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માથ્થીની લખેલી ુવાતાર્
લેખક
આ ુસ્તકનો લેખક માથ્થી કર ઉઘરાવનાર ક્ત હતો કે જણેે

ઈ ુને અ ુસરવા પોતા ું કામ છોડ દ ું હ ું (9:9-13). માક અને
ૂક પોતાના ુસ્તકોમાં તેનો ઉલ્લેખ લેવી તર કે કરે છે. તેના નામનો અથર્

ઈ રની ભેટ એવો થાય છે. મંડળ ના શરૂઆતના પ ૃઓ માથ્થી લેખક
હતો તે વષે સવર્સંમત છે એટલે કે માથ્થી જે બાર શષ્યોમાંનો એક
હતો તેઆ ુસ્તકનો લેખક હતો. માથ્થી ઈ ુના સેવાકાયર્ની ઘટનાઓને
નજરે જોનાર સાક્ષી હતો. ુવાતાર્નાં બીજા હેવાલો સાથેનો માથ્થીની
ુવાતાર્નો ુલનાત્મક અભ્યાસ સા બત કરે છે કે ખ્રસ્તની પ્રેર તો દ્વારા

અપાતી સાક્ષી એકબીજાથી અલગ નહ પણ સમાન હતી.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 50 થી 70 ની આસપાસનો છે.
જો કે ઘણા માને છે કે તેનો ઉદ્દભવ અંત્યોખમાં થયો હશે તો પણ

માથ્થીની ુવાતાર્નાં યહૂદ લક્ષણોને જોતાં, તે પેલ ટાઇન કે સર યામાં
લખાઈ હોવી જોઈએ.

વાંચકવગર્
તેની ુવાતાર્ ગ્રીક ભાષામાં લખાઈ હોવાથી, ગ્રીક બોલતા યહૂદ

સ ુદાયના વાંચકો તરફ માથ્થી ું વલણ ર ું હોય શકે. તેના ઘણા તત્વો
યહૂદ વાંચકવગર્ તરફ ઇશારો કરે છે: જૂના કરારની પ ર ૂણર્તા સંબંધી
માથ્થીની કાળજી, ઈ ુના ઉદ્દભવને ઇબ્રા હમ ુધી ચતર ુ,ં (1:1-
17); તેનો યહૂદ પ રભાષાનો ઉપયોગ ઉદાહરણ તર કે, સ્વગર્ ું રા

ાં સ્વગર્ શ યહૂદ ઓના ઈ રના નામનો ઉપયોગ કરવાનો ખચકાટ
પ્રગટ કરે છે;અને ઈ ુ દાઉદના ુત્ર હોવા પરનો તેનો ભાર (1:1; 9:27;
12:23; 15:22; 20:30-31; 21:9,15; 22:41-45) દશાર્વે છે કે
માથ્થી યહૂદ સ ુદાય તરફ વધારે કે ન્દ્રત હતો.
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હે ુ
આ ુવાતાર્ લખતી વખત,ે માથ્થીનો ઇરાદો યહૂદ વાંચકોને ઈ ુ ું

મસીહા તર કે સમથર્ન કરવાનો છે. મ ુષ્યજાત માટે ઈ ર ું રા
લાવવા પર ભાર ૂકવાની બાબત અહ કેન્દ્ર ાન છે. તે ઈ ુના રાજા
હોવા પર ભાર ૂકે છે કે જે જૂના કરારની પ્રબોધવાણી તથા અપેક્ષાઓ
પ ર ૂણર્ કરે છે. (1:1; 16:16; 20:28.)

ુદ્રાલેખ
ઈ ુ યહૂદ ઓના રાજા

રૂપરેખા
1. ઈ ુનો જન્મ— 1:1-2:23
2. ઈ ુની ગાલીલમાંની સેવા— 3:1-18:35
3. ઈ ુની યહૂ દયામાંની સેવા— 19:1-20:34
4. યહૂ દયામાંના અં તમ દવસો— 19:1-20:34
5. અં તમ ઘટનાઓ— 28:1-20

ઈ ુ ખ્રસ્તની વંશાવળ
ૂક 3:23-38

1 ઈ ુ ખ્રસ્ત જે ઇબ્રા હમનાં દ કરા, જે દાઉદના દ કરા, તેમની
વંશાવળ . 2 ઇબ્રા હમ ઇસહાકનો પતા, ઇસહાક યાકૂબનો પતા,
યાકૂબ યહૂદા તથા તેના ભાઈઓનો પતા, 3યહૂદા તથા તામારથી થયેલા
પેરેસ અને ઝેરાહ, પેરેસ હેસ્રોનનો પતા, હેસ્રોન આરામનો પતા.

4આરામ આમ્મીનાદાબનો પતા, આમ્મીનાદાબ નાહશોનનો પતા,
નાહશોનસલ્મોનનો પતા, 5સલ્મોનબોઆઝનો પતાઅને રાહાબ તેની
માતા, બોઆઝઓબેદનો પતા અને રૂથ તેની માતા,ઓબેદ યશાઈનો
પતા અને 6 યશાઈ દાઉદ રાજાનો પતા હતો. દાઉદ ુલેમાનનો પતા
હતો જનેી મા પહેલા ઉ રયાની પત્ની હતી.

7 ુલેમાન રહાબામનો પતા, રહાબામ અ બયાનો પતા, અ બયા
આસાનો પતા, 8 આસા યહોશાફાટનો પતા, યહોશાફાટ યોરામનો
પતા, યોરામ ઉ ઝયાનો પતા હતો.
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9 ઉ ઝયા યોથામનો પતા, યોથામ આહાઝનો પતા, આહાઝ
હઝ કયાનો પતા, 10 હઝ કયા મનાશ્શાનો પતા, મનાશ્શાઆમોનનો
પતા, આમોન યો શયાનો પતા, અને 11બા બલના બંદ વાસને સમયે
યો શયા યખોન્યા તથા તેના ભાઈઓનો પતા હતો.

12 અને બા બલના બંદ વાસ પછ , યખોન્યા શાલ્તીએલનો
પતા, શાલ્તીએલ ઝરુબ્બાબેલનો પતા, 13 ઝરુબ્બાબેલ અબીઉદનો
પતા, અબીઉદ એ લયાક મનો પતા, એ લયાક મ આઝોરનો પતા,
14 આઝોર સાદોકનો પતા, સાદોક આખીમનો પતા, આખીમ
અ લ ુદનો પતા.

15અ લ ુદ એલાઝારનો પતા, એલાઝાર મથ્થાનનો પતા, મથ્થાન
યાકૂબનો પતા, અને 16 યાકૂબ ૂસફનો પતા, ૂસફ જે મ રયમનો
પ ત હતો; અને મ રયમથી ઈ ુ જે ખ્રસ્ત કહેવાય છે તે જનમ્યા.ં
17 ઇબ્રા હમથી દાઉદ ુધી બધી મળ ને ચૌદ પેઢ થઈ, દાઉદથી
બા બલના બંદ વાસ ુધી ચૌદ પેઢ , અને બા બલના બંદ વાસથી
ખ્રસ્તનાં સમય ુધી ચૌદ પેઢ થઈ.

ઈ ુ ખ્રસ્તનો જન્મ
ૂક 2:1-7

18ઈ ુ ખ્રસ્તનો જન્મઆપ્રમાણે થયો. તેમની મા મ રયમની સગાઈ
ૂસફ સાથે થયા પછ , તેઓનો શાર રક સંબંધ થયા અગાઉ તે પ વત્ર

આત્માથી ગભર્વતી થયેલી જણાઈ. 19તેનો પ ત ૂસફ એક પ્રામા ણક
માણસ હતો, પણ તેજાહેરમાં તે ું અપમાન કરવા ન ચાહતો હતો. તેથી
તેણે ુપ્ત ર તે તેની સાથે સગાઈ તોડ નાખવાનો નણર્ય કય .

20જયારે તે એ બાબત વશે વચારતો હતો, ત્યારે પ્ર ુનો દૂત તેને
સ્વપ્નમાં દેખાયો અને ક ું કે, “ ૂસફ, દાઉદના દ કરા, ું તાર પત્ની
મ રયમને તેડ લાવવાને બીશ ન હ; કેમ કે તેના ગભર્માં જે બાળક છે તે
પ વત્ર આત્માથી છે. 21 તેને દ કરો થશે અને ું તેમ ું નામ ઈ ુ પાડશે,
કેમ કે તે પોતાના લોકોને તેઓનાં પાપથી ઉદ્ધાર કરશ.ે”

22હવે એ બ ું એ માટે થ ું કે, પ્ર ુએ પ્રબોધક દ્વારા જે ક ું હ ું તે
ૂરુ થાય,એટલ,ે 23 “જુઓ, કુવાર ગભર્વતી થશ,ે તેને દ કરો થશે અને
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તે ું નામ તેઓ ઇમ્મા ુએલ પાડશે,જનેો અથર્ એ છે કે, ‘ઈ રઆપણી
સાથ.ે”

24 ત્યારે ૂસફે ઊંઘમાંથી ઊઠ ને જમે પ્ર ુના સ્વગર્દૂતે તેને આજ્ઞા
આપી હતી તેમ ક ુ; તે પોતાની પત્નીને તેડ લા ો. 25મ રયમને દ કરો
થયો ત્યાં ુધી ૂસફે મ રયમની સાથે શાર રક સંબંધ કય ન હ; અને
તેણે તેમ ું નામ ઈ ુ પા ુ.ં

2
ૂવર્ના જ્ઞાનીઓની ુલાકાત

1 હેરોદ રાજાના સમયમાં યહૂ દયાના બેથલેહેમમાં ઈ ુ જનમ્યાં
ત્યારે, જ્ઞાની માણસોએ ૂવર્થી યરુશાલેમમાં આવીને ૂ ું કે, 2 “જે
બાળક જનેો જન્મ થયો છે,જે યહૂદ ઓના રાજા છે, તે ાં છે? કેમ કે
ૂવર્માં તેમનો તારો જોઈને, અમે તેમ ું ભજન કરવાને આ ા છ એ.”

3એસાંભળ ને હેરોદ રાજા ગભરાયો અને તેની સાથે આ ું યરુશાલેમ
પણ ગભરા ુ.ં

4 ત્યાર પછ હેરોદ રાજાએ સવર્ ુ યાજકોને તથા શા ીઓને
એકત્ર કર ને તેઓને ૂ ું કે, “ ખ્રસ્તનો જન્મ ાં થવો જોઈએ?”
5 તેઓએ તેને જવાબ આપ્યો કે, “યહૂ દયાના બેથલેહેમમાં, કેમ
કે પ્રબોધકે એમ લ ું છે કે, 6 ‘ઓ યહૂ દયા દેશના બેથલેહેમ, ું
યહૂ દયાના ૂબાઓમાં કોઈ પ્રકારે સવર્થી ના ું નથી, કેમ કે તારામાંથી
એક અ ધપ ત નીકળશ,ે જે મારા ઇઝરાયલી લોકોના પાળક થશે.’ ”

7 ત્યારે હેરોદ રાજાએ તે જ્ઞાનીઓને ુપ્તમાં બોલાવીન,ે તારો કયા
સમયે દેખાયો, તે વષે તેઓ પાસેથી ચોકસાઈથી ખબર મેળવી. 8 તેણે
તેઓને બેથલેહેમમાં મોકલતાં ક ું કે, “તમે જઈને તે બાળક સંબંધી
સાર ર તે શોધ કરો અને જયારે તમને મળશે ત્યાર પછ મને જણાવો,
એ માટે કે હુ પણઆવીને તે બાળક ું ભજન કરુ.”

9 તેઓ રાજા ું કહે ું સાંભળ ને ગયા અને જે તારો તેઓએ ૂવર્માં
જોયો હતો તે તેઓની આગળ ચાલતો ગયો અને ાં બાળક હતો તે
જગ્યા પરઆવીને અટક ગયો. 10તેઓ તારાને જોઈને ઘણાઆનંદથી
હરખાયા.
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11 ઘરમાં જઈને તેઓએ બાળકને તેની મા મ રયમની પાસે જો ું;
પગે પડ ને તે ું ભજન ક .ુ પછ તેઓએ પોતાની ઝોળ ખોલીને સો ું,
લોબાન તથા બોળ ું તેમને નજરાણું ક ુ. 12 હેરોદ પાસે પાછા જ ું
ન હ,એવી ચેતવણી સ્વપ્નમાં મ ાથી તેઓબીજે માગ પોતાના દેશમાં
પાછા ગયા.

મસરમાં પ્રયાણ
13 તેઓના પાછા ગયા પછ , પ્ર ુના સ્વગર્દૂતે સ્વપ્નમાં ૂસફને ક ું

કે, “ઊઠ, બાળક તથા તેની માને લઈને મસરમાં નાસી જા. હુ તને કહુ
ત્યાં ુધી ત્યાં જ રહેજ,ે કેમ કે બાળકને માર નાખવા સારુ હેરોદ તેની
શોધ કરવાનો છે.” 14તે રાત્રે ૂસફ ઊઠ ને બાળક તથા તેની માને લઈને
મસરમાં ગયો. 15અને હેરોદના મરણ ુધી ત્યાં ર ો,એમાટે કે પ્ર ુએ
પ્રબોધક દ્વારા જે ક ું હ ું તે ૂરુ થાય કે, “ મસરમાંથી મેં મારા દ કરાને
બોલા ો.”

બાળકોની હત્યા
16જયારે હેરોદને મા ૂમ પ ું કે જ્ઞાનીઓએ તેને છેતય છે, ત્યારે

તે ઘણો ુસ્સે થયો અને માણસો મોકલીને જે વેળા સંબંધી તેણે
જ્ઞાનીઓની પાસેથી ચોકસાઈથી ખબર મેળવી હતી, તે વેળા પ્રમાણે બે
વષર્નાં તથા તેથી નાનાં સવર્ નર બાળકો જઓે બેથલેહેમમાં તથા તેના
આસપાસના વસ્તારમાં હતા,ં તેઓને માર નંખા ાં.

17 ત્યારે ય મયા પ્રબોધકે જે ક ું હ ું તે ૂરુ થ ું કે, 18 “રામાની
ીઓરુદન તથા મોટા વલાપ કરે છે. એટલે તે ીઓની ૂવર્જ રાહેલ

પોતાનાં બાળકો માટે રડે છે પણ દલાસો પામવા ઇચ્છતી નહોતી, કેમ
કે તેના સંતાન ર ાં ન હતા.”

મસરમાંથી પાછા ફર ું
19 હેરોદના મરણ પછ , પ્ર ુના સ્વગર્દૂતે મસરમાં ૂસફને સ્વપ્નમાં

આવીને ક ું કે, 20 “ઊઠ,બાળક તથા તેની માને લઈને ઇઝરાયલ દેશમાં
જા કેમ કે જઓે બાળકનો જીવ લેવા ઇચ્છતા હતા, તેઓ ૃત્ ુ પામ્યા
છે.” 21 ત્યારે ૂસફ બાળક તથા તેની માને લઈને ઇઝરાયલ દેશમાં
આ ો.
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22 પણ આ ખલાઉસ પોતાના પતા હેરોદને ાને યહૂ દયામાં રાજ
કરે છે,એસાંભળ ને તે ત્યાં જતા ગભરાયો. તોપણ સ્વપ્નમાં ચેતવણી
પામીને ગાલીલના પ્રાંત તરફ વ ો 23 અને નાસરેથ નામના નગરમાં
આવીને ર ો. આમએટલા માટે થ ુ,ંજથેી પ્રબોધકો ું કહે ું ૂરુ થાય
કે તે નાઝ ર કહેવાશે.

3
યોહાન બા પ્તસ્ત ું શક્ષણ
માક 1:1-8; ૂક 3:1-18; યોહ. 1:9-28

1 તે દવસોમાં યોહાન બા પ્તસ્મા કરનાર યહૂ દયાના અરણ્યમાં
ઉપદેશ આપતા એમ કહેતો હતો કે, 2 “પસ્તાવો, કેમ કે સ્વગર્ ું રા
પાસેઆ ું છે.” 3કારણ કે તે એજ છે,જનેાં વષે યશાયા પ્રબોધકે ક ું
હ ું કે, “અરણ્યમાં પોકારનારની એવી વાણી છે, ‘પ્ર ુનો માગર્ તૈયાર
કરો, તેમના રસ્તા સીધા કરો.’ ”

4 યોહાનનાં વ ો ઊંટના વાળનાં હતા,ં તેની કમરે ચામડાનો પટ્ટો
હતો અને તીડ તથા રાની મધ તેનો ખોરાક હતા. 5 ત્યારે યરુશાલેમના,
યહૂ દયાના તથા યદનના આસપાસના સવર્ પ્રદેશના લોકો તેની પાસે
ગયા. 6તેઓ પોતાનાં પાપો ક ૂલ કર ને યદન નદ માં તેનાથી બા પ્તસ્મા
પામ્યા.

7 પણ ફરોશીઓમાંના તથા સદૂક ઓમાંના ઘણાંને પોતાથી
બા પ્તસ્મા પામવા માટે આવતા જોઈને યોહાને તેઓને ક ું કે, “ઓ
સપ ના વંશ,આવનાર કોપથી નાસવાને તમને કોણે ચેત ા?ં 8પસ્તાવો
કરનારાને શોભે તેવા ફળઆપો. 9તમારા મનમાં એમ કહેવા ું ન ધારો કે,
‘ઇબ્રા હમ અમારા પતા છે’, કેમ કે હુ તમને કહુ છુ કે,આપથ્થરોમાંથી
ઈ ર ઇબ્રા હમને માટે સંતાનો ઉત્પ કર શકે છે.

10 ૃક્ષોના ૂળ પર કુહાડો પહેલેથી જ ુકાયો છે. માટે દરેક ૃક્ષ જે
સારુ ફળ નથી આપ ું તે કપાય છે અને અ માં નંખાય છે. 11 માટે
પસ્તાવાને સારુ હુ પાણીથી તમારુ બા પ્તસ્મા કરુ છુ ખરો, પણ જે
માર પાછળઆવનાર છે તે મારા કરતાં સામથ્યર્વાન છે, હુ તેમના ચંપલ
ઊંચકવાને યોગ્ય નથી; તે તમારુ બા પ્તસ્મા પ વત્ર આત્માથી તથા



માથ્થી 3:12 vii માથ્થી 4:6

અ થી કરશે. 12 તેમ ું ૂપડુ તેમના હાથમાં છે, તે પોતાની ખળ ને
ૂરે ૂર સાફ કરશે અને પોતાના ઘઉં વખારમાં ભરશ,ે પણ ૂ ું, ન

હોલવાનાર અ માં બાળ નાખશે.”
ઈ ુ ું બા પ્તસ્મા
માક 1:9-11; ૂક 3:21-22

13 ત્યારે ઈ ુ યોહાનથી બા પ્તસ્મા પામવા માટે ગાલીલથી યદન
નદ એ તેની પાસે આ ા. 14 પણ યોહાને તેમને અટકાવતાં ક ું કે,
“તમારાથી તો મારે બા પ્તસ્મા પામ ું જોઈએ અને ું તમે માર પાસે
આવો છો?” 15 પછ ઈ ુએ ઉ રઆપતાં ક ું કે, “હમણાં એમ થવા
દે, કેમ કે સવર્ ન્યાયીપણું એવી ર તે ૂરુ કર ું તે આપણને ઉ ચત છે.”
ત્યારે યોહાને તેમને બા પ્તસ્મા આપ્ ુ.ં

16જયારે ઈ ુ બા પ્તસ્મા પામીને તરત પાણીમાંથી બહાર આ ા,
અને જુઓ, તેમને સારુ સ્વગર્ ઉઘાડા ું અને ઈ રના આત્માને ક ૂતર
રૂપે ઊતરતા તથા પોતા પરઆવતા તેમણે જોયા. 17 જુઓ, સ્વગર્માંથી
એવી વાણી થઈ કે, “આમારો વહાલો દ કરો છે, તેના પર હુ પ્રસ છુ.”

4
ઈ ુ ું પર ક્ષણ
માક 1:12-13; ૂક 4:1-13

1 પછ ઈ ુ ું પર ક્ષણ શેતાનથી થાય એ માટે આત્મા તેમને
અરણ્યમાં લઈ ગયા. 2 ચાળ સ રાત દવસ ઉપવાસ કયાર્ પછ તેમને
ૂખ લાગી. 3 પર ક્ષણ કરનારે તેમની પાસે આવીને ક ું કે, “જો ું

ઈ રનો દ કરો છે, તો આ પથ્થરોને કહે કે, તેઓ રોટલી થઈ જાય.”
4પણ ઈ ુએ ઉ રઆપતા ક ું કે, “એમ લખે ું છે કે, ‘માણસએકલી
રોટલીથી ન હ, પણ દરેક શ જે ઈ રના ુખમાંથી નીકળે છે તેથી
જીવશ.ે’ ”

5 ત્યારે શેતાન તેમને પ વત્ર નગરમાં લઈ ગયો અને ભ ક્ત ાનના
ુરજ પર તેમને ઊભા રા ા, 6 અને તેમને ક ું કે, “જો ું ઈ રનો

દ કરો છે, તો પોતાને નીચે પાડ નાખ; કેમ કે એમ લખે ું છે કે, ‘ઈ ર
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પોતાના સ્વગર્દૂતોને તારા સંબંધી આજ્ઞા કરશે; અને દૂતો તને પોતાના
હાથો પર ધર લેશ,ે જથેી તારો પગ પથ્થર સાથે ન અફળાય.”

7 ઈ ુએ તેને ક ું, “એમ પણ લખે ું છે કે, ‘પ્ર ુ તારા ઈ ર ું ું
પર ક્ષણ ન કર.’

8 ફર થી શેતાન તેમને ઘણાં ઊંચા પહાડ ઉપર લઈ ગયો અને
દુ નયાના સઘળાં રા ો તથા તેઓનો વૈભવ તેમને બતા ા. 9 અને
તેમને ક ું કે, “જો ું પગે પડ ને મારુ ભજન કરશે, તો આ સઘળાં હુ
તને આપીશ.”

10 ત્યારે ઈ ુએ તેને ક ું કે, “અરે શેતાન, દૂર જા! કેમ કે લખે ું છે
કે, ‘પ્ર ુ તારા ઈ ર ું ભજન કર અને એકલા તેમની જ સેવા કર.’ ”

11 ત્યારે શેતાન તેમને ૂક ને ગયો; અને સ્વગર્દૂતોએ તેમની પાસે
આવીને તેમની સેવા કર .

પ્ર ુ ઈ ુ ગાલીલમાં પોતાની સેવા શરુ કરે છે
માક 1:14-15; ૂક 4:14-15

12યોહાન બંદ વાન કરાયો છે,એ ું સાંભળ ને ઈ ુ ગાલીલમાં પાછા
આ ા. 13પછ નાસરેથ ૂક ને ઝ ુલોનના તથા નફતાલીના પ્રદેશમાંના
સ ુદ્ર પાસેના કપરનાહૂમમાં તે આવીને ર ા.

14 એ માટે કે પ્રબોધક યશાયાએ જે ક ું હ ું તે ૂરુ થાય કે,
15 “ઝ ુલોનના પ્રાંત, નફતાલીના પ્રાંત, યદન નદ ની પેલે પાર, એટલે
બનયહૂદ ઓના ગાલીલ! 16 જે લોકો અંધકારમાં જીવતા હતા,
તેઓએ મોટુ અજવા ું જો ું અને તે વસ્તારમાં તથા મરણની છાયામાં
જઓે બેઠેલા હતા, તેમના પર અજવા ું પ્રકાશ્ ુ.ં”

17 ત્યાર પછ ઈ ુ ઉપદેશ આપતા કહેવા લાગ્યા કે, “પસ્તાવો, કેમ
કે સ્વગર્ ું રા પાસે આ ું છે.”

પ્રથમ શષ્યો ું તેડુ
માક 1:16-20; ૂક 5:1-11

18 ઈ ુ ગાલીલના સ ુદ્રને કનારે ચાલતા હતા ત્યારે તેમણે બે
ભાઈઓને, એટલે સમોન જે પતર કહેવાય છે તેને તથા તેના ભાઈ



માથ્થી 4:19 ix માથ્થી 5:4

આ ન્દ્રયાને સ ુદ્રમાં જાળ નાખતા જોયા, કેમ કે તેઓ માછ માર હતા.
19 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘માર પાછળ આવો અને હુ તમને
માણસોના પકડનારા કર શ.’ 20તેઓ તરતજાળો ૂક ને તેમની પાછળ
ગયા.

21 ત્યાંથીઆગળજતા તેમણે બીજાબે ભાઈઓને,એટલે ઝબદ ના
દ કરા યાકૂબને તથા તેના ભાઈ યોહાનને, તેઓના પતા સાથે વહાણમાં
પોતાની જાળો સાંધતા જોયા. તેમણે તેઓને બોલા ા, 22અને તેઓ
તરત વહાણને તથા પોતાના પતાને ૂક ને તેમની પાછળ ગયા.

ઈ ુ શીખવે છે, પ્રચાર કરે છે અને સાજાં કરે છે
ૂક 6:17-19

23ઈ ુ સભા ાનોમાં શક્ષણઆપતા, રા ની ુવાતાર્નો ઉપદેશ
આપતા અને લોકોમાં દરેક પ્રકારના રોગ તથા દઃુખ મટાડતા, આખા
ગાલીલમાં ફયાર્. 24 ત્યારે આખા સ રયામાં તેમની ક ત ફેલાઈ ગઈ,
અને લોકો તેમની પાસે સઘળાં માંદાઓને, અનેક જાતનાં રોગીઓ
અને દદ ઓન,ે દુ ાત્મા વળગેલાંઓન,ે વાઈ તથા લકવાગ્રસ્તથી
પીડાતાઓને લા ા; અને તેમણે તેઓને સાજાં કયાર્. 25 ગાલીલથી,
દસનગરથી, યરુશાલેમથી, યહૂ દયાથી તથા યદનને પેલે પારથી લોકોનાં
ટોળેટોળાં તેમની પાછળ ગયા.

5
ગ રપ્રવચન

1 ત્યારે ઘણાં લોકને જોઈને ઈ ુ પહાડ પર ચઢ્યાં; ત્યાં તેમના બેઠા
પછ તેમના શષ્યો તેમની પાસે આ ા. 2 તેમણે પોતા ું ુખ ઉઘાડ ને
તેઓને ઉપદેશ કરતાં ક ું કે.

પરમ ુખ
ૂક 6:20-23

3 “આત્મામાં જઓે નધર્ન છે તેઓ આશીવાર્ દત છે; કેમ કે સ્વગર્ ું
રા તેઓ ું છે.
4જઓે શોક કરે છે તેઓઆશીવાર્ દત છે;
કેમ કે તેઓ દલાસો પામશે.
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5જઓે નમ્ર છે તેઓઆશીવાર્ દત છે;
કેમ કે તેઓ ૃથ્વી ું વતન પામશ.ે

6જઓેને ન્યાયીપણાની ૂખ તથા તરસ છે તેઓઆશીવાર્ દત છે;
કેમ કે તેઓ ૃપ્ત થશે.

7 દયા ુઓઆશીવાર્ દત છે;
કેમ કે તેઓ દયા પામશે.

8 મનમાં જઓે ુદ્ધ છે તેઓઆશીવાર્ દત છે;
કેમ કે તેઓ ઈ રને જોશ.ે

9 ુલેહ કરાવનારાંઓઆશીવાર્ દત છે;
કેમ કે તેઓ ઈ રના દ કરા કહેવાશે.

10 ન્યાયીપણાને લીધે જઓેની સતાવણી કરાઈ છે તેઓ આશીવાર્ દત
છે;

કેમ કે સ્વગર્ ું રા તેઓ ું છે.
11 જયારે લોકો તમાર નદા કરશે અને તમને સતાવશે તથા મારે

લીધે તમાર વરુદ્ધજાતજાતની ખોટ વાત અસત્યતાથી કહેશે, ત્યારે
તમે આશીવાર્ દત છો. 12 તમે આનંદ કરો તથા ૂબ હરખાઓ, કેમ
કે સ્વગર્માં તમારો બદલો મોટો છે. તમાર અગાઉનાં પ્રબોધકોની સાથે
લોકોએઆ ર તે જુલમ કયાર્ હતા.

જગત ું મીઠુ અને દુ નયાના દ વા
માક 9:50; ૂક 14:34-35

13 તમે માનવજગત ું મીઠુ છો; પણ જો મીઠુ બેસ્વાદ થ ું તો તે
શાથી ખારુ કરાશે? બહાર ફેંકાવા તથા માણસોના પગ નીચે છુદાવા
વગર તે કશા કામ ું નથી. 14 તમે માનવજગત ું અજવા ું છો. પહાડ
પર વસાવે ું નગર સંતાઈ રહ શક ું નથી.

15 દ વો કર ને તેને વાસણ નીચે ન હ, પણ દ વી પર ૂકવામાં આવે
છે, ત્યારે ઘરમાંના બધાને તે અજવા ું આપે છે. 16 તેમ જ તમે તમારુ
અજવા ું લોકોની આગળ એ ું પ્રકાશવા દો કે તેઓ તમારાં સદકૃત્યો
જોઈને સ્વગર્માંનાં તમારા પતાનો મ હમા કરે.

નયમશા સંબંધી શક્ષણ
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17એમ ન ધારો કે હુ નયમશા અથવા પ્રબોધકોની વાતોનો નાશ
કરવાને આ ો છુ; હુ નાશ કરવા ન હ, પણ ૂણર્ કરવા આ ો છુ.
18 કેમ કે હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, આકાશ તથા ૃથ્વી જતા રહે ત્યાં
ુધી સઘળાં ૂરાં થયા વગર નયમશા માંથી એક કાનો અથવા માત્રા

જતી રહેશે ન હ.
19 એ માટે આ સૌથી નાની આજ્ઞાઓમાંની એકને જો કોઈ તોડશે

અથવા માણસોને એ ું કરવા ું શીખવશ,ે તો તે સ્વગર્ના રા માં સૌથી
નાનો કહેવાશે. પણ જો કોઈ તે પાળશે અને શીખવશે તે સ્વગર્ના
રા માં મોટો કહેવાશે. 20 કેમ કે હુ તમને કહુ છુ કે શા ીઓના તથા
ફરોશીઓના ન્યાયીપણા કરતાં જો તમારુ ન્યાયીપણું વધારે ન હોય, તો
સ્વગર્ના રા માં તમે પ્રવેશ ન હ જ કરશો.

ક્રોધ સંબંધી શક્ષણ
21 ‘હત્યા ન કર’, અને ‘જે કોઈ હત્યા કરે તે અપરાધી ઠરવાના

જોખમમાં આવશ,ે’ એમ પહેલાંના સમયનાં લોકોએ ક ું હ ુ,ં તે તમે
સાંભ ું છે. 22 પણ હવે હુ તમને કહુ છુ કે, જે કોઈ પોતાના ભાઈ
પર કારણ વગર ક્રોધ કરે છે, તે અપરાધી ઠરવાના જોખમમાં આવશે;
જે પોતાના ભાઈને ‘બેવકૂફ’ કહેશે, તે ન્યાયસભામાં અપરાધી ઠરવાના
જોખમમાં આવશ;ેજે તેને કહેશે કે ‘ ું ૂખર્ છે’, તે નરકા ના જોખમમાં
આવશ.ે

23એ માટે જો ું તારુ અપર્ણ યજ્ઞવેદ પાસે લાવે અને જો ત્યાં તને
યાદ આવે કે મારા ભાઈને માર વરુદ્ધ કઈક છે, 24 તો ત્યાં યજ્ઞવેદ
આગળ તારુ અપર્ણ ૂક ને જા, પ્રથમ તારા ભાઈની સાથે ુલેહ કર
અને ત્યાર પછ આવીને તારુ અપર્ણ ચઢાવ.

25 ાં ુધી ું તારા દશુ્મનની સાથે માગર્માં છે, ત્યાં ુધી તેની
સાથે ત્વ રત સમાધાન કર; રખેને તારો દશુ્મન તને ન્યાયાધીશને સોંપે,
ન્યાયાધીશ તને સપાઈને સોંપે અને તને જલેમાં ૂરવામાં આવે.
26ખરેખર હુ તમને કહુ છુ કે, તમે ૂરે ૂરો દડ ૂકવશો ન હ, ત્યાં ુધી
તમે ત્યાંથી નીકળશો ન હ.

