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ક રથીઓને
પહેલો પત્ર

1 પાઉલ તરફથી કુશળતા હો. ખ્રસ્ત ઈ ુના એક પ્રે રત તર કે
મને પસંદ કરવામાં આ ો હતો કારણ કે દેવે તે ર તે ઈચ્છ ુ.ં
ખ્રસ્તમાં આપણા ભાઈ સો નેસ તરફથી પણ કુશળતા હો.
2 ક રથમાંની દેવની મંડળ અને ખ્રસ્ત ઈ ુમાં પ વત્ર બનાવાયેલા

લોકો પ્ર ત, તમે દેવના પસંદ કરાયેલા પ વત્ર લોકો છો. તમે બધી
જગ્યાઓના બધા લોકો સાથે તમે પસંદ કરાયેલાં છો, કે જનેે
આપણા અને તેઓના પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તના નામમાં વ ાસ છે.

3 દેવ આપણા પતા અને પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત તરફથી તમને કૃપા
અને શાં ત પ્રાપ્ત થાઓ.

પાઉલ ું દેવ પ્ર ત આભારદશર્ન
4 ખ્રસ્ત ઈ ુ દ્વારા દેવે તમારા પર જે કૃપા દશાર્વી છે, તેના

માટે હમેશા હુ મારા દેવનો આભાર મા ું છુ. 5 દરેક ર તે તમે
ખ્રસ્ત ઈ ુમાં આશીવાર્દ પામ્યા છો. તમાર સં ૂણર્ વાણી અને
તમારા સં ૂણર્ જ્ઞાનમાં તમે આશીવાર્દ પામ્યા છો. 6 ખ્રસ્ત વષે ું
સત્ય તમારામાં પ્રમા ણત થ ું છે. 7 આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તના
ુનરાગમનની તમે પ્ર તજ્ઞા કર ર ા છો, તે દરમ્યાન દેવના દરેક

કૃપાદાન તમાર પાસે છે. 8 અંત ુધી હરહમેશ ઈ ુ તમને
સક્ષમ રાખશ.ે તે તમને ુદઢ રાખશે જથેી કર ને પ્ર ુ ઈ ુ
ખ્રસ્તના ુનરાગમનના દવસે તમારામાં કોઈ ક્ષ ત ન રહે. 9 દેવ
વ ાસપાત્ર છે. તે એ જ છે કે જણેે તેના દ કરા ઈ ુ ખ્રસ્ત
આપણા પ્ર ુ સાથે જીવન ગાળવા તમને પસંદ કયાર્ છે.

ક રથની મંડળ ની સમસ્યાઓ
10 ભાઈઓ અને બહેનો, આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તના નામે હુ

તમને વનંતી કરુ છુ કે તમે બધા એક મતના થાઓ. જથેી કર ને
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તમારામાં કોઈ ભાગલા ન પડ.ે હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે તમે
એ જ હે ુથી એ જ વચારમાં સં ૂણર્ ર તે એક થાઓ.

11 મારા ભાઈઓ અને બહેનો, ખ્લોએ પ રવારના કેટલા એક
સભ્યોએ મને તમારા વષે જણા ુ.ં મેં સાંભ ું છે કે તમારામાં
અંદરો અંદર મતભેદ છે. 12 મારુ કહે ું આમ છે: તમારામાંનો
એક કહે છે, “હુ પાઉલને અ ુસરુ,” તો કોઈ ક્ત કહે છે,
“હુ અપોલોસને અ ુસરુ છુ,” તો કોઈ ક્ત કહે છે, “હુ કેફાને
અ ુસરુ છુ;” તો કોઈ ક્ત કહે છે, “હુ ખ્રસ્તને અ ુસરુ છુ.”
13 ખ્રસ્તને વ વધ જૂથોમાં વભાજીત ન કર શકાય. ું પાઉલ
તમારા માટે વધસ્તંભ પર મરણ પામેલો? ના! તમે પાઉલના
નામે બા પ્તસ્મા પામ્યા હતા? ના! 14 મને આનંદ છે કે કસ્ ુસ
અને ગાયસ સવાય બાક ના કોઈને પણ મેં બા પ્તસ્મા આપ્યાં
ન હતાં. 15 મને આનંદ છે કારણ કે હવે કોઈ પણ એ ું કહ
શકશે ન હ કે તમે મારા નામે બા પ્તસ્મા પામ્યા છો. 16 (મેં
સ્તેફનાસના પ રવારને તો બા પ્તસ્મા આપે ુ, પણ એ સવાય મેં
બીજા કોઈ ું પણ બા પ્તસ્મા ક ુર્ હોય તે ું હુ જાણતો નથી.)
17 ખ્રસ્તે મને લોકોને બા પ્તસ્મા આપવા ું કામ સોંપ્ ું ન હ ું.
ખ્રસ્તે તો મને ુવાતાર્ કહેવા ું કામ સોંપ્ ું હ ુ.ં પર ુ ખ્રસ્તે મને
દનુ્યવી શાણપણના શ ોનો ઉપયોગ કયાર્ સવાય ુવાતાર્ કહેવા
મોકલ્યો હતો. જો મેં દનુ્યવી જ્ઞાનનો ુવાતાર્ કહેવામાં ઉપયોગ
કય હોત, તો ખ્રસ્તના વધસ્તંભ*ે તે ું સામર્થ્ય ુમા ું હોત.

ખ્રસ્તમાં દેવ ું સામર્થ્ય અને જ્ઞાન
18 જે લોકો ભટક ગયેલા છે, તેઓને માટે વધસ્તંભ અંગેનો

ઉપદેશ ૂખર્તા ભરેલો છે. પર ુ આપણે માટે કે જે ું તારણ
થયે ું છે, તેમના માટે તો તે દેવ ું સામર્થ્ય છે. 19 શા ોમાં આ
પ્રમાણે લ ું છે કે:
* 1:17: વધસ્તંભ પાઉલ વધસ્તંભનો ઉપયોગ ુવાતાર્નારુપે કરે છે. લોકોના પાપો
માટે ખ્રસ્ત વધસ્તંભ પર મરણ પામ્યો. લોકોને બચાવવા માટે વધસ્તંભ ( ખ્રસ્ત ું મરણ)
દેવનો માગર્ હતો.
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“હુ જ્ઞાની માણસોના જ્ઞાનનો વનાશ કર શ.
હુ ુ ધ્ધમાન માણસોની ુ ધ્ધને નમાર્લ્ય બનાવી દઈશ.” યશાયા

29:14
20 જ્ઞાની ક્ત ાં છે? શ ક્ષત ક્ત ાં છે? આ
ુગનો તત્વજ્ઞાની ાં છે? દેવે દનુ્યવી જ્ઞાનને ૂખર્તામાં ફરવી દ ું

છે. 21 તેમના આ જ જ્ઞાન વડે દેવ આ ું ઈચ્છતો હતો: દુ નયા
પોતાના જ્ઞાનથી દેવને ન ઓળખી શક ત્યારે ુવાતાર્ પ્રગટ કરવાની
ૂખર્તા વડે વ ાસ કરનારાઓ ું તારણ કરવા ું દેવે ઈચ્છ ુ.ં
22 યહૂ દઓ પ્રમાણ તર કે ચમત્કારોની માગણી કરે છે. ગ્રીકો

શાણપણ માગે છે. 23 પણ અમે આવો ઉપદેશ આપીએ છ એ:
ખ્રસ્તને વધસ્તંભ પર માર નાખવામાં આ ો હતો. આ યહૂ દઓ
માટે અસ્વીકાયર્ છે. અને બનયહૂ દઓને આ ૂખાર્મી ભરે ું લાગે
છે. 24 દેવે જનેે બોલા ો તેવા યહૂ દ (પસંદ કરેલા) અને ગ્રીક
લોકો માટે ખ્રસ્ત તો દેવ ું સામર્થ્ય તથા જ્ઞાન છે. 25 દેવની ૂખર્તા
પણ માણસો કરતાં વ ુ જ્ઞાનવાળ હોય છે. દેવની નબર્ળતા પણ
માણસો કરતાં વ ુ શ ક્તશાળ હોય છે.

26 ભાઈઓ અને બહેનો, દેવે તમને પસંદ કયાર્. તેના વષે
વચાર કરો! અને દુ નયા જે ર તે જ્ઞાનને ુલવે છે, તે ર તે
તમારામાંના ઘણા જ્ઞાની ન હતા. તમારામાના ઘણાનો વ શ
પ્રભાવ ન હતો. કે તમારામાંના ઘણા વ શ ખાનદાનમાંથી પણ
આવતા ન હતા. 27 જ્ઞાની માણસોને શરમાવવા દેવે જગતના
ૂખ ની પસંદગી કર , જગતના શ ક્તશાળ માણસોને શરમાવવા

દેવે નબર્ળોની પસંદગી કર . 28 જગત જનેે બનમહત્વ ું ગણે છે,
અને જનેે દુ નયા ધ ારે છે જે ક ું જ નથી. દેવ તેને પસંદ કરે
છે. જનેે જગતે મહત્વ ું ગણ્ ું તેનો વનાશ કરવા માટે દેવે પસંદ
ક ુર્. 29 કોઈ પણ માણસ દેવ સામે બડાશ માર શકે ન હ તેથી
દેવે આમ ક ુર્. 30 દેવ એક જ છે જે આપણને ખ્રસ્ત ઈ ુના
અંશરૂપ બનાવે છે. દેવ તરફથી ખ્રસ્ત આપણું શાણપણ બન્યો
છે. ખ્રસ્તના કારણે આપણે દેવે પ્રત્યે ન્યાયી છ એ. ખ્રસ્તના
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કારણે પાપમાંથી ુ ક્ત મળ છે. ખ્રસ્તના કારણે જ આપણે
પ વત્ર છ એ. 31 તેથી જમે શા લેખ કહે છે, “જો કોઈ ક્ત
અ ભમાન કરે તો તે ફક્ત પ્ર ુમાં જ અ ભમાન કરે.”✡

2
વધસ્તંભ પર ખ્રસ્ત વષેનો સંદેશ

1 પ્રય ભાઈઓ અને બહેનો, ારે હુ તમાર પાસે આ ો
ત્યારે મેં તમાર સમક્ષ દેવ વષે ું સત્ય પ્રગટ ક ુર્. પણ મેં
ુશો ભત વચનો કે ઉત્કૃ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કય ન હતો. 2 મેં
નણર્ય કય હતો કે ાં ુધી હુ તમાર સાથે હોઈશ ત્યાં ુધી
હુ ઈ ુ ખ્રસ્ત અને તેના વધસ્તંભ પરના ૃત્ ુ સવાય દરેક વસ્ ુ
ૂલી જઈશ. 3 ારે હુ તમાર પાસે આ ો, ત્યારે હુ અશક્ત

હતો અને ભયથી ૂજતો હતો. 4 માર વાણી અને મારો ઉપદેશ
લોકો સમજે અને સંમત થાય તેવા જ્ઞાની વચનોથી ભર ૂર ન હતા.ં
પર ુ આત્માએ મને જે શ ક્ત આપી તે મારા ઉપદેશ ું પ્રમાણ
હ ુ.ં 5 મેં આમ ક ુર્ જથેી કર ને તમારો વ ાસ માણસના જ્ઞાન
કરતા દેવના સામર્થ્યમાં જળવાઈ રહે.

દેવ ું જ્ઞાન
6 જે લોકો પ રપકવ છે તેમને અમે જ્ઞાનનો ઉપદેશ શીખવીએ

છ એ, પર ુ જે જ્ઞાન અમે આપીએ છ એ તે આ દુ નયા ું નથી.
તે આ દુ નયાના શાસકો ું જ્ઞાન નથી કે જે શાસકો તેમની સ ા
ુમાવી ર ા છે. 7 પર ુ અમે દેવના રહસ્ય ૂણર્ જ્ઞાન વષે કહ એ

છ એ કે જે જ્ઞાન લોકોથી છુપાવવામાં આ ું હ ુ.ં દેવે આ જ્ઞાન
આપણા જ મ હમા માટે આયો જત કરે ું. જગતનાં પ્રારભ ૂવથી
દેવે આ યોજના કરેલી. 8 આ જગતના કોઈ પણ અ ધકાર ઓ
આ શાણપણનો પાર પામી શ ા નથી. જો તેઓ તે સમજી
શ ા હોત, તો તેઓ પ્ર ુને વધસ્તંભે ન જડત. 9 પર ુ જે ર તે
શા માં લ ું છે તે ર તે,
✡ 1:31: ઉલ્લેખઃ ય મ. 9:24
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“નથી આંખે જો ુ,ં
નથી કાને સાભ ુ,ં

નથી કોઈ ક્તએ કલ્પના કર કે
તે લોકો જઓે તેને પ્રેમ કરે છે તેમના માટે દેવે ું તૈયાર
ક ુર્ છે.” યશાયા 64:4

10 પર ુ દેવે બધી બાબતો આપણને આત્મા દ્વારા દશાર્વી છે.
આત્મા આ બધી બાબતો જાણે છે.
આત્મા તો દેવનાં ઊડા રહસ્યોને પણ જાણે છે. 11 તે આ

પ્રમાણે છે: કોઈ પણ ક્ત બીજી ક્તના વચારો જાણી
શક્તી નથી. ફક્ત તે ક્તમાં રહેલો આત્મા જ તે વચારો
જાણી શકે છે. દેવ સાથે પણ આમ જ છે. દેવના વચારો કોઈ
જાણી શક ું નથી. ફક્ત દેવનો આત્મા જ તે વચારો જાણે છે.
12 જગતના આત્માને તો આપણે પ્રાપ્ત કર શ ા નથી, પર ુ
દેવ તરફથી પ્રાપ્ત થયેલા આત્માને આપણે મેળ ો છે. આપણે
આ આત્મા પ્રાપ્ત કય છે, તેથી દેવે આપેલી વસ્ ુઓને આપણે
જાણી શક એ છ એ.

13 ારે અમે આ વાતો કહ એ છ એ ત્યારે અમે મ ુષ્યે
શીખવેલા શ ો વાપરતા નથી. અમે આત્માએ શીખવેલા શ ો
વાપર એ છ એ. અમે આ ત્મક બાબતો સમજાવવા આ ત્મક
શ ો વાપર એ છ એ. 14 જે ક્ત આ ત્મક નથી તે દેવના
આત્મા તરફથી આવતી બાબતોનો સ્વીકાર કરતી નથી. તે ક્ત
તે બધી બાબતો ૂખાર્મી ભરેલી ગણે છે. તે ક્ત આત્માની
બાબતો સમજી શકતી નથી, કારણ કે તે બાબતો આધ્યા ત્મક
ર તે જ ૂલવી શકાતી હોય છે. 15 પર ુ આધ્યા ત્મક મ ુષ્ય
પ્રત્યેક બાબતોની ૂલવણી કરવા માટે સક્ષમ હોય છે. બીજા
લોકો તેને ૂલવી શક્તા નથી. 16 શા લેખ કહે છે કે:
“પ્ર ુ ું મન કોણ જાણી શકે?

પ્ર ુએ ું કર ું તે કોણ તેને કહ શકે?” યશાયા 40:13

પર ુ આપણી પાસે ખ્રસ્ત ું મન છે.
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3
માનવોને અ ુસર ું ખોટુ છે

1 ભાઈઓ અને બહેનો, ૂતકાળમાં હુ તમાર સાથે વાતચીત
નહોતો કર શ ો જે ર તે હુ આધ્યા ત્મક માણસો સાથે વાતચીત
કરુ છુ. મારે તમાર સાથે દનુ્યવી માણસોની ર તે વાતચીત કરવી
પડલેી- ખ્રસ્તમાં બાળકોની જમે. 2 જે શક્ષણ મેં તમને આપે ું
તે દૂધ જે ું હ ું, અને ન ર આહાર જે ું ન હ ુ.ં મેં આમ
ક ુર્ કારણ કે ન ર આહાર માટે તમે તૈયાર ન હતા. અને
અત્યારે પણ તમે ન ર આહાર માટે તૈયાર નથી. 3 હજુ ુધી
તમે આધ્યા ત્મક માનવી નથી. તમારામાં ઈષ્યાર્ અને વવાદ છે.
આ દશાર્વે છે કે તમે આધ્યા ત્મક બન્યા નથી. તમે તો દનુ્યવી
માણસો જે ું જ વતર્ન કરો છો. 4 તમારામાંનો એક કહે છે કે,
“હુ પાઉલને અ ુસરુ છુ.” અને કોઈ ક્ત કહે છે કે, “હુ
અપોલોસને અ ુસરુ છુ.” ારે તમે આવી બાબતો કહો છો,
ત્યારે તમે દનુ્યવી માણસો જે ું જ વતર્ન કરો છો.

