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તમોથીને પાઉલ પ્રે રતનો પહેલો પત્ર
લેખક
આ પત્રનો લેખક પાઉલ છે. પત્રનો શા ભાગ “ઈ રની ઇચ્છાથી

ખ્રસ્ત ઈ ુનો પ્રે રત થયેલ પાઉલ”એમ સ્પ પણે લખે છે કે તે પાઉલ
પ્રે રત દ્વારા લખાયો હતો (1:1). શરૂઆતની મંડળ એ તેને સ્પ પણે
પાઉલના અસલ લખાણ તર કે સ્વીકાય હતો.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 62 થી 64 વચ્ચેનો છે. ારે

પાઉલ તમોથીને એફેસસમાં છોડ ને મકદો નયા ગયો ત્યારે ત્યાંથી તેણે
તેને આ પત્ર લ ો હતો (1:3; 3:14,15).

વાંચકવગર્
તમોથીને પહેલો પત્ર એ ું નામ એટલા માટે આપવામાં આ ું છે

કારણ કે તે તમોથીને કે જે પાઉલનો ુસાફર નો સાથી અને તેની
મશનર ુસાફર ઓમાં સહાયક હતો તેને સંબો ધત કરવામાં આ ો
છે. તમોથી તથા સમગ્ર મંડળ એમબંને આ પત્રના ઇ ચ્છત વાંચકો છે.

હે ુ
પત્રનો હે ુ ઈ રના પ રવારે (મંડળ એ) મંડળ માં કેવી ર તે વહાર

કરવો જોઈએ (3:14-15) તથા કેવી ર તે તમોથીએઆબોધને વળગી
રહેવા ુ હ ું તે વષે ૂચનાઓ આપવાનો હતો. આ કલમો તમોથીને
પહેલા પત્રના પાઉલના હે ુ વધાનને પ્રગટ કરે છે. તે જણાવે છે કે તે આ
લખી ર ો હતો કે જથેી તેઓને જાણ થાય કે લોકોએ ઈ રના ઘરમાં
કેવી ર તે વતર્ ું જોઈએ કે જે જીવતા ઈ રની મંડળ , સત્યનો સ્તંભ
તથા પાયો છે. આશા ભાગ બતાવે છે કે પાઉલ પત્રો મોકલે છે અને
મંડળ ઓનો વકાસ કેવી ર તે કરવો તથા કેવી ર તે તેમને દ્રઢ કરવી તે
વષે પોતાના માણસોને ૂચનો આપે છે.

ુદ્રાલેખ
ુવાન શષ્ય માટે બોધ
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રૂપરેખા
1. સેવાકાયર્ માટેનો અભ્યાસ— 1:1-20
2. સેવાકાયર્નો સદ્ધાંતો— 2:1-3:16
3. સેવાકાયર્નો જવાબદાર ઓ— 4:1-6:21

પ્રસ્તાવના
1ઈ રઆપણા ઉદ્ધારકતાર્ તથા ખ્રસ્ત ઈ ુ જેઆપણીઆશા છે,

તેમની આજ્ઞાથી થયેલ ખ્રસ્ત ઈ ુના પ્રે રત પાઉલ તરફથી ખ્રસ્ત ઈ ુ
પરના વ ાસમાં મારા સાચા દ કરા તમોથીને સલામ. 2ઈ રઆપણા
પતા તથા ખ્રસ્ત ઈ ુ આપણા પ્ર ુ તરફથી તને કૃપા, દયા તથા શાં ત
થાઓ.

જૂઠા શક્ષણ વરુદ્ધ ચેતવણી
3 હુ મકદો નયા જતો હતો ત્યારે મેં તને એફેસસમાં રહેવા વનંતી કર

હતી જથેી ું કેટલાક માણસોનેઆજ્ઞા કર શકે કે, તેઓઅલગ પ્રકારનો
ઉપદેશ ન કરે, 4અને દતકથાઓપર તથા લાંબી લાંબી વંશાવળ ઓપર
ધ્યાન નઆપ;ે કેમ કે એવી વાતો, ઈ રની યોજના કે જે વ ાસ દ્વારા
છે તેને આગળ વધારવાને બદલે ખોટા વાદ વવાદ ઊભા કરે છે.

