
ઑગસબગગ કબલૂાત 

વિશ્વાસની કબલૂાત કે જે તેમના રાજિી ન્યાયાધીશ ચાર્લસસ પાાંચમાને કેટલાક રાજકુમારો અને શહરેો 
દ્વારા િર્સ 1530 માાં ઑગસબગસ ની સ્થાવનક સભામાાં સપુરત કરિામાાં આિી હતી 

હુાં શરમાયા િગર રાજાઓની સમક્ષ તમારી જુબાનીઓ વિશે િાત કરીશ. ગીતશાસ્ત્ર 119: 46. 

પ્રસ્તાવના 

સમ્રાટ ચાર્લસસ પાાંચમા ને. 

સૌથી અદમ્ય સમ્રાટ, સીઝર ઑગસ્ટસ, સૌથી દયાળુ ભગિાન, 

તમારા શાહી મેજેસ્ટીએ ઑગસબગસમાાં તકુસ વિરુદ્ધની કાયસિાહીને ધ્યાનમાાં લેિા સામ્રાજ્યની સ્થાવનક 
સભા બોલાિી, કે ખબૂ જ અત્યાચારી, િાંશપરાંપરાગત અને ખ્રિસ્તી નામ અન ેધમસના પ્રાચીન દુશ્મન, 
એટલે કે, આપણ ેસ્થાયી લશ્કરી દળો સાથ ેતેના ક્રોધ અને હુમલાઓની સામ ેમજબતૂ રીતે કેિી રીતે 
ટકી શકીએ. તમે અમારા પવિત્ર ધમસ અને ખ્રિસ્તી વિશ્વાસ વિશેના મતભેદને ધ્યાનમાાં લેિા અમને પણ 
બોલાવ્યા. આ રીતે, ધમસના આ મામલે, તમ ેદરેક વ્યક્તત હાજર હો ત્યારે વિવિધ પક્ષોના અખ્રભપ્રાયો 
અને ચકુાદા સાાંભળી શકો છો; અને અમે દલીલોને પરસ્પર દાન, ઉદારતા અને દયામાાં ધ્યાનમાાં લઈ 
અને વિચારી શકીએ છીએ. આ રીતે, દરેક બાજુએ લેખ્રિતમાાં િોટી રજૂઆત કરી હોય અથિા ગેરસમજ 
થઈ હોય તે બધુાં હટાિી નાિિા અને સધુારણા કયાસ પછી, આ બાબતોનુાં સમાધાન થઈ શકે છે અને 
એક સરળ સત્ય અને ખ્રિસ્તી કરાર પર પાછા લાિી શકાય છે. આ રીતે, ભવિષ્યમાાં આપણે બધા એક 
શદુ્ધ અને સાચા ધમસને સ્િીકારી અને જાળિી શકીએ છીએ, અને જેમ આપણે બધા એક ખ્રિસ્ત હઠેળ 
છીએ અને તેની હઠેળ યદુ્ધ કરીએ છીએ, તેથી આપણ ેપણ એક ખ્રિસ્તી ચચસમાાં એકતા અને કરારમાાં 
જીિી શકીશુાં. 

તમે અમન ે આ સભામાાં બોલાવ્યા, નીચે મજુબનાાં મતદાર અને રાજકુમારો અને તે જ રીતે અન્ય 
મતદાર, રાજકુમારો અને િસાહતોને સાથ ેરાિીન,ે અને તે કારણસર શાહી આદેશનુાં પાલન કરીને, અમ ે
તાત્કાખ્રલક ઑગસબગસ આવ્યા. િરેિર, અમ ેબડાઈ મારિા નથી માાંગતા, પરાંત ુપહોંચનારા લોકોમાાં 
પહલેા અમે હતા. 

તદનસુાર, ઑગસબગસ િાતનેી સભાની શરૂઆતમાાં, શાહી ન્યાયાધીશ ેઅન્ય બાબતોની સાથે, ચ ૂાંટાયેલા, 
રાજકુમારો અને સામ્રાજ્યની અન્ય િસાહતોને દરિાસ્ત કરી કે, સામ્રાજ્યની જુદી-જુદી િસાહતોએ, 
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શાહી હુકમ મજુબ, જમસન અને લેટટનમાાં તેમના માંતવ્યો અને વનણસયો લિી અન ેસપુ્રત કરિા જોઈએ. 
ત્યારબાદ આિતા બધુિારે, યોગ્ય વિચારણા કયાસ પછી અમે શાહી ન્યાયાધીશને જિાબ આપ્યો કે, અમે 
આિતા બધુિારે અમારા પક્ષ માટે અમારી કબલૂાતના લેિ સપુ્રત કરીશુાં. આજ્ઞાપાલન માાં, તેથી, શાહી 
ન્યાયાધીશની ધમસ વિશેની ઇચ્છાઓન ે ધ્યાનમાાં રાિીને, અમે અમારા ઉપદેશકો અને અમારી ખદુની 
કબલૂાત રજૂ કરીએ છીએ, તે બતાિિા માટે કે તેઓ પવિત્ર ગ્રાંથો અને ભગિાનના શદુ્ધ શબ્દ માાંથી 
આપણા પ્રાાંતો, અવધકારીઓ, પ્રભતુ્િ અને શહરેોમાાં અને આપણા માંડળોમાાં કેિા પ્રકારની િસ્તઓુ શીિિે 
છે. 

જો અન્ય મતદારો, રાજકુમારો, અને સામ્રાજ્યની િશાહતો સમાન રીતે શાહી હુકમનુાં પાલન કરે છે, ત ે
જ રીતે લૅટટન અન ેજમસન ભાર્ામાાં લિાણો અન ેઆ ધાવમિક બાબતો વિશ ેતેમના અખ્રભપ્રાય આપ ેછે, 
તો અમે રાજકુમારો અને જે વમત્રો પહલેેથી જ ઉર્લલેખ્રિત છે, તેની સાથે મળીને, અહીં આપણા સૌથી 
દયાળુ ભગિાન શાહી ન્યાયાધીશની સામ,ે મતૈ્રીપણૂસ રીતે દરેક બાબતમાાં ચચાસ કરિા તૈયાર છીએ. અમ ે
માનનીય રીતે મળિા તૈયાર છીએ, જેથી બાંન ે પક્ષો આપવિ વિના, શાાંવતપણૂસ રીતે અમારી િચ્ચેના 
મતભેદની ચચાસ કરી શકે. આમ, ભગિાનની સહાયથી, મતભેદ સમાપ્ત થઈ શકે છે, અને આપણ ેએક 
સાચા સસુ ાંગત ધમસ રાિિા તરફ પાછા ફરીશુાં. છેિટે, આપણે બધાાં એક જ ખ્રિસ્તની અંતગસત છીએ, 
અને તેની હઠેળ યદુ્ધ કરીએ છીએ, તેથી આપણે બધાએ શાહી ન્યાયાધીશ ના આદેશને ધ્યાનમાાં રાિીને, 
એક ખ્રિસ્તની કબલૂાત કરિી જોઈએ, અને ભગિાનના સત્ય પ્રમાણે બધુાં કરવુાં જોઈએ. આ બધા માટે 
આપણે ભગિાનને જોશીલી પ્રાથસના કરીએ છીએ. 

બીજી બાજુ ત્યાાં, અન્ય મતદારો, રાજકુમારો, અને િશાહતો છે. અને શાહી ન્યાયાધીશે સમજદારીપિૂસક 
કહ્ુાં છે કે આપણે આ ધાવમિક બાબતોને લેખ્રિત અને શાાંત સાંિાદથી પરસ્પર રજૂઆત દ્વારા વ્યિહાર 
કરિો જોઈએ. હિે જો કોઈ પ્રગવત નથી, અને અમ ેઆ ચચાસ દ્વારા કોઈ સકારાત્મક પટરણામ પ્રાપ્ત કરી 
શકતા નથી, તો ઓછામાાં ઓછાં અમે તમને સ્પષ્ટ જુબાની સાથે છોડી દઈશુાં કે અમે અમારા ભાગ રૂપે 
ખ્રિસ્તી સાંવમશ્ર બનાિિા માટે કોઈ અિરોધ બની રહ્યા નથી. ત ેભગિાન અન ેસારા અંત:કરણ થી શક્ય 
છે. શાહી ન્યાયાધીશ, જો તમે આ બાબતને વનષ્પક્ષ સનુાિણી આપો છો, તમેજ સામ્રાજ્યના અન્ય 
મતદારો અને િશાહતો, અને જે લોકો ધમસ સાથ ેપ્રામાખ્રણકપણે અન ેઉત્સાહથી પ્રમે કરે છે, ત ેઆપણી 
કબલૂાતમાાંથી કૃપા કરીને આનુાં વનરીક્ષણ કરશે અને સમજી શકશે. 

શાહી ન્યાયાધીશ, ફતત એક જ િાર નહીં, પણ ઘણી િાર, ઈ.સ 1526 માાં સ્પાયસસની સભામાાં પણ, 
મતદારો, રાજકુમારો અને સામ્રાજ્યની િશાહતો ની માટહતી આપતા, અને, તમારી શાહી સચૂનાઓ અન ે
આદેશ આપીને, તે લખયુાં અને પ્રકાવશત કયુું છે કે મહારાજ, ધમસની આ બાબત સાથેના વ્યિહારમાાં 
કેટલાક કારણોસર અંવતમ વનણસય લેિા તૈયાર ન હતા જે તમારા મહારાજના નામે નોંધાયેલા છે. 
િધારામાાં, ન્યાયાધીશ એક સામાન્ય કાઉક્ન્સલની બેઠક માટે રોમન પોન્ન્ટફ સાથે ન્યાયાધીશની 
ઓટફસનો ઉપયોગ કરિા ઇચ્છતા હતા. તેઓએ ત ેજ સાંદેશ એક િર્સ પહલેાાં સ્પાયસસમાાં છેર્લલી સભામાાં 
િધ ુ વિસ્તારથી ફરીથી પ્રકાવશત કયો. ત્યાાં શાહી ન્યાયાધીશ, ટહઝ હાઇનેસ ફટડિનાન્ડ, બોહવેમયા અન ે
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હાંગેરીના રાજા દ્વારા, અમારા વમત્ર અન ે દયાળુ ભગિાન, તેમજ િતતા અને શાહી કવમશનરો દ્વારા 
જાહરેાત કરી, કે અન્ય બાબતોમાાં, શાહી ન્યાયાધીશએ નોંધ્યુાં છે અને તમારા ઠરાિને ધ્યાનમાાં લીધો છે. 
સામ્રાજ્યમાાં મેજેસ્ટીના પ્રવતવનવધ, રાષ્રપવત અને શાહી સલાહકારો, અને રેટટસ્બન િાતે બોલાિાયેલી 
અન્ય િશાહતોમાાંથી ઉપરાજદૂતના, કાઉક્ન્સલન ેબોલાિિા અંગે; અને શાહી ન્યાયાધીશએ પણ તે સભા 
બોલાિિા માટે ટહતાિહ હોિાનુાં માન્યુાં; અને શાહી ન્યાયાધીશને શાંકા ન હતી કે રોમન પોન્ન્ટફને 
જનરલ સભા યોજિા માટે પ્રેટરત કરી શકાય છે, કારણ કે શાહી ન્યાયાધીશ અન ેરોમન પોન્ન્ટફ િચ્ચ ે
સમાધાન કરિાની બાબતો, કરાર અને ખ્રિસ્તી સમાધાનની નજીક હતી. શાહી ન્યાયાધીશ એ જાતે જ 
સખૂ્રચત કયુું કે તમે આ જનરલ સભાને બોલાિિા માટે શાહી ન્યાયાધીશ સાથ ેમળીને ચીફ પોન્ન્ટફની 
સાંમવત મેળિિાનો પ્રયાસ કરો છો, જેન ેઆમાંત્રણના પત્રો દ્વારા જલદી જાહરે કરિામાાં આિશે. 

તેથી, પટરણામ એ હોઈ શકે છે કે આપણી અન ે સામેની બાજુ ધમસ વિશેના મતભેદ સિુદ અને 
સિાિતથી સમાધાન ન થાય. તે ટકસ્સામાાં, અહીં શાહી ન્યાયાધીશ ની હાજરીમાાં, અમે પહલેાથી કરેલા 
કાયો ઉપરાાંત, અમે બધા આજ્ઞાપાલન રૂપ ેપ્રસ્તાિ કરીએ છીએ, આપણ ેબધા એક સામાન્ય, મફત 
ટક્રવિયન સભામાાં હાજર થઈશુાં અને આપણા કારણોની રક્ષા કરીશુાં. આિી સભાની રચના કરિા માટે 
હાંમેશાાં તમારા મહારાજના શાસનકાળ દરવમયાન યોજાયેલી બધી શાહી સભાઓમાાં મતદારો, રાજકુમારો 
અને સામ્રાજ્યની અન્ય િશાહતો િચ્ચ ેહાંમેશાાં કરાર અને સાંમવત રહતેી હોય છે. આ સામાન્ય સભાની 
એસેમ્બલીમાાં, અને અમે અગાઉ પણ તે જ સમયે શાહી ન્યાયાધીશને, બધી યોગ્ય ઓપચાટરતતાઓ અન ે
કાનનૂી કાયસિાહી દ્વારા, પોતાને સાંબોધ્યા છે અને આ મહત્િપણૂસ અને ગાંભીર બાબતે અપીલ કરી છે. 
શાહી મેજેસ્ટી અને કાઉક્ન્સલ બાંનેને અમ ે હજી પણ આ અપીલ કરીએ છીએ. નિીનતમ શાહી 
પ્રશાંસાપત્રના લિાણ મજુબ, જો આપણી િચ્ચે અન ે બીજા પક્ષ િચ્ચેનો મતભેદ નમ્રતાપિૂસક અન ે
સિાિટથી સમાધાન ના થાય, અને ખ્રિસ્તી સાંવમશ્રણમાાં ન લાિાય ત્યાાં સધુી આ દસ્તાિેજ અથિા 
અન્ય કોઈ પણ વ્યક્તત દ્વારા કરિામાાં આિલેી અપીલનો ત્યાગ કરિાનો અમારો કોઈ ઇરાદો નથી, ન 
તો અમે ઇરાદો રાિી શકીએ છીએ, આ માટે, અમે અહીં સાંપણૂસ અને જાહરેમાાં જુબાની આપીએ છીએ. 

 

વવશ્વાસ ના મખુ્ય લેખો 
લેખ I : ભગવાન પર 

અમારા ચચો સિસસાંમવતથી શીિિે છે કે નાઇવસયાની કાઉક્ન્સલ દૈિી સાર અને સાંબાંવધત ત્રણ વ્યક્તતઓ 
અંગેનો હુકમનામુાં સાચ ુછે અને તેમાાં કોઈ પણ શાંકા વિના વિશ્વાસ કરિો જ જોઇએ. આનો અથસ એ છે કે 
એક દૈિી સાર છે જેની િાત કરિામાાં આિ ેછે અન ેજે ભગિાન છે: શાશ્વત, શરીર વિના, અંગો વિના, 
અનાંત શક્તત, ડહાપણ અન ેદેિતા, દૃશ્યમાન અને અદ્રશ્ય દરેક િસ્તનુો વનમાસતા અને બચાિ કરનાર. 
અને હજી પણ ત્રણ વ્યક્તતઓ છે, ત ેજ સાર અન ેશક્તતના, જેઓ એકબીજા, વપતા, પતુ્ર અને પવિત્ર 
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આત્મા છે. અને આપણે એ "વ્યક્તત" શબ્દનો ઉપયોગ ચચસ ના ફાધસસ દ્વારા તેનો ઉપયોગ કયો હોિાથી, 
બીજામાાં કોઈ ભાગ અથિા ગણુિિા દશાસિિા માટે નહીં, પરાંત ુતે પોતાને અક્સ્તત્િમાાં રાિિા માટે કરે 
છે. 

અમે આ લેિની સામ ેઉભા થયેલા તમામ પાિાંડની વનિંદા કરીએ છીએ, જેમ કે મવનખ્રચયન, જેમણે બ ે
વસદ્ધાાંતોમાાં વિશ્વાસ કયો, એક સારો અને બીજો િરાબ. અમે િેલેન્ન્ટવનયન્સ, એટરયન્સ, યનુોવમઅન્સ, 
મોહમ્મદનો અને તેમના જેિા બધાની પણ વનિંદા કરીએ છીએ. અમે જૂના અને નિા સમોસાટેનેસની 
પણ વનિંદા કરીએ છીએ, જે દલીલ કરે છે કે ત ેએક જ વ્યક્તત છે; સકૂ્ષ્મતા અન ેઅસ્પષ્ટતા સાથે, તેઓ 
શીિિે છે કે શબ્દ અને પવિત્ર આત્મા અલગ વ્યક્તતઓ નથી, પરાંત ુતે “શબ્દ” બોલાયેલા શબ્દનો અથસ 
દશાસિે છે, અને “આત્મા” ગવત સચૂિ ેછે. 

લેખ II: મળૂ પાપ પર 

અમે એ પણ શીિવ્યુાં છે કે આદમના પતન પછી, બધા માણસો કે જે કુદરતી રીતે કર્લપના કરે છે તે 
પાપથી જન્મે છે, એટલે કે, ભગિાનના ડર વિના, ભગિાનમાાં વિશ્વાસ કયાસ વિના, અને િાસના સાથે, 
અને અમે શીિિીએ છીએ કે આ રોગ, અથિા ઉત્પવિ, િરેિર પાપ છે, અને હિ ેવનિંદા પણ કરે છે અન ે
જળસાંસ્કાર અને પવિત્ર આત્મા દ્વારા જેઓ ફરીથી જન્મ લેતા નથી તેમના પર શાશ્વત મતૃ્ય ુલાિે છે. 

અમે પેલાખ્રગઅન્સ અને અન્ય લોકોની વનિંદા કરીએ છીએ કે જેઓ મળૂ અિગણુન પાપ છે અને, એિી 
દલીલ કરીને કે ખ્રિસ્તની યોગ્યતા અને લાભોના મટહમા ને હાવન પહોંચાડે છે માણસ પોતાની શક્તત 
અને કારણથી ભગિાન સમક્ષ ન્યાયી ઠેરિી શકાય. 

લેખ III: ભગવાનના પતુ્ર પર 

અમે એ પણ શીિિીએ છીએ કે શબ્દ, એટલે કે, ભગિાનના પતુ્ર, આશીિાસદ રૂપી કૌમાયસતા સાથે ના 
લગ્ન િાળા ગભાસશયમાાં માનિીય પ્રકૃવત ધારણ કરી છે, જેથી બ ેસ્િભાિ છે: દૈિી પ્રકૃવત અને માનિ 
પ્રકૃવત, જે એક વ્યક્તતમાાં અવિભાજ્ય રૂપે જોડાયા છે, એક ખ્રિસ્ત, સાચો ભગિાન અને સાચો માણસ, 
જેનો કૌમાયસતા સાથે ના લગ્ન થી જન્મ થયો હતો, તે િરેિર ભોગ બન્યો હતો, તેન ે િધસ્તાંભમાાં 
મકુાયો હતો, મતૃ્ય ુ પામ્યો હતો અને તેને દફનાિિામાાં આવ્યો હતો, જેથી ત ે વપતાને આપણી સાથ ે
સમાધાન કરે, અન ેબખ્રલદાન બની શકે, ફતત મળૂ દોર્ માટે જ નહીં, પણ પરુુર્ોના બધા િાસ્તવિક 
પાપો માટે. 

તે પણ નરકમાાં ઉતયો, અને ત્રીજા ટદિસે િરેિર ફરી ઉઠયો; પછીથી, તે સ્િગસમાાં ગયો કે તે વપતાના 
જમણા હાથ પર બેસી શકે, અને કાયમ માટે શાસન કરે અને બધા જીિો પર આવધપત્ય મળેિે, અન ે
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પવિત્ર આત્માને તેમના હૃદયમાાં મોકલીને, શાસન, આરામ, અને તેમને જીિનમાાં પાછા લાિવુાં, અન ે
શેતાન અને પાપની શક્તત સામે તેમનો બચાિ કરિો. 

એ જ ખ્રિસ્ત પે્રટરતોના સાંપ્રદાય અનસુાર, ખરુ્લલેઆમ જીિાંત અને મતૃકોનો ન્યાય કરિા માટે ફરી 
આિશે. 

લેખ IV: ન્યાય પર 

અમે એ પણ શીિિીએ છીએ કે માણસોન ેતેમની પોતાની શક્તત, યોગ્યતા અથિા કાયો દ્વારા ભગિાન 
સમક્ષ ન્યાયી ઠેરિી શકાતા નથી, પરાંત ુ વિશ્વાસ દ્વારા ખ્રિસ્તના હતે ુમાટે મતુતપણે ન્યાયી ઠેરિિામાાં 
આિે છે, જ્યારે તેઓ માને છે કે તેઓને તરફેણમાાં લેિામાાં આવ્યા છે અને ખ્રિસ્તના િાતર તેમના 
પાપોને માફ કરિામાાં આવ્યા છે, જેમણ,ે તેમના મતૃ્ય ુ દ્વારા, પોતાના પાપો ન ે સાંતોર્ આપ્યો છે. 
ભગિાન તેમની દ્રન્ષ્ટમાાં આ વિશ્વાસને ન્યાયીપણા તરીકે ગણાિ ેછે. રોમન્સ 3 અન ે4. 

લેખ V: મતં્રાલય પર 

અમે આ વિશ્વાસ પ્રાપ્ત કરી શકીએ તે માટે, સિુાતાસ શીિિિા અને સાંસ્કારોનુાં સાંચાલન કરિાની 
માંત્રાલયની સ્થાપના કરિામાાં આિી. શબ્દો અન ે સાંસ્કારો દ્વારા, િાજજિંત્રયાઓ દ્વારા, પવિત્ર આત્મા 
આપિામાાં આિે છે, જે વિશ્વાસ નુાં કાયસ કરે છે જ્યાાં અને જ્યારે તે ભગિાનન ેપ્રસન્ન કરે છે, જેઓ 
સિુાતાસ સાાંભળે છે. આ ત ે સમાચાર છે કે ભગિાન, આપણી પોતાની યોગ્યતાઓ માટે નહીં, પણ 
ખ્રિસ્તના માટે, જેઓ માન ેછે કે તેઓન ેખ્રિસ્તની ની કૃપાથી પ્રાપ્ત થયા છે, તઓેને ન્યાય આપ ેછે. 

