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રોમનોને પાઉલ પ્રે રતનો પત્ર
લેખક
રોમન 1:1 ૂ ચત કરે છે કે રોમનોને પત્રનો લેખક પાઉલ હતો. 16

વષર્નો નીરો રોમના સમ્રાટ તર કે રાજગાદ પર બેઠો તેના ફક્ત ત્રણ જ
વષર્ બાદ તેણે આ પત્ર ગ્રીક શહેર ક રથમાંથી લ ો હતો. આ પ્ર સદ્ધ
ગ્રીક શહેર જાતીય ભ્ર તા અને ૂ ત ૂજા ું મોટુ કેન્દ્ર હ ું. તેથી ારે
પાઉલે રોમનોને પત્રમાં મ ુષ્યજાતના પાપી સ્વભાવ વષે કે જીવનોને
ચમત્કા રક અને સં ૂણર્પણે બદલવાના ઈ રની કૃપાના સામથ્યર્ વષે
લ ું ત્યારે તે ું લખતો હતો તે વષે ૂરો સભાન હતો. પાઉલ, બધા
જ ૂળ ૂત સદ્ધાંતોને સ્પશર્તાં ખ્રસ્તી ુવાતાર્નાં ૂળ ૂત ુદ્રાલેખોની
રૂપરેખા આપે છે: ઈ રની પ વત્રતા, માણસજાત ું પાપ અને ઈ ુ
ખ્રસ્ત દ્વારા આપતી ઉદ્ધારની કૃપા.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 57 ની આસપાસનો છે.
અને તે ક રથથી લખા ું હોય શકે છે. લખાણ ું ચાવીરૂપ ળ રોમ

હોય શકે છે.
વાંચકવગર્
રોમન સામ્રા ની રાજધાની રોમ શહેરમાંના બધા જ લોકો જઓેને

ઈ ર પ્રેમ કરતાં હતા અને જઓેને ઈ રના પ વત્ર લોકો થવા તેડવામાં
આ ા હતા,એટલે કે રોમ શહેરમાંની મંડળ ના સભાસદો (1:7).

હે ુ
રોમનોને પત્ર ખ્રસ્તી સદ્ધાંતો ું સૌથી સ્પ અને પદ્ધ તસર ું

પ્રસ્ ુ તકરણ છે. પાઉલ મ ુષ્યજાતના પાપી સ્વભાવ વષે ચચાર્ કરતા
શરૂઆત કરે છે. આપણા ઈ ર વરુદ્ધના બળવાને કારણે બધા જ
મ ુષ્યો પર દડાજ્ઞા ફરમાવામાં આવી છે. તો પણ, ઈ ર તેમની કૃપામાં
તેમના ુત્ર ઈ ુ પરના વ ાસ દ્વારા આપણને ન્યાયીકરણ આપવાનો
પ્રસ્તાવ ૂકે છે. ારે આપણે ઈ ર દ્વારા ન્યાયી ઠર એ છ એ ત્યારે,
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ખ્રસ્ત ું રક્ત આપણાં પાપો ઢાંકે છે તે કારણે આપણે છૂટકારો અથવા
તો ઉદ્ધાર પામીએ છ એ. આબધા પ્ર ો વષે ું પાઉલ ું શક્ષણ, કેવી
ર તે એક મ ુષ્ય પોતાના પાપના સામથ્યર્ અને શક્ષામાંથી બચી શકે તે ું
તા કક અને સં ૂણર્ પ્રસ્ ુ તકરણઆપે છે.

ુદ્રાલેખ
ઈ ર ું ન્યાયીપણું

રૂપરેખા
1. પાપ, દડાજ્ઞા અને ન્યાયીપણાની આવશ્યકતા— 1:18-3:20
2. ન્યાયીપણા ું આરોપણ, ન્યાયીકરણ— 3:21-5:21
3. ન્યાયીપણા ું પ્રદાન, પ વત્રીકરણ— 6:1-8:39
4. ઇઝરાયલ માટે ઈ ર ય જોગવાઈ— 9:1-11:36
5. ન્યાયી પ્રથાનો અમલ— 12:1-15:13
6. ઉપસંહાર: ક્તગત સંદેશ— 15:14-16:27

અ ભવાદન
1 પ્રે રત થવા સારુ તેડાયેલો અને ઈ રની ુવાતાર્ માટે અલગ

કરાયેલો ઈ ુ ખ્રસ્તનો સેવક પાઉલ, રોમમાં રહેતા, ઈ રના વહાલા
અને પ વત્ર થવા સારુ પસંદ કરાયેલા સવર્ લોકોને લખે છે 2જે ુવાતાર્
વષે ઈ રે પોતાના પ્રબોધકોની મારફતે પ વત્રશા માં અગાઉથી
આશાવચનઆપ્ ું હ ુ;ં 3તે ુવાતાર્ તેમના દ કરા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત વષે
છે, ઈ ુ શાર રક ર તે તો દાઉદના વંશમાં જનમ્યાં હતા.

4 પણ પ વત્રાઈના આત્માનાં સામથ્યર્ દ્વારા ુનરુત્થાન થયાથી
પરાક્રમસ હત ઈ રના દ કરા ખ્રસ્ત ઠયાર્ છે. 5 સવર્ પ્રજાઓ તેમના
નામની ખાતર વ ાસને આધીન થાય, તે માટે અમે તેમની મારફતે કૃપા
તથા પ્રે રતપદ પામ્યા છ એ; 6અને આ પ્રજાઓમાંના તમને પણ ઈ ુ
ખ્રસ્તનાં થવા માટે તેડવામાં આ ા છે.
7ઈ રઆપણા પતા તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત તરફથી તમને કૃપા તથા

શાં ત હો.
આભારસ્ ુ તની પ્રાથર્ના
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8 પ્રથમ તો આખી દુ નયામાં તમારો વ ાસ જાહેર થયો છે તેથી
તમારા વષે હુ ઈ ુ ખ્રસ્તની મારફતે મારા ઈ રનો આભાર મા ું છુ.
9 કેમ કે ઈ ર,જમેની સેવા હુ મારાઆત્મામાં તેમના દ કરાની ુવાતાર્માં
કરુ છુ, તે મારા સાક્ષી છે કે હુ નરતર તમારુ સ્મરણ કરુ છુ 10અને
સદા માર પ્રાથર્નાઓમાં મા ું છુ કે, હવે આખરે કોઈ પણ ર તે ઈ રની
ઇચ્છાથી તમાર પાસે હુ ન વધ્ને આવી શકુ.

11 કેમ કે હુ તમને જોવાની બહુ ઇચ્છા રા ું છુ, જથેી તમને ર
કરવાને અથ હુ તમને કેટલાક આ ત્મક દાન પમાડુ; 12એટલે કે, તમારા
અને મારા,એકબીજાના વ ાસથી, તમાર સાથે મને દલાસો મળે.

13 હવે ભાઈઓ, હુ નથી ઇચ્છતો કે તમે તે વષે અજાણ્યા રહો, કે
મેં ઘણીવાર તમાર પાસે આવવાની યોજના કર , કે જથેી જમે બાક ના
બનયહૂદ ઓમાં તેમ તમારામાં પણ હુ કેટલાક ફળ મેળ ું, પણ હજી
ુધી મને અડચણ નડ છે. 14 ગ્રીકોનો તેમ જ બબર્રોનો, જ્ઞાનીઓનો

તેમ જ ૂખ નો હુ ઋણી છુ. 15તેથી, હુ તમને રોમનોને પણ માર શ ક્ત
પ્રમાણે ુવાતાર્ જાહેર કરવા તૈયાર છુ.

ુવાતાર્ ું સામથ્યર્
16 ખ્રસ્તની ુવાતાર્ વષે હુ શરમાતો નથી; કારણ કે તે દરેક વ ાસ

કરનારનાં ઉદ્ધારને માટે ઈ ર ું સામથ્યર્ છે, પ્રથમ યહૂદ ને અને પછ
ગ્રીકને માટે. 17 કેમ કે તેમાં ઈ ર ું ન્યાયીપણું પ્રગટ થયે ું છે, તે
ન્યાયીપણું વ ાસથી છે અને વ ાસને અથ છે; જમે લખે ું છે તેમ,
‘ન્યાયી વ ાસથી જીવશે.’ ”

મનાવજાતનો દોષ
18 કેમ કે જે મ ુષ્યો દુ તાથી સત્યને દબાવી રાખે છે તેઓના સવર્

વધ્રોહ અને અન્યાય પર સ્વગર્માંથી ઈ રનો કોપ પ્રગટ થયેલો છે.
19 કારણ કે ઈ ર વષે જે જાણી શકાય તે તેઓમાં પ્રગટ કરાયે ું છે;
ઈ રે તેઓને પ્રગટ ક ુ છે.

20 તેમની અદ્રશ્ય બાબતો, એટલે તેમ ું અનંતકા ળક સામથ્યર્ અને
ઈ ર ય સ્વભાવ ૃ ની ઉત્પ ના સમયથી ૃજલેી વસ્ ુઓ ધ્યાનમાં
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લેવાથી સ્પ જણાય છે. તેથી તેઓ બહાના વગરનાં છે. 21 કારણ કે
ઈ રને ઓળખીને તેઓએ તેમને ઈ ર તર કે મ હમા આપ્યો ન હ કે
આભાર માન્યો ન હ, પણતેઓના તક વતર્કોમાં ૂખર્ બન્યાઅને તેઓનાં
નાસમજ મન અંધકારમય થયા.ં

22 પોતે ુ દ્ધવાન છ એ એવો દાવો કરતાં તેઓ ૂખર્ થયા;
23 તેઓએ અ વનાશી ઈ રના મ હમાના બદલામાં નાશવંત મ ુષ્ય,
પક્ષી, ચોપગા પ્રાણીઓ અને પેટે ચાલનારાંના આકારની ૂ તઓ
બનાવી.

24 તેથી ઈ રે તેઓને તેઓનાં હૃદયોની દવુાર્સનાઓની અ ુદ્ધતા
માટે ત્યજી દ ધાં કે તેઓ પરસ્પર પોતાનાં શર રોને ભ્ર કરે. 25 કેમ
કે તેઓએ ઈ રના સત્યને બદલે અસત્ય સ્વીકા ુ અને સજનહાર જે
સદાકાળ સ્ ુત્ય છે. આમીન તેમને ાને ૃ ની આરાધના અને સેવા
કર .

26 તેથી ઈ રે તેઓને શરમજનક વાસના માટે તજી દ ધા,ં કેમ
કે તેઓની ીઓએ સ્વાભા વક વહારને બદલે અસ્વાભા વક
વહાર કય . 27 અને તે ર ત,ે ુરુષો પણ ીઓ સાથેનો

સ્વાભા વક વહાર છોડ ને તેઓની દુ ઇચ્છાઓમાં એકબીજાની
સાથે લાલસામાં લપટાયા, એટલે ુરુષોએ ુરુષો સાથે અઘ ટત
વહાર કય અને તેઓપોતાની ૂલની યોગ્ય શક્ષા પોતાનામાં પામ્યા.
28અને ઈ ર ું જ્ઞાન મનમાં રાખવા ું તેઓને ગમ્ ું ન હ, માટે ઈ રે

તેઓને જે અઘ ટત છેએવાં કામ કરવાને માટે ભ્ર ુ ધ્ધને સોંપી દ ધાં.
29 તેઓ તો સવર્ પ્રકારના અન્યાયીપણાથી, દરુાચારથી, લોભથી,

દ્વષેથી ભર ૂર હતા; તેઓઅદેખાઇથી, હત્યાથી, ક્લેશથી, કપટથી, દુ
ઇરાદાથી ભર ૂર હતા; તેઓ કાન ભંભેરનારા, 30 નદાખોર, ઈ રદ્વષેી,
ઉદ્ધત,અ ભમાની, બડાશ મારનારા, પ્રપંચી, માતા પતાને અનાજ્ઞાં કત,
31 ુ ધ્ધહ ન, વ ાસઘાતી, સ્વાભા વક લાગણી વગરના અને નદય
હતા.

32 ‘આવાં કામ કરનારાઓ મરણને યોગ્ય છે’,એવો ઈ રનો નયમ
જાણ્યાં છતાં તેઓ પોતે એ કામો કરે છે એટ ું જ ન હ, પણએવાં કામ
કરનારાઓને ઉ ેજનઆપે છે.
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2
ઈ રનો ન્યાય

1 તેથી, હે બીજાઓનો ન્યાય કરનાર મ ુષ્ય, ું ગમે તે હોય, પણ
બહા ું કાઢ શકશે ન હ, કેમ કે જે વષે ું બીજાનો ન્યાય કરે છે તેમાં ું
પોતાને અપરાધી ઠરાવે છે; કેમ કે ન્યાય કરનાર ું પોતે પણએવાં જ કામ
કરે છે. 2પણઆપણેજાણીએછ એ કેએવો વહાર કરનારાઓ પર
ઈ રનો ન્યાય ુકાદો સત્યને આધારે આવે છે.

3 અને, હે મ ુષ્ય, ું એવાં કામ કરનારનો ન્યાય કરે છે અને પોતે
જ તે પ્રમાણે કરે છે. ું ું ઈ રના ન્યાયમાં બચશે ખરો? 4 અથવા
ઈ રની દયા તને પસ્તાવા તરફ પ્રેરે છે એવી અજ્ઞાનતામાં ું તેમની
દયાની, સહનશીલતાની અને ધીરજની સંપ ને ુચ્છ ગણે છે?

5 ું તો તારા કઠણઅને પ ાતાપ વનાના હૃદયને લીધે પોતાને સારુ
ઈ ર ય કોપના દવસને માટે કોપનો સંગ્રહ કરે છે કે જયારે ઈ રનો
સચોટ ન્યાય ુકાદો જાહેર થશે. 6 તે દરેકને પોતપોતાનાં કામ પ્રમાણે
બદલો આપશ.ે 7 એટલે જઓે ધીરજથી સારાં કામ કર ને, પ્રશંસા,
માન અને અ વનાશીપણું શોધે છે, તેઓને અનંતજીવન.