5 ું આપોલોસ મહત્વ ૂણર્ છે? ના! ું પાઉલ મહત્વ ૂણર્
છે? ના! અમે તો ફક્ત દેવના સેવકો છ એ જણેે તમને વ ાસ
કરવામાં મદદ કર . અમારામાંના પ્રત્યેક જણે દેવે અમને જે કામ
સોંપ્ ું હ ું તે ક ુર્. 6 મેં બીજ વા ાં અને અપોલોસે તેને પાણી
સચ્ .ુ પર ુ દેવે તે બીજ અંકુ રત ક ુર્. 7 તેથી જે ક્ત
વાવણી કરે છે તે મહત્વ ૂણર્ નથી. અને જે ક્ત જળ સચન
કરે છે તે પણ મહત્વ ૂણર્ નથી. ફક્ત દેવ જ મહત્વ ૂણર્ છે,
કારણ કે તે જ બીજને અંકુ રત કરે છે. 8 જે ક્ત વાવે છે
અને જે ક્ત જળ સચે છે તેમનો હે ુ તો સરખો જ છે. અને
પ્રત્યેક ક્તને તેના કામનો બદલો મળશે. 9 આપણે દેવ માટેના
સહકાયર્કરો છ એ અને તમે દેવની મા લક ું ખેતર છો.
અને તમે દેવની મા લક ું મકાન છો. 10 એક કુશળ કાર ગરની

જમે મેં મકાનનો પાયો ના ો. આમ કરવા માટે મેં દેવે આપેલા
કૃપાદાનનો ઉપયોગ કય . બીજા લોકો તે પાયા પર બાંધકામ કર
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ર ા છે. પણ દરેક ક્તએ તે કેવી ર તે બાંધે છે તેની કાળજી
રાખવી જોઈએ. 11 પાયા ું તો ાર ું ય ચણતર થઈ ૂ ું છે.
કોઈ પણ ક્ત બીજો પાયો બનાવી શકે ન હ. પાયો કે જે
ારનો ય ચણાઈ ૂ ો છે તે ઈ ુ ખ્રસ્ત છે. 12 તે પાયા પર
ક્ત સો ું, ચાંદ , સ ૂલ્ય પથ્થર, લાકડુ ઘાસ કે પરાળ વગેરેનો

ઉપયોગ કર ને બાંધકામ કર શકે. 13 પર ુ પ્રત્યેક ક્ત જે કામ
કરશે તે સ્પ પણે દેખાશે કારણ કે તે દવસ તેને પ્રગટ કરશે. તે
દવસ* અ ગ્રની જવાળાઓ સ હત પ્રગટ થશે અને અ ગ્ર પ્રત્યેક
ક્તના કાયર્ને પારખશે. 14 જો કોઈ પણ ક્ત ું મકાન તેના

પાયા પર ટકશે તો તે ક્તને તેનો બદલો મળશ.ે 15 પર ુ જો
તે ક્ત ું મકાન આગમાં બળ જશે તો તેને ુકશાન ભોગવ ું
પડશે. તે ક્ત બચી તો જશે પર ુ તે અ જ્ઞમાંથી તેની જાતને
બચા ા જે ું હશે.

16 તમારે જાણ ું જોઈએ કે તમે પોતે જ દેવ ું મં દર છો.
દેવનો આત્મા તમારામાં નવાસ કરે છે. 17 જો કોઈ પણ ક્ત
દેવના મં દરનો વનાશ કરશે તો દેવ તે ક્તનો વનાશ કરશે.
શા માટે? કારણ કે દેવ ું મં દર પ વત્ર છે. તમે પોતે જ દેવ ું
મં દર છો.

18 તમાર જાતને ૂખર્ ન બનાવો. જો તમારામાંનો કોઈ એમ
વચારે કે દુ નયામાં તે જ્ઞાની છે, તો તેણે જ્ઞાની થવા ૂખર્ બન ું.
પછ જ તે ક્ત વાસ્તવમાં જ્ઞાની બની શકશ.ે 19 શા માટે?
કારણ કે આ દુ નયા ું જ્ઞાન તો દેવ માટે ૂખર્તા સમાન છે કારણ
કે તે શા લેખમાં લખેલ છે કે, “તે જ્ઞાની માણસોને ારે તેઓ
પ્રપંચો કરે છે, ત્યારે પકડે છે.”✡ 20 શા લેખોમાં તો આ ું પણ
લખે ું છે કે, “પ્ર ુ જ્ઞાની માણસોને વચારોને જાણે છે. તે એમ
પણ જાણે છે કે તેમના વચારો ું ક ું જ ૂલ્ય નથી.”✡ 21 તેથી
તમારે માણસો વષે બડાશ મારવી જાઈએ ન હ. દરેક વસ્ ુઓ
તમાર જ છે. 22 પાઉલ, અપોલોસ અને કેફા: વ , જીવન,

* 3:13: દવસ ખ્રસ્ત લોકોનો ન્યાય કરવા આવશે તે દવસ. ✡ 3:19: ઉલ્લેખઃ
અ ૂ 5:13 ✡ 3:20: ઉલ્લેખઃ ગી. શા. 94:11
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ૃત્ ,ુ વતર્માન તેમજ ભ વષ્ય-આ બધી જ વસ્ ુઓ તમાર છે.
23 અને તમે ખ્રસ્તના છો અને ખ્રસ્ત દેવનો છે.

4
ખ્રસ્તના પ્રે રતો

1 લોકોએ અમારા વષે આમ માન ું જોઈએ: અમે તો ઈ ુ
ખ્રસ્તના સેવકો છ એ. અમે એવા લોકો છ એ કે જનેે મમ ના
કારભાર ઓ ગણવા. 2 જો કોઈ ક્તનો કશાક માટે વ ાસ
કરવામાં આવે તો તેણે દશાર્વ ું જોઈએ કે તે ક્ત તે વસ્ ુનો
વ ાસ કરવા લાયક છે. 3 મારો તમે ન્યાય કરો તેની મને પરવા
નથી. અને કોઈ માનવ અદાલત દ્વારા મારો ન્યાય થાય તેની પણ
મને પરવા નથી. હુ તો મારા પોતાનો પણ ન્યાય કરતો નથી.
4 મેં કોઈ પણ ખરાબ કૃત્યો કયાર્ હોય તેવી મને જાણકાર નથી.
પર ુ તેનાથી હુ નદ ષ સા બત થતો નથી. પ્ર ુ જ એક એવો
છે જે મારો ન્યાય કર શકે છે. 5 તેથી યોગ્ય સમય પહેલાં
ન્યાય ન કરો, પ્ર ુ આવે ત્યાં ુધી રાહ જુઓ. તે જે વસ્ ુઓ
અંધકારમાં છુપાઈ છે તેના પર પ્રકાશ પાડશે તે લોકોના હૃદયના
ુપ્ત ઈરાદાઓને જાહેર કર દેશે. પછ દેવ દરેક ક્તને તેને

મળવી જોઈએ તેટલી પ્રશંસા આપશે.
6 ભાઈઓ અને બહેનો, આ બાબતો અંગે મેં અપોલોસ અને

મારો પોતાનો જ ઉદાહરણ તર કે ઉપયોગ કય છે. મેં આમ ક ુર્
જથેી કર ને તમે અમારામાંથી શ ના અથર્ પામી શકો, “ફક્ત જે
શા લેખમાં લ ું છે તેનો જ અમલ કરો.” પછ તમે કોઈ એક

ક્ત માટે ગૌરવ ન હ અ ુભવો કે બીજી ક્તને તરસ્કાકશો
ન હ. 7 કોણ કહે છે કે તમે બીજા લોકો કરતાં વ ુ સારા છો?
તમાર પાસે જે કાંઈ છે તે તમને આપવામાં આ ું હ ું, તો પછ
તમે તે વસ્ ુઓ તમાર પોતાની તાકાતના જોરે મેળવી હોય તેવી
બડાશ કેમ મારો છો?

8 તમે માનો છો કે તમાર પાસે તમાર જરૂ રયાતની દરેક વસ્ ુ
છે. તમે માનો છો કે તમે ધનવાન છો. તમે માનો છો કે અમારા
વગર તમે રાજાઓ બની ગયા છો. હુ ઈચ્છુ અને આશા કરુ છુ
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કે તમે ખરેખર રાજા હો! તો પછ અમે પણ તમાર સાથે રાજા
બની શક એ. 9 પર ુ મને એમ લાગે છે કે દેવે મને અને બીજા
પ્રે રતોને અં તમ ાન આપ્ ું છે. અમે તો તે માણસો જવેા છ એ
કે જનેે અન્ય લોકોની નજર સામે મર ું પડે છે. અમે તો આખા
જગત-દૂતો અને લોકોની નજરે તમાશા જવેા થયા છ એ. 10 અમે
તો ખ્રસ્ત માટે ૂખર્ છ એ. પર ુ તમે માનો છો કે તમે ખ્રસ્તમાં
ઘણા જ્ઞાની છો. અમે તો નબર્ળ છ એ. પર ુ તમે માનો છો
કે તમે શ ક્તશાળ છો. લોકો તમને માન આપે છે, પણ અમારુ
અપમાન કરે છે. 11 અત્યારે પણ અમાર પાસે ૂર ું ખાવા કે
પીવા ું નથી કે અમાર પાસે ૂરતાં કપડાં નથી. અમારે ઘણી
વાર માર ખાવો પડે છે. અમાર પાસે કોઈ ઘર નથી. 12 અમારે
અમાર જાતે અમારા પોતાના હાથે અમને પોષવા સખત પ રશ્રમ
કરવો પડે છે. લોકો અમને શાપ આપે છે. પર ુ અમે તેમને
આશીવાર્દ આપીએ છ એ. લોકો અમને હેરાનગ ત કરે છે, અને
અમે તે સ્વીકાર એ છ એ. 13 લોકો અમારા વષે ખરાબ બોલે
છે, પર ુ અમે તેમને સાર બાબતો કહ એ છ એ. આ ક્ષણે પણ
લોકો હજુ પણ અમાર સાથે એવો વતાર્વ કરે છે કે જાણે અમે
જગતનો કચરો અને સમાજનો મેલ હોઈએ.

14 હુ તમને શરમાવવાનો પ્રયત્ન કરવા માગતો નથી. પર ુ
આ બધી બાબતો હુ તમને ચેતવણી આપવા માટે લખી ર ો
છુ. જાણે તમે મારા પોતાના જ પ્રય બાળકો હો! 15 ખ્રસ્તમાં
તમાર પાસે 10,000 શક્ષકો હશ,ે પર ુ તમાર પાસે અનેક પતા
ન હ હોય. ુવાતાર્ દ્વારા ખ્રસ્ત ઈ ુમાં હુ તમારો પતા બન્યો
છુ. 16 તેથી કર ને હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે કૃપા કર ને મારા
જવેા બનો. 17 તેથી જ હુ તમોથીને તમાર પાસે મોકલી ર ો
છુ. તે પ્ર ુમાં મારો ુત્ર છે. હુ તમોથીને ચાહુ છુ, અને તે
વ ાસપાત્ર છે. તે તમને ખ્રસ્ત ઈ ુમાં હુ જે ર તે જી ું છુ તેની
યાદ અપાવવામાં તમને મદદ કરશ.ે તે જીવનપધ્ધ ત હુ સવર્ત્ર
દરેક મંડળ માં શીખ ું છુ.

18 તમારામાંના કેટલાએક બડાઈખોર બની ગયા છો. તમે બડાશ
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મારો છો, એ ું માનીને કે હુ તમાર પાસે ફર થી આવીશ ન હ.
19 પર ુ હુ બહુજ જલ્દ તમાર પાસે આવીશ. હુ આવીશ, જો
પ્ર ુ એમ માર પાસેથી ઈચ્છતો હશે તો. પછ હુ જોઈશ કે
આ બડાઈખોરો ું કઈ કર શકે છે કે માત્ર બોલી જ શકે છે.
20 મારે આ જો ું પડશે કારણ કે દેવ ું રા બોલવામાં ન હ
પર ુ સામર્થ્યમાં છે. 21 તમે ું પસંદ કરો છો: હુ તમાર પાસે
તમને શક્ષા કરવા આ ું ત,ે કે પછ તમાર પાસે પ્રેમ અને નમ્રતા
લઈ આ ું તે?

5

મંડલીમાં એક નૈ તક સમસ્યા
1 લોકો ખરેખર આમ બોલી ર ા છે કે તમારામાં ભચાર ું

પાપ છે. અને ભચાર ું એક એવા ખરાબ પ્રકાર ું પાપકમર્ છે
કે જે લોકો દેવને જાણતા નથી તેવા લોકોમાં પણ ાપ્ત નથી.
લોકો આમ કહે છે કે પેલા માણસ સાથે તેના પતાની પત્ની છે.
2 અને હજુ પણ તમે તમાર જાત માટે ગૌરવ અ ુભવો છો!
તમારે તો ઉદાસીથી ઘેરાઈ જ ું જોઈ ું હ ું. અને પેલો માણસ
કે જણેે આ ું કામ ક ુર્ તેનો તમારા જૂથમાંથી બ હષ્કાર કરવો
જોઈતો હતો. 3 મારુ શર ર ત્યાં તમાર સાથે નથી, પર ુ આત્મા
સ્વરૂપે હુ તમાર સાથે જ છુ અને જે માણસે આ ું પાપ ક ુર્
છે તેનો મેં ારનો ય ન્યાય કય છે. હુ ત્યાં હાજર હોત અને
મે તેનો જે ન્યાય કય હોત તે જ પ્રમાણે મેં તેના ન્યાય કય
છે. 4 આપણા પ્ર ુ ઈ ુના નામથી એકઠા થાવ. હુ તમાર સાથે
આત્મા સ્વરૂપે હોઈશ, અને તમાર સાથે આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ું
સામર્થ્ય હશ.ે 5 તો પછ આ માણસને શેતાનને સોંપી દો, જથેી
તેની પાપ ુક્ત જાતનો વનાશ થાય. પછ તેના આત્મા ું પ્ર ુના
દવસે તારણ થઈ શકે.
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6 તમે અ ભમાન રાખો છે તે સારુ નથી. તમે આ કહેવત
જાણો છો, “થોડુ ખમીર* આખા લોંદાને લાવે છે.” 7 તમામ
જૂના ખમીરને બહાર કાઢ લો, જથેી કર ને તમે તદન નવા જ
લોંદારૂપ બની જાવ. તમે ખરેખર પાસ્ખા ભોજનની બેખમીર
રોટલી† છો. હા, ખ્રસ્ત આપણાં પાસ્ખાયજ્ઞ‡ ને ારનો ય
માર નાખવામાં આ ો છે. 8 તો ચાલો આપણે આપણું પાસ્ખા
ભોજન આરોગીએ, પણ જૂના ખમીરવાળ રોટલીથી ન હ. તે
જૂની રોટલી તો પાપની અને અપકૃત્યોની રોટલી છે. પર ુ જે
રોટલીમાં ખમીર નથી એવી રોટલી આપણે આરોગીએ. આ તો
સજજનતા અને સત્યની રોટલી છે.

9 મેં તમને મારા પત્રમાં લખે ું કે જે લોકો ભચાર ું પાપ
કરતાં હોય તેવા લોકો સાથે તમાર જાતને સંડોવશો ન હ. 10 પર ુ
મારો એવો મતલબ ન હતો કે તમારે જગતના પાપીઓ સાથે સંપક
ન રાખવો. જગતના તે લોકો ભચાર ું પાપ તો કરે જ છે,
અથવા તો તેઓ સ્વાથ છે અને એકમેકને છેતરે છે, અથવા તો
ૂ તઓની ઉપાસના કરે છે. તે લોકોથી દૂર રહેવા માટે તમારે આ

જગત છોડ જ ું પડ.ે 11 હુ તમને તે જણાવવા લખી ર ો છુ કે
તે ક્તની સાથે તમારે સંકળા ું ન હ જે પોતાને ખ્રસ્તમાં ભાઈ
કહેવડાવે પર ુ ભચાર ું પાપ કરે, અથવા સ્વાથ હોય, અથવા
ૂ તની ઉપાસના કરે, અથવા લોકો સાથે ખરાબ વાણી ઉચ્ચારે,

અથવા છાકટો હોય, અથવા લોકોને છેતરે. આવી ક્ત સાથે
તો ભોજન પણ કરશો ન હ.