અમે એનાબાન્પ્ટસ્્સ અને અન્ય લોકોની વનિંદા કરીએ છીએ જે વિચારે છે કે પવિત્ર આત્મા પરુુર્ો માટે 
તેમની પોતાની તૈયારીઓ અને કાયો દ્વારા બાહ્ય શબ્દ વિના આિ ેછે. 

લેખ VI : નવી આજ્ઞાપાલન પર 

અમે એ પણ શીિિીએ છીએ કે આ વિશ્વાસ સારાાં ફળ લાિિા માટે બાંધાયેલો છે અન ેભગિાનની 
ઇચ્છાને કારણે ભગિાન દ્વારા આદેશ કરાયેલા સારા કાયો કરિા જરૂરી છે. પરાંત ુઅમ ેશીિિીએ છીએ કે 
આપણ ેભગિાન સમક્ષ ન્યાયી ઠેરિિા તે કામો પર આધાર રાિિો જોઈએ નહીં. પાપોને માફ કરિા 
અને ન્યાયીકરણન ે વિશ્વાસ દ્વારા પકડિામાાં આિ ે છે, કેમ કે ખ્રિસ્તનો અિાજ પણ જુબાની આપે છે: 
"જ્યારે તમે આ બધા કામો કરશો, ત્યારે કહશેો: અમે ખ્રબનકાયસક્ષમ સેિકો છીએ." ર્લયકુ 17:10. 

ચચસ ફાધસસ પણ તે જ શીિિે છે. એમ્રોઝ કહ ે છે કે ઈશ્વરે તેને વનયતુત કયુું છે, કે જે કામો વિના 
ખ્રિસ્તમાાં વિશ્વાસ કરે છે અને, એકલા વિશ્વાસ દ્વારા, મતુતપણે પાપોની માફી મેળિે છે. 
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લેખ VII : ચચગ પર 

અમે એ પણ શીિિીએ છીએ કે એક પવિત્ર ચચસ કાયમ માટે ચાલ ુરહશેે. ચચસ એ સાંતોની માંડળ છે, 
જેમાાં સિુાતાસને યોગ્ય રીતે શીિિિામાાં આિે છે અને સાંસ્કારોનુાં યોગ્ય સાંચાલન કરિામાાં આિે છે. 

અને અમે શીિિીએ છીએ કે ચચસની સાચી એકતા માટે સિુાતાસના વસદ્ધાાંત અને સાંસ્કારોના િહીિટ અંગે 
સાંમત થવુાં પરૂત ુાં છે. અને તે જરૂરી નથી કે માનિ પરાંપરાઓ, એટલ ેકે, વિવધઓ અથિા ટરિાજો, જે 
પરુુર્ો દ્વારા સ્થાવપત કરિામાાં આિે છે, દરેક જગ્યાએ સમાન હોિી જોઈએ. જેમ પોલ કહ ે છે: "એક 
વિશ્વાસ, એક જ જળસાંસ્કાર, એક ભગિાન અને બધાનો વપતા," િગેરે. એફેસીઅંસ 4: 5-6. 

લેખ VIII : ચચગ શુ ંછે 

તેમ છતાાં ચચસ યોગ્ય રીતે સાંતો અને સાચા વિશ્વાસીઓનુાં માંડળ છે, તેમ છતાાં, આ જીિનમાાં ઘણા દાંભી 
અને દુષ્ટ લોકો તેમની િચ્ચે ભળી ગયા છે, ખ્રિસ્તના કહિેા મજુબ, દુષ્ટ માણસો તેમનુાં સાંચાલન કરે છે 
ત્યારે પણ સાંસ્કારોનો ઉપયોગ કરિો કાયદેસર છે: “ શાસ્ત્રીઓ અન ેફરોશીઓ મસૂાની બેઠક પર બસેે છે, 
”િગેરે મેથ્ય ુ23:2. જ્યારે દુષ્ટ માણસો તેમને સાંચાખ્રલત કરે છે ત્યારે સાંસ્કાર અને િડસ બાંને ખ્રિસ્તની 
સાંસ્થા અને આદેશ ને કારણ ેઅસરકારક છે. 

અમે દાનતિાદીઓ અને તમેના જેિા અન્ય લોકોની વનિંદા કરીએ છીએ, જેમણે ચચસમાાં દુષ્ટ માણસોના 
માંત્રાલયનો ઉપયોગ કરિો કાયદેસર હોિાનુાં નકારી કાટિયુાં  હત ુાં, અને જેણ ે દુષ્ટ માણસોનુાં માંત્રાલય 
નકામુાં અને અસરકારક હત ુાં તેવુાં માન્યુાં હત ુાં. 

લેખ IX: જળસસં્કાર પર 

અમે શીિવ્યુાં છે કે મકુ્તત માટે જળસાંસ્કાર જરૂરી છે અને જળસાંસ્કાર દ્વારા ભગિાનની કૃપા મેળિિામાાં 
આિે છે. અમે એ પણ શીિિીએ છીએ કે બાળકોને જળસાંસ્કાર લેવુાં આિશ્યક છે, જ્યારે તેઓન ે
જળસાંસ્કાર દ્વારા ભગિાન પાસે લાિિામાાં આિે છે, ત્યારે તેઓને ભગિાનની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. 

અમે એનાબાન્પ્ટસ્્સની વનિંદા કરીએ છીએ, જે બાળકોના જળસાંસ્કારને નકારે છે અને કહ ેછે કે બાળકો 
જળસાંસ્કાર વિના સાચિિામાાં આિે છે. 

લેખ X: ભગવાનના વાળુ પર 
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ભગિાનના ભોજન વિશે, અમ ેશીિિીએ છીએ કે ખ્રિસ્તનુાં શરીર અને લોહી િરેિર હાજર છે અને જેઓ 
ભગિાનનુાં ભોજન િાય છે તેમને િહેંચિામાાં આિે છે; અને અમ ેજે અલગ શીિિે છે તેન ે નકારી 
કાિીએ છીએ. 

લેખ XI: કબલૂાત પર 

કબલૂાત પર, અમ ે શીિિીએ છીએ કે ચચોમાાં િાનગી વનિંદા કરિાનુાં ચાલ ુ રાિવુાં જોઈએ, જોકે 
કબલૂાતમાાં, બધા પાપોની ગણતરી કરિી જરૂરી નથી. ગીતશાસ્ત્ર મજુબ, ત ેઅશક્ય છે. "તેની ભલૂો 
કોણ સમજી શકે?" ગીતશાસ્ત્ર 19:12. 

લેખ XII: તપસ્યા પર 

તપિયાસ વિશ,ે અમ ેશીિિીએ છીએ કે જળસાંસ્કાર પછી જ્યારે પણ તઓે રૂપાાંતટરત થાય છે ત્યારે તે 
તેમના માટે પાપોની માફી છે, અને આિી પટરક્સ્થવતઓમાાં, ચચસમાાં પસ્તાિા પર પાછા ફરનારાઓને 
મકુ્તત આપિી જોઈએ. 

હિ,ે તપિયાસમાાં આ બે ભાગો યોગ્ય રીતે શામલે છે: જેમાાં પ્રથમ પટરતાપ છે એટલે કે પાપના જ્ઞાન 
દ્વારા અંત:કરણને ધકેલી દેતો ભય; બીજો વિશ્વાસ છે, જે સિુાતાસમાાંથી જન્મેલો છે, અથિા મામલૂી છે. 
આ વિશ્વાસ માને છે કે ખ્રિસ્તના િાતર, પાપો માફ કરિામાાં આવ્યા છે; અન ેત ેઅંત:કરણને ટદલાસો 
આપ ેછે, અને તેને ભયથી મતુત કરે છે. પછી એ સારા કાયો અનસુરિા બાંધાયેલા છે, જે પસ્તાિાનુાં ફળ 
છે. 

અમે એનાબાન્પ્ટસ્્સની વનિંદા કરીએ છીએ, જે કહ ે છે કે જેઓ ન્યાયી ઠરેલા છે તઓે પવિત્ર આત્મા 
ગમુાિી શકતા નથી. અમે એિા લોકોની વનિંદા પણ કરીએ છીએ કે જે દલીલ કરે છે કે કેટલાક માણસો 
આ જીિનમાાં એિી પણૂસતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે કે તેઓ પાપ કરી શકતા નથી. 

અમે નોિાટટઅન્સની પણ વનિંદા કરીએ છીએ, જેમણે જળસાંસ્કાર પછી જુકી ગયેલા લોકોને છપાિશે નહીં, 
જોકે તેઓ પસ્તાિો કરે છે. 

તેઓને પણ નકારિામાાં આિે છે કે જેઓ શીિિતા નથી કે પાપો ની માફી વિશ્વાસ દ્વારા આિે છે, પરાંત ુ
આપણા પોતાના સાંતોર્ દ્વારા કૃપા મેળિિાનો આદેશ આપે છે. 

લેખ XIII: સસં્કારોના ઉપયોગ પર 
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સાંસ્કારોના ઉપયોગ પર, અમે શીિિીએ છીએ કે સાંસ્કારોની સ્થાપના ફતત પરુુર્ો િચ્ચેના વ્યિસાયના 
ગણુ તરીકે જ નહીં, પરાંત ુઆપણી તરફ ભગિાનની ઇચ્છાના સાંકેતો અને જુબાનીઓ હોઈ શકે છે તનેા 
માટે કરિામાાં આિી હતી. જે લોકો તેનો ઉપયોગ કરે છે તેમની પર વિશ્વાસ જાગતૃ કરિા અને 
વિશ્વાસની િાતરી કરિા માટે ભગિાનએ તેમની સ્થાપના કરી. આ કારણોસર, આપણ ે સાંસ્કારોનો 
ઉપયોગ એિી રીતે કરિો જોઈએ કે વિશ્વાસ ઉમેરિામાાં માટે, િચનોને માનિા માટે, જે સાંસ્કારો દ્વારા 
આપિામાાં આિે છે અને આગળ આપિામાાં આિશે. 

તેથી, અમે ત ેલોકોની વનિંદા કરીએ છીએ કે જેઓ શીિિે છે કે સાંસ્કારો બાહ્ય કૃત્ય દ્વારા ન્યાયી ઠેરિે છે, 
અને જે ત ે શીિિતા નથી, સાંસ્કારોના ઉપયોગમાાં, પાપ માફ કરિામાાં આિે છે અને ત ે માન ે છે કે 
વિશ્વાસ જરૂરી છે. 

લેખ XIV: સાપં્રદાવયક હુકમ પર 

સાાંપ્રદાવયક હુકમ પર અમે શીિિીએ છીએ કે ચચસમાાં કોઈએ જાહરેમાાં વશક્ષણ આપવુાં જોઈએ નહીં 
અથિા સાંસ્કારોનુાં સાંચાલન કરવુાં જોઈએ નહીં વસિાય કે તેને વનયવમત બોલાિિામાાં ન આિે. 

લેખ XV: સાપં્રદાવયક રરવાજો પર 
ચચસમાાંના ટરિાજો પર, અમે શીિિીએ છીએ કે આપણ ેપાપ વિના કરી શકીએ તેિા લોકોનુાં અિલોકન 
કરવુાં જોઈએ, અને જે ચચસમાાં સલુેહ-શાાંવત અને સારા વ્યિક્સ્થત માટે ફાયદાકારક છે, જેમ કે િાસ 
પવિત્ર ટદિસો, તહિેારો અને તેના જેિા છે. 

તેમ છતાાં, આિી બાબતો વિશે, આપણ ેબધા માણસોને વિિેકબદુ્ધદ્ધનો ભાર ન મકૂિાની સલાહ આપીએ 
છીએ, તેમ છતાાં મકુ્તત માટે આિા પાલન જરૂરી છે. 

અમે એ પણ સલાહ આપી છે કે બધી માનિીય પરાંપરાઓ કે જે ભગિાનને િચન આપિા, યોગ્ય કૃપા, 
અને પાપો માટે સાંતોર્ બનાિિા માટે સ્થાવપત કરિામાાં આિી છે, તે સિુાતાસ અને વિશ્વાસના વસદ્ધાાંતનો 
વિરોધ કરે છે. આ કારણોસર, માાંસ અને ટદિસો, િગેરે વિશેની વ્રત અને પરાંપરાઓ, જે ક્ષમાની 
યોગ્યતા માટે અને પાપો માટે સાંતોર્ બનાિિા માટે સ્થાવપત કરિામાાં આિ ે છે, તે નકામુાં છે અને 
સિુાતાસની વિરુદ્ધ છે. 

લેખ XVI: નાગરરક બાબતો પર 



 9 

નાગટરક બાબતો પર અમ ેશીિિીએ છીએ કે કાયદાકીય નાગટરક અધ્યાય એ ભગિાનનાાં સારા કાયો 
છે અને ખ્રિસ્તીઓને નાગટરક પદ સાંભાળિાની, ન્યાયાધીશ તરીકે બેસિાની, શાહી અને અન્ય હાલના 
કાયદા દ્વારા બાબતોનો ન્યાય આપિા, ફતત સજા આપિા, ફતત યદુ્ધમાાં શામેલ રહિેા, સૈવનકો તરીકે 
સેિા આપિા, કાયદાકીય કરાર કરિા, સાંપવિ રાિિા, ન્યાયાધીશ દ્વારા જરૂરી હોય ત્યારે શપથ 
લેિાની, પત્ની સાથે લગ્ન કરિા, લગ્નમાાં જત ુાં કરિા માટેની માંજૂરી છે. 

અમે એનાબાન્પ્ટસ્્સની વનિંદા કરીએ છીએ જેઓએ ખ્રિસ્તીઓને આ નાગટરક કચેરીઓ પર પ્રવતબાંધ 
મકૂ્યો છે. 

અમે ઈશ્વરના ડર અન ેવિશ્વાસમાાં ધમસના પ્રચારકાર ને પણૂસતાનુાં સ્થાન આપતા નથી તેિા લોકોની પણ 
વનિંદા કરીએ છીએ, પરાંત ુનાગટરક કચેરીઓને છોડી દેિામાાં પણ. સિુાતાસ હૃદયની શાશ્વત ન્યાયીપણા 
શીિિે છે. દરવમયાન, સિુાતાસ રાજ્ય અથિા કુટુાંબનો નાશ કરતી નથી, પરાંત ુખબૂ જરૂરી છે કે તેમન ે
ભગિાનના અધ્યાય તરીકે સાચિિી જોઈએ અને આિા અધ્યાદેશમાાં દાનનુાં પાલન કરવુાં જોઈએ. 
ખ્રિસ્તીઓ, તેથી, તેમના પોતાના ન્યાયાધીશ અને કાયદાઓનુાં પાલન કરિા માટે જરૂરી છે, વસિાય કે 
જ્યારે તેઓને પાપ કરિાનો આદેશ આપિામાાં આિે; કારણ કે, તે ટકસ્સામાાં, તેઓએ માણસોને બદલ ે
ભગિાનનુાં પાલન કરવુાં જોઈએ. કાયદાઓ 5: 29. 

લેખ XVII: ચકુાદા ઉપર ખ્રિસ્તના પાછા ફરવા બાબતે 
અમે એ પણ શીિવ્યુાં છે કે વિશ્વના વનમાસણ સમયે ખ્રિસ્ત ન્યાય માટે હાજર થશે, અને મતૃ્ય ુપામેલા 
બધાને ઉભા કરશે. ત ેઈશ્વરી અને ચ ૂાંટાયેલા લોકોન ેશાશ્વત જીિન અને શાશ્વત આનાંદ આપશે, પરાંત ુતે 
અધમસ માણસો અને દાનિોને વનિંદા કરશે કે તઓેને અંત વિના યાતના આપિામાાં આિશે. 

અમે એનાબાન્પ્ટસ્્સની વનિંદા કરીએ છીએ, જે વિચારે છે કે દોવર્ત માણસો અન ેરાક્ષસોની સજાઓનો 
અંત આિશે. 

અમે અન્યની વનિંદા પણ કરીએ છીએ, જેઓ હિે ચોક્કસ યહદૂી માંતવ્યો ફેલાિી રહ્યા છે, કે મરણ 
પછીના લોકોના પનુરુત્થાન પહલેાાં ઈશ્વરી દુવનયાના રાજ્યનો કબજો લેશે, અને ત ેસમયે અધમસ સિસત્ર 
દબાઇ જશે. 

લેખ XVIII: મકુ્ત ઇચ્છા પર 
સ્િતાંત્ર ઇચ્છા પર, અમે શીિિીશુાં કે મનષુ્યની ઇચ્છાશક્તતમાાં નાગટરક ન્યાયીપણા કરિા અને તેના 
કારણોને આવધન િસ્તઓુ કરિાનુાં પસાંદ કરિાની થોડી સ્િતાંત્રતા છે. પરાંત ુ પવિત્ર આત્મા વિના 
માણસની ઇચ્છામાાં કોઈ શક્તત નથી, એટલે કે, ભગિાનની આધ્યાજત્મક ન્યાયીપણા સાથે કામ કરિાની. 
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આ એટલા માટે છે કારણ કે "પ્રાકૃવતક માણસ ભગિાનના આત્માની િસ્તઓુ પ્રાપ્ત કરતો નથી." 1 
કોર. 2:14. તેના બદલે, આધ્યાજત્મક ન્યાયીતા હૃદયમાાં ઉત્પન્ન થાય છે, જ્યારે પવિત્ર આત્મા શબ્દ દ્વારા 
પ્રાપ્ત થાય છે. 

ઓગસ્ટીન આ બાબતોને ઘણા શબ્દોમાાં કહ ે છે, તેમના હાઈપોગ્નોન્સ્ટકોન, પસુ્તક III માાં: “અમે બધા 
માણસોન ેસ્િતાંત્ર ઇચ્છા રાિિા પરિાનગી આપીએ છીએ. ત ેવન:શરુ્લક છે, જ્યાાં સધુી તે કારણનો ચકુાદો 
ધરાિે છે; એવુાં નથી કે તે ભગિાન વિના, ક્યાાં તો શરૂ કરિા માટે, અથિા, ઓછામાાં ઓછાં, ભગિાનન ે
લગતી બાબતોમાાં કાંઈપણ પણૂસ કરિા માટે સક્ષમ છે, પરાંત ુફતત આ જીિનના કાયોમાાં, ભલે સારા કે 
િરાબ. હુાં સારા કુદરતનાાં માાંથી જે પણ કામ કરે છે તેને 'સારુાં' કહુાં છાં, જેમ કે, િેતરમાાં મજૂરી કરિા, 
િાિા-પીિા માટે, વમત્ર રાિિા, પોતાને પોશાક પહરેિા, ઘર બાાંધિા, પત્ની સાથે લગ્ન કરિા, પશ ુ
ઉછરો, વિવિધ ઉપયોગી કળાઓ શીિિા માટે, અથિા જે કાંઈ આ જીિન સાથે સાંબાંવધત છે. આ બધી 
બાબતો પરમેશ્વરના વિધાતા પર વનભસરતા વિના નથી. િરેિર, તેઓ અને તેમના દ્વારા તેમનુાં અક્સ્તત્િ 
છે. હુાં હત્યા કરિા કે મવૂતિની પજૂા કરિા જેિા િગેરે કાયો કરિા ‘દુષ્ટ’ ને બોલવુાં છાં. 

અમે પાપ અને પણુ્ય માાં ના માનનારા અને અન્ય લોકોની વનિંદા કરીએ છીએ, જેઓ શીિિે છે કે પવિત્ર 
આત્મા વિના, એકલા પ્રકૃવતની શક્તત દ્વારા, આપણે ભગિાનને બધી બાબતોથી પ્રેમ કરી શકીએ છીએ; 
"અવધવનયમના પદાથસ" ને સ્પશસિા જેિા ભગિાનના આદેશો પણ કરિા. કેમ કે પ્રકૃવત કોઈક રીતે બાહ્ય 
કાયસ કરિા માટે સક્ષમ છે (કેમ કે તે ચોરી અન ેહત્યામાાં ભાગ ભજિિા માટે સક્ષમ છે), તેમ છતાાં ત ે
અંદરની ગવત જેમ કે ભગિાનનો ડર, ભગિાનમાાં વિશ્વાસ, પવિત્રતા, ધયૈસ િગેરે ઉત્પન્ન કરી શકતો 
નથી. 