8પણજઓે સ્વાથ , સત્ય ું પાલન ન કરનારા પણઅન્યાય ું પાલન
કરનાર છે, 9તેઓના ઉપર કોપ, ક્રોધ, વપ અને વેદનાઆવશ,ે દુ તા
કરનાર દરેક મ ુષ્ય પર આવશે, પ્રથમ યહૂદ પર અને પછ ગ્રીક પર.

10પણસારુ કરનાર દરેક પર, પ્રશંસા, માનઅને શાં તઆવશે, પ્રથમ
યહૂદ પર અને પછ ગ્રીક પર; 11ઈ ર પાસે પક્ષપાત નથી.

નયમશા વગર બનયહૂદ ઓ દો ષત છે
12 કેમ કે જટેલાંએ નયમશા વગર પાપ ક ુ, તેઓ નયમશા

વગર નાશ પામશ;ે અને જટેલાંએ નયમશા પામ્યા છતાં પાપ ક ુ,
તેઓનો ન્યાય નયમશા પ્રમાણે કરવામાં આવશ.ે

13 કેમ કે નયમશા સાંભળનારાં ઈ રની દ્ર માં ન્યાયી નથી પણ
નયમશા પાળનારા ન્યાયી ઠરશે; 14 કેમ કે બનયહૂદ ઓ જઓેની
પાસે નયમશા નથી, તેઓ જયારે સ્વાભા વક ર તે નયમશા
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પ્રમાણે કરે છે, ત્યારે તેઓને નયમ ન છતાં તેઓ પોતાને માટે નયમરૂપ
છે.

15 તેઓની પ્રેરક ુ દ્ધ તેઓની સાથે સાક્ષી આપે છે અને તેઓના
વચાર પોતાને દો ષત અથવા નદ ષ ઠરાવે છે અને તે પ્રમાણે તેઓ
પોતાના અંતઃકરણમાં લખેલ નયમશા ુજબ ું કામ દેખાડે છે;
16 ઈ ર માર ુવાતાર્ પ્રમાણે ઈ ુ ખ્રસ્તની મારફતે મ ુષ્યોના ુપ્ત
કામોનો ન્યાય કરશ,ે તે દવસે એમ થશે.

યહૂદ ઓ પણ દો ષત છે
17 પણ જો ું પોતાને યહૂદ કહે છે અને નયમશા પર આધાર

રાખે છે, ઈ રમાં ગૌરવ ધરાવે છે, 18 તેમની ઇચ્છા જાણે છે,
નયમશા શીખેલો હોઈને જે જુદુ છે તે પારખી લે છે 19જો પોતાના
વષે એવી ખાતર રાખે છે કે ું દ્ર હ નોને દોરનાર, જે અંધકારમાં છે
તેઓને પ્રકાશઆપનાર, 20 ુ દ્ધહ નોનો શક્ષક, બાળકોને શીખવનાર
છે અને તને નયમશા માં જ્ઞાન અને સત્ય ું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થ ું છે.

21 ત્યારે બીજાને શીખવનાર, ું ું પોતાને શીખવતો નથી? ચોર ન
કરવી એવો ઉપદેશઆપનાર, ું ું પોતે ચોર કરે છે? 22 ભચાર ન
કરવો એ ું કહેનાર, ું ું ભચાર કરે છે? ૂ તઓથી કટાળનાર, ું
ું ભ ક્ત ાનોને ૂંટે છે?
23 ું જે નયમશા વષે ગવર્ કરે છે તે નયમશા નો ભંગ કર ને ું

ઈ ર ું અપમાન કરે છે? 24 કેમ કે શા માં લ ું છે તે પ્રમાણે ‘તમારે
લીધે બનયહૂદ ઓમાં ઈ ર ું નામ નદાપાત્ર થાય છે.’ ”

25જો ું નયમશા પાળનાર હોય, તો ુ ત લાભકારક છે ખર ;
પણ જો ું નયમશા ું ઉલ્લંઘન કરનાર હોય, તો તે તાર ુ ત
બે ુ ત થઈ જાય છે. 26 માટે જો બે ુ તી માણસ નયમશા ના
વ ધઓ પાળે તો ું તેની બે ુ ત ુ ત તર કે ન હ ગણાય?
27 શર રથી જે બે ુ તીઓ છે તેઓ નયમ પાળ ને તને એટલે કે
જનેી પાસે પ વત્રશા અને ુ ત હોવા છતાં નયમશા ું ઉલ્લંઘન
કરનારને, ું અપરાધી ન હ ઠરાવશે?
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28 કેમ કે જે દેખીતો યહૂદ તે યહૂદ નથી અને જે દેખીતી એટલે
શર રની ુ ત તે ુ ત નથી. 29 પણ જે આંત રક ર તે યહૂદ છે તે
જ સાચો યહૂદ છે; અને જે ુ ત હૃદયની, એટલે કેવળ શા વચન
પ્રમાણેની ન હ પણ આ ત્મક, તે જ સાચી ુ ત છે; અને તેની પ્રશંસા
મ ુષ્ય તરફથી નથી, પણ ઈ ર તરફથી છે.

3
1 તો પછ યહૂદ ની વશેષતા શી છે? અને ુ તથી શો લાભ છે?

2 સવર્ પ્રકારે ઘણાં લાભ છે. પ્રથમ તો એકે, ઈ રનાં વચનો તેઓને
સોંપવામાં આ ાં હતા.ં

3 અને જો કેટલાક અ વ ાસી હતા તો ુ?ં તેઓનો અ વ ાસ
ું ઈ રના વ ા ુપણાને નરથર્ક કરે? 4 ના, એ ું ન થાય; હા, દરેક

મ ુષ્ય જૂઠુ ઠરે તોપણ ઈ ર સાચા ઠરો;જમે લખે ું છે કે, ‘તમે પોતાનાં
વચનોમાં ન્યાયી ઠરો, અને તમારો ન્યાય કરવામાં આવે ત્યારે તમારો
વજય થાય.’ ”
5 પણ જોઆપણું અન્યાયીપણું ઈ રના ન્યાયીપણાને ા પત કરે

છે, તો આપણે ું કહ એ? જે આપણા પર ક્રોધ લાવે છે તે ઈ ર
અન્યાયી છે ું? હુ મ ુષ્યની ર ત પ્રમાણે બો ું છુ. 6ના,એ ું ન થાઓ;
કેમ કે જો એમ હોય તો ઈ ર માનવજગતનો ન્યાય કેવી ર તે કરે?

7પણજો મારા અસત્યથી ઈ ર ું સત્ય તેમના મ હમાને અથ વધારે
પ્રગટ થ ું, તો હજુ ુધી અપરાધી તર કે મારો ન્યાય કેમ કરવામાં આવે
છે? 8અને અમાર નદા કરનારા કેટલાકઅમારા વષે કહે છે કે, ‘તેઓ ું
બોલ ું એ ું છે કે, સારુ થાય માટે આપણે દુ તા આચર એ,એ ું કેમ
ન કર એ?’ તેઓને કરાયેલી શક્ષા ઉ ચત છે.

કોઈ ન્યાયી નથી, સૌ કોઈ પાપી છે
9 તો પછ ુ?ં આપણે તેઓના કરતાં સારા છ એ? ના તદ્દન ન હ.

કારણ કે આપણે અગાઉ યહૂદ ઓ તથા ગ્રીકો પર દોષ ૂ ો કે તેઓ
સઘળા પાપને આધીન છે. 10 જમે શા માં લખે ું છે તેમ કે; ‘કોઈ
ન્યાયી નથી, એક પણ નથી; 11સમજનાર અને ઈ રને શોધનાર કોઈ
નથી; 12 તેઓ સવર્ ભટક ગયા છે, તેઓ બધા નકામા થયા છે; સારુ
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કામ કરનાર કોઈ નથી, ના,એક પણ નથી 13 તેઓ ું ગ ું ઉઘાડ કબર
જે ું છે; પોતાની જીભથી તેઓએ કપટ ક ુ છે; તેઓના હોઠોમાં સાપ ું
ઝેર છે! 14તેઓ ું મોં શ્રાપથી તથા કડવાશથીભરે ું છે; 15તેઓના પગ
લોહ વહેવડાવવા માટે ઉતાવળા છે; 16 તેઓના માગ માં વનાશ તથા
વપ છે; 17 શાં તનો માગર્ તેઓએ જાણ્યો નથી 18 તેઓની આંખ
આગળ ઈ ર ું ભય નથી.’ ”

19 હવે આપણે જાણીએ છ એ કે જઓે નયમશા ને આધીન
છે, તેઓને નયમશા કહે છે, જથેી દરેક મોં બંધ થાય, અને આ ું
માનવજગત ઈ રની આગળ દો ષત ઠરે. 20 કેમ કે તેની આગળ કોઈ
મ ુષ્ય નયમશા ની કરણીઓથી ન્યાયી ઠરશે ન હ, કેમ કે નયમ દ્વારા
તો પાપ વષે સમજ પડે છે.

ઈ રે રજૂ કરેલો ુ ક્તનો માગર્
21 પણ હમણાં ઈ ર ું એ ું ન્યાયીપણું પ્રગટ થ ું છે કે જે

નયમશા ને આધા રત નથી, અને જનેી ખાતર નયમશા તથા
પ્રબોધકો આપે છે; 22એટલે ઈ ર ું ન્યાયીપણુ,ં જે ઈ ુ ખ્રસ્ત પરના
વ ાસદ્વારા સવર્ વ ાસ કરનારાઓને માટે છે ત;ે કેમ કે એમાં કઈ
પણ તફાવત નથી.

23 કારણ કે બધાએ પાપ ક ુ છે અને ઈ રના મ હમા વષે બધા
અ ૂરાં રહે છે; 24 પણ ખ્રસ્ત ઈ ુમાં જે ઉદ્ધાર છે, તેમની મારફતે
ઈ રની કૃપાએ તેઓ વના ૂલ્યે ન્યાયી ગણાય છે.

25 ઈ રે તેમને તેમના રક્ત પરના વ ાસથી લોકો માટે પ્રાય ત
થવા માટે ઠરા ા,ં કે જથેી અગાઉ થયેલાં પાપની માફ અપાઈ તે વષે
તે પોતા ું ન્યાયીપણું બતાવે; 26એટલે કે વતર્માન સમયમાં તે ઈ રની
ધીરજમાં પોતા ું ન્યાયીપણું પ્રદ શત કરે, જથેી પોતે ન્યાયી રહ ને ઈ ુ
પર વ ાસ રાખનારને ન્યાયી ઠરાવનાર થાય.

27 તો આત્મપ્રશંસા કરવા ું ાં ર ું? તેનો સમાવેશ નથી. કયા
નયમથી? ું કરણીના? ના, પણ વ ાસના નયમથી. 28 માટે
અમે એ ું સમજીએ છ એ કે, મ ુષ્ય નયમશા ની કરણીઓ વગર
વ ાસથી ન્યાયી ઠરે છે.
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29 ન હ તો ું ઈ ર કેવળ યહૂદ ઓના જ છે? ું બનયહૂદ ઓના
પણ નથી? હા, બનયહૂદ ઓના પણ છે; 30 કારણ કે ઈ ર એક જ છે
કે તે ુ તીને અને બે ુ તીને પણ વ ાસદ્વારા ન્યાયી ઠરાવશ.ે

31 ત્યારે ું અમે વ ાસથી નયમશા ને રદબાતલ કર એ છ એ?
ના,એ ું ન થાઓ, તેથી ઊલટુ અમે તો નયમશા ને પ્ર ા પત કર એ
છ એ.

4
ઇબ્રા હમના વ ાસનો ન ૂનો

1તો મ ુષ્યદેહેઆપણા ૂવર્જ ઇબ્રા હમને જે મ ું, તે વષે આપણે
ું કહ એ? 2 કેમ કે ઇબ્રા હમ જો કરણીઓથી ન્યાયી ઠય હોત, તો

તેને આત્મપ્રશંસા કરવા ું કારણ છે, પણ ઈ ર આગળ ન હ. 3 કેમ
કે શા વચન ું કહે છે? કે ઇબ્રા હમે ઈ ર પર વ ાસ કય અને તે
વ ાસ તેને માટે ન્યાયીપણાને અથ ગણાયો.
4હવે કામ કરનારને જે પ્ર તફળ મળે છે તે કૃપારૂપ ગણા ું નથી, પણ

હકરૂપ ગણાય છે. 5 પણ જે મ ુષ્ય પોતે કરેલા કામ પર ન હ, પણ
અધમ ને ન્યાયી ઠરાવનાર પર વ ાસ કરે છે, તેનો વ ાસ તેને લેખે
ન્યાયીપણાને અથ ગણાયો છે.

6 તે જ ર તે ઈ ર જે મ ુષ્યને કરણીઓ વગર ન્યાયી ગણે છે તેને
દાઉદ પણ નીચે પ્રમાણેઆશીવાર્દઆપે છે કે, 7 ‘જઓેનાં અપરાધ માફ
થયા છે, અને જઓેનાં પાપ ઢકાયા છે, તેઓ આશીવાર્ દત છે. 8જનેાં
પાપ પ્ર ુ ન હ ગણે તે મ ુષ્ય આશીવાર્ દત છે.’ ”

9 ત્યારે તેઆશીવાર્દ ુ તીને જઆપવામાંઆ ો છે, કે બે ુ તીને
પણ? આપણે એ ું તો કહ એ છ એ કે ‘ઇબ્રા હમનો વ ાસ તેને લેખે
ન્યાયીપણાનેઅથગણાયો છે.’ ” 10 ત્યારે તે શી ર તે ગણાયો? તે ુ તી
હતો ત્યારે? કે બે ુ તી હતો ત્યારે? ુ તી હતો ત્યારે ન હ, પણ
બે ુ તી હતો ત્યારે જ.

