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પતરનો પહેલો પત્ર
લેખક
શરૂઆતની કલમ દશાર્વે છે કે લેખક ઈ ુ ખ્રસ્તનો પ્રે રત પતર છે.

તે પોતાને ઈ ુ ખ્રસ્તનો પ્રે રત કહે છે (1:1). ખ્રસ્તનાં દઃુખસહન વશે
વારવાર કરેલા ઉલ્લેખો (2:21-24; 3:18; 4:1; 5:1) બતાવે છે કે
દઃુખસહન કરતા સેવકના ચત્રની તેના મન પર ઊંડ છાપ પડ હતી.
ુવાન માક તથા તેના કુટુબ માટેના પ્રેમને યાદ કરતાં (પ્રે રતોનાં કૃત્યો

12:12) તે તેને પોતાનો “ ુત્ર” કહે છે (5:13). આ તથ્યો આપણને
સ્વાભા વક ર તે એ અ ુમાન તરફ દોર જાય છે કે પતર પ્રેર તે આ પત્ર
લ ો હતો.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 60 થી 64 ની વચ્ચેનો છે.
5:13 માં લેખક બા બલમાંની મંડળ થી અ ભવાદન મોકલે છે.
વાંચકવગર્
પતરે આ પત્ર લ -ુઆ સયાના ઉ ર ય પ્રદેશોમાં વખેરાયેલા

ખ્રસ્તીઓના એક જૂથને લ ો હતો. તેણે લોકોના એવા જૂથને તે
લ ો હતો જમેાં કદાચને યહૂદ ઓતથા બનયહૂદ ઓબ ેનો સમાવેશ
થયેલો હતો.

હે ુ
પતરે પત્ર લખવા ું કારણ આપ્ ું છે એટલે કે તેના વાંચકો કે જઓે

પોતાના વ ાસ માટે સતાવણીનો સામનો કર ર ા હતા તેઓને
ઉ ેજન આપવા ું હ ું. તે ઇચ્છતો હતો કે તેઓ ૂર ર તે ખાતર
પામે કે ઈ રની કૃપા ખ્રસ્તી વ ાસમાં જ જોવા મળે છે અને તેથી
તે વ ાસનો ત્યાગ ન કરવો જોઈએ. 1 પતર 5:12 માં દશાર્ ું છે
તેમ, “મેં તમને બોધ આપતાં તથા જાહેર કરતાં ટૂકમાં લ ું છે કે આ
ઈ રની ખર કૃપા છે. તેમાં તમે ર ઊભા રહો”. દેખીતી ર તે આ
સતાવણી તેના વાંચકોમાં ાપક પ્રમાણમાં જોવા મળતી હતી. પતરનો
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પહેલો પત્ર સમગ્ર ઉ ર ય લ -ુઆ સયામાં પ્રવતર્માન સતાવણી દશાર્વે
છે.

ુદ્રાલેખ
દઃુખસહન પ્રત્યેનો પ્ર તભાવ

રૂપરેખા
1. અ ભવાદન— 1:1, 2
2. ઈ રની કૃપા માટે તેમની સ્ ુ ત— 1:3-12
3. પ વત્ર જીવન માટે બોધ— 1:13-5:12
4. અં તમ અ ભવાદન— 5:13, 14

પ્રસ્તાવના
1 ઈ ુ ખ્રસ્તનો પ્રે રત પતર લખે છે કે, વેર વખેર થઈને પોન્તસ,

ગલા તયા, કપાદો કયા, આ સયા, અને બ ુ નયામાં પરદેશી તર કે
ઈ રથી પસંદ કરેલાઓ; 2 જઓેને ઈ ર પતાના ૂવર્જ્ઞાન પ્રમાણે
આત્માનાં પ વત્રીકરણથી આજ્ઞાકાર થવા અને ઈ ુ ખ્રસ્તનાં રક્તથી
છટકાવ પામવા સારુ પસંદ કરેલા છે, તેવા તમ સવર્ પર ુષ્કળ કૃપા
તથા શાં ત હો.