લેખ XIX: પાપના કારણ પર 

પાપનાાં કારણો પર, અમે શીિિીએ છીએ કે ભગિાન પ્રકૃવત બનાિે છે અને તેનુાં જતન કરે છે. જો કે 
પાપનુાં કારણ, શેતાન અન ે અધમસ માણસોની દુષ્ટની ઇચ્છા છે. ઈશ્વરની સહાય વિના, ત ે ઈશ્વરથી 
પોતાને દૂર કરશે, જેમ ખ્રિસ્ત કહ ેછે: "જ્યારે તે જૂઠ બોલ ેછે, ત્યારે તે પોતાની િાત કરે છે." જ્હોન 
8:44 

લેખ XX: સારા કાયો પર 
અમારા વશક્ષકો પર િોટા આક્ષેપો કરિામાાં આિ ેછે કે તેઓ સારા કાયો કરિાથી મનાઈ કરે છે. દસ 
આદેશો અને તેના જેિા વિર્યો પરના તેમના પ્રકાવશત લિાણો જુબાની આપે છે કે તેઓ જીિનની 
બધી િસાહતો અન ેફરજો વિશે સારી રીતે શીિિ ેછે, જીિનની જે િસાહતો અન ેજે દરેક િાક્યાાંગમાાં 
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કામ કરે છે તે ભગિાનને ખશુ કરે છે. હમણાાં પહલેાાં, ઉપદેશકોએ આ બાબતો વિશે ભાગ્યે જ શીિવ્યુાં 
અને લોકોને ફતત બાખ્રલશ અને વનરથસક કાયો કરિા માટે પ્રોત્સાટહત કયાસ, જેમ કે િાસ પવિત્ર-ટદિસો, 
ઉપિાસ, ભાઈચારો, યાત્રાધામો, સાંતોના સન્માનમાાં સેિાઓ, માળાઓ, સન્યાસ, અને આ પ્રકારની 
િસ્તઓુ. અમારા વિરોધીઓને આ બાબતો વિશે સચૂના આપિામાાં આિી છે, તેથી હિે તઓે તેન ેભલૂી 
રહ્યા છે, અને તેઓ આ પહલેાાંના જેિા નફાકારક કાયોનો ઉપદેશ નથી આપી રહ્યા. આ ઉપરાાંત, તઓે 
વિશ્વાસનો ઉર્લલેિ કરિાનુાં શરૂ કરી રહ્યા છે, જેના વિશે પહલેાાં એક આિયસજનક મૌન હત ુાં. અમારા 
વિરોધીઓ હિે શીિિે છે કે એકલા કામો દ્વારા અમને ન્યાયી મખ્રળયો નથી, પરાંત ુતેઓ બાંનેને જોડે છે 
અને કહ ેછે કે આપણ ેવિશ્વાસ અન ેકાયો દ્વારા ન્યાયી છીએ. આ વસદ્ધાાંત અગાઉના વસદ્ધાાંત કરતા િધ ુ
સહનજનક છે અને તેમના જૂના વસદ્ધાાંત કરતાાં િધ ુઆરામ આપે છે. 

તેથી, કારણ કે વિશ્વાસ ઉપરના વસદ્ધાાંત ચચસમાાં પ્રાથવમક વસદ્ધાાંત હોિા છતાાં, ત ેલાાંબા સમયથી અજાણ 
રહ્ુાં - અને તેઓ બધાએ સ્િીકાયુું કે વિશ્વાસના ન્યાયીપણા અંગેના તેમના ઉપદેશોમાાં ઊંડુ મૌન છે, 
જ્યારે ચચોમાાં ફતત કાયોના વસદ્ધાાંતનુાં િતસન કરિામાાં આવ્યુાં હત ુાં - અમારા વશક્ષકોએ ચચોના વિશ્વાસ 
વિશે નીચે પ્રમાણે શીિવ્યુાં છે: 

પ્રથમ, અમારા કાયો ભગિાન સાથ ે સમાધાન કરી શકતા નથી અથિા પાપોની ક્ષમા અન ે ન્યાયી 
ઠરાિી શકતા નથી. છતાાં, આપણે આ ફતત વિશ્વાસ દ્વારા મેળિીએ છીએ, જ્યારે આપણે માનીએ છીએ 
કે ખ્રિસ્તના પક્ષમાાં આપણને પક્ષ મળે છે. તેમને એકલા હાથે આગિથી મધ્યસ્થ અને પ્રાયવિતની 
રચના કરિામાાં આિી છે, 1 તીમોથી 2:5, જેથી વપતા તેમના દ્વારા સમાધાન કરી શકે. જો કોઈ પણ, 
માને છે કે તે તેના કાયોથી કૃપા પ્રાપ્ત કરે છે, તો તે ખ્રિસ્તની યોગ્યતા અને કૃપાને વધક્કારશે, કેમ કે તે 
ખ્રિસ્ત વિના ઈશ્વર તરફ નો માગસ શોધી રહ્યો છે, માનિ શક્તત દ્વારા, તેમ છતાાં ખ્રિસ્તએ પોતાના વિશ ે
કહ્ુાં: “હુાં માગસ, સત્ય અન ેજીિન છાં. ”જ્હોન 14:6. 

આ વસદ્ધાાંત સાંબાંવધત દરેક જગ્યાએ પોલ દ્વારા સારિાર આપિામાાં આિે છે. એફેસીઅન્સ 2:8: "કૃપા 
અને વિશ્વાસ દ્વારા તમને સાચિિામાાં આિે છે; અન ે તે તમારા પોતાનામાાંથી નથી; તે ભગિાનનો 
ઉપહાર છે, કાયોની નહીં, ”િગેરે. 

અને તેથી કોઈ ચતરુતાથી ન કહી શકે કે અમે પૉલનુાં નવુાં અથસઘટન લાવ્યા છીએ, આ સમગ્ર બાબત 
ફાધસસની જુબાનીઓ પર આધાટરત છે. ઓગસ્ટાઇન, ઘણાાં જથ્થામાાં, કૃવતઓની યોગ્યતા સામે, કૃપા અને 
વિશ્વાસના ન્યાયીપણાને બચાિશે. અને એમ્રોઝ, તમેના ડી િોકેશવન જેન્ન્ટયમ અને અન્યત્ર, તે જ 
શીિિે છે. તેમના ડી િોકેશવન જેન્ન્ટયમ માાં તે નીચ ેમજુબ કહ ેછે: 

“ખ્રિસ્તના લોહીથી મકુ્તત બહુ મરૂ્લયિાન બનશે, ન તો માણસના કાયોની પ્રાચીનતા ભગિાનની દયાથી 
છૂટી જશ,ે જો ન્યાયીપણા, જે ગ્રેસ દ્વારા કરિામાાં આિે છે, તે પહલેાાં જતા ગણુોને લીધે હોત, તથેી, 
દાતાની મફત ઉપહાર નહીં, પણ મજૂરને કારણે મળેલ પરુસ્કાર હોય છે.” 
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તેમ છતાાં, અજ્ઞાની લોકો આ વસદ્ધાાંતન ેનફરત કરે છે, તેમ છતાાં, ભગિાન થી ડરનારા અને બેચને 
અંત:કરણી અનભુિ દ્વારા જાણે છે કે તેનાથી જ સૌથી મોટુ આશ્વાસન મળે છે. આ એટલા માટે છે કારણ 
કે કોઈ પણ કાયો દ્વારા અંત:કરણને શાાંવત નથી મળી શકતી, પરાંત ુ માત્ર વિશ્વાસ દ્વારા જ્યારે તેઓ 
વનવિતતાને સમજી જાય છે કે તેમની પાસે સમાધાન થયેલ ભગિાન ખ્રિસ્તના િાતર છે. જેમ પૉલ એ 
શીિવ્યુાં: “વિશ્વાસ દ્વારા ન્યાયી હોિાને કારણે, આપણે  ભગિાન સાથે શાાંવત છે.” રોમનસ ્5:1. આ આિો 
વસધ્ધાાંત ભયભીત વિિેકના સાંઘર્સની આસપાસ ફરે છે, અને ત ેસાંઘર્સ વસિાય તેન ેસમજી શકાતો નથી. 
તેથી ખ્રબનઅનભુિી અને ધમસવનરપેક્ષતાિાળા પરુુર્ો આ વિશે િોટા પડે છે જ્યારે તેઓ કર્લપના કરે છે કે 
ખ્રિસ્તી ન્યાયીપણુાં નાગટરક અને દાશસવનક ન્યાયીપણુાં સમાન છે. 

પહલેાાં અંત:કરણ કાયોના વસદ્ધાાંતથી પીડાતા હતા, અને તઓેએ સિુાતાસના આશ્વાસનને સાાંભળયુાં ન હત ુાં. 
કેટલાક લોકોના અંત:કરણએ તેમને રણમાાં, મઠોમાાં િસેડયા, જ્યાાં તેઓને આશા હતી કે તેઓ સાધ ુ
જીિનશૈલી દ્વારા કૃપા મેળિશે. કૃપા પ્રાપ્ત કરિા અને પાપો સામ ેસાંતોર્ મેળિિા અન્ય લોકો અન્ય 
પ્રકારની કૃવતઓ સાથે આવ્યા. આ કારણોસર, ખ્રિસ્તમાાં વિશ્વાસના આ વસદ્ધાાંતની ચચાસ અને નિીકરણ 
કરિાની એક વિશાળ જરૂટરયાત હતી, જેથી બેચેન અંત:કરણ આશ્વાસન વિના ન જાય પરાંત ુજાણે કે 
તેઓ કૃપા પ્રાપ્ત કરી શકે છે, પાપોની ક્ષમા અન ે ન્યાયી મેળિી શકે છે િાલી ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ 
રાિિાથી. 

અમ ેએ પણ ચેતિણી આપીએ છીએ કે ‘વિશ્વાસ’ નો અથસ દુષ્ટ લોકો અને શેતાન પાસેની શ્રદ્ધા જેિી 
ઘટનાઓનુાં માત્ર જ્ઞાન નથી. તેના બદલે ત ે વિશ્વાસ સચૂિ ે છે જે ફતત ઇવતહાસને જ નહીં, પણ 
ઇવતહાસના પટરણામને પણ માને છે - આ લેિ: પાપોની ક્ષમા, જે કહ ેછે કે ખ્રિસ્ત દ્વારા આપણા પર 
કૃપા, ન્યાયીપણા અને પાપોની માફી છે. 

જે કોઈ જાણે છે કે તેનો વપતા છે, જે ખ્રિસ્ત દ્વારા તેના પર કૃપા કરે છે, તે િરેિર ભગિાનને જાણે છે. 
તે જાણે છે કે ભગિાન તેની સાંભાળ રાિ ેછે, અને તે ભગિાનને બોલાિે છે. ટૂાંકમાાં, તે ભગિાન વિના 
કશુાં જ નથી, જેમ કે અવશખ્રક્ષત છે. રાક્ષસો અન ેઅધમસ લોકો આ લેિ:પાપોની માફી માનતા નથી. આ 
કારણોસર, તેઓ ભગિાનને તેમના દુશ્મન માનીને વધક્કારતા હોય છે, તઓે તેન ેબોલાિતા નથી, અન ે
તેઓ તેમની પાસેથી કાંઇક સારાની અપેક્ષા રાિતા નથી. ઓગસ્ટાઇન તેના િાચકોને ‘વિશ્વાસ’ શબ્દ 
વિશે પણ ચેતિ ે છે, અન ેશીિિે છે કે ધમસગ્રાંથમાાં ‘વિશ્વાસ’ શબ્દ અધમસઓ પાસેના જ્ઞાન માટે નથી, 
પરાંત ુભયભીત મનને આશ્વાસન આપે છે અને પ્રોત્સાટહત કરે છે. 

તદુપરાાંત, અમે શીિિીએ છીએ કે સારા કાયો કરિા જરૂરી છે, એટલા માટે નહીં કે આપણે તેમના પર 
તેમની કૃપાની યોગ્યતા માટે વિશ્વાસ રાિીએ, પરાંત ુકારણ કે તે ભગિાનની ઇચ્છા છે. ફતત વિશ્વાસ 
દ્વારા જ કોઈને પાપોની માફી મળે છે, અને ત ેમફત છે. અને કારણ કે પવિત્ર આત્મા વિશ્વાસ દ્વારા જ 
પ્રાપ્ત થાય છે, હૃદયને નિીકરણ કરિામાાં આિ ે છે અને નિા સ્નેહથી સાંપન્ન કરિામાાં આિ ે છે, 
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પટરણામે તેઓ સારા કાયો લાિિામાાં સક્ષમ છે. માટે એમ્રોઝ કહ ે છે: "વિશ્વાસ સદ્ભાિના અન ેયોગ્ય 
કાયસની માતા છે." 

માટે, પવિત્ર આત્મા વિના, માણસની શક્તતઓ અધમસ ઇચ્છાઓથી ભરેલી હોય છે, અને તે ભગિાનની 
નજરમાાં સારા કામો કરિા માટે નબળા છે. ઉપરાાંત, ત ેશેતાનની શક્તતમાાં છે, જે પરુુર્ોને વિવિધ પાપો, 
અધમસ અખ્રભપ્રાય અને ખરુ્લલા ગનુાઓ માટે ઉશ્કેરે છે. આપણે આ તત્િજ્ઞાનીઓમાાં જોઈ શકીએ, જેમણ ે
પ્રામાખ્રણક જીિન જીિિાનો પ્રયાસ કયો, પરાંત ુતેઓ સફળ થઈ શક્યા નહીં, અને ઘણા જાહરે ગનુાઓથી 
પોતાને અપવિત્ર કયાસ. માણસની આ કમજોરી છે જ્યારે તે વિશ્વાસ વિના અન ેપવિત્ર આત્મા વિના હોય, 
અને ફતત માનિ શક્તત દ્વારા પોતાને સાચિે છે. 

આમાાંથી, કોઈપણ જોઈ શકે છે કે અમારા વસદ્ધાાંત પર સારા કાયો પર પ્રવતબાંધ મકૂિાનો આરોપ મકૂિો 
જોઈએ નહીં; પરાંત ુતેના બદલે પ્રશાંસા થિી જોઈએ, કારણ કે તે બતાિે છે કે અમ ેસારા કાયો કરિામાાં 
કેિી રીતે સક્ષમ છીએ. માટે વિશ્વાસ વિના, કોઈ રીત નથી કે માનિ પ્રકૃવત પ્રથમ અથિા બીજા 
આદેશોના કાયો કરી શકે. વિશ્વાસ વિના, માનિીય પ્રકૃવત ભગિાનની પાસે હાકલ કરતા નથી, અથિા 
ભગિાન પાસેથી કોઈન અપેક્ષા રાિતા નથી, અથિા તેના કસોટી ન ે સહન કરતા નથી, પરાંત ુ તે 
માણસની મદદ માગે છે અને વિશ્વાસ રાિ ેછે. જ્યારે ભગિાનમાાં કોઈ વિશ્વાસ અને ભરોશો હોતો નથી, 
તેથી, તમામ પ્રકારની િાસનાઓ અને માનિ વિચારો હૃદય પર પ્રભતુ્િ ધરાિે છે. આ કારણોસર, 
ખ્રિસ્તે કહ્ુાં: "મારા વિના, તમે કશુાં કરી શકતા નથી", જ્હોન 15:5. અન ેચચસ ગાય છે: 

તમારી દૈિી-કૃપાને અભાિ, 

માણસમાાં કશુાં મળયુાં નથી, 

તેનામાાં કાંઈ હાવનકારક નથી. 

લેખ XXI: સતંોની ઉપાસના પર 

સાંતોની ઉપાસના પર, અમે શીિિીએ છીએ કે આપણ ેઆપણા બોલાવ્યા મજુબ તેમના વિશ્વાસ અને 
સારા કાયોને અનસુરિા માટે સાંતોને યાદ કરી શકીએ છીએ. ઉદાહરણ તરીકે, સમ્રાટ, યદુ્ધ ચલાિિામાાં 
ડેવિડના ઉદાહરણને અનસુરી શકે છે, તેના દેશમાાંથી તકુસને દૂર કરિા માટે. કેમ કે તે બાંને રાજા છે. તેમ 
છતાાં, શાસ્ત્ર,અમને સાંતોને બોલાિિા અથિા સાંતોને મદદ માટે પછૂિાનુાં શીિિતા નથી. તેના બદલે, ત ે
આપણા સમક્ષ એક ખ્રિસ્તને સયુોજજત કરે છે જે મધ્યસ્થી, સાાંત્િન, પ્રમિુ યાજક અને િચેટટયા છે. 
આપણે તનેે પ્રાથસના કરિી જોઈએ. તે િચન આપ ે છે કે તે આપણી પ્રાથસના સાાંભળશે, અને આ 
ઉપાસનાને ત ેબધા કરતાાં િધારે માન્ય કરે છે, એટલ ેકે આપણ ેદુ:િના સમયે તેને પાસે બોલાિીએ 
છીએ. 1 જ્હોન 2:1. “જો કોઈ માણસ પાપ કરે છે, તો આપણે ફાધર સાથ ેિકીલ છે,” િગેરે. 
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આ ફતત આપણા બધા વસદ્ધાાંતો વિશ ે છે, જેમાાં, કોઈ પણ જોઈ શકે છે, એવુાં કાંઈ નથી જે શાસ્ત્રથી 
બદલાય છે, અથિા કેથોખ્રલક ચચસથી, અથિા તેના પોતાના લેિકો અનસુાર રોમના ચચસથી. આ કેસ છે, 
તેઓ જેઓ અમારા વશક્ષકના વિધમી કહિેા પર આગ્રહ રાિ ેછે તે િોટી રીતે ચકુાદો છે. જોકે, અમકુ 
દુરૂપયોગો અંગે મતભેદ છે, જે ચચસમાાં યોગ્ય અવધકાર િગર પ્રિેશ કરી ચકૂ્યા છે. અને આ ટકસ્સાઓમાાં 
પણ, જો ત્યાાં કેટલાક મતભદે હતા, ધમાસધ્યશ અમારી સાથે સહન કરિા યોગ્ય ઉદ્યમ બતાિવુાં જોઈએ, 
કબલૂાત માટે, જેની અમે હિે સમીક્ષા કરી છે. છેિટે, વનયમો પણ એટલા વિનાશક નથી કે દરેક 
જગ્યાએ સમાન પરાંપરા ઓની માાંગણી કરી શકે, અને બધા ચચસનો સાંસ્કાર ક્યારેય એકસરિો રહ્યો ન 
હતો. તેણે કહ્ુાં કે, અમે મોટાભાગના પ્રાચીન સાંસ્કારોનુાં કાળજીપિૂસક અિલોકન કરીએ છીએ. તેથી, આ 
આરોપ છે કે અમારી ચચોએ બધી વિવધઓ રદ કરી દીધી છે, અને પ્રાચીન સમયમાાં સ્થાવપત બધી 
િસ્તઓુ, િોટી અને દૂવર્ત છે. પરાંત ુ આપણી સામાન્ય ફટરયાદ છે કે કેટલીક વિરુધ્ધ્ધઓ સામાન્ય 
સાંસ્કારો સાથે જોડાયેલી હતી. અમે આ દુરૂપયોગોને અમકુ હદ સધુી સધુારી દીધા છે, ત ે જોઈને કે 
આપણે સારા અંત:કરણથી તેમને માંજૂરી આપી શકતા નથી. 

લેખ કે જેની દુરૂપયોગોની સમીક્ષા કરવામા ંઆવે છે અને અમે તેને 
સધુાર્ુું છે. 

અમારી ચચો વિશ્વાસના કોઈપણ લેિ પર કેથોખ્રલક ચચસ સાથે અસાંમત નથી, પરાંત ુઅમે ફતત કેટલાક 
એિા દુરૂપયોગો છોડી દીધા છે કે જે નિા છે, જે વનયમોના ઉદે્દશથી વિરુદ્ધ ભલૂથી સમયના ભ્રષ્ટાચાર 
દ્વારા સ્િીકારિામાાં આિી છે. આ ક્સ્થવત છે, તેથી, અમે પ્રાથસના કરીએ છીએ કે શાહી મહારાજ કૃપાથી 
બાંનેને સાાંભળશે કે અમે શુાં બદલાવ્યુાં છે, અને તે કારણો કે અમે લોકોને તેમના અંતરાત્મા વિરુદ્ધ તે 
દુરૂપયોગોનુાં વનરીક્ષણ કરિાની ફરજ પાડતા નથી. શાહી મહારાજએ તે લોકો પર વિશ્વાસ ન કરિો 
જોઈએ, જે માણસોની નફરતને લોકોની તરફેણમાાં ઉિેજજત કરિા માટે, લોકોમાાં વિખ્રચત્ર વનિંદાઓ ફેલાિે 
છે. આ રીતે તેઓ સારા માણસોના ટદમાગને િલેલ પહોંચાડે છે અને આ વિશાળ વિિાદનુાં કારણ બને 
છે, અન ેહિ ેતેઓ તેજ પદ્ધવતઓ દ્વારા, વિરોધાભાસને િધારિા માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. શાહી મહારાજ 
વન:સાંશય થી જાણી  શકશે કે આ અધમસ અને દૂવર્ત માણસોના દાિાઓ મજુબ અમારા વસદ્ધાાંત અને 
વ્યિહારનુાં સ્િરૂપ એટલુાં અસહ્ય નથી. આ ઉપરાાંત, તમે સામાન્ય અફિાઓ અથિા શત્રઓુના 
બળિાઓથી સત્ય જાણી શકતા નથી. પરાંત ુકોઈ પણ સહલેાઇથી ન્યાય કરી શકે છે કે વિવધઓનુાં ગૌરિ 
જાળિિા અને લોકોમાાં આદર અને પવિત્ર ભક્તતને પ્રોત્સાટહત કરિાનો શ્રેષ્ઠ માગસ એ છે કે ચચોમાાં 
યોગ્ય રીતે ઉજિણી કરિામાાં આિે. 