11અને તે બે ુ તી હતો ત્યારે વ ાસથી જે ન્યાયીપણું તેને મ ું
હ ુ,ં તેની ઓળખ થવા માટે તે ુ તની નશાની પામ્યો, જથેી સવર્
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બે ુ તી વ ાસીઓનો તે ૂવર્જ થાય કે તેઓને લેખે તે પણ વ ાસ ું
ન્યાયીપણું ગણાય. 12અને ુ તીઓનો ૂવર્જ,એટલે જઓે ુ તી છે
એટ ું જ ન હ, પણઆપણો પતા ઇબ્રા હમ બે ુ તી હતો તે સમયના
તેના વ ાસનાં પગલામાં જઓે ચાલે છે તેઓનો પણ તે ૂવર્જ થાય.

ઈ ુ ું વચન વ ાસદ્વારા પ્રાપ્ત થઈ શકે
13 કેમ કે દુ નયાના વારસ થવા ું વચન ઇબ્રા હમને કે તેના વંશજોને

નયમશા દ્વારા મ ું ન હ ું, પણ વ ાસના ન્યાયીપણા દ્વારા મ ું
હ ુ.ં 14 કેમ કે જો નયમશા ને માનનારા વારસ હોય, તો વ ાસ
નરથર્ક થાય છે અને વચન પણ થર્ થાય છે. 15 કેમ કે નયમશા
તો કોપ ઉપજાવે છે, પણ ાં નયમ નથી ત્યાં અપરાધ પણ નથી.

16 તે વચન કૃપાથી થાય,અને વચન બધા વંશજોને માટે અ ૂક થાય
એટલે માત્ર જઓે નયમશા પાળે છે તેઓને જ માટે ન હ, પણ
જઓે ઇબ્રા હમનાં વ ાસના છે, તેઓને માટે પણ થાય; 17જે ઈ ર
ૃત્ ુ પામેલાઓને સજીવન કરનાર છે અને જે બાબતો નથી તે જાણે કે

હોય એ ું પ્રગટ કરે છે અને જમેનાં પર ઇબ્રા હમે વ ાસ કય , તેમની
આગળ તે આપણા બધાનો ૂવર્જ છે, જમે લ ું છે કે, ‘મેં તને ઘણી
દેશજા તઓનો ૂવર્જ બના ો છે તેમ’.

18 આશાના કોઈ સંજોગ ન હોવા છતાં તેણે આશાથી વ ાસ
રા ો, કે જથેી જે વચનઆપે ું હ ું કે, ‘તારો વંશએવો થશે’, તે ુજબ
તે ઘણી દેશજા તઓનો ૂવર્જ થાય. 19તે પોતે આશરે સો વષર્નો હતો,
તે ું શર ર હવે નજીવા જે ું થ ું હ ું અને સારા ું ગભર્ ાન ૃતપાય
હોવા છતાં તે વ ાસમાંથી ડગ્યો ન હ.

20ઈ રના વચનને લક્ષમાં રાખીન,ે તેણે સંદેહ કે અ વ ાસ ન કય ;
પણઈ રને મ હમાઆપીને, 21તથા જે વચન તેમણેઆપ્ ું હ ું તે ૂરુ
કરવાને પણ તેઓ સમથર્ છે, તેવો સં ૂણર્ ભરોસો રાખીને તે વ ાસમાં
મ મ ર ો. 22તેથી તેનો વ ાસ તેને લેખે ન્યાયીપણાને અથગણાયો.

23 હવે તે તેને લેખે ગણવામાં આ ો, તે કેવળ તેને જ માટે લખે ું
નથી, પર ુ આપણે માટે પણ લખે ું છે, 24 એટલે આપણે જઓે
આપણા પ્ર ુ ઈ ુને ૃત્ ુ પામેલાઓમાંથી ઉઠાડનાર પર વ ાસ કર એ
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છ એ, તેઓને લેખે પણ ગણાશે. 25 તે આપણા અપરાધોને લીધે
પરાધીન કરાય, નેઆપણા ન્યાયીકરણને માટે પાછા ઉઠાડવામાંઆ ા.

5
વ ાસદ્વારા ઈ ર સાથે મલાપ

1 આપણે વ ાસથી ન્યાયી ઠરાવાયેલાં છ એ, તે માટે આપણે
આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તને આશ્રયે ઈ રની સાથે સમાધાન પામીએ
છ એ; 2 આ જે કૃપામાં આપણે ર છ એ, તેમાં ઈ ુને આશ્રયે
વ ાસથી પ્રવેશ પામેલા છ એ; વળ આપણે ઈ રમાં મ હમાની
આશાથી આનંદ કર એ છ એ.

3 માત્ર એટ ું જ ન હ, પર ુ આપણે વપ માં પણ આનંદ કર એ
છ એ; કેમ કે આપણે જાણીએ છ એ કે વપ થી ધીરજ, 4 ધીરજથી
અ ુભવ અને અ ુભવથી આશા ઉત્પ થાય છે; 5આશા શરમાવતી
નથી; કેમ કે આપણને આપેલા પ વત્રઆત્માથીઆપણા અંતઃકરણમાં
ઈ રનો પ્રેમ વહેવડાવેલો છે.

6 કેમ કે જયારે આપણે હજી નબર્ળ હતા ત્યારે યોગ્ય સમયે
અધમ ઓને માટે ખ્રસ્ત મરણ પામ્યા. 7 ન્યાયી મ ુષ્યને માટે કયારેક
જ કોઈ પોતાનો જીવ આપ,ે સારા મ ુષ્યને માટે મરવાને કદાચ કોઈ
એક હમત પણ કરે.

8 પણ આપણે જયારે પાપી હતા ત્યારે ખ્રસ્ત આપણે સારુ મરણ
પામ્યા. એ ું કરવામાં ઈ રેઆપણા પર પોતાનો પ્રેમ પ્રગટ કય . 9તેથી
હવે આપણે હમણાં તેમના રક્તથી ન્યાયી ઠરાવાયા છ એ જથેી તેમના
દ્વારા આપણે ઈ રના ક્રોધથી બચી ું તે કેટ ું બ ું ખાતર ૂવર્ક છે!

10 કેમ કે જયારેઆપણે ઈ રના વરોધી હતા, ત્યારે તેમના દ કરાના
ૃત્ ુથી ઈ રની સાથે આપણું સમાધાન થ ુ.ં તેથી હવે તેમના જીવનને

લીધે આપણે બચી ું તે કેટ ું બ ું ખાતર ૂવર્ક છે! 11અને એટ ું જ
ન હ, પણ આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત કે જમેનાં દ્વારા હમણાં આપણું
સમાધાન થ ું છે, તેમને આશ્રયે આપણે ઈ રમાં આનંદ પણ કર એ
છ એ.

આદમથી મરણ અને ખ્રસ્તથી જીવન
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12 તે માટે જમે એક મ ુષ્યથી દુ નયામાં પાપ આ ું અને પાપથી
ૃત્ ુ આ ું; કેમ કે બધાએ પાપ ક ુ હોવાથી બધા મ ુષ્યોમાં ૃત્ ુનો

સંચાર થયો. 13 કેમ કે નયમશા પ્રગટ થયા અગાઉ પાપ દુ નયામાં
હ ું ખરુ, તોપણ ાં નયમ ન હોય ત્યાં પાપ ગણાય ન હ.

14પર ુ આદમથી ૂસા ુધી ૃત્ ુએ રા ક ,ુજઓેએઆદમના
અપરાધ સમાન પાપ ક ુ ન હ ુ,ં તેઓના ઉપર પણ ૃત્ ુએ રા ક ુ;
આદમ તો તે આવનારના ચ રૂપ હતો.

પાપની ુલામીમાંથી ુક્ત થવાનો માગર્
15 પણ જે ું પાપ છે તે ું કૃપાદાન છે એમ નથી; કેમ કે જો એકના

અપરાધને લીધે ઘણાં મરણ પામ્યા, તો વશેષ કર ને એક માણસની
એટલે ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપાથી ઘણાંનાં ઉપર ઈ રની કૃપા તથા દાન
ુષ્કળ થયાં છે.
16 એકના પાપ ું જે પ રણામ આ ુ,ં તે ું એ દાન ું નથી; કેમ કે

એકના અપરાધથી દડરૂપ ન્યાય ુકાદો થયો, પણ ઘણાં અપરાધોથી
કૃપાદાન તો ન્યાયીકરણરૂપ થ ુ.ં 17 કેમ કે જો એકથી એટલે આદમના
પાપને લીધે મરણે રાજ ક ,ુ તો જઓે કૃપા તથા ન્યાયીપણા ું દાન
ુષ્કળ પામે છે, તેઓએકથીએટલે ઈ ુ ખ્રસ્તથી,જીવનમાં રાજ કરશે

તે કેટ ું વશેષ ખાતર ૂવર્ક છે!
18 માટે જમે એક અપરાધથી બધા મ ુષ્યોને શક્ષા ફરમાવાઈ, તેમ

એક ન્યાયી કાયર્થી બધા માણસોને જીવનરૂપ ન્યાયીકરણ ું દાન મ ું.
19 કેમ કે જમે એક મ ુષ્યના આજ્ઞાભંગથી ઘણાં પાપી થયા, તેમ જ
એકના આજ્ઞાપાલનથી ઘણાં નદ ષ ઠરશ.ે

20 વળ અપરાધ અ ધક થાય તે માટે નયમશા ે પ્રવેશ કય , પણ
ાં પાપ અ ધક થ ુ,ં ત્યાં તેના કરતાં અ ધક કૃપા થઈ. 21 તેથી જમે

પાપે ૃત્ ુમાં રાજ ક ુ તેમઆપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા ન્યાયીકરણથી
અનંતજીવનને અથ કૃપા પણ રાજ કરે.

6
પાપ સંબંધી ૃત અને ખ્રસ્તમાં ન ું જીવન
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1 ત્યારે આપણે ું કહ એ? કૃપા અ ધક થાય માટે ું આપણે પાપ
કયાર્ કર એ? 2 ના,એ ું ન થાઓ;આપણે પાપના સંબંધી ૃત્ ુ પામ્યા,
તો પછ એમાં કેમ જીવીએ? 3 ું તમે નથી જાણતા કે,આપણે જઓે
ખ્રસ્ત ઈ ુમાં બા પ્તસ્મા પામ્યા, તેઓ સવર્ તેમના મરણમાં બા પ્તસ્મા
પામ્યા.

4તે માટેઆપણે બા પ્તસ્મા દ્વારા તેમની સાથે મરણમાં દફનાવાયા, કે
જમે ખ્રસ્તને પતાના મ હમાથી ૃત્ ુ પામેલાઓમાંથી સજીવન કરવામાં
આ ા તેમ જ આપણે પણ નવા જીવનમાં ચાલીએ. 5 કેમ કે જો
આપણે તેમના મરણની સમાનતામાં તેમની સાથે જોડાયા,ં તો તેમના
મરણોત્થાનની સમાનતામાં પણ જોડાયેલાં થઈ ુ.ં

6 આપણે જાણીએ છ એ કે આપણું જૂ ું મ ુષ્યત્વ તેમની સાથે
વધસ્તંભે એ માટે જડા ું કે પાપ ું શર ર નરથર્ક થાય;એટલે હવે પછ
આપણે પાપના દાસત્વમાં રહ એ ન હ. 7 કેમ કે જે ૃત્ ુ પામેલો છે તે
ન્યાયી ઠર ને પાપથી ુક્ત થયો છે.

8 પણ જો આપણે ખ્રસ્તની સાથે ૃત્ ુ પામેલા છ એ, તો આપણને
વ ાસ છે કે તેમની સાથે જીવી ું પણ ખરા. 9 કેમ કેઆપણે જાણીએ
છ એ કે ખ્રસ્તને ૃત્ ુ પામેલાઓમાંથી સજીવન કરવામાં આ ા અને
તે ફર ૃત્ ુ પામનાર નથી; હવે પછ ૃત્ ુનો અ ધકાર તેમના પર નથી.

10 કેમ કે તેઓ મયાર્, એટલે પાપ સંબંધી એક જ વાર ૃત્ ુ પામ્યા,
પણ તેઓ જીવે છે એટલે ઈ ર સંબંધી જીવે છે. 11 તેમ તમે પોતાને
પણ પાપ સંબંધી ૃત્ ુ પામેલા, પણ આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા
ઈ ર સંબંધી જીવતા ગણો.

12 તે માટે તમે પાપની દવુાર્સનાઓને આધીન થઈને પાપને તમારા
મત્યર્ શર રમાં રાજ કરવા ન દો. 13અને તમારા અવયવોને અન્યાયનાં
સાધનો થવા માટે પાપને ન સોંપો; પણ ૃત્ ુમાંથી સજીવન થયેલા જવેા
તમે પોતાને ઈ રને સોંપો તથા તમારા અવયવોને ન્યાયીપણાનાં સાધનો
થવા માટે ઈ રને સોંપો. 14 પાપને તમારા પર રાજ કરવા ન દો, કેમ કે
તમે નયમશા ને ન હ, પણ કૃપાને આધીન છો.

પાપની ુલામીમાંથી ુક્ત થવાનો માગર્
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15 તો ું, આપણે નયમશા ને ન હ, પણ કૃપાને આધીન છ એ,
તેથી ું પાપ કયાર્ કર એ? ના, એ ું ન થાઓ. 16 ું તમે નથી જાણતા
કે, જનેી આજ્ઞા પાળવા માટે તમે પોતાને દાસ તર કે સોંપો છો, એટલે
જનેી આજ્ઞા તમે પાળો છો, તેના દાસ તમે છો; ગમે તો મોતને અથ
પાપના,અથવા ન્યાયીપણાને અથઆજ્ઞાપાલનના?