12-13 જે લોકો મંડળ ના ભાગરૂપ નથી તેવા લોકોને ન્યાય
કરવા ું કામ મારુ નથી. દેવ તેવા લોકોનો ન્યાય કરશે. પર ુ
તમારે જે લોકો મંડળ ના ભાગરૂપે છે તેઓને ન્યાય કરવો જ

* 5:6: ખમીર અહ દૂ કે ખરાબ અસરનો ઉલ્લેખ કરવા વપરાતો અથર્. † 5:7:
બેખમીર રોટલી પાસ્ખા ભોજન વખતે યહૂદ ઓ ખમીર વગરની ખાસ રોટલી ખાતા.
પાઉલના મતે જમે બેખમીર રોટલી ખમીરથી ુક્ત છે તે પ્રમાણે ખ્રસ્તીઓ પણ પાપથી
ુક્ત છે. ‡ 5:7: પાસ્ખાયજ્ઞ પાસ્ખા પવર્માં જમે ઘેટાં ું બ લદાન આપવામાં આવ ું

તેવી ર તે ઈ ુ એ તેના લોકો માટે બ લદાન આપ્ ું હ ું.
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પડશે. શા લેખ કહે છે, “દુ ક્તને તમારા જૂથમાંથી દૂર
કરો.”✡

6
ખ્રસ્તીઓ વચ્ચે ૂલવણીની સમસ્યાઓ

1 ારે તમારામાંની એક ક્તને તકરાર હોય, તો શા માટે
તમે ન્યાયાધીશો પાસે કાયદાની અદાલતોમાં જાઓ છો? તે
માણસો દેવ સાથે ન્યાયી હોતા નથી. તો શા માટે તે લોકોને
તમે ું ન્યાયી છે તેનો નણર્ય કરવા દો છો? તમારે તો શરમા ું
જોઈએ! શા માટે તમે સંતોને કોણ ન્યાયી છે તેનો નણર્ય કરવા
દેતા નથી? 2 ન ત ર તે તમે જાણો જ છો કે સંતો જ જગતનો
ન્યાય કરશે. તો જો તમે જગતનો ન્યાય કરશો તો પછ આવી
નજીવી વાતને ન્યાય કરવા માટે તમે સક્ષમ છો જ. 3 તમે જાણો
છો કે ભ વષ્યમાં આપણે દૂતોને ન્યાય કર ુ.ં તેથી ન ત ર તે
આપણે આ જીવનની બાબતોની ૂલવણી કર શક એ છ એ.
4 તેથી તમાર જો અસંમ ત હોય તો તેનો ન્યાય થવો જોઈએ,
શા માટે તમે આ બાબતો તે લોકો સધી લઈ જાઓ છો કે જે
મૈંડળ ના ભાગરૂપ નથી? તે લોકો મૈંડળ માટે કોઈ વસાતમાં
નથી. 5 તમને શરમાવવા હુ આમ કહ ર ો છુ. ન ત ર તે
તમારામાંથી બે ભાઈઓ વચ્ચેની ફ રયાદ દૂર કર શકે તેવો કોઈ
જ્ઞાની માણસ તમારા જૂથમાં હશ!ે 6 પર ુ હવે એક ભાઈ બીજા
ભાઈની વરૂદ્ધમાં ન્યાયાલયમાં જાય છે. લોકો જે વ ા ુ નથી
તેવા લોકોને તમે તમારા ુકદમાનો ન્યાય કરવા ું કહો છો!

7 જે કા ૂની કાયર્વાહ તમે એકબીજા વરૂદ્ધ કર છે તે ૂરવાર
કરે છે કે તમે ારનાય પરા જત થઈ ૂ ા છો. એના બદલે
તો કોઈ ક્તને તમે તમારા વરૂદ્ધ કઈક ખોટુ કરવા દ ું હોત
તો સારુ થાત! તમે કોઈને તમાર જાતને છેતરવા દ ઘી હોત
તો સારુ થાત! 8 પર ુ તમે તમાર જાતેજ ખોટા કામ કરો છો
અને છેતરો છો! અને તે પણ તમે ખ્રસ્તના જ તમારા પોતાના
ભાઈઓ સાથે આમ કરો છો!
✡ 5:12-13: ઉલ્લેખઃ ુન. 22:21, 24
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9-10 તમે ન ત ર તે જાણો છો કે લોકો અપકૃત્યો કરશે તે
દેવનાં રા ને પ્રાપ્ત ન હ કર શકે. ૂખર્ ન બનો. આ લોકો
દેવ ું રા ન હ મેળવી શકે: લોકો કે જે તેમની જાતનો બીજા
માણસો દ્વારા જાતીય ઉપયોગ થવા દે છે, લોકો કે જે ૂ ત
ૂજા કરે છે, લોકો કે જે ભચાર કરે છે, જે ુરુષો પોતાની

જાતને અન્ય ુરુષોને સોંપે છે એટલે કે ુરુષ બીજા ુરુષ સાથે
સજાતીય સંબંધ પ્ર ા પત કરે છે, લોકો જે ચોર કરે છે, લોકો
કે જે સ્વાથ છે, લોકો કે જે મધપાનથી ચક ૂર બને છે, લોકો
કે જે બીજા લોકોની નદા કરે છે, લોકો કે જે બીજાને છેતરે છે.
11 ૂતકાળમા,ં તમારામાંના કેટલાએક આવા હતા. પર ુ તમારુ
ુ દ્ધકરણ કરવામાં આ ુ,ં અને તમને પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા અને

દેવના આત્મા દ્વારા દેવ સાથે ન્યાયી બનાવવામાં આ ા.
તમારા શર રનો દેવના મ હમા માટે ઉપયોગ કરો

12 “દરેક વસ્ ુઓ માટે મને છૂટ છે.” પર ુ દરેક વસ્ ુ સાર
હોતી નથી. “દરેક વસ્ ુઓ માટે મને છૂટ છે.” પર ુ કોઈ પણ
વસ્ ુને હુ મારા પર પ્ર ુત્વ ાપવા દઈશ ન હ. 13 “ભોજન પેટ
માટે છે, અને પેટ ભોજન માટે છે.” હા. પર ુ દેવ બંનેનો વનાશ
કરશે. શર ર અનૈ તક શાર રક પાપ માટે નથી. શર ર પ્ર ુ માટે
છે, અને પ્ર ુ શર ર માટે છે. 14 દેવે તેના સામર્થ્યથી પ્ર ુ ઈ ુને
ૃત્ ુમાંથી ઉઠાડ્યો. દેવ આપણને પણ ઉઠાડશ.ે 15 ન ત ર તે

તમે જાણો છો કે તમારા શર ર સ્વયં ખ્રસ્તના અંશરૂપો છે. તેથી
હુ કદા પ ખ્રસ્તના અંશરૂપ શર રને વેશ્યા સાથે ન જોડ શકુ!
16 શા લેખમાં આ પ્રમાણે લખેલ છે કે: “બે ક્તઓ એક
દેહ થશે.” ✡ તેથી તમારે જાણ ું જોઈએ કે જે ક્ત એક
વેશ્યા સાથે શાર રક સંબંધથી જોડાશે તે તેની સાથે શર રમાં એક
બનશ.ે 17 પર ુ જે ક્ત પોતાની જાતને પ્ર ુ સાથે જોડે છે
તે તેની સાથે આત્મામાં એક થાય છે.

18 તેથી ભચારથી નાસો. અન્ય બીજા જે કઈ પાપ ક્ત
કરે છે તે તેના શર રની બહાર રહ ને કરે છે. પર ુ જે ક્ત
✡ 6:16: ઉલ્લેખઃ ઉ . 2:24
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ભચાર કરે છે તે તેના પોતાના શર ર વરુદ્ધ કરે છે. 19 તમારે
જાણ ું જોઈએ કે તમારુ શર ર તો પ વત્ર આત્મા ું મં દર છે.
તમારામાં પ વત્ર આત્માનો વાસ છે. તમને પ વત્ર આત્મા દેવમાંથી
પ્રાપ્ત થયેલ છે. તમે પોતે તમાર જાતના ધણી નથી. 20 દેવ
દ્વારા તમારુ ૂલ્ય ુકવવામાં આ ું છે. તેથી તમારા શર ર દ્વારા
દેવને મ હમા આપો.

7
લ વષે

1 હવે તમે મને જે બાબતો અંગે લખે ું તેની હુ ચચાર્ કર શ.
માણસ ીનો સ્પશર્ ન કરે તો સારુ. ક્ત લ ન કરે તે જ તે

ક્ત માટે વધારે સારુ છે. 2 પર ુ ભચાર ું પાપ ભયજનક
છે. તેથી પ્રત્યેક ક્તને તેની પોતાની પત્ની હોવી જોઈએ. અને
દરેક ીને તેનો પોતાનો પ ત હોવો જોઈએ. 3 પ તએ તેની પત્ની
પ્રત્યેની પ ત તર કેની ફરજો ું પાલન કર ું જોઈએ, અને પત્નીએ
પોતાના પ ત તરફની પત્ની તર કની ફરજો ું પાલન કર ું જોઈએ.
4 પત્નીને પોતાના શર ર પર કોઈ અ ધકાર નથી. તેના પ તને
તેના શર ર પર અ ધકાર છે. અને પ તને તેના પોતાના શર ર
પર કોઈ અ ધકાર નથી. તેની પત્નીને તેના શર ર પર અ ધકાર
છે. 5 એકબીજાને તમાર કાયા ુપ્રત કરવામાં આનાકાની ન કરો.
પર ુ તમે બને અલ્પ સમય માટે શાર રક નકટતા ટાળવામાં સંમત
થઈ શકો. તમે આમ કર શકો જથેી કર ને તમે તમારો સમય
પ્રાથર્ના માટે ફાળવી શકો. પછ ફર થી એક બનો. જથેી કર ને
શેતાન તમાર નબળાઈમાં તમારુ પર ક્ષણ ન કર શકે. 6 થોડાક
સમય માટે એકબીજાથી અલગ રહેવાથી અ ુમ ત આપવા માટે
હુ આમ કહુ છુ. તે આજ્ઞા નથી. 7 હુ ઈચ્છુ છુ કે બધાજ લોકો
મારા જવેા હોય. પર ુ દરેક ક્તને દેવ તરફથી કઈક વ શ
કૃપાદાન પ્રાપ્ત થયે ું છે. એક ક્ત પાસે અ ુક કૃપાદાન છે,
તો બીજી ક્ત પાસે બીજુ જ કોઈ કૃપાદાન છે.

8 હવે જે લોકો અ વવા હત છે અને જે વધવાઓ છે, તેઓને
હુ કહુ છુ: તેઓએ માર માફક એકલા રહે ું જ વધારે સારુ
છે. 9 પર ુ જો તેઓ પોતાના શર રને નયંત્રણમાં ન રાખી શકતા
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હોય, તો પછ તેઓએ લગ્ર કર ું જોઈએ. બળવા કરતાં પરણ ું
વધારે સારુ છે.

10 હવે વવા હત લોકોને હુ આ આજ્ઞા આ ું છુ (આ આજ્ઞા
માર ન હ પર ુ પ્ર ુ તરફથી છે.) પત્નીએ તેના પ તને છોડવો
જોઈએ ન હ. 11 પર ુ જો પત્ની તેના પ તને છોડે તો તેણે
ફર થી પરણ ું ન હ. અથવા તેણે તેના પ ત પાસે પાછા જ ું
જોઈએ. પ તએ પણ તેની પત્નીને છૂટાછેડા આપવા ન હ.

12 બીજા બધાજ લોકો માટે હુ આમ કહુ છુ. (પ્ર ુ ન હ, હુ
આ બાબતો કહ ર ો છુ.) ખ્રસ્તમય બનેલા બં ુને એવી પત્ની
હોઈ શકે કે જે વ ા ુ ન હોય. જો તે તેની સાથે રહેવા સંમત
હોય તો તેણે છૂટાછેડા આપવા ન જોઈએ. 13 અને એક ીને
એવો પ ત હોય કે જે વ ા ુ ન હોય પણ તેની પત્ની સાથે
રહેવા સંમત હોય તો પછ તેણે તેને છૂટાછેડા ન આપવા જોઈએ.
14 પ ત જે વ ા ુ નથી તેને તેની પત્ની દ્વારા પ વત્ર બનાવવામાં
આ ો છે. અને પત્ની જે અ વ ા ુ છે તેને તેના પ ત દ્વારા
પ વત્ર બનાવવામાં આવે છે. જો આ સા ું ન હોત, તો તમારાં
બાળકો પ વત્ર ન હોત, પર ુ હવે તમારાં બાળકો પ વત્ર છે.

15 પર ુ એક ક્ત કે જે વ ા ુ નથી તે જો છોડ જવા
ઈચ્છતી હોય તો તેને જવા દો. આ ું ારે બને તો ખ્રસ્તમય
બનેલો ભાઈ કે બહેન ુક્ત છે. દેવે આપણને શાં તમય જીવન
માટે આ ાન આપ્ ુ છે. 16 પત્નીઓ તર કે તમે કદાચ તમારા
પ તનો બચાવ કર શકો; અને પ તઓ, તમે કદાચ તમાર પત્નીનો
બચાવ કર શકો. અત્યારે તો તમે જાણતા નથી કે પછ ું
બનવા ું છે.

દેવે તમને તેડયા છે તે પ્રમાણે જીવો
17 પર ુ દરેક ક્તએ દેવે તેને જે ર ત ું જીવન આપ્ ું છે, તે

ર તે જીવતા રહે ું જોઈએ-એ પ્રકારે કે જે પ્રકારે દેવે ારે તમને
તેડયા ત્યારે તમે હતા. આ નયમ મેં દરેક મંડળ માં બના ો.
18 ારે ક્તને તેડવામાં આવે છે તે સમયે જો તેની ુ ત થઈ



1 ક રથીઓ 7:19 xvi 1 ક રથીઓ 7:29

ગઈ હોય, તો પછ તેણે તેની ુ તમાં પ રવતર્ન કર ું જોઈએ
ન હ. ારે તેડવામાં આવે ત્યારે ક્ત ુ ત વગરનો હોય, તો
પછ તેની ુ ત થવી જોઈએ ન હ. 19 ક્તએ ુ ત કરાવી
છે કે નથી કરાવી તે મહત્વ ું નથી. દેવની આજ્ઞાઓ ું પાલન
મહત્વ ું છે. 20 દરેક ક્તને જે તમાં તેડવામાં આવી હોય
તેમાં જ તે રહે. 21 દેવે ારે તમને તેડયા ત્યારે તમે જો ુલામ
હો, તો તે બાબતની તમે ચતા ન કરો. પર ુ જો તમે ુક્ત
બની શકો, તો ુક્ત બનો. 22 ક્ત કે જનેે પ્ર ુએ ારે
તેડયો, ત્યારે તે ુલામ હતો તે પ્ર ુમાં ુક્ત છે. તે જ પ્રમાણે

ારે તે ક્તને તેડવામાં આ ો ત્યારે તે ુક્ત હતો. હવે
ખ્રસ્તનો સેવક છે. 23 ૂલ્ય આપીને તમને ખર દવામાં આ ા છે
તેથી મ ુષ્યોના ુલામો ન બનો. 24 ભાઈઓ અને બહેનો, દેવથી
નવજીવનમાં તમારામાંના પ્રત્યેકને ારે દેવે તેડયા હતા ત્યારે જે
રસ્તે તમે હતા તે જ ર તે તમાર જીવન પદ્ધ ત ું સાતત્ય જાળવો.

લગ્ર કરવા અંગેના પ્ર ો
25 હવે હુ જે કુવાર ઓ છે તેઓના વષે લખીશ. પ્ર ુ તરફથી

મને આ અંગે કોઈ આજ્ઞા મળ નથી. પર ુ હુ મારો અ ભપ્રાય
આ ું છુ. મારો વ ાસ કરો કારણ કે પ્ર ુની દયા મારા પર છે.
26 આ ુશ્કેલીનો સમય છે. તેથી હુ મા ું છુ કે તમે જવેા છો
એવી જ તમાં રહો તે તમારા માટે સારુ છે. 27 જો તમારે
પત્ની હોય, તો તેનાથી છૂટા થવાનો પ્રયાસ ન કરશો. જો તમે
વવા હત ન હો તો પત્ની શોધવાનો પ્રયાસ ન કરશો. 28 પર ુ
જો તમે લગ્ર કરવાનો નણર્ય કરો, તો તે પાપ નથી. અને જે
કુવાર કદ પરણી જ નથી, તેવી કુવાર માટે લ કર ું તે પાપ
નથી. પર ુ જે લોકો પરણશે તેમને આ જીવનમાં વપ ઓ તો
થવાની જ છે. હુ તમને આ વપ ઓથી ુક્ત કરવા ઈચ્છુ છુ.

29 ભાઈઓ અને બહેનો, હુ સમજુ છુ કે: આપણી પાસે હવે
ઘણો સમય ર ો નથી. તે અત્યારથી શરુ કર ને, જે લોકો પાસે
પત્નીઓ છે તેમણે એ ર તે દેવની સેવામાં તેમનો સમય તીત
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કરવો જોઈએ જાણે તેમને પત્નીઓ છે જ ન હ. 30 લોકો, જે
વષાદગ્રસ્ત છે તેમણે એ ર તે જીવ ું જાણે કે તેમને કોઈ વષાદ
છે જ ન હ. લોકો જે આનં દત છે તેમણે એ ર તે જીવ ું જાણે
તેઓ આનં દત છે જ ન હ. લોકો જે વસ્ ુઓ ખર દે છે તેમણે
એ ર તે જીવ ું જાણે તેમની પાસે ક ું જ નથી. 31 લોકો જે
દનુ્યવી વસ્ ુઓનો ઉપભોગ કરે તેમણે તે ર તે જીવ ું જાણે તે
વસ્ ુઓ ું તેમને કોઈ મહત્વ જ નથી. તમારે આ ર તે જીવ ું,
કારણ કે આ જગત જે ર તે અત્યારે છે તે ૂબ ઝડપથી ચાલ્ ું
જવા ું છે.