લેખ XXII: સસં્કારમા ંબનેં પ્રકાર પર 
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ભગિાનના િાળુાંના બાંને તત્િો વિવશષ્ટ લોકોને આપિામાાં આિે છે કારણ કે આ પ્રથા મેથ્ય ુ26:27: માાં 
ભગિાન દ્વારા આદેશ આપિામાાં આિી છે: "આ પીણાાં ને, તમે બધા." ત્યાાં ખ્રિસ્તએ સ્પષ્ટપણે કપ વિશે 
આદેશ આપ્યો, કે તે બધાએ પીવુાં. અને જો કોઈ પણ કુશળતાપિૂસક કહ ેછે કે આ ફતત પાદરીઓનો જ 
ઉર્લલિે કરે છે, પૉલ 1 કોરીંથીઅંસ 11:27 માાં એક ઉદાહરણ બોલાિે છે, જેમાાંથી એવુાં લાગ ેછે કે આખ ુ
માંડળ બાંને પ્રકારના ભાગ લે છે. અને ચચસમાાં લાાંબા સમયથી આ પ્રથા હતી, અથિા કોઈને િબર નથી 
હતી કે તે ક્યારે અથિા કોના અવધકારથી બદલાઇ હતી, જોકે કુસાના કાટડિનલ વનકોલસએ તે સમયનો 
ઉર્લલિે કરે છે કે ક્યારે તેને માંજૂરી આપિામાાં આિી હતી. કેટલાક સ્થળોએ સાયવપ્રયન જુબાની આપે છે 
કે લોકોને લોહી આપિામાાં આવ્યુાં હત ુાં. જેરોમ દ્વારા પણ આ જ પનુ્ષ્ટ આપિામાાં આિી છે, જે કહ ેછે: 
“યાજકો યકેુટરસ્ટનુાં િહીિટ કરે છે, અને ખ્રિસ્તનુાં લોહી લોકોમાાં િહેંચે છે.” િરેિર, પોપ ગેલેવસઅસ 
આદેશ આપ ેછે કે સાંસ્કારને વિભાજીત કરિામાાં નહીં આિ ે(ટડસ્ટ. II., ડી આશ્વાસન, કેપ. તલુના). ફતત 
એકદમ તાજેતરના ટરિાજ પાસ ે જ તે છે, ત ે અન્યથા. દેિીતી રીતે, તેમ છતાાં, આપણ ે કોઈ પણ 
ટરિાજને માંજૂરી આપિી જોઈએ નહીં કે જે ભગિાનની આદેશો વિરુદ્ધ રજૂ કરિામાાં આિી છે, વનયમો 
સાક્ષી તરીકે (જજ. III., કેપ. િેરીટે અને નીચેના પ્રકરણો). પરાંત ુઆ ટરિાજ આપણને નીચે લાિ ે છે, 
ફતત શાસ્ત્ર સામે જ નહીં, પણ જૂના  વનયમો અને ચચસના ઉદાહરણ સામે પણ. તથેી, જો કોઈ પણ બાંને 
પ્રકારના સાંસ્કારનો ઉપયોગ કરિાનુાં પસાંદ કરે છે, તો તેઓ તેમના અંત:કરણના ગનેુગાર થસે, અન્યથા 
ઉપયોગ કરિા માટે દબાણ કરવુાં જોઈએ નહીં. કારણ કે સાંસ્કારમાાં ભાગ પાડિો એ ખ્રિસ્તના િટહુકમ 
મજુબ બરોબર નથી, આપણે હિ ે અગાઉ જે સરઘસ કાટિયુાં હત ુાં તેને બાદ કરિા પણ ટેિાયેલા છીએ. 

લેખ XXIII : યાજકોના લગ્ન પર 

શદુ્ધ ન હોય તેિા પાદરીઓ વિશે િારાંિાર ફટરયાદો આિી રહી છે. આ કારણોસર, તેઓ કહ ેછે કે, પોપ 
વપયસે સ્િીકાયુું હત ુાં કે, પજુારીઓથી લગ્ન છીનિી લેિાનાાં કારણો હોિા છતાાં, તે પાછા આપિા જોઈએ 
તેટલા િજનદાર મદુ્દાઓ હતા (તેથી બાટોલોમીયો પ્લેટટના લિે છે). ત્યાર પછી, અમારા પાદરીઓ આ 
ખરુ્લલઆેમ ગોટાળાઓને ટાળિા માાંગતા હતા, તેથી તેઓએ તેમની પત્નીઓ સાથે લગ્ન કયાસ, અને 
શીિવ્યુાં કે તેમના માટે વિિાહ કરાર કાયદેસર છે. પ્રથમ, કારણ કે પૉલે કહ્ુાં, 1 કોરીંથીઅંસ  7:2, 9 
માાં: “વ્યખ્રભચારથી બચિા માટે દરેક માણસે પોતાની પત્ની રાિિી જોઈએ.” િળી: “મેથ્ય:ુ19:11 માાં 
ખ્રિસ્ત કહ ે છે, "બધા માણસો આ કહિેત પામી શકતા નથી," જ્યાાં તે શીિિે છે કે બધા જ માણસો 
એકલ જીિન જીિિા માટે યોગ્ય નથી. છેિટે, ઈશ્વરે ઉત્પવિ માટે માણસને બનાવ્યો, ઉત્પવિ 1:28. કે 
માણસની પાસે એકલા ઉપહાર અને ભગિાનના કાયસ વિના, આ સનૃ્ષ્ટને બદલિાની શક્તત નથી. કેમ કે 
તે સ્પષ્ટ છે, અને ઘણાાંએ તેને સ્િીકાયુું છે કે, સારા, પ્રામાખ્રણક, શદુ્ધ જીિન અને કોઈ ખ્રિસ્તી, વનષ્ઠાિાન, 
(પ્રયત્નોથી) સીધા િતસનનુાં પટરણામ આવ્યુાં નથી; પરાંત ુઘણા માણસોએ તેમના જીિનના અંત સધુી 
ભયાનક, ભયાનક અશાાંવત અને અંત:કરણની યાતના અનભુિી છે. તેથી, જે લોકો એક જીિન જીિિા 
માટે યોગ્ય નથી, તેઓએ લગ્નનો કરાર કરિો જોઈએ. કોઈ માણસના કાયદા માટે, કોઈ વ્રત 
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ભગિાનની આદેશો અને અધ્યાયને રદ કરી શકે છે. આ કારણોસર યાજકો શીિિે છે કે તેમના માટે 
પત્નીઓ સાથે લગ્ન કરવુાં કાયદેસર છે. 

તે પણ સ્પષ્ટ છે કે, પ્રાચીન ચચસમાાં, પાદરીઓએ લગ્ન કયાસ હતા. માટે, 1 તીમોથી 3:2 માાં પોલ કહ ેછે, 
એક એિા ધમાસધ્યક્ષની પસાંદગી કરિી જોઈએ કે જે એક જ પત્નીનો પવત હોય. અને જમસનીમાાં, ચારસો 
િર્સ પહલેાાં પ્રથમ િિત, પાદરીઓ ટહિંસક રીતે એકલ જીિન જીિિા માટે મજબરૂ થયા હતા. િરેિર, 
તેઓએ તેનો એટલો જોરશોરથી પ્રવતકાર કયો કે મેઈન્ઝના મખુયધમાસધ્યક્ષ, જ્યારે તેઓ આ મામલ ે
પોપના હુકમનામુાં પ્રકાવશત કરી રહ્યા હતા, ત્યારે ગસુ્સે થયેલા પાદરીઓની ઉશ્કેરણીમાાં લગભગ માયાસ 
ગયા હતા. અને આ બાબત એટલી કડકાઈથી ફેલાિિામાાં આિી હતી કે ફતત ભવિષ્ય માાં લગ્નબાંધન 
માટે નહીં પરાંત ુ હાલના લગ્નો પણ તોડી દેિાયા હતા, ભગિાન અન ે માણસના બધા કાયદાઓથી 
વિપરીત, તે વનયમોથી પણ વિરુદ્ધ હતા જે ફતત પોપ્સ દ્વારા જ નહીં પરાંત ુ પ્રવસદ્ધ પદરીઓ દ્વારા 
બનાિિામાાં આવ્યા હતા. તદુપરાાંત, ઉચ્ચ મથકના ઘણા ભગિાન થી ડરનારા અને બદુ્ધદ્ધશાળી લોકો 
િારાંિાર એિી ગેરસમજણો વ્યતત કરતા હોય છે કે જેમણે અમલમાાં મકૂાયેલા રહ્મચયસ અને પરુુર્ોને 
લગ્નથી િાંખ્રચત રાખયા છે (જેને ભગિાન પોત ેએ સાંસ્થાવપત કયાસ છે અને પરુુર્ો માટે સ્િતાંત્ર છોડી 
દીધા છે) જે ક્યારેય કોઈ સારા પટરણામ લાવ્યા નથી, પરાંત ુઘણા મહાન અને દુષ્ટ દુગુસણો અને ઘણા 
અપરાધો લાવ્યા છે. 

વિશ્વના યગુની જેમ, માણસનો સ્િભાિ ધીરે ધીરે નબળો થતો જાય છે ત ેજોતાાં, જમસનીમાાં ચોરી કરતા 
િધ ુદુગુસણોથી બચવુાં સારુાં છે. 

િળી, પરમેશ્વરે લગ્નને માનિીય નબળાઈ સામ ેમદદરૂપ થિાનો આદેશ આપ્યો. વનયમો પોત ેકહ ેછે કે 
જૂની કઠોરતાને હિે પછીનાાં માણસોની નબળાઇને કારણે હળિા થવુાં જોઈએ. અમારી ઇચ્છા છે કે આ 
બાબતમાાં પણ આ કરિામાાં આિે. અમે એિી અપેક્ષા પણ રાિી શકીએ છીએ કે જો લગ્નન ેલાાંબા 
સમય સધુી પ્રવતબાંવધત કરિામાાં આિશે તો ચચોમાાં અમકુ સમયે પાદરીઓની અછત રહશેે. 

હિે ભગિાનનો આદેશ અમલમાાં છે, હિે ચચસનો ટરિાજ જાણીતો છે, હિે અશદુ્ધ રહ્મચયસ ઘણાાં કૌભાાંડો, 
વ્યખ્રભચાર અને અન્ય ગનુાઓનુાં કારણ છે જે ફતત ન્યાયાધીશની સજાન ે પાત્ર છે. અન ે છતાાં, 
આિયસજનક રીતે, પાદરીઓના લગ્ન સામે બીજા કાંઈપણ કરતાાં િધ ુક્રૂરતાનો ઉપયોગ કરિામાાં આિે 
છે. ઈશ્વરે આપણને લગ્નને સન્માન આપિાનો આદેશ આપ્યો છે અન ે બધા રાષ્રોમાાં સવુ્યિક્સ્થત 
કોમનિેર્લથ્સના કાયદા દ્વારા, લગ્નનુાં ખબૂ જ સન્માન કરિામાાં આિે છે. પરાંત ુ હિે માણસો અને તે 
સમયે પજૂારીઓ, લગ્ન વસિાય બીજા કોઈ કારણો િગર, વનયમોના ઉદે્દશથી વિરુદ્ધ વનદસયતાથી મતૃ્ય ુ
પામ્યા છે. પૉલ , 1 તીમોથી 4:3 માાં, તે રાક્ષસોનો વસધ્ધાાંત કહ ેછે કે જે લગ્નને પ્રવતબાંવધત કરે છે. આ 
હિે સહલેાઇથી સમજી શકાય છે, જ્યારે તઓે લગ્ન સામે આિા દાંડ િાળો કાયદો લાગ ુકરે છે. 
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માણસનો કોઈ વનયમ, તેમ છતાાં, ભગિાનના આદેશોન ેરદ કરી શકતો નથી, અન ેતે જ રીતે, કોઈપણ 
વ્રત કરી શકશે નહીં. તદનસુાર, સાયવપ્રયન એ પણ સલાહ આપે છે કે જે મટહલાઓએ િચન આપ્યુાં છે 
તે પવિત્રતાન ેપાળતી નથી, તેઓએ લગ્ન કરિા જોઈએ. તેમના શબ્દો નીચ ેમજુબ છે (પત્ર 4.2): 
“પરાંત ુજો તેઓ રાજી રાિિા અથિા મનાિિા માટે અસમથસ હોય, તો તેઓ તમેની િાસનાન ેકારણ ે
અક્ગ્નમાાં પડિા કરતાાં લગ્ન કરે તે િધ ુસારુાં છે; તઓેએ તેમના ભાઈ-બહનેોને કોઈ ગનુો ન આપિો 
જોઈએ. " 

કેમ કે હિે પહલેાાંની જેમ સામાન્ય છે. એટલે વનયમો પણ યોગ્ય િય પિૂે વ્રત લીધેલા લોકો પ્રત્યે થોડી 
છૂટછાટ ધરાિે છે.  

લેખ XXIV: સમહૂ પર 

અમારા ચચો પર સમહૂ નાબદૂ કરિાનો િોટો આરોપ છે. િાસ્તવિકતામાાં, અમે સમહૂ ને જાળિીએ 
છીએ, અને અમે તેને ઉચ્ચતમ આદરથી ઉજિીએ છીએ. અમે લગભગ બધી સામાન્ય વિવધઓ પણ 
સાચિીએ છીએ, વસિાય કે કેટલાક જમસન સ્તોત્રો કે જે લેટટનમાાં ભળી ગયા છે, અને અમ ેલોકોન ેઆ 
શીિિિા માટે ઉમેયાસ છે. સમારોહ િાલી એક કારણ થી જરૂરી છે: અજ્ઞાનીનીઓને શીિિિા માટે. અને 
પૉલએ માત્ર એજ આદેશ આપ્યો ન હતો કે ચચસમાાં આપણે એિી ભાર્ાનો ઉપયોગ કરિો જોઈએ કે જે 
લોકો સમજે, 1કોરીંથીઅંસ  14:2-9, પરાંત ુિસ્તઓુ પણ માનિ કાયદા દ્વારા આ રીતે સ્થાવપત કરિામાાં 
આિી છે. જો લોકો તનેા માટે યોગ્ય હોય તો સાંસ્કાર ને સાથે મળીને આરોગિા માટે ટેિાય છે, અને 
આથી જાહરે પજૂા પ્રત્યેની આદર અન ેભક્તત પણ િધ ેછે. કોઈની પણ માન્યતા મેળિી શકતુાં નથી જ્યાાં 
સધુી તેમની પ્રથમ તપાસ કરિામાાં ન આિે. લોકોને સાંસ્કાર ના ઉપયોગ અને ગૌરિ વિશે પણ સલાહ 
આપિામાાં આિ ેછે, તે એલ બચેેન અંત:કરણને કેવુાં મહાન આશ્વાસન આપે છે જેથી તઓે ભગિાનન ે
માને છે અને તેની પાસેથી બધી સારી બાબતોની અપકે્ષા રાિિાનુાં અને પછૂિાનુાં શીિે છે. એ જ રીતે, 
તેઓને સાંસ્કાર વિશેના અન્ય િોટા ઉપદેશો અંગે પણ સચૂના આપિામાાં આિે છે. આ ઉપાસનાથી 
ભગિાનને આનાંદ થાય છે. સાંસ્કારના આિા ઉપયોગથી ભગિાન પ્રત્યેની ભક્તતને પોર્ણ મળે છે. એવુાં 
લાગતુાં નથી, તેથી કે સમહૂ આપના કરતાાં આપણા વિરોધી લોકો સાથે િધ ુ વનષ્ઠાપિૂસક ઉજિિામાાં 
આિે છે. 

સ્પષ્ટ છે કે, અને લાાંબા સમયથી, બધા સારા માણસો ખબૂ કડક અને જાહરેમાાં ફટરયાદ કરી રહ્યા છે કે, 
પૈસા કમાિિા માટે સમહૂને મળૂભતૂ રીતે અપમાવનત અને દુરૂપયોગ કરિામાાં આિી રહ્યો છે. આ 
દુરુપયોગ બધા ચચોમાાં કેટળ હદે ફેલાયેલો છે, કેિા પ્રકારના માણસો કહ ેછે કે સમહૂ ફતત ફી અથિા 
િાયદા માટે સમહૂ છે અને કેટલા લોકો તેમને વનયમોની વિરુદ્ધ ઉજિણી કરે છે તે જાણીત ુાં છે. પરાંત ુ
પૉલએ યટુકટરસ્ટ સાથે અનૈવતક વ્યિહાર કરનારાઓને ગાંભીરપણ ેધમકી આપી છે, જ્યારે તે કહ ેછે કે, 1 
કોરીંથીઅંસ 11:27: “જે કોઈ આ રોટલી િાય છે, અને ભગિાનનો આ પીિે છે, અયોગ્ય, તે ભગિાનના 
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શરીર અને લોહીનો દોર્ી છે.” તેથી, જ્યારે અમે અમારા પાદરીઓને આ પાપ વિશ ેસલાહ આપી, ત્યારે 
િાનગી જનતા એ અમારી તરફેણમાાં થિાનુાં બાંધ કરી દીધ,ૂ કારણ કે ભાગ્યે જ કોઈ િાનગી સમહૂ 
ઉજિણી માાં હતા, જે પૈસા માટે નહોતા. 

ધમાસધ્યશને પણ આ દુરૂપયોગો વિશે જાણ હતી, અને જો તેઓએ સમયસર તેમને સધુાયાસ હોત, તો 
અત્યારે મતભેદ ઓછા હોત. પહલેાાં, જ્યારે તેઓ ગપુ્ત રીતે જાણતા હતા કે શુાં ચાલી રહ્ુાં છે, ત્યારે 
તેઓએ ઘણા ભ્રષ્ટાચારને ચચસમાાં ફેલાિિા દીધા. હિે, જ્યારે હિે ખબૂ જ મોડુાં થઈ ગયુાં છે, ત્યારે તઓે 
ચચસની મશુ્કેલીઓની ફટરયાદ કરિાનુાં શરૂ કરે છે, જ્યારે આ િલલે ફતત તે દુરૂપયોગો દ્વારા કરિામાાં 
આવ્યા છે જે સ્પષ્ટ છે કે તેઓ લાાંબા સમય સધુી તેને સહન કરી શકે છે. સમહૂને લઈને, સાંસ્કાર વિર્ ે
મહાન મતભેદ થયા છે. ચચોમાાં ઘણા સદીઓથી ઘણા માણસો દ્વારા જે તેમને સધુારિા માટે સક્ષમ હતા 
અને ફરજ પર પણ હતા તઓેએ સહલેાઇથી સહન કરિામાાં આિતા સમહૂ દ્વારા લાાંબા સમયથી ચાલતા 
આિા દુષ્કમસ માટે કદાચ વિશ્વને સજા આપિામાાં આિી રહી છે. દસ આદેશોમાાં તે લખયુાં છે, વનગસમન 
20:7: માાં "ભગિાન તેને વનદોર્ ઠેરિશે નહીં, જે તેમનુાં નામ વનરથસક લે છે." પરાંત ુએવુાં લાગે છે કે 
વિશ્વની શરૂઆતથી, ગાંદા પૈસા માટે, ભગિાન દ્વારા નક્કી કરેલાાં કાંઈપણ નો ક્યારેય દુરુપયોગ સમહૂ 
કરતાાં િધારે નહોતો થયો. 

આ ઉપરાાંત, અખ્રભપ્રાય લોકવપ્રય બન્યો, જેણ ેિાનગી સમહૂમાાં અનાંત િધારો કયો, એટલ ે કે, ખ્રિસ્ત, 
તેના ઉત્કટ દ્વારા, તમેના મળૂ પાપ ઉપર સાંતોર્ મેળવ્યો હતો, અન ે દૈવનક પાપો, શ્વૈષ્મક અન ે
પ્રાણઘાતકતા ને તક ફેલાિિા માટે સમહુની સ્થાપના કરી. આમાાંથી સામાન્ય અખ્રભપ્રાય ઊભો થયો છે 
કે સમહૂ બાહ્ય કૃત્ય દ્વારા જીિાંત અને મતૃ લોકોના પાપો દૂર કરે છે. પછી લોકો શાંકા કરિા લાગ્યા કે શુાં 
એક સમહૂ ઘણા લોકો માટે િાસ અને મરૂ્લયિાન છે, અને તેનાથી અસાંખય સમહૂો બહાર આવ્યા. આ 
કાયસ સાથ,ે પરુુર્ો ઈશ્વર પાસેથી તેઓને જે જોઈએ તે બધુાં મેળિિાની ઇચ્છા રાિતા હતા, અને તે 
દરવમયાન ખ્રિસ્ત અને વિશ્વાસની સાચી ભક્તત બધા ભલૂી ગયા હતા. 

અમારા વશક્ષકોએ અમને આ માંતવ્યો વિશે ચેતિણી આપી છે, કે તેઓ પવિત્ર ગ્રાંથોમાાંથી નીકળી જાય છે 
અને ખ્રિસ્તના ઉત્સાહનો મટહમા ઘટાડે છે. ખ્રિસ્તનો જુસ્સો ફતત મળૂ અપરાધ માટે જ નહીં, પણ બીજા 
બધા પાપો માટે પણ એક ઉિજેના અને સાંતોર્ તરીકે હતો, જે ટહબ્ર ૂ10:10 માાં કહ ે છે: “આપણે ઈસ ુ
ખ્રિસ્તના અપસણથી બધા એક િાર માટે પવિત્ર થયાાં છીએ.” િળી, ટહબ્ર ૂ10:14: "એક જ અપસણ કરીને 
તેણે પવિત્ર થયેલા લોકો માટે તે સાંપણૂસ કયુું છે." ચચસમાાં એક અવનયાટરત નિીનતા છે કે તેમના મરણ 
દ્વારા ખ્રિસ્તે માત્ર મળૂ પાપ માટે સાંતોર્ મળેવિયો અને તે જ રીતે ત ેબીજા બધા પાપો માટે સાંતષુ્ટ 
નથી. તદનસુાર, અમે આશા રાિીએ છીએ કે દરેક વ્યક્તત સમજી જશે કે અમારી પાસે આ ભલૂને ઠીક 
કરિા માટે એક સારુાં કારણ છે. 

શાસ્ત્ર એ પણ શીિિે છે કે ખ્રિસ્તમાાં વિશ્વાસ દ્વારા આપણે િાતર આપણા ભગિાન સમક્ષ ન્યાયી છીએ 
જ્યારે આપણ ેમાનીએ છીએ કે ખ્રિસ્તના પાપો માફ કરિામાાં આવ્યા છે. હિે જો સમહૂ બાહ્ય કૃત્ય દ્વારા 
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જીિાંત અને મતૃ લોકોના પાપોને દૂર કરે છે, તો ન્યાયીકરણ સમહૂોના કાયસ પર છે, અને વિશ્વાસનો 
નથી, કે જે શાસ્ત્ર માંજૂરી આપતુાં નથી. 

