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પ્રસ્તાિના
તમે ક્યારે ય વિચાર્ું છે ?

કાનની ભાષામાાં, જે આપવિ સાંપણગપણે કુિરતની શક્ક્ટ્તઓને કારણે છે અને વાજબી રીતેઅટકાવી
શકાતી નથી તેને ઈશ્વરના કૃત્ય તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે . આ શબ્િસમ ઘણીવારવીમા પોખલસીમાાં
શામેલ ોય છે . આપણી દુવનયામાાં બનતી ખરાબ બાબતો માટે ઈશ્વર જવાબિાર છે એવો ખ્યાલ
આપણને ક્યાાં મળ્યો? શુ ાં તે મનસ્વી રીતે નક્કી કરે છે કે ટોનેડો, ભકાંપ, વાવાર્ોડા, પર અને અન્ય
કુિરતી આપવિઓ જેવી ઘટનાઓ ક્યારે અને ક્યાાં થાય છે ? શુ ાં ભર્વાન આ વસ્તુઓ ને સાકાર કરવા
ે ાિેરી કરે છે ? અને
માટે કાંઈક કરે છે ? શુ ાં તે પોતાનુ ાં ઇલ્છછત પદરણામ લાવવા માટે કુિરતી વવશ્વમાાં ર
તે આપણી દુવનયામાાં દુ:ખને રોકવા માટે વધુ કેમ નથી કરતો? છે વટે, આપણે બાઇબલમાાં જે દ િંસા વવશે
વાાંછર્ુ ાં તેના માટે ઈશ્વર જવાબિાર તો? શુ ાં તેણે પોતે દ િંસાનો આશરો આતયો તો?
બાઇબલ આ પ્રશ્નોના જવાબો આપે છે , પરાં ત ુ આપણે તેને શોિવા માટે સપાટીની નીચે જોવાની
ે ાની જરૂર છે કે ઈશ્વર પોતાના વવશે શુ ાં ક ે છે અને તે
જરૂર છે . આપણે એ પણ સાાંભળવા તૈયાર ર વ
કેવી રીતે કામ કરે છે , પછી ભલે તે તેના વવશેની આપણી માન્યતાઓને પડકારે .
આ પુસ્તક માાં બાઇબલમાાં પ્રર્ટ થયેલા ઈશ્વરના ચાદરત્ર્યની તપાસ કરવામાાં આવશે - તેની
દિયાઓ શુ ાં છે અને એટલુાં જ મ ત્ત્વનુ ાં છે કે તે શુ ાં નથી. ઘણા માને છે કે જ્યારે આપણે તેના વનયમોનુ ાં
પાલન કરીએ છીએ ત્યારે ઈશ્વર આપણને પ્રેમ કરે છે પરાં ત ુ આપણા ખોટા કામથી ગુસ્સે થાય છે અને જે
ે ુ બાઇબલમાાંથી એ
લોકો તેના આિે શની વવરુદ્ધ જાય છે તેમને સજા કરે છે . આ અભ્યાસનો ત
બતાવવાનો છે કે ઈશ્વરે ક્યારે ય વવનાશક તરીકે ન ીં પરાં ત ુ માિ સર્જક, ટકાઉ અને તારણ ાર તરીકે
કામ કર્ુું છે .
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પણ જે જ્ઞાન ઉપરથી છે તે પ્રથમ તો
વનમગળ; પછી સલા કરાવનારાંુ , નમ્ર, સ જે
ે
સમજે એવુ,ાં િયાથી તથા સારાાં િળોથી
ભરપર,વનષ્પક્ષપાત તથા િાં ભરદ ત છે .

યાકુબ ૩:૧૭
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૧
શું તે ખરે ખર મહત્િન ું છે ?

ઈશ્વર કેમ છે તે જાણવુ ાં શા માટે મ ત્વપણગ છે ? તે ખરે ખર મ ત્વનુ ાં છે કે
આપણે ઈશ્વર વવશે શુ ાં વવચારીએ છીએ? પછી ભલે તે આપણને વાાંિો ન ોય તેના વવશે ખબલકુલ જે
વવચારીએ છીએ ? આ પ્રશ્નન નો ઉિર િરે ક નક્કામી બાબતો ના માંડાણ થીજ ખોટા છે , આપણે જે માનીએ
છીએ ઈશ્વર અને તેના સ્વભાવ વવશે એ આપણુ ાં પોતાનો સ્વભાવ નક્કી કરે છે -અને આપણો સ્વભાવ
બિી ભૌવતક સાંપવિ કરતાાં વધુ મપયવાન છે જે આ જર્ત આપણ ને જાણ કરે છે .
ઈસુએ કહ્ુ,ાં "હુ ાં અને મારા વપતા એક છીએ" (યો ન ૧૦:૩૦).
ે ુ એક છે તેમના સાંબિ
ઈશ્વર વપતા અને પુિ ઈસુ ખિસ્ત નો ત
ાં ો સાંપણગ સાંવાદિતામાાંનો એક છે . આ
ે કરે છે કે "તે તેના ર્ૌરવ નુ ાં તેજ તથા તેના સત્વની આબેહબ પ્રવતમા છે ".(દ બ્રુ.
દ બ્રઓના લેખક જા ર
૧:૩).ઈશ્વરવપતા નો મદ મા તેના વૈભવ થી વધુ છે ; મુસાએ જ્યારે િે વવપતા ને તેમનો મદ મા બતાવવા
ે કર્ુું કે" યો વા,યો વા , િયાળુ તથા કૃપાળુ િે વ,
કહ્ુ,ાં યો વા તેની આર્ળ થઈને ર્યો,અને એવુ ાં જા ર
માંિરોષી, અને અનુગ્ર તથા સત્યથી ભરપર; જારો પર કૃપા રાખનાર, અન્યાય તથા ઉપલાંઘન તથા પાપ ની
ક્ષમાાં કરનાર; અને િોવષત ને વનિોષ નદ જ ઠરાવનાર;

વનર્ગમન ૩૪:૬-૭

િે વવપતા ને જાણવુ ાં તે ખરે ખર આપણ ને તેની સાથે સમાિાન કરે છે , આ જ્ઞાન સજાપણુ ાં અને જીવન આપે
છે ,ઈસુ એ કહ્ુ"ાં અનાંત જીવન એ છે કે તેઓ તને એકલા ખરા િે વને તથા ઈસુ ખિસ્ત જેને તેં મોકપયો છે તેને
ઓળખે" યો ન ૧૭:૩

ઈસુ ખિસ્તએ પોતાના શબ્િો વડે િે વ વપતા જણાવ્ર્ુાં કે "હુ ાં તમને ખખચત ખખચત કહુ ાં છાં કે, િીકરો
બાપને જે કાંઈ કરતો જુએ છે તે વસવાય પોતે કાંઈ કરી નથી શકતો; કેમ કે તે જે જે કરે છે તે તે િીકરો
પણ કર યો ન ૫:૧૯

જ્યારે આપણે જાણી શુ કે િે વવપતા પ્રેમાળ અને િયાળુ છે ,
આપણે તેના મ પ્રેમ અને વવશ્વાસ તરિ િોરાઈશુ.ાં આપણ ને ખાતરી આપવામાાં આવે છે કે ઈશ્વર
વપતા નો પ્રેમ અને ભલાઈ

મ
ાં ેશાાં આપણાાં માટે છે , કારણ કે "યો વા અવવકારી છે ." માલાખી
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૩:૬, હુ ાં િે વ છાં અને હુ ાં ક્યારે બિલાતો નથી.તે આપણી જેમ બિલાતો નથી જેમ આપણે બિલાઈએ
છીએ.
જ્યાાં સુિી આપણી સાથે ન્યાયી વતગન કરવામાાં આવે ત્યાાં સુિી માયાળુ, પ્રેમાળ અને
વવચારશીલ બનો અને આિર સાથે, પરાં ત ુ જ્યારે આપણે આપણને દુઃખ આપનારા લોકોનો
સામનો કરીએ છીએ અને િોિ કરીએ છીએ તો િે વ આપણુ ાં સાાંભળતા નથી અને ઉિર િે તા
નથી."ઈસુ ખિસ્ત ર્ઈ કાલે,આજે તથા સિાકાળ એવો ને એવો જ છે ." દ બ્રુ ૧૩:૮.
"િરે ક ઉિમ િાન તથા િરે ક સાંપણગ િાન ઉપરથી ોય છે ,અને પ્રકાશો નો વપતા જેનામાાં વવકાર થતો
નથી, તેની પાસેથી ઊતરે છે ." યાકુબ ૧:૧૭.

શબ્િ સિે થઈ ને આપણા માાં વસ્યો (અને બાપના એકાકીજવનત
િીકરા ના મદ મા જેવો તેનો મદ મા અમે િીઠો),તે કૃપા તથા
સત્યતાથી ભરપર તો.
યો ન ૧:૧૪
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૨
આપણો સુંપ ૂણણ નમ ૂનો

ે ુ ાં તેની સાંપણગ નમનો
પવગત પરના ઉપિે શના કેન્િમાાં, ઈસુ આપણને દુશ્મન વવશ્વમાાં કેવી રીતે ર વ
આપે છે :
ે ામાાં આવ્ર્ુ ાં છે કે, તમે તમારા પડોશીને પ્રેમ કરો છો, અને તમારા
તમે સાાંભળ્ર્ુ ાં છે કે એવુ ાં ક વ
દુશ્મન ને નિરત કરો, પણ હ ું તમને કહ ું છું કે તમે તમારા વૈરીઓ પર પ્રીતત કરો ,ને જેઓ તમારી પઠું ે
લાગે છે તેઓ ને સારું પ્રાર્થના કરો; એ માટે કે તમે આકાશમાના તમારા બાપના દીકરા ર્ાઓ;કારણ કે
તે પોતાના સરજને ભડું ા તર્ા ભલા પાર ઉગાવે છે ,ને ન્યાયી તથા અન્યાયી પર વરસાિ વરસાવે છે .
કેમ કે જેઓ તમારા પર પ્રીવત કરે છે , તેઓ પર જો તમે પ્રીવત કરો છો, તો તમને શુ ાં િળ છે ?િાણીઓ
પણ શુ ાં િમ નથી કરતા ? અને જો તમારા ભાઈઓને સલામ કરો છો, તો તેમાાં તમે વવશેષ શુ કરો છો
?વવિે શીઓ પણ શુ ાં એમ નથી કરતા ? એ માટે જેવો તમારો આકાશમાનો બાપ સાંપણગ છે તેવા તમે
સાંપણગ થશો .

( માથ્ર્ી ૫:૪૩-૪૮)

આ િકરો ઈશ્વર વવશે આપણને શુ ાં શીખવે છે ? ઈસુ ક ે છે ,
"તમારા દુશ્મનોને પ્રેમ કરો", અને અનુસરો , “જેથી તમે સ્વર્ગમાાં જે તમારો વપતા છે તેના સાંતાનો
થાઓ.અને તે એવુ ાં ક ી સમાતત કરે “માટે જેવો તમારો આકાશમાનો બાપ સાંપણગ છે તેવા તમે સાંપણગ
થાઓ. પ્રભુ ઈસુ જણાવે છે કે જેવી રીતે િે વવપતા એ વૈરી ઓ સાથે વ્યવ ાર કયો તેમ તમે પણ
વ્યવ ાર કયે માટે એજ નમનો પરો પાડયો છે ,પ ાડ પર ના ઉપિે શ દ્વારા.

ખિસ્ત ઈસુ ના જીવન માાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ ઉિમ નમનો કે આપણે આપણા વૈરી
સાથે કેવો વ્યવ ાર કરવો ,ક્યારે પણ તે પોતાના વૈરી સામાાં ન થયા, જેઓ એ તેમના પર િોષ મુક્યો
,પરસ્વાિીન કયો,કેિી બનાવ્યા અને સતાવ્યા તેમણે ક્ષમા આપી.” ે બાપ ,તેઓ ને માિ કર; કેમ કે
તેઓ જે કરે છે તે તેઓ જાણતા નથી (લુક ૨૩:૩૪)તેમણે િક્ટ્ત પોતાનો પ્રેમ બતાવ્યો.

11
જ્યારે ઈસુ ખિસ્ત નો સમરૂનીઓના ર્ામ માાં આવકાર કયો ન ીં ત્યારે તેના વશષ્યો યાકુબ
તથા યો ને તેને પછ્ુાં કે,પ્રભુ ,શુ તારી એવી ઈછછા છે કે અમે આજ્ઞા કરીએ કે આકાશ થી આર્ પડીને
તેઓનો નાશ કરે ?પણ તેણે પાછા િિી ને તેઓ ને િમકાવ્યા.ને કહ્ુાં કેવો આત્મા છે તમારી પાસે, માણસ
નો િીકરો મનુષ્ય નો નાશ કરવા ન ીં પરાં ત ુ તેમને બચાવવા આવ્યો છે ; (લુક ૯:૫૪-૫૬)
ઈશ્વર વપતા કેવા છે તે આપણે ઈસુ ના જીવન નો અભ્યાસ કરી ને જાણી શકીએ છીએ, તેમણે
કોઈ નુ ાં ખન કર્ુું ન ીં,કોઈ ને વિક્કાયાગ ન ીં અને ઈસુ ખિસ્તે કોઈને દુઃખ િીધુ ાં ન ીં,જ્યારે દિખલપે કહ્ુાં
અમને બાપ િે ખાડ ત્યારે તેણે કહ્ુાં :
ઈસુ તેને ક ે છે , દિખલપ,આટલી મુિત સુિી હુ ાં તમારી સાથે રહ્યોં છાં, તો પણ શુ ાં તુ ાં મને
ઓળખતો નથી?જેણે મને જોયો છે તેણે બાપ ને જોયો છે ;તો તુ ાં શા માટે ક ે છે કે ,અમને બાપ િે ખાડ
?હુ ાં બાપ માાં છાં ને બાપ મારા માાં છે ,એવો વવશ્વાસ તુ ાં કરે છે કે ન ીં?જે વાતો હુ ાં તમને કહુ ાં છાં તે હુ ાં મારા
ે ો;પણ બાપ મારા માાં ર ીને પોતાના કામ કરે છે .(યો ન ૧૪:૯-૧૦)
પોતાના તરિ થી નથી ક ત

માટે િૈ વી વચન મનન કરતા ઈસુ ખિસ્ત ના મુખના શબ્િો આપણા સ્મરણ માાં ોવા જોઈએ.
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૩
આપણા જીિનનો સ્રોત

કેટલાક પ્રારાં ખભક સત્ય સ્થાવપત કેટલાક આિાર સાથે કે ઈશ્વર સતત પ્રેમાળ છે , આપણે
ઈશ્વરીય દિયાઓની તપાસ કરીશુ ાં કે બાઇબલ મા ઈસુ દ્વારા શીખવવામાાં આવેલા વસદ્ધાાંતો થી વવરુદ્ધ
લાર્ે છે . યશાયા ના પુસ્તકમાાં આપણને ર્ ન સર્ મળે છે ઈશ્વરીય રીતો અને વસદ્ધાાંતો વવશે:
કેમ કે મારા વવચારો તે તમારા વવચારો નથી,તેમ તમારા માર્ો તે મારા માર્ો નથી,એમ
ય ોવા ક ે છે . જેમ આકાશો પ ૃથ્વીથી ઊંચા છે , તેમ મારા માર્ો તમારા માર્ોથી, ને

મારા વવચારો

તમારા વવચારોથી ઊંચા છે .(યશાય ૫૫:૮-૯)
ઈશ્વરીય માર્ગ અને વવચારો આપણા માર્ગ અને વવચારો કરતા અનાંત ઉંચા છે . આ વનવિત
સત્ય ઈશ્વર વવશે અમારા માટે સમજવુ ાં મુશ્કેલ છે . અમારા વનિયમાાં પોતાને ન્યાયી ઠરાવો, આપણે
કપપના કરીએ છીએ કે ઈશ્વર આપણા જેવા છે . અમને ગુસ્સો આવે છે ,તેથી આપણે વવચારીએ છીએ કે
ઈશ્વરને આપણા જેવા ગુસ્સે થવુ ાં જોઈએ. જ્યારે આપણી ઉપર અન્યાય થાય છે ત્યારે બિલો કરવો,
જેથી આપણે વવચારીએ કે ઈશ્વર પાસે જ ોવુ ાં જોઈએ જ્યારે તેનો અન્યાય થાય છે ત્યારે બિલો લેવા
સમાન સ્વભાવ. ઈશ્વર અમને ક ે છે
અન્યથા:
આવા કામ તેં કયાગ છે ,અને હુ ાં ચપ રહ્યો ;તેથી તે િાર્ુું છે હુ ાં છે ક તારા જેવો છાં, પણ હુ ાં તને
ઠપકો િઈશ, અને હુ ાં તારા કામ તારી આંખો આર્ળ અનુિમે ર્ોઠવવશ. (ર્ી.શા ૫૦:૨૧)
જ્યારે ઈશ્વરે આપણી સ ૃસ્ક્ષ્ટ બનાવી, ત્યારે તે તેનો ઇરાિો રાખતો ન ોતો
ે ુ વવરુદ્ધ જ ન ીં, તેનો અથગ એ થશે
કે તે ઈશ્વર આપણા વવશ્વ સાથે અનવલવ થાય માિ તેના ત

જીવન આપણા ગ્ર પર ચાલુ રાખી શક્ુ ાં ન ીં - “તેના માાં આપણે જીવીએ છીએ, ાલીએ છીએ, અને
ોઈએ છીએ” (પ્રેરીતો ના કૃત્યો ૧૭:૨૮). ઈશ્વર આપણને ટકાવી રાખે છે જે િરે ક શ્વાસ આપણે લઈએ
છીએ.
ઈશ્વર બિા જ જીવનનો સ્રોત અને ટકાઉ છે . જો કે, ત્યાાં એક વસ્તુ છે જે આપણને તેનાથી અલર્ કરી
શકે છે - પાપ. પણ પાપ એટલે શુ?ાં
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આપણે વારાં વાર પાપ વવશે વવચારીએ છીએ કે પાપ એટલે ખરાબ કામો કરીએ છીએ તે અથવા
િે વવપતા ની અજ્ઞાઓ ભાંર્ કરીએ છીએ તે.વવચાર આવે છે કે કેટલાક લોકો પાસે પુષ્કળ ભડાં ાઈ અને
પાપ ોય છે તો કેટપસક લોકો પાસે ખુબજ ઓછા પ્રમાણમાાં. બાઇબલમાાં, આપણે જોઈએ છીએ કે ભડાં ાઈ
અને પાપ એ આપણ ને આપણા આદિ માતા-વપતા આિમ અને વા પાસે થી મળ્યા છે કે,જે ઈશ્વર
વપતા પોતાનો સ્વાથગ િરાવે છે એવી શેતાન ની ઝુઠી ભ્રમણ શેતાને મનુષ્ય જાત મધ્યે એિન બાર્ થી
છે , પરાં ત ુ તે આપણુ ાં દિવ્ય ખચિ ને નાશ કરે છે .
જ્યારે િે વે આિમ અને વા ને બનાવ્યા ત્યારે તેઓ ને િક્ટ્ત એકજ આજ્ઞા આપવા મા આવી તી ;
અને ય ોવા િે વે તે માણસ ને એવો હક
ુ મ આતયો કે ,વાડીના રે ક વ ૃક્ષ પરનુ ાં િળ તુ ાં ખાયા કાર;પણ ભલુાં
ભડાં ુ ાં જાણવાનુ ાં વ ૃક્ષનુ ાં તારે ખાવુ ાં ન ીં; કેમ કે જે દિવસે તુ ાં ખાશે તેજ દિવસે તુ ાં મરશે જ મરશે.( ઉત્પવિ
૨:૧૬-૧૭)

ે ુાં છે કે િે વવપતા એ “જીવનનુ ાં વ ૃક્ષ” કેમ મક્ુ ાં (ઉત્પવિ ૨:૯) એ સમજવુ ાં મુશ્કેલ
તે સમજવુ ાં સ લ
છે કે શા માટે િે વે સુિર
ાં વાતાવરણ મા એિન બાર્ મા “ભલુાં અને ભડાં ુ ”ાં જાણવાનુ ાં વ ૃક્ષ મક્ુ.આપણે
ાં
પે લી બાબત એ જોઈ શકીએ છીએ કે એ વ ૃક્ષ ની ઉપક્સ્થત જે આપણ ને ચેતવણી આપે છે તેન ુ ાં િળ
ખાવા થી.
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૪
તેમની પ્રવતમા માું બનાિેલ ું

ઉત્પવિમાાં આપણને આપણો વારસો મળે છે : “અને િે વે કહ્ુાં કે, આપણે પોતાના સ્વરૂપ તથા
પ્રવતમાાં પ્રમાણે માણસને બનાવીએ ;એમ િે વે પોતાના સ્વરૂપ પ્રમાણે માણસ ને ઉત્પન્ન કર્ુું તેણે તેઓને
નરનારી ઉત્પન્ન કયાગ.( ઉત્પવિ ૧:૨૬-૨૭) િે વના સ્વરૂપ પ્રમાણે તેનો અથગ શુ ાં છે ?િે વનુ ાં સ્વરૂપ શુ છે ?
તેન ુ ાં વણગન આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ છીએ, પરાં ત ુ તેંન ુ ાં ખરુાં વણગન આપણને જોવા મળે છે ૧ યો ન
૪:૮ “િે વ પ્રેમ છે .” આ કલમ માાં િક્ટ્ત એવુ ાં નથી કહ્ુાં છે કે િે વ પ્રેમ કરે છે પરાં ત ુ જો પ્રેમ િે વ ના બીજા
બિા ગુણ િમગ માાં એક છે તો પણ કલમ જણાવે છે કે “િે વ પ્રેમ છે ” તો પણ જે કાંઈ પણ આપણે િે વ
વવશે જાણીએ છીએ તે આ વણગન સાથે બાંિ બેસવુ ાં જોઈએ. એટલા માટે જેવી રીતે િે વ સાંપણગ છે ,તેવી
રીતે આપણે જવાબિાર ઠરીએ છીએ કે આપણે િે વ ના સાંપણગ પ્રેમ ને પ્રર્ટ કરીએ,જેવી રીતે િે વ
બિલાતા નથી તેમ તેમનો સાંપણગ અને ક્યારે ન બિલનારો પ્રેમ છે .
જો આપણે િે વ ના સ્વરૂપ પ્રમાણે છે તો એટલા માટે આપણે િે વ ના પ્રેમ નો અનુભવ કરી
શકીએ છીએ,પ્રેમ એ પ્રેમ છે પ્રેમ એ કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ ને િબાવ કરતો નથી પરાં ત ુ પ્રેમ સાંપણગ
સ્વતાંિતા આપે છે ,જો આપણે પ્રેમ ના સ્વરૂપ માાં છે તો તે આપણ ને પ્રેમ સમજવા મિિ રૂપ થાય
છે ,જો કોઈ ની પાસે ર્ોળીઓ થી ભરે લી બાંદક છે અને તે યાિી ઓ થી ભરે લી બસ મા ચડી જાય અને
યાિીઓ પાસે પ્રેમ ની માાંર્ણી કરે છે , તો શુ ાં આ રીતે પ્રેમ કરી શકાય?
ે છે ,એવા સબાંિ ને વનભાવી રાખવા માટે યાંિ જે મનુષ્ય
જે સબાંિ મા એક ખરો અથગ ર લ
સાંચાખલત છે જેના િરે ક કાયગ મનુષ્ય નક્કી કરે છે તો શુ ાં આવા યાંિ વડે આવા સબાંિ વનભાવી શકાય
છે ?આમ કોઈજ સલામતી ોતી નથી આવા પ્રેમ માાં,જ્યાાં ઘણી આપણે િે વ ના કાયગ માાં પણ વનષ્િળ
જઈએ છીએ.
આવો આપણે એિન બાર્ તરિ થોડુાં આપણુ ાં ધ્યાન િઈએ ,જ્યાાં મના કરે લ વ ૃક્ષ તુ.જો
ાં
િે વ આ
વ ૃક્ષ નુ ાં વનમાગણ ના કર્ુું ોત,
તો શુ ાં મનુષ્ય ને માટે શક્ય તુ ાં જેવો િે વ પ્રેમ કરે છે તેવો પ્રેમ કરવુ?ાં પ્રેમ એ પ્રેમ છે જે સ્વતાંિ છે ,પ્રેમ
માાં િરે ક ને પસાંિર્ી ોય છે , પ્રેમ માાં કોઈ ને આપણે હક
ુ મ કે આિે શ કરી નથી શકતા.
જો િે વે આપણા આદિ માતા- વપતા ને બનાવ્યા,અને એિન બાર્ માાં તેઓ ને મુક્યા રે વા ને
માટે અને જો એવુ ાં થતે કે તેઓ ને કોઈ જ સારી સર્વડ કે એવો કોઈ માર્ગ ન બતાવ્યો ોત કે જ્યાાં
તેઓ ને પ્રેમ ના કરવુ ાં ,ભરોસો ના કરવુ ાં ,તો તેમના માટે તે શક્ય ન ોત કે િે વ જેવા પ્રેમ કરે છે તેવો

15
પ્રેમ તેઓ પણ કરે .કેમ કે િે વ એ આપણા જીવન નો સ્ત્રોત છે ,િે વ ન સ્વરૂપ આપણ ને આપવા માાં
આવ્ર્ુ ાં છે કે પ્રેમાળ વમિો બનીએ આપણા ઉતપન્ન કરતાને.
િે વે ભલુાં અને ભડાં ુ ાં જાણવાનુ ાં વ ૃક્ષ ની િરે ક ડાળીઓ પર પ્રવતબાંિ ન મુક્યો પરાં ત ુ િે વે આપણી
અજ્ઞાદકિંત પણાની કસોટી કરી,સાથે આપણી પસાંિર્ી કરવા ની સ્વતાંિતા નુ ાં મ ત્વ ત્યાાં તુ ુઁ માટે તેમણે
મોટુાં જોખમ લીધુ ાં કે આપણે િે વ તરિ િરવાનુ ાં પસાંિ કરીએ.જયારે આપણે સમજી જઈએ છીએ કે શા
ે ા
માટે િે વે મના કરે લ વ ૃક્ષ બાર્ માાં મક્ુ ાં તયારે તે આપણ ને વધુ િે વ તરિ અને તેને વવશ્વાશુ ાં ર વ
મિિ કરે છે .
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૫
માસ્ટર છે તરનાર

હવે યહોવા દે વના બનાવેલા ખેતરના સવથ જાનવરો કરતાું સપથ ધતથ હતો. અને તેણે સ્ત્રી ને કહ્ ું
કે,શ ું દે વે તમને ખરે ખર ઍવ ું કહ્ ું છે કે વાડીના હરે ક વ ૃક્ષ ન ું ફળ તમારે ન ખાવ ું ? સ્ત્રીએ સપથ ને કહ્ ું
કે,વાડીના વ ૃક્ષના ફળ ખાવાની અમને રાજા છે ; પણ દે વે કહ્ ું છે કે ,વાડીની વચ્ચે ના વ ૃક્ષ ના ફળ ને
તમારે ખાવ ું કે અડકવ ું નહીં,રખેને તમે મરો. અને સપે સ્ત્રી ને કહ્ ું કે,તમે નહીં જ મરશો;કેમ કે દે વ જાણે
છે કે તમે ખાશો તેજ દદવસે તમારી આંખો ઊઘડી જશે,ને તમે દે વના જેવા ભલભડું ું જાણનારા ર્શે.
ઉત્પતિ ૩:૧-૫.
આવો પ્રર્મ આ સપથ ની ઓળખ કરીએ કે આ સપથ કોણ છે ? જેને બહાર નાખી દે વા માું
આવ્યો અને જે શેતાન કહેવાય છે .”તે મોટા અજગરને બહાર નાખી દે વામાું આવ્યો,એટલે તે જનો સપથ
જે દષ્ટત્મા તર્ા શેતાન કહેવાય છે , જે આખા જગત ને ભામાવે છે , તેને પ ૃથ્વી પર નાખી દે વામાું
આવ્યો;અને તેની સાર્ે તેના દતો ને પણ નાખી દે વા માું આવ્યા”.

(પ્રકટીકરણ ૧૨:૯).હવા ફક્ત

જ્ઞાની સપથ સાર્ે વાત નય કરતી હતી પરું ત તે શેતાન સાર્ે વાત કરતી હતી-જે જઠું બોલવા માું ખબજ
હોતશયાર છે પોતે.
અહીં શેતાન પોતે દે વ પર ઝૂઠું બોલવાનો આરોપ મકે છે કે તે આદમ અને હવા ને ઝૂઠું
બોલે છે , કુંઈક સારું છે જે દે વ તેમનાર્ી છપાવવા માુંગેછે,જો તેઓ ફળ ખાશે તો તેઓ ભલ ું ભડું ું
જાણનારા ર્શે,માટે અહીં સ્ત્રી કોની પસુંદગી કરશે દે વ કે શેતાનની ?
અને તે વ ૃક્ષ ન ું ફળ ખાવાને વાસ્તે સારું , ને જોવા માું સ ુંદર,ને જ્ઞાન આપવાને ઇચ્છવા જોગ
એવ ું એ વ ૃક્ષ છે , તે જોઇ ને સ્ત્રીએ ફળ તોડીને ;અને તેની સાર્ે પોતાનો પતત હતો તેને પણ આપ્ ું,ને
તેણે ખાધ ું. ત્યારે તે બન્ને ની આંખો ઊઘડી ગઈ,અને તેઓએ જાણ્ ું કે, અમે નાગા છીએ;અને અંજીરીની
પાતરા સીવીને તેઓ એ પોતાને સારું આચ્છાદાન બનાવ્યા,અને દદવસ ને ઠુંડે પહોરે યહોવા દે વે
વાડીમાું ફરતો હતો,તેનો અવાજ તેઓએ સાુંભળ્યો;અને તે માણસ તર્ા તેની પત્ની યહોવા દે વની
દૃષ્ષ્ટર્ી વાડીના વ ૃક્ષ માું સુંતાઈ ગયા.અને યહોવા દે વે આદમ ને હાુંક મારીને ને કહ્ ું કે ,ત ું ક્ાું
છે ?(ઉત્પતિ ૩:૬-૯).
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જ્યારે આદમ અને હવાએ મના કરે લ વ ૃક્ષ ન ું ફળ તોડીને ખાધ ું ત્યારે તેઓ ની આંખો
ઊઘડી ગઈ અને તેઓ એ જાણ્ ું કે ,તેઓ નાગા છે ,ત્યારે તેઓ એ પોતાને દે વ ની નજરો ર્ી પોતાને
છપાવવા નો પ્રયત્નો કયાથ પરું ત દે વ તેમ ને હાુંક મારતા કહે “ત ું ક્ાું છે ”તે પોકારે છે પોતાના ર્ી દર
ર્એલા બાળકોને ફરી પોતાની પાસે લાવવા ને માટે.

“કેમ કે ખોવાયેલ ું શોધવા તથા તારવા સારું માણસ નો દીકરો
આવ્યો છે ”.
:-

ઈસ ખ્રિસ્ત ( લક ૧૯:૧૦
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૬
પાપ એટલે શ?ું

વે, આ સવાલ પર િરી વવચાર કરશુ ાં કે: પાપ શુ ાં છે ?ખરી વ્યાખ્યા જાણવા માટે સૌ પ્રથમ
જાણવાની જરૂર છે કે ; શુ થર્ુ ાં તુ ાં ભલુાં અને ભડાં ુ ાં જાણવાના વ ૃક્ષ પાસે” ઉિપવત ૩:૬, સ્ત્રી ( વા) એ તે
વ ૃક્ષ ના િણ ઇલ્છછત ગુણો જોયા:
૧. "વ ૃક્ષ િળ માટે સારુાં તુ."
ાં આ સત્ય િે ખાઈ આવે છે , કીકત માાં વ ૃક્ષ

ખોરાક ને માટે એટલે કે િળ

ને માટે પ્રવતબાંવિત તુ ાં અ ીં સમસ્યા િળ ની તી,તે છતાાં પણ તે વ ૃક્ષ નુ ાં િળ સ્ત્રી( વા ) ને સારુાં
લાગર્ુ ાં .
૨. વ ૃક્ષ "આંખો માટે આનાંિકારક તુ."
ાં િે વે બનાવ્ર્ુ ાં બર્ીચા માાં તે સવગ સાંપણગ તુ,એટલા
ાં
માટે તે વ ૃક્ષ
પણ સારુાં તુ ાં જે આંખો માટે આનાંિકારક તુ”.જે
ાં
વા એ બીજો ગુણ જોયો વ ૃક્ષ નો.
૩. “શુ ાં વ ૃક્ષ એટલુાં બધુ ાં સારુાં તુ ાં કે તે કોઈ ને જ્ઞાની બનાવી શકતુ ાં તુ”ાં શુ આ વ ૃક્ષ માાં કોઈ વવશેષ
ગુણ તા ? શુ તે સપગ ખરો તો ?શુ ભલા અને ભડાં ાનુ ાં જ્ઞાન ોવુ ાં તે વવશેષ છે ,?એનો શુ અથગ થાય છે
ભલા અને ભડાં ા નુ ાં જ્ઞાન ોવુ ાં ? શુ તે િક્ટ્ત જાણકારી માટે છે ?
કલમ નો અંત અ ીં આવી રીતે થાય છે “તેણે તે િળ લીધુ,અને
ાં
ખાધુ.તે
ાં ની સાથે તેનો
જે પવત તો તેને પણ તે આતર્ુ ાં અને તેણે પણ તે િળ ખાધુ”.ાં આ સમજવાની જરૂર છે કે પ્રથમ મનુષ્ય
એ કેવી રીતે પાપ કર્ુ,ું પરાં ત ુ પાપ એટલે શુ ાં ?અ ીં શુ પ્રથમ આવે છે - િળ ને ખાવુ ાં કે શેતાન પર
વવશ્વાસ કરવુ ાં જે િે વ વવશે ખોટુાં બોલે છે ?
અ ીં પ્રથમ સમસ્યા એ તી જયારે

વાએ શેતાન ના જુઠાણા પર વવશ્વાસ કયો,કે િે વ સ્વાથી છે

અને તેમની પાસે થી કાંઈક સારી બાબત અપેક્ષા રાખે છે .
પાપ એ ફક્ત કાયથ કે કૃતત ર્કી પ્રગટ નર્ી ર્તો પરું ત તે ઇશ્વર તપતા પર તવશ્વાસ કરવા માું અસમર્થ
ઉતરે છે .
પાપને કોઈ રોર્ સાથે સરખાવી શકાય છે . એક રોર્માાં બેક્ટ્ટેદરયલ ઇન્િેક્ટ્શન, મેટાબોખલક
જેવા મળ કારણ દડસઓડગ ર અથવા રોર્પ્રવતકારક શક્ક્ટ્તની વનસ્ક્ષ્િયતા. આ પ્રાથવમક એક અથવા વધુ
લક્ષણોમાાં પદરણમે છે : તાવ, ઉબકા, પીડા,ચક્કર, સુસ્તી અને તેથી વધુ. પાપ સાથે, મુખ્ય કારણ છે
ઈશ્વર વવશે જુઠ્ઠાણા પર વવશ્વાસ કરવો અને પદરણામે, પોતાને દર રાખવુ ાં જેનો પ્રેમ અન્ય કેસ્ક્ન્િત છે .
અમારા બાહ્ય પાપો (આ લક્ષણો) એ માનવુ ાં છે કે દે વ સ્વ-સેવા આપે છે તેન ુ ાં પદરણામ છે .ઈસુએ,
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સાથેની તેમની વાતચીતમાાંશાસ્ત્રીઓ અને િરોશીઓ, પાપને આ રોર્ સમાન ોવાનો ઉપયોર્ કરતા
તા ઉપચારની જરૂદરયાત:
અને શાસ્ત્રીઓએ તર્ા ફરોશીઓએ તેને દાણીઓની તર્ા પાપીઓની જોડે જમતો જોઈને તેના
તશષ્યોને કહ્ ું કે , તે તો દાણીઓ તર્ા પાપીઓની જોડે ખાય છે ને પીએ છે . અને ઈસ એ સાુંભળીને
તેઓને કહે છે કે ,જેઓ સાજા છે તેઓ ને વૈદની અગત્ય નર્ી,પણ જેઓ માુંદા છે તેઓને છે :હ ું
ન્યાયીઓને નહીં પણ પાપીઓને બોલાવવા આવ્યો છું.(માકથ ૨:૧૬-૧૭
પાપ જીવલેણ છે કારણ કે તે આપણને દે વતપતા ર્ી જુિા પાડે છે ,ઈશ્વર એ દરે ક જીવ નો
જીવનનો સ્ત્રોત છે , ઈશ્વર પોતાને આપણા ર્ી ક્ારે અલગ નર્ી કરતા,પરું ત તે (પાપ)હુંમેશા આપણ ને
ઈશ્વર ર્ી અલગ કરે છે . આદમ અને હવા દે વ ર્ી ડરવા લાગ્યા જોકે તેઓ એ શેતાન ર્ી ડરવાન ું હત ું. જેનો તેમને ડર ોવો જોઈએ. ફળ. ખાિા પછી બાઇબલ ક ે છે , “આિમ અને તેની પત્નીએ પોતાને
છપાવ્યા બર્ીચાના ર્ાડ વછચે ઈશ્વરની ાજરી ર્ી”
(ઉત્પવિ:૩:૮) ત્યારથી આપણે આપણા નમ્ર ઈશ્વર ર્ી છપાઈએ છીએ તે દિવસ ર્ી.
આપણે એ ધ્યાન માું લેવ ું જોઈએ કે દે વ તપતા એ આદમ અને હવા ને મના કરે લ વ ૃક્ષ ન ું ફળ ન
ખાવા ચેતવણી આપતા એવ ું નર્ી કેતા કે જે દદવસે તમે તે ફળ ખાશો “ તે દદવસે હ ું તમારી હત્યા
કરીશ”.પરું ત તે કહે છે ” જે દદવસે તમે તે ફળ ખાશો તમે નક્કી મરશો ને મરશો.”જ્યારે આદમ અને
હવાએ મના કરે લ ફળ ખાધ ું તેજ દદવસ ર્ી તેમની મરણ ની પ્રદિયા શરૂ ર્ઈ અને તેઓ તેમના જીવન
ના સ્ત્રોત ર્ી દર ર્યા.તે પાપ છે જે ઘાતક છે ,ઈશ્વર ઘાતક નર્ી; “કેમ કે પાપ નો મસારો મરણ
છે .”(રોમ.૬:૨૩). ભર્વાન પાપ વ્યવસાયમાાં નથી, અને તે પાપની વેતન ચકવતા નથી.
તે પણ સ્પષ્ટ છે કે જ્યારે આિમ અને વાએ િળ ખાધુ ાં તુ ાં પ્રવતબાંવિત વ ૃક્ષ ન ું તેઓ એ
ભલ ું અને ભડું ા ન ું જ્ઞાન વધારે કરતા વધારે પ્રાપત ક્ું ,આપણા તવશ્વાસ માું પાપ પ્રવેસ્યો અને તેણે
તેઓને તેમના ગલામ બનાવી લીધા,પદરણામે તેઓ પીડા, વેદના,ભય અને મ ૃત્્ ને જાણનારા ર્યા તે
પહેલાું તેઓ કશ ું જાણતા ન હતા .
પાપ જગત માું પ્રવેશ કરવાર્ી ફક્ત મનષ્ય જાતતજ વેદના ભોગવે છે એવ ું નર્ી પરું ત સમગ્ર
પ્રકૃતત તે વેદના ભોગવે છે ,આદમ અને હવા ના ભલ ના લીધે જે પાપ જગત માું પ્રવેશ ર્યો તેના લીધે
ઉત્પનકતાથ અને ઉતપન્ન ર્યેલ વસ્તઓ મધ્યે તવખવાદ સજાથયો:” કેમ કે આપણે જાણીએ છીએ કે
અત્યાર સધી આખી સ ૃષ્ષ્ટ તામામ તનસાસા નાખીને પ્રસતત ની વેદનાર્ી પીડાય છે .”રોમ ૮:૨૨).પ ૃથ્વી
સમગ્ર મનષ્ય અને પ્રાણીઓ ને માટે ખતરનાક સ્ર્ળ બની ગ્ ું .નહ ના દિવસ ર્ી પર ના સમય
સધી આ પ ૃથ્વી દ િંસક વામાન, િરતીકાંપ ,જ્વાળામુખી અને પ્રકૃવતના અન્ય વવનાશક િળો, પ્રકૃતત માું
આવ્યા કેમ કે મનષ્યે ઈશ્વર ને પોતાર્ી દર કયાથ અને પોતે પણ ઈશ્વર ર્ી દર ર્યો.
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૭
ત્યાાં શેતાન શા માટે છે ?