17 પણ ઈ રનો આભાર કે તમે પાપના દાસ હોવા છતાં જે બોધ
તમને કરવામાં આ ો, તે તમે હૃદય ૂવર્ક સ્વીકાય . 18 તે ર તે તમે
પાપથી ુક્ત થઈન,ે ન્યાયીપણાના દાસ થયા.

19 તમારા દેહની નબર્ળતાને લીધે હુ મ ુષ્યની ર તે વાત કરુ છુ.
જમે તમે પોતાનાં અંગોને અન્યાયને અથ અ ુદ્ધતાને તથા અન્યાયને
દાસ તર કે સોંપ્યાં હતા, તેમ હમણાં પોતાનાં અંગો પ વત્રતાને અથ
ન્યાયીપણાને દાસ તર કે સોંપો. 20 કેમ કે જવેા તમે પાપના દાસ હતા
તેવા તમે ન્યાયીપણાથી સ્વતંત્ર હતા. 21 તો જે ખરાબ કામોથી તમે
હમણાં શરમાઓ છો, તેનાથી તમને તે વખતે ું ફળ હ ુ?ં કેમ કે તે
કામો ું પ રણામ ૃત્ ુ છે.

22પણહમણાં પાપથી ુક્ત થઈને ઈ રના દાસ થયા હોવાથી તમને
પ વત્રતાને અથપ્ર તફળઅનેઅંતે અનંતજીવનમળે છે. 23 કેમ કે પાપ ું
પ રણામ ૃત્ ુ છે, પણઆપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા ઈ ર ું કૃપાદાન
અનંતજીવન છે.

7
લ ના ઉદાહરણ દ્વારા સ્પ કરણ

1 વળ ભાઈઓ, ું તમે એ નથી જાણતા જઓે નયમશા જાણે
છે તેઓને હુ કહુ છુ કે, મ ુષ્ય જીવે ત્યાં ુધી તે નયમશા ના
નયંત્રણમાં હોય છે?
2 કેમ કે જે ીને પ ત છે, તે તેના જીવતાં ુધી નયમથી તેની

સાથે બંધાયેલી છે, પણ જો તે મર જાય તો તેના નયમથી તે ુક્ત
થાય છે. 3 તેથી જો પ ત જીવતો હોય અને તે બીજો પ ત કરે, તો તે

ભચા રણી કહેવાશે; પણ જો તેનો પ ત મર જાય તો તે નયમથી
ુક્ત છે, તેથી જો તે બીજો પ ત કરે તોપણ તે ભચા રણી નથી.
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4 તે માટે, મારા ભાઈઓ, તમે પણ ખ્રસ્તનાં શર રદ્વારા નયમશા
સંબંધી ૃત છો, કે જથેી તમે બીજાના, એટલે જે ૃત્ ુમાંથી સજીવન
થયા છે તેમના થાઓ, કેઆપણે ઈ રને અથ ફળ ઉત્પ કર એ. 5 કેમ
કે જયારે આપણે દૈ હક હતા ત્યારે નયમશા વડે પાપવાસનાઓ
આપણાં અંગોમાં ૃત્ ુ માટે ફળ ઉત્પ કરવાને પ્રયત્ન કરતી હતી.

6પણ હમણાં જમેાં આપણે બંધાયા હતા તેમાં આપણું ૃત્ ુ થયાથી
નયમશા થી ુક્ત થયા છ એ. તેથી નયમશા ની જૂની ર તથી
ન હ, પણઆત્માની નવી ર તથી સેવા કર એ.

નયમશા અને પાપ
7 ત્યારે આપણે ું કહ એ? ું નયમશા પાપરૂપ છે? ના, એ ું

ન થાઓ; પર ુ નયમશા ન હોત તો મેં પાપ જાણ્ ું ન હોત; કેમ કે
નયમશા ે જો ક ું ન હોત કે લોભ ન રાખ, તો હુ લોભ વષે સમ ો
ન હોત. 8પણપાપ,ે પ્રસંગ મળવાથી,આજ્ઞાથી મારામાં સઘળા પ્રકારનો
લોભ ઉત્પ કય ; કેમ કે નયમશા વના પાપ નજીર્ વ છે.

9 હુ તો અગાઉ નયમશા વના જીવતો હતો, પણ આજ્ઞા આવી
એટલે પાપ સજીવન થ ું અને હુ ૃત્ ુ પામ્યો; 10 જે આજ્ઞા જીવનને
અથ હતી તે તો ૃત્ ુને અથ છે તે ું મને મા ૂમ પ ુ.ં

11 કેમ કે પાપ,ે પ્રસંગ મળવાથી, આજ્ઞાથી મને છેતય અને તે દ્વારા
મને માર ના ો. 12તે માટે નયમશા તો પ વત્ર છેઅનેઆજ્ઞા પ વત્ર,
ન્યાયી તથા હતકાર છે.

13 ત્યારે જે હતકાર છે, તે ું મને ૃત્ ુકારક થ ુ?ં ના, કદ ન હ;
પણ પાપ તે પાપ જ દેખાય અને આજ્ઞા દ્વારા તો પાપનો ાપ વધી
જાય, એ માટે જે હતકાર છે તેને લીધે તેણે મારુ મરણ નપજા ું.
14 કેમ કે આપણે જાણીએ છ એ કે નયમશા આ ત્મક છે, પણ હુ
દૈ હક છુ અને પાપને વેચાયેલો છુ.

વ ાસી મ ુષ્યમાં વસતા બે સ્વભાવ
15 કેમ કે હુ જે કરુ છુ, તે હુ સમજથી કરતો નથી, કારણ કે હુ જે

ઇચ્છુ છુ તે કરતો નથી, પણ જે હુ ધ ારુ છુ તે કરુ છુ. 16 પણ હુ
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જે ઇચ્છતો નથી તે જો કરુ છુ, તો હુ નયમશા વષે મા ું છુ કે,
નયમશા સારુ છે.
17તો હવે જે ન કર ું જોઈએ તે હુ નથી કરતો, પણ મારામાં જે પાપ

વસે છે તે કરે છે. 18 કેમ કે હુ જાણું છુ કે મારામા,ં એટલે મારા દેહમાં,
કઈ જ સારુ વસ ું નથી; કારણ કે ઇચ્છવા ું તો મારામાં છે, પણ સારુ
કરવા ું મારામાં નથી.

19 કેમ કે જે સારુ કરવાની હુ ઇચ્છા રા ું છુ તે કરતો નથી; પણ જે
દુ તા હુ ઇચ્છતો નથી તે કરુ છુ. 20હવે જે હુ ઇચ્છતો નથી તે હુ કરુ છુ
કેમ કે મારામાં જે પાપ વસે છે ત,ે તે કાયર્ કરે છે. 21તો મને એવો નયમ
મા ૂમ પડે છે, કે જયારે સારુ કરવા હુ ઇચ્છુ છુ ત્યારે દુ તા મારામાં
હાજર હોય છે.

22 કેમ કે હુ આંત રક મ ુષ્યત્વ પ્રમાણે ઈ રના નયમશા માં
આનંદ કરુ છુ. 23 પણ મારાં અંગોમાં હુ એક અલગ નયમ જોઉં છુ,
જે મારા મનના નયમની સામે લડે છે અને મારા અવયવોમાં પાપનો જે
નયમ છે તેના બંધનમાં મને લાવે છે.
24 હુ કેવો દઃુ ખત મ ુષ્ય! કે મને આ મરણના શર રથી કોણ

છોડાવશે? 25આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા ઈ રની આભારસ્ ુ ત
કરુ છુ, તે માટે હુ પોતે મનથી ઈ રના નયમશા ની, પણ દેહથી
પાપના સદ્ધાંતની, સેવા કરુ છુ.

8
પ વત્રઆત્મામય જીવન

1 તેથી જઓે ખ્રસ્ત ઈ ુમાં છે તેઓને હવે કોઈ શક્ષા નથી. 2 કેમ
કે ઈ ુ ખ્રસ્તમાં જીવનનાં આત્માનો જે નયમ છે તેણે મને પાપના તથા
મરણના નયમથી ુક્ત કય છે.

3 કેમ કે મ ુષ્યદેહનાં લીધે નયમશા નબર્ળ હ ું, તેથી જે કામ તેને
અશ હ ું તે ઈ રે ક ુ, એટલે પોતાના દ કરાને પાપી મ ુષ્યદેહની
સમાનતામાં અને પાપના અપર્ણ તર કે મોકલીને તેમના મ ુષ્યદેહમાં
પાપને દડાજ્ઞા ફરમાવી; 4 કે જથેી આપણામાં, એટલે દેહ પ્રમાણે ન હ
પણ આત્મા પ્રમાણે ચાલનારાંમાં, નયમશા ની જરૂ રયાત પ ર ૂણર્
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થાય. 5 કેમ કે જઓે દૈ હક છે તેઓ દૈ હક અને જઓે આ ત્મક છે
તેઓઆત્માની બાબતો ઉપર મન લગાડે છે.

6 દૈ હક મન મરણ છે; પણ આ ત્મક મન જીવન તથા શાં ત છે.
7કારણ કે દૈ હક મનઈ રસાથે વૈર છે, કેમ કે તે ઈ રના નયમશા ને
આધીન નથી અને થઈ શક ું પણ નથી. 8અને જઓે દૈ હક છે તેઓ
ઈ રને પ્રસ કર શકતા નથી.

9 પણ જો ઈ રનો આત્મા તમારામાં વસે છે, તો તમે દૈ હક નથી,
પણઆ ત્મક છો; પણજો કોઈને ખ્રસ્તનોઆત્મા નથી, તો તે ખ્રસ્તનો
નથી. 10અને જો ખ્રસ્ત તમારામાં છે તો પાપને લીધે શર ર તો ૃત છે,
પણ ન્યાયીપણાને લીધે આત્મા જીવે છે.

11 જમેણે ઈ ુને મરણમાંથી સજીવન કયાર્, તેમનો આત્મા જો
તમારામાં વસે છે, તો જણેે ખ્રસ્ત ઈ ુને મરણમાંથી સજીવન કયાર્,
તેઓ તમારામાં વસનાર પોતાનાઆત્મા દ્વારા તમારા મત્યર્ શર રોને પણ
સજીવન કરશે.

12 તેથી, ભાઈઓ,આપણે ઋણી છ એ, પણ દેહ પ્રમાણે જીવવાને
દેહનાં ઋણી નથી. 13 કેમ કે જો તમે દેહ પ્રમાણે જીવો તો મરશો જ;
પણ જો તમે આત્માથી શર રનાં કામોને માર નાખો તો જીવશો.

14 કેમ કે જટેલાં ઈ રનાઆત્માથી દોરાય છે, તેટલાં ઈ રના દ કરા
છે. 15 કેમ કે ફર થીભયલાગેએવો દાસત્વનોઆત્મા તમને મ ો નથી;
પણ તમને દ ક ુત્ર તર કેનો આત્મા મ ો છે જનેે લીધે આપણે પતા
અબ્બા એવી હાંક માર એ છ એ.

16 પ વત્ર આત્મા પોતે આપણા આત્માની સાથે સાક્ષી આપે છે
કે આપણે ઈ રનાં સંતાનો છ એ. 17 જો સંતાનો છ એ તો વારસ
પણ છ એ, એટલે ઈ રના વારસ છ એ અને ખ્રસ્તની સાથે મ હમા
પામવાને માટે જો આપણે ખરેખર તેની સાથે દઃુખ સહન કર એ તો
ખ્રસ્તની સાથે સહવારસ પણ છ એ.

પ્રગટ થનાર મ હમા
18 કેમ કે હુ મા ું છુ કે, જે મ હમા આપણને પ્રગટ થનાર છે તેની

સાથે વતર્માન સમયનાં દઃુખો સરખાવવા યોગ્ય નથી. 19 કેમ કે ૃ ની
ઉત્કઠા ઈ રનાં દ કરાઓના પ્રગટ થવાની રાહ જોયા કરે છે.
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20 કારણ કે ૃ પોતાની ઇચ્છાથી ન હ, પણ સ્વાધીન કરનારની
ઇચ્છાથી થર્પણાને સ્વાધીન થઈ; 21અને તે એવીઆશાથી સ્વાધીન
થઈ કે ૃ પોતે પણ નાશના દાસત્વમાંથી ુક્ત થઈને ઈ રના
દ કરાના મ હમાની સાથે રહેલી ુ ક્ત પામ.ે 22 કેમ કેઆપણે જાણીએ
છ એ કે અત્યાર ુધી આખી ૃ તમામ નસાસા નાખીને પ્ર ૂ તની
વેદનાથી ક ાય છે.

23 અને એકલી તે ન હ, પણ આપણે જઓેને આત્મા ું પ્રથમફળ
મ ું છે, તેઆપણે પોતે પણ દ ક ુત્ર તર કેનીએટલેઆપણા શર રનાં
ઉદ્ધારની રાહ જોતાં, પોતાના મનમાં નસાસા નાખીએ છ એ. 24 કેમ
કે આપણે આશાથી ઉદ્ધાર પામ્યા છ એ, પણ જે આશા દૃશ્ય હોય તે
આશા નથી; કેમ કે કોઈ મ ુષ્ય પોતે જે જુએ છે તેની આશા કેવી ર તે
કરે? 25પણજેઆપણે જોતાં નથી તેની આશા જયારે રાખીએ છ એ,
ત્યારે ધીરજથી તેની રાહ જોઈએ છ એ.

26તે જ પ્રમાણે આત્મા પણઆપણી નબર્ળતામાં આપણને સહાય
કરે છે; કેમ કે યથાયોગ્ય ર તે શી પ્રાથર્ના કરવી તે આપણે જાણતા નથી,
પણ આત્મા પોતે અવાચ્ય નસાસાથી આપણા માટે મધ્ય ી કરે છે;
27અને અંતઃકરણ તપાસનાર જાણે છે કે આત્માની ઇચ્છા શી છે; કેમ
કે તે સંતોને માટે ઈ રની ઇચ્છા પ્રમાણે વનંતી કરે છે.

