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પતરનો
પહેલો પત્ર

1 ઈ ુ ખ્રસ્તનો પ્રે રત પતર, તરફથી કુશળતા હો.
દેવની પસંદગી પામેલા લોકો જોગ જઓે તેઓના ઘરથી દૂર

પોન્તસ, ગલા તયા, ક પદો કયા, આ સયા અને બ ૂ નયાના વ વધ
વસ્તારોમાં પથરાયેલા છે. 2 દેવ બાપે ઘણા સમય પહેલા તેના
પ વત્ર લોકો બનાવવા તમને પસંદ કયાર્ હતા. તમને પ વત્ર કરવા ું
કામ આત્મા ું છે. દેવ ઈચ્છતો હતો કે તમે તેને આજ્ઞાં કત બનો.
અને ઈ ુ ખ્રસ્તના રક્ત દ્ધારા તમે ુદ્ધ બનો.
તમારા પર કૃપા અને શાં ત ુષ્કળ થાઓ.

જીવંત આશા
3 આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તના દેવ તથા બાપને ધન્યવાદ હો.

દેવ ઘણો કૃપા ુ છે, અને તેની દયાથી આપણને નવજીવન પ્રાપ્ત
થ ું છે. અને ઈ ુ ખ્રસ્તના ૂએલામાથી ુનરુત્થાન દ્ધારા આ
નવજીવન આપણામાં જીવંત આશા અંકુ રત કરે છે. 4 હવે
દેવના બાળકો પ્રત્યેક તેના આશીવાર્દોની આપણને આશા છે.
તમારા માટે આ આશીવાર્દો આકાશમાં ા પત કરાયા છે. આ
આશીવાર્દો અ વનાશી છે. તેને ન ન કર શકાય. તે તેમની
ુંદરતા ુમાવતા નથી.
5 તમારા વ ાસ થક દેવ ું સામર્થ્ય તમારુ રક્ષણ કરે છે, અને

તમારુ તારણ થાય ત્યાં ુધી તે તમને સલામત રાખે છે. 6 આ
તમને આનં દત બનાવે છે. પર ુ હમણા થોડા સમય ૂરતા વ વધ
પ્રકારના પર ક્ષણ તમને કદાચ દ:ુખી બનાવશે. 7 આ ુશ્કેલીઓ
શાથી ઉદભવશ?ે એ સા બત કરવા કે તમારો વ ાસ ુદ્ધ છે.
વ ાસની આ ુદ્ધતા સોના કરતાં પણ વ ુ ૂલ્યવાન છે. દેવ
અ થી સો ું પારખી શકે છે, પર ુ આમ કરવાથી સોનાનો નાશ
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થશે. તમારા વ ાસની ુદ્ધતા ારે ઈ ુ ખ્રસ્ત ફર થી આવશે
ત્યારે તમારે માટે સ્ ુ ત, માન તથા મ હમા યોગ્ય થાય.

8 તમે ખ્રસ્તને જોયો નથી, છતાં તમે તેના પર પ્રી ત રાખો છો.
તમે તેને અત્યારે જોઈ શકતા નથી, છતાં તમે તેના પર વ ાસ
રાખો છો. ન સમજાવી શકાય તેવા અવણર્નીય આનંદમાં તમે
તળબોળ છો. અને આ આનંદ મ હમાથી ભર ૂર છે. 9 તમારા
વ ાસ ું ફળ તે તમારા આત્મા ું તારણ છે. અને તમે તે ફળ
દ્ધારા તમારુ તારણ મેળવી ર ા છો.

10 પ્રબોધકોએ ખંતથી અભ્યાસ કર ને આ તારણ વષે
સમજવાનો પ્રયત્ન કય . પ્રબોધકોએ તમારા પર થવાની કૃપા
વશે વાત કર છે. 11 ખ્રસ્તનો આત્મા તે પ્રબોધકોમાં હતો.
અને તે આત્મા ખ્રસ્તને સહન કરવાની થા વષે તેમજ તે
થા પછ આવનાર મ હમા વષે વાત કરતો હતો. આ આત્મા

જે દશાર્વતો હતો તે વષે સમજવાનો તે પ્રબોધકોએ પ્રયત્ન કય
હતો. તેઓ આ ઘટના ારે ઘટશે અને તે વખતે દુ નયા કેવી
હશે તે સમજવાનો પ્રયત્ન કય હતો.

