
ભગવાનની યોજનાન ું રહસ્ય 

ઈશ્વરે કુંઈપણ કેમ બનાવય ું? 

ભગવાન ેતમન ેકેમ બનાવયા? 

 

દ્વારા બોબ થીએલ, પીએચ.ડી. 

 

કોપીરાઈટ © 2020/2021/2022 નાઝારેન બ ક્સ દ્વારા.ISBN 978-1-64106-066-0. સુંસ્કરણ 1.6. આ માટે ઉત્પાદિત 

પ સ્સ્તકા: કોન્ટીન્ય ઇંગ ચચચ ઓફ ગોડ એન્ડ સક્સસેર, એક કોપોરેશન એકમાત્ર. 1036 ડબલ્ય . ગ્રાન્ડ એવન્ય , ગ્રોવર બીચ, 

કેસ્લફોર્નચયા, 93433 યૂુ એસએ.  

શાસ્ત્રોક્ત અવતરણો મોટાભાગ ે ન્ય ૂ કકુંગ જેમ્સ વઝચન (થોમસ નેલ્સન, કૉસ્પરાઇટ © 1997; પરવાનગી દ્વારા વપરાયેલ)માુંથી 

લેવામાું આવયા છે, કેટલીકવાર એનકેજેવી તરીક ેસુંસ્િપ્ત કરવામાું આવ ે છે, પરુંત  સામાન્ય રીત ેકોઈપણ સુંિેપ સ્વના બતાવવામાું 

આવ ેછે.  

આ િસ્તાવેજ મૂળ રૂપે અુંગ્રેજી ભાષામાું લખવામાું આવયો હતો અને તેનો અન વાિ કોઈ એવા વયસ્ક્ત દ્વારા કરવામાું આવયો હતો જે 

સતત ચચચ ઓફ ગોડનો ભાગ નથી. કેટલાક અન વાદિત મ દ્દાઓ પર અસ્પષ્ટતાના દકસ્સામાું, કૃપા કરીન ેમૂળ અુંગ્રેજી સુંસ્કરણનો સુંિભચ 

લો જે અહીં લલુંક છે ccog.org 



સામગ્રી 

1. ભગવાનની યોજના મોટાભાગના લોકો માટ ેએક રહસ્ય છે 

 

2. સજચન શા માટ?ે શા માટ ે મન ષ્યો? શા માટ ે શેતાન? સત્ય શ ું છે? ત ે આરામ અન ે પાપના 

રહસ્યો શ ું નથી? 

 

3. સ્વશ્વના ધમો શ ું શીખવ ેછે? 

 

4. ઈશ્વર શા માટ ેિ ુઃખ-તકલીફો આવવા િ ેછે? 

 

5. ભગવાન ેતમન ેકેમ બનાવયા? 

 

6. લાુંબા ગાળાની યોજના છે 

 

7. સ્નષ્કષચની દટપ્પણીઓ 

 

વધ  મસ્હતી 

 

 

 

 

 



1.  ભગવાનની યોજના મોટાભાગના લોકો માટ ેએક રહસ્ય છે 

બાઇબલ શીખવ ેછે: 

1 શરૂઆતમાું ઈશ્વર ેઆકાશ અન ેપથૃ્વીન ું સજચન કય ું. (ઉત્પસ્િ 1:1, NKJV સમગ્રમાું સ્સવાય ક ેઅન્યથા સચૂવવામાું 

આવ)ે 

પણ શા માટ?ે 

જીવનનો અથચ શ ું છે? 

ય ગો િરસ્મયાન લોકો આશ્ચયચ પામ્યા છે કે શ ું પૃથ્વી પર કોઈ હેત  માટ ેકામ કરવામાું આવી રહ્ ું છે. 

અન ેજો ત્યાું છે, તો ત ેશ ું છે? 

ભગવાન છે એમ ધારીન ેતેણે કુંઈપણ કેમ બનાવય ું? 

ઈશ્વરે મન ષ્યોન ેકેમ બનાવયા? ભગવાન ેતને કેમ બનાવયો? 

શ ું તમારા જીવનનો કોઈ હેત  છે? 

સ્વસ્વધ સુંસ્કસૃ્તઓ અને સ્વસ્વધ ધમો પોતપોતાના મુંતવયો ધરાવ ેછે. પરુંત  શ ું તેઓ બાઇબલ સાથે સ સુંગત છે? 

સત્ય શ ું છે? 

સત્યનો એક ભાગ એ છે કે ભગવાનની યોજના મોટાભાગના લોકો માટ ેએક રહસ્ય છે. બાઇબલ તેના સ્વશ ેશીખવ ેછે ત ેકુંઈક પર 

ધ્યાન આપો: 

25 હવે જે મારી સ વાતાચ અને ઈસ  સ્િસ્તના ઉપિેશ પ્રમાણે તમન ેસ્થાસ્પત કરી શકે છે ,તેના માટ ે, જગતની શરૂઆત થઈ 

ત્યારથી ગ પ્ત રહસ્યના પ્રકટીકરણ પ્રમાણ ે,26 પણ હવ ેપ્રગટ થયલે છે ,અન ેપ્રબોધકીય શાસ્ત્રો દ્વારા, સવચ રાષ્ટ્રોને ,શાશ્વત 

ઈશ્વરની આજ્ઞા અન સાર, સ્વશ્વાસની આજ્ઞાપાલન માટે  -27 ઈશ્વરને ,એકલા જ્ઞાની, ઈસ  સ્િસ્ત દ્વારા હુંમેશ માટે 

મસ્હમા થાઓ  .આમીન . ( રોમનો 12:21-27 ) 

બાઇબલ એ રહસ્ય સ્વશ ેજણાવ ેછે જે સ્વશ્વની શરૂઆતથી ગ પ્ત રાખવામાું આવય ું છે, પરુંત  ત ેભસ્વષ્યવાણીના શાસ્ત્રોમાું પ્રગટ 

થયેલ છે - "સત્યનો શબ્િ" (2 તીમોથી 2:15; જેમ્સ 1:18). 



બાઇબલ ઘણા રહસ્યોનો ઉલ્લેખ કર ે છે, જેમ કે ભગવાનના રાજ્યન ું રહસ્ય (માકચ 4:11), ગ્રેસન ું રહસ્ય (એફેસ્સયન 3:1-5), 

સ્વશ્વાસન ું રહસ્ય (1 સ્તમોથી 3:9), રહસ્ય લગ્ન સુંબુંધન ું (એફેસીઅન્સ 5:28-33), અધમચન ું રહસ્ય (2 થેસ્સાલોનીઅન્સ 2:7), 

પ નરુત્થાનન ું રહસ્ય (1 કોરીંથી 15:51-54), સ્િસ્તન ું રહસ્ય (એફેસીઅન્સ 3:4) સ્પતાન ું રહસ્ય (કોલોસીઅન્સ 2:2), ઈશ્વરન ું 

રહસ્ય (કોલોસીઅન્સ 2:2; પ્રકટીકરણ 10:7) અને ત ેપણ રહસ્ય બેબીલોન ધ ગ્રેટ (પ્રકટીકરણ 17:5). આ પ સ્તક સત્યમાું રસ 

ધરાવનારાઓ માટે લખવામાું આવય ું છે, "તેની પાસ ેએવી બધી સુંપસ્િ હોય જે ખાતરીથી તેઓન ેઈશ્વરના રહસ્યના જ્ઞાનની સમજ 

મળે છે" (કોલોસીયન્સ 2:2, NET). 

જો કે આ ઘણા લોકો માટ ેઆશ્ચયચજનક હોઈ શક ેછે, સ્સનોસ્પ્ટક ગોસ્પેલ્સના ત્રણ લેખકોએ નોંધ્ય ું છે કે લોકો વધ  સારી રીત ેસમજી 

શક ેતે માટ ેઈસ એ દૃષ્ટાુંતોમાું વાત કરી ન હતી. તેઓએ નોંધ્ય ું છે કે ઈસ એ આ ય ગમાું ઘણા લોકો માટે ઈશ્વરના રાજ્યના રહસ્યોન ે

અજાણ રાખવા માટ ેદૃષ્ટાુંતોમાું વાત કરી હતી (મેથ્ય  13:11; માકચ 4:11 -12; લ્ય ક 8:10). 

પે્રસ્ષત પાઊલ ેલખય ું કે સ્વશ્વાસ  મુંત્રીઓ "ઈશ્વરના રહસ્યોના કારભારીઓ" છે (1 કોરીંથી 4:1; સીએફ. 13:2) જેમણે "પે્રમથી 

સત્ય બોલવ ું" (એફેસીઅન્સ 4:15). 

શ ું તમન ેબાઇબલના ઘણા રહસ્યો સ્વશ ેવધ  જાણવામાું રસ છે? 

શ ું તમે જાણવા માગો છો કે ઈશ્વર ેકુંઈપણ કેમ બનાવય ું? 

શ ું તમે જાણવા માગો છો કે ઈશ્વર ેતમન ેશા માટે બનાવયા? 

હા, ઘણાના પોતાના સ્વચારો હોય છે. 

શ ું તમારા માટે ખરેખર જાણવાનો કોઈ રસ્તો છે? 

જેઓ માનવીય પરુંપરાઓ પર બાઇબલ પર સ્વશ્વાસ કરવા તૈયાર છે તેઓ જાણી શક ેછે. 

જો કે, ઈશ્વરની યોજનાના ઘણા મૂળભૂત પાસાઓ પણ મોટાભાગના લોકો માટ ેએક રહસ્ય હોવાથી, કૃપા કરીન ેઆખ ું પ સ્તક 

વાુંચવા માટ ેસમય કાઢો, અન ેતમારી ઈચ્છા મ જબ, અમ ક શાસ્ત્રો કે જે હમણાું જ ટાુંકવામાું આવયા છે ત ેજોવા માટે. વધ  સ્પષ્ટતા 

માટ ેસુંપૂણચ અવતરણ) 

સ્વશ્વાસમાું આજ્ઞાકારી લોકો માટ ેભસ્વષ્યવાણીના શાસ્ત્રોને સમજીને રહસ્યો જાણી શકાય છે. 

હજ  સ ધી તઓે આ ય ગમાું બધા માટે જાણીતા નથી ,માત્ર જેને હવે બોલાવવામાું આવે છે તેમન:ે 

11 … “તમને ઈશ્વરના રાજ્યન ું રહસ્ય જાણવાન ું આપવામાું આવય ું છે ;પરુંત  જેઓ બહાર છે તેઓન ે બધી બાબતો 

દૃષ્ટાુંતોમાું આવ ેછે” (માકચ 1:11(  



25 કારણ ક ેભાઈઓ ,હ ું ઈચ્છતો નથી કે તમે આ રહસ્યથી અજાણ રહો, જેથી કરીને તમે તમારા પોતાના મતે જ્ઞાની થાઓ ,

કે સ્બનયહૂિીઓની પૂણચતા આવ ેત્યાું સ ધી ઇઝરાયેલન ેઆુંસ્શક રીતે અુંધત્વ થય ું છે( .રોમનો 11 :21(  

7 પરુંત  અમે ભગવાનના જ્ઞાનને રહસ્યમાું કહીએ છીએ ,છ પાયેલ ું જ્ઞાન જે ભગવાન ેઆપણા મસ્હમા માટે ય ગો પહેલાું 

નક્કી કય ું હત ું, (1 કોરીંથી 2:7(  

ખાસ કરીન ે"ઈશ્વરના રાજ્યન ું રહસ્ય" અને "ગોસ્પેલન ું રહસ્ય( "એફેસીઅન્સ 2:19 ,(તમે અમારી મફત પ સ્સ્તકા ધ ગોસ્પેલ ઓફ 

ધ કકુંગડમ ઓફ ગોડ 100 માું ccog.org પર ઉપલબ્ધ પણ જોઈ શકો છો  .સ્વસ્વધ ભાષાઓ . "યહૂિીઓની પૂણચતા "થી સુંબુંસ્ધત, 

મ ક્ત પ સ્તક ય સ્નવસચલ ઑફર ઑફ સેલ્વેશન ,એપોકાટાસ્ટેસ્સસ: શ ું ભગવાન આવનાર ય ગમાું ખોવાયેલાને બચાવી શકે છે  ?સોકડો 

શાસ્ત્રો ભગવાનની મ સ્ક્તની યોજનાને જાહેર કરે છે , જે www.ccog.org પર ઑનલાઇન પણ ઉપલબ્ધ છે. 

પે્રદરત પાઊલે લખય ું: 

8 મારા પર ,જે બધા સુંતોમાું સૌથી નાનામાું નાના છે, આ કૃપા આપવામાું આવી છે ક ે હ ું સ્બનયહૂિીઓમાું સ્િસ્તની 

અગમ્ય સુંપસ્િનો ઉપિેશ આપ ું ,9 અને બધાને જોવા માટ ે કે રહસ્યની ભાગીિારી શ ું છે ,જેમાુંથી ય ગની શરૂઆત 

ભગવાનમાું છ પાયેલ છે જેણે ઈસ  સ્િસ્ત દ્વારા બધી વસ્ત ઓ બનાવી છે ;10 એ હેત થી કે હવે િવેન ું અનેકગણું જ્ઞાન ચચચ 

દ્વારા સ્વગ ય સ્થાનો પરના રજવાડાઓ અને સિાઓને જણાવવામાું આવે ,11 આપણા પ્રભ  સ્િસ્ત ઈસ માું તેણ ે જે 

શાશ્વત હેત  પૂરો કયો તે પ્રમાણ ે,12 જેનામાું આપણી પાસે લહુંમત છે અને તેનામાું સ્વશ્વાસ દ્વારા આત્મસ્વશ્વાસ સાથે 

પ્રવેશ .(એફેસી 3:8-12) 

25 … ભગવાનના વચનને પદરપૂણચ કરવા માટે ,ભગવાન તરફથી મને આપવામાું આવેલ કારભારી તરીક ેહ ું સેવક બન્યો, 26 

એ રહસ્ય જે ય ગો અન ેપેઢીઓથી છ પાયેલ ું છે ,પરુંત  હવ ેતેમના સુંતો સમિ પ્રગટ થય ું છે .27 િેવ ેતેઓને સ્બનયહૂિીઓમાું 

આ રહસ્યના મસ્હમાન ું ધન શ ું છે તે જણાવવા ઈચ્છય ું :જે તમારામાું સ્િસ્ત છે, તે મસ્હમાની આશા છે .( કોલોસી 1 :25-

27) 

એવી ઘણી “ધન” છે જે ઈશ્વરના શબ્િ સ્વના “અશોધ ”છે .આ અસ્નવાયચપણે બાઈબલના રહસ્યો છે જે લાુંબા સમયથી છ પાયેલ ુા 

છે. 

2 જી સિીમાું ,સ્સ્મનાચના સ્બશપ/પાિરી પોલીકાપ ે "સ્િસ્તના આગમનન ું ભસ્વષ્યવાણી રહસ્ય" લખય ું હત ું (પોલીકાપચ, સ્વક્ટર ઓફ 

કેપ આના ટ કડા. સ્ટીફન સી. કાલચસન દ્વારા અન વાદિત, 2006; તેના આગમનન ે લગતા રહસ્યો સ્વશ ે સ્વગતો હોઈ શક ે છે. 

www.ccog.org પર ઉપલબ્ધ ફ્રી ઓનલાઈન પ સ્તકમાું જોવા મળે છે, જેન ું શીષચક છે: પૂ્રફ જીસસ ઈઝ ધ મસીહા ). 

ઉપરાુંત, 2 જી સિીમાું ,સ્બશપ્સ/પાસ્ટસચ ઇગ્નાટીઅસ અન ેમસે્લટોએ લખય ું હત ું ક ેમુંત્રાલય સ્વસ્વધ શાસ્ત્રોક્ત રહસ્યો સ્વશ ેસમજે છે 

( િા.ત .ઇગ્નસે્શયસનો એફસે્સયનોન ેપત્ર ; મસે્લટોઝ પાસ્ખાપવચ પર નમ્રતાપવૂચક ). 

જેઓ શરૂઆતના સ્િસ્તીઓ બન્યા હતા તઓેને ઈસ  અને પે્રદરતોએ આમાુંથી કેટલાક રહસ્યો સમજાવયા .અમે ઈશ્વરના સતત ચચચમાું 

જેઓ જોવા માટ ેતયૈાર છે તેમના માટે હવે ત ેકરવા માટ ેપ્રયત્નશીલ છીએ. 



ભગવાનનો સ્વભાવ 

ભગવાનના સ્વભાવ સ્વશે થોડી સમજણ આપણને તેમની યોજનાના રહસ્યોને વધ  સારી રીતે સમજવામાું મિિ કરશે. 

બાઇબલ શીખવે છે “ઈશ્વર પે્રમ છે” (1 જ્હોન 1:12)“ ,ઈશ્વર આત્મા છે” (જ્હોન 1:21)“ ,યહોવા સારા છે” (નાહ મ 1:7 , વલ્ડચ 

અુંગ્રેજી બાઇબલ) , સવચશસ્ક્તમાન (યર્મચયા 32 ) :17,27, સવચજ્ઞાન ( યશાયાહ 64 :9-10), અને તે શાશ્વત છે (યશાયાહ 

17:11). 

પે્રદરત પાઊલ ેલખય ું: 

7 તેમનામાું આપણન ેતેમના રક્ત દ્વારા ઉદ્ધાર, પાપોની િમા, તેમની કૃપાની સુંપસ્િ અન સાર, 8 જે તેમણે આપણન ેસવચ 

શાણપણ અન ે સમજિારીથી ભરપૂર બનાવયા, 9 તેમની ઇચ્છાન ું રહસ્ય અમન ે જણાવય . તેનો સારો આનુંિ જે તેણે 

પોતાનામાું હેત  રાખયો હતો, 10 ક ેસમયની પૂણચતાના સ્વતરણમાું ત ે સ્િસ્તમાું, જે સ્વગચમાું છે અન ે જે પૃથ્વી પર છે - 

તેનામાું બધી વસ્ત ઓન ેએકત્ર કરી શક ેછે. (એફેસી 1:7-10) 

નોંધ લો કે ભગવાનની ઇચ્છા મોટાભાગના લોકો માટે એક રહસ્ય છે (જેને હવ ે કહેવામાું આવત ું નથી), અસ્નવાયચપણે સમયની 

પૂણચતાના સ્વતરણ સ ધી - જે ભસ્વષ્યવાણી કરાયેલ પ નરુત્થાન પછી મોટા ભાગના માટે આવશે.  

તેમ છતાું ,ભગવાન ેલાુંબા સમય પહેલા તેમની યોજનાના પાસાઓ મૂક્યા: 

11 પ્રભ ની સલાહ સિાકાળ રહે છે ,તેમના હૃિયની યોજના પેઢીઓ સ ધી રહે છે. (ગીતશાસ્ત્ર (11:11 

18 એ જાણીને કે તમે તમારા સ્પતૃઓ પાસેથી પરુંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત કરલેા તમારા ઉદે્દશ્ય સ્વનાના આચરણથી ,ચાુંિી કે સોના 

જેવી ભ્રષ્ટ વસ્ત ઓથી છોડાવવામાું આવયા નથી, 19 પરુંત  સ્િસ્તના અમૂલ્ય રક્તથી ,િોષ વગરના અન ેડાઘ વગરના ઘેટાુંની 

જેમ. 20 તે ખરેખર જગતના પાયા પહેલાું અગાઉથી સ્નય ક્ત કરવામાું આવયો હતો ,પણ આ છેલ્લા સમયમાું તમારા માટ ે

પ્રગટ થયો હતો. (1 પીટર 1:11-20(  

8 પૃથ્વી પર જેઓ રહ ે છે તે સવચ તનેી ભસ્ક્ત કરશ ે ,જેમના નામ જગતના પાયાથી માયાચ ગયેલા હલવાનના જીવનના 

પ સ્તકમાું લખવામાું આવયા નથી .(પ્રકટીકરણ 13:8) 

હકીકત એ છે કે બાઇબલ કહે છે કે લેમ્બ ,જેનો અથચ ઇસ  છે (સીએફ  .જ્હોન 1 :29, 36), શરૂઆતથી જ મારી નાખવાનો હેત  હતો 

તે િશાચવે છે કે ભગવાન જાણતા હતા કે મન ષ્યો પાપ કરશે અને તેની પાસે લાુંબા સમયથી  એક યોજના છે. 

પ્રબોધક યશાયાહને ભગવાનની યોજનાની સ્નસ્શ્ચતતા સ્વશે આ રેકોડચ કરવા માટે પે્રરણા મળી હતી: 

8 “આ યાિ રાખો અન ેપોતાને માણસો બતાવો ;ઓ અપરાધીઓ, મનને યાિ કરો .9 જૂની વાતો યાિ રાખો ,કેમ કે હ ું 

ઈશ્વર છ ું અને બીજ ું કોઈ નથી; હ ું ઈશ્વર છ ુંઅને મારા જેવો કોઈ , નથી ,10 શરૂઆતથી અુંતની ઘોષણા કરવી ,અન ે



પ્રાચીન કાળથી જે હજી સ ધી થઈ નથી, એમ કહીને ' ,અને હ ું મારી બધી ખ શીઓ કરીશ ,મારી સલાહ ટકી રહેશે' ,11 પૂવચ 

તરફથી સ્શકારન ું પિી ,જે માણસ મારી સલાહન ેઅમલમાું મૂકે છે, િૂરના િેશમાુંથી  .ખરખેર મો તે બોલ્ય ું છે ;હ ું તેન ેપણ 

પાર પાડીશ .મો તેનો હેત  રાખયો છે; હ ું પણ કરીશ .( યશાયાહ 64 :8-11) 

11 પ્રભ ની સલાહ સિાકાળ રહે છે ,તેમના હૃિયની યોજના પેઢીઓ સ ધી રહે છે. (ગીતશાસ્ત્ર (11:11 

ભગવાનની યોજનાઓ સાકાર થશે. 

નીચનેાન ેપણ ધ્યાનમાું લો: 

16 કેમ કે ઈશ્વરે જગતન ેએટલો પે્રમ કયો કે તેણે પોતાનો એકનો એક પ ત્ર આપ્યો ,જેથી જે કોઈ તેનામાું સ્વશ્વાસ કર ેતેનો 

નાશ ન થાય પણ તેને અનુંતજીવન મળે. 17 કમે ક ેઈશ્વર ેપોતાના પ ત્રન ેજગતની લનુંિા કરવા માટ ેજગતમાું મોકલ્યો નથી ,

પણ તનેા દ્વારા જગતનો ઉદ્ધાર થાય ત ેમાટ ે(જ્હોન 1:12-17(.  

હવે જ્યારે આપણે ભગવાનના કેટલાક લિણો જોઈએ છીએ ,જેમ કે ત ેસારો છે, એક આયોજક છે અને પે્રમ છે  :આ આપણને તેને 

અને તનેી મૂળભૂત પે્રરણાઓન ેવધ  સારી રીત ેસમજવામાું મિિ કરશે કે તેણે શા માટે કુંઈપણ બનાવય ું છે.  

તમે મહત્વપૂણચ છો .તમે વાુંધો! ભગવાન તમને વયસ્ક્તગત રીતે પે્રમ કરે છે .અન ેતમારી પાસ ેવયસ્ક્તગત રીત ેતમારા માટે એક યોજના 

છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  સજચન શા માટ?ે શા માટ ેમન ષ્યો? શા માટ ેશતેાન? સત્ય શ ું છે? ત ેઆરામ અને 

પાપના રહસ્યો શ ું નથી? 

આખી ય ગમાું દફલસૂફોનો સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે, "આપણે અહીં શા માટ ેછીએ?" બીજ ું છે, "શા માટ ેકુંઈ છે?" 

આ પ્રશ્નોના મૂળ જવાબો ઈશ્વરના શબ્િ, બાઇબલમાુંથી મળી શક ેછે. 

જ્યાર ેબ્રહ્ાુંડની ઉત્પસ્િ સ્વશ ેસ્વસ્વધ સ્વચારો છે, ત્યાું ઘણા વૈજ્ઞાસ્નકો, તેમજ ધાર્મચક લોકો વચ્ચ ેએક સવચસુંમસ્ત છે કે મન ષ્ય બધાની 

એક જ માતા હતી (જોક ેત ેકેટલ ું પાછળ જાય છે ત ેઅુંગે સ્વવાિો છે). 

સ્જનસે્સસન ું પ સ્તક 

બાઇબલના પ્રથમ પ સ્તક ,જેન ેસામાન્ય રીત ેસ્જનેસ્સસ તરીક ેઓળખવામાું આવે છે, તેમાું ઈશ્વરે શા માટે કુંઈપણ બનાવય ું તે સ્વશ ે

આપણને કેટલાક સ્વચારો મળે છે. 

પ નરાવર્તચત ઉત્પસ્િન ું પ સ્તક બતાવ ેછે કે ઈશ્વરે જોય ું કે તણેે જે બનાવય ું તે સારુું હત ું (ઉત્પસ્િ 1:4,10,12,18, 21, 25, 31). 

અને  ,યશાયાહન ું પછીન ું પ સ્તક આપણને જણાવે છે કે ઈશ્વર ેપૃથ્વીન ેવસવાટ કરવા માટ ેબનાવી છે (યશાયાહ 11:11.(  

સ્જનેસ્સસ આ શીખવે છે ક ેભગવાન મન ષ્યો બનાવે છે: 

26 પછી ઈશ્વરે કહ્ ુંતેઓને સમ નની  ;આપણી સમાનતા પ્રમાણે બનાવીએ ,ચાલો આપણે માણસને આપણા સ્વરૂપમાું“ ,

માછલીઓ પર ,હવાના પિીઓ પર અને પશ ઓ પર ,આખી પૃથ્વી પર અને પૃથ્વી પરના િરેક સ્વસજચન કરનારી વસ્ત ઓ 

પર આસ્ધપત્ય પ્રુાપ્ત કરવા િો". 

27 તેથી ઈશ્વર ેમાણસન ેપોતાના સ્વરૂપમાું બનાવયો ;ભગવાનની છબીમાું તેણ ેતેન ેબનાવયો; નર અન ેસ્ત્રી તેમણ ેતેમને 

બનાવયા .28 પછી ઈશ્વરે તેઓને આશીવાચિ આપ્યા અને ઈશ્વર ેતેઓને કહ્ ુંપૃથ્વીન ેભરો અન ે ;ફળિાયી થાઓ અન ેવધો“ ,

તેને વશ કરો ;સમ નની માછલ ુીઓ પર ,હવાના પિીઓ પર અન ેપૃથ્વી પર ફરતા િરેક જીવો પર પ્રભ ત્વ ધરાવો. 

29 અને ઈશ્વરે કહ્ ુંઅને િરકે વૃિ કે જેના ફળ  ,મો તને િરેક જડીબ જટી જે બીજ આપે છે જે આખી પૃથ્વી પર છે ,જ ઓ“ ,

 .તે તમારા માટ ેખોરાક માટે રહેશે ;બીજ આપે છે30 ઉપરાુંત ,પૃથ્વીના િરેક જાનવરન ે,હવાના િરેક પિીઓને અને પૃથ્વી 

પરની િરેક વસ્ત ન,ે જેમાું જીવન છે  ,મો ખોરાક માટે િરેક લીલી વનસ્પસ્ત આપી છે” ; અને તે આવ ું હત ું( .ઉત્પસ્િ 1 :26-

30) 

ઈશ્વરે મન ષ્યની રચના ઈશ્વરના પ્રકાર પછી કરી ,પ્રાણીઓની જાત પછી નહીં. ભગવાન અસ્નવાયચપણે પોતાન ેપ નુઃઉત્પાદિત કર ેછે 

(માલાચી 2:15). આપણે જોઈએ છીએ કે મન ષ્યો પૃથ્વી પરની વસ્ત ઓ પર શાસન કરવા માટ ેભગવાનની અમ ક અુંશે ભૌસ્તક 

સ્વરૂપમાું બનાવવામાું આવયા હતા (સીએફ .હેબ્રીઝ 2:1-1 ,(અને અન્ય શાસ્ત્રો િશાચવ ેછે કે િેવીકરણ યોજનાનો એક ભાગ છે ( cf. 

1 જ્હોન 1:2 .(  



શ ું મન ષ્યો અન ેસજચન ખરાબ હતા? 

ના .ઉત્પસ્િની આગળની કલમ આપણન ેકહ ેછે: 

31 પછી ઈશ્વરે જે કુંઈ બનાવય ું હત ું તે બધ ું જોય ું ,અન ેખરખેર ત ેઘણું સારુું હત ું . તેથી સાુંજ અને સવાર છઠ્ઠો દિવસ 

હતો .(ઉત્પસ્િ 1:31) 

તેથી ,સમગ્ર પ નુઃસજચન (ઉત્પસ્િ 1:1-2:1 ) ખૂબ જ સારુું હત ું અને, જેમ એવ ું લાગે છે ,તેમ જ પૃથ્વીન ેવશ કરવા માટે ભગવાનની 

સૂચનાઓ હશ ે(ઉત્પસ્િ 1:21). 

છઠ્ઠા દિવસ પછી, ભગવાન આરામ કરે છે: 

1 આ રીત ેઆકાશો અન ેપૃથ્વી અન ેતેનાું બધાું યજમાનો પૂણચ થયાું. 2 અન ેસાતમા દિવસ ેઈશ્વરે પોતાન ું જે કામ કય ું હત ું ત ે

પૂરુું કય ું, અને તેણ ે કરેલાું બધાું કામમાુંથી તેણ ેસાતમા દિવસ ે આરામ કયો. 3 પછી ઈશ્વરે સાતમા દિવસન ેઆશીવાચિ 

આપ્યો અન ેતેન ેપસ્વત્ર કયો, કારણ કે તેમાું તેણ ેઈશ્વર ેસજચન અને બનાવય ું હત ું ત ેતમામ કાયોમાુંથી આરામ કયો. (ઉત્પસ્િ 

2:1-3) 

ભગવાન, સારમાું, છ દિવસમાું એક ભૌસ્તક રચના અને સાતમી તારીખ ેવધ  આધ્યાસ્ત્મક રચના. 

ભગવાન સાતમા દિવસ ેઆશીવાચિ આપે છે ત ેપણ િશાચવ ેછે કે તેણે તેન ે"સારુું" માન્ય ું (સ્નગચમન 20:8 માું, ત ે"તેન ેપસ્વત્ર રાખવા" 

કહ ેછે). 

ભગવાન પાસે એક યોજના છે. 

માણસ શ ું છે? 

ઉત્પસ્િમાુંથી નીચનેા પર પણ ધ્યાન આપો: 

15 પછી પ્રભ  ઈશ્વર ેતે માણસને લઈ જઈન ેએિન બાગમાું તેની સુંભાળ રાખવા માટ ેમૂક્યો .(ઉત્પસ્િ 2:15) 

બગીચાને સુંભાળવા અને રાખવાન ું કારણ તનેે વધ  સારુું બનાવવા માટે કામ કરવાન ું હત ું. 

ઓલ્ડ ટસે્ટામેન્ટ શીખવે છે: 

4 માણસ શ ું છે કે તમે તને ું ધ્યાન રાખો છો , 

અને માણસનો પ તઅર શ ું છે કે તમે તેની મ લાકાત લો છો ? 

5 કેમ કે તો તનેે િેવિૂતો કરતાું થોડો નીચો બનાવયો છે , 

અને તો તેન ેગૌરવ અને સન્માનનો મ ગટ પહેરાવયો છે.  



6 તમે તેને તમારા હાથના કાયો પર આસ્ધપત્ય જમાવય ું છે ; 

તમે તેના પગ નીચે બધી વસ્ત ઓ મૂકી િીધી છે ,  

7 બધા ઘેટાું અન ેબળિ  - 

પણ મેિાનના જાનવરો ,  

8 હવાના પિીઓ , 

અને િદરયાની માછલીઓ જે સમ નના માગોમાુંથી પસાર થાય છે( .ગીતશાસ્ત્ર 1:1-1(  

મન ષ્યોને પૃથ્વી પર પ્રભ ત્વ આપવામાું આવય ું હત ું (ભગવાનના હાથના કાયોનો એક ભાગ ( . ન્ય ૂટેસ્ટામેન્ટ આન ેવધ  સ્વસ્તૃત કર ેછે: 

5 કારણ કે આપણે જેના સ્વશે બોલીએ છીએ તે આવનારા સ્વશ્વને તેણે િતૂોને આધીન રાખય ું નથી .6 પણ એક જગ્યાએ 

એકે સાિી આપીને કહ્ ું ક ે,માણસ શ ું છે, કે ત ું તેન ું ધ્યાન રાખે છે  ?અથવા માણસના પ ત્ર ,કે ત ું તનેી મ લાકાત લે છે?  

7 તો તેન ેિતૂો કરતાું થોડો નીચો બનાવયો  ;તમે તેને ગૌરવ અને સન્માનનો તાજ પહેરાવયો છે  ,અન ેતેન ેતમારા હાથના 

કાયો પર સ યોસ્જત કયો છે: 8 તમે તનેા પગ નીચે બધી વસ્ત ઓને આધીન કરી િીધી છે .કેમ કે તેણે સવચન ેતેના આધીન કરી 

િીધ ું, તેણે એવી કોઈ પણ વસ્ત  છોડી નહીં જે તેને આધીન ન હોય  .પરુંત  હવે આપણે જોતા નથી કે બધી વસઅ ત ઓ તેના 

હેઠળ મૂકવામાું આવી છે. 

9 પરુંત  આપણે ઈસ ને જોઈએ છીએ ,જેન ે મૃત્ય ની વેિના માટે િેવિતૂો કરતાું થોડો નીચો બનાવવામાું આવયો હતો, તેને 

ગૌરવ અને સન્માનનો મ ગટ પહેરાવવામાું આવયો હતો  ;કે તેણે ભગવાનની કૃપાથી િરેક માણસ માટે મૃત્ય નો સ્વાિ 

ચાખવો જોઈએ.  

10 કારણ કે તે તે બન્યા ,જેમના માટે બધ ું છે, અને જેમના દ્વારા બધી વસ્ત ઓ છે ,ઘણા પ ત્રોને ગૌરવમાું લાવવામાું ,

તેઓના મ સ્ક્તના કપ્તાનને િ ુઃખો દ્વારા સુંપૂણચ બનાવવા માટે.  

11 કેમ કે જેઓ પસ્વત્ર કરે છે અને જેઓ પસ્વત્ર થાય છે તેઓ બુંને એક જ છે ;જેન ેકારણ ેત ેતેઓન ેભાઈઓ કહેતા 

શરમાતા નથી. 

12 એમ કહીને ,હ ું મારા ભાઈઓન ેતમારુું નામ જાહેર કરીશ, ચચચની મધ્યે હ ું તમારી સ્ત સ્ત ગાઈશ. 

13 અને ફરીથી ,હ ું તેના પર સ્વશ્વાસ મૂકીશ. અને ફરીથી.જ ઓ હ ું અને બાળકો જે ઈશ્વરે મન ેઆપ્યા છે , 

14 તેથી બાળકો જેમ માુંસ અન ેલોહીના ભાગીિાર છે ,તેણ ેપોત ેપણ ત ેજ રીત ેભાગ લીધો; કે મૃત્ય  દ્વારા તે તેનો નાશ 

કરી શકે જેની પાસે મૃત્ય ની શસ્ક્ત હતી  ,એટલે કે શતેાન;  

15 અને જેઓ મૃત્ય ના ભયથી જીવનભર ગ લામીમાું હતા તેઓન ેછોડાવ. 

16 કારણ કે ખરખેર તેણે તેના પર સ્વગચિૂતોનો સ્વભાવ લીધો નથી ;પરુંત  તેણ ેતેના પર અબ્રાહમન ું સુંતાન લીધ ું. 



17 તેથી િરેક બાબતોમાું તનેે તનેા ભાઈઓ જેવો બનાવવામાું આવ ેતે યોગ્ય હત ું ,જેથી ત ેલોકોના પાપો માટે સમાધાન 

કરવા માટ,ે ભગવાનન ેલગતી બાબતોમાું િયાળ  અને સ્વશ્વાસ  પ્રમ ખ યાજક બની શકે .( હેબ્ર  2:1-17 , KJV) 

તેથી ,બ્રહ્ાુંડ પર શાસન કરવ ું એ યોજનાનો એક ભાગ છે. 

તેમ છતાું ,બધી વસ્ત ઓ હજ  સ ધી માનવ સ્નયુંત્રણ હેઠળ નથી તેન ું એક કારણ નીચ ેમ જબ છે: 

23 કારણ કે બધાએ પાપ કય ું છે અને ભગવાનના મસ્હમાથી અપૂણચ છે ,(3 રોમન્સ:23) 

પરુંત  આપણન ેપાપમાુંથી મ સ્ક્ત આપવી એ યોજનાનો એક ભાગ છે (સીએફ. રોમન્સ 1:21-22( ,તેથી આપણ ેપછીથી શાસન કરી 

શકીશ ું.  

પ્રાણીઓની સરખામણીમાું મન ષ્યોન ું રહસ્ય 

શ ું મન ષ્યો માત્ર પ્રાણીઓ છે ,જે અન્ય પ્રાઈમેટ કરતા વધ  સ્વકસ્સત છે? 

ના. 

વૈજ્ઞાસ્નકો આ સાથે સુંઘષચ કરી રહ્ા છે. 

પરુંત  જેઓ ઈશ્વરની વાત સ્વીકારવા તૈયાર છે તેઓ સમજી શકશે. 

મન ષ્યોમાું માણસની ભાવના હોય છે ,જ્યાર ેઅન્ય પ્રાઈમેટ સસ્હત પ્રાણીઓમાું ત ેજ ભાવના હોતી નથી. મન ષ્યોમાું આત્મા છે તે 

વાસ્તસ્વકતા જૂના અને નવા કરારમાું શીખવવામાું આવે છે: 

8 પણ માણસમાું આત્મા છે ,અન ેસવચશસ્ક્તમાનનો શ્વાસ તેને સમજણ આપે છે .(જોબ 32:8) 

11 કારણ કે તનેામાું રહેલા માણસના આત્મા સ્સવાય માણસની વસ્ત ઓ શ ું જાણ ેછે ...?( 1કોરીંથી 2:11) 

ધમચસ્નરપેિવાિીઓ એ સ્વીકારવા માુંગતા નથી કે માણસમાું ઈશ્વરે આપેલી ભાવના છે. 

પરુંત  ત્યાું છે. 

અને માણસની તે ભાવના પ્રાણીઓના આત્માના પ્રકારથી અલગ છે (સીએફ. સભાસ્શિક 1:21). 

1978 માું ,જૂના સ્વશ્વવયાપી ચચચ ઓફ ગોડ દ્વારા હબચટચ ડબલ્ય . આમચસ્રોંગ દ્વારા એક પ સ્સ્તકા બહાર પાડવામાું આવી હતી જેન ું 

શીષચક હત ું કે સ્વજ્ઞાન માનવ મન સ્વશે શ ું શોધી શકત ું નથી . અહીં તેના કેટલાક અુંશો છે: 



શા માટ ેમહાન મન સ્વશ્વની સમસ્યાઓન ું સ્નરાકરણ કરી શકતા નથી ?વૈજ્ઞાસ્નકોએ કહ્ ું છે કે, "પયાચપ્ત જ્ઞાન આપવામાું 

આવે તો  ,અને આપણે તમામ માનવ સમસ્યાઓન ું સ્નરાકરણ કરી શકીશ ું અને આપણી બધી અસ્નષ્ટોન ેિૂર કરીશ ું ". 1960 

થી સ્વશ્વન ું જ્ઞાન ભુંડોળ બમણું થઈ ગય ું છે .પરુંત  માનવતાની બ રાઈઓ પણ બમણી થઈ ગઈ છે. … 

પરુંત  મહાન માનવ દિમાગ ક્યારયે તે િૈવી-પ્રકાસ્શત જ્ઞાનન ે સમજી શક્યા નથી. એવ ું લાગ ે છે ક ે ભગવાન આપણા 

સ્નમાચતાએ એક અતૂટ ગ પ્ત કોડમાું તેમનો સુંિેશ અમને મોકલ્યો હતો. 

અને મહાન માનવ દિમાગોએ ક્યારેય તે ગ પ્ત કોડને તોડ્યો નથી .આધ સ્નક સ્વજ્ઞાન તેન ેસમજી શકત ું નથી. મનોવૈજ્ઞાસ્નકો 

પોતે સમજી શકતા નથી કે માનવ મન શ ું બનેલ ું છે… . 

પ્રાણી મગજ અને માનવ મગજ વચ્ચે આકાર અન ે બાુંધકામમાું વચ્ય ચઅલ રીતે કોઈ તફાવત નથી .હાથી, વહેલ અને 

ડોસ્લ્ફનન ું મગજ માનવ મગજ કરતાું મોટ ું હોય છે અને સ્ચમ્પન ું મગજ થોડ ું નાન ું હોય છે. 

ગ ણાત્મક રીતે માનવ મગજ ખબૂ જ સહેજ ચદઢયાત ું હોઈ શકે છે ,પરુંત  આઉટપ ટમાું તફાવત માટે િૂરથી એકાઉન્ટ કરવા 

માટ ેપૂરત ું નથી. 

તો પછી ,સ્વશાળ તફાવત માટે શ ું જવાબિાર હોઈ શક?ે સ્વજ્ઞાન પયાચપ્ત જવાબ આપી શકત ું નથી  .કટેલાક વૈજ્ઞાસ્નકો ,

મગજ સુંશોધનના િેત્રમાું ,તારણ કાઢે છે કે ,આવશ્યકતા મ જબ ,માનવ મગજમાું કેટલાક સ્બન-ભૌસ્તક ઘટક હોવા જોઈએ 

જે પ્રાણીના મગજમાું અસ્સ્તત્વમાું નથી .પરુંત  મોટાભાગના વૈ જ્ઞાસ્નકો સ્બન-ભૌસ્તકના અસ્સ્તત્વની શક્યતાન ેસ્વીકારશે 

નહીં. 

બીજ ું શ ું સમજૂતી છે ?વાસ્તવમાું, માનવ મગજની ભૌસ્તક શ્રેષ્ઠતાની ખૂબ જ ઓછી માત્રાની બહાર  ,સ્વજ્ઞાન પાસે કોઈ 

સ્પષ્ટતા નથી ,કારણ ક ેઆધ્યાસ્ત્મક સુંભાવનાન ેપણ સ્વીકારવાની અસ્નચ્છા છે.  

જ્યારે માણસ પોતાના સ્નમાચતાના અસ્સ્તત્વને પણ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરે છે ,ત્યાર ેત ેતેના મગજમાુંથી મૂળભૂત સાચા 

જ્ઞાન, હકીકત અને સમજણના સ્વશાળ મહાસાગરોને બુંધ કરી િે છે  .જ્યારે તે સત્ય માટે ELBAF ને બિલે છે ,ત્યારે તે ,

બધા માણસોમાું ,સૌથી વધ  અજ્ઞાન છે ,જો કે તે પોતાની જાતને જ્ઞાની હોવાનો િ ુાવો કરે છે… . 

માણસન ે જમીનની ધૂળમાુંથી બનાવવામાું આવયો હતો .ત ે તેના અસ્થાયી માનવ જીવનન ે હવામાુંથી મેળવે છે, તેના 

નસકોરામાુંથી શ્વાસ લે છે અને બહાર કાઢ ે છે  .તને ું જીવન લોહીમાું છે (જનરલ 9:1 ,2 .( પરુંત  ઓટોમોબાઈલના 

કાબ્ય ચરેટરમાું ગેસોસ્લનની જેમ, હવા શ્વાસ દ્વારા જીવન રક્તન ું ઓસ્ક્સડેશન થાય છે .તેથી શ્વાસ એ "જીવનનો શ્વાસ "

છે ,જેમ કે જીવન લોહીમાું છે.  

ધ્યાનપૂવચક નોંધ લો ક ેમાણસ ,સુંપૂણચ પિાથચથી બનેલો, શ્વાસ ેતેન ેતને ું અસ્થાયી ભૌસ્તક જીવન આપતાની સાથે જ જીવુંત 

આત્મા બની ગયો  ... .આત્મા ભૌસ્તક પિાથચથી બનેલો છે ,આત્માથી નહ ુીુું. 