5આ આજ્ઞાનો ુ હે ુ પ્રેમ છે કે જે ુદ્ધ હૃદય, સારા અંતઃકરણ
તથા ઢોંગ વગરના વ ાસથી છે, 6જે ુક જઈને કેટલાક નકામી વાતો
કરવા લાગ્યા છે. 7 તેઓ નયમશા ના શક્ષક થવા ચાહે છે, પણ
પોતે ું કહે છે અથવા જે વષે તેઓ ખાતર ૂવર્ક બોલે છે તે તેઓ પોતે
સમજતા નથી. 8પણઆપણે તોજાણીએછ એ કે,જો નયમશા નો
યથાથર્ ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તે સારુ છે.

9 આપણે આટ ું તો જાણીએ છ એ કે, નયમશા તો ન્યાયીને
માટે ન હ પણ સ્વચ્છદ ઓ, બળવાખોરો, અધમ ઓ, પાપીઓ,
અપ વત્રો, ધમર્ભ્ર ો, પ ૃહત્યારાઓ, મા ૃહત્યારાઓ, હત્યારાઓ,
10 ભચાર ઓ,સમલૈં ગકો, મ ુષ્યોનો ાપાર કરનારાઓ, જૂઠાઓ
તથા જૂઠા સાક્ષીઓ 11 તથા સ્ ુ તપાત્ર ઈ રના મ હમાની જે ુવાતાર્
મને સોંપવામાંઆવી છે તે પ્રમાણેના ુદ્ધ ઉપદેશની વરુદ્ધજે કઈ હોય,
એવા સવર્ને માટે છે.



તમોથીને પહેલો પત્ર 1:12 iii તમોથીને પહેલો પત્ર 2:4

ઈ રની દયાને માટે આભાર
12મને સામથ્યર્આપનારઆપણા પ્ર ુ ખ્રસ્તઈ ુનો હુઆભાર મા ું

છુ કેમ કે તેમણે મને વ ા ુ ગણ્યો અને સેવામાં ન ુક્ત કય ; 13જોકે
હુ પહેલાં દભુાર્ષણ કરનાર, સતાવનાર તથા હસક હતો, તોપણ મારા
પર દયા કરવામાં આવી, કારણ કે અ વ ાસી હોવાથી મેં અજ્ઞાનતામાં
તે ક ુ હ ુ;ં 14 પણ ખ્રસ્ત ઈ ુમાં વ ાસ તથા પ્રેમ સાથે પ્ર ુની કૃપા
અ તશય થઈ.

15આ વધાન વ સનીય તથા સં ૂણર્ અંગીકાર કરવા યોગ્ય છે કે,
ખ્રસ્ત ઈ ુ પાપીઓનો ઉદ્ધાર કરવા સારુ દુ નયામાં આ ા, તેઓમાં
હુ ુ છુ; 16 પણ તે કારણથી મારા પર દયા દશાર્વીને ખ્રસ્ત ઈ ુએ
મારામાં ૂર સહનશીલતા પ્રગટ કર કે જે દ્વારા અનંતજીવનને સારુ
વ ાસ કરનારાઓને ન ુનો પ્રાપ્ત થાય. 17જે સનાતન ુગોના રાજા,
અ વનાશી,અદ્રશ્ય તથાએકમાત્ર ઈ ર છે, તેમને અનંતકાળ માન તથા
મ હમા હો. આમીન.

18 દ કરા તમોથી, તારા વષે અગાઉ થયેલાં ભ વષ્યકથન પ્રમાણે,
આ આજ્ઞા હુ તને આ ું છુ કે, તે ભ વષ્યકથનોની સહાયથી ું સાર
લડાઈ લડ;ે 19 અને વ ાસ તથા ુદ્ધ અંતઃકરણ રાખે. તેનો ત્યાગ
કરવાથી કેટલાક ું વ ાસરૂપી વહાણ ભાંગ્ ું છે. 20 તેઓમાંના
હુમનાયસ તથા આલેકસાંદર છે; તેઓ દભુાર્ષણ કરવા ું ન શીખે માટે
મેં તેઓને શેતાનને સોંપ્યાં છે.