જીવંત આશા
3 આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં ઈ ર તથા પતાની સ્ ુ ત થાઓ;

તેમણે પોતાની ુષ્કળ દયા પ્રમાણે ૂએલામાંથી ઈ ુ ખ્રસ્તનાં
ુનરુત્થાન દ્વારા આપણને જીવંત આશાને સારુ, 4અ વનાશી, નમર્ળ

તથાજજ રત ન થનારા વારસાને માટેઆપણને નવોજન્મઆપ્યો છે, તે
વારસો તમારે માટે સ્વગર્માં રાખી ૂકેલો છે. 5 છેલ્લાં સમયમાં જે ઉદ્ધાર
પ્રગટ થવાની તૈયાર માં છે, તેને માટે ઈ રના સામથ્યર્ વડે વ ાસથી
તમને સંભાળવામાં આવે છે.

6 એમાં તમે બહુ આનંદ કરો છો, જોકે હમણાં થોડા સમય માટે
વ વધ પ્રકારનાં પર ક્ષણ થયાથી તમે દઃુખી છો. 7 એ માટે કે તમારા
વ ાસની પર ક્ષા જે અ થી પરખાયેલા નાશવંત સોના કરતાં વ ુ
ૂલ્યવાન છે, તે ઈ ુ ખ્રસ્તનાં પ્રગટ થવાની ઘડ એ સ્ ુ ત, માન તથા

મ હમા યોગ્ય થાય.
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8તેમને નજોયા છતાં પણતમે તેમના પર પ્રેમ રાખો છો,જોકેઅત્યારે
તમે તેમને જોતાં નથી, તોપણ તેમના પર વ ાસ રાખો છો અને તમે
તેમનાંમાં અવણર્નીય તથા મ હમાભરેલાઆનંદથી હરખાઓછો. 9તમે
પોતાના વ ાસ ું ફળ, એટલે આત્માઓનો ઉદ્ધાર પામો છો. 10 જે
પ્રબોધકોએ તમારા પરની કૃપા વષે ભ વષ્યકથન ક ુ તેઓએ તે ઉદ્ધાર
વષે તપાસીને ખંતથી શોધ કર .
11 ખ્રસ્તનો આત્મા જે તેઓમાં હતો તેણે ખ્રસ્તનાં દઃુખ તથા તે

પછ ના મ હમા વષે સાક્ષી આપી, ત્યારે તેણે કયો અથવા કેવો સમય
બતા ો તે ું સંશોધન તેઓ કરતા હતા. 12જે પ્રગટ કરા ું હ ું તેનાથી
તેઓએ પોતાની ન હ, પણ તમાર સેવા કર . સ્વગર્માંથી મોકલાયેલા
પ વત્રઆત્માની સહાયથી જઓેએ તમને ુવાતાર્ પ્રગટ કર તેઓ દ્વારા
તે વાતો તમને હમણાં જણાવવાંમાં આવી; જે વાતોને જોવાની ઉત્કઠા
સ્વગર્દૂતો પણ ધરાવે છે.

પ વત્ર જીવન જીવવા આમંત્રણ
13 એ માટે તમે પોતાના મનને નયંત્રણમાં રાખો અને જે કૃપા ઈ ુ

ખ્રસ્તનાં પ્રગટ થવાની ઘડ એ તમારા પર થશે તેની સં ૂણર્ આશા રાખો.
14તમેઆજ્ઞાકાર સંતાનો જવેા થાઓ,અને પોતાની અગાઉની અજ્ઞાન
અવ ાની દુ ઇચ્છાઓ પ્રમાણે ન ચાલો.