મો સમજાવય ું છે કે માનવ મગજ પ્રાણીના મગજ જેવ ું જ છે .પરુંત  માણસ ભગવાનના સ્વરૂપ અને આકારમાું બનાવવામાું 

આવયો હતો, ભગવાન સાથે સ્વશેષ સુંબુંધ રાખવા માટ ે - ભગવાનના પદરવારમાું જન્મ લેવાની સુંભાવના ધરાવે છે .અને 

ભગવાન આત્મા છે ( જ્હોન 6 :24). અુંતરને િૂર કરવાન ું શકઅય બનાવવા માટે - અથવા માનવજાતન ું સુંક્રમણ, સુંપૂણચ રીતે 



નવયથી બનેલ ું  ,ભગવાનના રાજ્યમાું આત્માના માણસોમાું ,પછી સુંપૂણચ આત્માથી બનેલ ું હોવ ું ,અન ેતે જ સમયે માણસને 

ભગવાન જેવ ું મન આપવા - ઈશ્વરે િરેક મન ષ્યમાું આત્મા મૂક્યો છે.  

જોબ :112 માું, આપણે વાુંચીએ છીએ" ,માણસમાું એક આત્મા છે :અન ેસવચશસ્ક્તમાનની પે્રરણા તેમને સમજણ આપે 

છે." 

આ એક મહાન સત્ય છે ,જે બહ  ઓછા લોકો સમજે છે. 

હ ું આ ભાવનાને માનવ ભાવના કહ ું છ ું  ,કારણ કે ત ેિરેક મન ષ્યમાું છે, ભલે ત ેઆત્માનો સાર છે અને વાુંધો નથી  .તે કોઈ 

આધ્યાસ્ત્મક વયસ્ક્ત કે અસ્સ્તત્વ નથી .ત ુે માણસ નથી ,પરુંત  માણસમાું ભાવના સાર છે. તે આત્મા નથી - ભૌસ્તક માનવ 

આત્મા છે .માનવ આત્મા માનવ મગજને બ સ્દ્ધ શસ્ક્ત પ્રિાન કર ેછે.  

માનવ આત્મા માનવ જીવનને પ રુું પાડત ું નથી - માનવ જીવન ભૌસ્તક રક્તમાું છે, જે જીવનના શ્વાસ દ્વારા 

ઓસ્ક્સડાઇઝ થાય છે. 

તે માનવ મગજમાું ત ે સ્બન-ભૌસ્તક ઘટક છે જે પ્રાણીઓના મગજમાું અસ્સ્તત્વમાું નથી. તે ઘટક છે જે પ નરુત્થાનના 

સમયે  ,નવયને ભાવનામાું બિલ્યા સ્વના ,માનવમાુંથી િૈવીમાું સુંક્રમણ શક્ય બનાવે છે .જે હ ું થોડી વાર પછી સમજાવીશ.  

ચાલો હ ું માણસમાું આ ભાવના સ્વશ ેથોડા આવશ્યક મ દ્દાઓ સ્પષ્ટ કરુું .ત ેભાવના સાર છે ,જેમ નવયમાું હવા સાર છે, 

અને તે જ રીતે પાણી છે  .આ માનવ આત્મા જોઈ શકતો નથી .ભૌસ્તક મગજ આુંખો દ્વારા જ એ છે .વયસ્ક્તમાું રહેલી 

માનવ ભાવના સાુંભળી શકતી નથી .મગજ કાન દ્વારા સાુંભળે છે .આ માનવ આત્મા સ્વચારી શકતો નથી.  

મગજ સ્વચારે છે - જો કે ભાવના સ્વચારવાની શસ્ક્ત આપે છે ,જ્યાર ેઆવી ભાવના સ્વનાના જડ પ્રાણી મગજ, સૌથી 

પ્રાથસ્મક રીતે સ્સવાય  ,કરી શકતા નથી . . .. 

જેમ કોઈ મૂુંગ ું પ્રાણી માણસના જ્ઞાનની વસ્ત ઓને જાણી શકત ું નથી ,તેમ ન તો માણસ, એકલા મગજ દ્વારા  ,માણસની 

ભાવના સ્સવાય - માનવ આત્મા - જે માણસમાું છે .તેથી ,તે જ રીતે,  એક માણસ પણ ભગવાનની વસ્ત ઓને જાણી શકતો 

નથી - સમજી શકતો નથી, સ્સવાય કે જ્યાું સ ધી તેન ેબીજો આત્મા પ્રાપ્ત ન થાય - ભગવાનનો પસ્વત્ર આત્મા.  

બીજી રીતે કહીએ તો ,બધા મન ષ્યોમાું જન્મથી જ "માણસની ભાવના  "તરીકે ઓળખાતી ભાવના હોય છે જે તેમનામાું 

હોય છે .ધ્યાનપૂવચક નોંધ લ ુો ક ેઆ આત્મા માણસ નથી .ત ેમાણસમાું કુંઈક છે. એક માણસ એક નાનો આરસ ગળી શક ે

છે  .ત ેપછી માણસમાું કુંઈક છે ,પરુંત  તે માણસ અથવા માણસ તરીકે તેનો કોઈ ભાગ નથી .માણસ જમીનની ધૂળથી 

બનેલો હતો - નશ્વર .આ માનવ આત્મા આત્મા નથી .તે આત્મામાું કુંઈક છે જે પોતે જ ભૌસ્તક માણસ છે.  

નોંધ કરો ,આગળ, શ્લોક 11“ :પરુંત  ક િરતી માણસ ઈશ્વરના આત્માની વસ્ત ઓ પ્રાપ્ત કરતો નથી :કારણ ક ેત ેતનેા માટે 

મૂખચતા છે  ;ન તો ત ેતેમને ઓળખી શકે છે ,કારણ ક ેતેઓ આધ્યાસ્ત્મક રીત ેપારખવામાું આવ ેછે”.  



તેથી ,જન્મથી, ભગવાન ય એસન ેએક ભાવના આપે છે  ,જેને વધ  સારા શબ્િના અ ભાવે હ ું માનવ ભાવના કહ ું છ ું  .ત ે

આપણને મનની શસ્ક્ત આપે છે જે પ્રાણીના મગજમાું નથી. છતાું તે મનની શસ્ક્ત ભૌસ્તક બ્રહ્ાુંડના જ્ઞાન સ ધી મયાચદિત 

છે  .શા માટે ?કારણ કે જ્ઞાન માનવ મનમાું પાુંચ ભૌસ્તક ઇસ્ન્નયો દ્વારા જ પ્રવેશે છે.  

પરુંત  ધ્યાન આપો ક ેઈશ્વર ેઆિમ અને હવાના સજચન સમયે માણસની રચના પૂણચ કરી ન હતી .ભૌસ્તક રચના પૂણચ થઈ. 

તેઓની રચનામાું આ "માનવ "ભાવના હતી… .  

કેવી રીત ેભગવાન ેભૌસ્તકથી આધ્યાસ્ત્મક રચનામાું "અુંતરન ેપૂરો" કરવાની યોજના બનાવી છે - ભૌસ્તક માનવીઓમાુંથી 

પોતાને પ નુઃઉત્પાદિત કરવા માટે ક ેજે ભૌસ્તક જમીનમાુંથી આવે છ ુ?ે 

પ્રથમ ,ઈશ્વરે ભૌસ્તક માણસમાું "માનવ  "આત્મા મૂક્યો .જો કે ,ત ેમાનવીય ભાવના નથી ક ેજે સ્નણચયો લે છે ,પસ્તાવો કરે 

છે અથવા પાત્રન ું સ્નમાચણ કર ેછે .જેમ મો ભાર મૂક્યો છે તેમ ,આ ભાવના જીવન પ્રિાન કરતી નથી ,જોઈ શકતી નથી ,

સાુંભળી શકતી નથી ,અન ભવી શકતી નથી ક ેસ્વચારી શકતી નથી .ત ેશારીદરક માણસન,ે તેના મગજ દ્વારા  ,આ વસ્ત ઓ 

કરવા માટે શસ્ક્ત આપે છે .પરુંત  આ ભાવના િરેક સ્વચારન ેરેકોડચ કર ેછે - પાુંચ ઇસ્ન્નયો દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ જ્ઞાનનો િરેક 

ભાગ અને તે કોઈપણ પાત્ર - સારુું કે ખરાબ - જે માનવ જીવનમાું સ્વકસ્સત થાય છે તે રેકોડચ કરે  છે. 

માનવ માણસ શાસ્બ્િક રીતે માટીમાુંથી બનાવવામાું આવયો છે .ભગવાન માટીમાુંથી પાત્ર બનાવ ેછે અન ેઆકાર આપે છે 

ત ેમાસ્ટર ક ુંભાર જેવો છે. પરુંત  જો માટી ખૂબ સખત હોય  ,તો તે તનેા ઇસ્ચ્છત સ્વરૂપ અન ેઆકારમાું વળશે નહીં .જો તે 

ખૂબ નરમ અન ેભેજવાળી હોય ,તો તે જ્યાું ક ુંભાર તનેે વાળે છે ત્યાું "સ્ટે પ ટ" માટે મક્કમતાનો અભાવ છે. 

યશાયાહ 21:1 માું નોંધ કરો: “પણ હવે  ,ઓ [શાશ્વત ,] તમે અમારા સ્પતા છો; અમે માટી છીએ  ,અને તમે અમારા ક ુંભાર ;

અને અમે બધા તારા હાથના કામ છીએ”.  

છતાું ભગવાને આપણને િરેકન ેપોતાન ું મન આપ્ય ું છે .જો કોઈ વયસ્ક્ત ભગવાન અથવા ભગવાનના માગોને સ્વીકારવાનો 

ઇનકાર કરે છે - ખોટા માટે પસ્તાવો કરવાનો અને જમણી તરફ વળવાનો ઇનકાર કર ેછે, તો ભગવાન તેન ેલઈ શકતા નથી 

અને તનેામાું ભગવાનન ું પાત્ર બનાવી શકતા નથી  .પરુંત  માનવ માટી નમ્ર હોવી જોઈએ ,સ્વેચ્છાએ ઉપજ આપવી 

જોઈએ .જો મન ષ્ય જડ થઈને પ્ર સ્તકાર કરે છે ,તો ત ેખૂબ સૂકી અન ેસખત માટી જેવો છે. ક ુંભાર તેની સાથે કશ ું કરી 

શકતો નથી  .તે આપશે નહીં અને વાળશે નહીં .ઉપરાુંત ,જો તેની પાસે ઈચ્છા ,ઉદે્દશ્ય અને સ્નશ્ચયનો એટલો અભાવ છે કે 

જ્યારે ભગવાન તેને આુંસ્શક રીતે ભગવાન જે બનવા માુંગે છે તેનામાું ઘડશે ત્યારે તે "સ્સ્થર રહેશે નહીં  "- અસ્તશય ઈચ્છ ક-

ધોવાઈ  ,નબળા ,પાત્રના મૂળનો અભાવ ,તે ક્યારયે અુંત સ ધી સહન કરશો નહીં .તે હારી જશે… .  

તે ભગવાનની પ્રામાસ્ણકતા હોવી જોઈએ ,કારણ કે આપણા બધા તેના માટ ેગુંિા ચીંથરા જેવા છે. તે સતત તને ું જ્ઞાન  ,તેની 

પ્રામાસ્ણકતા ,તેન ું પાત્ર આપણી અ ુુંિર પ્રસ્થાસ્પત કરે છે - જો આપણે તેન ેખુંતપૂવચક શોધીએ અન ેઈચ્છીએ. પરુંત  તેમાું 

અમારો ખૂબ જ મહત્વપૂણચ ભાગ છે… . 

જેમ જેમ આપણે ભગવાનના પસ્વત્ર આત્મા દ્વારા ભગવાનન ું પાત્ર પ્રાપ્ત કરીએ છીએ ,તેમ તેમ વધ ન ેવધ  ભગવાન 

આપણામાું પોતાન ેપ નુઃઉત્પાદિત કરી રહ્ા છે. 



છેવટે, પ નરુત્થાનમાું ,આપણ ેભગવાન તરીક ેહોઈશ ું - એવી સ્સ્થસ્તમાું કે જ્યાું આપણ ેપાપ કરી શકતા નથી  ,કારણ ક ે

આપણે પોતે તે સટે કય ું છે અને પાપમાુંથી પાછા ફયાચ છે અને પાપ સામે સુંઘષચ અને સુંઘષચ કયો છે અને પાપ પર સ્વજય 

મેળવયો છે.  

ભગવાનનો હેત  સ્સદ્ધ થશે! 

હા ,ઈશ્વરનો હેત  પૂરો થશે. 

ભગવાન ેનર અન ેમાિા કમે બનાવયા? 

મન ષ્યોની રચના સાથે સુંબુંસ્ધત ,ભગવાન ેતેમન ેપ રુષ અન ેસ્ત્રી કેમ બનાવયા? 

સારુું ,એક સ્પષ્ટ કારણ પ્રજનન સાથે સુંકળાયેલ ું હશ ેકારણ કે ભગવાને પ્રથમ પ રુષ અને સ્ત્રીન ેકહ્ ું હત ું: 

28 ફળિાયી બનો અને ગ ણાકાર કરો ;પૃથ્વી ભરો... (ઉત્પસ્િ 1:21). 

બાઇબલ એકિમ ચોક્કસ સુંબુંસ્ધત કારણ આપે છે: 

14 ... તમારી અને તમારી ય વાનીની પત્ની વચ્ચે  ...ત ેતમારી સાથી છે અને કરાર દ્વારા તમારી પત્ની છે .15 પરુંત  શ ું 

તેમણે તેઓને એક ન બનાવયા ,જેમાું આત્માનો અવશેષ છે? અને શા માટે એક ?ત ેઈશ્વરીય સુંતાન શોધે છે... (માલાચી 

2:11db-11 ) 

ઈશ્વરે નર અને માિા બનાવયાું જેથી કરીન ેતેઓ એક થઈ શકે અને છેવટે ઈશ્વરીય સુંતાન ઉત્પન્ન કરી શકે (િેવીકરણ માટે). 

ઈસ એ શીખવય ું: 

4 તેણ ેતેઓને ઉિર આપતાું કહ્ ુંશ ું તમે વાુંચ્ય ું નથી કે જેમણ ેતઓે“ ,ને શરૂઆતમાું બનાવયા તેણ ેતેઓન ે ‘નર અન ેસ્ત્રી’ 

બનાવયા ,5 અને કહ્ ુંઅને બે એક  ,તેની પત્ની .આ કારણથી માણસ પોતાના માબાપને છોડીન ેતેમની સાથે જોડાઈ જશે‘ ,

 ?િેહ બનશે6 તેથી ,તઓે હવે બ ેનસ્હ પણ એક િેહ છે. તેથી ભગવાને જે જોડ્ય ું છે .તેને માણસે અલગ ન થવા િો ,

(મેથ્યુ  19:1-2 ) 

પે્રસ્ષત પાઊલ ેઆને સુંબુંસ્ધત લખય ું છે કે " ,આ એક મહાન રહસ્ય છે ,પરુંત  હ ું સ્િસ્ત અને ચચચ સ્વશે બોલ ું છ ું " ( એફેસી 5 :32). 

વધ માું ,ત ેબ ેયોગ્ય રીત ેએક થવાથી પણ સ્પતા અને પ ત્ર વચ્ચેના સુંબુંધને વધ  સારી રીત ેસમજવામાું મિિ મળે છે (જ્હોન 17:20-

23). 



લગ્ન સુંબુંધ સ્પતા અને પ ત્ર વચ્ચેના સુંબુંધને સ્ચસ્ત્રત કરવામાું મિિ કરે છે (જે બુંનેન ેબાઇબલ ભગવાન તરીક ેઓળખે છે, િા .ત .

કોલોસીયન 2:2 , જે મોટાભાગના લોકો માટ ેએક રહસ્ય છે) તેમજ પ નરુત્થાન પછી રૂપાુંતદરત માનવીઓન ું શ ું થશ ે(જે બાઇબલ 

એક રહસ્ય પણ કહ ેછે ,િા.ત . 1 કોરીંથી 11:11-1 4). 

પે્રસ્ષત પાઊલ ેપે્રમની ચચાચ કરી અન ેવૈવાસ્હક સ્સ્થસ્તને લગતા કેટલાક અન્ય આધ્યાસ્ત્મક પાઠ આપ્યા: 

4 … ય વાન સ્ત્રીઓને તેમના પસ્તને પે્રમ કરવા ,તેમના બાળકોન ેપે્રમ કરવાની સલાહ આપો (દટટસ 2:1). 

22 પત્નીઓ ,પ્રભ ની જેમ તમારા પોતાના પસ્તઓન ે આધીન રહો. 23 કેમ કે પસ્ત પત્નીન ું સ્શર છે ,તેમ સ્િસ્ત પણ 

મુંડળીના વડા છે; અને તે શરીરનો તારણહાર છે .24 તેથી ,જેમ મુંડળી સ્િસ્તન ેઆધીન છે, તેમ પત્નીઓએ િરેક બાબતમાું 

પોતાના પસ્તઓને આધીન રહેવા િો. 

25 પસ્તઓ ,તમારી પત્નીઓન ેપે્રમ કરો, જેમ કે સ્િસ્તે પણ ચચચને પે્રમ કયો અને તેના માટે પોતાને અપચણ કય ું ,26 જેથી તે 

તેણીને શબ્િ દ્વારા પાણીના ધોવાથી પસ્વત્ર અને શ દ્ધ કરે ,27 જેથી તે તેણીને પોતાની જાતને એક ભવય ચચચ રજૂ કરે ,

નહીં. િાગ અથવા કરચલીઓ અથવા એવી કોઈ વસ્ત  હોય  ,પરુંત  ત ેપસ્વત્ર અને િોષરસ્હત હોવી જોઈએ . ( એફેસી 1:22-

27) 

નર અને માિા બનાવવાન ું બીજ ું  કારણ એ હત ું ક ેઆ જીવનમાું શારીદરક સ્ભન્નતા હોવા છતાું ,ય ગલોન ેઈસ  સાથે મળીને મસ્હમા મળે 

ત ેશક્ય બનાવવ ું (રોમન્સ 1:12-17 ) .સાથે મળીન ેકામ કરવ ું (ઉત્પસ્િ 1:21 ; સભાસ્શિક 4:9-12) અને આ જીવનમાું એકસાથે 

િ ુઃખ સહન કરવ ું એ પણ પ રુષ -સ્ત્રી ય ગલો મ ુાટ ેયોજનાનો ભાગ હતો (રોમન્સ 8:16-17). 

ચાલો ઇસ્તહાસમાુંથી કેટલાક પાઠ પણ જોઈએ: 

30 સ્વશ્વાસથી યરીખોની િીવાલો સાત દિવસ સ ધી ઘેરાઈ ગયા પછી પડી ગઈ .31 સ્વશ્વાસથી વેશ્યા રાહાબે સ્વશ્વાસ ન 

કરતા લોકો સાથે નાશ પામ્યો ન હતો ,જ્યાર ેતેણીએ જાસસૂોન ેશાુંસ્તથી પ્રાપ્ત કયાચ હતા. 32 અને હ ું વધ  શ ું કહ ું ?કારણ કે 

સ્ગદિયોન અન ેબારાક અન ેસેમસન અન ે સ્યફતાહ, ડેસ્વડ અને શમૂએલ અને પ્રબોધકો સ્વશે કહવેાનો સમય મને સ્નષ્ફળ 

જશ ે:33 જેમણે સ્વશ્વાસ દ્વારા રાજ્યોને વશ કયાચ ,ન્યાયીપણાન ું કામ કય ું, વચનો મેળવયા ,લસુંહોના મોં બુંધ કયાચ ,34 લહુંસા 

શાુંત કરી .અસ્ગ્ન, તલવારની ધારથી બચી ગયો  ,નબળાઈન ેકારણ ેમજબૂત બન્યો ,ય દ્ધમાું બહાિ ર બન્યો ,એસ્લયન્સની 

 .સેનાને ઉડાડવા તરફ વનયો35 સ્ત્રીઓએ તેમના મૃતકોને ફરીથી જીસ્વત કયાચ .અન્યોન ેયાતના આપવામાું આવી હતી, 

છૂટકારો સ્વીકાયો ન હતોજેથી તેઓ વધ  સારા પ નરુત્થાન મેળવી , શક ે.36 હજ  પણ અન્ય લોકો પર મશ્કરી અન ેકોરડા  ,

હા, અને સાુંકળો અને કિેની અજમાયશ હતી  .37 તેઓન ેપથ્થરમારો કરવામાું આવયો ,તેઓન ેબે ભાગમાું કરવત કરવામાું 

આવી, લલચાવવામાું આવયા  ,તલવારથી માયાચ ગયા .તેઓ ઘેટાું અન ેબકરીના ચામડીમાું ભટકતા હતા ,સ્નરાધાર ,પીદડત ,

પીદડત હતા  -જેમાુંથી 38 સ્વશ્વ લાયક ન હતા .તેઓ રણ અન ેપવચતોમાું, ગ ફાઓ અને પૃથ્વીની ગ ફાઓમાું ભટકતા હતા .

39 અને આ બધા ,સ્વશ્વાસ દ્વારા સારી સાિી પ્રાપ્ત કયાચ પછી, વચન પ્રાપ્ત ન થય ું ,40 ઈશ્વરે આપણા માટે કુંઈક સારુું 

પ્રિાન કય ું છે ,જેથી તેઓ આપણાથી અલગ ન થાય. (હેબ્રી 11:10-10 ) 



પ રુષો અને સ્ત્રીઓ બુંનેને સ્વશ્વાસ હતો અને તેઓ વચનોના વારસિાર હતા - સમાન રીત.ે અને સ્ત્રી અને પ રૂષ બુંનેને સુંપૂણચ 

બનાવવાના છે  .અને આ આપણા માટ ેવધ  સારુું રહેશે.  

કયા હતે  થી? 

સમગ્ર અનુંતકાળ િરસ્મયાન અનન્ય રીતે પે્રમ આપવા માટે. 

પે્રસ્ષત પાઊલ ેસ્િસ્તીઓને (અન ેમાત્ર પદરણીત ય ગલોન ેજ નહીં) લખય ું તેમ: 

12 અને ભગવાન તમને એકબીજા પ્રત્ય ેઅન ેબધા માટ ેપ્રમેમાું વધારો અન ેસમદૃ્ધ બનાવ ે... (1 થેસ્સાલોનીકી 1:12) 

પ રુષ હોય કે સ્ત્રી, મન ષ્યનો હેત  પે્રમ આપવાનો હોય છે. બધાન ેપે્રમ વધારવાથી અનુંતકાળ વધ  સારુું બનશ.ે 

મન ષ્યન ેશ ું થય ું? 

જ્યાર ેઈશ્વર ેસૌપ્રથમ મન ષ્યોન ેબનાવયા, ત્યાર ેતેમણે તેમન ેઆશીવાચિ આપ્યા (ઉત્પસ્િ 1:28). તેણ ેએમ પણ કહ્ ું કે તેણ ેજે 

બનાવય ું ત ે(માણસો સસ્હત) "ખૂબ જ સારુું" હત ું (ઉત્પસ્િ 1:31). 

વધ માું, નોંધ લો કે બાઇબલ ખાસ શીખવ ેછે: 

29 … કે ઈશ્વરે માણસન ેસીધો બનાવયો છે, પરુંત  તેઓએ ઘણી યોજનાઓ શોધી છે. (સભાસ્શિક 7:29) 

ઈડન ગાડચનમાું, ઈશ્વરે પ્રથમ સાચા મન ષ્યો-આિમ અને ઈવ (ઉત્પસ્િ 3:20) - તેઓન ેખરખેર જોઈતી િરેક વસ્ત  આપી. 

તેઓન ેસ્વચ્છ અન ેસ ખિ વાતાવરણ, ખોરાક અને કુંઈક કરવાન ું હત ું (ઉત્પસ્િ 2:8-24). તેઓ મૂળભૂત રીત ેસત્ય દ્વારા જીવતા 

હતા. 

પરુંત  ત્યાું એક અનશ્ય આધ્યાસ્ત્મક સ્વશ્વ પણ છે જે મોટાભાગના લોકો માટ ેરહસ્ય છે. ત્યાું એક અનશ્ય િેત્ર છે જેમાું એન્જલ્સનો 

સમાવેશ થાય છે. બાઇબલ બતાવ ેછે કે મન ષ્યન ું સજચન થય ું ત ેપહેલાું ત્રીજા િતૂોએ બળવો કયો અન ેહવે શેતાન તરીક ેઓળખાતા 

શત્ર ન ું અન સરણ કય ું (પ્રકટીકરણ 12:4). 

સમય જતાું, શેતાન (cf. પ્રકટીકરણ 12:9) સાપ તરીક ેિેખાયો. પછી તેણ ેહવાન ેકહ્ ું કે ભગવાન તેમન ેરોકી રહ્ા છે (ઉત્પસ્િ 

3:1,4-5). 

સાપે તેની ધૂતચતાથી હવાન ેછેતયો (2 કોરીંથી 11:3). શેતાન ેહવાન ેકહ્ ું કે ઈશ્વરના શબ્િ પર સ્વશ્વાસ ન કરો (ઉત્પસ્િ 3:2-4). 

તેણ ેઇવની અુંગત વાસનાઓ અન ે સ્મથ્યાસ્ભમાનન ેઅપીલ કરી અને તેણીએ ભગવાનની આજ્ઞા તોડી અને તેના બિલે શેતાનન ું 

સાુંભળવાન ું પસુંિ કય ું (ઉત્પસ્િ 3:6a). તેનો પસ્ત આિમ ત્યાું હવા સાથે હતો, અન ેતેણ ેનક્કી કય ું કે તેણ ેપાપ કરવ ું જોઈએ અને 

તેની સાથે રહેવ ું જોઈએ (ઉત્પસ્િ 3:6b). 



સજટાકીય િાખલ: માનવ િીધાચય ષ્ય 

સ્જનેસ્સસના પ સ્તકના પ્રથમ પાુંચ પ્રકરણો પછી, જ્યાું આપણે કેટલાક લોકોન ે900 વષચથી વધ  જીવતા જોઈએ છીએ. 

તો શા માટ ેઆિમ અને ન હ જેવા શરૂઆતના લોકો આટલા લાુંબા સમય સ ધી જીવયા? 

યહૂિી ઇસ્તહાસકાર જોસેફસ ેિાવો કયો હતો કે આુંસ્શક રીત ેઆ એટલા માટ ેહત ું કારણ કે ભગવાન પાસ ેતેમના માટે 

ખોરાક "ફીટર" હતો તેમજ તેમન ેપ્રારુંસ્ભક તકનીકો સ્વકસાવવા માટે સમય આપવામાું આવયો હતો (પ્રાચીન પ સ્તક 1, 

3:9). 

િેખીતી રીત,ે તેમ છતાું, એક કારણ એ હત ું ક ેઈશ્વર ેલોકોન ેપહેલાું લાુંબ  જીવન જીવવાની મુંજૂરી આપી હતી જેથી કરીન ે

તેઓ પાપના પદરણામોન ે સારી રીત ે જોઈ શક ે અને ઈશ્વરના માગોથી અલગ રહી શક.ે ત ે સમય,ે પ્રિૂષણની અસરો, 

ઉિાહરણ તરીક,ે 21 મી સિીમાું જેટલી ઝડપથી સ્પષ્ટ િેખાતી નથી . વધ માું, લાુંબ  આય ષ્ય તેમને સામાસ્જક અન ેઅન્ય 

સમસ્યાઓન ેવધ  સારી રીત ેજોવામાું મિિ કરી શક્ય ું હોત જે માનવો પોતાન ેભોગવતા હતા. 

તેઓ જોશે ક ેમન ષ્યો સ્વશ્વન ેવધ  સારુું બનાવતા નથી. તેથી, તેઓન ું પ નરુત્થાન થયા પછી (પ્રકટીકરણ 20:11-12), 

તેઓ ઈશ્વરના માગે ન જવાની ભૂલોન ેવધ  સારી રીત ેસમજશે. 

પછીની પેઢીઓએ મહાપ્રલય જોયો હશ ે(ત ેઘણા સમાજોના ઐસ્તહાસ્સક રેકોડચમાું છે) તેમજ સાચા અથચમાું ઈશ્વરના માગે 

જીવવાના સ્વરોધમાું શેતાનના સ્નિેશન ેઅન સરીન ેમાનવજાત પર વધ  નકારાત્મક અસરો જોવા મળી હશ.ે 

ઈશ્વરે નક્કી કય ું કે પછીની પેઢીઓ માટ ેટૂુંક ું જીવન જીવવ ું વધ  સારુું છે, સામાન્ય રીત ેકહીએ તો , અન ેટૂુંકા ગાળા માટે 

પીડાય છે. ઈશ્વરની યોજના િ ુઃખ ઘટાડવાની છે (સીએફ. સ્વલાપ 3:33). 

શતેાન અન ેતનેા રાિસોન ું રહસ્ય 

પરુંત , માત્ર ઈવ જ છેતરાઈ ન હતી. ન્યૂ ટેસ્ટામેન્ટ કહે છે કે "જૂનાનો ત ેસપચ" "શેતાન અને શેતાન કહેવાય છે, જે સમગ્ર સ્વશ્વને 

છેતર ેછે" (પ્રકટીકરણ 12:9). 

ઇસ એ શીખવય ું કે શેતાન જૂઠો હતો અન ેજૂઠાણાનો સ્પતા (જ્યોન 8:44) હતો. 

મૂળરૂપે, શેતાનન ેલ્ય સ્સફર તરીક ેઓળખવામાું આવતો હતો (યશાયાહ 14:12), જેનો અથચ થાય છે "પ્રકાશ વાહક." ત ે"કરૂબ" હતા 

(એઝેકીલ 28:14). એક કરૂબ એ પાુંખવાળ ું િેવિૂત છે જેની ભૂસ્મકામાું ભગવાનની િયા બેઠકનો સમાવેશ થાય છે (એક્ઝોડસ 

25:18-20; એઝેકીલ 28:14,16). 

લ્ય સ્સફર મૂળભૂત રીત ેસુંપૂણચ (cf. એઝેકીલ 28:15) અન ેઆકષચક અસ્સ્તત્વ (cf. એઝેકીલ 28:17) તરીક ેબનાવવામાું આવયો હતો. 

પરુંત  ત ેપૂણચતા ટકી ન હતી (એઝેકીલ 28:15). 



ભગવાન ેલ્ય સ્સફર અન ેએન્જલ્સ બનાવયા, પરુંત , એક અથચમાું, તેમનામાું પાત્રની રચના ન થાય ત્યાું સ ધી તેમની રચના પૂણચ થઈ ન 

હતી. હવ ેભગવાન તરત જ પાત્રન ેએકમાું મૂકી શકતા નથી - જો તેણે આમ કય ું હોય, તો મૂળભૂત રીત ેત ેઅમ ક પ્રકારનો "કમ્પ્ય ટર-

સ્નયુંસ્ત્રત" રોબોટ બનાવશ.ે આ આત્માની સાથે સાથે મન ષ્યો માટે પણ સાચ ું છે. 

જો ઈશ્વરે દફયાટ દ્વારા તરત જ પ્રામાસ્ણક પાત્રન ું સજચન કય ું હોત, તો ત્યાું કોઈ પાત્ર ન હોત, કારણ કે પાત્ર એ વયસ્ક્તની અલગ 

અસ્સ્તત્વની િમતા છે, જે સત્યના પોતાના જ્ઞાનમાું આવ ે છે, અને તેન ેપોતાન ું બનાવ ે છે. સ્નણચય, અન ેખોટાન ેબિલે સાચાન ે

અન સરવાની ઇચ્છા. અને બનાવેલ વયસ્ક્તએ ત ેસ્નણચય લેવો જ જોઇએ. બીજા શબ્િોમાું કહીએ તો, વયસ્ક્ત, માનવ અથવા િેવિતૂ, 

તેની/તેણી/તેની પોતાની રચનામાું ભાગ ધરાવ ેછે. 

આ મોટાભાગના લોકો માટે એક રહસ્ય છે કારણ કે થોડા લોકો આન ેસુંપૂણચપણ ેસમજી શક્યા છે. 

કૃપા કરીન ેસમજો કે બાઇબલ બતાવ ે છે કે, ઈડન ગાડચનમાું બનેલી ઘટના પહેલા, શેતાન "તેના માગોમાું સુંપૂણચ" હતો (એઝેકીલ 

28:11-15a), પરુંત  પછી ત ે અસ્ભમાન અન ે અન્યાયન ે વશ થઈ ગયો અન ે તેન ે નીચ ે ફોકી િેવામાું આવયો. પૃથ્વી (એઝેકીલ 

28:15b-17; યશાયાહ 14:12-14). ત ે ન્યાયી ચાદરત્ર્યન ું યોગ્ય રીત ે સ્નમાચણ કરવાન ે બિલે ઈશ્વરનો સ્વરોધી (શેતાન એટલે 

સ્વરોધી) બન્યો. 

તેમનો બળવો એ એક કારણ હત ું કે ઉત્પસ્િ 1:1 ની પ્રારુંસ્ભક રચના પછી, અરાજકતા હતી અન ેપૃથ્વી ઉત્પસ્િ 1:2 માું "ઉજ્જડ" 

(ISV, GNB) બની ગઈ હતી. તેથી ભગવાન પછી "પૃથ્વીના ચહેરાન ે નવીકરણ" કરવા ગયા (ગીતશાસ્ત્ર 104:30), જેમાું 

"પ નુઃસજચન" િરસ્મયાન તેમણ ેજે વસ્ત ઓ કરી હતી ત ેબનાવવાનો સમાવેશ થાય છે (ઉત્પસ્િ 1:3-31; 2:1-3). 

શા માટે ત ેકોઈપણ મહત્વ ધરાવ ેછે? 

ઠીક છે, નવીકરણ ("પ નુઃસજચન"), બતાવ ેછે કે શેતાન જેનો નાશ કરી શક ેછે તેન ેભગવાન ઠીક કરી શક ેછે. શાસ્ત્રો િશાચવ ેછે કે 

ભગવાનની ભસ્વષ્યમાું ત ેકરવાની યોજના છે (િા.ત. 3:19-21; ઇસાઇઆહ 35:1-2). 

હજ  પણ વધ  ધ્યાનમાું લો કે બાઇબલ શીખવ ેછે કે લ્ય સ્સફર "સુંપૂણચતાનો સીલ, શાણપણથી ભરેલો અને સ ુંિરતામાું સુંપૂણચ" હતો 

(એઝેકીલ 28:12). 

એક િેવિતૂ તરીક,ે લ્ય સ્સફરન ેશારીદરક ભરણપોષણની જરૂર નહોતી. 

લ્ય સ્સફર પાસ ેત ેબધ ું હત ું. 

તેમ છતાું, તેણ ેપાપ કય ું (જેમ કે 2 પીટર 2:4 મ જબ કેટલાક અન્ય િૂતોએ કય ું હત ું) અન ેતેની સાથે ત્રીજા િૂતોન ેપૃથ્વી પર ખોચી 

લીધા (પ્રકટીકરણ 12:4) (એન્જલ્સનો પછીથી 1 કોરીંથી 6 મ જબ ભગવાનના લોકો દ્વારા ન્યાય કરવામાું આવશ:ે 3). 



લ્ય સ્સફર અન ેતેના બળવોએ બતાવય ું કે "બધ ું હત ું" એવા માણસો પણ વસ્ત ઓન ેવધ  ખરાબ કરવાનો પ્રયાસ કરવા બળવો કરી શક ે

છે. અને પછીથી, તેણ ેપ્રથમ મન ષ્યોન ેપણ ભગવાન સામે બળવો કરવા માટ ે"બધ ું હત ું" મનાવય ું (ઉત્પસ્િ 3:1-6). 

તેથી, આ બતાવવામાું મિિ કર ેછે કે જો ઈશ્વરે મન ષ્યોન ેતેઓની જરૂર હોય ત ેબધ ું જ આપ્ય ું હોય, જેથી કોઈ ગરીબી ન રહે, કે 

ઈશ્વરીય પાત્ર સ્વના, લોકો હજી પણ પોતાન ેઅન ેબીજાઓ માટે સમસ્યાઓ ઊભી કરશ.ે 

શા માટ ેઈશ્વર શતેાનન ેછેતરવા િ ેછે ? 

શ ું શેતાનના બળવાથી ઈશ્વરની યોજના સ્નષ્ફળ થઈ? 

ના. 

પરુંત  શ ું બાઇબલ બતાવત ું નથી કે શેતાન, "હવાના શસ્ક્તનો રાજક માર" (એફેસી 2:2), તેના સ્વાથ  અન ેઅવજ્ઞાકારી સુંિેશાન ું 

પ્રસારણ કર ેછે? શ ું શેતાન એ "આ ય ગના િેવ" તરીક ેમોટાભાગની માનવતાના મનન ે"આુંધળા" નથી કયાચ (2 કોરીંથી 4:4)? 

હા અને હા. 

શ ું બાઇબલ શીખવત ું નથી કે શેતાન શેતાન “આખી િ સ્નયાન ેછેતર ેછે” (પ્રકટીકરણ 12:9)? 

હા. 

તો પછી, ઈશ્વર ેશા માટ ેશેતાન અન ેતેના િૂતોન ેલોકોન ેછેતરવા અને પૃથ્વી પર અન્ય સમસ્યાઓ ઊભી કરવા આવવા િીધા? 

કારણો એક િુંપસ્ત છે. 

પે્રસ્ષત પાઊલ ેઆપણા સમયન ે"આ વતચમાન િ ષ્ટ ય ગ" (ગલાટીયન 1:4) કહ્ો, જે આવનારા વધ  સારા ય ગન ેસૂચવ ેછે. 

જો કે, શેતાનન ેઆપણા ય ગ િરસ્મયાન તેની કોઈપણ શસ્ક્ત શા માટ ેમાન્ય છે કારણ કે તેણ ેઅગાઉ ભગવાનન ેનકાયો હતો? 

શેતાનનો પ્રભાવ આપણને પાઠ શીખવામાું મિિ કર ેછે, અન ેઘણીવાર ત ેહાજર ન હોય તેના કરતાું વધ  ઝડપથી ચાદરત્ર્ય ઘડવામાું 

મિિ કર ેછે. ઝડપી, જેથી આપણે પ્રસ્તકાર કરીન ેન્યાયી ચાદરત્ર્ય પર કાબ  મેળવી શકીએ અને સાથે સાથે ખોટા રસ્ત ેજવાના ફળ પણ 

ઝડપથી જોઈ શકીએ. િરેક વખત ેજ્યાર ેતમે પાપનો પ્રસ્તકાર કરો છો ત્યાર ેતમે આધ્યાસ્ત્મક રીત ેમજબૂત થશો. 

અમ ક સમય ેમ શ્કેલ હોવા છતાું, આ પ્રવેગક એકુંિર ેઓછી પીડામાું પદરણમે છે. 

ચાલો અમ ક બાબતોનો સ્વચાર કરીએ જે આન ેસમજાવવામાું મિિ કર ેછે. 



કાબચનન ેકોલસાના ટ કડાની જેમ ધ્યાનમાું લો. ત ેપ્રમાણમાું સરળતાથી તૂટી શક ે છે, પરુંત  એકવાર ત ેભાર ેિબાણ હેઠળ આવે ત ે

હીરામાું ફેરવાઈ શક ેછે - જે ક િરતી પિાથોમાું સૌથી સખત છે. તેથી, નબળા િબાણ દ્વારા મજબૂત બન ેછે. બાઇબલ શીખવ ેછે કે 

સ્િસ્તીઓ, સ્વશ્વમાું નબળા હોવા છતાું (1 કોરીંથી 1:26-29), 1 કોરીંથી 3:12 મ જબ શ દ્ધ સોના, ચાુંિી અથવા કકુંમતી પથ્થરો 

જેવા શ દ્ધ હોવા જોઈએ. 

આગળ, કલ્પના કરો ક ેતમે કોઈ ભાર ેવસ્ત ન ેિૂર કરવા માુંગો છો જેને તમે ઉપાડી શકતા નથી. તમે ભાર ેપિાથચન ેજોઈ શકો છો, 

પરુંત  ત ેતેન ેખસેડશ ેનહીં. તમે તમારા હાથન ેિરરોજ વીસ સ્મસ્નટ ક ેતેથી વધ  નમાવી શકો છો અને ત ેતમારા હાથને થોડો મજબૂત 

બનાવી શક ેછે-પરુંત  બહ  વધાર ેનહીં-અથવા કિાચ કોઈ ફરક પડવામાું વષો અન ેવષો લાગી શક ેછે. 

અથવા તમે હેન્ડલ કરી શકો તેવા ભાર ેવજન સાથે વકચઆઉટ કરી શકો છો. તેમન ેઉપાડવા એ ફક્ત તમારા હાથ ઉપાડવા કરતાું વધ  

મ શ્કેલ હશ.ે 

જો ક,ે વજન ઉપાડવાથી તમારા હાથન ેફક્ત વાળવા કરતાું વધ  મજબૂત બનશ ેનહીં, આ પ્રકારની કસરત તમારા હાથને વધ  ટૂુંકા 

પિાથચ પર કાબ  મેળવવા માટે પૂરતો મજબૂત બનાવવા માટ ેજરૂરી સમય પણ બનાવશ.ે 

હવે તે ધ્યાનમાું લો: 

1962 માું, સ્વક્ટર અન ેસ્મલ્રેડ ગોજઝેલ 413 "પ્રસ્સદ્ધ અન ેઅપવાિરૂપે હોસ્શયાર લોકો" નો એક છતી કરતો અભ્યાસ 

પ્રકાસ્શત કયો જેને ક્રેડલ્સ ઓફ એસ્મનન્સ કહેવાય છે. આ બધા ઉત્કૃષ્ટ લોકોના જીવનમાું શ ું સામાન્ય થે્રડ ચાલી શક ેછે, 

આવી મહાનતા શ ું છે ત ેસમજવા માટ ેતેઓએ વષો સ્વતાવયા. 

આશ્ચયચજનક રીત,ે સૌથી ઉત્કૃષ્ટ હકીકત એ હતી કે વચ્ય ચઅલ રીત ેત ેબધા, 392, તેઓ કોણ છે ત ેબનવા માટ ેખૂબ જ 

મ શ્કેલ અવરોધોન ેિૂર કરવા પડ્યા. (હોલી સ્વેટ, દટમ હેન્સેલ, 1987, વડચ બ ક્સ પસ્બ્લશર, પૃષ્ઠ 134) 

શા માટે શેતાન છે તેની સાથે આ ઉિાહરણોનો શ ું સુંબુંધ છે? 

શેતાનન ેમાનવજાતન ેલલચાવવાનો પ્રયાસ કરવાની મુંજૂરી આપવી એ અસ્નવાયચપણ ેઆપણી પોતાની ખામીઓન ેિૂર કરવામાું અને 

ભગવાનની સહાયથી ન્યાયી પાત્ર સ્વકસાવવા સિમ બનવાની પ્રદક્રયાન ેઝડપી બનાવ ે છે (દફસ્લપીયન 4:13; જેમ્સ 4:7). જેન ું 

અુંસ્તમ પદરણામ એ છે કે લોકો શક્ય તેટલી ઝડપથી અન ેઓછામાું ઓછી વેિનાન ેિૂર કરી શકશે (સીએફ. સ્વલાપ 3:33; 1 પીટર 

4:12-13 ; 3 જોન 2). 

અન ેજો ભગવાન તમન ેઆ ય ગમાું બોલાવ ેછે, તો ત ેતમને શેતાન અથવા સ્વસ્વધ વાસનાઓ દ્વારા લલચાવવા િેશ ેનહીં જે તમે 

સ્નયુંસ્ત્રત કરી શકો છો (1 કોરીંથી 10:13). 