2
મંડળ ની સેવાની વ ા

1 હવે સવર્ પ્રથમ હુ એવો બોધ કરુ છુ કે, વનંતી, પ્રાથર્ના, મધ્ય ી
તથા આભારસ્ ુ ત સઘળાં માણસોને માટે કરવામાં આવ;ે 2 રાજાઓ
અને સવર્ અ ધકાર ઓને માટે પણ કરવામાં આવે જથેી આપણે શાંત
તથા નરાંત ું જીવન ૂણર્ ઈ રમય તથા સન્માન ૂવર્કજીવીએ. 3 કેમ કે
ઈ રઆપણા ઉદ્ધારકતાર્ની દ્ર એ તે સારુ તથા સ્વીકાયર્ છે. 4 તેઓ
ઇચ્છે છે કે સઘળાં માણસો ઉદ્ધાર પામે અને તેઓને સત્ય ું જ્ઞાન પ્રાપ્ત
થાય.
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5 કેમ કે એક જ ઈ ર છે તદપુરાંત ઈ ર તથા મ ુષ્યોની વચ્ચે એક
જ મધ્ય છે તે મ ુષ્ય, ખ્રસ્ત ઈ ુ 6 જમેણે સઘળાં ું ુ ક્ત ૂલ્ય
ૂકવવા સ્વાપર્ણ ક ;ુ તેમની સાક્ષી નમાર્ણ થયેલ સમયે આપવામાં

આવી હતી. 7 મને તે હે ુસર પોકારનાર તથા પ્રે રત હુ સા ું બો ું
છુ, જૂઠુ ન હ અને વ ાસ તથા સત્યમાં બનયહૂદ ઓને માટે શક્ષક
ન ુક્ત કરવામાં આ ો છે.
8તેથી માર ઇચ્છા છે કે, ુરુષો સવર્ ળે ુસ્સા તથા વવાદ વના

પ વત્ર હાથોઊંચા કર ને પ્રાથર્ના કરે. 9તે જ પ્રમાણે ીઓપણમયાર્દા
તથા સંયમ રાખીને શોભતાં વ ોથી પોતાને શણગારે; ૂંથેલા વાળથી
તથા સોના કે મોતીનાઅલંકારથી કે ખચાર્ળ વ ોથી ન હ, 10પણસારાં
કાય દ્વારા ઈ રપરાયણતા માનનાર ીઓને જે ઉ ચત છે તેનાથી
શણગારે.

11 ીએ સં ૂણર્ આધીનતાથી શાંત રહ ને શીખ ું. 12 ઉપદેશ
કરવાની કે, ુરુષ પર અ ધકાર ચલાવવાની હુ ીને રજાઆપતો નથી,
પણ તેણે શાંત રહે ું.

13 કેમ કે આદમ પહેલાં ઉત્પ થયો, પછ હવા; 14 આદમ
છેતરાયો ન હ, પણ ીએ છેતરાઈને ઉલ્લંઘન ક ;ુ 15તોપણ જો ી
મયાર્દાસ હત વ ાસમા,ં પ્રેમમાં તથા પ વત્રતામાં રહે તો તે સંતાનપ્રસવ
દ્વારા ઉદ્ધાર પામશે.

3
મંડળ માં આગેવાનો

1જો કોઈ માણસ અધ્યક્ષપદની ઇચ્છા રાખે છે, તો તે ઉ મ કાયર્ની
ઇચ્છા રાખે છે,આ વધાન વ સનીય છે. 2તેથીઅધ્યક્ષતો ઠપકાપાત્ર
ન હ, એક ીનો પ ત, સ્વ , આત્મસંયમી, આદરણીય, આગતા-
સ્વાગતા કરનાર, શીખવી શકનાર; 3 દારૂનો સની ન હ, મારનાર ન હ;
પણ સૌમ્ય, શાં ત પ્રય; પૈસાપ્રેમી ન હ.

4 પણ પોતાના ઘર ું યોગ્ય સંચાલન કરનાર, જનેાં સંતાનો તેને
માન ૂવર્ક આધીન થતાં હોય, તેવો હોવો જોઈએ. 5 કેમ કે જો કોઈ
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પોતાના ઘર ું યોગ્ય ર તે સંચાલન કર જાણતો નથી, તો તે ઈ રની
મંડળ વ ાસી સ ુદાય ની સંભાળ કેવી ર તે રાખશ?ે

6 બનઅ ુભવી ન હ, રખેને તે ગ વ થઈને શેતાનના જવેી શક્ષામાં
આવી પડ.ે 7 વળ જરૂર છે કે, બહારના માણસોમાં એની સાક્ષી સાર
હોય, કે જથેી તે ઠપકાપાત્ર ન બને, તથા શેતાનના ફાંદામાં ન ફસાય.