પરાંત ુ ખ્રિસ્ત આપણને આદેશ આપે છે, ર્લયકુ 22:19: માાં “આ મારી યાદમાાં કરે છે.” તેથી સમહુની 
સ્થાપના કરિામાાં આિી હતી જેથી સાંસ્કારનો ઉપયોગ કરનારાઓની શ્રદ્ધાએ ખ્રિસ્ત દ્વારા શુાં લાભ થાય 
છે ત ેયાદ રાિિા જોઈએ, અને બેચેન લોકોન ેઉત્સાહ અને અંત:કરણ થી ટદલાસો આપિો જોઈએ. 
ખ્રિસ્તન ેયાદ રાિિા માટે તેના ફાયદાઓન ેયાદ રાિિા અન ેખયાલ આિ ેકે ત ેિરેિર અમન ેઅવપિત 
છે. અને તે ફતત ઇવતહાસને યાદ રાિિા પરૂત ુાં નથી; યહદૂીઓ અને અધમી લોકો પણ તે યાદ કરી શકે 
છે. તેથી સમહૂ આ અંત માટે ઉપયોગમાાં લેિાય છે, ત્યાાં સાંસ્કારનો સમદુાય તેઓને આપિામાાં આિે છે 
જેમને આશ્વાસનની જરૂર છે; એમ્રોઝ કહ ેછે તેમ: "કારણ કે હુાં હાંમેશાાં પાપ કરુાં છાં, તેથી હુાં હાંમેશાાં દિા 
લેિાનુાં બાંધન કરુાં છાં." તેથી આ સાંસ્કારમાાં વિશ્વાસ જરૂરી છે, અને વિશ્વાસ વિના, તનેો ઉપયોગ વનરથસક 
છે. 

હિ,ે સમહૂ પણ સાંસ્કાર આપિાના છે, તેથી આપણ ેદરેક પવિત્ર ટદિસે એક સાંપ્રદાય રાિીએ છીએ, 
અન,ે જો કોઈ લોકો સાંસ્કારની ઇચ્છા રાિ ેછે, અન્ય ટદિસોમાાં પણ ત ેમાાંગનારાઓને આપિામાાં આિ ે
છે. અને આ ટરિાજ ચચસમાાં નિો નથી; ગ્રેગોરી ના પહલેાાં વપતાઓ માટે કોઈ પણ િાનગી સમહૂનો 
ઉર્લલિે ન કરતા, પરાંત ુતેઓ સામાન્ય સમહૂ અન ેસાંપ્રદાય વિશે ઘણુાં કહ ેછે. ટક્રસોસ્ટોમ કહ ેછે કે પાદરી 
દરરોજ િેદી પર ઊભા રહ ે છે, કેટલાકને માંડળમાાં બોલાિે છે અને બીજાન ેપાછળ રાિે છે. અને ત ે
પ્રાચીન વનયમોમાાંથી દેિાય છે કે એક વ્યક્તતએ સમહૂની ઉજિણી કરી, જેમની પાસેથી બીજા બધા 
પે્રસ્બીટરો અને ટડકન્સને ભગિાનનુાં શરીર પ્રાપ્ત થયુાં; નાઈસીની વસદ્ધાન્તના શબ્દો નીચે પ્રમાણે કહ ેછે: 
“ટડકન્સ, તેમના હુકમ મજુબ, બાયપે્રસ પછી, ધમાસધ્યશ અથિા પ્રેસ્બીટર પાસેથી પવિત્ર માંડળ મળેિે.” 
અને પૉલ, 1 કોરીંથીઅંસ 11: 33 માાં, સાંપ્રદાય અંગનેા આદેશોમાાં આપણે એક બીજાની રાહ જોિી 
જોઈએ, જેથી સામાન્ય ભાગીદારી થઈ શકે. 

તેથી, સમહૂને જોતાાં, જેમ આપણ ેતેનો અભ્યાસ કરીએ છીએ, તે ચચસનુાં ઉદાહરણ છે, જે શાસ્ત્ર અન ે
ફાધસસ દ્વારા લિેામાાં આવ્યુાં છે, અમન ે વિશ્વાસ છે કે કોઈ પણ વ્યક્તત તેન ેનકારી શકે નહીં, કારણ કે 
િાસ કરીને આપણે મોટાભાગના ભાગોમાાં જાહરે સમારોહ જેમ તેઓ પહલેા હતા તેમ જાળિી રાિીએ 
છીએ. ફતત સમહુની સાંખયા અલગ પડે છે, જે ખબૂ જ મોટાાં અને ઉત્કૃષ્ઠ દુરૂપયોગને કારણે બેશક 
નફાકારક રીતે ઓછી થઈ શકે છે. પ્રાચીન સમયમાાં, મોટાભાગના ચચોમાાં પણ, સમહૂ દરરોજ 
ઉજિિામાાં આિતો ન હતો, કેમ કે આપણે વત્રપક્ષી ઇવતહાસ (પસુ્તક 9, અધ્યાય 38) માાં િાાંચીએ છીએ: 
“એલેતઝાન્ન્િયામાાં ફરીથી, દર બધુિાર અને શકુ્રિારે ધમસગ્રાંથો િાાંચિામાાં આિે છે, અને ડોકટરોએ તેમને 
સમજાવ્યા છે, અને બધી બાબતો સમાપ્ત થઈ ગઈ, સાંપ્રદાયના ગૌરિપણૂસ વિવધ વસિાય. " 

લેખ XXV: કબલૂાત પર 
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ચચોમાાંની કબલૂાત આપણી િચ્ચે નાબદૂ નથી થય . હકીકતમાાં, આપણી સામાન્ય પ્રથા એ છે કે 
ભગિાનનો દેહ ફતત ત ેજ લોકોન ેઆપિો જેની અગાઉ તપાસ કરિામાાં આિી હતી અન ેતેન ેછૂટ 
આપિામાાં આિી હતી. અન ેઅમે લોકોન ેમકુ્તત પર ના વિશ્વાસ વિશ ેખબૂ કાળજીપિૂસક શીિિીએ છીએ, 
જેના વિશે અગાઉ એક ગહન મૌન હત ુાં. અમે અમારા લોકોને શીિિીએ છીએ કે તેઓએ આ મકુ્તતને 
ખબૂ ઇનામ આપવુાં જોઈએ, કેમ કે તે ભગિાનનો અિાજ છે, અને ત ે ભગિાનના આદેશ દ્વારા 
ઉચ્ચારિામાાં આિે છે. ચાિીની શક્તત તેની સુાંદરતામાાં આગળ ધપાિિામાાં આિી છે, અને લોકોને ત ે
યાદ અપાિે છે કે તે બેચને અંત:કરણમાાં કેટલુાં મોટુાં આશ્વાસન આપે છે. અમે તેમને યાદ અપાિીએ 
છીએ કે ભગિાનન ેવિશ્વાસની જરૂર છે, એવુાં માનિા માટે કે આ મકુ્તતનો અિાજ સ્િગસમાાંથી આિે છે; 
અને ખ્રિસ્ત પ્રત્યે ના આિા વિશ્વાસ થી િરેિર પાપોની માફી મળે છે. પહલેાના લોકોએ સાંતોર્ માટે 
ખબૂ ધ્યાન આપ્યુાં હત ુાં; કોઈએ ખ્રિસ્તની લાયકાત અને વિશ્વાસના ન્યાયનો ઉર્લલેિ કયો નથી. આ 
કારણોસર, આ મદેુ્દ, આપણા ચચોન ે કોઈ પણ રીતે દોર્ી ઠેરિિાનો કોય મતલબ નથી. િરેિર, 
આપણા વિરોધી લોકોએ પણ કબલૂવુાં જોઈએ કે અમારા વશક્ષકોએ પસ્તાિાહને ખબૂ જ િાંતપિૂસક 
શીિવ્યુાં છે અને સમજાવ્યુાં છે. 

પરાંત ુકબલૂાત પર, અમે શીિિીએ છીએ કે પાપોની ગણતરી કરિી જરૂરી નથી અને અંતરાત્મા પર 
તેમના બધા પાપોની સાંખયા ના લીધે ખ્રચિંતાનો ભાર મકૂિાની જરૂર નથી, કારણ કે બધા પાપોની 
ગણતરી કરિી અશક્ય છે, કેમ કે ગીતશાસ્ત્ર 19:13 એ જુબાની આપે છે: “પોતાની ભલૂો ને કોણ સમજી 
શકે?” વયમેયાહ 17:9: “હૃદય કપટી છે; તે કોણ જાણી શકે?” પરાંત,ુ જો પાપોને માફ કરિામાાં ન આિે, 
જેનો ઉર્લલિે કરિામાાં આિ ેછે તે વસિાય, અંત:કરણન ેક્યારેય શાાંવત મળી શકતી નથી, કારણ કે એિા 
ઘણા પાપ છે જેના વિશે તેઓ જાણતા નથી અથિા યાદ રાિી શકતા નથી. પ્રાચીન લેિકો પણ 
જુબાની આપે છે કે પાપોની ગણતરી કરિી જરૂરી નથી. હુકમ માટે પણ, ટક્રસોસ્ટોમનો અિતરણ 
કરિામાાં આિે છે, જે આ કહ ેછે: “હુાં તમને એમ નથી કહતેો કે તમારે જાહરેમાાં પોતાને કબલૂાત કરિી 
જોઈએ, અથિા તમે બીજાઓ સામ ેપોતાન ે દોર્ી ઠેરિશો નહીં, પણ હુાં તમને તે પ્રબોધકનુાં પાલન 
કરિાનુાં કહુાં છાં જે કહ ેછે કે :“ ભગિાન સમક્ષ તમારા માગસ ને પ્રગટ કરો. ”તેથી એક સાચા ન્યાયાધીશ 
ભગિાન સમક્ષ પ્રાથના દ્વારા તમારા પાપો ની કબલૂાત કરો. તમારી ભલૂો ને જીભથી નહીં, પણ તમારા 
અંતરાત્માની સ્મવૃત સાથે કહો, ”િગેરે. અને ચળકાટ (પસ્તાિો, તફાિત 5 , અધ્યાય: ગણિામાાં આિે 
છે) સ્િીકારે છે કે કબલૂાત ફતત માનિનો અવધકાર છે, શાસ્ત્ર દ્વારા આદેવશત નથી, તેમ છતાાં વનયતુત 
ચચસ દ્વારા., અન્યથા મકુ્તતના મોટા ફાયદાને કારણે, અને અંત:કરણ માટે ઉપયોગી હોિાને લીધ ે , 
આપણી િચ્ચ ેકબલૂાત જાળિી રાિિામાાં આિે છે. 

લેખ XXVI: માસંના ભેદ પર 

બાંને લોકો અને ચચોમાાં વશક્ષણ આપતા લોકોએ સામાન્ય રીતે સમજી લીધુાં છે કે માાંસનો ભેદ, અને 
સમાન માાં માનિસજિત પરાંપરાઓ ને ઊભી કરિાથી, કૃપાની લાયકતા માટે ફાયદાકારક છે, અને પાપો 
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પ્રત્ય ેસાંતોર્ લાિિા માટે સક્ષમ છે. અને તે સ્પષ્ટ છે કે દુવનયાએ આ તથ્યથી આ રીતે વિચાયુું છે કે 
દરરોજ નિા સમારોહ, નિા આદેશો, નિા પવિત્ર ટદિસો અને ઉપિાસ માટેના નિા પ્રસાંગોની સ્થાપના 
કરિામાાં આિે છે, અને ચચોમાાં વશક્ષકોએ યોગ્યતા માટે જરૂરી સેિા તરીકે આ કામ બરાબર કયુું હત ુાં. જો 
કોઈએ આમાાંથી કોઈ પણ િસ્તનેુ બાકાત રાિિી જોઈએ તો તેને કૃપા અને પરુુર્ોના અંત:કરણને ખબૂ 
ભયભીત કયાસ છે. પરાંપરાઓને લગતી આ સમજાિટથી ચચસને ઘણુાં નકુસાન થયુાં છે. 

પહલેુાં, આ પરાંપરાઓ કૃપા અને વિશ્વાસના ન્યાયીપણાના વસદ્ધાાંતને અસ્પષ્ટ કરે છે, જે સિુાતાસનો મખુય 
ભાગ છે. ચચસમાાં કૃપાનો વસદ્ધાાંત સૌથી િધ ુસ્પષ્ટપણ ેઊભો થિો જોઈએ, જેથી ખ્રિસ્તની યોગ્યતા સારી 
રીતે જાણીતી બને; અને કામોથી ઉપર વિશ્વાસ માાં િધારો થાય, જેનથી માને છે કે ખ્રિસ્તના લીધ ેપાપ 
માફ કરિામાાં આવ્યા છે. આ કારણોસર, કાયદા અને માનિ પરાંપરાઓને એક બાજુ મકૂીને પૉલ એ 
પણ આ લેિ પર સૌથી િધ ુભાર મકૂ્યો, એ બતાિિા માટે કે ખ્રિસ્તીનુાં ન્યાયીપણુાં આિા કાયો વસિાય 
પણ બીજુ ાં કાંઈક છે, એટલ ે કે, એ વિશ્વાસ કે જેમા માનિામાાં આિે છે કે ખ્રિસ્તના નામ પર પાપ થી 
મકુ્તત મળે છે. પરાંત ુ પરાંપરાઓ દ્વારા પૉલ ના આ વસદ્ધાાંતને લગભગ સાંપણૂસ રીતે નકારી કાિિામાાં 
આવ્યો છે, જેણ ેએક અખ્રભપ્રાય પેદા કયો છે કે આપણ ેમાાંસ અન ેસેિાઓની જેમ ભેદ કરીને, કૃપા અને 
ન્યાયીપણાાં ને લાયક હોવુાં જોઈએ. પસ્તાિો શીિિિામાાં, કોઈએ વિશ્વાસનો ઉર્લલિે કયો નહીં; તેઓએ 
ફતત કામના સાંતોર્ને પ્રસ્તતુ કટરયો, અને આિી તપસ્યામાાં તેમનો સમાિેશ થાય છે. 

બીજુ ાં, આ પરાંપરાઓએ ભગિાનના આદેશોને અસ્પષ્ટ કરી દીધા છે, કારણ કે પરાંપરાઓ ને ભગિાનના 
આદેશો કરતા ઘણી ઉપર રાિિામાાં આિી છે. લોકોએ વિચાયુું કે ખ્રિસ્તી ધમસ સાંપણૂસ પવિત્ર ટદિસો, 
સાંસ્કારો, ઉપિાસ અને પહરેિેશના પાલનમાાં સમાયલે છે. આ પાલન એ પોતાને માટે આધ્યાજત્મક 
જીિન અને સાંપણૂસ જીિન હોિાનુાં ઉત્કૃષ્ટ ખ્રબરુદ જીત્યુાં હત ુાં. દરવમયાન, તેઓએ ભગિાનના આદેશો ન ે
કોઈ માન આપ્યુાં ન હત ુાં, દરેકના કહિેા મજુબ, વપતાએ સાંતાનો ઉછેરિા જોઈએ, માતાએ સાંતાન 
ધરાિવુાં જોઈએ, રાજકુમાર આમ જનતા પર શાસન કરે છે. તેઓએ વિચાયુું કે આ કાયો દુન્યિી અને 
અપણૂસ છે, અને તે ચળકાટની ઉજિણી કરતાાં ઓછા છે. અને આ ભલૂથી શ્રદ્ધાળુઓ ના અંત:કરણને ભારે 
ત્રાસ આપિામાાં આવ્યો, જેનાથી તેઓને દુ:િ થયુાં કે તેઓ ન ેજીિનની અપણૂસ ક્સ્થવતમાાં રાિિામાાં 
આવ્યા છે, જેમ કે લગ્નમાાં, ન્યાયાધીશ ની ઓટફસમાાં; અથિા અન્ય નાગટરક માંત્રાલયોમાાં. બીજી બાજુ, 
તેઓ સાધઓુ અને એિા લોકોની પ્રશાંસા કરી અને િોટી કર્લપના કરે છે કે આિા માણસોનુાં પાલન 
ભગિાનને િધ ુસ્િીકાયસ છે. 

ગેસસન લિ ેછે કે ઘણા વનરાશ થઈ ગયા, અને કેટલાક લોકોએ પોતાનો જીિ પણ લીધો, કારણ કે તેમને 
લાગ્યુાં કે તેઓ પરાંપરાઓને સાંતોર્િા માટે સમથસ નથી, અને તેઓએ વિશ્વાસ અને કૃપાની પ્રામાખ્રણકતા 
અંગે કોઈ આશ્વાસન સાાંભળયુાં ન હત ુાં. આપણ ેજોયુાં કે સવમટિાદીઓ અને ધમસશાસ્ત્રીઓ પરાંપરાઓ ન ે
ભેગી કરે છે, અને અંત:કરણોને સરળ બનાિિા માટે તેને ઘટાડિાનો પ્રયાસ કરે છે, અને તેમ છતાાં ત ે
પરૂત ુાં નથી, પરાંત ુ કેટલીક િાર, તે િધારે અંત:કરણમાાં ફેલાય છે. અન ેશાળાઓ અને ઉપદેશોમાાં આ 
પરાંપરાઓ એટલી ભેગી કરિામાાં આિી છે કે તેમની પાસે ધમસગ્રાંચને  સ્પશસ કરિાનો, અને વિશ્વાસના 
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િધ ુનફાકારક વસધ્ધાાંત મેળિિા, નાગટરક બાબતોની ગૌરિ અને અંતઃકરણ થી દુિપિૂસક આશ્વાસન 
આપિાના પ્રયાસ કરિાનો પણ સમય નથી. તેથી ગેસસન અન ે કેટલાક અન્ય ધમસશાસ્ત્રીઓએ 
ગાંભીરતાથી ફટરયાદ કરી છે કે પરાંપરાઓ અંગેના આ પ્રયત્નો થી િધ ુસારા પ્રકારનાાં વસધ્ધાાંત તરફ 
ધ્યાન આપિામાાં અટકાયત થાય છે. ઓગસ્ટાઇન એ પણ પ્રવતબાંવધત કરે છે કે પરુુર્ોનુાં અંત:કરણ 
આિા પાલન સાથે બોજારૂપ થવુાં જોઈએ, અને સમજદારીથી જાન્યઅુટરયસ સલાહ આપે છે કે તઓેન ે
જાણ હોિી જ જોઇએ કે તેઓ ઉદાસીન બાબતોનુાં અિલોકન કરે છે; આિા તેમના શબ્દો છે. 

આ કારણોસર, અમારા વશક્ષકોએ આ બાબત ને હાથ માાં લીધી, નહીં કે ધમાસધ્યશના દ્વરે્થી અથિા 
ઉદે્દશ્યથી નહીં, કેટલાક એ તેન ે િોટી રીતે શાંકાસ્પદ બનાિી છે. આ ભલૂો બાબતે ચચસન ે ચેતિણી 
આપિાની ખબૂ જ જરૂર હતી, જે પરાંપરાઓની ગેરસમજથી પેદા થઈ હતી. ચચોમાાં સિુાતાસ કૃપા ના 
વસદ્ધાાંત અને વિશ્વાસના ન્યાયીપણા માટે આગ્રહ રાિિાની ફરજ પાડે છે. લોકો આ સમજી શકતા નથી, 
જો કે, જો તેઓ વિચારે છે કે તેઓ તેમની પોતાની પસાંદગીની વિવધઓ થી કૃપા ને પામશે. 

આ રીતે, તેથી અમ ેશીિવ્યુાં છે કે આપણ ેમાનિસજિત પરાંપરાઓનુાં પાલન કરીને કૃપા મેળિી શકતા 
નથી અથિા ન્યાયી ઠરાિી શકતા નથી, અને તેથી આપણે એવુાં ન માનવુાં જોઈએ કે આિી વિવધઓ એ 
પજૂા-અચસનાની આિશ્યક ટક્રયાઓ છે. હિે આપણે શાસ્ત્રની જુબાનીઓ ઉમેરીએ છીએ. ખ્રિસ્ત, મેથ્ય ુ15:3 
અને 9 માાં, જેમણ ેસામાન્ય પરાંપરાનુાં અિલોકન કયુું ન હત ુાં ત ેપ્રેટરતોનો બચાિ કરે છે (જે જો કે, 
કાયદાના જળ-શદુ્ધદ્ધકરણને લગતી કોઈ બાબત વિશે ગેરકાયદેસર નહીં, પરાંત ુ ઉદાસીનતા હોિાનુાં 
જણાય છે, અને ત ેકહ ેછે, "શુાં તેઓ વ્યથસમાાં લોકોના ઉપદેશો થી મારી પજૂા કરે છે." તેથી તેને કોઈ 
અથસહીન ઉપાસનાની જરૂર નથી. તેના થોડા સમય પછી, તે ઉમેયુું: "માણસ ના મિુ માાં જે જાય છે 
તેનાથી તે અશદુ્ધ નથી થતો." તથેી પૉલ પણ રોમન્સ 14:17 માાં કહ્ુાં: “દેિનુાં રાજ્ય િાિા અન ેપીિા 
માાં નથી.” કોલોસસીયન્સ :2:16, 20-21: “તેથી કોઈ તમને ભોજન, પીણા, કે તહિેાર કે રજા ના ટદિસ 
મજુબ નહીં પારિ.ે ”િળી:“ જો તમ ેવિશ્વના મળૂ વસદ્ધાાંતોથી ખ્રિસ્ત સાથ ેમરી ગયા છો, તો કેમ કે તમ ે
દુવનયામાાં રહતેા હોિા છતાાં, તમે વનયમોન ે આધીન છો: સ્પશસ કરશો નહીં, ચાિશો નહીં, સાંભાળશો 
નહીં? ” અન ે પીટર પે્રટરતોનાાં કૃત્યો 15:10: માાં કહ ે છે: “હિે, તમ ે વશષ્યોના ગળા પર જુલ મકૂીને 
ભગિાનની કેમ પરીક્ષા કરો છો કે જે આપણા પિૂસજો કે આપણ ેસહન કરતાાં નથી? પણ અમ ેમાનીએ 
છીએ કે પ્રભ ુઈસ ુ ખ્રિસ્તની કૃપાથી અમારો પણ તેઓની જેમ જ બચાિ થસે. ”અહીં પીટર આપણન ે
મસુા અથિા બીજા કોઈની વિવધ સાથે અંત:કરણનો ભાર મકૂતા અટકાિે છે. અને 1 તીમોથી 4:1, 3 માાં 
પોલે માાંસ પર પ્રવતબાંધને શેતાનોનો વસધ્ધાાંત કહ્યો. કેમ? કારણ કે તે સિુાતાસની શરૂઆત કરિા અથિા 
આિા કાયો કરિા ની વિરુદ્ધ છે, જેથી તેમના દ્વારા અમે કૃપા પ્રાપ્ત કરી શકીએ, અથિા આના જેિી 
ભગિાનની સેિા વિના ખ્રિસ્તી ધમસ અક્સ્તત્િમાાં નથી. 