12 તે પ્રબોધકોને સમજાવવામાં આ ું હ ુ કે તેઓ જે સેવા
કરે છે તે તેઓના પોતાના માટે ન હ, પર ુ તમારા માટે કરે છે.
તેઓએ જ ક ું તે તમે ારે સાભ ું ત્યારે તેઓ તમાર સેવા
જ કર ર ા હતા. જે માણસોએ તમને ુવાતાર્ આપી તેઓએ
તમને આ બધી બાબતો કહ છે. તેઓએ આકાશમાથી મોકલેલા
પ વત્રઆત્માની મદદથી તમને આ ક ું હ ુ.ં તમને જે વાત
કહેવામા આવી હતી તે વશે દૂતો પણ જાણવા ઉત્ ુક છે.

પ વત્ર જીવન માટે આહવાન
13 તેથી સેવા માટે તમારા મન તૈયાર કરો, અને તમાર જાતને

નયંત્રણમાં રાખો. ઈ ુ ખ્રસ્તના પ્રગટ થવાની વેળાએ તમને પ્રાપ્ત
થનાર કૃપા પર તમાર ૂણર્ આશા રાખો. 14 ૂતકાળમાં તમે
આ બ ું સમ ા ન હ, તેથી તમે ઈચ્છતા હતા તેવા દુ કાય
તમે કયાર્, પર ુ હવે તમે દેવના આજ્ઞાં કત છોકરાં છો. તેથી
ૂતકાળમા જીવતા હતા તે ું ન જીવશો. 15 પર ુ જે કઈ કરો
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તેમાં દેવ જવેા પ વત્ર બનો. દેવ એક જ છે કે જણેે તમને તેડ્યા
છે. 16 પ વત્ર શા માં લખે ું છે કે, “તમે પ વત્ર થાઓ, કારણ
કે હુ પ વત્ર છુ.” ✡

17 તમે દેવની પ્રાથર્ના કરો અને તેને બાપ તર કે સંબોધો. દેવ
દરેક ક્તના કાયર્નો સમાન ન્યાય કરે છે. તેથી ારે તમે અહ
ૃથ્વી પરના પ્રવાસમાં છો, ત્યારે દેવનો ભય (માન) રાખીને જીવો.

18 તમે જાણો છો કે ૂતકાળમાં તમ નરથર્ક જીવન જીવતા
હતા. તમારા પહેલા જીવી ગયેલા લોકો પાસેથી તમને આ ું
જીવન વારસામાં મ ું હ ુ.ં પર ુ તે પ્રકારની જીવન પદ્ધ તમાંથી
તમને બચાવી લેવામા આ ા છે, તમને ખર દવામાં આ ા છે.
પર ુ સોના કે ચાંદ જવેી નાશવંત વસ્ ુઓથી ન હ. 19 તમે તો
ખ્રસ્તના અ ૂલ્ય રક્ત થી ખર દાયા છો કે જે નષ્કલંક તથા નદ ષ
હલવાન છે. 20 આ જગતની રચના પહેલા ખ્રસ્તની પસંદગી
થઇ હતી. પર ુ આ અં તમ સમયમાં તમાર માટે જગતમાં ખ્રસ્ત
પ્રગટ થયો છે. 21 ખ્રસ્ત થક તમે દેવમા વ ાસ કરો છો.
દેવે ખ્રસ્તને ૂએલાંમાંથી ઉઠાડ્યો અને તેને મ હમા બ યો. તેથી
તમારો વ ાસ અને તમાર આશા દેવમાં છે.

22 હવે સત્યને અ ુસર ને તમે તમાર જાતને નમર્ળ બનાવી છે.
હવે તમે તમારા ભાઇઓ અને બહેનો માટે સં ૂણર્ હૃદયથી તથા
બળથી પ્રી ત કરો. 23 તમે ુનર્જન્મ પામ્યા છો. આ નવજીવન
વનાશી બીજમાંથી આ ું નથી. પર ુ અ વનાશીથી તમને આ
નવજીવન પ્રાપ્ત થ ું છે. દેવના જીવંત તથા સદાકાળ રહેનાર
વચન વડે તમને ુનર્જન્મ આપવામાં આ ો છે. 24 પ વત્રશા
કહે છે કે,

“લોકો અમર નથી, તેઓ તો ઘાસ જવેા છે.
અને તેઓ ુ સઘ ુ ગૌરવ ઘાસના લ જે ું છે.