મંડળ માં સેવકો
8એજ પ્રમાણે સેવકો પણ પ્ર ત ત, બે મોંઢે બોલનાર ન હ, દારૂનાં
સની ન હ,અપ્રામા ણક નફાના લોભી ન હ; 9 વ ાસના મમર્ને ુદ્ધ

અંતઃકરણથી પકડ રાખનાર હોવા જોઈએ. 10 પ્રથમ તેઓની પરખ
થાય; પછ જઓે નદ ષ ઠરે તેઓને સેવા કરવા દે.

11 એ જ પ્રમાણે સે વકાઓ પ્ર ત ત, નદાખોર ન હ, સ્પ
વચારનાર,સવર્ બાબતે વ ા ુ હોવી જોઈએ. 12વળ સેવકોએકજ
ીનાં પ ત, પોતાનાં સંતાનો તથા ઘર ું યોગ્ય સંચાલન કરનારા હોવા

જોઈએ. 13 કેમ કે જઓેએ સાર સેવા કર હોય તેઓ ઉચ્ચ દરજ્જો
પામે છે; તથા ખ્રસ્ત ઈ ુ પરના વ ાસમાં દૃઢતા પ્રાપ્ત કરે છે.

મહાન રહસ્ય
14 હુ તાર પાસે ટૂક સમયમાં આવવાની આશા સાથે તને આ વાતો

લ ું છુ; 15 પણ જો મને આવતાં વલંબ થાય, તો ઈ ર ું ઘર, કે જે
જીવંત ઈ રની મંડળ , સત્યનો સ્તંભ તથા આધાર છે, તેમાં ક્તએ
યોગ્ય ર તે વતર્ ું તે ું જાણ.ે

16 ન વવાદપણે ઈ રપરાયણતાનો મમર્ મોટો છે તેઓ મ ુષ્યદેહમાં
પ્રગટ થયા, પ વત્ર આત્મામાં ન્યાયી ઠરાવાયા, સ્વગર્દૂતોનાં જોવામાં
આ ા, લોકજાતીઓમાં પ્રચાર કરાયા, દુ નયામાં જમેનાં પર વ ાસ
કરાયો અને તેમને મ હમામાં ઉપર લઈ લેવામાં આ ા.

4
જૂઠા શક્ષકો

1 પણ પ વત્ર આત્મા સ્પ કહે છે કે, પાછલા સમયોમાં છેતરનાર
આત્માઓ પર તથા દુ ાત્માઓનાં શક્ષણ પર લક્ષ રાખી, 2 અસત્ય
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પ્રચારકો તથા જઓેનાં અંતઃકરણ જડ છે તેવા માણસોના ઢોંગથી,
કેટલાક વ ાસનો ત્યાગ કરશે.

3તેઓ લ કરવાની મના કરશે અને ઈ રે જે ખોરાક, ઉપકારસ્ ુ ત
કર ને ખાવા સારુ ઉત્પ કય તેનાથી વ ાસીઓ અને સત્ય
જાણનારાંઓને દૂર રહેવા ું કહેશે. 4 ઈ ર ું સવર્ સજન સારુ છે તેથી
આભારસ્ ુ ત સાથે સ્વીકાર ુ,ં ક ું જ નકાર ું ન હ 5 કેમ કે ઈ રના
વચન તથા પ્રાથર્નાથી તે પ વત્ર કરા ું છે.

ઈ ુ ખ્રસ્તનો ઉ મ સેવક
6 આ બાબતો, ભાઈઓ સમક્ષ રજૂ કર ને ું વ ાસના વચનોમાં

અને જે શક્ષણને ચોકસાઈથી અ ુસરતો આ ો છે તેનાથી પો ષત
થતો ખ્રસ્ત ઈ ુનો સારો સેવક થઈશ. 7 પણ દનુ્યવી અને ૂખર્
દતકથાઓથી દૂર રહ , ું પોતાને ઈ રપરાયણતા માટે તાલીમ
આપ; 8 કેમ કે શાર રક કસરત અ ુક અંશે ફાયદાકારક છે, પર ુ
ઈ રપરાયણતા સવર્ બાબતોમાં ફાયદાકારક છે, જમેાં વતર્માન તથા
ભ વષ્યના જીવન ું આશાવચન સમાયેલ છે.