અહીં અમારા વિરોધીઓન ેએ િાાંધો છે કે જોવિનીઅન તરીકે, અમારા વશક્ષકો માાંસ વિશ ેના વશસ્ત અન ે
અપમાન નો વિરોધ કરે છે. પરાંત ુઅમે અમારા વશક્ષકોના લિાણોથી વિપરીત શીિીશુાં. કેમ કે તેઓએ 
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હાંમેશાાં ક્રોસ વિરે્ શીિવ્યુાં છે કે ખ્રિસ્તીઓ દુઃિ સહન કરીને લાભ કરે છે. વનષ્ઠાિાન અને વનવિત 
અપમાન, એટલે કે, વિવિધ દુઃિો સાથે તાલમેલ કરી, અને ખ્રિસ્ત સાથે િધસ્તાંભે ચડવુાં એજ સાચુાં છે. 

તદુપરાાંત, અમે શીિિીએ છીએ કે દરેક ખ્રિસ્તીએ શારીટરક સાંયમ, અથિા શારીટરક કસરતો અને મજૂરી 
કરીને પોતાને તાલીમ આપિી જોઈએ, જેથી તધૃ્પ્ત કે આળસ તેને પાપ કરિાની લાલચ ન આપે, પરાંત ુ
આપણે આ પ્રકાર ના કાયો અને કસરતો દ્વારા કૃપા ના મેળિી શકીએ અથિા પાપોથી સાંતોર્ ન મેળિી 
શકીએ. અને આિા બાહ્ય વશસ્તને ફતત અમકુ વનધાસટરત ટદિસોમાાં જ નહીં, દરેક સમયે પ્રોત્સાહન 
આપવુાં જોઈએ. ખ્રિસ્ત ર્લયકુ 21:34 માાં આ આદેશો આપ ેછે: "પણ તમારી જાતન ેસાિચેત રાિિી, નહીં 
કે તમારા હૃદયને તળપાિી- તળપાિી ન ેમારી નાિો ". મેથ્ય ુ17:21: “પ્રાથસના અને ઉપિાસ વસિાય 
આ પ્રકારની વવૃત બહાર વનકડતી નથી.” પૉલ એ એમ પણ કહ્ુાં, ૧ કોટરનવથયન્સ 9:27: માાં: “હુાં મારા 
શરીરને વશસ્તબદ્ધ કરુાં છાં અને તેને િશમાાં રાખુાં છાં.” અહીં તે સ્પષ્ટપણે બતાિે છે કે પોતાના શરીર ન ે
કાબ ૂમાાં રાિે છે પણ તે વશસ્ત દ્વારા પાપો માટે ક્ષમા મળેિિા માટે નહીં, પણ તેના શરીરને આધ્યાજત્મક 
િસ્તઓુ ની આધીન રાિિા માટે, અને તેના બોલાિિા મજુબ તેની ફરજ વનભાિિા. તેથી, અમ ે
ઉપિાસની વનિંદા કરતા નથી, પરાંત ુ પરાંપરાઓ કે જે ચોક્કસ ટદિસો અને માાંસના અંત:કરણ સાથે 
જોિમ સચૂિે છે, જેમ કે આિા કાયો પજૂા માટેનુાં એક આિશ્યક સ્િરૂપ છે. 

તેમ છતાાં, ઘણી બધી પરાંપરાઓ આપણા ભાગ પર રાિિામાાં આિી છે, સમહૂના પાઠના ક્રમ તરીકે, જે 
ચચસમાાં સારા ક્રમમાાં આિે છે અને મખુય પવિત્ર ટદિસો પણ. પરાંત ુતે જ સમયે, અમે લોકોન ેચેતિણી 
આપીએ છીએ કે આિી વિવધઓ ભગિાન સમક્ષ ન્યાયી ઠરાિતી નથી અને જો તેઓને ગનુા માાંથી 
બાકાત રાિિામાાં આિ ેતો આિી બાબતોમાાં પણ તે પાપ કરતાાં નથી. માનિસજિત સાંસ્કારોમાાં આિી 
સ્િતાંત્રતા ફાધસસ માટે સારી રીતે જાણીતી હતી. પિૂસમાાં, તેઓએ ઇસ્ટરને રોમ કરતા જુદા અને રોમ ન ે
જુદા સમયે પર રાખયા, અને જ્યારે રોમનોએ આ વિવિધતાને કારણે પિૂી ચચસ પર બેધ્યાન હોિાનો 
આરોપ લગાવ્યો, ત્યારે બીજાઓએ તમેને સલાહ આપી કે આિા સાંસાધનો સિસત્ર સરિા હોિા જરૂરી 
નથી. અને ઇરેનાયસ કહ ે છે: “ઉપિાસનુાં વિસિન વિશ્વાસની સમેુળને નષ્ટ કરત ુાં નથી”. પોપ ગ્રગેરી 
પણ જી. XII, કે આિી વિવિધતા ચચસની એકતાને નકુસાન પહોંચાડતી નથી. અને પસુ્તક વત્રપક્ષી 
ઇવતહાસમાાં, બકૂ 9, વિખ્રભન્ન પરાંપરાઓ ના ઘણાાં ઉદાહરણોનો સાંગ્રહ છે, અન ે નીચ ે આપેલા શબ્દો 
લિેલા છે: “પવિત્ર-ટદિસો વિરે્ વનયમો ઘડિાનુાં પે્રટરતોનુાં મન નહોત ુાં, પરાંત ુધમસવનષ્ઠા અને પવિત્ર 
જીિન પર ઉપદેશ કરિા અને - વિશ્વાસ અને પ્રમે શીિિિા માટે. " 

લેખ XXVII: મઠના વ્રત પર 
જો અમે મઠો કયા રાજ્યમાાં રહ્યા છે અને વનયમોની વિરુદ્ધ, ત ે જ મઠોમાાં દરરોજ કેટલી િસ્તઓુ 
કરિામાાં આિી હતી તે યાદ રાિીએ તો અમે મઠના વ્રત વિશે શુાં શીિિીએ છીએ તે સમજવુાં િધ ુસરળ 
બનશે. ઓગન્સ્ટનના સમયમાાં, તેઓ વનઃશતુલ સાંગઠનો હતા. તે પછી, જ્યારે વશસ્તમાાં ભ્રષ્ટાચાર 



 24 

કરિામાાં આવ્યો હતો, ત્યારે વશસ્તને પનુસ્થાસવપત કરિાના હતેસુર વ્રત ને દરેક જગ્યા એ લાગ ુકયાસ 
હતા, જેનુાં કાળજીપિૂસકઆયોજન જેલમાાં કરિામાાં આવ્યુાં હત ુાં. 

ધીરે ધીરે, વ્રત ઉપરાાંત અન્ય ધણી વિવધઓ પણ ઉમેરિામાાં આિી. અને ઘણાને કાયદાકીય િય 
પહલેાાં, વનયમોની વિરુદ્ધ આ ગભસકો ને પામ્યા. 

ઘણા લોકો અજ્ઞાનતા દ્વારા પણ આ પ્રકારના જીિનમાાં ગયા, કારણ કે તેઓ ખબૂ જ વદૃ્ધ હોિા છતાાં, 
તેમની પોતાની શક્તતન ેિોટી રીતે ગણાિી. અને આ રીતે તેઓ ન ેફસાય ન ેરહિેાની ફરજ પડી હતી, 
તેમ છતાાં કેટલાકને વનયમો ની નરમ જોગિાઈ દ્વારા છૂટા કરિામાાં આવ્યા હોત. અને સાધઓુ કરતાાં 
મટહલાઓના સાંમેલનોમાાં આ બાબત િધ ુ હતી, તેમ છતાાં ઘણી માન્યતાઓ એ આને નબળા લૈંખ્રગક 
બતાિે છે. આ મશુ્કેલીઓએ પહલેાાં ઘણા સારા માણસોને હરેાન કયાસ છે, હિે કોને જોયુાં કે યિુક-
યિુતીઓને જીિનવનિાસહ માટે મઠોમાાં મકૂિામાાં આવ્યા હોય. તેઓએ જોયુાં કે કમનસીબ ેકયા પટરણામ 
આવ્યા છે, કયા કૌભાાંડો થયા છે, અને વિિેકબદુ્ધદ્ધ પર કયા ફસાતા હતા.. તેઓએ દુ:િ વ્યતત કયુું કે 
આિી ખબૂ જ જોિમી બાબતમાાં વનયમોની સિાને સાંપણૂસપણે અિગણિામાાં આિી હતી અને વતરસ્કાર 
કરિામાાં આવ્યો હતો. અને આ અવનન્ષ્ટઓ ઉપરાાંત, વ્રત વિશે પણ આ પ્રકારનો અખ્રભપ્રાય ઊભો થયોકે 
ક્યારેક તો સાધઓુ જાતે જ નારાજ થયા હશે, ઓછામાાં ઓછા ટ તો થયા જ હશે જેઓ થોડી િધ ુ
કરુણાશીલ હતા. તેઓ શીિિતાાં હતાાં કે વ્રત અન ેજળસાંસ્કાર બરાબર છે; તઓે શીિિતા હતા કે આ 
પ્રકારનાાં જીિન દ્વારા તેઓ ભગિાન સમક્ષ પાપોની ક્ષમા માટે ન્યાયી ઠરે છે. તેના કરતાાં પણ િધ,ુ 
તેઓએ ઉમેયુું કે સાધ ુજીિન ફતત ભગિાન સમક્ષ જ નહીં પરાંત ુતેનાથી પણ િધારે ન્યાયી છે, કારણ 
કે તે માત્ર અજ્ઞાનતાઓ માાંજ નહીં, પણ તે ઉપદેશ ભણાિનાર ના સલાહકાર પણ છે. 

આ રીતે તેઓએ લોકોને સમજાવ્યુાં કે સન્યાસનો વ્યિસાય જળસાંસ્કાર કરતા િધ ુસારો છે અને મઠના 
નુાં જીિન ન્યાયાધીશ ના જીિન, પાદરીઓના જીિન અને બીજા સમાન લોકોની કે ભગિાન ની આજ્ઞા 
અનસુરે છે અને બીજા ને સેિા આપે છે તેમની જીંદગી કરતા આમાાં િધ ુ યોગ્યતા છે. કોઈપણ 
માનિસજિત સિેાઓ િગર. તેઓ તેમના પોતાના પસુ્તકો માાં દેિાય છે, આ ઉપરાાંત આમાાંથી કોઈ 
પણ િસ્ત ુનકારી શકાય નહીં;, જે વ્યક્તત આ રીતે ફસાયેલ છે અન ેમઠમાાં પ્રિશે કયો છે અને તે ખ્રિસ્ત 
વિશે થોડુાં શીિે છે. 

પછી, બાદમાાં મઠોમાાં શુાં થયુાં? તેઓ એક સમયે તેને ધાવમિક પત્રોની શાળા અન ેચચસ માટે ઉપયોગી 
અન્ય શાિાઓનો માટે ઉપયોગ કરતા હતા. તઓે પાદરીઓ અને ધાવમિક ગ્રાંથો બનાિતા હતા. હિે ત ે
એક અલગ િાતાસ છે. દરેક જણ જાણે છે તે ફરી િગોળિાની જરૂર નથી. પહલેાાં તેઓ શીિિા માટે 
એકઠા થયા હતા; હિે તેઓ ડોળ કરે છે કે આ પ્રકારનુાં જીિન યોગ્ય કૃપા અને ન્યાયીપણા માટે 
સ્થાપિામાાં આવ્યુાં છે. આના કરતાાં પણ િધ,ુ તઓે ઉપદેશ આપે છે કે ત ેસાંપણૂસતાની ક્સ્થવત છે અન ે
તેઓ તેન ે જીિનના બધા દૈિી વનયમોથી િધ ુ માાંને છે. અમે આ બાબતોને દ્વરે્પણૂસ રીતે કે કાંઇક 
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અવતશયોક્તત કયાસ વિના કહીએ છીએ, જેથી આ મદુ્દા પર અમારા વશક્ષકોના વસદ્ધાાંતને િધ ુસારી રીતે 
સમજી શકાય. 

પ્રથમ, લગ્ન કરનારાઓ વિશે, અમે તેિા બધા પરુુર્ોને શીિિીએ છીએ કે જે રહ્મચારી જીિન માટે 
યોગ્ય ન હોય તો લગ્ન કરિાની છૂટ છે કારણ કે વ્રત ભગિાનના અધ્યાય અને આદેશોને નકારી શકે 
નહીં. પરાંત,ુ 1 કોરીંથીઅંસ  7:2 મજુબ: “વ્યખ્રભચારથી બચિા માટે, દરેક માણસે તેની પોતાની પત્ની 
રાિિી જોઈએ.” કે જે િાલી ભગિાન નો આદેશ જ નહીં પણ, ભગિાનની સનૃ્ષ્ટ અને અધ્યાય પણ છે, 
જે ઈશ્વરના એકલા કામ દ્વારા બાકાત રાિિામાાં આવ્યા નથી તેને લગ્ન કરિા દબાણ કરે છે, જેમ કે 
2:18 ટેતસ્ટ ગેન મજુબ: "માણસ એકલો હોિો એ સારુાં નથી." તેથી ભગિાનના આદેશો અને અધ્યાયનુાં 
પાલન કરવુાં એ પાપ નથી. 

આ અંગ ેકોઈને િાાંધો શુાં હોય શકે? તઓેને વ્રતની જિાબદારી નુાં ગમે તેટલુાં ગૌરિ લેિા દો, પરાંત ુ
તેઓ કોઈ વ્રત થી ભગિાનના આદેશોને રદ કરી શકશે નહીં! વનયમો શીિિે છે કે દરેક વ્રતમાાં શ્રેષ્ઠનો 
અવધકાર બાકાત છે અને ત ેવ્રત પોપના વનણસય સામે બાંધનકતાસ નથી; તેથી ઓછા, આ વ્રત બાંધનકતાસ 
છે, xજે ભગિાનના આદેશો વિરુદ્ધ છે. 

હિ,ે જો કોઈ પણ કારણસર વ્રતની જિાબદારી બદલી શકી ન હોય, તો રોમન પોન્ન્ટફ્સ ે ક્યારેય 
“માણસને કોઈ ફરજ કે જે સાંપણૂસ દૈિી છે તેને રદ કરિાનો કોઈ અવધકાર નથી” નુાં વિતરણ ન કયુું હોત. 
પરાંત ુ રોમન પોન્ન્ટફ્સે સમજદારીથી વનણસય કયો છે કે આ જિાબદારીમાાં નબળાઇ નુાં અિલોકન 
કરિામાાં આિે છે, અને તેથી આપણે િાાંચ્યુાં છે કે ઘણી િિત તેઓએ વ્રત છોડી દીધાાં છે. એરાગોનનો 
રાજા જેને આશ્રમ થી પાછો બોલાિિામાાં આવ્યો હતો તે કેસ જાણીતો છે, અને આપણા પોતાના 
સમયમાાં પણ એિા દાિલા છે. તેથી જો અસ્થાયી ટહતોને સરુખ્રક્ષત રાિિા માટે વિતરણો આપિી શક્ય 
છે, તો તે આત્માઓની તકલીફને લીધે તે આપવુાં િધ ુયોગ્ય છે. 

બીજા સ્થાન,ે જ્યારે અમારા વિરોધીઓ વ્રતની જિાબદારી અથિા અસરન ેઅવતશયોક્તત કેમ કરે છે, 
જ્યારે તે જ સમયે, તેમની પાસ ેવ્રતની પ્રકૃવત વિશે કહિેા માટે કાંઇ જ નથી, ત ેકાંઈક શક્ય પર હોવુાં 
જોઈએ, તે સ્િૈધ્ચ્છક કરવુાં જોઈએ, અને તે સ્િેચ્છાએ અને ઇરાદાપિૂસક હાથ ધરે છે? પરાંત ુદરેક વ્યક્તત 
જાણે છે કે માણસ ક્યા હદ સધુી પવિત્રતા માટે સક્ષમ છે. અને કેટલા ઓછા લોકો છે જેમણે સ્િેચ્છાએ 
અને ઇરાદાપિૂસક વ્રત લીધા છે! છોકરીઓ અને છોકરાઓ, તઓે ન્યાય કરિામાાં સમથસ થાય તે પહલેાાં 
જ, તેમને કેટલીકિાર વ્રત લેિા માટે મનાિીને ફરજ પાડિામાાં આિ ેછે. તેથી જિાબદારી માટે આટલો 
સખતપણે આગ્રહ કરિો એ યોગ્ય નથી, કારણ કે બધા એ બાબત થી સાંમત છે કે તે, જો કોઈ પણ તેન ે
સાંમવત અને યોગ્ય વિચાર વિમશસ કયાસ વિના બનાિે તો તે કોઈ પણ વ્રતની પ્રકૃવતની વિરુદ્ધ છે. 

પાંદર િર્સની િય પિેૂ કરિામાાં આિેલ વ્રતોને મોટાભાગના પ્રમાણભતૂ કાયદાઓ મતુત કરે છે, કારણ કે 
તે િય પહલેાાં, તેઓ કોઈ વનણસય ને લેિા માટે પરૂતા વનણાસયાત્મક હોય તેવુાં લાગતુાં નથી, જે તેમના 
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બાકીના જીિનને અસર કરે છે. અન્ય વનયમ, જે પરુુર્ોની નબળાઇને િધ ુછૂટ આપે છે, તેમાાં થોડા િધ ુ
િર્ોનો ઉમેરો કરે છે; તે અિાર િર્સની પહલેાાં વ્રત કરિાથી મનાઈ કરે છે. પરાંત ુઆ બે વનયાંમાાંથી 
આપણે કયા નુાં પાલન કરીશુાં? િધારે બહુમતી પાસે આશ્રમો છોડિાનો બહાનુાં છે કારણ કે આ આયમુાાં 
પહોંચતા પહલેા મોટાભાગના લોકોએ તેમનાાં વ્રત લીધાાં હતાાં. 

અંત,ે િચનો ભાંગ થિા ની બાબતો માાં ઠપકો આપી શકે તેિા સાંજોગોમાાં પણ, આિા વ્યક્તતઓના લગ્ન 
નુાં વિસિન થવુાં જોઈએ તેવુાં તરત જ સીધી રીતે અનસુરાત ુાં નથી. જેમની સિા થોડુાં િજન ધરાિે છે, 
પછી ભલ ેબીજા માણસો જુદા જુદા વિચાર કરે તો પણ ઓગન્સ્ટન નકારે છે કે તેઓનનુાં કતસવ્ય નુાં 
વિસિન થવુાં જોઈએ, (ઓગન્સ્ટન, 27 પ્રશ્નો 1. અધ્યાય, નન્પ્ટયારમ).  

પરાંત,ુ લગ્ન વિશ ેભગિાનના આદેશો મોટાભાગના લોકોને તેમના વ્રતોમાાંથી મકુ્તત આપતા હોય તેમ 
લાગે છે, તેમ છતાાં, અમારા વશક્ષકો વ્રતને લગતી બીજી દલીલ રજૂ કરે છે, તે બતાિિા માટે કે તઓે 
વ્યથસ છે. ઈશ્વરની દરેક સિેા માટે, ભગિાનના આદેશ વિના ન્યાયીપણા અને કૃપાની યોગ્યતા માટે 
પસાંદ કરાયેલ માણસો, દુષ્ટ છે, કેમ કે ખ્રિસ્ત મેથ્ય ુ 15:9 માાં કહ ે છે: “શુાં તેઓ વ્યથસ માણસોના 
આદેશોથી મારી પજૂા કરે છે.” અને પોલ દરેક જગ્યાએ શીિિે છે કે ન્યાયીપણુાં આપણા પોતાના પાલન 
અને પજૂાના કાયોથી લેિા જોઈએ નહીં, એ માણસો દ્વારા ઘડિામાાં આિી છે, પરાંત ુ તે વિશ્વાસ દ્વારા 
આિે છે જેઓ માને છે કે તઓેને ખ્રિસ્તના હતેથુી કૃપા માાં ભગિાન પ્રાપ્ત થાય છે. 

જોકે સાધઓુએ સ્પષ્ટપણ ેશીિવ્યુાં કે માનિસજિત વિવધઓ પાપો માટે સાંતોર્, યોગ્ય કૃપા અને ન્યાય 
કરાિે છે. ચોક્કસ આ ફતત ખ્રિસ્તના મટહમાથી વિમિુ થાય છે, અને વિશ્વાસના ન્યાયીપણાને અસ્પષ્ટ 
કરે છે અને નકારે છે? તેથી તે અનસુરે છે કે, આ વ્રતો જે સામાન્ય હતા ત ેપજૂાના અપવિત્ર સ્િરૂપો 
હતા, અને ત ેકારણોસર ત ેરદબાતલ છે. ત ેભગિાનના આદેશો ની વિરુદ્ધ લેિામાાં આિેલા દુષ્ટ વ્રત 
માટે માન્ય નથી; વનયમ પ્રમાણે કોઈ વ્રત માટે અન્યાયનુાં બાંધન ન હોવુાં જોઈએ. 

પોલ ગલાતીઅંસ 5:4 માાં કહ ેછે,: “ખ્રિસ્ત તમારા માટે કોઈ અસરકારક બનસે નહીં, તમે કાયદા દ્વારા 
ન્યાયી છો; તમે કૃપાથી પતન પામ્યા છો. ”તેથી, તેમના વ્રત દ્વારા ન્યાયી બનિા માાંગતા લોકો માટે 
પણ, ખ્રિસ્ત કોઈ અસર કરનાર નથી, અને તેઓ કૃપાથી િસી જાય છે. જેઓએ વ્રતને ન્યાયી ઠેરિિાનુાં 
કારણ આપ્યુાં છે તે તેમના પોતાના કાયોને કાંઈક એવુાં આભારી માાંન ેછે જે ખ્રિસ્તના મટહમાને યોગ્ય રીતે 
અનસુરે છે. 