32 તમે ચતામાથી ુક્ત થાવ તે ું હુ ઈચ્છુ છુ. જે માણસ
વવા હત નથી તે પ્ર ુના કાયર્માં સ્ત છે. તે પ્ર ુને પ્રસ
કરવાનો પ્રયાસ કર ર ો છે. 33 પર ુ જે માણસ વવા હત
છે, તે દનુ્યવી બાબતોમાં સંકળાયેલો છે. તે પોતાની પત્નીને
ુશ કરવાનો પ્રયત્ન કર ર ો છે. 34 તેણે તે બે વસ્ ુઓ વષે
વચાર ું જોઈએ. પત્નીને ુશ કરવી અને પ્ર ુને પ્રસ કરવા.
જે ી અ વવા હત છે અથવા તો એ કન્યા કે જણેે કદ લ
ક ુર્ જ નથી, તે પ્ર ુના કાયર્માં સ્ત છે. તે હે ુ ૂવર્ક તે શર ર
તથા આત્મામાં પ વત્ર થવા માગે છે. પર ુ પરણેલી ી દનુ્યવી
બાબતોમાં સ્ત છે. તે પોતાના પ તને ુશ કરવાનો પ્રયત્ન કર
રહ છે. 35 તમને મદદ કરવાના હે ુથી આ બાબતો હુ કહ ર ો
છુ. હુ તમને સીમાબદ્ધ કરવા નથી માગતો. પર ુ તમે યોગ્ય
ર તે જીવન જીવો તેમ હુ ઈચ્છુ છુ. અને તમે બીજી કોઈ દનુ્યવી
બાબતમાં સમય ન કયાર્ સવાય તમાર સં ૂણર્ જાતને પ્ર ુને
સમ પત કર દો એમ હુ ઈચ્છુ છુ.

36 જો કોઈ માણસ એમ વચારે કે તે તેની કુવાર ુત્રી કે
જણેે લ કરવા માટેનો ઉ મ સમય લગભગ પસાર કર દ ધો
છે, તેની તરફનો તેનો વહાર યોગ્ય નથી તો તે વચાર કર શકે
કે લ આવશ્યક છે. તે જે ઈચ્છે તે ું તેણે કર ું જોઈએ. તેણે
તેઓને પરણવા દેવા જોઈએ. તે પાપ નથી. 37 પર ુ બીજી
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ક્ત તેના વચારમાં વ ુ મ મ હોઈ શકે. લ માટેની કોઈ
જરુર નથી, તેથી તે જે કરવા ઈચ્છે તેના માટે તે ુક્ત છે. જો
આ ક્તએ તેના હૃદયમાં તેની કુમા રકાને અ વવા હત રાખવાનો
નણર્ય કય હોય તો તે સારુ કર રહ છે. 38 તેથી ક્ત કે
જે તેની કુમા રકાને લ માટે સોંપે છે તે યોગ્ય જ કરે છે, અને

ક્ત કે જે તેની કુમા રકાને લ માટે સોંપતો નથી તે વધારે
યોગ્ય કાયર્ કરે છે.

39 ીએ ાં ુધી તેનો પ ત જી વત હોય ત્યાં ુધી તેણે
તેના પ ત સાથે રહે ું જોઈએ. પર ુ જો પ ત ૃત્ ુ પામે તો
પત્ની ઈચ્છે તો તે ી કોઈ પણ માણસને પરણવા માટે સ્વતંત્ર
છે. પર ુ તેણે પ્ર ુમાં લ કર ું જોઈએ. 40 જો તે ી ફર થી
લ ન કરે તો તે વ ુ પ્રસ રહેશ.ે આ મારો અ ભપ્રાય છે,
અને હુ મા ું છુ કે મારામાં દેવના આત્માનો નવાસ છે.

8
ૂ તઓને ધરેલા નૈંવેદ વષે

1 હવે હુ ૂ તઓને ઘરેલા નૈંવેદ વષે લખીશ આપણે જાણીએ
છ એ કે, “આપણા બધા પાસે જ્ઞાન છે.” “જ્ઞાન” તમને
અ ભમાનથી ચક ૂર કર દે છે. પર ુ તમારો પ્રેમ બીજાને
શ ક્તશાળ બનાવવામાં મદદકતાર્ છે. 2 ક્ત જે માને છે કે તે
કઈક જાણે છે તે તેણે ખરેખર જે ર તે જાણ ું જોઈએ તેમા ું
ક ું જ જાણતો નથી. 3 પર ુ જે ક્ત દેવને પ્રેમ કરે છે તેને
દેવ ઓળખે છે.

4 તેથી હુ ૂ તઓના નૈંવેદ ખાવા અંગે આમ કહેવા મા ું છુ:
આપણે જાણીએ છ એ કે ૂ ત જે ું ખરેખર આ જગતમાં કોઈ
અ સ્તત્વ નથી. આપણે એ પણ જાણીએ છ એ કે દેવ ફક્ત
એકજ છે. 5 જો લોકો જનેે દેવો કહે છે તેવી ઘણી વસ્ ુઓ
ૃથ્વી પર અને આકાશમાં હોય, તો તે ું કોઈ મહત્વ નથી. (અને

ઘણી વસ્ ુઓ એવી છે કે જનેે લોકો “દેવો” અને “પ્ર ુ” તર કે
સંબોધન કરે છે.) 6 પર ુ આપણા માટે તો ફક્ત એકજ દેવ છે.
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તે આપણો પતા છે. દરેક વસ્ ુઓ ું સજન તેનાથી થ ું છે અને
આપણે તેના માટે જ જી વત છ એ. અને પ્ર ુ તો ફક્ત એક
જ છે. તે ઈ ુ ખ્રસ્ત છે. દરેક વસ્ ુઓ ું સજન તેના દ્વારા થ ું
છે, અને તેના દ્વારા જ આપણને પણ જીવન પ્રાપ્ત થ ું છે.

7 પર ુ બધા લોકો આ બાબત જાણતા નથી. છતાં ત્યાં
કેટલાએક લોકો છે જઓેને ૂ ત ૂજા કરવાની આદત પડલેી હતી.
તેથી ારે તે લોકો નૈંવેદ ખાય છે ત્યારે તેઓ હજુ પણ એમ
જ માને છે કે તે ૂ તઓને છે. તેઓ મનમાં સ્પ નથી કે આ
નૈવેદ ખાવો યોગ્ય છે. તેથી ારે તેઓ તે ખાય છે, ત્યારે
તેઓ અપરાધભાવ અ ુભવે છે. 8 પર ુ ખોરાકથી આપણે દેવની
સમીપ ન હ પહોંચીએ ને ખાવાનો ઈન્કાર કરવાથી દેવને આપણે
ઓછા પ્રસ કરતા નથી. તે ખાવાથી આપણે વધારે સારા બની
જતા પણ નથી.

9 પર ુ તમાર છૂટ અંગે સાવધ રહો. તમાર છૂટ જે લોકો
તેમનાં વ ાસમાં નબર્ળ છે તેવા લોકોને પાપના પતનમાં દોરવા
જોઈએ ન હ. 10 તમાર પાસે સમજશ ક્ત છે, તેથી ૂ તના
મં દરમાં તમે છૂટથી ખાઈ શકાય એમ વચારો પણ જે ક્ત
વ ાસમાં નબર્ળ છે તે તમને ત્યાં ખાતા જુએ તો તે કાયર્ તેને
પણ ૂ તઓના નૈવેદમાં બ લ ું માંસ ખાવા માટે પ્રોત્સા હત કરશે.
પર ુ ખરેખર તે માને છે કે તે અ ુ ચત છે. 11 તેથી આ નબર્ળ
ભાઈ તમારા જ્ઞાનને કારણે નાશ પામ.ે અને ખ્રસ્ત તો આ ભાઈ
માટે જ ૃત્ ુ પામેલો. 12 ારે તમે ખ્રસ્તમાં ભાઈઓ અને
બહેનોની વરૂદ્ધ આ પ્રકાર ું પાપ કરો છો, અને જે બાબતોને
તેઓ અ ુ ચત ગણે છે તે કરવા તમે તેમને પ્રેરો છો જનેાથી
તેઓને આધાત લાગે છે. તો તમે આ ર તે ખ્રસ્તની વરૂદ્ધ પાપ
કરો છો. 13 જથેી જે આહાર હુ ગ્રહણ કરુ છુ જનેા દ્વારા મારો
ભાઈ પાપ કરવા પ્રેરાય છે, તે પછ ફર ારેય હુ માંસ ન હ
ખાઉં. હુ માંસ ખાવા ું બંધ કર દઈશ, જથેી હુ મારા ભાઈને
પાપ કરવા ન પ્રેર શકુ.
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9
1 હુ સ્વતંત્ર માનવ છુ! હુ પ્રે રત છુ! મેં આપણા પ્ર ુ

ઈ ુનાં દશર્ન કયાર્ છે. પ્ર ુ પરત્વેના મારા કાયર્માં તમે લોકો એક
ઉદાહરણ છો. 2 બીજા લોકો મને પ્રે રત તર કે કદાચ ન સ્વીકારે,
પર ુ તમે તો ન તરૂપે મને પ્રે રત તર કે સ્વીકારો છો. પ્ર ુમાં
હુ પ્રે રત છુ તે ું તમે લોકો પ્રમાણ છો.

3 કેટલાએક લોકો માર ૂલવણી કરવા માગે છે. તેથી તેઓને
હુ આ ઉ ર પાઠ ું છુ: 4 આપણને ખાવા-પીવાનો અ ધકાર
છે. ું નથી? 5 યાત્રા દરમ્યાન વ ાસી પત્નીને આપણી સાથે
લાવવાનો આપણને અ ધકાર છે. ું નથી? બીજા પ્રે રતો, અને
પ્ર ુના ભાઈઓ અને કેફા બધા જ આમ કરે છે. 6 બાનાર્બાસ
અને હુ જ ફક્ત એવા છ એ કે જમેણે આજી વકા કમાવા માટે
ક ુંક કામ કર ું પડ.ે 7 કોઈ પણ સૈ નક લશ્કરમાં તેની સેવા માટે
તેનો પોતાનો પગાર તે પોતે ૂકવતો નથી. કોઈ પણ ક્ત કદ
દ્રાક્ષના બગીચા લગાવી તેમાંથી થોડ ઘણી દ્રાક્ષ પોતે ને ખાય
તેમ બન ું નથી. કોઈ પણ ક્ત ટોળાંની સંભાળ રાખે ને થોડુ
દૂધ ન પીએ તેમ બન ું નથી.

8 ફક્ત મ ુષ્યો જ આમ વચારે છે તેમ નથી. દેવ ું નયમશા
પણ આ જ બાબત કહે છે. 9 હા, ૂસાના નયમશા માં તે
લખે ું છે કે: “ ારે પગરમાં અનાજને છૂટુ પાડવા માટે બળદનો
ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે તે ું મોઢૂ બાંધી દઈને તેને અનાજ
ખાતા ન અટકાવો.”✡ ારે દેવે આમ ક ું, ત્યારે તે ું માત્ર
બળદનો જ વચાર કરતો હતો? ના. 10 તે ખરેખર આપણા
વષે વચાર કરતો હતો. હા, તે શા આપણા માટે લખા ું છે.
ક્ત કે જે ખેડે છે અને ક્ત કે જે અનાજને છૂટુ પાડે છે

તે તેમની મહેનત માટે તેમણે બદલાની આશા રાખવી જોઈએ.
11 અમે તમારામાં આધ્યા ત્મક બીજ ું પ્રત્યારોપણ ક ુર્ છે. અને
તેથી આ જીવન માટે અમે થોડ ક વસ્ ુનો પાક લણી શક એ.
✡ 9:9: ઉલ્લેખઃ ુન. 25:4
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આ કઈ વધારે પડતી માગણી નથી. 12 બીજા લોકોને તમાર
પાસેથી વસ્ ુઓ મેળવવાનો હ છે. તે અમને પણ જરુરથી
આ હ છે. પર ુ અમે આ અ ધકારનો ઉપયોગ કરતા નથી.
ના, અમે અમાર જાતે બ ું સહન કર એ છે કે જથેી કોઈને
પણ ખ્રસ્તની ુવાતાર્ને અ ુસરવામાં વધ્નરુપ ન બનીએ. 13 તમે
ખરેખર જાણો છો કે જે લોકો મં દરમાં કામ કરે છે તેઓ તેઓને
આહાર મં દરમાંથી મેળવે છે. અને જઓે વેદ સમક્ષ સેવા કરે
છે, તેઓ વેદ ને ઘરાવેલા નૈવેદનો અંશ મેળવે છે. 14 જે લોકો
ુવાતાર્ પ્રગટ કરે છે, તેઓને માટે પણ આમ જ છે. પ્ર ુનો

આદેશ છે કે જે લોકો ુવાતાર્ પ્રગટ કરે છે, તેઓને જીવન નવાર્હ
તેઓના આ કાયર્ થક થવો જોઈએ.

15 પર ુ આમાના કોઈ પણ અ ધકારનો મેં ઉપયોગ કય નથી
અને આ વસ્ ુ મેળવવાનો હુ કોઈ પ્રયત્ન પણ કરતો નથી. તમને
લખવાનો મારો આ હે ુ નથી. મને અ ભમાન કરવા ું કારણ
છ નવી લેવામાં આવે તેના કરતા તો હુ ૃત્ ુને પસંદ કર શ.
16 ુવાતાર્ પ્રગટ કરવી તે મારા અ ભમાન ું કારણ નથી ુવાતાર્
પ્રગટ કરવી એ તો માર ફરજ છે – એ મારે કર ું જ જોઈએ.
જો હુ ુવાતાર્ પ્રગટ ન કરુ તો એ મારા માટે ઘણું અ ુ ચત
હશ.ે 17 જો માર પોતાની પસંદગીથી હુ ુવાતાર્ પ્રગટ કરુ તો
હુ ુરસ્કારને પાત્ર છુ. પર ુ માર પાસે કોઈ વકલ્પ નથી. મારે
ુવાતાર્ પ્રગટ કરવી જ જોઈએ. મને સોંપવામાં આવેલી ફરજ

માત્ર હુ બજા ું છુ. 18 તો મને ો ુરસ્કાર મળે છે? મારો
ુરસ્કાર આ છે: કે ારે હુ ુવાતાર્ આ ું છુ, હુ વના ૂલ્ય

આ ું છુ. અને આ ર તે વળતર મેળવવાના મારા અ ધકારનો હુ
ઉપયોગ કરતો નથી કે જે ુવાતાર્નો ઉપદેશ આપવા માટે મને
આપવામાં આ ો છે.

19 હુ સ્વતંત્ર છુ. હુ કોઈ ક્તને આ ધન નથી. પર ુ મેં
માર જાતને બધાની ુલામ બનાવી છે. હુ આમ જટેલા બની શકે
તેટલા વધારે લોકોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે કરુ છુ. 20 હુ યહૂ દઓ
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સાથે યહૂ દ જવેો થયો છુ. યહૂ દઓનો ઉદ્ધાર કરવા હુ આમ
કરુ છુ. હુ માર જાતે નયમને આધીન નથી. પર ુ એ લોકો કે
જઓે નયમને આ ધન છે, પણ તેઓ માટે હુ એક કે જે નયમને
આ ધન છે તેના જવેો હુ બન્યો. 21 જે લોકો નયમ વગરના છે
તેઓને માટે હુ જે નયમ વગરના છે તેવો હુ બન્યો છુ. હુ આમ
નયમ વગરના લોકોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે કહુ છુ. (પર ુ ખરેખર,
હુ દેવના નયમ વગરનો નથી – હુ ખ્રસ્તના નયમને આ ધન છુ.)
22 જે લોકો નબર્ળ છે, તેઓ પ્રત્યે હુ નબર્ળ બ ું છુ, કે જથેી
હુ તેઓના ઉદ્ધાર માટે મદદ કર શકુ. હુ સવર્ લોકો માટે બ ું જ
બન્યો છુ. મેં આમ ક ુર્ કે જથેી દરેક સંભ વત ર તે હુ લોકોનો
ઉદ્ધાર કર શકુ. 23 મેં આ બધી વસ્ ુઓ ુવાતાર્ને કારણે કર .
મેં આ બધી વસ્ ુઓ કર છે કે જથેી ુવાતાર્ના આશીવાર્દનો હુ
સહભાગી થઈ શકુ.

24 તમે જાણો છો કે દરેક દોડનાર સ્પધાર્માં દોડે છે, પર ુ માત્ર
એકજ દોડનાર ુરસ્કૃત થાય છે. તેથી તે ર તે દોડો. વજયી
થવા દોડો! 25 બધાજ લોકો જે રમતમાં હ રફાઈ કરે છે તે લોકો
સખત તાલીમનો ઉપયોગ કરે છે. તેઓ આમ કરે કે જથેી તેઓ
ુગટ મેળવવા વજયી થાય. તે ુગટ દનુ્યવી વસ્ ુ છે કે જે

અલ્પ સમય માટે ટક રહે છે. પર ુ આપણો ુગટ અ વનાશી
છે. 26 તેથી હુ એવી ક્તની જમે દોડુ છુ કે જનેી સામે એક
લ ય છે. હુ એવા ુ ાબાજની જમે લડુ છુ જે કોઈક વસ્ ુ
પર પ્રહાર કરે છે, માત્ર હવામાં નથી મારતો. 27 એ મારુ પોતા ું
શર ર છે જનેા પર હુ પ્રહાર કરુ છુ. હુ તેને મારુ ુલામ બના ું
છુ. હુ આમ કરુ છુ કે જથેી લોકોને ઉપદેશ આપ્યા પછ માર
ઉપેક્ષા ન થાય.