ઘાસ ુકાઈ જાય છે.
અને લ ખર પડે છે.

✡ 1:16: ઉલ્લેખઃ લ.ે 11:44, 45, 19:2; 20:7
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25 પર ુ પ્ર ુ ું વચન સદાકાળ રહે છે.” યશાયા 40:6-8

અને જે ુવાતાર્ ું વચન તમને પ્રગટ કરવામા આ ું હ ું તે એ
જ છે.

2
જીવંત પથ્થર અને પ વત્ર પ્રજા

1 તેથી બીજા લોકોને ુકસાન પહોંચે કે તેમને માન સક દ:ુખ
થાય તે ુ ક ું જ ન કરો. અસત્ય ન બોલશો, લોકોને ૂખર્
બનાવવા માટે કોઈ કાયર્ ન કરો. ઈષાર્ ુ ન થાઓ, અદેખાઇ ન
કરો. આ બધીજ વસ્ ુઓ તમારા જીવનમાંથી દૂર કરો. 2 નવાં
જન્મેલાં બાળકોની જમે નષ્કપટ આ ત્મક દૂધ ( શક્ષણ) માટે
ૂ ા રહ આ ુર બનો. આ ું પાન કરવાથી તમારો વકાસ અને

તારણ થશ.ે 3 પ્ર ુની દયાનો અ ુભવ તમે ારનોય કય છે.
તેથી તેના વડે તારણ મેળવવા આગળ વધો.

4 પ્ર ુ ઈ ુ તે જીવંત “પથ્થર” છે. દુ નયાના લોકોએ નણર્ય
કય કે તેઓને આ પથ્થર (ઈ ુ) ની જરુર નથી.
પર ુ તે તો દેવ દ્ધારા પસંદગી પામેલ પથ્થર હતો. અને દેવ

આગળ તે ું ઘણું ૂલ્ય હ ું. તેથી તેની નજીક આવો. 5 તમે
પણ જીવંત પથ્થર જવેા છો. આ ત્મક ઘર ચણવા દેવ તમારો
ઉપયોગ કરે છે. તે મં દરમાં દેવની સેવા કરવા તમે પ વત્ર યાજકો
થયા છો. તમે ઈ ુ ખ્રસ્ત થક દેવને પ્રસ છે એ આ ત્મક યજ્ઞો
આપો. 6 પ વત્રશા કહે છે કે:

“જુઓ, મેં ૂલ્યવાન એવો ૂણાનો ુ પથ્થર પસંદ કય છે,
અને તે પથ્થરને હુ સયોનમાં ૂકુ છુ;

જે ક્ત તેના પર વ ાસ કરશે તે કદ પણ શરમાશે ન હ.”
યશાયા 28:16

7 તેથી તમે વ ાસ કરનારાઓના માટે તે પથ્થર ૂલ્યવાન છે પણ
અ વ ાસીઓ માટે તે પથ્થર - તે એક એવો પથ્થર છે:
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“જનેે પ તઓએ અવગણ્યો છે.
તે પથ્થર ઘણોજ મહત્વનો પથ્થર બન્યો.” ગીતશા
118:22

8 અ વ ાસીઓ માટે, તે છે:

“તે એક એવો પથ્થર છે કે જે લોકોને ઠોકર ખવડાવે છે,
એ પથ્થર જે લોકોને ઠોકર ખવડાવનાર ખડક થયો છે.”
યશાયા 8:14

લોકો ઠોકર ખાય છે કારણ કે તેઓ દેવ જે કહે છે તે વચનો ું
પાલન કરતા નથી. તેઓને માટે દેવે આ ુજ આયોજન ક ુર્ હ ું.

9 પર ુ તમે પસંદ કરાયેલી જાતી, રાજમાન્ય યાજકવગર્, પ વત્ર
પ્રજા, તથા પ્ર ુના ખાસ લોક છો, તમે પ વત્ર રા ના લોક છો.
દેવે તમને અદ ૂત પરાક્રમો કહેવા માટે પસંદ કયાર્ છે. દેવે તમને
અંધકારમાંથી તેના આ યર્કારક પ્રકાશમાં બોલા ા છે.
10 કોઈ એક સમયે તમે પ્રજા જ ન હતા.