15 પણ જમેણે તમને તેડ્યાં છે, તે જવેા પ વત્ર છે તેમના જવેા તમે
પણ સવર્ વહારમાં પ વત્ર થાઓ. 16 કેમ કે એમ લ ું છે કે, “હુ
પ વત્ર છુ, માટે તમે પ વત્ર થાઓ.” 17અને જે પક્ષપાત વગર દરેકનાં
કામ પ્રમાણે ન્યાય કરે છે, તેમને જો તમે પતા કહ ને વનંતી કરો છો,
તો તમારા અહ ના પ્રવાસનો સમય બીકમાં વતાવો.

18 કેમ કે તમે એજાણોછો કે તમારા પ ૃઓથી ચાલ્યાઆવતાં થર્
આચરણથી તમે નાશવંત વસ્ ુઓ,એટલે રૂપા અથવા સોના વડે ન હ,
19 પણ ખ્રસ્ત જે નષ્કલંક તથા નદ ષ હલવાન છે તેમના ૂલ્યવાન
રક્તથી તમે ખર દ લેવાયેલા છો.

20 તેઓ તો ૃ ના પ્રારભ ૂવ ન ુક્ત કરાયેલા હતા ખરા, પણ
તમારે માટે આ છેલ્લાં સમયમાં પ્રગટ થયા. 21 તેમને મારફતે તમે ઈ ર
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પર વ ાસ રાખો છો, જમેણે તેમને મરણમાંથી ઉઠાડયા અને મ હમા
આપ્યો,એ માટે કે તમારો વ ાસ તથા આશા ઈ ર પર રહે.

22તમે સત્યને આધીન રહ ને ભાઈ પરના નષ્કપટ પ્રેમને માટે તમારાં
મનને પ વત્ર કયાર્ છે, માટે ુદ્ધ હૃદયથી એકબીજા પર આગ્રહથી પ્રેમ
કરો. 23 કેમ કે તમને વનાશી બીજથી ન હ, પણ અ વનાશી બીજથી,
ઈ રના જીવંત તથા સદા ટકનાર વચન વડે નવો જન્મ આપવામાં
આ ો છે.

24 કેમ કે, ‘સવર્ લોકો ઘાસનાં જવેા છે અને મ ુષ્યનો બધો વૈભવ
ઘાસનાં લ જવેો છે. ઘાસ ુકાઈ જાય છે અને તે ું લ ખર પડે છે,
25 પણ પ્ર ુ ું વચન સદા રહે છે.’ જે ુવાતાર્ ું વચન તમને પ્રગટ કરા ું
તે એ જ છે.

2
જીવંત પથ્થર અને પ વત્ર પ્રજા

1એ માટે તમામ દુ તા, કપટ, ઢોંગ, દ્વષે તથા સવર્ પ્રકારની નદા દૂર
કર ને, 2નવાં જન્મેલાં બાળકોની જમે ુદ્ધઆ ત્મક દૂધની ઇચ્છા રાખો,
3જથેી જો તમને એવો અ ુભવ થયો હોય કે પ્ર ુ દયા ુ છે તો તે વડે
તમે ઉદ્ધાર પામતાં ુધી વધતાં રહો.

4 જે જીવંત પથ્થર છે, મ ુષ્યોથી નકારાયેલા ખરા, પણ ઈ રથી
પસંદ કરાયેલા તથા ૂલ્યવાન છે. 5 તેમની પાસે આવીને તમે પણ
આ ત્મક ઘરનાજીવંત પથ્થર બન્યાઅને જેઆ ત્મક યજ્ઞો ઈ ુ ખ્રસ્તને
ધ્વારા ઈ રને પ્રસ છે તેમ ું અપર્ણ કરવા પ વત્ર યાજકો થયા છો.