ભચાર અંગે શક્ષણ
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27 ‘ ભચાર ન કરો’,એમ ક ું હ ુ,ં તે તમે સાંભ ું છે. 28પણ હુ
તમને કહુ છુ કે, ી ઉપર જે કોઈ ખોટ નજર કરે છે, તેણે એટલામાં
જ પોતાના મનમાં તેની સાથે ભચાર કય છે.

29જો તાર જમણી આંખ તને પાપ કરવા પ્રેરે, તો તેને કાઢ નાખીને
તાર પાસેથી ફેંક દે, કેમ કે તારા અંગોમાંના એકનો નાશ થાય,અને તારુ
આ ું શર ર નકમાં ન નંખાય,એતને ુણકારક છે. 30જો તારો જમણો
હાથ તને પાપ કરવા પ્રેરે, તો તેને કાપી નાખીને તાર પાસેથી ફેંક દે, કેમ
કે તારા અંગોમાંના એકનો નાશ થાય, અને તારુ આ ું શર ર નકમાં ન
નંખાય,એ તને ુણકારક છે.

ફારગતી વષે શક્ષણ
માથ. 19:9; માક 10:11-12; ૂક 16:18

31 ‘જે કોઈ પોતાની પત્નીને છોડ દે તે તેને છૂટાછેડા લખી આપ’ે,
એમ પણ કહે ું હ ુ.ં 32 પણ હુ તમને કહુ છુ કે, ભચારના કારણ
વગર જે કોઈ પોતાની ીને છોડ દે, તે તેની પાસે ભચાર કરાવે છે;
અને જે કોઈ તે ત્યજી દ ધેલી ી સાથે લ કરે છે તે પણ ભચાર
કરે છે.

સમ ખાવા વષે શક્ષણ
33 વળ , ‘ ું જૂઠા સમ ન ખા, પણ પ્ર ુ પ્રત્યે તારા સમ ૂરા કર’,

એમ પહેલાના સમયમાં લોકોને કહે ું હ ુ,ં તે તમે સાંભ ું છે. 34 પણ
હુ તમને કહુ છુ કે, કોઈ પણ પ્રકારના સમ ન ખાઓ; સ્વગર્ના ન હ, કેમ
કે તે ઈ ર ું રા ાસન છે; 35 ૃથ્વીના ન હ, કેમ કે તે તેમ ું પાયાસન
છે;અને યરુશાલેમના ન હ, કેમ કે તે મોટા રાજા ું નગર છે.

36 તમે તમારા માથાના પણ સમ ન ખાઓ, કેમ કે તમે એક વાળને
પણ સફેદ અથવા કાળો કર શકતા નથી. 37પણ તમારુ બોલ ું તે ‘હા’
તે ‘હા’અને ‘ના’ તે ‘ના’ હોય, કેમ કે એ કરતાં અ ધક જે કઈ છે તે દુ
તરફથી છે.

બદલો લેવા વષે
ૂક 6:29-30
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38 ‘આંખને બદલે આંખ અને દાંતને બદલે દાંત’, તેમ કહે ું હ ું, તે
તમે સાંભ ું છે. 39 પણ હુ તમને કહુ છુ કે જે દજુન હોય તેમની સામા
ન થાઓ; પણ જે કોઈ તારા જમણાં ગાલ પર તમાચો મારે, તેની તરફ
બીજો પણ ફેરવ.

40જે તારો કોટ લેવા માટેનો દાવો કર ને તને ન્યાયસભામાં લઈ જવા
ઇચ્છે, તેને તારુ પહેરણ પણ લેવા દે. 41 જે કોઈ તને બળજબર થી
એક માઇલ લઈ જાય, તો તેની સાથે બે માઇલ જા. 42જે કોઈ તાર
પાસે માગે તેને ું આપઅને તાર પાસે જે ઉછ ું લેવા ચાહે, તેનાથી મોં
ન ફેરવ.

વૈર ઓ પર પ્રેમ રાખો
ૂક 6:27-28,32-36

43 ‘ ું તારા પડોશી પર પ્રેમ કર અને તારા દશુ્મન પર દ્વષે કર’, તેમ
કહે ું હ ુ,ં તે તમે સાંભ ું છે. 44 પણ હુ તમને કહુ છુ કે તમે તમારા
દશુ્મનો પર પ્રેમ કરો અને જઓે તમને સતાવે છે તેઓને માટે પ્રાથર્ના
કરો, 45એ માટે કે તમે સ્વગર્માંના તમારા પતાના દ કરા થાઓ. કેમ કે
તે ૂયર્ને દુ તથા ભલા પર ઉગાવે છે અને ન્યાયી તથા અન્યાયી પર
વરસાદ મોકલે છે.

46 કેમ કે જઓે તમારા પર પ્રેમ કરે છે, તેઓ પરજો તમે પ્રેમ કરો છો,
તો તમને શો બદલો મળે? દાણીઓ પણ ું એમ નથી કરતા? 47જો
તમે કેવળ તમારા ભાઈઓને સલામ કરો છો, તો તમે વશેષ ું કરો છો?
દેવ વગરના લોકો પણ ું એમ નથી કરતા?ં 48 એ માટે જવેા તમારા
સ્વગર્માંના પતા સં ૂણર્ છે તેવા તમે પણ સં ૂણર્ થાઓ.

6
દાનધમર્ વષે શક્ષણ

1માણસો તમને જુએ તે હે ુથી તેઓનીઆગળ તમારાં ન્યાયી કૃત્યો
કરવાથી સાવધાન રહો; ન હ તો સ્વગર્માંના તમારા પતાથી તમને બદલો
મળશે ન હ. 2 માટે જયારે તમે દાનધમર્ કરો, ત્યારે જમે ઢોંગીઓ
સભા ાનોમાં તથા રસ્તાઓમાં માણસોથી વખાણ પામવાને કરે છે,
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તેમ પોતાની આગળ રણ શગડુ ન વગાડો. હુ તમને ન ે કહુ છુ કે
તેઓ પોતાનો બદલો પામી ૂ ા છે.

3 પણ તમે જયારે દાનધમર્ કરો, ત્યારે જે તમારો જમણો હાથ કરે તે
તમારો ડાબો હાથ ન જાણે, 4એ માટે કે તમારા દાનધમર્ ુપ્તમાં થાય;
ુપ્તમાં જોનાર તમારા પતા તમને બદલો આપશે.

પ્રાથર્ના વષે શક્ષણ
ૂક 11:2-4

5 જયારે તમે પ્રાથર્ના કરો, ત્યારે ઢોંગીઓનાં જવેા ન થાઓ, કેમ
કે માણસો તેઓને જુએ, માટે તેઓ સભા ાનોમાં તથા રસ્તાઓનાં
નાકાંઓ પરઊભા રહ ને પ્રાથર્ના કરવા ું ચાહે છે. હુ તમને ન ે કહુ છુ
કે તેઓ પોતાનો બદલો પામી ૂ ા છે. 6 પણ જયારે તમે પ્રાથર્ના કરો,
ત્યારે તમાર ઓરડ માં જાઓ,બારણું બંધ કર ને ુપ્તમાં તમારા પતાને
પ્રાથર્ના કરો; અને ુપ્તમાં જોનાર તમારા પતા તમને બદલો આપશે.
7 તમે પ્રાથર્ના કરતાં બનયહૂદ ઓની જમે બકવાસ ન કરો; કેમ કે તેઓ
ધારે છે કે અમારા ઘણાં બોલવાથી અમારુ સાંભળવામાં આવશ.ે

8એ માટે તમે તેઓના જવેા ન થાઓ, કેમ કે જનેી તમને જરૂર છે, તે
તેમની પાસે માગ્યા અગાઉ તમારા પતા જાણે છે. 9 માટે તમે આ ર તે
પ્રાથર્ના કરો:
“ઓસ્વગર્માંના અમારા પતા, તમારુ નામ પ વત્ર મનાઓ.
10 તમારુ રા આવો.

જમે સ્વગર્માં તેમ ૃથ્વી પર તમાર ઇચ્છા ૂર થાઓ.
11 દવસની અમાર રોટલી આજ અમને આપો. 12જમે અમે અમારા

અપરાધીને માફ કયાર્ છે, તેમ તમે અમારા અપરાધ અમને માફ
કરો.

13અમને પર ક્ષણમાં પડવા ન દો,
પણ દુ થી અમારો છુટકારો કરો.”

14 કેમ કે જો તમે માણસોના અપરાધો તેઓને માફ કરો, તો તમારા
સ્વગર્માંના પતા પણ તમને માફ કરશે. 15 પણ જો તમે માણસોને
તેઓના અપરાધો માફ ન હ કરો, તો તમારા પતા તમારા અપરાધો પણ
માફ ન હ કરે.
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ઉપવાસ સંબંધી શક્ષણ
16 વળ જયારે તમે ઉપવાસ કરો, ત્યારે ઢોંગીઓની માફક ઊતર

ગયેલા ચહેરાવાળાં ન થાઓ, કેમ કે લોકોને ઉપવાસી દેખાવા માટે તેઓ
પોતાના મોં પડ ગયેલા બતાવે છે. હુ તમને ન ે કહુ છુ કે તેઓ પોતાનો
બદલો પામી ૂ ા છે. 17 પણ જયારે તમે ઉપવાસ કરો, ત્યારે તમારા
માથા પર તેલ લગાવો અને તમારો ચહેરો ધોઓ, 18 એ માટે કે ફક્ત
માણસો ન જાણે કે તમે ઉપવાસ કર ર ા છો, પણ તમારા પતા જે
ુપ્તમાં છે તેમને તમે ઉપવાસી દેખાવ. અને ુપ્તમાં જોનાર તમારા પતા

તમને બદલો આપશે.
સ્વગર્માં દ્ર એકત્ર કરો
ૂક 12:33-34

19 ૃથ્વી પર પોતાને સારુ દ્ર એકત્ર ન કરો, ત્યાં તો ક ડા તથા કાટ
નાશ કરે છે અને ચોરો દ વાલ તોડ ને ચોર જાય છે. 20પણ તમે પોતાને
સારુ સ્વગર્માં દ્ર એકત્ર કરો, ાં ક ડા અથવા કાટ નાશ નથી કરતા
અને ાં ચોરો દ વાલ તોડ ને ચોર જતા નથી. 21 કેમ કે ાં તમારુ
દ્ર છે, ત્યાં જ તમારુ ચ પણ રહેશે.

શર રનો દ વો
ૂક 11:34-36

22શર રનો દ વો તેઆંખ છે. એમાટે જો તમાર દ્ર સાર હોય, તો
તમારુઆ ું શર ર પ્રકાશે ભરે ું થશ.ે 23 પણ જો તમાર દ્ર ખરાબ
હોય, તો તમારુઆ ું શર ર અંધકારથી ભરે ું થશે. માટે તમારામાં જે
અજવા ું છે, તે જો અંધકારરૂપ હોય, તો તે અંધકાર કેટલો મોટો!

ઈ ર અને મલકત
ૂક 16:13; 12:22-31

24 કોઈ ચાકર બે મા લકોની ચાકર કર શકતો નથી, કેમ કે તે એકનો
દ્વષે કરશે, ને બીજા પર પ્રેમ કરશે, અથવા તે એકના પક્ષનો થશ,ે ને
બીજાનો તરસ્કાર કરશે. એકસાથે તમે ઈ રની તથા દ્ર ની ચાકર
કર શકો ન હ. 25એ માટે હુ તમને કહુ છુ કે તમારા જીવને સારુ ચતા
ન કરો કે, અમે ું ખાઈ ું અથવા ું પી ું; તેમ જ તમારા શર રને માટે
ચતા ન કરો કે,અમે ું પહેર ુ?ં ું જીવખોરાક કરતાં અને શર ર વ ો
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કરતાં અ ધક નથી? 26આકાશના પક્ષીઓને જુઓ! તેઓ તો વાવતાં
નથી, કાપતાં નથી અને વખારોમાં ભરતાં નથી, તોપણ તમારા સ્વગ ય
પતા તેઓ ું પોષણ કરે છે. તો તેઓ કરતાં તમે અ ધક ૂલ્યવાન નથી
ું?
27 ચતા કરવાથી તમારામાંનો કોણ પોતાના જીવનકાળમાં એકાદ

પળનો વધારો કર શકે છે? 28 વળ વ ો સંબંધી તમે ચતા કેમ કરો
છો? ખેતરનાં લઝાડોનો વચાર કરો કે, તેઓ કેવાં વધે છે; તેઓમહેનત
કરતા નથી અને કાંતતાં પણ નથી. 29તોપણ હુ તમને કહુ છુ કે ુલેમાન
પણ પોતાના સઘળા વૈભવમાં તેઓમાંના એકના જવેો પહેરેલો ન હતો.

30એમાટે ખેતર ું ઘાસજેઆજે છેઅને કાલે ભઠ્ઠ માં નંખાય છે, તેને
જો ઈ ર એ ું પહેરાવે છે, તો, ઓ અલ્પ વ ાસીઓ, તમને ું તેથી
વશેષ ન હ પહેરાવે? 31 માટે ‘અમે ું ખાઈ ું?’, ‘ ું પી ુ?ં’ અથવા ‘ ું
પહેર ુ?ં’ એમ કહેતાં ચતા ન કરો.

32 કારણ કે એ સઘળાં વાનાં અ વ ાસીઓ શોધે છે; કેમ કે
સ્વગર્માંના તમારા પતા જાણે છે કે એ બધાની તમને જરૂર છે. 33 પણ
તમે પ્રથમ તેમના રા ને તથા તેમના ન્યાયીપણાને શોધો અને એ બધાં
વાનાં પણ તમને અપાશે. 34 તે માટે આવતી કાલને સારુ ચતા ન કરો,
કેમ કે આવતી કાલ પોતાની વાતોની ચતા કરશ.ે દવસને સારુ તે
દવસ ું દઃુખ બસ છે.

7
બીજાનો ન્યાય કરશો ન હ
ૂક 6:37-38,41-42

1 કોઈનો ન્યાય ન કરો અને તમારો ન્યાય ન હ કરાશે. 2 કેમ કે જે
ન્યાય પ્રમાણે તમે ન્યાય કરો તે પ્રમાણે તમારો ન્યાય થશ.ે જે માપથી
તમે માપી આપો છો, તે જ પ્રમાણે તમને માપી અપાશે.

3 ું તારા ભાઈનીઆંખમાં ું ફોતરુ ધ્યાનમાં લે છે,અને તાર પોતાની
આંખમાંનો ભારોટ યો કેમ જોતો નથી? 4અથવા ું તારા ભાઈને કેવી
ર તે કહ શકે કે ‘મને તાર આંખમાંથી ફોતરુ કાઢવા દે’; પણ જો, તાર
પોતાની જ આંખમાં ભારોટ યો છે? 5ઓ ઢોંગી! પ્રથમ ું પોતાની જ
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આંખમાંથી ભારોટ યો કાઢ, ત્યાર પછ તને તારા ભાઈની આંખમાંથી
ફોતરુ કાઢવાને સાર ર તે દેખાશે.

6જે પ વત્ર છે તે કૂતરાઓનીઆગળ ન નાખો, તમારાં મોતી ૂંડોની
આગળ ન ફેંકો;એમ ન થાય કે તેઓ તે પોતાના પગ તળે છૂદે અને તમને
ફાડ નાખ.ે

માગો, શોધો, ખટખટાવો
ૂક 11:9-13

7 માગો તો તમને અપાશે; શોધો, તો તમને જડશ;ે ખટખટાવો, તો
તમારે સારુ ઉઘાડાશ.ે 8 કેમ કે જે દરેક માગે છે તેઓ પામે છે; જે શોધે
છે તેઓને જડે છે; અને જે કોઈ ખટખટાવે છે, તેઓને માટે દરવાજા
ઉઘાડવામાં આવશ.ે 9તમારામાં એવી કઈ ક્ત છે કે,જો તેનો દ કરો
તેની પાસે રોટલી માગ,ે તો તે તેને પથ્થરઆપશ?ે 10અથવાજો માછલી
માગ,ે તો તે તેને સાપ આપશ?ે

11માટે જો તમે ખરાબ હોવા છતા,ંજો પોતાના બાળકોને સારાં વાનાં
આપવા જાણો છો, તો તમારા સ્વગર્માંના પતાની પાસે જઓે માગે છે
તેઓને કેટલી વશેષે કર ને સારાં વાનાં આપશ?ે 12 માટે જે કઈ તમે
ઇચ્છો છો કે બીજા લોકો તમારા પ્રત્યે કરે, તે ું તમે પણ તેઓ પ્રત્યે
કરો; કેમ કે નયમશા તથા પ્રબોધકોની વાતોનો સાર તે છે.

સાંકડુ બારણું
ૂક 13:24

13તમે સાંકડે બારણેથીઅંદર પ્રવેશો; કેમ કેજે માગર્ નાશમાં પહોંચાડે
છે, તે ું બારણું પહો ું છે અને ઘણાં તેમાં થઈને પ્રવેશે છે. 14જે માગર્
જીવનમાં પહોંચાડે છે, તે સાંકડો છે, તે ું બારણું સાંકડુ છે અને જઓેને
તે જડે છે તેઓ થોડા જ છે.

ઝાડ અને તે ું ફળ
ૂક 6:43-44

15 જે જૂઠાં પ્રબોધકો ઘેટાંને વેશે તમાર પાસે આવે છે, પણ
અંદરથી ફાડ ખાનાર વરુના જવેા છે, તેઓ સંબંધી તમે સાવધાન રહો.
16 તેઓનાં ફળથી તમે તેઓને ઓળખશો. ું લોકો કાંટાનાં ઝાડ પરથી
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દ્રાક્ષ અથવા ઝાંખરાં પરથી અંજીર તોડે છે? 17 તેમ જ દરેક સારુ ઝાડ
સારાં ફળઆપે છે અને ખરાબ ઝાડ ખરાબ ફળઆપે છે.

18સારુ ઝાડ ખરાબ ફળ આપી શક ું નથી અને ખરાબ ઝાડ સારાં
ફળ આપી શક ું નથી. 19 દરેક ઝાડ જે સારુ ફળ નથી આપ ું તે
કપાય છે અને અ માં નંખાય છે. 20 તેથી તેઓનાં ફળથી તમે તેઓને
ઓળખશો.

મેં તમને કદ પણઓળ ા નથી
ૂક 13:25-27

21 જઓે મને ‘પ્ર ,ુ પ્ર ુ,’ કહે છે, તેઓ સવર્ સ્વગર્ના રા માં
પ્રવેશશે એમ તો ન હ, પણ જઓે મારા આકાશમાંના પતાની ઇચ્છા
પ્રમાણે કરે છે તેઓ જ પ્રવેશશ.ે 22 તે દવસે ઘણાં મને કહેશે કે, ‘પ્ર ુ,
પ્ર ,ુ’ ું અમે તમારે નામે પ્રબોધ કય નહોતો? તમારે નામે દુ ાત્માઓને
કાઢયાં નહોતાં? અને તમારે નામે ઘણાં પરાક્રમી કામો કયાર્ નહોતા?ં
23 ત્યારે હુ તેઓને સ્પ કહ શ કે, ‘મેં તમને કદ પણ ઓળ ા ન હ;
ઓ દુ કમ ઓ, તમે માર પાસેથી દૂર જાઓ!’ ”

બે ઘર બાંધનારા
ૂક 6:47-49

24એ માટે,જે કોઈ માર આ વાતો સાંભળે છે અને પાળે છે, તે એક
ડા ા માણસની જમે છે,જણેે પોતા ું ઘર ખડક પર બાંધ્ ુ.ં 25 વરસાદ
વરસ્યો, ૂરઆ ું, વાવાઝોડાં થયાં અને તે ઘર પર સપાટા લાગ્યા; પણ
તેનો પાયો ખડક પર નાખેલો હોવાથી તે પ ું ન હ.

26જે કોઈ માર આ વાતો સાંભળે છે પણ પાળતો નથી, તે એક ૂખર્
માણસની જમે છે,જણેે પોતા ું ઘર રેતી પર બાંધ્ ુ.ં 27વરસાદ વરસ્યો,
ૂર આ ું, વાવાઝોડાં થયા,ં તે ઘર પર સપાટા લાગ્યા અને તે પડ ગ ુ;ં

અને તેનો નાશ મોટો થયો.
ઈ ુનો અ ધકાર

28ઈ ુ એ વાતો કહ ર ા પછ ,એમથ ું કે, લોકો તેમના ઉપદેશથી
આ યર્ પામ્યા, 29 કેમ કે શા ીઓની જમે ન હ, પણ જનેે અ ધકાર
હોય છે તેવી ર તે તે તેઓને ઉપદેશ કરતા હતા.
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8
ઈ ુ એક માણસને સાજો કરે છે
માક 1:40-45; ૂક 5:12-16

1 જયારે ઈ ુ પહાડ પરથી ઊતયાર્, ત્યારે અ ત ઘણાં લોક તેમની
પાછળ ગયા. 2અને જુઓ,એક કુ રોગીએઆવીને તેમને પગે પડ ને
ક ું કે, “ઓ પ્ર ુ, જો તમાર ઇચ્છા હોય તો તમે મને ુદ્ધ કર શકો
છો.” 3 ત્યારે ઈ ુએ પોતાનો હાથ લાંબો કય , અને તેને સ્પશ ને ક ું,
“હુ ચાહુ છુ, ું ુદ્ધ થા.” અને તરત તે પોતાના કુ રોગથી ુદ્ધ થયો.

4 પછ ઈ ુએ તેને ક ું કે, “જોજ,ે ું કોઈને કહ શ ન હ; પણ જા,
યાજકને જઈને પોતાને બતાવ અને તેઓને માટે સાક્ષી તર કે જે અપર્ણ
ૂસાનાં ફરમા ાં પ્રમાણે છે તે ચઢાવ.”

ઈ ુ રોમન અમલદારના ચાકરને સાજો કરે છે
ૂક 7:1-10

5ઈ ુ કપરનાહૂમમાંઆ ા, પછ એકશતપ ત તેમની પાસેઆવીને
વનંતી કર કે, 6 “ઓ પ્ર ુ, મારો ચાકર ઘરમાં પક્ષઘાતી થઈને પડલેો
છે, તેને ભારે પીડા થાય છે.” 7 ત્યારે ઈ ુએ તેને ક ું કે, “હુ આવીને
તેને સાજો કર શ.”

8 શતપ તએ ઉ ર આપતાં ક ું કે, “ઓ પ્ર ,ુ તમે મારા છાપરા
હેઠળ આવો એવો હુ યોગ્ય નથી; પણ તમે કેવળ શ કહો, એટલે
મારો ચાકર સાજો થશ.ે 9 કેમ કે હુ પણ કોઈનાં અ ધકાર હેઠળ છુ અને
સપાઈઓ મારે સ્વાધીન છે. એકને હુ કહુ છુ કે, ‘જા’, ને તે જાય છે;
બીજાને કહુ છુ કે, ‘આવ’અને તે આવે છે;અને મારા દાસને કહુ છુ કે,
‘એપ્રમાણે કર’, ને તે કરે છે.” 10 ત્યારે ઈ ુને તે સાંભળ નેઆ યર્ થ ું,
પાછળ આવનારાઓને તેમણે ક ું, “હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, આવો
વ ાસ મેં ઇઝરાયલમાં પણ જોયો નથી.
11 હુ તમને કહુ છુ કે ૂવર્થી તથા પ મથી ઘણાં લોકો આવશે અને

ઇબ્રા હમની, ઇસહાકની તથા યાકૂબની સાથે સ્વગર્ના રા માં જમવા
બેસશે. 12પણ રા ના દ કરાઓબહારનાઅંધકારમાં નંખાશે કે, ાં
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રડ ું અને દાંત પીસ ું થશે.” 13ઈ ુએ તે શતપ તને ક ું કે, “જા! જવેો
તેં વ ાસ કય તે ું જ તને થાઓ.” તે જ ઘડ તેનો ચાકર સાજો થયો.

ઈ ુ ઘણાં લોકોને સાજાકરે છે
માક 1:29-34; ૂક 4:38-41

14ઈ ુ પતરના ઘરમાં આ ા, ત્યાં તેમણે તેની સા ુને તાવે બમાર
પડલેી જોઈ. 15 ઈ ુ તેના હાથને સ્પશ્યાર્, એટલે તેનો તાવ જતો ર ો
અને તેણે ઊઠ ને તેમની સેવા કર .

16સાંજ પડ ત્યારે લોકોએઘણાં દુ ાત્મા વળગેલાંઓને તેમની પાસે
લા ા અને તેમણે શ થી તે દુ ાત્માઓને બહાર કાઢ્યાં,અને સઘળાં
માંદાઓને સાજાં કયા. 17એ માટે કે યશાયા પ્રબોધકે જે ક ું હ ું તે
ૂરુ થાય કે, “તેમણે પોતે આપણી માંદગીઓલીધી અનેઆપણા રોગો

ભોગ ા.”
ઈ ુને અ ુસરવાની ઇચ્છા
ૂક 9:57-62

18ઈ ુએલોકોની મોટ ભીડ પોતાનીઆસપાસએકત્ર થયેલી જોય,
ત્યારે તેમણે સરોવરની પેલે પાર જવાની આજ્ઞા કર . 19એક શા ીએ
પાસે આવીને તેમને ક ું કે, “ઓ ઉપદેશક, ાં કહ તમે જશો ત્યાં
હુ તમાર પાછળ આવીશ.” 20 ત્યારે ઈ ુએ તેને ક ું કે, “ શયાળોને
દર હોય છે અને આકાશના પક્ષીઓને માળા હોય છે, પણ માણસના
દ કરાને મા ું ૂકવાની જગ્યા નથી.”

21તેમના શષ્યોમાંથી બીજાએ તેમને ક ું કે, “પ્ર ,ુ મને રજાઆપો
કે હુ જઈને પહેલાં મારા પતાને દફનાવીને આ ું.” 22 પણ ઈ ુએ
તેને ક ું કે, “ ું માર પાછળ આવ, મરણ પામેલાંઓને પોતાનાં મરણ
પામેલાંઓને દફનાવવા દો.”

ઈ ુ તોફાનને શાંત કરે છે
માક 4:35-41; ૂક 8:22-25

23જયારે ઈ ુ હોડ પર ચઢ્યાં, ત્યારે તેમના શષ્યો તેમની પાછળ
ગયા. 24 જુઓ,સ ુદ્રમાં એ ું મોટુ તોફાન થ ું,જથેી હોડ મોજાંઓથી
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ઢકાઈ ગઈ; પણ ઈ ુ પોતે ઊંઘતા હતા. 25 ત્યારે શષ્યોએ તેમની પાસે
આવીને તેમને જગાડ ને ક ું કે, “ઓ પ્ર ,ુ અમને બચાવો, અમે નાશ
પામીએ છ એ!”

26 પછ ઈ ુ તેઓને ક ું કે, “ઓ અલ્પ વ ાસીઓ, તમે શા
માટે ભયભીત થયા છો?” પછ તેમણે ઊઠ ને પવનને તથા સ ુદ્રને
ધમકા ાં;અને મહાશાં ત થઈ. 27 ત્યારે તે માણસોએઆ યર્ પામીને
ક ું કે, “એ કયા પ્રકારના માણસ છે કે પવન તથા સ ુદ્ર પણ તેમ ું માને
છે?”

ઈ ુ દુ ાત્મા વળગેલા બેને સાજાં કરે છે
માક 5:1-20; ૂક 8:26-39

28જયારે ઈ ુ પેલે પાર ગાડરેનેસના દેશમાં પહોંચ્યા ત્યારે દુ ાત્મા
વળગેલાં બે માણસ કબરોમાંથી નીકળતા તેમને મ ા; તેઓ એવા
બહામણા હતા કે તે માગ કોઈથી જવા ું નહો ું. 29 જુઓ, તેઓએ
ૂમ પાડતાં ક ું કે, “ઓ ઈ રના દ કરા, અમારે ને તમારે ું છે?
ન ત સમય અગાઉ તમે અમને પીડા દેવાને અહ આ ા છો ુ?ં”
30 હવે તેઓથી થોડકે દૂર ઘણાં ૂંડો ું એક ટો ું ચર ું હ ું.

31 દુ ાત્માઓએ તેમને વનંતી કરતાં ક ું કે, “જો તમે અમને કાઢો તો
ૂંડોના ટોળાંમાં અમને મોકલો.” 32 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘જાઓ!’

પછ તેઓ નીકળ ને ૂંડોમાં પેઠાં;અને જુઓ,આ ું ટો ું ટેકર ની ધાર
પરથી સ ુદ્રમાં ઘસી પ ું અને પાણીમાં ડૂબી મ ુ.

33 ત્યારે ચરાવનારા ભાગ્યા, તેઓએ નગરમાં જઈને સઘ ું કહ
સંભળા ું; સાથે દુ ાત્મા વળગેલાંઓને ું થ ું તે પણ ક ું. 34 ત્યારે
જુઓ,આ ું નગર ઈ ુને મળવાને બહારઆ ુ.ં તેમને જોઈને તેઓએ
તેમને વનંતી કર કે,અમારા પ્રદેશમાંથી ચાલ્યા જાઓ.

9
ઈ ુએ પક્ષધાતીને સાજો કય
માક 2:1-12; ૂક 5:17-20
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1 ત્યારે હોડ માં બેસીને ઈ ુ પેલે પાર ગયા, ત્યાર પછ પોતાના
નગરમાં આ ા. 2 ત્યાં જુઓ, ખાટલે પડલેા એક લકવાગ્રસ્તને લોકો
તેમની પાસે લા ા. ઈ ુએ તેઓનો વ ાસ જોઈને પક્ષઘાતીને ક ું કે,
“દ કરા, હમત રાખ, તારાં પાપ તને માફ થયા છે.”

3 ત્યારે શા ીઓમાંના કેટલાકે પોતાના મનમાં ક ું કે, “એ દભુાર્ષણ
કરે છે.” 4 ઈ ુએ તેઓના વચાર જાણીને ક ું કે, “તમે તમારા મનમાં
શા માટે દુ વચાર કરો છો? 5 કેમ કે એ બેમાં ું વધારે સહે ું ક ું
છે, એમ કહે ું કે ‘તારાં પાપ તને માફ થયાં છે,’ અથવા એમ કહે ું
કે ‘ઊઠ ને ચાલ્યો જા?’ 6 પણ માણસના દ કરાને ૃથ્વી પર પાપોની
માફ આપવાનો અ ધકાર છે,એ તમે જાણો,” તેથી ઈ ુએ લકવાગ્રસ્ત
માણસને ક ું કે “ઊઠ, તારો ખાટલો ઊંચક ને તારે ઘરે ચાલ્યો જા.”

7અને તે ઊઠ ને પોતાને ઘરે ગયો. 8 તે જોઈને લોકો આ યર્ચ કત
થયા,અને ઈ રે માણસોને એવો અ ધકારઆપ્યો છે,એમાટે તેઓએ
તેમનો મ હમા કય .

માથ્થી ું શષ્ય તર કે તેડુ
માક 2:13-17; ૂક 5:27-32

9 ઈ ુએ ત્યાંથી જતા માથ્થી નામના એક માણસને જકાત લેવાની
ચોક પર બેઠેલો જોયો; તેમણે તેને ક ું કે, ‘ ું માર પાછળઆવ.’ ત્યારે
તે ઊઠ ને તેમની પાછળ ગયો.

10 ત્યાર પછ એમ થ ું કે, ઈ ુ માથ્થીના ઘરે જમવા બેઠા ત્યારે
જુઓ, ઘણાં જકાત લેનારાઓ તથા પાપીઓ આવીને ઈ ુની તથા
તેમના શષ્યોની સાથે બેઠા. 11 ફરોશીઓએએજોઈને તેમના શષ્યોને
ક ું કે, “તમારો ઉપદેશક દાણીઓની તથા પાપીઓની સાથે કેમ ખાય
છે?”