િરેિર, કોઈ પણ નામાંજૂર કરી શકે નહીં કે સાધઓુએ શીિવ્યુાં છે કે, તેમના વ્રત અન્ર વિવધઓ દ્વારા, 
તેઓને ન્યાયી ઠેરિિામાાં આવ્યા હતા, અને પાપોની માફીની યોગ્યતા હતી. તે ઉપરાાંત, તેઓએ પણ 
િધ ુહાસ્યાસ્પદ દાિાઓની શોધ કરી અને કહ્ુાં કે તેઓ તેમના કાયો અન્ય લોકો સાથે િેંચી શકે છે. જો 
આપણે આ નબળાઇ પર દલીલ કરિી અને આ બાબતોનો વિસ્તતૃ કરિા માાંગતા હોય, તો આપણ ે
ઘણી િધ ુિસ્તઓુ ભેગી કરી શકીએ જે સાધઓુ પોત ેને પણ શરમજનક બનાિે! આનાથી ઉપર અન ે
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તેઓએ લોકોને સમજાવ્યુાં કે પરુુર્ો દ્વારા ઘડિામાાં આિેલા સાંસ્કારો ખ્રિસ્તી ની પણૂસતાની ક્સ્થવત છે. શુાં 
આ કામોને સમથસન આપિાનુાં કારણ નથી? ચચસમાાં આ એક નાનો કૌભાાંડ નથી; તેઓ લોકોન ે
ભગિાનના આદેશો વિના, તેઓ પરુુર્ો દ્વારા બનાિિામાાં આિેલી સેિા આપે છે, અને તેઓ શીિિે છે 
કે આિી સેિા પરુુર્ોને ન્યાયી ઠેરિે છે. વિશ્વાસના ન્યાયીપણા માટે ચચસમાાં અન્ય કાંઈપણ કરતાાં િધારે 
શીિિવુાં જોઈએ. પરાંત ુ આ અસ્પષ્ટ છે, જ્યારે તે અદ્ભુત દેિદૂત, ગરીબી, નમ્રતા અન ે રહ્મચયસનો 
પ્રદશસન ના સ્િરૂપો પરુુર્ોની નજર સમક્ષ મકૂિામાાં આિે છે. 

 

િળી, પરુુર્ો જ્યારે સાાંભળે છે કે ફતત સાધઓુ પણૂસતાની ક્સ્થવતમાાં છે ત્યારે ભગિાનના ઉપદેશો અને 
ભગિાનની સાચી સેિાને અસ્પષ્ટ કરિામાાં આિે છે. ખ્રિસ્તી સાંપણૂસતા માટે હૃદયથી ભગિાનથી ડરવુાં 
છે, અને તેમ છતાાં, ખ્રિસ્તના િાતર વિશ્વાસ રાિિો કે આપણી પાસ ેસમાધાન કરનાર ભગિાન છે; 
પછી ભગિાનને પછૂવુાં, અને િાતરીપિૂસકની અપેક્ષા રાિિી કે તે અમારી પટરક્સ્થવત મજુબ, આપણ ેજે 
કરિાની જરૂર છે તે કરિામાાં મદદ કરશે; અને તે દરવમયાન, સારા બાહ્ય કાયોમાાં મહનેત ુાં બનવુાં અને 
આપણા પટરક્સ્થવતની માિજત કરિી. સાચી પણૂસતા અને ભગિાનની સાચી સેિા આ બાબતોમાાં 
સમાવિષ્ટ છે. તેમાાં રહ્મચયસ, અથિા ભીિ માાંગિામાાં, અથિા અધમ િસ્ત્રોનો સમાિેશ થતો નથી. પરાંત ુ
લોકો સાધ ુજીિનની િોટી પ્રશાંસાથી ઘણા હાવનકારક અખ્રભપ્રાય ની કર્લપના કરે છે. તઓે રહ્મચયસના 
ઉપરના િિાણ કરતા સાાંભળે છે; તેથી, તઓે તમેના અંતઃકરણ ના ગનુા સાથે તેમના લગ્ન જીિન જીિ ે
છે. તેઓ સાાંભળે છે કે માત્ર ખ્રભિારી સાંપણૂસ છે; તથેી, તેઓ તેમની સાંપવિ રાિે છે અને તેમના 
અંતઃકરણ માાં ગનુા સાથે વ્યિસાય કરે છે. તેઓ સાાંભળે છે કે બદલો ન લેિાની સલાહ ધમસ ના ઉપદેશ 
આપનાર ની છે; તેથી, તેમાાંથી કેટલાક લોકો િાનગી જીિનના બદલો લેિાથી ડરતા નથી, કારણ કે 
તેઓ સાાંભળે છે કે તે સલાહ છે, આદેશ  નહીં. અન્ય લોકો માને છે કે ખ્રિસ્તી યોગ્ય રીતે વસવિલ હોદ્દો 
રાિી શકતો નથી અથિા ન્યાયાધીશ બની શકતો નથી. 

એિા પરુુર્ોના નોંધનીય ઉદાહરણો છે જેમણે લગ્ન અને પ્રજા-સમસ્ત િહીિટનો ત્યાગ કયો અન ે
મઠોમાાં પોતાને છપાિી દીધા. તેઓએ આને ‘દુવનયાથી ભાગીને’ અને ‘એક પ્રકારનુાં જીિન મેળિવુાં જે 
ભગિાનને િધ ુપ્રસન્ન કરે તેવુાં’ કહતેા. પરાંત ુતેઓએ જોયુાં ન હત ુાં કે આપણ ેતે આદેશોમાાં ભગિાનનીની 
સેિા કરિી જોઈએ, જે તેમણે પોતે આપ્યા છે, માણસો દ્વારા ઘડેલા આદેશોમાાં ઉપર નહીં. સારા અને 
સાંપણૂસ પ્રકારનુાં જીિન તે છે કે જેમાાં ભગિાનની આદેશો હોય. પરુુર્ોને આ બાબતો વિશે ચેતિણી 
આપિી જરૂરી છે. 

આ સમય પહલેાાં પણ, ગસેસન સાધઓુની આ ભલૂને સાંપણૂસતાને લગતા ઠપકાઓ આપે છે, અને ત ે
જુબાની આપે છે કે પોતાના જ સમયમાાં તે એક નિી િાત હતી કે સાધ ુજીિન સાંપણૂસતાની ક્સ્થવત છે. 
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વ્રત ઘણા દુષ્ટ માંતવ્યો સાથે જોડાયેલા છે: તેઓ ન્યાયી ઠેરિે છે કે તેઓ ખ્રિસ્તી સાંપણૂસતા બનાિે છે, 
તેઓ સલાહ અન ેઆદેશો ધરાિે છે, કે તેમની દબદબા િાળા કામો છે. આ બધી બાબતો, કારણ કે જ્યાાં 
સધુી તે િોટા અને િાલી દાિાઓ છે, તે વ્રતને રદબાતલ કરે છે. 

લેખ XXVIII: સાપં્રદાવયક શક્ક્ત પર 
ધમાસધ્યશની શક્તત વિશ ેમોટા મતભેદ છે. આમાાં, કેટલાકએ ચચસની શક્તત અન ેતલિારની શક્તતન ે
અયોગ્યરૂપે વમવશ્રત કરી છે. અને આ મ ૂાંઝિણથી ખબૂ જ મહાન યદુ્ધો અને ધાાંધલ આિી છે. દરવમયાન, 
પોન્ન્ટફ્સ કીઝની શક્તત પર આધાર રાિતા, કેસોની અનામત અને વનદસય પિૂસ સાંદેશાવ્યિહાર સાથે 
નિા સાંસ્કારો અને બોજારૂપ અંત:કરણની સ્થાપના કરી એટલુાંજ નહીં પરાંત ુઆ વિશ્વના સામ્રાજ્યોને 
સ્થાનાાંતટરત કરિા અને સમ્રાટ પાસેથી સામ્રાજ્ય લેિાનો પ્રયાસ પણ કયો. સવુશખ્રક્ષત અને ધાવમિક 
માણસોએ ચચસમાાં લાાંબા સમયથી આ િોટો ઠપકો આપ્યો છે. તેથી પરુુર્ોના અંત:કરણ માટે અમારા 
વશક્ષકોને, ચચસની શક્તત અને તલિારની શક્તત િચ્ચનેો તફાિત બતાિિાની ફરજ પડી હતી. અન ે
અમે શીિવ્યુાં કે ભગિાનની આદેશો મજુબ આપણે તે દરેકનુાં સન્માન અને આદર કરિો જોઈએ, જાણ ેકે 
તે પથૃ્િી પર ભગિાનનો સિોિમ આશીિાસદ છે. 

તેમ છતાાં, આ, અમારુાં અખ્રભપ્રાય છે: કે કી ની શક્તત, અથિા ધમાસધ્યશની શક્તત, સિુાતાસ મજુબ, 
ભગિાનની શક્તત અથિા આદેશ છે, સિુાતાસનો ઉપદેશ આપિા માટે; પાપો માફ કરિા અને જાળિિા, 
અને સાંસ્કારોનુાં સાંચાલન કરિા માટે. કેમ કે આ આદેશથી ખ્રિસ્ત પોતાના પે્રટરતોને, જ્હોન 20:21-23 માાં 
મોકલે છે: “જેમ જેમ મારા વપતાએ મન ેમોકર્લયો છે, તેમ જ હુાં તમને મોકલીશ. પવિત્ર આત્મા પ્રાપ્ત 
કરો. જો તમે કોઈના પાપો માફ કરો છો, તો તઓેન ેમાફ કરિામાાં આિે છે; જો તમે કોઈના પાપો 
જાળિી રાિો છો, તો તે જાળિિામાાં આિે છે. ”અને માકસ 16:15: માાં:" દરેક પ્રાણીને સિુાતાસનો ઉપદેશ 
આપો. " 

પરુુર્ો આ શક્તતનો ઉપયોગ ફતત સિુાતાસને શીિિી અથિા ઉપદેશ આપીને અને સાંસ્કારના સાંચાલન 
દ્વારા, ઘણા લોકો અથિા વ્યક્તતઓને તેમના કહિેા મજુબ કરે છે. આ માટે, તઓે શારીટરક નહીં, પણ 
શાશ્વત િસ્તઓુ, જેમ કે શાશ્વત ન્યાયીપણા, પવિત્ર આત્મા અને શાશ્વત જીિન આપે છે. રોમઅંસ 1:16: 
માાં પૉલે કહ્ુાં તેમ, શબ્દો અને સાંસ્કારોના માંત્રાલય વસિાય કોઈ પણ આ િસ્ત ુ મેળિી શકશે નહીં: 
"સિુાતાસ ભગિાનની શક્તત છે જે માને છે તે દરેકને મકુ્તત મળે છે." તેથી, ચચસ શાશ્વત િસ્તઓુ આપે 
છે, અને ફતત શબ્દના માંત્રાલય દ્વારા તનેો ઉપયોગ કરિામાાં આિ ે છે, ગીત ગાિાની કળા વસિાય 
નાગટરક સરકારમાાં કોય દિલ કરતુાં નથી. નાગટરક સરકાર અને સિુાતાસ માટે વિવિધ િસ્તઓુ સાથ ે
વ્યિહાર કરે છે. નાગટરક શાસકો ટદમાગનો નહીં, પરાંત ુદેહ અને શારીટરક ચીજોની સ્પષ્ટ ઇજાઓ સામે 
રક્ષણ આપ ેછે, અને તેઓ નાગટરક ન્યાય અને શાાંવત જાળિિા માટે પરુુર્ોને તલિાર અને શારીટરક 
સજાઓથી રોકે છે. 
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તેથી આપણે ચચસ અને રાજ્યની અવધકારઓનુાં વમશ્રણ ન કરવુાં જોઈએ. સિુાતાસ શીિિિા અને 
સાંસ્કારોનુાં સાંચાલન કરિા ચચસના અવધકારોનો પોતાનો આદેશ છે. તનેે બીજા કોય નુાં કાયાસલય ન 
બનિા દઈએ; ત ેઆ વિશ્વના સામ્રાજ્યો સ્થાનાાંતટરત ન થિા દો; તેને ન્યાયાધીશ ના કાયદાને રદ ન 
કરિા દો; તેન ેકાયદેસરની આજ્ઞાપાલનન ેનાબદૂ ન કરિા દો; તેને નાગટરક િટહુકમો અથિા કરારો 
અંગેના ચકુાદાઓમાાં દિલ ન થિા દેિા જોઈએ, અન ેપ્રજા-સમસ્ત સ્િરૂપ અંગેના ન્યાયાધીશન ેકાયદા 
સખૂ્રચત કરિા ન દેિા જોઈએ. જ્હોન 18:36 માાં, ખ્રિસ્ત કહ ે છે તેમ: "મારુાં રાજ્ય આ જગતનુાં નથી"; 
અને ર્લયકુ 12:14 માાં: " મને તમારા ઉપર ન્યાયાધીશ અથિા ભાગાકાર કરનાર કોણે બનાવ્યો? 
"ટફખ્રલપીયન્સ 3:20 માાં પણ પૉલ ેકહ્ુાં: “આપણી નાગટરકતા સ્િગસમાાં છે”; અન ે2 કોરીંથીઅંસ 10:4 માાં: 
"આપણા યદુ્ધના હવથયારો પ્રાણઘાતક નથી, પરાંત ુ ભગિાન દ્વારા કર્લપનાઓને કાિી નાિિા માટે 
શક્તતશાળી છે." 

આ રીતે, અમારા વશક્ષકો દરેક અવધકારોની ફરજોમાાં ભેદ પાડે છે અને ભગિાને આપેલ ભેટ અને 
આશીિાસદ તરીકે દરેકને સન્માવનત કરિા અને માન્યતા આપિાનો આદેશ આપ ેછે. 

જો કોઈ પણ ધમાસધ્યશ પાસે તલિારનો અવધકાર હોય, તો ત ેધમાસધ્યશ પાસ ેતે સિુાતાસના આદેશ 
દ્વારા નહીં, પરાંત ુમાનિાવધકાર દ્વારા, રાજાઓ અને સમ્રાટો પાસેથી તેમના કામચલાઉ માલના નાગટરક 
િહીિટ માટે મેળવ્યા હતા. જો કે, આ એક કાયસ છે જે સિુાતાસના માંત્રાલયથી અલગ છે. 

 

તેથી, જ્યારે આપણ ે ધમાસધ્યશના અવધકારક્ષેત્ર વિશેના પ્રશ્નને ધ્યાનમાાં લઈએ છીએ, ત્યારે આપણ ે
નાગટરક અવધકારને સાાંપ્રદાવયક અવધકારક્ષેત્રથી અલગ પાડિો જોઈએ. ફરીથી, સિુાતાસ અનસુાર, 
અથિા 'દૈિી હક દ્વારા', જેમ તેઓ કહ ેછે, કોઈ અવધકારક્ષેત્ર ધમાસધ્યશની જેમ ધમાસધ્યશ તરીકે નથી, 
એટલે કે, જેમની પાસે શબ્દ અને સાંસ્કારોનુાં માંત્રાલય સોંપિામાાં આવ્યુાં છે, વસિાય કે પાપો માફ કરિા, 
અને તે જ રીતે વસદ્ધાાંતનો ન્યાય કરિા, સિુાતાસના વિરોધી છે તે વશક્ષણને નકારી કાિિા, જેની દુષ્ટતા 
જાણીતી છે તેિા દુષ્ટ માણસોની માંડળમાાંથી ચચસને બાકાત રાિવુાં, અને આ બધુાં માનિ બળ દ્વારા નહીં, 
પણ શબ્દ દ્વારા કરવુાં. અહીં ચચોએ આિશ્યકપણે અને દૈિી હકથી તેમનુાં પાલન કરવુાં જોઈએ, લકુ 
10:16 મજુબ: "જે તમને સાાંભળે છે તે મને સાાંભળે છે." પરાંત ુજ્યારે તેઓ સિુાતાસની વિરુદ્ધ કાંઈપણ 
શીિિે છે અથિા સ્થાપના કરે છે, ત્યારે માંડળોએ ભગિાનનો આદેશ છે કે જે તેમના  આદેશો ને 
પ્રવતબાંવધત કરે છે, મેથ્ય ુ7:15 માાં: "િોટા પ્રબોધકોથી સાિચેત રહો." અને ગલાતીયન્સ 1:8 માાં "જો 
સ્િગસમાાંથી કોઈ દેિદૂત અન્ય કોઈ સિુાતાસનો ઉપદેશ આપે તો પણ તેને શ્રાપ આપિામાાં આિે." અને 
2 કોરીંથીઅંસ 13:8, 10: માાં “આપણે સત્યની વિરુદ્ધ કશુાં જ કરી શકતા નથી, પરાંત ુસત્ય માટે.” અને: 
“પ્રભએુ મને શક્તત આપી છે, વિનાશન ેનહીં.” તેથી, પણ, પ્રમાણભતૂ કાયદા ના આદેશ (II. પ્રશ્ન. VII). 
પ્રકરણ, સેકેડો્સ અને પ્રકરણ, ઓવ્સ). અને ઓગન્સ્ટન લિે છે (કોન્રા પેટીખ્રલયાની એપીવપસ્ટોલમ): 
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"કેથોખ્રલક ધમાસધ્યશ ને તેઓ િોટા હોિાનુાં માને તો પણ તેઓને આધીન રહવેુાં જોઈએ નહીં, અથિા 
ભગિાનના આધ્યાજત્મક શાસ્ત્રો વિરુદ્ધ કાંઈપણ રાિવુાં જોઈએ નહીં." 

જો તેમની પાસે કોઈ અન્ય શક્તત અથિા અવધકારક્ષતે્ર હોય, તો અમકુ કેસોની સનુાિણી અને ન્યાય 
કરિામાાં, લગ્ન અથિા દસમા ભાગ જેિા, તેમની પાસ ેતે માનિ અવધકાર દ્વારા છે. આિા ટકસ્સાઓમાાં, 
જ્યારે સામાન્ય લોકો વનષ્ફળ જાય છે, ત્યારે રાજકુમારો તેમની ઇચ્છાથી વિરુદ્ધ પણ શાાંવત જાળિિા માટે 
તેમના પ્રજાને ન્યાય આપિા માટે બાંધાયેલા હોય છે. 

 

તદુપરાાંત, ચચસમાાં ધમાસધ્યશો અથિા પાદરીઓને સમારાંભો રજૂ કરિાનો અન ેિોરાક, પવિત્ર-ટદિસો, 
અને પ્રધાનોના હુકમો અથિા આદેશો વિશેના કાયદા સ્થાવપત કરિાનો અવધકાર છે કે નહીં તે વિિાટદત 
છે. જે લોકો દાિો કરે છે કે ધમાસધ્યશ પાસે આ અવધકાર છે તે જ્હોન 16:12-13 ની જુબાનીનો સાંદભસ 
આપે છે: “તમને કહિેાની મારી પાસે હજી ઘણી િસ્તઓુ છે, પરાંત ુતમે હિે તે સહન કરી શકતા નથી. 
તેમ છતાાં, જ્યારે તે, સત્યનો આત્મા આિે છે, ત્યારે તે તમને બધા સત્યમાાં માગસદશસન આપશે. ”તેઓ 
પે્રટરતોનાાં કૃત્યો 15:20 માાં પ્રેટરતોનાાં ઉદાહરણનો પણ ઉર્લલિે કરે છે, જેમણ ેલોહી અને ગળુાં માાંસ્યુાં થી 
દૂર રહિેાનો નો આદેશ પણ આપ્યો હતો. તઓે વિશ્રામિારનો સાંદભસ આપે છે, જેને ડેકોલોગથી વિરુદ્ધ, 
ભગિાનના ટદિસમાાં બદલિામાાં આવ્યો હતો, તેથી લાગ ે છે. વિશ્રામિાર બદલિાના દાિલા કરતાાં 
િધ ુ કાય પણ નથી. તેઓ કહ ે છે, ચચસનો અવધકાર છે, કારણ કે ત ે દસ આદેશોમાાંથી એક સાથ ે
વ્યિક્સ્થત થઈ ગયો છે! 

પરાંત ુઆ સિાલ પર, જેમ આપણે ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે, અમારા લોકો શીિિ ેછે કે ધમાસધ્યશ પાસ ે
સિુાતાસ સામે કાંઈપણ હુકમ કરિાની શક્તત નથી. પ્રમાણભતૂ કાયદા સમાન િસ્ત ુશીિિે છે (વિવશષ્ટતા 
9).  તદુપરાાંત, આ આપણને પરાંપરાઓનુાં પાલન કરિા, પાપો પર સાંતોર્ બનાિિા, અથિા કૃપા અને 
ન્યાયીપણાને યોગ્ય બનાિિા શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ છે. જ્યારે આપણે આિા પાલન દ્વારા યોગ્યતા લાિિાનો 
પ્રયત્ન કરીએ છીએ ત્યારે આપણે ખ્રિસ્તની ગણુિિાના મટહમાથી દૂર થઈએ છીએ. સ્પષ્ટપણે, જોકે, 
ચચસમાાં પરાંપરાઓ ના આ માંતવ્યને કારણે લગભગ અનાંત ગણુાકાર થઈ ગયા છે, જ્યારે તે જ સમયે, 
વિશ્વાસ વિશેની ઉપદેશ અને વિશ્વાસના ન્યાયીપણાન ે દબાિિામાાં આવ્યા છે. આથી જ તેઓએ િધ ુ
તહિેારના ટદિસો અને તહિેારો કયાસ, ઉપિાસના ટદિસો વનધાસટરત કયાસ, સાંતોના સન્માનમાાં નિી 
વિવધઓ અને સેિાઓ શરૂ કરી કારણ કે આ પ્રકારની બાબતોના લેિકોનુાં માનવુાં હત ુાં કે આ કાયો દ્વારા 
તેઓ યોગ્ય કૃપાળુ છે. આ રીતે, ભતૂકાળમાાં, તપસ્યા સાથે સાંબાંવધત વનયમો નો ગણુાકાર થતો હતો; 
અને અમે હજી પણ સાંતોર્માાં આના વનશાનો જોઈ શકીએ છીએ. 