6 કારણ કે શા વચનમાં લખે ું છે કે, ‘જુઓ, પસંદ કરેલો તથા
ૂલ્યવાન,એવો ૂણાનો ુ પથ્થર હુ સયોનમાં ૂકુ છુ અને જે તેના

પર વ ાસ કરે છે તે શરમાશે ન હ.
7 માટે તમને વ ાસ કરનારાઓને તે ૂલ્યવાન છે, પણ

અ વ ાસીઓને સારુ તો જે પથ્થર બાંધનારાઓએ નાપસંદ કય , તે
જ ૂણાનો ુ પથ્થર થયો છે.
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8 વળ ઠેસ ખવડાવનાર પથ્થર અને ઠોકર ખવડાવનાર ખડક થયો
છે;’ તેઓ વચનને માનતાં નથી, તેથી ઠોકર ખાય છે, એટલા માટે પણ
તેઓ ું નમાર્ણ થયે ું હ ુ.ં

9 પણ તમે તો પસંદ કરે ું કુળ, રાજમાન્ય યાજકવગર્, પ વત્ર લોક
તથા ઈ રની ખાસ પ્રજાછો,જથેી જમેણે તમને અંધકારમાંથી પોતાના
આ યર્કારક અજવાળામાં તેડ્યાં છે, તેમના સદ ુણો તમે પ્રગટ કરો.
10 તમે પહેલાં પ્રજા જ નહોતા, પણ હાલ ઈ રની પ્રજા છો; કોઈ એક
સમયે તમે દયા પામેલા નહોતા, પણ હાલ દયા પામ્યા છો.

ઈ રના ુલામ
11 પ્રયજનો, તમે પરદેશી તથા પ્રવાસી છો, માટે હુ તમને વનંતી કરુ

છુ કે, જે દુ ઇચ્છાઓ આત્માની સામે લડે છે, તેઓથી તમે દૂર રહો.
12 વદેશીઓમાં તમે પોતાનો વહાર સારો રાખો, કે જથેી તેઓ તમને
ખરાબ સમજીને તમાર વરુદ્ધ બોલે ત્યારે તમારાં સારાં કામ જોઈને
તેઓ તેમના ુનરાગમનના દવસે ઈ રનો મ હમા કરે.

13 માણસોએ ાપેલી પ્રત્યેક સ ાને પ્ર ુને લીધે તમે આધીન
થાઓ; રાજાને સવ પર સમજીને તેને આધીન રહો. 14 વળ ખોટુ
કરનારાઓને દડ આપવા અને સારુ કરનારાઓની પ્રશંસા કરવાને તેણે
નીમેલા અ ધકાર ઓને પણ તમે આધીન થાઓ 15 કેમ કે ઈ રની
ઇચ્છા એવી છે કે સારાં કાય કર ને ૂખર્ માણસોની અજ્ઞાનપણાની
વાતોને તમે બંધ કરો. 16 તમે સ્વતંત્ર છો પણ એ સ્વતંત્રતા તમાર
દુ તાને છુપાવવા માટે ન વાપરો; પણ તમે ઈ રના સેવકો જવેા થાઓ.
17 તમે સવર્ને માન આપો, ભાઈઓ પર પ્રેમ રાખો, ઈ રનો ભય રાખો,
રાજા ું સન્માન કરો.

ઈ રના દઃુખનો ન ૂનો
18 દાસો, તમે ૂરા ભયથી તમારા મા લકોને આધીન થાઓ, જઓે

સારા તથા નમ્ર છે કેવળ તેઓને જ ન હ, વળ કઠોર મા લકને પણ
આધીન થાઓ. 19 કેમ કે જો કોઈ માણસ ઈ ર તરફના ભ ક્તભાવને
લીધે અન્યાય વેઠતાં દઃુખ સહે છે તો તે ઈ રની નજરમાં પ્રશંસાપાત્ર
છે. 20 કેમ કે જયારે પાપ કરવાને લીધે તમે માર ખાઓ છો ત્યારે જો
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તમે સહન કરો છો, તો તેમાં ું પ્રશંસાપાત્ર છે? પણ જો સારુ કરવાને
લીધે દઃુખ ભોગવો છો, તે જો તમે સહન કરો છો એ ઈ રની નજરમાં
પ્રશંસાપાત્ર છે.