12 ઈ ુએ એ સાંભળ ને તેઓને ક ું કે, “જઓે તંદરુસ્ત છે તેઓને
વૈદનીઅગત્ય નથી, પણજઓે બમાર છે તેઓને છે. 13પણ, ‘બ લદાન
કરતાં હુ દયા ચાહુ છુ,’ એનો શો અથર્ છે, તે જઈને શીખો; કેમ કે
ન્યાયીઓને ન હ, પણ પાપીઓને બોલાવવા હુ આ ો છુ.”
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ઉપવાસ સંબંધી પ્ર
માક 2:18-22; ૂક 5:33-39

14 ત્યારે યોહાનના શષ્યોએ તેમની પાસે આવીને ક ું કે “અમે તથા
ફરોશીઓઘણીવાર ઉપવાસ કર એછ એ, પણતમારા શષ્યો ઉપવાસ
કરતા નથી. એ ું કારણ ું?” 15 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “ ાં
ુધી વરરાજા જાનૈયાઓની સાથે છે, ત્યાં ુધી ું તેઓ શોક કર શકે

છે? પણએવા દવસોઆવશે કે વરરાજા તેઓની પાસેથી લઈ લેવાશે,
ત્યારે તેઓ ઉપવાસ કરશે.

16 વળ નવા વ ો ું થીંગડુ જૂના વ ોમાં કોઈ માર ું નથી, કેમ કે
તે થીંગડાથી તે વ ો ખેંચાય છે,અને તે વધારે ફાટ જાય છે.

17 વળ નવો દ્રાક્ષારસ જૂની મશકોમાં કોઈ ભર ું નથી; જો ભરે તો
મશકો ફાટ જાય છે, દ્રાક્ષારસ ઢોળાઈ જાય છે, અને મશકોનો નાશ
થાય છે. પણ નવો દ્રાક્ષારસ નવી મશકોમાં ભરવામાં આવે છે, જથેી
બ ે ું રક્ષણ થાય છે.”

અ ધકાર ની દ કર સાજી કરાઈ, ઈ ુના ઝભ્ભાની કોરને અડકનાર
સાજી થઈ

માક 5:21-43; ૂક 8:40-56
18 ઈ ુ તેઓને આ વાત કહેતાં હતા, ત્યારે જુઓ, એક અ ધકાર

આવીને તેમને પગે પડ ને ક ું કે, “માર દ કર હમણાં જ ૃત્ ુ પામી
છે, પણ તમે આવીને તમારો હાથ તેના પર ૂકો એટલે તે જીવતી થશે.”
19 ત્યારે ઈ ુ ઊઠ ને પોતાના શષ્યો સ હત તેની પાછળ ગયા.

20 ત્યારે જુઓ, એક ી જનેે બાર વષર્થી સખત લોહ વા હતો, તે
ઈ ુની પાછળ આવીને તેમના વ ોની કોરને અડક ; 21 કેમ કે તેણે
પોતાના મનમાં વચા ુ કે, “જો હુ માત્ર તેમના વ ને અડકુ તો હુ સાજી
થઈ જઈશ.” 22 ત્યારે ઈ ુએ પાછા ફર ને તથા તેને જોઈને ક ું કે,
“દ કર , હમત રાખ, તારા વ ાસે તને સાજી કર છે;”અને તે ી તે
જ ઘડ થી સાજી થઈ.

23 પછ જયારે ઈ ુએ તે અ ધકાર ના ઘરમાં આવીને વાંસળ
વગાડનારાઓને તથા લોકોને કકળાટ કરતા જોયા; 24 ત્યારે તેમણે ક ું
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કે, “અહ થી ચાલ્યા જાઓ; કેમ કે છોકર મર ગઈ નથી, પણ ઊંઘે
છે.” અને તેઓએ ઈ ુની વાતને મજાકમાં કાઢ .

25લોકોને બહાર કાઢ્યાં પછ , તેમણે અંદર જઈને તેનો હાથ પકડ્યો;
અને તે છોકર ઊઠ . 26 તે વાતની ચચાર્ આખા પ્રદેશમાં ફેલાઈ ગઈ.

ઈ ુ આંધળાઓને દ્ર આપે છે
27 ઈ ુ ત્યાંથી જતા હતા, તેવામાં બે અંધજનોએ તેમની પાછળ

જઈને ૂમ પાડતાં ક ું કે, “ઓદાઉદના દ કરા,અમારા પર દયા કરો!”
28 ઈ ુ ઘરમાં આ ા, ત્યારે તે અંધજનો તેમની પાસે આ ા. ઈ ુએ
તેઓને ક ું છે કે, “હુ એ કર શકુ છુ એવો તમને વ ાસ છે ું?” તેઓ
તેમને ક ું કે, ‘હા પ્ર .ુ’ ”

29 ત્યારે ઈ ુએ તેઓની આંખોને અડક ને ક ું કે, “તમારા વ ાસ
પ્રમાણે તમને થાઓ.” 30તે જ સમયે તેઓનીઆંખો ઊઘડ ગઈ. પછ
ઈ ુએતેઓને કડકઆજ્ઞાઆપીને ક ું કે, “જોજો, કોઈઆ વષેજાણે
ન હ.” 31પણતેઓએબહારજઈનેઆખા દેશમાં તેમની ક ત ફેલાવી.

ઈ ુ એક ૂંગાને સાજો કરે છે
32 તેઓ બહાર ગયા ત્યારે જુઓ, દુ ાત્મા વળગેલાં એક ૂંગા

માણસને લોકો તેમની પાસે લા ા. 33 દુ ાત્મા કાઢવામાં આ ો
ત્યારે તે ૂંગો માણસ બોલ્યો અને લોકોએ આ યર્ પામીને ક ું કે,
“ઇઝરાયલમાં આ ું કદ જોવામાં આ ું નથી!” 34 પણ ફરોશીઓએ
ક ું કે, “તે દુ ાત્માઓનાં સરદારથી જ દુ ાત્માઓ કાઢે છે.”

ઈ ુને લોકો પર દયા આવી
35 ઈ ુ તેઓનાં સભા ાનોમાં બોધ કરતા, રા ની ુવાતાર્ પ્રગટ

કરતા, દરેક પ્રકારનો રોગ તથા દરેક પ્રકારની બીમાર મટાડતા; સઘળાં
નગરોમાં તથા ગામોમાં ફરતા ગયા. 36 લોકોને જોઈને તેમને તેઓ પર
અ ુકપા આવી, કેમ કે તેઓ પાળક વગરનાં ઘેટાંના જવેા હેરાન તથા
નરાધાર હતા.
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37 ત્યારે ઈ ુએ પોતાના શષ્યોને ક ું કે, “ફસલ ુષ્કળ છે ખર ,
પણ મજૂરો થોડા છે. 38એ માટે તમે ફસલના મા લકને પ્રાથર્ના કરો કે,
તે પોતાની ફસલને માટે મજૂરો મોકલ.ે”

10
બાર પ્રે રતોને અ ધકાર આપ્યો
માક 3:13-19; ૂક 6:12-16

1 પછ ઈ ુએ પોતાના બાર શષ્યોને પાસે બોલાવીને અ ુદ્ધ
આત્માઓને કાઢવાનો, તથા દરેક પ્રકારનો મંદવાડ તથા દરેક જાતનો
રોગ મટાડવાનો અ ધકાર તેઓને આપ્યો.

2 તે બાર પ્રે રતોનાં નામ આ છે. પહેલો સમોન જે પતર કહેવાય
છે,અને તેનો ભાઈ આ ન્દ્રયા; ઝબદ નો દ કરો યાકૂબ, તથા તેનો ભાઈ
યોહાન; 3 ફ લપ તથા બથ લ્મી; થોમા તથા માથ્થી દાણી; અલ્ફ નો
દ કરો યાકૂબ તથા થદ ; 4 સમોન જે અ ત ઝ ૂની માણસ હતો તથા
યહૂદા ઇશ્કા રયોત, જે ઈ ુને પરસ્વાધીન કરનાર હતો.

બાર પ્રે રતોને સોંપે ું સેવા કાયર્
માક 6:7-13; ૂક 9:1-6

5 ઈ ુએ તે બાર શષ્યોને મોકલીને એવી આજ્ઞા આપી કે, “તમે
વદેશીઓને માગ ન જાઓ અને સમરૂનીઓના કોઈ નગરમાં ન પેસો.
6 પણ તેના કરતાં ઇઝરાયલના ઘરનાં ખોવાયેલાં ઘેટાંની પાસે જાઓ.
7 તમે જતા જતા એમ પ્રગટ કરો કે, ‘સ્વગર્ ું રા પાસે આ ું છે.’ ”

8 માંદાઓને સાજાં કરો, ૂએલાંઓને સજીવન કરો, રક્ત પ ના
રોગીઓને ુદ્ધ કરો, અને દુ ાત્માઓને કાઢો. તમે મફત પામ્યા છો,
મફત આપો. 9 સો ું, ચાંદ કે પ ળ તમારા કમરબંધમાં ન રાખો;
10 ુસાફર ને સારુ થેલો, બે અંગરખા, ચંપલ, લાકડ પણ ન લો; કેમ
કે મજૂર પોતાના વેતનને યોગ્ય છે.

11જે જે નગરમાં કે ગામમાં તમે જાઓ, તેમાં યોગ્ય કોણ છે એની
તપાસ કરો, ત્યાંથી નીકળતાં ુધી તેને ત્યાં રહો. 12ઘરમાં જઈને તેઓને
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સલામ કહો. 13જો તે ઘર યોગ્ય હોય તો તમાર શાં ત તેના પર રહેશે;
પણ જો તે ઘર યોગ્ય ન હોય તો તમાર શાં ત તમારા પર પાછ રહેશે.

14જો કોઈ તમારોઆવકાર ન હ કરે તથા તમાર વાતો ન હ સાંભળે
તો તે ઘરમાંથી અથવા તે નગરમાંથી નીકળતાં તમે તેની ૂળ તમારા પગ
પરથી ખંખેર નાખો. 15 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, ન્યાયકાળે સદોમ તથા
ગમોરા દેશના હાલ તે નગરના કરતાં સહેલ થશે.

આવનાર સતાવણીઓ
માક 13:9-13; ૂક 21:12-17

16 જુઓ, વરુઓમાં ઘેટાંના જવેા હુ તમને મોક ું છુ; માટે તમે સાપના
જવેા હો શયાર, તથા ક ૂતરનાં જવેા સાલસ થાઓ. 17તમે માણસોથી
સાવધાન રહો; કેમ કે તેઓ તમને ન્યાયસભાને સોંપશે, અને તેઓનાં
સભા ાનોમાં તમને કોરડા મારશ.ે 18તેઓને તથા બનયહૂદ ઓને માટે
સાક્ષીને અથ મારે લીધે તમને અ ધકાર ઓની તથા રાજાઓનીઆગળ
લઈ જવાશ.ે

19 પણ જયારે તેઓ તમને સોંપશે ત્યારે તમે ચતા ન કરો કે શી ર તે
અથવા ું બોલીએ; કેમ કે ું બોલ ું તે તે જ ઘડ એ તમને અપાશે.
20 કેમ કે જે બોલે છે તે તો તમે નથી, પણ પતાનો આત્મા તમારા દ્વારા
બોલે છે.

21ભાઈભાઈને તથા પતા બાળકને માર નંખાવવાને સોંપી દેશે અને
બાળકો માતા પતાની સામે ઊઠ ને તેઓને માર નંખાવશ.ે 22 મારા
નામને કારણે સહુ તમારો દ્વષે કરશે, પણ જે કોઈ અંત ુધી ટકશે
તે જ ઉદ્ધાર પામશે. 23 જયારે તેઓ તમને એક નગરમાં સતાવણી
કરે ત્યારે તમે બીજામાં ભાગી જાઓ, કેમ કે હુ તમને ન ે કહુ છુ કે
માણસનો દ કરોઆવે ત્યાં ુધી ઇઝરાયલનાં સઘળાં નગરોમાં તમે ફર
ન હ વળશો.

24 શષ્ય ુરુ કરતાં મોટો નથી અને નોકર પોતાના શેઠ કરતાં મોટો
નથી. 25 શષ્ય પોતાના ુરુ જવેો અને નોકર પોતાના શેઠ જવેો હોય
તો તે જ ઘણું છે. જો ઘરના મા લકને તેઓએ બાલઝ ૂલ ક ો છે, તો
તેના ઘરના લોકોને કેટ ું વશેષે કર ને તેઓ એમ જ કહેશ!ે
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કોની બીક રાખવી?
ૂક 12:2-7

26તે માટે તેઓથી તમે ગભરાશો ન હ, કેમ કે ઉઘાડુ ન હ કરાશે એ ું
કઈ ઢાંકે ું નથી, અને પ્રગટ ન હ થશે એ ું ક ું ુપ્ત નથી. 27 હુ તમને
અંધારામાં જે કહુ છુ તે તમે અજવાળામાં કહો, તમે કાને જે સાંભળો
છો તે ધાબાઓ પરથી પ્રગટ કરો.

28 શર રને જઓે માર નાખે છે, પણ આત્માને માર નાખી શકતા
નથી, તેઓથી બીહો મા. પણએના કરતાં આત્મા તથા શર ર એબ ેનો
નાશ નકમાં કર શકે છે તેનાથી ગભરાઓ. 29 ું ચકલીઓ બે પૈસે
વેચાતી નથી? તોપણ તમારા પતાની ઇચ્છા વગર તેમાંથી એક પણ
જમીન પર પડનાર નથી. 30તમારા માથાના બધા વાળ પણ ગણેલા છે.
31 તે માટે ગભરાશો ન હ; ઘણી ચકલીઓ કરતાં તમે ૂલ્યવાન છો.

ખ્રસ્તનો સ્વીકાર અને નકાર
ૂક 12:8-9

32માટે માણસોનીઆગળજે કોઈ મને ક ૂલ કરશ,ે તેને હુ પણ મારા
સ્વગર્માંના પતાનીઆગળ ક ૂલ કર શ; 33પણ માણસોનીઆગળજે
કોઈ મારો ઇનકાર કરશ,ે તેનો હુ પણ મારા સ્વગર્માંના પતાની આગળ
ઇનકાર કર શ.

શાં ત ન હ, સંઘષર્ લા ું છુ
ૂક 12:51-53; 14:26-27

34એમ ન ધારો કે હુ ૃથ્વી પર શાં ત લાવવા આ ો છુ; શાં ત તો
ન હ, પણ તલવાર લઈને આ ો છુ. 35 કેમ કે ુત્રને તેના પતાની
વરુદ્ધ, દ કર ને તેની માની વરુદ્ધ તથા ુત્રવ ૂને તેની સા ુની વરુદ્ધ
કરવાને હુ આ ો છુ. 36 માણસના દશુ્મન તેના ઘરનાં થશે.

37મારા કરતાં જે પોતાની મા અથવા પોતાના પતા પર વધારે પ્રેમ કરે
છે તે મારે યોગ્ય નથી;અને દ કરા કે દ કર પર જે મારા કરતાં વધારે પ્રેમ
કરે છે, તે પણ મારે યોગ્ય નથી. 38જે પોતાનો વધસ્તંભ ઊંચક ને માર
પાછળ આવતો નથી તે મારે યોગ્ય નથી. 39જે પોતા ું જીવન બચાવે
છે તે તેને ખોશ,ે મારે લીધે જે પોતા ું જીવન ુમાવે છે તે તેને બચાવશે.
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બદલો
માક 9:41

40 જે તમારો આવકાર કરે છે તે મારો આવકાર કરે છે, જે મારો
આવકાર કરે છે તે મારા મોકલનારનો પણઆવકાર કરે છે. 41જે કોઈ

ક્ત પ્રબોધકનો આવકાર કરે છે, કેમ કે તે પ્રબોધક છે, તે પ્રબોધકનો
બદલો પામશે;અને જે કોઈ ક્ત ન્યાયીનો આવકાર કરે છે, કેમ કે તે
ન્યાયી છે, તે ન્યાયીનો બદલો પામશે.

42 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે શષ્યને નામે જે કોઈઆનાનામાંના એકને
માત્ર ઠડા પાણી ું પ્યા ું પીવાનેઆપશે તે તેનો બદલો પામ્યા વના રહેશે
જ ન હ.”

11
યોહાન બા પ્તસ્ત તરફથી સંદેશો
ૂક 7:18-35

1 ઈ ુ પોતાના બાર શષ્યોને આજ્ઞા આપી ૂ ા, ત્યારે એમ થ ું
કે શીખવવા તથા ઉપદેશ આપવા તે ત્યાંથી તેઓનાં નગરોમાં ગયા.
2હવે યોહાને જલેમાં ખ્રસ્તનાં કાય સંબંધી સાંભળ ને પોતાના શષ્યોને
મોકલીને 3 તેમને ુછા ું કે, “જે આવનાર છે તે તમે જ છો કે, અમે
બીજાની રાહ જોઈએ?”

4 ત્યારે ઈ ુએ ઉ ર આપતાં તેઓને ક ું કે, “તમે જે જે સાંભળો
છો તથા જુઓછો, તે જઈને યોહાનને કહ બતાવો. 5અંધજનો દેખતા
થાય છે, અપંગો ચાલતા થાય છે, રક્ત પ ના રોગીઓ ુદ્ધ કરાય છે,
બહેરાઓ સાંભળતાં થાય છે; ૃત્ ુ પામેલાઓ સજીવન થાય છે, તથા
દ રદ્ર ઓને ુવાતાર્ પ્રગટ કરાય છે. 6 જે કોઈ મારાથી દૂર ન થાય તે
આશીવાર્ દત છે.”

7જયારે તેઓ જતા હતા ત્યારે ઈ ુ યોહાન સંબંધી લોકોને કહેવા
લાગ્યા કે, “તમે અરણ્યમાં ું જોવા ગયા હતા? ું પવનથી હાલતા
ઘાસન?ે 8 પણ તમે ું જોવા નીક ા? ું ુલાયમ વ ો પહેરેલા
માણસન?ે ખરેખર,જે એવાં વ ો પહેરે છે તેઓ તો રાજમહેલોમાં છે.

9 તો તમે ું જોવા નીક ા? ું પ્રબોધકન?ે હુ તમને કહુ છુ કે, હા,
પ્રબોધક કરતાં જે ઘણાં અ ધક છે તેને. 10જનેાં સંબંધી એમ લખે ું છે
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કે, ‘જો, હુ મારા સંદેશવાહકને તાર આગળ મોક ું છુ,જે તાર આગળ
તારો માગર્ તૈયાર કરશે.’ ”

11 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, જટેલાં ીઓથી જનમ્યાં છે, તેઓમાં
યોહાન બા પ્તસ્મા કરનાર કરતાં કોઈ મોટો ઉત્પ થયો નથી, તોપણ
સ્વગર્ના રા માં જે સૌથી નાનો છે તે પણ તેના કરતાં મોટો છે.
12યોહાનબા પ્તસ્મા કરનારનાં સમયથી તે અત્યાર ુધી સ્વગર્ના રા
પર બળજબર થાય છે, તથા બળજબર કરનારાઓ તેને છ નવી લે છે.

13 કેમ કે બધા પ્રબોધકોએ તથા નયમશા ે યોહાન ુધી પ્રબોધ
કય છે. 14જો તમે માનવા ચાહો તો એ લયા જે આવનાર છે તે એ જ
છે. 15જનેે સાંભળવાને કાન છે તે સાંભળે.

16 પણ આ પેઢ ને હુ શાની સાથે સરખા ુ?ં તે છોકરાંનાં જવેી છે
કે, જઓે બજારોમાં બેસીને પોતાના સાથીઓને હાંક મારતાં કહે છે કે
17 ‘અમે તમાર આગળ વાંસળ વગાડ , પણ તમે નાચ્યા ન હ; ‘અમે
શોક કય , પણ તમે રડ્યા ન હ.’ ”

18 કેમ કે યોહાન ખાતો પીતો નથી આ ો, અને તેઓ કહે છે કે,’
તેને દુ ાત્મા વળગ્યો છે.’ 19 માણસનો દ કરો ખાતો પીતો આ ો, તો
તેઓ કહે છે કે, ‘જુઓ, ખાઉધરો અને દારૂબાજ માણસ, દાણીઓનો
તથા પાપીઓનો મત્ર! પણ જ્ઞાન પોતાનાં કૃત્યોથી યથાથર્ ઠરે છે.’ ”

અ વ ાસી ગામોની નઠોરતા
ૂક 7:18-35

20 ત્યારે જે નગરોમાં તેમના પરાક્રમી કામો ઘણાં થયાં હતા,ં તેઓએ
પસ્તાવો ન હ કય , માટે તેમણે તેઓની ટ કા કર . 21 “ઓ ખોરાજીન,
તને હાય! ઓબેથસાઈદા તને હાય! કેમ કે તમારામાં જે પરાક્રમી કામ
થયાં છે, તે જો ૂર તથા સદોનમાં થયાં હોત, તો તેઓએ ટાટ તથા
રાખમાં બેસીને ારનોય પસ્તાવો કય હોત. 22 વળ હુ તમને કહુ છુ
કે ન્યાયકાળે ૂર તથા સદોનને તમારા કરતાં સહેલ થશે.

23ઓ કપરનાહૂમ, ું સ્વગર્ ુધી ઊં ું કરાશે ું? તને પાતાળ ુધી
ની ું કર નંખાશે; કેમ કે જે પરાક્રમી કામો તારામાં થયાં તે જો સદોમમાં
થયાં હોત, તો તે આજ ુધી રહેત. 24 વળ હુ તમને કહુ કે, ન્યાયકાળે
સદોમ દેશને તારા કરતાં સહેલ થશ.ે”
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માર પાસે આવીને આરામ પામો
ૂક 10:21-22

25 તે વેળા ઈ ુએ ક ું કે, “ઓ પતા, આકાશ તથા ૃથ્વીના પ્ર ુ,
હુ તમાર સ્ ુ ત કરુ છુ, કેમ કે જ્ઞાનીઓ તથા સમજણાઓથી તમે એ
વાતો ુપ્ત રાખી તથા બાળકોની આગળ પ્રગટ કર છે. 26 હા, પતા,
કેમ કે તમને તે સારુ લાગ્ ુ.ં 27 મારા પતાએ મને સઘ ું સોંપ્ ું છે,
પતા સવાય દ કરાને કોઈજાણ ું નથી અને દ કરા સવાય પતાને કોઈ
જાણ ું નથી, તથા જમેને દ કરો પ્રગટ કરવા ચાહે તેને જ પતા જાણે
છે.

28ઓવૈતરુ કરનારાઓતથાભારથી લદાયેલાઓ, તમે સઘળા માર
પાસે આવો,અને હુ તમને વસામો આપીશ. 29 માર ઝંૂસર તમે પોતા
પર લો, અને માર પાસેથી શીખો, કેમ કે હુ મનમાં નમ્ર તથા દ ન છુ,
તમે તમારા જીવમાં વસામો પામશો. 30 કેમ કે માર ઝંૂસર સહેલી અને
મારો બોજો હલકો છે.”

12
વશ્રામવારના પાલનનો પ્ર
માક 2:23-28; ૂક 6:1-5

1 તે વેળાએ ઈ ુ વશ્રામવારે અનાજના ખેતરોમાં થઈને જતા હતા,
ત્યારે તેમના શષ્યોને ૂખ લાગી, તેઓ કણસલાં તોડવા તથા ખાવા
લાગ્યા. 2 ફરોશીઓએ તે જોઈને ઈ ુને ક ું કે, “જો, વશ્રામવારે જે
કર ું ઉ ચત નથી તે તમારા શષ્યો કરે છે.”

3 પણ ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “જયારે દાઉદ તથા તેના સાથીઓ
ૂ ા હતા, ત્યારે તેણે જે ક ુ તે ું તમે વાંચ્ ું નથી? 4 તેણે ઈ રના

ઘરમાં પેસીને અપર્ણ કરેલી રોટલી, જે તેને તથા તેના સાથીઓને ખાવી
ઉ ચત ન હતી, પણ એકલા યાજકોને ઉ ચત હતી, તે તેણે ખાધી.

5 અથવા ું નયમશા માં તમે એ નથી વાંચ્ ું કે, વશ્રામવારે
ભ ક્ત ાનમાં યાજકોએ વશ્રામવારને અપ વત્ર કયાર્ છતાં પણ નદ ષ
છે? 6 પણ હુ તમને કહુ છુ કે ભ ક્ત ાન કરતાં અહ એક મોટો છે.
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7વળ ‘બ લદાન કરતાં હુ દયા ચાહુ છુ,’એનો અથર્ જો તમે જાણતા
હોત તો નદ ષને તમે દો ષત ન ઠરાવત. 8 કેમ કે માણસનો દ કરો
વશ્રામવારનો પ્ર ુ છે.”

ુકાઈ ગયેલા હાથવાળો માણસ
માક 3:1-6; ૂક 6:6-11

9 ઈ ુ ત્યાંથી નીકળ ને તેઓના સભા ાનમાં આ ા. 10 ત્યારે
જુઓ, ત્યાં એક માણસ હતો, જનેો હાથ ુકાઈ ગયેલો હતો. ઈ ુ
પર દોષ ૂકવા સારુ ફરોશીઓએ તેમને ૂ ું કે, “ ું વશ્રામવારે સાજુ
કર ું ઉ ચત છે?”

11 ત્યારે તેમણે તેઓને ક ું કે, “તમારામાં કયો માણસ એવો છે કે,
જનેે એક ઘેટુ હોય,અને વશ્રામવારે જો તે ખાડામાં પડે તો તેને પકડ ને
બહાર ન હ કાઢે? 12 તો માણસ ઘેટાં કરતાં કેટ ું ૂલ્યવાન છે! એ માટે
વશ્રામવારે સારુ કર ું ઉ ચત છે.”
13 ત્યારે પેલા માણસને ઈ ુએ ક ું કે, “તારો હાથ લાંબો કર.” તેણે

તે લાંબો કય , તરત તેનો હાથ બીજાહાથનાં જવેો સાજો થયો. 14 ત્યારે
ફરોશીઓએ નીકળ ને તેમને માર નાખવાને માટે તેમની વરુદ્ધ મસલત
કર .

ઈ રનો મનપસંદ સેવક
15 પણ ઈ ુ એ જાણીને ત્યાંથી નીકળ ગયા. ઘણાં લોકો તેમની

પાછળ ગયા, અને તેમણે બધાને સાજાં કયાર્. 16 તેઓને કડક આજ્ઞા
આપી કે, ‘તમારે મને પ્રગટ કરવો ન હ’, 17એમાટે કે પ્રબોધક યશાયાએ
જે ક ું હ ું તે ૂરુ થાય કે, 18 “જુઓ, મારો સેવક, જનેે મેં પસંદ
કય ; મારો પ્રય, જનેાં પર મારો જીવ પ્રસ છે. તેના પર હુ મારો
આત્મા ૂક શ, અને તે બધી જ જા તઓનો ન્યાય ુકાદો પ્રગટ કરશે.
19 તે ઝઘડો ન હ કરશે, ૂમ ન હ પાડશે; તેની વાણી રસ્તાઓમાં કોઈ
ન હ સાંભળશ.ે 20 ાં ુધી ન્યાય ુકાદાને તે જયમાં ન હ પહોંચાડ,ે
ત્યાં ુધી છૂદે ું બરુ તે ભાંગી ન હ નાખશે, ુમા ું શણ પણ તે ન હ
હોલવશ.ે 21બધા જ દેશના લોકો તેમના નામ પર આશા રાખશ.ે”
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ઈ ુ અને બાલઝ ૂલ
માક 3:20-30; ૂક 11:14-23

22 ત્યારે દુ ાત્મા વળગેલાં કોઈઅંધઅને ૂંગા માણસને તેઓતેમની
પાસે લા ા; તેમણે તેને સાજો કય , એટલે જે અંધ તથા ૂંગો હતો તે
બોલવા અને જોવા લાગ્યો. 23 સવર્ લોકોએ આ યર્ પામીને ક ું કે,
“ ું આ દાઉદનો દ કરો હોઈ શકે?”

24 પણ ફરોશીઓએ તે સાંભળ ને ક ું કે, “દુ ાત્માના સરદાર
બાલઝ ૂલની મદદથી જ તે દુ ાત્માઓને કાઢે છે.” 25 ત્યારે ઈ ુએ
તેઓનો વચાર જાણીને તેઓને ક ું કે, “દરેક રા જે ભાગલા પાડ,ે
તે ૂટ પડે છે; તથા દરેક નગર અથવા ઘર જે ભાગલા પાડ,ે તે ર
ન હ રહેશે.

26જો શેતાન શેતાનને કાઢે તો તે પોતે પોતાની સામે થયો; તો પછ
તે ું રા શી ર તે ર રહેશે? 27 જો હુ બાલઝ ૂલની મદદથી
દુ ાત્માઓને કાઢુ છુ, તો તમારા લોકો કોની મદદથી કાઢે છે? માટે તેઓ
તમારા ન્યાયાધીશો થશે.

28 પણ જો હુ ઈ રના આત્માથી દુ ાત્માઓને કાઢુ છુ, તો ઈ ર ું
રા તમાર પાસે આ ું છે એમ સમજો. 29 વળ બળવાનના ઘરમાં
જઈને તે બળવાનને પહેલાં બાંધ્યા વના તેનો સામાન કોઈથી કેમ ુટાય?
પણ તેને બાંધ્યા પછ તે તે ું ઘર ૂંટ લેશ.ે 30જે મારા પક્ષનો નથી તે
માર વરુદ્ધ છે, જે માર સાથે સંગ્રહ નથી કરતો, તે વખેર નાખે છે.

31 એ માટે હુ તમને કહુ છુ કે, દરેક પાપ તથા દભુાર્ષણ માણસોને
માફ કરાશે; પણ પ વત્ર આત્માની વરુદ્ધ જે દભુાર્ષણ કરે તે માણસને
માફ ન હ કરાશે. 32 માણસના દ કરા વરુદ્ધ જે કોઈ કઈ કહેશે, તે તેને
માફ કરાશે; પણ પ વત્રઆત્માની વરુદ્ધજે કોઈ કઈ કહેશે, તે તેને માફ
ન હ કરાશે;આ ુગમાં પણ ન હ,અને આવનાર ુગમાં પણ ન હ.

જે ું ઝાડ તે ું ફળ
ૂક 6:43-45

33ઝાડ સારુ કરો અને તે ું ફળ સારુ થશે,અથવા ઝાડ ખરાબ કરો
અને તે ું ફળ ખરાબ થશે; કેમ કે ઝાડ ફળથી ઓળખાય છે. 34 ઓ
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ઝેર સપ ના વંશ, તમે દુ છતાં સાર વાતો તમારાથી શી ર તે કહ
શકાય? કેમ કે મનના ભર ૂર પણામાંથી મોં બોલે છે. 35સારુ માણસ
મનના સારા ભંડારમાંથી સારુ કાઢે છે, ખરાબ માણસ મનના ખરાબ
ભંડારમાંથી ખરાબ કાઢે છે.

36 વળ હુ તમને કહુ છુ કે, માણસો જે દરેક નકામી વાત બોલશે,
તે સંબંધી ન્યાયકાળે તેઓને જવાબ આપવો પડશે. 37 કેમ કે તાર
વાતોથી ું ન્યાયી ઠરાવાશે;અને તાર વાતોથી અન્યાયી ઠરાવાશે.”

નશાનીની માંગણી અને નકાર
માક 8:11-12; ૂક 11:29-32

38 ત્યારે કેટલાક શા ીઓએતથા ફરોશીઓએતેમને ઉ રઆપતાં
ક ું કે, “ઓ ઉપદેશક, અમે તમાર પાસેથી ચમત્કા રક ચ જોવા
ચાહ એ છ એ.” 39 પણ ઈ ુએ ઉ ર દેતાં તેઓને ક ું કે, “દુ તથા
બેવફા પેઢ ચમત્કા રક ચ માગે છે, પણ ૂના પ્રબોધકનાં ચમત્કા રક
ચ સવાય કોઈ ચમત્કા રક ચ તેને અપાશે ન હ. 40 કેમ કે જમે
ૂના ત્રણ રાત દવસ મોટ માછલીના પેટમાં ર ો હતો, તેમ માણસનો

દ કરો પણ ત્રણ રાત દવસ ૃથ્વીના પેટાળમાં રહેશે.
41 ન્યાયકાળે નનવેહના માણસ આ પેઢ સાથે ઊઠ ને ઊભા રહેશે

અને તેને અપરાધી ઠરાવશ;ે કેમ કે ૂનાનો ઉપદેશ સાંભળ ને તેઓએ
પસ્તાવો કય , પણ જુઓ, ૂના કરતાં અહ એક મોટો છે.