તેિી જ રીતે, પરાંપરાઓના લેિકો ભગિાનના આદેશ નો વિરોધ કરે છે, જ્યારે તેઓ િોરાક, ટદિસો 
અને આિી િસ્તઓુ માટે પાપ કરે છે અને કાયદાની ગલુામી સાથે ચચસને બોજો આપે છે, જાણ ેભગિાન 
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પ્રેટરતો અને ધમાસધ્યશને લેવિટીકલ સેિા જેવ ુ કાંઈક ખ્રિસ્તીઓ યોગ્ય ઠેરિિા માટે સ્થાવપત કરિા 
આદેશ આપ ે છે. તેમાાંના કેટલાક માટે આમ લિવુાં, અને કેટલાક પગલામાાં પોન્ન્ટફ્સ એ મોસેસના 
વનયમના ઉદાહરણ દ્વારા ગરેમાગે દોયાસ હોિાનુાં લાગ ેછે. અહીંથી તે બોજો આિે છે: કે તે ભયાંકર પાપ 
છે, પવિત્ર-ટદિસોમાાં જાતે મજૂરી કરિી, બીજાનો ગનુો કયાસ વિના પણ; કે પ્રમાખ્રણક કલાકો ન રાિિી 
એ જીિલણે પાપ છે; કે અમકુ િોરાક અંત:કરણને અશદુ્ધ કરે છે; ઉપિાસ એ એિા કાયો છે જે 
ભગિાનને ખશુ કરે છે; અનામત કેસમાાં કરેલા પાપને માફ કરી શકાય નહીં વસિાય કે જેણે તેને 
અનામત રાખયુાં છે તેના અવધકાર વસિાય વનયમો પોત ેપણ અપરાધન ેબચાિિા વિશ ેબોલતા નથી, 
પરાંત ુસાાંપ્રદાવયક દાંડ અનામત રાિિા વિશે બોલે છે. 

ધમાસધ્યશ ન ેઅંત:કરણની લાગણી માટે ચચસ પર આ પરાંપરાઓ મકૂિાનો અવધકાર જ્યાાંથી મળે છે, 
જ્યારે પીટર, કૃત્યો 15:10 માાં, વશષ્યોની ગળા પર જુલ મકૂિાની મનાઈ ફરમાિે છે; અન ે પૉલે 2 
કોરીંથીઅંસ  13:10 માાં કહ્ુાં,, તેન ેઆપેલી શક્તત વિનાશની નહીં, સધુારણાની હતી? તેથી, શા માટે 
તેઓ આ પરાંપરાઓ દ્વારા પાપોમાાં િધારો કરે છે? 

પરાંત ુ ત્યાાં સ્પષ્ટ પરુાિાઓ છે કે આિી પરાંપરાઓ બનાિિા પર પ્રવતબાંધ છે, તેમછતાાં ભલે તઓેએ 
કૃપા પ્રાપ્ત કરી હોય અથિા મકુ્તત માટે જરૂરી હોય. પૉલ કહ ેછે, કોલોસીઅંસ 2:16, 20-23 માાં: “તેથી 
કોઈ તમને ભોજન કે પીણામાાં, કે તહિેાર, નિા ચાંદ્ર અથિા વિશ્રામટદન વિશ ેતમારા પ્રત્યે વિચાર ન 
કરે. … તેથી, જો તમે વિશ્વના મળૂ વસદ્ધાાંતોથી ખ્રિસ્ત સાથે મતૃ્ય ુપામ્યા છો, તો, કેમ કે, વિશ્વમાાં રહતેા 
હોિા છતાાં, તમે વનયમનોની આધીન છો - "સ્પશસ કરશો નહીં, સ્િાદ ન લો, સાંભાળશો નહીં," જે બધી 
બાબતોની ખ્રચિંતા કરે છે. પરુુર્ોના આદેશો અને વસદ્ધાાંતો અનસુાર - જેનો ઉપયોગ કરીને નાશ થાય છે? 
આ િસ્તઓુમાાં િાલી ડહાપણનો દેિાિ છે ”. ટાઇટસ 1:14 માાં પણ તેમણે પરાંપરાઓ “યહદૂીઓની 
કથાઓ અને સત્યથી િળેલા માણસોના આદેશોનુાં ધ્યાન રાિશો નહીં.” પર ખરુ્લલઆેમ પ્રવતબાંધ મકૂ્યો 
છે.  

અને ખ્રિસ્ત, મેથ્ય ુ15:14,13 માાં, જેને પરાંપરાઓની જરૂર છે તેના વિશે કહ ેછે: “તેમને એકલા છોડી દો; 
તેઓ અંધ લોકોના અંધ નતેાઓ છે ”; અને તમેણ ેઆ પ્રકારની ઉપાસનાઓને નકારી છે: "મારા સ્િગીય 
વપતાએ જે રોપ્યુાં નથી તે જડમળૂથી કાિી નાિિામાાં આિશે." 

જો ધમાસધ્યશને અનાંત પરાંપરાઓ સાથે ચચો પર બોજો મકૂિાનો અને અંતરાત્માને લગાિિાનો 
અવધકાર છે, તો શા માટે શાસ્ત્ર િારાંિાર પરાંપરાઓ બનાિિા અને સાાંભળિાની પ્રવતબાંધ છે? ત ે 1 
તીમોથી 4:1 માાં શા માટે તેમને "રાક્ષસોના ઉપદેશો" કહ ેછે? શુાં પવિત્ર આત્માએ અમને આ બાબતો 
વિશે અગાઉથી ચેતિણી વ્યથસનમાાં આપી છે? 

તેથી, િટહુકમો સિુાતાસનો વિરોધ કરે છે, જ્યારે તેઓની જરૂટરયાત હોય તે રીતે તેઓની સ્થાપના 
કરિામાાં આિે છે, અથિા તે વિચાર સાથે કે તેઓ કૃપાને યોગ્ય છે, તે અનસુરે છે કે ધમાસધ્યશને માંજૂરી 
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નથી અથિા આિી સેિાઓની જરૂર નથી. ચચોમાાં ખ્રિસ્તી સ્િતાંત્રતાના વસદ્ધાાંતને સાચિિો જરૂરી છે, 
એટલે કે કાયદાના બાંધનને ન્યાયી ઠેરિિા જરૂરી નથી, કેમ કે ત ે ગલાતીઅંસ 5:1  માાં લખયુાં છે: 
“ફરીથી ગલુામીના જુિાલમાાં ફસાઇ ન જાઓ. ”સિુાતાસના મખુય લિેને સાચિિો જરૂરી છે, એટલે કે, 
આપણ ે ખ્રિસ્તમાાં વિશ્વાસ દ્વારા મતુતપણે કૃપા પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, અને નહીં કે અમકુ પાલન અથિા 
પજૂા-પ્રાથસના કે જે માણસો દ્વારા ઘડિામાાં આવ્યા છે.  

તો પછી, આપણે ભગિાનના ટદિસ અને ભગિાનના ઘરમાાં સમાન ટરિાજો વિશે શુાં વિચારવુાં જોઈએ? 
આ સિાલનો, અમ ે જિાબ આપીએ છીએ કે ધમાસધ્યશ અથિા પાદરીઓ માટે િટહુકમો બનાિિા 
કાયદેસર છે, જેથી ચચસમાાં િસ્તઓુ વ્યિક્સ્થત રીતે કરિામાાં આિે, આપણા માટે કૃપા પ્રાપ્ત કરિા 
અથિા તેમના દ્વારા કરિામાાં આિલેા પાપો માટે સાંતોર્ બનાિિા માટે, અથિા અંત:કરણને બાાંધી 
રાિિા નહીં. તેમને આિશ્યક સેિાઓ ધ્યાનમાાં લો અને વિચારો કે બીજાને નકુશાન કરવુાં એ પાપ છે. 
તેથી પૉલ ે1 કોરીંથીઅંસ 11:5 માાં આદેશ આપ્યો છે કે મટહલાઓએ માંડળમાાં માથુાં િાાંકવુાં જોઈએ, અન ે1 
કોરીંથીઅંસ 14:30 માાં, ચચસમાાં દુભાવર્યાઓને ક્રમમાાં સાાંભળિામાાં આિે છે, િગેરે. 

તે યોગ્ય છે કે ચચોએ પે્રમ અને સલુેહ-શાાંવત માટે આિા િટહુકમો રાિિા જોઈએ જેથી એક વ્યક્તત 
બીજાને નારાજ ન કરે જેથી બધી િસ્તઓુ ચચસમાાં ક્રમમાાં, અને મ ૂાંઝિણ વિના કરિામાાં આિે, 1 
કોરીંથીઅંસ  14:40. ટફખ્રલપીયન્સ 2:14 સાથે સરિામણી કરો. પરાંત ુઆ એિી રીતે થવુાં જોઈએ કે મકુ્તત 
માટે આ બાબતો જરૂરી છે તેવુાં વિચારિાથી અંત:કરણ પર ભાર ન પડે, અથિા જ્યારે કોઈને ગનુો કયાસ 
વિના તોડી નાિ ેત્યારે તેઓ પાપ કરે છે તે નક્કી કરિા માટે. આમ કોઈ કહતે ુાં નથી કે કોઈ સ્ત્રી જાહરેમાાં 
માથુાં િોલીને બહાર નીકળે તો તે પાપ કરે છે. 

ભગિાનનો ટદિસ, ઇસ્ટર, પેંટેકોસ્ટ અને બધા પવિત્ર ટદિસો અને સાંસ્કારોનુાં પાલન આ િગસમાાં આિે 
છે. કારણ કે તે ભલૂથી છે, જેઓ વિચારે છે કે ચચસની સિાએ વિશ્રામટદન ની જગ્યાએ ભગિાનનો ટદિસ 
પાળિો જરૂરી બનાવ્યો હતો. શાસ્ત્રિયે વિશ્રામટદનને નાબદૂ કયો છે; કેમ કે તે શીિિે છે કે, સિુાતાસ 
પ્રગટ થઈ હોિાથી, મસૂાની બધી વિવધઓ છોડી શકાશે. અને છતાાં, કારણ કે કોઈ ચોક્કસ ટદિસની 
વનમણકૂ કરિી જરૂરી હતી, જેથી લોકો જાણતા હોય કે તેઓએ ક્યારે ભેગા થવુાં જોઈએ, એવુાં લાગે છે કે 
ચચે આ હતે ુમાટે ભગિાનના ટદિસને વનયતુત કયો છે. અને લાગ ેછે કે આ અવતટરતત કારણોસર આ 
ટદિસ િધ ુપસાંદ કરિામાાં આવ્યો છે, જેથી પરુુર્ો ખ્રિસ્તી સ્િાતાંત્ર્યનુાં ઉદાહરણ મળેિી શકે, અને જાણ ે
કે રજાનો અથિા અન્ય કોઈ ટદિસ રાિિો જરૂરી નથી. 

કાયદામાાં પટરિતસન, નિા કાયદાની વિવધઓ અને રજાના ટદિસમાાં પટરિતસનને લગતી કેટલીક ભયાંકર 
દલીલો કરિામાાં આિી રહી છે, આ તમામ િોટી માન્યતામાાંથી ઉદ્ભિી છે કે ત્યાાં અમકુ પ્રકારની 
લેિીઓની સેિા કરિાની જરૂર છે. ચચસ અને તે ખ્રિસ્તે મકુ્તત માટે જરૂરી બનતી નિી વિવધઓ ઘડિા 
પ્રેટરતો અને ધમાસધ્યશને કવમશન આપ્યુાં હત ુાં. વિશ્વાસની પ્રામાખ્રણકતા સ્પષ્ટ રીતે પરૂતી શીિિિામાાં 
આિતી ન હતી ત્યારે આ િામીઓ ચચસમાાં આિી ગઈ. કેટલાક લોકો દલીલ કરે છે કે ભગિાનનો 
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ટદિસ રાિિો એિી કોઈ સાંસ્થા દૈિી હક દ્વારા નથી, પરાંત ુજાણે કે દૈિી હક દ્વારા. તેઓ પવિત્ર-ટદિસો 
વિશે લિ ેછે, વનયમનસુાર કામ કરવુાં કેટલુાં દૂર છે. અંતરાત્મા ના ફાાંસો વસિાય? આિી કેટલીક દલીલો 
શુાં છે,  જો કે તઓે પરાંપરાઓને ન્યાયી ઠેરિિાનો પ્રયાસ કરી શકે છે, તેમ છતાાં, ન્યાય ક્યારેય સ્પષ્ટ 
થશે નહીં, જ્યાાં સધુી તે જરૂરી છે એિો અખ્રભપ્રાય રહશેે; પરાંત ુઆ અખ્રભપ્રાય આિશ્યકપણે રહશેે, જ્યાાં 
વિશ્વાસ અને ખ્રિસ્તી સ્િાતાંત્ર્યની સચ્ચાઈ જાણીતી નથી. 

પે્રટરતોએ પે્રટરતોનાાં કૃત્યો 15:20 માાં આદેશ આપ્યો: "લોહીથી દૂર રહો". હિે તે કોણ અિલોકન કરે છે? 
અને તેમ છતાાં તઓે પાપ કરી રહ્યા નથી, જેઓ તેનુાં પાલન કરતા નથી, કેમ કે પ્રેટરતો પણ પોતાન ે
આિા બાંધનથી અંત:કરણ પર ભાર આપિા માાંગતા ન હતા; પરાંત ુગનુો ન થાય તે માટે તેઓએ તેને 
એક સમય માટે પ્રવતબાંવધત કરી દીધો. સિુાતાસના સદેિ હતે ુમાટે સિુાતાસને આ હુકમનામાાં નો ભાગ 
માનિો આિશ્યક છે. 

ભાગ્યે જ કોઈપણ ધારણાઓ ખબૂ ચોક્કસપણે રાિિામાાં આિે છે, અને તમેાાંના ઘણા દરરોજ 
અવ્યિક્સ્થત થઈ જાય છે, તે લોકોમાાં પણ જેઓ ખબૂ કાળજીપિૂસક પરાંપરાઓનુાં રક્ષણ કરે છે. અને જ્યાાં 
સધુી આ ન્યાય નહીં આિે ત્યાાં સધુી લોકોના અંત:કરણને આશ્વાસન આપિાનુાં પણ શક્ય નથી, આપણે 
જાણીએ છીએ કે ધારણાઓ જરૂરી છે તે અખ્રભપ્રાય વિના રાિિામાાં આિે છે, અને પરાંપરાઓ ઉપયોગમાાં 
ન હોિા છતાાં પણ અંત:કરણને નકુસાન પહોંચાડતી નથી. 

તેમ છતાાં, ધમાસધ્યશો  લોકોની કાયદેસર આજ્ઞાાંટકતતા ને સરળતાથી જાળિી શકે છે, જો તેઓ 
ભારપિૂસક જણાિે નહીં કે તેઓ એિી પરાંપરાઓનુાં પાલન કરે છે જે સારા અંત:કરણ સાથ ેરાિી શકાતા 
નથી. હિે તેઓ રહ્મચયસનો આદેશ આપે છે; તઓે ફતત તેમનેજ સ્િીકારે છે કે જેઓ સિુાતાસના શદુ્ધ 
વસદ્ધાાંતને શીિિશે નહીં એિી શપથ લે છે. ચચો ધમાસધ્યશો તેમના સન્માનના િચે સાંવમશ્ર પનુ:સ્થાવપત 
કરિા માટે પછૂતા નથી; જે, તેમ છતાાં, સારા પાદરીઓએ કરિાનુાં યોગ્ય રહશેે. તેઓ ફતત એટલુાં જ 
પછેૂ છે કે તઓે અન્યા નો બોજો મતુત કરશે કે જે નિો છે અન ેજે કેથોખ્રલક ચચસના ટરિાજથી વિરુદ્ધ 
પ્રાપ્ત થયા છે. આમાાંથી કેટલાક િટહુકમો માટે, ત્યાાં બદુ્ધદ્ધગમ્ય કારણો હતા, તે શરૂઆતમાાં હોઈ શકે છે 
કે પણ ત ેપછીના સમય માટે યોગ્ય નથી. ત ેપણ સ્પષ્ટ છે કે કેટલાક િોટી રીતે અપનાિિામાાં આવ્યા 
હતા. તેથી પોન્ન્ટફની ક્ષદુ્રતામાાં હિે ઘટાડો થાય છે કારણ કે આિા ફેરફારથી ચચસની એકતા ડગતી 
નથી. સમયની પ્રટક્રયામાાં ઘણી માનિ પરાંપરાઓ બદલાઈ ગઈ છે, જેમ કે વનયમો પોતે જ બતાિે છે. 
પરાંત ુજો આિા પાલનને ઘટાડવુાં અશક્ય છે, જેમ કે તેને પાપ વિના રાિી શકાતા નથી, તો આપણ ે
પ્રેટરતો ના વનયમમોનુાં પાલન કરિા માટે બાંધાયેલા છીએ, પે્રટરતોનાાં કૃત્યો 5:29:, જે આપણન ે
માણસોને બદલે ભગિાનના  આદેશ પાળિાનો કહ ેઆપે છે. 

પીટર, 1 પીટર 5:3 માાં, ધમાસધ્યશો ને પ્રભ ુબનિા અને ચચો ઉપર રાજ કરિા પ્રવતબાંવધત કરે છે. હિે 
ધમાસધ્યશો િડે  સરકાર સામે લડિાનો અમારો કોય ઇરાદો નથી, પરાંત ુઅમે આ એક િાત કહીએ 
છીએ, કે તેઓ સિુાતાસને પવિત્ર રીતે શીિિા દે, અને તેઓ એિા કેટલાક પાલનને આરામ આપ ેછે જે 
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પાપ કયાસ વિના રાિી શકાતા નથી. પરાંત ુ જો તેઓ કોઈ છૂટ આપતા નથી, તેમના અિરોધ અન ે
સાંપ્રદાય ના  કારણ દ્વારા તે જોિાનુાં છે કે તેઓ ભગિાનને કેિી રીતે પરુૂાં પાડિા નો ટહશાબ આપશે. 

વનષ્કર્ગ 
આ મખુય લેિો છે જે વિિાદમાાં હોિાનુાં જણાય છે. જોકે આપણે િધારે દુવ્યસિહારની િાત કરી શકીએ, 
તેમ છતાાં, અયોગ્ય રીતે ન લાંબાિિા માટે, અમે મખુય મદુ્દાઓ રજૂ કયાસ છે, જેમાાંથી બાકીના સહલેાઇથી 
વનણસય કરી શકાય. ભોગવિલાસ, યાત્રાધામો અને ભતૂપિૂસ સાંદેશાવ્યિહારના દુરૂપયોગ અંગે ઘણી 
ફટરયાદો એકઠ્ઠી છે. ભોગવિલાસમાાં પરગણુાંને ડીલરો દ્વારા અનેક રીતે પરેશાન કરિામાાં આવ્યા છે. 
વિરોધી અવધકાર, કબલૂાત, દફન, અસાધારણ પ્રસાંગોએ ઉપદેશ અને અન્ય અસાંખય બાબતો અંગ ે
પાદરીઓ અને સાધ-ુસાંતો િચ્ચે અનાંત ઝઘડાઓ થયા હતા. અમે આ જેિા મદુ્દાઓને આગળ િધારીએ 
છીએ, જેથી આ બાબતેના મખુય મદુ્દાઓ ટૂાંકમાાં રજૂ કયાસ પછી િધ ુસરળતાથી સમજી શકાય. કે અહીં 
કોઈની વનિંદામાાં કાંઇક કહ્ુાં અથિા ઉમેયુું નથી. ફતત તે જ બાબતોની નોંધ કરિામાાં આિી છે કે જેના 
વિશે બોલવુાં જરૂરી માન્યુાં, જેથી એમાાંજ તે સમજી શકાય કે વસદ્ધાાંત અને વિવધઓમાાં શાસ્ત્ર અથિા 
કેથોખ્રલક ચચસ સામે આપણી તરફે કાંઇ પ્રાપ્ત થયુાં નથી. કેમ કે તે સ્પષ્ટ છે કે આપણે ખબૂ જ િાંતપિૂસક 
કાળજી લીધી છે કે કોઈ પણ નવુાં અને અધમસ વસદ્ધાાંત આપણા ચચોમાાં ન ઘસેૂ. 

અમારા કબલૂાતનુાં પ્રદવશિત કરિા અન ેઅમારા વશક્ષકોના વસદ્ધાાંતનો સારાાંશ પરુુર્ોને જણાિિા માટે, 
અમે તમારા શાહી મેજેસ્ટીના હુકમ મજુબ ઉપરોતત લેિ રજૂ કરિાની ઇચ્છા રાિીએ છીએ. જો આ 
કબલૂાતમાાં કોઈપણ એવુાં વિચારે છે કે જે હજી પણ ખટેૂ છે, તો ભગિાન ની કૃપા અને શાસ્ત્ર પ્રમાણ ે
સાંપણૂસ માટહતી પ્રસ્તતુ કરિા માટે અમે તૈયાર છીએ. 

તમારા શાહી ન્યાયાધીશના વવશ્વાસ ુવવર્યો: 

જ્હોન, ડયકુ ઓફ સકે્ષોની, મતદાર 
જ્યોિ, માગસગ્રાિ ઓફ રાન્ડેનબગસ.  
અનેસ્ટ, ડયકુ ઓફ લએુનબગસ. 
ટફખ્રલપ, લેન્ડગ્રાિ ઓફ હને્સ 
જ્હોન ફે્રડટરક, ડયકુ ઓફ સેક્ષોની. 
ફ્રાક્ન્સસ, ડયકુ ઓફ લએુનબગસ. 
િોર્લફગેંગ , વપ્રન્સ ઓફ અનહર્લટ. 
સેનેટ એંડ મેજજસ્રેસી ઓફ ન્યરેુમબગસ. 
સેનેટ ઓફ રીટખ્રલિંગન.  


