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તતસને પાઉલ પ્રે રતનો પત્ર
લેખક
પાઉલ, પોતાને ઈ રનો દાસ તથા ઈ ુ ખ્રસ્તનો પ્રે રત કહેતાં, પોતાને

તતસને પત્રના લેખક તર કે ઓળખાવે છે (1:1). પાઉલના તતસ
સાથેના સંબંધની શરૂઆત અજ્ઞાત છે. તો પણ, આપણે માની શક એ
કે તે પાઉલની સેવા દ્વારા ખ્રસ્તી શષ્ય બન્યો હોય શકે કારણ કે
પાઉલ તતસને સામાન્ય વ ાસમાં મારો ખરો ુત્ર એ ર તે સંબોધે
છે (1:4). પાઉલ તતસનો બીજા લોકો પ્રત્યેનો પ્રેમ, તત્પરતા અને
દલાસો આપવાની બાબતની પ્રશંસા કરતા તેને સ્પ ર તે ુવાતાર્ માટે
એક મત્ર તથા સાથી કાયર્કર તર કે ૂબ જ માન આપતો હતો.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 63 થી 65 ની વચ્ચેનો છે.
પાઉલે આ પત્ર તતસને પોતાના રોમમાંના પ્રથમ જલેવાસથી ુક્ત

થયા બાદ નકોપોલીસશહેરથી લ ો હતો. તમોથીને એફેસસમાં સેવા
કરવા છોડ ન,ે પાઉલ તતસ સાથે ક્ર ત ટા ુ પર ગયો હતો.

વાંચકવગર્
આ પત્ર તતસ કે જે બીજો એક સાથી કાયર્કર અને વ ાસમાં ુત્ર

હતો અને ક્ર ત ટા ુ પર સેવા કરતો હતો તેને લખાવમાં આ ો હતો.
હે ુ
પત્રનો હે ુ ક્ર તની નવી મંડળ ઓમાં જે ખામીઓ હતી એટલે કે
વ ાનો અભાવ તથા સભાસદો ું અ શસ્તમય વતર્ન, તેને ુધારવા

તતસને સલાહ આપવાનો, તેઓને નવા વડ લોની નમણુંક કરવામાં
મદદ કરવાનો તથા ક્ર તના અન્યધમ લોકો સમક્ષ વ ાસની વ ુ સાર
સાક્ષી આપવા તૈયાર કરવાનો હતો (1:5).

ુદ્રાલેખ
વતર્ન વહાર ું નયમ ુસ્તક
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પ્રસ્તાવના
1સાવર્ ત્રક ખ્રસ્તી વ ાસ પ્રમાણે મારા ખરા ુત્ર તતસને લખનાર

ઈ રનો દાસ તથા ઈ ુ ખ્રસ્તનો પ્રે રત પાઉલ, 2 અનંતજીવનની
આશા ું વચન, જે કદ જૂઠુ બોલી ન શકનાર ઈ રે આરભથી
આપ્ ુ,ં તેની આશામાં, ઈ રે પસંદ કરેલાઓનો વ ાસ દ્રઢ કરવા
તથા ભ ક્તભાવ ુજબના સત્યના ડહાપણને અથ, હુ પ્રે રત થયો
છુ. 3 નધાર્ રત સમયે ઈ રે ુવાતાર્ દ્વારા પોતાનો સંદેશ પ્રગટ કય ;
આપણા ઉદ્ધારકતાર્ ઈ રની આજ્ઞા પ્રમાણે તે ુવાતાર્ પ્રગટ કરવા ું
કામ મને ુપ્રત કરા ું છે.

4 ઈ ર પતા તરફથી તથા આપણા ઉદ્ધારકતાર્ ખ્રસ્ત ઈ ુ તરફથી
તને કૃપા તથા શાં ત હો.

ક્ર તમાં તતસની સેવા
5જે કામ અ ૂરાં હતાં તે ું યથા ત કરે અને જમે મેં તને આજ્ઞા

આપી હતી તેમ ું નગરેનગર વડ લો ઠરાવ;ે તે માટે મેં તને ક્ર તમાં રા ો
હતો.

6જો કોઈ માણસ નદ ષ હોય,એક ીનો પ ત હોય,જનેાં છોકરાં
વ ાસી હોય, જમેનાં ઉપર દરુાચારનો આરોપ ૂકવામાં આ ો ન
હોય અને જઓે ઉદ્ધત ન હોય, તેવા માણસને અધ્યક્ષ ઠરાવવો. 7 કેમ
કે અધ્યક્ષે ઈ રના પ રવારના કારભાર તર કે નદ ષ હો ું જોઈએ;
સ્વછદ , ક્રોધી,અ ત મદ્યપાન કરનાર, હસક કે નીચ લાભ વષે લોભી
હોય એવા હો ું જોઈએ ન હ.