ે ાથી જ આપવામાાં આવ્યો છે
શાસ્ક્બ્િક આધ્યાત્ત્મક અક્સ્તત્વનો સાંિભગ પ લ
ઈશ્વરના વવરોિ માાં દે ખાડવા માું આવ્્ ું છે જેન ું બાઇબલ મા ઉપલેખ કરવામાાં આવે છે શેતાન, શેતાન,
સપગ, લેવવઆથન અને પર્ુવસિર તેમજ કેટલાક અન્ય નામો આપવા માું આવ્યા છે .
ે ાાંની તુલનામાાં, ઘણી ઓછી પાિાત્ય સાંસ્કૃવતમાાં આજે ઓછા ટકા લોકો
બસો વષગ પ લ
શાસ્ક્બ્િક શેતાન એમાું તવશ્વાસ કરે છે . આપણી આધુવનક સાંસ્કૃવતમાાં, શેતાન ઘણી વાર લાલચોળ થઈ
જાય છે અંિશ્રદ્ધા અને નકાર ક્ષેિ. તે આ આપણે ધ્યાનમાું રાખીએ કે આ સઘળાું પ્રશ્નના જવાબમાાં,
આપણે બાઇબલ માું તપાસ કરીશુ.ાં
બાઇબલમાાં શેતાન એક ફેકીદે વા માું આવેલ િે વદત તરીકે ઓળખાય છે શેતાન મળ પાપ ીન
વ્યક્ક્ટ્ત તો તેણે પોતાના વનમાગતા સામે બળવો કરવાનુ ાં પસાંિ કર્ુ.ું શા માટે તેણે ઈશ્વર વવરુદ્ધ બળવો
કયો સ્વર્ગના સાંપણગ વાતાવરણને ધ્યાનમાાં રાખીને, એક ર સ્ય છે . િે ખીતી રીતે, તે તેમની વછચે
સન્માન અને પ્રભાવનુ ાં પિ િરાવે છે કોઈક સમયે, ર્ૌરવનુ ાં બીજ અંકુદરત થર્ુ ાં અને તેની ક્સ્થવતમાાં
અસાંતોષ પદરણમે છે સ્વર્ગ. આખરે દે વતપતા વવરુદ્ધ ખુપલા બળવો થયો.
શેતાન તેના બળવોમાાં એકલો ન ોતો. તે અન્ય ઘણા દતો નો ટેકો લઈ શક્ો, બહમતી
ે ાનુ ાં પસાંિ કર્ુ.ું ર્ુદ્ધ જેનુ ાં પદરણામ શેતાન અને તેના
માું ઘણા દતો એ દે વ તપતા માટે વિાિાર ર વ
અનુયાયીઓના બળવોથી ર્ુદ્ધ તેમાું જેમ ભૌવતક શસ્ત્રોનો સમાવેશ થાય છે જેમ કે આ વવશ્વના
ઉપયોર્માાં લેવાય છે તેના બદલે તકરાર, દે વના પ્રેમનો ઉપયોર્ કરીને આ સ્વર્ીય ર્ુદ્ધમાાં વવજય
મેળવ્યો સ્વાથગ સામે, છે તરવપિંડી સામે સત્ય, પારિવશિતા ,ગુતતતા સામે, અતાદકિકતા સામે કારણ, િીરજ
સામે તાશા અને શાંકા સામે વવશ્વાસ.
તે માનવુ ાં વાજબી છે કે શેતાન દ્વારા ઉપયોર્માાં લેવામાાં આવતી પદ્ધવતઓ
એદન બર્ીચામાાં હવા ને ભલાવવા અને પરીક્ષણ માું નાખવા,તર્ા દે વ ર્ી દર કરવા માટે
અર્ાઉ ખબ જ પ્રેસ્ક્ક્ટ્ટસ કરવામાાં આવી તી સ્વર્ગ માાં તેના અનુયાયીઓ દ્વારા. તે સમય સુિી, એક
ે ાાં ન લાવવામાાં આવી તી સ્વર્ીય દતો. તેમની પાસે
પ્રશ્ન ઈશ્વર ના ન્યાયીપણા વવશે ક્યારે ય પ લ
સાંપણગ સાથે જાણવાની કોઈ રીત ન ોતી ઈશ્વર સામે શેતાનના આરોપોની કોઈ માન્યતા છે કે કેમ તે
વનવિતતા, અથવા ન ીં. આ કારણોસર શેતાનને તક આપવામાાં આવી છે તેમની શાસન કરવાની રીત
િશાગવો માટે .
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આપણે સવાલ કરી શકીએ કે ઈશ્વર કેમ તેના વવરોિીને નષ્ટ ન કયાગ બળવાની શરૂઆતમાાં.
અટકાવ્ર્ુ ાં

ોત તો બળવો ની વ ૃદ્ધદ્ધ ના ર્ાત ? ના, તે િક્ટ્ત તે જ ોત દતો પુસ્ક્ષ્ટ આપી કે ઈશ્વર સામે

શેતાનના આરોપો કરે છે . જો ઈશ્વર શેતાનનો નાશ કરે , તો ખબ જ કૃત્ય કરશે કોઈ સાથે ખાલી આિશગ
બનાવવાની સ્વતાંિતાને નકારી છે આ વસવાય બીજુ ાં કાંઈક છે . ોવુ ાં જોઈએ આપણા બાઇબલના
અધ્યયનમાાં સતત, પુરાવાના વજનમાાં બતાવે છે કે દે વતપતા કિી નાશ કરતો નથી - પાપ કરે છે .
શેતાન છે વટે નાશ પામે છે . આ વવનાશ તરફ ર્ી આવશે ન ીં, પરાં ત ુ શેતાનના પોતાના પાપથી:
વળી ય ોવાન ું વચન મારી પાસે આવ્્ ું કે,હે મનષ્યપત્ર ,ટર ના રાજા સબુંધી એક પરજજયો
ગાઈને તેને કહે કે,પ્રભ યહોવા કહે છે કે , ત ું જ્ઞાનપણથ ને સાવગે સ ુંદર હોઈને માપ પરું કરે છે .ત ું દે વની
એદન વાડીમાું હતો; ત ું સવણથજદડત સવથ પ્રકારના મલ્યવાન રત્નો,એટલે
માણેક,પોખરાજ,હીરા,પીરોજ,ગોમેદ,યાસપીસ, નીલમણી, લલલમલણ તર્ા અગ્ગ્નમણી ર્ી આભતિત
હતો;તારી ખુંજરીઓ તર્ા વાુંસળીઓની કારીગરી તારામાું હતી;તારી ઉત્પતિ ને દદવસે તેઓને તૈયાર
કરવામાું આવ્યા.ત ું આચ્છાદન કરનાર અલભિીકત કરૂબ હતો; મેં તને દે વના પતવત્ર પવથત પર સ્ર્ાપયો ;
ત ું અગ્ગ્ન ના પથ્ર્રો માું આમતેમ ફયો.
તારી ઉત્પતતના દદવસ ર્ી ,તારા માું દરાચાર માલમ પડયો ત્યાું સધી,તારા આચરણ સુંપણથ
હતા.તારા પષ્કળ વેપારને લીધે તારું અંતઃકરણ અન્યાયર્ી ભરપર ર્્ ું,ને તે પાપ ક્થ છે ;માટે મેં તને
ભ્રષ્ટ ગણીને દે વના પવથત પરર્ી ફેંકી દીધો છે ;અને ,હે આચ્છાદન કરનાર કરૂબ, અગ્ગ્નના પથ્ર્રો માુંર્ી
મેં ટેરો તવનાશ કયો છે .તારા સૌંદયથ ને લીધે તારું મન ગતવિષ્ઠ ર્્,ું તારા વૈભવ ને લીધે તે તારી બદ્ધિ
ભ્રષ્ટ કરી છે ; મેં તને જમીનદોસ્ત કયો છે , રાજાઓ તને જએ માટે મેં તેઓની આગળ તને ખડો કયો
છે .તારા પષ્કળ અન્યાય ર્ી ,તારા વેપારમાું દગો કરીને ,તે તારા શિસ્ર્ાનોને ભ્રષ્ટ કયાથ છે ; એ માટે મેં
તારા માું અગ્ગ્ન પ્રગટાવ્યો છે , તેણે તને ભસ્મ કયો છે , ને તારા સવથ પ્રેક્ષકોની નજરમાું મેં પ ૃથ્વી પર
તને ભસ્મ કરી નાખ્યો છે . જે પ્રજાઓ તને ઓળખે છે તે સવથ તારે તવશે તવસ્મય પામશે ; ત ું ત્રાસરૂપ
ર્યો છે ,ત ું સદાને માટે નષ્ટ ર્શે.( હઝકીયેલ ૨૮:૧૧-૧૯)

રે તેજસ્વી તારા,પ્રભાત ના પત્ર,ત ું ઊંચે આકાશમાુંર્ી કેમ પડયો છે ! બીજી પ્રજાઓને નીચે
પાડનાર,ત ું કાપી નુંખાઈ ને ભોંયભેગો કેમ ર્યો છે ! તે તારા હૃદય માું કહ્ ું હત ું કે,હ ું આકાશો પર ચઢીસ,
ને હ ું દે વના તારાઓ કરતા માર રાજ્યાસન ઊંચ ું રાખીશ; હ ું છે ક ઉિરના છે ડામાું, સભાના પવથત પર
બેસીશ; (યશાયા ૧૪:૧૨-૧૪).
લતસફર જે શેતાન કહેવાય છે તે ભોંયભેગો કરવા માું આવ્યો કેમ કે તેણે પોતાના મન માું
અલભમાન આણ્ ું,અને પોતાને ઉંચે કરવા ચાહ્,ું પરું ત પ્રભ ઈસ એ પોતાના તશષ્યો શીખવ્્ ું કે,”અને જે
કોઈ પોતાને નીચો કરશે,તે નીચો કરાશે; અને જે કોઈ પોતાને નીચો કરશે,તે ઊંચો કરાશે.”(માથી
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૨૩:૧૨).લતસફર પોતાના તવચારો માું તે આ બાબતો લાવે છે કે,”હ ું પોતાને દે વ કરતા ઊંચો કરીશ”તેણે
સત્ય સ્વીકા્ું નહીં કે ફક્ત દે વ એકલોજ મહાન છે તેણે દે વ ની જગ્યા લેવાન ું ચાહ્,ું તેને કોઈ રસ ન
હતો કે તે દે વની મહાનતા ને પ્રગટ કરે (જેઓ દે વના સ્વરૂપ માું ઉત્પન્ન કરાયા છે )તેઓ દે વની મહાનતા
તેમજ તેના સદગણો પ્રગટ કરે છે , પરું ત લતસફરે તેવ ું ચાહ્ ું નહીં.
અહીં ,જોવા મળે છે કે ફકત ઈશ્વર તપતા તવશે વ્યક્ત કરે લા તવચારો જે આપણ ને
લતસફર અને તેના અગ્સ્તત્વ માું આવવાના કારણો જે શેતાન ના સ્વાર્ી સ્વભાવ ના કારણે શેતાન ના
મનમાું સ્વાર્થ ના તવચારો આવ્યા.
“પછી આકાશમાું લડાઈ જાગી; તમખાયેલ તર્ા તેના દતો અજગર ની સાર્ે લડયા; અને અજગર
તર્ા તેના દતો પણ લડયા; તોપણ તેઓ તેમને જીત્યા નહીં ,ને તેઓને આકાશ માું ફરી સ્ર્ાન મળ્્ ું
નહીં.તે મોટા અજગરને બહાર નાખી દે વામાું આવ્યો,એટલે તે જનો સપથ જે દષ્ટત્મા તર્ા શેતાન કહેવાય
છે , જે આખા જગત ને ભમાવે છે , તેને પ ૃથ્વી પર નાખી દે વામાું આવ્યો; અને તેની સાર્ે તેના દતો ને
પણ નાખી દે વામાું આવ્યા.પ્રકટિકરણ ૧૨:૭-૯
આ ફકરો આ વાતની સાલબતી છે કે સ્વગથ માું શેતાન જે લડાઈ ચાલ કરી અને છે તરતપિંડી ન ું
કામ ની શરૂઆત કરી,આજે પણ આ પ ૃથ્વી પર કોઈક ખણા માું તે કાયથ કરી રહ્યો છે અને” આખા જગત
ને ભમાવે છે .”

તેણે તેઓને કહ્ ું કે,મેં શેતાનને વીજળીની પેઠે આકાશર્ી પડેલો જોયો..(લક ૧૦:૧૮)
અહીં લિસ્ત શેતાન ની વફાદારીર્ી બળવો અને પતન ની વાત કરે છે .
કેમ કે ,અમે જગત ની ,દતો ની તર્ા માણસો ની નજરે તમાશા ના જેવા ર્ાય છીએ.
૧ કોંરીથી ૪:૯
તે બાબતો પ્રતસિ કરીને તેઓ એ પોતાની જ નહીં પણ તમારી સેવા કરી હતી ,એવ ું તેઓને પ્રગટ
કરવા માું આવ્્ ું હત ું; તે બાબતો ના સમાચાર આકાશમાુંર્ી મોકલેલા પતવત્ર આત્મા ની સહાયર્ી
જેઓએ તમને સવાતાથ પ્રગટ કરી તેઓની મારફતે તમને હમણાું જણાવવામાું આવ્યા; તે બાબતો ની
તનરીક્ષા કરવાની ઈચ્છા દતો પણ રાખે છે .

૧ પિત્તર ૧:૧૨.
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ચોરી કરવા ,મારી નાખવા તર્ા નાશ કરવા તસવાય બીજી કોઈ
મતલબ ર્ી ચોર આવતો નર્ી.તેઓને જીવન મળે ,અને તે
પષ્કળ મળે ,માટે હ ું આવ્યો છું.
-ઈશ લિસ્ત (યોહન ૧૦:૧૦)
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૮
નાશ કરનાર સપણ

ઈશ્વર તપતા એ મોકલેલા અનર્ો તમસર દે શ પર તમસરી લોકો ના ફક્ત તવનાશ ને માટે ન હતા
પરું ત તે પાછળ પણ ઈશ્વરે કુંઈક ઈરાદા રાખ્યા હતા .અહીં બાઇબલ ને અર્થઘટન કોઈ બીજી અન્ય રીત
નર્ી આપણે અગાઉ જોય ગયા તે વચનોને યાદ કરીએ.”કેમ કે મારા તવચારો તે તમારા તવચારો
નર્ી,તેમ તમારા માગો તે મારા માગો નર્ી,એમ યહોવા કહે છે .”

યશાયા ૫૫:૮.

મસા ને દે વે પ્રર્મ ર્ી જ નીવડી લીધો હતો,ઈઝરાયેલી લોકો ની આગેવાની કરવા તેમજ
તમસર ની ગલામી માુંર્ી સ્વતુંત્ર કરવા માટે,મસાએ ફારૂન રાજા ની સામે જવાન ું હત ું ચેતવણી આપવા
ને માટે જે અનર્ો તમસર પર આવનાર હતા સાર્ે,જ્યારે પરમેશ્વર મસા ને અરણય માું મળ્યા ત્યારે
તેમણે મસાને એક પાઠ શીખવ્યો કે,મસાએ તર્ા હરને સનાય આવતા ફારૂન રાજા ની સામે જઇ ઉભા
રહેવ ું પડશે,તે એવ ું જણાવે છે કે આ જગત ન ું સુંચાલન કરનાર પરમેશ્વર ન ું શ કાયથ છે આવનાર સમય
અને પદરગ્સ્ર્તત ઓ માું.

અને યહોવાએ તેને કહ્ ું કે, તારા હાર્માું એ શ ું છે ? અને તેણે કહ્ ું કે ,લાકડી.અને તેણે તેને કહ્ ું
કે,તે ભતમ પર નાખ. અને તેણે તે ભતમ પર નાખી,એટલે તે સપથ ર્ઈ ગઈ;અને મસા તેની આગળર્ી
નાઠો.અને યહોવાએ મસાને કહ્ ું કે,તારો હાર્ લાુંબો કરીને તેની પછ
ું ડી પકડ;(અને તેણે પોતાનો હાર્
લાુંબો કરીને તે પકડયો,એટલે તે તેના હાર્માું લાકડી ર્ઈ ગયો;) (પનર્ગ મન ૪:૨-૪)
અને યહોવાનો િોધ મસા ઉપર સળગી ઉઠયો,ને તેણે કહ્ ું કે,હારન લેવી તારો ભાઈ છે કે નહીં
?હ ું જાણ ું છું કે તે બોલવામાું હોતશયાર છે .અને વળી જો ,તે તને મળવા સામો આવે છે ; તે તને જોઈને
પોતાના મન માું હિથ પામશે. અને તે તારી વતી લોકોની સાર્ે બોલશે; અને તે જ તને મખ રૂપ ર્શે ,ને
ત ું તેને સારું દે વને ઠેકાણે ર્શે.અને આ લાકડી તારા હાર્માું ત ું લે,ને તે વડે ત ું લચહ્નનો કરી બતાવ.
(પનર્ગ મન ૪:૪,૧૬-૧૭)

મસાએ દે વ નો પ્રતતતનતધ તરીકે ફારૂન રાજા પાસે જવાન ું હત ું, ઈશ્વર તપતા નો જે હેત હતો
તેનો તે એક ઉિમ દાખલો હતો ;અને તે ખરો નાશકરનાર છે તેના સામથ્યથ ને ઓળખાણ કરાવે
છે .જ્યારે મસા દે વનો પ્રતતતનતધ તરીકે પોતાની લાકડી પોતાને હાર્ે લીધી તે એવ ું દશાથવે છે કે સવથ
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પ્રકૃતત ન ું સુંચાલન દે વના હાર્ માું છે . અને જ્યાું સધી પ્રકૃતત ન ું સુંચાલન દે વ નૉ રક્ષણ કફનાર હાર્
દે વ પાછો ન લઈ લે, ત્યાું સધી દે વ ની મરજી વગર કોઈ પણ હાની તમસર દે શ પર આવશે નહીં,જ્યારે
મસાએ પોતાની લાકડી નીચે ફેંકી તો તે સપથ બની ગઈ,જે શેતાન અને નાશ ને દશાથવે છે .અને તે હવે
એવ ું દશાથવે છે કે જે ઈશ્વર ના હાર્ માું પ્રકૃતત ન ું સુંચાલન હત ું તે સુંપણથ રીતે શેતાન ના હાર્ માું છે જે
તવનાશ કરનાર છે .

મસાના સમયના સેંકડો વિથ પહેલાું અને જોસેફ (જેને તેના સાવકા ભાઈઓએ ગલામીમાું વેચી
દીધો હતો) ફારોના ખલેલ પહોંચાડનારા સ્વપનોન ું અર્થઘટન કયાથ પછી, ઇઝરાયલના બાળકો માટે વધ
સારી વ્યવસ્ર્ા હતી. ફારોએ જોસેફને પ્રબોધક સ્વપનોન ું અર્થઘટન કરવા અને સાત વિથના દષ્કાળ માટે
રાષ્રને તૈયાર કરવામાું તેની દરું દેશી માટે સન્માન અને આદરના સ્ર્ળે ઉન્નત કયો. જોસેફના પદરવારન ું
ઉષ્માભ્ું સ્વાગત કરવામાું આવ્્ ું હત ું. ઇજજપતવાસીઓએ જોસેફ અને તેમણે જે ભગવાનની પજા કરી
હતી તેના માટે તેમની પ્રશુંસા દશાથવી હતી. ઈશ્વર દે શને સમ ૃિ આશીવાથદ આપી શક્ા. જોસેફના
મ ૃત્્ના ઘણા વિો પછી, ઇજજપતવાસીઓ તેના અને તેના ભગવાન તવશે ભલી ગયા અને ઇઝરાયલના
બાળકોના ગલામ બનાવ્યા જેઓ સમ ૃિ ર્યા હતા અને જમીનમાું અનેકગણો વધારો કયો હતો.
ઇજજપતવાસીઓ તેમના કાયો દ્વારા સુંદેશો મોકલી રહ્યા હતા કે તેઓ ઈશ્વરની હાજરીની ઇચ્છા રાખતા
નર્ી. તેમના પોતાના દે વતાઓ હતા અને તેઓ તેમના ગલામોના ભગવાનને સ્વીકારવા માુંગતા ન
હતા. ઈશ્વર હવે આશીવાથદ અને રક્ષણન ું સુંપણથ માપ ચાલ રાખી શક્ો ન હતો અને સાર્ે સાર્ે
ઇજજપતવાસીઓને તેનાર્ી અલગ ર્વાની સ્વતુંત્રતા પણ આપી શક્ો ન હતો.

જો તલેર્ શરૂ થયા પછી કોઈ પણ સમયે, િારો તેના ઉદ્ધત માર્ગથી િયો ોત અને ઇર્રાયલીઓને જવા
િે ત, તો ભર્વાને િરીથી કુિરતની શક્ક્ટ્તઓ પર કબજો મેળવી લીિો ોત, અને

તલેર્નો અંત આવી ર્યો ોત. ત્જદ્દી શાસકે આવુ ાં ન કર્ુું અને ઇત્જતત બરબાિ થઈ ર્ર્ુ.ાં ઇત્જતતના
તલેર્માાં ઈશ્વરની ભવમકા ત્યારે સ્પષ્ટ થાય છે જ્યારે આપણે સખળયા અને સપગમાાં ભર્વાને આપેલા
પ્રતીકાત્મક સાંિેશને ધ્યાનમાાં કરીએ છીએ.
ે કરવા માટે વિારાનો ટેકો ૧
કુિરતી તત્વો દ્વારા વવનાશના આરોપોમાાંથી ઈશ્વરને વનિોષ જા ર
રાજાઓના પુસ્તકમાાં જોવા મળે છે . તેમના માંિાલયના નીચલા તબક્કે પ્રબોિક એખલર્ા રાણી
જેર્ેબેલની ગુિામાાં છપાયેલો તો, જેણે તેના જીવને જોખમમાાં મક્યો તો. ઈશ્વર તેના ભાર્ી ર્યેલા
પ્રબોિક પાસે આવ્યો:
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અને તેણે તેને કહ્ુ,ાં એખલયા, તુ ાં અ ીં શુ ાં કરે છે ? અને તેમણે કહ્ુ,ાં મને યજમાનોના પ્રભુ િે વ માટે ખબ
ઈષાગ થઈ છે : કારણ કે ઇર્રાયલના બાળકોએ તમારી કરારછોડી િીિો છે , પાતળી વેિીઓ નીચે િેંકી
િીિી છે અને તલવારથી તારા પ્રબોિકોને મારી નાખ્યા છે ; અને હ,ુ ાં હુ ાં પણ િક્ટ્ત, બાકી છાં; અને તેઓ
મારુાં જીવન શોિે છે , તેને લઈ જવા માટે. અને તેણે કહ્ુ,ાં આર્ળ વિો અને પ્રભુ ની સામે પવગત પર
ઊભા ર ો. અને જુઓ, પ્રભુ ત્યાાંથી પસાર થયા, અને એક મ ાન અને તીવ્ર પવન પવગતો ભાડે લે છે ,
અને પ્રભુ સમક્ષ ખડકોના ટુકડાઓમાાં બ્રેક લર્ાવે છે ; પરાં ત ુ પ્રભુ પવનમાાં ન તા: અને પવન પછી
ભકાંપ; પરાં ત ુ પ્રભુ ભકાંપમાાં ન તા: અને ભકાંપ પછી આર્; પણ પ્રભુ અક્ગનમાાં ન ોતા: અને આર્ પછી
જી પણ નાનો અવાજ તો. (૧ દકિંગસ ૧૯:૯–૧૨,)

આપણો સૌમ્ય ઈશ્વર જી પણ નાના અવાજમાાં સૌથી વધુ
અવાજે બોલે છે .
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અર્બ ની કેદ

અર્ુબ પુસ્તક દુ:ખ અને વવનાશના કૃત્યોમાાં શેતાનની ભવમકાનો સ્પષ્ટ પુરાવો પ્રિાન કરે છે .
તે આપણને ઈશ્વર અને દુષ્ટતાકાતવછચેની આધ્યાત્ત્મક લડાઈની પડિા પાછળની ર્લક પણ આપે છે .
ર્ણના, "એક સાંપણગ અને સીિો માણસ" (ર્ણના ૧:૮), આ આધ્યાત્ત્મક લડાઈના એક નાજુક વળાાંક પર
પોતાને તીવ્ર િોસિાયરમાાં િસાયેલી જોવા મળી:

વે એક દિવસ એવો તો કે ઈશ્વર ના પુિો પ્રભુ સમક્ષ પોતાની જાતને રજ કરવા આવ્યા અને
શેતાન પણ તેમની વછચે આવ્યો. પ્રભુએ શેતાનને કહ્ુ,ાં તુ ાં ક્યા થી આવે છે ? પછી શેતાને પ્રભુને જવાબ
આતયો અને કહ્ુ,ાં પ ૃથ્વી પર જવા-િરવાથી અને તેમાાં ઉપર નીચે ચાલવાથી. પ્રભુએ શેતાનને કહ્ુ,ાં "તમે
મારા સેવકની પ્રામાખણકતા જોઈ, કે પ ૃથ્વી પર તેમના જેવુ ાં કોઈ નથી, એક સાંપણગ અને સીિો માણસ છે ,
જે ઈશ્વરથી ડરતો ોય છે અને દુષ્ટતાને ટાળે છે ? પછી શેતાને પ્રભુને જવાબ આતયો અને કહ્ુ,ાં િોથ
ે
જોબ ભર્વાનથી ડરે છે ? શુ ાં તમે તેના વવશે અને તેના ઘર વવશે અને તે િરે ક બાજુના બિા વવશે જ
બનાવ્યો નથી? તમે તેના ાથના કામને આશીવાગિ આતયા છે , અને જમીનમાાં તેનો પિાથગ વિારવામાાં
ે ા પર થને
આવે છે પણ વે પાતળો ાથ મકો, અને તે જે કાંઈ છે તેને સ્પશગ કરો, અને તે તમારા ચ ર
શાપ આપશે. પ્રભુએ શેતાનને કહ્ુ,ાં જુઓ, તે જે છે તે બધુ ાં જ તારી શક્ક્ટ્તમાાં છે . િક્ટ્ત પોતાની જાત પર
પાતળો ાથ ન મક્યો. તેથી શેતાન પ્રભુની ાજરીમાાંથી આર્ળ વધ્યો. (ર્ણના ૧:૬–૧૨).
શેતાન તરત જ પોતાના પુિો અને પુિીઓ સદ ત જોબ પાસે જે કાંઈ તુ ાં તેનો નાશ કરવા નીકળ્યો.
વવનાશમાાં કે ત્યાર પછી શેતાને દુશ્મન ના વવિો "સબીન્સ" (કલમ ૧૫) અને "િ કેસ્ક્પડયન્સ" (વવ. 17),
"ભર્વાનની આર્નો ઉપયોર્ કયો... સ્વર્ગમાાંથી" (કલમ. ૧૬), અને "રણમાાંથી એક મ ાન પવન"

જોકે ર્ણનાના પુસ્તકમાાં એ સ્પષ્ટ થાય છે કે વવનાશક કોણ છે , ઘણા વાચકો જી પણ અર્ુબ ની
પીડાથી પરે શાન છે કારણ કે ભલથી એવુ ાં માનવામાાં આવે છે કે ઈશ્વર વપતા શેતાનને સેવાથી પીડાવા િે
છે . વવચાર એ છે કે ઈશ્વર સવગશક્ક્ટ્તમાન ોવાથી તેણે શેતાનના અર્ુબ પરના હમ
ુ લાને અટકાવવો
જોઈતો તો. જો કે, ઈશ્વરની સિા ક્યારે ય સાંબવાં િત મુદ્દો િાવ પર ન તો; ઈશ્વરના શાસનના વસદ્ધાાંતો
ે ે - શુ ાં ઈશ્વર તેના બુદ્ધદ્ધશાળી રચાયેલા મનુષ્યોને સ્વતાંિતા
વવશે તે મ
ાં ેશાાં રહ્ુાં છે અને મ
ાં ેશાાં ર શ
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ાં ત છે કે તે નથી? સ્વતાંિતા, સ્વતાંિતા ોવી જોઈએ, તે અપદરવતગનીય ોવી જોઈએ;
એટલે કે તે અવવચખલત છે અને તેને યાિ કરી શકાતુ ાં નથી - સાંજોર્ોની પરવા કયાગ વવના.
સેવા કાયગ ના દકસ્સામાાં, આ ઉપરાાંત, ઈશ્વરની પ્રવતષ્ઠા ઉપરાાંત બીજુ ાં કાંઈક િાવ પર તુ ાં - આપણો ગ્ર .
ે ળના પ્રિે શ)ને પોતાના સાવગભૌમ રાજ્ય તરીકે કબજે કરવાની
શેતાન આપણા વવશ્વ (દુશ્મનના કબજા ઠ
વ્ર્ રચના ઘડી રહ્યો તો: "અને પ્રભુએ શેતાનને કહ્ુ,ાં તમે ક્યારે આવ્યા છો? પછી શેતાને પ્રભુને જવાબ
આતયો અને કહ્ુ,ાં પ ૃથ્વી પર જવા-િરવાથી અને તેમાાં ઉપર નીચે ચાલવાથી" (ર્ણના ૧:૭).
જો આપણે વવચારપવગક રે ખાઓ વછચે વાાંચવાની સ્વતાંિતા લઈએ તો શેતાન આવશ્યકરીતે ઈશ્વરને
ે ો તો, "હુ ાં આખી પ ૃથ્વી પર િરતો રહ્યો છાં અને એવુ ાં લાર્ે છે કે મને મારા ત
ે ુ માટે સવગસમ
ક ત
ાં વતથી
ટેકો છે ; હુ ાં પ ૃથ્વી પર સાંપણગ શાસન કરવાનો મારો અવિકાર માનુ ાં છાં." એ પછીના સમગ્ર નાટક
િરવમયાન ઈશ્વર (આભારી છે કે) શેતાનકરતાાં એક ડર્લુાં આર્ળ રહ્યો - ઈશ્વર તેના વવશ્વાસુ સેવકને
ઓળખતો તો. બાઇબલમાાં નોંિાયેલા બીજા સૌથી દુષ્ટ શેતાની હમ
ુ લાનો ભોર્ બનવા છતાાં સેવા
ઈશ્વર પ્રત્યે વિાિાર ર ી. અંતે, ઈશ્વરે અર્ુબ નુ ાં જીવન સાચવી રાખ્ર્ુ ાં અને "અર્ુબ ની કેિ િેરવી, જ્યારે
તેણે તેના વમિો માટે પ્રાથગના કરી" (અર્ુબ ૪૨:૧૦), જે ખરે ખર અર્ુબ કરતાાં વધુ જોખમી ક્સ્થવતમાાં તા
- તેઓ િે વ વપતા ને જાણતા ન તા.
ે ી
ર્ણના નુ ાં પુસ્તક આપણને ઈશ્વર અને અંિકારની શક્ક્ટ્તઓ વછચે આજે પણ ચાલુ ર લ
આધ્યાત્ત્મક લડાઈની સમજ આપે છે . જ્યારે આપણે ઈશ્વર ને સ્પષ્ટ રીતે જોતી બહવુ વિ મુક્ટ્ત
ઇછછાઓની અસમજ્ય જદટલ દિયાપ્રવતદિયાની કપપના કરી શકીએ છીએ, ત્યારે આપણે તેનો સામનો
ે ા પડકારની વ્યાપકતાની પ્રશાંસા કરવાનુ ાં શરૂ કરીશુ ાં
કરી ર લ

બુદ્ધદ્ધશાળી સ્તી તરીકે આપણે આપણી દુવનયામાાં એકલા નથી. આપણી સાથે અસાંખ્ય
ેં ે છે - શેતાન અને તેના પડી ર્યેલા દતોની સેના. આપણા
આધ્યાત્ત્મક સ્તીઓ આપણી જગયા વ ચ
વ્યક્ક્ટ્તર્ત સ્વાથી સ્વભાવઅને રાક્ષસી સાંસ્થાઓને જોતાાં, આપણી પ ૃથ્વી િૈ વનક િોરણે સ્વ-કેસ્ક્ન્િત મુક્ટ્ત
ઇછછાઓની અનેક અથડામણોનો તબક્કો છે . આપણા માટે ખાસ કરીને એ સમજવુ ાં મુશ્કેલ છે કે શેતાન
અને તેની રાક્ષસી સેના ઈશ્વરને કેવી રીતે અવરોવિત અથવા સ ન કરી શકે છે .

જ્યારે આપણને ખ્યાલ આવે છે કે ઈશ્વર આપણા ગ્ર પરની િરે ક વસ્તુ પર સાંપણગ વનયાંિણ અને
સિા નથી રાખતો ત્યારે તે આપણા માટે અસ્વસ્થ ોઈ શકે છે . જો કે, ઈશ્વરને આપણા વ્યક્ક્ટ્તર્ત
જીવનને વનયાંવિત કરવાની કોઈ ઇછછા નથી, અથવા તે કરવુ ાં તેના સ્વભાવમાાં નથી; તેમણે અમને મુક્ટ્ત
બુદ્ધદ્ધશાળી સ્તી બનવા માટે બનાવ્યા- કઠપતળીઓ ન ીં.
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અર્ુબ ના પુસ્તકની શરૂઆતમાાં, િણ કેન્િીય સ ભાર્ીઓને જોવા માટે લાવવામાાં આવે છે :
ભર્વાન, શેતાન અને અર્ુબ .પુસ્તકના અંતે શેતાનનો નામ થી ઉપલેખ કરવામાાં આવ્યો નથી. ઈશ્વર
ે ે?
સાથેના આ સ્મારક મુકાબલાના વનણાગયક વનષ્કષગ પર તે શા માટે ર્ેર ાજર ર શ

અર્ુબ નુ ાં આખુાં ચાલીસમો પ્રકરણ એક ર સ્યમય પ્રાણી પર કેસ્ક્ન્િત છે જેને ઈશ્વર "લેવવએથન" તરીકે
ઓળખે છે . લેવવએથન શુ ાં છે કે કોણ છે ? શુ ાં બાઇબલ આપણને આ પ્રાણીને ઓળખવામાાં મિિ કરવા
માટે કોઈ કડીઓ પ્રિાન કરે છે ? "એ દિવસે પ્રભુ પોતાની દુ:ખી અને મ ાન અને મજબત તલવારથી
ે ા અજર્રને મારી
વવિંિતા સપગન,ે તે વાાંકેલા સપગને પણ લેવવએથનને સજા કરશે; અને તે સમુિમાાં ર લ
નાખશે" (યશાયા. ૨૭:૧). "વેિક સપગ", "તે વાાંકો સપગ" અને "સમુિમાાં જે અજર્ર છે " તેનો ઉપલેખ કોણ
ે ામાાં આવે છે ,
કરે છે ? "અને મ ાન અજર્રને બ ાર કાઢવામાાં આવ્યો તો, તે વ ૃદ્ધ સપગ, જેને શેતાન ક વ
અને શેતાન, જે સમગ્રને છે તરે છે , દુવનયા: તેને પ ૃથ્વી પર િેંકી િે વામાાં આવ્યો તો, અને તેના દતોને
તેની સાથે કાઢી મકવામાાં આવ્યા તા" (પ્રકટી કરણ ૧૨:૯). ચાલો આ પ્રાણીના વણગનમાાં શેતાની લક્ષણો
જોવા માટે આંખથી અર્ુબ પ્રકરણ ૪૧ ની તપાસ કરીએ:

શુ ાં તમે હક થી લેવવઆથન િોરી શકતા નથી? અથવા તેની જીભ એક િોરડા સાથે જે તમે
વનરાશ કરો છો? શુ ાં તમે તેના નાકમાાં હક મકી શકો છો? અથવા કાાંટાથી તેના જડબાને બોર કયો? શુ ાં તે
આથમ્યા વવના ઘણા સલ્તલકેશન કરશે? શુ ાં તે આના માટે નરમ શબ્િો બોલશે? શુ ાં તે થીસાથે કરાર
કરશે? તમે તેને મ
ાં ેશ માટે નોકર માટે લઈ જાઓ છો? તમે તેની સાથે પક્ષીની જેમ રમો છો? અથવા
તમે તેને તારી કુમાદરકાઓ માટે બાાંિશો? શુ ાં સાથીઓ તેની ભોજન સમારાં ભ બનાવશે? શુ ાં તેઓ તેને
વેપારીઓમાાં ભાર્ આપશે? શુ ાં તમે તેની ત્વચાને કાાંટાળા લોખાંડથી ભરી શકતા નથી? કે માછલીના
ભાલા સાથે તેન ુ ાં માથુ?ાં તેના પર પાતળો ાથ મકો, ર્ુદ્ધ યાિ રાખો, વે ન ીં કરો. જો, તેની આશા વ્યથગ
છે : શુ ાં તેને જોઈને પણ કોઈને નીચે ઉતારવામાાં આવશે ન ીં? કોઈ પણ એટલુાં ભયાંકર નથી કે તેને
ઉશ્કેરવાની દ િંમત કરે છે : પછી કોણ મારી સામે ઉભા ર ી શકે છે ? કોણે મને અટકાવ્યો, કે મારે તેને
ચકવવો જોઈએ? જે કાંઈ પણ આખા સ્વર્ગની નીચે છે તે મારુાં છે . હુ ાં તેના ભાર્ો, તેની શક્ક્ટ્ત કે તેના
ે ો કોણ શોિી શકે છે ? અથવા તેની ડબલ બ્રીડલ
આવતા પ્રમાણને છપાવીશ ન ીં. તેના કપડાનો ચ ર
ે ાના િરવાજા કોણ ખોલી શકે? તેના િાાંત ભયાંકર છે . તેના
સાથે તેની પાસે કોણ આવી શકે? તેના ચ ર
માપિાં ડો તેન ુ ાં ર્ૌરવ છે , નજીકની મ ોર ની જેમ સાથે ચપ ર ો. એક બીજાની એટલી નજીક છે કે તેમની
વછચે કોઈ વા આવી શકતી નથી. તેઓ એકબીજા સાથે જોડાય છે , તેઓ સાથે ર ે છે , કે તેમને સુિર
ાં
કરી શકાતા નથી. તેની નીવસિંર્દ્વારા ળવી ડોથ ચમક, અને તેની આંખો સવારની પાાંપણો જેવી છે . તેના
મોઢામાાંથી િીવા સળર્ાવવા જાય છે , અને આર્ના તણખા બ ાર નીકળી જાય છે . બ ાર તેના
નસકોરામાાંથી એક ટપકતા વાસણ અથવા કેપરોનની જેમ ધુમાડો નીકળે છે . તેના શ્વાસમાાં કોલસા નો
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ઉપયોર્ થાય છે અને તેના મોઢામાાંથી જ્યોત બ ાર નીકળે છે . તેની ર્રિનમાાં સૌથી વધુ તાકાત ર ે
છે , અને દુ:ખ તેની સામે આનાંિમાાં િેરવાઈ જાય છે . તેના માાંસના ટુકડાઓ એક સાથે જોડાય છે : તે
પોતાની જાતમાાં મક્કમ છે ; તેમને ખસેડી શકાતા નથી. તેન ુ ાં હૃિય પથ્થર જેટલુાં મક્કમ છે ; ા, નેથર
વમલસ્ટોનના ટુકડા જેટલુાં સખત. જ્યારે તે પોતાની જાતને ઉછે રે છે , ત્યારે શક્ક્ટ્તશાળી ડરે છે : તટવાના
કારણે તેઓ પોતાને શુદ્ધ કરે છે તેના નસકોરામાાંથી એક ટપકતા વાસણ અથવા કેપરોનની જેમ ધુમાડો
નીકળે છે . તેના શ્વાસમાાં કોલસા નો ઉપયોર્ થાય છે અને તેના મોઢામાાંથી જ્યોત બ ાર નીકળે છે . તેની
ર્રિનમાાં સૌથી વધુ તાકાત ર ે છે , અને દુ:ખ તેની સામે આનાંિમાાં િેરવાઈ જાય છે . તેના માાંસના
ટુકડાઓ એક સાથે જોડાય છે : તે પોતાની જાતમાાં મક્કમ છે ; તેમને ખસેડી શકાતા નથી. તેન ુ ાં હૃિય
પથ્થર જેટલુાં મક્કમ છે ; ા, નેથર વમલસ્ટોનના ટુકડા જેટલુાં સખત. જ્યારે તે પોતાની જાતને ઉછે રે છે ,
ત્યારે શક્ક્ટ્તશાળી ડરે છે : તટવાના કારણે તેઓ પોતાને શુદ્ધ કરે છે

ે રજીઓન. તે લોખાંડને સ્રો
તેની સામે જે તલવાર પાથરી તી તે પકડી શકતી નથી: ભાલો, ડાટગ , કે બ
તરીકે માન આપે છે , અને વપિળ સડેલા લાકડા તરીકે. તીર તેને ભાર્ી શકતુ ાં નથી: તેની સાથે
ર્ોિણના પથ્થરો ને પરાળમાાં િેરવવામાાં આવે છે . ડાટ્ગ સને પરાળ તરીકે ર્ણવામાાં આવે છે : તે ભાલાના
ધ્રુજતા સે છે . તીક્ષ્ણ પથ્થરો તેની નીચે છે : તે તીક્ષ્ણ અણીિાર વસ્તુઓ ને કાિવ પર િેલાવે છે . તે
વાસણની જેમ ઉકાળવા માટે ઊંડો બનાવે છે : તે સમુિને મલમના વાસણની જેમ બનાવે છે . તે તેની
પાછળ ચમકવાનો માર્ગ બનાવે છે ; કોઈ પણ વ્યક્ક્ટ્ત ઊંડાણને ોરી માનશે. પ ૃથ્વી પર તેની જેમ નથી,
જે ભય વવના બનાવવામાાં આવે છે . તે બિી ઊંચી બાબતોને જોતો તો: તે ર્ૌરવના બિા બાળકો પર
રાજા છે . (અર્ુબ ૪૧)

ઈશ્વર આ પ્રકરણમાાં પ્રતીકાત્મક ભાષાનો ઉપયોર્ દુશ્મનને એટલો શક્ક્ટ્તશાળી અને
સ ાનુભવતથી વાંખચત વણગવવા માટે કરે છે કે આપણે આ વવરોિી સામે જાતે લડવા માટે શક્ક્ટ્ત ીન
છીએ. ઈશ્વર કપપનાકરી શકાય તેવા સૌથી પ્રચાંડ દુશ્મન સાથે તીવ્ર સાંઘષગમાાં વ્યસ્ત છે , તેમ છતાાં ઈશ્વર
કોઈ પણ સમયે અથવા કોઈ પણ સાંજોર્ોમાાં બળનો ઉપયોર્ કયાગ વવના આપણા વતી આ લડાઈ
લડવા માટે સાંપણગપણે પ્રવતબદ્ધ છે .
શેતાને ઈશ્વરને પોતે જ િે ખાયો છે : ગુસ્સે, બિલો લેનાર,માિ ન કરી શકાય તેવા, બળવાન, કાનની,
ન્યાયી અને ચોક્કસ, જ્યારે સાથે સાથે, તે આપણને "િે વદત" તરીકે િે ખાય છે પ્રકાશનો અથગ " (૨ કોર
૧૧:૧૪) પરાં ત ુ ઈશ્વર સ્પષ્ટ રીતે જુએ છે કે આપણે જે જોઈ શકતા નથી - છે તરનાર તેની સ્તકલામાાં
કેટલો કુશળ છે .
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ઈશ્વરના વવરોિીના આ પ્રતીકાત્મક વણગનથી, આપણે આપણા િરે ક માટે ઈશ્વરની િૈ વનક
લડાઈવવશે થોડી સમજ મેળવી શકીએ છીએ. જ્યારે શેતાન પવવિ આત્માપ્રત્યે પ્રવતભાવ આપનારાઓને
અવરોિવા અથવા તેનો નાશ કરવાની તાશામાાં તેની મયાગિાઓ વટાવી જાય છે ત્યારે ભર્વાન તેના
બાળકોને નુકસાનના માર્ગમાાંથી દર કરવા માટે સ્તક્ષેપ કરે છે . આમાાંના કેટલાક સ્તક્ષેપો આપણા
માટે સ્પષ્ટ છે , જ્યારે મોટાભાર્ના નથી. પદરણામે, ઈશ્વર આપણી દુવનયામાાં જે પીડા જોઈ રહ્યા છીએ
તેના માટે િરરોજ તેના પર િોષનો ટોપલો ઢોળવાનુ ાં ચાલુ રાખશે. આશા છે કે નોકરીનો અનુભવ
આપણને એ સમજવામાાં મિિ કરશે કે ઈશ્વર િરે ક અકસ્માત, િરે ક આપવિ, િરે ક માાંિર્ી અથવા િરે ક
મ ૃત્ર્ુને રોકી શકતો નથી જ્યારે સાથે સાથે તેના બુદ્ધદ્ધશાળી પ્રાણીઓની મુક્ટ્ત ઇછછાઓનુ ાં સન્માન કરી
શકે છે .
બીજુ ાં કાંઈક એવુ ાં છે જે ભર્વાન સ્પષ્ટ રીતે જુએ છે . માિ એ જ સ્વઅક્સ્તત્વમાાં છે – શેતાન
નથી. શેતાન એક રચાયેલ વ્યક્ક્ટ્ત છે જેણે અવનષ્ટને પસાંિ કર્ુું છે , અને અવનષ્ટ તેના અક્સ્તત્વ માટે
સાંપણગપણે સારા પર વનભગર છે . જ્યારે બ્રહ્ાાંડના તમામ બુદ્ધદ્ધશાળી મનુષ્યો આ સત્યને સમજે છે , ત્યારે
ઈશ્વરની વવશ્વસનીયતા વવશેના ઘટસ્િોટના સાંિભગમાાં, તે દુષ્ટતાના ઉદ્ભવકતાગ શેતાનને આત્મવવનાશ ની
માંજરી આપશે; તેનાથી વધુ ન્યાયી શુ ાં ોઈ શકે?