9 આ વધાન વ સનીય તથા સં ૂણર્ અંગીકાર કરવા યોગ્ય છે.
10 તેથી આપણે તેને સારુ મહેનત તથા સંઘષર્ કર એ છ એ, કેમ
કે આપણી આશા જીવંત ઈ રમાં છે, જે સવર્ મ ુષ્યોના, સ વશેષ
વ ાસીઓના ઉદ્ધારકતાર્ છે.
11 આ બાબતોનો આદેશ આપજે તથા શીખવજ.ે 12 તાર
ુવાવ ાનો કોઈ તરસ્કાર કરે ન હ; પણ વાણી, વતર્ન, પ્રેમ, વ ાસ

અને પ વત્રતામાં ું વ ાસીઓને ન ૂનારૂપ થજ.ે 13 હુ આ ું ત્યાં
ુધી જાહેર શા વાંચન, બોધઆપવા તથા શક્ષણઆપવામાં ધ્યાન

આપજ.ે
14 જે કૃપાદાન તને વડ લોના હાથ ૂકવા તથા પ્રબોધ કરવા દ્વારા

આપવામાં આ ું હ ુ,ં તે વષે બેદરકાર રહ શ ન હ. 15એ બાબતો ું
મનન કર, તેમાં પરોવાયેલ રહે જથેી તાર પ્રગ ત સવર્ને સ્પ દેખાય.
16 પોતા પર તથા શક્ષણ પર ધ્યાન આપ, તેમાં લા ુ રહે, કેમ કે આ
પ્રમાણે કરવાથી ું પોતાને તથા તારા સાંભળનારાઓને પણ બચાવીશ.
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5
વ ાસીઓ પ્રત્યેની જવાબદાર

1 ૃદ્ધને સખ્તાઈથી ઠપકો ન આપ પણ જમે પતાને તેમ તેમને
સમજાવ, જમે ભાઈઓને તેમ જુવાનોન;ે 2 જમે માતાઓને તેમ ૃદ્ધ

ીઓને; અને જમે બહેનોને તેમ જુવાન ીઓને ૂણર્ પ વત્રતામાં
સમજાવ.

3 જઓે ખરેખર વધવાઓ છે તેઓ ું સન્માન કર. 4 વળ કોઈ
વધવાના સંતાનોઅથવા સંતાનોના સંતાનો હોય તો તેઓપ્રથમપોતાના
ઘર પ્રત્યે સમ પત બને અને પોતાનાં માતા પતા ું ઋણ ુકવવા ું શીખે,
જે ખરેખર ઈ ર સમક્ષ રુ ચકર છે.

5 તદપુરાંત ખરેખર વધવા એ છે જે ત્યજી દેવાયેલ છે અને જનેી
આશા ઈ રમાં છે અને રાત દવસ વનંતી તથા પ્રાથર્નામાં તત્પર રહે છે.
6 પણ જે ી સ્વછદ પણામાં જીવે છે તે જીવતાજીવ ૂએલી છે.

7 આ વાતો આગ્રહથી તેઓને જણાવ કે તેઓ ઠપકાપાત્ર ન બને.
8 પણ જે માણસ પોતા ું અને વશેષ કર ને પોતાના ઘર ું ૂરુ કરતો
નથી, તો તેણે વ ાસનો નકાર કય છે તથા તે અ વ ાસી કરતા પણ
બદતર છે.

9 જો સાંઠ વષર્ની ઉપરની, ુનલર્ ક ુ હોય ન હ એવી, 10 સારાં
કામમાં સાક્ષીરૂપ, બાળકોનો ઉછેર કરનાર, આગતા-સ્વાગતા કરનાર,
સંતોના પગ ધોનાર, પી ડતોની સહાય કરનાર, દરેક સારાં કામ કરનાર,
તેવી વધવા ી ું નામ ૂચીમાં નોંધવામાં આવે.

11 પણ જુવાન વધવાઓને નામંજૂર કર, જયારે તેઓ ખ્રસ્તની
વરુદ્ધ વષયવાસનાઓથી ઉન્મ થઈને પરણવા ચાહે. 12તેઓ પ્રથમ
કરેલી પ્ર તજ્ઞાનો ત્યાગ કર ને ન્યાયશાસનને નોતરે છે. 13તદપુરાંત તેઓ
આળ ુ બનવા ું શીખે છે, ઘરેઘરે ફરે છે. આળ ુ થવા ઉપરાંત જે
ઉ ચત નથી તે ું બોલીને કૂથલી તથા પારક પંચાત કરે છે.