42દ ક્ષણની રાણીઆપેઢ ની સાથે ન્યાયકાળેઊઠ ને એને અપરાધી
ઠરાવશે; કેમ કે ૃથ્વીને છેડથેી ુલેમાન ું જ્ઞાન સાંભળવાને તે આવી;
અને જુઓ,અહ જે છે તે ુલેમાન કરતાં મહાન છે.

અ ુદ્ધઆત્મા પાછો આ ો
ૂક 11:24-26

43 જયારે અ ુદ્ધ આત્મા માણસમાંથી નીકળે છે ત્યારે તે ઉજ્જડ
જગ્યામાં વસામો શોધતો ફરે છે, પણ નથી પામતો. 44 ત્યારે તે કહે છે
કે, ‘જે ઘરમાંથી હુ નીક ો તેમાં જ હુ પાછો જઈશ;’અનેઆવીને જુએ
છે ત્યારે તો ઘર વાળે ું ખાલી તથા શોભાયમાન કરે ું હોય છે. 45 પછ
તે જઈને પોતા કરતાં વધારે દુ એવા સાત દુ ાત્માઓને પોતાની સાથે
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લાવે છે, અને તેઓ તેમાં પેસીને ત્યાં રહે છે, ત્યારે તે માણસની છેલ્લી
અવ ા પહેલીના કરતાં વધારે ખરાબ થાય છે. તેમઆ દુ પેઢ ને પણ
થશે.”

ઈ ુનાં મા અને ભાઈઓ
માક 3:31-35; ૂક 8:19-21

46 ઈ ુ લોકોને હજુ વાત કહેતાં હતા એટલામાં જુઓ, તેમની મા
તથા તેમના ભાઈઓબહારઆવીને ઊભા હતા,ંઅને તેમની સાથે વાત
કરવા ચાહતા હતા.ં 47 ત્યારે કોઈએ તેમને ક ું કે, “જુઓ, તમાર મા
તથા તમારા ભાઈઓ બહાર ઊભા છે, તેઓ તમાર સાથે વાત કરવા
ચાહે છે.”

48 પણ પેલા કહેનારને તેમણે ઉ ર દેતાં ક ું કે, “માર મા કોણ છે?
અને મારા ભાઈઓકોણ છે?” 49તેમણે પોતાના શષ્યોની તરફ પોતાનો
હાથ લંબાવીને ક ું કે, “જુઓ માર મા તથા મારા ભાઈઓ! 50 કેમ કે
મારા સ્વગર્માંના પતાની ઇચ્છા પ્રમાણે જે કોઈ કરે, તે જ મારો ભાઈ,
બહેન તથા મા છે.”

13
બી વાવનાર ું દ્ર ાંત
માક 4:1-9; ૂક 8:4-8

1 તે જ દવસે ઈ ુ ઘરમાંથી નીકળ ને સ ુદ્રને કનારે બેઠા. 2અ ત
ઘણાં લોક તેમની પાસે એકઠા થયા, માટે તે હોડ પર ચઢ ને બેઠા;અને
સવર્ લોક કનારે ઊભા ર ા.

3 ઈ ુએ દ્ર ાંતોમાં તેઓને ઘણી વાતો કહેતાં ક ું કે, “જુઓ,
વાવનાર વાવવાને બહાર ગયો. 4 તે વાવતો હતો ત્યારે કેટલાક બીજ
રસ્તાના કનારે પડ્યાં;એટલે પક્ષીઓઆવીને તે ખાઈ ગયા. 5 કેટલાક
પથ્થરવાળ જમીન પર પડ્યા,ં ાં ઘણી માટ ન હતી; તેને માટ ું
ઊંડાણ ન હ ું માટે તે વહેલાં ઊગી નીક ાં. 6 પણ જયારે ૂયર્ ઊગ્યો
ત્યારે તે ચીમળાઈ ગયા, તેને જડ ન હોવાથી તે ુકાઈ ગયા.

7 કેટલાક કાંટાનાં ઝાડવામાં પડ્યા;ં કાંટાનાં ઝાડવાએ વધીને તેને
દબાવી ના ાં. 8બીજાં સાર જમીન પર પડ્યાં, તેઓએ ફળ આપ્યાં;
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કેટલાકે સોગણાં, કેટલાકે સાંઠગણા,ં અને કેટલાક ત્રીસગણા.ં 9 જનેે
સાંભળવાને કાન છે તે સાંભળે.”

દ્ર ાંતો વાપરવાનો હે ુ
માક 4:10-12; ૂક 8:9-10

10 પછ શષ્યોએ પાસે આવીને તેમને ક ું કે, “તમે તેઓની સાથે
દ્ર ાંતોમાં શા માટે બોલો છો?” 11 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ઉ ર આપતાં
ક ું કે, “સ્વગર્ના રા ના મમ જાણવા ું તમનેઆપે ું છે, પણ તેઓને
આપે ું નથી. 12 કેમ કે જનેી પાસે સમજ છે તેને અપાશે,અને તેની પાસે
ુષ્કળ થશે; પણ જનેી પાસે સમજ નથી તેની પાસે જે છે, તે પણ તેની

પાસેથી લઈ લેવાશે.
13 એ માટે હુ તેઓને દ્ર ાંતોમાં બો ું છુ; કેમ કે જોતાં તેઓ

જોતાં નથી, સાંભળતાં તેઓ સાંભળતાં નથી,અને સમજતા પણ નથી.
14 યશાયાની ભ વષ્યવાણી તેઓના સંબંધમાં ૂર થઈ છે, જે કહે છે
કે, ‘તમે સાંભળતાં સાંભળશો, પણ સમજશો ન હ;અને જોતાં જોશો,
પણ તમને ૂઝશે ન હ. 15 કેમ કે એ લોકોનાં મન જડ થઈ ગયા છે,
તેઓના કાન બહેર માર ગયા છે, તેઓએ પોતાની આંખો બંધ રાખી
છે, એમ ન થાય કે, તેઓને આંખે દેખાય, તેઓ કાને સાંભળે, મનથી
સમજ,ે પ ાતાપ કરે અને હુ તેઓને સાજાં કરુ.’ ”

16 પણ તમાર આંખો આશીવાર્ દત છે, કેમ કે તેઓ જુએ છે; અને
તમારા કાનોઆશીવાર્ દત છે, કેમ કે તેઓસાંભળે છે. 17 હુ તમને ન ે
કહુ છુ કે, તમે જે જે જુઓ છો, તે ઘણાં પ્રબોધકોએ તથા ન્યાયીઓએ
જોવા ચા ું, પણ જો ું ન હ; તમે જે જે સાંભળો છો તે સાંભળવા
ચા ું, પણ સાંભ ું ન હ.

ઈ ુ બી વાવનાર ું દ્ર ાંત સમજાવે છે
માક 4:13-20; ૂક 8:11-15

18 હવે વાવનાર ું દ્ર ાંત સાંભળો. 19 ‘જયારે રા ું વચન કોઈ
સાંભળે છે, પણ સમજતો નથી, ત્યારે શેતાન આવીને તેના મનમાં જે
વાવે ું તે છ નવી લઈ જાય છે; રસ્તાની કોરે જે બીજ વાવે ું તે એ જ
છે.
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20 પથ્થરવાળ જમીન પર જે બીજ વાવે ું તે એ છે કે, તે વચન
સાંભળ ને તરત હષર્થી તેને સ્વીકાર લે છે; 21તોપણ તેના પોતામાં જડ
ન હ હોવાથી તે થોડ જ વાર ટકે છે,જયારે વચનને લીધે વપ અથવા
સતાવણી આવે છે, ત્યારે તરત તે પાછા પડે છે.

22 કાંટાનાં જાળાંમાં જે બીજ વાવે ું તે એ છે કે, તે વચન સાંભળે છે,
પણઆભૌ તકજગતની ચતા તથા દ્ર ની માયા વચનને દબાવી નાખે
છે,અને તે નષ્ફળ થઈ જાય છે. 23સાર જમીન પર જે બીજ વાવે ું
તે એ છે કે, તે વચન સાંભળે છે, સમજે છે, અને તેને ન ે ફળ લાગે
છે, એટલે કોઈને સોગણા,ં તો કોઈને સાંઠગણા,ં અને કોઈને ત્રીસગણાં
લાગે છે.”

ઘઉં અને કડવા દાણા
24ઈ ુએ તેઓનીઆગળબીજુ દ્ર ાંત પ્રગટ કરતાં ક ું કે, “સ્વગર્ ું

રા એવા માણસના જે ું છે કે જણેે પોતાના ખેતરમાં સારુ બી
વા ું. 25પણ માણસો ઊંઘતા હતા તેવામાં તેનો દશુ્મનઆવીને ઘઉંમાં
કડવા દાણા વાવીને ચાલ્યો ગયો. 26 પણ જયારે છોડવા ઊગ્યા, તેમને
કણસલાં આ ાં, ત્યારે કડવા દાણા પણ દેખાયા.

27 ત્યારે તે મા લકના ચાકરોએ પાસે આવીને તેને ક ું કે, ‘સાહેબ,
તમે ું તમારા ખેતરમાં સારુ બી વા ું નહો ું? તો તેમાં કડવા દાણા
ાંથી આ ા?’ 28 તેણે તેઓને ક ું કે, ‘કોઈ દશુ્મને એ ક ુ છે.’ ત્યારે

ચાકરોએ તેને ક ું કે, ‘તાર મરજી હોય તો અમે જઈને તેને એકઠા
કર એ?’ ”

29 પણ તેણે ક ું, ‘ના, એમ ના થાય કે તમે કડવા દાણા એકઠા
કરતાં ઘઉંને પણ તેની સાથે ઉખેડો. 30 કાપણી ુધી બ ેને સાથે વધવા
દો. કાપણીની મોસમમાં હુ કાપનારાઓને કહ શ કે, “તમે પહેલાં કડવા
દાણાને એકઠા કરો, બાળવા સારુ તેના ભારા બાંધો, પણ ઘઉં માર
વખારમાં ભરો.”

રાઈના બીજ ું દ્ર ાંત
માક 4:30-32; ૂક 13:18-19
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31ઈ ુએ તેઓનીઆગળબીજુ દ્ર ાંત પ્રગટ કરતાં ક ું કે, “સ્વગર્ ું
રા રાઈના બીજજે ું છે,જનેે એક ક્તએલઈને પોતાના ખેતરમાં
વા ું. 32તે સઘળાં બીજ કરતાં ના ું છે, પણ વધ્યા પછ છોડવા કરતાં
તે મોટુ થાય છે, તે એ ું ઝાડ પણ થાય છે કેઆકાશના પક્ષીઓઆવીને
તેની ડાળ ઓ પર વાસો કરે છે.”

ખમીર ું દ્ર ાંત
ૂક 13:20-21

33તેમણે તેઓને બીજુ દ્ર ાંત ક ું કે, “સ્વગર્ ું રા ખમીર જે ું છે
કે,જનેે એક ીએ લઈને ત્રણ માપ લોટમાં મેળવી દ ુ,ંએટલે ુધી કે
તે બધો ખમીરવાળો થઈ ગયો.”

દ્ર ાંતોનો ઉપયોગ
માક 4:33-34

34એબધી વાતો ઈ ુએ લોકોને દ્ર ાંતોમાં કહ ; દ્ર ાંત વગર તેમણે
તેઓને કઈ ક ું ન હ. 35એમાટે કે પ્રબોધકે જે ક ું હ ું તે ૂરુ થાય કે,
“હુ મારુ ુખ ઉઘાડ ને દ્ર ાંતો કહ શ, ૃ નો પાયો ના ાના વખતથી
જે ૂપ રખાયાં છે તે હુ પ્રગટ કર શ.”

ઈ ુ કડવા દાણા ું દ્ર ાંત સમજાવે છે
36 ત્યારે લોકોને ૂક ને ઈ ુ ઘરમાં ગયા; પછ તેમના શષ્યોએ તેમની

પાસે આવીને ક ું કે, “ખેતરનાં કડવા દાણાના દ્ર ાંતનો અથર્ અમને
કહો.” 37 ત્યારે ઈ ુએ ઉ ર આપતાં તેઓને ક ું કે, “સારુ બીજ જે
વાવે છે તે માણસનો દ કરો છે. 38ખેતર દુ નયા છે; સારાં બી રા ના
સંતાન છે, પણ કડવા દાણા શેતાનના સંતાન છે; 39 જણેે વા ાં તે
દશુ્મન શેતાન છે. કાપણી જગતનો અંત છે, અને કાપનારા સ્વગર્દૂતો
છે.

40 એ માટે જમે કડવા દાણા એકઠા કરાય છે, અને અ માં
બાળ નંખાય છે, તેમ આ જગતના અંતે થશ.ે 41 માણસનો દ કરો
પોતાના સ્વગર્દૂતોને મોકલશ,ે પાપમાં પાડનાર બધી વસ્ ુઓને તથા
દુ તા કરનારાંઓને તેમના રા માંથી તેઓ એકઠા કરશે, 42 અને
તેઓને બળતી ભઠ્ઠ માં નાખી દેશે, ત્યાં રડ ું ને દાંત પીસ ું થશે.
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43 ત્યારે ન્યાયીઓપોતાના પતાના રા માં ૂયર્ની જમે પ્રકાશશ.ે જનેે
સાંભળવાને કાન છે તે સાંભળે.

સંતાડલેા દ્ર ું દ્ર ાંત
44 વળ સ્વગર્ ું રા ખેતરમાં સંતાડલેા દ્ર જે ું છે; કે જે એક

માણસને મ ું, પછ તેણે તે સંતાડ રા ુ.ં તેના હષર્ને લીધે જઈને
પોતા ું સવર્સ્વ વેચી નાખીને તે ખેતર વેચા ું લી ું.

મોતી ું દ્ર ાંત
45વળ સ્વગર્ ું રા સારાં મોતી શોધનાર કોઈ એક વેપાર ના જે ું

છે. 46જયારે તેને અ ત ૂલ્યવાન મોતી મ ું, ત્યાર પછ જઈને તેણે
પોતા ું સવર્સ્વ વેચી નાખીને તે ખર દ લી ું.

જાળ ું દ્ર ાંત
47 વળ સ્વગર્ ું રા જાળના જે ું છે, જનેે સ ુદ્રમાં નાખવામાં

આ ું, અને દરેક જાતનાં સ ુદ્રજીવો તેમાં સમેટાયા. 48 જયારે તે
ભરાઈ ગઈ ત્યારે તેઓ તેને કનારે ખેંચી લા ા, બેસીને જે સારુ હ ું તે
તેઓએ વાસણમાં એકઠુ ક ુ, પણ નર ું ફેંક દ ુ.ં

49એમજજગતને અંતે પણથશ;ે સ્વગર્દૂતોઆવીને ન્યાયીઓમાંથી
ૂંડાઓને જુદાં પાડશે, 50અને તેઓ તેઓને બળતી ભઠ્ઠ માં ફેંક દેશે;

ત્યાં રડ ું ને દાંત પીસ ું થશે.
જૂનાં અને નવાં સત્યો

51 ું તમે એ બધી વાતો સમ ા?” તેઓએ ઈ ુને ક ું કે, “હા.”
52 ત્યારે તેમણે તેઓને ક ું કે, “દરેક શા ી જે સ્વગર્ના રા નો શષ્ય
થયો છે તે એક ઘરમા લક કે જે પોતાના ભંડારમાંથી નવી તથા જૂની
વસ્ ુઓ કાઢે છે તેના જવેો છે.”

નાસરેથમાં ઈ ુનો નકાર
માક 6:1-6; ૂક 4:16-30

53 ત્યારેએમથ ું કે ઈ ુ એ દ્ર ાંતો કહ ર ા, ત્યારે તે ત્યાંથી ચાલ્યા
ગયા. 54 પછ પોતાના પ્રદેશમાં આવીને તેમણે તેઓના સભા ાનમાં
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તેઓને એવો બોધ કય કે, તેઓ આ યર્ચ કત થઈને બોલ્યા કે, “આ
માણસની પાસે આ ું જ્ઞાન તથાઆવાં પરાક્રમી કામો ાંથી? 55 ું એ
ુથારના દ કરા નથી? ું એમની મા ું નામ મ રયમ નથી? ું યાકૂબ,
ૂસફ, સમોન તથા યહૂદા તેમના ભાઈઓ નથી? 56 ું એમની સઘળ

બહેનો આપણી સાથે નથી? તો આ માણસની પાસે આ બ ું ાંથી?”
57 તેઓએ તેમનો સ્વીકાર કય ન હ. પણ ઈ ુએ તેઓને ક ું કે,

“પ્રબોધક પોતાના વતનમાં તથા પોતાના ઘર સવાય બીજે ઠેકાણે માન
વગરનો નથી.” 58 તેઓના અ વ ાસને લીધે તેમણે ત્યાં ઘણાં પરાક્રમી
કામ કયાર્ ન હ.

14
યોહાન બા પ્તસ્તનો શરચ્છેદ
માક 6:14-29; ૂક 9:7-9

1 તે સમયે ગાલીલના રા કતાર્ હેરોદે ઈ ુની ક ત સાંભળ .
2 તેમણે પોતાના ચાકરોને ક ું કે, “આ તો યોહાન બા પ્તસ્મા કરનાર
છે; તે ૃત્ ુમાંથી સજીવન થયો છે,એ માટે એવાં પરાક્રમી કામો તેનાથી
થાય છે.”

3 કેમ કે હેરોદે તેના ભાઈ ફ લપની પત્ની હેરો દયાને લીધે યોહાનને
પકડ્યો હતો અને તેને બાંધીને જલેમાં ના ો હતો. 4 કેમ કે યોહાને તેને
ક ું હ ું કે, “તેને તારે પત્ની તર કે રાખવી યોગ્ય નથી.” 5 હેરોદ તેને
માર નાખવા ઇચ્છતો હતો, પણ લોકોથી તે બીતો હતો, કેમ કે તેઓ
તેને પ્રબોધક ગણતા હતા.

6 પણ હેરોદની વષર્ગાંઠ આવી, ત્યારે હેરો દયાની દ કર એ તેઓની
આગળ નાચીને હેરોદને ુશ કય . 7 ત્યારે તેણે સમ ખાઈને વચનઆપ્ ું
કે જે કઈ તે માગશે તે તેને અપાશે.

8 ત્યારે તેની માની ૂચના પ્રમાણે તે બોલી કે, “યોહાન બા પ્તસ્મા
કરનાર ું મા ું મને થાળમાં આપો.” 9 હવે રાજા દલગીર થયો, તોપણ
પોતે સમ ખાધા હતા તેને લીધે તથા તેની સાથે જમવા બેઠેલાઓને લીધે,
તેણે તે આપવાનો હુકમ કય .
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10 તેણે માણસોને મોકલીને યોહાન ું મા ું જલેમાં કપા ું. 11અને
થાળમાં તે ું મા ું લાવીને છોકર ને આપ્ ુ;ં અને છોકર એ પોતાની માને
તે આપ્ ુ.ં 12 ત્યારે તેના શષ્યોએ પાસે આવીને તેનો ૃતદેહ ઉઠાવી
લઈ જઈને તેને દફના ો અને જઈને ઈ ુને ખબરઆપી.

ઈ ુ પાંચ હજારને જમાડે છે
માક 6:30-44; ૂક 9:10-17; યોહ. 6:1-14

13 ત્યારે ઈ ુ એ સાંભળ ને ત્યાંથી હોડ માં એકાંત જગ્યાએ ગયા.
લોકો તે સાંભળ ને નગરોમાંથી પગરસ્તે તેમની પાછળ ગયા. 14ઈ ુએ
નીકળ ને ઘણાં લોકોને જોયા, ત્યારે તેઓ પર તેમને અ ુકપા આવી;
અને તેમણે તેઓમાંનાં માંદાઓને સાજાં કયાર્.

15 સાંજ પડ ત્યારે તેમના શષ્યોએ તેમની પાસે આવીને ક ું કે,
“આ જગ્યા ઉજ્જડ છે, હવે સમય થઈ ગયો છે, માટે લોકોને વદાય
કરો કે તેઓ આસપાસનાં પ્રદેશમાં તથા ગામોમાં જઈને પોતાને સારુ
ખાવા ું વેચા ું લે.”

16 પણ ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “તેઓને જવાની જરૂર નથી, તમે
તેઓને જમવા ું આપો.” 17તેઓએતેમને ક ું કે, “અહ અમાર પાસે
માત્ર પાંચ રોટલી અને બે માછલી છે.” 18 ત્યારે ઈ ુએ ક ું કે, “તે અહ
માર પાસે લાવો.”

19પછ તેમણે લોકોને ઘાસ પરબેસવાનીઆજ્ઞાઆપી. અને તે પાંચ
રોટલી તથા બે માછલી લઈ સ્વગર્ તરફ જોઈને આશીવાર્દ માગ્યો અને
રોટલી ભાંગીને શષ્યોને આપી અને શષ્યોએ લોકોને આપી. 20 તેઓ
સવર્ જમીને ધરાયાં; પછ ભાણામાં વધેલા કકડાઓની બાર ટોપલી
ભરાઈ. 21 જઓે જમ્યાં તેઓ ીઓ અને બાળકો ઉપરાંત આશરે
પાંચ હજાર ુરુષ હતા.

ઈ ુ પાણી પર ચાલે છે
માક 6:45-52; યોહ. 6:15-21

22 પછ તરત તેમણે શષ્યોને આગ્રહથી હોડ માં બેસાડ્યા અને
તેઓને પોતાનીઆગળ પેલે પાર મોકલ્યા અને તેણે પોતે લોકોને વદાય
કયાર્. 23 લોકોને વદાય કયાર્ પછ , ઈ ુ પ્રાથર્ના કરવાને પહાડ પર
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એકાંતમાં ગયા અને સાંજ પડ ત્યારે ઈ ુ ત્યાં એકલા હતા. 24 પણ તે
સમયે હોડ સ ુદ્ર મધ્યે મોજાંઓથી ડામાડોળ થતી હતી, કેમ કે પવન
સામો હતો.

25 રાતના ચોથા પહોરે ઈ ુ સ ુદ્ર પર ચાલતા તેઓની પાસે આ ા.
26 શષ્યોએ તેમને સ ુદ્ર પર ચાલતા જોયા, ત્યારે તેઓએ ગભરાઈને
ક ું, “એ તો કોઈ ૂત છે” અને બીકથી તેઓએ ૂમ પાડ . 27 પણ
તરત ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “ હમત રાખો! એ તો હુ છુ! ગભરાશો
ન હ.”

28 ત્યારે પતરે તેમને ઉ રઆપતાં ક ું કે, “પ્ર ુ,એજો તમે હો, તો
મનેઆજ્ઞાઆપો કે હુ પાણી પર ચાલીને તમાર પાસેઆ ું.” 29ઈ ુએ
ક ું કે “આવ.” ત્યારે પતર હોડ માંથી ઊતર ને ઈ ુ પાસે જવાને પાણી
પર ચાલવા લાગ્યો. 30 પણ પવનને જોઈને તે ગભરાયો અને ડૂબવા
લાગ્યો, તેથી તેણે ૂમ પાડતાં ક ું કે, “ઓપ્ર ,ુ મને બચાવો.”

31ઈ ુએ તરત જ હાથ લાંબો કર ને તેને પકડ લીધો અને તેને ક ું
કે, “અરે અલ્પ વ ાસી, તેં શંકા કેમ કર ?” 32 પછ જયારે ઈ ુ અને
પતર હોડ માં ચઢ્યાં એટલે તરત જ પવન બંધ થયો. 33હોડ માં જઓે
હતા તેઓએ તેમ ું ભજન કરતાં ક ું કે, “ખરેખર તમે ઈ રના દ કરા
છો.”

ઈ ુ ગ ેસારેતમાં માંદાને સાજાં કરે છે
માક 6:53-56

34 તેઓ પાર ઊતર ને ગ ેસારેત દેશમાં આ ા. 35 જયારે તે
જગ્યાનાં લોકોએ તેમને ઓળ ા, ત્યારે તેઓએ તે આખા દેશમાં
ચોતરફ માણસોને મોકલીને બધા માંદાઓને તેમની પાસે લા ા.
36 તેઓએ ઈ ુને વનંતી કર કે ‘કેવળ તમારાં વ ોની કોરને જ તમે
અમને અડકવા દો;’અને જટેલાં અડ ા તેટલાં સાજાં થયા.

15
ૂવર્જો ું શક્ષણ

માક 7:1-13
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1 તે પ્રસંગે યરુશાલેમથી ફરોશીઓ તથા શા ીઓએ ઈ ુની પાસે
આવીને ક ું કે, 2 “તમારા શષ્યો વડ લોના રવાજો ું ઉલ્લંઘન કેમ કરે
છે? કેમ કે તેઓહાથ ધોયા વગરભોજન કરે છે.” 3પણઈ ુએ તેઓને
જવાબ આપ્યો કે, “તમે તમારા રવાજોથી ઈ રની આજ્ઞા ું ઉલ્લંઘન
કેમ કરો છો?”

4 કેમ કે ઈ રે ક ું છે કે, ‘તમે તમારા માતા પતા ું સન્માન કરો’અને
‘જે કોઈ પોતાના માતા પતાની નદા કરે તે ન ે માય જાય.’ 5 પણ
તમે કહો છો કે, ‘જે કોઈ પોતાના માતા પતાને કહેશે કે, “જે વડે મારાથી
તમને લાભ થયો હોત તે ઈ રને અ પત છે,’ ” 6 તો તેઓ ભલે પોતાના
માતા પતા ું સન્માન ન કરે;એમતમે તમારા રવાજથી ઈ રનીઆજ્ઞાને
રદ કર છે.

7ઓ ઢોંગીઓ, યશાયા પ્રબોધકે તમારા સંબંધી ઠ ક જ ક ું છે કે,
8 ‘આ લોકો પોતાના હોઠોથી મને માન આપે છે, પણ તેઓનાં હૃદય
મારાથી વેગળાં જ રહે છે. 9 તેઓની ભ ક્ત નરથર્ક છે, કેમ કે તેઓ
પોતાના સદ્ધાંત પ્રમાણે માણસોની આજ્ઞાઓ શીખવે છે.’ ”

માણસને વટાળનાર વાનાં
માક 7:14-23

10 પછ ઈ ુએ લોકોને પાસે બોલાવીને ક ું કે, “સાંભળો અને
સમજો. 11 ુખમાં જે જાય છે તે માણસને ભ્ર કર ું નથી, પણ
ુખમાંથી જે નીકળે છે તે જ માણસને ભ્ર કરે છે.”
12 ત્યારે ઈ ુના શષ્યોએ પાસે આવીને તેમને ક ું કે, “આ વાત

સાંભળ ને ફરોશીઓનારાજ છે,એ ું તમેજાણોછો?” 13પણઈ ુએ
જવાબઆપતાં ક ું કે, ‘જે રોપા મારા સ્વગ ય પતાએ રોપ્યા નથી, તે
દરેક ઉખેડ નંખાશે. 14તેઓને રહેવા દો, તેઓઅંધ માગર્દશર્કો છે;અને
જો અંધ ક્ત બીજી અંધ ક્તને દોરે તો તેઓ બ ે ખાડામાં પડશે.

15 ત્યારે પતરે ઈ ુને જવાબ આપતાં ક ું કે, “આ દ્ર ાંતનો અથર્
અમને કહો.” 16 ઈ ુએ ક ું કે, “ ું હજી ુધી તમે પણ અણસમજુ
છો? 17 ું તમે હજી નથી સમજતા કે ુખમાં જે કઈ ભોજન લઈએ
છ એ, તે પેટમાં જાય છે તેનો બનઉપયોગી કચરો નીકળ જાય છે?
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18પણ ુખમાંથી જે બાબતો નીકળે છે, તે મનમાંથીઆવે છે,અને તે
માણસને ભ્ર કરે છે. 19 કેમ કે દુ કલ્પનાઓ, હત્યાઓ, ભચારો,
જાતીય ભ્ર તા, ચોર ઓ, જૂઠ સાક્ષીઓ, તથા દભુાર્ષણો હૃદયમાંથી
નીકળે છે. 20 માણસને જે ભ્ર કરે છે તે એ જ છે; પણ હાથ ધોયા
વગર ભોજન કર ું એ માણસને ભ્ર કર ું નથી.”

બનયહૂદ ીનો વ ાસ
માક 7:24-30

21ઈ ુ ત્યાંથી નીકળ ને ૂર તથા સદોનના પ્રદેશમાં ગયા. 22 જુઓ,
એક કનાની ીએ તે વસ્તારમાંથી આવીને ઊંચે અવાજે ક ું કે, “ઓ
પ્ર ,ુ દાઉદના દ કરા, મારા પર દયા કરો; માર દ કર દુ ાત્માથી બહુ
પીડા પામે છે.” 23પણઈ ુએ તે ીને કઈજવાબઆપ્યો ન હ. તેમના
શષ્યોએઆવીને તેમને વનંતી કરતાં ક ું કે, “તે ીને મોકલી દો, કેમ
કે તે આપણી પાછળ ૂમ પાડયા કરે છે.”

24 તેમણે તે ીને ઉ ર આપ્યો કે, “ઇઝરાયલના ઘરનાં ખોવાયેલાં
ઘેટાં સવાય બીજા કોઈની પાસે મને મોકવામાં આ ો નથી.” 25 પછ
તે ીએ ઈ ુની પાસે આવીને તેમને પગે પડ ને ક ું કે, “ઓપ્ર ુ, મને
મદદ કરો.” 26 તેમણે ઉ ર આપતાં ક ું કે, “છોકરાંની રોટલી લઈને
કૂતરાંને નાખવી તે ઉ ચત નથી.”

27તે ીએ ક ું કે, “ખરુ, પ્ર ુ, પર ુ કૂતરાં પણ પોતાના મા લકોની
મેજ પરથી જે કકડા પડે છે તે ખાય છે.” 28 ઈ ુએ ઉ ર આપતાં તેને
ક ું કે, “ઓ બહેન, તારો વ ાસ મોટો છે જે ું ું ચાહે છે તે ું તને
થાઓ.” તે જ સમયે તેની દ કર ને સાજાંપણું મ ું.

ઈ ુ ઘણાંને સાજાં કરે છે
29 પછ ઈ ુ ત્યાંથી નીકળ ને ગાલીલના સ ુદ્ર પાસે આ ા; અને

પહાડ પર ચઢ ને બેઠા. 30 ત્યારે કેટલાક પં ુઓ, અંધજનો, ૂંગાંઓ,
પગે અપંગ તથા બીજાં ઘણાંઓને લોકો તેમની પાસે લઈને આ ા અને
ઈ ુના પગ પાસે તેઓને લા ા અને તેમણે તેઓને સાજાંપણું આપ્ ુ.ં
31 જયારે લોકોએ જો ું કે ૂંગાઓ બોલતાં થયાં છે, અપંગો સાજાં



માથ્થી 15:32 xliv માથ્થી 16:4

થયાં છે, પાંગળાઓ ચાલતાં થયા છે તથા અંધજનો દેખતા થયાં છે,
ત્યારે તેઓએઆ યર્ પામીને ઇઝરાયલના ઈ રનો મ હમા કય .

ઈ ુ ચાર હજારને જમાડે છે
માક 8:1-10

32 ઈ ુએ પોતાના શષ્યોને પાસે બોલાવીને ક ું કે, “આ લોકો પર
મને અ ુકપા આવે છે, કેમ કે ત્રણ દવસથી તેઓ માર સાથે ર ા
છે, તેઓની પાસે કઈ ખાવા માટે નથી. તેઓને ૂ ા વદાય કરવા ું
હુ ઇચ્છતો નથી, એમ ન થાય કે તેઓ રસ્તામાં બેહોશ થઈ જાય.”
33 શષ્યોએ તેમને ક ું કે, આટલા બધા લોકો ભોજનથી ૃપ્ત થાય
તેટ ું ભોજન અમે આ અરણ્યમાં ાંથી લાવીએ? 34 ત્યારે ઈ ુએ
તેઓને ક ું કે, “તમાર પાસે કેટલી રોટલી છે?” તેઓએ ક ું કે, “સાત
રોટલી અને થોડ એક નાની માછલીઓ છે.” 35 તેમણે લોકોને જમીન
પર બેસવાની આજ્ઞા કર .