ત ુાં બીશ મા, કેમ કે હુ ાં તારી સાથે છાં; આમ તેમ જોઇશ મા, કેમ
કે હુ ાં તારો િે વ છાં; મેં તને બળવાન કયો છે ; વળી મેં તને
સ ાય કરી છે ; ,વળી મેં મારા પોતાના ન્યાય ના જમણા ાથ
થી તને પકડી રાખ્યો છે .. —યશાયા ૪૧:૧૦
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૧૦
કેમ આપણે બાઇબલને ખોટી રીતે િાુંચીએ છીએ

બાઇબલ ને ઈશ્વરતરિથી દડક્ટ્ટેશન તરીકે લખવામાાં આવ્ર્ુ ાં ન તુ,ાં "પરાં ત ુ પવવિ ભત દ્વારા પ્રેદરત
કરવામાાં આવેલા ભર્વાનના પવવિ માણસો" (૨ વપિર ૧:૨૧). બાઇબલ પુરુષોએ પોતાના શબ્િોનો
ઉપયોર્ કરીને અને િરે ક વ્યક્ક્ટ્તર્ત લેખકની સાંસ્કૃવત, પ ૃષ્ઠભવમ અને વ્યક્ક્ટ્તત્વના સાંિભગમાાં લખ્ર્ુ ાં તુ.ાં
બાઇબલમાાં એવુ ાં શા માટે િે ખાય છે કે ઈશ્વર વવનાશક છે ? આ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે સૌ
પ્રથમ પ્રાચીન બાઇબલ ભવમની િાવમિક સાંસ્કૃવત પર વવચાર કરવો મિિરૂપ થશે. એક વાત સ્પષ્ટ છે બાઇબલકથાના મુખ્ય પાિો ઇર્રાયલી લોકો મવતિપજાના પ્રભાવથી ઘેરાયેલા તા. મવતિપજાથી દર
ે ાની સાિી ચેતવણીઓ ોવા છતાાં, તેઓ સતત તેમના પડોશીઓની મવતિપજાની પ્રથાઓથી
ર વ
પ્રભાવવત તા. ઇર્રાયલીઓની ઈશ્વર વવશેની સમજ પ્રવતગમાન સાંસ્કૃવતથી વવકૃત થઈ ર્ઈ તી.
ઈશ્વર પોતાની જાતને લોકો સુિી પ ોંચાડવા ની ર્ાંખના કરતો તો. જો કે, તેમના ચાદરત્ર્યનો
ે કરવા માટે તેમને તેનાથી આર્ળ િપાવવા માટે. ઈશ્વર જે લોકો સુિી
મદ મા તેમને સાંપણગપણે જા ર
પ ોંચવા માાંર્તો તો તે સ્તર પર ઉતરી આવ્યો અને તેણે આમ કરવા માટે તેમની ભાષા બોલવાની
જરૂર તી. તેઓ પોતાને નષ્ટ કરતા બચાવવા માટે ઇર્રાયલના લોકો સાથેની વાતચીતમાાં ર્ેરસમજ
કરવા તૈયાર તા.
ે ળના લોકોએ એવા િે વતાઓ બનાવ્યા જે
વધુમાાં, પ્રાચીન બાઇબલ ભવમમાાં, રાક્ષસી પ્રભાવ ઠ
દ િંસક અને સરળતાથી ગુસ્સે થયા તા. તેઓ માનતા તા કે તેમને જે આપવિઓ સ ન કરવી પડી તે
આ ગુસ્સે ભરાયેલા િે વતાઓને કારણે થઈ તી. પદરણામે, લોકો તેમના ગુસ્સાને ખુશ કરવા માટે તેમને
બખલિાન લાવ્યા અને તેમના િાવમિક સમારો માાં તેમને નમન કર્ુ.ું
જના કરારમાાં, શેતાનનો પ્રમાણમાાં ઓછો ઉપલેખ કરવામાાં આવ્યો છે , જે આપણી દુવનયામાાં દુ:ખ
અને મ ૃત્ર્ુ માટે ખરે ખર િોષી છે . જો શેતાનને લોકોએ સ ન કરે લી આપવિઓ માટે જવાબિાર તરીકે
ઓળખવામાાં આવ્યો ોત, તો તેમનુ ાં ધ્યાન ભર્વાનને બિલે તેના પર કેસ્ક્ન્િત ોત. ઇર્રાયલીઓ
શેતાનને બીજા િે વતા તરીકે માનતા ોત જેમની કુિરતની શક્ક્ટ્તઓ પર પ્રભાવશાળી શક્ક્ટ્ત તી.
આનાથી તેઓ તેમને બખલિાન આપવા માટે િોરી ર્યા ોત, અને આમ કરવાથી તેઓ ભર્વાનને
બિલે શેતાનની પજા કરતા ોત.
ઈશ્વરે પોતાની જાતને માિ લોકોને મળે લી સારી વસ્તુઓના સ્ત્રોત તરીકે જ ન ીં પરાં ત ુ ખરાબ
વસ્તુઓના સ્ત્રોત તરીકે જોવાની માંજરી આપીને આવુ ાં થતુ ાં અટકાવવાનો પ્રયાસ કયો. ઈશ્વર લોકો વવશે
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વધુ ખચિંવતત તો અને વાસ્તવવક વવનાશકની ઓળખનુ ાં અકાળે અનાવરણ કરવાથી તેમના પર તેની
પોતાની પ્રવતષ્ઠા કરતાાં વધુ ખચિંતા તી. ઈશ્વરની આ વનઃસ્વાથગ સાંવેિના સાથે પણ, લોકોએ જી પણ
મવતિપજા દ્વારા રાક્ષસી સાંસ્થાઓને શ્રદ્ધાાંજખલ આપી તી: "તેઓએ િે વને ન ીં, પરાં ત ુ શેતાનોને બખલિાન
આતર્ુ ાં તુ"ાં (પુન
ાં ગ વનયમ. ૩૨:૧૭).
પ્રાચીન ઇર્રાયલીઓ ઈશ્વરના સૌમ્ય અને પ્રેમાળ ચાદરત્ર્યના સ્પષ્ટ ઘટસ્િોટ માટે તૈયાર ન તા.
જો તે ખરે ખર વનઃસ્વાથગ પ્રેમ ની જેમ તેમની પાસે આવ્યો ોત તો તેઓએ ઈશ્વરને સાંપણગપણે નકારી
કાઢયો ોત. તેઓ એક ભર્વાન ઇછછતા તા જે તેમના માટે લડશે અને તેમના દુશ્મનો સામે દ િંસાનો
ઉપયોર્ કરશે. ઇર્રાયલી લોકો એક એવા ભર્વાન ઇછછતા તા જે પોતાના જેવા ોય. "ઈશ્વરે
પોતાની છબીમાાં મનુષ્ય નુ ાં સર્જન કર્ુું છે "(ઉિપવત ૧:૨૭) એ સત્યસ્વીકારવાને બિલે તેઓએ પોતાની
છબીમાાં ઈશ્વરનુ ાં સર્જન કરવાનો વનિાગર કયો તો. આ આપણને (જો આપણે તેના પર વવચાર કરવા
તૈયાર છીએ) એ સમજવા માટે આપે છે કે માનવજાત મુખ્યત્વે આપણા આજના ર્ુર્િરવમયાન ઈશ્વર
સાથે કેવી રીતે સાંબવાં િત છે .
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૧૧
આપણે ઈશ્વર ને કેમ ગે રસમજ કરીએ છીએ

જ્યારે ભર્વાન આપણી વછચે ચાલતા તા, ત્યારે તેમને માન્યતા ન તી અથવા િાવમિક સ્થાપના
દ્વારા તેન ુ ાં સ્વાર્ત કરવામાાં આવ્ર્ુ ાં ન તુ ાં :
જ્યારે તેઓ બ ાર નીકળી રહ્યા તા, ત્યારે તેઓએ તેની પાસે એક મ ાંગુાં માણસ લાવ્ર્ુ ાં જે માણસને
એક ભત તો. જ્યારે શેતાનને બ ાર કા^^ીી મકવામાાં આવ્યો ત્યારે મર્
ાં ો બોલી ર્યો, અને લોકો
આિયગચદકત થઈને કહ્ુાં કે, ઈસ્રાએલમાાં આટલુાં કિી જોર્ુ ાં ન ોતુ.ાં પરાં ત ુ િરોશીઓએ કહ્ુ,ાં 'તે શેતાનોના
ે ોમાાં અને ર્ામોમાાં િયો, તેમના સભાસ્થાનોમાાં
રાજકુમાર દ્વારા શેતાનોને બ ાર કા .ીે છે . ઈસુ બિાાં શ ર
ઉપિે શ આતયો, અને રાજ્યની સુવાતાગનો ઉપિે શ આતયો, અને લોકોમાાંની િરે ક ખબમારી અને
ખબમારીઓનો ઇલાજ કયો. (માાંથી. – ૯: ૩૨-૩૫)
યશાયા ના નીચેના શબ્િો યોગય રીતે તે લોકોને લાગુ પડે છે જેમણે Jesus ઈસુ પર શેતાન સાથે
જોડાણ કરવાનો આરોપ લર્ાવ્યો “દુ themખ છે , જે દુષ્ટને સારી અને સારી અવનષ્ટ ક ે છે ; જેણે
અંિકારને અંિકારમાાં રાખ્યો, અને અંિકારને અંિકાર આતયો; જેણે મીઠા માટે કડવો અને કડવો માટે
મીઠો! તેમના માટે દુ: ખ કે જેઓ તેમની પોતાની નજરમાાં બુદ્ધદ્ધશાળી છે . ”(યશાયા ૫:૨૦-૨૧).
તે વવશ્વમાાં તો, અને દુવનયા તેના દ્વારા બનાવવામાાં આવી તી, અને વવશ્વ તેને ઓળખતો નથી. તે
તેની પોતાની પાસે આવ્યો, અને તેના પોતાના લોકોએ તેને સ્વીકાયો ન ીં.
(યો ાન ૧:૧૦-૧૧)
આ માર્ગ િક્ટ્ત પ્રાચીન ઇવત ાસનો ઉપલેખ નથી. ભર્વાન un અવવશ્વસનીય, ર્ેરસમજ અને અજાણ્યા
ોવાનુ ાં ચાલુ રાખે છે . િે વ આપણી વ ૃવિને કારણે આપણે િે વ વપતા ને ખોટી રીતે સમજીએ છીએ
ભલથી માનીએ છીએ કે તે આપણી જેમ સ્વ-કેસ્ક્ન્િત છે
પરાં ત ુ પ્રાકૃવતક માણસ ઈશ્વરના આત્માની વસ્તુઓ પ્રાતત કરતો નથી કારણ કે તે તેના માટે મખગતા છે
અથવા તે તેઓને જાણી શકતો નથી, કારણ કે તેઓ આધ્યાત્ત્મક રીતે સમજી શકાય છે . (૧ કોરી. ૨:
૧૪)
બાહ્ય િમગ પ્રત્યે માનવ જાવતનુ ાં આકષગણ છે .
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તેના બિલે આપણે ઈશ્વરના પ્રેમ માટે આપણા સ્વાથગની આપલે કરવાની જરૂર છે . સ્વાથગનો ત્યાર્
કરવાનો વવચાર "કુિરતી માણસ" માટે ખબ જ જોખમી છે . બાહ્ય િમગ ઘણુ ાં સલામત લાર્ે છે , પરાં ત ુ આ
પ્રકારની સલામતી એ એક કપટી ભ્રમણા છે ; બાહ્ય
િમગનો ઉપયોર્ ઘણી વાર ભર્વાનથી છપાવવા માટે થાય છે .
િરોશીઓ પણ ઈસુની પાસે આવીને ઈસુને ઈસુની લાલચો આપીને પછયા, “કોઈ પણ કારણોસર કોઈને
ે ુ માટે તેની પત્નીને દર કરો? અને તેણે જવાબ
પોતાની પત્નીને છોડી િે વ ુ ાં કાયિે સર છે ? િરે ક ત
આતયો અને તેમને કહ્ુ,ાં તમે વાાંછર્ુ ાં નથી, કે તેણે બનાવ્ર્ુ ાં છે શરૂઆતમાાં તેઓએ તેમને પુરુષ અને સ્ત્રી
ે .ે
બનાવ્યા, અને કહ્ુ,ાં આ કારણ માટે માણસ મા અને વપતાને છોડી િે શે અને તેની પત્ની વળર્ી ર શ
અને તેઓ બે - એક િે

શે? તેથી તેઓ વે બાંને નદ , પણ એક િે છે . તેથી ઈશ્વરે જે એક સાથે

જોડ્ુાં છે , તે માણસને અલર્ ન થવા િે . તેઓએ તેને કહ્ુ,ાં “પછી મસાએ શા માટે છૂટાછે ડાની લેખન
આપવાનો આિે શ આતયો?” ઈસુએ તેઓને કહ્ુ,ાં “મસાએ તમારા હૃિયની કઠોરતાને લીિે તમને તમારી
પત્નીઓને ત્યાર્ કરવા સ ન કયાગ તા, પરાં ત ુ શરૂઆતથી એવુ ાં ન ોતુ.ાં (માાંથી. ૧૯: ૩-૮).
જુના કરાર નો મોટાભાર્નો ભાર્ ઈશ્વર ના આવવાના પ્રયત્નોને પ્રવતખબિંખબત કરે છે - સખત
હૃિયવાળા લોકોની નજીક. ઈશ્વર ને ર્ેરસમજણ આપવામાાં આવી છે - શાસ્ત્રના કલમોમાાં જ્યાાં તેમણે
લોકોની ઇછછાને સમાવી તી - લોકો તેમને વનરાશાજનક તરીકે છોડી િે વાને બિલે. આપણે જ છીએ.
જેની પાસે કરુણાનો અભાવ છે , િે વ વપતા નો ન ીં. છતાાં આપણે મ
ાં ેશાાં ખોટી રીતે વાાંચવુ.ાં ઓપડ
ટેસ્ટામેન્ટના વનિગ ય લોકો સાથે ભર્વાનની દિયાપ્રવતદિયા. પદરણામ રૂપે, અમે ભર્વાન પર ગુલામી
અને બહપ
ુ ત્નીત્વને વળર્ી ોવાનો આરોપ લર્ાવીએ છીએ, વવજયના ર્ુદ્ધોને પ્રોત્સાદ ત કરીએ છીએ,
ે કરીએ છીએ. આપણે આ
નરસાં ારનો આિે શ આપીએ છીએ અને કાયિા તોડનારાઓને કડક િાં ડ જા ર
us આક્ષેપો કરીએ છીએ કારણ કે આપણે પ્રાચીન ઇર્રાઇલ સાથેની તેની દિયાપ્રવતદિયામાાં સતત
માનવીય કદઠન હૃિય સાથેની ભર્વાનની મુશ્કેલીને લર્તી સમસ્યાને સમજી શકતા નથી.
ઈસુએ, પ ાડ પરના ઉપિે શમાાં, કાયિાને વિાયો, તેને પ્રેમના કાયિાના આિારે વ્યવ ાદરક
એલ્તલકેશન આપી :
ે ામાાં આવ્ર્ુ ાં તુ ાં કે, 'આંખ માટે આંખ, અને િાાંત માટે િાાંત.' પણ હુ ાં તમને
તમે સાાંભળ્ર્ુ ાં છે કે એવુ ાં ક વ
કહુ ાં છાં કે દુષ્ટ વ્યક્ક્ટ્તનો પ્રવતકાર ન કરો. જો કોઈ તમને જમણા ર્ાલ પર થતપડ મારશે, તો અન્ય ર્ાલ
પણ તેમની તરિ િેરવો. અને જો કોઈ તમને િાવો કરીને તમારો શટગ લેવા માાંર્તો ોય તો તમારો
કોટ પણ સોંપી િો. જો કોઈ તમને એક માઇલ જવા માટે િબાણ કરે છે , તો તેમની સાથે બે માઇલ
ચાલો. જે તમને પછે છે તેને આપો, અને જે તમારી પાસેથી ઉિાર લેવા માાંર્ે છે તેનાથી દર ન
થાઓ.(માાંથી ૫:૩૮-૪૨)
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આ શબ્િોમાાં, ઈસુએ ભર્વાનની સાંપણગ ઇછછા વવષે સમજાવ્ર્ુ ાં - તેનાથી કઠણ હૃિયની લોકોની ઇછછા
પ્રમાણે તેના અનુકલનનો વવરોિ થયો.
ઈસુએ તેઓને કહ્ુ,ાં “જો ભર્વાન તમારા વપતા ોત, તો તમે મને પ્રેમ કરશો કારણ કે હુ ાં આર્ળ વિીને
િે વ પાસેથી આવ્યો છાં; હુ ાં મારી જાતે આવ્યો નથી, પણ તેણે મને મોકપયો. તમે મારી વાણી કેમ સમજી
શકતા નથી? તમે મારા શબ્િને સાાંભળી શકતા નથી. તમે તમારા વપતા શેતાનના છો, અને તમારા
વપતાની ઇછછાઓ તમે કરશો. તે શરૂઆતથી જ ખની તો, અને સત્યમાાં રહ્યો ન ોતો, કારણ કે તેનામાાં
સત્ય નથી. જ્યારે તે જઠ બોલે છે , ત્યારે તે પોતાનુ ાં બોલે છે કારણ કે તે જઠો છે , અને તેનો વપતા છે . હુ ાં
તમને સત્ય કહુ ાં છાં, તેથી તમે મારો વવશ્વાસ કરશો ન ીં. તમારામાાંથી કોણ મને પાપ માટે રાજી કરે છે ?
જો હુ ાં સત્ય કહુ ાં તો તમે મારામાાં વવશ્વાસ કેમ નથી કરતા? તે િે વનો છે જે િે વની વાતો સાાંભળે છે તેથી
તમે તે સાાંભળશો ન ીં, કારણ કે તમે િે વનાાં નથી. પછી યહદિઓએ ઉિર આતયો, અને તેને કહ્ુ,ાં “અમે
ે ુ ાં યોગય નથી કે તુ ાં સમારીન છે અને શેતાન છે ? ' (યો ન ૮: ૪૨-૪૮,)
તને ક વ

ઈસુએ િાવમિક નેતાઓને કહ્ુ,ાં "તમે શેતાન તમારા વપતાના છો.\" તેમના વપતા શેતાન તા કારણ કે
તેઓને શેતાનના ભર્વાનના વવકૃત ખચિને વારસામાાં મળ્ર્ુ ાં છે અને તે ખચિમાાં કોઈપણ િેરિારનો
પ્રવતકાર કયો તો.
અને તેના માથા ઉપર તેના આક્ષેપ સાથે લખેલ આક્ષેપ લર્ાવેલો, આ યહિ
ુ ીઓનો રાજા ઈસુ છે .
ત્યારબાિ તેની સાથે બે ચોર તા, એક જમણા ાથ પર અને બીજો ડાબી બાજુ. અને જે લોકો ત્યાાંથી
પસાર થયા તા તેઓએ તેઓની વનિંિા કરી, તેઓએ માથુ ાં લટકાવ્ર્ુ,ાં અને કહ્ુ,ાં “તુ ાં માંદિરને તોડી નાખે
છે અને િણ દિવસમાાં વનમાગણ કરે છે . . જો તમે ઈશ્વરનો પુિ ો, તો િોસથી નીચે આવો. તેવી જ રીતે
મુખ્ય યાજકોએ પણ તેની મજાક ઉડાવી, શાસ્ત્રીઓ અને વડીલોએ કહ્ુ,ાં “તેણે બીજાઓને બચાવ્યા;
પોતાને તે બચાવી શકતો નથી. જો તે ઇર્રાઇલનો રાજા ોય, તો તેને વે વિસ્તાંભથી નીચે આવવા
િો, અને અમે તેના પર વવશ્વાસ કરીશુ.ાં તેને ભર્વાનમાાં ભરોસો તો; તેને વે તે પ ોંચાડવા િો, જો તે
તેની પાસે ોય તો તેણે કહ્ુ,ાં 'હુ ાં ઈશ્વરનો પુિ છાં.' (માાંથી. ૨૭: ૩૭-૪૩,)
જે લોકોએ ઈસુને વિસ્તાંભ પર ાાંસી ઉડાવી તી તે જ ઇસુનો ઉપયોર્ કયો તો જે શેતાનનો
ઉપયોર્ રણમાાં ખિસ્તને લલચાવવા માટે કરવામાાં આવ્યો તો - \"જો તમે ઈશ્વરનો પુિ ોવ\"
(માાંથી ૪:3).
વળી નવો િાક્ષ રસ જની મસકોમાાં કોઈ ભરતુ ાં નથી ; જો ભરે તો નવો િાક્ષરસ મસકોને િાડી નાખે,અને
પોતે ઢળી જશે, ને મશકોનો નાશ થશે .પણ નવો િાક્ષરશ નવી મસકોમાાં ભરવો જોઈએ. (લુક ૫:૩૭૩૮)
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ઈસુ, આ સાિશ્યમાાં, તેમની આમલ નવી વશક્ષણને \"નવી વાઇન\" છલકાતા \"જની બોટલો\" સાથે
સરખાવે છે . ઈસુએ શબ્િ અને ઉિા રણ દ્વારા ઈશ્વરના પ્રેમનુ ાં સ્પષ્ટ ખચિ િોર્ુું જે તીવ્ર તુ ાં ભર્વાનના વવકૃત ખચિ (\"જની વાઇન\") ની વવપરીત - િાવમિક વશક્ષકો (\"જની બોટલો\") તેમણે
સામનો કયો તો. . આ બે વવરોિાભાસી દૃશ્યો એક સાથે ભળી શક્યાાં નથી. તેથી તે આજે છે . દ િંસક
િે વનુ ાં ખચિ આપણા મનમાાં આપણા નમ્ર ભર્વાન માટે જગયા બનાવવા જવુ ાં જોઈએ.
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૧૨
ઈશ્વર કેિી રીતે નાશ કરે છે

ઈશ્વર કેવી રીતે નાશ કરે છે તેના સ્પષ્ટ ઉિા રણોમાાંથી એક મળી આવે છે

-1

ે ા માટે,
કાળવ ૃિાાંતના પુસ્તકમાાં. ઈસ્રાએલનો રાજા શા Saulલ તેમના વવનાશક માર્ગથી વળર્ી ર વ
પ્રબોિક સેમ્ર્ુઅલ દ્વારા ઈશ્વરની સલા ને અવર્ણી રહ્યો તો. શા Saulલે તેના વિાિાર સેવક િાઉિને
મારી નાખવાના ઘણા પ્રયત્નો કયાગ તા તે - નોબના પાિરીઓને મારી નાખવા માટે િોષી તો, અને
તેણે ચડેલની સલા લીિી તી. શાઉલ પખલસ્તીઓ સાથેની લડાઇમાાં ઘાયલ થઈ ર્યો તો, અને જો
તે પકડશે તો શુ ાં થશે તેનાથી તે ર્ભરાઈ ર્યો તો. તેના તાશામાાં, \"શાઉલે તલવાર લીિી, અને
તેના પર પડી\" (૧ કાળ. ૧૦:૪).
ે ાલમાાં બાઇબલ કેવી રીતે સમાતત થાય છે .
નોંિ લો કે શાઉલના મ ૃત્ર્ુના આ દુ .ખિ અ વ

તેથી, શાઉલ તેના આક્ષેપ માટે મરી ર્યો - જે તેણે ય ોવા વવરુદ્ધ કર્ુ,ું ય ોવાના વચન વવરુદ્ધ કર્ુ,ું જે
તેણે રાખ્ર્ુ ાં ન તુ,ાં અને એક પદરખચત ભાવના િરાવતા વ્યક્ક્ટ્તની સલા માાંર્વા માટે, તેની પછપરછ
કરવા માટે; અને તેણે ય ોવા પાસેની પછપરછ કરી ન તી તેથી તેણે તેને મારી નાખ્યો, અને જેસીનો
પુિ િાઉિ તરિ રાજ્ય િેરવ્ર્ુ.ાં (૧ કાળ. ૧૦: ૧૩-૧૪).

તે સ્પષ્ટ છે કે શાઉલના મ ૃત્ર્ુમાાં આપણે ઈશ્વરને જોઈએ છીએ તે જ દિયા છે - શાઉલને તેની
પોતાની રીતે જવા િો અને તેના કાયોના પદરણામોનો અનુભવ કરવો. શાઉલનુ ાં મ ૃત્ર્ુન ુ ાં કારણ
આત્મ ત્યા તુ,ાં ન કે ત્યાકાાંડ, અને છતાાં બાઇબલ જણાવે છે કે િે વે તેને માયો તોઈશ્વરે જે કર્ુું તે
વણગવવા માટે અ ીં શબ્િનો ઉપયોર્ કરવામાાં આવ્યો છે - તે શબ્િકોશની વ્યાખ્યાથી જુિો છે . આ કોઈ
અલર્ ઉિા રણ નથી. વે પછીના અધ્યાયમાાં, બાઇબલમાાં િોિ, િોિ જેવા શબ્િો અને ઈષ્યાગથી તપાસ
કરવામાાં આવશે. સ્ક્સ્િતચર આ શબ્િોને ભર્વાનના માર્ો અને ભર્વાનના વવચારોનો ઉપલેખ કરતી
વખતે તેમના સામાન્ય ઉપયોર્થી સાંપણગ રીતે અલર્ અથગ આપે છે .

યહોિાન મળે છે એટલા માું તેને શોધો ,તે પાસે છે એટલામાું તેને હાુંક મારો.
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દષ્ટ માણસ પોતાનો માગણ છોડે ,ને અધવમિ માણસ પોતાના વિચારો તજી દે ;અને યહોિા પાસે તે પાછો
આિે,તો તે તેના પર કૃપા કરશે ; અને આપણા દે િની પાસે આિે ,કેમ કે તે સુંપ ૂણણ ક્ષમા કરશે.
કેમ કે મારા વિચારો તે તમારા વિચારો નથી ,તેમ તમારા માગો તે મારા માગો નથી,એમ યહોિા કહે
છે .
જેમ આકાશો પ ૃથ્િી થી ઊંચા છે , તેમ મારા માગો તમારા માગોથી ,ને મારા વિચારો તમારા વિચારો થી
ઊંચા છે .
યશાયાહ ૫૫:૬-૯
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૧૩
ઈશ્વર નો ગસ્સો શું છે ?

જ્યારે આપણે જુના કરાર માાં વાાંચીએ છીએ ત્યારે િે વ ના િોિનો પ્રશ્ન આપણામાાંના ઘણાને
ર્ભરાવે છે . િે વ વપતા ના ઘણા સાંિભો છે - િોિ અને િોિ, પરાં ત ુ તેનો િોિ શુ ાં છે ? આ સવાલનો
ે ો ઉપલેખ
જવાબ આપવા માટે, બાઇબલના કેટલાક ઉિા રણો જોવાનુ ાં જ આપશે.િે વ ના િોિનો પ લ
ત્યારે

તો જ્યારે તેણે મુસાને ઇર્રાયેલી બાળકોને વમસર ની ગુલામીમાાંથી આર્ાિી તરિ િોરી જવા

આિે શ આતયો. તે કયા સાંજોર્ો તા – જેણ ઈશ્વર ને તે સમયે પોતાનો િોિ પ્રર્ટ કરવા િબાણ કર્ુું
તુ?ાં પછી મસાએ ય ોવાને કહ્ુ,ાં “ ે મારા પ્રભુ, હુ ાં તો વક્ટ્તા નથી વાત કરી શકુાં છાં, પરાં ત ુ હુ ાં આર્ળ
બોલી શકતો નથી. અને ય ોવાએ તેને કહ્ુ,ાં “કોણે માણસનુ ાં મોં બનાવ્ર્ુ ાં છે ? … શુ ાં હુ ાં ય ોવા નથી?
ે ુ ાં તે શીખવીશ. અને તેણે કહ્ુ,ાં ે મારા
તેથી વે જાઓ, અને હુ ાં તારા મોં સાથે ર ીશ, અને તને શુ ાં ક વ
પ્રભુ, તુ ાં જેને મોકલો તે જ તેના ાથથી હુ ાં પ્રાથગના કરુાં છાં. '' (વનર્ગમન ૪: ૧૦-૧૩).

મસા એકલા રાજાની સામે જવામાાં ડરતો તો અને તેણે એક પ્રવક્ટ્તાને વવનાંતી કરી. ઈશ્વર કેવી
પ્રવતદિયા આપી?
મસા અને મસા પર ય ોવાનો ગુસ્સો ભરાયો, અને તેણે કહ્ુ,ાં “તારો ભાઈ લેવવન ારુન નથી? મને
ખબર છે કે તે સારી રીતે બોલી શકે છે . અને તે પણ, જુઓ, તે તને મળવા આર્ળ આવ્યો છે અને
જ્યારે તે તને જુએ છે , ત્યારે તે તેના હૃિયમાાં આનાંિ કરશે. (વનર્ગમન. ૪: ૧૪).

ઈશ્વરે પોતાનો િોિ કેવી રીતે વ્યક્ટ્ત કયો? મુસાને જે જોઈએ તે આપીને. ચાલો જોઈએ બાઇબલના
કેટલાક અન્ય સાંિભો સાથે િે વ ના નો િોિ.

અને તેમની વછચેની એકસર ટોળકી વાસનામાાં પડી ર્ઈ અને ઈસ્રાએલીઓ િરીથી રડયા, અને
કહ્ુ,ાં “અમને માાંસા ાર કોણ આપશે? પછી મસાએ સાાંભળ્ર્ુ ાં - લોકો તેમના કુટુાંબમાાં, િરે ક માણસોને
ુ ા િરવાજે રડે છે અને ય ોવાનો િોિ ખબ જ ભડક્યો છે ; મસા પણ નારાજ તા . ત્યાાંથી
તેમના તાંબન
ય ોવાએ એક પવન આર્ળ વધ્યો, અને સમુિમાાંથી ક્ટ્વેઇપસ લાવ્યા, અને તેઓને તે છાવણી પાસે
પડવા િો, કારણ કે તે આ તરિ એક દિવસની યાિા તી, અને તે એક દિવસની મુસાિરીની જેમ તી.
ે ા ઉપર બે ાથ .ીાંચો તો. અને લોકો આખો
બીજી બાજુ, છાવણીની આજુબાજુ અને તે પ ૃથ્વીના ચ ર
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દિવસ અને આખી રાત stoodભા રહ્યા અને the અને બીજા દિવસે, અને તેઓએ લઘુરો ભેર્ા કયાગ. તેણે
ઓછામાાં ઓછાં િસ ોમસગ ભેર્ા કયાગ તા અને તેઓએ તેઓને કેમ્પની આજુબાજુ બિા વવિે શમાાં
િેલાવ્યા તા.

(ર્ણના. ૧૧: ૪, ૧૦, ૩૧–૩૨)

આ ઘટનામાાં, આપણે િરીથી િે વ ના િોિનો ઉપલેખ કયો છે . તેણે શુ ાં કર્ુ?
ું તેમણે લોકોને જે જોઈએ તે
આતર્ુ.ાં

જ્યારે શમએલ વ ૃદ્ધ થયો ત્યારે તેણે તેના પુિોને ઇસ્રાએલના ન્યાયાિીશ બનાવ્યા. વે તેના
પ્રથમ પુિનુ ાં નામ યોએલ તુ;ાં તેના બીજા નામનુ ાં નામ અખબયા, જે તેઓ બેરશેબામાાં ન્યાયાિીશ તા.
અને તેના પુિો તેની રીતે ચાપયા ર્યા નદ , પરાં ત ુ પર્ુઅરની તરિ વળ્યા, અને લાાંચ લેતા, અને વવકૃત
ચુકાિો આતયો. પછી ઇસ્રાએલના બિા વડીલો એકઠા થયા, અને રામાએ શમએલ પાસે આવ્યા, અને
કહ્ુ,ાં “જુઓ, તુ ાં વ ૃદ્ધ થઈ ર્યો છે , અને તારા પુિો તારી રીતે ચાલતા નથી. વે સવગ રાષ્રની જેમ
અમારો ન્યાય કરવા માટે અમને રાજા બનાવો. પરાં ત ુ આ વાતથી સેમ્ર્ુઅલને નારાજર્ી થઈ, જ્યારે
તેઓએ કહ્ુાં કે, અમારો ન્યાય કરવા અમને રાજા આપો. શમુએલે ય ોવાને પ્રાથગના કરી. પછી ય ોવાએ
શમએલને કહ્ુ,ાં “લોકોએ તને જે કહ્ુાં તે બિાની વાત સાાંભળો, કારણ કે તેઓએ તને નકાયો નથી, પણ
તેઓએ મને નકારી કા ,ી્યો છે , જેથી મારે તેમના પર રાજ ન કરવો જોઈએ.” (૧શમુએલ ૮:૧-૭).

ઈશ્વરે તેમના પ્રબોિક - સેમ્ર્ુઅલ દ્વારા લોકોને એક સાંિેશ મોકપયો, કેમ કે રાજા માટે તેમની
વવનાંતી કરવી તે શા માટે તેમના ઘણા દ તમાાં છે . શુ ાં તેઓએ સેમ્ર્ુઅલને સાાંભળ્ર્ુ?ાં

તો પણ લોકોએ સેમ્ર્ુઅલનો અવાજ માનવાનો ઇનકાર કયો; અને તેઓએ કહ્ુ,ાં ના; પરાં ત ુ આપણો એક
રાજા શે; કે આપણે પણ બિા િે શો જેવા ોઈએ; અને કે અમારો રાજા અમારો ન્યાય કરી શકે, અને
અમારી આર્ળ ચાલે, અને અમારી લડાઇ લડે. (૧શમુએલ ૮: ૧૯-૨૦)

ઈશ્વરે લોકોના આગ્ર ને કેવી પ્રવતદિયા આપી? \"અને ભર્વાન ય ોવાએ સેમ્ર્ુઅલને કહ્ુ,ાં
તેમના અવાજને સાાંભળો, અને તેમને રાજા બનાવો\" (કલમ. ૨૨). આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ કે
ઈશ્વરે તેમને િોિમાાં રાજા આતયો? પ્રબોિક ોવશયા, આ historicalવત ાવસક ઘટના પર નજર નાખતા,
લોકોની વવનાંતી આપવા માટે, તેમણે જે ભવમકા ભજવી તી તેના પર ભર્વાનનો િસ્ક્ષ્ટકોણ આપે છે .
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ે ઇસ્રાએલી, તુ ાં પોતાનો નાશ કરી રહ્યો છે ; પરાં ત ુ મારામાાં તારી મિિ છે . હુ ાં તારા બિા શ ર
ે ોમાાં
તને બચાવવા માટે બીજો ક્યાાં છે ત્યાાં તારો રાજા થઈશ? અને તારા ન્યાયાિીશો, જેમના વવશે તમે કહ્ુાં
તુ ાં કે, 'મને રાજા અને રાજકુમારો આપો?' મારા િોિમાાં મેં તને એક રાજા આતયો, અને મારા િોિમાાં
તેને લઈ ર્યો. ( ોશીયા.૧૩:૯-૧૧

ે ાલો સ્પષ્ટ રીતે બતાવે છે કે ભર્વાનનો િોિ ઇર્રાઇલના લોકોને આપવા
આ િણ શાસ્ત્રોક્ટ્ત અ વ
માટેનો પયાગય તો - જ્યારે તેમના માટે તેમના શ્રેષ્ઠ દ તમાાં ન તો ત્યારે તેઓ શુ ાં ઇછછતા તા - તેમ
કરવુ.ાં બાઇબલમાાંથી, ભર્વાનના િોિને કોઈક વસ્તુ તરીકે વ્યાખ્યાવયત કરી શકાય છે - - શબ્િકોશમાાં
મળે લી વ્યાખ્યાથી વનવિતરૂપે, સચવવા માટે, આ ખબ જ ઓછામાાં ઓછાં ોવુ ાં જોઈએ. . જો કે, આ કરતાાં
ઘણુ ાં વિારે છે . ઈસુ ગુસ્સે થયા ત્યારે શુ ાં થર્ુ?ાં

ઈસુ િરીથી સભાસ્થાનમાાં ર્યો. ત્યાાં એક માણસ તો, જેનો ાથ સક્યો તો. અને તેઓએ તેઓને
જોર્ુ ાં કે, શુ ાં તે તેને વવશ્રામવારના દિવસે સાજા કરશે કે કેમ; જેથી તેઓ તેના પર આરોપ લર્ાવે. અને
તે માણસ જેનો ાથ સક્યો તો તેને કહ્ુ,ાં “આર્ળ .ભા થા.” ઈસુએ તેઓને કહ્ુ,ાં “વવશ્રામવારના દિવસે
સારુાં કરવુ ાં કે ન્યાય કરવુ ાં યોગય છે ?” જીવ બચાવવા, કે મારવા?પરાં ત ુ તેઓએ તેઓની શાાંવત જાળવી
રાખી. જ્યારે ઈસુએ તેમની આજુબાજુ િોિથી જોર્ુ,ાં તેઓના હૃિયની કદઠનતા માટે ઉિાસ થયા, ત્યારે
તેણે તે માણસને કહ્ુ,ાં “તમારો ાથ આર્ળ લાંબાવો.” અને તેણે તેનો ાથ લાંબાવ્યો અને તેનો ાથ
ે ોદિયનોની સલા
બીજાની જેમ પરો થયો. અને િરોશીઓ બ ાર નીકળ્યા, અને તરત જ તેની સામે ર
લીિી, જેથી તેઓ તેનો નાશ કેવી રીતે કરી શકે.(માકગ 3: ૧-૬).
ઈસુએ િરોશીઓ સાથે આ મુકાબલો કયો તો. તેમના કાયિાકીય પ્રવતબાંિો સેબથના દિવસે
ઉપચાર પર પ્રવતબાંિ મકતા તા.ઈસુએ, તેમના હૃિય વાાંચીને, \"તેમના પર િોિથી આજુબાજુ
જોર્ુ.ાં \" ઈસુને કેવો ગુસ્સો તો? આ પ્રકારનુ ાં જે વણગન કરવામાાં આવ્ર્ુ ાં છે , “તેમના હૃિયની કદઠનતા
માટે શોક થવુ.”ાં સકા ાથવાળા માણસ માટે. બાઇબલમાાં આપણે ભર્વાનના િોિ અને િોિ વવશે વધુ
શુ ાં શોિી શકીએ?

કેમ કે િે વનો િોિ માણસની બિી અિમગ અને અિમગ સામે સ્વર્ગમાાંથી બ ાર આવ્યો છે , જે સત્યને
અન્યાયમાાં રાખે છે . (રોમ.૧:૧૮)
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ભગિાનનો ક્રોધ કેિી રીતે પ્રગટ થાય છે ?
તેથી જ િે વે પણ તેઓને તેમના હૃિયની વાસના દ્વારા અશુદ્ધતાનો ભોર્ આતયો. (રોમ.૧:૨૪,)
આ કારણથી િે વે તેઓને અિમ સ્ને માાં છોડી િીિા. (રોમ. ૧:૨૬, )
અને તેઓ પણ િે વે ને તેમનામાાં જાળવવાનુ ાં પસાંિ ન કરતા , ઈશ્વરે તેઓને ઠપકો આપી િીિો. (રોમ.
1 28)

ભર્વાનનો િોિ અ ીં વ્યાખ્યાવયત થયેલ છે કે ભર્વાન તેમને છોડી િે છે અથવા તેમને આપી િે છે
બીજા શબ્િોમાાં, ભર્વાન લોકોને સ્વતાંિતા આપી રહ્યા છે - પોતાની જાતથી જુિા પડે. બિલો લેનારાવવનાશનો િોિ બરાબર નથી, આપણે મ
ાં ેશાાં ભર્વાનના ખાતામાાં જમા કરીએ છીએ. ચાલો આપણે
કેટલાક જુના કરાર ના માર્ો જોઈએ.

અને લોકો આખો દિવસ અને આખી રાત અને તે પછીના દિવસે રહ્યા, અને તેઓએ જે ભેર્ા કયાગ જેણે ઓછામાાં ઓછા િસ ોમસગ ભેર્ા કયાગ અને તેઓએ તેઓને આખા િે શમાાં આખા િે શમાાં િેલાવ્યા. .
ે ાાં, લોકો પર ય ોવાનો િોિ
વશખબર. જ્યારે માાંસ જી િાાંત વછચે તુ,ાં જ્યારે તે ચાવ્યો તો તે પ લ
50% સળર્ાવ્યો તો, અને ય ોવાએ લોકોને ખબ જ મોટો ઉપિવ આતયો. (ર્ણના ૧૧:૩૨-૩૩)

અમે અ ીં ભર્વાનને લોકોને િોિમાાં આપેલા ક્ટ્વેઈપસના ખાતામાાં પાછા િરો. ત્યાાં એક કુિરતી
પદરણામ આવ્ર્ુ ાં - લોકોની ખાઉિરાપણુ,ાં \"ય ોવાએ લોકોને ખબ જ મોટી ઉપિવથી રાવ્યા.\"
એ નોંિવુ ાં યોગય છે કે ટન તાજા ક્ટ્વેઈલ માાંસ લાાંબા સમય સુિી ચાલતા ન તા - જે ઇર્રાઇલના
લોકો જ્યાાં રણમાાં તા ત્યાાં રણમાાં તા. માાંસ ર્ડપથી બર્ાડશે તે માનવ વપરાશ માટે અયોગય બનાવે
છે . આ તથ્યને ધ્યાનમાાં લેતા, કયા પ્રકારનો ઉપિવ likely સાંભવત? પદરણમ્યો ોત? યોગય
સક્ષ્મજીવાણુ અને યોગય પદરક્સ્થવતઓને જોતાાં, ખોરાકમાાં ર્ેર એક જીવલેણ દુlખ છે “અને તેણે that તે
સ્થાનનુ ાં નામ દકબ્રોથ ટાવ [વાસનાની કબરો] રાખ્ર્ુ ાં - કારણ કે ત્યાાં તેઓએ લોકોને લાલસા
આપનારા લોકોને િિનાવ્યા” (કલમ. ૩૪). શુ ાં તુ ાં “ભર્વાનનો િોિ”? શુ ાં તે વ્યાજબી રીતે અનુસરતુ ાં
નથી કે ઈશ્વરનો િોિ કારણ અને અસરમાાં તેન ુ ાં વનિે શન તુ?ાં
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ે ો તેમનાથી
તે દિવસે મારો િોિ તેમના પર ભરાશે, અને હુ ાં તેઓનો ત્યાર્ કરીશ, અને મારો ચ ર
છપાવીશ, અને તેઓ ઉઠાવી લેવામાાં આવશે, અને ઘણી બિી મુશ્કેલીઓ અને મુશ્કેલીઓ તેઓને
ે ે કે તે દિવસે, શુ ાં આ દુષ્ટતાઓ આપણી ઉપર આવી નથી કારણ કે આપણો
આવશે. જેથી તેઓ ક શ
ભર્વાન આપણી વછચે નથી? અને તે દિવસે તેઓએ કરે લી બિી દુષ્ટતાઓ માટે હુ ાં તે દિવસે મારો
ે ો છપાવીશ, કારણ કે તેઓ અન્ય િે વો તરિ વળ્યા છે . (પણગનીયમ. ૩૧:૧૭-૧૮)
ચ ર

ે ો છપાવે છે ત્યારે તેનો અથગ શુ ાં છે ? \"શુ ાં આ દુષ્ટતાઓ આપણા પર
જ્યારે ભર્વાન તેનો ચ ર
આવી નથી, કેમ કે આપણો ભર્વાન આપણી વછચે નથી?\" આ િરીથી એવી ભાષા છે જે ભર્વાનના
ે ો છપાવશે? “બિી દુષ્ટતાઓ માટે જે તેઓ
વનબાંિનુ ાં વણગન કરે છે . ભર્વાન કેમ કહ્ુાં કે તે પોતાનો ચ ર
તેઓ બીજા િે વતાઓ તરિ વળ્યા છે કે, કામ કર્ુું શે. \" અને પદરણામ શુ ાં આવશે? \"તેઓ ખાઈ
જશે, અને evil ઘણી દુષ્ટતા અને મુશ્કેલીઓ તેઓને આવશે.\" જ્યારે લોકો બીજા િે વતાઓ તરિ
વળ્યા, ત્યારે તેઓ સાચા ઈશ્વરથી દર થઈ ર્યા, અને તેઓ તેમને અવનવાયગ પદરણામોથી બચાવવામાાં
અસમથગ રહ્યા.

ઇસ્રાએલના લોકોએ ય ોવાની િસ્ક્ષ્ટએ ખરાબ કામ કર્ુું અને બાલીમની સેવા કરી અને તેઓએ
તેમના વપત ૃઓના િે વ ય ોવાને ત્યાર્ કયો, જેણે તેમને ઇત્જતતની િે શમાાંથી બ ાર લાવ્યો, અને બીજા
િે વતાઓને અનુસયાગ. તેઓની આસપાસના લોકોના િે વોએ તેઓની આર્ળ નમન કર્ુ,ું અને ય ોવાને
ગુસ્સો આતયો. . અને તેઓએ ય ોવાને ત્યજી અને બઆલ અને અશ્તોરોથની સેવા કરી. અને
ઇસ્રાએલીઓ પર ય ોવાનો ગુસ્સો ભરાયો, અને તેણે તેઓને બર્ાડનારના ાથમાાં આપી િીિા, અને
તેણે તેઓને તેઓની આસપાસના દુશ્મનોના ાથમાાં વેચી િીિા, જેથી તેઓ કાાંઈ કરી શક્યા ન ીં.
(ન્યાયાિીશ. ૨:૧૧-૧૪).

આ માર્ગ લોકોની સતત િમગત્યાર્ - ભર્વાન તરિથી વણગવે છે . અ ીં ભર્વાનએ તેમને
\"બર્ાડનારાઓ\" ના ાથમાાં આપી િીિા અને \"તેઓને તેમના દુશ્મનોના ાથમાાં વેચી િીિા.\"
આ એ િરીથી કટોકટીનો વનસ્ક્ષ્િય પ્રવતસાિ છે . તેમની િમગત્યાર્ને લીિે, ભર્વાન ઇર્રાઇલના
દુશ્મનોને તેમની િરતી પર આિમણ કરતા અટકાવવામાાં અસમથગ તા.