10
યહૂ દઓ જવેા ન બનો
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1 ભાઈઓ અને બહેનો, આપણા ૂવર્જો કે જે ૂસાને અ ુસરેલા
તેઓને સાથે ું બન્ ું હ ુ,ં તે તમે જાણો તેમ હુ ઈચ્છુ છુ. તેઓ
બધા એક વાદળ નીચે હતા અને તેઓ દ રયો પસાર કર ગયા.
2 ૂસામાં તે બધાજ લોકો વાદળ અને દ રયામાં બા પ્તસ્મા પામ્યા
હતા. 3 તેઓ બધાએ એ જ આ ત્મક અ ખા ું હ ું. 4 તેઓ
બધાએ એક સમાન આ ત્મક પીણું પી ું હ ુ.ં તેઓએ તેઓની
સાથે રહેલા આ ત્મક ખડકમાંથી પીણું પી ું હ ુ.ં તે ખડક ખ્રસ્ત
હતો. 5 પર ુ દેવ મોટા ભાગના લોકોથી સં ુ ન હતો. તેઓને
રણપ્રદેશમાં માર નાખવામાં આ ા.

6 આ બાબતો જે બની તે આપણા માટે ઉદાહરણરૂપ છે.
આ ઉદાહરણોએ આપણને પેલા લોકોની જમે દુ કામો કરવાની
ઈચ્છામાંથી રોકવા જોઈએ, જે તે લોકોએ કયાર્. 7 ૂ તઓની
ઉપાસના ન કરશો જમે પેલા લોકોએ કરેલી. એ ું શા લેખમાં
લખે ું છે કે: “લોકો ખાવા-પીવા માટે નીચે બેઠા. લોકો ૃત્ય
માટે ઊભા થયા.”✡ 8 આપણે ભચારના પાપો જે તેમાંના
કેટલાએક લોકોએ કયાર્ તે ન હ કરવા જોઈએ. તેઓના પાપોને
કારણે એક જ દવસમાં તેઓમાંના 23,000 લોકો ૃત્ ુ પામ્યા.
9 તેઓમાંના કેટલાએકે જમે ક ુર્ તેમ આપણે પ્ર ુ ું પર ક્ષણ ન
કર ું જોઈએ. તેઓ સપ દ્વારા ૃત્ ુ પામ્યા કારણ કે તેઓએ
પ્ર ુ ું પર ક્ષણ ક ુર્ હ ું. 10 અને તેઓમાંના કેટલાએક લોકોએ
ફ રયાદ કરેલી તેમ ન કરો. તે લોકોને જે વનાશકતાર્ છે એવા
દૂત દ્વારા તેમને માર નાખવામાં આવેલા હતા.

11 જે ઘટનાઓ પેલા લોકો સાથે ઘટ હતી તે ઉદાહરણરુપ છે.
અને તે બાબતો આપણા માટે ચેતવણીરૂપે લખાઈ હતી. આપણે
એવા સમયગાળામાં અત્યારે રહ એ છ એ કે ારે ૂતકાળના
દરેક ઈ તહાસની સમા પ્તને આરે આવી પહોંચ્ચા છે. 12 તેથી
જે ક્ત માને છે કે તે ર ઊભો રહ શકે છે તેણે નીચે
પડ ન જવાય તેની સંભાળ રાખવી જોઈએ. 13 બધા લોકો પર
જે પર ક્ષણ આવે છે તે જ પર ક્ષણો તમારા પર પણ આવે છે.
✡ 10:7: ઉલ્લેખઃ ન. 32:6
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પર ુ તમે દેવમાં ભરોસો રાખી શકો છો. તમાર સહનશ ક્તની
સીમા બહાર તે તમને વધારે પર ક્ષણમાં પડવા દેશે ન હ. પર ુ

ારે તમે પર ક્ષણમાં પડો, ત્યારે તે પર ક્ષણમાંથી છટકવા માટેનો
રસ્તો પણ દેવ જ તમને બતાવશ,ે તેથી તમે સહન કર શકો.

14 તેથી મારા પ્રય મત્રો, ૂ ત ૂજાથી દૂર રહો. 15 તમે
ુ દ્ધશાળ લોકો છો એમ માનીને હુ તમાર સાથે વાતચીત કર

ર ો છુ; હુ જે કઈ કહ ર ો છુ તે તમે તમાર જાતે જ ૂલવો.
16 આશીવાર્દનો પ્યાલો કે જનેે માટે આપણે આભાર છ એ, તે
ખ્રસ્તના રક્તના સહભાગી થવા માટે છે, ખરુને? અને રોટલી કે
જે આપણે તોડ એ છે તે ખ્રસ્તના શર રના સહભાગી થવા માટે
છે, ખરુને? 17 રોટલીનો ત્યાં એક જ ટુકડો છે, અને આપણે
ઘણા માણસો છ એ. પર ુ આપણે બધા તે એક રોટલીના ટુકડાને
વહેંચીએ છ એ. તેથી ખરેખર તો આપણે એક શર ર જ છ એ.

18 ઈસ્રાએલના લોકો વષે વચાર કરો. એ લોકો કે જે વેદ
પર ચડાવેલા યજ્ઞાપર્ણો ખાય છે. તેઓ વેદ ના ભાગીદાર છે, ું
તેઓ આમ નથી કરતા? 19 હુ એમ કહેવા નથી માગતો કે ૂ તને
ચડાવે ું નૈવેદ કોઈ મહત્વની વસ્ ુ છે અને ૂ ત કઈક છે એ ું
તો હુ જરાપણ કહેવા નથી માગતો. ના! 20 પર ુ હુ કહુ છુ કે
ૂ તને લોકો જે વસ્ ુઓ ું બ લદાન ચડાવે છે તે તો ૂત પશાચોને

ચડાવે ું બ લદાન છે, ન હ કે દેવન,ે અને ૂત પશાચો સાથે કોઈ
પણ બાબતમાં તમાર ભાગીદાર હુ ઈચ્છતો નથી. 21 તમે પ્ર ુના
પ્યાલા સાથે ૂત પશાચોનો પ્યાલો પી શક્તા નથી. તમે પ્ર ુના
તેમ જ ૂત પશાચોના મેજના સહભાગી થઈ શકો ન હ. 22 ું
આપણે પ્ર ુને ઈષ્યાર્ ુ બનાવવા માગીએ છ એ? ું આપણે
તેનાથી વ ુ જોરાવર છ એ? ના!

દેવના મ હમા માટે તમાર સ્વતંત્રતાનો ઉપયોગ કરો
23 હા, “બધી જ વસ્ ુઓ મંજૂર છે.” પણ બધી જ વસ્ ુઓ

સાર નથી. હા. “બધી જ વસ્ ુની પરવાનગી છે.” પર ુ કેટલીક
વસ્ ુઓ બીજાઓને વધારે શ ક્તશાળ બનવામાં ઉપયોગી થતી
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નથી. 24 કોઈ પણ ક્તએ માત્ર તેની જાતને જ મદદરુપ થાય
તે ું કરવાનો પ્રયાસ ન કરવો જોઈએ. અન્યને મદદરુપ થાય તે ું
કરવાનો તેણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

25 જે કઈ બજારમાં માંસ વેચા ું હોય તે પ્રેર ુ દ્ધથી આત્મા
કહે કે તે તમારે ખાવાને યોગ્ય હોય તો કોઈ પણ પ્ર તે માંસ
વષે ૂછયા વના ખાઓ. 26 તમે તે ખાઈ શકો કારણ કે, “ ૃથ્વી
અને ૃથ્વીની અંદરની દરેક વસ્ ુ પ્ર ુની છે.”✡

27 ક્ત કે જે વ ાસી નથી તે તમને તેની સાથે જમવા ું
આમંત્રણ આપ.ે જો તમે જવા ઈચ્છતા હો તો તમાર આગળ
જે કઈ ૂકવામાં આવે તે તમે જમો. તમારા મતે અ ુક વસ્ ુ
ખાવી યોગ્ય છે તે દશાર્વવા પ્ર ો ન ૂછો. 28 પર ુ એક ક્ત
જો તમને કહે, “કે આ ખોરાક ૂ તને ઘરવામાં આવેલો હતો.”
તો તે ખોરાક ખાશો ન હ. તે ખાશો ન હ. શા માટે? કારણ
કે તમને જે ક્તએ ક ું તેના વ ાસને તમે આંચ પહોંચાડવા
નથી માગતા. અને તે જ સમયે, લોકો માને છે કે અપર્ણ કરે ું
ખા ું તે ખોટુ છે. 29 હુ એમ નથી કહેતો કે તમારા મતે તે ખોટુ
છે. પર ુ અન્ય ક્ત માને છે કે તે ખોટુ છે. આ એક જ
કારણે હુ તે માંસ ન ખાઉ. માર પોતાની સ્વતંત્રતા અન્ય ક્ત
વચારે તે ર તે ૂલવાવી ન જોઈએ. 30 હુ ક્ષણી થઈને ભોજન
જ ું છુ. અને તેથી જે વસ્ ુ માટે હુ દેવનો ક્ષણી છુ તેના માટે
હુ ટ કાને પાત્ર થવા નથી માગતો.

31 તેથી તમે ખાઓ કે તમે પીવો કે તમે જે કઈ કરો, તે દેવના
મ હમા માટે કરો. 32 એ ું કઈ પણ ન કરો કે જે બીજા લોકોને
અ ન કરવા માટે પ્રેરે-યહૂ દઓ, ગ્રીકો અથવા દેવની મંડળ ઓ.
33 હુ તેમ જ કરુ છુ. હુ પ્રત્યેક ક્તને દરેક ર તે પ્રસ
કરવાનો પ્રયત્ન કરુ છુ. જે મારા માટે સારુ છે તે કરવાનો પ્રયત્ન
નથી કરતો. હુ મોટા ભાગના લોકો માટે જે સારુ છે તે કરવાનો
પ્રયત્ન કરુ છુ, કે જથેી તેમ ું તારણ થાય.
✡ 10:26: ઉલ્લેખઃ ગી.શા. 24:1; 50:12, 89:11
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11
1 જમે હુ ખ્રસ્તના ન ૂનાને અ ુસરુ છુ તેમ તમે મને અ ુસરો.

સ ાને આધીન રહે ું
2 દરેક બાબતોમાં તમે મને યાદ કરો છો તેથી હુ તમારાં વખાણ

કરુ છુ. જે શક્ષણ મેં તમને આપ્ ું છે તેને તમે ુસ્તતાથી
અ ુસરો છો. 3 પર ુ તમે આ જાણો એમ હુ ઈચ્છુ છુ: દરેક
ુરુષ ું શર ખ્રસ્ત છે. અને ી ું શર ુરુષ છે. અને ખ્રસ્ત ું
શર દેવ છે.
4 કોઈ પણ ુરુષ દેવ તરફથી પ્રબોધ* કરતાં કે પ્રાથર્ના કરતી

વખતે મા ું ઢાંકે ું રાખે તો તે પોતાના માથા ું અપમાન કરે છે.
5 અને જે કોઈ પણ ી ઉઘાડા માથે દેવની પ્રાથર્ના કે પ્રબોધ
કરતી હોય તો તેના માથા ું અપમાન કરે છે. તેણે મા ુ ઢાંકે ું
રાખ ું જોઈએ. જો તે તે ું મા ુ ઢાંકતી નથી તો તે ી પેલી

ી જવેી જ છે જણેે પોતાના કેશ કપાવી ના ા હોય. 6 જો
કોઈ ી પોતા ું મસ્તક ઢાંકતી ન હોય તો તેણે પોતાના માથાનાં
બધાંજ વાળ કપાવી નાખવા જોઈએ. પર ુ ી માટે વાળ
કપાવવા અને મા ુ ુંડાવ ું શરમજનક હોય, તો પછ તેણે તે ું
મસ્તક ઢાંક ું જોઈએ.

7 પર ુ ુરુષે તે ું મા ુ ન ઢાક ું જોઈએ. શા માટે? કારણ
કે તે દેવનો મ હમા છે અને તેને દેવ જવેો બનાવવામાં આ ો
છે. પર ુ ી ુરુષનો મ હમા છે. 8 ુરુષ ીમાંથી આ ો
નથી, પર ુ ી ુરુષમાંથી આવી છે. 9 અને ુરુષને ી
માટે ન હ, પર ુ ીને ુરુષ માટે બનાવવામાં આવી. 10 તેથી

ીએ પોતાની આધીનતા દશાર્વવા માટે પોતા ું મા ુ ઢાંકે ું રાખ ું
જોઈએ. દૂતોને કારણે પણ તેણે આમ કર ું જોઈએ.

11 પર ુ પ્ર ુમાં તો ી ુરુષ માટે, અને ુરુષ ી માટે
મહત્વ ૂણર્ છે. 12 આ સત્ય છે કારણ કે ી ુરુષમાંથી

* 11:4: પ્રબોધ દેવથી બોલ ું કે શીખવ ુ.ં
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ઉદભવી પણ ુરુષ ીમાંથી જન્મ્યો. ખરેખર, દરેક દેવમાંથી
ઉદભ ા છે.

13 તમારા પોતાના માટે નણર્ય કરો: માથા પર ક ું પણ ઢાં ા
વગર ી દેવની પ્રાથર્ના કરે તે ું યોગ્ય છે? 14 કુદરત પોતે તમને
શીખવે છે કે લાંબા દેશ ુરુષ માટે શોભાસ્પદ નથી. 15 પર ુ
લાંખા કેશ ી માટે માનદાયક છે. તેના મસ્તકને ઢાંકવા માટે

ીને લાંબા કેશ આપવામાં આ ા છે. 16 કેટલાએક લોકો હજુ
પણ આ બાબત અંગે દલીલ કરવા ઈચ્છે છે. પર ુ અમે કે દેવની
મંડળ ઓ આ લોકો જે કર ર ા છે તેને સ્વીકારતા નથી.

પ્ર ુ ભોજન
17 જે બાબતો વષે હવે હુ જે કહ ર ો છુ તેમાં હુ તમાર

પ્રશંસા કરતો નથી. તમાર સભાઓ તમને મદદકતાર્ બનવાને બદલે
તમને ુકસાનકતાર્ બને છે. 18 પ્રથમ તો હુ સાંભ ું છુ કે ારે
તમે મંડળ માં એકઠા થાઓ ત્યારે તમારામાં ભાગલા પડલેા હોય
છે. આમાંથી કેટલીક બાબતોને હુ મા ું છુ. 19 તમારામાં મતભેદ
હોય તે જરુર પણ છે. જથેી કર ને ખરેખર તમે જે કર ર ા
છો તે સ્પ થઈ શકે.

20 ારે તમે બધા જ ભેગા થાવ, ત્યારે તમે વાસ્તવમાં આ ું
સા ું પ્ર ુ ું ભોજન† ખાતાં નથી. 21 શાથી? કારણ કે તમે

ારે ભોજન ખાવા બેસો છો તો તમે બીજાની પ્ર તક્ષા કરતા જ
નથી. કેટલાએક લોકો ૂર ું ખાવા કે પીવા માટે મેળવી શકતા
નથી, તે કેટલાએક લોકો વધારે મેળવે છે તો તે છાટકા બને છે.
22 તમે તમારા પોતાના ઘરોમાં પણ ખાઈ-પી શકો છો! એમ
લાગે છે કે તમે એમ માનો છો કે દેવની મંડળ મહત્વ ૂણર્ છે જ
ન હ. જે લોકો દ રદ્ર છે તેમને તમે શરમમાં નાખો છો. મારે
તમને ું કહે ું? ું મારે આમ કરવા માટે તમાર પ્રશંસા કરવી?
હુ તમાર પ્રશંસા કરતો નથી.

† 11:20: પ્ર ુ ભોજન ઇ ુએ તેના શષ્યોને ખાસ ભોજન તેની યાદગીર ને સારુ
ખાવાને ક ું. .ૂ 22:14-20.
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23 જે ઉપદેશ મેં પ્ર ુ પાસેથી પ્રાપ્ત કય છે, તે જ ઉપદેશ મેં
તમને આપ્યો છે: જે રાત્રે પ્ર ુ ઈ ુને માર નાખવા માટે સોંપવામાં
આ ો, ત્યારે તેણે રોટલી લીધી 24 અને તેના માટે સ્ ુ ત કર .
પછ તેણે રોટલીના ભાગ પાડ્યા અને ક ું કે, “આ મારુ શર ર
છે; તે તમારા માટે છે. મને યાદ કરવા માટે એમ કરો.” 25 તે
જ ર ત,ે જમી લીધા પછ , ઈ ુએ દ્રાક્ષારસનો પ્યાલો લીધો.
ઈ ુએ ક ું કે, “આ દ્રાક્ષારસ દેવનો તેના લોકો તરફનો નવો
કરાર પ્ર ા પત કરે છે. આ નવા કરારનો મારા રક્ત વડે પ્રારભ
થાય છે. ારે તમે તેને પીઓ ત્યારેં મને યાદ કરો.” 26 દરેક
વખતે ારે તમે આ રોટલી ખાવ અને આ પ્યાલામાંથી પીઓ
ત્યારે પ્ર ુ ું ુનરાગમન થાય ત્યાં ુધી તેના ૃત્ ુનો પ્રચાર કરો.