21 કારણ કે એને માટે તમે તેડાયેલા છો, કેમ કે ખ્રસ્તે પણ તમારે
માટે સહન ક ુ છે અને તમને ન ૂનો આપ્યો છે, કે તમે તેમને પગલે
ચાલો. 22 તેમણે કઈ પાપ ક ુ ન હ, ને તેમના ુખમાં કપટ મા ૂમ પ ું
ન હ. 23 તેમણે નદા પામીને સામે નદા કર ન હ, દઃુખો સહેતાં કોઈને
ધમકા ાં ન હ, પણ સાચો ન્યાય કરનારને પોતાને સોંપ્યો.

24 લાકડા પર તેમણે પોતે પોતાના શર રમાં આપણાં પાપ લીધાં,
જથેીઆપણે પાપ સંબંધી ૃત્ ુ પામીએઅને ન્યાયીપણા માટેજીવીએ;
તેમના જખમોથી તમે સાજાં થયા. 25 કેમ કે તમે ૂલાં પડલેાં ઘેટાંના
જવેા હતા, પણ હમણાં તમારા આત્માનાં પાળક તથા રક્ષક ખ્રસ્તની
પાસે પાછા આ ા છો.

3
પ ત-પત્નીના સંબંધો

1 તે જ પ્રમાણ,ે પત્નીઓ, તમે તમારા પ તઓને આધીન રહો, એ
માટે કે જો કોઈ પ ત વચન માનનાર ન હોય તો તે પોતાની પત્નીના
આચરણથી, 2એટલે તમારાં ઈ ર પ્રત્યે મયાર્દા ુક્ત ુદ્ધ વતર્ન દ્વારા
વચન વગર મેળવી લેવાય.

3 તમારો શણગાર બા , એટલે ૂંથેલા વાળનો, સોનાનાં ઘરેણાંનો
અથવા સારાં વ પહેરવાનો ન હોય; 4 પણઅંતઃકરણમાં રહેલા ુપ્ત
મ ુષ્યત્વનો,એટલે નમ્ર તથા શાંતઆત્માનો,જે ઈ રની નજરમાં ઘણો
ૂલ્યવાન છે, તેના અ વનાશી આ ૂષણોનો હોય.
5 કેમ કે પ્રાચીન સમયમાં જે પ વત્ર ીઓઈ ર પર ભરોસો રાખતી

હતી, તેઓ પોતપોતાનાં પ તને આધીન રહ ન,ે તે જ પ્રમાણે પોતાને
શણગારતી હતી. 6જમે સારા ઇબ્રા હમને સ્વામી કહ ને તેને આધીન
રહેતી તેમ; જો તમે સારુ કરો છો અને ભયભીત ન બનો, તો તમે તેની
દ કર ઓ છો.

7 તે જ પ્રમાણે પ તઓ, ી નબળ ક્ત છે તેમ જાણીને તેની
સાથે સમજણ ૂવર્ક રહો, તમે તેની સાથે જીવનની કૃપાના સહવારસ
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છો એમ સમજીને, તેને માન આપો, કે જથેી તમાર પ્રાથર્નાઓમાં કઈ
અવરોધ આવે ન હ.

સારુ કરતા સહન કરો
8આખરે, તમે સવર્ એક મનના,એકબીજાના ુખ દઃુખમાં સહભાગી,

ભાઈઓ પર પ્રેમ રાખનારા, કરુણા કરનાર તથા નમ્ર થાઓ. 9 દુ તાનો
બદલો વાળવા દુ તા ન કરો અને નદાનો બદલો વાળવા નદા ન કરો,
પણ તેથી ઊલટુ આશીવાર્દ આપો; કેમ કે તેને સારુ તમને તેડવામાં
આ ા છે કે જથેી તમે આશીવાર્દના વારસ થાઓ. 10 કેમ કે, ‘જે
માણસ જીવનને પ્રેમ કરવા ઇચ્છે છે અને સારા દવસો જોવા ઇચ્છે
છે, તેણે પોતાની જીભને દુ તાથી અને પોતાના હોઠોને કપટ વાતો
બોલવાથી અટકાવવા; 11 તેણે દુ તાથી દૂર રહે ું, ભ ું કર ુ;ં શાં ત
શોધવી અને તેમાં પ્ર ૃ રહે ું. 12 કેમ કે ન્યાયીઓ પર પ્ર ુની નજર
છે; અને તેઓની પ્રાથર્ના પ્રત્યે તેમના કાન ુલ્લાં છે; પણ પ્ર ુ દુ તા
કરનારાઓની વરુદ્ધ છે.