કેમ કે ય ોવા ઇસ્રાએલીઓને પાણીમાાં કોરા લાવશે તે રીતે રાવી િે શ,ે અને ઈસ્રાએલીઓને આ
સારી ભવમ, જે તેણે તેમના પવગજોને આપી તી, તેમાાંથી કાડી નાખશે, અને તેઓને નિીની બ ાર
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પથરાવી નાખશે, કારણ કે ય ોવાને ગુસ્સે કરવા માટે તેઓએ તેમના પોશાક બનાવ્યાાં છે . અને તેણે
યરોબઆમના પાપોને કારણે, જેણે પાપ કર્ુગ તુ,ાં અને જેણે ઇસ્રાએલીઓને પાપ કરાવ્ર્ુ ાં તુ,ાં તે
ઈસ્રાએલને છોડી િે શે. (૧રાજા ૧૪:૧૫-૧૬).

અ ીં ભર્વાનનો િોિ (અને િટકો મારવાનો) િમગવનષ્ઠ ઇર્રાઇલ આપી રહ્યો છે .

કેમ કે તેઓએ તેમને તેમની ઉચી જગયાઓથી િોવિત કરવા માટે ઉશ્કેયાગ તા, અને તેમની કોતરણી
મવતિઓથી તેને ઈષ્યાગ તરિ લાવ્યો. જ્યારે ઈશ્વરે આ સાાંભળ્ર્ુ,ાં ત્યારે તે િોવિત તો, અને
ઈસ્રાએલીઓને ખબ જ વિક્કારતો તો, તેથી તેણે વશલો નો તાંબ છોડી િીિો, જે તેણે માણસોની વછચે
રાખ્યો તો; અને તેની શક્ક્ટ્તને બાંિી બનાવી, અને તેનો મદ મા - દુશ્મનના ાથમાાં આતયો. તેણે તેના
લોકોને તલવાર આપી; અને તેની વારસો સાથે િોવિત તો. (ર્ી.શા.૭૮ ૫૮-૬૨).
અ ીં િોિની વ્યાખ્યામાાં ત્યાર્ કરવો, કેિમાાંથી પ ોંચાડવો, અને આપવાનો સમાવેશ થાય છે .

આથી ય ોવાએ તેના લોકો પ્રત્યેનો િોિ ભડકાવ્યો, તેથી તેણે પોતાનો વારસો વિક્કાયો. અને તેણે
તેઓને બીજા િે શોના ાથમાાં આતયો; અને જેઓ તેમને વિક્કારતા તા તેઓએ તેમના પર શાસન કર્ુ.ું
(ર્ી. શા. ૧૦૬ ૪૦-૪૧).
ભર્વાનના િોિનુ ાં વણગન અ ીં 'વવિે શી લોકોના ાથમાાં' આપવાનુ ાં છે .
ે ો એક ક્ષણ માટે છપાવી િીિો; પણ અનાંત િયાથી હુ ાં તને િયા કરીશ,
થોડી િોિમાાં મેં તમારો ચ ર
\"તારુાં તારણ ાર ય ોવા ક ે છે . (યશાયા. ૫૪:૮)
ે ો\"
આ પેસેજમાાં, \"થોડો િોિ\" એ વ્યાખ્યાવયત કરવામાાં આવ્યો છે કે ભર્વાન પોતાનો \"ચ ર
એક ક્ષણ માટે છપાવે છે , \"પરાં ત ુ ભર્વાનની િયા અને આપણી પ્રત્યેની િયા - કાયમ છે .
હુ ાં તમને તમારા વનકાલથી દર કરીશ, જેમ કે મેં તમારા બિા ભાઈઓને, એિેરાઇમના આખુાં કુટુાંબ
ે ાની મર્
કાાંડર્ુ ાં છે . શુ ાં તેઓ મને ગુસ્સે કરે છે ? ય ોવા ક ે છે કે શુ ાં તેઓ તેમના પોતાના ચ ર
ાં વણમાાં
ભડકાવતા નથી? તેથી ભર્વાન ય ોવા ક ે છે ; જુઓ, મારો િોિ અને િોિ આ સ્થાન પર, માણસ, પશુ
અને ખેતરના ર્ાડ અને જમીનના િળ પર રે ડશે. અને તે બાળી નાખશે, અને કાબમાાં લેવામાાં આવશે
ન ીં. (યવમિયા ૭:૧૫,૧૯-૨૦).
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ે ાની મ ાંર્વણમાાં પોતાને
ભર્વાન પછે છે , “શુ ાં તેઓ મને ગુસ્સે કરે છે ? … શુ ાં તેઓ પોતાના ચ ર
ઉશ્કેરતા નથી? ” ભર્વાનની સજા તરીકે ન ીં પરાં ત ુ લોકોની મુશ્કેલીઓ તેમની મવતિપજાના પદરણામ
રૂપે લાવવામાાં આવી તી.
યરૂશાલેમ, તારા વાળ કાપી નાાંખો અને તેને િેંકી િો, અને ઉંચા સ્થાનો પર વવલાપ કરો; કેમ કે
ય ોવાએ તેના િોિની પેઢીને નકારી અને ત્યજી િીિી છે . (યવમિયા. ૭: ૨૯)

બાઇબલના ઘણાાં િકરાઓ છે જે સમાન શબ્િોનો ઉપયોર્ કરે છે , પરાં ત ુ આપણે જે જોર્ુ ાં છે તે એક
આકષગક કેસ કરવો જોઈએ કે જેનો ભર્વાનનો િોિ ક્યારે ય સજા નથી - તેની પાસેથી. ભર્વાન અમને
સ્વીકારવા અથવા તેને નકારવાની સ્વતાંિતા આપે છે . ભર્વાનનો િોિ એ આપણી ખોટી પસાંિર્ીઓના
કુિરતી પદરણામો છે , જ્યારે તે આપણને પોતાની રીતે આવવા િે વાની િરજ પાડે છે . ભર્વાનની
ે ો છપાવવો, આપવુ,ાં
ભવમકા મ
ાં ેશાાં વનષ્િીય તરીકે ઓળખાતી ોય છે જેનો ત્યાર્ કરવો, તેનો ચ ર
છોડી િે વ,ુ ાં વવતરણ કરવુ ાં અને સમાન પદરભાષા છે .

મસા સમક્ષની તેમની ઘોષણામાાં, ભર્વાન િોિ અથવા ગુસ્સોને તેમના પાિના લક્ષણો

તરીકે

ે કર્ુ,ું \" ય ોવા, ભર્વાન
સખચબદ્ધ કયાગ ન તા \"અને ભર્વાન તેમની સમક્ષ પસાર થયા, અને જા ર
ય ોવા, િયાળુ અને કૃપાળુ, િૈયગશીલ, અને િે વતામાાં વવપુલ પ્રમાણમાાં અને સત્ય, જારો લોકો પર િયા
રાખવી, અન્યાય અને અપરાિ અને પાપને ક્ષમા આપવી.”

વનર્ગમન ૩૪:-૬-૭).

લોકોએ િે વ અને મસા વવરુદ્ધ કહ્ુ,ાં “તમે અમને ઇત્જતતની બ ાર રણમાાં મરણ માટે કેમ લાવ્યા? કેમ
કે ત્યાાં રોટલી નથી, પાણી પણ નથી; અને આપણો આત્મા આ ળવા રોટલીથી ઘ ૃણા કરે છે . અને
ય ોવાએ લોકોમાાં સળર્તા સપગ મોકપયા, અને લોકોને લોકોને ડાંખ માયાગ; અને ઈસ્રાએલના ઘણા લોકો
મ ૃત્ર્ુ પામ્યા. (Num. 21 5-6)

આ પેસેજ અમને જણાવે છે કે તેમની િદરયાિના જવાબમાાં “ય ોવાએ લોકોમાાં જ્વલાંત સપો
મોકપયા તા.” આપણે અત્યાર સુિી far શાસ્ત્રોક્ટ્ત પુરાવાઓ પર ધ્યાન આતર્ુ ાં છે , જ્યારે તે સપોને
'મોકપયો' ત્યારે ભર્વાનનુ ાં દિયા શુ ાં શે? બાઇબલના અન્ય િકરાઓ સાથે સુસર્
ાં તતામાાં, ભર્વાનને
લોકોના બળવાખોર કૃતજ્તા દ્વારા તેમને આપવા માટે િરજ પાડવામાાં આવ્યા તા - તેમના વતી
તેમના રક્ષણાત્મક સ્તક્ષેપથી સ્વતાંિતા.
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પ્રથમ સ્થાને ત્યાાં જ્વલાંત સપગ કેવી રીતે આવ્યા? “[ભર્વાન તમારા િે વ] જેણે તમને તે મ ાન અને
ભયાંકર રણમાાં િોરી, જ્યાાં સળર્તા સપગ, વીંછી અને દુષ્કાળ તા, જ્યાાં પાણી ન તુ;ાં કોણે તમને
ચળકતા ખડકમાાંથી પાણી બ ાર

કાાંડર્ુ ાં ”(પુન. ૮:૧૫,)

ત્યાાં સળર્તા સપગ ઘણા બિા તા, કારણ કે ભર્વાન જોખમી રીતે ઈર્રાએલીઓને તે કઠોર રણ
વાતાવરણમાાંથી બચાવ્યા તા. ભર્વાનને અક્ગનથી ભરે લા સપગ મોકલવાનો આ દ સાબ િક્ટ્ત ત્યારે જ
સમસ્યારૂપ બનશે જો ભર્વાનને બિલે ભખ્યા ધ્રુવીય રીંછ મોકપયા ોત.
ે ાલો છે આિમણ કરનાર સૈન્ય અથવા લોકો સામે કોઈ
બાઇબલમાાં ઈશ્વરના મોકલેલા ઘણા અ વ
આિત. આ સમજણથી, આપણે વ્યાજબી રીતે આ તારણ કા canીી શકીએ કે િરે ક શાસ્ત્રીય દ સાબમાાં
જ્યાાં ભર્વાનએ કાંઇક નુકસાનકારક મોકપર્ુ ાં છે , તેનો અથગ છે કે - ભર્વાન કારણ અને અસરની
ઘટનાઓનો ચાલાકી કયાગ વવના તેને બનતા અટકાવવામાાં અસમથગ તા. મનુષ્યની બાબતો પર
ે ુ નથી, અથવા તેના સ્વભાવમાાં નથી.
વનયાંિણ રાખવુ ાં તે ભર્વાનનો ત

પછી ય ોવા તેની િે શ માટે ઈષાગ કરશે, અને તેના લોકો પર િયા કરશે. ા, ય ોવા જવાબ આપશે
ે ,ે જુઓ, હુ ાં તમને મકાઈ, િાક્ષારસ અને તેલ મોકલુાં છાં, અને તેનાથી તમે સાંતષ્ુ ટ
અને તેના લોકોને ક શ
થઈ શકશો અને વે હુ ાં તમને રાષ્રમાાં બિનામ ન ીં કરીશ.

(યોએલ ૨:૧૮-૧૯)

તેથી તે િે વદત કે જેણે મારી સાથે વાત કરી તી, તેણે મને કહ્ુ,ાં 'તુ ાં રડ', તે સવગનો િે વ ય ોવા ક ે છે ;
હુ ાં ઈષ્યાગ કરુાં છાં - યરૂશાલેમ અને વસયોન માટે, ખબ ઈષાગથી. (જખાયાગ ૧૪:૧-૧૪).
હુ ાં તમને ઈશ્વરી ઈષ્યાગથી ઈષ્યાગ કરુાં છાં, કારણ કે મેં તમને એક પવત સમક્ષ વચન આતર્ુ ાં છે , જેથી હુ ાં
તમને ખિસ્તમાાં પવવિ કુમાદરકા તરીકે રજ કરી શકુાં. પરાં ત ુ મને ડર છે કે કિાચ કોઈ પણ રીતે, જેમ કે
સપે ઇવને તેની કુશળતા દ્વારા િસાવ્યો, તેથી ખિસ્તમાાં જે સરળતા છે તેનાથી તમારા મનમાાં દવષત થવુ ાં
જોઈએ. (2 કોરી. ૧૧:૨-૩).
ભર્વાનની ઈષ્યાગ સાંપણગ વન: સ્વાથગ છે . ભર્વાન બીજાઓ માટે ઈષ્યાગ કરે છે , પોતાના માટે ક્યારે ય
ન ીં.
ે ા
અને િરીથી ઇસ્રાએલીઓ ઉપર ય ોવાનો િોિ ભરાયો, અને તેણે િાઉિને તેઓની વવરુદ્ધ ક વ
ે ા સૈન્યના
માાંડવ્ર્ુ,ાં “જાઓ, ઈસ્રાએલી અને યહિાની સાંખ્યા ર્ણો.” કેમ કે રાજાએ તેની સાથે ર લ
કમાન્ડર યોઆબને કહ્ુ,ાં “િાનીથી માાંડીને બેરશેબા સુિીના ઇસ્રાએલીના બિા કુળમાાં જાઓ અને લોકોની
ર્ણતરી કરો, જેથી હુ ાં જાણી શકુાં. લોકોની સાંખ્યા. યોઆબે રાજાને કહ્ુ,ાં \" વે તમારો ભર્વાન ભર્વાન
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લોકોમાાં એક સો ર્ણો ઉમેરો કરશે, અને મારા સ્વામી, રાજાની નજરો તે જોશે, પરાં ત ુ મારા ભર્વાનને
કેમ જુએ છે ?\" રાજા - આ વસ્તુ માાં આનાંિ? તેમ છતાાં, રાજાની વાત જોઆબ સામે અને યજમાનના
કતતાનીઓ સામે પ્રચખલત તી. પછી યોઆબ અને સૈન્યના સેનાપવત ઈસ્રાએલી લોકોની ર્ણતરી કરવા
માટે રાજાની ઉપક્સ્થવતમાાંથી નીકળી ર્યા. (૨શમુએલ ૨૪:૧-૪).
જ્યારે િાઉિે ઇર્રાઇલને નાંબર આતયો ત્યારે તે ઇર્રાયલને સુરખક્ષત રાખવા માટે માનવ સાંખ્યા અને
સૈન્યની નજર જોઈને ભર્વાન પર અવવશ્વાસ અને અવવશ્વાસ િશાગવી રહ્યો તો. આનાથી ભર્વાનનુ ાં
them તેમના પરના અદ િંસક રક્ષણને અસરકારક રીતે બાકાત રાખવામાાં આવ્ર્ુ,ાં જેનાથી તેઓ તેમના
શત્રુઓ અને અન્ય િમકીઓ માટે સાંવેિનશીલ બન્યા. ર્ુદ્ધથી કડક યોઆબે પણ જોર્ુ ાં - ઇર્રાઇલની
ર્ણતરી કરવાની રાજાની વવનાંતીમાાં જોખમ છે અને તેને તેના વવશે પછપરછ કરે છે .
ભર્વાન “િાઉિને તેમની વવરુદ્ધ ખસેડયા.” શુ ાં કોઈ સમસ્યા ોઈ શકે છે - આ વવિાનને વાાંચતાની સાથે
જ સમજવુ?ાં શુ ાં ઇર્રાઇલની ર્ણતરી કરવા ભર્વાન િાઉિના કાનમાાં િિડાટ િેલાવે છે જેથી તેમની
સામે િેરવવાનુ ાં એક સારુાં બ ાનુ ાં શે? ચાલો આપણે આ શ્લોકને God આપણે ભર્વાનની દિયાઓ વવશે
અત્યાર સુિી જે શીખ્યા છે તેના પ્રકાશમાાં જોઈએ.
ભર્વાન વવનાશમાાં સદિય ભવમકા લેતા નથી, અને તે દુષ્ટતાને ઉિેત્જત કરતુ ાં નથી, પરાં ત ુ ત્યાાં કોઈ
છે જે કરે છે . શુ ાં શક્ય છે કે, આ ઘટનામાાં, ઈશ્વરે ઈસ્રાએલને આવુ ાં કરતા અટકાવીને ઈશ્વરે “નાંબર”
વિાયાગ? અને શુ ાં તે સચવે છે કે તે ડેવવડના કાનમાાં ભર્વાન નથી બોલી રહ્યો, પણ શેતાન છે ? આપણે
કેવી રીતે જાણી શકીએ? આપણે આ જ ઘટના વવશે વાાંચી શકીએ છીએ - ૧ કાળવ ૃિાાંતના પુસ્તકમાાં
“અને ઈસ્રાએલ સામે શેતાન Israelભો થયો, અને િાઉિને ઈસ્રાએલીઓની ર્ણતરી માટે ઉશ્કેયો” (1
કાળ. ૨૧:૧).
આપણે વવચારી શકીએ કે બાઇબલ શા માટે મણાાં જ બ ાર આવતુ ાં નથી - અને તેના પ ૃષ્ઠોની
અંિરની િરે ક એન્કાઉન્ટરમાાં જે બન્ર્ુ ાં તુ ાં તે બરાબર ક ે છે ; શુ ાં તે બાઇબલ અભ્યાસને વધુ સરળ
બનાવશે ન ીં? ા, તે શે. તેમ છતાાં, ભર્વાન અને માનવજાત વછચેની વાતચીતની સમસ્યા
ભર્વાનની સમજણના અભાવને લીિે નથી, પરાં ત ુ આપણા માટે છે . ભર્વાન, તેમની ડ ાપણ મુજબ,
અમને તેના વવષેની સત્યને સ્વીકારી અથવા નકારવાની પસાંિર્ી આપે છે . બાઇબલ આ મ ત્વપણગ
વસદ્ધાાંતને ધ્યાનમાાં રાખીને લખ્ર્ુ ાં તુ.ાં જ્યારે આપણને ભર્વાન વવશેન ુ ાં સાચુ ાં બચાવ સમજવાની તક
મળે છે અને આપણે તેને નકારી કરીએ છીએ, ત્યારે વધુ પ્રકાશ આપણને તેનાથી આર્ળ વિારશે.
Reason બાઇબલની સપાટીની અસ્પષ્ટતા આ કારણોસર અથગઘટનનો વવરોિ કરવાની માંજરી આપે છે .
ભર્વાનની ચાદરત્ર્યમાાં નથી - અમને ખાતરી આપવી, આપણી ઇછછા વવરુદ્ધ, તેનામાાં વવશ્વાસ કરવો
અને તેના અપવાિરૂપ પ્રેમ. તે જ સમયે, બાઇબલ તેમના માટે પુષ્કળ પુરાવા પરા પાડે છે , જેઓ
આપણા સૌમ્ય લોકોની શોિ કરે છે , તેમને ભર્વાન શોિી શકે.
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તમે મને શોધશો,ને તમે તમારા ખરા હૃદયથી મને ઢું ઢશો ત્યારે હું તમને મળીશ.
- વયમેયા ૨૯:૧૩
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૧૪
દે િ કેિી રીતે ર્દ્ધ કરે છે

ભર્વાન સત્ય, પ્રેમ, િયા અને ક્ષમા સાથે અવનષ્ટ સામે ર્ુદ્ધ કરે છે .
ે ુ માટે ઈશ્વરનો
જે પાપ કરે છે તે શેતાનનો છે ; શરૂઆતથી જ શેતાન માટે પાપ છે . આ ત
પુિ પ્રર્ટ થયો, જેથી તે શેતાનના કાયોનો નાશ કરે . (૧યો ાન ૩:૮).

તેના વવિો ની શરૂઆતથી જ શેતાનનુ ાં કાયગ - ભર્વાન પર આક્ષેપ કરવા અને ખોટી રજઆત
કરવાનુ ાં છે . ઈશ્વરના િીકરા ઈસુએ God ભર્વાન પરના તેમના આક્ષેપો જઠા તા તે બતાવીને
શેતાનના કાયગનો નાશ કયો.

તમે મારી વાણી કેમ સમજી શકતા નથી? તમે મારા શબ્િને સાાંભળી શકતા નથી. તમે તમારા વપતા
શેતાનના છો, અને તમારા વપતાની વાસના તમે કરશો. તે શરૂઆતથી જ ખની તો, અને સત્યમાાં ન
રહ્યો, કેમ કે તેનામાાં સત્ય નથી. જ્યારે તે જુઠ્ઠ ાં બોલે છે , ત્યારે તે પોતાનો જ બોલે છે કારણ કે તે જઠો છે ,
અને તેનો વપતા છે . (યો ન ૮:૪૩-૪૪) .

ઈસુએ ખાતરી આપી છે કે શેતાનનુ ાં પ્રાથવમક વથયાર તેનો ઉપયોર્ ખોટા છે . તે ભર્વાન માટે જઠુાં
ે . ૬:૧૮; તે શેતાનના ખોટાને સત્ય સાથે જોડે છે .
બોલવુ ાં અશક્ય છે ( બ
ે ો, જેથી તમે શેતાનની વાતો સામે ભા ર ી શકો. કેમ કે આપણે માાંસ
િે વનો આખો બખ્તર પ ર
અને લો ી સામે ન ીં, પરાં ત ુ રજવાડાઓ સામે, શક્ક્ટ્તઓ સામે, અંિકારના શાસકોની વવરુદ્ધ કુસ્તી કરીએ
છીએ. આ દુવનયા, ઉછચ સ્થળોએ આધ્યાત્ત્મક દુષ્ટતા સામે. તેથી િે વનુ ાં આખુાં કવચ તમારી પાસે લઈ
ે ા માટે. તેથી ઊભા ર ો,
જાઓ, કે તમે દુષ્ટ દિવસમાાં સ ન કરી શકો છો, અને બધુ ાં કર્ુું છે , ઉભા ર વ
તમારી લાંર્ોસત્યથી ઘેરાઈ ને સિાચારની સ્તનતલેટ પર રાખો; અને શાાંવતની સુવાતાગ તૈયાર કરવા સાથે
તમારા પર્ શોડ; સૌથી મોટી વાત એ છે કે શ્રદ્ધાની ઢાલ લેવી, જેની સાથે તમે દુષ્ટલોકોના બિા
જ્વલાંત ડાટ્ગ સને છીપાવવા માટે સક્ષમ શો. અને મુક્ક્ટ્તનુ ાં પે મેટ લો, અને આત્માની તલવાર લો, જે
ઈશ્વરનો શબ્િ છે
.(એદિસી૬:૧૧-૧૭)
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ઈસુએ ઈશ્વરના બખ્તરનો ઉપયોર્ આપણા માટે િશાગવ્યો: ઈશ્વર વવશેના સત્યના સારા સમાચાર
("તમારી લાંર્ો સત્યસાથે ની રર્િોળ"), તેમની કરારાત્મક વિાિારીની પવતિ ("ન્યાયીતાની
સ્તનતલેટ"), આપણા સ્વર્ીય વપતાને સમાિાનનો સાંિેશ ("શાાંવતની સુવાતાગ"), ઈશ્વરની
વવશ્વસનીયતાની ખાતરી ("શ્રદ્ધાનુ ાં કવચ"), અને શેતાન અને તેના જઠાણા ("મુક્ક્ટ્તના પે મેટ") સાથે
નાતો મુક્ટ્ત કરનારાઓને શાશ્વત જીવનનુ ાં વચન. ઈસુએ જે શસ્ત્રનો ઉપયોર્ કયો તો તે જ શસ્ત્ર લેવા
માટે આપણને પ્રોત્સાદ ત કરવામાાં આવે છે - ઈશ્વરનો શબ્િ ("આત્માની તલવાર").

ખબ જ વપ્રય, તમારી જાતનો બિલો લો, પરાં ત ુ િોિને આડે મકો: કારણ કે તે લખવામાાં આવ્ર્ુ ાં છે ,
વેર મારુાં છે ; પ્રભુ, હુ ાં બિલો આપીશ. તેથી જો દુશ્મનની ભખ પાતળી ોય તો તેને ખવડાવો; જો તે
તરસતો ોય તો તેને પીવો: કારણ કે આમ કરવાથી તમે તેના માથા પર આર્ના ઢર્લા બાંિ કરી િો.
અવનષ્ટથી દર ન થવુ,ાં પરાં ત ુ સારાથી અવનષ્ટને દર કરવુ.ાં

(રોમ. ૧૨:૧૯-૨૧)

ઈશ્વરનો બિલો શુ ાં છે ? તે અવનષ્ટને સારાથી દર કરે છે , અને તે તેના બાળકોને પણ આવુ ાં કરવા
આમાંિણ આપે છે . અમારી સારવાર બિલો લેવાને બિલે િયાળુ દુશ્મનોની તુલના તેમના માથા પર
"આર્ના કોલસા" ઢર્લા સાથે કરવામાાં આવે છે . દુશ્મન સામે બિલો લેવો એ દુષ્ટતાથી દર થવુ ાં છે .
જો કે, અવનષ્ટને અસરકારક રીતે દર કરવાનો એક માર્ગ છે - "સારા સાથે." ર્ુદ્ધ કરવાની આ ઈશ્વરની
રીત છે .

પછી ઈસુએ કહ્ુ,ાં વપતાજી, તેમને માિ કરો. કારણ કે તેઓ શુ ાં કરે છે તે જાણતા નથી. (લુક ૨૩:૩૪).
ઈસુના આ શબ્િો આપણા િાયિા માટે છે . વપતાને માિ કરવા માટે કોઈ સમજાવટની જરૂર નથી.
સમસ્યા ઈશ્વરની નથી, પણ આપણી સાથે છે . આપણે વવચારીએ છીએ કે ઈશ્વર આપણા જેવો છે . ઈસુએ
જ્યારે આ શબ્િો કહ્યા ત્યારે કહ્ુ,ાં "વપતાજી, તેમને માિ કરો; કારણ કે તેઓ જાણતા નથી કે તેઓ શુ ાં કરે
છે , તે માિ િોસ પર લટકાવનારલોકો વતી જ બોલતો ન તો; તે અમારા વતી પણ બોલી રહ્યો તો.
ઈશ્વર ઇછછે છે કે આપણે જાણીએ કે તે આપણી મુશ્કેલીને સમજે છે (આપણે શુ ાં કરી રહ્યા છીએ તે
આપણે જાણતા નથી); તે જી પણ અમને ખબનશરતી પ્રેમ કરે છે અને અમને બચાવવા માટે અથાર્
ે ત કરી રહ્યો છે .
મ ન
પણ પવિત્ર આત્માન ું ફળ પ્રેમ, આનુંદ, શાુંવત, સહન શીલતા, માયાળુ પણ,ું ભલાઈ, વિશ્વાશપણ,ું નમ્રતા
તથા સુંયમ છે ; એિાની વિરદ્ધ કોઈ વનયમ નથી.

-

ગલાતી ૫:૨૨-૨૩
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સદોમ અને ગોમોરાહ

સિોમ અને ર્ોમોરા નો વવનાશ એક દુષ્ટ લોકો પર મ ૃત્ર્ુ અને વવનાશનો વરસાિ કરતા
ગુસ્સે ભરાયેલા ભર્વાનનુાં ઉિમ ઉિા રણ માનવામાાં આવે છે . જો આપણે બાઇબલમાાં જે રીતે
ે ો સમદ્ધ
ૃ કૃવષ અને વેપાર
વણગન કરીએ છીએ તે જ રીતે, જે થાય છે તે નીચે મુજબ છે : બાંને શ ર
ે ાસીઓ માટે જીવન પ્રમાણમાાં સરળ બની જાય છે . લોકો પાસે
ક્ષેિમાાં ક્સ્થત છે , અને ર વ
નવરાશનો સમય સારો છે અને અિમી પ્રવ ૃવિઓ સામાન્ય બની જાય છે . ઈશ્વર સ્વર્ગમાાંથી
નીચુ ાં જુએ છે અને તેમની દુષ્ટતાની િથી ગુસ્સે થાય છે તે થોડા સમય માટે કોઈ પણ પર્લાાં
લેવાનુાં ટાળે છે , પરાં ત ુ ભ્રષ્ટતા આખરે એટલી ખરાબ થઈ જાય છે કે ઈશ્વરની િીરજ સમાતત
થઈ જાય છે . તે ન્યાયી લોટ અને તેના પદરવારને સિોમ છોડવાની ચેતવણી મોકલે છે . પછી,
િોિના અિભત પ્રિશગનમાાં, ભર્વાન આકાશમાાંથી આર્ અને ર્ાંિકનો વરસાિ કરે છે . પુરુષો,
સ્ત્રીઓ અને બાળકો એક ભયાનક મત્ૃ ર્ુને મળે છે . સિોમ અને ર્ોમોરા નો નાશ થાય છે અને
ઈશ્વરનો બિલો સાંતોષે છે .
વે, આપણે આ જ ઘટના પર વધુ એક નજર નાખીએ કે ઈશ્વર વવનાશમાાં સદિય
ે ોને તેમની સમદ્ધૃ દ્ધ અને આનાંિનો આનાંિ માણતા સ્વ-સેવાકરતા
ભવમકા લેતા નથી. બાંને શ ર
ે ાસીઓ સાથે ખચવિત કરો: "જુઓ, આ તારી બ ન
ે સોડોમની અવનષ્ટતા તી, ર્ૌરવ,
ર વ
રોટલીની ફૂલનેસ, અને વનસ્ક્ષ્િયતાની વવપુલતા તેનામાાં અને તેની પુિીઓમાાં તી, ન તો તેણે
ર્રીબો અને જરૂદરયાતમાંિોનો ાથ મજબત કયો" (એર્ેક. ૧૬:૪૯). લોકો અજાણ છે કે તેમના
ે ોની નીચે (જે ભસ્તરીય રીતે અક્સ્થર વવસ્તારમાાં બનાવવામાાં આવ્યા છે ) વવસ્િોટક િળો
શ ર
વનમાગણ કરી રહ્યા છે (જુઓ ઉત્પવિ ૧૪:૧૦). તેઓ એ વાતથી પણ અજાણ છે કે અદૃશ્ય ઈશ્વર,
જેને તેઓ નકારી રહ્યા છે , તે પણ એ જ ભર્વાન છે જેમણે, આ સમય સુિી, તેમને આપવિથી
બચાવ્યા છે . છે વટે દિવસ આવે છે જ્યારે ભર્વાને આવશ્યક છે તેમની સ્વતાંિતાની ઇછછાને
તેમનાથી સ્વીકારો. તેમની સ્વતાંિતાને જાળવવા માટે , તે અવનછછાએ તેમને જવા િે છે , અને
તેમને કુિરતની શક્ક્ટ્તઓથી તેના વનયાંિણની બ ાર છોડી િે છે . પ ૃથ્વીની સપાટીની નીચેની
વતરાડો જારો ફૂટ વામાાં પીર્ળે લા ખડકને ઉપરની તરિ ઓકતી જાય છે અને "સ્વર્ગમાાંથી
પ્રભુના ર્ાંિક અને આર્" (ઉત્પવત ૧૯:૨૪) પર વરસાિ વરસે છે , જે થોડી જ વમવનટોમાાં સિોમ
અને ર્ોમોરા નો નાશ કરે છે .
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ે ોનો નાશ કરવાની ઈશ્વરની દિયા ર વ
ે ાસીઓને સાચી સ્વતાંિતા આપી
બાંને શ ર
ર ી તી - જેમાાં આપવિજનક પદરણામો સાથે પસાંિર્ી કરવાની સ્વતાંિતા નો સમાવેશ થાય
છે : "હુ ાં આ દિવસને તમારી વવરુદ્ધ રે કોડગ કરવા માટે સ્વર્ગ અને પ ૃથ્વીને બોલાવુ ાં છાં, જે મેં
ે ાાં નક્કી કર્ુું છે : તેથી જીવન પસાંિ
તમારી સમક્ષ જીવન અને મત્ૃ ર્ુ, આશીવાગ િ અને ર્ાળો પ લ
કરો, કે તમે અને તમારા બીજ બાંને જીવી શકો: તે તમે પ્રભુને પ્રેમ કરો. અને તે તમે તેના
અવાજનુાં પાલન કરો, અને તે તમે તેના પર છોડી િો: કારણ કે તે તમારા જીવન છે , અને
તમારા દિવસોની લાંબાઈ છે " (પણગનીયમ ૩૦:૧૯-૨૦).
માાંિર્ી, અકસ્માતો, મ ૃત્ર્ુ, ર્ુદ્ધો, કુિરતી આપવિઓ વર્ેરે ઘણા કારણોસર થાય છે . ઘણી
વાર આપણે સીિા જવાબિાર છીએ, કેટલીક વાર શેતાન જવાબિાર ોય છે , અને કેટલીક વાર
કુિરતની પોસ્ટદડલુવવયન શક્ક્ટ્તઓ િોષી ોય છે . ઘણી વાર િાળો આપતા પદરબળોનુ ાં કેટલાક
સાંયોજન શામેલ ોય છે . કારણ કે આપણે સ્પષ્ટ પણે જોઈ શકતા નથી કે દુ:ખનો કોઈ ચોક્કસ
િાખલો શા માટે થયો, તેથી આપણે તેના માટે ભર્વાનને િોષી ઠેરવવા નુ ાં વલણ િરાવીએ
છીએ. શુાં તે યોગય છે ? શુ ાં તે વાજબી છે ? િોષ ને ખસેડવાની અમારી વ ૃવિ ઘણા લાાંબા સમયથી
છે . જવાબિારીની આ ચોરી ક્યારે અને ક્યાાં શરૂ થઈ? "અને તે માણસે કહ્ુ,ાં જે સ્ત્રીને તમે મારી
ે ા માટે આપી તી, તેણે મને ર્ાડ આતર્ુ,ાં અને મેં ખાધુ.ાં પ્રભુ ભર્વાને સ્ત્રીને કહ્ુ,ાં આ
સાથે ર વ
તેં શુાં કર્ુું છે ? અને સ્ત્રીએ કહ્ુ,ાં સપે મને ભ્રવમત કયો, અને મેં ખાધુ"ાં (ઉત્પવત ૩:૧૨-૧૩).
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ે ય ોવા ,તારી કૃપા આકાશ સુિી િેલાયેલી છે ;અને તારાંુ
વવશ્વાશુપણુાં વાિળ સુિી છે . તારાંુ ન્યાયપણુાં મોટા પવગતોના જેવુાં
અચળ છે ;તારા ન્યાય કૃત્યો ઘણા ઘનક છે ; ે ય ોવા ત ુાં માણસ
નુાં તથા પશુન ુાં રક્ષણ કરે છે . ે િે વ તારી કૃપા કેવી અમપય છે !
અને મનુષ્યો તારી પાાંખો ની છાયા નો આશ્રય લે છે .
ર્ીતશાસ્ત્ર ૩૬:૫–૭

—
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૧૬
પ ૂર વિશે શ?ું

નો ના દિવસના પરનુ ાં શુ?ાં જો ઈશ્વર વવનાશક ન ોય, તો આપણી દુવનયાની સૌથી મોટી
પ્રલય લાવવા માટે શુાં થર્ુ?ાં બાઇબલમાાં અને બીજે ક્યાાંક આપણને આ વવશાળ વવશ્વવ્યાપી
પરનુાં કારણ શુાં છે તેનો વાજબી ખુલાસો આપવા માટે આપણે કયા પુરાવા શોિી શકીએ?
પ્રભુએ કહ્ુાં કે, મારી ભાવના મ
ાં ેશાાં મનુષ્ય સાથે પ્રયત્ન ન ીં કરે , કારણ કે તે
પણ માાંસ છે : તેમ છતાાં તેના દિવસો એકસો વવસ વષગ શે.( ઉત્પવત ૬:૩) .
ઈશ્વર િે ખીતી રીતે એવા સમય તરિ આર્ળ જોઈ રહ્યો તો જ્યારે માનવજાત તેનાથી
એટલી દર શે કે કુિરતની શક્ક્ટ્તઓ પરની તેની સતત પકડ ઢીલી કરીને તેને જવા િે વાની
િરજ પડશે. અમને આિયગ થઈ શકે છે કે આખરે તેને જવા િે વા માટે શુ ાં પ્રેદરત કર્ુ.ું શુ ાં ઈશ્વરે
આવુાં કરવાનો ર્ણતરીપવગકનો વનણગય કયો તો, અથવા તેમાાં બીજુ ાં પદરબળ સામેલ ત?ુ ાં
કપપના કરો કે તમારી પાસે એક પડોશી છે જેને ઘણી વ્યક્ક્ટ્તર્ત સમસ્યાઓ છે . તે
આવથિક રીતે સાંઘષગ કરે છે , તેને સ્વાસ્થ્યની ઘણી સમસ્યાઓ છે , અને તે ઘરે થી થોડા બ્લોકથી
વધુ ચાલવામાાં અસમથગ છે . તેની ઉપર, તેની પાસે કાર નથી, જેના કારણે તેના માટે કામ
ચલવુાં અને તેની જરૂદરયાતો પરી કરવી મુશ્કેલ બને છે .
એક દિવસ, તેની સાથેની વાતચીતમાાં, તમે તેના પદરવ નના અભાવ વવશે શીખો છો
અને તેને કદરયાણાની દુકાન અને અન્ય સ્થળોએ લઈ જવાની ઓિર કરો છો. પછીના કેટલાક
મદ નાઓમાાં, તમે તેને તમારી કારમાાં ડૉક્ટ્ટરની એપોઇન્ટમેન્્સ, િામગસી અને સુપરમાકે ટને
સવારી આપો છો. આ વ્યવસ્થા સારી રીતે કામ કરી ર ી ોય તેવ ુ ાં લાર્ે છે , અને તમે તેને
મિિ કરવામાાં ખુશ છો.
પછી ઉનાળાનો એક ર્રમ દિવસ આ જ પડોશી તમારા િરવાજા પર બતાવે છે જે મનની
ે ભરની બેંકમાાં લઈ જવા ક ે છે . તમે જુઓ કે તે
ઉશ્કેરાયેલી ફ્રેમ લાર્ે છે અને તમને તેને શ ર
કાર્ળની થેલી, સ્કી માસ્ક અને મોજામાાં લપેટાયેલી ન્ે ડર્ન જેવુ ાં લાર્ે છે . તમે શુ ાં કરશો? શુ ાં
તમે તમારી કારની ચાવીઓ પકડશો અને તમારા વમિને તેના ર્ાંતવ્ય અને પાછા િરવા માટે
ખુશખુશાલ િરવાજાની બ ાર િોડી જાઓ છો?
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આપણા બિાની રે ખાઓ છે જે આપણે પાર કરવા તૈયાર નથી. આ રે ખાઓ નૈવતક, નૈવતક
અને વ્યક્ક્ટ્તર્ત સીમાના મુદ્દાઓ સાથે સાંબવાં િત છે . ઈશ્વરપાસે પણ એવી રે ખાઓ છે જે તે પાર
ન ીં કરે - કે ન ીં કરી શકે એ માનવુાં વાજબી નથી?
અને ઈશ્વરે જોર્ુાં કે મનુષ્યની દુષ્ટતા પ ૃથ્વીમાાં મ ાન છે , અને તેના હૃિયના વવચારોની
િરે ક કપપના સતત દુષ્ટ છે . પ ૃથ્વી પણ ઈશ્વર સમક્ષ ભ્રષ્ટ તી અને પ ૃથ્વી દ િંસાથી ભરાઈ ર્ઈ
તી. અને ઈશ્વરે પ ૃથ્વી તરિ જોર્ુ ાં અને જુઓ, તે ભ્રષ્ટ ત;ુાં કારણ કે બિા માાંસે પ ૃથ્વી પર
પોતાનો રસ્તો ભ્રષ્ટ કયો તો. અને ઈશ્વરે નો ને કહ્ુ,ાં બિા માાંસનો અંત મારી સામે આવ્યો છે ;
કારણ કે પ ૃથ્વી તેમના દ્વારા દ િંસાથી ભરે લી છે ; અને જુઓ, હુ ાં તેમને પ ૃથ્વીથી નષ્ટ કરી િઈશ.
(ઉત્પવત ૬:૫, ૧૧–૧૩).
ે ાાં આપણુ ાં વવશ્વ કેવ ુ ાં તુ?ાં ઈશ્વરે નો ને કહ્ુ,ાં "પ ૃથ્વી તેમના દ્વારા દ િંસાથી ભરે લી તી"
પર પ લ
(કલમ ૧૩, ભાર ઉમેરવામાાં આવ્યો ). માનવજાતની દ િંસાને કારણે પ ૃથ્વી પોતે જ દ િંસાનો
સાંગ્ર કરી ર ી તી. અસાિારણ દ િંસક િળો ટાંક સમયમાાં આવતા પ્રલયમાાં છોડવામાાં આવશે.
માનવ સમાજ નૈવતક પતનમાાં તો: "અને ઈશ્વરે પ ૃથ્વી તરિ જોર્ુ,ાં અને જુઓ, તે ભ્રષ્ટ ત;ુાં
કારણ કે બિા માાંસે પ ૃથ્વી પર પોતાનો રસ્તો ભ્રષ્ટ કયો તો."