27 જો કોઈ ક્ત અયોગ્ય ર તે રોટલી ખાય કે પ્ર ુનો પ્યાલો
પીએ તો તે ક્ત પ્ર ુના શર ર અને રક્તની વરુદ્ધ પાપ કરે છે.
28 દરેક ક્તએ રોટલી ખાતા અને પ્યાલો પીતા પહેલા પોતા ું
અંતઃકરણ તપાસ ું જોઈએ. 29 જો ક્ત શર રને ઓળ ા
વગર રોટલી ખાય છે અથવા પીએ છે, તો તે ક્તને ખાધાથી
તથા પીધાથી દો ષત ઠરાવવામાં આવે છે. 30 તેથી જ તમારા
જૂથમાં ઘણા બધા બમાર અને અશક્ત છે. અને ઘણા બધા
મરણને શરણ થયા છે. 31 પર ુ જો આપણે આપણી જાતને
ૂલવીએ, તો દેવ આપણો ન્યાય કરશે ન હ. 32 પર ુ ારે પ્ર ુ

આપણને ૂલવે છે, ત્યારે તે આપણને સાચો માગર્ બતાવવા સજા
કરે છે. જગતના અન્ય લોકો સાથે આપણને દો ષત ઠરાવવામાં
ન આવે તેથી તે આમ કરે છે.

33 તેથી, મારા ભાઈઓ અને બહેનો, ારે તમે ભોજન માટે
મળો ત્યારે તમે એકબીજાની રાહ જુઓ. 34 જો કોઈ ક્ત
અ તશય ૂખી થઈ જાય, તો તેણે તેના ઘરે જમી લે ું જોઈએ.
દેવનો ન્યાય તમારા એક સાથે મળવા પર ન તોળાય તેથી આ
કરો. ારે હુ આ ું ત્યારે બીજી બાબતો અંગે તમારે ું કર ું
તે તમને જણાવીશ.

12
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પ વત્ર આત્માનાં દાનો
1 હવે ભાઈઓ અને બહેનો, તમાર પાસે આ ત્મક દાનો અંગે

સમજ હોય તેમ હુ ઈચ્છુ છુ. 2 તમે વ ા ુ બન્યા તે પહેલાં
તમે જે જીવનજીવતા હતા તેને યાદ કરો. તમે તમાર જાતને
પ્રભા વત થવા દઈને તમે ૂ ત ૂજા તરફ દોરવાઈ ગયા હતા. તે
વસ્ ુઓની ૂજા કે જનેામાં કોઈ જીવન હો ું નથી. 3 તેથી હુ
તમને કહુ છુ કે દેવના આત્માની મદદ વડે બોલનાર ક્ત ઈ ુને
શાપપાત્ર કહેતો નથી; અને કોઈ પણ ક્ત પ વત્ર આત્માની
મદદ વગર એમ ન કહ શકે કે, “ઈ ુ જ પ્ર ુ છે.”

4 આ ત્મક કૃપાદાનો વ વધ પ્રકારના હોય છે, પર ુ તે બધા
એક જ આત્મા તરફથી પ્રાપ્ત થયેલા છે. 5 સેવાકાયર્ના વ વધ
માગ છે, પર ુ આ બધાજ માગ એ જ પ્ર ુ પાસેથી મેળવેલા
છે. દેવ લોકોમાં વ વધ પ્રકારે કાય કરે છે, પર ુ આ દરેક પ્રકારો
તો એક જ પ્ર ુ તરફથી મેળવેલા છે. 6 અને દેવ વ વધ પ્રકારે
લોકોમાં કામ કરે છે, પર ુ આ બધી જ ર તો એ એક જ દેવની
છે. આપણે બધા બ ું જ કરવા માટે તે કાય કર એ છ એ.

7 દરેક ક્તમાં પ વત્ર આત્મા ું પ્રદાન જોઈ શકાય છે. જે
આત્મા પ્રદાન કરે છે તેના દ્વારા એક ક્ત બીજા લોકોને
મદદકતાર્ બને છે. 8 આત્મા એક ક્તને શાણપણવાળ વાણી
બોલવા ું સામર્થ્ય પ્રદાન કરે છે. ારે આ જ આત્મા બીજી

ક્તને પરમજ્ઞાન વાણી બોલવા ું સામર્થ્ય પ્રદાન કરે છે. 9 આ
જ આત્મા એક ક્તને વ ાસ પ્રદાન કરે છે. અને તે જ
આત્મા બીજી ક્તને સાજાં કરવા ું દાન પ્રદાન કરે છે. 10 આ
જ આત્મા વડે બીજી ક્તને ચમત્કારો કરવા ું સામર્થ્ય, તો
અન્યને પ્રબોધ કરવાની ક્ષમતા અને અન્ય ક્તને સારા અને
ખરાબ આત્માઓ વચ્ચેનો ભેદ પારખવાની ક્ષમતા પ્રદાન કરે છે.
આ જ આત્મા એક ક્તને વ વધ ભાષાઓ બોલવાની ક્ષમતા,
તો બીજી ક્તને તે ભાષાઓના અથર્ઘટન કરવાની ક્ષમતા પ્રદાન
કરે છે. 11 તે એક જ આત્મા આ બધી પ્ર કયા કરે છે. આત્મા
પ્રત્યેક ક્તને ું આપ ું તેનો નણર્ય કરે છે.
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ખ્રસ્ત ું શર ર
12 એક ક્ત ું શર ર તો એક જ છે, પર ુ તેના અવયવો

ઘણા છે. હા, શર રને ઘણા અવયવો છે, પર ુ બધાજ અવયવો
ફક્ત એક જ શર રને ઘડે છે. ખ્રસ્ત પણ તે પ્રમાણે જ છે:
13 આપણમાંના કેટલાએક યહૂ દ છ એ તો કેટલાએક ગ્રીક લોકો;
આપણામાંના કેટલાએક ુલામ છ એ તો કેટલાએક સ્વતંત્ર. પર ુ
આપણે બધાજ એક જ આત્મા દ્વારા એક જ શર રમાં બા પ્તસ્મા
પામેલા છ એ અને આપણને બધાને તે જ એક આત્મા પ્રદાન
કરવામાં આ ો છે.

14 અને ક્ત ું શર ર એક અવયવ ું બને ું નથી. પણ વધારે
અવયવો ું બને ું છે. તેને ઘણા અવયવો હોય છે. 15 જો પગ
આમ કહે કે, “હુ હાથ નથી. તેથી મારે શર ર સાથે કોઈ સંબંધ
નથી.” પર ુ પગના આમ કહેવાથી તે શર રનો એક અવયવ મટ
જતો નથી. 16 જો કાન આમ કહે કે, “હુ આંખ નથી તેથી શર ર
સાથે મારે કોઈ સંબંધ નથી.” પર ુ કાનના આમ કહેવાથી તે
શર રના અવયવરુપે મટ જતો નથી. 17 જો સમગ્ર શર ર આંખ
હોત, તો સાંભળવા માટે સક્ષમ ન હોત. જો આ ું શર ર કાન
હોત, તો ક ું પણ ૂંધવા માટે શર ર સક્ષમ ન હોત. 18-19 પણ
દેવે દરેક અવયવને પોતાની મરજી પ્રમાણે શર રમાં ગોઠવેલો છે.
જો દરેક ભાગ જુદા હોય તો શર ર શર ર રહે ું નથી. પર ુ
દેવે દરેક માટે ાન ન ત ક ુર્ છે. આપણા શર રના ઘણા
અવયવોને તેની ઈચ્છા પ્રમાણે ગોઠ ા છે. જો સવર્ એક અવયવ
હોત તો શર ર ાં હોત? 20 અને તેથી હવે શર રના અનેક
ભાગો છે પણ શર ર ફક્ત એક છે.

21 આંખ હાથને નથી કહ શકતી કે “મારે તાર જરૂર નથી!”
અને તે જ ર તે મસ્તક પગોને નથી કહ શક ું કે, “મારે તાર
જરૂર નથી.” 22 ના! શર રના તે અવયવો જે દેખીતી ર તે વધારે
નબર્ળ લાગે છે તે વાસ્તવમાં ખરેખર ઘણા જ મહત્વના છે.
23 અને શર રના એ અવયવો કે જમેને આપણે ખાસ ૂલ્યવાન
નથી ગણતા તેમની જ આપણે વ શ દરકાર કર એ છ એ.
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અને શર રના એ અવયવો કે જે આપણે પ્રદ શત કરવા નથી
ઈચ્છતા તેમની આપણે વ શ દરકાર કર એ છ એ. 24 ખરેખર
તો આપણા શર રના સૌથી ુંદર ભાગોને કોઈ વ શ કાળજીની
જરુર પડતી નથી. પણ જે ભાગ ને ઓછુ માન અપા ું હ ું
તેને દેવે વશેષ માન આપીને વ ત ર તે શર રમાં જોડ્યા છે.
25 દેવે આમ ક ુર્ છે કે જથેી આપણું અંગ વભાજીત ન થઈ
જાય. દેવની ઈચ્છા એવી હતી કે બધા અવયવો એકબીજાને માટે
એક સરખી ચતા રાખે. 26 જો શર રનો એક અવયવ પીડાય તો
તેની સાથે શર રના બીજા બધાજ અબયવોને પણ વેદના થશ.ે
અથવા શર રનો કોઈ એક અવયવ સન્મા નત થાય તો બીજા બધા
જ અવયવો પણ આનંદ પામે છે.

27 તમે બધા સ ૂહ તર કે ખ્રસ્ત ું શર ર છો. ક્તગત ર તે
તમે દરેક તે શર રનો કોઈ એક અવયવ છો. 28 અને મંડળ માં
દેવે પ્રે રતોને પ્રથમ ાન, પ્રબોધકોને દ્વતીય ાન અને ૃતીય

ાન ઉપદેશકને આપે ું છે. પછ દેવે જે લોકો ચમત્કારો કરે
છે તેઓને માટે પણ એક ાન ન ત ક ુર્ છે. અને તે જ
ર તે જે લોકોની પાસે રોગીઓને સાજા કરવાની ક્ષમતા છે, જે
લોકો અન્યને મદદરુપ થાય છે, જે લોકોમાં અગ્રેસરનો ુણ છે
અને જે લોકો વ વધ ભાષાઓ બોલે છે તેઓને માટે પણ દેવે
કોઈ એક ાન ન ત ક ુર્ છે. 29 બધા લોકો પ્રે રતો નથી કે
બધા લોકો પ્રબોધકો થઈ શકે ન હ. બધા લોકો ચમત્કારો પણ
કર શકતા નથી. 30 કે બધાની પાસે બીજાને સાજા કરવાની
ક્ષમતા પણ નથી. બધા લોકો જુદ જુદ ભાષામાં બોલી શકતા
નથી. બધા લોકો આ ભાષાઓ ું અથર્ઘટન કરવા માટે સમથર્
નથી હોતા. 31 તમારે તો ખરેખર આત્માના ઉ મ કૃપાદાનોની જ
ઈચ્છા રાખવી જોઈએ. હુ તમને સૌથી ઉ મ માગર્ દશાર્વીશ.

13
પ્રી ત એજ શ્રે દાન છે

1 જો હુ માણસોની તથા દૂતોની વ વધ ભાષા બોલી શકુ,
પર ુ જો મારામાં પ્રી ત ન હોય તો હુ રણકારો કરનાર ૂઘર કે
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ઝમકાર કરતી એક ઝાઝ માત્ર છુ. 2 જો કે મને પ્રબોધ કરવા ું
દાન હોય તો, હુ દેવની તમામ રહસ્ય ૂણર્ વાતો જાણતો હોઉં
અને સવર્ બાબતમાં જ્ઞાની હોઉં, અને પવર્તોને હઠાવી દે એવો
મારો વ ાસ હોય. પર ુ આ બધી બાબતો ઉપરાંત જો મારામાં
પ્રી ત ન હોય તો હુ ક ું જ નથી. 3 માર પાસે જે કઈ છે તે
બ ું જ હુ લોકોને ખવડાવવા માટે આપી દઉં. અને હુ મારુ
શર ર પણ અપર્ણ તર કે અ ગ્રને સોંપી દઉં. પર ુ જો મારામાં
પ્રી ત ન હોય તો પછ મને કોઈ લાભ નથી.

4 પ્રી ત સહનશીલ છે અને પ્રી ત પરોપકાર છે. પ્રી તમાં ઈષ્યાર્
નથી, તે બડાશ મારતી નથી અને તે ગ વ પણ નથી. 5 પ્રી ત
ઉદ્ધત નથી, પ્રી ત સ્વાથ નથી અને પ્રી ત આસાનીથી ક્રો ધત પણ
થઈ જતી નથી. પ્રી ત તેની સામે થયેલા અ ુ ચત વહારને યાદ
રાખથી નથી. 6 પ્રી ત દુ તા સાથે ન હ, પર ુ પ્રી ત સત્ય સાથે
પ્રસ હોય છે. 7 પ્રી ત ધૈયર્ સાથે આ બાબતોને સ્વીકાયર્ ગણે
છે. પ્રી ત હમેશા વ ાસ કરે છે, હમેશા આશા રાખે છે, અને
હમેશા મદદરુપ બને છે. હમેશા સહન કરે છે.

8 પ્રી ત ારેય નામશેષ થતી નથી. દેવ તરફથી ભ વષ્ય
કથન કરવાનાં દાનો છે, પણ તે તો સમાપ્ત થઈ જશે. વ વધ
ભાષાઓમાં વકત આપવાના દાનો છે, પણ તે દાનો પણ
નામશેષ થઈ જશે. જ્ઞાન ું દાન છે, પણ તે અસ્ત પામશે. 9 આ
વસ્ ુઓનો અંત આવશે કારણ કે જે જ્ઞાન અને ભ વષ્ય કથન
આપણી પાસે છે તે અ ૂણર્ છે. 10 પર ુ ારે ૂણર્તા પ્રાપ્ત
થશે ત્યારે અ ૂણર્તાનો અંત આવશ.ે

11 ારે હુ બાળક હતો ત્યારે બાળક જવેી વાતચીત કરતો;
બાળક જે ું વચારતો; બાળક જવેી યોજનાઓ ઘડતો. પણ હુ

ારે ુરુષ બન્યો, ત્યારે મેં બાળકો જે ું વતર્ન છોડ દ ું છે.
12 આપણી સાથે પણ આમ જ છે. અત્યારે તો આપણે દપર્ણમાં
ઝા ું ઝાં ું જોઈ ર ા છ એ. પર ુ ભ વષ્યમાં આપણે ત્યારે
સ્પ પણે જોઈ શક ુ.ં અત્યારે તો હુ ફક્ત એક અંશને જ
જાણું છુ. પર ુ ત્યારે કે ારે હુ સં ૂણર્પણે જ્ઞાત હોઈશ. જવેી
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ર તે દેવ મને ઓળખે છે. તેવી ર તે હુ પણ તેને સં ૂણર્ જાણીશ.
13 તેથી વ ાસ, આશા, અને પ્રી ત. આ બધામાં પ્રી ત શ્રે
છે.

14
આ ત્મક દાનોને મંડળ માટે ઉપયોગી બનાવો

1 પ્રી ત એ એવી બાબત છે કે જનેા માટે તમારે પ્રયત્ન કરવો
જોઈએ. અને ખરેખર તમારે આ ત્મક દાનની અ ભલાષા રાખવી
જોઈએ. એ બધામાં સૌથી વ ુ પ્રબોધ કરવાની અ ભલાષા રાખવી
જોઈએ. 2 તે શા માટે તે હુ સમજાવીશ: જે ક્તમાં વ વધ
ભાષાઓ બોલવાની ક્ષમતા છે તે લોકોને સંબોધતા નથી પર ુ તે
દેવને સંબોધે છે. તે ક્તને કોઈ સમજી શક ું નથી. કારણ કે
આત્મા થક તે મમ વષે બોલે છે. 3 પર ુ જે ક્ત પ્રબોધ
કરે છે, તે લોકોને કહે છે. તે લોકોને સામર્થ્ય, પ્રોત્સાહન અને
દલાસો આપે છે. 4 જે ક્ત અન્ય ભાષા બોલે છે તે માત્ર
પોતાની જાતને જ મદદરુપ થાય છે, પર ુ પ્રબોધક તો આખી
મંડળ ને મદદરુપ થાય છે.

5 તમારા બધામાં વ વધ ભાષા બોલવાની ક્ષમતા હોય તે મને
ગમશે. પર ુ તમાર પ્રબોધ કરવાની ક્ષમતા મને વ ુ ગમશે.
પ્રબોધક વ વધ ભાષી કરતાં વ ુ મહાન છે. જે ક્ત વ વધ
ભાષી છે તે પ્રબોધક જવેો જ છે, જો તે બધી ભાષાઓ ું
અથર્ઘટન કર શકે, કે જથેી તે ું ઉદબોધન મંડળ ઓને મદદરુપ
થાય.