13 જે સારુ છે તેને જો તમે અ ુસરનારા થયા, તો તમારુ ુકસાન
કરનાર કોણ છે? 14 પર ુ જો તમે ન્યાયીપણાને માટે સહન કરો છો, તો
તમે આશીવાર્ દત છો; તેઓની ધમક થી ડરો ન હ’અને ગભરાઓ પણ
ન હ.

15 પણ ખ્રસ્તને પ્ર ુ તર કે તમારાં અંતઃકરણમાં પ વત્ર માનો; અને
તમાર જેઆશા છે તે વષે જો કોઈ ૂછે તો તેને નમ્રતા તથા માન સાથે
પ્રત્ ુ ર આપવાને સદા તૈયાર રહો. 16 ુદ્ધ અંતઃકરણ રાખો કે જથેી,
જે બાબત વષે તમારુ ખરાબ બોલાય છે તે વષે જઓે ખ્રસ્તમાંના
તમારા સારા વતર્નની નદા કરે છે તેઓ શરમાઈ જાય. 17 કેમ કે જો
ઈ રની ઇચ્છા એવી હોય, તો દુ તા કરવાને લીધે સહે ું તે કરતાં ભ ું
કરવાને લીધે સહે ું તે વધારે સારુ છે.

18 કેમ કે ખ્રસ્તે પણ એક વાર પાપોને સારુ, એટલે ન્યાયીએ
અન્યાયીઓને બદલે સ ું કે, જથેી તેઓ આપણને ઈ ર પાસે લાવ;ે
તેમને દેહમાં માર નંખાયા, પણ આત્મામાં સજીવન કરવામાં આ ા.
19 તે આત્મામાં પણ તેમણે જઈને બંદ ખાનામાં પડલેા આત્માઓને
ઉપદેશ કય . 20 આ આત્માઓ, ૂહના સમયમાં અનાજ્ઞાં કત હતા,
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જયારે વહાણ તૈયાર થ ું હ ું અને ઈ ર સહન કર ને ધીરજ રાખતા
હતા, અને જયારે વહાણમાં થોડા લોકો, એટલે આઠ મ ુષ્યો પાણીથી
બચી ગયા.

21તે દ્ર ાંત પ્રમાણે બા પ્તસ્માનાં પાણીથી શર રનો મેલ દૂર કરવાથી
ન હ, પણઈ ુ ખ્રસ્તનાં ુનરુત્થાન દ્વારા ઈ ર પાસે ુદ્ધઅંતઃકરણની
માગણીથી હમણાં તમને બચાવે છે. 22ઈ ુ તો સ્વગર્દૂતો,અ ધકાર ઓ
તથા પરાક્રમીઓને પોતાને આધીન કર ને સ્વગર્માં ગયા અને ઈ રને
જમણે હાથે બરાજમાન છે.

4
બદલાયેલાં જીવનો

1 હવે ખ્રસ્તે આપણે માટે મ ુષ્યદેહમાં દ:ુખ સ ું છે, માટે તમે પણ
એ ું જ મન રાખીને સજ્જ થાઓ; કેમ કે જણેે મ ુષ્યદેહમાં દ:ુખ સ ું
છે તે પાપથી ુક્ત થયો છે, 2 કે જથેી તે બાક ું જીવન માણસોની
વષયવાસનાઓ પ્રમાણે ન હ, પણ ઈ રની ઇચ્છા પ્રમાણે વતાવે.
3 કેમ કે જમે વદેશીઓજમેાં આનંદ માને છે તે પ્રમાણે કરવામાં તમે