શેતાન અને સ્વસ્વધ પ્રલોભનોનો પ્રસ્તકાર કરવાથી તમે આધ્યાસ્ત્મક રીત ેમજબૂત બન ેછે (જેમ્સ 1:12, 4:7) અને ભસ્વષ્યમાું અન્ય 

લોકોન ેમિિ કરવામાું તમન ેમિિ કરશ ે(cf. 1 જ્હોન 4:21). શેતાન ઇચ્છતો નથી કે તમે ઈશ્વરના શબ્િના સત્ય પર સ્વશ્વાસ કરો. 



સત્યન ું રહસ્ય 

કસે્મ્બ્રજ દડક્શનરી 'સત્ય'ન ેનીચ ેપ્રમાણ ેવયાખયાસ્યત કર ેછે : 

સત્ય એ પદરસ્સ્થસ્ત, ઘટના અથવા વયસ્ક્ત સ્વશનેી વાસ્તસ્વક હકીકતો: 

સત્ય એ કુંઈક છે જે ખરખેર સચોટ છે. છતાું, દફલસફૂો, સામાન્ય લોકો અન ેનતેાઓ સત્ય સ્વશ ેલાુંબા સમયથી આશ્ચયચ પામ્યા છે. 

તો, ચાલો જોઈએ ક ેકસે્મ્બ્રજ દડક્શનરી કવેી રીત ે'ઔપચાદરક' સત્યન ેવયાખયાસ્યત કર ેછે: 

એક હકીકત અથવા સ્સદ્ધાુંત જે મોટાભાગના લોકો દ્વારા સાચ ું માનવામાું આવ ેછે: 

પરુંત  ઉપરોક્ત ચોક્કસપણ ેહુંમશેા સાચ ું હોત ું નથી. અન ેઘણાન ેત ેલાુંબા સમયથી સમજાય ું છે. તમે છતાું, ઘણા "ઔપચાદરક" સત્યન ે

વાસ્તસ્વકતા માન ેછે અન ેવાસ્તસ્વક સત્યની જેમ સ્નરપિેતાન ેસ્વીકારતા નથી. પરુંત  માન્યતાઓ, વયસ્ક્તગત અથવા સામસૂ્હક, ઘણી 

વખત સાચી હોતી નથી. બાઇબલ એવા લોકો સામ ેચતેવણી આપ ેછે ક ેજેઓ ખરખેર, ઈશ્વરની જગ્યાએ મન ષ્યોની સલાહ લ ેછે 

(યશાયાહ 30:1; 65:12બી). પાપ એક પદરબળ છે (cf. યશાયાહ 59:2a). 

ઈસ  સાથ ેવાત કરતી વખત,ે રોમન પ્રીફકે્ટ પોસ્ન્ટયસ સ્પલાત ેસત્ય સ્વશ ેપછૂય ું: 

37 તથેી સ્પલાત ેતને ેકહ્ ું, "તો પછી ત ું રાજા છે?" 

ઈસ એ જવાબ આપ્યો, “તમ ેસાચ ું કહો છો ક ેહ ું રાજા છ ું. આ કારણ માટ ેમારો જન્મ થયો છે, અન ેઆ જ કારણસર હ ું 

િ સ્નયામાું આવયો છ ું, જેથી હ ું સત્યની સાિી આપ ું. િરકે વયસ્ક્ત જે સત્યનો છે ત ેમારો અવાજ સાુંભળ ેછે.” 

38 સ્પલાત ેતને ેકહ્ ું, “સત્ય શ ું છે?” અન ેજ્યાર ેતણે ેઆ કહ્ ું, ત્યાર ેત ેફરીથી યહૂિીઓ પાસ ેગયો, અન ેતઓેન ેકહ્ ું, "મન ે

તનેામાું કોઈ િોષ િખેાતો નથી." (જ્હોન 18:37-38) 

સ્પલાત ેિખેીતી રીત ેસત્ય સ્વશ ેઘણી િલીલો સાુંભળી હતી અન ેતારણ કાઢય ું હત ું ક ેકોઈ તને ેયોગ્ય રીત ેવયાખયાસ્યત કરી શકત ું નથી. 

જ્યાર ેઈસ એ સ્પલાતના છેલ્લા પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો ન હતો, ત્યાર ેએવ ું લાગ ેછે ક ેસ્પલાત જવાબની અપેિા રાખતો ન હતો. 

પરુંત  ઈસ એ કહ્ ું ક ેસત્યના લોકો તને ેસાુંભળશ.ે 

સ્પલાતન ેમનયાના થોડા સમય પહલેાું, જ્હોન ેનોંધ્ય ું ક ેઈસ એ સત્ય શ ું હત ું ત ેકહ્ ું: 

17 તમારા સત્ય દ્વારા તઓેન ેપસ્વત્ર કરો. તમારી વાત સત્ય છે. (જ્હોન 17:17) 

બાઇબલ, એ પણ શીખવ ેછે ક ેભગવાન જૂઠ ું બોલી શકતા નથી (હબે્રી 6:18, ટાઇટસ 1:2). 



તથેી, એવ ું સ્નષ્કષચ પર આવી શક ેછે ક ેભગવાન જે કહ ેછે ત ેસત્ય છે. 

હવ,ે આન ેપદરપત્ર તકચ તરીક ેગણવામાું આવશ,ે ખાસ કરીન ેજેઓ બાઇબલન ેસત્ય તરીક ેસ્વીકાર ેછે. જો ક,ે એકવાર તમ ેસાસ્બત 

કરો ક ેભગવાન છે અન ેતનેો શબ્િ સાચો છે (અન ેઅમારી પાસ ેપ સ્તકો છે, જેમ ક ેઈશ્વરન ું અસ્સ્તત્વ તાર્કચક છે અન ેસાસ્બતી છે ક ે

ઈસ  ત ેમસીહા છે જે ત ેકર ેછે), પછી ત ેતાર્કચક છે ક ેભગવાનનો શબ્િ સાચ ું શ ું છે તને ું મલૂ્યાુંકન કરવા માટને ું ધોરણ છે. 

અસત્ય એ એવી વસ્ત  છે જે સત્યનો સ્વરોધ કર ેછે. તથેી, સુંઘષચમાું કુંઈક ભગવાનનો મૂળ પ્રદેરત શબ્િ સાચો નથી, પછી ભલને ેકટેલા 

લોકો તને ેમાનવાનો િાવો કર.ે 

ઘણા માન ેછે ક ેતઓેએ “તમેના અુંતરાત્માન ેમાગચિશચન આપવ ું જોઈએ.” પરુંત  ઈશ્વરના આત્મા સ્વના, િસૈ્હક મન સત્યન ેજોઈએ ત ે

રીત ેપારખી શકત ું નથી (1 કોરીંથી 2:14) કારણ ક ેહૃિય અત્યુંત િ ષ્ટ હોઈ શક ેછે (યર્મચયા 17:9). 

એ પણ ધ્યાનમાું લો ક ેઈસ એ કહ્ ું: 

4 … "ત ેલખલે ું છે ક,ે 'માણસ ફક્ત રોટલીથી જીવશ ેનહીં, પરુંત  ભગવાનના મ ખમાુંથી નીકળતા િરકે શબ્િથી જીવશ.ે'" 

(મથે્ય  4:4) 

ઈશ્વર ેબનાવલેી વસ્ત ઓમાુંથી માણસો રોટલી બનાવ ેછે. પરુંત  જીવવાનો ખરો માગચ ઈશ્વરના વચનન ેઅન સરીન ેછે. 

પ્રદેરત પાઊલ ેલખય ું: 

13 એ માટ ેઅમ ેપણ ઈશ્વરનો અસ્વરત આભાર માનીએ છીએ, કારણ ક ેજ્યાર ેતમ ેઅમારી પાસથેી સાુંભળલેી ઈશ્વરની 

વાત સ્વીકારી, ત્યાર ેતમ ેતને ેમાણસોના વચન તરીક ેનસ્હ, પણ સત્યમાું, ઈશ્વરના વચન તરીક ેસ્વીકાય ું, જે અસરકારક 

રીત ેપણ છે. તમારામાું કામ કર ેછે જેઓ માન ેછે. 14. કેમ ક ેભાઈઓ, તમ ેસ્િસ્ત ઈસ માું યહૂદિયામાું આવલેી ઈશ્વરની 

મુંડળીઓન ું અન કરણ કરનારા બન્યા છો. (1 થસે્સાલોનીકી 2:13-14a). 

 7 ... સત્યનો શબ્િ, (2 કોરીંથી 6:7) 

13 તમ ેસત્યના વચન સાુંભનયા પછી, તમારા મ સ્ક્તની સ વાતાચ સાુંભનયા પછી તમ ેપણ તમેનામાું સ્વશ્વાસ કયો; (એફસેી 

1:13) 

5 ... ત ેઆશા જે તમારા માટ ેસ્વગચમાું રાખવામાું આવી છે, જેના સ્વશ ેતમ ેપહલેા સ વાતાચના સત્યના શબ્િમાું સાુંભનય ું 

છે, (કોલોસીયન્સ 1:5) 

સત્ય મોટાભાગના લોકો માટ ેએક રહસ્ય છે , કારણ ક ેમોટાભાગના લોકો ભગવાનના સાચા શબ્િ પર સુંપણૂચ સ્વશ્વાસ કરતા નથી 

(સીએફ. કોલોસીઅન્સ 1:5,-6,25 -27 ; 1 થસે્સાલોનીઅન્સ 2:13) અથવા ગોસ્પલેના ઘણા સારા સમાચારન ેસમજતા નથી 

મ સ્ક્ત. સૌથી વધ  સ્વશ્વાસ અન્ય મન ષ્યો પર છે, જેઓ પોત ેશતેાન દ્વારા છેતરાયા છે (પ્રકટીકરણ 12:9). ઈસ એ કહ્ ું: 



8 “આ લોકો તમેના મોંથી મારી નજીક આવ ેછે, અન ેતમેના હોઠથી મન ેમાન આપ ેછે, પણ તઓેન ું હૃિય મારાથી િરૂ છે. 9 

અન ેસ્નરથચક તઓે મારી ઉપાસના કર ેછે, માણસોની આજ્ઞાઓન ેસ્સદ્ધાુંતો તરીક ેશીખવ ેછે. (મથે્ય  15:8-9) 

ઈશ્વરના શબ્િ કરતાું અન્ય મન ષ્યોમાું વધ  સ્વશ્વાસ રાખવાથી વયથચ પજૂા થાય છે અન ેલોકોન ેસત્યથી િરૂ લઈ જાય છે. 

છતાું સત્ય જાણી શકાય છે. 

પ્રદેરત જ્હોન ેલખય ું: 

31 પછી ઈસ એ તમેના પર સ્વશ્વાસ કરનારા યહૂિીઓન ેકહ્ ું, “જો તમ ેમારા વચનમાું રહશેો, તો તમ ેખરખેર મારા સ્શષ્યો 

છો. 32 અન ેતમ ેસત્યન ેજાણશો, અન ેસત્ય તમન ેમ ક્ત કરશ.ે” (જ્હોન 8:31-32) 

46 … અન ેજો હ ું સાચ ું કહ ું તો તમ ેમારા પર કેમ સ્વશ્વાસ નથી કરતા? 47 જે ઈશ્વરનો છે ત ેઈશ્વરના શબ્િો સાુંભળ ેછે; 

તથેી તમ ેસાુંભળતા નથી, કારણ ક ેતમ ેઈશ્વરના નથી. (જ્હોન 8:46-47) 

37 … હ ું િ સ્નયામાું આવયો છ ું, જેથી હ ું સત્યની સાિી આપ ું. િરકે વયસ્ક્ત જે સત્યનો છે ત ેમારો અવાજ સાુંભળ ે છે 

(જ્હોન 18:37). 

6 જો આપણ ેકહીએ ક ેઆપણી તમેની સાથ ેસુંગત છે, અન ેઅુંધકારમાું ચાલીએ છીએ, તો આપણ ેજૂઠ ું બોલીએ છીએ 

અન ેસત્યન ું પાલન કરતા નથી. 7 પણ જો આપણ ેપ્રકાશમાું ચાલીએ તમે ત ેપ્રકાશમાું છે, તો આપણી એકબીજા સાથ ેસુંગત 

છે, અન ેતમેના પ ત્ર ઈસ  સ્િસ્તન ું લોહી આપણન ેસવચ પાપમાુંથી શ દ્ધ કર ેછે. (1 જ્હોન 1:6 - 7) 

4 જે કહ ેછે ક,ે “હ ું તને ેઓળખ ું છ ું,” અન ેતનેી આજ્ઞાઓ પાળતો નથી, ત ેજૂઠો છે, અન ેતનેામાું સત્ય નથી. 5 પણ જે કોઈ 

તમેના વચન પાળ ે છે, તનેામાું ઈશ્વરનો પ્રમે સાચ ેજ પદરપણૂચ થાય છે. આ દ્વારા આપણ ેજાણીએ છીએ ક ેઆપણ ે

તનેામાું છીએ. 6 જે કહ ેછે ક ેહ ું તનેામાું રહ ેછે તણે ેપોત ેપણ જેમ ત ેચાલ્યા તમે ચાલવ ું જોઈએ. (1 જ્હોન 2:4-6) 

18 મારા નાના બાળકો, ચાલો આપણ ેશબ્િ ક ેજીભમાું નસ્હ, પણ કાયચ અન ેસત્યથી પ્રેમ કરીએ. 19 અન ેએનાથી આપણ ે

જાણીએ છીએ ક ેઆપણ ેસત્યના છીએ, અન ેતનેી સમિ આપણાું હૃિયોની ખાતરી કરીશ ું. (1 જ્હોન 3:18-19) 

3 કમે ક ેજેમ તમ ેસત્યમાું ચાલો છો તમે ભાઈઓએ આવીન ેતમારામાું રહલેા સત્યની સાિી આપી ત્યાર ેમન ેઘણો આનુંિ 

થયો. 4 મારાું બાળકો સત્યમાું ચાલ ેછે એ સાુંભળીન ેમન ેબીજો કોઈ આનુંિ નથી. (3 જ્હોન 3-4) 

બાઇબલ શ ું કહ ે છે ત ેછતાું, ભગવાનનો શબ્િ હોવાના સત્ય અન ેજેઓ ભગવાનન ું પાલન કર ે છે તમેના દ્વારા વધ  સારી રીત ે

સમજાય છે ત ેવચ્ચને ું જોડાણ ઘણા લોકો માટ ેએક રહસ્ય છે. 

જ્હોન ેનીચનેા પણ લખયા: 



1 … હ ેસુંતોના રાજા, તમારા માગો ન્યાયી અન ેસાચા છે! (પ્રકટીકરણ 15:3) 

ચાલવાથી આપણન ેસત્યન ેવધ  સારી રીત ેસમજવામાું મિિ મળ ેછે કારણ ક ેઆપણ ેસત્ય દ્વારા જીવીએ છીએ. 

સ્િસ્તીઓ તરીક,ે ભગવાનના શબ્િ દ્વારા પસ્વત્ર (જ્હોન 17:17), આપણ ે "સત્યના શબ્િન ે યોગ્ય રીત ે સ્વભાજીત કરવા" (2 

સ્તમોથી 2:15), જ્યાર ે" િ ન્યવી અને ખાલી બકબકથી િૂર રહેવ ું જોઈએ, કારણ કે ત ેઆગળ લઈ જશ.ે અધમચ ” (2 ટીમોથી 2:16, 

NASB). તથેી, આપણ ેસ્વશ્વના ધમો સાથ ેસમાધાન કરવાન ું ટાળીએ છીએ. 

પરુંત  જો સ્વજ્ઞાન ઘણા પુંદડતોના િાવા પ્રમાણ,ે બાઇબલનો સ્વરોધાભાસ કર ેતો શ ું? 

સારુું, "ભગવાન સાચા હોવા િો પણ િરકે માણસ જૂઠો છે" (રોમન્સ 3:4). ભગવાનની વાત માનો. 

નવા કરારના સમયમાું પણ ,એવા લોકો હતા જેઓ ભૂલન ે'સ્વજ્ઞાન  'કહેતા હતા .સૂચના:  

20 હે સ્તમોથી ,તમારા સ્વશ્વાસન ે પ્રસ્તબદ્ધ રાખો, અપસ્વત્ર અને સ્નરથચક બડબડાટ અને સ્વજ્ઞાનના સ્વરોધન ે ખોટા 

કહેવાથી ટાળો: 

21 જેનો કટેલાક િાવો કરનારાઓએ સ્વશ્વાસ સ્વષે ભૂલ કરી છે .(4 તીમોથી 1:20-21, KJV) 

તેથી ,એવા લોકો છે જેમણે સ્િસ્તનો િાવો કયો હતો કે જેઓ સત્યનો સ્વરોધ કરતા બૌસ્દ્ધક નેતાઓ દ્વારા ગેરમાગે િોરવામાું આવયા 

હતા. 

પે્રદરત જ્હોન લખવા માટે પે્રદરત થયા હતા: 

26 જેઓ તમન ેછેતરવાનો પ્રયત્ન કરે છે તેમના સ્વષે મો તમને આ વાતો લખી છે .(2 જ્હોન 1:26) 

સ્વસ્વધ વૈજ્ઞાસ્નકો છેતરામણી રહ્ા છે અને/અથવા સ્વચાય ું છે કે તેમની પાસ ેએવા તથ્યો છે જે ભગવાનના શબ્િ સાથે અસુંમત છે. 

તેમની ખોટી માસ્હતીમાું પડશો નહીં. 

ભગવાન છે (સ્વગતો માટ,ે ccog.org પર ઑનલાઇન મફત પ સ્તક જ ઓ: શ ું ભગવાનન ું અસ્સ્તત્વ તાર્કચક છે?) અન ેસત્ય માટ ે

તમેના શબ્િ પર સ્વશ્વાસ કરી શકાય છે. બાઇબલ ચતેવણી આપ ેછે ક ે"[c] માણસ પર ભરોસો રાખનાર માણસન ેતાકીિ કરવામાું 

આવ ેછે" (યર્મચયા 17:5). 

પે્રસ્ષત પાઊલ ેતીમોથીન ેનીચેના કેટલાક લોકો સ્વશ ેલખય ું: 

7 હુંમેશા શીખે છે અન ેસત્યના જ્ઞાનમાું ક્યારેય આવવા સિમ નથી .8 હવે જેમ જેન્સ અને જામ્બ્રેસ ેમૂસાનો સ્વરોધ કયો 

હતો ,તેમ તેઓ પણ સત્યનો સ્વરોધ કર ેછે: ભ્રષ્ટ મનના માણસો ;સ્વશ્વાસ અુંગ ેઅસ્વીકાયચ ,9 પરુંત  તઓે આગળ વધશ ે

નહીં ,કારણ ક ેતમેની મખૂાચઈ બધાન ેપ્રગટ થશ ે, (2 સ્તમોથી 1:7-9(  



ઘણા લોકો હુંમશેા સત્ય શીખવા અન ેરસ ધરાવવાનો િાવો કર ેછે, છતાું મોટાભાગના વાસ્તસ્વક સત્યનો સ્વરોધ કર ેછે. 

સત્યન ેઅુંસ્તમ સમયમાું િ લચભ કોમોદડટી હોવાની ભસ્વષ્યવાણી કરવામાું આવી હતી: 

12 હા, અન ેજેઓ સ્િસ્ત ઈસ માું ઈશ્વરીય જીવન જીવવા ઈચ્છે છે તઓે સતાવણી સહન કરશ.ે 13 પણ િ ષ્ટ માણસો અન ે

ઢોંગીઓ વધ  ન ેવધ  ખરાબ થશ,ે છેતરાઈ જશ ેઅન ેછેતરશ.ે 14 પરુંત  તમ ેજે શીખયા છો અન ેખાતરી આપી છે ક ેતમ ે

કોની પાસથેી શીખયા છો ત ેજાણીન ેતમાર ેચાલ  રાખવ ું જોઈએ , (2 સ્તમોથી 3:12-14) 

જો તમારી પાસ ે"સત્યનો પ્રેમ" પૂરતો હશ ે( 2 થેસ્સાલોનીયન 2:10), અન ેતેના પર કાયચ કરશો, તો તમે આવનારા મોટા કપટથી 

બચી શકશો ( 2 થેસ્સાલોનીયન 2:7-12), અને તેનાથી બચી શકશો. એક ભયાનક "અજમાયશનો સમય" જે સમગ્ર પૃથ્વી પર 

આવી રહ્ો છે (પ્રકટીકરણ 3:7-10). 

આરામન ું રહસ્ય 

જ્યાર ેએવ ું લાગત ું નથી કે આરામ એક રહસ્ય હશ,ે ત ેઘણા લોકો માટે આવ ું બન્ય ું છે. 

બાઇબલ બતાવ ે છે કે ઈશ્વરે સાતમા દિવસ ે આશીવાચિ આપ્યા હતા (ઉત્પસ્િ 2:2-3). બાઇબલ એવ ું શીખવત ું નથી કે ઈશ્વરે 

મન ષ્યની પસુંિગીના અન્ય કોઈ દિવસન ેઆશીવાચિ આપ્યા હતા. લોકોએ "માણસો કરતાું ભગવાનની આજ્ઞા પાળવી" (પે્રદરતોનાું 

કૃત્યો 5:29). 

ઈશ્વરે મન ષ્યો માટે સાપ્તાસ્હક શારીદરક સ્વરામ પ્રિાન કયો છે. અને ત ેજોગવાઈઓ કર ે છે જેથી મન ષ્ય તેન ેજાળવી શક ે (cf. 

સ્નગચમન 16:5; લેવીટીકસ 25:18-22). 

ઘણાન ેએ જાણીન ેઆશ્ચયચ થાય છે કે તેઓ લાુંબા ગાળે સાતન ેબિલે છ દિવસ કામ કરીને વધ  કામ કરી શક ેછે. પરુંત  ત ેસાચ ું છે. 

અન ેકારણ કે લોકો શાસ્ત્રોન ેસમજી શકતા નથી, આ મોટાભાગના માટે એક રહસ્ય છે. 

ઈશ્વરે પ્રબોધક હઝકીએલન ેલખવા પે્રરણા આપી: 

26 તેના યાજકોએ મારા સ્નયમનો ભુંગ કયો છે અને મારી પસ્વત્ર વસ્ત ઓને અપસ્વત્ર કરી છે ;તેઓએ પસ્વત્ર અન ેઅપસ્વત્ર 

વચ્ચનેો ભેિ કયો નથી, કે તેઓએ અશ દ્ધ અન ેશ દ્ધ વચ્ચેનો તફાવત જાણ્યો નથી ;અન ેતેઓએ મારા સ્વશ્રામવારોથી 

તેમની આુંખો છ પાવી છે, જેથી તેઓમાું હ ું અપસ્વત્ર છ ું  .( એઝેકીલ 22 :26) 

ઘણા ધમચગ રુઓ ઈશ્વરના સ્નયમન ું ઉલ્લુંઘન કર ે છે અને તેઓએ સબેથ સાથે સુંબુંસ્ધત તેમની આુંખો છ પાવી છે. માય સેબથ એ 

સાપ્તાસ્હક સેબથ તેમજ વાર્ષચક સેબથનો સુંિભચ છે જેન ેભગવાનના પસ્વત્ર દિવસો તરીક ેપણ ઓળખવામાું આવે છે. સેબથ એ 

શારીદરક આરામ/પ નુઃસ્થાપન અન ેઆધ્યાસ્ત્મક કાયાકલ્પનો સમય છે. 



સાત દિવસના અઠવાદડયાના સ્ચત્રો ક ેજેમ ઈશ્વરે મન ષ્યોન ેતેમના કામ કરવા માટે અન ેસાતમા દિવસ ેઆરામ કરવા માટે છ દિવસ 

આપ્યા હતા, તેમ ઈશ્વરે માનવતાન ેછ 'એક હજાર વષચના દિવસો' આપ્યા હતા (સીએફ . સાલમ 90:4; 2 પીટર 3:8 ) માનવતાન ું 

કામ કરો, પણ પછી સહસ્ત્રાબ્િીના સામ્રાજ્યમાું 'સાતમા એક હજાર વષચના દિવસ'માું રહેવા માટ ે(સીએફ. પ્રકટીકરણ 20:4-6). 

6,000/7,000 વષચની યોજના "છેલ્લા દિવસોમાું" (પે્રદરતોનાું કૃત્યો 2:14-17) માું હોવા સ્વશેના નવા કરારના ઉપિેશો સાથે સારી 

રીત ેસુંરેસ્ખત થાય છે જે ઇસ  તેમના પૃથ્વી પરના મુંત્રાલયન ેપૂણચ કરી રહ્ા હતા ત ેપછીથી શરૂ થય ું હત ું (સ્હબ્ર ૂ1:1-2 ). છ-હજાર 

વષચના છેલ્લા બ ેદિવસ એ અઠવાદડયાના છેલ્લા દિવસો હશ.ે 

યહૂિી પરુંપરા શીખવ ે છે કે આ 6,000 વષચનો સ્વચાર સૌપ્રથમ એસ્લજાહ પ્રબોધકની શાળામાું શીખવવામાું આવયો હતો 

(બેબીલોનીયન તાલમડ: સેન્હેદરન 97a). 

બીજી અન ેઅગાઉની ત્રીજી સિીના ઉિરાધચમાું, ગ્રીકો-રોમન સુંતો અને સ્બશપ જેમ કે ઇરેનેયસ (ઇરેનીયસ. એડવસચસ હેરેસીસ , બ ક 

V, પ્રકરણ 28:2-3; 29:2) અન ે સ્હપ્પોસ્લટસ (સ્હપ્પોસ્લટસ. ઓન ધ હેક્સામેરોન , અથવા છ દિવસના કાયચ) પણ 6,000-

7,000 વષોન ેસમજી અન ેશીખવતા હતા તેમજ અહેવાલ આપ્યો હતો કે સાપ્તાસ્હક સેબથ સહસ્ત્રાબ્િી આરામ (હજાર વષચનો 

સાતમો) સ્ચસ્ત્રત કર ેછે. 

પરુંત  સમ્રાટ કોન્સ્ટેન્ટાઇનના 4 થી સિીના ઉિય પછી, અન્ય ઘણા લોકોએ આ શીખવવાન ું બુંધ કય ું. પ્રારુંસ્ભક માન્યતાઓ સ્વશ ેવધ  

માસ્હતી ccog.org પર ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ મફત પ સ્તકમાું મળી શક ેછે, જેન ું શીષચક સ્બલીફ્સ ઓફ ધ ઓદરસ્જનલ કેથોસ્લક ચચચ 

છે . 

ગ્રીકો-રોમન કૅથસ્લકો હવ ે સિાવાર રીત ે 6000 વષચના સ્સદ્ધાુંતને શીખવતા ન હોવા છતાું  ,ભગવાને આ 4 ,000 વષચની વય 

િરસ્મયાન શતેાન અને માનવતાને સુંપૂણચ િ ુઃખ ઘટાડવા અને તમામ મન ષ્યોને સુંપૂણચ બનાવવાની પ્રદક્રયાનો ભાગ બનવા માટે ખોટા 

માગચ પર જવાની મુંજૂરી આપી છે .કોણ તે ને સાુંભળશ ે - કાું તો આ ય ગમાું કે પછીના ય ગમાું. 

શા માટ ે 2,000 વષચ? 

એવ ું લાગ ેછે ક ેઈશ્વર ેતારણ કાઢય ું છે કે મન ષ્યો માટ ેજીવનની ઘણી જ િી જ િી રીતો અજમાવવા માટ ેઆ પૂરતો સમય હશ ેજે 

તેમને શ્રેષ્ઠ લાગત ું હત ું - અન ેઆિમ અન ેહવાથી ઘણી પેઢીઓન ેત ેતક મળી છે. તેથી  ,હજારો વષોથી મન ષ્યો પછીથી વધ  સારી રીત ે

જોઈ શકશે કે નીસ્તવચનો 16 :12 અન ે 12:21 માું સ્નવેિનો , "એક માગચ છે જે માણસને યોગ્ય લાગ ેછે ,પરુંત  તેનો અુંત મૃત્ય નો 

માગચ છે," છે  .યોગ્ય  

ભગવાન જાણતા હતા ક ેતે 2,000 વષોના અુંતમાું આ િ સ્નયા એટલી ખરાબ થઈ જશે કે "જ્યાું સ ધી તે દિવસો ટૂુંકા કરવામાું ન 

આવે  ,ત્યાું સ ધી કોઈ માુંસ બચશ ેનહીં " (મેથ્ય  21:22(.  

6,000 વષચ પછી ,ઈસ  પાછો આવશ,ે સુંતોન ું પ નરુત્થાન થશે  ,પૃથ્વી પર જીવન બચી જશે , અને ઈશ્વરના રાજ્યનો હજાર વષચનો 

ભાગ સ્થાસ્પત થશે (સીએફ .રેસ્વલેશન 20:4-6) 



અન ેઆ મોટ ેભાગ ેમોટા ભાગના માટે એક રહસ્ય રહ્ ું છે. 

નોંધ લો કે યશાયાહન ેકુંઈક લખવા માટે પે્રરણા મળી હતી: 

11 કેમ કે હડકતા હોઠ અને બીજી જીભ વડ ેત ેઆ લોકો સાથે વાત કરશ,ે 12 જેમને તેમણ ેકહ્ ું, " આ આરામ છે જેનાથી 

તમે થાકેલા લોકોન ેઆરામ આપી શકો છો," અન,ે "આ પે્રરણાિાયક છે"; છતાું તેઓ સાુંભળશ ેનસ્હ. (યશાયાહ 28:11-

12) 

ભગવાન આરામન ું વચન આપે છે, પરુંત  "હડકતા હોઠ અન ેબીજી જીભ" - ખોટા ઉપિેશો અન ેઅન વાિના મ દ્દાઓન ેકારણ ે- મોટા 

ભાગના લોકો િર અઠવાદડય ેઈશ્વર ેઆપેલી પે્રરણાિાયક આરામન ેસ્વીકારતા નથી. 

સ્હબ્રઝૂના નવા કરારના પ સ્તકમાું, બે અલગ-અલગ ગ્રીક શબ્િોનો ઉપયોગ કરવામાું આવયો છે અને ઘણી વખત અુંગ્રેજીમાું "આરામ" 

તરીક ેઅન વાદિત થાય છે. અુંગ્રેજીમાું ભાષાુંતદરત, તેઓ katapausis છે અન ેસબ્બાટીસ્મોસ _ કારણ કે ઘણા અન વાિકોએ ભૂલથી 

ત ે બુંન ે શબ્િોનો સમાન અન વાિ કયો છે, ઘણા મૂુંઝવણમાું છે. સબ્બાટીસ્મોસનો ઉપયોગ હેબ્રીઝ 4:9માું થાય છે, જ્યાર ે

કેટાપૌસીસનો ઉપયોગ સ્હબ્રૂઝ 4:3 જેવા સ્થળોએ થાય છે. 

ભાસ્વ "સ્વશ્રામ" ( કાટાપૌસીસ )--ભગવાનન ું રાજ્ય--આધ્યાસ્ત્મક ઇઝરાયેલમાું પ્રવેશવાના છે તેના કારણ ે (સ્હબ્રઝૂ 4:3), તેમના 

માટ ેએક સેબ્બાટીસ્મોસ બાકી છે -હવે સેબથ ડેન ું પાલન (હેબ્રીઝ 4:9) ). આનો અથચ એ છે કે સ્િસ્તીઓ ભગવાનના રાજ્યના 

ભાસ્વ 'સ્વશ્રામ'માું પ્રવેશ કરશ,ે જેમ કે તેઓ હવ ેસાપ્તાસ્હક સેબથ આરામ રાખ ેછે જે તેની રાહ જ એ છે. આ ય ગમાું, ભગવાનના 

લોકોએ ભગવાનની જેમ ત ેજ દિવસ ેખુંતપૂવચક આરામ કરવો જોઈએ (હેબ્રીઝ 4:9-11a), "કહેવાય ક ે કોઈ પણ આજ્ઞાભુંગના 

સમાન ઉિાહરણ પ્રમાણ ેન પડે" (હેબ્રીઝ 4:11બી). 

અન વાિો અને ' આુંખો છ પાવવા'ને લીધ,ે બાઈબલના આરામ હજ  પણ ઘણા લોકો માટ ેરહસ્ય છે. 

પાપન ું રહસ્ય 

ઘણા લોકો પાપ શ ું છે ત ેઅુંગે મૂુંઝવણમાું હોય તેવ ું લાગ ેછે. 

ઘણા લોકો તેને વયાખયાસ્યત કરી શક ેતેવ ું કાયચ કર ેછે. 

તેમ છતાું, ત ેભગવાન છે, અન ેમન ષ્યો નથી, જે પાપને વયાખયાસ્યત કર ેછે. 

પાપ શ ું છે? 

બાઇબલ તેન ેકેવી રીત ેવયાખયાસ્યત કર ેછે ત ેઅહીં છે: 

4 જે કોઈ પાપ કર ેછે ત ેઅધમચ પણ કર ેછે, અને પાપ અધમચ છે. (1 જ્હોન 3:4, NKJV) 



4 જે કોઈ પાપ કર ેછે ત ેઅન્યાય પણ કર ેછે; અન ેપાપ અધમચ છે. (1 જ્હોન 3:4, ડીઆરબી) 

4 િરેક વયસ્ક્ત જે પાપ કર ેછે ત ેસ્નયમનો ભુંગ કર ેછે અને હકીકતમાું, પાપ એ અધમચ છે. (1 જ્હોન 3:4, ન્ય ૂટેસ્ટામેન્ટ) 

4 જે કોઈ પાપ કર ેછે ત ેસ્નયમન ું પણ ઉલ્લુંઘન કર ેછે: કારણ કે પાપ એ સ્નયમન ું ઉલ્લુંઘન છે. (1 જ્હોન 3:4, KJV) 

કયો કાયિો? 

ભગવાનનો કાયિો, જે તેમના શબ્િમાું છે (સીએફ. સાલમ 119:11), અન ેતેમાું ટેન કમાન્ડમેન્જસ શામેલ છે (સીએફ. 1 જ્હોન 

2:3-4; ગીતશાસ્ત્ર 119:172; મફત પ સ્તક પણ જ ઓ, પર ઑનલાઇન ઉપલબ્ધ છે. www.ccog.org, શીષચક: ધ ટેન 

કમાન્ડમેન્જસ: ધ ડેકલોગ, સ્િસ્તી, અને પશ  ). 

જો કે કોઈન ેપાપ કરવા િબાણ કરવામાું આવય ું નથી, બાઇબલ શીખવ ેછે કે બધાએ પાપ કય ું છે (રોમન્સ 3:23). 

મન ષ્યો શા માટ ેપાપ કર ેછે? 

સારુું, એ જ કારણસર કે હવા અન ેઆિમે પાપ કય ું. તેઓ શેતાન અને/અથવા તેમની વાસનાઓ દ્વારા છેતરાયા હતા. 

શેતાન ેસમગ્ર સ્વશ્વન ેછેતય ું છે (પ્રકટીકરણ 12:9). તેણ ેઆખી માનવજાતન ેપ્રભાસ્વત કરવા અને છેતરવા માટ ેિરેક િ ષ્ટ સ્વચારનો 

ઉપયોગ કયો છે. શેતાન ેતેની દફલસૂફી િૂર િૂર સ ધી પ્રસાદરત કરી છે (cf. એફેસ્સઅન્સ 2:2) — આપણન ેપ્રભાસ્વત કરવા માટે 

સ્મથ્યાસ્ભમાન, વાસના અન ેલોભન ેઅપીલ કર ેછે. 

સ્વગ ય પ્રચારક લેરોય નેફ તરફથી નીચનેા પર ધ્યાન આપો: 

આપણામાુંના િરકેન ેનાનપણથી જ આ કપટી બોમ્બમામેન્ટમાું જય ન કરવામાું આવય ું છે. શેતાન ેઆ પદ્ધસ્તનો ઉપયોગ 

ખોટા સ્વચારો િાખલ કરવા માટ ે કયો છે, અને ત ેઆિમ અને હવાની જેમ ખોટા સ્નણચયો લેવા માટે વાતાવરણ અને 

સુંજોગોનો ઉપયોગ કર ેછે. 

જ્યાર ેઆપણે જન્મ્યા હતા, ત્યાર ેઆપણને ભગવાન અથવા તેના સુંપૂણચ માગચ સામે કોઈ દ્વેષ કે િ શ્મનાવટ નહોતી. અમે 

એ પણ જાણતા ન હતા કે ભગવાન અસ્સ્તત્વમાું છે, અથવા ત ેઆપણા માટે જીવવાનો યોગ્ય માગચ છે. પરુંત  સમય જતાું, 

આપણે પણ શેતાન જેવ ું જ વલણ કેળવય ું, સ્વાથચ, લોભ અને વાસના, અન ેઆપણી પોતાની રીત ેઇચ્છતા. 

જ્યાર ેઆપણે નાના બાળકો હતા, ત્યાર ેઆપણે કિાચ સ્િસ્ત ેજે સ્વશ ેવાત કરી હતી તેવા જ હોઈએ (મેથ્ય  18:3, 4). 

તેઓ નમ્ર અન ેશીખવવા યોગ્ય હતા - હજ  સ ધી શેતાન અન ેતેના સમાજ દ્વારા સુંપૂણચપણે છેતરવામાું આવયા નથી. … 



તમામ માનવ િ :ખ, િ :ખ, િ ુઃખ અને િ ુઃખ એ પાપના સીધા પદરણામ તરીક ેઆવયા છે - ભગવાનના આધ્યાસ્ત્મક અને 

ભૌસ્તક સ્નયમોના ઉલ્લુંઘન. સ ખ અન ે સુંપૂણચ સ્વપ લ જીવન એ ભગવાનના કાયિાના આજ્ઞાપાલનના સ્વયુંસુંચાસ્લત 

પદરણામો છે. (નેફ એલ. ઓલ અબાઉટ સ્સન. ટ મોરોઝ વલ્ડચ મેગેસ્ઝન. એસ્પ્રલ 1972) 

અન ેજ્યાર ેઈસ  આપણા બધા પાપો માટ ે મૃત્ય  પામ્યા, ત્યાર ેપાપની કકુંમત છે. અને લાુંબા ગાળાની કકુંમત એ છે કે તે પાપીન ે

નકારાત્મક અસર કર ેછે અન ેતેના કરતાું પણ વધ  સારુું કરવાની િમતાન ેઅસર કર ેછે. તો કરો એવ ું સ્વચારશો નહીં કે હવે પાપ કરવ ું 

તમારા (અથવા અન્ય) માટ ેસારુું છે, પરુંત  આશા છે કે બધા તેમના પાપોમાુંથી પાઠ શીખશ ે(સીએફ. 2 પીટર 2:18-20), તેમની 

કબૂલાત કરશ ે(1 જ્હોન 1:9), અને તેમના માટ ેપસ્તાવો કરશ ે( સીએફ. એક્ટ 2:37-38). 

અયોગ્ય ઉપિેશો અન ેપરુંપરાઓન ેલીધ,ે ઘણા આ ય ગમાું પાપન ેઓળખતા નથી. 

પે્રદરત પાઊલ ેલખય ું: 

7 કેમ કે અધમચન ું રહસ્ય પહેલેથી જ કામ કરી રહ્ ું છે; હાલમાું ફક્ત એક જ છે જે તેન ેઅટકાવ ેછે, જ્યાું સ ધી ત ેમધ્યમાુંથી 

બહાર ન જાય ત્યાું સ ધી. 8 અને પછી અધમચ પ્રગટ થશ,ે જેને પ્રભ  ઈસ  તેમના મ ખના શ્વાસથી ખાઈ જશ ેઅને તેમના 

આગમનના િખેાવ દ્વારા રિ કરશ,ે 9 જેન ું આવવ ું શેતાનની કાયચશસ્ક્ત પ્રમાણ,ે િરેક શસ્ક્ત અન ે સ્ચહ્નોમાું છે. , અને 

જૂઠાણાના અજાયબીઓમાું, 10 અન ેનાશ પામેલા લોકો માટ ેિ ષ્ટતાના િરેક કપટમાું, જેના બિલામાું તેઓન ેબચાવવા માટે 

સત્યનો પે્રમ મનયો ન હતો. 11 અન ેઆને લીધ,ે ભગવાન તેઓન ેભ્રમણાન ું કાયચ મોકલશ,ે જેથી તેઓ જે ખોટ ું છે ત ેમાન,ે 

12 જેથી જેઓ સત્યન ેમાનતા ન હોય પરુંત  અન્યાયમાું આનુંદિત હોય તેઓનો ન્યાય કરવામાું આવ.ે (2 થેસ્સાલોનીકો 

2:7-12, બેદરયન સ્લટરલ બાઇબલ) 

"અધમચન ું રહસ્ય" ("અનૈસ્તકતાન ું રહસ્ય" DRB) નો એક ભાગ એ છે કે ઘણાન ે પાપ સ્વશેન ું સત્ય શીખવવામાું આવય ું નથી 

અન/ેઅથવા ઈસ ના સમયના ફરોશીઓની જેમ ઈશ્વરના સ્નયમોની આસપાસ તકચ કરવાન ું શીખવવામાું આવય ું છે અન ેતેના બિલે 

અયોગ્ય પરુંપરાઓન ેસ્વીકારવામાું આવી છે. (cf. મેથ્ય  15:1-9). જેમને સત્યનો પૂરતો પે્રમ નથી તેઓ ક્રૂર રીત ેછેતરાઈ જશે કારણ 

કે આપણે આ ય ગના અુંતની નજીક જઈશ ું. 

બાઇબલ શીખવ ેછે, "મારા વહાલા ભાઈઓ, છેતરશો નહીં" (જેમ્સ 1:16). 

તેમ છતાું, આપણે મન ષ્યો આપણી જાતન ેછેતરવાન ું વલણ રાખીએ છીએ (ખાસ કરીન ેશેતાનના પ્રભાવથી) અન ેભટકી જવાની 

આપણી વૃસ્િઓની હિનો ખયાલ રાખતા નથી. 

પે્રદરત જેમ્સે લાલચ અને પાપ સ્વશ ેનીચ ેમ જબ સમજાવય ું: 

12 જે માણસ લાલચ સહન કર ેછે ત ેધન્ય છે; કારણ કે જ્યાર ેતેન ેમુંજૂર કરવામાું આવશ,ે ત્યાર ેતેન ેજીવનનો મ ગટ પ્રાપ્ત 

થશ ેજેન ું વચન પ્રભ એ તેન ે પે્રમ કરનારાઓન ેઆપ્ય ું છે. 13 જ્યાર ેકોઈ વયસ્ક્ત લલચાય ત્યાર ેએમ ન કહ ેકે, “હ ું ઈશ્વર ે

લલચાયો છ ું”; કારણ ક ેભગવાન અસ્નષ્ટ દ્વારા લલચાવી શકાતા નથી, કે ત ેપોત ેપણ કોઈન ેલલચાવતા નથી. 14 પરુંત  િરેક 



વયસ્ક્ત જ્યાર ેપોતાની ઈચ્છાઓથી ખોચાઈ જાય છે અન ેલલચાય છે ત્યાર ેત ેલલચાય છે . 15 પછી, જ્યાર ેઇચ્છા કલ્પના 

કર ેછે, ત્યાર ેત ેપાપને જન્મ આપે છે; અન ેપાપ, જ્યાર ેત ેસુંપૂણચ પ ખત થાય છે, ત્યાર ેત ેમૃત્ય ન ેજન્મ આપે છે. (જેમ્સ 

1:12-15) 

લાલચનો પ્રસ્તકાર કરવા માટે, તમારા મનમાુંથી ખોટો સ્વચાર બહાર કાઢવા માટે જે તેમાું પ્રવેશ ેછે, તમારા મનને સારા સ્વચારોથી 

ભરો (દફસ્લસ્પયન્સ 4:8) અને ભગવાન તરફ વળો. 

ભગવાન અન ેતેમના શબ્િ સ્વશ ેત ેકરતાું વધ  સારા સ્વચારો શ ું છે? જો તમે શેતાનનો યોગ્ય રીત ેપ્રસ્તકાર કરશો, તો બાઇબલ કહ ેછે કે 

ત ેભાગી જશ ે(જેમ્સ 4:7). 