ઇવત ાસમાાં આ ખાસ કરીને અંિકારમય સમય િરવમયાન ભર્વાનના કેટલા વિાિાર
અનુયાયીઓ તા? બાઇબલમાાં એકલા નો નો ઉપલેખ કરવામાાં આવ્યો છે . આ દુ:ખિ ક્સ્થવત શુ ાં
લાવી? માનવજાતના વવચારો "સતત દુષ્ટ" તા. બાઇબલ દુષ્ટતાને કેવી રીતે વ્યાખ્યાવયત
કરે છે ? જ્યારે આિમ અને ઇવે "સારા અને અવનષ્ટના જ્ઞાનના વ ૃક્ષ"નુ ાં િળ (ઉત્પવત ૨:૧૭)
ખા્ર્ ુાં ત્યારે ઈશ્વરની ભલાઈ વવશેન ુ ાં તેમનુ ાં મન પદરવતગન અવનષ્ટ શુ ાં છે તે સાંપણગપણે
વ્યાખ્યાવયત કરે છે . આપણા સૌમ્ય ઈશ્વરનુ ાં આપણા પ્રથમ માતાવપતાનુ ાં વવકૃત ખચિ એ જ છે
ે ાસીઓએ કપપના કરી તી કે
જે વવશ્વને વારસામાાં મળ્ર્ુ ાં છે . એન્ટે દડલુવવયન વવશ્વના દ િંસક ર વ
ઈશ્વર તેમની દ િંસાને માિ કરે છે . ઈશ્વરનો જવાબ શુ ાં તો? "તે તેના હૃિયથી દુઃખી તો"
(ઉત્પવત ૬:૬).
માનવજાતએ ઈશ્વરને એ રે ખા સુિી િકેલી િીિો તો જે તે પોતે દ િંસામાાં અનૈલ્છછક
સ ભાર્ી બન્યા વવના પાર કરી શકતો ન તો. ઈશ્વરને કુિરતી દુવનયા પરની પકડ ઢીલી
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કરવાની િરજ પડી તી. જ્યારે ૧૨૦ વષગનો સમયર્ાળો પરો થયો અને મુસાિરો સલામત
રીતે આકગ માાં તા, ત્યારે વરસાિ પડવા લાગયો, ચાલીસ દિવસ અને ચાલીસ રાત સુિી િોિ
વરસવા લાગયો. આ વવશાળ જળપ્રલયને શુ ાં ઉિેજન આતર્ુ?ાં આપણે ઉત્પવિના પ્રથમ
પ્રકરણમાાં મ ત્વપણગ કડીઓ શોિીએ છીએ:
અને ભર્વાને કહ્ુ,ાં જળની વછચે એક મક્કમતા ર ,ે અને તેને પાણીમાાંથી વવભાત્જત કરવા
િો. ઈશ્વરે મક્કમતા બનાવી અને જે પાણી મજબત તા તે પાણીમાાંથી વવભાત્જત કર્ુું જે
મક્કમતાથી ઉપર તુ:ાં અને તે એવુ ાં જ ત.ુ ાં અને ઈશ્વરે મક્કમ સ્વર્ગને કહ્ુ.ાં (ઉત્પવત ૧:૬–૮).
મક્કમતા શુાં છે ? િમેમેન્ટનો અથગ છે વવસ્તાર, વતજોરી અથવા ગુબ
ાં જ. ગુબ
ાં જ સ્વર્ગ
અથવા વાતાવરણમાાં સ્થખર્ત અથવા ક્સ્થર પ ૃથ્વી પરના આવરણનો ઉપલેખ કરે છે . પેસેજ આ
ગુબ
ાં જને પાણીને અલર્ પાડતુ ાં ોવાનુ ાં વણગવે છે , જેમાાં ગુબ
ાં જની ઉપર નોંિપાિ માિામાાં પાણી
ોય છે .
વાતાવરણીય પાણીની બાષ્પના વવશાળ આવરણથી સમગ્ર પ ૃથ્વીને એક વવશાળ
ગ્રીન ાઉસની જેમ ઘેરી લેવામાાં આવી તી, જે આપણા વવશ્વને ઉિર ધ્રુવથી િખક્ષણ ધ્રુવ સુિી
સમાન અને ળવી ઉષ્ણકદટબાંિીય આબો વા આપે છે . ર્રમ-આબો વાના છોડ અને
પ્રાણીઓના અક્શ્મભત અવશેષો ધ્રુવીય પ્રિે શોમાાં પુરાવા આપતા જોવા મળ્યા છે કે આવી
આબો વા એક સમયે આપણા ગ્ર પર અક્સ્તત્વમાાં તી. બાઇબલ એ શરૂઆતના દિવસોમાાં
પ ૃથ્વીની આબો વા વવશે બીજો મ ત્ત્વનો સાંકેત પણ આપે છે :
આ આકાશ અને પ ૃથ્વીની પેઢીઓ છે જ્યારે તે બનાવવામાાં આવી તી, તે દિવસે ભર્વાન
ે ાાં ના ખેતરનો િરે ક
ભર્વાને પ ૃથ્વી અને આકાશ બનાવ્ર્ુ ાં તુ,ાં અને તે પ ૃથ્વી માાં તા તે પ લ
ે ા ખેતરની િરે ક જડીબુટી: કારણ કે પ્રભુ ભર્વાને પ ૃથ્વી પર
છોડ, અને તે વવકસતા પ લ
વરસાિ વરસાવવાનુાં કારણ બનાવ્ર્ુ ાં ન ત ુ ાં , ... પરાં ત ુ પ ૃથ્વી પરથી ધુમ્મસ છવાઈ ર્ર્ુ ાં અને
ે ા પર પાણી િેરવ્ર્ુ.ાં (ઉત્પવત ૨:૪–૬)
જમીનના આખા ચ ર
આ શ્લોક એક એવી દુવનયાસચવે છે જેની સાથે આપણે આજે પદરખચત છીએ તેનાથી ખબ જ
ુ ાં પરાં ત ુ
અલર્ છે . "ભર્વાન ભર્વાને પ ૃથ્વી પર વરસાિ વરસાવવાનુ ાં કારણ બન્ર્ુ ાં ન ત...
ે ા પર પાણી િેરવ્ર્ુ.ાં " પ ૃથ્વી પર
પ ૃથ્વી પરથી ધુમ્મસ છવાઈ ર્ર્ુ ાં અને જમીનના આખા ચ ર
ભેજર્ુક્ટ્ત છતાાં હિ
ાં ાળુાં અને અસાિારણ વાતાવરણ ત,ુ ાં જેમાાં તાપમાનમાાં કોઈ િેરિાર થયો ન
તો. આવા તાપમાનસાથે વાવાર્ોડુાં ન ોત, વાવાર્ોડુાં ન ોત, વાવાર્ોડુાં ન ોત, કરા કે
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બરિ ન ોત અને િે ખીતી રીતે વરસાિ પણ ન પડયો ોત. એવી પણ સાંભાવના છે કે પ ૃથ્વીની
સપાટી જ આજની તુલનામાાં ઘણી વિારે

તી, જેમાાં કોઈ ઊંચા પવગતો અથવા ઊંડી િદરયાઈ

ખીણો ન ોતી. આ ઉપરાાંત, પ ૃથ્વીની સપાટીનો ઘણો ઓછો ભાર્ પાણીથી ઢાંકાયેલો ોત.
વાતાવરણમાાં બધુાં પાણી શુ ાં સ્થખર્ત રાખ્ર્ુ ાં ત,ુ ાં અને જળપ્રલય શરૂ થવા નુ ાં કારણ શુ ાં
તુ?ાં આપણે સરળ વનરીક્ષણથી જાણીએ છીએ કે ર્રમીને કારણે પાણી વિે છે . સ્ટવ પર
કીટલીમાાં ર્રમ પાણી બાષ્પીભવન તરીકે સ્પોટમાાંથી છટકી જાય છે . આપણા ગ્ર પર પાણીના
શરીર િરરોજ પાણીના અણુઓનો મોટો જથ્થો છોડી િે છે . જેટલી વધુ ર્રમી લાગુ પડે છે
તેટલી ર્ડપથી તેઓ છટકી જાય છે . પ્રમાણમાાં ઓછાં પાણી ઉનાળાના ર્રમ દિવસની
તુલનામાાં મધ્ય વશયાળામાાં જામી ર્યેલા તળાવની સપાટીપરથી અણુઓ બાષ્પીભવન થાય છે .
ે ાાં વધુ ર્રમીની ઊજાગ ઉપલબ્િ ોય તો; શુાં તેનાથી વાતાવરણમાાં વધુ
જો પર પ લ
પાણીને ટેકો ન ોત? આપણી પ ૃથ્વી ને આપણા સયગમાાંથી લર્ભર્ બિી ર્રમીની ઊજાગ મળે
છે . તેના વવના આપણુ ાં વવશ્વ સાંપણગ શન્ય ની નજીક પ ોંચતા સપાટીનુ ાં તાપમાન સાથે અપરાફ્રોર્ન બની જશે.
જ્યારે ઈશ્વરે આપણી દુવનયા નુ ાં સર્જન કર્ુું ત્યારે તેમણે વાતાવરણમાાં મોટા પ્રમાણમાાં પાણી
સ્થખર્ત કરવા માટે સક્ષમ એક આિયગજનક ચોક્કસ ર્રમી-ઊજાગ પ્રણાલી અમલમાાં મકી. આ
ે ાાંનો
વસસ્ટમના સાંચાલનમાાં સયગ એક મુખ્ય તાંિ ોત. એ માનવુ ાં પણ વાજબી છે કે પર પ લ
સયગ આજની તુલનામાાં વધુ ર્રમી બ ાર કાઢે છે . જો આ સાચુ ાં ોત, તો એ માનવુ ાં વાજબી છે
કે જ્યારે ઈશ્વરને કુિરતી વવશ્વ પરની પકડ ઢીલી કરવાની િરજ પડી ત્યારે સયગના ઊજાગ
ઉત્પાિનને અસર થઈ ોત.
વાતાવરણમાાં નાજુક સાંત ુલન ખોરવાઈ ર્ર્ુ ાં અને "નો ના જીવનના છસોમાાં વષગમાાં, બીજા
મદ નામાાં, મદ નાના સિરમા દિવસે, તે જ દિવસે ઊંડા તટેલા બિા ફુવારા તા, અને સ્વર્ગની
બારીઓ ખોલવામાાં આવી તી. અને વરસાિ પ ૃથ્વી પર ચાલીસ દિવસ અને ચાલીસ રાત"
(ઉત્પવત ૭:૧૧–૧૨) તો. ઇવત ાસના પ્રથમ વરસાિના ટીપાાં પડવા લાગયા, આખરે પ ૃથ્વી પર
જારો ક્ુખબક માઇલ પાણી રે ડ્ુ.ાં
ભસ્તરીય અક્સ્થરતા વાતાવરણીય અક્સ્થરતા સાથે મેળ ખાતી તી જેના કારણે ભર્ભગ
જળાશયોમાાં પાણીનુ ાં િબાણ વધ્ર્ુ ાં તુ:ાં "તે જ દિવસે મ ાન ઊંડા તટે લા તમામ ફુવારા તા"
(ઉત્પવત ૭:૧૧). આ "ફુવારા" એ પરના ઘણા વિારાના પાણીનુ ાં યોર્િાન આતર્ુ.ાં
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આકગ માાં માિ આઠ લોકો જ પરમાાંથી બચી શક્યા: નો અને તેનો પદરવાર. પર પછી િરે ક
ે થ
ુ ી અસાંખ્ય પ્રાણીઓની પ્રજાવતઓ પણ
પ્રકારના પ્રાણી સાથે વવશ્વને િરીથી વસાવવાના ત
વવશાળ જ ાજમાાં સવાર તી.
ે ડોગુબાયાખર્ટ નજીક આવેલા આકગ ના
આકગ ના અક્શ્મભત અવશેષો પવગતકુ ીમાાં, નાના શ ર
સ્થળને સમવપિત રાષ્રીય ઉદ્યાનમાાં સાચવવામાાં આવ્યા છે . અરારાતના પવગતોમાાં આ
અસાિારણ પુરાતત્ત્વીય શોિ એ વાતનો જબરિસ્ત પુરાવો છે કે મ ાન પરનુ ાં બાઇબલનુ ાં
વણગન એ એકમાિ વવશ્વવ્યાપી કુિરતી આપવિનો િાં તકથા નથી, પરાં ત ુ વવશ્વસનીય ઇવત ાસ છે :

“અને પ ૃથ્વી પરથી પાણી ઘટતા જતા તા ને િોઢસો િ ાડા
પછી પાણી ઓસયાગ. અને સાતમા મદ ના ને સિરમેં િ ાડે
વ ાણ અરારાટ ના પ ાડો પર થમ્ભર્ુ.ાં ”. —ઉત્પવિ ૮:૩–૪
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૧૭
ક્રોસની જબાની

જના કરારમાાં ઈશ્વરના કાયોની સાચી સમજ દ્વારા, અમને ખાતરી આપવામાાં આવે છે કે તે
સાંજોર્ોની પરવા કયાગ વવના નાશ કરતો નથી. જો કે, ઈશ્વર તેનો નાશ કરવા માટે પાપીની નજીક
આવતો નથી તેનો સૌથી આકષગક પુરાવો નવા કરારમાાં જોવા મળે છે .
ઈસુ એ માન્યતા ને કારણે બાઇબલના વવદ્યાથીઓમાાં લર્ભર્ સાવગવિક છે , જોકે ઈસુના મ ૃત્ર્ુથી
આપણને કેવી રીતે બચાવે છે તે અંર્ે જુિા જુિા માંતવ્યો છે . તેમ છતાાં, મોટા ભાર્ના લોકો માને છે કે
જ્યારે ઈસુ િોસ પર મ ૃત્ર્ુ પામ્યા ત્યારે તેમણે અમારા વતી તેમના સ્વ-બખલિાન સ્તક્ષેપ વવના આપણે
જે અનુભવવાનુ ાં નક્કી કર્ુું છે તેનો અનુભવ કયો.
જો આ સાચુ ાં ોય, તો આપણે એ શોિવાની અપેક્ષા રાખીશુ ાં કે ઈસુ એ જ રીતે મ ૃત્ર્ુ પામ્યો જે રીતે
આપણે મ ૃત્ર્ુ પામવા માટે ઈશ્વર "કરે છે " તેના સાંિભગમાાં મરવુ ાં પડશે. જો આપણે માનીએ કે પાપીનો
નાશ કરનાર ઈશ્વર જ છે , તો આપણે એવી પણ અપેક્ષા રાખીશુ ાં કે ભર્વાન ઈસુની નજીક આવીને તેને
મારી નાખે. શુ ાં આપણે આ જ શોિીએ છીએ? મેથ્ર્ુની સુવાતાગ ખિસ્તના વિસ્તાંભપર ચઢાવવાની
ે ાાં તેમના છે પલા શબ્િો શુ ાં તા? " ે
વવર્તવાર માદ તી આપે છે . ઈસુના મ ૃત્ર્ુની થોડી ક્ષણો પ લ
ભર્વાન, ભર્વાન, તમે મને કેમ છોડી િીિો છે ?" (માથી. ૨૭:૪૬, ભાર ઉમેરવામાાં આવ્યો).
આ શ્લોક જણાવે છે કે ઈસુન ુ ાં મ ૃત્ર્ુ કેવી રીતે થર્ુ.ાં ઈશ્વરે પોતાના પુિને એ અનુભવવાની છૂટ આપી
કે જે વ્યક્ક્ટ્ત પોતાના પ્રેમને નકારી કાઢે છે તે અંતે અનુભવશે- તેનાથી અલર્ થવુ,ાં જીવનિાતા. ઈશ્વરે
ઈસુને માયો ન ીં – અમારા પાને કર્ુ:ું "પાપો નુ ાં વેતન મ ૃત્ર્ુ છે " (રોમ. ૬:૨૩). પાપી િે વની કોઈ
મિિ વવના, જાતે જ મ ૃત્ર્ુ નુ ાં કારણ બનવા માટે સાંપણગપણે સક્ષમ છે . સવગજીવન કોઈ અપવાિ વવના
ઈશ્વરનુ ાં છે . બિા મ ૃત્ર્ુ એ કોઈ અપવાિ વવના ના વસનનુ ાં પદરણામ છે . ઈશ્વર મ ૃત્ર્ુનો સ્ત્રોત છે એવી
કપપના કરવી એ અતાદકિક છે - તેમાાં કોઈ અપવાિ નથી.
આ નાના ગ્રાંથમાાં ઈશ્વરને આભારી વવનાશ અને પીડાના િરે ક વણગનની તપાસ કરવી શક્ય નથી.
જો કે, આપણે જે પેસેજની તપાસ કરી છે તે બાઇબલમાાં મ ૃત્ર્ુ અને આપવિઓમાાં ઈશ્વરની ભવમકાની
સાચી સમજની ચાવી છે . બાઇબલ બાઇબલનુ ાં અથગઘટન કરે છે . જ્યારે શાસ્ત્ર ઈશ્વરની દિયાઓ શુ ાં છે તે
સ્પષ્ટ કરવા માટે કોઈ ચોક્કસ માર્ગમાાં પડિો પાછો ખેંચે છે , ત્યારે આપણે તેનો ઉપયોર્ અન્ય પેસેજને
સમજવાની ચાવી તરીકે કરી શકીએ છીએ જે એટલા સ્પષ્ટ નથી (જેમ કે જ્યારે બે બાઇબલ પેસેજ
એકબીજાના વવરોિાભાસી લાર્ે છે ). આ ઉપરાાંત, પોતાના વવશેના ઈશ્વરના શબ્િો વવશેષ વવચારણાને
પાિ છે , ઉિા રણ તરીકે: "હુ ાં પ્રભુ છાં, હુ ાં બિલતો નથી" (માલ. ૩:૬). છે વટે, ઈશ્વર વવશેન ુ ાં સત્ય, જે
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ઈસુએ શીખવ્ર્ુ ાં અને િશાગવ્ર્ુ,ાં તે ઉત્પવિથી પ્રકાશન સુિી સમગ્ર બાઇબલને નેવવર્ેટ કરવા માટેનો
સચોટ રોડમેપ છે .

“ અને વવશ્વાસથી તમારા હૃિયો માાં ખિસ્ત વસે ; જેથી તમારાાં
મળ પ્રીવત માાં ઘાલીને અને તેમાાં પાયો નાખીને,તમે સવગ સાંતો
ની સાથે ખિસ્ત ની પ્રીવતની પ ોળાઈ,લાંબાઈ,ઊંચાઈ તથા
ઊંડાઈ કેટલી છે તે સમજી શકો, અને ખિસ્ત ની પ્રીવત જે માણસ
ની સમજશક્ક્ટ્ત ની બ ાર છે ,તે તમે સમજી શકો,કે તમે િે વની
સવગ સાંપણગતા પ્રમાણે સાંપણગ થાઓ.” —એફેવસ ૩:૧૭–૧૯
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૧૮
ઈશ્વર જલમી નથી

શાશ્વત સળર્તા નરકના વસદ્ધાાંતના સાંપકગ માાં આવેલા િરે ક માટે અદ્ભુત સમાચાર છે . આ
વસદ્ધાાંતને બાઇબલના સાંપણગ અભ્યાસદ્વારા ટેકો આપવામાાં આવ્યો નથી. શાસ્ત્રમાાં મ ૃત્ર્ુને અચેતન
અવસ્થા તરીકે વણગવવામાાં આવ્ર્ુ ાં છે . તે એક કામચલાઉ ઊંઘ છે જે પુનરુત્થાન સુિી જ ચાલશે. તે
સમય પછી, જેમણે ઈશ્વર સાથે સમાિાનનો પ્રવતકાર કયો છે , તે બિા કુિરતી પદરણામ તરીકે, શાશ્વત
અઅક્સ્તત્વ તરીકે , પ્રાતત કરશે.
બાઇબલમાાં સતત સળર્તા િાસના સ્થળને ટેકો મેળવવા માટે, આપણે પ્રતીકાત્મક શબ્િોને
શાસ્ક્બ્િક રીતે શાસ્ક્બ્િક રીતે કરીને તે કરવુ ાં જોઈએ. અક્ગન શબ્િનો શાસ્ક્બ્િક અથવા પ્રતીકાત્મક અથગ ોઈ
ુ ાિનેર્ારે શારાચ, મેશાચ અને અબેડન
ે ર્
શકે છે . ડેવનયલના પુસ્તકમાાં જ્યારે નેબચ
ે ોને સળર્તી જ્વલાંત
ભઠ્ઠીમાાં િેંકી િીિા તા, ત્યારે િે ખીતી રીતે જ તેઓએ અનુભવેલી શાસ્ક્બ્િક આર્ તી. જ્યારે જ્ ોન િ
બેસ્ક્તટસ્ટ, જેણે પાણીથી બાલ્તતસ્મા લીધુ ાં તુ,ાં તેણે કહ્ુાં કે ખિસ્ત પવવિ આત્મા સાથે અને આર્સાથે
બાલ્તતસ્મા આપશે, ત્યારે તે િે ખીતી રીતે શાસ્ક્બ્િક અક્ગનનો ઉપલેખ કરી રહ્યો ન તો, પરાં ત ુ અલાંકાદરક
રીતે અક્ગન શબ્િનો ઉપયોર્ કરી રહ્યો તો.
ે . ૧૨:૧૯, ૧યો ાન ૪:૧૬). શુ ાં આ
"આપણો ઈશ્વર એક ભસ્મઅક્ગન છે ," અને "ઈશ્વર પ્રેમ છે " ( બ
બે ચોક્કસ વનવેિનો સાંઘષગમાાં ઈશ્વર વવશે છે ? જો આપણે આર્ને શાસ્ક્બ્િક આર્ તરીકે વવચારીએ તો જ.
આર્ એ રાસાયખણક પ્રવતદિયા છે . શુ ાં ઈશ્વર રાસાયખણક પ્રવતદિયા છે ? જો આપણે ઈશ્વરના પ્રેમની વ્યક્ક્ટ્ત
પર જે અસર થાય છે તે સમજીએ તો આ વનવેિનો સાંપણગ સુમેળમાાં છે . ઈશ્વરનો પ્રેમ સ્વાથગને ભસ્મ કરી
લે છે . સ્વાથગ એ સાચા પ્રેમથી વવપરીત છે . જો આપણે ઈશ્વરના પ્રેમ માટે ખુપલા ર ીશુ,ાં તો તે જ પ્રેમ
આપણા હૃિયમાાં ઘાતક સ્વાથગને ભસ્મ કરી આપણામાાં આવશે. આ જીવનિાનનો અનુભવ છે .
જો આપણે ઈશ્વરના પ્રેમનો પ્રવતકાર કરીએ, આપણા પોતાના સ્વાથગને બિલે વળર્ી ર ીએ, તો તે
જ પ્રેમ પીડાનો સ્ત્રોત શે. અમે શુ ાં તેનાથી દર જવા અને ભાર્ી જવા અથવા ભર્વાનથી છપાવવાનો
પ્રયાસ કરો. આિમ અને ઇવનો આ અનુભવ તો જ્યારે તેઓ ભર્વાન વવશે સપગના જઠાણાપર વવશ્વાસ
કરતા તા. આ રીતે સમજી ને આપણે જોઈ શકીએ કે ઈશ્વરનો પ્રેમ જ ભસ્મીભત અક્ગન છે .
ઈસુના શ્રીમાંત માણસ અને લાર્ારસનો ઉપયોર્ કેટલીક વાર પીડાના શાસ્ક્બ્િક સ્થળના વસદ્ધાાંતને ટેકો
આપવા માટે થાય છે :
ે ે લો તો અને િરરોજ
એક ચોક્કસ શ્રીમાંત માણસ તો, જે જાાંબલી અને સરસ ખલનનમાાં કપડાાં પ ર
ભવ્ય રીતે િરતો તો: અને લાર્ારસ નામનો એક ચોક્કસ ખભખારી તો, જે તેના િરવાજા પર મકવામાાં
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આવ્યો તો, ઘાથી ભરે લો તો, અને શ્રીમાંત માણસના ટેબલ પરથી પડેલા ટુકડાઓથી ખવડાવવાની
ઇછછા રાખતો તો: વધુમાાં કતરાઓ આવ્યા અને તેના ઘા ચાટયા. અને તે પસાર થર્ુ ાં કે ખભખારી મ ૃત્ર્ુ
પામ્યો, અને િે વદતો તેને અબ્રા મની છાતીમાાં લઈ ર્યો: શ્રીમાંત માણસ પણ મ ૃત્ર્ુ પામ્યો, અને તેને
િિનાવવામાાં આવ્યો; અને નરકમાાં તે પોતાની આંખો ઊંચી કરે છે , પીડામાાં છે , અને અબ્રા મને દર જુએ
છે , અને લાર્ારસને તેની છાતીમાાં જુએ છે . અને તેણે રડતાાં રડતાાં કહ્ુ,ાં િાિર અબ્રા મ, મારા પર િયા
કરો અને લાર્ારસને મોકલો, કે તે તેની આંર્ળીની ટોચ પાણીમાાં ડબાડી શકે છે , અને મારી જીભને ઠાંડી
કરી શકે છે ; કારણ કે હુ ાં આ જ્યોતમાાં પીડાઈ રહ્યો છાં. પણ ઈબ્રાદ મ બોપયો, બેટા, યાિ રાખો કે તમે
જીવનભર તમારી સારી વસ્તુઓ મેળવી તી, અને તે જ રીતે લાર્ારસ દુષ્ટ વસ્તુઓ પ્રાતત કરી તી:
પરાં ત ુ વે તેને આશ્વાસન આપવામાાં આવે છે , અને તમે કળાને પીડા આપો છો. અને આ બિાની
બાજુમાાં, અમારી અને તમારી વછચે એક મ ાન ખાઈ નક્કી કરવામાાં આવી છે : જેથી તેઓ જે તમને
ત્યાાંથી પસાર થાય તે ન કરી શકે; તેઓ પણ અમારી પાસે જઈ શકતા નથી, તે ત્યારથી આવશે. પછી
તેણે કહ્ુ,ાં તેથી હુ ાં પ્રાથગના કરુાં છાં, વપતાજી, તમે તેને મારા વપતાના ઘરે મોકલશો: કારણ કે મારા પાાંચ
ભાઈઓ છે ; તે તેમને જુબાની આપી શકે છે , ન ીં તો તેઓ પણ આ પીડાના સ્થળે આવશે. ઈબ્રાદ મ તેને
ક ે છે , તેઓ મસા અને પ્રબોિકો િરાવે છે . તેમને તેમને સાાંભળવા િો. અને તે ના, વપતા અબ્રા મ:
પણ જો કોઈ મ ૃત્ર્ુમાાંથી તેમની પાસે જાય તો તેઓ પસ્તાવો કરશે. ઈસુએ તેને કહ્ુ,ાં જો તેઓ મસા અને
પ્રબોિકોને ન ીં સાાંભળે તો તેમને પણ સમજાવવામાાં આવશે ન ીં, જોકે એક મ ૃત માાંથી ઊભો થયો
તો. (લુક ૧૬:૧૯–૩૧).
ઈસુએ આ વાત નુ ાં વણગન કરવા માટે કહ્ુાં કે સ્વાથગ અને ઉિાસીનતાની વ્યક્ક્ટ્ત પર શુ ાં અસર પડે છે .
ઈસુ સ્વ-ન્યાયી િરોશીઓને સાંબોિી રહ્યા તા અને તેમણે જીવન પછીની ર્ેરસમજોને લપેટયા.
યહિીઓએ સાંપવિને ઈશ્વરના આશીવાગિથી જોડાવી. તેમના મર્જમાાં એક ર્રીબ વ્યક્ક્ટ્ત, ખાસ
કરીને જેને કોઈ શારીદરક પીડા તી, તેને ઈશ્વરે શાપ વીત કયો તો; વવચાર એ તો કે તે વ્યક્ક્ટ્ત કોઈ
આધ્યાત્ત્મક ઉણપ અથવા વસનને કારણે જીવનમાાં તેના ઘણા લાયક છે . બીજી તરિ શ્રીમાંત વ્યક્ક્ટ્તને
ઈશ્વરની વવશેષ તરિેણની ખાતરી આપવામાાં આવી તી. કોઈ વ્યક્ક્ટ્તની સાંપવિ અથવા િરજ્જો
ે ાના તેમના અવિકારનુ ાં માપ તુ.ાં ઈસુએ
િરોશીઓની વવચારસરણી માટે ઈશ્વર ની સામે ઊભા ર વ
તેમને આ સાંકુખચત અને ક્રૂર દૃસ્ક્ષ્ટકોણની ભલને ઉજાર્ર કરવા માટે આ દૃષ્ટાાંત આતર્ુ.ાં
ે ા આપણે કેટલીક વાતાગની વવર્તો જોઈશુ.ાં તેમના મ ૃત્ર્ુ પછી, ખભખારી લાર્ારસ પોતાને
પ લ
આરામથી "અબ્રા મની છાતીમાાં" ક્સ્થત જુએ છે . શ્રીમાંત માણસ પણ મ ૃત્ર્ુ પામે છે અને પીડાસ ન
કરીને નરકમાાં સમાતત થાય છે ; તે ઉપર જુએ છે અને અબ્રા મ અને લાર્ારસને દર જુએ છે . શ્રીમાંત
માણસ અને "િાિર અબ્રા મ" વછચે વાતચીત થાય છે .

હિે ચાલો કેટલાક વિચારશીલ પ્રશ્નો પ ૂછીને આ િાતાણ ની કાળજીપ ૂિણક તપાસ કરીએ:
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વાતાગમાાં અબ્રા મ અને લાર્ારસ ક્યાાં ક્સ્થત છે ?
જો અબ્રા મ અને લાર્ારસ સ્વર્ગ અથવા સ્વર્ગમાાં ોય, તો અબ્રા મ વાતચીત કેવી રીતે કરી શકે છે
જે શ્રીમાંત માણસ નરકમાાં છે , અને શ્રીમાંત માણસ માટે તેમને જોવાનુ ાં કેવી રીતે શક્ય છે
જો અબ્રા મ અને લાર્ારસ નરકમાાં ોય તો તેઓ ત્યાાં શુ ાં કરી રહ્યા છે ?
જો અબ્રા મ અને લાર્ારસ સ્વર્ગમાાં ન ોય કે નકગ માાં ોય, તો તેઓ ક્યાાં છે ?
જીભ પર નાના પાણીના થોડા ટીપાાં વ્યક્ક્ટ્તને જ્વલાંત નરકમાાં િાસ આપવામાાં આવે તો કેટલી
રા ત મળશે?
શુ ાં લાર્ારસ શ્રીમાંત માણસને નરકમાાં િાસ આપતા જોઈ શકે છે અને તેની વવનાંતીસાાંભળી શકે છે ?
અબ્રા મની છાતીમાાં લાર્ારસને કેવી રીતે આશ્વાસન આપવામાાં આવી રહ્ુાં છે ?
શ્રીમાંત માણસની પીડા વવશે ની સ્પષ્ટ જાગૃવત ોવા છતાાં લાર્ારસને આશ્વાસન આપવામાાં આવે છે કે
તેના કારણે?
લાર્ારસને વે શ્રીમાંત માણસ પ્રત્યે કઠોર ઉિાસીનતા વિારવા માટે પ્રોત્સાદ ત કરવામાાં આવી રહ્યો
છે જ્યારે તેમની પદરક્સ્થવતઓ ઉલટી થઈ ર્ઈ છે ?
મ ાન ખાડી" કેટલી પ ોળી છે જે બાંને સ્થળો વછચે મુસાિરી અટકાવે છે ?
નરક અને અબ્રા મ અને લાર્ારસના સ્થાન વછચે સાંિેશાવ્યવ ાર અટકાવવા માટે આ મ ાન ખાઈ
કેટલી વવશાળ ોવી જરૂરી છે ?
અખાતની આરામિાયક બાજુએ ક્સ્થત લોકો દ્વારા નરકમાાં િાસ આપવામાાં આવતા લોકોની પીડા વવશે
જાગૃવત અટકાવવા માટે આ મ ાન ખાઈ કેટલી વવશાળ ોવી જરૂરી છે ? િણસો યાડગ ? િણસો માઈલ?
શુ ાં બ્રહ્ાાંડ પરતુ ાં પ ોળુાં શે?
એ વનષ્કષગ કાઢવો વાજબી છે કે ઈસુએ શ્રીમાંત માણસ અને લાર્ારસની દૃષ્ટાાંતમાાં નરકનો ઉપલેખ
કયો તો કે તે શાશ્વત સળર્તા નરકના વસદ્ધાાંતને ટેકો આપી રહ્યો છે ?

શુ ાં એવુ ાં તારણ કાઢવુ ાં વધુ વાજબી નથી લાર્તુ ાં કે ઈસુએ આ રાક્ષસી વસદ્ધાાંતને સમથગન આપવાને
બિલે તેને દર કરવા માટે સતત સળર્તા પીડાસ્થળની કપપનાને તેના દૃષ્ટાાંતમાાં લાવી િીિી? ઈસુ
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શીખવતા તા કે જે લોકો અનાંતકાળ સુિી જીવશે તેમના માટે સાંપણગ શાાંવત અને સાચી ખુશી ોવી
અશક્ય શે જો બ્રહ્ાાંડમાાં ક્યાાંય પણ શાસ્ક્બ્િક નરક ોય.
પીડાનુ ાં શાશ્વત સ્થાન છે એ વસદ્ધાાંત શેતાનનુ ાં જઠ છે જે આપણા સૌમ્ય, િયાળુ, ક્ષમાશીલ અને
પ્રેમકરતા ઈશ્વરને કપપનાશીલ સૌથી ખરાબ જુલમખોર તરીકે રાં ર્ે છે અને આપણને આપણા સ્વર્ીય
વપતાથી દર લઈ જવા માટે ર્ણતરી કરવામાાં આવે છે . શાશ્વત પીડાનુ ાં સ્થાન ક્યારે ય ન ીં ોય.
બાઇબલ એક દિવસ આવવાને બિલે બોલે છે જ્યારે બિી પીડાઓ કાયમ માટે સમાતત થઈ જશે.
અને મેં સ્વર્ગમાાંથી એક મ ાન અવાજ સાાંભળ્યો, જુઓ, ઈશ્વરનુ ાં તાાંડવ માણસો સાથે છે , અને તે તેમની
ે ,ે અને તેઓ તેના લોકો શે, અને ભર્વાન પોતે તેમની સાથે ર શ
ે ,ે અને તેમનો ભર્વાન
સાથે ર શ
બનશે. અને ઈશ્વર તેમની આંખોમાાંથી બિા આંસુ લછી નાખશે; અને વે મ ૃત્ર્ુ ન ીં થાય, દુ:ખ ન ીં
ોય, ન રડવુ,ાં ન તો વધુ પીડા થશે: કારણ કે અર્ાઉની વસ્તુઓ ગુજરી જાય છે . (પ્રકદટકરણ. ૨૧:૩–
૪)
ઘણાને ઘણી વાર આિયગ થાય છે કે આપણે શાશ્વત રીતે કયા સ્વરૂપમાાં જીવીશુ.ાં શુ ાં આપણી
પાસે અત્યારે છે તેમ માનવ શરીર શે, અથવા આપણે શારીદરક અક્સ્તત્વ જીવીશુ?ાં અને, આપણો
આત્મા શુ ાં છે ?
પ્રભુ િે વે જમીનની ધળનો માણસ બનાવ્યો અને પોતાના નસકોરામાાં પ્રાણશ્વાસ કયો. અને મનુષ્ય
જીવતો આત્મા બની ર્યો. (Gen ૨:૭)
જે આત્મા ને પરોપક છે , તે મરી જશે. (એર્ેક. ૧૮:૪)
આપણા જીવનમાાં "જીવનનો શ્વાસ" અથવા આત્માની જરૂર છે , જે ઈશ્વરમાાંથી છે . આપણી પાસે જીવાંત
આત્માઓ નથી. આપણામાાંનો િરે ક જીવતો આત્મા છે . આપણી પાસે અસ્પષ્ટ અમર આત્માઓ છે એવી
માન્યતાને બાઇબલદ્વારા ટેકો આપવામાાં આવ્યો નથી. ખિસ્તના બીજા આર્મન વખતે આપણા અપણગ
શરીરને "આંખના ર્બકમાાં" (૧ કોર. ૧૫:૫૨) સાંપણગતામાાં બિલવામાાં આવશે.
કારણ પાપનુ ાં વેતન એ મ ૃત્ર્ુ છે . (રોમ. 6: 23)
ઈશ્વરના શબ્િમાાં ક્યાાંય મ ૃત્ર્ુને મ ૃત્ર્ુ વસવાય બીજુ ાં કશુ ાં વણગવવામાાં આવ્ર્ુ ાં નથી. તમામ શાસ્ત્ર, સાચુ ાં
રીતે સમજવામાાં આવે છે , તે પુસ્ક્ષ્ટ આપે છે કે પાપો માિ એક અસાંમત અવાજ સાથે મ ૃત્ર્ુમાાં પદરણમે
છે : "અને સપે સ્ત્રીને કહ્ુ,ાં તમે ચોક્કસ પણે મરી જશો ન ીં" (ઉત્પવત ૩:૪, ભાર પવગક ઉમેર્)ું ુ .
ઈશ્વર દુવનયાને એટલો પ્રેમ કરતો તો કે તેણે પોતાનો એકમાિ પુિ આતયો તો, કે જે કોઈ તેનામાાં
વવશ્વાસ કરે છે તે નાશ ન થવો જોઈએ, પરાં ત ુ અનાંત જીવન જીવવુ ાં જોઈએ. (યો ાન ૩:૧૬)
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નાશ શબ્િનો અથગ અઅક્સ્તત્વની ક્સ્થવતમાાં આવવુ ાં છે . તેનો અથગ એ નથી કે દુ:ખની ક્સ્થવતમાાં બીજે
ક્યાાંક અક્સ્તત્વ રાખવુ.ાં
તે [ઈસુ] તેમને સાઈથ કરે છે , અમારો વમિ લાર્ારસ સઈ ર્યો છે ; પણ હુ ાં જાઉં છાં, કે હુ ાં તેને ઊંઘમાાંથી
બ ાર કાઢી શકુાં છાં. પછી તેના વશષ્યો, પ્રભુ, જો તે સઈ જશે, તો તે સારુાં કરશે. ઈસુએ તેમના મ ૃત્ર્ુની
વાત કરી: પરાં ત ુ તેઓએ વવચાર્ુું કે તેમણે ઊંઘમાાં આરામ કરવાની વાત કરી છે . પછી ઈસુએ તેમને
સ્પષ્ટ રીતે કહ્ુ,ાં લાર્ારસ મરી ર્યો છે . (યો ાન ૧૧:૧૧-૧૪, ભાર ઉમેરવામાાં આવ્યો)
ઈસુએ મ ૃત્ર્ુની તુલના ઊંઘ સાથે કરી કારણ કે ઈશ્વર મ ૃત માાંથી વ્યક્ક્ટ્તને પુનજીવવત કરવામાાં સક્ષમ છે .
જ્યારે ઈસુએ કબરમાાં ચાર દિવસ પછી લાર્ારસને જીવાંત કયો ત્યારે લાર્ારસને બોલાવવામાાં આવ્યો
ન તો સ્વર્ગમાાંથી પાછા. તે બેભાન અવસ્થામાાંથી જાર્ી ર્યો - મ ૃત્ર્ુ.
તેનો શ્વાસ આર્ળ વધ્યો, તે તેની પ ૃથ્વી પર પાછો િયો; તે જ દિવસે તેના વવચારો નાશ પામે છે .
(ર્ી.શા.૧૪૬:૪)
મ ૃત્ર્ુ સમયે વવચારો બીજે ક્યાાંક ચાલુ નથી.
કારણ કે મ ૃત્ર્ુમાાં આ વવષયનુ ાં કોઈ સ્મરણ નથી: કબરમાાં કોણ આભાર માને? (Ps. 6:5)
કારણ કે જીવતા લોકો જાણે છે કે તેઓ મરી જશે: પરાં ત ુ મ ૃત્ર્ુ પામેલા લોકો કોઈ વસ્તુ જાણતા નથી.
(સભાવશક્ષક. ૯:૫)
જ્યારે આપણે મરી જઈએ છીએ ત્યારે તે ક્ષણે તમામ જ્ઞાનાત્મક કાયો બાંિ થઈ જાય છે , જેમાાં સમય
પસાર થવાની કોઈ જાગૃવત નો સમાવેશ થાય છે . આપણે આપણો છે પલો શ્વાસ લીિા પછી તરત જ
પુનરુત્થાનની ક્ષણ આવશે.
કારણ કે પ્રભુ પોતે જ એક બમો પાડીને, કટ્ટરદતના અવાજસાથે અને ઈશ્વરના રમ્પ સાથે સ્વર્ગમાાંથી
ે ા ઉભા થશે. (૧ થેસા ૪:૧૬)
ઉતરશે: અને ખિસ્તમાાં મ ૃત્ર્ુ પામેલા લોકો પ લ
આ પુનરુત્થાન ખિસ્તના બીજા આર્મન પર થશે.
અને જુઓ, હુ ાં ર્ડપથી આવુ ાં છાં; અને મારુાં ઇનામ મારી સાથે છે . (પ્રકદટકરણ ૨૨:૧૨)
જ્યાાં સુિી ઈસુ બીજી વાર પાછા ન ીં આવે ત્યાાં સુિી અમને અમારુાં શાશ્વત પુરસ્કાર મળશે ન ીં.
િન્ય અને એકમાિ શક્ક્ટ્તશાળી, રાજાઓનો રાજા અને પ્રભુઓનો સ્વામી; જે માિ અમરત્વને જ છે .
(૧.વતમો ૬:૧૫-૧૬)
ઈશ્વર જ અમર છે . અમે નથી.
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જુઓ, હુ ાં તને એક ર સ્ય કહુ ાં છાં; આપણે બિા સઈજઈશુ ાં ન ીં, પરાં ત ુ આપણે બિા બિલાઈ જઈશુ,ાં એક
ક્ષણમાાં, આંખના ર્બકારામાાં, છે પલા રમ્પ પર: કારણ કે રણવશિંગ ુાં વાર્શે, અને મ ૃતકોને અભ્રષ્ટ ઉભા
કરવામાાં આવશે, અને આપણે બિલાઈ જઈશુ.ાં કારણ કે આ ભ્રષ્ટતાએ ભ્રષ્ટાચાર કરવો જોઈએ, અને
આ નશ્વરે અમરત્વ મકવુ ાં જોઈએ. તેથી જ્યારે આ ભ્રષ્ટતાએ ભ્રષ્ટાચાર કયો શે, અને આ મનુષ્ય
ે ત લખવામાાં આવી છે તે પસાર કરવા માટે લાવવામાાં આવશે, મ ૃત્ર્ુ
અમરત્વ પર મકશે, ત્યારે જે ક વ
વવજયમાાં ર્ળી જાય છે . (૧ કોર. ૧૫:૫૧–૫૪)
આપણી અંિર અને આપણી અંિર અમરત્વ નથી. અમરત્વ િક્ટ્ત ઈશ્વર સાથેના જીવાંત જોડાણ દ્વારા જ
ે કરે છે , "આપણે બિા સઈશુ ાં
શક્ય છે : "આ મનુષ્યે અમરત્વ મકવુ ાં જોઈએ." પાઉલ એમ પણ જા ર
ન ીં." જે લોકો જીવતા છે , ખિસ્તમાાં, બીજા આવતા સમયે, તેમને ક્યારે ય મ ૃત્ર્ુનો અનુભવ ન ીં થાય.
ે ,ે અને િીપડો બાળક સાથે સઈ જશે; અને વાછરડુાં અને ર્ુવાન વસિં અને એક
વરુ પણ ઘેટાાંસાથે ર શ
સાથે ચરબી; અને એક નાનુ ાં બાળક તેમનુ ાં નેત ૃત્વ કરશે. અને ર્ાય અને રીંછ ખવડાવશે; તેમના ર્ુવાનો
એક સાથે સઈ જશે: અને વસિં બળિની જેમ સ્રો ખાશે. અને ચસતુ ાં બાળક એએસપીના વછિ પર રમશે,
અને નીંિણબાળક કોકાદરસના અડ્ડા પર ાથ મકશે. તેઓ મારા બિા પવવિ પવગતમાાં દુ:ખી ન ીં થાય
અથવા નાશ કરશે ન ીં: પ ૃથ્વી માટે જળ સમુિને આવરી લે છે ત્યારે પ્રભુના જ્ઞાનથી ભરપર શે.
(યશાય. ૧૧:૬–૯)
ે ા
પ ૃથ્વીમાાં નવા બનાવેલા ઈશ્વરનુ ાં સર્જન ઈડનની મળ પણગતામાાં પુનઃસ્થાવપત થશે. પ્રાણીઓ ટકી ર વ
માટે એકબીજાને મારશે ન ીં, અને માનવજાત માટે ખતરો ઊભો કરે તેવા કોઈ પ્રાણી ન ીં ોય. કોઈ
ડર ન ીં ોય, કોઈ પીડા ન ીં થાય અને મ ૃત્ર્ુ ન ીં થાય.
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તે તેઓની આંખોમાાંન ુાં િરે ક આંસુ લછી નાખશે ;મરણ િરીથી
થનાર નથી;તેમ જ શોક કે રુિન કે દુઃખ િરીથી થનાર નથી;
પ્રથમ ની વાતો જતી ર લ
ે ી છે .
—પ્રકદટકરણ ૨૧:૪
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૧૯
આપણા સર્જક અને ટકાઉ