6 ભાઈઓ અને બહેનો, જુદ -જુદ ભાષા બોલીને હુ તમાર
પાસે આ ું તો તમને મદદરુપ બનીશી? ના! ારે હુ ૂતન
સત્ય કે થોડો પ્રબોધ, કે થોડો ઉપદેશ લઈને આ ું ત્યારે તે તમને
ઉપયોગી થશે. 7 અથર્ વગર વ વધ ભાષામાં બોલ ું તે નજીર્ વ
વસ્ ુઓ દ્વારા કરવામાં આવતા ધ્વ ન સમાન છે જમે કે વાંસળ
કે વીણા. જો સંગીતના વ વધ ૂરને ુસ્પ ન કરવામાં આવે
તો ક ું ગીત વાગે છે તેનો ભેદ સમજી શકશો ન હ. ૂરને તમે
સાચી ર તે સમજી શકો તે માટે પ્રત્યેક સ્વર સ્પ ર તે વગાડવો
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જોઈએ. 8 આ જ ર તે ુદ્ધમાં જો રણ શગડુ સ્પ ર તે કવામાં
ન આવે તો સૈ નકોને ુદ્ધની તૈયાર નો સમય છે એની ખબર ન
પડ.ે

9 તમાર સાથે પણ આમ જ છે. બધી ભાષાઓમાં બોલાયેલા
શ ો સ્પ હોવા જોઈએ, ન હ તો તમે ું કહેવા માગો છો તે
કોઈ પણ ક્ત સમજી શકશે ન હ, અને તમે માત્ર હવામાં વાતો
કરતા રહ જશો! 10 તે સા ું છે કે દુ નયામાં વ વધ પ્રકારની
ભાષાઓ છે, ને દરેકને પોતાના વ વધ અથર્ હોય છે. 11 અને
તેથી એક ક્ત ું કહે છે તે જો હુ ન સમજી શકુ તો મને એમ
લાગે કે તે વ ચત્ર બોલે છે અને તેને લાગે કે હુ વ ચત્ર બો ું
છુ. 12 તમાર સાથે પણ આ ું જ છે. તમે આ ત્મક દાનની ૂબ
ઈચ્છા ઘરાવો છો જથેી મંડળ વધારે શ ક્તશાળ બન.ે તેથી તે
મેળવવા અથાગ પ્રયત્ન કરો.

13 તેથી જે ક્તની પાસે અન્ય ભાષા બોલવાની ક્ષમતા છે, તે
પોતે જે બોલે છે તે ું તે સા ું અથર્ઘટન કર શકે તેવી તેણે પ્ર ુને
પ્રાથર્ના કરવી જોઈએ. 14 હુ જો અન્ય ભાષામાં પ્રાથર્ના કરુ તો
મારો આત્મા પ્રાથર્ના કરે છે, પર ુ મારુ મન તો ન ષ્ક્રય છે. 15 તો
મારે ું કર ું જોઈએ? હુ મારા આત્મા સાથે પ્રાથર્ના કર શ.
પણ હુ મારા મન સાથે પણ પ્રાથર્ના કર શ. હુ મારા આત્મા
સાથે ગાઈશ. પણ હુ મારા મન સાથે પણ ગાઈશ. 16 તમારા
આત્મા થક તમે દેવનો મ હમા ભલે ગાતા હો, પર ુ એક ક્ત
સમ ા વગર તમાર આભારસ્ ુ તની પ્રાથર્નાને “આમીન”* ન હ
કહ શકે. શા માટે? કારણ કે તે સમજતો નથી કે તમે ું કહ
ર ા છો. 17 તમે ુંદર ર તે દેવની આભારસ્ ુ ત કરતા હશો,
પર ુ ન સમજનાર ક્ત માટે તે મદદરૂપ નથી બન ુ.ં

18 તમારા બધા કરતા વ વધ પ્રકારની ભાષા બોલવાની માર
શ ક્ત વશેષ છે, તે માટે હુ દેવનો આભાર છુ. 19 પર ુ મંડળ ની
સભામાં તો વ વધ ભાષાના હજારો શ ો બોલવાને બદલે હુ

* 14:16: આમીન ારે ક્ત “આમીન” કહે છે, તો તેનો અથર્ એ કે તે જે
બાબત કહેવામાં આવી છે તેની સાથે સંમત થાય છે.
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જનેે સમજી શકુ છુ તેવા માત્ર પાંચ શ ો જ બોલીશ. હુ માર
સમજ પ્રમાણે બોલવા ું પસંદ કરુ છુ કે જથેી હુ બીજા લોકોને
ઉપદેશ આપી શકુ.

20 ભાઈઓ અને બહેનો, બાળકો જે ું ન વચારશો. દુ તામાં
બાળકો થાઓ. પર ુ તમાર વચારસરણીમાં તો ુખ્ત ઉંમરના
માણસ જવેા જ બનો. 21 પ વત્રલેખમાં લ ું છે કે:

“જે લોકો જુદા પ્રકારની ભાષા બોલે છે
તેમની અને વદેશીઓની વાણીનો ઉપયોગ કર ને

હુ લોકોને ઉદબોધન કર શ
પર ુ તેમ છતાં આ લોકો મને ક ૂલ કરશે ન હ.” યશાયા
28:11-12

પ્ર ુ આમ કહે છે.
22 તેથી અન્ય ભાષા વ ાસીઓને ન હપણ અ વ ાસીઓને

ચહનરુપ છે; પણ પ્રબોધ વ ાસીઓને ન હ પણ
અ વ ાસીઓને ચહનરુપે છે. 23 ધારો કે આખી મંડળ ભેગી
મળે અને સભામાં તમે બધા જુદ -જુદ ભાષાઓ બોલો, ત્યારે
ન હ સમજનારા કે વ ાસ વગરના કેટલાએક લોકો ત્યાં આવે
તો તેઓ તમને કહેશે કે તમે ઘેલા છો. 24 પર ુ ધારો કે તમે
બધા પ્રબોધ કર ર ા છો ત્યારે વ ાસ વગરની બહારની કોઈ

ક્ત ત્યાં આવે તો ારે તમે પ્રબોધ કર ર ા છો ત્યારે તે
ક્તના પાપ તમે દશાર્વશો અને તમે બધા જે કહો છો તેનાથી

તે ક્તનો ન્યાય થશે. 25 તે ક્તના હૃદયની રહસ્યમય વાત
પ્રકાશમાં આવશે અને પ રણામે તે ક્ત નમન કર ને દેવ ું ભજન
કરશે અને કહેશે કે, “ખરેખર, દેવ તમાર સાથે છે.”

તમાર સભા મંડળ ને મદદરૂપ થવી જોઈએ
26 તો ભાઈઓ અને બહેનો, તમારે ું કર ું જોઈએ? ારે

તમે મળો ત્યારે એક ક્ત ગીત ગાવા માટે હોય, બીજી ક્તએ
બોધ આપવાનો હોય, બીજી ક્ત દેવ તરફથી પ્રગટેલા ૂતન
સત્યને દશાર્વતી હોય, ારે અન્ય ક્ત અન્ય ભાષા બોલતી
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હોય અને બીજી ક્ત આ ભાષા ું અથર્ઘટન કરતી હોય.
આ બધીજ બાબતોનો ૂળ ૂત હે ુ મંડળ ઓને વ ુ શ ક્તશાળ
બનાવવાનો હોવો જોઈએ. 27 ારે તમે એક ત્રત થાઓ અને
કોઈ ક્ત સ ૂહને અન્ય ભાષામાં ઉદબો ધત કરે ત્યારે બે કે
વ ુમાં વ ુ ત્રણથી વધારે માણસોએ ન બોલ ું જોઈએ. અને
તેઓએ એક પછ એક બોલ ું જોઈએ અને બીજી ક્તએ તે
જે બોલે છે તે ું અથર્ઘટન કર ું જોઈએ. 28 પર ુ ત્યાં કોઈ પણ
અથર્ઘટન કરનાર ન હોય તો મંડળ ની સભામાં અન્ય ભાષામાં
બોલનારે શાંત રહે ું જોઈએ. તે ક્તએ માત્ર પોતાની જાતને
અને દેવને ઉદબોધન કર ું જોઈએ.

29 અને માત્ર બે કે ત્રણ પ્રબોધકોએ જ બોલ ું જોઈએ અને
તેઓ જે બોલે છે તે ું બીજાઓએ ૂલ્યાંકન કર ું જોઈએ.
30 અને જે ક્ત બેઠેલી છે તેનામાં પ્ર ુના સંદેશની પ્રેરણા
જાગે તો પ્રથમ વસ્તાએ અટક જ ું જોઈએ. 31 તમે બધા એક
પછ એક પ્રબોધ કર શકો. આ ર તે બધા જ લોકોને ઉપદેશ
આપી શકાય અને પ્રોત્સા હત કર શકાય. 32 પ્રબોધકોનો આત્મા
પ્રબોધકોના પોતાના નયંત્રણમાં હોય છે. 33 દેવ અ વ ાનો
ન હ પર ુ શાં તનો દેવ છે.

34 ીઓએ મંડળ ની સભાઓમાં શાંત રહે ું જોઈએ. દેવના
લોકોની બધી જ મંડળ ઓમાં આમ જ હો ું જોઈએ. ૂસાનો
નયમ કહે છે તે પ્રમાણે ીઓને બોલવાની છૂટ ન આપવી
જોઈએ અને તેમણે નયંત્રણમાં રહે ું જોઈએ. 35 ીઓને
પોતાને કઈક જાણવાની ઈચ્છા હોય તો તેમણે તેમના ઘેર તેમના
પ તઓને ૂછ ું જોઈએ. મંડળ ની સભાઓમાં ીઓ ું બોલ ું
ઘણું શરમજનક છે.

36 ું દેવનો ઉપદેશ તમારા થક છે? ના! અથવા તમે માત્ર
એક એવા છો કે જમેના આ ઉપદેશ પ્રાપ્ત થયો છે? ના! 37 જો
કોઈ પણ ક્ત એમ ધારતી હોય કે તે પોતે પ્રબોધક છે અથવા
તેને આ ત્મક દાન મળે ું છે, તો તે ક્તએ સમજવાની જરુર
છે કે તમને જે આ હુ લ ું છુ તે પ્ર ુનો આદેશ છે. 38 જો તે
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ક્ત આ ન જાણતી હોય તો દેવ દ્વારા તે અજ્ઞાત છે.
39 તેથી મારા ભાઈઓ અને બહેનો, ખરેખર તમારે પ્રબોધ

કરવાની અ ભલાષા રાખવી જોઈએ, પર ુ અન્ય ભાષામાં બોલવા ું
દાન ધરાવતા લોકોને તે ભાષામાં બોલતા રોકશો ન હ. 40 પર ુ
દરેક વસ્ ુ યોગ્ય અને વ ત ર તે કરવી જોઈએ.

15
ખ્રસ્ત વષે ુવાતાર્

1 હવે ભાઈઓ અને બહેનો, હુ ઈચ્છુ છુ કે તમે ુવાતાર્ને યાદ
રાખો કે જે વષે મેં તમને ક ું હ ુ.ં 2 તમે આ સંદેશાથી તારણ
પામ્યા છો અને તે બાબતે તમે વ ુ ને વ ુ દઢ અને વફાદાર
બનવા ું ચા ુ રાખો. આ સંદેશ દ્વારા તમારુ તારણ થ ું પર ુ
મેં તમને જે ક ું છે તેમાં વ ાસ રાખવા ું તમારે સતત ચા ુ
રાખ ું જ જોઈએ. જો તમે તેમ ન હ કરો તો તમારો વ ાસ
નકામો છે.

3 મેં જે સંદેશ પ્રાપ્ત કય તે મેં તમને પ્રદાન કય . મેં તમને
એક વશેષ મહત્વની વાત કહ કે આપણા પાપો માટે ખ્રસ્ત ૃત્ ુ
પામ્યો, જમે ધમર્શા કહે છે કે; 4 ખ્રસ્તને દાટવામાં આ ો
હતો અને ત્રીજે દવસે તે ું ઉત્થાન થ ું એમ ધમર્શા કહે છે;
5 પણ ખ્રસ્તે પોતાની જાતે પતરને દશર્ન દ ું અને પછ બીજા
બાર પ્રે રતોને સ ૂહમાં દશર્ન આપ્ ુ.ં 6 ત્યારબાદ એક જ સમયે*
કરતાં પણ વ ુ ભાઈઓને ખ્રસ્તે પોતા ું દશર્ન આપ્ ું. આમાંના
મોટા ભાગના ભાઈઓ હજુ જી વત છે, જો કે કેટલાક ૃત્ ુ
પામ્યા છે. 7 પછ ખ્રસ્તે યાકૂબને દશર્ન આપ્ ું અને પાછળથી
પ્રે રતોને ુન:દશર્ન આપ્ ુ.ં 8 અને અંતે જાણે હુ સમય પહેલા
જન્મેલો હોઉં તેમ સવર્થી છેલ્લે ખ્રસ્તે મને પોતે દશર્ન દ ુ.ં

9 ધા જ પ્રે રતો મારા કરતાં મહાન છે, કારણ કે દેવની મંડળ ની
મેં સતાવણી કર છે તેથી હુ તો પ્રે રત કહેવાને પણ લાયક નથી.
* 15:6: પ્ર ુ ું ભોજન ઈ ુએ તેના શષ્યોને ખાસ ભોજન તેની યાદગીર ને સારુ
ખાવાને ક ું. .ૂ 22:14-20
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10 પર ુ દેવની કૃપાએ અત્યારે હુ જે છુ તે છુ. અને દેવની કૃપા
જે તેણે મને અ પત કર તે નરથર્ક નથી ગઈ. બીજા બધા પ્રે રતો
કરતા મેં વધારે સખત કામ ક ુર્ છે. (જો કે કામ કરનાર હુ ન
હતો, પર ુ મારામાં ત દેવની કૃપા કાયર્રત હતી.) 11 તેથી એ
મહત્વ ું નથી કે હુ ઉપદેશ આ ું કે અન્ય પ્રે રતો તમને ઉપદેશ
આપ-ેકારણ કે અમે એ જ વસ્ ુનો ઉપદેશ આપીએ છ એ કે
જમેાં તમે વ ાસ કરો.

ૃત્ ુમાંથી આપણે ઊઠ ું
12 ખ્રસ્ત ૃત્ ુમાંથી ઊઠયો છે તેવો ઉપદેશ આપવામાં આવે

છે તો તમારામાંના કેટલાએક એમ શા માટે કહે છે કે ૂએલા ું
ુનરુત્થાન નથી? 13 જો ૂએલા ું ુનરુત્થાન નથી તો એનો અથર્

એ કે ખ્રસ્ત ૃત્ ુમાંથી કદ પણ ઊઠયો નથી. 14 અને જો ખ્રસ્ત
કદ પણ ઊઠયો નથી તો અમારો ઉપદેશ નરથર્ક છે. અને તમારો
વ ાસ અથર્હ ન છે. 15 અને દેવ વષે અસત્ય બોલવા માટે
અમે ુનેગાર ઠર ું. શા માટે? કારણ કે અમે દેવ વષે એવો
ઉપદેશ આપ્યો કે દેવે ખ્રસ્તને ૂએલામાંથી ઊઠાડયો છે. અને જો
લોકો ૂએલામાંથી ઊઠયા ન હોય તો દેવે ખ્રસ્તને ૂએલામાંથી
કદ પણ ઊઠાડયો નથી. 16 જો ૃત લોકો ૂએલામાંથી ઊઠયા
નથી તો ખ્રસ્ત પણ કદ ૂએલામાંથી ઊઠયો નથી. 17 અને
જો ખ્રસ્ત ૂએલામાંથી ઊઠયો નથી તો તમારો વ ાસ નરથર્ક
છે, પર ુ તમે તમારાં પાપો માટે હજુ પણ દો ષત છો. 18 અને
ખ્રસ્તમાં જઓે મર ગયેલાં છે, તેઓ હમેશને માટે વ લન થઈ
ગયા છે. 19 જો આપણી ખ્રસ્તમાંની અ ભલાષા માત્ર આ દનુ્યવી
જીવન ૂરતી મયાર્ દત હોય તો બીજા લોકો કરતાં પણ આપણે
વ ુ દયાજનક છ એ.

20 પર ુ હક કતમાં ખ્રસ્ત ૂએલામાંથી ઊઠયો છે. ૃત્ ુની ઘેર
નદ્રામાં ૂતેલા તે બધા જ વ ાસઓમાં તે પ્રથમ હતો. 21 કોઈ
એક માણસના (આદમ) કૃત્યના કારણે લોકોનાં ૃત્ ુ થયાં પર ુ
બીજા એક માણસના ( ખ્રસ્ત) કૃત્યના કારણે લોકો મએલામાંથી
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ઊઠશે. 22 આદમ થક આપણે સવર્ ૃત્ ુ પામીએ છ એ અને
તે જ ર તે ખ્રસ્ત થક આપણે સવર્ સજીવન થઈ ુ.ં 23 પર ુ
દરેક ક્ત યોગ્ય ક્રમમાં સજીવન થશ.ે સજીવન થવામાં ખ્રસ્ત
સૌ પ્રથમ હતો. ારે ખ્રસ્ત ું ુનરાગમન થશે ત્યારે જે લોકો
ખ્રસ્તના છે તે લોકો પણ સજીવન થશે. 24 પછ અંત આવશ.ે
ખ્રસ્ત બધાજ શાસકો, અ ધકાર ઓ અને સ ાઓનો ધ્વંશ કરશે,
અને પછ તે દેવ પતાને રા ની સોંપણી કરશે.