36 તેમણે તે સાત રોટલી તથા માછલી લઈ સ્ ુ ત કર ને ભાંગી અને
પોતાના શષ્યોને આપી, શષ્યોએ લોકોને આપી. 37 સઘળાં ખાઈને
ૃપ્ત થયાં; પછ વધેલા કકડાની તેઓએ સાત ટોપલી ભર . 38જઓે

જમ્યાં તેઓ ીઓ તથા બાળકો ઉપરાંત ચાર હજાર ુરુષ હતા.
39 લોકોને વદાય કયાર્ પછ ઈ ુ હોડ માં બેસીને મગદાનના પ્રદેશમાં
આ ા.

16
ફર નશાનીની માગણી
માક 8:11-13; ૂક 12:54-56

1 ફરોશીઓએ તથા સદૂક ઓએ આવીને ઈ ુ ું પર ક્ષણ કરતાં
સ્વગર્થી કોઈ ચમત્કા રક ચ કર બતાવવાની માંગણી કર . 2 પણ
તેમણે ઉ ર આપતાં તેઓને ક ું કે, “સાંજ પડે છે ત્યારે તમે કહો છો
કે ‘હવામાન સારુ થશે, કેમ કે આકાશ લાલ છે.’ ”

3 સવારે તમે કહો છો કે, ‘આજે વરસાદ પડશે, કેમ કે આકાશ
લાલ તથા અંધરાયે ું છે.’ તમે આકાશ ું રૂપ પારખી જાણો છો ખરા,
પણ સમયોના ચ તમે પારખી નથી શકતા. 4 દુ તથા બેવફા પેઢ
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ચમત્કા રક ચ માગે છે, પણ ૂનાના ચમત્કા રક ચ વગર બીજુ
કોઈ ચમત્કા રક ચ તેઓને અપાશે ન હ.” ત્યાર પછ ઈ ુ તેઓને
ૂક ને ચાલ્યા ગયા.

ફરોશીઓ અને સદૂક ઓ ું ખમીર
માક 8:14-21

5 શષ્યો સરોવરને પેલે પાર ગયા, પર ુ તેઓ રોટલી લેવા ું ૂલી
ગયા હતા. 6 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “ફરોશીઓના તથા સદૂક ઓના
ખમીર વષે તમે સાવધાન થાઓ અને સચેત રહો.” 7 ત્યારે તેઓએ
પરસ્પર વચાર કય કે, “આપણે રોટલી નથી લા ા માટે ઈ ુ એમ
કહે છે.” 8 ઈ ુએ તેમના વચાર જાણીને તેઓને ક ું કે, “ઓ
અલ્પ વ ાસીઓ, તમાર પાસે રોટલી નથી તે માટે તમે પરસ્પર કેમ
વચારો છો?
9 ું હજી ુધી તમે નથી સમજતા? પેલા પાંચ હજાર ુરુષ માટે

પાંચ રોટલી હતી અને તમે કેટલી ટોપલી ઉઠાવી, તે ું ું તમને સ્મરણ
નથી? 10 વળ પેલા ચાર હજાર ુરુષ માટે સાત રોટલી હતી અને તમે
કેટલી ટોપલી ઉઠાવી, તે ું પણ ું તમને સ્મરણ નથી?

11તમે કેમ નથી સમજતા કે મેં તમને રોટલી સંબંધી ક ું નહો ું, પણ
ફરોશીઓના તથા સદૂક ઓના ખમીર વષે તમે સાવધાન રહો એમ મેં
ક ું હ ુ.ં” 12 ત્યારે તેઓ સમ ા કે રોટલીના ખમીર સંબંધી ન હ,
પર ુ ફરોશીઓના તથા સદૂક ઓના ઉપદેશ વષે સાવધાન રહેવા ું
તેમણે ક ું હ ુ.ં

ઈ ુ વષે પતરની ક ૂલાત
માક 8:27-30; ૂક 9:18-21

13 ઈ ુએ કાઈસા રયા ફ લ પીના વસ્તારમાં આવીને પોતાના
શષ્યોને ૂ ું કે, “માણસનો દ કરો કોણ છે, એ વષે લોકો ું કહે
છે?” 14 ત્યારે તેઓએ ક ું કે, “કેટલાક કહે છે, યોહાન બા પ્તસ્મા
કરનાર, કેટલાક એ લયા, કેટલાક ય મયા,અથવા પ્રબોધકોમાંના એક.”
15 ઈ ુએ તેઓને ૂ ું, “પણ હુ કોણ છુ, તે વષે તમે ું કહો છો?”
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16 ત્યારે સમોન પતરે જવાબ આપતાં ક ું કે, “તમે ખ્રસ્ત, જીવતા
ઈ રના દ કરા છો.”

17ઈ ુએ જવાબઆપતાં સમોન પતરને ક ું કે, સમોન ૂના ુત્ર,
“ ું આશીવાર્ દત છે કેમ કે માંસે તથા લોહ એ ન હ, પણ સ્વગર્માંના
મારા પતાએ તને એ જણા ું છે. 18 હુ પણ તને કહુ છુ કે ું પતર
છે અને આ પથ્થર પર હુ માર મંડળ ાપીશ, તેની વરુદ્ધ પાતાળની
સ ા ું જોર ચાલશે નહ .

19આકાશના રા ની ચાવીઓ હુ તને આપીશ, ૃથ્વી પર જે કઈ
ું બાંધીશ, તે સ્વગર્માં બંધાશ;ે અને ૃથ્વી પર ું જે કઈ છોડ શ, તે

સ્વગર્માં પણ છોડાશ.ે” 20 તે ખ્રસ્ત છે તે ું કોઈને પણ ન હ જણાવવા
ઈ ુએ તેના શષ્યોને આજ્ઞા આપી.

ઈ ુની પોતાનાં દઃુખો અને ૃત્ ુ વષેની જાહેરાત
માક 8:31-9:1; ૂક 9:22-27

21 ત્યારથી માંડ ને ઈ ુ પોતાના શષ્યોને જણાવવાં લાગ્યા કે, તેણે
યરુશાલેમમાં જ ું પડશે. વડ લો, ુ યાજકો તથા શા ીઓને
હાથે ઘણું દઃુખ સહન કર ું પડશ,ે માય જશે અને ત્રીજે દવસે પાછા
ૃત્ ુમાંથી સજીવન થશે. 22 પતર તેમને એક બાજુ પર લઈ જઈને

ઠપકો દેવા લાગ્યો અને ક ું કે, “અરે પ્ર ,ુ એ તમારાથી દૂર રહે; એ ું
તમને કદા પ ન થાઓ.” 23 પણ તેમણે પાછળ ફર ને પતરને ક ું કે,
“અરે શેતાન, માર પછવાડે જા! ું મને અડચણરૂપ છે; કેમ કે ઈ રની
વાતો પર ન હ, પણ માણસોની વાતો પર ું મન લગાડે છે.”

24 પછ ઈ ુએ પોતાના શષ્યોને ક ું કે, “જો કોઈ મને અ ુસરવા
ચાહે, તો તેણે પોતાનો નકાર કરવો અને પોતાનો વધસ્તંભ ઊંચક ને
માર પાછળ ચાલ ુ.ં 25 કેમ કે જે કોઈ પોતા ું જીવન બચાવવા ચાહે
છે, તે તેને ુમાવશ;ે પણ જે કોઈ મારે લીધે પોતા ું જીવન ુમાવશ,ે તે
તેને બચાવશે. 26 કેમ કે જો માણસ આ ું ભૌ તક જગત મેળવે અને
પોતા ું જીવન ુમાવે, તો તેને શો લાભ થશ?ે વળ માણસ પોતાના
જીવનને બદલે ું આપશે?
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27 કેમ કે માણસનો દ કરો પોતાના પતાના મ હમામાં પોતાના
સ્વગર્દૂતો સ હતઆવશ,ે ત્યારે તે દરેકને તેમના કાય પ્રમાણે બદલોભર
આપશે. 28 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, અહ જઓે ઊભા છે તેઓમાંના
કેટલાક એવા છે કે જે માણસના દ કરાને તેના રા માં આવતો દેખશે
ત્યાં ુધી મરણ પામશે જ ન હ.”

17
ઈ ુ ું રૂપાંતર
માક 9:2-13; ૂક 9:28-36

1છ દવસ પછ ઈ ુ પતર, યાકૂબ તથા તેના ભાઈ યોહાનને લઈને
એક ઊંચા પહાડ પર ચાલ્યા ગયા. 2 તેઓની આગળ તેમ ું રૂપાંતર
થ ું, એટલે તેમ ું ુખ ૂયર્ના જે ું તેજસ્વી થ ું અને તેમના વ
અજવાળાનાં જવેા ેત થયા.

3 જુઓ, ૂસા તથા એ લયા તેમની સાથે વાતો કરતાં તેઓને દેખાયા.
4 પતરે ઈ ુને ક ું કે, “પ્ર ,ુ આપણે અહ રહ એ તે સારુ છે. જો
તમાર ઇચ્છા હોય તો હુ અહ ત્રણ મંડપ બાં ;ુ એક તમારે માટે, એક
ૂસાને માટે અને એક એ લયાને માટે.”
5 તે બોલતો હતો એટલામા,ં જુઓ,એક ચળકતી વાદળ તેઓ પર

આચ્છા દત થઈ; અને વાદળ માંથી એવી વાણી થઈ કે, “આ મારો
વહાલો દ કરો છે, તેના પર હુ પ્રસ છુ, તે ું સાંભળો.” 6 શષ્યો એ
સાંભળ ને બહુ ગભરાયા, અને ઊંધે મોઢે જમીન પર પડયા. 7 ઈ ુએ
તેઓની પાસે આવીને તેઓને સ્પશર્ કર ને ક ું કે, “ઊઠો, અને બીશો
ન હ.” 8તેઓએપોતાની નજરઊંચી કર તોએકલા ઈ ુ વના તેઓએ
અન્ય કોઈને જોયા ન હ.

9 જયારે તેઓ પહાડ પરથી ઊતરતા હતા, ત્યારે ઈ ુએ તેઓને
આજ્ઞા કર કે, “આ જે તમે જો ું તે ાં ુધી માણસનો દ કરો
મરણમાંથી પાછો સજીવન થાય ત્યાં ુધી કોઈને કહેશો ન હ.”
10તેમના શષ્યોએતેમને ૂ ું કે, “શા ીઓ કેમ કહે છે કે,એ લયાએ
પ્રથમઆવ ું જોઈએ?”
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11ઈ ુએ તેઓને જવાબઆપ્યો કે, “એ લયા ખરેખરઆવશે અને
સઘ ું વ ત કરશે. 12 પણ હુ તમને કહુ છુ કે, “એ લયા આવી
ૂ ા છે, તોપણ તેઓએ તેને ઓળ ા ન હ, પણ જમે તેઓએ ચા ું

તેમ તેઓએ તેને ક ;ુ તેમ જ માણસનો દ કરો પણ તેઓથી દઃુખ સહન
કરશે.” 13 ત્યારે શષ્યો સમ ા કે યોહાન બા પ્તસ્મા કરનાર સંબંધી
તેમણે તેઓને ક ું હ ું.

દુ ાત્મા વળગેલા એક છોકરાંને ઈ ુ સાજો કરે છે
માક 9:14-29; ૂક 9:37-43

14 જયારે તેઓ લોકોની ભીડ પાસે આ ા, ત્યારે એક ક્તએ
ઈ ુની પાસે આવીને તેમની આગળ ૂંટણે પડ ને ક ું કે, 15 “ઓપ્ર ુ,
મારા દ કરા પર દયા કરો; કેમ કે તેને વાઈ ુ દદ છે, તેથી તે ઘણો પીડાય
છે; અને તે ઘણીવાર અ માં તથા પાણીમાં પડે છે. 16 તેને હુ તમારા
શષ્યોની પાસે લા ો હતો, પણ તેઓ તેને સાજો કર શ ા નહ .”
17 ત્યારે ઈ ુએ જવાબઆપ્યો કે, “ઓઅ વ ાસી તથા ભ્ર પેઢ ,
ાં ુધી હુ તમાર સાથે રહ શ? ાં ુધી હુ તમારુ સહન કર શ?

તેને માર પાસે લાવો.” 18 પછ ઈ ુએ તે દુ ાત્માને ધમકા ો,અને તે
તેનામાંથી નીકળ ગયો; તે જ સમયે તે છોકરો સાજો થયો.

19 પછ શષ્યોએ એકાંતમાં ઈ ુની પાસે આવીને ક ું કે, “અમે
તેને કેમ કાઢ ન શ ા?” 20 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “તમારા
અ વ ાસને લીધે; કેમ કે હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, જો તમને રાઈના
દાણા જટેલો વ ાસ હોય તો તમે આ પહાડને કહેશો કે, ‘ ું અહ થી
ત્યાં ખસી જા’ અને તે ખસી જશે; અને તમારા માટે કઈ અશ ન હ
હોય. 21 (પણ પ્રાથર્ના તથા ઉપવાસ વગર એજાત નીકળતી નથી.”)

ઈ ુ પોતાના ૃત્ ુ સંબંધી ફર આગાહ કરે છે
માક 9:30-32; ૂક 9:43-45

22જયારે તેઓગાલીલમાં રહેતા હતા ત્યારે ઈ ુએ પોતાના શષ્યોને
ક ું કે, “માણસનો દ કરો માણસોના હાથમાં સોંપાશે; 23 તેઓ તેને
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માર નાખશ,ે પણ ત્રણ દવસ પછ તે પાછો ઊઠશ.ે” ત્યારે શષ્યો બહુ
દલગીર થયા.

સભા ાનનો કર ભરે છે
24 પછ તેઓ કપરનાહૂમમાં આ ા ત્યારે કર લેનારાઓએ પતરની

પાસે આવીને ક ું કે, “ ું તમારો ઉપદેશક ભ ક્ત ાનના કરનાં પૈસા
નથી આપતા?” 25 પતરે ક ું કે, “હા.” અને તે ઘરમાં આ ો ત્યારે
તેના બોલવા અગાઉ ઈ ુએ ક ું કે, “ સમોન, તને ું લાગે છે, દુ નયાના
રાજાઓ કોની પાસેથી જકાત અથવા કર લે છે? પોતાના દ કરાઓ
પાસેથી કે પરદેશીઓ પાસેથી?”

26 પતરે ઈ ુને ક ું કે, “પરદેશીઓ પાસેથી.” ત્યારે ઈ ુએ તેને
ક ું કે, “તો પછ દ કરાઓ તો કર ુક્ત છે. 27 રખેને આપણે તેઓ ું
અપમાન કર એ, ું સ ુદ્ર કનારે જઈને ગલ નાખ; અને જે માછલી
પહેલી આવે તેને પકડ લે, જયારે ું તે ું ુખ ઉઘાડશે ત્યારે તેમાંથી
તને પૈસા મળશે, તે લઈને મારે અને તારે માટે તેઓને આપ.”

18
સૌથી મોટુ કોણ?
માક 9:33-37; ૂક 9:46-48

1 તે જ સમયે શષ્યોએ ઈ ુની પાસે આવીને ક ું કે, “સ્વગર્ના
રા માં સૌથી મોટુ કોણ છે?” 2 ત્યારે ઈ ુએ એક બાળકને પોતાની
પાસે બોલાવીને તેને તેઓની વચ્ચે ઊ ું રાખીને 3 તેઓને ક ું કે, “હુ
તમને ન ે કહુ છુ કે,જો તમે તમારુબદલાણ ન હ કરો,અને બાળકોના
જવેા ન હ થાઓ તો સ્વગર્ના રા માં તમે પ્રવેશ ન હ કર શકો.

4 માટે જે કોઈ પોતાને આ બાળકના જવેો નમ્ર કરશે, તે સ્વગર્ના
રા માં સૌથી મોટો છે. 5વળ જે કોઈ મારે નામે એવા એક બાળકનો
સ્વીકાર કરે છે તે મારો પણ સ્વીકાર કરે છે.

નાનાઓમાંથી એકને ઠોકર ખવડાવવા વષે
માક 9:42-48; ૂક 17:1-2

6પણઆનાનાંઓજઓેમારા પર વ ાસ કરે છે, તેઓમાંના એકને
જે ક્ત પાપ કરવા પ્રેરે, તે કરતાં તેના ગળે ભારે પથ્થર બંધાય અને
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સ ુદ્રના ઊંડાણમાં ડુબાડાય એ તેને માટે સારુ છે. 7 માનવજગતને
અફસોસ છે! કારણ કે જે વસ્ ુઓને કારણે લોકો પાપ કરે છે આવી
વસ્ ુઓ તો બનવાની અગત્ય છે. પણ તે ક્તને અફસોસ છે જે
બીજાને પાપ કરાવવા જવાબદાર છે! 8માટે જો તારો હાથ અથવા પગ
તને પાપ કરવા પ્રેરે, તો તેને કાપી નાખીને તાર પાસેથી ફેંક દે. તારા
બે હાથ અથવા બે પગ છતાં ું અનંતઅ માં નંખાય, તેના કરતાં હાથ
અથવા પગે અપંગ થઈ જીવનમાં પેસ ું એ તારે માટે સારુ છે.

9 જો તાર આંખ તને પાપ કરવા પ્રેરે, તો તેને કાઢ નાખીને તાર
પાસેથી ફેંક દે. બ ે આંખ છતાં ું નરકા માં નંખાય, તેના કરતાં એક
આંખ સાથે જીવનમાં પેસ ું એ તારે માટે સારુ છે.

ખોવાયેલાં ઘેટાં ું દ્ર ાંત
ૂક 15:3-7

10 સાવધાન રહો કે આ નાનાઓમાંના એકનો પણ અનાદર તમે ન
કરો, કેમ કે હુ તમને કહુ છુ કે સ્વગર્માં તેઓના સ્વગર્દૂત મારા સ્વગર્માંના
પતા ું ુખ સદા જુએ છે. 11 (કેમ કે જે ખોવાયે ું છે તેને બચાવવાને
માણસનો દ કરો ઈ ુ આ ો છે.)

12 તમે ું ધારો છો? જો કોઈ ક્તની પાસે સો ધેટાં હોય અને
તેમાંથી એક ૂ ું પડ,ે તો ું નવ્વાણુંને પહાડ પર ૂક ને તે ૂલાં પડલેાં
ઘેટાંને શોધવા જતો નથી? 13જો તે તેને મળે તો હુ તમને ન ે કહુ છુ કે,
જે નવ્વાણું ૂલાં પડલેાં ન હતા,ં તેઓના કરતાં તેને લીધે તે વધારે ુશ
થાય છે. 14 એમ આ નાનાંઓમાંથી એકનો નાશ થાય, એવી તમારા
સ્વગર્માંના પતાની ઇચ્છા નથી.

ભાઈના આ ત્મક જીવનની કાળજી
15 વળ જો તારો ભાઈ તાર વરુદ્ધ અપરાધ કરે, તો જા અને તેને

એકાંતમાં લઈ જઈને તેનો દોષ તેને કહે. જો તે તારુ સાંભળે, તો તેં
તારા ભાઈને મેળવી લીધો છે. 16 પણ જો તે ન સાંભળે, તો બીજા
એક બે માણસને તાર સાથે લે,એ માટે કે દરેક બાબત બે અથવા ત્રણ
સાક્ષીઓના ુખથી સા બત થાય.
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17જો તે તેઓ ું માન્ય ન રાખે, તો મંડળ ને કહે અને જો તે વ ાસી
સ ુદાય ુ પણ માન્ય ન રાખે તો તેને બનયહૂદ ઓ તથા દાણીઓનાં
જવેો ગણ.

એક ચ ના થઈને માગો
18 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે,જે કઈ તમે ૃથ્વી પર બાંધશો, તે સ્વગર્માં

બંધાશે;અને જે કઈ તમે ૃથ્વી પર છોડશો, તે સ્વગર્માં છોડાશ.ે 19વળ
હુ તમને સાચે જ કહુ છુ કે,જો ૃથ્વી પર તમારામાંના બે જણ કઈ પણ
બાબત સંબંધી એક ચ ના થઈને માગશ,ે તો મારા સ્વગર્માંના પતા
તેઓને માટે એ ું કરશે. 20 કેમ કે ાં બે અથવા ત્રણ મારે નામે એકઠા
થયેલા હોય ત્યાં તેઓની મધ્યે હુ છુ.”

માફ ન કરનાર ચકાર ુ દ્ર ાંત
21 ત્યારે પતરે ઈ ુની પાસે આવીને ક ું કે, “ઓ પ્ર ,ુ મારો ભાઈ

માર વરુદ્ધ કેટલી વાર અપરાધ કરે અને હુ તેને માફ કરુ? ું સાત વાર
ુધી?” 22 ઈ ુએ તેને ક ું કે, “સાત વાર ુધી ું હુ તને કહેતો નથી,

પણ સ ેરગણી સાત વાર ુધી કહુ છુ.
23એ માટે સ્વગર્ના રા ને એક રાજાની ઉપમા અપાય છે કે જણેે

પોતાના ચાકરોની પાસે હસાબ માગ્યો. 24તે હસાબલેવા લાગ્યો ત્યારે
તેઓએક દેવાદારને તેમની પાસે લા ા જણેે જીવનભર કમાય તો પણ
ના ભર શકે તેટ ું દે ું હ ું. 25 પણ પાછુ આપવા ું તેની પાસે કઈ ન હ
હોવાથી, તેના મા લકે તેને, તેની પત્ની, તેનાં બાળકોને તથા તેની પાસે
જે હ ું તે સઘ ું વેચીને દે ું ૂકવવાની આજ્ઞા કર .

26 એ માટે તે ચાકરે તેને પગે પડ ને વનંતી કરતાં ક ું કે, ‘મા લક,
ધીરજ રાખો અને હુ તમારુ બ ું દે ું ૂકવી આપીશ.’ 27 ત્યારે તે
ચાકરનાં મા લકને અ ુકપા આવી તેથી તેણે તેને જવા દ ધો અને તે ું
દે ું માફ ક .ુ

28 પણ તે જ ચાકરે બહાર જઈને પોતાના સાથી ચાકરોમાંના એકને
જોયો જને,ે ત્રણ મ હનાના પગાર જટે ું દે ું હ ુ,ં ત્યારે તેણે તે ું ગ ું
પકડ ને ક ું કે, ‘તારુ દે ું ૂકવ.’ 29 ત્યારે તેના સાથી ચાકરે તેને
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પગે પડ ને વનંતી કરતાં ક ું કે, ‘ધીરજ રાખ અને હુ તારુ દે ું ૂકવી
આપીશ.’ ”

30 તેણે તે ું માન્ ું ન હ, પણ જઈને દે ું ૂકવે ન હ ત્યાં ુધી તેણે
તેને જલેમાં ુરા ો. 31 ત્યારે જે થ ું તે જોઈને તેના સાથી ચાકરો
ઘણાં દલગીર થયા, તેઓએ જઈને તે સઘ ું પોતાના મા લકને કહ
સંભળા ું.

32 ત્યારે તેના મા લકે તેને બોલાવીને ક ું કે, ‘અરે દુ ચાકર, તેં મને
વનંતી કર , માટે મેં તારુ તે બ ું દે ું માફ ક ુ. 33મેં તારા પર જવેી દયા
કર તેવી દયા ું તારે પણ તારા સાથી ચાકર પર કરવી ઘ ટત નહોતી?’ ”

34 તેના મા લકે ુસ્સે થઈને તે ું બ ું દે ું ૂકવે ત્યાં ુધી તેને પીડા
આપનારાઓને સોંપ્યો. 35એ પ્રમાણે જો તમે પોતપોતાનાં ભાઈઓના
અપરાધ તમારાં હૃદય ૂવર્ક માફ ન હ કરો, તો મારા સ્વગ ય પતા પણ
તમને એમ જ કરશે.”

19
ઈ ુ છૂટાછેડા વષે ચેતવે છે

1ઈ ુએએ વાતો ૂર કયાર્ પછ એમ થ ું કે, તે ગાલીલથી નીકળ ને
યદન નદ ને પેલે પાર યહૂ દયાના પ્રદેશમાં આ ા. 2 અ ત ઘણાં લોક
તેમની પાછળ ગયા અને ત્યાં તેમણે તેઓને સાજાં કયાર્.

3 ફરોશીઓએ તેમની પાસે આવીને તેમ ું પર ક્ષણ કરતાં ૂ ું
કે, “કોઈ પણ કારણને લીધે ું ુરુષે પત્નીને છોડ દેવી ઉ ચત છે?”
4 ઈ ુએ જવાબ આપતાં ક ું કે, “ ું તમે એમ નથી વાંચ્ ું કે, જમેણે
તેઓને ઉત્પ કયા, તેમણે તેઓને આરભથી નરનાર ઉત્પ કયાર્?

5 અને ક ું કે ‘તે કારણને લીધે ુરુષ પોતાનાં માતા પતાને ૂક ને
પોતાની પત્નીને વળગી રહેશ,ેઅને તે બ ે એક દેહ થશ?ે’ 6 માટે તેઓ
હવેથી બે નથી, પણએક દેહ છે. એમાટે ઈ રે જમેને જોડ્યાં છે તેમને
માણસોએ જુદા ન પાડવા.ં”

7 તેઓએ ઈ ુને ક ું કે, “તો ૂસાએ એવી આજ્ઞા કેમ આપી કે,
ફારગતી ું પ્રમાણપત્રઆપીને તેને ૂક દેવી?” 8ઈ ુએ તેઓને ક ું કે,
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“ ૂસાએ તમારાં હૃદયની કઠોરતાને લીધે તમને તમાર પત્નીઓને ૂક
દેવા દ ધી, પણઆરભથીએ ું ન હ ુ.ં 9 હુ તમને કહુ છુ કે ભચારના
કારણ વગર જે કોઈ પોતાની પત્નીને ત્યજીને બીજી ી સાથે લ કરે,
તો તે ભચાર કરે છે;અને જો કોઈ ત્યજી દ ધેલી ી સાથે લ કરે
તો તે પણ ભચાર કરે છે.”

10 તેમના શષ્યોએ તેમને ક ું કે, “જો ુરુષની તેની પત્ની સંબંધી
આ ત હોય, તો લ કર ું સારુ નથી.” 11 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ક ું
કે, “બધાથી એ વાત પળાતી નથી, પણ જઓેને તે આપે ું છે તેઓથી
જ. 12 કેમ કે કેટલાક ન ુંશક છે કે જઓે પોતાની માતાઓથી જ એવા
જન્મેલાં છે. કેટલાક એવા છે કે જઓેને માણસોએ ન ુંશક બના ા છે;
વળ કેટલાક એવા છે કે જઓેએ સ્વગર્ના રા ને લીધે પોતાની જાતને
જ ન ુંશક તર કે કયાર્ છે. જે સ્વીકાર શકે છે તે આ વાત સ્વીકારે.”

ઈ ુ બાળકોને આશીવાર્દ આપે છે
માક 10:13-16; ૂક 18:15-17

13 ત્યાર પછ તેઓબાળકોને તેમની પાસે લા ા,એમાટે કે તે તેઓ
પર હાથ ૂક ને પ્રાથર્ના કરે; પણ શષ્યોએ તેઓને ધમકા ાં. 14 પણ
ઈ ુએ ક ું કે, “બાળકોને માર પાસે આવવા દો, તેઓને રોકો ન હ,
કેમ કે સ્વગર્ ું રા એવાઓ ું છે.” 15 તેઓ પર હાથ ૂ ા પછ તે
ત્યાંથી ગયા.

એક ધનવાન જુવાન
માક 10:17-31; ૂક 18:18-30

16 ત્યાર પછ , કોઈકે ઈ ુની પાસે આવીને ક ું કે, “ઉપદેશક,
અનંતજીવન પામવા માટે હુ ું સારુ કરુ?” 17 ત્યારે તેમણે તે ક્તને
ક ું, “ ું મને સારાં વષે કેમ ૂછે છે? સારો તો એક જ છે, પણ જો ું
જીવનનાં માગર્માં પ્રવેશવા ચાહે છે, તો આજ્ઞાઓ પાળ.”

18 તે ક્તએ ઈ ુને ક ું કે, ‘કઈ આજ્ઞાઓ?’ ત્યારે ઈ ુએ ક ું
કે, “ ું હત્યા ન કર, ું ભચાર ન કર, ું ચોર ન કર, ું જૂઠ સાક્ષી
ન ૂર, 19 પોતાનાં માતા પતાને માન આપ, પોતાના પડોશી પર પોતાના
જવેો પ્રેમ કર.”



માથ્થી 19:20 liv માથ્થી 20:2

20તે જુવાને તેમને ક ું કે, “એબધીઆજ્ઞાઓતો હુ પાળતોઆ ો
છુ; હજી મારામાં ું ૂટે છે?” 21 ઈ ુએ તે જુવાનને ક ું કે, “જો ું
સં ૂણર્ થવા ચાહે છે, તો જઈને તારુ જે છે તે વેચી નાખ અને ગર બોને
આપી દે, એટલે સ્વગર્માં તને દ્ર મળશ;ે અને આવીને માર પાછળ
ચાલ.” 22 પણ તે જુવાન એ વાત સાંભળ ને દલગીર થઈને ચાલ્યો
ગયો, કેમ કે તેની મલકત ઘણી હતી.

23 ત્યારે ઈ ુએ પોતાના શષ્યોને ક ું કે, “હુ તમને ન ે કહુ છુ કે
ધનવાનને સ્વગર્ના રા માં પ્રવેશ ું ુશ્કેલ છે. 24 વળ હુ તમને ફર
કહુ છુ કે ‘ધનવાનને ઈ રના રા માં પ્રવેશવા કરતાં ઊંટને સોયના
નાકામાંથી પસાર થ ું સહે ું છે.”

25 ત્યારે તેમના શષ્યોએ તે સાંભળ ને ઘણાં અચરત થયા અને
કહેવા લાગ્યા કે, “તો કોણ ઉદ્ધાર પામી શકે?” 26 પણ ઈ ુએ તેઓની
તરફ જોઈને ક ું કે, “માણસોને તો એ અશ છે, પણ ઈ રને સવર્
શ છે.” 27 ત્યારે પતરે ઈ ુને જવાબ આપ્યો કે, “અમે બ ું ૂક ને
તમાર પાછળઆ ા છ એ, તો અમને ું મળશે?”

28 ઈ ુએ તેઓને ક ુ,ં “હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, જયારે
ુનઃઆગમનમાં માણસનો દ કરો પોતાના મ હમાના રા ાસન પર

બેસશે, ત્યારે તમે, માર પાછળ આવનારા, ઇઝરાયલનાં બાર કુળનો
ન્યાય કરતાં બાર રા ાસનો પર બરાજશો.

29 જે કોઈએ ઘરોને, ભાઈઓન,ે બહેનોને, પતાઓન,ે માતાઓન,ે
બાળકોન,ે કે ખેતરોને મારા નામને લીધે પાછળ ૂક દ ધાં છે, તે સોગણાં
પામશે અને અનંતજીવનનો વારસો પામશ.ે 30 પણ ઘણાં જઓે પ્રથમ
તેઓ છેલ્લાં થશ;ેઅને જઓે છેલ્લાં તેઓ પ્રથમ થશે.”

20
દ્રાક્ષાવાડ ના મજૂરોને સર ું વેતન

1 કેમ કે સ્વગર્ ું રા એક જમીનદાર જે ું છે, જે પોતાની
દ્રાક્ષાવાડ ને માટે મજૂરો ન કરવાને વહેલી સવારે બહાર ગયો. 2તેણે
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મજૂરોની સાથે રોજનો એક દ નાર ન કર ને પોતાની દ્રાક્ષાવાડ માં
તેઓને મોકલ્યા.

