારો થયો છે.
12સ્વતંત્રતાના નયમ પ્રમાણે તમારો ન્યાય થવાનો છે,એ ું સમજીને

બોલો તથા વત . 13 કેમ કે જણેે દયા નથી રાખી, તેનો ન્યાય દયા વગર
કરાશે; ન્યાય પર દયા વજય મેળવે છે.

વ ાસ અને કરણીઓ
14 મારા ભાઈઓ, જો કોઈ કહે છે કે, ‘મને વ ાસ છે,’ પણ જો

તેને કરણીઓ ન હોય, તો તેથી શો લાભ થાય? ું એવો વ ાસ તેનો
ઉદ્ધાર કર શકે છે? 15જો કોઈ ભાઈ અથવા બહેન નવર્ હોય અને
રોજનો ૂરતો ખોરાક ન હોય, 16અને તમારામાંનો કોઈ તેઓને કહે કે
‘શાં તથી જાઓ, તાપો અને ૃપ્ત થાઓ;’ તોપણ શર રને જે જોઈએ તે
જો તમે તેઓને ન આપો, તો શો લાભ થાય? 17 તેમ જ વ ાસ પણ,
જો તેની સાથે કરણીઓ ન હોય, તો તે એકલો હોવાથી નજીર્ વ છે.

18હા, કોઈ કહેશ,ે ‘તને વ ાસ છેઅને મને કરણીઓ છે; તો ું તારો
વ ાસ તાર કરણીઓ વગર મને બતાવ અને હુ મારો વ ાસ માર
કરણીઓથી તને બતાવીશ.’ 19 ું વ ાસ કરે છે કે, ઈ ર એક છે; તો
ું સારુ કરે છે; દુ ાત્માઓ પણ વ ાસ કરે છે અને કાંપે છે. 20 પણ
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ઓ ન ુર્દ્ધ માણસ, કાય વગર વ ાસ નજીર્ વ છે, તે જાણવાની ું
ઇચ્છા રાખે છે?

21આપણા ૂવર્જ ઇબ્રા હમે યજ્ઞવેદ પર પોતાના દ કરા ઇસહાક ું
અપર્ણ ક ;ુ તેમ કર ને કૃત્યોથી તેને ન્યાયી ઠરાવવાંમાં આ ો ન હ?
22 ું જુએ છે કે તેના કૃત્યો સાથે વ ાસ હતો અને કૃત્યોથી વ ાસને
સં ૂણર્ કરવામાં આ ો; 23 એટલે આ શા વચન સત્ય ઠ ુ કે જમેાં
કહે ું છે, ‘ઇબ્રા હમે ઈ ર પર વ ાસ કય અને તે તેને માટે ન્યાયીપણા
અથ ગણવામાં આ ો; અને તેને ઈ રનો મત્ર કહેવામાં આ ો.’
24 તમે જુઓ છો કે એકલા વ ાસથી ન હ, પણ કૃત્યોથી મ ુષ્યને
ન્યાયી ઠરાવવાંમાં આવે છે.

25 તે જ પ્રમાણે જયારે રાહાબ ગ ણકાએ જા ૂસોનો સત્કાર કય
અને તેઓને બીજે રસ્તે બહાર મોકલ્યા, ત્યારે તેને પણ ું કૃત્યોથી
ન્યાયી ઠરાવવાંમાં આવી ન હ? 26 કેમ કે જમે શર ર આત્મા વગર
નજીર્ વ છે, તેમ જ વ ાસ પણ કાય વગર નજીર્ વ છે.

3
ખ્રસ્તી માણસ અને તેની જીભ

1 મારા ભાઈઓ, તમારામાંના ઘણાં ઉપદેશક ન થાઓ, કેમ કે તમે
જાણો છો કે ઉપદેશકોને તો વશેષ સજા થશે. 2 કેમ કે આપણે ઘણી
ર તે ઠોકરો ખાઈએ છ એ; જો કોઈ બોલવામાં ઠોકર નથી ખાતો, તો તે
સં ૂણર્ માણસ છે અને પોતાના આખા શર રને પણ અંકુશમાં રાખવાને
શ ક્તમાન છે.