તમારા જીવનનો ઘણો સમય વતા ો છે, તે બસ તે છે. તે સમયે તમે
ભચારમા,ં વષયભોગમાં, મદ્યપાનમાં, મોજશોખમા,ં તથા તરસ્કૃત

ૂ ત ૂજામાં મ હતા. 4એબાબતોમાં તમે તેઓની સાથે જે દરુાચારના
ૂરમાં ધસી પડતા નથી, તેથી તેઓ આ યર્ પામે છે અને તમાર નદા

કરે છે. 5જીવતાંઓનો તથા ૃત્ ુ પામેલાંઓનો ન્યાય કરવાને જે તૈયાર
છે તેમને તેઓ હસાબઆપશે; 6 કેમ કે ૃત્ ુ પામેલાંઓને પણ ુવાતાર્
પ્રગટ કરાઈ હતી કે જથેી શર રમાં તેઓનો ન્યાય થાય, પણઆત્મા વષે
તેઓ ઈ રમાં જીવે.

ઈ રનાં દાનોના સારા કારભાર ઓ
7બધી બાબતોનો અંત પાસે આ ો છે, માટે તમે સંયમી થાઓઅને

સાવચેત રહો જથેી તમે પ્રાથર્ના કર શકો. 8 વશેષે કર ને તમે એકબીજા
પર આગ્રહથી પ્રેમ કરો; કેમ કે પ્રેમ ઘણાં પાપને ઢાંકે છે. 9 કઈ પણ
ફ રયાદ વગર તમે એકબીજાનો સત્કાર કરો.
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10 દરેકને જે કૃપાદાન મ ું છે તે એકબીજાની સેવા કરવામાં ઈ રની
અનેક પ્રકારની કૃપાના સારા કારભાર ઓ તર કે વાપર ુ.ં 11જો કોઈ
ઉપદેશ આપે છે, તો તેણે ઈ રના વચન પ્રમાણે ઉપદેશ આપવો; જો
કોઈ સેવા કરે, તો તેણે ઈ રે આપેલા સામથ્યર્ પ્રમાણે સેવા કરવી; કે
જથેી સવર્ બાબતોમાં ઈ ુ ખ્રસ્ત ધ્વારા ઈ ર મ હમાવાન થાય; તેમને
સદાસવર્કાળ મ હમા તથા સ ા હો! આમીન.

ખ્રસ્તને માટે દઃુખો સહન કરવાં
12 વહાલાઓ, તમાર કસોટ કરવાને માટે તમારા પર જે અ રૂપી

દઃુખ પડે છે, તેમાં તમને કઈ વ ચત્ર થ ું હોય તેમ સમજીને આ યર્ ન
પામો. 13 પણ ખ્રસ્તનાં દઃુખોમાં તમે ભાગીદાર થાઓ છો, તેને લીધે
આનંદ કરો; કે જથેી તેમનો મ હમા પ્રગટ થાય ત્યારે પણ તમે બહુ
ઉલ્લાસથીઆનંદ કરો. 14જો ખ્રસ્તનાં નામને કારણે તમાર નદા થતી
હોય, તો તમે આશીવાર્ દત છો, કેમ કે મ હમાનો તથા ઈ રનો આત્મા
તમારા પર રહે છે.

15 પણ ૂની, ચોર, દરુાચાર અથવા બીજાના કામમાં દખલ કરનાર
તર કે તમારામાંના કોઈને શક્ષા ન થાય. 16 પણ ખ્રસ્તી હોવાને કારણે
જો કોઈને સહે ું પડે છે, તો તેથી શરમાય ન હ પણતે નામમાં તે ઈ રનો
મ હમા કરે.