3 તે દવસનાઆશરે સવારના ત્રણ કલાકે બહાર જઈને તેણે ચોકમાં
બીજાઓને કામની શોધમાં ઊભા રહેલા જોયા. 4 ત્યારે મા લકે તેઓને
ક ું કે, ‘તમે પણ દ્રાક્ષાવાડ માં જાઓ અને જે કઈ ઉ ચત હશ,ે તે હુ
તમને આપીશ.’ ત્યારે તેઓ ગયા.

5 વળ તે જ દવસે આશરે બાર કલાકે અને ત્રણ કલાકે ફર થી
બહાર જઈને તેણે તે જ પ્રમાણે ક .ુ 6 ત્યાર પછ આશરે અ ગયારમાં
કલાકે પણતેણે બહારજઈને બીજાઓને કામ મળવાની રાહમાં ઊભેલા
જોયા; તે મા લકે તેઓને ક ું કે, ‘આખો દવસ તમે કેમ અહ કામ
વગરનાં ઊભા રહો છો?’ 7 તેઓએ તેને ક ું કે, ‘કેમ કે કોઈએ અમને
મજૂર એ રા ા નથી.’ તેણે તેઓને ક ું કે, ‘તમે પણ દ્રાક્ષાવાડ માં
જાઓ.’ ”

8 સાંજ પડ ત્યારે દ્રાક્ષાવાડ નો મા લકે પોતાના કારભાર ને ક ું
કે, ‘મજૂરોને બોલાવીને છેલ્લી ક્તથી માંડ ને તે પહેલી ક્ત
ુધીનાઓને તેઓ ું વેતનઆપ.’ 9જઓેને આશરે અ ગયારમાં કલાકે

કામ પર રા ા હતા, તેઓજયારેઆ ા ત્યારે તેઓને એકએક દ નાર
આપવામાં આ ો. 10 પછ જઓે પહેલા આ ા હતા, તેઓ ધારતા
હતા કે અમને વધારે મળશ;ે પર ુ તેઓને પણ એક દ નાર અપાયો.

11 ત્યારે તે લઈને તેઓએજમીનદારની વરુદ્ધ કચકચ કર . 12અને
ક ું કે, ‘આ મોડથેી આવનારાઓએ માત્ર એક જ કલાક કામ ક ુ છે
અને અમેઆખા દવસનો બોજો તથા ૂ સહન કર , તેમ છતાં તેં તેઓને
અમાર બરોબર ગણ્યા છે.’ ”

13 પણ તેણે તેઓમાંના એકને જવાબ આપ્યો કે, મત્ર, હુ તને કશો
અન્યાય નથી કરતો; ું તે માર સાથે એક દ નાર ન કય નહોતો?
14 તારુ જે છે તે લઈને ચાલ્યો જા; જટે ું તને તેટ ું આ છેલ્લાઓને
પણઆપવાની માર મરજી છે.

15જે મારુ છે તે માર મરજી પ્રમાણે વાપરવાનો ું મને હક નથી?
અથવા હુ સારો છુ માટે તાર આંખ દુ છે ું?’ 16એમ જઓે છેલ્લાં
તેઓ પહેલાં અને જઓે પહેલાં તેઓ છેલ્લાં થશે.”
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ઈ ુએ પોતાના ૃત્ ુની કરેલી ત્રીજીઆગાહ
માક 10:32-34; ૂક 18:31-34

17 ઈ ુએ યરુશાલેમ જતા, રસ્તા પર બાર શષ્યોને એકાંતમાં લઈ
જઈને તેઓને ક ું કે, 18 જુઓ, “આપણે યરુશાલેમ જઈએ છ એ,
માણસના દ કરાને ુ યાજકોને તથા શા ીઓને હાથે પરાધીન કરાશે
અને તેઓ તેના પર ૃત્ ુદડ ઠરાવશે 19અને ઠઠ્ઠામશ્કર કરવાને, કોરડા
મારવાન,ે વધસ્તંભે જડવાને તેઓ તેમને બનયહૂદ ઓને સોંપશ;ે અને
ત્રીજે દવસે તે પાછો સજીવન થશે.”

એક માતાની માગણી
માક 10:35-45

20 ત્યારે ઝબદ ના દ કરાઓની માએ પોતાના દ કરાઓની સાથે
ઈ ુની પાસે આવીને તથા પગે પડ ને તેમની પાસે કઈક માગણી કર .
21ઈ ુએ તેમને ક ું કે, “તમે ું ચાહો છો?” તેણે તેમને ક ું કે, “તમારા
રા માં આ મારા બે દ કરામાંનો એક તમારે જમણે હાથે અને બીજો
તમારે ડાબે હાથે બેસ,ેએવી આજ્ઞા તમે કરો.”

22 પણ ઈ ુએ તેઓને ઉ ર આપ્યો કે, “તમે જે માગો છો તે તમે
સમજતા નથી; જે પ્યાલો હુ પીવાનો છુ તે તમે પી શકો છો?” તેઓએ
તેમને ક ું કે, “અમે પી શક એ છ એ.” 23 તેમણે તેઓને ક ું કે, “તમે
મારો પ્યાલો પીશો ખરા, પણ જઓેને માટે મારા પતાએ તૈયાર કરે ું છે
તેઓના વગર બીજાઓને મારે જમણે હાથે અને ડાબે હાથે બેસવા દેવા
એ મારા અ ધકારમાં નથી.” 24જયારે બીજા દસ શષ્યોએ તે સાંભ ું
ત્યારે તેઓ બ ે ભાઈઓ પર ુસ્સે થયા.

25 પણ ઈ ુએ તેઓને પાસે બોલાવીને ક ું કે, “તમે જાણો છો
કે વદેશીઓના કતાર્ઓ તેઓ પર સ ા ચલાવે છે. અને જે મોટા છે
તેઓ તેઓના પર અ ધકાર ચલાવે છે. 26 પણ તમારામાં એ ું ન થાય.
તમારામાં જે કોઈ મોટો થવા ચાહે, તે તમારો ચાકર થાય; 27અને જે કોઈ
તમારામાં ુ થવા ચાહે, તે તમારો દાસ થાય; 28જમે માણસનો દ કરો
સેવા કરાવવા ન હ, પણ સેવા કરવાને, તથા ઘણાં લોકોના ુ ક્ત ૂલ્યને
સારુ પોતાનો જીવઆપવાને આ ો છે તેમ.”
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ઈ ુ બે દ્ર હનોને સાજાં કરે છે
માક 10:46-52; ૂક 18:35-43

29 જયારે તેઓ યર ખોમાંથી નીકળતા હતા, ત્યારે લોકોનો મોટો
સ ુદાય તેમની પાછળ ચાલતો હતો. 30 જુઓ, બે અંધજનો રસ્તાની
બાજુએ બેઠા હતા, ઈ ુ તેઓની પાસે થઈને જાય છે તે સાંભળ ને
તેઓએ ઊંચા અવાજે ક ું કે, “ઓ પ્ર ુ, દાઉદના દ કરા, અમારા પર
દયા કરો.” 31 પણ લોકોએ તેઓને ધમકાવીને ૂપ રહેવા ક ું, પણ
તેઓએ વધારે મોટેથી ૂમ પાડતાં ક ું કે, “ઓ પ્ર ુ, દાઉદના દ કરા,
અમારા ઉપર દયા કરો.”

32 ત્યારે ઈ ુએ ઊભા રહ ને તેઓને બોલાવીને ક ું કે, “હુ તમારે
માટે ું કરુ, એ વષે તમાર શી ઇચ્છા છે?” 33 તેઓએ તેમને ક ું કે,
“પ્ર ,ુ અમાર આંખો ઉઘાડો.” 34 ત્યારે ઈ ુને અ ુકપા આવી, અને
તે તેઓની આંખોને અડ ા અને તરત તેઓ દેખતા થયા અને તેઓ
ઈ ુની પાછળ ચાલ્યા.

21
યરુશાલેમમાં વજયવંત પ્રવેશ
માક 11:1-11; ૂક 19:28-40; યોહ. 12:12-19

1જયારે તેઓ યરુશાલેમની નજીકઆ ા અને તેઓજૈ ૂન નામના
પહાડ પાસે બેથફાગે ુધી પહોંચ્યા, ત્યારે ઈ ુએ બે શષ્યોને મોકલીને
2 ક ું કે, “તમે સામેના ગામમાં જાઓ, તેમાં પ્રવેશતા જ તમને બાંધેલી
એક ગધેડ તથા તેની પાસે બચ્ ું જોવા મળશ;ે તેઓને છોડ ને માર
પાસે લાવો. 3જો કોઈ તમને કઈ કહે તો તમારે કહે ું કે, ‘પ્ર ુને તેઓની
જરૂર છે,’એટલે તે તેઓને તરત જ મોકલી દેશે.”

4 હવે આ એટલા માટે થ ું કે પ્રબોધકે જે ક ું હ ું તે ૂરુ થાય કે,
5 “ સયોનની દ કર ને એમ કહો કે, જુઓ, તારો રાજા તાર પાસે આવે
છે, તે નમ્ર છે, તથા ગધેડા પર, હા, ખોલા પર, એટલે ગધેડ ના વછેરા
પર, સવાર થઈને આવે છે.”

6 ત્યારે શષ્યોએ જઈને ઈ ુએ તેઓને જે ફરમા ું હ ું તેમ ક ુ.
7 તેઓ ગધેડ ને બચ્ચા સ હત લા ા અને પોતાના વ તેઓ પર
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ના ાં, અને ઈ ુ તેના પર સવાર થયા. 8 લોકોમાંના ઘણાંખરાએ
પોતાના વ રસ્તામાં પાથયાર્,બીજાઓએ ૃક્ષો પરથી ડાળ ઓકાપીને
રસ્તામાં પાથર .

9 હવે આગળ ચાલનાર તથા પાછળ આવનાર લોકે પોકા ુ કે,
“દાઉદના દ કરાને હોસા ા, પ્ર ુને નામે જે આવે છે તે આશીવાર્ દત છે;
પરમ ઊંચામાં હોસા ા!” 10 તેઓ જયારે યરુશાલેમમાં આ ા ત્યારે
આખા નગરે ખળભળ ઊઠ ને ક ું કે, ‘એ કોણ છે?’ 11 ત્યારે લોકોએ
ક ું કે, “ઈ ુ પ્રબોધક, જે ગાલીલના નાસરેથના, તે એ છે.”

ઈ ુ ભ ક્ત ાને જાય છે
માક 11:15-19; ૂક 19:45-48; યોહ. 2:13-22

12 પછ ઈ ુ ઈ રના ભ ક્ત ાનમાં ગયા. ત્યાં જઓે વેચતા
તથા ખર દતા હતા, તે સવર્ને તેમણે કાઢ ૂ ા; અને નાણાવટ ઓનાં
બાજઠ, તથા ક ૂતર વેચનારાઓનાં આસનો ઊંધા વા ાં. 13 ઈ ુએ
તેઓને ક ું કે, “મારુ ઘર પ્રાથર્ના ું ઘર કહેવાશે,’ એમ લખે ું છે, પણ
તમે એને ૂંટારાઓ ું કોતર બના ું છે.” 14 ત્યાર પછ અંધજનો તથા
અપંગો તેમની પાસે ભ ક્ત ાનમાં આ ા અને તેમણે તેઓને સાજાં
કયાર્.

15 પણ જે ચમત્કારો તેમણે કયાર્, તથા જે બાળકો ભ ક્ત ાનમાં
મોટા અવાજે ‘દાઉદના દ કરાને હોસા ા’ પોકારતા હતા,ં તેઓને જયારે
ુ યાજકોએ તથા શા ીઓએજોયા, ત્યારે તેઓ બહુ ુસ્સે થયા.

16 તેઓએ ઈ ુને ક ું કે, “તેઓ ું કહે છે, તે ું ું સાંભળે છે?”
ત્યારે ઈ ુ તેઓને કહે છે કે, ‘હા!’ “બાળકોના તથા નવજાત શ ુઓના
ુખથી તેં સ્ ુ ત સં ૂણર્ કરાવી છે,એ ું તમે કદ નથી વાંચ્ ુ?ં” 17પછ

તેઓને ૂક ને નગર બહાર બેથા નયામાં જઈને ઈ ુએ રાતવાસો કય .

ઈ ુએ અંજીર ને શાપ આપ્યો
માક 11:12-14,20-24

18હવે સવારે નગરમાં પાછા આવતા ઈ ુને ૂખ લાગી. 19 રસ્તાની
બાજુમાં એકઅંજીર જોઈને ઈ ુ તેની પાસે ગયા, પણ તેના પરએકલાં
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પાંદડાં વગર બીજુ કઈ ન મળવાથી તેમણે તેને ક ું કે, “હવેથી તારા પર
કદ ફળ ન લાગો;”અને એકાએક તે અંજીર ુકાઈ ગઈ.

20 તે જોઈને શષ્યો આ યર્ પામીને બોલ્યા કે, “અંજીર કેવી ર તે
એકાએક ુકાઈ ગઈ?” 21 ત્યારે ઈ ુએ ઉ ર આપતા તેઓને ક ું કે,
“હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, જો તમને વ ાસ હોય અને સંદેહ ન લાવો,
તોઆઅંજીર ને જે થ ું તે તમે કરશો,એટ ું જ ન હ પણજો તમે આ
પહાડને કહેશો કે, ‘ ું ઊંચકાઈને સ ુદ્રમાં પડ,’ તો તેમ જ થશ.ે 22જે
કઈ તમે વ ાસ રાખીને પ્રાથર્નામાં માગશો, તે સઘ ું તમે પામશો.”

ઈ ુના અ ધકારનો પ્ર
માક 11:27-33; ૂક 20:1-8

23 પછ ભ ક્ત ાનમાં આવીને ઈ ુ બોધ કરતા હતા, એટલામાં
ુ યાજકોએ તથા લોકોનાં વડ લોએ તેમની પાસેઆવીને ક ું કે, “ ું

કયા અ ધકારથી એ કામો કરે છે? અને તે અ ધકાર તને કોણે આપ્યો?”
24 ત્યારે ઈ ુએ ઉ રઆપતાં તેઓને ક ું કે, “હુ પણ તમને એક વાત
ૂછ શ. તેનો જવાબ જો તમે આપશો તો હુ કયા અ ધકારથી એ કામો

કરુ છુ, તે હુ પણ તમને કહ શ.
25 જે બા પ્તસ્મા યોહાન આપતો હતો તે ાંથી હ ું સ્વગર્થી કે

માણસોથી?” ત્યારે તેઓએ પરસ્પર વચાર કર ને ક ું, “જો આપણે
કહ એ કે ‘સ્વગર્થી,’ તો ઈ ુ આપણને કહેશે કે, ત્યારે તમે તેના પર કેમ
વ ાસ કય ન હ? 26 અથવા જો આપણે કહ એ કે ‘માણસોથી,’
તો લોકોથી આપણને બીક છે, કેમ કે સહુ યોહાનને પ્રબોધક માને છે.”
27 પછ તેઓએ ઈ ુને ઉ ર આપતાં ક ું કે, ‘અમે નથી જાણતા’.
તેમણે પણ તેઓને ક ું કે, “હુ કયા અ ધકારથી એ કામો કરુ છુ તે
હુ પણ તમને કહેતો નથી.

બે દ કરા ું દ્ર ાંત
28પણતમે ું ધારો છો? એક ક્તને બે દ કરા હતા; તેણે પહેલાની

પાસે આવીને ક ું કે, ‘દ કરા, ું આજ દ્રાક્ષાવાડ માં જઈને કામ કર.’
29 ત્યારે તેણે ઉ ર આપ્યો કે, ‘હુ નથી જવાનો;’ તોપણ પછ થી તે
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પસ્તાઈને ગયો. 30અને બીજા પાસે આવીને તેણે તેમ જ ક ું, ત્યારે
તેણે ઉ ર આપ્યો કે ‘હુ જાઉં છુ, સાહેબ,’ તોપણ તે ગયો ન હ.

31તો તે બ ેમાંથી કોણે પોતાના પતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ક ?ુ તેઓએ
ઈ ુને ક ું કે, ‘પહેલાએ.’ ઈ ુ તેઓને કહે છે કે, “હુ તમને ન ે કહુ
છુ કે, દાણીઓ તથા કસબણો તમાર અગાઉ ઈ રના રા માં પ્રવેશ
કરશે. 32 કેમ કે યોહાન ન્યાયીપણાને માગ તમાર પાસે આ ો, તોપણ
તમે તેના ઉપર વ ાસ ન કય પણ દાણીઓએ તથા વારગનાઓ તેના
પર વ ાસ કય ; એ જોયા પછ પણ તમે પસ્તાવો કય ન હ કે તમે
તેના પર વ ાસ કરો.

ખેડૂતોને ભાડે આપેલી દ્રાક્ષાવાડ ું દ્ર ાંત
માક 12:1-12; ૂક 20:9-19

33એકબીજુ દ્ર ાંત સાંભળો. એકજમીનદાર હતો, તેણે દ્રાક્ષાવાડ
રોપી, તેની આસપાસ વાડ કર , તેમાં દ્રાક્ષાકુડ ખોદ્યો અને ુરજ
બના ો, પછ ખેડૂતોને તે ઈજારે આપી, તે પરદેશ ગયો. 34 ફળની
ઋ ુ પાસે આવી ત્યારે તેણે ફળ લેવા સારુ પોતાના ચાકરોને તે ખેડૂતો
પાસે મોકલ્યા.

35 ત્યારે ખેડૂતોએ તેના ચાકરોને પકડ ને એકને માય , બીજાને માર
ના ો અને ત્રીજાને પથ્થરે માય . 36 પછ તેણે અગાઉ કરતાં બીજા
વધારે ચાકરોને મોકલ્યા, પણ તેઓએ તેઓને એ ું જ ક .ુ 37 પછ
તેણે પોતાના દ કરાને તેઓની પાસે મોકલતાં ક ું કે, ‘તેઓમારા દ કરા ું
માન રાખશ.ે’ ”

38 પણ ખેડૂતોએ દ કરાને જોઈને પરસ્પર ક ું કે, ‘એ તો વારસ
છે, ચાલો, આપણે એને માર નાખીએ અને તેનો વારસો લઈ લઈએ.’
39 ત્યારે તેઓએ તેને પકડ્યો અને દ્રાક્ષાવાડ માંથી બહાર કાઢ ને તેને
માર ના ો.

40એ માટે જયારે દ્રાક્ષાવાડ નો મા લક આવશે ત્યારે તે ખેડૂતો ું ું
કરશે?” 41 તેઓએ ઈ ુને ક ું કે, “તે દુ ોનો ૂરો નાશ કરશે; અને
બીજા ખેડૂતો કે જઓે મોસમે તેને ફળ પહોંચાડ,ે તેઓને દ્રાક્ષાવાડ
ઈજારે આપશે.”
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42 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “જે પથ્થરનો નકાર ઘર બાંધનારાઓએ
કય , તે જ ૂણાનો ુ પથ્થર થયો. તે પ્ર ુથી બન્ ું અને આપણી
નજરમાં આ યર્કારક છે,’એ ું તમે શા વચનોમાં કદ નથી વાંચ્ ુ?ં

43 એ માટે હુ તમને કહુ છુ કે, ઈ ર ું રા તમાર પાસેથી લઈ
લેવાશે અને જે પ્રજા તેનાં ફળઆપશે, તેઓને તે અપાશે. 44આપથ્થર
પર જે પડશે તેના ટુકડટુેકડાં થઈ જશે, પણ જનેાં પર તે પડશે, તેને તે
કચડ નાખશે.”

45 ુ યાજકો તથા ફરોશીઓતેમના દ્ર ાંતો સાંભળ ને સમ ા કે
તેઓઅમારા સંબંધી બોલે છે. 46 તેઓ ઈ ુને પકડવાનો રસ્તો શોધતા
હતા પણ તેઓ લોકોથી ડર ગયા, કેમ કે લોકો ઈ ુને પ્રબોધક માનતા
હતા.

22
લ જમણ ું દ્ર ાંત
ૂક 14:15-24

1 ઈ ુએ ફર થી તેઓને દ્ર ાંતમાં ક ું કે, 2 “સ્વગર્ ું રા એક
રાજાના જે ું છે, જણેે પોતાના દ કરાના લ નો ભોજન સમારભ
યો ો. 3ભોજન માટે આમં ત્રતોને બોલાવવા તેણે પોતાના ચાકરોને
મોકલ્યા, પણ તેઓએઆવવા ચા ું ન હ.

4 ફર તેણે બીજા ચાકરોને મોકલીને ક ું કે, ‘આમં ત્રતોને કહો,
“જુઓ, મેં મારુ ભોજન તૈયાર ક ુ છે, મારા બળદો તથા ુ પ્રાણીઓ
કાપ્યાં છે અને સઘળ ચીજો તૈયાર છે, લ માં આવો.’ ”

5પણ તેઓએતે ગણકા ુ ન હ; તેઓપોતપોતાને માગ ચાલ્યા ગયા,
કોઈ તેના પોતાના ખેતરમાં અને કોઈ પોતાના વેપાર પર. 6બાક નાઓએ
તેના ચાકરોને પકડ્યા અને તેમ ું અપમાન કર ને તેમને માર ના ા.
7 તેથી રાજા ુસ્સે થયો, તેણે પોતા ું લશ્કર મોકલીને તે હત્યારાઓનો
નાશ કય અને તેઓ ું નગર બાળ ના ું.

8 પછ તેણે પોતાના ચાકરોને ક ું કે, ‘લ ું ભોજન તૈયાર છે ખરુ,
પણ આમં ત્રતો યોગ્ય નહોતા. 9 એ માટે તમે રસ્તાઓનાં નાકા પર
જાઓ અને જટેલાં તમને મળે તેટલાંને ભોજન સમારભમાં બોલાવો.’
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10 તે ચાકરોએ બહાર રસ્તાઓમાં જઈને સારા-ંનરસાં જટેલાં તેઓને
મ ા તે સવર્ને એકત્ર કયાર્,એટલે મહેમાનોથી ભોજન સમારભ ભરાઈ
ગયો.

11 મહેમાનોને જોવા સારુ રાજા અંદર આ ા, ત્યારે તેમણે ત્યાં
લ ના વ ો પહેયાર્ વગરના એક માણસને જોયો. 12 ત્યારે તે તેને કહે
છે કે, ‘ઓ મત્ર, ું લ નો પોશાક પહેયાર્ વના અહ કેમ આ ો?’ તે
ૂપ ર ો.
13 ત્યારે રાજાએ ચાકરોને ક ું કે, ‘તેના હાથપગ બાંધીને તેને

બહારના અંધકારમાં ફેંક દો; ત્યાં રડ ું અને દાંત પીસ ું થશે.’ 14 કેમ
કે નમં ત્રત ઘણાં છે, પણ પસંદ કરેલા થોડા છે.”

કાઈસારને કર ભરવો કે ન હ
માક 12:13-17; ૂક 20:20-26

15 ત્યાર પછ ફરોશીઓએ જઈને ઈ ુને શી ર તે વાતમાં ફસાવવા,
એસંબંધી મન ૂબો કય . 16 પછ તેઓએ પોતાના શષ્યોને હેરોદ ઓ
સ હત તેમની પાસે મોકલીને કહેવડા ું કે, “ઉપદેશક, અમે જાણીએ
છ એ કે, તમે સાચા છો, સત્યથી ઈ રનો માગર્ શીખવો છો અને તમે
કોઈની પરવા કરતા નથી, કેમ કે તમે માણસો વચ્ચે પક્ષપાત કરતા નથી.
17 માટે તમે ું ધારો છો? કાઈસારને કર આપવો ઉ ચત છે કે ન હ, તે
અમને કહો?”

18 પણ ઈ ુએ તેઓનો દુ ઇરાદો જાણીને ક ું કે, “ઓ ઢોંગીઓ,
તમે માર પર ક્ષા કેમ કરો છો? 19 કર ું નાણું મને બતાવો.” ત્યારે તેઓ
એક દ નાર તેમની પાસે લા ા.

20ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “આ ચત્રતથા લેખ કોનાં છે?” 21તેઓએ
તેમને ક ું કે, ‘કાઈસારનાં.’ ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ક ું કે,જે કાઈસારનાં
તે કાઈસારન,ે તથાજે ઈ રનાં તે ઈ રને ભર આપો. 22એસાંભળ ને
તેઓઆ યર્ પામ્યા,અને તેમને ૂક ને ચાલ્યા ગયા.

ુનરુત્થાન વષે પ્ર
માક 12:18-27; ૂક 20:27-40

23 તે જ દવસે સદૂક ઓ, જઓે કહે છે કે ૃત્ ુ બાદ ુનરુત્થાન
નથી, તેઓએ તેમની પાસે આવીને ૂ ું, 24 “ઓ ઉપદેશક, ૂસાએ
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ક ું છે કે, ‘જો કોઈ ુરુષ નઃસંતાન મર જાય, તો તેનો ભાઈ તેની
ીની સાથે લ કર ને પોતાના ભાઈને સારુ વંશ ઉપજાવ.ે’ ”
25તોઅમારામાં સાતભાઈહતા,અને પ્રથમલ કર ને મરણપામ્યો.

તે નઃસંતાન હોવાથી પોતાના ભાઈને સારુ પોતાની પત્ની ૂક ગયો.
26 તે પ્રમાણે બીજો તથા ત્રીજો એમ સાતેય મરણ પામ્યા. 27 સહુથી
છેલ્લે તે ી પણ મરણ પામી. 28 એ માટે ુનરુત્થાન પામેલા પેલા
સાતમાંથી તે કોની પત્ની થશે? કેમ કે તે બધા ભાઈઓની પત્ની થઈ
હતી.”

29 ત્યારે ઈ ુએ ઉ રઆપ્યો કે, “પ વત્રશા તથા ઈ ર ું પરાક્રમ
ન હ જાણ્યાંને લીધે તમે ૂલ ખાઓ છો. 30 કેમ કે ુનરુત્થાન બાદ
તેઓ લ કરતા કે કરાવતાં નથી, પણ તેઓ સ્વગર્માંના સ્વગર્દૂતો જવેા
હોય છે.

31પણ મરણ પામેલાંઓના ુનરુત્થાન સંબંધી, ઈ રે જે તમને ક ું
તે ું તમે નથી વાંચ્ ુ?ં 32 ‘હુ ઇબ્રા હમનો, ઇસહાકનો તથા યાકૂબનો
ઈ ર છુ;’ તેઓમરણપામેલાઓના ન હ પણજીવતાંઓના ઈ ર છે.”
33લોકો તે સાંભળ ને તેમના બોધથી આ યર્ પામ્યા.

સૌથી મોટ આજ્ઞા
માક 12:28-34; ૂક 10:25-28

34જયારે ફરોશીઓએ સાંભ ું કે તેમણે સદૂક ઓના મોં બંધ કયાર્
ત્યારે તેઓ એકઠા થયા. 35 તેઓમાંથી એક શા ીએ તેમની પર ક્ષા
કરવા સારુ તેમને ૂ ું કે, 36 “ઓ ઉપદેશક, નયમશા માં સૌથી
મોટ આજ્ઞા કઈ છે?”

37 ત્યારે ઈ ુએ તેને ક ું કે, “પ્ર ુ તારા ઈ ર પર ું તારા ૂરા
હૃદયથી, તારા ૂરા જીવથી તથા તારા ૂરા મનથી પ્રેમ કર.’ 38 પહેલી
અને મોટ આજ્ઞા તે છે.

39 બીજી આજ્ઞા એના જવેી જ છે, એટલે ‘જવેો સ્વયં પર તેવો
પોતાના પડોશી પર ું પ્રેમ કર.’ 40આબેઆજ્ઞાઓસં ૂણર્ નયમશા
તથા પ્રબોધકોનો પાયો છે.”

મસીહ સંબંધી તમે ું ધારો છો?
માક 12:35-37; ૂક 20:41-44
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41 હવે ફરોશીઓ એકઠા મળેલા હતા, ત્યારે ઈ ુએ તેઓને એ ું
ૂ ું કે, 42 “ ખ્રસ્ત સંબંધી તમે ું ધારો છો? તે કોનો દ કરો છે?”

તેઓએ તેમને ક ું કે, ‘દાઉદનો.’ ”
43ઈ ુએ તેઓને ક ું, “તો પ વત્રઆત્મા વડે દાઉદ તેમને પ્ર ુ કેમ

કહે છે?’ 44જમે કે, ‘પ્ર ુ ઈ રે મારા પ્ર ુને ક ું કે, તારા શ ુઓને હુ
તારુ પાયાસન કરુ ત્યાં ુધી ું મારે જમણે હાથે બેસ.’ ”

45 હવે જો દાઉદ તેમને ‘પ્ર ુ’ કહે છે, તો તે કેવી ર તે તેનો દ કરો
કહેવાય?” 46 એક પણ શ નો ઉ ર કોઈ તેમને આપી શક ું ન હ,
વળ તે દવસથી કોઈએ તેમને કઈ ૂછવાની હમત કર ન હ.

23
ફરોશીઓ અને શા ીઓના શક્ષણ સંબંધી સાવધાન
માક 12:38-39; ૂક 11:43,46; 20:45-46

1 ત્યારે ઈ ુએ લોકોને તથા પોતાના શષ્યોને ક ું કે, 2 “શા ીઓ
તથા ફરોશીઓ ૂસાના આસન પર બેસે છે; 3 એ માટે જે કઈ તેઓ
તમને ફરમાવ,ે તે કરો તથા પાળો; પણ તેઓનાં કાય ને ન અ ુસરો, કેમ
કે તેઓ કહે છે, તે પ્રમાણે કરતા નથી.

4 કેમ કે ભારે અને પાળવા ુશ્કેલ પડે એવા બોજા તેઓ માણસોની
પીઠ પરચઢાવે છે, પણતેઓપોતે પોતાનીઆંગળ થી પણતેને ખસેડવા
ઇચ્છતા નથી.’ 5લોકો તેઓને જુએ તે હે ુથી તેઓપોતાનાં સઘળાં કામ
કરે છે; તેઓ પોતાનાં સ્મરણપત્રોની પેટ પહોળ બનાવે છે તથા પોતાનાં
વ ોની કોરની ઝાલર વધારે છે.

6 વળ જમણવારોમાં ુ જગ્યાઓ, સભા ાનોમાં ુ
આસનો, 7 તથા ચોકમાં સલામો તથા માણસો તેઓને ‘ ુરુ’ કહે, તે ું
તેઓ ચાહે છે.

8 પણ તમે પોતાને ‘ ુરુ’ ન કહેવડાવો; કેમ કે તમારો એક જ ુરુ છે
અને તમે સઘળાં ભાઈઓ છો. 9 ૃથ્વી પર તમે કોઈ માણસને તમારા
પતા ન કહો, કેમ કે એક જે સ્વગર્માં છે, તે તમારા પતા છે. 10 તમે
પોતાને ‘ શક્ષક’ પણ ન કહેવડાવો, કેમ કે એક, જે ખ્રસ્ત, તે તમારા
શક્ષક છે.
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11પણતમારામાં જે મોટો છે તે તમારો ચાકર થશ.ે 12જે કોઈ પોતાને
ઊંચો કરશે, તેને નીચો કરાશે; જે કોઈ પોતાને નીચો કરશે, તેને ઊંચો
કરાશે.

ઈ ુ તેઓના ઢોંગને વખોડે છે
માક 12:40; ૂક 11:39-42,44,52; 20:47

13ઓશા ીઓતથા ફરોશીઓ, ઢોંગીઓ, તમને અફસોસ છે! કેમ
કે લોકોની સામે તમે સ્વગર્ ું રા બંધ કરો છો; કેમ કે તેમાં તમે પોતે
પેસતા નથી,અને જઓે પ્રવેશવા ચાહે છે તેઓને તમે પ્રવેશવા દેતા નથી.
14 (ઓ શા ીઓ તથા ફરોશીઓ, ઢોંગીઓ, તમને અફસોસ છે! કેમ
કે તમે વધવાઓનાં ઘર ખાઈ જાઓછો, દેખાડા માટે લાંબી પ્રાથર્નાઓ
કરો છો, તે માટે તમે મોટ સજા ભોગવશો.) 15 ઓ શા ીઓ તથા
ફરોશીઓ, ઢોંગીઓ, તમને અફસોસ છે! કેમ કે એક શષ્ય બનાવવા
સારુ તમે સ ુદ્ર તથા ૃથ્વીમાં ફયાર્ કરો છો;અને તે ું થાય છે ત્યારે તમે
તેને તમારા કરતાં બમણો નરકનો દ કરો બનાવો છો.