3 જુઓ, ઘોડા કા ુમાં રહે માટે આપણે તેઓના ુખમાં લગામ
નાખીને તેના આખા શર રને નયંત્રણમાં રાખીએ છ એ. 4 વહાણો પણ
કેટલા બધાં મોટાં હોય છે, તેઓ ભયંકર પવનથી ધકેલાય છે, તોપણ
બહુ નાના ુકાનથી ુકાનીની મરજી હોય તે તરફ તેઓને ચલાવવામાં
આવે છે.

5તેમ જીભ પણએક ના ું અંગ છે છતાં તે મોટ મોટ બડાઈ કરે છે.
જુઓ, અ નો તણખો કેટલા વશાળ જગલને સળગાવે છે! 6જીભ
તો અ છે; જગતના અન્યાયથી ભરેલી છે; આપણા અંગોમાં જીભ
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એવી છે કે, તેઆખા શર રને અ ુદ્ધ કરે છે, તે સં ૂણર્ જીવનને સળગાવે
છે અને પોતે નકથી સળગાવવામાં આવેલી છે.

7 કેમ કે દરેક જાતનાં જાનવરો, પક્ષીઓ, પેટે ચાલનારાંઓ તથા
સ ુદ્રમાં રહેનારાં પ્રાણીઓ પાળ શકાય છે અને માણસોએ તેમને વશ
કયા છે; 8 પણ જીભને કોઈ માણસ કા ુમાં રાખી શકતો નથી. તે બધે
ફેલાતી મરક છે અને પ્રાણઘાતક ઝેરથી ભર ૂર છે.

9 તેનાથી આપણે પ્ર ુ પતાની સ્ ુ ત કર એ છ એ અને ઈ રના
સ્વરૂપ પ્રમાણે ઉત્પ થયેલાં મ ુષ્યોને શાપ પણ આપીએ છ એ.
10એક જ મોંમાંથી સ્ ુ ત તથા શાપ નીકળે છે. મારા ભાઈઓ, આમ
તો ન જ થ ું જોઈએ.

11 ું ઝરોએકજ ુખમાંથી મીઠુ તથા કડ ું પાણીઆપે છે? 12મારા
ભાઈઓ, ું અંજીર જૈ ૂન ૃક્ષ ું ફળ અથવા દ્રાક્ષાવેલો અંજીરઆપી
શકે? તેમ જ ખારુ ઝરણું મીઠુ પાણી આપી શક ું નથી.

ઈ ર તરફથી મળ ું જ્ઞાન
13 તમારામાં જ્ઞાની તથા સમજુ કોણ છે? તો તે જ્ઞાનથી આવેલી

નમ્રતા વડે સદાચરણથી પોતાની કરણીઓ કર બતાવે, 14 પણ જો
તમારા મનમાં કડવાશ,અદેખાઈ તથા સ્વાથર્ છે, તો તમે સત્યની વરુદ્ધ
થઈને ગવર્ ન કરો અને જૂઠુ ન બોલો.

15 એ જ્ઞાન ઉપરથી ઊતરે એ ું નથી, પણ દનુ્યવી, બન-આ ત્મક
તથા શેતાની છે. 16 કેમ કે ાં અદેખાઈ તથા સ્વાથર્ છે, ત્યાં તકરાર
તથા દરેક પ્રકારના ખરાબ કામ છે. 17 પણ જે જ્ઞાન ઉપરથી છે તે પ્રથમ
તો ુદ્ધ, પછ સલાહ કરાવનારુ, નમ્ર, સેહેજ સમજે તે ુ,ં દયાથી તથા
સારાં ફળથી ભર ૂર, પક્ષપાત વગર ું તથા ઢોંગ વગર ું છે. 18 વળ જે
સલાહ કરાવનારાંઓ શાં તમાં વાવે છે, તેઓ ન્યાયીપણું લણે છે.

4
દુ નયા સાથે દોસ્તી

1 તમારામાં લડાઈ તથા ઝઘડા ાંથી થાય છે? ું તમારા અંગમાંની
લડાઈ કરનાર કુઇચ્છાથી ન હ? 2 તમે ઇચ્છા રાખો છો, પણ તે ૃપ્ત
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થતી નથી, તેથી તમે હત્યા કરો છોઅને ઝંખના રાખો છો પણકઈમેળવી
શકતા નથી; તમે લડાઈ ઝઘડા કરો છો; પણ તમાર પાસે કઈ નથી, કેમ
કે તમે માગતા નથી. 3તમે માગો છો, તે પામતા નથી, કેમ કે તમે પોતાના
મોજશોખ પર ખરચી નાખવાના ખરાબ ઇરાદાથી માગો છો.