28 આપણે જાણીએ છ એ કે જઓે ઈ ર ઉપર પ્રેમ રાખે છે
અને જઓે તેમના સંકલ્પ પ્રમાણે તેડાયેલા છે, તેઓને એકદરે સઘ ું
હતકારક નીવડે છે. 29 કેમ કે જઓેને તેઓઅગાઉથીઓળખતા હતા,
તેઓના વષે તેમણે પહેલેથી ન પણક ુ હ ુ,ં કે તેઓતેમના દ કરાની
પ્ર તમા જવેા થાય, જથેી તે ઘણાં ભાઈઓમાં જયે થાય. 30 વળ
જઓેને તેમણે અગાઉથી ઠરા ા,ં તેઓને તેમણે તેડ્યા,ંજઓેને તેમણે
તેડ્યા,ં તેઓને તેમણે ન્યાયી ઠરા ાં અને જઓેને તેમણે ન્યાયી ઠરા ાં,
તેઓને તેમણે મ હમાવંત પણ કયાર્.

ખ્રસ્ત ઈ ુમાં ઈ રનો પ્રેમ
31 ત્યારે એ વાતો વષે આપણે ું કહ એ? જો ઈ ર આપણા

પક્ષના તો આપણી વરુદ્ધ કોણ? 32 જમેણે પોતાના જ દ કરાને
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આપણા સવર્ને માટે સોંપી દ ધો, તેઓ કૃપા કર ને આપણને તેમની સાથે
બ ુંએ કેમ ન હઆપશ?ે

33 ઈ રના પસંદ કરેલા ઉપર કોણ દોષ ૂકશ?ે તેઓને ન્યાયી
ઠરાવનાર ઈ ર છે; 34 તેઓને દો ષત ઠરાવનાર કોણ? જે ૃત્ ુમાંથી
સજીવન થયા તે ખ્રસ્ત ઈ ુ છે, તે ઈ રને જમણે હાથે છે, તે આપણે
માટે મધ્ય ી પણ કરે છે.

35 ખ્રસ્તનાં પ્રેમથી આપણને કોણ અલગ કરશ?ે ું વપ , કે
વેદના, કે સતાવણી, કે દકુાળ, કે ન:વ તા, કે જોખમ, કે તલવાર?
36જમે લ ું છે કે, ‘તારે લીધે અમે આખો દવસ માયાર્ જઈએ છ એ,
કપાવાનાં ઘેટાંના જવેા અમે ગણાયેલા છ એ.’ ”

37 તોપણ જમેણે આપણને પ્રેમ કય , તેના દ્વારા આપણે એ બધાં
સંબંધી વશેષ જય પામીએ છ એ. 38 કેમ કે મને ખાતર છે, કે ઈ રનો
જે પ્રેમ આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તમાં છે, તેનાથી આપણને મરણ,
જીવન, સ્વગર્દૂતો, અ ધકાર ઓ, વતર્માન ુ,ં ભ વષ્ય ુ,ં પરાક્રમીઓ,
39ઊંચાણ,ઊંડાણ, કે કોઈ પણબીજી ૃજલેી વસ્ ુ અલગ કર શકશે
ન હ.

9
ઈ ર અને તેમના પસંદ કરેલા લોકો

1 હુ ખ્રસ્તમાં સત્ય બો ું છુ, હુ અસત્ય બોલતો નથી, મારુ
અંતઃકરણ પણ પ વત્ર આત્મામાં માર સાક્ષી છે કે, 2 મને ભારે શોક
તથા મારા અંતઃકરણમાં ૂબ જ વેદના થાય છે.

3 કેમ કે મારા ભાઈઓને બદલ,ે એટલે દેહ સંબંધી મારા સગાં
સંબંધીઓને બદલે હુ પોતે જ શા પત થઈને ખ્રસ્તથી બ હષ્કૃત થાઉં,
એવી જાણે કે મને ઇચ્છા થાય છે. 4 તેઓ ઇઝરાયલી છે અને
દ ક ુત્રપણુ,ં મ હમા, કરારો, નયમશા દાન,ભજન ક્રયા તથા વચનો
તેઓનાં જ છે. 5 ૂવર્જો તેઓના છે અને ખ્રસ્ત દેહ પ્રમાણે તેઓમાંના
છે; તેઓ સવ પર સદાકાળ સ્ ુત્ય ઈ ર છે. આમીન.

6 પણ ઈ રનાં આશાવચનો જાણે કે થર્ ગયા હોય તેમ નથી. કેમ
કે જઓે ઇઝરાયલના વંશજો છે તેઓ બધા જ ઇઝરાયલી નથી. 7 તેમ
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જતેઓઇબ્રા હમનાં વંશજો છે માટે બધાં જ તેનાં સંતાનો છે,એ ું પણ
નથી; પણ એ ું લખે ું છે કે, ‘ઇસહાકથી તારો વંશ ગણાશે.’ ”

8એટલે જઓે દૈ હકસંતાનો છે, તેઓઈ રનાં સંતાનો છેએમ ન હ;
પણજઓે વચનનાં સંતાનો છે, તેઓજ વંશ ગણાય છે. 9 કેમ કે વચન
આ પ્રમાણે છે કે, ‘આસમયે હુ આવીશ અને સારાને દ કરો થશે.’ ”

10માત્ર એટ ું જ ન હ, પર ુ રબકાએ પણએકથી એટલે આપણા
પતા ઇસહાકથી ગભર્ ધય 11 અને સંતાનોના જન્મ અગાઉ જયારે
તેઓએ કઈ પણ સારુ કે ખરાબ ક ુ ન હ ુ,ં ત્યારે ઈ રનો હે ુ જે
તેમની પસંદગી પ્રમાણે છે તે, કરણીઓ પર ન હ, પણ તેડનારની ઇચ્છા
પરઆધાર રાખે, 12માટે રબકાને એમ કહેવામાં આ ું કે, ‘મોટો દ કરો
નાનાની ચાકર કરશે.’ ” 13જે પ્રમાણે લખે ું છે કે, ‘મેં યાકૂબ પર પ્રેમ
રા ો, પણ એસાવ પર દ્વષે કય .

14 ત્યારે આપણે ું અ ુમાન કર એ? ું ઈ રને ત્યાં અન્યાય છે?
ના, તે ું ન થાઓ; 15 કેમ કે તે ૂસાને કહે છે કે, ‘જનેાં ઉપર હુ દયા
કરવા ચાહુ, તેના ઉપર હુ દયા કર શ; અને જનેાં ઉપર હુ કરુણા કરવા
ચાહુ, તેના ઉપર હુ કરુણા કર શ.’ ” 16 માટે તે તો ઇચ્છનારથી ન હ
અને દોડનારથી ન હ, પણ દયા કરનાર ઈ રથી થાય છે.

17 વળ શા વચન ફારુનને કહે છે કે, ‘તારા દ્વારા હુ મારુ સામથ્યર્
બતા ું,અને મારુ નામઆખી ૃથ્વી પર પ્રગટ થાય એ કામ માટે મેં તને
ઊભો કય છે.’ ” 18 તે માટે તે ચાહે તેના પર દયા કરે છે;અને ચાહે તેને
હઠ લો કરે છે.

ઈ રના ક્રોધ અને કૃપા
19 ત્યારે ું મને કહેશે કે, ‘એ ું છે તો તે કેમ દોષ કાઢે છે? કેમ કે

તેમની ઇચ્છાની વરુદ્ધ કોણ થઈ શકે છે?’ 20 પણ ભલા માણસ, ું
વળ કોણ છે કે ઈ રને સામો સવાલ કરે છે? જે ઘડાયે ું છે, તે ું
પોતાના ઘડનારને ૂછશે કે, ‘તેં મને આ ું કેમ બના ુ?ં’ 21 ું કુભારને
એક જ માટ ના એક ભાગ ું ખાસ વપરાશ માટે તથા બીજા ું સામાન્ય
વપરાશ માટે પાત્ર બનાવવાને માટ ઉપર અ ધકાર નથી?
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22 જો ઈ રે પોતાનો કોપ બતાવવાની તથા પોતા ું સામથ્યર્ પ્રગટ
કરવાની ઇચ્છા રાખીને નાશને પાત્ર થયેલાં કોપના પાત્રો ું ઘણી ધીરજથી
સહન ક ુ; 23 અને જો મ હમાને માટે અગાઉથી તૈયાર કરેલાં દયાના
પાત્રો પર. 24એટલે આપણા પર જઓેને તેમણે ફક્ત યહૂદ ઓમાંથી
ન હ, પણ બનયહૂદ ઓમાંથી પણ તેડ્યાં છે તેઓ પર, પોતાના
મ હમાની સંપ જણાવવાં તેમની મરજી હતી તો તેમાં ખોટુ ું?

25જમે કે તેઓહો શયાના ુસ્તકમાં પણ કહે છે કે, ‘જઓેમારા લોક
ન હતા તેઓને હુ મારા લોક અને જે પ્રય ન હતી તેને હુ પ્રય કહ શ.
26અને એમ થશે કે જે ળે તેઓને એ ું કહેવામાં આ ું હ ું કે તમે
મારા લોકો નથી, ત્યાં તેઓ ‘જીવતા ઈ રના દ કરાઓ’ કહેવાશે.”

27 વળ યશાયા ઇઝરાયલ સંબંધી ઘાંટો પાડ ને કહે છે કે, જોકે
‘ઇઝરાયલના સંતાનોની સં ા સ ુદ્રની રેતીના જટેલી હોય, તોપણ
તેનો શેષ જ ઉદ્ધાર પામશે’ 28 કેમ કે પ્ર ુ પોતા ું વચન જલદ થી અને
સં ૂણર્પણે ૃથ્વી પર અમલમાં લાવશે.’ ” 29એમજ યશાયાએઅગાઉ
પણ ક ું હ ું કે, ‘જો સૈન્યોના પ્ર ુએઆપણે સારુ બીજ રહેવા દ ું ન
હોત, તો આપણા હાલ સદોમ તથા ગમોરાના જવેા થઈ ગયા હોત.’ ”

ઇઝરાયલ અને ુવાતાર્
30 ત્યારેઆપણે ું અ ુમાન કર એ? કે બનયહૂદ ઓન્યાયીપણાની

શોધ કરતા ન હતા, તોપણ તેઓને ન્યાયીપણુ,ં એટલે જે ન્યાયીપણું
વ ાસથી પ્રાપ્ત થાય છે ત,ે પ્રાપ્ત થ ુ.ં’ ” 31પણઇઝરાયલ ન્યાયીપણું
આપનાર નયમશા ને અ ુસયાર્ છતાં તે ન્યાયીપણાને પહોંચી શ ા
ન હ.

32 કેમ ન હ? કેમ કે તેઓ વ ાસથી ન હ, પણજાણે કે કરણીઓથી
તેને શોધતાં હતા. તેઓએ ઠેસ ખવડાવનાર પથ્થરથી ઠોકર ખાધી;
33જમે લખે ું છે કે ‘જુઓ, હુ સયોનમાં ઠેસ ખવડાવનાર પથ્થર અને
ઠોકરરૂપ ખડક ૂકુ છુ, જે કોઈ તેના ઉપર વ ાસ કરશે તે શરમાશે
ન હ.
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10
સવર્ માટે ુલ્લો ઉદ્ધારનો માગર્

1ભાઈઓ,ઇઝરાયલને સારુ મારાઅંતઃકરણની ઇચ્છા તથા ઈ રને
માર પ્રાથર્ના છે કે તેઓ ઉદ્ધાર પામ.ે 2 કેમ કે હુ તેઓ વષે સાક્ષી
આ ું છુ કે, ઈ ર માટે તેઓને આ ુરતા છે, પણ તે જ્ઞાન પ્રમાણે
નથી. 3 કેમ કે ઈ રના ન્યાયીપણા વષે અજાણ્યા હોવાથી તથા
પોતાના ન્યાયીપણા ને ાપન કરવા યત્ન કરતા હોવાથી તેઓ ઈ રના
ન્યાયીપણાને આધીન થયા ન હ.

4 કેમ કે ખ્રસ્ત તો દરેક વ ાસ રાખનારને માટે ન્યાયીપણું પામવાના
નયમશા ની સં ૂણર્તા છે. 5 કેમ કે ૂસા ન્યાયીપણાના નયમ વષે
લખે છે કે, ‘જે માણસ નયમશા પ્રમાણે ન્યાયીપણું આચરે છે, તે
તેના દ્વારા જીવશ.ે’ ”

6 પણ જે ન્યાયીપણું વ ાસ ધ્વારા મળે છે તે એ ું કહે છે કે, ‘ ું
તારા અંતઃકરણમાં ન કહે કે, ‘સ્વગર્માં કોણ ચઢશ?ે’ એટલે ખ્રસ્તને નીચે
લાવવાને; 7અથવા એ કે, ‘ઊંડાણમાં કોણ ઊતરશે?” એટલે ખ્રસ્તને
ૃત્ ુમાંથી સજીવન કરવાન.ે
8પણ તે ું કહે છે? કે, ‘એ વચન તાર પાસે, તારા ુખમાં તથા તારા

અંતઃકરણમાં છે.’ ”
એટલે વ ાસ ું જે વચનઅમે પ્રગટ કર એછ એતેએ છે કે 9જો ું

તારા ુખથી ઈ ુને પ્ર ુ તર કે ક ૂલ કર શ અને ઈ રે તેમને ૃત્ ુમાંથી
પાછા સજીવન કયાર્, એવો વ ાસ તારા અંતઃકરણમાં કર શ, તો ું
ઉદ્ધાર પામીશ. 10 કારણ કે ન્યાયીપણું પ્રાપ્ત કરવાને માટે અંતઃકરણથી
વ ાસ કરવામાં આવે છે અને ઉદ્ધાર પ્રાપ્ત કરવા માટે ુખથી ક ૂલાત
કરવામાં આવે છે.