17 કેમ કે ન્યાય ૂકાદાનો આરભ ઈ રના પ રવારમાં થવાનો સમય
આ ો છે અને જો તેનો પ્રારભ આપણામાં થાય, તો ઈ રની ુવાતાર્
જઓે નથી માનતા તેઓના હાલ કેવાં થશે? 18 ‘જો ન્યાયી માણસનો
ઉદ્ધાર ુશ્કેલીથી થાય છે, તો અધમ તથા પાપી માણસ ું ું થશ?ે’
19માટે જઓે ઈ રની ઇચ્છા પ્રમાણે દઃુખ સહન કરે છે તેઓભ ું કાયર્
કરવા ું ચા ુ રાખતાં પોતાના પ્રાણોને વ ા ુ ૃજનહારને સોંપે.

5
ઈ રના ટોળા ું પાલન

1 તમારામાં જે વડ લો છે, તેઓનો હુ સાથી વડ લ અને ખ્રસ્તનાં
દઃુખોનો સાક્ષી તથા પ્રગટ થનાર મ હમાનો ભાગીદાર છુ, તેથી તેઓને
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વનંતી કરુ છુ કે, 2 ઈ રના લોકો ું જે ટો ું તમાર સંભાળમાં છે
તે ું પ્ર તપાલન કરો અધ્યક્ષ ું કામ ફરજ પડવાથી ન હ પણ સ્વેચ્છાએ
કરો; લોભને સારુ ન હ, પણ આ ુરતાથી કરો. 3 વળ તમાર
જવાબદાર વાળાં સ ુદાય પર મા લક તર કે ન હ, પણ તેમને આદશર્રૂપ
થાઓ, 4જયારે ુ ઘેટાંપાળક પ્રગટ થશે ત્યારે કદ પણ કરમાઈ ન
જનાર મ હમાનો ુગટ તમે પામશો.

5 એ જ પ્રમાણે જુવાનો, તમે વડ લોને આધીન થાઓ; અને તમે
સઘળા એકબીજાને આધીન થઈને નમ્રતા ધારણ કરો, કેમ કે ઈ ર
ગ વ ોની વરુદ્ધ છે, પણ નમ્ર માણસોને કૃપા આપે છે. 6 એ માટે
ઈ રના સમથર્ હાથ નીચે તમે પોતાને નમ્ર કરો તે તમને યોગ્ય સમયે
ઉચ્ચ ાને બેસાડ.ે 7 તમાર સવર્ ચતા તેમના પર નાખો, કેમ કે તે
તમાર સંભાળ રાખે છે.

8સાવચેત થાઓ,જાગતા રહો; કેમ કે તમારો વૈર શેતાન ગાજનાર
સહનીજમે કોઈ મળે તેને ગળ જવાને શોધતો ફરે છે. 9તમે વ ાસમાં
દ્રઢ થઈને તેની સામે થાઓ, કેમ કે તમે જાણો છો કે, દુ નયામાંનાં તમારા
ભાઈઓ પર એ જ પ્રકારનાં દઃુખો પડે છે.

10 સવર્ કૃપાના ઈ ર જમેણે ખ્રસ્તમાં તમને પોતાના અનંતકાળના
મ હમાને સારુ બોલા ા છે, તે પોતે તમે થોડ વાર સહન કરો ત્યાર
પછ , તમને ૂણર્, ર તથા બળવાન કરશ.ે 11 તેમને સદાસવર્કાળ
સ ા હોજો,આમીન.

છેલ્લી સલામ
12 સલ્વાનસ, જનેે હુ વ ા ુ ભાઈ મા ું છુ, તેની હસ્તક મેં ટૂકમાં

તમારા ઉપર લ ું છે,અને વનંતી કર ને સાક્ષી આપી છે કે જે કૃપામાં
તમે ર ઊભા રહો છો, તે ઈ રની ખર કૃપા છે. 13 બા બલમાંની
મંડળ જનેે તમાર સાથે પસંદ કરેલી છે તે તથા મારો દ કરો માક તમને
સલામ કહે છે. 14 તમે પ્રેમના ુંબનથી એકબીજાને સલામ કરજો.
ઈ ુ ખ્રસ્તમાં તમ સવર્ને શાં ત થાઓ. આમીન.
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