4ઓ બેવફા લોકો, ું તમે જાણતા નથી, કે જગતની મત્રતા ઈ ર
પ્રત્યે દશુ્મનાવટ છે? એ માટે જે કોઈ જગતનો મત્ર થવા ચાહે છે, તે
ઈ રનો વૈર થાય છે. 5જે આત્માને તેમણે આપણામાં વસા ો, તેને
તે પોતાનો જ કરવાની ઇચ્છા રાખે છે,એ ું શા વચનમાં કહે છે તે ું
ફોકટ છે એમ તમે ધારો છો?

6 પણ તે તો વધારે કૃપાદાન આપે છે. માટે શા વચન કહે છે કે,
ઈ ર અહકાર ઓને ધ ારે છે, પણ નમ્ર પર કૃપા રાખે છે. 7તેથી તમે
ઈ રને આધીન થાઓ, પણ શેતાનની સામા થાઓ, એટલે તે તમાર
પાસેથી નાસી જશ.ે

8 તમે ઈ રની પાસે જાઓ, એટલે તે તમાર પાસે આવશ;ે ઓ
પાપીઓ, તમારાં હાથ ુદ્ધ કરો અને ઓ બે મનવાળાઓ તમે તમારા
હૃદય પ વત્ર કરો. 9તમે ઉદાસ થાઓ, શોક કરો અને રડો; તમારુ હાસ્ય
શોકમાં બદલાય તથા આનંદને બદલે ખેદ થાય. 10 પ્ર ુની સમક્ષ નમ્ર
થાઓએટલે તે તમને ઊંચા કરશે.

બીજાનો ન્યાય ન કરો
11ઓ ભાઈઓ અને બહેનો, તમે એકબીજાની નદા કરો નહ ; જે

પોતાના ભાઈની નદા કરે છે અને પોતાના ભાઈને દો ષત ઠરાવે છે તે
નયમશા નો ન્યાય કરે છે; અને જો ું નયમશા નો ન્યાય કરે છે;
તો ું નયમશા નો અમલ કરનાર નહ પણ તેનો ન્યાય કરનાર છે.
12 નયમઆપનાર તથા ન્યાય કરનાર એક જ છે, તે તો ઉદ્ધાર કરવાને
તથા નાશ કરવાને શ ક્તમાન છે. પણ ું કોણ કે બીજાનો ન્યાય કરે છે?

બડાઈ મારવી ન હ
13 હવે ચાલો, તમે કહો છો કે,આજે કે કાલે અમે આ કે તે શહેરમાં

જઈને ત્યાં એક વષર્ ુધી રહ ુ;ં અને વેપાર કર ને લાભ મેળવી ું.
14હવે તમે તો નથી જાણતા કે કાલે ું થવા ું છે. તમાર જદગી શાના
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જવેી છે? કેમ કે તમે તો ુમ્મસજવેા છો, કે જે થોડ વાર દેખાય છે પછ
અદ્રશ્ય થાય છે.

15 પણ તેના બદલે તમારે એમ કહે ું જોઈએ, કે જો પ્ર ુની ઇચ્છા
હશ,ે તો અમે જીવતા રહ ું અને આમ કે તેમ કર ું. 16 પણ હવે તમે
તો ગવર્ કર ને બડાઈ કરો છો,આબધી બડાઈ ખોટ છે. 17એ માટે જે
ભ ું કાયર્ જાણ્યાં છતાં કરતો નથી તેને પાપ લાગે છે.

5
ધનવાનોને ચેતવણી

1હવે શ્રીમંતો તમે સાંભળો, તમારા પરઆવી પડનારા સંકટોને લીધે
તમે વલાપ અને રુદન કરો. 2 તમાર દોલત સડ ગઈ છે અને તમારાં
વ ોને ઊધઈખાઈગઈ છે. 3તમારુસો ું તથા ચાંદ કટાઈગ ું છેઅને
તેના કાટ તમાર વરુદ્ધ સાક્ષી આપશે, અ ની જમે તમારા શર રોને
ખાઈ જશે. તમે છેલ્લાં દવસને માટે મલકત સંઘર રાખી છે.