14 માટે હુ ઇચ્છુ છુ કે જુવાન વધવાઓ લ કરે, બાળકોને જન્મ
આપ,ે ઘર સંભાળે અને શ ુને ઠપકો આપવાની તક ના આપ.ે 15 કેમ કે
અત્યાર ુધીમાં કેટલીક વધવા ીઓશેતાનની પાછળભટક ગઈ છે.
16જો વધવાઓ કોઈ વ ાસી ી પરઆધા રત હોય, તો તે તેઓ ું
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ૂરુ કરે, અને મંડળ પર તેમનો ભાર નાખે ન હ કે જથેી જે વધવાઓ
ખરેખર નરાધાર છે તેઓની મદદ મંડળ કરે.

17જે વડ લો સાર ર તે અ ધકાર ચલાવે છે અને વશેષે કર ને જઓે
ઉપદેશ કરવામાં તથા શક્ષણ આપવામાં શ્રમ કરે છે, તેઓને બમણાં
સન્મા નત ગણવા. 18 કેમ કે શા વચન કહે છે કે, ‘કણસલાં ૂંદનાર
બળદના મોં પર જાળ ન બાંધ’અને ‘કામ કરનાર પોતાના મહેનતણાને
પાત્ર છે’.

19બે કે ત્રણ સાક્ષીઓ વગર વડ લ પરનો આરોપ સ્વીકાર શ ન હ.
20પાપ કરનારાઓને સઘળાંનીઆગળ ઠપકો, કે જથેી બીજાઓને પણ
ભય રહે.

21 ઈ ર, ખ્રસ્ત ઈ ુ તથા પસંદ કરેલા સ્વગર્દૂતોની સમક્ષ
ગંભીરતા ૂવર્ક હુ પ્રમા ણત કરુ છુ કે, આ બાબતોને ૂવર્ગ્રહ વના,
પક્ષપાતથી દરુ રહ ને કર. 22 કોઈને દ ક્ષા આપવામાં ઉતાવળ ના કર.
બીજાઓનાં પાપમાં ભાગીદાર થઈશ ન હ; પણ પોતાને ુદ્ધ રાખ.

23 હવેથી એક ું પાણી ન પીતો, પણ તારા પેટને લીધે તથા તાર
વારવારની બમાર ઓને લીધે, થોડો દ્રાક્ષાસવ પણ પીજ.ે 24 કેટલાક
મ ુષ્યોનાં પાપ જાહેર હોવાથી તેમનો ન્યાય પહેલાં થાય છે પણ
કેટલાકનાં પછ થી જાહેર થાય છે. 25 તે જ પ્રમાણે કેટલાકનાં સારાં
કામ જગજાહેર છે, તેની સામે જે જાહેર નથી તે પણ ુપ્ત રહ શકતા
નથી.

6
1જટેલાં દાસ તર કે ઝંૂસર તળે છે તેઓએ પોતાના મા લકોને ૂરા

માનયોગ્ય ગણવા, કે જથેી ઈ રના નામ અને શક્ષણ વરુદ્ધ દભુાર્ષણ
થાય ન હ. 2 તદપુરાંત જઓેનાં મા લકો વ ાસી છે, તેઓ ભાઈઓ
છે તેથી તેઓને ુચ્છ ગણવા ન હ, પણ તેમની સેવા કરવી, કેમ કે
જઓે સેવા પામે છે તેઓ વ ાસી તથા પ્રય છે. એ વાતો શીખવ
અને સમજાવ.

જૂઠુ શક્ષણ અને સા ું ધન
3જો કોઈઅલગ શક્ષણઆપે છે,અનેઆપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં

વચન તથા ભ ક્તભાવ પ્રમાણે જે ુદ્ધ શક્ષણ છે, તેને સંમત નથી,
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4 તો તે અ ભમાની છે,અને કઈ જાણતો નથી, પણ તે વાદ વવાદ અને
શા ક તકરારોથી પીડાય છે કે જમેાંથી અદેખાઈ, ઝઘડા, નદા, દુ
શંકાઓઊપજે છે, 5અને ુ દ્ધભ્ર અને સત્યથી ફર જનારાં કે જઓે
માટે ભ ક્તભાવ કમાઈ ું એક સાધન છે તેઓમાં સતત ક જયા થાય છે.