પ્રસ્તકાર કરવાથી તમે આધ્યાસ્ત્મક રીત ેમજબૂત બન ેછે, જ્યાર ેપાપમાું વયસ્ત રહેવાથી તમે નબળા પડી શકો છો. 

પાપ એ બતાવવામાું મિિ કર ેછે, જેઓ સ્વશ્વાસ કરવા તૈયાર છે, કે આપણને ભગવાન અને તેના માગોની જરૂર છે. 

ભગવાન શેતાનની છેતરલપુંડી, તેમજ માનવ વાસનાઓના પ્રભાવ સ્વશ ેસમજ્યા, અને મ સ્ક્તની એક યોજના સ્વકસાવી જે તેન ે

ધ્યાનમાું લે છે (તેના પર વધ  સ્વગતો માટે, કૃપા કરીન ેમફત ઓનલાઈન પ સ્તક જ ઓ: મ સ્ક્તની સાવચસ્ત્રક ઓફર. Apokatastasis: 

આવનાર ય ગમાું ખોવાયેલાન ેબચાવો? સોકડો શાસ્ત્રો ભગવાનની મ સ્ક્તની યોજનાન ેજાહેર કર ેછે ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  સ્વશ્વના ધમો શ ું શીખવ ેછે? 

સૃસ્ષ્ટ માટેના હેત ઓ શ ું છે ત ેઅુંગ ે સ્વસ્વધ આસ્થાઓ તેમની માન્યતાઓ ધરાવ ેછે. તેથી, ચાલો સ્વસ્વધ પૂવ ય અન ેપસ્શ્ચમી ધમો 

સાથે જોડાયેલા લોકોના કેટલાક સ્નવેિનો જોઈએ. 

પરુંત  પ્રથમ, ચાલો આપણે નાસ્સ્તકોન ેધ્યાનમાું લઈએ. નાસ્સ્તકો માનતા નથી ક ેમન ષ્યનો કોઈ હેત  હોય છે, કિાચ આનુંિ અથવા 

વયસ્ક્તગત પદરપૂણચતાના અમ ક સ્વરૂપ સ્સવાય. 

કેટલાક એવા છે (જેઓ પોતાન ેનાસ્સ્તક માને છે અથવા ન પણ માન ેછે) જેઓ માન ેછે કે જો ઓછા માણસો અસ્સ્તત્વમાું હોય તો 

ત ેવધ  સારુું રહેશે: 

જન્મસ્વરોધી એ એવી માન્યતા છે કે માનવ જીવન સ્નરપેિ રીત ેનકામ ું અન ેઅથચહીન છે. ધ ગાર્ડચયન સમજાવ ેછે તેમ, 

સ્વરોધી નાતાવાિીઓ િલીલ કર ેછે કે માનવ પ્રજનન માનવ સમાજને (જે આ સ્વચારસરણીથી શરૂ કરવા માટ ેઅસ્સ્તત્વમાું 

ન હોવ ું જોઈએ) અને ગ્રહને ગેરવાજબી ન કસાન પહોંચાડ ેછે. વધ માું, માતાસ્પતા તેમના અસ્સ્તત્વ માટ ેસુંમસ્ત ન આપતા 

બાળકો પર અસ્સ્તત્વ લાિીન ેનૈસ્તક અપરાધ માટે િોસ્ષત છે. … 

સ્વરોધીઓ વારુંવાર િાવો કરે છે કે માનવ જીવનની નકામીતામાું તેમની માન્યતા માનવ જીવન પ્રત્યેની કરુણાથી પે્રદરત છે 

... 

એસ્ન્ટ-નેટાસ્લસ્જસ માનવતાન ેતેના નાશની ખાતરી કરીને ન કસાનથી બચાવવા માુંગ ેછે ... (વોલ્શ એમ. ગ્રોઇંગ 'એન્ટી-

નેટાસ્લસ્ટ' મૂવમેન્ટ માનવતાના લ પ્ત થવા માટ ેબોલાવ ેછે... ડેઇલી વાયર, નવેમ્બર 15, 2019) 

મૂળભૂત રીત,ે સ્વરોધીઓ માન ેછે કે માણસો સારા કરતાું વધ  ન કસાન પહોંચાડ ેછે, જીવન મ શ્કેલ છે, અન ેતેથી લોકોએ વધ  મન ષ્યોન ે

સ્વશ્વમાું લાવવા જોઈએ નહીં કારણ કે આમ કરવાથી સુંપૂણચ િ ુઃખ અને પીડામાું વધારો થશે. 

પરુંત , તેઓ માનવ મૂલ્ય સ્વશ ેભૂલમાું છે. 

મન ષ્ય પાસ ેમૂલ્ય છે. અન ેજ્યાર ેત્યાું વેિનાઓ છે, ત્યાર ેમાનવોન ેફાળો આપવા અન ેમિિ કરવા માટ ેબનાવવામાું આવયા હતા. 

જીવનનો એક અથચ છે. 

હવે, ચાલો જોઈએ કે સ્હન્િ  ધમચ માનવજાતના હેત  સ્વશે શ ું કહ ેછે. 

અહેવાલ મ જબ એક અબજથી થોડા વધ  લહુંિ ઓ છે. અહીં ત ેસ્વશ્વાસની માન્યતાઓ સ્વશેની માસ્હતી છે: 

લહુંિ  ધમચ અન સાર, જીવનનો અથચ (ઉદે્દશ) ચાર ગણો છે: ધમચ, અથચ , કામ અને મોિ પ્રાપ્ત કરવો. પ્રથમ, ધમચ, એટલે 

સિાચારી અને ન્યાયી રીત ેકાયચ કરવ ું. ... સ્હન્િ  ધમચ અન સાર જીવનનો બીજો અથચ અથચ છે , જે વયસ્ક્તના જીવનમાું સુંપસ્િ 



અન ેસમૃસ્દ્ધની શોધનો સુંિભચ આપે છે. ... સ્હન્િ ના જીવનનો ત્રીજો હેત  કામની શોધ કરવાનો છે. સરળ શબ્િોમાું, કામને 

જીવનમાુંથી આનુંિ મેળવવા તરીક ેવયાખયાસ્યત કરી શકાય છે. લહુંિ  ધમચ અન સાર જીવનનો ચોથો અને અુંસ્તમ અથચ મોિ, 

જ્ઞાન છે. હાુંસલ કરવા માટે જીવનનો અત્યાર સ ધીનો સૌથી મ શ્કેલ અથચ, મોિ વયસ્ક્તન ેપૂણચ કરવામાું માત્ર એક જ આય ષ્ય 

લાગી શક ેછે (ભાગ્ય ેજ) અથવા તેન ેઘણા સમય લાગી શક ેછે. જો કે, ત ેજીવનનો સૌથી મહત્વપૂણચ અથચ માનવામાું આવે 

છે અને પ નજચન્મ, આત્મ-અન ભસૂ્ત, જ્ઞાન અથવા ભગવાન સાથે એકતામાુંથી મ સ્ક્ત જેવા પ રસ્કારો આપે છે . ( સ્શવક માર 

એ. લહુંિ  ધમચ અન સાર જીવનનો અથચ, ઓક્ટોબર 12, 2014) 

તેથી, અસ્નવાયચપણ ે લહુંિ  ધમચ ન્યાયી રીત ેજીવવા, સમૃસ્દ્ધ મેળવવા, જીવનનો આનુંિ માણવા અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટ ેપ્રયત્ન 

કરવાન ું શીખવ ેછે, જે એક લહુંિ ના કહેવા પ્રમાણે મો સાુંભનય ું છે, તમેાું િેવતાનો પણ સમાવેશ થાય છે. જ્યાર ેત ેલહુંિ  માન્યતાઓ 

બાઇબલ સાથે સ સુંગત હોઈ શક ેછે, તેઓ સમજાવતા નથી ક ેશા માટે પ્રથમ સ્થાન ેજીવન હોવ ું જોઈએ. 

અહેવાલ મ જબ ત્યાું અડધા અબજ કરતાું સહેજ વધ  બૌદ્ધ છે. બૌદ્ધ ધમચ લહુંિ  ધમચ કરતાું અલગ દૃસ્ષ્ટકોણ લે છે: 

બૌદ્ધ ધમચ એ વાતનો ઇનકાર કર ેછે કે જીવનન ું કોઈ કાયમી અન ેસુંપૂણચ મહત્વ છે, અને જીવનન ેઅસુંતોષકારક (s. િ ક્કા) 

અન ેરિબાતલ (s. sunyata) તરીક ેવણચવય ું છે. જો કે, બ દ્ધ ેસ્વીકાય ું કે જીવનન ું સાપેિ મહત્વ છે, અન ેત ેજીવનના આ 

સુંબુંસ્ધત અન ેકસ્ન્ડશન્ડ સ્વભાવ દ્વારા જ આપણે સાવચસ્ત્રક સત્યન ેપ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ અન ેતેન ેસાકાર કરી શકીએ 

છીએ. બ દ્ધના પ્રવચનો અન સાર, આપણું જીવન અને સ્વશ્વ, ઉિય અન ેઅધોગસ્તની ઘટના સ્સવાય બીજ ું કુંઈ નથી. ત ે

રચના અને અધોગસ્તની પ્રદક્રયા છે. (જીવનન ું મહત્વ શ ું છે? Buddhanet.net, સ ધારો 03/21/19) 

જ્યાર ેસ્હન્િ  ધમચમાું ઘણા િેવો છે, બૌદ્ધ ધમચમાું એક નથી. અને, જો કોઈ ભગવાન નથી, તો બૌદ્ધો (અન્ય નાસ્સ્તકોની જેમ) સાચા 

છે કે જીવનન ું કોઈ ચોક્કસ મહત્વ નથી. 

પરુંત  જો ત્યાું િૈવી આત્મા છે, અન ેહા ત ેતાર્કચક છે કે ત્યાું છે (માસ્હતી છે જે સાસ્બત કર ેછે, અમારી મફત પ સ્સ્તકા, ccog.org પર 

ઑનલાઇન પણ જ ઓ, શ ું ભગવાનન ું અસ્સ્તત્વ તાર્કચક છે? ), તો ત ેકરશ ે. વધ  સમજણ કે િૈવી સજચકનો વાસ્તસ્વક અન ેનોંધપાત્ર 

હેત  હતો. 

હવે, બૌદ્ધ અન ેલહુંિ  ધમચ બુંન ેકમચ નામનો સ્વચાર શીખવ ેછે. અહીં બૌદ્ધ સ્ત્રોતમાુંથી કેટલીક માસ્હતી છે: 

કમચ એ નૈસ્તક કાયચકારણનો સ્નયમ છે. બૌદ્ધ ધમચમાું કમચનો સ્સદ્ધાુંત એ મૂળભૂત સ્સદ્ધાુંત છે. … આ િ સ્નયામાું વયસ્ક્ત 

સાથે એવ ું કુંઈ થત ું નથી કે જે ત ેકોઈ કારણસર અથવા અન્ય લાયક ન હોય. … પાલી શબ્િ કમચનો શાસ્બ્િક અથચ થાય છે 

દક્રયા અથવા કરવ ું. કોઈપણ પ્રકારની ઈરાિાપૂવચકની દક્રયા, પછી ભલે ત ેમાનસ્સક, મૌસ્ખક અથવા શારીદરક હોય, તેને કમચ 

તરીક ેગણવામાું આવ ેછે. તે "સ્વચાર, શબ્િ અને કાયચ" શબ્િસમૂહમાું સમાસ્વષ્ટ તમામ બાબતોન ેઆવરી લે છે. સામાન્ય 

રીત ેકહીએ તો, બધી સારી અને ખરાબ દક્રયાઓ કમચની રચના કર ેછે. તેના અુંસ્તમ અથચમાું કમચનો અથચ તમામ નૈસ્તક અને 

અનૈસ્તક ઇચ્છા છે. (સયાિવ એમ. કમચનો સ્સદ્ધાુંત. Buddhanet.net, 07/22/19ના રોજ સ ધારો) 



જ્યાર ેબાઇબલ "કમચ" શબ્િનો ઉપયોગ કરત ું નથી, ત ેશીખવ ેછે કે વયસ્ક્ત જે વાવ ેછે ત ેલણશે (ગલાતી 6:7-8). પરુંત  બૌદ્ધ ધમચથી 

સ્વપરીત, બાઇબલ શીખવ ેછે કે ભગવાન વસ્ત ઓન ું સ્નિેશન કર ેછે ( ઉદકતઓ 16:9) તેથી આખર ેત ેતેમની ઇચ્છા સ્વીકારનારાઓ 

માટ ેસારી રીત ેકામ કરશ ે(સીએફ. રોમન્સ 8:28). અન ેશાુંસ્તની વૃસ્દ્ધનો કોઈ અુંત રહેશે નહીં (યશાયાહ 9:7). 

જો કે, હવ,ે ત ેસ્નિેશ કરવો જોઈએ ક ેલહુંિ  અન ેબૌદ્ધ ધમચ ઇચ્છે છે કે સ્વશ્વ વધ  સારુું સ્થાન બન.ે પરુંત , તેઓ સમજી શકતા નથી કે 

બાઇબલ એ કેવી રીત ેશીખવ ેછે. 

બૌદ્ધોથી સ્વપરીત, મ સ્સ્લમો િૈવી સ્નમાચતામાું માન ે છે જેનો માનવો માટ ેહેત  છે. કસ્થત રીત ે 1.8 અબજ મ સ્સ્લમો છે. ઈશ્વરે 

લોકોન ેશા માટ ેબનાવયા ત ેઅુંગ ેઅહીં એક ઈસ્લાસ્મક દૃસ્ષ્ટકોણ છે: 

આપણું શરીર, આપણી ભાવના, ભગવાનની ઉપાસના કરવાની આપણી વૃસ્િ અન ેઆપણો પ્રકાશ એ આપણી માનવીય 

પૂણચતા પ્રાપ્ત કરવા માટ ેસ્નણાચયક માધ્યમ તરીક ેસેવા આપવા માટ ેસીધા જ ભગવાન તરફથી મોકલવામાું આવેલી ભેટ છે. 

ત ેપૂણચતા ભાવનાના ત ેપાસાઓ કેળવવામાું રહેલી છે જે તેના એસ્નમેટીંગ ગ ણોન ેપાર કર ેછે, ઉપાસના પ્રત્યેના આપણા 

સ્વભાવન ેવાસ્તસ્વક બનાવ ેછે અન ેઆપણા પ્રકાશને શ દ્ધ કરે છે. જ્યાર ેઆવ ું થાય છે, ત્યાર ેમાનવ એક સ ુંિર પ્રાણી છે, 

અન ેજેમ કે, િૈવી પે્રમનો યોગ્ય પિાથચ છે, કારણ ક ેઅમારા પ્રોફેટએ ઉલ્લેખ કયો છે, "ખરેખર, ભગવાન સ ુંિર છે અને 

સૌંિયચન ેચાહ ેછે." (શાદકર એ. ધ હ્ મન ઇન ધ ક રાન. જનચલ ઓફ ધ ઝૈત ના કોલેજ, 5 જૂન, 2018) 

હવે જ્યાર ેઈસ એ એ પણ સ્નિેશ કયો કે સુંપૂણચતા એ ધ્યયે હોવ ું જોઈએ (મેથ્ય  5:48), ઉપરોક્ત સાચી રીત ેસમજાવત ું નથી કે ઈશ્વરે 

મન ષ્યો કેમ બનાવયા. જો કે, નીચેના ઇસ્લાસ્મક સ્ત્રોત એક કારણ આપે છે: 

ભગવાન ેમાણસન ેતેની સેવા કરવા માટ ેબનાવયો છે, એટલે કે માણસોએ એક ભગવાનમાું સ્વશ્વાસ કરવો જોઈએ અને 

સારુું કરવ ું જોઈએ. આ માનવ જીવનનો ઉદે્દશ્ય છે. ભગવાન કહ ેછે, "મો માણસોન ેબનાવયા નથી સ્સવાય કે તેઓ મારી 

સેવા કર.ે" (ધ સ્વન્ડ્સ ધેટ સ્કેટર, 51:56) (ઇસ્લામમાું માનવ જીવનનો હેત  શ ું છે? મ સ્સ્લમ કન્વટચ એસોસ્સએશન ઓફ 

લસુંગાપોર, 03/21/19 પર એક્સેસ) 

જ્યાર ેમન ષ્યોએ સારુું કરવ ું જોઈએ , ત્યાર ેઉપરના બાકીના મોટા ભાગના અમ ક પ્રોટેસ્ટન્ટ મુંતવયો સાથે સમાન છે કે ઈશ્વરે મન ષ્યો 

શા માટે બનાવયા, જે આપણે આગળ જોઈશ ું. 

કટેલાક પ્રોટસે્ટન્ટ દૃશ્યો 

પહેલાથી જ ઉલ્લેસ્ખત ધમોમાું ઈશ્વરે મન ષ્યોને શા માટે બનાવયા ત ેસ્વશે સ્વસ્વધ મુંતવયો છે. 

અને પ્રોટસે્ટુંટમાું પણ એવ ું જ છે. 

કસ્થત રીતે માત્ર 100 સ્મસ્લયનથી વધ  પ્રોટસે્ટન્ટો છે, અને તેઓ ઘણા સુંપ્રિાયો  ,મુંત્રાલયો અને સુંપ્રિાયો દ્વારા સ્વભાસ્જત છે (નોંધ :

ગોડન ું ચાલ  ચચચ પ્રોટસે્ટુંટ નથી - શા માટ ેઅમારા મફત ઓનલાઈન પ સ્તકોમાું જોવા મળે છે તેની સ્વગતો: ધ કન્ટીન્ય ઈંગ સ્હસ્રી 

ઓફ ધ ચચચ ઓફ ગોડ એન્ડ હોપ ઓફ સેલ્વેશનુઃ હાઉ ધ કન્ટીન્ય ઇંગ ચચચ ઓફ ગોડ પ્રોટસે્ટુંદટઝમથી અલગ છે ). 



જો કે ,પ્રોટેસ્ટન્ટની સ્વસ્વધતા હોવા છતાું, ભગવાને કુંઈપણ શા માટે બનાવય ું તનેા પર કેટલાક સામાન્ય કરારો હોવાન ું જણાય છે. 

ઈશ્વરે મન ષ્યોને શા માટે બનાવયા તે અુંગેના એક પ્રોટેસ્ટન્ટ દૃસ્ષ્ટકોણ પર ધ્યાન આપો: 

ઈશ્વર ેમન ષ્યન ું સજચન કમે કય ું? 

તેણે પોતાને ગૌરવ આપવા માટે આમ કય ું .ઈશ્વર ેઆપણને જીવન જીવવા અને સુંબુંધોનો આનુંિ માણવા માટ ેબનાવયા 

છે. ઈસ એ કહ્ ું" ,મો તમન ેઆ કહ્ ું છે જેથી મારો આનુંિ તમારામાું રહે અન ેતમારો આનુંિ પૂણચ થાય" (જઅહોન 11:11( .

... 

ભગવાનન ેમસ્હમા લાવવો - એટલે કે, તેન ેઊંચો કરવો  ,તનેે ઊંચો કરવો ,તનેી પ્રશુંસા કરવી ,તેના પર માનનીય લચુંતન કરવ ું 

- હકીકતમાું જીવનનો આપણો હતે  છે . ( બેલ એસ .જોશ મેકડોવેલ મુંત્રાલય .એસ્પ્રલ 11 , 2016 પોસ્ટ કરેલ(  

અમે OOCC માું અસુંમત હોઈશ ું. ભગવાને આપણને બનાવયા નથી કારણ કે તે અહુંકારથી ચાલતા આધ્યાસ્ત્મક એસ્ન્ટટી છે જેન ે

તેને મસ્હમા આપવા માટે લોકોની જરૂર હતી .તેમ જ ઈશ્વરને મસ્હમા આપવો એ માનવ જીવનનો હેત  નથી. પણ એ સાચ ું છે ક ે

ઈશ્વર આનુંિ વધારવા માુંગતા હતા. 

અહીં બીજો ,કુંઈક અુંશ ેસમાન પ્રોટસે્ટન્ટ પ્રસ્તભાવ છે: 

શા માટ ેભગવાન ેપ્રથમ સ્થાન ેબનાવય ું ?શ ું ત ેકુંટાળી ગયો હતો? શ ું ત ેએકલો હતો  ?ઈશ્વર ેમન ષ્યો બનાવવાની મ સીબત 

શા માટ ેપસાર કરી?  

બાઇબલ આપણને જણાવે છે કે બ્રહ્ાુંડ માટે ભગવાનનો અુંસ્તમ હતે  તેમનો મસ્હમા પ્રગટ કરવાનો છે .બાઇબલ આપણને 

જણાવ ે છે કે માનવજાત માટે ઈશ્વરનો અુંસ્તમ હેત  તેમના પે્રમને પ્રગટ કરવાનો છે .(શ ું ભગવાન કુંટાળી ગયા હતા? 

ભગવાન મુંત્રાલયો સ્વશે  ,01/21/19 પર ઍક્સસે) 

સારુું ,આ થોડ ું નજીક છે કારણ કે પે્રમ તેનો એક ભાગ છે, પરુંત  ફરીથી સૂસ્ચતાથચ એ છે કે ભગવાને તનેા અહુંકારને સ્રોક કરવાની તેની 

જરૂદરયાતને કારણે બધ ું જ બનાવય ું છે .ભગવાન સ્નરથચક નથી અને તનેી જરૂર નથી. 

અહીં અન્ય બે પ્રોટેસ્ટન્ટના મુંતવયો છે: 

ઈશ્વર ેસ્વશ્વ કમે બનાવય ું? 

ટૂુંકો જવાબ જે સમગ્ર બાઇબલમાું ગજચનાની જેમ સુંભળાય છે ત ેછે :ભગવાન ેતનેા મસ્હમા માટ ેસ્વશ્વની રચના કરી છે . 

(પાઇપર જે .સપ્ટેમ્બર 22, 2012. https://www.desiringgod.org/messages/why-did-god-create-

the-world 01/16/19 પર ઍક્સેસ( 

ઈશ્વર ેશા માટ ેસજચન કય ું? 



ભગવાને પોતાની અુંિર અમ ક મયાચિાને લીધે સજચન કય ું નથી .તેના બિલે, તેણે તેના સર્જચત માણસોના આનુંિ માટ ેઅન ે

તેઓ તનેી મહાનતા જાહેર કરી શકે તે માટે તેમનો મસ્હમા પ્રિર્શચત કરવા માટે કુંઈપણમાુંથી બધ ું જ બનાવય ું( .લોસન જે. 

સ્લગોનીયર સ્મસ્નસ્રીઝ  ,જ લાઈ 3 , 2017) 

બે વધ  િાવો કરનારા ભગવાન ેતેમના અુંગત મસ્હમા માટે વસ્ત ઓ બનાવી છે. 

તેથી ,ત ે પ્રોટેસ્ટન્ટ (બાસ્પ્ટસ્ટ સસ્હત ( સ્ત્રોતો સુંમત જણાય છે .પરુંત  અમે OOCC મ ુાુું માનતા નથી કે તઓે ખરખેર 

ભગવાનની યોજનાના રહસ્યને સમજે છે. 

રોમન કથેોસ્લક ચચચ અન ેયહોવાહના સાિીઓના મુંતવયો 

રોમન કૅથસ્લકો સ્વશે શ ું? 

કેથોસ્લક ચચચન ું કેટેદકઝમ શીખવ ેછે: 

293 શાસ્ત્ર અને પરુંપરા આ મૂળભતૂ સત્ય શીખવવાન ું અને ઉજવવાન ું ક્યારેય બુંધ કરતા નથી" :િ સ્નયા ભગવાનના 

મસ્હમા માટ ેબનાવવામાું આવી હતી." 134 સેન્ટ બોનાવને્ચર સમજાવે છે ક ેઈશ્વર ેબધી વસ્ત ઓન ું સજચન કય ું છે "તનેો 

મસ્હમા વધારવા માટ ેનસ્હ, પરુંત  તનેે બતાવવા અન ેતેનો સુંિેશાવયવહાર કરવા ,"135 કારણ કે ઈશ્વરને તેના પે્રમ અને ભલાઈ 

સ્સવાય સજચન માટે બીજ ું  કોઈ કારણ નથી" :જીવો અસ્સ્તત્વમાું આવયા જ્યાર ેપે્રમની ચાવીએ તેનો હાથ ખોલ્યો. 136 પ્રથમ 

વેદટકન કાઉસ્ન્સલ સમજાવ ેછે: 

આ એક ,સાચા ભગવાન, તેની પોતાની ભલાઈ અને "સવચશસ્ક્તમાન શસ્ક્ત "છે,  તેની પોતાની સ ુંિરતા વધારવા માટ ે ક ે

તેની સુંપૂણચતા પ્રાપ્ત કરવા માટે નહીં ,પરુંત  સલાહની સુંપૂણચ સ્વતુંત્રતા સાથે ત ેજીવોન ેજે લાભો આપે છે તેના દ્વારા આ 

સુંપૂણચતાન ેપ્રગટ કરવા માટ.ે "અને સમયની શરૂઆતથી  ,જીવોના ,આધ્યાસ્ત્મક અને શારીદરક બુંને ઓડચરોમાુંથી કુંઈપણ 

બનુાવવામાું આવય ું નથી . . .” 137 

294 ભગવાનનો મસ્હમા આ અસ્ભવયસ્ક્તની અન ભસૂ્ત અને તનેા સારાપણાના સુંચારમાું સમાસ્વષ્ટ છે ,જેના માટે સ્વશ્વની 

રચના કરવામાું આવી હતી. ઈશ્વરે આપણને “ઈસ  સ્િસ્ત દ્વારા તેમના પ ત્રો બનવા માટે, તેમની ઇચ્છાના હેત  અન સાર ,

તેમની ભવય કૃપાની સ્ત સ્ત માટે ” બનાવયા ,138 કારણ કે “ઈશ્વરનો મસ્હમા માણસ સુંપૂણચપણ ેજીવુંત છે; તિ પરાુંત ,

માણસન ું જીવન એ ભગવાનન ું િશચન છે :જો સજચન દ્વારા ભગવાનના સાિાત્કારથી પૃથ્વી પર રહતેા તમામ જીવો માટ ે

તો સ્પતાના શબ્િન ું અસ્ભવયસ્ક્ત ભગવાનને જોનારાઓ ,છે જીવન પ્રાપ્ત થઈ ગય ું માટે કેટલ ું વધ  જીવન પ્રાપ્ત કરશે ".139 

સૃસ્ષ્ટનો અુંસ્તમ હેત  એ છે કે ભગવાન "જે તમામ વસ્ત ઓના સજચક છે ત ેઆખરે "સવચમાું  "બની શકે છે ,આમ એક સાથે 

તેમના પોતાના મસ્હમા અન ેઆપણા સૌંિયચની ખાતરી આપે છે.  

હવે ,પે્રમના ઉલ્લેખન ેલીધ,ે ઉપરોક્ત કેટલાક અન્ય સ્ત્રોતો કરતાું નજીક છે ,જો ક ેત ે પૂરત ું પૂણચ નથી કારણ કે ત ેએક મહત્વપૂણચ 

કારણન ેછોડી િે છે. 

સ્વગચસ્થ કાર્ડચનલ જ્હોન હેનરી ન્ય મેન નજીક આવયા જ્યારે તેમણે નીચે મ જબ લખય ું: 



હ ું કુંઈક કરવા માટે અથવા કુંઈક બનવા માટે બનાવવામાું આવયો છ ું  જેના માટે બીજ ું  કોઈ બનાવવામાું આવય ું નથી .મારી 

પાસ ેભગવાનની સલાહમાું, ભગવાનની િ સ્નયામાું એક સ્થાન છે  ,જે બીજા કોઈની પાસે નથી  ...જો ,ખરખેર ,હ ું સ્નષ્ફળ 

જાજા ,તો તે બીજાને ઉછેરી શકે છે ,જેમ કે ત ેઅબ્રા હમના પથ્થરોને બાળકો બનાવી શક ેછે .તેમ છતાું આ મહાન કાયચમાું 

મારો ભાગ છે ... તેણે મને શનૂ્ય માટે બનાવયો નથી .( ન્ય મેન જેએચ .મેદડટેશન્સ એન્ડ વોશન્સ ઓફ ધ લેટ કાર્ડચનલ 

ન્યૂમેન .લોંગમેન્સ ,ગ્રીન ,1901 ,પૃષ્ઠ 301 ) 

ઉપરોક્ત મૂળભતૂ રીતે સાચ ું છે ,જો કે ત ેહજ  પણ પૂણચ નથી. કેટલાક પ્રોટસે્ટન્ટો પણ સમજે છે કે ભગવાન તેમના સુંતો માટે 

અનુંતકાળ િરસ્મયાન કામ કરશે  ,પરુંત  તેઓ શ ું કામ અને શા માટે અસ્પષ્ટ વલણ ધરાવે છે.  

હવે ,અહીં યહોવાહના સાિીઓ તેના ઓનલાઈન બાઇબલ ઉપિેશોના પાઠ 2.1 માું શ ું શીખવે છે તે શીષચક છે ક ેઈશ્વરે મન ષ્યોન ે

કેમ બનાવયા  ?: 

પથૃ્વી પર હુંમશે માટ ેજીવનનો આનુંિ માણવા અન ેતેમને તેમના પે્રમાળ સ્પતા તરીકે ઓળખવા માટે યહોવાહે મન ષ્યોન ે

બનાવયા છે ( .ebbib://www..w..ww/h//dpdth-bhilep/wb/./tp/h-thbb./b/dibpl-dpdth-

bhilep/wb/tnit-2/why-did-god-create-man-purpose/#78 ઍક્સસે 01/12 /19(  

... પૃથ્વી શા માટે અસ્સ્તત્વમાું છે  ... ?તે મન ષ્યો માટે સ ુંિર ઘર બનાવવા માટે બનાવવામાું આવય ું હત ું 

(https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-

did-god- create-man-purpose/#85 ઍક્સેસ 01/12/19(.  

1. ઈશ્વરે પૃથ્વીને મન ષ્યો માટ ેકાયમી ઘર બનાવવા માટ ેબનાવી છે 

2. ઈશ્વરે મન ષ્યોન ે તેમના પે્રમાળ માગચિશચન હેઠળ હુંમશે માટ ેજીવવા માટ ેબનાવયા છે .ત ે તે હેત  સ્સદ્ધ કરશ ે

(ebbib://www..w..ww/h//dpdth-bhilep/wb/./tp/h-thbb./b/di sic-bible-teachings/unit-2/why-

did-god-create-man-purpose/#131 ) 

જ્યારે તે સાચ ું છે કે ઈશ્વરે પૃથ્વીને મન ષ્યો માટને ું ઘર બનાવવા માટે બનાવય ું છે ,અન ેજેઓ યોગ્ય રીત ેપસ્તાવો કરશ ેઅન ેઈસ ન ેશા 

માટ ેસ્વીકારશે તેઓન ેઈશ્વર આપશ,ે તે ખરખેર સમજાવત ું નથી કે ઈશ્વરે શા માટે મન ષ્યોને પ્રથમ સ્થાને બનાવયા. 

ધ બીટીફીક સ્વઝન 

કેટલાકન ેલાગ ેછે ક ેઅનુંતકાળ મ ખયત્વ ેભગવાનના ચહેરાને જોવામાું પસાર થશે .આન ે 'બીટીદફક સ્વઝન 'તરીક ેઓળખવામાું આવ ે

છે. 

જ્યારે બાઇબલ શીખવે છે કે આપણે ભગવાનનો ચહેરો કાયમ માટે જોઈ શકીએ છીએ (સાલમ 41:12), બીટીફીક સ્વઝન કેટલાક 

લોકો દ્વારા સ્િસ્તી પ રસ્કાર અને સજચનના હતે  તરીક ેશીખવવામાું આવે છે. 

ન્ય  વલ્ડચ એનસાયક્લોપીદડયા તેન ું વણચન કેવી રીતે કર ેછે તે અહીં છે : 



બીટીદફક સ્વઝન એ કેથોસ્લક ધમચશાસ્ત્રનો એક શબ્િ છે જે સ્વગચમાું રહેલા લોકો દ્વારા આનુંદિત ભગવાનની પ્રત્યિ નસ્ષ્ટન ું 

વણચન કરે છે ,જે સવોચ્ચ સ ખ અથવા આશીવાચિ આપે છે. આ દૃસ્ષ્ટકોણમાું  ,જીવતી વખતે ભગવાન સ્વશે મન ષ્યની સમજ 

અસ્નવાયચપણ ેપરોિ (મધ્યસ્થી (છે ,જ્યારે બીટીદફક સ્વઝન પ્રત્યિ (તાત્કાસ્લક )છે... .  

થોમસ એસ્ક્વનાસે શારીદરક મૃત્ય  પછી માનવ અસ્સ્તત્વના અુંસ્તમ ધ્યેય તરીકે બીટીદફક સ્વઝનને સમજાવય ું .સ્વગચમાું 

ભગવાનન ેસ્નહાળવાની એસ્ક્વનાસની રચના પ્લેટોના સ્વરૂપોની િ સ્નયામાું સારાન ેજોવાના વણચનન ેસમાુંતર કરે છે, જે 

ભૌસ્તક શરીરમાું હોવા છતાું શક્ય નથી... . 

પ્લેટોની દફલસૂફી ગ ફાની રૂપકમાું બીટીદફક સ્વઝનની સ્વભાવના તરફ સુંકેત આપે છે ,જે દરપસ્બ્લક બ ક 7 (514a-520a) 

માું સોક્રેટીસના પાત્ર દ્વારા બોલવામાું આવ ેછે: 

મારો અસ્ભપ્રાય એ છે કે જ્ઞાનની િ સ્નયામાું સારા (સારા)નો સ્વચાર સૌથી છેલ્લે િેખાય છે  ,અને તે માત્ર પ્રયાસથી 

જ જોવા મળે છે ;અને ,જ્યારે જોવામાું આવ ેછે ,ત્યાર ેત ેસ ુંિર અને યોગ્ય તમામ વસ્ત ઓના સાવચસ્ત્રક લેખક ,

આ દૃશ્યમાન સ્વશ્વમાું પ્રકાશના સ્પતૃ અને પ્રકાશના સ્વામ ુી અન ેબૌસ્દ્ધક (117d ,l  (માું તકચ અને સત્યના 

તાત્કાસ્લક સ્ત્રોત તરીકે પણ અન માન કરવામાું આવે છે. .  

પ્લેટો માટે ,સ્િસ્તી ધમચશાસ્ત્રમાું ગ ડ ભગવાનન ેઅન રૂપ િેખાય છે. ... 

સેન્ટ સાયસ્પ્રયન ઓફ કાથેજ (ત્રીજી સિી) એ સ્વગચના રાજ્યમાું ભગવાનન ેસાચવેલા જોવા સ્વશે લખઅય ું: 

તમારો મસ્હમા અને આનુંિ કેટલો મહાન હશે ,ભગવાનન ેજોવાની મુંજૂરી આપવામાું આવશ,ે તમારા ભગવાન 

અને ભગવાન સ્િસ્ત સાથે મ સ્ક્ત અને શાશ્વત પ્રકાશનો આનુંિ વહોચવા માટે સન્માસ્નત થશે  …ન્યાયી લોકો 

સાથે સ્વગચના રાજ્યમાું અમરત્વના આનુંિમાું આનુંિ કરવા માટે .અન ેભગવાનના સ્મતઅ રો... . 

તેરમી સિીમાું ,દફલસૂફ-ધમચશાસ્ત્રી થોમસ એસ્ક્વનાસે  ,તેમના સ્શિક આલ્બટચસ મેગ્નસને અન સરીને ,માનવ જીવનના 

અુંસ્તમ ધ્યેયને મૃત્ય  પછીના ભગવાનના સારની બૌસ્દ્ધક સ ુંિર નસ્ષ્ટમાું સમાસ્વષ્ટ તરીકે વણચવય ું .એસ્ક્વનાસના મતે ,બીટીફીક 

સ્વઝન સ્વશ્વાસ અને કારણ બુંનનેે વટાવી જાય છે... . 

લહુંિ  અન ેબૌદ્ધ સ્વચાર લાુંબા સમયથી સમાસ્ધના અન ભવની વાત કરે છે ,જેમાું આત્મા શરીરમાું રહીન ેપણ પરમાત્મા 

સાથે સ્મલન મેળવે છે. ઇસ્લામમાું રહસ્યવાિી પરુંપરા શાસ્બ્િક રીતે ભગવાનની આુંખોથી જોવાની વાત કરે છે“ :જ્યાર ેહ ું 

તેન ેપે્રમ કરુું છ ું, ત્યારે હ ું તનેી સ નાવણી છ ું જેના દ્વારા ત ેસાુંભળે છે ;અન ેતેની દૃસ્ષ્ટ કે જેના દ્વારા ત ેજ એ છે; તેનો 

હાથ જેના દ્વારા તે પ્રહાર કર ેછે  ;અને તેનો પગ જેનાથી તે ચાલે છે ” ( અન-નવાવીની હિીસ 33 ). 

જ્યોજચ ફોક્સ અને અન્ય પ્રારુંસ્ભક ક્વેકસચ માનતા હતા કે મધ્યસ્થી સ્વના ,ભગવાનનો સીધો અન ભવ તમામ લોકો માટ ે

ઉપલબ્ધ છે .(બીટીફીક સ્વઝન .ન્ય  વલ્ડચ એનસાયક્લોપીદડયા, 2013. 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Beatific_Vision 04/16/19 પર એક્સેસ કરેલ( 

નોંધ :બાઇબલ સ્પષ્ટ છે કે ભગવાન પૃથ્વી પર આવશ ે(પ્રકટીકરણ 21:1-1( ,તેથી શાસ્ત્ર સ્વગચમાું સ ુંિર નસ્ષ્ટના દૃશ્યને નકારી કાઢ ેછે. 

લ્ય થરન જનચલ ઑફ એસ્થક્સના સુંપાિકે લખય ું: 



પરુંત  માનવ પ્રાણી માટેના ઈશ્વરના ઉદે્દશ્યનો અુંસ્તમ ધ્યેય પસ્વત્રતાની એસ્કેટોલોસ્જકલ સમજણ દ્વારા ચમકે છે, જ્યાું 

આપણને પસ્વત્રતાની સ ુંિર નસ્ષ્ટ અન ેઅનુંતકાળમાું ભગવાન સાથે સુંપૂણચ સુંવાિન ું વચન આપવામાું આવે છે. (સાન્તોસ 

સી. સુંપાિકનો પદરચય: લ્ય થરન્સ અન ેપસ્વત્રતા. © સપ્ટેમ્બર/ઓક્ટોબર 2017. જનચલ ઑફ લ્ય થરન એસ્થક્સ, વોલ્ય મ 

17, અુંક 5) 

ઘણા પ્રોટસે્ટન્ટો ક ેજેઓ બીટીફીક સ્વઝનમાું સ્વશ્વાસ કરે છે ત ેદૃસ્ષ્ટકોણ તરફ ઝ કાવ કરે છે કે આ સ્વઝન ભૌસ્તક દૃસ્ષ્ટ નથી (િા.ત .

ઓટચલુંડ જી .શા માટ ેઆપણે બીટીફીક સ્વઝનન ેગેરસમજ કરીએ છીએ. ફસ્ટચ બસે્પ્ટસ્ટ ચચચ ઓફ ઓજાઈ  ,સપ્ટેમ્બર 24 , 2018). 

જેઓ બીટીફીક સ્વઝનના સુંસ્કરણોને અુંસ્તમ ધ્યેય તરીકે સ્વીકાર ે છે તેઓ સ્વચારે છે ક ેભગવાનને જોવાથી તેઓ તેમના પોતાના 

સ ખથી ભરાઈ જશે. 

અહીં એક સમયના ચચચ ઓફ ગોડ લેખક તરફથી તે નસ્ષ્ટનો સ્વરોધી દૃસ્ષ્ટકોણ છે: 

જો અનુંતકાળ ભગવાનના ચહેરા પર આનુંિપૂવચક જોવામાું સ્વતાવવો હોય ,અથવા આપણી િરેક ઇચ્છા તરત જ પૂરી થાય 

- જેમ કે ઘણા ધમો શીખવ ેછે - થોડા મસ્હનાઓ પછી (અથવા થોડા ઓસ્ક્ટસ્લયન વષો પછી ,તે ખરેખર વાુંધો નથી) , 

જીવન કુંટાળાજનક બની જશે . .અન ેએકવાર જીવન કુંટાળાજનક બની જાય, તે બીમાર અને ભયુંકર રીતે ભયાનક હશે .

કારણ કે આવનાર કુંટાળાના અનુંતકાળ સ્સવાય બીજ ું કશ ું જ બાકી રહેશે નહીં - મૃત્ય  સાથે બચવાનો એક અદ્ભ ત પરુંત  

અશક્ય માગચ (જ ઓ લ્ય ક 20 :35-38). આ ખરખેર અુંસ્તમ ત્રાસ હશે.  

પરુંત  આપણા શાશ્વત સ્પતા પાસે વધ  સારો સ્વચાર છે .તેણ ેએક એવી યોજના તૈયાર કરી છે જેમાું અનુંતકાળ ક્રમશુઃ વધ  

કુંટાળાજનક વધશ ેનહીં. પરુંત  ,અસ્વશ્વસનીય લાગે તેટલ ું ,અનુંતકાળ ક્રમશુઃ વધ  ઉિેજક ,વધ  આકષચક અન ેવધ  આનુંિપ્રિ 

વધશે કારણ ક ેિરેક ય ગ ય ગને અન સરશે . ( ક હ્ન આરએલ .ધ ગોડ ફે સ્મલી - ભાગ ત્રણ: અનુંતકાળમાું રહવેા માટે  .સારા 

સમાચાર ,જ લાઈ 1971(  

હા ,ઈશ્વર ેજે કય ું ત ેબનાવય ું જેથી અનુંતકાળ વધ  સારી રીત ેબની શક.ે મૃત ચચચ ઓફ ગોડ લેખક તરફથી કુંઈક નોંધો: 

આ સ્વશ્વને એકસાથે રાખનાર ભગવાને મનમાું યોજના સાથે આમ કય ું .ત ેયોજના સ્વશ્વના એક મ ખય ધમચન ું સ્નરાશાજનક 

સ્નવાચણ નહોત ું જે વચન આપે છે કે તમે કાયમ માટ ેકોઈ લચુંતા સ્વનાના મહાન સમગ્રનો અચેતન ભાગ બની જશો - કારણ 

કે તમારી પાસે કાયમ માટે કોઈ વયસ્ક્તગત ચેતના નથી  .તે એક ઓએસ્સસમાું બે ખજૂર વચ્ચે ઝૂલેલા ઝૂલામાું ઊંઘવાનો 

આનુંિ નથી ,જે સ્વૈસ્ચ્છક ક માદરકાઓ દ્વારા કાયમ માટે ખવડાવવામાું આવ ેછે, જેન ું વચન અલ્લાહના અન યાયીઓન ે

ખાતરી આપવામાું આવે છે  .તે સોનેરી ચુંપલ સાથે સોનેરી શેરીઓમાું ચાલતો નથી ,તમારી એકમાત્ર લચુંતા સાથે વીણા 

વગાડતો નથુી કે તમારો પ્રભામુંડળ કવેી રીતે સીધો રાખવો ,જેમ કે મોટા ભાગના પ્રોટેસ્ટન્ટ જૂથોન ું વચન લાગ ેછે. તે 

ચોક્કસપણે ભગવાનના ચહેરાને જોવા અન ેસ ુંિર નસ્ષ્ટ (જે ગમે ત ેહોય )ની કિર કરવામાું સમથચ થવાન ું વચન નથી ,જેમ ક ે

કેથોસ્લક સ્વશ્વાસને અન સરનારાઓ માટે વચન છે :ભગવાન જ ુણેે િરેક વસ્ત ન ું સજચન કય ું છે તે શ ું છે .તમન ે તેના 

પદરવારમાું લાવો. ભગવાન તરીકે ભગવાન છે તે ભગવાન છે  !ફક્ત ભગવાન બનવા માટે જ નહીં કે આપણ ેબધા ભાઈઓ 

અને બહેનો છીએ ક ેઆપણ ેભગવાન સાથે આપણા આકસૃ્તરૂપ સ્પતા તરીકે છીએ ,પરુંત  તેમના િૈવી સ્વભાવને સુંપૂણચ રીત ે

વહોચવા માટે .… 



ભગવાનની વાસ્તસ્વક યોજના વયવહારુ છે. ત ેતેના ક ટ ુંબના રાજ્ય સ્વશ ેકહ ેછે કે તેના સ્વસ્તરણનો ક્યારેય અુંત આવશ ે

નહીં. તેમની યોજના એવા પ ત્રો અને પ ત્રીઓન ેઉમેરવાન ું ચાલ  રાખવાની છે જેઓ તેમના જેવા િેખાય છે, અન ભવ ેછે, 

કાયચ કર ેછે અન ેજેઓ તેમના જેવા જ સ્વ-પ નર્જચત શાશ્વત આધ્યાસ્ત્મક જીવનથી બનેલા છે, કાયમ માટ!ે એટલા માટે 

ભગવાન ેપોતાની સમિ જે ધ્યેય નક્કી કય ું છે ત ેએક એવી આશા છે જે ત ેક્યારયે પૂણચ કરશ ેનહીં. અનુંત, શાશ્વત, તેણ ે

પહેલેથી જ બનાવેલી મહાન રચનાનો આનુંિ માણવા અને તેના પર શાસન કરવા માટે - અને તમે અને મન ેઅુંત સ્વના 

ભાસ્વ સજચનોમાું સહભાગી કરવા માટ ેએક હુંમેશ સ્વસ્તરત ું ક ટ ુંબ બનાવવ ું. એક વયસ્ત, વયવહારુ, રસપ્રિ, પડકારજનક, 

ચાલ  યોજના જે જીવવાન ું શાશ્વત કારણ આપે છે. 