ઓઆંધળા દોરાનારાઓ!
16 ઓ અંધજનોને દોરનારાઓ, તમને અફસોસ છે; તમે કહો છો

કે, ‘જો કોઈ ભ ક્ત ાનના સમ ખાય, તો તેમાં કઈ ન હ; પણ જો
કોઈ ભ ક્ત ાનના સોનાનાં સમ ખાય તો તેથી બંધાયેલો છે.’ 17ઓ
ૂખ તથા અંધજનો, વશેષ મોટુ ક ુ?ં સો ું કે સોનાને પ વત્ર કરનારુ

ભ ક્ત ાન?
18અને તમે કહો છો કે, ‘જો કોઈ યજ્ઞવેદ ના સમ ખાય તો તેમાં કઈ

ન હ; પણ જો કોઈ તે પરના અપર્ણના સમ ખાય તો તે તેથી બંધાયલો
છે.’ 19 ઓ અંધજનો, વશેષ મોટુ ક ુ?ં અપર્ણ કે અપર્ણને પ વત્ર
કરનાર યજ્ઞવેદ ?

20એમાટે જે કોઈ યજ્ઞવેદ ના સમખાય છે, તે તેના તથા જે બ ું તેના
પર છે તેના પણ સમ ખાય છે. 21જે કોઈ ભ ક્ત ાનના સમ ખાય છે,
તે તેના તથા તેમાં જે રહે છે તેના પણ સમ ખાય છે. 22જે સ્વગર્ના સમ
ખાય છે, તે ઈ રના રા ાસનના તથા તે પર બરાજનારના પણ સમ
ખાય છે.

23 ઓ શા ીઓ, ફરોશીઓ, ઢોંગીઓ, તમને અફસોસ છે! કેમ
કે દ નાનો, ૂવાનો તથા જીરાનો દસમો ભાગ તમે આપો છો; પણ



માથ્થી 23:24 lxvi માથ્થી 23:35

નયમશા ની અગત્યની વાતો, એટલે ન્યાય, દયા તથા વ ાસ, તે
તમે પડતાં ૂ ાં છે; તમારે આ કરવા,ં અને એની સાથે તે પણ પડતાં
ૂકવા જોઈતાં ન હતાં. 24ઓઅંધજનોને દોરનારાઓ, તમે માખીને દૂર

કાઢો છો, પણ ઊંટને ગળ જાઓછો!
25ઓશા ીઓ તથા ફરોશીઓ, ઢોંગીઓ તમને અફસોસ છે! કેમ

કે તમે થાળ અને વાટકો બહારથી સાફ કરો છો, પણ તેમની અંદર
જુલમ તથા ભોગ વલાસ ભરેલા છે. 26ઓઆંધળા ફરોશી, ું પહેલાં
થાળ અને વાટકો અંદરથી સાફ કર કે,જથેી તે બહારથી પણ સાફ થઈ
જાય.

27 ઓ શા ીઓ તથા ફરોશીઓ, ઢોંગીઓ, તમને અફસોસ છે!
કેમ કે તમે ધોળેલી કબરના જવેા છો, જે બહારથી શોભાયમાન દેખાય
છે ખર , પણ અંદર ૃતકનાં હાડકાં તથા દરેક અ ુ દ્ધથી ભરેલી છે.
28 તેમ તમે પણ માણસોની આગળ બહારથી ન્યાયી દેખાઓ છો ખરા,
પણ અંદર ઢોંગથી તથા દુ તાથી ભરેલા છો.

તેઓને થનાર શક્ષાની આગાહ
ૂક 11:47-51

29ઓશા ીઓતથા ફરોશીઓ, ઢોંગીઓ, તમને અફસોસ છે! કેમ
કે તમે પ્રબોધકોની કબરો બાંધો છો અને ન્યાયીઓની કબરો શણગારો
છો. 30 તમે કહો છો કે, ‘જો અમે અમારા ૂવર્જોના સમયોમાં હોત,
તો તેઓની સાથે પ્રબોધકોની હત્યામાં ભાગીદાર ન થાત.’ 31 તેથી તમે
પોતાના સંબંધી સાક્ષી આપો છો કે પ્રબોધકોને માર નાખનારાઓના
દ કરા તમે જ છો.

32 તો તમારા ૂવર્જોના બાક રહેલાં માપ ૂરા કરો. 33 ઓ સપ ,
સાપોના વંશ, નકની શક્ષાથી તમે કેવી ર તે બચશો?

34 તેથી જુઓ, પ્રબોધકોન,ે જ્ઞાનીઓને તથા શા ીઓને હુ તમાર
પાસે મોક ું છુ, તમે તેઓમાંના કેટલાકને માર નાખશો, વધસ્તંભે
જડશો, તેઓમાંના કેટલાકને તમારાં સભા ાનોમાં કોરડા મારશો અને
નગરેનગર તેઓની પાછળ લાગશો. 35 કે ન્યાયી હાબેલના લોહ થી
તે બારા ાના દ કરા ઝખાયાર્, જનેે મં દરની તથા યજ્ઞવેદ ની વચ્ચે તમે
માર ના ો હતો, તેના લોહ ુધી જે બધા ન્યાયીઓ ું લોહ ૃથ્વી પર
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વહેવડાવવામાં આ ું છે, તે તમારા પરઆવ.ે 36 હુ તમને ન ે કહુ છુ
કે,એ બ ું આ પેઢ ને શરે આવશ.ે

યરુશાલેમ માટે ઈ ુનો પ્રેમ
ૂક 13:34-35

37ઓયરુશાલેમ, યરુશાલેમ, પ્રબોધકોને માર નાખનાર, તાર પાસે
મોકલેલાઓને પથ્થરે મારનાર! જમે મરઘી પોતાનાં બચ્ચાંને પાંખો તળે
એકઠાં કરે છે, તેમ તારાં છોકરાંને એકઠાં કરવા ું મેં કેટલી વાર ચા ું,
પણ તમે ચા ું ન હ! 38 જુઓ, તમારે સારુ તમારુ ઘર ઉજ્જડ કર
દ ુ.ં 39 કેમ કે હુ તમને કહુ છુ કે, ‘ ાં ુધી તમે એમ ન હ કહો કે,
‘પ્ર ુને નામે જે આવે છે તે આશીવાર્ દત છે, ત્યાં ુધી હવેથી તમે મને
ન હ જ દેખશો.’ ”

24
ભ ક્ત ાનના નાશ સંબંધી ઈ ુની આગાહ
માક 13:1-2; ૂક 21:5-6

1 ઈ ુ ભ ક્ત ાનમાંથી નીકળ ને માગ ચાલતા હતા, ત્યારે તેમના
શષ્યો તેમને ભ ક્ત ાનમાંનાં બાંધકામો બતાવવાને પાસે આ ા.
2 ત્યારે તેમણે તેઓને ક ું કે, “ ું તમે એ બધા નથી જોતાં? હુ તમને
ન ે કહુ છુ કે,આબ ું તોડ નાખવામાંઆવશ,ેએકપણપથ્થરબીજા
પર અહ રહેવા દેવાશે ન હ.”

ુશ્કેલીઓ અને સતાવણી
માક 13:3-13; ૂક 21:7-19

3પછ જૈ ૂનનાં પહાડ પર ઈ ુ બેઠા હતા, ત્યારે શષ્યોએએકાંતમાં
તેમની પાસેઆવીને ક ું કે, “એબ ું ારે થશ?ે તમારાઆવવાની તથા
જગતનાઅંતની શી નશાની થશે? તે અમને કહો.” 4 ત્યારે ઈ ુએઉ ર
આપતાં તેઓને ક ું કે, “તમને કોઈ ન ુલાવે માટે સાવધાન રહો. 5 કેમ
કે મારે નામે ઘણાં એમ કહેતાં આવશે કે, ‘હુ ખ્રસ્ત છુ;’ અને ઘણાંને
છેતરશ.ે
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6 ુધ્ધો તથા ુધ્ધોની અફવાઓ તમે સાંભળશો, ત્યારે જોજો,
ગભરાતા ના; કેમ કે એ બ ું થવાની અગત્ય છે, પણ એટલેથી જ અંત
ન હ આવ.ે 7 કેમ કે પ્રજા પ્રજાની વરુદ્ધ તથા રા રા ની વરુદ્ધ
ઊઠશે, દષુ્કાળો તથા જગ્યા જગ્યાએ ધરતીકપો થશે. 8 પણઆબધાં
તો માત્ર મહાદઃુખનો આરભ છે.

9 ત્યારે તેઓ તમને શક્ષા માટે સોંપશે અને તમને માર નાખશે.
મારા નામને લીધે સઘળ પ્રજાઓ તમારો દ્વષે કરશે. 10અને તે સમયે
ઘણાં લોકો વ ાસ ુમાવશ,ે અને એકબીજાને પરાધીન કરાવશે અને
એકબીજા પર વૈર કરશે. 11 ઘણાં જૂઠાં પ્રબોધકો ઊઠશે, અને ઘણાંને
ુલાવામાં નાખશે.
12 દુ તા વધી જવાના કારણથી ઘણાંખરાનો પ્રેમ ઠડો થઈ જશે.

13પણજેઅંત ુધી ટકશે તે ઉદ્ધાર પામશ.ે 14સવર્ પ્રજાઓને સાક્ષીરૂપ
થવા માટે ઈ રના રા ની આ ુવાતાર્ આખી દુ નયામાં પ્રગટ કરાશે;
ત્યારે અંત આવશે.

પાયમાલીની ધ ારપાત્રતા
માક 13:14-23; ૂક 21:20-24

15 માટે પાયમાલીની ધ ારપાત્રતા જે સંબંધી દા નયેલ પ્રબોધકે
કહે ું છે, તેને જયારે તમે પ વત્ર ાને ઊભેલી જુઓ (વાચક તેનો અથર્
સમજ)ે, 16 ત્યારે જઓે યહૂ દયામાં હોય તેઓ પહાડો પર નાસી જાય,
17 અગાશી પર જે હોય તે પોતાના ઘરનો સામાન લેવાને ન ઊતરે,
18અને જે ખેતરમાં હોય તે પોતાનાં વ લેવાને પાછો ન આવે.

19 તે દવસોમાં જઓે સગભાર્ હોય અને જઓે સ્તનપાન કરાવતી
હોય, તેઓને અફસોસ છે! 20 પણ તમારુ નાસવા ું શયાળામાં કે
વશ્રામવારે ન થાય, તે માટે તમે પ્રાથર્ના કરો. 21 કેમ કે તે સમયે એવી
મોટ વપ આવી પડશે કે તેના જવેી ૃ ના આરભથી તે આજ
ુધી આવી નથી,અને કદ આવશે પણ ન હ. 22જો તે દવસો ઓછા

કરવામાં નઆવતતો કોઈ માણસબચી નશકત; પણપસંદ કરેલાઓની
ખાતર તે દવસો ઓછા કરાશે.

23 ત્યારે જો કોઈ તમને કહે કે, ‘જુઓ, ખ્રસ્ત અહ છે!’ અથવા
‘ ખ્રસ્ત ત્યાં છે!’ તો તમે માનશો ન હ. 24 કેમ કે જૂઠા મસીહ તથા જૂઠાં
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પ્રબોધકો ઊઠશે, અને મોટા ચમત્કા રક ચ ો તથા આ યર્કમ કર
બતાવશે કે જો બની શકે તો પસંદ કરેલાઓને પણ તેઓ ુલાવી શકે.
25 જુઓ, મેં અગાઉથી તમને ક ું છે.

26એમાટે જો તેઓતમને કહે કે, ‘જુઓ, તે અરણ્યમાં છે,’ તો બહાર
જતા નહ ; કે જુઓ, તે ઓરડ ઓમાં છે,’ તો માનતા ન હ. 27 કેમ કે
જમે વીજળ ૂવર્થી નીકળ ને પ મ ુધી ચમકે છે, તેમ જ માણસના
દ કરા ું આગમન થશ.ે 28 ાં ૃતદેહ હોય, ત્યાં ગીધો એકઠાં થશે.

મનાવ ુત્ર ું આગમન
માક 13:24-27; ૂક 21:25-28

29 તે દવસોની વપ પછ , તરત ૂયર્ અંધકારરૂપ થઈ જશે,
ચંદ્ર પોતા ું અજવા ું ન હ આપે અને આકાશથી તારા ખરશે, તથા
આકાશના પરાક્રમો હલાવાશ.ે

30 પછ માણસના દ કરાની નશાની આકાશમાં દેખાશે, ત્યારે ૃથ્વી
પરનાં સઘળાં કુળો શોક કરશે; અને માણસના દ કરાને પરાક્રમ તથા
મહા મ હમા સ હત તેઓ આકાશના વાદળ પર આવતા જોશે.
31 રણ શગડાના મોટા અવાજ સ હત તે પોતાના સ્વગર્દૂતોને મોકલશ,ે
તેઓ ચારે દશામાંથી, આકાશના એક છેડાથી તે બીજા છેડા ુધી,
તેમના પસંદ કરેલાઓને એકત્ર કરશે.

અંજીર પરથી બોધપાઠ
માક 13:28-31; ૂક 21:29-33

32 હવે અંજીર પરથી તે ું દ્ર ાંત શીખો. જયારે તેની ડાળ કુમળ
થઈ હોય છે અને પાંદડાં ટ નીકળે છે, ત્યારે તમે જાણો છો કે ઉનાળો
પાસે છે. 33એમ જ તમે પણ જયારે તે બધાં થતાં જુઓ, ત્યારે તમારે
જાણ ું કે, તે પાસે એટલે બારણા આગળ જ છે.

34 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, તે બધાં ૂરાં ન હ થશે ત્યાં ુધીઆ પેઢ
મરણ પામશે ન હ. 35આકાશ તથા ૃથ્વી નાશ પામશે, પણ માર વાતો
ૂણર્ થયા વના રહેશે ન હ.
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તે દવસ કે તે ઘડ સંબંધી કોઈને ખબર નથી
માક 13:32-37; ૂક 17:26-30,34-36

36 પણ તે દવસો તથા તે ઘડ સંબંધી પતા વગર કોઈ પણજાણ ું
નથી,આકાશમાંના સ્વગર્દૂતો ન હ તેમ જ દ કરો પણ ન હ.

37 જમે ૂહના સમયમાં થ ુ,ં તેમ જ માણસના દ કરા ું આગમન
પણ થશે. 38 કેમ કે જમે જળપ્રલયની અગાઉ ૂહ વહાણમાં બેઠો ત્યાં
ુધી તેઓ ખાતા, પીતા, પરણતા, પરણાવતા હતા; 39અને જળપ્રલય

આવીને બધાને તાણી લઈ ગયો, ત્યાં ુધી તેઓ ન સમ ા, તેમ જ
માણસના દ કરા ું આવ ું પણ થશે.

40 તે સમયે બે માણસ ખેતરમાં હશે તેમાંનો એક લેવાશે તથા બીજો
પડતો ુકાશ.ે 41બે ીઓઘંટ એ દળતી હશે તેમાંની એક લેવાશે અને
બીજી પડતી ુકાશ.ે 42 માટે જાગતા રહો, કેમ કે તમે જાણતા નથી કે
કયા દવસે તમારા પ્ર ુ આવી ર ા છે.

43 પણ જાણો કે ચોર કયા પહોરે આવશે એ જો ઘરનો મા લક
જાણતો હોત, તો તે જાગતો રહેત અને પોતાના ઘરમાં તેને ચોર કરવા
ન દેત. 44એમાટે તમે પણ તૈયાર રહો; કેમ કે જે સમયે તમે ધારતા નથી
તે જ સમયે માણસનો દ કરો આવશે.

વફાદાર કે બનવફાદાર ચાકર
ૂક 12:41-48

45 તો જે ચાકરને તેના મા લકે પોતાના ઘરનાને સમયસર ખાવા ું
આપવા સારુ પોતાના ઘરનો કારભાર ઠરા ો છે, તેવો વ ા ુ તથા
ુ દ્ધમાન ચાકર કોણ છે? 46 જે ચાકરને તેનો મા લક આવીને એમ

કરતો જોશે, તે ચાકર આશીવાર્ દત છે. 47 હુ તમને સા ું કહુ છુ કે, તે
તેને પોતાની બધી સંપ નો કારભાર ઠરાવશે.

48 પણ જો કોઈ દુ ચાકર પોતાના મનમાં કહે કે, ‘મારા મા લકને
આવવાની વાર છે;’ 49અને તે બીજા દાસોને મારવા તથા છાકટાઓની
સાથે ખાવાપીવા લાગે; 50તોજે દવસે તે તેની રાહજોતો ન હહોયઅને
જે સમય તે જાણતો ન હ હોય તે જ સમયે તેનો મા લક આવશે. 51 તે
તેને ખરાબ ર તે સજા કરશે તથા તેનો ભાગ ઢોંગીઓની સાથે ઠરાવશે,
ત્યાં રડવા ું તથા દાંત પીસવા ું થશ.ે
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25
દસ કુમાર કાઓ ું દ્ર ાંત

1 તો સ્વગર્ ું રા દસ કુમા રકાઓજે ું છે,જઓે પોતાની મશાલો
લઈને વરરાજાને મળવા સારુ બહાર ગઈ. 2 તેઓમાંની પાંચ ૂખર્ હતી
અને પાંચ ુ દ્ધમાન હતી. 3 ૂખર્ કુમા રકાઓએ પોતાની મશાલો લીધી
ખર , પણ તેઓએસાથે તેલ લી ું ન હ; 4પણ ુ દ્ધવંતીઓએ પોતાની
મશાલો સાથે કુ પીમાં તેલ લી ું.

5 વરરાજાને આવતાં વાર લાગી એટલામાં તેઓ સવર્ ઝોકાં ખાઈને
નદ્રાવશ થઈ. 6 મધરાતે જાહેરાત થઈ કે, ‘જુઓ, વરરાજાઆ ો છે!
તેને મળવાને નીકળો.’ ”

7 ત્યારે તે સવર્ કુમા રકાઓએ ઊઠ ને પોતાની મશાલો તૈયાર કર .
8 ૂખ ઓએ ુ દ્ધવંતીઓને ક ું કે, ‘તમારા તેલમાંથી અમને આપો,
કેમ કે અમાર મશાલો હોલવાઈ જાય છે.’ 9 પણ ુ દ્ધવંતીઓએ
ઉ રઆપતાં ક ું કે, ‘કદાચ અમને તથા તમને ૂરુ ન હ પડ,ે માટે તમે
વેચનારાઓની પાસે જઈને પોતાને સારુ તેલ વેચા ું લો.’ ”

10તેઓતેલ ખર દવા ગઈએટલામાં વરરાજાઆવી પહોંચ્યા,જઓે
તૈયાર હતી તેઓ તેમની સાથે લ જમણમાં ગઈ અને બારણું બંધ
કરવામાં આ ું. 11 પછ ૂખર્ કુમા રકાઓએ આવીને ક ું કે, ‘ઓ
સ્વામી, સ્વામી,અમારે સારુ ઉઘાડો.’ 12 પણ તેણે ઉ ર દેતાં ક ું, ‘હુ
તમને ન ે કહુ છુ કે હુ તમને ઓળખતો નથી.’ 13 માટે તમે જાગતા
રહો, કેમ કે તે દવસ અથવા તે ઘડ તમે જાણતા નથી.

ત્રણ સેવકોને સોંપેલા તાલંત
ૂક 19:11-27

14 કેમ કે તેમ ું આવ ું એક માણસના જે ું છે, જણેે પરદેશ
જતી વખતે પોતાના ચાકરોને બોલાવીને પોતાની સંપ તેઓને સોંપી.
15એકને તેણે પાંચ તાલંત,બીજાને બ,ે ત્રીજાનેએકએમ દરેકને તેઓની
શ ક્ત પ્રમાણે આપ્ ુ;ં અને તે પરદેશ ગયો. 16 પછ જનેે પાંચ તાલંત
મ ા હતા, તે તરતજઈને વેપાર કર ને તે વડે બીજાપાંચ તાલંત કમાયો.
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17 તેમ જ જનેે બ,ે તે પણ બીજા બે તાલંત કમાયો. 18 પણ જનેે
એક તાલંત મ ો હતો તેણે જઈને જમીનમાં ખોદ ને પોતાના મા લક ું
નાણું દાટ રા ુ.ં

19 હવે લાંબી ુદત પછ તે ચાકરોનો મા લક આ ો, ત્યારે તેણે
તેઓની પાસેથી હસાબ માગ્યો. 20 ત્યારે જનેે પાંચ તાલંત મ ા હતા
તે બીજા પાંચ તાલંત પણ લેતો આ ો, તેણે ક ું કે, ‘મા લક, તમે મને
પાંચ તાલંત સોંપ્યાં હતા; જુઓ, હુ તે ઉપરાંત બીજાપાંચ તાલંત કમાયો
છુ.’ 21 ત્યારે તેના મા લકે તેને ક ું કે, ‘શાબાશ, સારાં તથા વ ા ુ
ચાકર! ું થોડામાં વ ા ુ મા ૂમ પડ્યો છે; હુ તને ઘણાં પર ઠરાવીશ.
તારા મા લકના આનંદમાં પ્રવેશ કર.’ ”

22 જનેે બે તાલંત મ ા હતા, તેણે પણ પાસે આવીને ક ું કે,
‘મા લક, તેં મને બે તાલંત સોંપ્યાં હતા; જો, હુ તે ઉપરાંત બીજા બે
તાલંત કમાયો છુ.’ 23 તેના મા લકે તેને ક ું કે, ‘શાબાશ, સારાં તથા
વ ા ુ ચાકર! ું થોડામાં વ ા ુ મા ૂમ પડ્યો છે; હુ તને ઘણાં પર
ઠરાવીશ. તારા મા લકના આનંદમાં પ્રવેશ કર.’ ”

24પછ જનેે એક તાલંત મ ો હતો, તેણે પણ પાસેઆવીને ક ું કે,
‘મા લક મેં જો ું કે ું એવો કઠોર માણસ છે કે, ાં તેં નથી વા ું ત્યાંથી
ું કાપનાર અને ાં તેં નથી વે ુ ત્યાંથી ું એકઠુ કરનાર છે. 25 માટે

મને બીક લાગી અને જઈને તારા તાલંતને મેં જમીનમાં દાટ રા ુ.ં જો,
તને તારુ તાલંત પાછુ પહોંચ્ ું છે.

26 તેના મા લકે ઉ ર દેતાં તેને ક ું કે,અરે દુ તથા આળ ુ ચાકર
ાં મેં નથી વા ું ત્યાંથી હુ કા ું છુ અને ાં મેં નથી વે ુ ત્યાંથી હુ

એકઠુ કરુ છુ,એમ ું જાણતો હતો; 27તો તારે મારાં નાણાં શાહુકારોને
આપવા જોઈતાં હતા કે હુ આ ું ત્યારે મને ાજ સાથે પાછા મળત.

28એમાટે તેની પાસેથી તાલંત લઈને જનેી પાસે દસ તાલંત છે તેને તે
આપો. 29 કેમ કે જનેી પાસે છે તે દરેકને અપાશે અને તેની પાસે ુષ્કળ
થશે; પણ જનેી પાસે નથી, તેની પાસે જે છે તે પણ લઈ લેવાશે. 30 તે
નકામા ચાકરને બહારના અંધકારમાં ફેંક દો. ત્યાં તેણે રડવા ું તથા દાંત
પીસવા ું થશે.’ ”
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દેશજા તઓનો ન્યાય
31જયારે માણસના દ કરા પોતાના મ હમામાં સવર્ પ વત્ર સ્વગર્દૂતો

સાથેઆવશે, ત્યારે તે પોતાના મ હમાના રા ાસન પર બેસશે. 32સવર્
દેશજા તઓ તેમની આગળ એકઠ કરાશે;અને જમે ઘેટાંપાળક ઘેટાંને
બકરાંથી જુદાં પાડે છે, તેમ તે તેઓને એકબીજાથી જુદા પાડશે.
33 ઘેટાંને તે પોતાને જમણે હાથ,ે પણ બકરાંને ડાબે હાથે રાખશ.ે

34 ત્યારે રાજા પોતાની જમણી તરફનાઓને કહેશે કે, ‘મારા પતાના
આશીવાર્ દતો તમેઆવો,જે રા ૃ નો પાયો ના ા અગાઉ તમારે
સારુ તૈયાર કરે ું છે તેનો વારસો લો. 35 કેમ કે હુ ૂ ો હતો, ત્યારે તમે
મને ખવડા ું; હુ તરસ્યો હતો, ત્યારે તમે મને કઈક પીવા માટે આપ્ ુ;ં
હુ પારકો હતો; ત્યારે તમે મને અ ત થ તર કે રા ો; 36 હુ નવર્ હતો,
ત્યારે તમે મને વ પહેરા ાં; હુ માંદો હતો ત્યારે તમે માર ચાકર કર ;
હુ જલેમાં હતો, ત્યારે તમે મને મળવા આ ા.’ ”

37 ત્યારે ન્યાયીઓ તેમને ઉ ર આપશે કે, ‘પ્ર ,ુ ારે અમે તમને
ૂ ા જોઈને ખવડા ુ,ં તરસ્યા જોઈને કઈક પીવા માટે આપ્ ુ?ં

38 ારે અમે તમને પારકા જોઈને અ ત થ રા ા, નવર્ જોઈને વ
પહેરા ાં? 39 ારે અમે તમને માંદા અથવા જલેમાં જોઈને તમને
મળવા આ ા?’ 40 ત્યારે રાજા તેઓને ઉ ર આપશે, ‘હુ તમને ન ે
કહુ છુ કે, ‘આમારા ભાઈઓમાંના બહુ નાનાંઓમાંથી એકને તમે તે ક ુ
એટલે તે મને ક .ુ’ ”

41 પછ ડાબી તરફનાઓને પણ તે કહેશે કે, ‘ઓ શા પતો, જે
અનંતઅ શેતાન તથા તેના દૂતોને સારુ તૈયાર કરેલો છે, તેમાં તમે
માર આગળથીજાઓ, 42 કેમ કે હુ ૂ ો હતો, પણતમે મને ખવડા ું
ન હ, હુ તરસ્યો હતો, પણ તમે મને કઈક પીવા માટે આપ્ ું ન હ; 43 હુ
પારકો હતો, પણ તમે મને અ ત થ રા ો ન હ; નવર્ હતો, પણ તમે
મને વ પહેરા ાં ન હ; માંદો તથા જલેમાં હતો, પણ તમે માર ચાકર
કર ન હ.’ ”

44 ત્યારે તેઓ પણ તેમને ઉ ર આપશે કે, ‘પ્ર ,ુ ારે અમે તમને
ૂ ા, તરસ્યા, પારકા, નવર્ , માંદા કે જલેમાં જોઈને તમાર સેવા

નથી કર ?’ 45 ત્યારે ઈ ુ તેઓને ઉ ર આપશે કે, ‘હુ તમને ન ે
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કહુ છુ કે, ‘આ બહુ નાનાઓમાંથી એકને તમે તે ક ુ ન હ, એટલે તે
મને ક ુ ન હ.’ 46 તેઓ અનંતકા ળક સજા માટે જશે, પણ ન્યાયીઓ
અનંતજીવનમાં પ્રવેશશ.ે”

26
ઈ ુની વરુદ્ધ કાવતરુ
માક 14:1-2; ૂક 22:1-2; યોહ. 11:45-53

1ઈ ુએસવર્ વાતો ૂર કર ત્યારેએમથ ું કે તેમણે પોતાના શષ્યોને
ક ું, 2 “તમે જાણો છો બે દવસ પછ પાસ્ખાપવર્ છે, અને માણસના
દ કરાને વધસ્તંભે જડાવા સારુ પરાધીન કરાશ.ે”

3 પછ ુ યાજકો તથા લોકોના વડ લો કાયાફા નામે પ્ર ુખ
યાજકની કચેર માં એકત્ર થયા. 4 ઈ ુને કપટથી પકડ ને માર નાખવા
માટે તેઓએ સંકલ્પ કય . 5 પણ તેઓએ ક ું કે, “પવર્માં ન હ, રખેને
લોકોમાં હુલ્લડ થાય.”

બેથા નયામાં ઈ ુનો અ ભષેક
માક 14:3-9; યોહ. 12:1-8

6ઈ ુ બેથા નયામાં સમોન કુ રોગીના ઘરમાં હતા, 7તેઓજમવા
બેઠા હતા ત્યારે એક ી અ ત ૂલ્યવાન અ રની સંગેમરમરની ડબ્બી
લઈને તેમની પાસે આવી,અને તેમના માથા ઉપર અ ર રે ું. 8જયારે
તેમના શષ્યોએ તે જો ું ત્યારે તેઓએ ુસ્સે થઈને ક ું કે, “એબગાડ
શા માટે કય ? 9 કેમ કે એ અ ર ઘણે ૂલ્યે વેચાત અને ગર બોને
અપાત.”

10 ત્યારે ઈ ુએ તેજાણીને તેઓને ક ું કે, “એ ીને તમે કેમ સતાવો
છો? કેમ કે તેણે તો મારા પ્રત્યે ઉ મ કામ ક ુ છે. 11 કેમ કે ગર બો
સદા તમાર સાથે છે, પણ હુ સદા તમાર સાથે નથી.

12 તેણીએ અ ર મારા શર ર પર રે ું તે કામ તો મારા દફનની
તૈયાર ને સારુ ક ુ છે. 13 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, ‘આ ુવાતાર્ આખી
દુ નયામાં ાં કહ પ્રગટ કરાશે ત્યાં એણે જે ક ુ છે તે પણ તેની
યાદગીર ને અથ કહેવામાં આવશે.”
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ઈ ુને પકડાવી દેવા યહૂદાની સમં ત
માક 14:10-11; ૂક 22:3-6

14 ત્યારે યહૂદા ઇશ્કા રયોત નામે બાર શષ્યોમાંના એકે ુ
યાજકોની પાસે જઈને ક ું કે, 15 “તેને હુ તમારે સ્વાધીન કરુ તો તમે
મને ું આપવા રાજી છો?” તેઓએ તેને ચાંદ ના ત્રીસ સ ા ૂકવી
આપ્યા. 16 ત્યારથી તે ઈ ુને પરસ્વાધીન કરવાની તક શોધતો ર ો.

પોતાના શષ્યો સાથે પાસ્ખા ભોજન
માક 14:12-21; ૂક 22:7-13,21-23; યોહ. 13:21-30

17 બેખમીર રોટલીના પવર્ને પહેલે દવસે શષ્યોએ ઈ ુની પાસે
આવીને ક ું કે, “અમે તમારે માટે પાસ્ખા ખાવાની તૈયાર ાં કર એ?
તમાર શી ઇચ્છા છે?” 18 ત્યારે ઈ ુએ ક ું કે, “નગરમાં ફલાણાની
પાસે જઈને તેને કહો, ‘ઉપદેશક કહે છે કે “મારો સમય પાસે આ ો છે,
હુ મારા શષ્યો સાથે તારે ઘેર પાસ્ખા પાળ શ.’ ” 19 ઈ ુએ શષ્યોને
જવેી આજ્ઞા આપી હતી, તે ું તેઓએ ક ુ અને પાસ્ખા તૈયાર ક ુ.

20 સાંજ પડ ત્યારે બાર શષ્યોની સાથે ઈ ુ જમવા બેઠા હતા.
21 તેઓ જમતા હતા ત્યારે તેમણે ક ું કે, “હુ તમને ન ે કહુ છુ કે,
તમારામાંથી એક મને પરસ્વાધીન કરશે.” 22 ત્યારે તેઓ ઘણાં દઃુખી
થયા અને તેઓમાંનો દરેક તેમને કહેવા લાગ્યો કે, “પ્ર ,ુ ું તે હુ છુ?”