6 પણ સંતોષસ હતની ઈ રપરાયણતા એ મહ મ લાભ છે; 7 કેમ
કે આપણે આ દુ નયામાં ક ું લા ા નથી ને તેમાંથી ક ું પણ લઈ જઈ
શકવાના નથી. 8 પણ આપણને જે અ અને વ મળે છે તેઓથી
આપણે સંતોષી રહ એ.

9 જઓે દ્ર વાન થવા ચાહે છે, તેઓ પર ક્ષણ, ફાંદા તથા ઘણી
ૂખર્ અને હા નકારક ઇચ્છાઓમાં પડે છે, જે માણસોને પાયમાલી તથા
વનાશમાં ડુબાવે છે. 10 કેમ કે દ્ર પ્રેમ એ સવર્ પ્રકારની દુ તા ું ૂળ
છે તેની પાછળ ખેંચાવાથી કેટલાક વ ાસથી દરુ લઈ જવાયા અને
તેઓએ ઘણાં દઃુખોથી પોતાને વીંધ્યા છે.

અંગત ૂચનાઓ
11 પણ હે ઈ રભક્ત, ું આ બાબતોથી દૂર ભાગજ;ે તદપુરાંત

ન્યાયીપણુ,ં ઈ રપરાયણતા, વ ાસ, પ્રેમ, સહનશીલતા તથા
વનમ્રતાની પાછળ લાગ. 12 વ ાસની સાર લડાઈ લડ,અનંતજીવન
ધારણ કર, કે જનેે માટે ું તેડાયેલો છે અને જનેાં વષે તેં ઘણાં
સાક્ષીઓની આગળ સાર ક ૂલાત કરેલી છે.

13ઈ ર જે સઘળાંને જીવનઆપે છે તેમની સમક્ષ તથા ખ્રસ્ત ઈ ુ
જમેણે પોં તયસ પલાતની આગળ સાર ક ૂલાત કર , તેમની આગળ
હુ તને આગ્રહથી ફરમા ું છુ કે, 14 આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં પ્રગટ
થવા ુધી ું ઠપકાર હત તથા નષ્કલંક ર તે આઆજ્ઞા પાળ.

15જઓે સ્ ુત્ય છે,એકલા જ સવ પર , રાજકતાર્ઓના રાજા તથા
પ્ર ુઓના પ્ર ુ છે તેઓયોગ્યસમયે ઈ ુ ું પ્રગટ થ ું બતાવશે, 16તેમને
એકલાને જ અ વનાશીપણું છે, પાસે ન જવાય એવા અજવાળામાં રહે
છે, જમેને કદ કોઈ મ ુષ્યોએ જોયા નથી અને જોઈ શકતા પણ નથી
તેમને અનંતકાળ સન્માન તથા આ ધપત્ય હો. આમીન.
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17આજમાનાનાં દ્ર વાનોને ુંઆગ્રહથી ૂચવ કે, તેઓઅ ભમાન
ન કરે, અને દ્ર ની અ ન તતા પર ન હ, પણ ઈ ર, જે આપણા
આનંદ-પ્રમોદને માટે ભર ૂર પણાથી સઘ ું આપે છે, તેમના પર આશા
રાખે; 18 કે તેઓ ભ ું કરે, સારાં કામોમાં સ ૃદ્ધ બને,આપવામાં ઉદાર
તેમ જ બીજાઓ સાથે વહેંચવામાં તૈયાર થાય; 19 ભ વષ્યને સારુ
પોતાને માટે ૂંજીરૂપી સારો પાયો નાખ,ેએ માટે કે જે ખરેખરુજીવન છે
તેને તેઓ ધારણ કરે.

20 હે તમોથી, તને જે સોંપે ું છે તે સાચવી રાખ,અને અધમ ખાલી
બકવાસથી તથા વરોધાભાસી વચારધારાઓ જનેે ખોટ ર તે જ્ઞાન
કહેવાય છે તેના વવાદથી દૂર રહે, 21જનેે માનીને કેટલાક વ ાસથી
દૂર ગયા છે. તારા પર કૃપા થાઓ. આમીન.
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