એ યોજનામાું કુંટાળો નથી. એવો સમય ક્યારયે નહીં આવે જ્યાર ેતમારી રુસ્ચ સમાપ્ત થઈ જાય. કોઈ પૌરાસ્ણક, ધાર્મચક-

અવાજવાળ ું ફોલ્ડરોલ કોઈક આધ્યાસ્ત્મક સ્વશ ેક્યારેય નહીં-ક્યારેય જમીન પર નહીં જ્યાું તમે કાયમ કુંઈ કરતા નથી — 

પરુંત  સજચન, શાસનન ું શાશ્વત કામ! દૃશ્યમાન લાભ સાથે સમસ્યાન ું સ્નરાકરણ. ... તેની પાસ ેતમને પ નરુત્થાન કરવાની 

શસ્ક્ત છે ... (સ્હલ ડીજે .સ્વશ્વને હવ ેશ ું જોઈએ છે...હોપ. પ્લેન ટ્રુથ  ,ફેબ્ર આરી 1191 ) 

ચચચ ઓફ ગોડના દિવુંગત નેતા તરફથી કુંઈક નોંધો: 

"જો કોઈ માણસ મરી જાય, તો શ ું ત ેફરીથી જીવશ?ે" (જોબ 14:14). આ આશાનો સમય હોવો જોઈએ, કારણ કે જો 

આ સ્વશ્વ મૃત્ય  પામે તો પણ - અન ેત ે- એક નવી અન ેવધ  સારી િ સ્નયાના પ નરુત્થાનન ેઅન સરશ ે- શાુંસ્તની િ સ્નયા - 

સુંતોષ, સ ખ, સ્વપ લતા, આનુંિની િ સ્નયા! ભગવાન આપણને સમજવામાું મિિ કર ેછે! માત્ર સતત અસ્સ્તત્વ જ નહીં - 

પણ સુંપૂણચ, સ ખી, રસપ્રિ, સ્વપ લ જીવન! હા - અન ેત ેબધા અનુંતકાળ માટે! (આમચસ્રોંગ HW. પ નરુત્થાનનો હેત  શ ું 

છે? સારા સમાચાર, માચચ 1982) 

કારણ કે ઘણા લોકો શાસ્ત્રને સુંપૂણચ રીતે સમજી શકતા નથી ,તેઓએ મુંતવયોન ેપ્રોત્સાહન આપ્ય ું છે, જેમ કે તેઓ કેવી રીતે સ ુંિર નસ્ષ્ટ 

શીખવ ેછે  ,જે ભગવાનની યોજના સાથે સુંપૂણચપણે સ સુંગત નથી.  

આપણે ભગવાનન ેજોવ ું ,પોત ેજ, અનુંતકાળન ેવધ  સારુું બનાવત ું નથી  .તેમ છતાું ત ેઆપણન ેકાયમ માટ ેઆશીવાચિ આપે છે ત ે

ચોક્કસપણે તે કરશે ( સીએફ .સાલમ 92 :17-19). 

બધી વસ્ત ઓ ઈસ  માટ ેબનાવવામાું આવી છે 

નવો કરાર ઈસ  અને સજચન સાથે સુંબુંસ્ધત આ શીખવે છે: 

15 તે અદૃશ્ય ઈશ્વરની પ્રસ્તમા છે ,જે સમગ્ર સૃસ્ષ્ટ પર પ્રથમજસ્નત છે. 16 કેમ કે સ્વગચમાું અને પૃથ્વી પર િખેાતી અન ે

અનશ્ય ,લસુંહાસન હોય કે આસ્ધપત્ય કે રજવાડાું કે સિા હોય ત ેસવચ વસ્ત ઓ તેના દ્વારા બનાવવામાું આવી હતી. બધી 

વસ્ત ઓ તનેા દ્વારા અને તેના માટે બનાવવામાું આવી હતી  .કોલોસી 1 :15-16) 



2 … તેમના પ ત્ર ,જેમન ે તેમણ ે બધી વસ્ત ઓના વારસિાર તરીક ે સ્નય ક્ત કયાચ છે, જેમના દ્વારા તેમણે સ્વશ્વને પણ 

બનાવય ું છે ;3 જેઓ તેમના મસ્હમાન ું તેજ છે અન ેતેમની વયસ્ક્તની અસ્ભવયક્ત પ્રસ્તમા છે ,અન ેતેમની શસ્ક્તના શબ્િ 

દ્વારા િરેક વસ્ત ન ેજાળવી રાખ ેછે, (હેબઅરી 1:2-1(  

હવે ,શ ું આપણે ફક્ત અનુંતકાળ માટે ઈસ ન ેજોવા માટ ેબનાવવામાું આવયા હતા? 

ના. 

ધ્યાન આપો શા માટે ઈસ એ કહ્ ું કે ત ેઆવયો છે: 

10 … હ ું આવયો છ ું  જેથી તેઓન ેજીવન મળે ,અન ેતેઓન ેતે વધ  પ ષ્કળ મળે .(જ્હોન 10:10) 

"જીવન "મેળવીન ેઅને તેન ે"વધ  સ્વપ લ પ્રમાણમાું "રાખવાથી, ઈસ  શીખવ ેછે કે તે એટલા માટ ેઆવયા છે જેથી આપણી પાસ ેસારી 

અનુંતકાળ હોય અને આપણે અનુંતકાળન ેવધ  સારી બનાવવામાું મિિ કરી શકીએ. 

ઈશ્વરે મન ષ્યોને એ હતે થી બનાવયા નથી ક ેમન ષ્યો તનેે અનુંતકાળ માટે જોતા રહે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  ઈશ્વર શા માટ ેિ ુઃખ-તકલીફો આવવા િ ેછે? 

જો ઈસ  એટલા માટે આવયા કે આપણે “વધ  પ ષ્કળ” જીવન મેળવી શકીએ ( જ્હોન 10 :10), તો શ ું ઈશ્વર િ ુઃખન ેમુંજૂરી આપે છે? 

હા. 

શ ું તેના માટે કોઈ હેત  છે? 

હા. 

31 કેમ કે પ્રભ  કાયમ માટે છોડી િેશ ેનસ્હ .32 જો કે તે િ ુઃખ પહોંચાડે છે ,તોપણ ત ેતેની િયાના પ ષ્કળ પ્રમાણમાું કરુણા 

બતાવશે .33 કેમ કે તે સ્વચે્છાએ િ ુઃખ આપતો નથી ,ક ેમાણસોના બાળકોન ેિ ુઃખી કરતો નથી. (સ્વલાપ 11-1:11) 

નોંધ લો કે ઈશ્વર આપણન ેસ્વેચ્છાએ િ ુઃખી કે િ ુઃખી કરતા નથી. ત ેઈચ્છે છે કે આપણે સારુું કરીએ (cf. 3 જ્હોન 2). 

િેખીતી રીત ેખરાબ વસ્ત ઓ સ્શષ્ટ લોકો સાથે થાય છે. 

ઈસ એ ક્યારેય પાપ કય ું નથી (સ્હબ્ર ૂ4:15), પરુંત  આપણા માટે િ ુઃખ સહન કય ું (1 પીટર 2:21). અન ે "જો કે ત ેએક પ ત્ર હતો, 

તોપણ તેણ ેજે સહન કય ું તેનાથી તેણ ેઆજ્ઞાપાલન શીખય ું" (હેબ્રી 5:8). 

શા માટે ઈશ્વર મન ષ્યોન ેિ ુઃખ સહન કરવા િ ેછે? 

કારણો એક િુંપસ્ત છે. એક તો આપણને પાપ ન કરવા અન ેઈશ્વર તરફ પાછા વળવા પ્રોત્સાસ્હત કરવા માટ ેઆપણા પાપોની 

સજા/પદરણામ છે (સ્વલાપ 3:39-40; લેસ્વટીકસ 26:18). અને, આપણે સમજવ ું જોઈએ કે બાઈબલ શીખવ ે છે ક ે ઈશ્વર 

આપણને આપણા અપરાધોન ેલાયક કરતાું ઓછી સજા આપે છે (cf. એઝરા 9:13; જોબ 11:6). હવે, જે લોકો બાઇબલના 

ઓછામાું ઓછા ત ેભાગોમાું સ્વશ્વાસ કર ેછે, તેઓન ેપણ ત ેખયાલ આવ ેછે. 

પરુંત  ત્યાું બીજ ું, વધ  જદટલ, કારણ છે. 

પે્રસ્ષત પાઊલ આપણન ે કહ ે છે કે "સૃસ્ષ્ટ સ્નરથચકતાન ેઆધીન કરવામાું આવી હતી, સ્વેચ્છાએ નહીં, પરુંત  તેના કારણે જેણે તેને 

આશામાું આધીન કય ું હત ું" (રોમન્સ 8:20). તેણ ેએમ પણ લખય ું: 

16 તેથી આપણે લહુંમત હારતા નથી. ભલે આપણો બહારનો માણસ નાશ પામતો જાય, છતાું અુંિરનો માણસ દિવસેન ે

દિવસ ેનવો થતો જાય છે. 17 કારણ કે આપણી હલકી વેિના, જે િણભર માટ ે છે, ત ેઆપણા માટે વધ  અસ્તશય અને 

શાશ્વત મસ્હમાન ું કામ કરી રહી છે, 18 જ્યાર ેઆપણ ેિેખાતી વસ્ત ઓને જોતા નથી, પણ જે ન િેખાતી વસ્ત ઓ તરફ 



જોઈએ છીએ. કેમ કે જે વસ્ત ઓ જોવામાું આવ ેછે ત ેિસ્ણક છે, પણ જે િેખાતી નથી ત ેશાશ્વત છે. (2 કોરીંથી 4:16-

18) 

લોકો શ દ્ધ થવાની પ્રદક્રયામાું છે - જેમાું િ ુઃખ અને વેિનાનો સમાવેશ થાય છે - છતાું આશા છે. આ ય ગમાું જેને બોલાવવામાું આવયા 

નથી તેઓ એક રીત ેશ દ્ધ છે (ઇશાયાહ 48:10; યર્મચયા 9:7), જ્યાર ેબોલાવવામાું આવેલા લોકો ચાુંિી અન/ેઅથવા સોનાની જેમ 

વધ  શ દ્ધ અન ેશ દ્ધ થવાના છે (ઝખાયાચ 13:9; ગીતશાસ્ત્ર 66:10; ડેસ્નયલ 11:35, 12:10; 1 પીટર 1:7; સીએફ. પ્રકટીકરણ 

3:18). તેથી આ ય ગમાું “અસ્ગ્ન” પરીિણો છે (1 પીટર 1:7; 4:12). 

શ ું સારુું થશ ેતેની આશા છે: 

9 પરુંત , વહાલાઓ, અમે તમારા સુંબુંધી વધ  સારી બાબતોની ખાતરી રાખીએ છીએ, હા, જે વસ્ત ઓ મ સ્ક્ત સાથે છે, જો 

કે અમે આ રીત ેવાત કરીએ છીએ. 10 કેમ કે ઈશ્વર અન્યાયી નથી કે તમે તમારા સુંતોની સેવા કરી અન ેસેવા કરો છો ત ેમાટ ે

તમે તેમના નામ પ્રત્ય ેજે પે્રમ િશાચવયો છે ત ેતમારા કાયચ અને શ્રમન ેભૂલી જવો ત ેઅન્યાયી નથી. 11 અને અમે ઈચ્છીએ 

છીએ કે તમારામાુંના િરેક અુંત સ ધી આશાની સુંપૂણચ ખાતરી માટ ેસમાન ખુંત બતાવ,ે 12 કે તમે આળસ ન બનો, પરુંત  

જેઓ સ્વશ્વાસ અને ધીરજથી વચનોનો વારસો મેળવે છે તેઓન ું અન કરણ કરો. (હેબ્રી 6:9-12) 

આમ, આપણ ેધીરજ રાખવી જોઈએ અને સ્વશ્વાસ રાખવો જોઈએ કે ઈશ્વરના માગોથી “વધ  સારુું” થશે. 

ધીરજપૂવચક િ ુઃખ સહન કરવ ું એ પે્રમની સ્નશાની છે: 

4 પે્રમ સહનશીલતા છે, ત ેિયાળ  છે, પે્રમ ઈષ્યાચ કરતો નથી, પે્રમ પોતાની જાતન ેઅુંજામ આપતો નથી, ખીલતો નથી, 5 

અશ ભ વતચન કરતો નથી, પોતાની વસ્ત ઓ શોધતો નથી, ઉશ્કેરતો નથી, િ ષ્ટતાનો આરોપ મૂકતો નથી, 6 [ત]ે અન્યાયથી 

આનુંિ કરતો નથી, અન ેસત્યથી આનુંિ કર ેછે; ત ેબધ ું સહન કર ેછે, 7 ત ેબધ ું માને છે, ત ેબધી આશા રાખ ેછે, ત ેબધ ું 

સહન કર ેછે. 8 પે્રમ ક્યારયે સ્નષ્ફળ થતો નથી; (1 કોરીંથી 13:4-8, સ્લટરલ સ્ટાન્ડડચ વઝચન) 

પે્રમ તરીક ેઅન વાદિત ગ્રીક શબ્િ 'અગાપે' તરીક ેરાન્સસ્લટર કરવામાું આવ ેછે - અન ેઆ પ્રકારનો પે્રમ સત્યમાું આનુંિ કર ેછે અન ેબધ ું 

સહન કરશ.ે સાચા પે્રમન ું રહસ્ય એ છે કે પે્રમના સ્વકાસમાું િ ુઃખ સામેલ હોઈ શક ેછે. સાચો પે્રમ સ્નષ્ફળ જશ ેનહીં. 

કેટલીકવાર લોકો સારુું કરવા માટ ેપીડાય છે: 

17 કેમ કે , જો ઈશ્વરની ઈચ્છા હોય, તો ખરાબ કરવા કરતાું સારુું કરવાન ેલીધ ેિ ુઃખ સહન કરવ ું વધ  સારુું છે. (1 પીટર 

3:17) 

નોંધ કરો ક ેઉપરોક્ત એવ ું નથી કહેત ું ક ેત ેભગવાનની ઇચ્છા છે કે ત ેઆપણા પર િ ુઃખ લાિશ ેજેથી આપણે િ ુઃખી થઈએ. ઈશ્વરના 

માગો આપણા માગો કરતાું ઊંચા છે ( યશાયાહ 55:8-9 ) અને પે્રમના પાસાઓ ઈશ્વરની યોજનામાું એક રહસ્ય છે (સીએફ. 

એફેસ્સયન 5:25-32). 



હવે, બાઇબલ સ્પષ્ટ છે કે એવા લાભો છે જે આપણને પીડાતા િ ુઃખોમાુંથી ઉદ્ભવશ:ે 

3 હાસ્ય કરતાું િ :ખ સારુું છે, કારણ કે ઉિાસ મ ખથી હૃિય સારુું બને છે .4 જ્ઞાનીઓન ું હૃિય શોકના ઘરમાું હોય છે ,પણ 

મૂખચન ું હૃિય આનુંિના ઘરમાું હોય છે .(સભાસ્શિક 7:3-4) 

16 આત્મા પોતે આપણા પોતાના આત્મા સાથે મળીને સાિી આપે છે ,સાિી આપે છે કે આપણે ઈશ્વરના બાળકો છીએ. 

17 હવે જો આપણે બાળકો છીએ ,તો આપણ ેપણ વારસિાર છીએ-ખરેખરઈશ્વરના વારસિાર અન ેસ્િસ્ત સાથે સુંય ક્ત  ,

વારસ છીએ- જો ખરેખર આપણે તેની સાથે મળીને િ ુઃખ સહન કરીએ છીએ ,જેથી આપણે પણ તેની સાથે મસ્હમા પામી 

શકીએ. (રોમન્સ 1:12-17 , એએફવી) 

18 કેમ કે હ ું માન ું છ ું  કે આ સમયના િ ુઃખો આપણામાું જે મસ્હમા પ્રગટ થશે તેની સાથે સરખાવી શકાય એવા નથી .(રોમનો 

1:11(  

12 વહાલાઓ ,તમારી સાથે કોઈ અજ ગતી ઘટના બની હોય તેમ તમને અજમાવવાની અસ્ગ્નની અજમાયશન ેઅજ ગત ું ન 

સમજો; 13 પણ તમે સ્િસ્તના િ ુઃખોમાું સહભાગી થાઓ તટેલો આનુંિ કરો ,જેથી જ્યાર ેતેમનો મસ્હમા પ્રગટ થાય, ત્યાર ે

તમે પણ અસ્તશય આનુંિથી પ્રસન્ન થાઓ .( 1 પીટર 4:12-13) 

11 મારા પ ત્ર, પ્રભ ની સ્શિાને ત ચ્છ ન ગણો ,અન ેતેમની સ ધારણાન ેસ્ધક્કારો નસ્હ; 12 પ્રભ  જેને પે્રમ કર ેછે તેના માટે ત ે

સ ધાર ેછે ,જેમ સ્પતા ત ેપ ત્ર જેનામાું ત ેઆનુંિ કર ેછે. (નીસ્તવચનો 1:11-12 ) 

5 અને તમે તે ઉપિેશ ભૂલી ગયા છો જે તમને પ ત્રો તરીકે બોલે છેભગવા ,મારા પ ત્ર“ :નની સ્શિાને ત ચ્છ ન ગણશો ,અન ે

જ્યાર ેતમન ેતેમના દ્વારા ઠપકો આપવામાું આવે ત્યાર ેસ્નરાશ થશો નહીં; 6 પ્રભ  જેને પે્રમ કરે છે તનેા માટે ત ેસ્શિા કરે 

છે ,અન ેિરેક પ ત્ર જેને ત ેપ્રાપ્ત કર ેછે તેન ેકોરડા માર ેછે.” 

7 જો તમે સ્શિા સહન કરો છો ,તો ભગવાન તમારી સાથે પ ત્રોની જેમ વત ેછે; કેમ કે એવો કયો પ ત્ર છે જેન ેસ્પતા સ્શિા 

ન કર ે?8 પરુંત  જો તમે સ્શિા સ્વના છો ,જેમાું બધા સહભાગી થયા છે, તો તમે પ ત્રો નથી .ગેરકાયિસેર છો ,9 વળી ,

આપણી પાસ ેમાનવ સ્પતા હતા જેમણે આપણને સ ધાયાચ અને અમે તેઓન ેમાન આપ્ય ું .શ ું આપણે આત્માઓના સ્પતાન ે

આધીન રહીન ેવધ  સરળતાથી જીવીશ ું નહીં? 10 કેમ ક ેતેઓએ થોડા દિવસો માટે અમને તેઓને શ્રેષ્ઠ લાગત ું હત ું તેમ સ્શિા 

કરી ,પણ તેમણે અમારા લાભ માટ,ે જેથી અમે તેમની પસ્વત્રતાના સહભાગી બનીએ .11 હવે કોઈ સ્શિા વતચમાન માટ ે

આનુંિિાયક નથી ,પણ પીડાિાયક લાગતી નથી; તેમ છતાું  ,પછીથી જેઓ તેના દ્વારા પ્રસ્શસ્િત થયા છે તઓેને તે 

ન્યાયીપણાના શાુંસ્તપૂણચ ફળ આપે છે( .હેબ્રી 12:1-11(  

િ :ખન ેમુંજૂરી આપવામાું આવ ેછે જેથી કરીને લોકો સ ધારી શકાય, પ્રસ્શસ્િત થાય, ચાદરત્ર્ય ઘડવામાું આવે અન ેતેનાથી વધ  સારા 

બન ે (રોમનો 5:3-4, 8:17; 2 થેસ્સાલોનીકી 1:3-5; જેમ્સ 1:2-4 પણ જ ઓ; 2 પીટર 1:5-8; પ્રકટીકરણ 21:7-8 ). 

કસોટીઓ અન ેસમસ્યાઓ સ્વશ્વાસ વધારવામાું, નમ્રતા શીખવવામાું, પાઠ શીખવવામાું મિિ કર ેછે અન ેઆપણન ેઈશ્વરની નજીક 

જવા મિિ કરી શક ેછે. 



જ્યાર ેત ેહવે જબરજસ્ત લાગે છે, ભગવાન તેને સમજે છે અન ેબનાવ ેછે જેથી તેના લોકો તેન ેસહન કરી શક ે(1 કોરીંથી 10:13). 

ઈસ એ અસ્નવાયચપણ ેતેન ેએક સમય ેએક દિવસ લેવાન ું શીખવય ું (મેથ્ય  6:34). અને તેણ ેભસ્વષ્યમાું જે આયોજન કય ું છે ત ેઆ 

જીવનમાું કેવા શારીદરક વેિનાઓ હશ ેતેની બહાર છે ( રોમનો 8:18 ). 

ઈસ  અને ઈશ્વરના લોકોએ સહન કય ું છે: 

1 તેથી, આપણે પણ સાિીઓના આટલા મોટા વાિળથી ઘેરાયેલા જોઈન,ે આપણી આસપાસના પાપના તમામ ભારન ે

પાછળ છોડીન,ે ચાલો આપણે ધીરજથી િોડીએ, જે આપણી આગળ ઊભી છે, 2 આપણી નજર ઈસ  પર સ્સ્થર રાખીન,ે 

અમારા સ્વશ્વાસના લેખક અન ે પૂણચ કરનાર, જેમને આનુંિની ઓફર કરવામાું આવી હતી, તેણ ે ક્રોસ સહન કય ું {ગ . 

સ્ટાઉરો  – ઝાટકે }, શરમન ે સ્ધક્કારતા અને ભગવાનના લસુંહાસનની જમણી બાજ એ બેઠેલા હતા. 3 કારણ કે જેણે 

પોતાની સામે પાપીઓના આવા સ્વરોધાભાસન ેસહન કય ું છે તેન ેધ્યાનમાું લો, જેથી તમે તમારા આત્મામાું થાકી જાઓ 

અન ેબેહોશ થાઓ. (સ્હબ્ર ૂ12:1-3, જ્ય સ્બલી બાઇબલ) 

િ ુઃખનો અુંત આવશ:ે 

12 … જો કે મો તમન ેિ ુઃખ આપ્ય ું છે, હ ું તમન ેવધ  િ ુઃખ આપીશ નહીં; 13 હમણાું માટ ેહ ું તમારી પાસેથી તેની ઝૂુંસરી 

તોડી નાખીશ, અને તમારા બુંધનોન ેતોડી નાખીશ. (નાહ મ 1:12-13) 

જ્યાર ેઆ સ્નનેવેહ સુંબુંસ્ધત ભસ્વષ્યવાણી તરીક ેઆપવામાું આવય ું હત ું, અન્ય શાસ્ત્રો પ સ્ષ્ટ કર ેછે કે િ ુઃખનો અુંત આવશ ે(પ્રકટીકરણ 

21:4) અને શેતાનની ઝૂુંસરી તૂટી જશે ( યશાયાહ 11:12-17 ; પ્રકટીકરણ 20:1-3). 

એ નોંધવ ું જરૂરી છે કે િ ુઃખ હુંમેશા આપણી દક્રયાઓન ું પદરણામ નથી. આપણે, ઈસ ની જેમ, ખોટી રીત ેસહન કરી શકીએ છીએ: 

19 કેમ કે ઈશ્વર પ્રત્યેના અુંતુઃકરણન ેલીધ ેજો કોઈ વયસ્ક્ત િ :ખ સહન કર,ે ખોટી રીત ેિ ુઃખ સહ,ે તો ત ેપ્રશુંસનીય છે. 20 

જ્યાર ેતમારી ભૂલો માટ ેતમન ેમાર મારવામાું આવ ેછે, ત્યાર ેતમે તનેે ધીરજથી લો છો તો તેન ું શ ું શ્રેય છે ? પરુંત  જ્યાર ે

તમે સારુું કરો છો અને િ ુઃખ સહન કરો છો, જો તમે તેન ેધીરજથી લો છો, તો ત ેભગવાન સમિ પ્રશુંસનીય છે. 

21 એ માટે તમને બોલાવવામાું આવયા છે, કારણ કે સ્િસ્ત ેપણ અમારા માટ ેિ ુઃખ સહન કય ું, અને અમન ેએક ઉિાહરણ 

આપ્ય ું, કે તમે તેમના પગલાું અન સરો. 

22 “જેણે કોઈ પાપ કય ું નથી, કે તેના મોંમાું કપટ જોવા મનય ું નથી”; 

23 જેમણે, જ્યાર ેતેમની લનુંિા કરવામાું આવી, ત્યાર ેબિલામાું લનુંિા ન કરી; જ્યાર ેતેણ ેસહન કય ું, ત્યાર ેતેણ ેધમકી આપી 

ન હતી, પરુંત  તેન ેપોતાની જાતન ેસમર્પચત કરી હતી જે ન્યાયી રીત ેન્યાય કર ેછે; (1 પીટર 2:19-23) 

ઈસ એ િ ુઃખ સ્વશ ેઆપણા માટે એક િાખલો બેસાડ્યો (1 પીટર 2:21-24). પ્રબોધકોની જેમ (જેમ્સ 5:10-11). 



આપણે ઈસ ન ું અન કરણ કરવ ું જોઈએ (1 પીટર 2:21-24), તેમજ પ્રબોધક પાઉલ (1 કોરીંથી 13:2) જેમ તેણ ેઈસ ન ું અન કરણ કય ું 

(1 કોરીંથી 11:1). 

બાળકો 

પીડાતા બાળકોન ું શ ું? 

બાઇબલ પીડાતા બાળકો સ્વશ ેજણાવ ેછે. ઓછામાું ઓછો એક માણસ અુંધ જન્મ્યો હતો જેથી "તેનામાું ભગવાનનાું કાયો પ્રગટ 

થાય" (જ્હોન 9:3). પરુંત  બીજ ું કારણ એ છે કે તેઓ પાત્ર પણ ઘડશ.ે 

આપણા જન્મ પહેલાું જ ભગવાન પાસ ેઆપણા માટે એક યોજના છે: 

16 તમારી આુંખોએ મારો પિાથચ જોયો, હજ  સ ધી અજાણ છે. અન ેતમારા પ સ્તકમાું ત ેબધા લખવામાું આવયા હતા, મારા 

માટ ેત ેદિવસો તૈયાર થયા હતા, જ્યાર ેહજી સ ધી તેમાુંથી કોઈ નહોત ું. (ગીતશાસ્ત્ર 139:16) 

જેઓ નાની જામરે મૃત્ય  પામે છે, ગભચપાત કર ેછે અથવા મારી નાખવામાું આવ ેછે તેમના સ્વશ ેશ ું? 

જ્યાર ેત ેમાનવીય કરૂણાુંસ્તકાઓ છે, ત્યાર ેભગવાન પાસે તેમના માટે એક યોજના છે - ત ેતેમન ેભૂલ્યો નથી (સીએફ. ઇસાઇઆહ 

49:15). તેઓ, આ ય ગમાું સ્બનકહવેાયા અને પસુંિ ન કરાયેલા અન્ય લોકોની જેમ, બીજા પ નરુત્થાનનો ભાગ હશ ે (પ્રકટીકરણ 

20:5, 11). અને, બાઇબલ કહ ેછે કે તેઓ ફરી જીવશ-ેપણ ત ેસમય યશાયાહ 65:20 મ જબ 100 વષચ માટે. 

સુંપણૂચતા તરફ આગળ વધવ ું 

ઓલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટમાું, મોસેસ ેલખય ું કે ભગવાનન ું "કામ સુંપૂણચ છે" (પ નર્નચયમ 32:4). નવા કરારમાું, પે્રસ્ષત જેમ્સે લખય ું: 

2 મારા ભાઈઓ, જ્યાર ે તમે સ્વસ્વધ કસોટીઓમાું આવો છો ત્યાર ે આ બધાન ે આનુંિ ગણો, 3 એ જાણીન ે કે તમારા 

સ્વશ્વાસની કસોટી ધીરજ ઉત્પન્ન કર ેછે. 4 પણ ધીરજન ેતેન ું સુંપૂણચ કાયચ થવા િો, જેથી તમે સુંપૂણચ અન ેસુંપૂણચ થાઓ, 

અન ેતમારી પાસ ે કશાની કમી નથી. 5 જો તમારામાુંના કોઈમાું ડહાપણનો અભાવ હોય, તો તેણ ેઈશ્વર પાસ ેમાગવ ું 

જોઈએ, જે િરેકન ેઉિારતાથી અન ેલનુંિા સ્વના આપે છે, અન ેત ેતેન ેઆપવામાું આવશ.ે (જેમ્સ 1:2-5) 

વેિના એ પૂણચતા તરફ આગળ વધવાનો ભાગ લાગે છે. આનો અથચ એ નથી કે આપણે કેટલાકની જેમ ઈરાિાપૂવચક પોતાન ેત્રાસ 

આપીએ છીએ, પરુંત  આપણે જે કસોટીઓ અન ેવેિનાઓનો સામનો કરીએ છીએ ત ેધીરજપૂવચક સહન કરીએ છીએ. 

અન ેહા, અન ભવ કરતાું લખવ ું સહેલ ું છે - અન ેભગવાન આ જાણે છે (સીએફ. હેબ્રીઝ 12:11): 

8 જે મારી લચુંતા છે ત ેપ્રભ  પૂણચ કરશ;ે (ગીતશાસ્ત્ર 138:8) 

ભગવાન તમન ેસુંપૂણચ બનાવવા માટે કામ કરી રહ્ા છે! 



ધ્યાનમાું લો કે બાઇબલ શીખવ ેછે કે ઈસ એ િ ુઃખમાુંથી આજ્ઞાપાલન શીખયા: 

8 જો કે ત ેપ ત્ર હતો, તોપણ તેણ ેજે િ ુઃખો સહન કયાચ તેનાથી તેણે આજ્ઞાપાલન શીખય ું. 9 અને સુંપૂણચ થયા પછી, ત ેતેમની 

આજ્ઞા પાળનારા બધા માટ ેશાશ્વત મ સ્ક્તના લેખક બન્યા, (સ્હબ્ર ૂ5:8-9) 

તેના અન યાયીઓએ પણ ત ેશીખવ ું જોઈએ. 

ઈસ એ શીખવય ું: 

48 તેથી જેમ તમારા સ્વગચમાુંના સ્પતા સુંપૂણચ છે તેમ તમે પણ સુંપૂણચ થશો( .મેથ્ય  5:48) 

શ ું તેનો અથચ એ છે કે સ્િસ્તીઓ હવે સુંપૂણચ છે? 

ના. 

પે્રસ્ષત જ્હોને સ્પષ્ટપણે શીખવય ું કે સાચા સ્િસ્તીઓ હજ  પણ પાપ કરે છે અન ેતેમન ેમાફીની જરૂર છે (1 જ્હોન 1 :8-10). 

તો ,શ ું આનો અથચ એ છે કે સ્િસ્તીઓએ માત્ર સ્નષ્કષચ કાઢવો જોઈએ કારણ કે આ અશક્ય છે ,ક ેપ્રયાસ ન કરવો ત ેઠીક છે? 

ના. 

સ્િસ્તીઓએ ભગવાનની મિિ સાથે (રોમન્સ 12:21; દફસ્લસ્પયન્સ 1:11 ;1 જ્હોન 6 :4) આ જીવનમાું કસોટીઓ અને કસોટીઓ 

પર કાબ  મેળવવો છે ,જે આપણને સુંપૂણચતાની નજીક લાવવામાું મિિ કરે છે ( જેમ્સ 1:2 -4). 

પે્રસ્ષત પાઊલ ,જ્યાર ેકોઈ િ ુઃખથી પીડાતા હતા, ત્યારે ઈસ એ તેમને કહ્ ું હત ું કે: 

9 અને તેણ ેમને કહ્ ું ".કેમ ક ેમારી શસ્ક્ત સ્નબચળતામાું પૂણચ થાય છે ,મારી કૃપા તારા માટે પૂરતી છે" ,( 2કોરીંથી 12:9) 

આપણે જેમાુંથી પસાર થઈએ છીએ તનેા દ્વારા હવે આપણ ેસુંપૂણચ થઈ રહ્ા છીએ. 

તે ત્યાર ેછે જ્યારે સ્િસ્તીઓ ભગવાનના બાળકો તરીક ેપ નરુત્થાન થાય છે કે તેઓ સુંપૂણચ રીત ેપૂણચ થશે ( lc . એફસે્સઅન્સ  1:11 ;

હીબ્ર ઓ 11:10(.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  ભગવાન ેતમન ેકમે બનાવયા? 

તમારો હેત  શ ું છે? 

તમે બીજા કોઈના જેવા નથી .બાઇબલ શીખવ ેછે કે "બધા અવયવોન ું કાયચ એકસરખ ું નથી  ...વયસ્ક્તગત રીતે  ...ભગવાને તેમાુંથી 

િરેકને શરીર પર જેમ ઈચ્છય ું છે તે રીતે સેટ કયાચ છે " ( રોમન્સ 12 :4-5, 1 કોરીંથી 12:11 )  .  

તેથી ,તમે અલગ છો. તમારુું ભાગ્ય અનન્ય અને મહત્વપૂણચ છે. તમારા જીવનનો અથચ છે. 

તમારા જીવનનો બાઈબલનો અથચ શ ું છે? 

તમે કોણ છો? 

તમે એવા છો જે અનોખી રીતે પે્રમ આપી શકો છો. 

અને ત ેકુંઈક છે જે તમે કાયમ માટે કરી શકશો. 

છેલ્લી સિીના મધ્યમાું ,ચચચ ઓફ ગોડ (સાતમો દિવસ)  પ્રકાસ્શત થય ું:  

સ્િસ્તી ફક્ત આજ માટે જ જીવે છે ;ત ેવધ  સારી આવતીકાલની અપેિા રાખે છે .(ચચચ ઓફ ગોડ શ ું માને છે. ધ બાઇબલ 

એડવોકેટ એન્ડ હેરાલ્ડ ઓફ ધ કલમુંગ કકુંગડમ  .ઓક્ટોબર 3 , 1949, પૃષ્ઠ 7 ) 

પરુંત  એક સ્િસ્તી ફક્ત સારી આવતીકાલની અપેિા રાખતો નથી .એક સાચો સ્િસ્તી હવે જીવનની કસોટીઓ, તકો અને કસોટીઓ 

દ્વારા ચાદરત્ર્ય ઘડ ેછે (સીએફ. રોમન્સ 1:1-1( જે સ્િસ્તીન ે"સારી આવતીકાલ  "માટ ેવયસ્ક્તગત રીતે યોગિાન આપવા માટ ેસમથચ 

થવામાું મિિ કરશે.  

આખરે ભગવાન પાસે વયસ્ક્તગત રીતે તમારા માટે સ્વશેષ યોજનાઓ છે. 

ઈશ્વરે તમન ેતમારી પોતાની રીતે પે્રમ આપવા માટ ેબનાવયા (સીએફ. 1 કોરીંથી 12:20-11 :10). 

પરુંત  કેવી રીતે? 

આવશ્યકપણ ે,હવ ેઆ જીવનમાું સ્વશ્વાસ અન ેઆજ્ઞાપાલન દ્વારા જીવીન.ે 

આજ્ઞાકારી બનીને ,બાઈબલની પસુંિગીઓ કરીન,ે સ્વશ્વાસ રાખવાથી  ,પે્રમનો અભ્યાસ કરીને અને અુંત સ ધી ટકી રહેવાથી ,

સ્િસ્તીઓ માત્ર ચાદરત્ર્યન ું સ્નમાચણ કરશે જ નહીં પરુંત  પોતાના અને અન્ય લોકો માટે અનુંતકાળને વધ  સારુું બનાવશે.  

જ્યાું સ ધી સ્વશ્વાસની વાત છે ,કારણ કે ભગવાનન ું અસ્સ્તત્વ એ હકીકત છે (lc . રોમન્સ 1:20; મફત પ સ્તક પણ જ ઓ ,

ll.w..ww પર ઉપલબ્ધ છે, શ ું ભગવાનન ું અસ્સ્તત્વ તાર્કચક છે ?( , તે માનવા માટે સ્વશ્વાસની જરૂર નથી કે ત્યાું એક છે .ભગવાન. 



રાિસો પણ માને છે અને ધ્રૂજે છે ( જેમ્સ 2 :19). જો કે ,ભગવાન પર સ્વશ્વાસ કરવા ,સ્વશઅ વાસ કરવા અને તેન ું પાલન કરવા માટે 

સ્વશ્વાસની જરૂર છે .ત ે"સ્વશ્વાસના રહસ્ય  "નો એક ભાગ છે (cf. 1 દટમોથી 1:9 ; સ્વશ્વાસ સ્વશ ેવધ  માસ્હતી મફત પ સ્સ્તકામાું 

મળી શક ેછે, જે ll.w..ww પર ઑનલાઇન ઉપલબ્ધ છે , ફેઈથ ફોર ધેઝ ગોડ કોલ્ડ અને પસુંિ કરેલ છે). 

જેઓ " તેમન ું પાલન કર ેછે" તેમન ેભગવાન તેમનો પસ્વત્ર આત્મા આપે છે (પે્રદરતોનાું કૃત્યો 5:32). ત,ે ભગવાનનો આત્મા, જે 

વયસ્ક્તન ેવાસ્તસ્વક સ્િસ્તી બનાવ ેછે (રોમન્સ 8:9-11). 

સ્િસ્તીઓ ,પોતાન,ે પછીથી  ,પ્રથમ પ નરુત્થાન (1 કોરીસ્ન્થયન્સ 11:10-11 ; રેસ્વલેશન 20:5-6) માું પે્રમ આપવા અન ેવાસ્તવમાું 

અનુંતકાળન ેવધ  સારી બનાવવામાું મિિ કરવા માટ ેબિલાઈ જશ ેઅને પૂણચ થશે .આ પ નરુત્થાન સાતમા અન ે છેલ્લા રમ્પેટ (1 

કોરીંથી 11:12( સાથે એકરુપ છે, જે સમય છે જ્યારે ભગવાનના રહસ્યનો ભાગ સમાપ્ત થશે (પ્રકટીકરણ 10 :7). 

પે્રસ્ષત પાઊલ ેપદરવતચનનો ઉલ્લેખ "એક રહસ્ય "તરીક ેકયો (1 કોરીંથી 11:11(.  

જેઓ હાલમાું સ્બન-સ્િસ્તી છે તેઓન ેપછીથી સજીવન થયા પછી પદરવતચનની આ તક મળશે (ccog.org પર મફત પ સ્તક ,

ય સ્નવસચલ ઑફર ઑફ સેલ્વેશન ,એપોકાટાસ્ટેસ્સસ: શ ું ભગવાન આવનાર ય ગમાું ખોવાયેલા લોકોને બચાવશે  ?સોકડો શાસ્ત્રો 

ભગવાનની મ સ્ક્તની યોજનાને જાહેર કરે છે ). 

સારુું કરો 

ભગવાન સારા છે (માકચ 10:18; ગીતશાસ્ત્ર 111:10) અન ેજે યોગ્ય છે ત ેકર ેછે (cf. ઉત્પસ્િ 11:21.(  

ભગવાન પણ ઇચ્છે છે કે આપણ ેસારુું કરીએ જે તનેે ખ શ કરે છે (ગીતશાસ્ત્ર 34:14; સ્હબ્રૂ 11:12). 

19 તમે સલાહમાું મહાન અને કામમાું પરાક્રમી છો ,કારણ કે તમારી આુંખો માણસોના પ ત્રોના સવચ માગો માટ ેખ લ્લી છે, 

િરેકને તેના માગો અને તેના કાયોના ફળ પ્રમાણે આપવા .( યર્મચયા 32 :19) 

9 અને આપણે સારુું કરતાું થાકી ન જઈએ ,કેમ ક ેજો આપણે લહુંમત ન હારીએ તો યોગ્ય સમય ેપાક લઈશ ું. 10 તેથી ,જેમ 

આપણી પાસ ેતક છે ,ચાલો આપણ ેબધાન ું ભલ ું કરીએ , ખાસ કરીન ેજેઓ સ્વશ્વાસના ઘરના છે .(ગલાતી 6:9-10) 

5 … ભગવાન ,6 જેઓ "િરેકન ેતેના કાયો પ્રમાણે વળતર આપશ"ે: 7 જેઓ ધીરજપૂવચક સારા કામમાું સાતત્ય રાખીન ે

ગૌરવ ,સન્માન અન ેઅમરત્વની શોધ કર ેછે તેમન ેશાશ્વત જીવન; (રોમનો 2:1-7 ) 

ભગવાન તમારા માટ ેસારુું ઇચ્છે છે અને જો તમે ખરખેર પે્રમ કરો છો અન ે "તેમન ું પાલન કરો છો" (અસ્ધસ્નયમો 1:12 ;સ્હબ્રૂઝ 

5:9), તો આ રીત ેબધ ું બહાર આવશે (રોમન્સ 8:28). 

નીચનેા પર ધ્યાન આપો: 



24 માણસ માટ ેબીજ ું  કુંઈ સારુું નથી ક ેતેણ ેખાવ ું અને પીવ ું જોઈએ ,અન ેતેનો આત્મા તેની મહેનતમાું સારો આનુંિ લે .

આ પણ, મો જોય ું  ,ભગવાનના હાથમાુંથી હત ું( .સભાસ્શિક 2:21(  

12 હ ું જાણું છ ું  કે તેમના માટે આનુંિ કરવા અને તેમના જીવનમાું સારુું કરવા કરતાું બીજ ું  કુંઈ સારુું નથી ,13 અને એ પણ કે 

િરેક માણસ ેખાવ ું અને પીવ ું જોઈએ અને તેની બધી મહેનતનો આનુંિ માણવો જોઈએ  -ત ેભગવાનની ભટે છે .14 હ ું 

જાણું છ ું  કે ઈશ્વર જે કુંઈ કરે છે ,ત ેહુંમેશ માટે રહેશે. (સભાસ્શિક 1:12-11 ) 

ઉપરોક્ત સાચ ું છે ,આવશ્યકપણ ે કારણ કે કાયચમાું ઉત્પાિક બનવાનો હેત  વસ્ત ઓન ે વધ  સારી બનાવવાનો છે. અને માણસોએ 

ઉત્પાિક બનવાનો આનુંિ લેવો જોઈએ. 