11 કેમ કે શા વચનો કહે છે કે, ‘ ખ્રસ્ત ઉપર જે કોઈ વ ાસ કરશે
તે શરમાશે ન હ.’ ” 12અહ યહૂદ તથા ગ્રીકમાં કશો તફાવત નથી, કેમ
કે સવર્ના પ્ર ુ એક જ છે અને જઓે તેને વનંતી કરે છે તેઓ સવર્ પ્રત્યે
તે ૂબ જ ઉદાર છે. 13 કેમ કે ‘જે કોઈ પ્ર ુને નામે પ્રાથર્ના કરશે તે
ઉદ્ધાર પામશે.’ ”
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14 પણ જમેનાં ઉપર તેઓએ વ ાસ કય નથી, તેમને તેઓ કેવી
ર તે વનંતી કર શકે? વળ જમેને વષે તેઓએ સાંભ ું નથી, તેમના
ઉપર તેઓ કેવી ર તે વ ાસ કર શકે? વળ ઉપદેશક વગર તેઓ
કેવી ર તે સાંભળ શકે? 15 વળ તેઓને મોકલ્યા વગર તેઓ કેવી ર તે
ઉપદેશ કર શકે? ‘જમે લ ું છે કે, ુભસંદેશ સંભળાવનારનાં પગલાં
કેવાં ુંદર છે!’ ”

16 પણ બધાએ તે ુવાતાર્ માની ન હ; કેમ કે યશાયા કહે છે
કે, ‘હે પ્ર ,ુ અમારા સંદેશા પર કોણે વ ાસ કય છે?’ 17 આમ,
સંદેશો સાંભળવાથી વ ાસ થાય છે તથા ખ્રસ્તનાં વચન દ્વારા સંદેશો
સાંભળવામાં આવે છે.

18પણ હુ ૂછુ છુ કે, ‘ ું તેઓએ નથી સાંભ ુ?ં’ ‘હા ખરેખર,સમગ્ર
ૃથ્વી પર તેઓનો અવાજ તથા દુ નયાના છેડાઓ ુધી તેઓના વચનો

ફેલાયા છે.’ ”
19 વળ હુ ૂછુ છુ કે, ‘ ું ઇઝરાયલી લોકો જાણતા ન હતા?’ પ્રથમ
ૂસા કહે છે કે, ‘જઓે પ્રજા નથી તેવા લોકો પર હુ તમારામાં ઈષ્યાર્

ઉત્પ કર શ;અણસમજુ પ્રજા ઉપર હુ તમારામાં ક્રોધ ઉત્પ કર શ.
20 વળ યશાયા બહુ હમતથી કહે છે કે, ‘જઓે મને શોધતાં ન હતા

તેઓને હુ મ ો; જઓે મને શોધતાં ન હતા તેઓ આગળ હુ પ્રગટ
થયો.’ ” 21 પણ ઇઝરાયલ વષે તો તે કહે છે કે, ‘આખો દવસ ન
માનનારા તથા વરુદ્ધ બોલનારા લોકો તરફ મેં મારા હાથ લાંબા કયાર્.’ ”

11
ઇઝરાયલ ઉપર ઈ રની દયા

1 તેથી હુ ૂછુ છુ કે, ું ઈ રે પોતાના લોકોને તજી દ ધાં છે? ના,
એ ું ન થાઓ. કેમ કે હુ પણ ઇઝરાયલી, ઇબ્રા હમનાં વંશનો અને
બન્યામીનના કુળનો છુ. 2 પોતાના જે લોકોને ઈ રે અગાઉથી પસંદ
કયાર્ હતા તેઓને તેમણે ત ા નથી; વળ એ લયા સંબંધી શા વચનો
ું કહે છે,એતમે નથીજાણતા? તે ઇઝરાયલની વરુદ્ધઈ રને વનંતી

કરે છે કે, 3 ‘ઓ પ્ર ુ, તેઓએ તારા પ્રબોધકોને માર ના ા છે, તાર
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યજ્ઞવેદ ઓને ખોદ નાખી છે, હુ એકલો જ બચ્યો છુ અને તેઓ મારો
જીવ લેવા માગે છે.’ ”

4પણ ઈ રવાણી તેને ું કહે છે? “જઓે બઆલનીઆગળ ૂંટણે
પડ્યા નથી એવા સાત હજાર ુરુષોને મેં મારે માટે રાખી ૂ ા છે,”
5એમજવતર્માન સમયમાં પણ કૃપાની પસંદગી પ્રમાણે બહુ થોડા લોકો
રહેલા છે.

6 પણ જો તે કૃપાથી થ ું, તો તે કરણીઓથી થ ું નથી, ન હ તો
કૃપા તે કૃપા કહેવાય જ ન હ. 7 એટલે ુ?ં ઇઝરાયલ જે શોધે છે તે
તેઓને પ્રાપ્ત થ ું ન હ; પણ પસંદ કરેલાઓને પ્રાપ્ત થ ું અને બાક નાં
હૃદયો ને કઠણ કરવામાં આ ાં છે; 8 જમે લખે ું છે તેમ કે, ‘ઈ રે
તેઓને આજ દન ુધી મંદ ુ દ્ધનો આત્મા, જોઈ ન શકે તેવી આંખો
તથા સાંભળ ન શકે તેવા કાન આપ્યા છે.

9 દાઉદ પણ કહે છે કે, ‘તેઓની મેજ તેઓને માટે જાળ, ફાંસો, ઠોકર
તથા બદલો થાઓ. 10તેઓનીઆંખોઅંધકારમય થાઓ કેજથેી તેઓ
જોઈ ન શકે અને તેઓની પીઠ તમે સદા વાંક વાળો.’ ”

11 ત્યારે હુ ૂછુ છુ કે, ‘ ું તેઓએ એ માટે ઠોકર ખાધી કે તેઓ પડ
જાય?’ ના,એ ું ન થાઓ, પણઊલટુ તેઓના પડવાથી બનયહૂદ ઓને
ઉદ્ધાર મ ો છે, કે જનેાંથી ઇઝરાયલમાં ઈષ્યાર્ ઉત્પ થાય. 12 હવે
જો તેઓ ું પડ ું માનવજગતને સંપ રૂપ થ ું છે અને તેઓ ું ુકસાન
બનયહૂદ ઓને સંપ રૂપ થ ું છે, તો તેઓની સં ૂણર્તા કેટલી અ ધક
સંપ રૂપ થશે!

બનયહૂદ ઓનો ઉદ્ધાર ૃક્ષની કલમનો દાખલો
13 હવે હુ તમો બનયહૂદ ઓને કહુ છુ. હુ મારુ સેવાકાયર્ ૂબ જ

મહત્વ ું મા ું છુ કારણ કે હુ બનયહૂદ ઓનો પ્રે રત છુ. 14 જથેી હુ
કોઈ પણ પ્રકારે મારા પોતાના લોકો યહૂદ ઓ માં ઈષ્યાર્ ઉત્પ કર ને
તેઓમાંના કેટલાકને બચા ું.

15 કેમ કે જો તેઓનો નકાર થવાથી માનવજગત ું ઈ ર સાથે
સમાધાન થ ું, તો તેઓનો સ્વીકાર થવાથી ૃત્ ુમાંથી જીવન સવાય
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બીજુ ું થશે? 16જો પ્રથમફળ પ વત્ર છે, તોઆખો સ ૂહ પણ પ વત્ર
છે;અને જો ૂળ પ વત્ર છે તો ડાળ ઓ પણ પ વત્ર છે.

17 પણ જો ડાળ ઓમાંની કેટલીકને તોડ નાખવામાં આવી; અને
ું જગલી જૈ ૂનની ડાળ હોવા છતાં તેઓમાં કલમરૂપે મેળવાયો અને

જૈ ૂનનાં રસ ભરેલા ૂળનો સહભાગી થયો, 18 તો એ ડાળ ઓ પર ું
ગવર્ ન કર. પર ુ જો ું ગવર્ કરે, તો ૂળને તારો આધાર નથી પણ તને
ૂળનો આધાર છે.
19 વળ ું કહેશે કે, ‘હુ કલમરૂપે મેળવાઉં માટે ડાળ ઓ તોડ

નાખવામાં આવી.’ ” 20બરાબર, તેમના અ વ ાસને લીધે તેઓને તોડ
નાખવામાં આવી,અને ું તારા વ ાસથી ર રહે છે. ગ વ ન થા,
પણ ભય રાખ. 21 કેમ કે જો ઈ રે અસલ ડાળ ઓને બચાવી ન હ,
તો તેઓ તને પણ ન હ બચાવે.

22 તેથી ઈ રની મહેરબાની તથા તેમની સખતાઈ પણ જો; જઓે
પડ ગયા તેઓના ઉપર તો સખતાઈ; પણ જો ું તેમની કૃપા ટક રહે
તો તારા ઉપર ઈ રની કૃપા; ન હ તો તને પણ કાપી નાખવામાં આવશે.

23 પણ જો તેઓ પોતાના અ વ ાસમાં રહેશે ન હ, તો તેઓ પણ
કલમરૂપે મેળવાશે; કેમ કે ઈ ર તેઓને કલમરૂપે પાછા મેળવી શકે છે.
24 કેમ કે જે જૈ ૂન ું ઝાડ કુદરતી ર તે જગલી હ ું તેમાંથી જો તને
અલગ કરવામાં આ ો અને સારા જૈ ૂનનાં ઝાડમાં કુદરતથી વરુદ્ધ
કલમરૂપે મેળવવામાં આ ો; તો તે કરતાં અસલ ડાળ ઓ તેમના
પોતાના જૈ ૂનનાં ઝાડમાં કલમરૂપે પાછ મેળવાય તે કેટ ું વશેષ શ
છે?

બધાને માટે ઈ રની દયા
25 કેમ કે હે ભાઈઓ, તમે પોતાને ુ દ્ધવાન ન સમજો, માટે માર

ઇચ્છા નથી કે આ ભેદ વષે તમે અજાણ રહો કે બનયહૂદ ઓની
સં ૂણર્તા માંહે આવે ત્યાં ુધી ઇઝરાયલને કેટલેક ભાગે ક ઠનતા થઈ
છે.

26 અને પછ તમામ ઇઝરાયલ ઉદ્ધાર પામશ,ે જમે લખે ું છે
‘ સયોનમાંથી ઉદ્ધાર આવશ;ે તે યાકૂબમાંથી અધમર્ને દૂર કરશે; 27 હુ
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તેઓનાં પાપ ું નવારણ કર શ, ત્યારે તેઓની સાથેનો મારો કરાર ૂરો
થશે.

28 ુવાતાર્નાં સંદભ તો તમારે લીધે તેઓ શ ુ છે ખરા, પણ પસંદગી
સંદભમાં તો ૂવર્જોને લીધે તેઓ તેમને વહાલા છે. 29 કેમ કે ઈ રનાં
કૃપાદાન તથા તેડુ રદ જાય એવાં નથી.

30 કેમ કે જમે તમે અગાઉ ઈ ર પ્રત્યે અનાજ્ઞાં કત હતા, પણહમણાં
તેઓના અનાજ્ઞાં કતપણાને કારણથી તમે દયાપાત્ર બન્યા છો; 31એમ
જ તેઓ પણ હમણાં અણક ાગરા થયા છે, એ માટે કે, તમારા પર
દશાર્વેલી દયાના કારણે, તેઓને પણ હમણાં દયાદાન મળે. 32 કેમ કે
ઈ રે બધાનેઆજ્ઞાભંગનેઆધીન ઠરા ાં છે,એસારુ કે તે બધા ઉપર
દયા કરે.

ઈ રસ્ ુ ત
33આહા! ઈ રની ુ દ્ધની, અને જ્ઞાનની સંપ કેવી અગાધ છે!

તેમના ન્યાય ુકાદો કેવાં ૂઢ અને તેમના માગ કેવાં અગમ્ય છે! 34 કેમ
કે પ્ર ુ ું મન કોણે જાણ્ ું છે? અથવા તેમનો સલાહકાર કોણ થયો છે?
35અથવા કોણે તેમને પહેલાં કઈઆપ્ ુ,ં કે તે તેને પાછુ ભર આપવામાં
આવે?

36 કેમ કે તેમનાંમાંથી તથા તેમના વડ,ે તથા તેમને અથ,બ ું છે. તેમને
સવર્કાળ મ હમા હો. આમીન.

12
ઈ રની સેવામાં જીવન

1તેથી,ભાઈઓ, હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે, ઈ રની દયા પ્રાપ્ત કરવા
તમે તમારાં શર રો ું જીવ ુ,ં પ વત્ર તથા ઈ રને પસંદ પડે તે ુ,ંઅપર્ણ
કરો; તે તમાર ુ દ્ધ ૂવર્કની સેવા છે. 2આ જગત ું રૂપ તમે ન ધરો;
પણ તમારાં મનથી નવીનતાને યોગે તમે ૂણર્ ર તે પ રવતર્ન પામો,જથેી
ઈ રની સાર , માન્ય તથા સં ૂણર્ ઇચ્છા શી છે, તે તમે જાણી શકો.

શર ર એક: અવયવો ઘણાં
3વળ મનેઆપેલા કૃપાદાનનેઆશરે હુ તમારામાંના દરેક જણને કહુ

છુ કે, પોતાને જવેો ગણવો જોઈએ, તે કરતાં વશેષ ન ગણવો; પણ જે
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પ્રમાણે ઈ રે દરેકને વ ાસ ું માપ વહેંચી આપ્ ું છે, તેના પ્રમાણમાં
દરેકે પોતાને યોગ્ય ગણવો.

4 કેમ કે જમે આપણા શર રનાં ઘણાં અંગો છે અને તેઓને બધાને
એકજ કામ કરવા ું હો ું નથી; 5તેમઆપણે ઘણાં હોવા છતાં ખ્રસ્તમાં
એક શર ર છ એ અને અરસપરસ એકબીજાનાં અંગો છ એ.