આદિ એ િે વે આકાશ તથા પ ૃથ્વી ઉત્પન્ન કયાું. —ઉત્પવિ ૧:૧
અ ીં બિા સાચા વવજ્ઞાનનો પાયો છે . ઈશ્વરે આપણુ ાં વવશ્વ બનાવ્ર્ુ.ાં ઈશ્વરે અમને બનાવ્યા. અમે
ે ુ છે . જો કે, આજે આપણુ ાં વવશ્વ એક દિલસિીથી
તકનુ ાં પદરણામ નથી. આપણા અક્સ્તત્વ પાછળ િૈ વી ત
સાંત ૃતત થઈ ર્ર્ુ ાં છે જે ઈશ્વરના શબ્િને ખોલતા સાિા વનવેિનનો વવરોિાભાસ કરે છે . એથેર્મે ઈશ્વરને
દર કરવાના તેના લક્ષ્યમાાં વવજ્ઞાનને ાઇજેક કરવાનો પ્રયાસ કયો છે . આ દિલસિીએ એક સિીથી
વવજ્ઞાન પર પકડ પકડી રાખી છે .
સર્જન આિાદરત વવજ્ઞાનને ટેકો આપતા પુરાવાના જથ્થામાાં ર્ાંપલાવ્ર્ુ ાં તે આ નાના પુસ્તકના િાયરામાાં
નથી કારણ કે આ વવષય પર ઘણા સારા પુસ્તકો ઉપલબ્િ છે . તેમ છતાાં, આજે ઈશ્વરના અક્સ્તત્વ વવશે
ર્ુદ્ધ ચાલી રહ્ુાં છે . મોટા અનુયાયીઓ વાળા અગ્રણી લેખકો અને વક્ટ્તાઓ છે જે ભર્વાનને દર કરવાના
વમશન પર છે . આ ચળવળ શુ ાં ચલાવી ર ી છે , અને આટલા બિા લોકોએ ઈશ્વરમાાંવવશ્વાસને કેમ નકારી
કાઢયો છે ?
ઘણા વનષ્ઠાવાન લોકો ઈશ્વર પ્રત્યે અસાંર્ત દૃસ્ક્ષ્ટકોણ જાળવી રાખે છે . ઈશ્વરના પ્રેમ વવશે સાાંભળીને
ઘણા લોકો મોટા થયા છે , િક્ટ્ત એક પ્રેમાળ ભર્વાનનુ ાં ખચિ એક વવરોિાભાસી ખચિ દ્વારા અસરકારક
રીતે નકારી કાઢવામાાં આવ્ર્ુ ાં છે જે તેને એક એવા ભર્વાન તરીકે રાં ર્ે છે જે સરળતાથી નારાજ અથવા
ગુસ્સે થાય છે . એ માન્યતામાાં ઉમેરો કે ઈશ્વર મ ૃત્ર્ુ, વવનાશ અને શાશ્વત પીડાનો સામનો કરીને તેના
દુશ્મનો પર બિલો લે છે ; તે જોવુ ાં સરળ છે કે શા માટે ઘણા લોકોએ ઈશ્વરમાાં વવશ્વાસને સાંપણગપણે
નકારી કાઢયો છે . પરાં ત ુ કિાચ જેઓ ઈશ્વરમાાં વવશ્વાસને નકારી કાઢે છે જ્યારે આ વવકૃત ખચિ તેઓ
ક્યારે ય જાણતા નથી ત્યારે તેઓ ભર્વાનને ખબલકુલ નકારી રહ્યા નથી. ઈશ્વરનો ર્ૌણ પ્રશ્નઅક્સ્તત્વ
િક્ટ્ત એટલા માટે અક્સ્તત્વિરાવે છે કારણ કે ઈશ્વરના ચાદરત્ર્ય વવશેનો પ્રાથવમક પ્રશ્ન િરે ક મનમાાં
સ્થાયી થયો નથી.
અને ઈશ્વરે જે પણ વસ્તુ બનાવી તી તે જોઈ અને જુઓ, તે ખબ સારુાં તુ.ાં (ઉત્પવિ ૧:૩૧)
ે ાાં તેના કોઈ
આ શ્લોક સર્જનના વણગનને સમાતત કરે છે . જો તેના સર્જનના સમાતત કાયગ પ લ
પ્રાણીનુ ાં મ ૃત્ર્ુ થર્ુ ાં ોત તો ઈશ્વર પ ૃથ્વી પરની િરે ક વસ્તુને "ખબ સારા" તરીકે જોઈ શક્યા ન ોત.
ઈશ્વર દુ:ખ અને મ ૃત્ર્ુના લેખક ન ોવાથી, જ્યારે પીડા અને મ ૃત્ર્ુ પ્રથમ વખત આપણી દુવનયામાાં
ે ાાં અક્સ્તત્વની અક્સ્તત્વની સૌથી યોગય રીતને આ વનયમ કરે છે .
આવ્યા ત્યારે માનવજાતના પતન પ લ
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આજે આપણે આપણી પ ૃથ્વી પર જે અક્સ્તત્વટકાવી શકીએ છીએ તે જીવનની સૌથી યોગય
રીત એ એક એવી દુવનયા માટે ક્રૂર અનુકલન છે જે પાપી પ્રવેશદ્વારથી કટોકટીના અક્સ્તત્વના મોડમાાં
છે . સારા સમાચાર છે ! પતન સમયે થયેલા સર્જકથી સર્જનનુ ાં અળર્ાપણુ ાં પ ૃથ્વીમાાં મટાડવામાાં આવશે.
પછી પ્રેમનો વનયમ એ જીવનશૈલી શે જેમાાં કોઈ સ્પિાગ ન ીં, કોઈ ડર ન ીં, કોઈ પીડા ન ીં અને મ ૃત્ર્ુ
ે ુ સાકાર થશે.
ન ીં ોય. ત્યારે આપણી પ ૃથ્વી માટે ઈશ્વરનો મળ ત
કારણ કે જર્તના સર્જનમાાંથી તેમની અદૃશ્ય બાબતો સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળે છે , જે વસ્તુઓ
ે દ્વારા પણ સમજવામાાં આવે છે ; જેથી તેઓ
બનાવવામાાં આવે છે , તેની શાશ્વત શક્ક્ટ્ત અને ર્ોડ ડ
બ ાના વવના ોય. (રોમ. ૧:૨૦).
જ્યારે આપણને વવજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવાની તક મળી છે , ત્યારે આપણે સર્જનમાાં જોવા મળે લી
ચમત્કાદરક ચોકસાઈ અને જદટલતાની પ્રશાંસા કરીશુ.ાં ભર્વાનની સ ી બિે જ લખવામાાં આવી છે .
જ્યારે આપણે ઈશ્વરના અક્સ્તત્વને નકારીએ છીએ, ત્યારે આપણે ચમત્કારોના અક્સ્તત્વને પણ નકારી
કાઢવુ ાં જોઈએ, પરાં ત ુ આપણે ચમત્કારોથી ઘેરાયેલા છીએ: વવશાળ વ ૃક્ષ, નાજુક જર્લી
ાં
ફૂલો, સોંર્બડગ નો
કોરસ, કરોખળયાનુ ાં જાળા, વવશાળ બ્રહ્ાાંડ, જ્યારે તે તેની માતાને ઓળખે છે ત્યારે બાળકનુ ાં ક્સ્મત, આ જ
ક્ષણે તમે જે શ્વાસ લઈ રહ્યા છો. આ બિા સવોછચ િમના ચમત્કારો છે . તેમને ચમત્કારો વસવાય બીજુ ાં
કશુ ાં પણ તરીકે વાજબી રીતે સમજાવી શકાતુ ાં નથી. આખી ત્જિંિર્ી એક ચમત્કાર છે . પુરાવા જબરિસ્ત
છે કે ભર્વાને અમને અને જીવન નુ ાં બીજુ ાં બધુ ાં બનાવ્ર્ુ.ાં આપણી આસપાસની અસાિારણ દુવનયાને
જોવી અને એવુ ાં તારણ કાઢવુ ાં કે ઈશ્વરે તેન ુ ાં સર્જન કર્ુું નથી તે વાજબી નથી.
આ રીતે સ્વર્ગન ુ ાં સર્જન કરનારી પ્રભુને સ ાય કરો; ઈશ્વરે પોતે જ પ ૃથ્વીની રચના કરી અને તેને
બનાવી; તેમણે તેની સ્થાપના કરી, તેમણે તેને વ્યથગ બનાવ્ર્ુ ાં ન ીં, તેમણે વસવાટ કરવા માટે તેની
રચના કરી: હુ ાં પ્રભુ છાં; અને બીજુ ાં કોઈ નથી. (યશાયા. ૪૫:૧૮).
ઈશ્વરે પ ૃથ્વીને આપણુ ાં શાશ્વત ઘર બનાવ્ર્ુ.ાં
શરૂઆતમાાં શબ્િ તો અને શબ્િ ઈશ્વર સાથે તો અને શબ્િ ઈશ્વર તો. ઈશ્વરની સાથે પણ
શરૂઆતમાાં પણ આવુ ાં જ તુ.ાં બિી વસ્તુઓ તેણે બનાવી તી; અને તેના વવના કોઈ વસ્તુ બનાવવામાાં
ે ા માાંસ
આવી ન તી. અને શબ્િને માાંસ બનાવવામાાં આવ્યો તો, અને આપણી વછચે ર વ
બનાવવામાાં આવ્ર્ુ ાં તુ,ાં (અને અમે કૃપા અને સત્યથી ભરે લા વપતાનો એકમાિ મદ મા, મદ મા ને માન્ર્ુ ાં
તુ.)
ાં (યો ાન ૧:૧–૩, ૧૪).
ે કરવા માટે.
આપણા સર્જક આપણામાાંના એક બન્યા જે તે કેવા છે તે વધુ સાંપણગપણે જા ર
જ્યારે હુ ાં તારા આકાશ, તારી આંર્ળીઓ, ચાંિ અને તારાઓનુ ાં કામ માનુ ાં છાં, જે તમે નક્કી કર્ુું નથી;
માણસ શુ ાં છે , તે તુ ાં તેના પ્રત્યે સભાન છે ? અને માણસનો િીકરો, તે તુ ાં તેની મુલાકાત લેતો તો? કારણ
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કે તમે તેને બનાવ્યો છે િેવદતો કરતાાં થોડો નીચો અને ઉતાવળે તેને ર્ૌરવ અને સન્માનનો તાજ
ે ાવ્યો. તમે તેને તારા ાથની કૃવતઓ પર પ્રભુત્વ મેળવવા માટે મજબર કયો; તમે બિી વસ્તુઓ
પ ર
તેના પર્ નીચે મકી િીિી છે . (ર્ી.શા. ૮:૩-૬).
માનવ પદરવારને "િે વદતો કરતાાં થોડો નીચો" બનાવવામાાં આવ્યો તો. જો કે, જેઓ પ ૃથ્વી પર રહ્યા
છે અને ઈશ્વર સાથે સમાિાન થર્ુ ાં છે તેઓ એક અનુભવમાાંથી પસાર થયા શે જેની "દતો પણ તપાસ
કરવાની ઇછછા રાખે છે " (૧ વપિર ૧:૧૨). ઈશ્વરના આત્મબખલિાન પ્રેમ વવશેન ુ ાં તેમનુ ાં અનુભવાત્મક
ે , નવુ ાં જેરુસલેમ, સ્વર્ગમાાંથી
જ્ઞાન તેમને બ્રહ્ાાંડમાાં એક વવશેષ સ્થાન આપશે: "અને મેં જ્ ોને પવવિ શ ર
ભર્વાનમાાંથી નીચે આવતા જોર્ુ,ાં જે તેના પવત માટે શણર્ારે લી કન્યા તરીકે તૈયાર તુ.ાં અને મેં
સ્વર્ગમાાંથી એક મ ાન અવાજ સાાંભળ્યો, જુઓ, ઈશ્વરનુ ાં તાાંડવ માણસો સાથે છે , અને તે તેમની સાથે
ે ે, અને તેઓ તેના લોકો શે, અને ભર્વાન પોતે તેમની સાથે ર શ
ે ,ે અને તેમનો ભર્વાન બનશે."
ર શ
(પ્રકદટકરણ. ૨૧:૨–૩).

તેણે પોતાની શક્ક્ટ્તથી પ ૃથ્વી બનાવી, તેણે પોતાની બુદ્ધદ્ધથી વવશ્વની સ્થાપના કરી અને થે તેની
વવવેકબુદ્ધદ્ધથી આકાશને લાંબાવ્યો. (યવમિયા ૧૦:૧૨).
તેના માટે આપણે જીવીએ છીએ, અને લનચલન કરીએ છીએ અને આપણી સ્તી િરાવીએ છીએ.
(પ્રે.કૃત્યો ૧૭:૨૮).
પ ૃથ્વી પરનુ ાં બ્રહ્ાાંડ, પ ૃથ્વી અને તમામ જીવાંત જીવો ઈશ્વર વસવાય અક્સ્તત્વમાાં નથી. આપણા સર્જકે
આપણી દુવનયાનુ ાં વનમાગણ કર્ુું નથી, તેને ઘદડયાળની જેમ બાંિ કરી િીધુ ાં છે , અને પછી તેને વધુ ઇનપુટ
વવના જાતે જ કાયગ કરવા િીધુ ાં છે . ઈશ્વર સતત "તેની શક્ક્ટ્તના શબ્િથી બિી વસ્તુઓને જાળવી રાખે
ે . ૧:૩; કોલો ૧:૧૭).
છે " કારણ કે "તેના દ્વારા બિી વસ્તુઓ નો સમાવેશ થાય છે " ( બ
જો તમે તમારા જમણા ાથમાાં એક ગલાસ પાણી પકડ્ુાં ોય અને તેને છોડવાનુ ાં નક્કી કર્ુું ોય, તો શુ ાં
તમારે તમારા ડાબા ાથનો ઉપયોર્ તમારા જમણા ાથને તેને છોડવા માટે િબાણ કરવા માટે કરવો
પડશે? ઈશ્વર આપણને ક ે છે , "મારા ાથે પણ પ ૃથ્વીનો પાયો નાખ્યો તો અને મારો જમણો ાથ
આકાશમાાં િેલાયેલો તો: જ્યારે હુ ાં તેમને બોલાવુ ાં છાં, ત્યારે તેઓ સાથે ઉભા થાય છે " (યશાયા.
૪૮:૧૩).
ઈશ્વર વવનાશક છે એવી કપપના કરવી એ સર્જનના ટકાઉ તરીકેની તેમની ક્સ્થવતને તુછછ બનાવે છે .
વવનાશ થાય તે માટે ઈશ્વરે સદિય પણે નાશ કરવાની જરૂર નથી. એક ઉિા રણ તરીકે , સોડોમ અને
ુ ી
ે થ
ર્ોમોરા ના વવનાશમાાં, એક સામાન્ય અથગઘટન ભર્વાનને "જાળવી" અથવા ટકાવી રાખવાના ત
અક્ગન અને ર્ાંિક બનાવતા જુએ છે . વવનાશક તરીકે ઈશ્વરનુ ાં આ ખચિ તેને પોતાની જાત સાથે સાંઘષગમાાં
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મકે છે જેમ તમે તમારા ડાબા ાથનો ઉપયોર્ તમારા જમણા ાથનો ઉપયોર્ પાણીના ગલાસને છોડવા
િબાણ કરવા માટે કરશો.
ઈશ્વરનો નાશ કરવા માટે િક્ટ્ત એટલુાં જ જરૂરી છે કે તેણે જવા િીધુ.ાં જો કે, એ સમજવુ ાં અવનવાયગ છે કે
તે મ ૃત્ર્ુ અથવા વવનાશની ઇછછા સાથે આવુ ાં ક્યારે ય કરતો નથી. ઈશ્વર િક્ટ્ત એટલા માટે જવા િે છે
કારણ કે તે પ્રેમ છે , અને પ્રેમ માટે સાચી સ્વતાંિતાની જરૂર છે . ઈશ્વર કોઈ વ્યક્ક્ટ્ત કે રાષ્રને માિ
અવનછછાએ અને ઊંડી ઉિાસીસાથે છોડી િે છે : "હુ ાં ઈફ્રાયમ, થીમને કેવી રીતે છોડી શકુાં? હુ ાં ઇર્રાયલ, થી
કેવી રીતે પ ોંચાડીશ? હુ ાં આિમા તરીકે થીકેવી રીતે બનાવીશ? હુ ાં તને ર્ેબોઈમ તરીકે કેવી રીતે સેટ
કરીશ? મારુાં હૃિય મારી અંિર િેરવાઈ ર્ર્ુ ાં છે , મારા પસ્તાવો એક સાથે છે " ( ોસ ૧૧:૮).
ઈસુએ જેરુસલેમ પર વવલાપના આ શબ્િો કહ્યા: " ે જેરુસલેમ, જેરુસલેમ, તુ ાં જે પયર્ાંબરોને મારી નાખે
છે , અને તે લોકોને પથ્થર મારતો છે જે તમને મોકલવામાાં આવે છે , હુ ાં કેટલી વાર તમારા બાળકોને
એકસાથે એકવિત કરી શકુાં છાં, તેની પાાંખો નીચે મરઘી ઓળાંર્તી મરઘી તરીકે પણ, અને તમે ન ીં કરો!
જુઓ, તમારુાં ઘર તમારા માટે ઉજ્જડ ર ી ર્ર્ુ ાં છે " (માથી. ૨૩:૩૭-૩૮).
કારણ કે મનુષ્યનો િીકરો પુરુષોના જીવનનો નાશ કરવા નથી આવતો, પરાં ત ુ તેમને બચાવવા માટે
આવે છે . (લુક ૯:૫૬).
ે કરે છે . અને મક્કમતા તેના કામને વેર્ આપી ર ી છે . દિવસ નો દિવસ
આકાશ ઈશ્વરનો મદ મા જા ર
ઉછચારણ ભાષણ, અને રાતથી રાત સુિી શ્વેથ જ્ઞાન. ત્યાાં કોઈ વાણી કે ભાષા નથી, જ્યાાં તેમનો અવાજ
સાંભળાય ન ીં. (ર્ી.શા ૧૯:૧-૩) .
ઈશ્વર તેના સર્જન દ્વારા બિા લોકો સાથે વાત કરે છે . ભાષાના અવરોિો અથવા છાપેલા શબ્િના
અભાવને કારણે કોઈને તેની પાસેથી શીખવાના આમાંિણમાાંથી બાકાત રાખવામાાં આવ્ર્ુ ાં નથી.
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તમારી દૃસ્ક્ષ્ટ ઊંચી કરીને જુઓ, એ બિા તારા કોણે ઉત્પન્ન કયાગ
છે ? તે મ ા સમથગ અને બળવાન ોવાથી પોતાના પરાિમ ના
મા ાત્મ્યથી તેઓના સાંખ્યાબાંિ સૈન્ય ને બ ાર કાઢી લાવે છે , અને
તે સવગને નામ લઈને બોલાવે છે ; એકે ર ી જતો નથી.
૪૦:૨૬

—યશાયા
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૨૦
આપણે શાશ્વત જીિન કેિી રીતે રાખી શકીએ?

અર્ાઉ પુસ્તકમાાં આપણે ઉત્પવિમાાં નોંિાયેલા માનવજાતના પતન વવશે વાાંછર્ુ ાં તુ,ાં પ્રકરણ ૩. સપગ,
વેશમાાં છે તરનાર, આિમ અને ઇવને એવુ ાં માનવા િોરી ર્યા કે ઈશ્વર સ્વ-સેવા કરે છે અને તેના પર
વવશ્વાસ કરી શકાતો નથી. જ્યારે તેઓ આ જઠાણુ ાં માનતા તા, ત્યારે તેઓએ તેમના જીવન િાતાથી
પોતાને દર રાખવાની કોવશશ કરી, અને તેમના માટે મરવાની પ્રદિયા શરૂ થઈ.
તે દિવસથી તમામ મ ૃત્ર્ુ એ ઈશ્વર વવશે જઠુાં માનવાનુ ાં પદરણામ છે . એડનના બર્ીચામાાં
માનવજાત ઈશ્વરથી વવમુખ થઈ ર્ઈ તી કારણ કે આિમ અને ઇવે ભર્વાન વવશેન ુ ાં મન બિલી નાખ્ર્ુ ાં
તુ.ાં જ્યાાં તેઓ એક સમયે તેના પર વવશ્વાસ રાખતા તા, ત્યાાં વે તેઓ તેના પર અવવશ્વાસ રાખતા
તા. આ જી પણ આપણી ચોક્કસ સમસ્યા છે . આપણે ઈશ્વર વવશેન ુ ાં મન બિલવાની જરૂર છે . જ્યારે
આપણે આવુ ાં કરીશુ,ાં ત્યારે વવશ્વાસ અવવશ્વાસને વવસ્થાવપત કરશે, અને પ્રેમ તેના વવશેની આશાંકાને
વવસ્થાવપત કરશે. આપણે આપણા સર્જક સાથે સમાિાન કરીશુ,ાં અને આપણે શાશ્વત જીવન િરાવીશુ.ાં
જ્યારે આિમ અને ઇવે સપગના િે વ વવશેના જઠાણાપર વવશ્વાસ કયો અને તેનાથી છપાવવાનો
પ્રયાસ કયો, ત્યારે જે બન્ર્ુ ાં તેનાથી ભર્વાન પોતે બિલાયા ન તા. તેના વે વવખટા પડેલા બાળકો
પ્રત્યેનો તેનો પ્રેમ ઓછામાાં ઓછો ઓછો થયો ન તો. આપણા વવશે ઈશ્વરનુ ાં મન બિલવાના આપણા
પ્રયાસો પર આિાર રાખે તેવી મુક્ક્ટ્તની કોઈ પણ યોજના અક્સ્તત્વમાાં ન ોય તેવી સમસ્યાનો ઉકેલ
ે ેથી જ આપણા પ્રત્યે સારા વવચારો િરાવે છે અને તેના માટે આપણા વવશે સારુાં
શોિે છે . ઈશ્વર પ લ
ે થ
વવચારવા માટે કોઈ સમજાવટની જરૂર નથી. તે પ લ
ે ી જ આપણામાાંના િરે કને પ્રેમ કરે છે અને
અનાંત મપય આપે છે .
જ્યારે ઈશ્વર ઇર્રાયલીઓને ઇત્જતતમાાંથી બ ાર લાવ્યા ત્યારે તેમને મવતિઓની પજા કરવાના જોખમ
અંર્ે ચેતવણી આપવામાાં આવી તી. આ ખોટા િે વતાઓ બાઇબલના સમયમાાં સામાન્ય તા અને
વવકૃત કપપનાઓની પેિાશ તા. તેઓ ઘણીવાર ગુસ્સે અને તુસ્ક્ષ્ટકરણની જરૂર ોવાનુ ાં માનવામાાં આવતુ ાં
તુ.ાં તેમનો ગુસ્સો દર કરવા માટે અપગણ અને બખલિાન આપવામાાં આવ્યા તા. આપણે ર્ાંભીરતાથી
પછી શકીએ: શુ ાં ઈશ્વર સાથે સાંબવાં િત આપણી રીત પ્રાચીન મવતિપજામાાંથી કાંઈ પણ ઉિાર લે છે ?
અને આ જીવન શાશ્વત છે , કે તેઓ એકમાિ સાચા ભર્વાનઅને ઈસુ ખિસ્તને ઓળખી શકે છે ,
જેમને તમે મોકપયા નથી. મેં પ ૃથ્વી પરની થીમનો મદ મા કયો છે : તમે મને જે કામ કરવાનુ ાં આતર્ુ ાં તુ ાં
તે મેં પરુાં કર્ુું છે . (યો ાન ૧૭:૩-૪)
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ઈસુએ પોતાના વપતાને કરે લી પ્રાથગનામાાં તેઓ શાશ્વત જીવનની સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા આપે છે . ઈશ્વરને
ઓળખવાનો અનુભવ છે . આ અનુભવાત્મક જ્ઞાન આપણને આપણા જીવનિાતા સાથે સુમેળ કરે છે .
ે ુ જોવા નુ ાં શરૂ કરીએ છીએ - ઈશ્વરને વનઃસ્વાથગ,
આપણે ઈસુના આપણા વવશ્વ પ્રત્યેના વમશનનો સાચો ત
િયાળુ, સૌમ્ય, િયાળુ અને ક્ષમાશીલ તરીકે સચોટ રીતે પ્રર્ટ કરવા. ઈસુના શબ્િો લોકો સાાંભળતા
તા ત્યારે તેઓ ઈશ્વરના શબ્િો સાાંભળી રહ્યા તા. જ્યારે લોકોએ ઈસુને બીમારલોકોને સાજા કરતા,
ભખ્યાને ખવડાવતા, પ્રોત્સા ન આપતા, નાના બાળકોને ખોળામાાં પકડીને પોતાની જાતને ર્ેરસમજ
અને બિનામ થવા િે તા જોયા ત્યારે તેઓ ભર્વાનને જોઈ રહ્યા તા - ભર્વાનને તેમના મદ મામાાં.
મર્
ાં વણટાળવા માટે એ સમજવુ ાં જરૂરી છે કે મુક્ક્ટ્તની ઘણી કવથત રીતો છે , પરાં ત ુ આ બિા
ઈશ્વરનુ ાં વવરોિાભાસી ખચિ રજ કરે છે . આ અભ્યાસ મુક્ક્ટ્તની એક અગ્રણી રીત પર ધ્યાન કેસ્ક્ન્િત કરશે
જેમાાં પવિમી સમાજમાાં લર્ભર્ િરે કને થોડો સાંપકગ થયો છે . ઘણા વનષ્ઠાવાન લોકો તેન ુ ાં પાલન કરે છે .
આ અખભપ્રાય છે કે મુક્ક્ટ્ત એ કાનની મુદ્દો છે . આ દૃસ્ક્ષ્ટકોણની કેટલીક લાક્ષખણકતાઓમાાં શામેલ છે :
ભર્વાને પોતાના બાળકોને આર્ાિી ની ભેટ આપવાને બિલે ઈશ્વરની સાવગભૌમત્વ પર ભાર મક્યો.
ઈશ્વરની પોતાની જાત સાથે સમાિાન કરવાની ઇછછાને બિલે બચત કરવાની ઈશ્વરની શક્ક્ટ્ત પર
ભાર મકવામાાં આવે છે .
એવી માન્યતા કે ઈશ્વર એટલો શુદ્ધ અને પવવિ છે કે ઈશ્વર આપણને પ્રેમ કરે છે અને આપણી જેમ જ
આપણી નજીક આવવા માાંર્ે છે એમ માનવાને બિલે તે આપણા પાપોથી નારાજ છે . ઈશ્વર છે તે જેને
પ્રેમ કરે છે તેમની સાથે શુ ાં કરે છે તેના કારણે તે વસન પર દુઃખી છે , એટલા માટે ન ીં કે તે વ્યક્ક્ટ્તર્ત
રીતે તેનાથી નારાજ છે .
ભર્વાન ને તેના િોિને શાાંત કરવા માટે લો ીની જરૂર છે એવી માન્યતા કે ઈશ્વર આપણને તેના
વવશેના આપણા રોર્ના ડરથી સાજા કરવા માાંર્ે છે . તે ઇછછે છે કે આપણે સમજીએ કે તે પાનુ ાં જ ઘાતક
છે - તે ન ીં.
ઈશ્વર આપણા પાપાનો રે કોડગ રાખી રહ્યો છે કે જે પણ રે કોડગ રાખવામાાં આવે છે તે એ િશાગવવામાટે
શે કે ઈશ્વરે િરે ક વ્યક્ક્ટ્તને બચાવવા માટે જે કાંઈ કરી શકે તે કર્ુું છે તે િશાગવવાને બિલે આર્ામી
ચુકાિામાાં આપણી સામે ઉપયોર્ કરવાનો રે કોડગ રાખી રહ્યો છે .
ઈશ્વર પ્રેમના વનયમ સાથે અસાંર્તતામાાં, તે આપણો પોતાનો સ્વાથગ છે તે સમજવાને બિલે તેના
કાયિાને તોડવા બિલ િાં ડ િટકારે છે , જે આપણને િાં ડ કરે છે . જેમ આપણે કુિરતના વનયમોને િાં ડ
વવના તોડી શકતા નથી, તેમ આપણે િાં ડ વવના પ્રેમના કાયિાનુ ાં ઉપલાંઘન ન કરી શકીએ.
સુવાતાગને સારા સમાચાર તરીકે વ્યાખ્યાવયત કરવી કે ઈશ્વરે તેના કાયિાનો ભાંર્ કરવા બિલ
લાિવામાાં આવેલા િાં ડને ટાળવાનો માર્ગ પરો પાડયો છે , તેના બિલે તે જાણે છે કે વાસ્તવવક સારા
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સમાચાર પોતે ભર્વાન વવશે છે . જો ઈશ્વર એ પ્રકારની વ્યક્ક્ટ્ત ોત જે પોતાનો કાયિો તોડવા બિલ
મ ૃત્ર્ુિાંડ લાિશે, તો તે ખરાબ સમાચાર શે.
ઈશ્વરને એકિમ વવશ્વાસપાિ તરીકે જોવા આવવાને બિલે બચી જવાય તેવી માનવસકતા. વાસ્તવમાાં,
આપણે આપણા સૌમ્ય ઈશ્વર વવશેના સત્ય પર જેટલુાં ધ્યાન કેસ્ક્ન્િત કરીશુ,ાં આપણા પોતાના ઉદ્ધાર વવશે
આપણને ઓછી ખચિંતા થશે, અને આપણે બીજાને વધુ પ્રેમ અને મપય આપીશુ.ાં "જે કોઈ પોતાનો જીવ
બચાવશે તે તેને ગુમાવી િે શ;ે પરાં ત ુ જે કોઈ મારા માટે અને સુવાતાગ માટે પોતાનો જીવ ગુમાવશે, તે જ
તેને બચાવશે" (માકગ ૮:૩૫).
કાનની સુવાતાગ અચક પણે મુક્ક્ટ્તની ખાતરી રાખવા પર અયોગય ધ્યાન કેસ્ક્ન્િત કરવા પ્રોત્સાદ ત કરે છે .
ઈશ્વરે આપણા પર મક્ુ ાં નથી કોઈની મુક્ક્ટ્તની ક્સ્થવત જાણવાની જરૂર નો બોજ - જેમાાં આપણુ ાં પોતાનુ ાં
પણ સામેલ છે . આપણી પોતાની આધ્યાત્ત્મક ક્સ્થવત પર ધ્યાન કેસ્ક્ન્િત કરવાને બિલે, આપણે એવા
વ્યક્ક્ટ્ત પર ધ્યાન કેસ્ક્ન્િત કરવાની જરૂર છે જે મ
ાં ેશાાં આપણા માાંના િરે કને માિ આપણે જેવા જ ન ીં
પરાં ત ુ આપણે શુ ાં ોઈ શકીએ તે રીતે જુએ છે . ઈશ્વર આપણામાાંના િરે કને અનાંત પ્રેમ કરે છે અને મપય
આપે છે , જે આપણે આપણી જાતને પ્રેમ અને મપય આપી શકીએ છીએ. કોઈ પ્રશ્ન વવના, ઈશ્વર ઇછછે છે
કે આપણે િરે ક તેની સાથે અનાંતકાળ વવતાવીએ. તે એમ પણ ઇછછે છે કે આપણે સમજીએ કે તે
સાંપણગપણે વવશ્વાસપાિ છે અને આપણા ભયભીત મર્જને મટાડવા માટે સક્ષમ છે : "પ્રેમમાાં કોઈ ડર
નથી; પરાં ત ુ સાંપણગ પ્રેમ ભયથી જાવતર્ત" (૧ યો ાન ૪:૧૮).
અમે ટાંકમાાં બે ખબ જ અલર્ સુવાતાગઓની તુલના કરી છે : કાનની સુવાતાગ અને ઉપચાર સુવાતાગ.
ઉપચારની સુવાતાગ ઈસુના ઉપિે શો અને ઉિા રણ સાથે સાંપણગ સુમળ
ે માાં છે , જ્યારે કાનની સુવાતાગ
માનવ કાપપવનક ન્યાવયક વ્યવસ્થા સાથે વધુ સમાન છે જેનો ઉપયોર્ ઈસુ (આપણા સૌમ્ય ઉપચારક)ને
મ ૃત્ર્ુ સુિી વખોડવા માટે કરવામાાં આવ્યો તો.
કારણ કે હુ ાં તમારા પ્રત્યે જે વવચારો વવચારુાં છાં તે હુ ાં જાણુ ાં છાં, પ્રભુન,ે શાાંવતના વવચારો, દુષ્ટતાના ન ીં.
(યવમિયા. ૨૯:૧૧).
ઈશ્વરને આપણા પ્રત્યે સારા વવચારો વવચારવા માટે સમજાવવાના ધ્યેય સાથે િાવમિક પ્રવ ૃવિઓમાાં
રોકાણ કરવામાાં આવેલા સમય, પ્રયત્નો અને ખચગનો મોટો જથ્થો એક મોટો બર્ાડ રહ્યો છે .
તમારા બિા અપરાિોથી દર ર ો, અને તમે ઉપલાંઘન કર્ુું છે ; અને તમને એક નવુ ાં હૃિય અને એક
નવી ભાવના બનાવો: કારણ કે તમે શા માટે મરી જશો, ઓ ઇર્રાયલનુ ાં ઘર? કારણ કે મને તેમના
મ ૃત્ર્ુમાાં કોઈ આનાંિ નથી કે જે મ ૃત્ર્ુ પામે છે , ભર્વાન ભર્વાનને સાઇથ કરે છે : જ્યાાં થી તમારી
જાતને િેરવો, અને તમે જીવો. (એર્ેકીયેલ ૧૮:૩૧-૩૨).
આપણામાાંના િરે કને ઈશ્વરની વવનાંતી એ છે કે સ્વાથગથી જીવનની રીત તરિ વળો.
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ઈશ્વર દુવનયાને એટલો પ્રેમ કરતો તો કે તેણે પોતાનો એકમાિ પુિ આતયો તો, કે
જે કોઈ તેનામાાં વવશ્વાસ કરે છે તે નાશ ન થવો જોઈએ, પરાં ત ુ અનાંત જીવન જીવવુ ાં જોઈએ. ઈશ્વરે
પોતાના પુિને દુવનયાની વનિંિા કરવા માટે દુવનયામાાં મોકપયો નથી. પરાં ત ુ તેના દ્વારા વવશ્વ બચી શકે છે .
(યો ાન ૩:૧૬–૧૭)
ે કર્ુું તે
ઈસુ માાં વવશ્વાસ રાખવો એ પોતાના વવશે (ઈશ્વરનો પુિ) અને ભર્વાન વપતા વવશે જે જા ર
માને છે .
ઈશ્વર ખિસ્તમાાં તો અને દુવનયાને પોતાની જાત સાથે સમાિાન કરી રહ્યો તો,
તેમના અવતિમણને તેમના પર મકતો ન તો; અને સમાિાનનો શબ્િ અમને પ્રવતબદ્ધ કયો. (૨
કોદરક્ન્થયન્સ ૫:૧૯)
જો ઈશ્વરે આપણને શાશ્વત મ ૃત્ર્ુથી બચાવવાના સમગ્ર પ્રયત્નોનો એક શબ્િમાાં સાર કાઢી શકાય તો તે
શબ્િ સમાિાન શે. અને તમે, તે ક્યારે ક દુષ્ટ કૃવતઓ દ્વારા તમારા મનમાાં વવમુખ અને દુશ્મનો તા,
છતાાં વે તેણે સમાિાન કર્ુ.ું (કોલો ૧:૨૧)
માનવજાતના પતન પછી, વવમુખતા તરિનો સ્વભાવ િક્ટ્ત આપણા મર્જમાાં જ સમાયેલો છે ઈશ્વરમાાં ક્યારે ય ન ીં.
ઈશ્વર ીે પ્રકાશને અંિકારમાાંથી પ્રકાવશત કરવાની આજ્ઞા આપી તી, તે આપણા હૃિયમાાં ચમક્યો તો,
ે ા પર ઈશ્વરના મદ માના જ્ઞાનનો પ્રકાશ આપવા માટે. (૨ કોર. ૪:૬)
ઈસુ ખિસ્તના ચ ર
આ શ્લોક જે અંિકારનો ઉપલેખ કરે છે તે ઈશ્વર પ્રત્યેની આપણી ર્ેરસમજ છે . ઈશ્વરનો મદ મા તેન ુ ાં
ે ા પર જોવા મળે છે .
પાિ છે , જે ઈસુના ચ ર
ે ા સાથે, એક ગલાસમાાં પ્રભુનો મદ મા, પ્રભુની ભાવના ની જેમ,
પરાં ત ુ આપણે બિા, ખુપલા ચ ર
ર્ૌરવથી ર્ૌરવ સુિીની એક જ છબીમાાં બિલાઈ જઈએ છીએ. (૨ કોર. ૩:૧૮)
આપણે પકડીને બિલાઈ ર્યા છીએ. આ વસદ્ધાાંત બાંને રીતે કામ કરે છે . જો આપણે ઈશ્વરને આત્મસેવા
માનતા ોઈએ તો તે આપણા પોતાના સ્વાથગને મજબત કરે છે . જો આપણે તેને સાંપણગ પણે વનઃસ્વાથગ
તરીકે જોઈશુ,ાં તો તે આપણા આંતદરક સ્વાથગને ઉખાડી િેંકવાનુ ાં કામ કરશે. ઈશ્વરના પ્રેમ, િયા અને
ક્ષમા પર વવચાર કરવાથી આપણામાાં પ્રવતખબિંખબત થતા તે જ ગુણોને સરળ બનાવે છે .
હુ ાં તમને કહુ ાં છાં કે એ જ રીતે આનાંિ એક પાપી પર સ્વર્ગમાાં શે જે પસ્તાવો કરે છે , ૯૦ અને નવ થી
વધુ િક્ટ્ત વ્યક્ક્ટ્તઓ, જેને પસ્તાવાની જરૂર નથી. (લુક ૧૫:૭)
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ે .ુ ાં પસ્તાવો એટલે વળાાંક, અથવા
પસ્તાવાનો અથગ એ નથી કે ઈશ્વરને "હુ ાં દિલર્ીર છાં" ક વ
મનપદરવતગન. ઈસુએ જે શીખવ્ર્ુ ાં તેના સાંિભગમાાં સાચો પસ્તાવો એટલે ઈશ્વર વવશે મન બિલવુ.ાં ઈસુએ
તેન ુ ાં સચોટ પ્રવતવનવિત્વ કર્ુું ોવાથી અમે તેને જોવા આવીશુ.ાં
મારી પાસે આવો, તમે બિા એ મજરી કરો અને ભારે ભરે લા છો, અને હુ ાં તમને આરામ આપીશ. મારો
જુલમ તારા પર લઈ જાઓ અને મારા વવશે શીખો; કારણ કે હુ ાં નમ્ર છાં અને હૃિયમાાં નીચો છાં: અને તમે
તમારા આત્માને આરામ આપશો. કારણ કે મારો જુલમ સરળ છે , અને મારો બોજ ળવો છે .
(માાંથી. ૧૧:૨૮-૩૦)
આધ્યાત્ત્મક સ્વ-સુિારણાના વનરથગક પ્રયાસમાાં આપણે સારા બનવા માટે કામ કરવાની જરૂર નથી.
માપવા માટેના અમારા તમામ પ્રયાસો આપણને સ્વ-ધ્યાન કેસ્ક્ન્િત કરવા પ્રેરે છે અને તેના પદરણામે કાાં
તો ર્ૌરવ અથવા વનરાશા થશે. ઈસુ પાસે આપણી મર્
ાં વણનો ઉકેલ છે . તે સરળ રીતે ક ે છે , "મારા
વવશે શીખો."
અને તેમને પ્રબોિક એવસયાઓનુ ાં પુસ્તક આપવામાાં આવ્ર્ુ.ાં અને જ્યારે તેમણે પુસ્તક ખોપર્ુ ાં ત્યારે તેમને
તે જગયા મળી જ્યાાં લખ્ર્ુ ાં તુ,ાં પ્રભુની ભાવના મારા પર છે , કારણ કે તેમણે મને ર્રીબોને સુવાતાગનો
ઉપિે શ આપવા માટે અખભષેક કયો તો; તેમણે મને તટેલા હૃિયને સાજા કરવા, કેિીઓને
પ ોંચાડવાનો ઉપિે શ આપવા અને અંિલોકોને દૃસ્ક્ષ્ટપુનઃ પ્રાતત કરવા, તેમને સ્વતાંિતા આપવા માટે
મોકપયો જે ઘસાઈ ર્યા છે . (લુક ૪:૧૭–૧૮)

ઈસુ આપણા માટે જે વસદ્ધ કરવા આવ્યા તા તેની આપણને બિાને જરૂર છે . તેમાાં કોઈ અપવાિ
નથી.
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૨૧
શું આપણે ચકાદાથી ડરવ ું જોઈએ?