8 પણ તેણે આગતા-સ્વાગતા કરનાર, સત્કમર્નો પ્રેમી, સ્પ
વચારનાર, ન્યાયી, પ વત્ર, આત્મસંયમી 9 અને ઉપદેશ પ્રમાણેના
વ ાસયોગ્ય સંદેશને દૃઢતાથી વળગી રહેનાર હો ું જોઈએ; એ માટે
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કે તે ુદ્ધ શક્ષણ દ્વારા લોકોને ઉ ેજન આપવાને તથા વરોધીઓની
દલીલો ું ખંડન કરવાને શ ક્તમાન થાય.

10 કેમ કે બંડખોર, બકવાસ કરનારા તથા ઠગનારા ઘણાં છે, જઓે
ુ ત્વે ુ ત પક્ષના છે. 11 તેઓને બોલતા બંધ કરવા જોઈએ; તેઓ

નીચ લાભ મેળવવા માટે જે ઉ ચત નથી તે ું શીખવીને બધા કુટુબનો
નાશ કરે છે. 12 તેઓમાંના એક પ્રબોધકે ક ું છે કે, ‘ક્ર તી લોકો સદા
જૂઠા, જગલી પ ુઓ સમાન,આળ ુ ખાઉધરાઓ છે.’ ”

13આ સાક્ષી ખર છે માટે તેઓને સખત ર તે ધમકાવ કે, 14 તેઓ
યહૂદ ઓની દતકથાઓ તથા સત્યથી ભટકનાર માણસોની આજ્ઞાઓ
પર ચ ન રાખતાં વ ાસમાં દ્રઢ રહે. 15 ુદ્ધોને મન સઘ ું ુદ્ધ છે;
પણ ભ્ર તથા અ વ ાસીઓનો મન કઈ પણ ુદ્ધ હો ું નથી; તેઓનાં
મન તથા અંતઃકરણ ભ્ર થયેલાં છે. 16અમે ઈ રને જાણીએ છ એ
એવો તેઓ દાવો કરે છે, પણ પોતાની કરણીઓથી તેમને નકારે છે; તેઓ
ધ ારપાત્ર, આજ્ઞાભંગ કરનારા અને કઈ પણ સારુ કામ કરવા માટે
અયોગ્ય છે.

2
ુદ્ધ ઉપદેશ

1 પણ ુદ્ધ સદ્ધાંતોને જે શોભે છે તે પ્રમાણેની વાતો ું કહે. 2 ૃદ્ધ
ુરુષોને કહે કે તેઓએ આત્મસંયમી, પ્ર ત ત, સ્પ વચારનાર

અને વ ાસમા,ં પ્રેમમાં તથા ધીરજમાં દ્રઢ રહે ું જોઈએ. 3 એ
જ ર તે ૃદ્ધ ીઓને કહે ું કે તેમણે આદર ુક્ત આચરણ કરનાર ,
કૂથલી ન હ કરનાર , વધારે પડતો દ્રાક્ષારસ ન હ પીનાર , પણ સાર
શખામણ આપનાર થ ું જોઈએ; 4એ માટે કે તેઓ જુવાન ીઓને
તેમના પ તઓ તથા બાળકો પર પ્રેમ રાખવાન,ે 5આત્મસંયમી, પ વત્ર,
ઘરનાં કામકાજ કરનાર, માયા ુ તથા પોતાના પ તને આધીન રહેવા ું
શીખવવે, જથેી ઈ રનાં વચનનો તરસ્કાર ન થાય. 6 તે જ પ્રમાણે ું
જુવાનોને આત્મસંયમી થવાને ઉ ેજન આપ. 7 સારાં કાય કર ને ું
પોતે સવર્ બાબતોમાં ન ૂનારૂપ થા; તારા ઉપદેશમાં પ વત્રતા, પ્ર ત ા,
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8 અને જમેાં કઈ પણ દોષ કાઢ ન શકાય એવી ખર વાતો બોલ; કે
જથેીઆપણા વરોધીઓનેઆપણે વષે ખરાબબોલવા ું કઈ કારણ ન
મળવાથી તેઓ શર મદા થઈ જાય. 9 દાસો તેઓના મા લકોને આધીન
રહે, સવર્ ર તે તેઓને પ્રસ રાખ,ે સામે બોલે ન હ, 10ઉચાપત કરે ન હ
પણ સવર્ બાબતોમાં વ ાસપાત્ર થાય એવો બોધ કર; કે જથેી તેઓ
બધી ર તે આપણા ઉદ્ધારકતાર્ ઈ રના શક્ષણને શોભાવ.ે 11 કેમ કે
ઈ રની કૃપા જે સઘળાં માણસોનો ઉદ્ધાર કરે છે તે પ્રગટ થઈ છે; 12તે
કૃપા આપણને શીખવે છે કે, અધમર્ તથા જ ગક વાસનાઓનો ત્યાગ
કર ને વતર્માન જમાનામાં આત્મસંયમી, ન્યાયીપણા તથા ભ ક્તભાવથી
વતર્ ું; 13 અને આશીવાર્ દત આશાપ્રા પ્તની તથા મહાન ઈ ર તેમ
જ આપણા ઉદ્ધારકતાર્ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં મ હમાના પ્રગટ થવાની પ્ર તક્ષા
કરવી; 14જમેણે આપણે સારુ સ્વાપર્ણ ક ુ કે જથેી સવર્ અન્યાયથી
તેઓઆપણો ઉદ્ધાર કરેઅનેઆપણને પ વત્ર કર ને પોતાને સારુખાસ
પ્રજા તથા સવર્ સારાં કામ કરવાને આ ુર એવા લોક તર કે તૈયાર કરે.
15આવાતો ું લોકોને કહે, બોધ કર અને ૂરા અ ધકારથી પ્રોત્સા હત
કર અને ઠપકો આપ. કોઈ પણ ક્તને તરસ્કારભર નજરે જોવા ન
દઈશ.