6આપણને જે કૃપા આપવામાં આવી છે, તે પ્રમાણે આપણને જુદાં
જુદાં કૃપાદાન મ ાં છે; તેથી જો બોધ કરવા ું કૃપાદાન મ ું હોય, તો
પોતાના વ ાસના પ્રમાણમાં તેણે બોધ કરવો; 7 અથવા જો સેવા ું,
તો સેવામાં લા ુ રહે ું; વળ જે શક્ષક હોય તેણે શક્ષણ આપવામાં
લા ુ રહે ું; 8જે ુબોધ કરનાર, તેણે ુબોધ કરવામાં સ્ત રહે ું; જે
દાન આપે છે, તેણે ઉદારતાથી આપ ુ;ં જે અ ધકાર છે, તેણે ખંતથી
અ ધકાર ચલાવવો;અને જે દયા રાખે છે તેણે હખર્થી દયા રાખવી.

ખ્રસ્તી જીવનનાં નયમ
9 તમારો પ્રેમ ઢોંગ વગરનો હોય. જે ખરાબ છે તેને ધ ારો; જે

સારુ છે તેને વળગી રહો. 10 ભાઈઓ પ્રત્યે જવેો પ્રેમ ઘટે તેવો ગાઢ
પ્રેમએકબીજાપર રાખો; માનઆપવામાં પોતાના કરતાં બીજાને અ ધક
ગણો.

11 ઉદ્યોગમાં આળ ુ ન થાઓ; આત્મામાં ઉત્સાહ થાઓ; પ્ર ુની
સેવા કરો; 12 આશામાં આનંદ કરો; સંકટમાં ધીરજ રાખો; પ્રાથર્નામાં
લા ુ રહો; 13સંતોની જરૂ રયાતો ૂર પાડો; પરોણાગત કરવામાં તત્પર
રહો.

14 તમારા સતાવનારાઓને આશીવાર્દ આપો; આશીવાર્દ જ આપો
અને શ્રાપ આપતા ન હ. 15 આનંદ કરનારાઓની સાથે આનંદ કરો;
રડનારાઓની સાથે રડો. 16અરસપરસ એક મનના થાઓ; તમારુ મન
મોટ બાબતો પર ન લગાડો, પણ નમ્ર ભાવે દ નોની કાળજી રાખો. તમે
પોતાને ુ દ્ધમાન ન સમજો.

17 દુ તાની સામે દુ તા ન આચરો. બધા માણસોની નજરમાં જે
શોભે છે, તે કરવાને કાળજી રાખો. 18 જો શ હોય, તો ગમે તેમ
કર ને બધાં માણસોની સાથે હળ મળ ને રહો.
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19ઓવહાલાઓ, તમે સા ું વૈર ન વાળો, પણ ઈ રના કોપને માટે
માગર્ ૂકો; કેમ કે લખે ું છે કે, પ્ર ુ કહે છે કે, ‘વૈર વાળ ું એ મારુ
કામ છે; હુ બદલો લઈશ.’ ” 20 પણ જો તારો વૈર ૂ ો હોય તો તેને
ખવડાવ;જો તરસ્યો હોય તો તેને પાણી પા; કેમ કે એ ું કરવાથી ું તેના
માથા પર ધગધગતા અંગારાના ઢગલા કર શ. 21 દુ તાથી ું હાર ન
જા, પણ ભલાઈથી દુ તાનો પરાજય કર.

13
રા ના અ ધકાર ઓ પ્રત્યે નાગ રક તર કેની ફરજો

1 દરેક માણસે ુ અ ધકાર ઓને આધીન રહે ું; કેમ કે ઈ રના
તરફથી ન હોય એવો કોઈ અ ધકાર હોતો નથી; જે અ ધકાર ઓ છે
તેઓ ઈ રથી નમાયેલા છે; 2એથી અ ધકાર ની સામે જે થાય છે તે
ઈ રના ઠરાવ વરુદ્ધ થાય છેઅને જઓે વરુદ્ધ થાય છે તેઓ પોતાના
પર શક્ષા વહોર લેશ.ે

3 કેમ કે સારાં કામ કરનારને અ ધકાર ભયરૂપ નથી, પણ ખરાબ
કામ કરનારને છે. અ ધકાર ની તને બીક ન લાગે, તેવી તાર ઇચ્છા છે?
તો ું સારુ કર; તેથી તે તાર પ્રશંસા કરશે. 4 કેમ કે તારા હતને અથ
તે ઈ રનો કારભાર છે; પણ જો ું ખરાબ કરે તો ડર રાખ, કેમ કે
તે કારણ વના તલવાર રાખતો નથી; તે ઈ રનો કારભાર છે, એટલે
ખરાબ કરનારને તે કોપરૂપી બદલો આપનાર છે. 5 તે માટે કેવળ કોપની
બીકથી જ ન હ, પર ુ પ્રેરક ુ દ્ધની ખાતર પણ તમારે તેને આધીન રહે ું
જ જોઈએ.

6 વળ એ કારણ માટે તમે કર પણ ભરો છો, કેમ કે અ ધકાર ઓ
ઈ રના સેવક છે અને તે જ કામમાં લા ુ રહે છે. 7 પ્રત્યેકને તેના જે
હક હોય તે આપો: જનેે કરનો તેને કર; જનેે દાણનો તેને દાણ; જનેે
બીકનો તેને બીક; જનેે માનનો તેને માન.

એકબીજા પ્રત્યેની ફરજો
8એકબીજાઉપર પ્રેમ રાખવોએ સવાયબીજુ દે ું કોઈ ું ન કરો, કેમ

કે જે કોઈ અન્ય ઉપર પ્રેમ રાખે છે તેણે નયમશા ને ૂરે ૂરુ પા ું છે.
9 કારણ કે ‘તારે ભચાર ન કરવો, ૂન ન કર ુ,ં ચોર ન કરવી, લોભ
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ન રાખવો એવી જે આજ્ઞાઓ છે તેઓનો સાર આ વચનમાં સમાયેલો
છે, ‘પોતાના પડોશી પર પ્રેમ રાખવો.’ ” 10 પ્રેમ પોતાના પડોશી ું કઈ
ખોટુ કરતો નથી, તેથી પ્રેમ એ નયમશા ું સં ૂણર્ પાલન છે.

11સમયપારખીને એ યાદ રાખો કે હમણાં તમારેઊંઘમાંથીઊઠવાની
વેળાઆવી ૂક છે; કારણ કેજે વેળાએઆપણે વ ાસ કરવા માંડ્યો,
તે કરતાં હાલ આપણો ઉદ્ધાર નજીક આવેલો છે. 12 રાત ઘણી ગઈ
છે, દવસ પાસે આ ો છે; માટે આપણે અંધકારનાં કામો તજી દઈને
પ્રકાશનાં હ થયારો સજીએ.

13 દવસે જમે ઘટે તેમ આપણે શોભતી ર તે વત એ; મોજશોખમાં
તથા નશામાં ન હ, વષયભોગમાં તથા વાસનામાં ન હ, ઝઘડામાં તથા
અદેખાઈમાં ન હ. 14 પણ તમે પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તને પહેર લો અને દેહને
માટે,એટલે તેની દુ ઇચ્છાઓને અથ, વચારણા કરો ન હ.

14
તારા ભાઈનો ન્યાય ન કર

1 વ ાસમાં જે નબળો હોય તેનો અંગીકાર કરો, પણ સંદેહ પડતી
બાબતોના વાદ વવાદને માટે ન હ. 2 કોઈનો વ ાસ તો એવો છે કે
તે બ ું જ ખાય છે, પણ કોઈ તો વ ાસમાં નબળો હોવાથી માત્ર
શાકભાજી જ ખાય છે.

3જે ખાય છે તેણે ન ખાનારને ુચ્છ ન ગણવો; અને જે ખાતો નથી
તેણે ખાનારને અપરાધી ન ઠરાવવો; કારણ કે ઈ રે તેનો સ્વીકાર કય
છે. 4 ું કોણ છે કે બીજાના નોકરને અપરાધી ઠરાવ?ે તે ું ઊભા રહે ું
કે પડ ું તે તેના પોતાના મા લકના હાથમાં છે. પણ તેને ઊભો રાખવામાં
આવશ,ે કેમ કે પ્ર ુ તેને ઊભો રાખવાને સમથર્ છે.

5 કોઈ એક તો અ ુક દવસને અન્ય દવસો કરતાં વધારે પ વત્ર માને
છે અને બીજો સવર્ દવસોને સરખા ગણે છે; દરેકે પોતપોતાનાં મનમાં
સં ૂણર્ ખાતર કરવી. 6અ ુક દવસને જે પ વત્ર ગણે છે તે પ્ર ુને માટે
તેને પ વત્ર ગણે છે;જે ખાય છે તે પ્ર ુને માટે ખાય છે, કેમ કે તે ઈ રનો
આભાર માને છે; અને જે નથી ખાતો તે પ્ર ુને માટે નથી ખાતો અને
ઈ રનો આભાર માને છે.
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7 કેમ કે આપણામાંનો કોઈ પણ પોતાને અથજીવતો નથી અને કોઈ
પોતાને અથ મરતો નથી. 8 કારણ કે જો જીવીએ છ એ, તો પ્ર ુની
ખાતર જીવીએ છ એ; અથવા જો મર એ છ એ, તો પ્ર ુની ખાતર
મર એછ એ; તે માટે ગમે તોઆપણેજીવીએ કે મર એ, તોપણઆપણે
પ્ર ુના જ છ એ. 9 કેમ કે ૃત અને જીવંત બ ેના તે પ્ર ુ થાય, એ જ
હે ુથી ખ્રસ્ત મરણ પામ્યા અને પાછા સજીવન થયા.

10પણ ું પોતાના ભાઈને કેમ અપરાધી ઠરાવે છે? ું પોતાના ભાઈને
કેમ ુચ્છ ગણે છે? કેમ કે આપણે સવર્ને ઈ રના ન્યાયાસનનીઆગળ
ઊભા રહે ું પડશ.ે 11એ ું લખે ું છે કે, પ્ર ુ કહે છે કે, મારા જીવના
સમ કે, દરેક ૂંટણ માર આગળ વાંકો વળશે અને દરેક જીભ ઈ રની
સ્ ુ ત કરશ.ે

12 એ માટે આપણ પ્રત્યેકને પોતપોતાનો હસાબ ઈ રને આપવો
પડશે.

તમારા ભાઈને પાડવા ન દો
13 તો હવેથી આપણે એકબીજા દોષારોપણ કર એ ન હ; પણ તેના

કરતાં કોઈએ પોતાના ભાઈના માગર્માં ઠેસ કે ઠોકરરૂપ ક ું ૂક ું ન હ,
એવો નયમ કરવો, તે સારુ છે.

14 હુ જાણું છુ કે, પ્ર ુ ઈ ુમાં મને ૂરે ૂર ખાતર છે કે, કોઈ પણ
ચીજ જાતે અ ુદ્ધ નથી; પર ુ જનેે જે કઈ અ ુદ્ધ લાગે છે તેને માટે તે
અ ુદ્ધ છે. 15જો તારા ભોજનને લીધે તારા ભાઈને ખેદ થાય છે, તો તે
બાબતમાં ું પ્રેમના નયમ પ્રમાણે વતર્તો નથી. જનેે સારુ ખ્રસ્ત ૃત્ ુ
પામ્યા તેનો નાશ ું તારા ભોજનથી ન કર.

16 તેથી તમારુ જે સારુ છે તે વષે ખોટુ બોલાય એ ું થવા ન દો.
17 કેમ કે ઈ ર ું રા તો ખાવાપીવામાં નથી; પણ ન્યાયીપણામા,ં
શાં તમાં અને પ વત્રઆત્માથી મળતા આનંદમા,ં છે.

18 કેમ કે તે બાબત માં જે ખ્રસ્તની સેવા કરે છે, તે ઈ રને પસંદ
તથા માણસોને માન્ય થાય છે. 19 તેથી જે બાબતો શાં તકારક છે તથા
જે વડે આપણે એકબીજામાં ુધારો કર શક એ તેવી છે. તેની પાછળ
આપણે લા ુ રહે ું.
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20ખાવાને કારણે ઈ ર ું કામ તોડ ન પાડો; બ ું ુદ્ધ છે ખરુ, પણ
તે ખાવાથી જનેે ઠોકર લાગે છે તે માણસને માટે તે ખોટુ છે. 21 માંસ ન
ખા ું, દ્રાક્ષારસ ન પીવો અને બીજીજે કોઈ બાબતથી તારો ભાઈ ઠોકર
ખાય છે, તે ન કર ું તે તને ઉ ચત છે.

22જે વ ાસ તને છે તે તારા પોતામાં ઈ રની સમક્ષ રાખ. પોતાને
જે વાજબી લાગે છે, તે બાબતમાં જે પોતાને અપરાધી ઠરાવતો નથી તે
આશીવાર્ દત છે. 23 પણ જનેે જે વષે શંકા રહે છે તે જો તે ખાય છે તો
તે અપરાધી ઠરે છે, કેમ કે તે વ ાસથી ખાતો નથી;અને જે વ ાસથી
નથી તે બ ું તો પાપ છે.

15
પોતાને ન હ, પણ બીજાને ુશ કરો

1હવે નબર્ળોની નબળાઈને ચલાવી લેવી અને પોતાની ુશી પ્રમાણે
ન કર ુ,ં એ આપણ શ ક્તમાનોની ફરજ છે. 2 આપણામાંના દરેકે
પોતાના પડોશીને તેના કલ્યાણને માટે તેની ઉ તને અથ ુશ કરવો.