4 જુઓ,જે મજૂરોએ તમારાં ખેતરમાં મહેનત કર છે, તેઓની મજૂર
તમે દગાથીઅટકાવી રાખી છે, તે ૂમ પાડે છે અને મહેનત કરનારાઓની
ૂમ સૈન્યોના પ્ર ુએ સાંભળ છે. 5 તમે ૃથ્વી પર મોજશોખ કરો છો

અને વલાસી થયા છો; કાપાકાપીના દવસોમાં તમે તમારાં હૃદયોને ુ
કયા છે. 6 ન્યાયીને તમે અન્યાયી ઠરાવીને માર ના ો, પણ તે તમને
અટકાવતો નથી.

ધીરજ અને પ્રાથર્ના
7 ભાઈઓ, પ્ર ુના આવતાં ુધી તમે ધીરજ રાખો; જુઓ, ખેડૂત
ૂ મના ૂલ્યવાન ફળની રાહ જુએ છે અને પહેલો તથા છેલ્લો વરસાદ

થાય ત્યાં ુધી તે ધીરજ રાખે છે. 8તમે પણ, ધીરજ રાખો અને મન દ્રઢ
રાખો, કેમ કે પ્ર ુ ું આગમન હાથવેંતમાં છે.

9 ભાઈઓ, એકબીજા સાથે બડબડાટ ન કરો જથેી તમારો ન્યાય
કરવામાં ન આવ;ે જુઓ, ન્યાયાધીશ બારણા આગળ ઊભા છે.
10ભાઈઓઅને બહેનો, દઃુખસહેવા વષે તથા ધીરજમાટેના ન ૂના,જે
પ્રબોધકો પ્ર ુના નામથી બોલ્યા તેઓ પાસેથી ગ્રહણ કરો. 11 જુઓ,
જઓેએ સહન ક ુ છે તેઓ આશીવાર્ દત છે, એમ આપણે માનીએ
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છ એ. તમે અ ૂબની સહનશીલતા વષે સાંભ ું છે, પ્ર ુથી જે
પ રણામ આ ું તે ઉપરથી તમે જો ું છે એ પ્રમાણે કે, પ્ર ુ ઘણાં
કરુણા ુ તથા દયા ુ છે.

12પણમારા ભાઈઓ, વશેષે કર ને તમે સમ નખાઓ; સ્વગર્ના ન હ
કે ૃથ્વીના ન હ કે બીજા કોઈનાં સમ ન ખાઓ; પણ તમને સજા થાય
ન હ માટે તમાર ‘હા’ તે ‘હા’અને ‘ના’ તે ‘ના’ હોય.

13 તમારામાં ું કોઈ દઃુખી છે? તો તેણે પ્રાથર્ના કરવી. ું કોઈ
આનં દત છે? તો તેણે ગીત ગાવા.ં 14 તમારામાં ું કોઈ બીમાર છે?
તો તેણે વ ાસી સ ુદાયના વડ લોને બોલાવવા અને તેઓએ પ્ર ુના
નામથી તેને તેલ લગાવીને તેને માટે પ્રાથર્ના કરવી. 15 વ ાસ સ હત
કરેલી પ્રાથર્ના બીમારને બચાવશ,ે પ્ર ુ તેને ઉઠાડશ;ેઅને જો તેણે પાપ
કયા હશ,ે તો માફ કરવામાં આવશ.ે

16 તમે નીરોગી થાઓ માટે પોતાના પાપ એકબીજાની પાસે ક ૂલ
કરો, એકબીજાને માટે પ્રાથર્ના કરો; ન્યાયી માણસની પ્રાથર્ના પ રણામે
બહુ સાથર્ક થાય છે. 17એ લયા સ્વભાવે આપણા જવેો માણસ હતો.
પણ તેણે પ્રાથર્નામાં વનંતી કર કે ‘વરસાદ વરસે ન હ;’ તેથી સાડાત્રણ
વરસ ુધી ૂ મ પર વરસાદ વરસ્યો ન હ. 18 તેણે ફર પ્રાથર્ના કર
અને સ્વગર્માંથી વરસાદ વરસ્યો;અને ધરતીએ પાક ઉપજા ો.

19 મારા ભાઈઓ, જો તમારામાંનો કોઈ સત્ય માગર્ તજીને અવળે
માગ ભટક જાય અને કોઈ તેને પાછો ફેરવે, 20 તો તેણે જાણ ું કે
પાપીને તેના અવળે માગર્માંથી જે પાછો વાળે છે, તે એકજીવને ૃત્ ુથી
બચાવશે અને તેના સં ાબંધ પાપને ઢાંક દેશે.
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