ચુકાિાને ધ્યાનમાાં લેતી વખતે, કોને ન્યાય આપવામાાં આવી રહ્યો છે અને કોણ ન્યાય કરી રહ્ુાં
ે ા મિિરૂપ થશે. ઈડનના બર્ીચામાાં ઇવ અને સપગ વછચેની વાતચીત તરિ
છે તે નક્કી કરવુ ાં પ લ
પાછા િરતાાં યાિ કરો કે પવગસધ્ાં યાએ જે સપગ નુ ાં પ્રત્યારોપણ કર્ુું તુ ાં તે ઈશ્વરની વનષ્પક્ષતા, સદ્ભાવના
અને વવશ્વસનીયતા વવશેનો પ્રશ્ન છે . થોડી પ્રામાખણક વવચારણા સાથે, એ સ્પષ્ટ થઈ જશે કે ત્યાાં
માનવતાપર કેસ કરવામાાં આવ્યો ન તો - તે ભર્વાન તા.
ઈશ્વરે પોતાની જાતને અજમાયશ પર મકવાની માંજરી આપી છે તે વવચારને સમજવુ ાં આપણા
માટે મુશ્કેલ ોઈ શકે છે . તેમ છતાાં, આ દૃસ્ક્ષ્ટકોણ એકમાિ વ્યવ ારુ છે જે બાઇબલના ઊંડાણપવગકના
અભ્યાસના આિારે પ ોંચી શકાય છે . શેતાન સાથેના તે પ્રથમ સાંવાિ પછીથી આપણે અજાણતા
ભર્વાનનો ન્યાય કરી રહ્યા છીએ. શુ ાં અમે તેને ન્યાયી સુનાવણી આપી છે ?
જ્યારે આપણે આપણી જાતને ચુકાિાના કેન્િમાાં મકવાના આપણા વલણમાાં ર્ેરમાર્ે
િોરાયેલાછીએ, જ્યારે ચુકાિાને આિીન થવાની વાત આવે છે ત્યારે અમને ખબલકુલ મુક્ક્ટ્ત નથી. ઈશ્વરે
આપણનેઅજમાયશ પર મક્યા નથી; જો કે, આપણે ખાસ કરીને આપણી જાતને ન્યાય આપવામાાં અને
તેની વનિંિા કરવામાાં વનપુણ છીએ. ઈસુએ કહ્ુાં કે તેમણે જે શબ્િો બોપયા તે જીવન છે . અમારી પાસે તેના
શબ્િોને સ્વીકારવાની અથવા નકારી કાઢવાની પસાંિર્ી છે . જો તેના શબ્િો ખરે ખર જીવન છે , અને
આપણે તેને નકારીએ છીએ, તો શુ ાં આપણે પછી આપણી જાતને નકારાત્મક પદરણામો સાથે ચુકાિો નથી
લીિો?
કાયિાની અિાલતમાાં થાય છે તેમ ઈશ્વર ચુકાિો આપતો નથી. જ્યારે આપણે વનિંિા અને
મ ૃત્ર્ુના માર્ગ પર ચાલુ રાખવા માટે કદટબદ્ધ છીએ, ત્યારે ઈશ્વર અવનછછાએ આપણા વનણગયને બ ાલી
આપવા વસવાય આપણા માટે બીજુ ાં કશુ ાં કરી શકતો નથી.
ચુકાિાનુ ાં બીજુ ાં પાસુ ાં વવચારવાનુ ાં છે . જ્યારે આપણે બીજાનો ન્યાય કરીએ છીએ, ત્યારે તે આપણા
પર નકારાત્મક પ્રવતદિયા આપે છે . જ્યારે આપણે બીજાની વનિંિા કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે િક્ટ્ત આ
પ્રદિયામાાં આપણી જાતને વખોડી રહ્યા છીએ. માટેજુઓ કે આપણે ચુકાિામાાં ખરે ખર કોને ડરવાની જરૂર
છે , આપણે િક્ટ્ત અરીસામાાં જોવાની જરૂર છે .
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વ્યખભચારમાાં િસાયેલી સ્ત્રીનુ ાં સુવાતાગ વણગન આપણને ચુકાિો કેવી રીતે કામ કરે છે તેન ુ ાં
ઉિા રણ આપે છે :

ે ી સવારે તે િરીથી માંદિરમાાં આવ્યો અને બિા લોકો તેની
ઈસુ ઓખલવ્સના પવગત પર ર્યો. અને વ લ
પાસે આવ્યા; અને તે બેઠો અને તેમને શીખવ્યો. અને શાસ્ત્રીઓ અને િરોશીઓ તેની પાસે વ્યખભચારમાાં
લીિેલી સ્ત્રી લાવ્યા; અને જ્યારે તેઓએ તેને વછચે ર્ોઠવી િીિી તી, ત્યારે તેઓ તેને ક ે છે , માખલક,
આ સ્ત્રીને વ્યખભચારમાાં લેવામાાં આવી તી, તે જ કૃત્યમાાં. વે કાયિામાાં મસાએ અમને આિે શ આતયો કે
આવા પથ્થર મારે છે : પરાં ત ુ તમે શુ ાં ક ો છો? આ તેઓએ તેને લલચાવતાાં કહ્ુાં કે તેઓએ તેના પર
આરોપ મકવો પડી શકે છે . ઈસુ નીચે ઊતરી ર્યો અને તેની આંર્ળી જમીન પર લખી, જાણે કે તેણે તે
સાાંભળ્યા ન ોય. તેથી જ્યારે તેઓએ તેને પછવાનુ ાં ચાલુ રાખ્ર્ુ,ાં ત્યારે તેણે પોતાની જાતને ઊંચી કરી,
ે ા તેના પર પથ્થર િેંકવા િો. અને િરીથી તે
અને તેમને કહ્ુ,ાં તે તમારી વછચે પાપો વવનાછે , તેને પ લ
નીચે નમ્યો અને જમીન પર લખ્ર્ુ.ાં અને જે તેઓએ તે સાાંભળ્ર્ુ ાં તુ,ાં તેમના પોતાના અંતરાત્મા દ્વારા
િોષી ઠેરવવામાાં આવ્યા તા, તેઓ એક પછી એક બ ાર ર્યા, સૌથી મોટાથી શરૂ કરીને, છે પલે સુિી:
અને ઈસુ એકલા ર ી ર્યા તા, અને તે સ્ત્રી વછચે ઊભી તી. ઈસુએ પોતાની જાતને ઊંચી કરી અને
સ્ત્રી વસવાય બીજુ ાં કોઈ જોર્ુ ાં ન ીં, ત્યારે તેણે તેને કહ્ુ,ાં સ્ત્રી, તે પાતળા આરોપ લર્ાવનારાઓ ક્યાાં છે ?
ા, કોઈ માણસે આ નીવનિંિા કરી નથી? તેણે કહ્ુ,ાં ના યાર, પ્રભુ. ઈસુએ તેને કહ્ુ,ાં હુ ાં પણ તને વખોડી
કાઢતો નથી: જાઓ, અને વે ન કરો. (યો ાન ૮:૧-૧૧, ભાર ઉમેરવામાાં આવ્યો)

જે સ્ત્રીને ઈસુ સમક્ષ લાવવામાાં આવી તી અને કાયિાતોડનાર તરીકે રજ કરવામાાં આવી તી
તે ઈસુને નષ્ટ કરવાના પ્રયાસમાાં કઠોર િાવમિક નેતાઓ દ્વારા ઉપયોર્માાં લેવામાાં આવતી પીદડત તી
જેને તેઓએ એક તરીકે ન્યાય કયો તોતેમના િમગ ને ખતરો. મદ લાના આરોપ લર્ાવનારાઓએ
મસાના કાયિાને અપીલ કરી તી. છૂટાછે ડા સાથે કામ કરતા િરોશીઓ સાથેની બીજી મુલાકાતમાાં
ઈસુએ તેમને કહ્ુાં કે મસાના વનયમમાાં તેમના સખત હૃિયને છૂટછાટ છે : "અને ઈસુએ તેમને જવાબ
આતયો અને કહ્ુ,ાં તમારા હૃિયની સખતતા માટે તેમણે (મસાએ] તમને આ ઉપિે શ લખ્યો તો"
(માકગ ૧૦:૫).
કોટગ રૂમના આ િશ્યમાાં જે બન્ર્ુ ાં તેની તીવ્રતા સ્પષ્ટ થઈ જશે કારણ કે આપણને ખ્યાલ આવશે કે ઈસુ
પ ૃથ્વી પર ઈશ્વર તા અને તેમાાં ન્યાયને અમલમાાં મકવાનો અવિકાર પણ સામેલ તો. ઈસુએ તરત જ
તેની સમક્ષ લાવવામાાં આવેલા કેસમાાં ચુકાિો આતયો ન તો, પરાં ત ુ તેના બિલે નીચે નમ્યો અને
જમીન પર આંર્ળી રાખીને લખ્ર્ુ.ાં જ્યારે તેઓએ તેમના પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે તેને િબાણ કર્ુ,ું
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ે ા તેના પર પથ્થર િેંકવા િો." પછી તેણે
ત્યારે તેણે તેમને કહ્ુ,ાં "તે તમારી વછચે પાપી નથી, તેને પ લ
જમીન પર લખવાનુ ાં ચાલુ રાખ્ર્ુ.ાં
ે ુ તો. જ્યારે તેમણે જમીન પર લખ્ર્ુ ાં ત્યારે િાવમિક
ઈસુએ જે કહ્ુાં અને કર્ુું તેમાાં ઈસુનો એક ત
નેતાઓના પ્રશ્નથી બચવાનુ ાં ન ોતુ.ાં તે એવા સાંજોર્ો જાણતો તો જે સ્ત્રીને તેની સામે લાવ્યા તા. ઈસુ
ુ વાાંચતો
ે ઓ
પણ તેના િરે ક આરોપલર્ાવનારાઓનો ઇવત ાસ જાણતો તો અને તેમના વવચારો અને ત
તો. તે સાક્ષીઓની ાજરીમાાં આ ઢોંર્ીઓને તીખો ઠપકો આપી શક્યો ોત. તેના બિલે, તેમણે િાવમિક
નેતાઓને ધળમાાં લખીને તેમના પોતાના પાનો વવશે કૃપાપવગક જાગૃત કયાગ - તેમના પાપાનો
અસાિારણ અસ્થાયી લેખખત રે કોડગ .
ઈસુ એ સાંજોર્ો ોવા છતાાં તેની આસપાસ એકઠા થયેલા િરે ક વ્યક્ક્ટ્તને પ્રેમ કરતો તો
અને અનાંત મપય આપતો તો. તેમનુ ાં ધ્યેય વવશ્વને બચાવવાનુ ાં તુ,ાં અને તેમણે મદ લા અને તેના
આરોપલર્ાવનારાઓનુ ાં સમાિાન માાંગર્ુ ાં તુ,ાં જેમને તેમને વધુ દર કરવાની ઇછછા ન ોતી.
ે ા તેના પર પથ્થર િેંકવા િો."
ઈસુએ િાવમિક નેતાઓને કહ્ુ,ાં "તે તમારી વછચે પાપી નથી, તેને પ લ
અ ીં તે તેમને પાછા ન્યાય કરવાની જવાબિારી સોંપે છે . ઈસુ પાસે આવ્યા ન ીં આ દુવનયાન્યાય કરવા
અને વનિંિા કરવા માટે, અને તેને ન્યાયાિીશની ભવમકામાાં િકેલવામાાં આવશે ન ીં. શુ ાં શાસ્ત્રીઓ અને
િેરોસીસ એ સ્ત્રી પર પથ્થરમારો કરવાના આમાંિણ તરીકે તેના શબ્િો લીિા તા? િે ખીતી રીતે ન ીં,
કારણ કે તે બિાએ "એક પછી એક" ઘટનાસ્થળે થી બ ાર કાઢ્ુાં તુ.ાં
ઈસુએ ઈશ્વર તરીકે સ્ત્રીની વનિંિા કરી ન તી, પરાં ત ુ તેના શબ્િોમાાં "જાઓ, અને વે ન કરો,"
તેણે તેના માટે જીવનશૈલીનો િરવાજો ખોપયો. તે તેને માિ તેની ાજરીમાાં લાવેલી દિયાઓ છોડી
િે વાનો આિે શ આપી રહ્યો ન તો; તે તેને ઘાતક પાપી થી મુક્ક્ટ્ત આપી રહ્યો તો - એવી માન્યતા કે
ઈશ્વર આપણા વવશ્વાસને લાયક નથી.
ઈસુએ આ સ્ત્રીને ભવવષ્યની વનિંિા ટાળવાનો માર્ગ આતયો. તેણે એક વ્યક્ક્ટ્ત તરીકે તેના પ્રત્યેભર્વાનનો
ે કયો. આ સ્ત્રી લાઇિ-ખર્વરની ાજરીમાાં તી, અને તે જાણતી તી કે તે તેના પર પ્રેમ અને
પ્રેમ જા ર
વવશ્વાસ કરી શકે છે . આ એન્કાઉન્ટર પછી ઈશ્વર પ્રત્યેનો તેનો દૃસ્ક્ષ્ટકોણ અને તેની સાથેના તેના સાંબિ
ાં ો
ને વધુ સારા માટે િરમળથી બિલવામાાં આવ્યા તા. તેના માટે જે ચુકાિો આવ્યો તે જીવન પદરવતગન
અને જીવન િાન તુ.ાં
ઈસુએ એ કઠોર હૃિયના શાસ્ત્રીઓ અને િેરોશીઓની વનિંિા કરી ન તી, જેઓ સ્ત્રીની વનિંિા કરવા
માટે ખબ ર્ડપી તા, પરાં ત ુ તેમણે તેમની સામે એક આધ્યાત્ત્મક અરીસો પકડયો તો જે તેમના
પોતાના અંિકારમય પાિોને પ્રવતખબિંખબત કરે છે . પદરણામે તેમને "તેમના પોતાના અંતરાત્માદ્વારા િોષી
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ઠેરવવામાાં આવ્યા તા, અને તેઓ જીવન િાતાના શુદ્ધ, વનઃસ્વાથગ પ્રેમની ાજરી છોડવા ની િરજ પડી
તી. તેઓ બીજાની વનિંિા કરવા આવ્યા, પરાં ત ુ આ પ્રદિયામાાં પોતાની વનિંિા કરી.
તેથી તમે અક્ષમ્ય છો, ે માણસ, જે કોઈ પણ તમને ન્યાય આપતી ોય તે તમે જ માનશો: કારણ કે
તમે બીજાને ક્યાાં ન્યાય કરો છો, તમે તમારી જાતને વખોડી કાઢો છો; તમારા માટે તે જ વસ્તુઓ કરે છે .
પરાં ત ુ અમને ખાતરી છે કે ઈશ્વરનો ચુકાિો તેમની સામેસત્ય અનુસાર છે જે આવી વસ્તુઓ કરે છે . અને
તમે આ વવચારો, ઓ યાર, તે ન્યાયાિીશ તેઓ જે આવા કામો કરે છે , અને તે જ કરે છે , કે તમે
ઈશ્વરના ચુકાિાથી બચી જાઓ છો? (રોમ. ૨:૧–૩)
ઈશ્વર આપણા માાંના િરે કને સાચી સ્વતાંિતા આપે છે . તે આપણી સ્વ-વનિંિાની પસાંિર્ીને ઓવરરાઈડ
કરશે ન ીં. અ ીં ઈશ્વરનો ચુકાિો એ છે કે જ્યારે આપણે પારસ્પદરક પ્રેમ અને જીવનના વતુળ
ગ ની બ ાર
ે ાનુ ાં પસાંિ કરીએ છીએ ત્યારે આ સ્વ-વનિંિાની તેમની અવનછછનીય બ ાલી. આ ચુકાિામાાંથી કોઈ
ર વ
છટકી શકાય તેમ નથી કારણ કે ઈશ્વર આપણને આપણી ઇછછા વવરુદ્ધ, જીવન તરિ િોરી જતા માર્ગ
પર ચાલવા િબાણ કરી શકતા નથી.
વપતા જીતે તો કોઈ માણસ નથી, પણ િીકરાને તમામ ચુકાિો આતયો. (યો ાન ૫:૨૨).
ભર્વાન, વપતા, અમને ન્યાય નથી આપતો.
તે ભાવના છે જે ર્ડપી બને છે ; માાંસનો નિો કશુ ાં જ નથી: હુ ાં તમારી સાથે જે શબ્િો બોલુાં છાં, તે આત્મા
છે , અને તે જીવન છે . (યો ાન ૬:૬૩).
ઈસુના શબ્િો જીવન છે . ઈસુએ જે કાંઈ કહ્ુાં તેમાાં તેણે ઈશ્વરના પ્રેમનુ ાં સમાિાન કર્ુું તુ.ાં
ઈસુએ રડતાાં રડતાાં કહ્ુ,ાં તે મારા પર વવશ્વાસ કરે છે , મારા પર વવશ્વાસ નથી કરતો, પરાં ત ુ તેના પર
વવશ્વાસ કરે છે જેણે મને મોકપયો. અને તે મને જુએ છે કે તે મને મોકલે છે . હુ ાં દુવનયામાાં એક પ્રકાશ છાં,
ે ુ ાં જોઈએ. અને જો કોઈ માણસ મારા શબ્િો
કે જે કોઈ મારા પર વવશ્વાસ કરે છે તેણે અંિકારમાાં ન ર વ
સાાંભળે , અને માનતો ન ોય, તો હુ ાં તેને ન્યાય આપતો નથી: કારણ કે હુ ાં વવશ્વને ન્યાય આપવા આવ્યો
નથી, પરાં ત ુ વવશ્વને બચાવવા આવ્યો છાં. તે મને નકારી કાઢે છે , અને મારા શબ્િોને સ્વીકારે છે , તે તેને
ન્યાય કરે છે : મેં જે શબ્િ બોપયો છે , તે જ છે પલા દિવસમાાં તેનો ન્યાય કરશે.
(યો ાન ૧૨:૪૪-૪૮ ભાર ઉમેરવામાાં આવ્યો)
ઈસુ આપણને ન્યાય નથી આપતો. ઈશ્વર આપણને જીવનનો શબ્િ પ્રિાન કરે છે , પરાં ત ુ તે આપણને
ક્યારે ય તેનો સ્વીકાર કરવા િબાણ કરશે ન ીં.
ન્યાયાિીશ ન ીં, તમે ન્યાય ન કરો. તમે કયા ચુકાિાસાથે ન્યાય કરો છો, તે માટે, તમને ન્યાય
આપવામાાં આવશે: અને તમે કયા માપથી, તે તમને િરીથી માપવામાાં આવશે. અને તારા ભાઈની
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આંખમાાં જે મોટે છે તે તને શા માટે જોવો જોઈએ, પરાં ત ુ પાતળી પોતાની આંખમાાં જે બીમ છે તે કેમ
ન ીં? અથવા તુ ાં તારા ભાઈને કેવી રીતે ક ે છે , મને પાતળી આંખમાાંથી મોટ બ ાર કાઢવા િો; અને
ે ાાં તો પોતાની આંખમાાંથી બીમ બ ાર કાઢ્ુ;ાં
જુઓ, બીમ પાતળી પોતાની આંખમાાં છે ? તુ ાં િાં ભી, પ લ
અને પછી તમે સ્પષ્ટ રીતે જોશો કે તમારા ભાઈની આંખમાાંથી મોટ બ ાર કાઢો. (માાંથી ૭:૧-૫)
જો ઈશ્વર વપતા આપણને ન્યાય ન આપે અને ઈસુ આપણને ન્યાય ન આપે તો આપણે શા માટે
વવચારીશુ ાં કે જ્યારે આપણે ન્યાયની ભાવના રાખીએ છીએ ત્યારે આપણે બીજાનો ન્યાય કરવા માટે
લાયક છીએ (આપણી પોતાની આંખમાાં એક બીમ)?
હુ ાં તમને કહુ ાં છાં કે તે મારા વચનને આરે છે અને મને અનાંત જીવન મોકલનાર તેના પર વવશ્વાસ કરે છે
અને વનિંિામાાં ન ીં આવે. પરાં ત ુ મ ૃત્ર્ુથી જીવન સુિી પસાર થાય છે . (યો ાન ૫:૨૪)
ઈશ્વર વવશેન ુ ાં સત્ય સમજવુ ાં અને તેના પર વવશ્વાસ કરવાનુ ાં શીખવુ ાં જીવન તરિ િોરી જાય છે . ઈસુએ
કહ્ુ,ાં "જે લોકો તેમના પર વવશ્વાસ કરે છે તેની વનિંિા કરવામાાં આવતી નથી" (યો ાન ૩:૧૮)
ે ાાં તમારી સાથે બોલવો જોઈતો તો તે
પછી પાઉલ અને બાનાગબાસે દ િંમતપવગક કહ્ુ,ાં ઈશ્વરશબ્િ પ લ
જરૂરી તુ:ાં પરાં ત ુ તમે તે તમારી પાસેથી મક્ુ ાં છે , અને તમારી જાતને અનાંત જીવનમાટે અયોગય ન્યાય
કરતા જોઈને, લો, આપણે ખબનયહદિઓ તરિ િરીએ છીએ. (કૃત્યો ૧૩:૪૬)
આ સ્વ-વનિંિાનુ ાં એક પ્રબુદ્ધ ઉિા રણ છે .
ન્યાયાિીશ ન ીં, અને તમને ન્યાય આપવામાાં આવશે ન ીં: વનિંિા ન ીં કરો, અને તમને વખોડી
કાઢવામાાં આવશે ન ીં: માિ કરો, અને તમને માિ કરવામાાં આવશે. (પર્ુક ૬:૩૭)
ે ાાં જ ઈશ્વરે
પર્ુકની સુવાતાગમાાં, ઉડાઉ પુિનો દૃષ્ટાાંત આપણને શીખવે છે કે આપણે પછીએ તે પ લ
આપણને માિ કરી િીિા છે . જો આપણને ન્યાય આપવામાાં આવે, વનિંિા કરવામાાં આવે અથવા માિ ન
કરવામાાં આવે, તો આપણે િક્ટ્ત "કોઈ પણ માણસ માટે, તે પણ કાપશે" (ર્ાલ. ૬:૭)

ઈસુએ કહ્ુ,ાં ન્યાય માટે હુ ાં આ દુવનયામાાં આવ્યો છાં, જે કિાચ ન ીં જુએ; અને જે તેઓ જુએ છે તે
ે ા કેટલાક િરોશીઓએ આ શબ્િો સાાંભળ્યા અને તેને કહ્ુ,ાં શુ ાં
આંિળા થઈ શકે છે . અને તેની સાથે ર લ
આપણે પણ આંિળા છીએ? ઈસુએ તેમને કહ્ુ,ાં જો તમે અંિ ો, તો તમને કોઈ વસન ન ોવો જોઈએ:
ે ે . (યો ાન ૯:૩૯–૪૧)
પરાં ત ુ વે તમે ક ો, આપણે જોઈએ છીએ; તેથી તમારુાં વસન ર છ
ઈસુ એ "ચુકાિો" શુ ાં છે કે જે માટે ઈસુ વવશ્વમાાં આવ્યો તો? તે આ દુવનયામાાં ઈશ્વરનો માનવજાત
ે કરવા આવ્યો તો. તે ઇછછે છે
પ્રત્યેનો પ્રેમ અને તે આપણા િરે ક પર જે અનાંત મપય મકે છે તે જા ર
કે આપણે એકબીજાને જોઈએ જેમ તે આપણને જુએ છે , અને એકબીજાને મપય આપે છે કારણ કે તે
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આપણને મપય આપે છે . ઈસુ આપણને બીજાના પાપો પ્રત્યે તેમજ કૃવિમ રીતે બાાંિવામાાં આવેલા
ે ાનુ ાં શીખવી રહ્યા છે જે આપણને વવભાત્જત કરે છે : સાાંપ્રિાવયકતા, રાષ્રવાિ,
મતભેિો પ્રત્યે આંિળા ર વ
જનજાવતવાિ, પક્ષપાતી રાજકારણ અથવા અન્ય કોઈ ઉપકરણ જે આપણને તેમની વવરુદ્ધમાનવસકતાને
પ્રોત્સા ન આપે છે .
િરોશીઓને ઈસુ જે પાઠ ભણાવતો તો તે સમજાર્ુ ાં ન ીં. તેઓ ભયાંકર સાાંપ્રિાવયક તા અને યહિી
વાંશના ન ોય તેવા ખબનયહિીઓને કતરા તરીકે જોતા તા. તેઓ બીજાના વસનો જોઈને અને તે મુજબ
ન્યાય કરવામાાં સ્વયાંભ વનષ્ણાતો પણ તા.
ઈશ્વર દુવનયાને એટલો પ્રેમ કરતો તો કે તેણે પોતાનો એકમાિ પુિ આતયો તો, કે જે કોઈ તેનામાાં
વવશ્વાસ કરે છે તે નાશ ન થવો જોઈએ, પરાં ત ુ અનાંત જીવન જીવવુ ાં જોઈએ. ઈશ્વરે પોતાના પુિને
દુવનયાની વનિંિા કરવા માટે દુવનયામાાં મોકપયો નથી. પરાં ત ુ તેના દ્વારા વવશ્વ બચી શકે છે . જે લોકો તેમના
ે ેથી જ
પર વવશ્વાસ કરે છે તેમની વનિંિા કરવામાાં આવતી નથી: પરાં ત ુ જે માને છે કે તેની વનિંિા પ લ
કરવામાાં આવતી નથી, કારણ કે તે ભર્વાનના એકમાિ પુિના નામે માનતો નથી. અને આ વનિંિા છે ,
તે પ્રકાશ વવશ્વમાાં આવે છે , અને પુરુષોને પ્રકાશને બિલે અંિકાર ર્મતો તો, કારણ કે તેમના કાયો
દુષ્ટ તા. (યો ાન ૩:૧૬-૧૯ ભાર ઉમેરવામાાં આવ્યો)
આ પેસેજમાાં નામ એટલે પાિ. ઈસુએ જે ઈશ્વરના ચાદરત્ર્યને પ્રકાશમાાં લાવ્યા તા તેના ઘટસ્િોટને
નકારી કાઢવો એ વાસ્તવવકતામાાં ઈશ્વરને નકારી કાઢે છે . ઈસુમાાં ઈશ્વર ક ે છે કે હુ ાં ખરે ખર આ જ છાં.

સવાર આવી ત્યારે બિા મુખ્ય પજારીઓ અને લોકોના વડીલોએ ઈસુસામે સલા લીિી કે તેમને મોતને
ઘાટ ઉતારી િે વામાાં આવે: અને જ્યારે તેઓએ તેમને બાાંિી િીિા ત્યારે તેઓ તેમને દર લઈ ર્યા અને
પોસ્ક્ન્ટયસ વપલાટને ર્વનગર પાસે પ ોંચાડયા. (માાંથી. ૨૭:૧-૨)
ે ા િમગવાિીઓ, અને તે તેમનો પ્રવતકાર કરી
આ કેવ ુ ાં ખચિ છે ! તેમના જીવનિાતાના મ ૃત્ર્ુની શોિમાાં ર લ
રહ્યા નથી અથવા તેમના પર ચુકાિો પણ આપી રહ્યા નથી! ઈશ્વર કે પાપી કોણ કે શુ ાં ઘાતક છે ?
અમે ખિસ્તના મ ૃત્ર્ુ ના અંવતમ કલાકો વવશે વાાંછયા અને સાાંભળ્યા વવના તેની સુનાવણી પાછળનો ઊંડો
અથગ સમજ્યા વવના અને વિસ્તાંભ પર ચડાવો. ઈસુ સાંપણગ પણે ઈશ્વર છે અને સાથે સાથે સાંપણગ પણે
મનુષ્ય છે . જ્યારે ઈસુને પોસ્ક્ન્ટયસ વપલાટ સમક્ષ સુનાવણી માટે લાવવામાાં આવ્યો ત્યારે તે સાંપણગપણે
ભર્વાન તો. જ્યારે તેને ન્યાય આપવામાાં આવ્યો અને તેની વનિંિા કરવામાાં આવી ત્યારે તે સાંપણગ પણે
ભર્વાન તો. જ્યારે તેને મરવા માટે કોખળયો મારવામાાં આવ્યો, મજાક કરવામાાં આવી અને િોસ પર
ખીલી મારવામાાં આવી ત્યારે તે સાંપણગ પણે ભર્વાન તો.
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ઈશ્વરે પોતાની જાતને અજમાયશ પર મકવાની માંજરી આપી અને જે લોકો તેને પ્રેમ કરતા
તા અને પોતાની સાથે સમાિાન કરવાની ર્ાંખના કરતા તા તેમના દ્વારા તેની વનિંિા કરવામાાં આવી
તી. કેમ? કારણ કે આપણા પુિએ તેની સાથે શુ ાં કર્ુું છે તે જોવામાાં આપણને આટલો અવવશ્વસનીય
મુશ્કેલ સમય છે .
ઈશ્વરના પુિ ઈસુએ પ ૃથ્વી પરના જીવનના અંવતમ કલાકો િરવમયાન ખબ જ સ ન કર્ુું તુ ાં - આપણે
કપપના કરી શકીએ તેના કરતાાં વધુ. પરાં ત ુ ર્ેથસેમાનેના બર્ીચામાાં ઈસુની પીડા શરૂ થઈ ન તી, કે
ે ી વાર આપણી દુવનયામાાં
િોસ પર તેના મરતા શબ્િોથી તેનો અંત આવ્યો ન તો. જ્યારથી પુિએ પ લ
પ્રવેશ કયો છે ત્યારથી ઈશ્વરે આપણી સાથે અને આપણા માટે સ ન કર્ુું છે , અને જ્યાાં સુિી દિવસ પુિ
તેનો વવનાશક માર્ગ ન ચલાવે અને તમામ પીડા અને મ ૃત્ર્ુશાશ્વત અંત ન આવે ત્યાાં સુિી તે આપણી
ે ે.
સાથે અને આપણા માટે સ ન કરતો ર શ
ેં વા માટે જે ઈસુની કસોટી અને પીડા પેિા કરી તી તે આપણને
ઈસુએ પોતાના અનાંત પ્રેમને વ ચ
જારો વષોથી આપણે ઈશ્વરને જે પીડામાાંથી પસાર કરી છે તેન ુ ાં ખચિ આપવુ ાં જોઈએ. ઉિાસીનતા,
વનસ્ક્ષ્િયતા, અખલતતતા અને સદિય, બિલો લેવાના વવનાશના આરોપોનો જવાબ આપવા માટે આપણે
આપણી માનવ અિાલત સમક્ષ ઈશ્વરની પ્રશાંસા કરવાનુ ાં ચાલુ રાખીએ છીએ. ઘણી વાર અમારો ચુકાિો
આરોપ મુજબ િોષી છે ! ઈશ્વર તેના વવખટા પડેલા બાળકોને સમાિાન કરવા માટે તેના કરતા વધુ શુ ાં
કરી શકે? િોસ એ સમાિાનની િૈ વી માસ્ટરપીસ છે . આ િોસ શેતાનની િલીલને ભસ
ાં ી નાખે છે કે ઈશ્વર
સ્વ-સેવા, બેિરકાર અને અવવશ્વસનીય છે .
આપણે ઈશ્વરના ચાદરત્ર્યને જેટલુાં કાળુાં કર્ુું છે તેટલુાં જ સારા સમાચાર છે - ઈશ્વર જાણે છે કે આપણે
તેને શા માટે ર્ેરસમજ કરીએ છીએ, અને તે તેના માટે આપણી વનિંિા કરતો નથી. તેમણે અમારા માટે
જે કર્ુું છે તેના માટે અમારી કૃતજ્ઞતા ોવા છતાાં તે અમને પ્રેમ કરવાનુ ાં ચાલુ રાખશે અને િરરોજ
અમારા માટે કરવાનુ ાં ચાલુ રાખશે. પરાં ત ુ જો આપણને ખ્યાલ આવે કે આ બધુ ાં આપણા વવશે નથી તો શુ ાં
તે ઈશ્વર માટે અદ્ભુત ન ીં ોય; આપણા સર્જક ર્ાઢ રીતે સામેલ છે આપણી મર્
ાં વણ પણ. શુ ાં આપણે
તેના વવશે વવચારી શકીએ? આપણે તેને એ ને જોઈ શકીએ કે જે પ્રેમ ને તે ખરે ખર લાયક છે તે પાછો
આપી શકીએ? શુ ાં તે પછવા માટે ખબ વિારે છે ? "અમે તેને પ્રેમ કરીએ છીએ, કારણ કે તે અમને
ે ી વાર પ્રેમ કરતો તો" (૧ યો ાન ૪:૧૯).
પ લ
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તેમના સવગ દુઃખ માાં તે દુઃખી થયો ,ને તેની જુર ના દુતે
તેમને તાયાગ; તેણે જ પોતાની પ્રીવત થી તથા પોતાની િયાથી
તેમનો ઉદ્ધાર કયો;પુરાતન કાળના સવગ દિવસોમાાં તેણે તેમને
ઊંચકીને િેરવ્યા.
.—યશાયા ૬૩:૯

88

૨૨
ઈશ્વરનો ચકાદો કેિો લાગે છે ?

સારુાં કરવાનુ ાં શીખો; ચુકાિો લો, િબાયેલાને રા ત આપો, વપતાવવ ીનને ન્યાય આપો, વવિવા માટે
વવનાંતી કરો. -- યશાયા ૧:૧૭
ઈશ્વરનો ચુકાિો ક્યારે ય આપણી સામે ન્યાવયક સજા િટકારતો નથી. તેને અ ીં દુ:ખને દર કરવા
અને અયોગય વવશ્વમાાં વનષ્પક્ષતાને પ્રોત્સા ન આપવા તરીકે વ્યાખ્યાવયત કરવામાાં આવી છે .
મેં જેને પસાંિ કયો છે તે મારા નોકરને જુઓ; મારા વપ્રય, જેમાાં મારો આત્મા સારી રીતે ખુશ છે : હુ ાં મારા
આત્માને તેના પર મકીશ, અને તે ખબનયહદિઓને ચુકાિો આપશે. તે પ્રયત્ન ન ીં કરે , રડશે ન ીં;
શેરીઓમાાં કોઈ પણ માણસ પોતાનો અવાજ સાાંભળશે ન ીં. ઉર્રડાવાળી રીડ તે તટશે ન ીં, અને જ્યાાં
સુિી તે વવજય માટે ચુકાિો ન મોકલે ત્યાાં સુિી તે અળર્ા ધમ્રપાન કરશે ન ીં. અને તેના નામે
જેસ્ક્ન્ટલોવવશ્વાસ કરશે. (માાંથી. ૧૨:૧૮-૨૧)
ઈશ્વરનો ન્યાયી, સૌમ્ય ચુકાિો વવશ્વાસ પેિા કરે છે .
અને જ્યારે તમે તમારી જમીનનો પાક લો છો, ત્યારે તમે તમારા ખેતરના ખણાઓ સાંપણગપણે કાપતા
નથી, તમે તમારા પાકના વીણણા એકવિત ન કરો. અને તુ ાં તારી િાક્ષની િાક્ષ ન લેતો, તુ ાં તારા િાક્ષના
બર્ીચાની િરે ક િાક્ષ ને એકવિત ન કરે ; તમે તેમને ર્રીબ અને અજાણ્યા લોકો માટે છોડી િો: હુ ાં
તમારો ભર્વાન છાં. (લેવ. ૧૯:૯-૧૦).
ઈશ્વરે પ્રાચીન સમાજમાાં વાંખચતો માટે જોર્વાઈ કરવાની માાંર્ કરી. અને જો કોઈ અજાણી વ્યક્ક્ટ્ત
તમારી ભવમમાાં થીમ સાથે શે, તો તમે તેને દુ:ખ ન ીં આપો. પણ તમારી સાથે જે અજાણી વ્યક્ક્ટ્ત
તમારી સાથે ર ે છે તે તમારા માટે તમારા માટે તમારી સાથે જન્મેલી વ્યક્ક્ટ્ત શે, અને તમે તેને
તમારી જેમ પ્રેમ કરશો; કારણ કે તમે ઇત્જતતની ભવમમાાં અજાણ્યા તા: હુ ાં તમારો ભર્વાન છાં. તમે
ુ ન, િક્ટ્ત વજન,
ચુકાિામાાં, મેટેયાડગ માાં, વજનમાાં અથવા માપમાાં કોઈ અન્યાયીતા ન ીં કરો. િક્ટ્ત સાંતલ
એક ન્યાયી એિા અને ન્યાયી રીતે એક જ ની, તમે િરાવો: હુ ાં તમારા ભર્વાન છાં, જેણે તમને
ઇત્જતતની ભવમમાાંથી બ ાર લાવ્યા. (લેવ. ૧૯:33–3૬)
તેમને અિસોસ છે કે તેઓ અન્યાયી હક
ુ મનામાનુ ાં િરમાન કરે છે , અને તે ર્ાંભીરતા લખે છે જે તેઓએ
સચવ્ર્ુ ાં છે ; જરૂદરયાતમાંિોને ન્યાયથી બાજુ પર રાખવા અને મારા લોકોના ર્રીબો પાસેથી અવિકાર
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છીનવી લેવા માટે, તે વવિવાઓ તેમનો વશકાર ોઈ શકે છે , અને તેઓ વપતાવવ ોણાલોકોને લટાં ી શકે છે !
(યશાયા. ૧૦:૧-૨)
ઈશ્વર સવગસમાવેશક છે - તેની સાથે કોઈ બ ારના લોકો નથી. ઈશ્વર માનવ કાયિાઓ,
વ્યવસાવયક પદ્ધવતઓ અને ર્રીબોના ભોર્ે શ્રીમાંતોને લાભ પ ોંચાડતી સાંસ્થાઓથી વાકેિ છે . તે તેને
ે ળ આવે છે .
લટાં ક ે છે . વેપારમાાં કોઈ પણ પ્રકારની ખોટી રજઆત ચોરીની બાઇબલ વ્યાખ્યા ઠ
તેથી આપણે ઉપવાસ ક્યાાં કયાગ છે , ક ો કે તેઓ, અને તમે નથી જોતા? તેથી આપણે આપણા
આત્માને ક્યાાં સુિી પીડા આપી છે , અને તમે કોઈ જ્ઞાન નથી લેશો? જોજો, તમારા ઉપવાસના દિવસે
આનાંિ મળે છે , અને તમારા બિા શ્રમો ચોક્કસ કરો. જુઓ, તમે ર્ઘડા અને ચચાગ માટે ઉપવાસ કરો,
અને દુષ્ટતાની મુઠ્ઠીથી સ્માઇટ કરો: તમે આ દિવસે જેટલી ર્ડપથી કરશો તેટલી ર્ડપથી ન ીં કરો,
તમારો અવાજ ઊંચો સાાંભળવા માટે. શુ ાં તે એટલી ર્ડપી છે કે મેં પસાંિ કરી છે ? મનુષ્ય માટે તેના
આત્માને પીડા આપવાનો દિવસ? શુ ાં તે છે બુલરુશ તરીકે માથુ ાં નમાવીને તેની નીચે કોથળા અને રાખ
િેલાવવા માટે? તમે આને ઉપવાસ ક ો છો, અને પ્રભુને સ્વીકાયગ દિવસ ક ો છો? શુ ાં આ તે ર્ડપી નથી
જે મેં પસાંિ કર્ુું છે ? દુષ્ટતાના બેન્ડને છૂટા કરવા, ભારે બોજો દર કરવા અને િબાયેલાઓને મુક્ટ્ત થવા
િે વા માટે, અને તે તમે િરે ક જુલને તોડી નાખો? શુ ાં તે ભખ્યાને રોટલી નો વ્યવ ાર ન કરવો જોઈએ,
અને તે તમે ર્રીબોને લાવો છો જે તમારા ઘરમાાં િેંકવામાાં આવે છે ? જ્યારે તમે નગન ને જુઓ છો,
ત્યારે તમે તેને ઢાાંકી િો છો; અને તે તુ ાં પોતાને પાતળા પોતાના માાંસથી છપાવતો નથી?
(યશાયા. ૫૮:૩–૭)
જો આપણે જરૂદરયાતમાંિલોકોને મિિ કરવાની અવર્ણના કરીએ તો િક્ટ્ત િાવમિક પ્રિશગન મપય ીન છે .
ઈસુએ ઉછચાર્ુ,ું "અિસોસ, િેરોસીસ! તમે ટાંકશાળ અને રુ અને તમામ પ્રકારની જડીબુટ્ટીઓ માટે, અને
ન્યાય અને ઈશ્વરના પ્રેમ ને પસાર કરો" (લુક ૧૧:૪૨).
આ રીતે યજમાનોના સ્વામી ની વાત કરો, સાચા ચુકાિાનો અમલ કરો, અને િરે ક માણસને તેના ભાઈ
પ્રત્યે િયા અને કરુણા આપો: અને વવિવા, કે વપતાવવ ીન, અજાણી વ્યક્ક્ટ્ત કે ર્રીબો પર અત્યાચાર ન
કરો; અને તમારામાાંથી કોઈને પણ તમારા હૃિયમાાં તેના ભાઈ સામે દુષ્ટતાની કપપના ન કરવા િો.
(ર્ેચ. ૭:૯-૧૦)
ઈશ્વર કોઈ પણ સ્વરૂપે જુલમને માન્ય રાખતો નથી, કે બીજાના ભોર્ે પોતાના સ્વને િાયિો
પ ોંચાડવાનુ ાં કોઈ ષડયાંિ પણ નથી.
મારા ભાઈઓ, આપણા પ્રભુ ઈસુ ખિસ્ત, ર્ૌરવના સ્વામી, વ્યક્ક્ટ્તઓના આિરસાથે નો વવશ્વાસ નથી. જો
તમારી સભામાાં સોનાની વીંટી વાળો, સારા વસ્ત્રોમાાં આવે અને એક ર્રીબ માણસ પણ આવે છે . અને
તમે તેને માન આપો કે સમલૈંખર્ક કપડાાંને ભીંજવી િે , અને તેને ક ો, તમે અ ીં સારી જગયાએ બેસો;
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અને ર્રીબોને ક ો, તમે ઊભા ર ો ત્યાાં, અથવા અ ીં મારા પર્ના મળ નીચે બેસો: શુ ાં તમે તે સમયે
તમારી જાતમાાં આંવશક નથી, અને દુષ્ટ વવચારોના ન્યાયાિીશ બની ર્યા છો? મારા વપ્રય ભાઈઓ, થ
ભર્વાને આ દુવનયાના ર્રીબોને શ્રદ્ધાથી સમ ૃદ્ધ પસાંિ કયાગ નથી, અને રાજ્યના વારસિારોને પસાંિ કયાગ
છે જે તેમણે તેમને વચન આતર્ુ ાં તુ ાં કે તેઓ તેમને પ્રેમ કરે છે ? પણ તમે ર્રીબોને વિક્કાયાગ છો. શુ ાં
ે ાાં ખેંચતા નથી?
શ્રીમાંત માણસો તમારા પર અત્યાચાર કરતા નથી, અને તમને ચુકાિાની બેઠકો પ લ
શુ ાં તેઓ તે યોગય નામ ને વનિંિા કરતા નથી જેને તમે ક ો છો? જો તમે શાસ્ત્ર મુજબ શા ી કાયિો પરો
કરો છો, તો તમે તમારા પડોશીને તમારી જેમ પ્રેમ કરો છો, તમે સારુાં કરો છો. (યાકુબ૨:૧-૮).
ઈશ્વર સાથે કોઈ પક્ષપાત નથી; આપણે બિા તેની નજરમાાં સમાન છીએ: "ઈશ્વર વ્યક્ક્ટ્તઓનો આિર
નથી" (કૃત્યો ૧૦:૩૪).
શુદ્ધ િમગ અને ઈશ્વર અને વપતા સમક્ષ અપવવિ આ છે , વપતાવવ ીન અને વવિવાઓને તેમની પીડામાાં
મળવા નુ ાં અને પોતાને વવશ્વથી અવવભાજ્ય રાખવુ.ાં (યાકુબ ૧:૨૭)
શુદ્ધ િમગ એ સાંપ્રિાયવાિ, ઔપચાદરકતા, ઠવાિ, ભાવનાવાિ અથવા ઉપિે શક સુસર્
ાં તતા નથી.
ે ે, તુ ાં મારા વપતાજીને આશીવાગિ આપે છે , તારા માટે
પછી રાજા એ ને જમણા ાથે ક શ
તૈયાર કરાયેલા રાજ્યનો વારસો દુવનયાના પાયામાાંથી મેળવશે: કારણ કે હુ ાં ર્
ાં રે ડ તો, અને તમે મને
માાંસ આતર્ુ ાં તુ:ાં હુ ાં તરસ્યો તો, અને તમે મને પીણુ ાં આતર્ુ:ાં હુ ાં એક અજાણી વ્યક્ક્ટ્ત તી, અને તમે
ે ાગ હુ ાં બીમાર તો અને તમે મારી મુલાકાત લીિી:
મને અંિર લઈ ર્યા: નગન, અને તમે મને કપડાાં પ ય
હુ ાં જેલમાાં તો, અને તમે મારી પાસે આવ્યા. પછી પ્રભુ, આપણે જ્યારે આ થને ર્
ાં રે ડ જોયો અને તને
ખવડાવ્યો ત્યારે શુ ાં ન્યાયી લોકો તેને જવાબ આપશે? કે તરસ્યા, અને થીને પીણુ ાં આતર્ુ?ાં જ્યારે અમે
ે ે લી થી? અથવા જ્યારે અમે
એક અજાણી વ્યક્ક્ટ્તને જોઈ, અને લીિા થી ઇન? કે નગન, અને કપડાાં પ ર
જોર્ુ ાં કે અમે બીમાર છીએ, અથવા જેલમાાં છીએ, અને સામે આવ્યા છીએ? અને રાજા તેમને જવાબ
ે ,ે વેદરલી હુ ાં તમને કહુ ાં છાં, તમે મારા ભાઈઓમાાંથી એકને આ કર્ુું છે તેમ, તમે તે મને
આપશે અને ક શ
કર્ુું છે . (માાંથી ૨૫:૩૪–૪૦)
ે બનવાની લાયકાત કઈ છે ? એક જ છે : માનવ જાવતનો સભ્ય. અમે બિા ઈસુના
ઈસુના ભાઈ કે બ ન
પદરવારના સભ્યો છીએ.
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હુ ાં તમને કહુ ાં છાં કે પવગથી તથા પવિમથી ઘણા લોક
આવશે,ને ઇબ્રાદ મની તથા ઇસ ાકની તથા યાકુબ ની સાથે
આકાશના રાજ્યમાાં બેસશે. —ઈસુ (માાંથી ૮:૧૧)
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૨૩
દે િ નમ્ર છે .

જ્યારે ઈશ્વર બ્રહ્ાાંડમાાં સૌથી શક્ક્ટ્તશાળી સ્તી છે ; તે સાથે સાથે સૌથી નમ્ર પણ છે .
િે વદતે તેમને કહ્ુ,ાં ડરશો ન ીં: કારણ કે, જુઓ, હુ ાં તમારા માટે ખબ આનાંિની સારી ટીદડિંગસ લઉં છાં, જે
ે માાં જન્મ્યા છો, જે ખિસ્ત પ્રભુ છે .
બિા લોકો માટે શે. કારણ કે તમે આજે ડેવવડ એક તારણ ાર શ ર
અને આ તમારા માટે એક સાંકેત શે; તમે જોર્ુ ાં કે બેબ સ્વેડખલિંર્ કપડાાંમાાં લપેટાયેલી છે , જે મેન્જરમાાં
પડી છે . (લુક ૨:૧૦–૧૨)
ઈશ્વરે આપણી દુવનયામાાં સૌથી નમ્ર પ્રવેશદ્વાર પસાંિ કર્ુું - િીડ રિમાાં સતેલા એક ાવનકારક બાળક
તરીકે.
મારી પાસે આવો, તમે બિા એ મજરી કરો અને ભારે ભરે લા છો, અને હુ ાં તમને આરામ આપીશ. મારો
જુલમ તારા પર લઈ જાઓ અને મારા વવશે શીખો; કારણ કે હુ ાં નમ્ર છાં અને હૃિયમાાં નીચો છાં: અને તમે
તમારા આત્માને આરામ આપશો. કારણ કે મારો જુલમ સરળ છે , અને મારો બોજ ળવો છે .
(માથી ૧૧:૨૮-૩૦)
ઈશ્વરનો િીકરો ઈસુ કેવી રીતે સ્પષ્ટ થઈ શકે? તે ક ે છે , "હુ ાં નમ્ર છાં અને હૃિયમાાં નીચ છાં."
ઈસુ એને ક ે છે , વશયાળમાાં વછિો છે અને વાના પક્ષીઓમાાં માળા છે . પણ માણસનો િીકરો માથુ ાં ક્યાાં
મકવુ ાં તે નથી. (માથી ૮:૨૦)
અ ીં ઈસુ સમાજના સૌથી ર્રીબ સભ્યો સાથે ઓળખાવે છે : ઘરવવ ોણા.
ે ાવ્યા અને કાાંટાનો મુર્ટ મક્યો અને તેના માથા પર મક્યો
અને તેઓએ તેને જાાંબલી રાં ર્થી કપડાાં પ ર
ે , યહિીઓનો રાજા! અને તેઓ તેને માથુ ાં ણાવીને માથા પર
અને તેને સલામ કરવા લાગયા, લ
મારતા તા અને તેના પર થકાં તા તા અને ઘટાં ણ નમાવીને તેની પજા કરતા તા. અને જ્યારે તેઓએ
તેની મજાક ઉડાવી ત્યારે તેઓએ તેની પાસેથી જાાંબલી રાં ર્ ઉતાયો, અને તેના પર પોતાના કપડાાં
મક્યા, અને તેને વિસ્તાંભ પર ચડાવવા માટે બ ાર લઈ ર્યા. અને જ્યારે તેઓએ તેને વિસ્તાંભ પર
ચડાવી િીિો ત્યારે તેઓએ તેના વસ્ત્રો છૂટા કયાગ, તેમના પર ઘણુ ાં બધુ ાં કાસ્ટ કર્ુ,ું િરે ક માણસે શુ ાં લેવ ુ ાં
જોઈએ. અને તેની સાથે તેઓ બે ચોરોને વિસ્તાંભ પર ચડાવી િે છે ; એક તેના જમણા ાથ પર, અને
બીજો તેની ડાબી બાજુ. અને શાસ્ત્ર ની પવતિ થઈ, જે સાઇથ, અને તેને ઉપલાંઘનકરનારાઓ સાથે
ર્ણવામાાં આવ્યો. (માકગ ૧૫:૧૭– ૨૦, ૨૪, ૨૭–૨૮).
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તેમના નમ્ર જન્મથી લઈને બે ચોર ઈસુ, ઈશ્વરના પુિ વછચે તેમના વિસ્તાંભ પર ચઢાવવા સુિી,
સતત નમ્રતા અને નમ્રતાનુ ાં પ્રિશગન કર્ુ.ું
ે થ શેવ્ડ થી, ઓ મેન, શુ ાં સારુાં છે ; અને પ્રભુને તમારા માટે શુ ાં જોઈએ છે , પરાં ત ુ સાચુ ાં જ કરવુ,ાં અને
િયાને પ્રેમ કરવો, અને તમારા ભર્વાન સાથે નમ્રતાથી ચાલવુ?ાં (વમખા . ૬:૮)
બે સાથે ચાલી શકે છે , વસવાય કે તેઓ સાંમત થઈ શકે? (એમોસ ૩:૩)
જ્યારે આપણે નમ્ર થઈશુ ાં ત્યારે આપણે ઈશ્વર સાથે સુમેળથી ચાલીશુ.ાં
જ્યારે આપણે આપણા સૌમ્ય ઈશ્વરે જે નમ્રતા િશાગવી છે તે સમજીએ છીએ, ત્યારે આપણે તેની
વવશ્વસનીયતા વવશે શાંકાના એક પરમાણુન ુ ાં મનોરાં જન કેવી રીતે કરી શકીએ?