25 ાં ુધી દેવ બધાજ દશુ્મનોને ખ્રસ્તના અંકુશ નીચે ન
લાવે ત્યાં ુધી ખ્રસ્તે શાસન કર ું જોઈએ. 26 ૃત્ ુ તે આખર
દશુ્મન હશે જનેો નાશ થશે. 27 શા લેખ કહે છે કે, “દેવ બધી
જ વસ્ ુઓને ખ્રસ્તના નયંત્રણમાં ૂકે છે.”✡ ારે શા લેખ,
“બધીજ વસ્ ુઓ” ને ખ્રસ્તના નયંત્રણ નીચે ૂકે છે ત્યાં એ
સ્પ છે કે દેવનો આમાં સમાવેશ થતો નથી. કારણ કે દેવ તે
એક છે કે જે બધી જ વસ્ ુઓને ખ્રસ્તના નયંત્રણ નીચે ૂકે
છે. 28 ારે ખ્રસ્તના નયંત્રણ નીચે બધી જ વસ્ ુઓ આવશ.ે
પછ ુત્ર પોતે જ જવેના નયંત્રણને આધીન થશે. દેવ તે એક
છે કે જે બધી વસ્ ુઓને ખ્રસ્તના નયંત્રણમાં ૂકે છે તેથી દેવ
બધી જ વસ્ ુઓના સં ૂણર્ શાસક બનશે.

29 જો લોકોને ૂએલામાંથી કદ પણ ઊઠાડયા ન હોય તો
ૃત્ ુ પામેલા લોકોના વતી જે લોકો બા પ્તસ્મા પામ્યા છે તેઓ
ું કરશે? જો ૃત્ ુ પામેલા લોકો કદ પણ ઊઠયા ન હોય તો

તેઓના માટે લોકો શા માટે બા પ્તસ્મા લે છે?
30 અને આપણું ુ?ં શા માટે દરેક કલાકે આપણે આપણી

જાતને ભયમાં ૂક એ છ એ? 31 હુ તો દરરોજ ૃત્ ુ પા ું છુ.
ભાઈઓ તે એટ ું જ સા ું છે, કે જટે ું આપણા પ્ર ુ એવા
ખ્રસ્ત ઈ ુમાં તમારા વષે હુ અ ભમાન લઉ છુ. તે સા ું છે.
32 જો હુ એફેસસમાં માત્ર માનવીય કારણોને લઈને જગલી પ ુઓ
સાથે લડયો હોઉં, માત્ર મારા અહકારને પોષવા માટે લડ્યો હોઉં,
✡ 15:27: ઉલ્લેખઃ ગી.શા. 8:6
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તો મેં ક ું જ પ્રાપ્ત ક ુર્ નથી. જો લોકો ૃત્ ુમાંથી ઊઠતા ન
હોય તો, “ચાલો આપણે ખાઈએ, પીએ અને મજા કર એ કારણ
કે કાલે તો આપણે મરવાના છ એ.”✡

33 ૂખર્ ન બનશો: “ખરાબ મત્રો સાર આદતોનો નાશ કરે છે.”
34 તમારા ન્યાયી વચારો તરફ પાછા ફરો અને પાપ આચરવા ું
બંધ કરો. હુ તમને શરમાવવા માટે કહુ છુ કે તમારામાંના કેટલાએક
દેવને જાણતા નથી.

ા પ્રકાર ું શર ર આપણું હશ?ે
35 પર ુ કેટલાએક લોકો કદાચ ૂછશે કે, “ ૃત્ ુ પામેલા લોકો
ુનર્જી વત કેવી ર તે થાય? તેઓ કેવાં શર ર ધારણ કર ને

આવે?” 36 આ બધા ૂખર્તા ભરેલા પ્ર ો છે. ારે તમે કઈક
વાવો ત્યારે પ્રથમ જમીનની અંદર તે ૃત્ ુ પામે છે અને પછ
તે જીવનમાં નવપલ્લ વત થાય છે. 37 અને તમે જે વાવો છો
તે ું સ્વરૂપ પછ થી આકાર લેનાર “શર ર” જે ું ન હ હોય. તમે
જે વા ું છે તે તો માત્ર ધઉં કે બીજી કોઈ વસ્ ુ ું બીજ માત્ર
છે. 38 પર ુ દેવ તેના આયોજન પ્રમાણે તેને શર ર ું સ્વરૂપ આપે
છે. અને દેવ ભ - ભ બીજને તેમ ું પોતા ું જુદુ અંગ આપે
છે. 39 હાડ-માંસમાંથી બનેલી દરેક વસ્ ુઓ તે એક જ હાડ-
માંસની નથી: તેથી લોકો ું હાડ-માંસ (શર ર) એક પ્રકાર ું હોય
છે, ારે પ્રાણીઓ ું બીજા એક પ્રકાર ુ,ં પક્ષીઓ ું શર ર બીજા
એક પ્રકાર ું અને માછલીઓ ું શર ર બીજા એક પ્રકાર ું હોય
છે. 40 દનુ્યવી શર રો તેમજ સ્વગ ય શર રો પણ ભ પ્રકારનાં
હોય છે. પર ુ સ્વગ ય શર રોની ુંદરતા એક પ્રકારની છે, ારે
દનુ્યવી શર રોની ુદરતા બીજા પ્રકારની છે. 41 ૂયર્ ું સૌંદયર્
એક પ્રકાર ું છે, ારે ચંદ્ર ું બીજા પ્રકાર ુ.ં ારે તારાઓની
ુંદરતા કઈક જુદ જ છે. તેમજ દરેક તારો પોતાની ુંદરતામાં

બીજાથી વ શ છે.
✡ 15:32: ઉલ્લેખઃ યશા. 22:13; 56:12
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42 જે લોકો ૃત્ ુમાંથી ઊભા થશે તેમને માટે પણ આ ું જ
છે. જે શર ર ું “રોપણ” થ ું છે તે તો સડ જશે. પર ુ જે
શર ર ૃત્ ુમાંથી ઊઠશે તેનો વનાશ થશે ન હ. 43 કોઈ પણ
પ્રકારના સન્માન વગર શર ર ું “રોપણ” કરવામાં આવે છે, પર ુ
મ હમા સાથે તે ુનર્જી વત થાય છે. 44 “રોપે ુ”ં શર ર નબર્ળ
હોય છે, પર ુ ુનર્જી વત શર ર શ ક્તશાળ હોય છે. શર ર જે
“રોપે ુ”ં છે તે ભૌ તક છે, પર ુ જે ુનર્જી વત થ ું છે તે શર ર
આ ત્મક છે.
જમે ભૌ તક શર ર છે તેમ આ ત્મક શર ર પણ છે.

45 પ વત્રશાસ્ત્માં લ ું છે કે: “પ્રથમ ુરુષ (આદમ) સજીવ
પ્રાણી થયો.”✡ પર ુ અં તમ આદમ એ આત્મા થયો કે જે
જીવન પ્રદાન કરે છે. 46 આ ત્મક માણસ ું આગમન પ્રથમ નથી
થ ુ.ં ભૌ તક માણસ પહેલા આવે છે, અને પછ આ ત્મક માણસ
આવે છે. 47 પ્રથમ માણસ ું આગમન ૃથ્વીની રજકણમાંથી થ ુ.ં

ારે બીજા માણસ ું આગમન આકાશમાંથી થ ું. 48 લોકો
ૃથ્વીને આધીન છે તેથી તેઓ પ્રથમ પેલા દનુ્યવી માણસ જવેા

છે. પર ુ જે લોકો સ્વગર્ને આ ધન છે તે લોકો પેલા સ્વગ ય
ુરુષ જવેા છે. 49 આપણને પેલા દનુ્યવી માણસ જવેા બના ા

છે. તેથી આપણને પેલા સ્વગ ય ુરુષ જવેા પણ બનાવવામાં
આવશ.ે

50 ભાઈઓ અને બહેનો, હુ તમને કહુ છુ કે હાડ-માંસ અને
રક્તને દેવના રા માં તેનો હસ્સો હોઈ શકે ન હ. જે વસ્ ુઓ
નાશવંત છે તે અ વનાશી વસ્ ુઓનો ભાગ મેળવી શકે ન હ.
51 પર ુ સાંભળો, હુ તમને એક રહસ્ય કહુ છુ: આપણે બધા
ૃત્ ુ ન હ પામીએ પર ુ એક પ રવતર્ન પામી ું. 52 અને આ

એકમાત્ર ક્ષણમાં થશ.ે એક આંખના પલકારાની ત્વરાથી આપણે
બદલાઈ જઈ ુ.ં ારે છેલ્ ું રણ શગડુ કાશે ત્યારે આમ
બનશ.ે રણ શગડુ કાશે અને જે વ ાસીઓ ૃત્ ુ પામ્યા છે

✡ 15:45: ઉલ્લેખઃ ઉ . 2:7
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તે ચરતનકાળ પયત જીવવા ુનર્જી વત થશે. અને આપણે જે
જીવંત છ એ તે પણ પ રવતર્ન પામી ું. 53 આ શર ર કે જનેો
નાશ થવાનો છે. તેણે જનેો નાશ ન કર શકાય તેવાં વ ો
પ રધાન કરેલાં હોવા જોઈએ. અને આ શર ર જે ૃત્ ુ પામે છે
તેણે તેને અમરપણું પ રધાન કરે ું હો ું જોઈએ. 54 એટલે કે
શર ર જે નાશવંત છે તેણે અમરપણું ધારણ કર ું જોઈએ અને
આ શર ર જે ૃત્ ુ પામે છે તેને અમરપણું ધારણ કરાવ ું જોઈએ.

ારે આ બનશે ત્યારે ધમર્લેખ નીચે ું કથન સત્ય સા બત થશે:

“ ૃત્ ુનો વનાશ થયો અને આ મરણ જયમાં ગરક થઈ ગ ું છે.”
યશાયા 25:8

55 “મરણ તારો વજય ાં છે?
મરણ, તાર ઘાયલ કરવાની શ ક્ત ાં છે?” હો શયા 13:14
56 પાપ તે ૃત્ ુની ઘાયલ કરવાની શ ક્ત છે, અને પાપની શ ક્ત
તે નયમ છે. 57 પર ુ આપણે દેવના આભાર છ એ, દેવ જે
આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા આપણને વજય આપે છે.

58 મારા પ્રય ભાઈઓ અને બહેનો, દઢ બનો. કોઈ પણ
વસ્ ુથી તમાર જાતને બદલવા ન દો. હમેશા પ્ર ુના કામમાં
સમ પત બનો. તમે જાણો છો કે પ્ર ુ પ્રત્યે ું તમારુ કાયર્ કદ
પણ નરથર્ક જ ું નથી.

16
અન્ય વ ાસીઓ માટે સંગ્રહ

1 હવે હુ દેવના લોકો માટે પૈસા એકત્ર કરવા વષે લખીશ.
ગલા તયાની મંડળ ઓને મેં જે કરવા ૂચ ું છે તે જ પ્રમાણે
તમે કરો: 2 પ્રત્યેક સપ્તાહના પ્રથમ દવસે તમારામાંની પ્રત્યેક

ક્તએ તમાર આવકમાંથી શ હોય તેટલા પૈસા બચાવવા
જોઈએ. તમારે આ પૈસા કોઈ વ શ જગ્યાએ રાખવા જોઈએ
જથેી હુ આ ું પછ તમારે તમારા પૈસા એકત્ર કરવાના ન રહે.
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3 ારે હુ આ ું ત્યારે હુ કેટલાએક માણસોને મોકલીશ કે જે
તમારા દાનને યરૂશાલેમ ુધી પહોંચાડ.ે આ એવા લોકો હશે કે
તમે બધા સંમત થશો કે તેમણે જ જ ું જોઈએ. હુ તેઓને
પ રચયપત્રો આપીને મોકલીશ. 4 જો મારા માટે ઉ ચત હશે તો
તે લોકો માર સાથે આવશ.ે

પાઉલની યોજનાઓ
5 હુ મકદો નયા થઈને જવા માં ુ છુ. તેથી મકદો નયા ગયા

પછ હુ તમાર પાસે આવી શક શ. 6 હુ કદાચ તમાર સાથે
થોડો સમય રોકાઈશ. હુ કદાચ આખો શયાળો પણ તમાર સાથે
કાઢ શ. જથેી તમે મને ાં કઈ પણ હુ જાઉં ત્યાં મને મદદ
કર શકો. 7 અત્યારે જતાં તમાર ુલાકાત લેવાની માર ઈચ્છા
નથી. જો પ્ર ુ રજા આપશે તો તમાર સાથે થોડો સમય રહેવાની
માર ઈચ્છા છે. 8 પર ુ પચાસમાના પવર્* ુધી હુ એફેસસમાં
રહેવાનો છુ. 9 હુ અહ રોકાઈશ, કારણ કે મહાન અને વકસ ું
કાયર્ કરવાની ુંદર તક મને આપવામાં આવી છે અને ઘણા લોકો
આ કાયર્નો વરોધ કરે છે.

10 કદાચ તમોથી તમાર પાસે આવે તો તેને રાહત લાગણીનો
તમાર સાથે અ ુભવ કરાવજો. માર જમે જ તે પ્ર ુના કાયર્માં
રોકાયેલો છે. 11 અને તેથી તેને અપનાવવાનો ઈન્કાર કોઈએ પણ
ન કરવો. તેની યાત્રા શાં ત ૂણર્ બને તે માટે તેને મદદરુપ થજો કે
જથેી તે પાછો માર પાસે આવે. બીજા ભાઈઓ સાથે તે માર
પાસે આવશે તેમ હુ ધારુ છુ.

12 હવે આપણા ભાઈ અપોલોસ વષે: બીજા ભાઈઓ સાથે
તમાર ુલાકાત લેવા મેં તેને ઘણો પ્રોત્સા હત કય . પર ુ અત્યારે
ન હ આવવા માટે તે ઘણો જ મ મ હતો. પર ુ ારે તેને તક
મળશે ત્યારે તે આવશે.

પાઉલના પત્રની ૂણાર્હૂ ત

* 16:8: પચાસમાના પવર્ અનાજના ફસલની ઉજવણી ું યહૂદ ઓ ું પવર્.
પાસ્ખાપવર્નાં 50 દવસો પછ ઉજવાય છે.
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13 સાવધાન રહો. વ ાસમાં દઢ રહો. હમત રાખો અને
વફાદાર રહો. અને શ ક્તશાળ બનો. 14 બધી જ વસ્ ુ પ્રેમ ૂવર્ક
કરો.

15 તમે જાણો છો કે અખાયામાં સ્તેફનાસ ું કુટુબ વ ાસ
ધરાવવામાં પ્રથમ હ ુ.ં તેઓએ તેઓની જાતને દેવના લોકોના
ચરણોમાં ધર દ ઘી હતી. ભાઈઓ અને બહેનો હુ તમને વનંતી
કરુ છુ, 16 લોકોને અને અન્ય ક્તઓ કે જઓે તેઓની સાથે
સેવા અને કામ કરે છે, તેમને દોરવામાં આ ર તે અ ુસરો.

17 મને આનંદ છે કે સ્તેફનાસ, ફો ુર્ના ુસ અને અખકસ આ ા
છે. તમે અહ નથી, પર ુ તમાર ખોટ તેઓએ ૂર કર છે.
18 તેઓએ તમારા અને મારા આત્માને ઉ ે જત કયાર્ છે અને
તેથી આવા લોકો ું મહત્વ તમારે સમજ ું જોઈએ.

19 આ સયાની મંડળ ઓ તમારુ અ ભવાદન કરે છે. પ્ર ુ થક
અકુલાસ અને પ્રસ્કા પણ તમને ઘણા અ ભવાદન મોકલે છે.
અને મંડળ કે જે તેઓના ઘરમાં એક ત્રત થાય છે તે પણ તમને
અ ભવાદન મોકલે છે. 20 બધા જ ભાઈઓ અને બહેનો તમને
અ ભવાદન મોકલે છે, અને ારે તમે મળો ત્યારે એકબીજાને
પ વત્ર ુંબન આપો તેમ ઈચ્છે છે.

21 હુ પાઉલ છુ, અને આ અ ભવાદન હુ મારા સ્વહસ્તે લખી
ર ો છુ.

22 જો કોઈ ક્ત પ્ર ુને પ્રેમ કરતો ના હોય તો પછ ભલે
તેને દેવથી વ ુખ થવા દો અને કાયમને માટે ખોવાઈ જવા દો!
ઓ પ્ર ુ, આવ!†
23 પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા તમારા પર થાઓ.
24 ખ્રસ્ત ઈ ુમાં માર પ્રી ત તમો સવર્ની સાથે થાઓ. આમીન.

† 16:22: ઓ પ્ર ુ, આવ અરામીક ભાષામાં “મારાનાથા” અ ુવાદ થએલ છે.
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