તિ પરાુંત ,ભગવાનની યોજના તમારી સાથે જે બન્ય ું છે તે ધ્યાનમાું લે છે .ત ેસુંબુંસ્ધત ઓલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટ ઉપિેશો પર ધ્યાન આપો: 

11 પ્રભ ની સલાહ સિાકાળ રહે છે, તેમના હૃિયની યોજના પેઢીઓ સ ધી રહે છે. 12 ધન્ય છે ત ેરાષ્ટ્ર જેનો ઈશ્વર પ્રભ  છે , 

જે લોકોન ેતેણ ેપોતાના વારસા તરીક ેપસુંિ કયાચ છે. 13 પ્રભ  સ્વગચમાુંથી જ એ છે ; ત ેમાણસોના બધા પ ત્રોન ેજ એ છે. 14 

તેમના સ્નવાસસ્થાનમાુંથી ત ેપથૃ્વીના તમામ રહવેાસીઓન ેજ એ છે; 15 ત ેતમેના હૃિયન ે વયસ્ક્તગત રીત ેબનાવ ે છે; ત ે

તમેના તમામ કાયોન ેધ્યાનમાું લ ેછે. (ગીતશાસ્ત્ર 33:11-15) 

1 કેમ કે મો મારા હૃિયમાું આ બધ ું સ્વચાય ું ,જેથી હ ું ત ે બધ ું જાહેર કરી શક ું: ન્યાયી અન ે જ્ઞાનીઓ અને તેઓના કાયો 

ભગવાનના હાથમાું છે .(સભાસ્શિક 9:1a) 

9 માણસન ું હૃિય તેના માગચન ું આયોજન કરે છે ,પણ પ્રભ  તનેા પગલાુંને દિશામાન કરે છે .(નીસ્તવચનો 16:9) 

24 માણસના પગલાું પ્રભ ના છે ; તો પછી માણસ પોતાની રીત ેકેવી રીતે સમજી શક ે?(20 નીસ્તવચનો:24) 

73 તમારા હાથે મને ઘડ્યો છે અન ેઘડ્યો છે ;(111 ગીતશાસ્ત્ર:73) 

17 ... “ઈશ્વર ન્યાયી અને િ ષ્ટનો ન્યાય કરશ ેિરેક હેત  અને િરેક કાયચ માટે એક સમય હોય છે ." (સભાસ્શિક 1:17) 

નોંધ લો ,હવ,ે નવા કરારમાું ફકરાઓ: 

11 પરુંત  એક અન ેએક જ આત્મા આ બધી બાબતોમાું કાયચ કરે છે ,જે ઈશ્વરની ઈચ્છા પ્રમાણ ેિરેકને અલગ-અલગ વહોચ ે

છે . … 27 હવે તમે સ્િસ્તન ું શરીર છો ,અન ેતમે બધા વયસ્ક્તગત સભ્યો છો .(12 કોરીંથી 1:11, 27, AFV) 

7 છેતરશો નહીં ,ભગવાનની મજાક ઉડાવવામાું આવતી નથી; કારણ ક ેમાણસ જે કુંઈ વાવે છે ત ેલણશે .8 કેમ કે જે પોતાના 

િેહને માટે વાવ ેછે તે િેહનો નાશ લણશ ે,પણ જે આત્મા માટ ેવાવ ેછે ત ેઆત્માથી અનુંતજીવન લણશ.ે (ગલાતી (1-2:7 



10 કારણ કે ભગવાન તમારા કામ અને પે્રમના શ્રમને ભૂલી જવા માટ ેઅન્યાયી નથી જે તમે તેમના નામ પ્રત્યે િશાચવયા છે 

 ...(હેબ્રી 6:10) 

ભગવાન પાસે બધા માટે એક યોજના છે !તેમાું તમારો વયસ્ક્તગત રીત ેસમાવેશ થાય છે કે પછી તમને આ ય ગમાું બોલાવવામાું આવે 

કે નહીં. અને તે તમારા બધા કાયોન ેધ્યાનમાું લે છે. 

તમે જેમાુંથી પસાર થયા છો ,તમે જે સહન કય ું છે, જે બધ ું તમે પદરપૂણચ કય ું છે  ,વગેરે તમને અનુંતકાળને વધ  સારી બનાવવા માટે 

તૈયાર કર ેછે (સ્સવાય ક ેતમે આખર ેભગવાનના રાજ્યન ેટેકો આપવાનો ઇનકાર કરશો .(તમે જેમાુંથી પસાર થયા છો ત ેબધ ું તમન ે

કૉલલુંગ અન ેકાયચ માટ ેતયૈાર કરી રહ્ ું છે જુે ભગવાન તમારા માટે છે !તમે અનન્ય રીત ેઆપી શકશો અન ેઅનુંતકાળન ેવધ  સારી 

બનાવવામાું મિિ કરી શકશો! 

બાઇબલ ઉલ્લેખ કરે છે કે જેમ શરીરના હાથ અને આુંખો જેવા ભાગો અને સૂુંઘવા ,સાુંભળવા અન ેઅન્ય વસ્ત ઓ માટેના ભાગો છે 

(1 કોરીંથી 12:12-22 )  ,ભગવાનની શાશ્વત યોજનામાું આપણે બધા નો અનોખો ભાગ છે .હા, તમારી ભસૂ્મકા અન્ય અબજો 

મન ષ્યોથી તદ્દન અલગ હોઈ શકે છે - એવ ું ન સ્વચારો કે ભગવાન પાસે તમારા માટે કોઈ વાસ્તસ્વક યોજના નથી.  

વધ માું ,તમે જે કરો છો તનેા માટે તમે જવાબિાર છો (રોમન્સ 14:12). તમે જે કરો છો તેના આધારે ભગવાન સ્નણચય કરશ ે

(સભાસ્શિક 12:14; પ્રકટીકરણ 20:12 (તેમજ તમે શ ું કરવામાું સ્નષ્ફળ ગયા છો (મેથ્ય  21:21-10 ) .તમાર ેજે કરવ ું જોઈએ 

તેટલ ું તમે કરશો, તમારા પોતાના અને અન્ય લોકો માટે તમે અનુંતકાળને વધ  સારુું બનાવશો  .તમારે જે ન કરવ ું જોઈએ તેટલ ું તમે 

નહીં કરો ,તમે તમારા પોતાના અન ેઅન્ય લોકો મા ટે અનુંતકાળન ેવધ  સારુું બનાવશો .ભગવાન ન્યાયી ન્યાયાધીશ છે (2 તીમોથી 

1:1.(  

બાઇબલ શીખવ ેછે ક ેઆપણને આપણાું કાયો પ્રમાણ ેબિલો આપવામાું આવશે (મેથ્ય  16: 2 7; રોમનો 2:2 ;નીસ્તવચનો 26 :12; 

યર્મચયા 17:10 ;પ્રકટીકરણ 22 :12)! અને તેના કારણે અમે વધ  લોકોને મિિ કરી શકીશ ું (સીએફ .લ્ય ક 19:11-19 .( બાઇબલ કહ ે

છે કે મૃત્ય  પછી, આપણા કાયો આપણને અન સરે છે (સીએફ .રસે્વલેશન 11:11 (- જેનો મૂળભૂત અથચ એ થાય છે કે આપણે જે 

શીખયા અન ેશારીદરક રીત ેસ્વકસ્સત થયા તે આકાર આપશે કે આપણ ેકેવી રીત ેઆપી શકીશ ું અને અનુંતકાળ િરસ્મયાન કાયચ કરી 

શકીશ ું. 

ઈશ્વરે જે કુંઈ કય ું છે તનેા માટે તેની પાસે કારણ હત ું (એઝેકીલ 14:23). આપણા જીવનની લુંબાઈ સસ્હત  ,જે સામાન્ય રીતે 

આપણા માટ ેએક રહસ્ય છે (cf. સભાસ્શિક 9:12). 

"ભગવાનમાું સ્વશ્વાસ રાખો( "માકચ 11:22) કારણ ક ેત ેજે કર ેછે તનેા માટ ેતેની પાસ ેઅદ્ભ ત કારણો છે - ભલે ત ેહુંમેશા આપણન ે

એવ ું લાગત ું ન હોય (સીએફ .હેબ્રીઝ 12 :11; રોમન્સ 1:21 ). 

ઘણા લોકોએ તેમના પોતાના સ્નષ્કષચના આધાર ેભગવાનનો ભૂલથી સ્નણચય કયો છે ,તેમ છતાું બાઇબલ પણ શીખવ ેછે: 

5 તેથી સમય પહલેાું કુંઈપણ ન્યાય ન કરો , જ્યાું સ ધી પ્રભ  ન આવે ત્યાું સ ધી ,જે અુંધકારની છ પાયેલી વસ્ત ઓન ેપ્રકાશમાું 

લાવશ ેઅન ેહૃિયની સલાહ જાહેર કરશ.ે પછી િરેકની પ્રશુંસા ભગવાન તરફથી આવશે .( 1 કોરીંથી 4:5) 



કેટલીક બાબતો છ પાવવામાું આવી છે .આપણ ેકોઈપણ મન ષ્ય સ્વશ ેપણ બધ ું જાણતા નથી. 

બધા લોકો સરખા નથી હોતા .ભગવાન પાસ ેઆપણા િરેક માટે વયસ્ક્તગત યોજના છે (1 કોરીંથી 12:1-12 ). 

ભગવાન બધા સાથે કામ કર ેછે જેથી આપણામાુંના િરેકને અનુંતકાળમાું આપણો ભાગ મળી શક ે!જેમ શાસ્ત્ર શીખવે છે: 

17 પ્રામાસ્ણકતાન ું કાયચ શાુંસ્ત હશે ,અન ેન્યાયીપણું, શાુંસ્ત અને ખાતરીની અસર કાયમ રહેશે .(32 યશાયાહ:17) 

11 તમે મન ેજીવનનો માગચ બતાવશો ;તમારી હાજરીમાું આનુંિની પૂણચતા છે; તમારા જમણા હાથ પર હુંમેશ માટ ેઆનુંિ 

છે .( ગીતશાસ્ત્ર 14 :11) 

હુંમેશ માટે શાુંસ્ત અન ેઆનુંિ .વધ  સારી મરણોિર જીવન! 

તમારે શ ું કરવ ું જોઈએ? 

11 આવો ,બાળકો, મારી વાત સાુંભળો .હ ું તને પ્રભ નો ડર શીખવીશ ;12 એવો કોણ છે જે જીવનની ઈચ્છા રાખે છે ,અન ે

ઘણા દિવસોન ેપે્રમ કર ેછે, જેથી તે સારુું જોઈ શક ે?13 તમારી જીભને િ ષ્ટતાથી અને તમારા હોઠને કપટ બોલવાથી રાખો .

14 િ ષ્ટતાથી િૂર રહો અને સારુું કરો ;શાુંસ્ત શોધો અન ેતેનો પીછો કરો. (ગીતશાસ્ત્ર 11-11:11) 

3 પ્રભ માું ભરોસો રાખો અને સારુું કરો ;જમીનમાું રહો , અને તેની વફાિારી પર ખોરાક લો .4 તમે પણ પ્રભ માું આનુંિ કરો ,

અન ેત ેતમને તમારા હૃિયની ઈચ્છાઓ પૂરી કરશે .(ગીતશાસ્ત્ર 37:3-4) 

સારુું કરો !ભગવાન પર સ્વશ્વાસ રાખો. 

આ બધાનો અથચ શ ું છે? 

તેનો અથચ એ છે કે ભગવાને જે કય ું તે બનાવય ું જેથી તેની રચના સારુું કરી શકે. 

અથવા વધ  સ્વસ્શષ્ટ રીતે ,ભગવાન ેતેણ ેજે કય ું ત ેબધ ું બનાવય ું જેથી અનુંતકાળ વધ  સારુું રહે! 

તે મહાન નથી? 

3 ... મહાન અન ેઅદ્ભ ત છે તમારા કાયો ,ભગવાન સવચશસ્ક્તમાન! (પ્રકટીકરણ 11:1) 

19 ઓહ ,તમારી ભલાઈ કેટલી મહાન છે, જે તમે તમારાથી ડરનારાઓ માટે તૈયાર કરી છેજે તમે માણસોના પ ત્રોની  ,

હાજરીમાું તમારામાું સ્વશ્વાસ રાખનારાઓ માટ ેતયૈાર કરી છે( !ગીતશાસ્ત્ર 11:19(  

ભગવાનની ભલાઈ મહાન છે કારણ કે તણેે આપણા આવવા માટે શ ું તૈયાર કય ું છે. 



હેબ્રી 11:1-12 માું ,હાબેલથી શરૂ કરીન,ે આપણે જૂના કરારમાું ભગવાન તરીક ેઓળખાતા સ્વસ્વધ લોકો સ્વશે શીખીએ છીએ  .અને 

તેમનો ઉલ્લેખ કરતા ,નોંધ લો ક ેજે શ્લોકો અન સર ેછે તે શ ું શીખવે છે:  

13 આ બધા વચનો પ્રાપ્ત કયાચ સ્વના સ્વશ્વાસમાું મૃત્ય  પામ્યા ,પરુંત  તેઓન ેિૂરથી જોઈન ેતેઓની ખાતરી થઈ, તેઓન ે

ભેટી પડ્યા અને કબૂલ કયાચ કે તેઓ પૃથ્વી પર અજાણ્યા અન ેયાત્રાળ ઓ છે .14 કેમ કે જેઓ આવી વાતો કહે છે તેઓ 

સ્પષ્ટપણે જાહેર કરે છે કે તેઓ વતન શોધે છે .15 અને ખરખેર જો તેઓએ તે િેશને યાિ કયો હોત જેમાુંથી તેઓ બહાર 

આવયા હતા ,તો તેઓન ેપાછા ફરવાની તક મળી હોત. 16 પણ હવે તઓે વધ  સારા એટલ ેક ેસ્વગ ય િશેની ઈચ્છા રાખ ેછે .

તેથી ઈશ્વર તેઓના ઈશ્વર કહવેાતા શરમાતા નથી ,કમે ક ેતમેણ ેતમેના માટ ેએક શહરે તયૈાર કય ું છે . (સ્હબ્રૂ 11:11-12(  

તેથી ઓછામાું ઓછા હાબેલના સમયથી ,લોકોન ે સ્વશ્વાસ હતો કે ભગવાન પાસ ેકુંઈક વધ  સારી યોજના છે ,અન ેત ેભગવાન ત ે

લોકોનો ભગવાન છે જેઓ તેન ેખરેખર સમજે છે. "શહેર  "એ નવ ું જેરુસલેમ છે જે સ્વગચમાુંથી પૃથ્વી પર આવશે ( પ્રકટીકરણ 

21:2). 

આ યોજના વસ્ત ઓને વધ  સારી બનાવવા માટે છે. 

નવા કરારમાુંથી નીચેનાનો સ્વચાર કરો: 

17 તેથી ,જે સારુું કરવાન ું જાણ ેછે અને ત ેકરત ું નથી , તેના માટે તે પાપ છે .(જેમ્સ 4:17) 

શ ું તેનો અથચ એ નથી ક ેસ્િસ્તીઓએ સારુું કરવ ું જોઈએ? 

સારુું કરવ ું એ વસ્ત ઓને વધ  સારી બનાવવી છે. 

ડ ઇંગ ગ ડ એન્ડ દડદફકશેન પર પ્રારુંસ્ભક ચચચ લખેકો 

પ્રારુંસ્ભક ચચચના લેખકોને થોડી સમજ હતી અને તેઓએ ભગવાનની યોજનાના રહસ્યના હેત  સ્વશે સુંકેતો આપ્યા હતા. 

બીજી સિીમાું (એડી) સ્સ્મનાચના પોલીકાપચ ,જેમને એક અથવા વધ  મૂળ પે્રદરતો દ્વારા સ્નય ક્ત કરવામાું આવયા હતા, તેમણે લખય ું: 

ચાલો આપણે જે સારુું છે તનેી શોધમાું ઉત્સાહી બનીએ (પોલીકાપચનો દફસ્લસ્પયનોન ેપત્ર, પ્રકરણ 2) 

તે {ઈસ } શીખવે છે  ...શાશ્વત પ રસ્કારના ફળ માટે . ( પોલીકાપચ ,કેપ આના સ્વક્ટરના ટ કડા ,સ્વભાગ 1 ) 

એ જ રીતે ,સાર્ડચસના મેસ્લટો, જેઓ પછીથી પોલીકાપચના અન ગામી હતા  ,તેમણ ેલખય ું:  

તેણે તને સ્વતુંત્રતાથી સુંપન્ન મન આપ્ય ું છે ;તેણ ેતમારી સમિ મોટી સુંખયામાું વસ્ત ઓ મૂકી છે, જેથી તમે તમારા તરફથી 

િરેક વસ્ત ની પ્રકૃસ્તને અલગ કરી શકો અને તમારા માટે જે સારુું છે તે પસુંિ કરી શકો ;(મેસ્લટો. એ દડસકોસચ જે 

એન્ટોસ્નનસ સીઝરની હાજરીમાું હત ું  .રોબજસચ અન ે ડોનાલ્ડસન દ્વારા એસ્ન્ટ-નાઇસને ફા ધસચ ,વોલ્ય મ 8, 1885. 

હેન્રીક્સન પસ્બ્લશસચ  ,પીબોડી ) એમએ ,( સ્પ્રલન્ટુંગ 1999, પૃષ્ઠ  .711 ) 



સારુું કરતા શીખવાથી ચાદરત્ર્ય ઘડાય છે . જ્યાર ે આપણે સારુું કરવાન ું પસુંિ કરીએ છીએ ત્યાર ે આપણે વસ્ત ઓન ે વધ  સારી 

બનાવવામાું મિિ કરીએ છીએ. 

મેસ્લટો સમજી ગયા ક ેઈશ્વર ેમન ષ્યોન ેપસુંિગીની સ્વતુંત્રતા આપી છે અન ેઆપણે જે સારુું છે તે પસુંિ કરવાન ું છે .આિમ અને 

હવાએ ઉલ્લુંઘન કરવાન ું પસુંિ કય ું હોવા છતાું, જે સારમાું ગ લામી લાવી (સીએફ .રોમન્સ 2:12-17 ,(મેસ્લટોએ સમજાવય ું:  

પરુંત  માણસ ,જે સ્વભાવ ેસારા અને અસ્નષ્ટન ેપ્રાપ્ત કરવા સિમ છે કારણ કે પૃથ્વીની માટી બુંન ેબાજ થી બીજ મેળવવા 

માટે સિમ છે ,તણે ેપ્રસ્તકૂળ અન ેલોભી સલાહકારન ેઆવકાયો, અને તે વૃિને સ્પશચ કરીને આજ્ઞાન ું ઉલ્લુંઘન કય ું  ,અને 

ભગવાનની અવજ્ઞા કરી( .મેસ્લટો .ધ હોમીલી ઓન ધ પાસઓવર મેસ્લટો દ્વારા ,લાઇન 11(  

મેસ્લટો એ પણ સમજી ગયા કે ઈસ  આપણન ેપાપની ગ લામીમાુંથી છોડાવવાની યોજનાનો એક ભાગ હતા: 

પાસ્ખાપવચન ું રહસ્ય નવ ું અને જૂન ું ,શાશ્વત અને અસ્થાયી, ભ્રષ્ટ અને અસ્વનાશી  ,નશ્વર અને અમર છે …સારુું ,આ 

બાબતન ું સત્ય એ છે ક ે પ્રભ ન ું રહસ્ય જૂન ું અને નવ ું બુંને છે …કારણ ક ે તે ભસ્વષ્યવાણીના અવાજ દ્વારા હત ુું .

ભગવાનન ું રહસ્ય જાહેર કરવામાું આવય ું હત ું. …આ ત ે છે જેણ ે આપણને ગ લામીમાુંથી સ્વતુંત્રતામાું  ,અુંધકારમાુંથી 

પ્રકાશમાું ,મૃત્ય માુંથી જીવનમાું ,જ લમમાુંથી શાશ્વત સામ્રાજ્યમાું પહોંચાડ્યા ,અન ેજેણ ેઆપણન ેએક નવ ું પ રોસ્હત અન ે

કાયમ માટે સ્વશેષ લોકો બનાવયા . ( મેસ્લટો .ધ હો મીલી ઓન ધ પાસઓવર મેસ્લટો દ્વારા ,લાઇન 2,58,61,68 ) 

હા ,સામ્રાજ્ય હુંમેશ માટે છે, અનુંતકાળ માટે  .અન ેતે ભસ્વષ્યવાણીના રહસ્ય દ્વારા હત ું - ભસ્વષ્યવાણીઓ જે સમજી શકાતી ન 

હતી ત ેજ રીતે તે ઈસ ના સમયના ધાર્મચક નેતાઓ દ્વારા હોવી જોઈએ - ઈસ  આવયા તે પહેલાું તેની ઘોષણા કર વામાું આવી હતી 

(તેમાુંથી સોકડો ભસ્વષ્યવાણીઓ માટે, મફત પ સ્તક તપાસો  ,ઑનલાઇન www .ccog.org શીષચક: સાસ્બતી ઈસ  મસીહા છે ). 

પાસ્ખાપવચ સાથે સુંકળાયેલ અન્ય એક રહસ્ય એ છે કે ઈસ એ રોટલી તોડી અને િરેક સ્શષ્યોને એક અનોખો ટ કડો આપ્યો (સીએફ. 

લ્ય ક 21:10)  ,જે આજે સ્િસ્તી પાસ્ખાપવચ (જેને ક્યારેક ય કેદરસ્ટ કહેવાય છે)ને યોગ્ય રીત ેપાળવા માટે મિિ કર ેછે  .બતાવો કે 

ભગવાન આપણા િરેક માટ ેકુંઈક અનન્ય છે અને આપણે બધા ખાસ લોકો છીએ.  

સ્લયોનના ઇરસે્નયસ ે િાવો કયો હતો કે સ્સ્મનાચના પોલીકાપચ દ્વારા શીખવવામાું આવય ું હત ું .ઇરસે્નયસ ે લખય ું છે ક ે સ્િસ્તીઓન ે

"મરણોિર જીવન માટે પ નરુત્થાનની આશા "છે (ઇરેનીયસ  .અગેઇન્સ્ટ હેરસેીઝ ,બ ક VI , પ્રકરણ 18, પેરા 1) .અન ેહા, સજીવન 

થયેલા સ્િસ્તીઓ અનુંતકાળ સ ધી જીવશ.ે 

ગીતશાસ્ત્ર શીખવે છે: 

20 તમે ,જેમણે મને મોટી અને ગુંભીર મ શ્કેલીઓ બતાવી છે, તમે મન ેફરીથી જીસ્વત કરશોઅને મને પૃથ્વીના ઊંડાણમાુંથી  ,

 .ફરીથી લાવશો21 તમે મારી મહાનતામાું વધારો કરશો ,અન ેિરેક બાજ થી મને દિલાસો આપશો. (ગીતશાસ્ત્ર 21-71:20) 

પ નરુત્થાન પછી (ફરીથી પ નર્જીસ્વત તરીક ેપણ ઓળખવામાું આવે છે) ભગવાન તેમના સેવકોની મહાનતામાું વધારો કરશ.ે 

એટલ ું કેટલ ું? 

ઈસ એ ગીતશાસ્ત્ર 12:2 ના "તમે ભગવાન છો "( જ્હોન 10 :34) ભાગનો ઉલ્લેખ કયો છે જે ભગવાનના માગ ેજીવવા માટ ેતયૈાર 

હોય તેવા લોકો માટે અુંસ્તમ િેવીકરણ સાથે સુંબુંસ્ધત સ્શિણ છે.  



ઇરેનાયસે એ પણ શીખવય ું: 

અન ેિિક ધરાવનારાઓ સ્સવાય શાસ્ત્ર દ્વારા ભગવાન તરીક ેઓળખાત ું બીજ ું કોઈ નથી (ઇરેનીયસ. એડવસચસ હેરસેીસ  ,

પ સ્તક VI , પ્રસ્તાવના ,શ્લોક 6 ) 

“મો કહ્ ું ,તમે સવોચ્ચ પ ત્રો અને િવેો છો ;પણ તમે માણસોની જેમ મરશો.” તે સ્નુઃશુંકપણે આ શબ્િો એવા લોકો માટ ે

બોલે છે જેમણે િિક લેવાની ભટે પ્રાપ્ત કરી નથી ,પરુંત  જેઓ ભગવાનના શબ્િની શ દ્ધ પેઢીના અવતારન ે સ્ધક્કાર ેછે, 

ભગવાનમાું પ્રમોશનના માનવ સ્વભાવને છેતર ે છે  ,અને પોતાને ભગવાનના શબ્િ પ્રત્યે કતૃયન સાસ્બત કરે છે ,જેઓ 

તેમના માટ ે માુંસ બની ગય ું .કારણ ક ે આ હેત  માટે જ ભગવાનનો શબ્િ મા ણસ બનાવવામાું આવયો હતો ,અન ે જે 

ભગવાનનો પ ત્ર હતો ત ેમાણસનો પ ત્ર બન્યો, તે માણસ  ,શબ્િમાું લેવામાું આવયો અને િિક લીધા પછી ,તે ભગવાનનો 

પ ત્ર બની શકે . .કારણ કે અન્ય કોઈ રીત ેઆપણે અસ્વનાશી અન ેઅમરત્વ પ્રાપ્ત કરી શક્યા ન હોત ,સ્સવાય કે આપણે 

અસ્વનાશી અને અમરત્વ મુાટે એક થયા હોત .ઇરેનીયસ. પ્રસ્તકૂળ હરેેસીસ  ,બ ક VVV , પ્રકરણ 19 , શ્લોક 1). 

પે્રદરત જ્હોન ેલખય ું: 

2 વહાલાઓ ,હવ ેઆપણે ઈશ્વરના બાળકો છીએ, અન ેઆપણે શ ું હોઈશ ું તે હજી પ્રગટ થય ું નથીઆપણ ેજાણીએ છીએ  ;

કે જો ત ેપ્રગટ થશે તો આપણે તેના જેવા બનીશ ું ,કારણ ક ેઆપણે તનેે તે જેવા જ જોઈશ ું .( 1 જ્હોન 3 :2, ડાબ  

બાઇબલ અન વાિ) 

કારણ કે ઈસ  હજી પાછા ફયાચ નથી ,સ્િસ્તીઓ તેમના જેવા બનવા માટે હજી સ ધી બિલાયા નથી - પરુંત  આટલ ું બિલાવવ ું એ 

યોજનાનો એક ભાગ છે ( lc. 1 કોરીંથી 15:50-53). આપણે કવેી રીતે જોશ ું તે અુંગે હજ  પણ કેટલાક રહસ્ય છે ( 1 કોરીંથી 

13:12), પરુંત  ભગવાનની યોજનામાું િેવીકરણનો સમાવેશ થાય છે (રોમન્સ 8:29; પે્રદરતોનાું કૃત્યો 17:29 ; મેથ્ય  5:48; એફેસી 

1:11-19 ; માલાચી 2 :15). 

બીજી સિીની શરૂઆતમાું ,એસ્ન્ટઓકના ઇગ્નેસ્શયસ ેલખય ું: 

કારણ કે તમારી સાથે માણસને પ્રસન્ન કરનાર તરીકે વતચવાની મારી ઈચ્છા નથી ,પણ ભગવાનન ેપ્રસન્ન કરવા માટે, જેમ 

તમે પણ તેમન ેપ્રસન્ન કરો છો તેમ વતચવાની મારી ઈચ્છા છે .કારણ કે મને ક્યારયે ભગવાનન ેપ્રાપ્ત કરવાની આવી [બીજી ]

તક મળશે નહીં  ...વધ  સારા કાયચના સન્માન માટે હકિાર ... સ્વશ્વમાુંથી ભગવાન તરફ સેટ કરવ ું સારુું છે ,જેથી હ ું ફરીથી 

તેમની પાસ ેજાજા. ... મને જુંગલી જાનવરો માટે ખોરાક બનવાની તક આપો  ,જેમની સાધના દ્વારા મને ભગવાનન ેપ્રાપ્ત 

કરવાની મુંજૂરી આપવામાું આવશે  ...હ ું ભગવાનન ું પીવા ઇચ્છ ું  છ ું ,તેન ું લોહી ,જે અસ્વનાશી પે્રમ અને  શાશ્વત જીવન 

છે .(ઇગ્નેસ્શયસ. રોમનોને પત્ર  ,પ્રકરણ 2 ,4). 

તે સ્પતાનો િરવાજો છે ,જેના દ્વારા અબ્રાહમ, અને આઇઝેક  ,અને જેકબ ,અને પ્રબોધકો ,અને પે્રદરતો અન ેચચચમાું પ્રવશે 

કરે છે .આ બધાનો હતે  ભગવાનની એકતા પ્રાપ્ત કરવાનો છે ( ઇગ્નાટીયસ .રોમનોને પત્ર ,પ્રકરણ 1 ). 

તેથી ,ઇગ્નેસ્શયસ ેશીખવય ું કે ભગવાનના લોકો માટેન ું ધ્યેય િેવીકરણ હત ું અને વધ  સારુું, શાશ્વત  ,કાયચ કરવ ું.  



પાછળથી બીજી સિીમાું ,એસ્ન્ટઓકના સ્થયોદફલસ ેલખય ું: 

જેઓ ધીરજ રાખીને સત્કાયચમાું અમરત્વ શોધે છે ,તેઓન ેત ેશાશ્વત જીવન, આનુંિ  ,શાુંસ્ત ,સ્વશ્રામ અને પ ષ્કળ સારી 

વસુઅત ઓ આપશે ,જે ન તો આુંખ ેજોઈ હોય, ન સાુંભળી હોય  ,ન તો માણસના હૃિયમાું પ્રવેશી હોય .કલ્પના કરવી .

( સ્થયોદફલસ .ટ  ઓટોલીકસ ,બ ક V , પ્રકરણ 11 ) 

તેથી પણ ,જ્યાર ેમાણસ આ જગતમાું રચાયો હતો, ત્યારે તે સ્જનસે્સસમાું રહસ્યમય રીતે લખાયેલ ું છે  ,જાણે કે તેને બે વાર 

સ્વગચમાું મૂકવુામાું આવયો હોય ;જેથી જ્યાર ેતેન ેત્યાું મૂકવામાું આવયો ત્યાર ેએક પૂણચ થય ું, અને બીજ ું પ નરુત્થાન અન ે

ચ કાિા પછી પૂણચ થશે  .એક જહાજની જેમ ,જ્યારે તેને બનાવાય ત્યારે તેમાું કેટલીક ખામી હોય છે ,તેને ફરીથી 

બનાવવામાું આવે છે અથવા ફરીથી બનાવવામાું આવે છે ,જેથી ત ેન વ ું અન ેસુંપૂણચ બની શકે ;તેથી ત ેમૃત્ય  દ્વારા માણસ 

સાથે થાય છે. કોઈક રીતે અથવા અન્ય માટ ે ત ે તૂટી ગયો છે  ,જેથી તે પ નરુત્થાનમાું સુંપૂણચ રીતે વધે ;મારો મતલબ 

સ્નષ્કલુંક ,અને પ્રામાસ્ણક અને અમર... .  

કારણ કે જો તેણે તેને શરૂઆતથી અમર બનાવયો હોત ,તો તેણ ેતેન ેભગવાન બનાવયો હોત  ...જેથી જો ત ેઅમરત્વની 

વસ્ત ઓ તરફ વળે, ભગવાનની આજ્ઞાન ું પાલન કરે ,તો તને ેતનેી પાસથેી ઈનામ તરીક ેઅમરત્વ પ્રાપ્ત કરવ ું જોઈએ ,અન ે

બનવ ું જોઈએ. ભગવાન ... કેમ કે ઈશ્વરે આપણને કાયિો અને પસ્વત્ર આજ્ઞાઓ આપી છે ;અન ેિરેક જે આન ેરાખ ેછે ત ે

બચાવી શકાય છે ,અન,ે પ નરુત્થાન પ્રાપ્ત કરીને  ,અસ્વનાશીનો વારસો મેળવી શક ે છે ( એસ્ન્ટઓકના સ્થયોદફલસ .ટ  

ઓટોસ્લકસ ,બ ક 2 , પ્રકરણ 26, 27, પૃષ્ઠ 101). 

જે ન્યાયી રીત ેકાયચ કર ે છે ત ેશાશ્વત સજાઓમાુંથી બચી જશે ,અન ેભગવાન તરફથી શાશ્વત જીવનન ેલાયક માનવામાું 

આવશ ે. (સ્થયોદફલસ  .ટ  ઓટોલ ુીકસ ,બ ક II, પ્રકરણ 11) 

પરુંત  જેઓ શાશ્વત ભગવાનની પૂજા કરે છે ,તેઓ શાશ્વત જીવનનો વારસો મેળવશે, (સ્થયોદફલસ  .ટ  ઓટોલીકસ ,બ ક VV ,

પ્રકરણ 36) 

અને આપણ ે પસ્વત્ર સ્નયમ શીખયા છીએ ;પરુંત  આપણી પાસ ે કાયિા આપનાર તરીક ે છે જે ખરખેર ભગવાન છે, જે 

આપણને ન્યાયી વતચવાન ું  ,ધમચ સ્નષ્ઠ બનવાન ું અન ેસારુું કરવાન ું શીખવ ેછે .(સ્થયોદફલસ. ટ  ઓટોલીકસ  બ ક VVV , પ્રકરણ 9 ) 

તેથી ,સ્થયોદફલસ ેજેઓ વાસ્તસ્વક સ્િસ્તીઓ હતા તેમના માટે િેવીકરણ અને સારુું કરવાન ું શીખવય ું. 

ત્રીજી સિીમાું ,રોમન કેથોસ્લક સુંત અન ેરોમના સ્બશપ સ્હપ્પોસ્લટસ ેલખય ું: 

અમરત્વના સ્પતાએ અમર પ ત્ર અને શબ્િને સ્વશ્વમાું મોકલ્યા ,જેઓ તેન ેપાણી અન ેઆત્માથી ધોવા માટ ેમાણસ પાસ ે

આવયા; અને તેણે  ,આપણને આત્મા અને શરીરના અસ્વનાશી માટે ફરીથી જન્મ આપ્યો  ,આપણામાું જીવનનો શ્વાસ 

(આત્મા )ોુંક્યો ,અન ેઆપણને અસ્વનાશી પનોપલી સાથે સહન કયાચ .જો ,તેથી ,માણસ અમર બ ની ગયો છે ,તો ત ે

ભગવાન પણ હશ.ે અને જો તે સ્તરના પ નર્જીવન પછી પાણી અને પસ્વત્ર આત્મા દ્વારા ભગવાન બનાવવામાું આવે છે ,



તો તે મૃત્ય માુંથી પ નરુત્થાન પછી સ્િસ્ત સાથે સુંય ક્ત-વારસ તરીકે પણ જોવા મળે છે ( સ્હપ્પોસ્લટસ .પસ્વત્ર સ્થયોફેની પર 

પ્રવચન ,પ્રકરણ 3 ).  

કારણ ક ે,સદ્ગ ણોમાું પ્રગસ્ત કરીને ,અન ેવધ  સારી વસ્ત ઓ પ્રાપ્ત કરીન,ે "જે પહેલાની વસ્ત ઓ છે તે સ ધી પહોંચવાથી ",

{દફસ્લસ્પયન્સ 3 :13, KJV} આશીવાચદિત પાઉલના શબ્િ અન સાર ,આપણે ઉચ્ચ સ ુંિરતા તરફ આગળ વધીએ છીએ .

મારો મતલબ ,અલબિ ,આધ્યાસ્ત્મક સ ુંિરતા છે ,જેથી આપણા માટે પણ હવે પછી એમ કહી શકાય " ,રાજા તમારી 

સ ુંિરતાની ખબૂ ઈચ્છા ધરાવતા હતા( ".સ્હપ્પોસ્લટસ .સ્હપ્પોસ્લટસની શાસ્ત્રીય કોમેન્ટરીઝમાુંથી ટ કડાઓ)  

આમ ,સ્હપ્પોસ્લટસ ેિેવીકરણ શીખવય ું અને સ્િસ્તીઓ, સદ્ગ ણોમાું પ્રગસ્ત કરીને  ,વધ  સારી વસ્ત ઓ પ્રાપ્ત કરે છે.  

4 મી સિીમાું ,સ્મલાનના ગ્રીકો-રોમન સુંત અને સ્બશપ એમ્બ્રોસે શીખવય ું: 

પછી એક વર્જચન ગભચવતી થઈ ,અન ેશબ્િ માુંસ બની ગયો કે માુંસ ભગવાન બની શક ે(સ્મલાનન ું એમ્બ્રોઝ  .વર્જચસ્નટી 

સુંબુંસ્ધત ( પ સ્તક V , પ્રકરણ 11). 

4 મી સિીમાું ,ગ્રીકો-ઓથોડોક્સ સુંત અન ેસ્બશપ જ્હોન ક્રાયસોસ્ટોમે લખય ું: 

... માણસ ભગવાન બની શકે છે ,અન ેભગવાનન ું બાળક. કારણ કે આપણે વાુંચીએ છીએ" ,મો કહ્ ું છે કે, તમે િેવો છો ,

અને તમે બધા સવોચ્ચના સુંતાનો છો " ( જ્હોન ક્રાયસોસ્ટોમ .પે્રદરતોનાું કતૃ્યો પર હોમલી 32 ). 

ઓછામાું ઓછા ઈસ ના સમયથી િવેીકરણ એ મન ષ્યો માટે એક ધ્યેય માનવામાું આવત ું હત ું. 

રસેન ું રહસ્ય? 

મન ષ્ય સ્વસ્વધ રુંગો ,આકાર અન ેિેખાવમાું આવે છે. 

કોઈપણ જાસ્ત અન્ય કોઈપણ જાસ્ત કરતાું ચદડયાતી નથી. 

ઘણા લોકો એવા િેશોમાું રહે છે જ્યાું તેમની જાસ્તન ું વચચસ્વ છે .તેઓ સ્વસ્વધ પાઠ શીખ ેછે. 

કેટલાક લોકો એવા િેશોમાું રહ ેછે જ્યાું તેમની જાસ્ત સાથે ખબૂ જ ભિેભાવ કરવામાું આવે છે .તેઓ સ્વસ્વધ પાઠ શીખ ેછે. 

કેટલાક એક કરતાું વધ  જાસ્તન ું સ્મશ્રણ છે .તઓે સ્વસ્વધ પાઠ શીખ ેછે. 

કેટલાક લોકો એવા િેશોમાું રહ ેછે જેઓ બહ સ્વધ જાસ્તઓન ેવધ  સ્વીકારતા હોય છે .તેઓ સ્વસ્વધ પાઠ શીખે છે. 

અને ત ેદૃશ્યોમાું સ્ભન્નતા છે ,જે આુંસ્શક રીત ેસ્વસ્વધ પાઠ શીખવામાું પદરણમે છે. 

આપણે બધા આિમ અન ેઇવ (ઉત્પસ્િ 3:20) ના વુંશજ છીએ  ,અન ેપછી પછી નોહના પ ત્ર અને તેમની પત્નીઓના વુંશજોમાુંથી.  



જ્યાર ેઆિમ અન ેઇવ પહેલાું સ્વસ્વધ પ્રકારના હોસ્મનીડ્સ હતા ,ત્યારે તમામ આધ સ્નક માનવીઓ આિમ અને ઇવના વુંશજ હતા - 

તેથી, હા  ,આપણે બધા આિમ અને ઇવના પદરવારમાુંથી માનવ જાસ્તનો ભાગ છીએ.  

ન્યૂ ટસે્ટામેન્ટ "સ્વિેશીઓમાું રહસ્ય" નો ઉલ્લેખ કરે છે (કોલોસીયન્સ 1 :27). 

સ્જનેસ્સસ 10 માું આપણે જેન્ટાઈલ્સ શબ્િનો સામનો કરીએ છીએ ત ેપ્રથમ સ્થાન છે જ્યાું બતાવ ેછે કે પૂર પછી ,ન હના બાળકોન ે

બાળકો થયા અને તેઓ જ િા જ િા સ્થળોએ ગયા અન ેતેઓ સ્વસ્વધ જાસ્તઓ અને ઘણા વુંશીય જૂથોના પૂવચજો હતા. 

મ સ્ક્તના પદરપે્રક્ષ્યમાું ,યહૂિી અથવા સ્બનયહૂિી, ઇઝરાયેલી અથવા સ્બન -ઇઝરાયલી (કોલોસીયન્સ 1:9-11 ( વચ્ચ ેકોઈ તફાવત 

નથી, "કેમ કે ભગવાન સાથે કોઈ પિપાત નથી "(રોમન્સ 2:11). "તઓે પૂવચ અન ેપસ્શ્ચમથી  ,ઉિર અન ેિસ્િણમાુંથી આવશે ,અને 

ભગવાનના રાજ્યમાું બસેશે " ( લ્ય ક 13 :29). 

એવ ું કહેવાય છે ,શા માટ ેજાતો? 

ઠીક છે ,ત ેલોકોના અન ભવના સ્વસ્વધ સેટમાું પદરણમે છે. 

પરુંત  વયસ્ક્તઓ સ્વશ ેશ ું ,માત્ર લોકોના સમૂહ જ નહીં? 

ભગવાનની યોજના તમારા બધા વયસ્ક્તગત અન ભવોન ેધ્યાનમાું લે છે ( ગલાતી 6:7-8; સ્હબ્ર ૂ6:10; ગીતશાસ્ત્ર 33:11-15 ). 

બાઇબલ ઉલ્લેખ કર ેછે ક ેજેમ શરીરના હાથ અને આુંખો જેવા ભાગો અન ેસૂુંઘવા ,સાુંભળવા અને અન્ય વસ્ત ઓ જેવા ભાગો હોય 

છે તેમ શરીરની બધી ભૂસ્મકાઓ હોય છે: 

14 કેમ કે હકીકતમાું શરીર એક અવયવ નથી પણ અનેક છે. 

15 જો પગ કહે કે ”,તેથી હ ું શરીરનો નથી ,હ ું હાથ નથી“ ,તો શ ું ત ેશરીરનો નથી? 16 અને જો કાન કહે ક“ે ,હ ું આુંખ 

નથી, તેથી હ ું શરીરનો નથી ”,તો શ ું ત ેશરીરનો નથી? 17 જો આખ ું શરીર આુંખ હોત ,તો સાુંભળવાન ું ક્યાું હોત? જો 

આખ ું સાુંભળત ું હોત ,તો ગુંધ ક્યાું હોત? 18 પણ હવે ઈશ્વરે તેમની ઈચ્છા પ્રમાણે અવયવોને ,િરેક એકને શરીરમાું મૂક્યા 

છે. 19 અને જો તેઓ બધા એક અુંગ હોત ,તો શરીર ક્યાું હોત? 

20 પણ હવે ખરખેર ઘણા અવયવો છે ,છતાું એક શરીર છે. 21 અને આુંખ હાથને કહી શકતી નથી કેમને તારી કોઈ જરૂ“ ,ર 

નથી ,કે ફરીથી માથ ું અને પગ તરફ ;”" ".મને તમારી કોઈ જરૂર નથી22 ના ,તેના બિલે, શરીરના જે અવયવો નબળા લાગ ે

છે તે જરૂરી છે .23 અને શરીરના જે અવયવોને આપણે ઓછા માનનીય માનીએ છીએ ,તઓેન ેઆપણે વધાર ેસન્માન 

આપીએ છીએ; અને આપણા અપ્રસ્ત ત ભાગોમાું વધ  નમ્રતા છે ,24 પરુંત  આપણા પ્રસ્ત ત ભાગોન ેકોઈ જરૂર નથી .પણ 

ઈશ્વરે શરીરની રચના કરી છે, જે અુંગનો અભાવ છે તનેે વધ  સન્માન આપીને ,25 કે શરીરમાું કોઈ ભેિભાવ ન હોવો 

જોઈએ ,પરુંત  અવયવોન ેએકબીજાની સમાન કાળજી રાખવી જોઈએ. (1 કોરીંથી 12:11-22(  



નોંધ લો કે મતભિેો થવાન ું એક કારણ એ છે કે આપણે બીજા માટે સમાન કાળજી રાખી શકીએ – મતલબ કે તફાવતો આપણને જ િી 

જ િી રીત ેપે્રમ આપવામાું મિિ કરવાના હેત થી છે. 