3
ખ્રસ્તી વતર્ ૂક

1 તેઓને યાદ કરાવ કે તેઓ રાજકતાર્ઓને આધીન થાય,
અ ધકાર ઓનેઆજ્ઞાધીન થાય અને સવર્ સારાં કામને સારુ તત્પર બને.
2 કોઈની નદા ન કરે, શાં ત પ્રય અને સવર્ માણસો સાથે ૂરા વનયથી
વત. 3 કેમ કે આપણે પણ અગાઉ અજ્ઞાન, અનાજ્ઞાં કત, કુમાગ
ભટકાવેલા, ઘણી વષયવાસનાઓતથા વલાસના દાસો, દરુાચાર તથા
અદેખાઈ રાખનારા, તરસ્કારપાત્ર તથા એકબીજાનો તરસ્કાર કરનારાં
હતા. 4 પણ ઈ ર આપણા ઉદ્ધારકતાર્ની દયા તથા માનવજાત પરનો
તેમનો પ્રેમ પ્રગટ થયો, 5 ત્યારે આપણાં પોતાનાં કરેલાં ન્યાયીપણાનાં
કામોથી ન હ, પણ તેમની દયા પ્રમાણે નવા જન્મનાં સ્નાનથી તથા
પ વત્ર આત્માનાં નવીનીકરણથી તેમણે આપણને બચા ા. 6 પ વત્ર
આત્માને તેમણે આપણા ઉદ્ધારકતાર્ ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા આપણા ઉપર
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ુષ્કળ વરસા ા છે; 7જથેીઆપણે તેમની કૃપાથી ન્યાયી ઠર ન,ેઆશા
પ્રમાણે અનંતજીવનના વારસ થઈએ. 8આવાત વ ાસયોગ્ય છે;અને
જઓેએ ઈ ર પર વ ાસ કય છે તેઓ સારાં કામ કરવાને કાળજી
રાખે માટે માર ઇચ્છા છે કે ું આ વાતો પર ભાર ૂ ા કર. આ વાતો
સાર તથા માણસોને માટે હતકારક છે. 9પણ ૂખાર્ઈભયાર્ વાદ વવાદો,
વંશાવળ ઓ, ઝગડા તથા નયમશા વષેના વસંવાદોથી ું દૂર રહે;
કેમ કે તે બાબતો નરુપયોગી તથા થર્ છે. 10એક કે બે વાર ચેતવણી
આપ્યા પછ ભાગલા પડાવનાર માણસને દૂર કર; 11 એમ જાણ ું કે
એવો માણસ સત્ય માગથી દૂર થયો છે અને પોતાને અપરાધી ઠરાવતાં
પાપ કરે છે. 12 જયારે હુ તાર પાસે આ તમાસ કે ુ ખકસને મોક ું
ત્યારે માર પાસે નકોપોલીસઆવવાને પ્રયત્ન કરજ;ે કેમ કે શયાળામાં
ત્યાં રહેવા ું મેં ન ક ુ છે. 13 ઝેનાસ શા ીને તથા આપોલસને
એવી વ ા કર ને મોકલજે કે રસ્તામાં તેમને કશી તંગી પડે ન હ.
14 વળ આપણા લોકો જરૂર ખચર્ને પહોંચી વળવા માટે ભ ું કામ
કરવા શીખ,ે કે જથેી તેઓ નરુપયોગી થાય ન હ. 15 માર સાથેના
સઘળાં તને સલામ કહે છે. વ ાસમાંના જઓે આપણા પર પ્રેમ કરે
છે તેમને સલામ કહેજ.ે તમ સવર્ પર કૃપા હો.
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