23ઈ ુએ ઉ ર દેતાં ક ું કે, “જણેે માર સાથે થાળ માં હાથ ૂ ો
છે તે જ મને પરાધીન કરશ.ે 24 માણસના દ કરા સંબંધી જમે લખે ું
છે તેમ તે જાય છે ખરો; પણ જે માણસથી માણસનો દ કરો પરાધીન
કરાય છે, તેને અફસોસ છે! જો તે માણસ જન્મ્યો ન હોત, તો તેને માટે
વધારે સારુ હોત.” 25 ત્યારે તેને પરસ્વાધીન કરનાર યહૂદાએ ૂ ું કે,
“ ુરુજી, ું તે હુ છુ?” ઈ ુએ તેને ક ું કે, “તેં પોતે જ ક ું છે.”

પ્ર ુ ભોજનની ાપના
માક 14:22-26; ૂક 22:14-20; 1 ક ર. 11:23-25
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26 તેઓ ભોજન કરતા હતા ત્યારે ઈ ુએ રોટલી લઈને, આશીવાર્દ
માગીને ભાંગી અને શષ્યોને આપીને ક ું કે, “લો, ખાઓ, આ મારુ
શર ર છે.”

27 પછ ઈ ુએ પ્યાલો લઈને આભાર માન્યો અને તેઓને આપતાં
ક ું કે, “તમે બધા એમાંથી પીઓ,” 28 કેમ કે એ નવા કરાર ું મારુ
રક્ત છે, જે પાપોની માફ ને અથ ઘણાંઓને માટે વહેવડાવવામાં આવે
છે. 29 હુ તમને કહુ છુ કે, હુ મારા પતાના રા માં તમાર સાથે નવો
દ્રાક્ષારસ ન હ પીઉં, તે દવસ ુધી હુ હવેથી તે પીનાર જ નથી.”

પતરના નકાર વષે ઈ ુની આગાહ
માક 14:27-31; ૂક 22:31-34; યોહ. 13:36-38

30 તેઓ ગીત ગાયા પછ જૈ ૂનનાં પહાડ પર ગયા. 31 ત્યારે ઈ ુએ
તેઓને ક ું કે, “તમે બધાઆજ રાત્રે મારાથી દૂર થઈ જશો, કેમ કે એમ
લખે ું છે કે ‘હુ ઘેટાંપાળકને માર શ અને ટોળાંનાં ઘેટાં વખેરાઈ જશે.’
32 પણ મારા ઊઠ્યા પછ હુ તમાર અગાઉ ગાલીલમાં જઈશ.”

33 ત્યારે પતરે ઉ ર દેતાં ઈ ુને ક ું કે, “જો બધા તમને ત્યજી દેશે,
તોપણ હુ તમારાથી દૂર થઈશ ન હ.” 34ઈ ુએ તેને ક ું, “હુ તને ન ે
કહુ છુ કે, આજ રાત્રે મરઘો બોલ્યા અગાઉ, ત્રણ વાર ું મારો નકાર
કર શ.” 35 પતરે તેને ક ું કે, “જો મારે તમાર સાથે મર ું પડે તોપણ
હુ તમારો નકાર ન હ જ કર શ.” બધાં શષ્યોએ પણ તેમ જ ક ું.

ગેથસેમાનેમાં ઈ ુની પ્રાથર્ના
માક 14:32-42; ૂક 22:39-46

36 ત્યારે ઈ ુ તેઓની સાથે ગેથસેમાને નામની જગ્યાએઆ ાઅને
શષ્યોને ક ું કે, “હુ ત્યાં જઈને પ્રાથર્ના કરુ ત્યાં ુધી તમે અહ બેસો.”
37 પતરને તથા ઝબદ ના બે દ કરાઓને સાથે લઈને ઈ ુ પોતે શોકા ુર
તથા ઉદાસ થવા લાગ્યા. 38 પછ ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “મારો જીવ
મરવા જવેો ઘણો દઃુખી છે, તમે અહ રહ ને માર સાથે જાગતા રહો.”

39 પછ તેમણે થોડે દૂર જઈને ુખ નમાવીને પ્રાથર્ના કરતાં ક ું કે,
“ઓ મારા પતા, જો બની શકે તો આ પ્યાલો મારાથી દૂર કરો; તોપણ
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માર ઇચ્છા પ્રમાણે ન હ, પણ તમાર ઇચ્છા પ્રમાણે થાઓ.” 40 પછ
ઈ ુ શષ્યોની પાસે આ ા અને તેઓને ઊંઘતા જોઈને પતરને ક ું કે,
“ ું તમે એક કલાક પણ માર સાથે જાગતા રહ નથી શકતા? 41 તમે
જાગતા રહો અને પ્રાથર્ના કરો કે પર ક્ષણમાં ન પડો; આત્મા તત્પર છે
ખરો, પણ શર ર નબર્ળ છે.”

42બીજી વાર ઈ ુએ જઈને પ્રાથર્ના કરતા ક ું કે, “ઓમારા પતા,
જોઆ પ્યાલો મારા પીધા વગર માર પાસેથી દૂર થઈ ન શકે તો તમાર
ઇચ્છા પ્રમાણે થાઓ.” 43 ઈ ુએ બીજી વાર આવીને તેઓને ઊંઘતા
જોયા; કેમ કે તેઓની આંખો ઊંઘથી ભારે થઈ હતી. 44 ઈ ુ ફર થી
શષ્યોને ૂક ને પ્રાથર્ના કરવા ગયા, અને ત્રીજી વાર એ જ વાત કહેતાં
તેમણે પ્રાથર્ના કર .

45 ત્યારે તેમણે પોતાના શષ્યોની પાસેઆવીને તેઓને ક ું કે, “હજુ
પણ તમે ઊંઘો છો અને આરામ કરો છો? જુઓ, સમય પાસે આ ો
છે, માણસનો દ કરો પાપીઓના હાથમાં પરાધીન કરાય છે. 46 ઊઠો
આપણે જઈએ; જુઓ, મને પકડાવનાર આવી પહોંચ્યો છે.”

ઈ ુની ધરપકડ
માક 14:43-50; ૂક 22:47-53; યોહ. 18:3-12

47 તે હજી બોલતા હતા, એટલામાં જુઓ, બાર શષ્યમાંનો એક,
એટલે યહૂદા, આ ો; તેની સાથે ુ યાજકોની તથા લોકોના
વડ લોની પાસેથી ઘણાં લોક તલવારો તથા લાકડ ઓ લઈને આ ા.
48 હવે તેમને પરાધીન કરનારે તેઓને નશાની આપી હતી કે, “હુ જનેે
ુંબન કરુ તે જ તે છે; તેને પકડ લેજો.”
49તરત તેણે ઈ ુ પાસે આવીને ક ું, ‘ ુરુજી સલામ!’ અને તે તેમને
ૂમ્યો. 50 ઈ ુએ તેને ક ું કે, “ મત્ર, જે કરવાને ું આ ો છે તે કર.”

ત્યારે તેઓએ પાસેઆવીન,ે ઈ ુ પર હાથ નાખીને, તેમની ધરપકડ કર .
51પછ જુઓ, ઈ ુના સાથીઓમાંના એકે હાથ લાંબો કર ને પોતાની

તલવાર ખેંચી કાઢ અને પ્ર ુખ યાજકના ચાકર પર હુમલો કર ને તેનો
કાન કાપી ના ો. 52 ત્યારે ઈ ુએ તેને ક ું કે, “તાર તલવાર મ્યાનમાં
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પાછ ૂક; કેમ કે જઓે તલવાર પકડે છે તેઓ તલવારથી જ નાશ
પામશે. 53 ું ું ધારે છે કે હુ પતાની પાસે એ ું નથી માગી શકતો
કે તે હમણાં જ સૈન્યના બાર જૂથો કરતાં વધારે સ્વગર્દૂતોને માર પાસે
મોકલી દે? 54 તો શા વચનોમાં જે લખે ું છે કે,એ ું થ ું જોઈએ, તે
કેમ ૂરુ થશે?”

55તે જ સમયે ઈ ુએ લોકોને ક ું કે, “તમે તલવારો તથા લાકડ ઓ
લઈને જમે ચોરને પકડો તેમ મને પકડવા નીકળ આ ા છો ું? હુ રોજ
ભ ક્ત ાનમાં બેસીને બોધ કરતો હતો; ત્યારે તમે મને પકડ્યો ન હતો.
56 પણ પ્રબોધકોના લેખો ૂણર્ થાય માટે આ બ ું થ ું છે.” ત્યારે બધા
શષ્યો ઈ ુને ૂક ને જતા ર ા.

ન્યાયાસભા સમક્ષ ઈ ુ
માક 14:53-65; ૂક 22:54-55,63-71; યોહ. 18:13-

14,19-24
57 પછ જઓેએ ઈ ુને પકડ્યા, તેઓ ાં શા ીઓ તથા વડ લો

એકઠા થયા હતા ત્યાં કાયાફા પ્ર ુખ યાજકની પાસે તેમને લઈ ગયા.
58 પતર દૂરથી તેમની પાછળ પ્ર ુખ યાજકની આંગણા ુધી ચાલ્યો
અને અંદર જઈને ઈ ુને ું કરશે તે જોવાને ચોક દારોની સાથે બેઠો.

59 ુ યાજકોએ તથાઆખી ન્યાયસભાએ, ઈ ુને માર નાખવાન,ે
તેમની વરુદ્ધ જૂઠ શાહેદ શોધી. 60 જોકે ઘણાં જૂઠા સાક્ષીઓ
આ ા, પણ તેઓની સાક્ષીઓથી તેઓ સહમત થયા ન હ. પણ
પાછળથી બે માણસો આવીને બોલ્યા કે, 61 “આ માણસે ક ું હ ું કે,
‘હુ ઈ રના સભા ાનને પાડ નાખવાને તથા ત્રણ દવસમાં તેને પાછુ
બાંધવાને સમથર્ છુ.’ ”

62 ત્યારે પ્ર ુખ યાજકે ઊભા થઈને તેને ક ું, “ ું ું કઈ ઉ ર નથી
દેતો? તેઓ તાર વરુદ્ધ સાક્ષી આપે છે.” 63 પણ ઈ ુ મૌન ર ા.
ત્યારે પ્ર ુખ યાજકે ઈ ુને ક ુ,ં “હુ તને જીવતા ઈ રના સમ આ ું છુ
કે, ઈ રનો દ કરો જે ખ્રસ્ત છે તે ું જ છે કે ન હ, એ અમને કહે.”
64 ઈ ુએ તેને ક ું કે, “તેં જ ક ું છે, પર ુ હુ તમને કહુ છુ કે, હવે
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પછ તમે માણસના દ કરાને પરાક્રમના જમણાં હાથ પર બેઠેલા તથા
આકાશના વાદળો પર આવતા નહાળશો.”

65 ત્યારે પ્ર ુખ યાજકે પોતાના વ ફાડ ને ક ું કે, “તેણે દભુાર્ષણ
ક ુ છે. આપણને બીજા સાક્ષીઓની શી જરૂર છે? જુઓ, હવે તમે એ
દભુાર્ષણ સાંભ ું છે. 66તમે ું વચારો છો?” તેઓએ ઉ ર દેતાં ક ું
કે, “તે ૃત્ ુદડને પાત્ર છે.”

67 ત્યારે તેઓએ તેમના ુખ પર ૂંક ને તેમને ુ ઓ માર , અને
તેને થ પડો મારતાં ક ું કે, 68 “ઓ ખ્રસ્ત, તને કોણે મા ુ એઅમને કહ
બતાવ.”

પતરે કરેલો નકાર
માક 14:66-72; ૂક 22:56-62; યોહ. 18:15-18,25-27

69 પતર બહાર આંગણમાં બેઠો હતો, ત્યારે એક સે વકાએ તેની
પાસે આવીને ક ું કે, “ ું પણ ગાલીલના ઈ ુની સાથે હતો.” 70 પણ
તેણે સહુની આગળ નકાર કરતાં ક ું કે, “ ું જે કહે છે તે હુ જાણતો
નથી.”

71તે બહાર પરસાળમાં ગયો ત્યારે બીજી દાસીએ તેને જોઈને જઓે
ત્યાં હતા તેઓને ક ું કે, “એ પણ નાસરેથના ઈ ુની સંગાથે હતો.”
72પણ તેણે સમ ખાતાં ફર થી નકાર કય કે, “હુ તે માણસનેઓળખતો
નથી.”

73 થોડ વાર પછ પાસે ઊભેલાઓએ આવીને પતરને ક ું કે,
“ખરેખર ું પણ તેઓમાંનો એક છે, કેમ કે તાર બોલીથી ું ઓળખાય
છે.” 74 ત્યારે તે શાપ દેવા તથા સમ ખાવા લાગ્યો કે, “હુ તે માણસને
ઓળખતો નથી.” તરત જ મરઘો બોલ્યો. 75જે વાત ઈ ુએ પતરને
કહ હતી કે, “મરઘો બોલ્યા અગાઉ ત્રણ વાર ું મારો નકાર કર શ,” તે
તેને યાદ આવી; ત્યારે બહાર જઈને તે બહુ રડ્યો.

27
ઈ ુ પલાતની સમક્ષ
માક 15:1; ૂક 23:1-2; યોહ. 18:28-32
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1હવે સવાર થઈ, ત્યારે સવર્ ુ યાજકોએ તથા લોકોનાં વડ લોએ
ઈ ુને માર નાખવા માટે તેની વરુદ્ધ કાવતરુ ક .ુ 2પછ તેઓએઈ ુને
બાંધ્યા અને તેમને લઈ જઈને પલાત રા પાલને સોંપ્યા.ં

યહૂદાનો આપઘાત
પ્ર.ેકૃ. 1:18-19

3 જયારે યહૂદાએ, જણેે તેમને પરાધીન કયા હતા તેણે જો ું કે
ઈ ુને અપરાધી ઠરાવાયા છે, ત્યારે તેને ખેદ થયો, અને તેણે ચાંદ ના
ત્રીસ સ ા ુ યાજકોની તથા વડ લોની પાસે પાછા લાવીને ક ું
કે, 4 “ નરપરાધી લોહ પરસ્વાધીન કયાર્થી મેં પાપ ક ુ છે.” ત્યારે
તેઓએ ક ું કે, “તેમાં અમારે ું? તે તાર ચતા છે.” 5 પછ સ ાઓ
ભ ક્ત ાનમાં ફેંક દઈને તે ગયો;અને જઈને ગળે ફાંસો ખાધો.

6 ુ યાજકોએ તે રૂ પયા લઈને ક ું કે, “એ લોહ ું ૂલ્ય છે
માટે ભંડારમાં ૂકવા ઉ ચત નથી.” 7 તેઓએ ચચાર્ કર ને પરદેશીઓને
દફનાવવા સારુએરૂ પયાથી કુભાર ું ખેતર વેચા ું લી ું. 8તે માટેઆજ
ુધી તે ખેતર ‘લોહ ું ખેતર’ કહેવાય છે.
9 ત્યારે ય મયા પ્રબોધકે જે ક ું હ ું તે ૂરુ થ ું કે, “જે ું ૂલ્ય

ઇઝરાયલ ુત્રોએ તેના જીવન માટે ઠરા ું હ ુ,ં તે ચાંદ ના ત્રીસ સ ા
તેઓએલીધા, 10અનેજમે પ્ર ુએમને હુકમ કય , તેમ કુભારનાખેતરને
માટે આપ્યા.”

પલાત ઈ ુને પ્ર ો ૂછે છે
માક 15:2-5; ૂક 23:3-5; યોહ. 18:33-38

11અને ઈ ુ રા પાલનીઆગળઊભા ર ાઅને રા પાલે તેમને
ૂ ું કે, “ ું ું યહૂદ ઓનો રાજા છે?” ઈ ુએ તેને ક ું કે, “ ું પોતે

કહે છે.” 12 ુ યાજકોએ તથા વડ લોએ તેમના પર આરોપ ૂ ો
છતાં તેમણે કઈ ઉ ર આપ્યો ન હ. 13 ત્યારે પલાતે તેમને ક ું કે,
“તાર વરુદ્ધ તેઓ કેટલા આરોપો ૂકે છે એ ું ું નથી સાંભળતો?”
14 ઈ ુએ તેને એક પણ શ નો ઉ ર આપ્યો ન હ તેથી રા પાલને
ઘણું આ યર્ લાગ્ ુ.ં
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ઈ ુને ૃત્ ુની સજા
માક 15:6-15; ૂક 23:13-15; યોહ. 18:39-19:16

15 હવે પવર્માં રા પાલનો એક રવાજ હતો કે જે એક બંદ વાનને
લોકો માગ,ે તેને તેઓને માટે છોડ દેતો હતો. 16 તે વખતે બરાબાસ
નામનો એક પ્ર ાત બંદ વાન હતો.

17 તેથી તેઓ એકઠા થયા પછ પલાતે તેઓને ક ું કે, “હુ તમારે
માટે કોને છોડ દઉં, તે વષે તમાર શી મરજી છે? બરાબાસન,ે કે
ઈ ુ જે ખ્રસ્ત કહેવાય છે તેને?” 18 કેમ કે તે જાણતો હતો કે તેઓએ
અદેખાઇના કારણે ઈ ુને સોંપ્યો હતો. 19જયારે તે ન્યાયાસન પર બેઠો
હતો, ત્યારે તેની પત્નીએ તેને કહેવડા ું કે, “તે નદ ષ માણસને ું કઈ
કરતો ન હ, કેમ કે આજ મને સ્વપ્નમાં તેને લીધે ઘણું દઃુખ થ ું છે.”

20 હવે ુ યાજકોએ તથા વડ લોએ લોકોને સમજા ાં, કે તેઓ
બરાબાસને માગે અને ઈ ુને માર નંખાવ.ે 21 પણ રા પાલે તેઓને
ક ું કે, “તે બેમાંથી હુ કોને તમારે માટે છોડ દઉં, તમાર શી મરજી છે?”
તેઓને ક ું કે ‘બરાબાસન.ે’ 22 પલાતે તેઓને ક ું કે, “તો ઈ ુ જે
ખ્રસ્ત કહેવાય છે તેને હુ ું કરુ?” સઘળાંએ તેને ક ું કે, ‘તેને વધસ્તંભે
જડાવો.’ ”

23 ત્યારે તેણે ક ું, “શા માટે? તેણે શો અપરાધ કય છે?” પણ
તેઓએ વધારે ઊંચા અવાજે ક ું કે, ‘તેને વધસ્તંભે જડાવો.’ 24જયારે
પલાતે જો ું કે તે કઈ કર શકે તેમ નથી, પણ તેને બદલે વધારે ગડબડ
થાય છે, ત્યારે તેણે પાણી લઈને લોકોની આગળ પોતાના હાથ ધોઈને
ક ું કે, “એ ન્યાયીના રક્ત સંબંધી હુ નદ ષ છુ; હવે એ તમાર ચતા
છે.”

25 ત્યારે સવર્ લોકોએ ઉ ર દેતાં ક ું કે, “એ ું રક્ત અમારે માથે
તથા અમારા સંતાનને માથે આવે.” 26 ત્યારે તેણે બરાબાસને તેઓને
માટે છોડ દ ધો, અને ઈ ુને કોરડા મરાવીને વધસ્તંભે જડાવા સારુ
સોંપ્યો.

સપાઈઓ ઈ ુની મશ્કર કરે છે
માક 15:16-20; યોહ. 19:2-3
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27 ત્યારે રા પાલના સપાઈઓ ઈ ુને મહેલમાં લઈ ગયા અને
આખી પલટણ તેની આસપાસ એકઠ કર . 28 પછ તેઓએ તેમના
વ ો ઉતાર ને લાલ ઝભ્ભો પહેરા ો. 29 તેમના માથા પર કાંટાનો
ુગટ ૂંથીને ૂ ો, તેમના જમણાં હાથમાં સોટ આપી અને તેમની

આગળ ૂંટણ ટેક ને તેમના ઠઠ્ઠામશ્કર કરતાં ક ું કે, “હે યહૂદ ઓના
રાજા, સલામ!”

30પછ તેઓતેમના પર ૂં ાં અને સોટ લઈને તેમના માથામાં માર .
31 તેમની ઠઠ્ઠામશ્કર કર ર ા પછ તેઓએ તેમનો ઝભ્ભો ઉતાર ને
તેમના પોતાના જ વ ો તેમને પહેરા ાં અને વધસ્તંભે જડવાને તેઓ
તેમને લઈ ગયા.

ઈ ુને કૂ્રસે જડ્યાં
માક 15:21-32; ૂક 23:26-43; યોહ. 19:17-27

32 તેઓ બહાર ગયા ત્યારે કુરેનીનો સમોન નામે એક માણસ
તેઓને મ ો, જનેી પાસે તેઓએ તેમનો વધસ્તંભ બળજબર ૂવર્ક
ઊંચકા ો. 33 તેઓ ગલગથા એટલે કે, ‘ખોપર ની જગ્યા’ કહેવાય છે,
ત્યાં પહોંચ્યા. 34 તેઓએ પ ભેળવેલો સરકો તેમને પીવાને આપ્યો,
પણ ચા ાં પછ તેમણે પીવાની ના પાડ .

35 ઈ ુને વધસ્તંભે જડ્યાં પછ તેઓએ ચઠ્ઠ નાખીને તેમના વ ો
અંદરોઅંદર વહેંચી લીધાં; 36 અને તેઓએ ત્યાં બેસીને તેમની ચોક
કર . 37 ‘ઈ ુ જે યહૂદ ઓનો રાજા, તે એ જ છે.’ એ ું તેમના વરુદ્ધ ું
આરોપના ું તેમના માથાની ઉપર ુકા ું.

38 તેઓએ તેમની સાથે બે ચોરને વધસ્તંભે જડ્યા,ં એકને જમણી
તરફ અને બીજાને ડાબી તરફ. 39 પાસે થઈને જનારાંઓએ પોતાના
માથાં હલાવતાં તથા તેમ ું અપમાન કરતાં ક ું કે, 40 “અરે મં દરને પાડ
નાખનાર તથા તેને ત્રણ દવસમાં બાંધનાર, ું પોતાને બચાવ; જો ું
ઈ રનો દ કરો છે તો વધસ્તંભ પરથી ઊતર આવ.”

41 તે જ ર તે ુ યાજકોએ પણ શા ીઓ તથા વડ લો સાથે
ઠઠ્ઠામશ્કર કરતાં ક ું કે, 42 “તેણે બીજાઓને બચા ા, પણ તે પોતાને
બચાવી નથી શક્તો; એ તો ઇઝરાયલનો રાજા છે, તે હમણાં જ
વધસ્તંભ પરથી ઊતર આવ,ેએટલે અમે તેના પર વ ાસ કર ું.
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43તે ઈ ર પર ભરોસો રાખે છે,જો તે તેમને ચાહતો હોય તો હમણાં
તેને છોડાવે; કેમ કે તેણે ક ું હ ું કે, ‘હુ ઈ રનો દ કરો છુ.’ ” 44 જે
ચોરોને તેમની સાથે વધસ્તંભે જડા ાં હતા, તેઓએ પણ તેમની નદા
કર .

ઈ ુ ું ૃત્ ુ
માક 15:33-41; ૂક 23:44-49; યોહ. 19:28-30

45બપોરના લગભગ બાર કલાકથી ત્રણ કલાક ુધી આખા દેશમાં
અંધારપટ છવાયો. 46 આશરે ત્રણ કલાકે ઈ ુએ ઊંચા અવાજે ૂમ
પાડતાં ક ું કે, “એલી, એલી, લમા શબકથની?” એટલ,ે “ઓ મારા
ઈ ર, મારા ઈ ર, તમે મને શા માટે છોડ દ ધો?” 47જઓે ત્યાં ઊભા
હતા તેઓમાંથી કેટલાકે તે સાંભળ ને ક ું કે, ‘તે એ લયાને બોલાવે
છે.’ ”

48તરત તેઓમાંથી એકે દોડ ને વાદળ લઈને સરકાથી ભીંજવી અને
લાકડ ની ટોચે બાંધીને તેમને ુસવા આપી. 49 પણ બીજાઓએ ક ું
કે, “રહેવા દો, આપણે જોઈએ કે એ લયા તેમને બચાવવા આવે છે
કે ન હ.” 50 પછ ઈ ુએ બીજી વાર ઊંચે અવાજે ૂમ પાડ ને પ્રાણ
છોડ્યો.

51 ત્યારે જુઓ, મં દરનો પડદો ઉપરથી નીચે ુધી ફાટ ને તેના બે
ભાગ થઈ ગયા, ૃથ્વી કાંપી, અને ખડકો ફાટ્યા. 52 કબરો ઊઘડ
ગઈ અને ઘણાં મરણ પામેલા સંતોનાં શર ર ઊઠ્યાં. 53 અને ઈ ુના
ુનરુત્થાન પછ તેઓ કબરોમાંથી નીકળ ને પ વત્ર નગરમાં ગયા અને

ઘણાંઓને દેખાયા.
54 ત્યારે શતપ ત તથા તેની સાથે જટેલાં ઈ ુની ચોક કરતાં હતા,

તેઓએ ધરતીકપ તથા જે જે થ ુ,ં તે જોઈને બહુ ગભરાતા ક ું કે,
“ખરેખરએ ઈ રના દ કરા હતા.” 55 ત્યાં ઘણી ીઓ,જઓે ઈ ુની
સેવા કરતી ગાલીલથી તેમની પાછળ આવી હતી, તેઓ દૂરથી જોયા
કરતી હતી. 56 તેઓમાં મગ્દલાની મ રયમ, યાકૂબની તથા યોસેની મા
મ રયમ તથા ઝબદ ના દ કરાઓની મા હતી.
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ઈ ુ ું દફન
માક 15:42-47; ૂક 23:50-56; યોહ. 19:38-42

57 સાંજ પડ ત્યારે ૂસફ નામે અ રમથાઈનો એક શ્રીમંત માણસ
આ ો, જે પોતે પણ ઈ ુનો શષ્ય હતો. 58 તેણે પલાત પાસે જઈને
ઈ ુ ું શબ માગ્ ુ,ં ત્યારે પલાતે તે સોંપવાની આજ્ઞા આપી.

59પછ ૂસફે શબ લઈને શણના સ્વચ્છ વ માં તે વીંટા ું, 60અને
ખડકમાં ખોદાવેલી પોતાની નવી કબરમાં તેને ૂ ો; અને એક મોટો
પથ્થર કબરના દ્વાર પરગબડાવીને તે ચાલ્યો ગયો. 61મગ્દલાની મ રયમ
તથા બીજી મ રયમ ત્યાં કબરની સામે બેઠેલી હતી.

કબરની ચોક
62 સદ્ધ કરણને બીજે દવસે ુ યાજકો તથા ફરોશીઓએ

પલાત પાસે એકઠા થયા. 63 તેઓએ ક ું કે, “સાહેબ, અમને યાદ
છે કે, તે છેતરનાર જીવતો હતો ત્યારે કહેતો હતો કે, ‘ત્રણ દવસ પછ
હુ પાછો ઊઠ શ.’ 64 માટે ત્રણ દવસ ુધી કબરની ચોક રાખવાની
આજ્ઞા કરો, રખેને તેના શષ્યો આવીને તેને ચોર જાય અને લોકોને કહે
કે, ૂએલાંઓમાંથી તે જીઊઠ્યો છે અને છેલ્ ું કાવતરુ પહેલીના કરતાં
મોટુ થશે.”

65 ત્યારે પલાતે તેઓને ક ું કે, “આ ચોક દારો લઈને જાઓ અને
તમારાથી બની શકે તેવી તેની ચોક રખાવો.” 66 તેથી તેઓ ગયા અને
પથ્થરને મહોર માર ને તથા ચોક દારો બેસાડ ને કબરનો જાપ્તો રા ો.

28
ઈ ુ સજીવન થયા
માક 16:1-10; ૂક 24:1-12; યોહ. 20:1-10

1 વશ્રામવારની આખરે, અઠવા ડયાને પહેલે દવસે ર વવારે વહેલી
સવારે મગ્દલાની મ રયમ તથા બીજી મ રયમ કબરને જોવા આવી.
2 ત્યારે જુઓ, મોટો ધરતીકપ થયો, કેમ કે પ્ર ુનો સ્વગર્દૂત આકાશથી
ઊતય ,અને પાસે આવીને કબર પર પથ્થરને ગબડાવીને તે પર બેઠો.
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3 તે ું રૂપ વીજળ જે ું અને તે ું વ બરફના જે ું ઊજ ું હ ું.
4 તેની ધાકથી ચોક દારો ૂજી ગયા અને મરણ પામ્યા હોય તેવા થઈ
ગયા.

5 ત્યારે સ્વગર્દૂતે ઉ ર દેતાં તે ીઓને ક ું, “તમે બીશો ન હ, કેમ
કે વધસ્તંભે જડાયેલા ઈ ુને તમે શોધો છો, એ હુ જાણું છુ. 6 જુઓ
ઈ ુ અહ નથી, કેમ કે તેમણે જમે ક ું હ ું તેમ તે સજીવન થયા છે.
તમે આવો, ાં તે ૂતા હતા તે જગ્યા જુઓ. 7જલદ જઈને તેમના
શષ્યોને કહો કે, ૃત્ ુમાંથી તે સજીવન થયા છે. ‘જુઓ, તે તમારા
અગાઉ ગાલીલમાં જાય છે, ત્યાં તમે તેમને દેખશો.’ જુઓ મેં તમને ક ું
છે.”

8 ત્યારે તેઓ ભય તથા ઘણાં હષર્સ હત, કબરની પાસેથી વહેલા
નીકળ ને તેમના શષ્યોને ખબર આપવાને દોડ . 9 ત્યારે જુઓ, ઈ ુએ
તેઓને મળ ને ુભેચ્છા પાઠવી. તેઓએ પાસે આવીને તેમના પગ
પકડ્યા,અને તેમ ું ભજન ક .ુ 10ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “બીશો ન હ,
જાઓ, મારા ભાઈઓને કહો કે, તેઓ ગાલીલમાં જાય અને ત્યાં તેઓ
મને દેખશ.ે”

યહૂદ આગેવાનો ું જૂઠાણું
11 તેઓ જતી હતી, ત્યારે જુઓ, ચોક દારોમાંના કેટલાકે નગરમાં

જઈને જે જે થ ું તે સઘ ું ુ યાજકોને ક ું. 12 તેઓએ તથા
વડ લોએ એકઠા થઈને સંકલ્પ કર ને તે સપાઈઓને ઘણાં નાણાં
આપીને સમજા ું કે, 13તમે એમ કહો કે, “અમે ઊંઘતા હતા એટલામાં
‘તેમના શષ્યો રાત્રે આવીને તેમને ચોર ગયા.’ ”

14જોએવાત રા પાલને કાને પહોંચશ,ે તોઅમે તેમને સમજાવીને
તમને બચાવી લઈ ુ.ં” 15 પછ તેઓએ નાણાં લીધાં અને શીખ ા
પ્રમાણે તેઓએ ક ુ. એ વાત યહૂદ ઓમાં આજ ુધી ચચાર્ થાય છે.

ઈ ુ શષ્યોને છેલ્લી આજ્ઞા આપે છે
માક 16:14-18; ૂક 24:26-29; યોહ. 20:19-23; પ્રે.કૃ.

1:6-8
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16 પણ અ ગયાર શષ્યો ગાલીલમાં એક પહાડ પર ાં ઈ ુએ
તેઓને જવા ું ક ું હ ુ,ં ત્યાં ગયા. 17 તેઓએ તેમને જોઈને તેમ ું
ભજન ક ુ, પણ કેટલાકને સંદેહ આ ો.

18ઈ ુએ પાસેઆવીને તેઓને ક ું કે, “સ્વગર્ તથા ૃથ્વી પરનો સવર્
અ ધકાર મને અપાયો છે. 19એ માટે તમે જઈને સવર્ દેશનાઓને શષ્ય
બનાવો; પતા તથા ુત્ર તથા પ વત્ર આત્માને નામે તેઓને બા પ્તસ્મા
આપતા જાઓ.

20મેં તમને જે જેઆજ્ઞાઆપી છે તે સવર્ પાળવા ું તેઓને શીખવ ું.
અને જુઓ, જગતના અંત ુધી હુ સવર્કાળ તમાર સાથે છુ.”
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