આપણે સવગ ઘેટાાં ની પેઠે ભટકી ર્યા છીએ ,િરે ક પોતપોતાને માર્ે
વળી ર્યો છે , અને ય ોવાએ તેના પર આપણ સવગ ના પાપ નો ભાર
મુક્યો છે . તેના પર જુલમ ગુજારવામાાં આવ્યો તોપણ તેણે નમ્ર થઈને
પોતાનુ ાં મોં ઉઘાડર્ુ ાં ન ીં; લવાન વિ કરવા માટે લઈ જવામાાં આવે છે
તેના જેવો,અને િેટી પોતાના કાતરનારની આર્ળ મર્
ાં ી ર ે છે , તેના
જેવો તે તો; તેણે તો પોતાનુ ાં મોં ઉઘાડર્ુ ાં જ ન ીં.જુલમ થી તથા
ન્યાયચુકાિા થી તેને લઈ જવામાાં આવ્યો; તેની પેઢી ના માણસોમાાંથી
કોણે વવચાર કયો કે,મારા લોકના અપરાિોને લીિે તેના પર માર
પડયો,ને તેને જીવતાઓની ભવમ પર થી મારી નાખવા માાં આવ્યો?
તેની કબર દુષ્ટો ની ભેર્ી ઠરાવેલી તી ,અને તેની મરણાવસ્થામાાં તે
િવ્યવાનની સાંઘાતે તો; કેમ કે તેણે અપકાર કયો ન ોતો,ને તેના મુખ
માાં કપટ ન ોત.ુાં —યશાયાહ ૫૩:૬–૯
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૨૪
ઈશ્વર સેિક છે , ગલામ માલલક નથી

ે ો. નોકર ને ખબર છે કે તેનો સ્વામી શુ ાં કરે છે તે નથી જાણતો: પરાં ત ુ મેં
વેથી હુ ાં તને નોકર નથી ક ત
તમને વમિો કહ્યા છે ; મેં મારા વપતા વવશે જે સાાંભળ્ર્ુ ાં છે તે બિી બાબતો માટે મેં તમને જાણ કરી છે .
—ઈસુ (યો ાન ૧૫:૧૫)
ઈશ્વર આપણી અંિ શ્રદ્ધાને વશ થવા માાંર્તો નથી. તે અમારી વમિતા ઇછછે છે . જ્યારે આપણે કોઈ
વમિ સાથે વાત કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે ઔપચાદરકતા અથવા ર સ્યવાિનો ઉપયોર્ નથી કરતો.
ઈશ્વર ઇછછે છે કે આપણે કોઈ નજીકના વમિ સાથે વાત કરીએ તેમ આપણે તેની સાથે પ્રામાખણકતાથી
વાત કરીએ - આ પ્રાથગનાનો સાચો અથગ છે . ઈશ્વરે આપણને તકગ આપવાની ક્ષમતાથી પેિા કયાગ અને તે
આપણને તે ક્ષમતાનો ઉપયોર્ કરવા આમાંિણ આપે છે : " મણાાં આવો, અને આપણે સાથે મળીને તકગ
કરીએ, પ્રભુને સાયથ કરો" (યશાયા ૧:૧૮).
ઈસુએ તેમને બોલાવ્યા અને કહ્ુ,ાં તમે જાણો છો કે ખબનયહદિઓના રાજકુમારો તેમના પર પ્રભુત્વ
િરાવે છે , અને તેઓ તેમના પર મ ાન કસરત સિા છે . પણ તમારામાાં એવુ ાં ન ીં ોય: પણ જે કોઈ
તમારામાાં મ ાન શે, તેને તમારા પ્રિાન બનવા િો; અને જે કોઈ તમારામાાં મુખ્ય શે, તેને તમારો
સેવક બનવા િો: માણસનો પુિ પણ આમાંિીત થવા આવ્યો ન તો, પરાં ત ુ માંિી બનવા આવ્યો તો,
અને ઘણા લોકો માટે તેના જીવનને ખાંડણી આપવા માટે. (માાંથી ૨૦:૨૫-૨૮)
ઈસુએ જીવનનો વનયમ િશાગવ્યો. તેણે બીજાની સેવા કરવા માટે પોતાની જાતને આપી.
ઈસુ એ બિા ર્ાલીલમાાં ર્યા અને સભાસ્થાનોમાાં ઉપિે શ આપતા અને રાજ્યની સુવાતાગનો ઉપિે શ
આપતા. અને લોકોમાાં તમામ પ્રકારની માાંિર્ી અને તમામ પ્રકારની બીમારીને મટાડવી. અને તેની
ખ્યાવત સમગ્ર સીદરયામાાં ચાલી: અને તેઓ તેના માટે બિા બીમાર લોકોને લાવ્યા જે ડાઇવસગ રોર્ો
અને પીડાઓ સાથે લેવામાાં આવ્યા તા, અને જેઓ શેતાનો સાથે તા, અને જેઓ પાર્લ તા, અને
જેઓ પાપસી તા; અને તેણે તેમને સાજા કયાગ. અને ત્યાાં ર્ાલીલના અને ડેપોખલસથી અને જેરુસલેમના
અને જુડાથી અને જોડગ નની પેલે પારથી ઘણા લોકો તેમની પાછળ આવ્યા. (માાંથી. ૪:૨૩–૨૫).
અને તેની પાસે એક લાંપટ આવ્યો, તેને જોઈ રહ્યો તો અને તેની પાસે ઘટાં ખણયે પડયો તો અને તેને
કહ્ુાં તુ ાં કે, જો તુ ાં મુરર્ાઈ જાય તો તુ ાં મને સ્વછછ કરી શકે છે . ઈસુ એ ને િયાથી આર્ળ વધ્યો, ાથ
મક્યો અને તેને સ્પશગ કયો અને તેને સાઈથ ને કહ્ુ,ાં હુ ાં કરીશ. તુ ાં સ્વછછ ર .ે અને બોલતાાં જ તરત જ
રક્ટ્તવપિ તેની પાસેથી ચાપયો ર્યો અને તેને સાિ કરી િે વામાાં આવ્યો. (માકગ ૧:૪૦–૪૨).
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ે ત કરી. કોઈ પણ વ્યક્ક્ટ્ત તેની
ઈસુએ તમામ પ્રકારની પીડાદર કરવા માટે અથાર્ અને િયાળુ મ ન
નજર અને પ્રેમાળ કાળજીથી પર ન તી: "અને ઈસુએ બીજી ઘણી બાબતો પણ કરી તી, જે, જો તે
િરે ક લખવી જોઈએ, તો મને લાર્ે છે કે વવશ્વ પોતે પણ લખેલા પુસ્તકો ને સમાવી શકતુ ાં નથી. આમેન"
(યો ાન ૨૧:૨૫).
ઈસુ ને ખબર તી કે બાપે બિી વસ્તુઓ ાથમાાં આપી છે અને તે ઈશ્વરમાાંથી આવ્યો છે અને ઈશ્વર
પાસે ર્યો છે . તે ભોજનમાાંથી ઊભો થયો અને તેના વસ્ત્રો બાજુ પર મકી િીિા. અને ટુવાલ લઈને
પોતાની જાતને ઘેરી લીિી. તે પછી તે એક બેસનમાાં પાણી રે ડતો તો અને વશષ્યોના પર્ િોવા લાગયો
તો અને તેને ટુવાલથી લછી નાખવા લાગયો તો, જેની સાથે તે ઘેરાઈ ર્યો તો. (યી ન ૧૩:૩-૫)
ે "ઈશ્વરનુ ાં કૃત્ય" ખિસ્તના છે પલા ભોજનમાાં તેની અજમાયશ અને વિસ્તાંભ પર ચઢાવવાના
આ જા ર
ે ા થાય છે . પર્ુકની સુવાતાગ આ પ્રસાંર્ િરવમયાન ઈસુના વશષ્યો વવશે આ
થોડા કલાકો પ લ
અપરાિજનક વવર્તો આપે છે : "અને તેમની વછચે એક ર્ઘડો પણ તો, જેમાાંથી કયાનો દ સાબ સૌથી
મોટો ોવો જોઈએ" (લજક ૨૨:૨૪).
અ ીં ર્ોઠવણી છે : ઈસુ જાણતો તો કે તે ઈશ્વરમાાંથી આવ્યો છે . બિી વસ્તુઓ તેના ાથમાાં તી. બીજા
શબ્િોમાાં ક ીએ તો ઈસુને પરે પરો ખબર તી કે તે ઈશ્વર છે , ઈશ્વરની બિી શક્ક્ટ્ત સાથે. તેઓ એ પણ
જાણતા તા કે તેમના પોતાના વશષ્યો એ વવવાિની વછચે તા કે તેમાાંથી કોણ ઈશ્વરના રાજ્યમાાં સૌથી
મ ાન શે. ઈસુએ શુ ાં કર્ુ?
ું તેણે "ટુવાલ લીિો, અને પોતાની જાતને ઘેરી લીિી" અને તેના સ્વમ ત્વપણગ વશષ્યોના પર્ (તે સાંસ્કૃવતમાાં ઘરે લ ુાં ગુલામનુ ાં કાયગ) િોઈ નાખ્યા.

ખિસ્ત ઈસુ

નુાં મન જેવુાં ત ુાં ,તેવ ુાં તમે પણ રાખો:પોતે િે વના

રુપમાાં છતાાં તેણે િે વ સમાન ોવાનુાં પકડી રાખવાને ઇછછર્ુાં
ન ીં.પણ તેણે િાસ નુાં રૂપ િારણ કરીને ,એટલે માણસો ના
રૂપમાાં આવીને પોતાને ખાલી કયો.
—દિખલવપ ૨:૫–૭
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૨૫
ઈશ્વર તમને લબનશરતી પ્રેમ કરે છે

શુ ાં કોઈ સ્ત્રી તેના ચસતા બાળકને ભલી શકે છે , કે તેને તેના ર્ભગના પુિ પર કરુણા ન ોવી જોઈએ?
ા, તેઓ ભલી શકે છે , છતાાં હુ ાં થીને ભલી શકુાં ન ીં. જો, મેં મારા ાથની થેળીઓ પર કબર કરી છે .
—યશાયા ૪૯:૧૫–૧૬
આપણી પાસે એવો સમય ોઈ શકે છે જ્યારે આપણને લાર્ે છે કે ઈશ્વર આપણને ભલી ર્યા છે , પરાં ત ુ
લાર્ણીઓ મ
ાં ેશાાં વાસ્તવવકતાનુ ાં સચોટ માપ નથી ોતી. ઈશ્વર ક ે છે કે તે ભલી શકશે ન ીં: "શુ ાં પાાંચ
ચકલીઓ બે િારમાટે વેચાતી નથી, અને તેમાાંથી એક પણ ભર્વાન સમક્ષ ભલવામાાં આવતી નથી?
પરાં ત ુ તમારા માથાના વાળ પણ બિા નાંબરવાળા છે . તેથી ડરશો ન ીં: તમે ઘણી ચકલીઓ કરતા વધુ
મપયવાન છો" ( લુક ૧૨:૬-૭).
કારણ કે મને સમજાવવામાાં આવે છે કે મ ૃત્ર્ુ, જીવન કે િે વદતો, ન તો આચાયો, ન તો શક્ક્ટ્તઓ, ન તો
ાજર વસ્તુઓ, ન તો આવનારી વસ્તુઓ, ન તો ઊંચાઈ, ન ઊંડાણ, કે અન્ય કોઈ પ્રાણી, આપણને
ઈશ્વરના પ્રેમથી અલર્ કરી શકશે, જે આપણા પ્રભુ ખિસ્ત ઈસુમાાં છે . (રોમ. ૮:૩૮-૩૯)
ઈશ્વરના આપણા પ્રત્યેના પ્રેમને વિારે પડતો જણાવવો અશક્ય બની જશે. તેના પ્રેમનુ ાં વણગન કરવાના
અમારા બિા પ્રયત્નો ઓછા પડે છે .
ે ા જોઈએ. (૧ યો ાન ૩:૧)
જો, વપત ૃએ આપણને કેવો પ્રેમ આતયો છે , કે આપણે ઈશ્વરના પુિો ક વ
આપણામાાંના િરે ક માટે ઈશ્વરની આશા એ છે કે આપણે તેમને આપણા સ્વર્ીય વપતા તરીકે ઓળખીશુ.ાં
ત્યારે આપણે ઈશ્વરના પુિ-પુિી તરીકે આપણા વારસાને સાકાર કરીશુ.ાં
તમે આ નાના બાળકોમાાંથી એકને વિક્કારતા નથી તેની પર ભાર મક્યો. હુ ાં તમને કહુ ાં છાં કે સ્વર્ગમાાં
ે ો જોવે છે જે સ્વર્ગમાાં છે . કારણ કે માણસનો પુિ તે બચાવવા
તેમના દતો મ
ાં ેશાાં મારા વપતાનો ચ ર
આવે છે જે ખોવાઈ ર્યો તો. તમે કેવી રીતે વવચારો છો? જો મનુષ્યને સો ઘેટાાં ોય અને તેમાાંથી એક
ર્ેરમાર્ે જાય તો તે ૯૦ અને નવ ને છોડીને પવગતોમાાં જતો ન ોય અને જે ર્ેરમાર્ે ર્ર્ુ ાં છે તેની શોિ
કરે છે ? અને જો એવુ ાં ોય કે તે શોિી કાઢે, તો હુ ાં તમને કહુ ાં છાં કે, તે તે ઘેટાાંને વધુ આનાંિ કરે છે , જે
૯૯ અને નવ કરતા વધુ છે જે ર્ેરમાર્ે િોરવામાાં આવ્યા નથી. આમ છતાાં, તમારા વપતાની ઇછછા
સ્વર્ગમાાં નથી, કે આ નાના બાળકોમાાંથી એકનો નાશ થવો જોઈએ. (માાંથી ૧૮:૧૦-૧૪, ભાર ઉમેરવામાાં
આવ્યો).
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વસિં ાસન પરના સૌથી ઘમાંડી રાજાથી માાંડીને શેરીના સૌથી ર્રીબ ખભખારી સુિીનો િરે ક વ્યક્ક્ટ્ત ઈશ્વર
માટે મપયવાન છે . કેટલુાં મપયવાન? ઈશ્વર સ્વર્ગ છોડીને ચાપયો ર્યો ોત. જો તે એક જ વ્યક્ક્ટ્તને
સમાિાન બચાવવાની જરૂર ોત તો તે તેના માનવ પદરવારના માિ એક સભ્ય માટે સ ન કરી રહ્યો
ોત અને મ ૃત્ર્ુ પામ્યો ોત.

ા, મેં તારા પર અખાંડ પ્રીવત રાખી છે ; —યવમિયા ૩૧:૩

98

૨૬
ઈશ્વર ન ું રાજ્ય

ઈશ્વરનુ ાં રાજ્ય વનરીક્ષણ સાથે ન ીં આવે: તેઓ પણ ન ીં ક ,ે લો અ ીં! અથવા, લો ત્યાાં! કારણ કે,
જુઓ, ઈશ્વરનુ ાં રાજ્ય તમારી અંિર છે . —ઈસુ (લુક ૧૭:૨૦–૨૧)
આ વવશ્વના રાજ્યો અને સાંસ્થાઓ બિા જ દૃશ્યમાન છે , જેમાાં સરકાર અથવા મુખ્યમથકની દૃશ્યમાન
બેઠક છે . જો આપણે ઈશ્વરના રાજ્યનુ ાં દૃશ્યમાન આવવભાગવ શોિી રહ્યા છીએ, તો આપણે તે શોિી શુ ાં
શુ?ાં ઈશ્વરનુ ાં રાજ્ય આપણા હૃિયમાાં જ સ્પષ્ટ થાય છે કારણ કે ઈશ્વર પ્રત્યેનો પ્રેમ અને એકબીજા
આપણા સ્વાથગન ુ ાં સ્થાન લે છે .
ઈસુએ કહ્ુ,ાં આપણે િે વના રાજ્યની તુલના ક્યાાં કરીશુ?ાં અથવા તેની તુલના કઈ તુલના સાથે કરીશુ?ાં
(માકગ ૪:૩૦)
માિ આ દુવનયાના રાજ્યોથી પદરખચત લોકોને ઈશ્વરના રાજ્યનુ ાં સચોટ ખચિ પ ોંચાડતા શબ્િો માનવ
ભાષામાાં શોિવા કેટલા મુશ્કેલ છે !
ઈસુએ જવાબ આતયો અને કહ્ુ,ાં વેરીલી, હુ ાં તમને કહુ ાં છાં કે મનુષ્ય નો જન્મ િરીથી થાય તે વસવાય તે
ઈશ્વરનુ ાં રાજ્ય જોઈ શકતો નથી. (યો ાન ૩:૩)
આધ્યાત્ત્મક ચીજોને સમજવા જેવી બનાવવાની સાિના પવવિ આત્માની છે . જ્યારે આપણે પવવિ
આત્માના સૌમ્ય પ્રભાવને આવકારીએ છીએ, ત્યારે આધ્યાત્ત્મક વાસ્તવવકતા ધ્યાન કેસ્ક્ન્િત કરે છે જેથી
ઈશ્વરના રાજ્યને જોવાનુ ાં અથવા સમજવાનુ ાં શક્ય બને છે . આ નવી વાસ્તવવકતાના પદરપ્રેક્ષ્યમાાં
પદરવતગન એ સમાિાન અને જીવનિાન છે , જેમ કે "િરીથી જન્મ" થવુ.ાં
પવવિ આત્મા િમગની સીમાઓમાાં કામ કરવા પરતો મયાગદિત નથી, જેમ કે આપણે ક્યારે ક કપપના
કરીએ છીએ. તે પ ૃષ્ઠભવમ, ગ્ર પરસ્થાન અથવા વવચારિારાનો િાવો કયાગ વવના િરે ક સાથે વાત કરે છે .
નાક્સ્તકો પણ હૃિય પરપવવિ આત્માના કાયગથી મુક્ટ્ત નથી. ઈશ્વરમાાં આપણો અદરિશી પક્ષપાત નથી
અને જ્યારે કોઈ વ્યક્ક્ટ્ત તેના અક્સ્તત્વમાાં વવશ્વાસ ન સ્વીકારે ત્યારે તે નારાજ થતો નથી.
પવવિ આત્મા જે આધ્યાત્ત્મક બાબતોને સમજી શકે છે તેનો પિાથગ માિ માથાનુ ાં જ્ઞાન નથી, પરાં ત ુ
હૃિયનુ ાં પદરવતગન છે . ઉિા રણ તરીકે, િયાળુ અને ઉિાર અજ્ઞેયવાિી અથવા નાક્સ્તક પવવિ આત્માના
પ્રભાવ પ્રત્યે વધુ પ્રવતભાવઆપે છે અને સ્વ-ન્યાયી, કઠોર િમગવાિી કરતાાં ઈશ્વરના રાજ્યની વધુ નજીક
છે . ઈશ્વર માટે વધુ મુશ્કેલ શુ ાં શે - વ્યક્ક્ટ્તના અક્સ્તત્વ વવશેન ુ ાં મન બિલવુ ાં અથવા ઠીલા, સખત
હૃિયને બિલવુ?ાં
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અને તેઓ નાના બાળકોને તેની પાસે લાવ્યા, કે તેણે તેમને સ્પશગ કરવો જોઈએ: અને તેના
વશષ્યોએ તેમને લાવનારા લોકોને ઠપકો આતયો. ઈસુએ જોર્ુ ાં ત્યારે તે ખબ જ નારાજ તો અને તેમને
ે ા ની મનાઈ કરો: કારણ કે
કહ્ુ,ાં નાના બાળકોને મારી પાસે આવવા માટે સ ન કરો, અને તેમને ન ક વ
આવુ ાં ઈશ્વરનુ ાં રાજ્ય છે . હુ ાં તમને કહુ ાં છાં કે જે કોઈ નાના બાળક તરીકે ઈશ્વરનુ ાં રાજ્ય પ્રાતત ન ીં કરે , તે
તેમાાં પ્રવેશ કરશે ન ીં. (માકગ ૧૦:૧૩–૧૫)
જ્યારે ઈશ્વર અને તેના રાજ્ય વવશે સત્ય શીખવાની વાત આવે છે , ત્યારે સૌથી મુશ્કેલ ભાર્ શીખવાનો
નથી પરાં ત ુ જે અશીખવાનો ોવો જોઈએ તે છે . આપણામાાંના ઘણાએ ઈશ્વરના આપણા ખચિના વવકાસમાાં
પ્રચાંડ રોકાણ કર્ુું છે . જો તે ખચિ વવકૃત ોય, તો તેને જવા િે વ ુ ાં ખાસ મુશ્કેલ ોઈ શકે છે . આટલા
લાાંબા સમયથી લોકવપ્રય િમગમાાં ઈશ્વરનુ ાં વવકૃત ખચિ સમાયેલ ુાં ોવાથી તે ઈશ્વર અને તેના રાજ્ય
વવશેના સત્યને સમજવામાાં સૌથી મોટો અવરોિ છે . બાળકો ઈશ્વરના આ વવકૃત ખચિનો પ્રમાણમાાં ઓછો
સાંપકગ થયો છે , જેના કારણે તેઓ આપણા સૌમ્ય ઈશ્વર વવશેન ુ ાં સત્ય સ્વીકારવુ ાં સરળ બનાવે છે .
એ જ સમયે ઈસુના વશષ્યો આવ્યા અને બોપયા, સ્વર્ગના રાજ્યમાાં સૌથી મ ાન કોણ છે ? ઈસુએ એક
નાનકડા બાળકને પોતાની પાસે બોલાવ્યો અને તેની વછચે ર્ોઠવ્યો અને કહ્ુ,ાં વેરીલી હુ ાં તને કહુ ાં છાં,
વસવાય કે તમે િમગપદરવતગન કરો, અને નાના બાળકો બનો, તમે સ્વર્ગના રાજ્યમાાં પ્રવેશ કરશો ન ીં.
તેથી જે કોઈ પોતાને આ નાનકડા બાળક તરીકે નમ્ર કરશે, તે જ સ્વર્ગના રાજ્યમાાં સૌથી મ ાન છે .
(માથી ૧૮:૧-૪)
ે ાિેરી, બળજબરી અથવા ોદ્દાના ર્ૌરવમાટે
સ્વર્ગન ુ ાં રાજ્ય વવશ્વના રાજ્યોથી વવપરીત છે . અ ક
ાં ાર, ર
કોઈ અવકાશ નથી. આપણે આપણા સ્વર્ીય વપતા પર બાળક જેવો વવશ્વાસ અને શીખવવાની ખુપલી
ઇછછાની જરૂર છે .
િરીથી, સ્વર્ગન ુ ાં રાજ્ય ખેતરમાાં છપાયેલા ખજાના જેવુ ાં છે ; જ્યારે કોઈ માણસને તે મળી ર્યો ત્યારે તે
છપાઈ ર્યો અને આનાંિ માટે તે ર્ોઈથ અને સેલેથ ને તે બધુ ાં જ સેલેથ કરે છે , અને તે ક્ષેિખરીિે છે .
િરીથી, સ્વર્ગન ુ ાં રાજ્ય એક વેપારી માણસ માટે, સારા મોતી શોિવા જેવુ ાં છે : જેણે જ્યારે એક મોતી ખબ
જ દકિંમતી શોિી કાઢ્ુાં તુ,ાં ત્યારે તેણે જઈને તેની પાસે જે તુ ાં તે બધુ ાં વેચી િીધુ,ાં અને તે ખરીદ્ુ.ાં
(માાંથી. ૧૩:૪૪-૪૬)
જ્યારે આપણે ઈશ્વર વવશેન ુ ાં સત્ય સમજીએ છીએ - કે તેને અસીમ, અન્ય કેસ્ક્ન્િત પ્રેમ છે અને તે
સાંપણગપણે વવશ્વાસપાિ, િયાળુ અને ઉિાર છે - ત્યારે આપણે સાથે સાથે તેન ુ ાં રાજ્ય કેવ ુ ાં છે તેની સ્પષ્ટ
સમજ રાખીશુ.ાં આપણે ઈશ્વરનુ ાં આપણુ ાં વવકૃત ખચિ મપય ીન જોઈશુ ાં અને ઈશ્વર અને તેના રાજ્યનુ ાં સાચુ ાં
ખચિ ખરીિવા માટે આનાંિથી વેચીશુ.ાં
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એક શાસ્ત્રી આવ્યા અને તેમને સાથે તકગ કરતા સાાંભળ્યા અને કહ્ુાં કે તેમણે તેમને સારી રીતે જવાબ
આતયો છે , તેમને પછ્ુ,ાં બિાની પ્રથમ આજ્ઞા કઈ છે ? ઈસુએ તેને જવાબ આતયો, આ જ્ઞાનીઓમાાં
ે ી આજ્ઞા છે , સાાંભળો, ઓ ઇર્રાયલ; પ્રભુ આપણા ઈશ્વર એક પ્રભુ છે : અને તમે પ્રભુ ને તારા
સૌથી પ લ
હૃિયથી અને બિા આત્માસાથે, અને તમારા બિા મન સાથે, અને બિી જ શક્ક્ટ્તથી પ્રેમ કરો છો: આ
પ્રથમ આજ્ઞા છે . અને બીજુ ાં એવુ ાં છે કે, એટલે કે, તુ ાં તારા પાડોશીને તારા જેવો પ્રેમ કરે છે . આનાથી
મોટી બીજી કોઈ આજ્ઞા નથી. અને શાસ્ત્રીએ તેને કહ્ુ,ાં ઠીક છે , માખલક, તમે સાચુ ાં કહ્ુાં છે : કારણ કે એક
ઈશ્વર છે ; અને તે વસવાય બીજુ ાં કોઈ નથી: અને તેને હૃિયથી, અને બિી સમજસાથે, અને તમામ આત્મા
સાથે, અને બિી શક્ક્ટ્તસાથે, અને તેના પડોશીને પોતાના તરીકે પ્રેમ કરવો, તે બિા બળે લા અપગણો
અને બખલિાન કરતાાં વધુ છે . ઈસુએ જોર્ુ ાં કે તેણે સમજિારીપવગક જવાબ આતયો ત્યારે તેણે તેને કહ્ુ,ાં તુ ાં
ઈશ્વરના રાજ્યથી બહુ દર નથી. (માકગ ૧૨:૨૮–૩૪)
ઈસુએ તે શાસ્ત્રીને પ્રોત્સા ન આતર્ુ,ાં જે નો જવાબ આપી રહ્યો તો: "તુ ાં ઈશ્વરના રાજ્યથી બહુ દર
નથી." શાસ્ત્રીએ આધ્યાત્ત્મક વાસ્તવવકતાની ઊંડી સમજ મોટાભાર્ના કરતાાં વ્યક્ટ્ત કરી તી. તેમણે
શાસ્ત્રના છીછરા વાાંચનથી આર્ળ વિીને ઈસુએ જે પ્રેમની દૃસ્ક્ષ્ટ જોઈ તી તે સમજી લીિી.
જ્યારે પ્રેમનો વનયમ એ િે શનો એકમાિ વનયમ છે ત્યારે પ ૃથ્વીએ નવુ ાં બનાવ્ર્ુ ાં તે કેવ ુ ાં
શે? ઈશ્વરનો અન્ય કેસ્ક્ન્િત પ્રેમ બિી માનવતામાાં પ્રવતખબિંખબત થશે. િરે ક વ્યક્ક્ટ્ત િરે ક બીજા વ્યક્ક્ટ્તને
"પોતાના કરતા વધુ સારી" (દિલ. 2:3) તરીકે પ્રેમ કરશે અને મપય આપશે. આપણે જે કપપના કરી
શકીએ છીએ તેનાથી આર્ળ અનાંત સુખ અને સલામતીની ક્સ્થવત અક્સ્તત્વમાાં શે.

પણ લખેલ ુાં છે કે, જે વના આંખે જોયા નથી ,અને કાને
સાાંભળ્યાાં નથી,જેઓ માણસના મનમાાં પેઠા નથી,જે વાનાાં િે વે
પોતાના પર પ્રેમ કરનારાઓને સારાંુ વસદ્ધ કયાગ છે ;
—૧ કોદરક્ન્થયન્સ ૨:૯
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૨૭
ઈશ્વર આપણને સાચી સ્િતુંત્રતા આપે છે

ઈશ્વરે કહ્ુ,ાં આપણે આપણી છબીમાાં મનુષ્ય બનાવીએ, આપણી સમાનતા પછી: અને તેમને સમુિની
માછલીઓ પર, અને વાના પક્ષી પર, અને પશુઓ પર, અને સમગ્ર પ ૃથ્વી પર, અને પ ૃથ્વી પર પેટે
ચાલનારા સઘળા પ્રાણીઓ પર તેઓ અમલ ચલાવે.—ઉત્પવિ ૧:૨૬
ઈશ્વરે માનવજાતને જે પ ૃથ્વી પર નુ ાં પ્રભુત્વ આતર્ુ ાં તુ ાં તે દુરુપયોર્ અથવા શોષણને માંજરી આપતુ ાં ન
તુ.ાં આિમ અને ઇવ અને તેમના વાંશજો પ ૃથ્વીના અને તેમાાંના િરે ક પ્રાણીને પ્રેમ કરતા તા. શાસ્ત્રમાાં
નોંિવામાાં આવ્ર્ુ ાં છે કે, "તેમણે પુરુષોના બાળકોને આપેલી પ ૃથ્વી નો ાથ" (પીએસ 115:16). જ્યારે
આપણા પ્રથમ માતાવપતા એ જઠાણુ ાં માનતા તા કે ઈશ્વર સ્વાથી અને પ્રવતબાંવિત છે , ત્યારે તેઓ
છે તરવપિંડી કરનાર દ્વારા દર થઈ ર્યા તા અને તેમના મર્જને તેમની સાથે બાંિનમાાં લાવવામાાં
આવ્યા તા, "જેમના માટે મનુષ્ય ને દર કરવામાાં આવે છે , તે જ રીતે તે બાંિનમાાં લાવે છે " (૨ વપિર
૨:૧૯). જ્યાાં આિમ અને ઇવને એક સમયે સ્વતાંિતા તી ત્યાાં તેઓ અને તેમના બાળકો વે શેતાન
સાથે બાંિનમાાં તા. પતન પછીની એક ભયાનક ક્ષણ માટે, એવુ ાં લાર્તુ ાં તુ ાં કે માનવજાતપાસે શેતાન
અને અન્ય પડી ર્યેલા િે વદતો જેવા જ અવનવાયગ વવનાશમાટે લાચારીથી બરબાિ થવા વસવાય કોઈ
આશ્રય ન ીં ોય.
તેમ છતાાં સારા સમાચાર છે ; ઈશ્વરે તેમના અને તેમના વાંશજો માટે બાંિનમાાંથી બ ાર નીકળવાનો માર્ગ
પરો પાડયો. આ કટોકટીને પ ોંચી વળવા માટે ઈશ્વરે શેતાનને આ શબ્િો કહ્યા: "અને હુ ાં તમારા અને સ્ત્રી
વછચે અને તમારા બીજ અને તેના બીજ વછચે દુશ્મનાવટ મકીશ" (ઉત્પવિ. 3:૧૫). આ દુશ્મનાવટ શુ ાં
છે ?
જ્યારે શેતાન અને તેના અનુયાયીઓએ સ્વર્ગમાાં ઈશ્વર સામે બળવો કયો ત્યારે તેઓએ વપતા,
પુિ અને પવવિ આત્મા સાથે લાાંબા સમયથી સાંબિ
ાં ની ક્સ્થવતમાાંથી આવુ ાં કર્ુ.ું તેમની પાસે પરતા
પ્રમાણમાાં તા ઈશ્વરનો પ્રેમ જાણવાનો અનુભવ અને તેની ભલાઈ પર શાંકા કરવાનુ ાં કોઈ કારણ ન ોતુ.ાં
જ્યારે તેઓ ઈશ્વરથી પોતાની જાતને કાપી નાખે છે , ત્યારે તેઓ પવવિ આત્માને પ્રવતસાિ આપવા માટે
અસમથગ બની ર્યા. તેમના ઠીલા ર્વગથી, તેઓએ પોતાને અંિકારમાાં બરબાિ કરી િીિા તા અને
છે વટે વવસ્મ ૃવત ને પસ્તાવો કરવામાાં અને તેમના સર્જક પાસે પાછા િરવામાાં અસમથગ તા.
જ્યારે આિમ અને ઇવ નુ ાં પાપ થર્ુ ાં ત્યારે તેઓએ ઈશ્વરના મયાગદિત જ્ઞાન અને તેની સાથેના
મયાગદિત અનુભવના સ્થળે થી આવુ ાં કર્ુ.ું શેતાન દ્વારા તેમને છે તરવામાાં આવ્યા તા; તેઓએ તેમના
સર્જકને નકારી કાઢવાનો ર્ણતરીપવગકનો વનણગય લીિો ન તો. માનવજાતનુ ાં ઈશ્વરથી અલર્ થવુ ાં એ
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ઉપાય વવનાનુ ાં ન ોતુ.ાં ભર્વાનનુ ાં વચન કે તે શેતાન અને સ્ત્રી વછચે "દુશ્મનાવટ" મકશે તે પ ૃથ્વીનો
મળ ર્ોસ્પેલ સાંિેશ તો.
ઈશ્વરે આિમ અને ઈવ અને તેમના વાંશજોને િયાપવગક આશા રાખી તી કે તેમના હૃિય અને
મર્જ જી પણ પવવિ આત્માને પ્રવતસાિ આપવા માટે સક્ષમ શે - તેઓ જી પણ ઈશ્વરના પ્રેમમાટે
સાંવેિનશીલ શે. માનવજાતનુ ાં શેતાન સાથેન ુ ાં બાંિન સાંપણગ પણે ન ીં ોય. િરે ક વ્યક્ક્ટ્તની મુક્ટ્ત ઇછછા
આપણા પર શેતાનના પ્રભાવને મયાગદિત કરશે અને આપણા સર્જક સાથે સમાિાન કરવાનુ ાં પસાંિ
કરવાની આપણી સ્વતાંિતાસુવનવિત કરશે.
કારણ કે આ પ્રાણી પોતે પણ ભ્રષ્ટાચારના બાંિનમાાંથી ઈશ્વરના બાળકોની ભવ્ય સ્વતાંિતામાાં
પ ોંચાડવામાાં આવશે. (રોમ. ૮:૨૧)
તેથી સ્વતાંિતામાાં ર્ડપથી ઊભા ર ો, જ્યાાં ખિસ્ત થે આપણને મુક્ટ્ત કયાગ, અને બાંિનના જુલામ
સાથે િરીથી ગચ
ાં વાઈ ન ર્યા. (ર્ાલ. ૫:૧)
તેથી જો પુિ તમને મુક્ટ્ત કરશે, તો તમે ખરે ખર મુક્ટ્ત થશો. (યો ાન ૮:૩૬)
આ જર્તના િે વે તેમના મનને આંિળુાં કરી િીધુ ાં તુ,ાં જે માનતુ ાં નથી, ન ીં તો ખિસ્તની ભવ્ય
સુવાતાગનો પ્રકાશ, જે ઈશ્વરની છબી છે , તે તેમના માટે પ્રકાવશત થવો જોઈએ. ઈશ્વર ીે પ્રકાશને
અંિકારમાાંથી પ્રકાવશત કરવાની આજ્ઞા આપી તી, તે આપણા હૃિયમાાં ચમક્યો તો, ઈસુ ખિસ્તના
ે ા પર ઈશ્વરના મદ માના જ્ઞાનનો પ્રકાશ આપવા માટે. (૨ કોર. ૪:૪, ૬)
ચ ર
શુ ાં કાયિે સરતા અને અસાંર્તતાના કાળા આવરણને િેંકી િે વાનો સમય નથી કે જેની સાથે શેતાને
ખિસ્તની સુવાતાગને ઢાાંકી િીિી છે અને આપણા સૌમ્ય ભર્વાનની પ્રવતગમાન ર્ેરસમજમાાં ખબનસ ભાર્ી
બનવાનુ ાં પસાંિ કર્ુું છે ?

જો તમે મારા વચન માાં ર ો ,તો ખરે ખર તમે મારા વશષ્યો છો;અને
તમે સત્ય ને જાણશો ,અને સત્ય તમને મુક્ટ્ત કરશે.
—ઈસ (યોહાન ૮:૩૧–૩૨)
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સત્ય એ આપણા પ્રેમાળ ઈશ્વર વવશેના સારા સમાચાર છે !

ય ોવા ક ે છે કે, જ્ઞાની પોતાના જ્ઞાન વવષે અખભમાન ન
કરે ,તેમ જ બળવાન પોતાના બળ વવષે અખભમાન ન કરે ; વળી
િનવાન પોતાના િન વવષે અખભમાન ન કરે ;પણ જે કોઈ
અખભમાન કરે તે આ વવષે અખભમાન કરે કે,તે સમજી ને મને
ઓળખે છે કે,હુ ાં પ ૃથ્વી પર િયા ,ન્યાય તથા નીવત કરનાર
ય ોવા છાં;કેમ કે એઓમાાં મારો આનાંિ છે , એમ ય ોવા ક ે છે .
—યવમિયા ૯:૨૩-૨૪
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એન્કેપ્સલેશન

૧. સાચુાં સમજી શકાય છે કે બાઇબલ વાજબી છે . બાઇબલ પોતાની જાતને વ્યાખ્યાવયત કરે છે અને તેન ુાં અથગઘટન કરે છે .
(યશાયા. ૧:૧૮; ૧ કોર. ૨:૧૩)
૨. આપણી રીત-વવચારો ઈશ્વરના માર્ો અને વવચારોને પ્રવતખબિંખબત કરતા નથી. (યશાય. ૫૫:૮–૯; ર્ી. શા ૫૦:૨૧
3. ઈશ્વરનો મદ મા તેન ુાં પાિ છે . (વનર્ગમન ૩૪:૬-૭ 2 કોર. ૪;૪-૬)
4. ઈશ્વર પ્રેમ છે . (૧ યો ાન ૪:૮, ૧૬)
૫. ઈશ્વરનો પ્રેમ તદ્દન વનઃસ્વાથગ છે . (યો ાન ૩:૧૬–૧૭; રોમ. 5:8)
6. પ્રેમમાટે સ્વતાંિતાની જરૂર છે . (પણગનીયમ . ૩૦:૧૯–૨૦; યો ાન ૮:૩૨,૩૬
7. ઈસુ ઈશ્વર છે . (યો ાન ૧:૧-૩, ૧૪; કોલો ૧:૧૩–૧૭)
ે . ૧:૩)
૮. ઈસુ એ ઈશ્વરનો સ્પષ્ટ ઘટસ્િોટ છે . ( બ
ે . ૧૩:૮; યાકુ બ ૧:૧૭)
9. ઈશ્વર ક્યારે ય બિલાતો નથી. (માલ. ૩:૬; બ
ે . ૧:૩; લુક ૯:૫૬; યો ાન ૧૦:૧૦)
૧૦. ઈશ્વર સર્જક અને ટકાઉ છે - વવનાશક નથી. (ઉત્પવત. ૧:૧ ર્ી.શા 33:૬,૯; બ
૧૧. વવવાિમાાં પ્રશ્ન ઈશ્વરના શાસનના વસદ્ધાાંતોનો છે – તે તેમની સિાનો નથી. (ઉત્પવત ૩:૧–૫)
૧૨. ઈશ્વરનુાં રાજ્ય પ્રેમના વનયમથી સાંચાખલત થાય છે - કાયિાના શાસનથી ન ીં. (માાંથી. ૨૨:૩૭–૪૦; ર્ાલ. ૫:૧૪, ૨૨–૨૩;
૧ કોર. ૧૩)
૧૩. ઈશ્વર ક્યારે ય બળનો ઉપયોર્ કરતો નથી. તે અવનષ્ટને સારાથી દર કરે છે . (માાંથી ૫:૪૩-૪૮:; રોમ. 1૧૨:૨૦-૨૧; લુક
૨૩:૩૪)
૧૪. શેતાન ઈશ્વરનો વવરોિી અને છે તરવપિંડીનો માખલક છે . (યો ાન ૮:૪૪ 2 કોર. ૧૧:૧૪; પ્રકદટકરણ ૧૨:૭–૯; ૧ વપિર
૫:૮)
15. વસન ભર્વાનને સ્વ-સેવા અને અવવશ્વસનીય તરીકે જોઈ રહ્યો છે . ઉત્પવિ. 3:1–5; કોલો ૧:૨૧) ૧૬. પાપી ઘાતક છે –
ઈશ્વર ન ીં. (રોમ. ૬:૨૩; યાકુ બ ૧:૧૩–૧૫)
૧૭. ઈશ્વર આપણને ન્યાય નથી આપતો- આપણે આપણી જાતને ન્યાય આપીએ છીએ. (યો ાન ૩:૧૭–૨૧; ૫:૨૨; ૧૨:૪૪૪૮; માથી ૭:૧-૫;લુક૬:૩૭; રોમ. ૨:૧-૩)
૧૮. સુવાતાગ એ ઈશ્વર વવશેના સારા સમાચાર છે . (૨ કોર. ૪:૩–૬; પ્રકદટકરણ ૧૪:૬-૭;લુક ૧૫:૧૧–૩૨; યો ાન ૩:૧૬–૧૭;
રોમ. ૫:૮)
૧૯. મુક્ક્ટ્ત એ સમાિાનને મટાડે છે - તે કોઈ કાનની મુદ્દો નથી. (માકગ ૨:૧૬–૧૭; લુક ૪:૧૮–૧૯; પ્રે.કૃત્યો ૨૮:૨૭; ૨ કોર.
૫:૧૮)
૨૦. ઈશ્વરને જાણવુાં એ શાશ્વત જીવન છે . (યો ાન ૧૭:૩)
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આપણા માયાળુ ઈશ્વરના કૃત્યો બાઇબલમાાંથી ઈશ્વરને એ આરોપોમાાંથી મુક્ટ્ત
કરવા માટે આકષગક પુરાવા રજ કરે છે કે તે બેિરકાર, ન્યાયી, વનયાંવિત, અયોગય,
ખરાબ સ્વભાવઅથવા દ િંસક છે . પુસ્તક િશાગવે છે કે આખુાં બાઇબલ, જે યોગય
રીતે સમજવામાાં આવ્ર્ુાં છે , વનવિત વનવેિન સાથે સુસર્
ાં ત છે : "ઈશ્વર પ્રેમ છે " (૧
યો ાન ૪:૮).
આપણા માયાળુ ઈશ્વરના સ્પષ્ટ ખચિ ની લેખકની
પોતાની યાિા ૫૦ વષગથી વધુ સમય સુિી િેલાયેલી
છે . તે તેની પત્ની જુલી સાથે ઉિરી વમનેસોટામાાં
તેમની વોપડન પ્રેદરત કેખબનમાાં ર ે છે . તે ચાર
પર્વાળા અને પીંછાવાળા અને પીંછાવાળા ઘણા
વમિોની કાંપનીનો આનાંિ માણે છે
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