હવે ,કેટલાક કહ ેછે કે જો તમે ચોક્કસ જાસ્ત, ઊંચાઈ  ,નબળા ,વગેરે છો તો જીવવ ું વધ  મ શ્કેલ છે.  

અને કેટલીક રીતે તે સાચ ું છે. 

તેમ છતાું ,ત ેયોજનાનો એક ભાગ છે: 

27 પણ ઈશ્વરે જ્ઞાનીઓને શરમાવે તે માટે જગતની મૂખચ વસ્ત ઓ પસુંિ કરી છે ,અન ેઈશ્વર ેશસ્ક્તશાળી વસ્ત ઓન ેશરમાવે 

ત ેમાટે જગતની સ્નબચળ વસ્ત ઓ પસુંિ કરી છે; (1 કોરીંથી 1:27(  

ઈશ્વરે સ્વસ્વધ રુંગો ,આકાર વગેરેના લોકોન ેએક શરીરનો ભાગ બનાવયા (રોમન્સ 12:4-5; 1 કોરીંથી 12:12-11(.  

બધાને મોિની તક મળશે. 

જેઓ તે ઑફર સ્વીકાર ેછે તેઓ પોતાના માટ ેઅને બીજા બધા માટે અનુંતકાળને બહેતર બનાવવા માટે અનન્ય રીતે પે્રમ આપી શકશે 

- આ ય ગમાું સ્વસ્વધ જાસ્તઓ, વુંશીયતાઓ અને િખેાવ હોવાન ેકારણ ેઆવનારી ય ગની શાશ્વતતા તનેા કરતાું વધ  સારી હશે .પાસ ે

સારુું કરવા માટ ેકામ કરો 

સોલોમને લખય ું ક ેલોકોએ ઈશ્વરના કાયચને ધ્યાનમાું લેવ ું જોઈએ (સભાસ્શિક 7:13). ઘણા લોકો ભગવાનના કાયચન ેસમજી શકતા 

નથી અથવા તેને સારી રીતે ધ્યાનમાું લેતા નથી - પરુંત  તેઓએ કરવ ું જોઈએ ( સીએફ .મેથ્ય  4 :33). ટેકો આપવા માટ ેહવે કામ 

કરવાન ું છે (મેથ્ય  24:14, 28:19-20; રોમનો 9:21 ;2 કોરીંથી 1 :6-8; પ્રકટીકરણ 1:7-10 ) .અન ેત ેકરવ ું સારુું છે (cf. 2 

કોરીંથી 9:2-11 ; પ્રકટીકરણ 3:7-13). 

બે ડઝનથી વધ  વખત (VJKI ( બાઇબલ ખાસ કરીન ે "સારુું કરવાન ું  "કહે છે .અમે બીજાઓને મિિ કરવા માટે કા મ કરીને સારુું 

કરીએ છીએ .અમે ભગવાન અન ેઅમારા પડોશીઓન ેપે્રમ કરીન ેસારુું કરીએ છીએ (મેથ્ય  22:17-19 )  - અન્ય મન ષ્યો. 

સ્િસ્તીઓએ અન્ય લોકો સ ધી પહોંચવા માટે ભગવાનના કાયચને ટેકો આપવાનો છે (મેથ્ય  24:14, 28:19-20; રોમનો 10:11 ,

11:22-27 ). 

કાયચનો હતે  વસ્ત ઓને વધ  સારી બનાવવાનો છે: 

5 મહેનત ની યોજનાઓ ચોક્કસપણ ેપ ષ્કળ તરફ િોરી જાય છે ,(21 નીસ્તવચનો:5a) 

23 િરેક શ્રમમાું નફો છે ,(16 નીસ્તવચનો:23) 

23 તમામ શ્રમમાું ફાયિો છે (નીસ્તવચનો 14:23, યુંગન ું શાસ્બ્િક અન વાિ) 



કામ કરવાથી બધાને લાભ (લાભ) મળવો જોઈએ. 

પે્રદરત પાઊલે લખય ું: 

12 તેથી ,મારા વહાલા, જેમ તમે હુંમેશા આજ્ઞા પાળી છેપણ હવે મારી ગેરહાજરીમાું પણ  ,માત્ર મારી હાજરીમાું જ નસ્હ ,

 ;અને ધ્રૂજારી સાથે તમારા પોતાના ઉદ્ધાર માટે કામ કરો ભય ,વધ 13 કેમ કે ઈશ્વર છે જે તમારામાું ઈચ્છા કરવા અન ે

તેમની ખ શી માટ ેકરવા બુંને કામ કરે છે .(દફસ્લપી 2:12-13) 

આપણે ભગવાનના સારા આનુંિ માટે કામ કરવાન ું છે - જે પે્રમને વધારવા અને અનુંતકાળન ેવધ  સારુું બનાવવા માટ ેછે. 

આપણામાુંના િરેક માટે ભગવાન પાસે એક કાયચ છે: 

15 તમે બોલાવશો ,અન ેહ ું તમન ેજવાબ આપીશ; તમે તમારા હાથના કામની ઈચ્છા રાખશો .(16 જોબ:15) 

તમે પણ ભગવાનના હાથન ું કામ છો !તનેી પાસ ેતમારા માટે એક યોજના છે અન ેતેમાું તમે અનુંતકાળન ેવધ  સારી બનાવવામાું મિિ 

કરવા માટ ેએક કાયચ કરવાનો સમાવેશ કરો છો. 

લેખક માદરયા પોપોવાએ નીચેના અવલોકનો કયાચ: 

જીવનભરના ફેરફારો છતાું તમને અને તમારા બાળપણને એક જ વયસ્ક્ત બનાવે છે તેન ું રહસ્ય ,છેવટ,ે દફલસૂફીના સૌથી 

રસપ્રિ પ્રશ્નો પૈકી એક છે .( પોપોવા એમ .ગ્રસે પેલી ઓન ધ આટચ ઓફ ગ્રોઇંગ ઓલ્ડર .બ્રેઈન સ્પકકુંગ્સ , 3 સપ્ટેમ્બર ,

2011) 

જ્યારે તે ઘણા લોકો માટે રહસ્ય છે ,ત ેભગવાન માટ ે રહસ્ય નથી. આપણે જે બની શકીએ તે શ્રેષ્ઠ બનવામાું મિિ કરવા માટ ે

ભગવાન આપણા બધા સાથે કામ કરી રહ્ા છે .તેમજ અન્યન ેમિિ કરવા માટ.ે 

ધ્યાનમાું લો કે વસ્ત ઓની શોધ કરવાન ું કારણ સામાન્ય રીતે વસ્ત ઓન ેવધ  સારી બનાવવાન ું છે. 

ઈશ્વરે મન ષ્યોની "શોધ" કરવાન ું કારણ અનુંતકાળને વધ  સારુું બનાવવાન ું હત ું. 

પોલ અને બાનાચબાસે કહ્ ું: 

18 ભગવાનને અનુંતકાળથી ઓળખવામાું આવ ેછે તે તેના બધા કાયો છે .(પે્રદરતોનાું કૃત્યો 15:18) 

ઈશ્વરે લોકોને બનાવયા અને તેમને સારા કાયચ માટેની તેમની યોજનાના ભાગરૂપે આ પૃથ્વી પર મૂક્યા: 

8 કેમ ક ેકૃપાથી તમે સ્વશ્વાસ દ્વારા બચાવયા છો ,અન ેત ેતમારાથી નસ્હ; તે ભગવાનની ભેટ છે ,9 કાયોની નથી ,જેથી 

કોઈએ બડાઈ ન કરવી જોઈએ. 10 કેમ કે આપણે તેમની કારીગરી છીએ ,જે સ્િસ્ત ઈસ માું સારા કાયો માટ ેબનાવવામાું 

આવી છે, જે ઈશ્વરે અગાઉથી તયૈાર કરી છે કે આપણ ેતેમાું ચાલવ ું જોઈએ .(એફેસી 2:8-10) 



બધા માણસો? 

જેઓ ભગવાનની યોજનાને સ્વીકારે છે તેઓ અનુંતકાળને વધ  સારી બનાવશે .અન ેત ેબધા જ હશ ેજેઓ અયોગ્ય રીત ેિ ષ્ટ લોકો 

સ્સવાય જીવયા હશ ે (તેના પર વધ  સ્વગતો માટે  ,અમારુું મફત ઓનલાઈન પ સ્તક તપાસો : મ સ્ક્તની સાવચસ્ત્રક ઓફર ,

એપોકાટાસ્ટેસ્સસ :શ ું ભગવાન આવનાર ય ગમાું ખોવાયેલા લોકોન ેબચાવી શક ેછે? સોકડો શાસ્ત્રો ભગવાનની યોજના જાહેર કર ેછે .

મ સ્ક્ત ). 

ઈસ એ જાહેર કય ું કે આપણામાુંના િરેક માટ ેએક સ્થાન છે: 

1 “તમારા હૃિયને અસ્વસ્થ થવા ન િો .તમે ભગવાનમાું માનો છો; મારામાું પણ સ્વશ્વાસ કરો .2 મારા સ્પતાના ઘરમાું ઘણા 

ઓરડાઓ છે .જો એમ ન હોત, તો શ ું હ ું તમને કહતે ક ેહ ું તમારા માટે જગ્યા તયૈાર કરવા િૂર જાજા છ ું  ?3 અને જો હ ું જાજા 

અને તમારા માટે જગ્યા તયૈાર કરુું ,તો હ ું પાછો આવીશ અને મારી હાજરીમાું તમારુું સ્વાગત કરીશ, જેથી હ ું જ્યાું છ ું ત્યાું 

તમે પણ હો .( જ્હોન 16 :1-3, BSB) 

તમારા માટ ેસ્થાનનો અથચ એ છે કે ઈસ  એક એવી જગ્યાન ું વચન આપી રહ્ા છે જે તમારા માટે શ્રેષ્ઠ હશે .તમારી િમતાઓ માટે .

લચુંતા કરશો નહીં કે તમે ઈશ્વરના રાજ્યના સ ખી અને યોગિાન આપનાર સભ્ય બની શકતા નથી. ઈશ્વરે તમારામાું જે કાયચ શરૂ કય ું 

છે તેન ેપૂણચ કરવા માટે સ્વશ્વાસ  છે (સીએફ. દફસ્લસ્પયન્સ 1:2). 

મન ષ્યો માટે ભગવાનની યોજના કાયમ રહેશે: 

14 હ ું જાણું છ ું  કે ઈશ્વર જે કુંઈ કરે છે ,ત ેહુંમેશ માટે રહેશે. (સભાસ્શિક 1:11) 

બાઇબલ બતાવે છે કે ઈસ  ,પોત,ે વસ્ત ઓને વધ  સારી બનાવવા માટે આવયા હતા: 

6 ... તે વધ  સારા કરારનો મધ્યસ્થી પણ છે ,જે વધ  સારા વચનો પર સ્થાસ્પત થયો હતો. (હેબ્રી 1:2) 

સ્િસ્તીઓ પાસે વધ  સારા માટ ેઆશા છે - અન ેઆ દિલાસો આપવો જોઈએ: 

19 ... એક સારી આશા લાવવી છે ,જેના દ્વારા આપણે ભગવાનની નજીક જઈએ છીએ. (હેબ્રી 7:19) 

13 પણ ભાઈઓ ,જેઓ ઊંઘી ગયા છે તેઓ સ્વષે તમે અજાણ રહો એવ ું હ ું ઈચ્છતો નથી, રખેને જેમને કોઈ આશા નથી 

તેઓની જેમ તમે િ ુઃખી થાઓ .14 કેમ કે જો આપણ ેમાનીએ છીએ ક ેઈસ  મરણ પામ્યા અને સજીવન થયા ,તો તેમ જ 

જેઓ ઈસ માું ઊંઘ ેછે તેઓન ેઈશ્વર પોતાની સાથે લાવશ.ે 

15 એ માટે અમે પ્રભ ના વચનથી તમને કહીએ છીએ કે ,અમે જેઓ જીવતા છીએ અન ેપ્રભ ના આવવા સ ધી રહીએ છીએ, 

તેઓ કોઈ પણ રીત ેઊંઘી ગયેલા લોકોથી આગળ વધીશ ું નસ્હ .16 કેમ કે પ્રભ  પોત ેસ્વગચમાુંથી પોકાર સાથે ,મ ખય િૂતના 

અવાજ સાથે અને ઈશ્વરના રણલશુંગડા સાથે નીચ ેઊતરશે. અને સ્િસ્તમાું મૃત્ય  પામેલાઓ પ્રથમ ઉઠશે .17 પછી આપણ ે



જેઓ જીસ્વત છીએ અને રહીશ ું તેઓને હવામાું પ્રભ ને મળવા માટે તેઓની સાથે વાિળોમાું જાચકી લેવામાું આવશે .અન ે

આમ આપણે હુંમેશા પ્રભ ની સાથે રહીશ ું. 18 તેથી આ શબ્િોથી એકબીજાને દિલાસો આપો .(6 થેસ્સાલોનીકી 1:13-18) 

34 ... તમારી જાતન ેવધ  સારી અને કાયમી કબજો હોવાન ું જાણવ ું( .હબે્રી 10:34, બેદરયન સ્લટરલ બાઇબલ) 

ઈશ્વરે તેણ ેજે કય ું તે બધ ું બનાવય ું જેથી અનુંતકાળ વધ  સારુું રહે .ત ેહુંમેશ માટ ેસારુું રહેશે (cf. યર્મચયા 32:38-41). 

આપણા માટે વસ્ત ઓને વધ  સારી બનાવવાથી ઈશ્વર પ્રસન્ન થાય છે ,જે વધ  સારુું છે. અને હા  ,ભગવાન પ્રસન્ન થઈ શકે છે (cf. 

સ્હબ્રૂ 11:1 ,11:12;  1 પીટર 2:19-20 ,VLN ) - શ ું ત ેભગવાન માટે પણ સારુું નથી?  

ઈશ્વરે તેણ ેજે કય ું તે બનાવય ું તેથી અનુંતકાળ વધ  સારુું રહેશે. 

તેથી જ તેણે બ્રહ્ાુંડન ું સજચન કય ું અન ેતેથી જ તેણ ેપ રુષો અને સ્ત્રીઓની રચના કરી. 

ભગવાનની યોજનામાું તે બધાનો સમાવેશ થાય છે જેઓ આ ય ગમાું તેમના કૉલને સાુંભળશે (આ પણ જ ઓ: શ ું ભગવાન તમન ે

બોલાવે છે ?) અને આવનારા ય ગમાું અન્ય લોકો (આ મફત ઑનલાઇન પ સ્તક પણ જ ઓ: મ સ્ક્તની સાવચસ્ત્રક ઓફર .

એપોકાટાસ્ટેસ્સસ: શ ું ભગવાન ખોવાયેલા લોકોન ેબચાવશે  ?આવનાર ય ગ ?સોકડો શાસ્ત્રો ભગવાનની મ સ્ક્તની યોજનાને જાહેર કર ે

છે ). 

સ્િસ્તીઓએ સમજવાની જરૂર છે કે તેમનો વયસ્ક્તગત ભાગ મરણોિર જીવનને વધ  સારુું બનાવવાનો છે. 

પરુંત  આ ભગવાનની રીતે થવ ું જોઈએ. 

12 એવો માગચ છે જે માણસને સાચો લાગે છે ,પણ તેનો અુંત મૃત્ય નો માગચ છે. (નીસ્તવચનો 12:21 ;11:12) 

એવા લોકો છે જેઓ સ્વચારે છે કે તઓે સ્વશ્વને ઘણી રીતે બહેતર બનાવી રહ્ા છે .અન ેજ્યાું સ ધી ત ેભગવાનના માગો સાથે 

સુંરેસ્ખત થાય છે, આશા છે કે તેઓ છે. 

તેમ છતાું ,એવા લોકો છે જેઓ સ્વચાર ેછે કે જ્યાર ેતેઓ ગભચપાતના અસ્ધકારોની તરફેણમાું સ્વરોધ કર ેછે અને બાઇબલ દ્વારા લનુંિા 

કરાયેલા સ્વસ્વધ પ્રકારના અનૈસ્તકતાનો સ્વરોધ કરે છે ત્યાર ેતેઓ સ્વશ્વને વધ  સારુું બનાવી રહ્ા છે. 

એવા લોકો છે જેઓ સ્વચારે છે કે તેઓ સ્વશ્વને વધ  સારુું બનાવી રહ્ા છે જ્યાર ેતઓે મૂર્તચપૂજક પ્રથાઓન ેસારી તરીકે પ્રોત્સાહન 

આપે છે. 

િ ભાચગ્યે ,મોટાભાગના લોકો પોતાન ેસમજાવ ેછે અને અન્ય લોકોના દૃસ્ષ્ટકોણ, જૂની પરુંપરાઓ ,તેમની ઇચ્છાઓ અને/અથવા તેમના 

હૃિયને બાઇબલ પર સ્વશ્વાસ રાખે છે  .તેમ છતાું ,શાસ્ત્ર ચેતવણી આપે છે:  

9 “હૃિય બધી બાબતો કરતાું કપટી છે ,અન ેઅત્યુંત િ ષ્ટ છે; તે કોણ જાણી શકે ?10 હ ું ,પ્રભ , હૃિયની તપાસ કરુું છ ુંહ ું  ,

મનની કસોટી કરુું છ ું ,િરેક માણસને તને ુી રીત પ્રમાણે ,તેના કમોના ફળ પ્રમાણે આપવા માટે. (યર્મચયા 17:9-10 ) 



શ ું તમારી પાસે ઈશ્વરની રીત પ્રમાણે કરવા તયૈાર હૃિય છે? 

ખરેખર ?સાચ ેજ? 

આશા છે કે તમે કરશો. 

જ્યારે ભગવાન ઇચ્છે છે કે લોકો સારુું કરે ,છેતરલપુંડીવાળા હૃિયવાળા લોકો આમ કરતા નથી: 

20 જેન ું હ્રિય કપટી છે તેને કુંઈ સારુું મળત ું નથી ,અન ેજેની જીભ ખોટી છે ત ેિ ષ્ટતામાું પડ ેછે. (નીસ્તવચનો 17:20) 

ભૌસ્તક નસ્ષ્ટકોણથી વસ્ત ઓ મ શ્કેલ લાગે ત્યારે પણ ,ભગવાન પર સ્વશ્વાસ કરો: 

9 હે તેમના સુંતો ,પ્રભ નો ડર રાખો! જેઓ તનેો ડર રાખે છે તેમની કોઈ ઈચ્છા નથી .10 ય વાન લસુંહો ભખૂથી પીડાય છે .

પણ જેઓ પ્રભ ને શોધ ેછે તેઓન ેકોઈ સારી વસ્ત ની કમી રહેશે નસ્હ. (ગીતશાસ્ત્ર 11:9-10(  

31 “તેથી લચુંતા ન કરો કે' ,આપણ ેશ ું ખાઈશ ું?' અથવા  '?આપણે શ ું પહેરીશ ું' અથવા '?આપણે શ ું પીશ ું'32 કેમ કે આ બધી 

બાબતોન ેસ્વિેશીઓ શોધે છે .કેમ કે તમારા સ્વગ ય સ્પતા જાણ ેછે ક ેતમાર ેઆ બધી વસ્ત ઓની જરૂર છે .33 પણ પહેલા 

ઈશ્વરના રાજ્યને અન ે તેમના ન્યાયીપણાન ે શોધો ,અન ે આ બધી વસ્ત ઓ તમન ે ઉમેરવામાું આવશ.ે 34 તેથી આવતી 

કાલની લચુંતા કરશો નસ્હ ,કારણ કે આવતી કાલ પોતાની બાબતોની લચુંતા કરશ.ે દિવસ માટ ેપયાચપ્ત તેની પોતાની મ શ્કેલી 

છે  .( મેથ્ય  6:31-34) 

તમારા અને અન્ય લોકો માટે તમારી સુંભસ્વતતા વધારવા માટે ,ભગવાન પર સ્વશ્વાસ કરો અન ે તેમને તમારા સ્નણચય લેવામાું 

સલાહકાર તરીક ેરાખો: 

5 તમારા પૂરા હૃિયથી પ્રભ માું ભરોસો રાખો ,અન ેતમારી પોતાની સમજણ પર આધાર રાખશો નહીં; 6 તમારા બધા 

માગોમાું તેને સ્વીકારો ,અન ેત ેતમારા માગો િોરશે. 7 તમારી પોતાની નજરમાું જ્ઞાની ન બનો ;ભગવાનનો ડર રાખો અને 

િ ષ્ટતાથી િૂર રહો. 8 તે તમારા માુંસને આરોગ્ય અન ેતમારા હાડકાુંન ેશસ્ક્ત આપશે .(નીસ્તવચનો 3:5-8) 

તમારી પોતાની નજરમાું એટલા ડાહ્ા ન બનો કે તમને ઈશ્વરમાું પૂરો ભરોસો ન આવે. 

તમે ભગવાનમાું ભરોસો રાખશો તો સારુું રહેશે. 

કામ કરો અને અન્ય લોકો સ ધી પહોંચવા માટે ભગવાનના કાયચને ટેકો આપો. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  લાુંબા ગાળાની યોજના છે 

હવે ભગવાન "ઉચ્ચ અન ેસવોિમ છે જે અનુંતકાળમાું વસ ેછે, જેન ું નામ પસ્વત્ર છે "( યશાયાહ 59 :15). 

સ્િસ્તીઓ ,હવ ેભગવાનના વારસિાર તરીક ેઅન ેનજીકના ભસ્વષ્યમાું તેમની સાથે મસ્હમા પ્રાપ્ત કરવા માટ ેભગવાનના શાસ્બ્િક 

બાળકો (રોમન્સ 1:12-17 ,(આખરે તે જ કરશે .સ્િસ્તીઓ અનુંતકાળમાું વસશે (જોકે ,ભગવાનથી સ્વપરીત ,આપણે બધાની 

શરૂઆત થઈ હશ)ે. 

ભગવાન ,પોત,ે મનમાું એક લાુંબી શ્રેણીની યોજના ધરાવે છે: 

20 કારણ કે સૃસ્ષ્ટ સ્નરથચકતાન ેઆધીન કરવામાું આવી હતી ,સ્વચે્છાએ નસ્હ, પણ તેને લીધે જેણ ેતનેે આશામાું આધીન કય ું ;

21 કારણ કે સસૃ્ષ્ટ પોતે પણ ભ્રષ્ટાચારના બુંધનમાુંથી ઈશ્વરના બાળકોની ભવય સ્વતુંત્રતામાું મ ક્ત થશે .22 કેમ કે આપણ ે

જાણીએ છીએ કે આખી સૃસ્ષ્ટ અત્યાર સ ધી એકસાથે કકળાટ કરે છે અને પ્રસૂસ્તની પીડા સહન કરે છે .23 એટલ ું જ નસ્હ ,

પણ આપણે જેમને આત્માન ું પ્રથમ ફળ મળે છે, આપણે પણ આપણી અુંિર જ બૂમો પાડીએ છીએ  ,આપણા શરીરના 

 .ઉદ્ધારની આત રતાથી રાહ જોઈ રહ્ા છીએ ,ગ્રહણની24 કેમ ક ેઅમે આ આશામાું બચી ગયા હતા, પણ જે આશા જોવા 

મળે છે તે આશા નથી ;કેમ કે ત ેજે જ એ છે તેની આશા શા માટ ેરાખ ેછે? 25 પરુંત  જો આપણ ેજે જોઈ શકતા નથી તેની 

આશા રાખીએ છીએ ,તો આપણે ધીરજથી તેની આત રતાથી રાહ જોઈએ છીએ. (રોમનો 1:20-21 ) 

ભગવાન જાણતા હતા ક ેતેમની રચનામાું મ શ્કેલીઓ હશે ,પરુંત  તેમની પાસે એક યોજના છે. 

યર્મચયા 29:11 ના ત્રણ અન વાિો પર ધ્યાન આપો: 

11 કારણ ક ેહ ું જાણું છ ું ક ેમારી પાસ ેતમારા માટ ેજે યોજનાઓ છે ,યહોવા કહ ેછે ","સમૃસ્દ્ધની યોજનાઓ છે  તમારા

અને તમને ન કસાન પહોંચાડવાની નથી ,તમને આશા અન ે ભસ્વષ્ય આપવા માટેની યોજનાઓ છે . (યર્મચયા 29:11, 

NIV) 

11 કેમ કે હ ું તમારા પ્રત્યેના સ્વચારો જાણું છ ું  ,પ્રભ  કહ ેછે, શાુંસ્તના સ્વચારોતમને અુંત અને ધીરજ આપવા  ,િ ુઃખના નસ્હ ,

માટે . (યર્મચયા  29:11 ,y.tiD-sehphb ) 

11 કેમ કે હ ું જાણું છ ું  કે માર ેતમારા માટે જે યોજનાઓ છે ,ત ેયહોવા કહ ેછે. "તેઓ સારા માટે યોજનાઓ છે અને આપસ્િ 

માટે નહીં ,તમન ેભસ્વષ્ય અન ેઆશા આપવા માટ.ે (યર્મચયા 29:11 , ન્ય  સ્લલવુંગ રાન્સલેશન) 

કેટલાકે સ્યમેયાહ 29:11ન ેપ રાવા તરીક ેટાુંક્યો છે ક ેભગવાન પાસ ેતેમના માટે એક યોજના છે. અન ેજ્યારે ભગવાન પાસે બધા 

માટે એક યોજના છે  ,ઘણા લોકો ત ેશ્લોકન ેસુંિભચમાું ધ્યાનમાું લેતા નથી. 

બાઇબલ શ ું શીખવે છે તેના પર ધ્યાન આપો: 



11 કેમ કે હ ું તમને ભસ્વષ્ય અને આશા આપવા માટે જે સ્વચારો કરુું છ ું  ત ેહ ું જાણું છ ું  ,પ્રભ  કહ ેછે, શાુંસ્તના સ્વચારો અન ે

િ ષ્ટતાના નહીં .12 પછી તમે મને બોલાવશો અને જઈને મને પ્રાથચના કરશો અને હ ું તમારુું સાુંભળીશ .13 અને તમે મન ે

શોધશો અન ેમને શોધી શકશો ,જ્યાર ેતમે તમારા પૂરા હૃિયથી મને શોધશો. 14 પ્રભ  કહે છે કે ,હ ું તમન ેમળીશ, અને હ ું 

તમને તમારા કેિમાુંથી પાછા લાવીશ  ;હ ું તમન ેબધી પ્રજાઓમાુંથી અને જ્યાુંથી મો તમને હાુંકી કાઢયો છે ત્યાુંથી એકત્ર 

કરીશ ,એમ પ્રભ  કહે છે ,અન ેજ્યાુંથી હ ું તમન ેબુંિી બનાવીન ેલઈ જઈશ ત્યાું હ ું તમન ેલઈ જઈશ. (યર્મચયા 29:11-11 ) 

નોંધ કરો કે યોજના િેશસ્નકાલ હતી .પરિેશી બનવ ું, તીથચયાત્રી બનવ ું .તેથી, આપણે સ્વશ્વાસીઓએ આશ્ચયચ ન કરવ ું જોઈએ ક ે

આપણે હુંમેશા તેમાું દફટ નથી  .પે્રસ્ષત પીટરએ શ ું લખય ું તે પણ ધ્યાનમાું લો: 

9 પણ તમે પસુંિ કરેલી પેઢી છો ,શાહી પ રોસ્હતો, પસ્વત્ર રાષ્ટ્રકે જેમણ ેતમન ેઅુંધકારમાુંથી  ,તેમના પોતાના ખાસ લોકો ,

 ;અદ્ભ ત પ્રકાશમાું બોલાવયા છે તેમની સ્ત સ્ત તમે જાહરે કરી શકો તેમના10 જેઓ એક સમયે લોકો નહોતા પણ હવે 

ઈશ્વરના લોકો છે ,જેમણ ેિયા લીધી ન હતી ,પણ હવ ેતેઓ િયા પામ્યા છે. 

11 વહાલાઓ ,સ્વિેશીઓ અન ેયાત્રાળ ઓ તરીક ેહ ું તમન ેસ્વનુંતી કરુું છ ું કે, આત્મા સામે ય દ્ધ કરતી શારીદરક વાસનાઓથી 

િૂર રહો ,12 સ્વિેશીઓમાું તમારુું આચરણ સન્માનજનક રાખો ,જેથી જ્યાર ેતેઓ તમારી સ્વરુદ્ધ િ ષ્ટ તરીક ેબોલે, ત્યાર ે

તેઓ તમારા સારા કાયોથી જે તેઓ પાળે છે ,મ લાકાતના દિવસ ેભગવાનનો મસ્હમા કરો. (1 પીટર 2:9-12 ) 

17 કેમ કે ઈશ્વરના ઘરમાુંથી ચ કાિો શરૂ થવાનો સમય આવી ગયો છે ;અન ેજો ત ેપહેલા આપણાથી શરૂ થાય, તો જેઓ 

ઈશ્વરની સ વાતાચન ું પાલન કરતા નથી તેઓનો અુંત શ ું થશે ?18 હવ ે " જો પ્રામાસ્ણકનો ભાગ્યે જ બચાવ થાય ,તો અધમ  

અન ેપાપી ક્યાું િેખાશ?ે" (1 પીટર 1:17-11 ) 

28 અને આપણે જાણીએ છીએ ક ેજેઓ ઈશ્વરને પે્રમ કરે છે ,તેમના હેત  પ્રમાણે જેઓ બોલાવવામાું આવયા છે તેમના માટે 

બધી વસ્ત ઓ એકસાથે સારી રીત ેકામ કર ેછે. (રોમનો 1:21) 

કેટલીકવાર આપણે મૂુંઝવણમાું પડીએ છીએ ,પરુંત  શાસ્ત્રના ઉપિેશોને ધ્યાનમાું લો: 

24 “મને શીખવો ,અન ેહ ું મારી જીભ પકડી રાખીશ; મને સમજવાન ું કારણ આપો કે મો કઈ ભૂલ કરી છે4 જોબ( .:24) 

8 યહોવા કહે છે મારા“ ,સ્વચારો તમારા સ્વચારો નથી ,અન ેતમારા માગો મારા માગો નથી. 9 “કેમ કે જેમ આકાશ પૃથ્વી કરતાું ઊંચા 

છે ,તેમ મારા માગો તમારા માગો કરતાું અન ેમારા સ્વચારો તમારા સ્વચારો કરતાું ઊંચા છે . (યશાયાહ 11:1-9 ) 

માનો અન ેસમજો ક ેભગવાન પાસ ેએક યોજના છે અન ેત ેભૂલો કરતો નથી .સ્વશ્વાસ રાખો (અમારી મફત ઓનલાઈન પ સ્સ્તકા 

પણ જ ઓ :ફેઈથ ફોર ધેઝ ગોડ કોલ્ડ અને પસુંિ કરેલ છે ). 

જો તમે ઈશ્વર પર ભરોસો રાખશો તો ત ેમ શ્કેલીઓને કારણે તમે વધ  સારુું રહેશો (સ્હબ્ર ૂ12:5-11; નીસ્તવચનો 1:1-1 ) .અન ેજો 

તમન ેઆ ય ગમાું (પ્રકટીકરણ 17:11) કહેવામાું આવે, પસુંિ કરવામાું આવે અન ેસ્વશ્વાસ  હોય  ,તો તમે હજાર વષચ િરસ્મયાન ઈસ  



સુાથે રાજાઓ અને પાિરીઓ (પ્રકટીકરણ 5:10) તરીકે પૃથ્વી પર શાસન કરશો ( પ્રકટીકરણ 20 :4-6) . તમે લોકોને સહસ્ત્રાબ્િી 

અને છેલ્લા મહાન દિવસ ( lc . યશાયાહ  10:21 ) માું મિિ કરવા માટ ેતેમન ેવધ  સારી રીત ેજીવવાની રીત શીખવી શકશો. 

સમજો કે સ્પતા અન ેપ ત્ર બુંને માનવતાના પાપોથી પીડાય છે ( lc . સ્જનેસ્સસ 6:5-6), ઉપરાુંત ઈસ એ આપણાું પાપો માટ ે મૃત્ય  

પામવા માટે જે વેિના લીધી હતી તેના દ્વારા ( lc. 1 પીટર 4:1). ઇસ એ સ્વેચ્છાએ પોતાની જાતને આમાું મૂકી િીધી ( જ્હોન 

10:18), પરુંત  અનુંતકાળને વધ  સારી બનાવવા માટે આમ કય ું.  

પાત્રના પ્રકારન ું સ્નમાચણ કરવા માટે આપણે આ જીવનમાું શીખવાની જરૂર છે એવા પાઠ છે જે આપણને અનુંતકાળને વધ  સારુું 

બનાવવામાું મિિ કરશ.ે 

1 તેથી ,સ્વશ્વાસ દ્વારા ન્યાયી ઠયાચ પછી, આપણને આપણા પ્રભ  ઈસ  સ્િસ્ત દ્વારા ઈશ્વર સાથે શાુંસ્ત છે ,2 જેમના 

દ્વારા આપણે પણ સ્વશ્વાસ દ્વારા આ કૃપામાું પ્રવેશ મેળવીએ છીએ જેમાું આપણે ઊભા છીએ ,અન ે ઈશ્વરના 

મસ્હમાની આશામાું આનુંિ કરીએ છીએ. 3 અને એટલ ું જ નસ્હ ,પણ આપણે સ્વપસ્િઓમાું પણ ગૌરવ અન ભવીએ છીએ, 

એ જાણીને કે સ્વપસ્િ ધીરજ ઉત્પન્ન કર ેછે ;4 અને ખુંત ,પાત્ર; અને પાત્ર .આશા ,(1-1:1 રોમનો) 

5 પણ આ જ કારણથી ,પૂરો ખુંત આપીન,ે તમારા સ્વશ્વાસમાું સદ્ગ ણ ઉમેરો ,સદ્ગ ણ જ્ઞાનમાું, 6 જ્ઞાનમાું આત્મ-સ્નયુંત્રણ, 

આત્મ ,નઢતા ઈશ્વરભસ્ક્તમાું ,સ્નયુંત્રણમાું નઢતા-7 ઈશ્વરભસ્ક્તમાું ભાઈની િયા ,અન ેભાઈબુંધ િયા પે્રમમાું ઉમેરો. . 8 કેમ 

કે જો આ વસ્ત ઓ તમારી પાસ ેછે અન ેપ ષ્કળ છે ,તો તમે આપણા પ્રભ  ઈસ  સ્િસ્તના જ્ઞાનમાું ન તો ઉજ્જડ ક ેસ્નષ્ફળ 

થશો .( 2 પીટર 1 :5-8) 

તમે કિાચ એવ ું ન સ્વચારશો કે તમને મ શ્કેલીઓ અન ેપરીિણોથી ફાયિો થશ ે,પરુંત  જો તમે સ્િસ્તી છો, તો તમારે કરવ ું જોઈએ. 

સ્વગચસ્થ હબચટચ ડબલ્ય  .આમચસ્રોંગ ેલખેલ કુંઈક પર ધ્યાન આપો: 

સજચનહાર ઈશ્વરે માણસને પૃથ્વી પર શા માટે મૂક્યો ?પોતાન ેપ નુઃઉત્પાદિત કરવાના ભગવાનના અુંસ્તમ સવોચ્ચ હેત  

માટ ે- પોતાને પ નુઃસ્નમાચણ કરવાના  ,જેમ કે તે હતા ,લાખો અસુંખય જન્મેલા અને જન્મેલા બાળકોમાું ,જેઓ ભગવાન 

બનશે ,ભગવાન પદરવારના સભ્યોમાું ન્યાયી િૈવી પાત્ર બનાવવાના સવોચ્ચ ઉદે્દશ્યથ ુી .માણસ ે ભૌસ્તક પૃથ્વીને 

સ ધારવાની હતી કારણ કે ઈશ્વર ેતેન ેઆપ્ય ું હત ું, તેની બનાવટન ેસમાપ્ત કરી હતી ( જે પાપી િૂતોએ જાણી જોઈને 

કરવાનો ઇનકાર કયો હતો)  અને આમ કરીને ,ઈશ્વરની સરકારને પ નુઃસ્થાસ્પત કરવા માટે ,ઈશ્વરના જીવનના માગચ સાથે ;

અને આગળ ,આ જ પ્રદક્રયામાું મ ુાણસની પોતાની સુંમસ્તથી ,ભગવાનના પસ્વત્ર, ન્યાયી પાત્રના સ્વકાસ દ્વારા માણસની 

રચનાને સમાપ્ત કરવી  .એકવાર આ સુંપૂણચ અને ન્યાયી પાત્ર માણસમાું સ્થાસ્પત થઈ જાય ,અન ેમાણસ નશ્વર િેહમાુંથી 

અમર આત્મામાું રૂપાુંતદરત થઈ જાય ,પછી અસ્વશ્વસનીય માનવ સુંભસ્વત - માણસ ભગવાનના િવૈી ક ટ ુુંબમાું જન્મે છે ,

ભગવાનની સરકારન ેપૃથ્વી પર પ નુઃસ્થાસ્પત કર ેછે, અને પછી બ્રહ્ાુંડના સમગ્ર અનુંત સ્વસ્તરણમાું સજચનની પૂણચતામાું 

ભાગ લેવો … !ભગવાન ેપોતાની જાતન ેઅસુંખય લાખો વખત પ નુઃઉત્પાદિત કય ું હશ!ે તેથી  ,તે પ નુઃસ્નમાચણ સપ્તાહના 

છઠ્ઠા દિવસે ,ભગવાન (ઈલોસ્હમ )એ કહ્ ું " ,ચાલો આપણ ે માણસને આપણી પ્રસ્તમા પ્રમાણે બનાવીએ " ( જનરલ 

1:22) .માણસન ે તેના સ્નમાચતા સાથે (તેમની સુંમસ્તથી)  સ્વશેષ સુંબુંધ રાખવા માટે બનાવવામાું આવયો હતો !તે 



ભગવાનના સ્વરૂપ અને આકારમાું બનાવવામાું આવયો હતો .સુંબુંધને શક્ય બનાવવા માટે તનેે ભાવના (સ્વરૂપમાું સાર(  

આપવામાું આવી હતી (આમચસ્રોંગ એચડબ્લ્ય . સ્મસ્રી ઓફ ધ એજીસ .ડોડ મીડ  ,1911 , પૃષ્ઠ. 102-103). 

ચાદરત્ર્ય ઘડવાનો ઉદે્દશ્ય બહેતર બનવ ું અન ેસારી સવેા કરી શકવાનો છે. 

આપણે પાત્ર કવેી રીત ેબનાવવ ું? 

સારુું ,શ્રેષ્ઠ માગચ તેની આજ્ઞા પાળવાનો છે. 

અને ત ેઆપણા સારા માટે છે. 

19 આજે હ ું તમારી સામે આકાશ અન ેપૃથ્વીને સાિી તરીકે કહ ું છ ું  ,કે મો તમારી સમિ જીવન અન ેમૃત્ય , આશીવાચિ અને 

શાપ મૂક્યા છે ;જેથી તમે અને તમારા વુંશજો બુંને જીવી શકે ,તેથી જીવન પસુંિ કરો ;20 એ માટે કે તમે તમારા ઈશ્વર 

યહોવાને પે્રમ કરો ,અન ે તમે તેમની વાણી માનો, અને તમે તેમન ે વળગી રહો  ,કેમ કે તે તમારુું જીવન અને તમારા 

દિવસોની લુંબાઈ છે ;અને તમે એ ભસૂ્મમાું રહી શકો જે પ્રભ એ તમારા સ્પતૃઓને ,અબ્રાહમ ,ઇસહાક અને યાકબૂન ે

આપવાન ું વચન આપ્ય ું હત ું ". ( પ નર્નચયમ 30 :19-20) 

12 “અને હવે ,ઇસ્રાએલ, તારા ઈશ્વર યહોવા તારી પાસેથી શ ું માુંગ ેછે ,પણ તારા ઈશ્વર યહોવાનો ડર રાખ, તેના સવચ 

માગો પર ચાલવ ું અન ેતનેે પે્રમ કરવો ,આત્મા .ઈશ્વર પ્રભ ની સેવા તારા પૂરા હૃિયથી અને તારા પૂરા દિલથી કર તારા ,13 

અને ભગવાનની આજ્ઞાઓ અન ેતનેા સ્નયમોન ું પાલન કરવ ું જે હ ું આજે તમન ેતમારા ભલા માટ ેકહ ું છ ું  ? (પ નર્નચયમ 

10:12-11 ) 

નોંધ લો કે ઈશ્વરે આપણા ભલા માટે આજ્ઞાઓ આપી છે. 

તમે કહી શકો છો કે ત ેઓલ્ડ ટસે્ટામેન્ટમાું હત ું ,અન ેત ેપે્રમ એ જ મહત્વપૂણચ છે. 

એક હિ સ ધી તમે સાચા હશો. 

એક દડગ્રી સ ધી? 

હા ,તમે ઈશ્વરની આજ્ઞાઓન ું પાલન કરવા તૈયાર છો ,જે આપણા ભલા માટેના પે્રમાળ સ્નયમો છે, તમે સાચા હશો. 

ઈસ એ શીખવય ું: 

15 જો તમે મને પે્રમ કરતા હો ,તો મારી આજ્ઞાઓન ું પાલન કરો. (જ્હોન 11:11) 

9 “જેમ સ્પતાએ મને પે્રમ કયો તેમ મો પણ તમન ેપે્રમ કયો છે ;મારા પે્રમમાું રહો. 10 જો તમે મારી આજ્ઞાઓન ું પાલન કરશો ,

તો તમે મારા પે્રમમાું રહેશો ,જેમ મો મારા સ્પતાની આજ્ઞાઓ પાળી છે અન ેતેમના પે્રમમાું રહીશ. (જ્હોન 11:9-10 ) 



ઈશ્વરે આપણન ે પે્રમ કયો અન ે આપણન ે બનાવયા જેથી આપણ ે એ પે્રમને સ્વીકારી શકીએ અન ે તેનો લાભ લઈ શકીએ .િરેક 

બાઈબલની યોગ્ય પસુંિગી, સાચો સ્નણચય અને યોગ્ય પગલાું આપણે કરીએ છીએ તે આપણને ચાદરત્ર્ય ઘડવામાું મિિ કરે છે .આ 

આપણને વયસ્ક્તગત તેમજ અન્ય લોકોન ેમિિ કરશ.ે 

પે્રદરત પાઊલે લખય ું: 

1 જેમ હ ું પણ સ્િસ્તન ું અન કરણ કરુું છ ું તેમ મારુું અન કરણ કરો .(11 કોરીંથી 1:1) 

12 ... કાયિો સ્વશ્વાસનો નથી ,પરુંત  "જે માણસ તને ું પાલન કર ે છે તે તનેા દ્વારા જીવશે ."(ગલાતીઓ1:12 )  

 

12 ... આજ્ઞા પસ્વત્ર અને ન્યાયી અને સારી .(રોમનો 7:12) 

જેઓ ખરેખર ઈસ ન ું અન કરણ કરશે તઓે અનુંતકાળ િરસ્મયાન ઈસ ની કૃપા અને જ્ઞાનમાું વસૃ્દ્ધ કરશે ( 2 પીટર 3 :18) પ્રુેમ આપવા 

માટે. 