3 કેમ કે ખ્રસ્ત પોતે પણ મનસ્વી ર તે વતર્તા ન હતા, પણ જમે લ ું
છે કે, ‘તાર નદા કરનારાઓની નદા મારા પર પડ .’ ” 4 કેમ કે જટે ું
અગાઉ લખે ું હ ુ,ં તેઆપણને શખામણમળે તે માટે લખવામાંઆ ું
હ ું કે, ધીરજથી તથા પ વત્રશા માંના દલાસાથી આપણે આશા
રાખીએ.

5 તમે એક ચ ે તથા એક અવાજ,ે ઈ રનો, એટલે આપણા પ્ર ુ
ઈ ુ ખ્રસ્તનાં પતાનો મ હમા પ્રગટ કરો 6એ માટે ધીરજ તથા દલાસો
દેનાર ઈ ર તમને એ ું વરદાન આપો કે તમે ખ્રસ્ત ઈ ુને અ ુસર ને
અંદરોઅંદર એક જ મનના થાઓ.

બનયહૂદ ઓને ુવાતાર્
7માટે, ખ્રસ્તે જમે ઈ રના મ હમાને અથ તમારો સ્વીકાર કય , તેમ

તમે પણ એકબીજાનો સ્વીકાર કરો.
8વળ હુ કહુ છુ કે,જે વચનો ૂવર્જોનેઆપેલાં હતા,ં તેઓને તે સત્ય

ઠરાવ,ે 9 અને વળ વદેશીઓ પણ તેની દયાને લીધે ઈ રનો મ હમા
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પ્રગટ કરે,એ માટે ઈ ુ ખ્રસ્ત ઈ રના સત્યને લીધે ુ તીઓના સેવક
થયા. લખે ું છે કે,એ કારણ માટે હુ વદેશીઓમાં તમાર સ્ ુ ત કર શ
અને તમારા નામ ું ગીત ગાઈશ.

10 વળ તે કહે છે કે, ઓ બનયહૂદ ઓ, તમે તેના લોકોની સાથે
આનંદ કરો.

11 વળ , હે સવર્ બનયહૂદ ઓ પ્ર ુની સ્ ુ ત કરો અને સવર્ લોકો
તેમ ું સ્તવન કરો.

12વળ યશાયા કહે છે કે, યશાઈનીજડ,એટલે બનયહૂદ ઓઉપર
રાજ કરવાને જેઊભા થવાનાં છે, તે થશ;ે તેના પર બનયહૂદ ઓઆશા
રાખશે.

13 હવે ઈ ર કે, જમેનાં પર તમે આશા રાખો છો, તે તમને વ ાસ
રાખવામાં અખંડ હષર્ તથા શાં ત વડે ભર ૂર કરો,જથેી પ વત્રઆત્માની
શ ક્તથી તમાર આશા ૃ દ્ધ પામ.ે

પાઉલ ું સીધા શ ોમાં લખવા ું કારણ
14ઓ મારા ભાઈઓ, મને તમારા વષે ૂર ખાતર છે કે તમે પોતે

સં ૂણર્ ભલા, સવર્ જ્ઞાનસંપ અને એકબીજાને ચેતવણી આપવાને
શ ક્તમાન છો.

15તે છતાં બનયહૂદ ઓપ વત્રઆત્માથી પાવન થઈને માન્યઅપર્ણ
થાય માટે ઈ રની ુવાતાર્નો યાજક થઈને હુ બનયહૂદ ઓપ્રત્યે ખ્રસ્ત
ઈ ુનો સેવક થાઉં, 16એ કારણથી ઈ રે મને જે કૃપાદાન આપ્ ું છે,
તેનેઆધારે તમને ફર થી સહેજ યાદ કરાવવાં માટે વશેષ હમત રાખીને
મેં આ પત્ર તમારા પર લ ો છે.

17 તેથી ઈ રને અથ કરેલાં કાય સંબંધી મને ખ્રસ્ત ઈ ુમાં
ગૌરવ કરવા ું પ્રયોજન છે. 18 કેમ કે પ વત્ર આત્માનાં પરાક્રમથી,
વાણી અને કાયર્ વડે ચમત્કા રક ચ ો તથા આ યર્કમ ના પ્રભાવથી
બનયહૂદ ઓને આજ્ઞાં કત કરવા માટે ખ્રસ્તે જે કામો માર પાસે
કરા ાં છે, તે સવાય બીજાં કોઈ કામો વષે બોલવાની હમત હુ કર શ
ન હ; 19એટલે યરુશાલેમથી રવાના થઈને ફરતાં ફરતાં છેક ઇ ુર કમ
ુધી મેં ખ્રસ્તની ુવાતાર્ સં ૂણર્ ર તે પ્રગટ કર છેએ વષે જ હુબોલીશ.
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20એવી ર તે તો ુવાતાર્ પ્રગટ કરવામાં મેં એવો નયમ રા ો છે કે,
ાં ખ્રસ્ત ું નામ જાણવામાં આ ું હ ું ત્યાં બોધ કરવો ન હ, રખેને

બીજાના પાયા પર હુ બાં ુ;ં 21 લખે ું છે કે ‘જઓેને તેમના સંબંધી
જાણકાર મળ ન હતી તેઓજોશે અને જઓેએસાંભ ું ન હ ું તેઓ
સમજશ.ે’ ”

રોમની ુલાકાત લેવાની પાઉલની યોજના
22 તે જ કારણથી તમાર પાસે આવવામાં મને આટલી બધી વાર

લાગી છે. 23 પણ હવે આ પ્રદેશમાં મારે કોઈ ળ બાક રહે ું નથી
અને ઘણાં વષર્થી તમાર પાસે આવવાની અ ભલાષા હુ ધરા ું છુ.

24 માટે જયારે હુ સ્પેન જઈશ ત્યારે હુ તમાર પાસે આવીશ; કેમ કે
મને આશા છે કે ત્યાં જતા હુ તમને મળ શ અને પ્રથમ તમાર સંગતથી
કેટલેક દરજ્જે સંતોષ પામ્યા પછ ત્યાં જવા માટે તમાર વદાયગીર
લઈશ. 25 પણ હાલ તો હુ સંતોની સેવામાં યરુશાલેમ જાઉં છુ.

26 કેમ કે યરુશાલેમના સંતોમાં જઓે ગર બ છે, તેઓને માટે કઈ
દાન એકત્ર કર ું, એ મકદો નયાના તથા અખાયાના ભાઈઓને સારુ
લાગ્ ુ.ં 27 તેઓને સારુ લાગ્ ુ;ં અને તેઓ તેમના ઋણીઓ છે. કેમ
કે જો બનયહૂદ ઓ તેઓની આ ત્મક બાબતોમાં ભાગીદાર થયા, તો
સાંસા રક બાબતોમાં તેઓની સેવા કરવી એ તેઓની પણ ફરજ છે.

28 તેથી એ કામ ૂરુ કર ને અને તેઓને માટે તે ફળ અવશ્ય
પહોંચાડ ને, હુ તમને મળ ને સ્પેન જઈશ. 29 હુ જાણું છુ કે હુ તમાર
પાસે આવીશ ત્યારે હુ ખ્રસ્તનાં સં ૂણર્ આશીવાર્દો લઈને આવીશ.

30 હવ,ે ભાઈઓ, આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની ખાતર તથા પ વત્ર
આત્માનાં પ્રેમની ખાતર હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે, 31 હુ યહૂ દયામાંના
અ વ ાસીઓના હુમલા થી બચી જાઉં અને યરુશાલેમ જઈને સંતોને
સારુ જે સેવા હુ બજા ું છુ, તે તેમને પસંદ પડ;ે 32 અને ઈ રની
ઇચ્છાથી હુ આનંદસ હત તમાર પાસે આ ું અને તમાર સાથે વસામો
પા ું એવી તમે મારે માટેઆગ્રહ ૂવર્ક ઈ રની પ્રાથર્ના કર ને મને સહાય
કરો.

33હવે શાં તદાતા ઈ ર તમો સવર્ની સાથે હો. આમીન.
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16
ક્તગત સલામ

1 વળ આપણી બહેન ફેબી જે કેં ખ્રયામાંના વ ાસી સ ુદાયની
સે વકા છે, તેને માટે હુ તમને ભલામણ કરુ છુ કે, 2સંતોને ઘટે તેવી ર તે
તમે પ્ર ુને લીધે તેનો અંગીકાર કરો,અને જે કોઈ બાબતમાં તેને તમાર
મદદની જરૂર પડે તેમાં તમે તેને સહાય કરજો; કેમ કે તે પોતે મને તથા
ઘણાંને પણ સહાય કરનાર થઈ છે.

3 ખ્રસ્તઈ ુમાં માર સાથે કામ કરનારાં પ્રસ્કા તથાઆકુલાને સલામ
કહેજો; 4 તેઓએ મારા જીવને માટે પોતાની ગરદનો ધર છે; તેઓનો
ઉપકાર એકલો હુ જ ન હ, પણ બનયહૂદ ઓમાંના સવર્ વ ાસી
સ ુદાય પણમાને છે; 5વળ તેઓના ઘરમાં જે વ ાસી સ ુદાય છે તેને
સલામ કહેજો. મારો વહાલો અપાઈનેતસ જે ખ્રસ્તને સારુઆ સયા ું
પ્રથમફળ છે, તેને સલામ કહેજો.

6 મ રયમ જણેે તમારે માટે ઘણી મહેનત કર તેને સલામ કહેજો.
7મારા સગાં તથા માર સાથેના બંદ વાનઆન્દ્રો નકસ તથા જુ નયાસને
સલામ કહેજો. તેઓ પ્રે રતોમાં જાણીતા છે અને માર અગાઉ ખ્રસ્તમાં
આ ા હતા. 8 પ્ર ુમાં મારા વહાલાં આં પ્લયાતસને સલામ કહેજો.

9 ખ્રસ્તમાં અમાર સાથે કામ કરનાર ઉબાર્નસને તથા મારા વહાલાં
સ્તા ુસને સલામ કહેજો. 10 ખ્રસ્તમાં માનવંતા આપોલસને સલામ
કહેજો. આર સ્તો ુલસના ઘરનાંને સલામ કહેજો. 11 મારા સગાં
હેરો દયાને સલામ કહેજો. નાક સસના ઘરમાંનાં જઓે પ્ર ુમાં
વ ાસીઓ છે તેઓને સલામ કહેજો.
12પ્ર ુને નામે પ રશ્રમ કરનાર ુફેનાને તથા ુફોસાને સલામ કહેજો,

વહાલી પે સસ જણેે પ્ર ુના કામમાં ઘણી મહેનત કર છે તેને સલામ
કહેજો. 13પ્ર ુમાં પસંદ કરેલા રૂફસને અને તેની તથા માર માને સલામ
કહેજો. 14આ ું ક્રતસ, ફલેગોન, હેમસ, પાત્રોબાસ તથા હમાર્સને અને
તેઓની સાથે જે બીજા ભાઈઓ છે, તેઓને સલામ કહેજો.

15 ફલોલોગસને તથા જુ લયાન,ે નેર અસને તથા તેની બહેનને અને
ઓ લ પાસને તથા તેઓની સાથે જે સંતો છે તેઓસવર્ને સલામ કહેજો.
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16 પ વત્ર ુંબન કર ને તમે એકબીજાને સલામ કરજો. ખ્રસ્તનાં સવર્
વ ાસી સ ુદાયો તમને સલામ કહે છે.

છેલ્લી ૂચનાઓ
17 હવે, હે ભાઈઓ, હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે, જે બોધ તમને

મ ો છે તેથી વરુદ્ધ જઓે તમારામાં ટ પાડે છે અને ઠોકરરૂપ થાય
છે, તેઓને ધ્યાનમાં રાખીને તમે તેઓનાથી દૂર રહો. 18 કેમ કે એવા
માણસો આપણા પ્ર ુ ખ્રસ્તની ન હ, પણ પોતાના પેટની સેવા કરે છે;
અને મીઠ મીઠ વાતો તથા ુશામતથી ભોળા માણસોનાં મન ભમાવે
છે.

19 પણ તમારુ આજ્ઞાપાલન સવર્ લોકોમાં જાહેર થ ું છે, તેથી હુ
તમારા સંબંધી આનંદ પા ું છુ; અને માર ઇચ્છા એવી છે કે તમે સાર
બાબતો વષે જ્ઞાની, ખોટ બાબતો વષે ભોળા થાઓ. 20 શાં તદાતા
ઈ ર શેતાનને વહેલો તમારા પગ નીચે કચડ નંખાવશ.ે
આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા તમારા પર હો. આમીન.
21 મારો સાથી કામદાર તમોથી અને મારા સગાં ુ કયસ, યાસોન

તથા સોસીપાતર તમને સલામ કહે છે. 22 હુ, તે ત ુસ પાઉલના આ
પત્રનો લખનાર, પ્ર ુમાં તમને સલામ લ ું છુ.

23 મારા તથા સમગ્ર વ ાસી સ ુદાયના યજમાન ગાયસ તમને
સલામ કહે છે. શહેરનો ખજાનચી એરાસ્તસ તથા ભાઈ ક્વાતર્સ તમને
સલામ કહે છે. 24આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા તમ સવર્ પર હો.
આમીન.

છેલ્લે સ્ ુ તરૂપ પ્રાથર્ના
25 હવે જે મમર્ આરભથી ુપ્ત રાખવામાં આ ો હતો, પણ આ

સમયમાં પ્ર સદ્ધ થયો છે અને સવર્ પ્રજાઓ વ ાસનેઆધીન થાય,એ
માટે સનાતન ઈ રનીઆજ્ઞાથી પ્રબોધકોના લેખોમાં તેમને જણાવવાંમાં
આ ો છે, 26 તે મમર્ના પ્રકટ કરણ પ્રમાણે માર ુવાતાર્, એટલે ઈ ુ
ખ્રસ્ત વષેના ઉપદેશ પ્રમાણે તમને દૃઢ કરવાને જે શ ક્તમાન છે.
27 તે એકલા જ્ઞાની ઈ રને, ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા સવર્કાળ ુધી મ હમા

હો. આમીન.
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