પે્રસ્ષત જેમ્સ અને ઈસ એ જાહેર કય ું કે પે્રમ ઈશ્વરની આજ્ઞાઓ સાથે જોડાયેલો છે: 

8 જો તમે ખરખેર શાસ્ત્ર પ્રમાણે શાહી સ્નયમને પૂણચ કરો છો,તમારા પડોશીને તમારી જેમ પે્રમ કરો તમે" ," તો તમે સારુું 

 ;કરશો9 પણ જો તમે પિપાત કરો છો ,તો તમે પાપ કરો છો, અને સ્નયમશાસ્ત્ર દ્વારા તમે અપરાધી તરીકે િોસ્ષત છો .10 

કેમ કે જે કોઈ આખો સ્નયમ પાળે છે ,અન ેછતાું એક બાબતમાું ઠોકર ખાય છે, તે બધા માટ ેિોસ્ષત છે .11 કેમ કે જેણે કહ્ ું ,

“વયસ્ભચાર ન કર, ” તેણે એમ પણ કહ્ ું“ , ખૂન ન કર.” હવે જો તમે વયસ્ભચાર ન કરો  ,પણ ખનૂ કરો ,તો તમે  કાયિાન ું 

ઉલ્લુંઘન કરનાર બની ગયા છો .(જેમ્સ 2:8-11) 

37 ઈસ એ તેને કહ્ ું'“ ,ત ું તારા ઈશ્વર પ્રભ ને તારા પૂરા હૃિયથી, તારા પૂરા આત્માથી અને તારા પૂરા મનથી પે્રમ કર '.38 આ 

પ્રથમ અને મહાન આજ્ઞા છે :અને બીજ ું તેના જેવ ું છે 19 .'ત ું તારા પડોશીને તારા જેવો પે્રમ કર '.40 આ બે આજ્ઞાઓ પર 

બધા સ્નયમશાસ્ત્ર અને પ્રબોધકો લટકેલા છે ”.(મેથ્ય  22:37-40) 

કમાન્ડમેન્જસનો હતે  પે્રમ બતાવવાનો છે ( 1 દટમોથી 1 :5), આપણને વધ  સારુું બનાવવા અને બીજાઓન ેવધ  સારા બનવામાું મિિ 

કરવી.  

13 ચાલો સમગ્ર મામલાના સ્નષ્કષચને સાુંભળીએ: 

ભગવાનનો ભય રાખો અન ેતેમની આજ્ઞાઓન ું પાલન કરો  , 

કારણ કે આ માણસન ું બધ ું છે .  

14 કેમ કે ઈશ્વર િરેક કાયચને ન્યાયમાું લાવશે , 

જેમાું િરેક ગ પ્ત બાબતોનો સમાવેશ થાય છે ,પછી ભલે તે સારુું હોય કે ખરાબ . ( સભાસ્શિક 12 :13-14) 

િસ કમાન્ડમેન્જસ કેટલાક મનસ્વી સ્નયમો અથવા બોજ ન હતા. 



જૂના અન ેનવા કરારમાુંથી કુંઈક નોંધો: 

18 જ્યાું કોઈ સાિાત્કાર નથી ,ત્યાું લોકો સુંયમ છોડી િ ે છે; પણ જે સ્નયમન ું પાલન કરે છે તે સ ખી છે નીસ્તવચનો( .

21:18) 

3 વહાલા સ્મત્રો ,જો કે હ ું તમન ેઅમારા સામાન્ય મ સ્ક્ત સ્વશ ેલખવા માટે આત ર હતો, પરુંત  હવે હ ું તમને લખવાને બિલે 

મજબૂરી અન ભવ ું છ ું  કે જે સ્વશ્વાસ એક સમયે સુંતોને સોંપવામાું આવયો હતો તનેા માટે સ્નષ્ઠાપૂવચક લડવા માટે તમને 

પ્રોત્સાસ્હત કરવા .4 કારણ ક ેઅમ ક માણસો તમારી વચ્ચે ગ પ્ત રીત ેસરકી ગયા છે  -જે માણસો હ ું વણચન કરવા જઈ રહ્ો 

છ ું ત ેલનુંિા માટે લાુંબા સમય પહેલા સ્ચસ્હ્નત કરવામાું આવયા હતા - અધમ  માણસો જેમણે આપણા ભગવાનની કૃપાન ે

િ ષ્ટતાના લાયસન્સમાું ફેરવી િીધી છે અન ેજેઓ આપણા એકમાત્ર માસ્ટર અને ભગવાનનો ઇનકાર કર ેછે. , ઈસ  સ્િસ્ત .

( જ ડ 3 -4, NET બાઇબલ) 

3 કેમ કે આપણે તેમની આજ્ઞાઓ પાળીએ એ જ ઈશ્વરનો પે્રમ છે .અને તેમની આજ્ઞાઓ બોજારૂપ નથી .(5 જ્હોન 1:3) 

ટેન કમાન્ડમેન્જસ બોજ નથી ,પરુંત  તેન ું પાલન કરવાથી વયસ્ક્ત ખ શ થાય છે. 

આ જીવનમાું ,ભગવાન ઇચ્છે છે કે આપણ ેસફળ, સ ખી જીવન જીવીએ -- સારા સ્વાસ્થ્ય ,પડકારજનક કારદકિ  ,સ ુંિર લગ્ન અને 

સ ખી બાળકોનો આનુંિ માણીએ .જેઓ તેમની ઇચ્છા પૂરી કર વા અને તેમની આજ્ઞાઓ પાળવા માગ ેછે તેઓને તે આશીવાચિ અન ે

સ્વશેષ સ રિાન ું વચન આપે છે! 

2 વહાલા ,હ ું પ્રાથચના કરુું છ ું કે જેમ તમારો આત્મા સમૃદ્ધ થાય છે તેમ તમે સવચ બાબતોમાું સમૃદ્ધ થાઓ અને તુંિ રસ્ત 

રહો. 3 કેમ કે જેમ તમે સત્યમાું ચાલો છો તેમ ભાઈઓએ આવીને તમારામાું રહેલા સત્યની સાિી આપી ત્યારે મન ેઘણો 

આનુંિ થયો .4 મારાું બાળકો સત્યમાું ચાલે છે એ સાુંભળીને મને બીજો કોઈ આનુંિ નથી .(2 જ્હોન 1-4) 

26 “જ ઓ ,આજે હ ું તમારી સમિ આશીવાચિ અન ેશ્રાપ મૂક ું છ ું: 27 જો તમે તમારા ઈશ્વર યહોવાની આજ્ઞાઓ પાળો જે હ ું 

તમને આજે આપ ું છ ું; 28 અન ેજો તમે પ્રભ ની આજ્ઞાઓન ું પાલન ન કરો તો શાપ .તમારા ભગવાન, પરુંત  આજે હ ું તમને 

જે કહ ું છ ું  તે માગચથી િરૂ જાઓ ( પ નર્નચયમ 11 :26-28). 

19 આજે હ ું તમારી સામે આકાશ અન ેપૃથ્વીને સાિી તરીકે કહ ું છ ું  ,કે મો તમારી સમિ જીવન અન ેમૃત્ય  ,આશીવાચિ અને 

શાપ મૂક્યા છે; તેથી જીવન પસુંિ કરો ;જેથી તમે અને તમારા વુંશજો બુંને જીવી શકે ,20 એ માટે કે તમે તમારા ઈશ્વર 

યહોવાને પે્રમ કરો ,અન ે તમે તેમની વાણી માનો, અને તમે તેમન ે વળગી રહો  ,કેમ કે તે તમારુું જીવન અને તમારા 

દિવસોની લુંબાઈ છે ; (પ નર્નચયમ 10:19-20 ) 

ઈશ્વરના માગે જીવવાથી એક સ ખ મળે છે જે િસ્ણક આનુંિ કરતાું વધ  છે .જ્યાર ેસમય મ શ્કેલ હોય ત્યાર ેત ેખાતરી લાવ ેછે: 

13 જે માણસને શાણપણ મળે છે તે ધન્ય છે ,અન ેજે સમજણ મેળવ ેછે ત ેધન્ય છે; 14 કેમ કે તેણીની કમાણી ચાુંિીના નફા 

કરતાું વધ  સારી છે ,અન ેતેની આવક સોના કરતાું વધ  સારી છે. 15 તે માણેક કરતાું વધ  કકુંમતી છે ,અન ેતમે ઈચ્છો છો ત ે



બધી વસ્ત ઓ તેની સાથે સરખાવી શકાતી નથી. 16 દિવસોની લુંબાઈ તેના જમણા હાથમાું છે ,તેના ડાબા હાથમાું ધન અને 

સન્માન છે. 17 તેના માગો સ ખિ માગો છે ,અન ેતેના સવચ માગો શાુંસ્તના છે. 18 જેઓ તેને પકડે છે તેમના માટ ેતે જીવનન ું 

વૃિ છે ,અન ેજેઓ તેન ેજાળવી રાખ ેછે ત ેબધા સ ખી છે. (નીસ્તવચનો 1:11-11 ) 

15 જે લોકોના ઈશ્વર પ્રભ  છે તેઓન ેધન્ય છે( !ગીતશાસ્ત્ર 144:15) 

21 જે પોતાના પડોશીને સ્ધક્કાર ેછે તે પાપ કરે છે ;પરુંત  જે ગરીબો પર િયા કર ેછે, તે સ ખી છે16 નીસ્તવચનો( .:21) 

14 સ ખી તે માણસ છે જે હુંમેશા આિરણીય છે ( ...નીસ્તવચનો 28:14a) 

5 તે ધન્ય છે જેની પાસે યાકબૂનો િવે તેની મિિ માટે છે ,જેની આશા તેના િેવ યહોવામાું છે, 6 જેણે સ્વગચ અને પૃથ્વી ,

સમ ન અને તેમાું જે છે ત ેબધ ું બનાવય ું છે; જે સત્યને કાયમ રાખ ેછે  ,( ગીતશાસ્ત્ર 146:5-6) 

ઈશ્વરના માગ ેજીવવાથી આપણન ેખરખેર આનુંિ થાય છે .આપણ ેત ેકરવ ું જોઈએ તેમજ શાણપણ માટે પ્રાથચના કરવી જોઈએ 

(જેમ્સ 1:1). 

આપણામાું ચાદરત્ર્ય સ્નમાચણ કરવામાું મિિ કરવા માટે ટને કમાન્ડમેન્જસ અમન ેજણાવવામાું આવી હતી જેથી કરીને આપણે વધ  

સારા બની શકીએ અને અનુંતકાળન ેવધ  સારી બનાવી શકીએ .જો આપણે ખરેખર તેના પર સ્વશ્વાસ રાખીએ તો આ જીવનમાું 

આપણે આપણી પોતાની અનુંતકાળન ેવધ  સારી બનાવી શકીએ છીએ. 

તેમ છતાું ,ધાર્મચક નેતાઓની સ્વકૃસ્તઓન ેકારણે, પે્રસ્ષત પાઊલન ે "અધમચના રહસ્ય " (2 2:7 થેસ્સાલોનીકી ) સ્વશ ેલખવાની પે્રરણા 

મળી. ઈસ ના જણાવયા મ જબ  ,આ અુંસ્તમ સમયમાું ,અધમચ વધશે અને ઘણા લોકોના પે્રમને ઠુંડો પાડશે ( મેથ્ય  26 :12). િ ભાચગ્યે ,આ 

અુંસ્તમ અુંસ્તમ સમય "મહાન બબે ુીલોન "(પ્રકટીકરણ 17:5) - સાત ટેકરીઓના શહેર પર એક ધાર્મચક શસ્ક્ત તરફ િોરી જવા માટ ે

મિિ કરશે ( પ્રકટીકરણ 19 :9,18 ) . તે અને ટેન કમાન્ડમેન્જસ પર વધ  માટે ,મફત ઓનલાઈન પ સ્સ્તકા તપાસો : ધ ટેન 

કમાન્ડમેન્જસ :ધ ડેકલોગ, દક્રસ્શ્ચયસ્નટી અન ેધ બીસ્ટ . 

ભગવાનની યોજના વધ  સારી છે 

ભગવાનની યોજનાનો પછીનો ભાગ યોજનાના પહેલા ભાગ કરતાું વધ  સારો હશ ેજેમ કે: 

8 વસ્ત નો અુંત તેની શરૂઆત કરતાું સારો છે ;(9 સભાસ્શિક:8) 

તેમ છતાું ,જેઓ ભગવાન અને ભગવાનના વાસ્તસ્વક લોકો પર શુંકા કર ેછે તેઓ વચ્ચ ેતફાવત જ ઓ: 

13 “તમારા શબ્િો મારી સ્વરુદ્ધ કઠોર છે “ ,પ્રભ  કહે છે '?તોપણ તમે કહો છો કે અમે તમારી સ્વરુદ્ધ શ ું બોલ્યા“ ,14 તમે 

કહ્ ું છે કે' ,ઈશ્વરની સેવા કરવી નકામી છે; અમે તેનો સ્નયમ પાનયો  ,અને સૈન્યોના ભગવાન સમિ શોક કરનારા તરીકે 

 ? ચાલ્યા તનેો શો ફાયિો15 તેથી હવે આપણ ેઅસ્ભમાનીઓને ધન્ય કહીએ છીએ ,કારણ ક ેજેઓ િ ષ્ટતા કર ે છે તેઓન ે

ઊભા કરવામાું આવ ેછે ;તેઓ ભગવાનન ેપણ લલચાવ ેછે અન ેમ ક્ત થઈ જાય છે.' 



16 પછી જેઓ પ્રભ નો ડર રાખતા હતા તેઓએ એકબીજા સાથે વાત કરી ,અન ેપ્રભ એ તેઓન ું સાુંભનય ું અન ેસાુંભનય ું; તેથી 

જેઓ ભગવાનનો ડર રાખ ે છે અને જેઓ તેમના નામન ું ધ્યાન રાખે છે તેમના માટે તેમની સમિ એક સ્મરણ પ સ્તક 

લખવામાું આવય ું હત ું. 

17 “તેઓ મારા થશે ,સૈન્યોનો ભગવાન કહ ેછે ”,“અન ેજેમ કોઈ માણસ તેની  .જે દિવસે હ ું તેમને મારા ઝવેરાત બનાવીશ

.તેમન ેબચાવીશ સેવા કરનાર પોતાના પ ત્રને બચાવ ેછે તેમ હ ું” 18 પછી તમે ફરીથી ન્યાયી અને િ ષ્ટ વચ્ચે ,જે ભગવાનની 

સેવા કર ેછે અને જે તેમની સેવા કરતા નથી તે વચ્ચેનો તફાવત સમજી શકશો. (માલાચી 1:11-11 ) 

નીચનેી ભસ્વષ્યવાણી પર ધ્યાન આપો: 

6 અમારા માટે એક બાળક જન્મે છે ,અમન ેએક પ ત્ર આપવામાું આવયો છે; અને સરકાર તેમના ખભા પર રહેશે. અને તેન ું 

નામ વન્ડરફુલ ,કાઉન્સેલર, શદકતશાળી ભગવાન .શાુંસ્તનો રાજક માર કહવેાશે ,શાશ્વત સ્પતા ,7 ડેસ્વડના લસુંહાસન પર 

અને તનેા સામ્રાજ્ય પર ,તનેી સરકાર અન ેશાુંસ્તના વધારાનો કોઈ અુંત રહશે ેનહીં , તેને ઓડચર આપવા અને તેને ચ કાિા 

અને ન્યાય સાથે સ્થાસ્પત કરવા ત ે સમયથી આગળ ,કાયમ માટે પણ. યજમાનોના ભગવાનનો ઉત્સાહ આ કરશે .

( યશાયાહ 1 :6-7) 

તેથી ,ભગવાન તેમની સરકાર અન ેશાુંસ્તમાું વધારો કરશ,ે અને તેનો કોઈ અુંત હશે નહીં  .વસ્ત ઓને વધ  સારી બનાવવાનો કોઈ અુંત 

નથી.  

"પે્રદરતો ,જેમ કે ઈસ એ કય ું હત ું, ગોસ્પેલની ઘોષણા કરી - આવનારા સારા સ્વશ ુઅવના સારા સમાચાર "(આમચસ્રોંગ એચડબ્લ્ય . ધ 

ઈનક્રેદડબલ હ્ મન પોટસે્ન્શયલ  .એવરસે્ટ હાઉસ , 1978). 

ભગવાનન ું આવનારુું રાજ્ય શાશ્વત છે: 

13 તમારુું રાજ્ય સિાકાળન ું રાજ્ય છે ,અન ેતમારુું શાસન પેઢીઓ સ ધી ટકી રહે છે. (ગીતશાસ્ત્ર 111:11) 

3 તેમના સ્ચહ્નો કેટલા મહાન છે ,અને તેમના અજાયબીઓ કેટલા શસ્ક્તશાળી છે !તેમન ું રાજ્ય એક શાશ્વત રાજ્ય છે, 

અને તેમન ું શાસન પેઢી િર પેઢી છે .( ડેસ્નયલ 6 :3) 

27 પછી રાજ્ય અને આસ્ધપત્ય ,અન ેસમગ્ર સ્વગચ હેઠળના રાજ્યોની મહાનતા, લોકોને સવોચ્ચના સુંતોને આપવામાું ,

આવશે .તેન ું સામ્રાજ્ય એક શાશ્વત રાજ્ય છ ુે ,અન ેતમામ આસ્ધપત્ય તેની સેવા કરશ ેઅને તેન ું પાલન કરશ.ે (ડેસ્નયલ 

7:27) 

નોંધ લો કે સુંતોને શાશ્વત રાજ્ય આપવામાું આવશે .ત ેપે્રસ્ષત પીટરને લખવા માટ ેપે્રદરત કરવામાું આવયા હતા તેની સાથે સ સુંગત 

છે: 



10 તેથી ,ભાઈઓ, તમારા કૉલ અન ેચૂુંટણીની ખાતરી કરવા માટ ેવધ  મહેનત  બનોકેમ ક ેજો તમે આ બાબતો કરશો તો  ,

 ;તમને ક્યારેય ઠોકર લાગશે નસ્હ11 કેમ કે આપણા પ્રભ  અને તારણહાર ઈસ  સ્િસ્તના શાશ્વત રાજ્યમાું તમને પ ષ્કળ 

પ્રમાણમાું પ્રવેશ આપવામાું આવશે .( 2 પીટર 1 :10-11) 

શ ું તેનો અથચ એ છે કે આપણે બધી સ્વગતો જાણીએ છીએ? 

ના ,પરુંત  તેમણ ેઅમને તેમની કેટલીક યોજનાઓ સમજવા અન ેજોવાની િમતા આપી છે: 

10 મો ઈશ્વરે આપેલ ું કાયચ જોય ું છે કે જેના પર માણસોના પ ત્રોએ કામ કરવાન ું છે .11 તેણે િરેક વસ્ત ને તેના સમયમાું સ ુંિર 

બનાવી છે .તેમ જ, તેમણ ેતેઓના હૃિયમાું અનુંતકાળ મૂક્યો છે ,સ્સવાય કે ઈશ્વર જે કામ કર ેછે ત ેશરૂઆતથી અુંત સ ધી 

કોઈ શોધી શકત ું નથી. (સભાસ્શિક 1:10-11 ) 

12 અત્યારે આપણે અરીસામાું ,ઝાુંખા, પણ પછી સામસામે જોઈએ છીએપણ પછી હ ું  ,હવે હ ું આુંસ્શક રીતે જાણું છ ું  .

જાણું છ ું  જેમ હ ું પણ ઓળખ ું છ ું . ( 1 કોરીંથી 11:12) 

9 પણ જેમ લખય ું છે તેમ: 

"આુંખોએ જોય ું નથી ,કાન ેસાુંભનય ું નથી  ,માણસના હૃિયમાું પ્રવેશ્ય ું નથી જે ઈશ્વરે તેન ેપે્રમ કરનારાઓ માટ ેતૈયાર કરી 

છે." (1 કોરીંથી 2:9) 

તેથી ,કામ એવી વસ્ત  છે જે ભગવાન ઇચ્છે છે કે લોકો કર.ે ભગવાન તેમની પાસે હશે જેઓ તેમના બનેલા કાયોને અનુંતકાળને વધ  

સારુું બનાવવા માટ ેકરશે .તેથી અમે યોજનાનો ભાગ જાણી શકીએ છીએ, અને યોજના અમે સમજીએ છીએ તેના કરતાું વધ  સારી 

છે. 

ઓલ્ડ ટસે્ટામેન્ટના સમયમાું પણ ,કેટલાક ેશાશ્વતતા અન ેઈશ્વરની યોજનાની વાસ્તસ્વકતાની ઝાુંખી કરી (સીએફ  .હેબ્રી 11 :13-

16). 

"આ વતચમાન િ ષ્ટ ય ગ "(ગલાટીયન 1:4) સાથે ઈશ્વરના રાજ્યમાું કેટલી સારી અનુંતકાળની ત લના કરવામાું આવશે તનેો ખયાલ 

મેળવવા માટે  ,નીચેની બાબતો પર ધ્યાન આપો:  

3 અને મો આકાશમાુંથી એક મોટો અવાજ સાુંભનયોઅને તે તેઓની સાથે  ,ઈશ્વરનો મુંડપ માણસોની સાથે છે ,જ ઓ“ ,

અને ,રહેશે તેઓ તેમના લોકો થશે .ભગવાન પોતે તેમની સાથે રહેશે અને તેમના ભગવાન બનશ.ે 4 અને ઈશ્વર તેઓની 

આુંખોમાુંથી િરેક આુંસ  લૂછી નાખશે ;ત્યાું વધ  મૃત્ય , ન િ  :ખ ,કે રડવ ું રહેશે નહીં .હવે વધ  િ ુઃખ થશે નસ્હ ,કારણ ક ે

પહેલાની વસ્ત ઓ જતી રહી છે”.  

5 પછી લસુંહાસન પર બેઠેલા તેણે કહ્ ું ,અને તેણે મન ેકહ્ ું ".હ ું બધ ું નવ ું બનાવ ું છ ું ,જ ઓ" ,"કેમ કે આ શબ્િો સાચા  ,લખો

અને સ્વશ્વાસ  છે( ".પ્રકટીકરણ 21:1-1(  



7 … શાશ્વત આનુંિ તેમનો રહેશે .(યશાયાહ 61:7) 

18 કેમ કે હ ું માન ું છ ું  કે આ સમયના િ ુઃખો આપણામાું જે મસ્હમા પ્રગટ થશે તેની સાથે સરખાવી શકાય એવા નથી .(રોમનો 

1:11) 

માત્ર િ ુઃખનો અુંત જ નહીં ,વાસ્તસ્વક આનુંિ પણ હશ.ે અને તમે તે આનુંિમાું વધારો કરી શકો છો. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  સ્નષ્કષચની દટપ્પણીઓ 

એવ ું અન માન કરવામાું આવય ું છે કે ક લ 10 થી 110 અબજ અથવા તેથી વધ  મન ષ્ય જીવયા છે (અને મોટાભાગના મૃત્ય  પામ્યા છે.)  

માનવતાનો હેત  આપણા માટે આનુંિ અને તેના માટે ગૌરવ એકઠા કરવા માટે ભગવાનની સ્નરથચક પૂજા કરવાનો નથી .જ્યાર ે

મરણોિર જીવન આપણા માટે આનુંિથી ભરેલ ું હશ ેઅન ેઆપણે હવ ેસમજી શકીએ છીએ તેના કરતાું ભગવાન વધ  ગૌરવન ેપાત્ર છે, 

અમારો હતે  અન્ય લોકો માટે પણ અનુંતકાળને વધ  સારો બનાવવાનો છે. 

ઈસ એ આપણામાુંના િરેક માટે એક સ્થાન બનાવય ું છે (સીએફ. જ્હોન 11:2) કારણ કે ભગવાન આપણન ેસુંપૂણચ બનાવવા માટે 

વયસ્ક્તગત રીત ે(સાલમ 11:11) બનાવ ેછે (સાલમ 111:1) .ત ેઆપણામાુંના િરેક જેઓ ઈચ્છે છે તેનામાું તેણ ેજે કાયચ શરૂ કય ું છે 

ત ેપૂણચ કરશ ે(દફસ્લપીયન 1:2). 

આપણામાુંના અબજો લોકો અલગ-અલગ છે અન ેઆપવાની રીત અલગ-અલગ છે  .અમારી અુંસ્તમ ભસૂ્મકા મરણોિર જીવનને વધ  

સારી બનાવવાની છે - આનો અથચ એ છે કે હા ,તમારી પાસે આપવાની એક અનન્ય રીત હશે .જ્યાું સ ધી તમે આખરે ઈશ્વરના 

રાજ્યને ટકેો આપવાનો ઇનકાર ન કરો ત્યાું સ ધી,  ઓછામાું ઓછા 10 અબજ અન્યમાુંથી િરેક માટ ેઅનુંતકાળન ેબહેતર બનાવવામાું 

તમારો ભાગ હશ ેઅન ેત ેપછી પણ વધ  (cf. 1 કોરીંથી 12:22 ; જોબ 14:15; ગલાતી 2 :10 )! 

બાઇબલ શીખવે છે કે આપણે "અન્યન ેઆપણા કરતાું વધ  સારી રીત ેમાન આપવ ું" છે ( દફસ્લપીયન 2 :3). તેથી ,ધ્યાનમાું લો કે 

લગભગ િરેક વયસ્ક્ત જેનો તમે ક્યારયે સામનો કયો હોય તે એક દિવસ તમારા માટે (અન ેતમે તેમના માટે) અનુંતકાળને વધ  સારુું 

બનાવવામાું મિિ કરશે  .િરેક વયસ્ક્ત કે જેમની તમે ખોટો અુંિાજ કાઢયો હતો ,તેની સામે પૂવચગ્રહ રાખયો હતો ,તેના સ્વશે ખોટા 

સ્વચારો ધરાવતા હતા ,કિાચ રાદફક માું ઘટાડો થયો હતો ,િ વયચવહાર થયો હતો, તેમજ જેની સાથે તમે િયાળ  છો  ,તમારે ખરેખર કામ 

કરવ ું પડશે .તેથી "એકબીજા પ્રત્ય ેમાયાળ  ,નમ્ર હૃિયવાળા ,એકબીજાને માફ કરવાનો પ્રયાસ કરો ,જેમ સ્િસ્તમાું ભગવાને તમન ેમાફ 

કયાચ છે " ( એફેસી 6 :32). " જેટલ ું તમારા પર સ્નભચર છે , બધા સાથે શાુંસ્તથી જીવો "(રોમન્સ 12:18). 

મરણોિર જીવન અનુંત સમય સ ધી ચાલે છે ,ધ્યાનમાું લો કે તમે ખરેખર 40 અબજ (કિાચ વધ  )લોકોને તમે હવ ેતમારી જાતન ે

જાણો છો તેના કરતાું વધ  સારી રીતે જાણી શકશો!  

તમારે ખરખેર એવા કેટલાક લોકો માટે કામ કરવ ું પડશે જે તમન ેલાગ્ય ું કે ભગવાન ક્યારયે ઉપયોગ કરી શકશે નહીં (સીએફ. મેથ્ય  

21:21-12 )  - " જેઓ ઘણા પહેલા છે તેઓ છેલ્લા હશ,ે અને છેલ્લા પ્રથમ હશે "( માકચ 10 :31). 

આગળ ધ્યાનમાું લો કે બાઇબલ શીખવે છે કે તમામ લોકો-જેની તમે બહ  કાળજી લેતા નથી તે સસ્હત-માું ઈશ્વરની સુંપૂણચતાથી 

ભરપૂર થવાની િમતા છે: 

14 આ કારણથી હ ું આપણા પ્રભ  ઈસ  સ્િસ્તના સ્પતાને મારા ઘૂુંટણ નમવ ું છ ું  ,15 જેમનાથી સ્વગચ અને પૃથ્વી પરના આખા 

ક ટ ુંબન ું નામ છે ,16 કે ત ેતમને ,તેમના મસ્હમાની સુંપસ્િ અન સાર, શસ્ક્તથી મજબતૂ થવા માટે આપે .આુંતદરક માણસમાું 

તેમના આત્મા દ્વારા, 17 કે સ્િસ્ત સ્વશ્વાસ દ્વારા તમારા હૃિયમાું રહે ;ક ેતમે, પે્રમમાું મૂળ અને પાયા પર હોવાને કારણે ,



18 પહોળાઈ અન ેલુંબાઈ અને ઊંડાઈ અન ેઊંચાઈ શ ું છે તે બધા સુંતો સાથે સમજવા માટ ેસમથચ હશો  —19 જ્ઞાનથી 

પસાર થતા સ્િસ્તના પે્રમન ેજાણવા માટે ;જેથી તમ ેઈશ્વરની સુંપણૂચતાથી ભરપરૂ થાઓ . (એફેસી 1:11-19 ). 

આપણે શીખવાન ું છે ,અન ેવધ  શીખવાન ું છે (2 પીટર 1:11). 

અુંતના સમય માટ ેવધ  જ્ઞાનની ભસ્વષ્યવાણી કરવામાું આવી હતી (ડેસ્નયલ 12:4) , જેમાું ખોવાયેલી વસ્ત ઓની પ નુઃસ્થાપનાનો 

સમાવેશ થાય છે (મેથ્ય  17:11). 

એવ ું લાગ ેછે ક ેઈશ્વરે જે કય ું તે બધ ું શા માટે બનાવય ું તેન ું જ્ઞાન વધ  સુંપૂણચ રીતે પ નુઃસ્થાસ્પત કરવાની જરૂર છે. 

ભગવાન તે કેવી રીતે કર ેછે? 

9 “તે કોન ેજ્ઞાન શીખવશ ે?અન ેત ેકોન ેસુંિેશો સમજશ?ે તે માત્ર િૂધ માુંથી િધૂ છોડાવય ું ?ત ેમાત્ર સ્તનો માુંથી િોરવામાું ?

10 કારણ ક ેઉપિેશ ઉપિેશ પર હોવો જોઈએ ,ઉપિેશ પર ઉપિેશ, રેખા પર રખેા ".ત્યાું થોડો ,અહીં થોડો ,રેખા પર રેખા ,

( યશાયાહ 21:9-10 ) 

10 પણ ઈશ્વરે તેઓન ેતેમના આત્મા દ્વારા આપણન ેપ્રગટ કયાચ છે .કારણ કે આત્મા બધી વસ્ત ઓની શોધ કર ેછે, હા ,

ભગવાનની ઊંડી વસ્ત ઓ( 1 10 કોરીંથી: ) 

તેથી ,સ્વસ્વધ શાસ્ત્રો જોઈન,ે આપણે સ્સદ્ધાુંત શીખી શકીએ છીએ  .અને જો આપણ ેઈશ્વરના આત્માની આગેવાની હઠેળ હોઈએ 

તો આપણ ેવધ  સમજુી શકીએ છીએ. 

અને જ્યારે નવા ધમચશાસ્ત્રીય જ્ઞાનનો સામનો કરવો પડે ત્યારે વયસ્ક્તગત સ્િસ્તીઓએ કવેી પ્રસ્તદક્રયા આપવી જોઈએ? 

જોબનો ઉલ્લેખ કયો છે તેમ સમજવા માટે ભગવાનને પ્રાથચના કરવી એ એક પગલ ું છે: 

24 મને શીખવો ,અન ેહ ું મારી જીભ પકડી રાખીશ; મને સમજવાન ું કારણ આપો ક ેમો કઈ ભૂલ કરી છે .(જોબ 6:24) 

નવા કરારમાું ,બદેરયનોએ એક ઉમિા ઉિાહરણ સેટ કય ું: 

10 પછી ભાઈઓએ તરત જ પાઉલ અને સ્સલાસને રાતે બદેરયા મોકલી િીધા .જ્યાર ે તેઓ પહોંચ્યા, ત્યારે તેઓ 

યહૂિીઓના સભાસ્થાનમાું ગયા .11 તેઓ થેસ્સાલોનીકાના લોકો કરતાું વધ  ઉસ્ચત સ્વભાવના હતા ,કારણ કે તેઓએ સુંપૂણચ 

તૈયારી સાથે શબ્િ સ્વીકાયો, અને આ વસ્ત ઓ એવી છે ક ેકેમ તે શોધવા માટે િરરોજ શાસ્ત્રમાું શોધ કરી .( પે્રદરતોનાું કતૃ્યો 

19:10-11) 

આ પ સ્તકના ઉદે્દશ્યનો એક ભાગ શાસ્ત્રો આપવાનો છે જેથી જે લોકો ઈચ્છે છે તે જોઈ શક ેકે તે આવ ું છે .ત ેલખવાના મારા હેત નો 

એક ભાગ એ હતો કે જેઓ ખ લ્લા કાન ધરાવતા હોય ત ેબધાને ભગવાનન ું સત્ય જણાવવાન ું હત ું. 



ભગવાન પાસે તમારા માટે એક યોજના છે .ભગવાન તમન ેપે્રમ કર ેછે અને ઇચ્છે છે કે તમે બીજાઓન ેપે્રમ કરો. તમારે તેમની પે્રમાળ 

જીવનશૈલી પ્રમાણ ેજીવવાન ું છે  .વાસ્તસ્વક પે્રમ  વધારવો :ત ેજીવનનો અથચ ગણી શકાય. 

ભગવાનની બાજ માું રહવેા માટે પ્રાથચના કરો (સીએફ. જોશ આ 1:11-11 )" .જો ભગવાન આપણા માટ ેછે, તો આપણી સ્વરુદ્ધ 

કોણ હોઈ શક ે"?(રોમનો 8:31). 

બાઇબલ શીખવે છે કે મન ષ્યો સસ્હત સમગ્ર સસૃ્ષ્ટને "ખૂબ જ સારી" બનાવવામાું આવી હતી (ઉત્પસ્િ 1 :31) અને તેણે સાતમા 

દિવસે બનાવય ું અને આશીવાચિ આપ્યા (ઉત્પસ્િ 2:2-3). 

બાઇબલ શીખવ ેછે ક ેઈશ્વરે મન ષ્યોને સીધા બનાવયા હોવા છતાું ,તઓેએ ઘણા ખોટા માગો શોધ્યા છે (સભાસ્શિક 7:29) . 

ફરીથી ,કૃપા કરીન ેસમજો કે બાઇબલ શીખવ ેછે: 

8 વસ્ત નો અુંત તેની શરૂઆત કરતાું સારો છે ;ભાવનામાું અસ્ભમાની કરતાું ભાવનાનો િિ  સારો છે. (સભાસ્શિક (7:1 

શરૂઆત ખબૂ જ સારી હતી ,અન ેઅુંત પણ વધ  સારો હશ.ે 

ઈશ્વરે માનવતાને પોતાને પ નુઃઉત્પાદિત કરવા અન ેતેમના પદરવારનો ભાગ બનવા માટે બનાવય ું (માલાચી 2:15). 

તેણે આપણને તનેી કીર્તચમાું ભાગીિાર બનાવયા (રોમન્સ 8:17) અન ેબ્રહ્ાુંડ પર શાસન કરવા (હેબ્રી 2 :5-17). ઈસ એ શીખવય ું કે ,

"લેવા કરતાું આપવ ું એ વધ  ધન્ય છે" (પે્રદરતોનાું કૃત્યો 20:11(.  

ઈશ્વરે પે્રમ આપવા માટ ેમાનવતાન ેબનાવય ું (cf. 1 જ્હોન 4:7-12) અન ેજેથી બ્રહ્ાુંડમાું વધ  પે્રમ હોય (cf. મેથ્ય  22:37-39). 

એ જ જીવનનો અથચ છે. 

ભગવાનની યોજનાન ું રહસ્ય શ ું છે? ઈશ્વરે કુંઈપણ શા માટે બનાવય ું? 

ઈશ્વરે તેણે જે કય ું ત ેબનાવય ું તેથી અનુંતકાળ વધ  સારુું રહેશે (સીએફ. હેબ્રી 6:9, 11:16; દફસ્લસ્પયન્સ 1:23). 

તેથી જ તેણે બ્રહ્ાુંડન ું સજચન કય ું અન ેતેથી જ તેણ ેપ રુષો અને સ્ત્રીઓની રચના કરી .તેમણ ેખાસ કરીન ેબ્રહ્ાુંડન ેઈસ  અને સમગ્ર 

માનવજાત માટ ેવારસો/વારસા તરીકે બનાવય ું છે. 

જે મન ષ્યોને શાશ્વત જીવન આપવામાું આવય ું છે તેઓ અનુંતકાળને વધ  સારી બનાવશે. 

ભગવાનની યોજનામાું ત ેબધાનો સમાવેશ થાય છે કે જેઓ આ ય ગમાું તેમના કૉલન ેસાુંભળશે (મફત ઑનલાઇન પ સ્સ્તકા પણ 

જ ઓ શ ું ભગવાન તમને કૉલ કર ેછે? ), અન ેઆવનારા ય ગમાું અન્ય લોકો ( સાલ્વેશનની સાવચસ્ત્રક ઑફર, એપોકાટાસ્ટસે્સસ પણ 

જ ઓ: શ ું ભગવાન ખોવાયેલા લોકોન ેબચાવશ?ે આવનાર ય ગ? સોકડો શાસ્ત્રો ભગવાનની મ સ્ક્તની યોજના જાહેર કર ેછે ). 



સ્િસ્તી કે નસ્હ, ભગવાન ેતન ેકેમ બનાવયો? 

આ જીવનમાું તમારો હેત  ચાદરત્ર્યન ું સ્નમાચણ કરવાનો છે જેથી કરીન ે તમે તમારી સુંભસ્વતતાન ે મહિમ કરી શકો અને તમે 

અનુંતકાળમાું કેટલ ું વધ  સારુું કરી શકો ત ેવધારી શકો. 

ઈશ્વરે તમને એટલા માટે બનાવયા છે કે તમે તમારી અનન્ય પ્રસ્તભાનો ઉપયોગ કરી શકશો (મેથ્ય  25:14-23; લ્ય ક 19:11-19) 

અનુંતકાળન ેવધ  સારી બનાવવા માટે પે્રમ આપવા માટે! 

એટલે ઈશ્વરે જે કય ું ત ેબનાવય ું. એટલા માટ ેભગવાન ેતમન ેબનાવયા છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



સતત ચચચ ઓફ ગોડ 

કન્ટીન્ય ઇંગ ચચચ ઓફ ગોડની ય એસએ ઓદફસ ખાત ેસ્સ્થત છે: 1036 ડબલ્ય . ગ્રાન્ડ એવન્ય , ગ્રોવર બીચ, કેસ્લફોર્નચયા, 93433 યૂ  ુએસએ. 

સમગ્ર સ્વશ્વમાું અને તમામ વસવાટવાળા ખુંડોમાું (અુંટાકચદટકા સ્સવાયના તમામ ખુંડોમાું) અમારા સમથચકો છે. 

સતત ચચચ ઓફ ગોડ વેબસાઇટ માસ્હતી 
 

CCOG.ORG 100 ભાષાઓમાું સાસ્હત્યની લલુંક્સ સાથે, સતત ચચચ ઓફ ગોડ માટેની મ ખય વેબસાઇટ. 

CCOG.ASIA એસ્શયન-કેસ્ન્નત વેબસાઇટ, બહ સ્વધ એસ્શયન ભાષાઓ સાથે. 

CCOG.IN કેટલીક ભારતીય ભાષાઓ સાથે ભારત-કેસ્ન્નત વેબસાઇટ. 

CCOG.EU ય રોસ્પયન-કેસ્ન્નત વેબસાઇટ, બહ સ્વધ ય રોપીયન ભાષાઓ સાથે. 

CCOG.NZ ન્ય ઝીલેન્ડ તરફ લસ્િત વેબસાઇટ. 

CCOGAFRICA.ORG આદફ્રકા તરફ લસ્િત વેબસાઇટ. 

CCOGCANADA.CA કેનેડા તરફ લસ્િત વેબસાઇટ. 

CDLIDD.ES આ તદ્દન સ્પેસ્નશ ભાષાની વેબસાઇટ છે. 

CG7.ORG આ 7મા દિવસના સેબથ કીપસચ તરફ લિી છે. 

PNIND.PH દફસ્લપાઇન્સ-કેસ્ન્નત વેબસાઇટ, કેટલાક ટાગાલોગ સાથે. 

 

રદેડયો અન ેય જય બ સ્વદડઓ ચનેલો 
 

BIBLENEWSPROPHECY.NET બાઇબલ સમાચાર ભસ્વષ્યવાણી ઓનલાઇન રેદડયો.  

Bible News Prophecy ચેનલ ય જય બ, સ્બટાચૂુંટ, બ્રાઇદટયન અને સ્વમીઓ પર ઉપિશેો. 

CCOGAfrica ચેનલ આદફ્રકાથી ય જય બ અને સ્બટચ્ય ટ સ્વદડયો સુંિશેા. 

CCOG Animations ય જય બ સ્બટાચૂુંટ પર એસ્નમેટેડ સુંિેશાઓ. 

ContinuingCOG & COGTube. અન ક્રમે ય જય બ અને બીટચ ટ પર ઉપિશેો. 

 

સમાચાર અન ેઇસ્તહાસ વબેસાઇજસ  
 

CHURCHHISTORYBOOK.COM ચચચ ઇસ્તહાસ વેબસાઇટ. 

COGWRITER.COM સમાચાર, ઇસ્તહાસ અને ભસ્વષ્યવાણી વેબસાઇટ 
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બાઇબલ ઘણા રહસ્યો જણાવ ેછે 

બાઇબલ એ રહસ્ય સ્વશ ેજણાવ ેછે જે સ્વશ્વની શરૂઆત થઈ ત્યારથી ગ પ્ત રાખવામાું આવય ું છે (રોમન્સ 16:25-27), પરુંત  ત ે

ભસ્વષ્યવાણીના શાસ્ત્રોમાું પ્રગટ થયેલ છે - "સત્યનો શબ્િ" (2 સ્તમોથી 2:15; જેમ્સ 1:18 ).  

બાઇબલ ઘણા રહસ્યોનો ઉલ્લેખ કર ે છે, જેમ કે ભગવાનના રાજ્યન ું રહસ્ય (માકચ 4:11), ગ્રેસન ું રહસ્ય (એફેસ્સયન 3:1-5), 

સ્વશ્વાસન ું રહસ્ય (1 સ્તમોથી 3:9), રહસ્ય લગ્ન સુંબુંધ (એફેસીઅન્સ 5:28-33), અધમચન ું રહસ્ય (2 થેસ્સાલોનીઅન્સ 2:7), 

પ નરુત્થાનન ું રહસ્ય (1 કોરીંથી 15:51-54), સ્િસ્તન ું રહસ્ય (એફેસીઅન્સ 3:4) સ્પતાન ું રહસ્ય (કોલોસીઅન્સ 2:2), ઈશ્વરન ું 

રહસ્ય (કોલોસીઅન્સ 2) (રેસ્વલેશન 10:7) અને સ્મસ્રી બેબીલોન ધ ગ્રેટ (રેસ્વલેશન 17:5). 

પ સ્તક, ઈશ્વરની યોજનાન ું રહસ્ય: ઈશ્વરે કુંઈપણ કેમ બનાવય ું? ભગવાન તમન ેશા માટ ેબનાવયા?, શાસ્ત્ર દ્વારા 

સમજાવ ેછે, ઘણા રહસ્યો અન ેપ્રશ્નોના જવાબ આપવામાું મિિ કર ેછે જેમ કે: 

શ ું ‘બીટીદફક સ્વઝન’ ઈશ્વરની અુંસ્તમ યોજના છે? 

શ ું ઈશ્વર ેમન ષ્યોન ેસીધા બનાવયા છે? 

શા માટે ત્યાું િ ુઃખ છે? 

શ ું ભગવાન પાસ ેતમારા માટ ેકોઈ યોજના છે? 

જેઓ સ્િસ્તી નથી તેઓ માટે શ ું ઈશ્વર પાસ ેકોઈ યોજના છે? 

પે્રમનો ઈશ્વરની યોજના સાથે શ ું સુંબુંધ છે? 

શ ું ઈશ્વરની યોજના એ બધા માટે છે કે જેઓ તેન ેપ્રસ્તસાિ આપશ ેતેઓ વયસ્ક્તગત રીત ેઅને બીજા બધા માટે 

અનુંતકાળન ેવધ  સારી બનાવવા માટે અનન્ય રીત ેપે્રમ આપી શકશે? 

હા, તમે જાણી શકો છો કે ઈશ્વર ેકુંઈપણ શા માટ ેબનાવય ું અને ઈશ્વરે તમન ેશા માટ ેબનાવયાું! 