પર ુ હવે તમે દેવની પ્રજા છો.
ૂતકાળમાં તમને દયા પ્રાપ્ત થઈ નહોતી.

પર ુ હવે તમને દયા પ્રાપ્ત થઈ છે.*

દેવ માટે જીવો
11 પ્રય મત્રો, આ દુ નયામાં તમે અજાણ્યા પરદેશી અને

પ્રવાસી જવેા છો. તેથી હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે તમારુ શર ર
જે ઈચ્છે છે તે વષયોથી દૂર રહો. તે વસ્ ુઓ તમારા આત્માની
વરૂદ્ધ લડે છે. 12 તમાર સાથે આજુબાજુ અ વ ાસીઓ રહે
છે. તેઓ કહેશે કે તમે ખોટુ કર ર ાં છો. તેથી સારુ જીવન
જીવો. પછ તમે જે સત્કમ કરો છો તેને તેઓ જોશે. અને
ુનરાગમનના દવસે દેવનો મ હમા વધારશે.
દરેક માનવીય સ ાને આ ધન રહો

* 2:10: કોઈ � થઈ છે હો સયા 2:23.
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13 આ દુ નયામા જઓેની પાસે સ ા છે તે લોકોને આજ્ઞાં કત
બનો. પ્ર ુ માટે આમ કરો. રાજા કે જે સવ પર છે
તેને આજ્ઞાં કત બનો. 14 રાજા દ્ધારા મોકલવામા આવેલા
અ ધકાર ઓને આજ્ઞાં કત બનો. જે લોકો ખોટુ કરે છે તેઓને
શક્ષા કરવા અને જે લોકો સારુ કરે છે, તેઓના વખાણ કરવા
આ લોકોને દેવે મોકલ્યા છે. 15 તેથી ારે તમે સારુ કરો ત્યારે
તમારા વષે ૂખાર્ઇ ભરેલી વાતો કરતા ૂખર્ લોકોના ુખ તમે
બંધ કર દો. દેવ જે ઈચ્છે તે આ છે. 16 સ્વતંત્ર લોકોની જમે
જીવો. પર ુ દુ કાયર્ કરવા માટે સ્વતંત્રતાને બહા ું ન બનવા
દેવની સેવામાં જીવન વતાવો. 17 દરેક લોકોનો આદર કરો. દેવના
કુટુબના દરેક ભાઈઓ અને બહેનોને પ્રેમ કરો. રાજા ું સન્માન
કરો અને દેવથી ડરો, અને રાજાને માન આપો.

ખ્રસ્તની વેદના ું દ્દ ાત
18 ચાકરો, તમારા ધણીની સ ાનો સ્વીકાર કરો. અને તે

પણ સં ૂણર્ સન્માનસ હત કરો. તમારે ભલા અને દયા ુ ધણીની
આજ્ઞા ું પાલન કર ું જોઈએ. તેમજ ખરાબ ધણીની આજ્ઞા ું
પણ પાલન કર ું જોઈએ. 19 પોતે ક ુજ ખરાબ ન ક ુર્ હોય
છતાં કોઇ ક્તને દ:ુખ સહન કર ું પડ.ે તો તે ક્ત દેવનો
વચાર કર ને દ:ુખ સહન કરે તો તેનાથી દેવને આનંદ થાય છે.
20 પર ુ ક ું દુ કાયર્ કરવા જો તમને શક્ષા કરવામાં આવે,
તો એ શક્ષા સહન કરવા બદલ તમને કોઇ ધન્યવાન ન મળવા
જોઈએ. પર ુ સારુ કરવા છતાં, તમને દ:ુખ પડે અને તમે તે
દ:ુખ સહન કરો છો, તો તે દેવની નજરમાં પ્રસંશાપાત્ર છે. 21 પણ
તમને આહવાન આપવામા આ ું છે. ખ્રસ્તે તમને એક ન ૂનો
આપ્યો. તેણે જે ક ુ તેને અ ુસરો. ારે તમે દ:ુખી થાઓ,
ત્યારે ધીરજ રાખો કારણ કે ખ્રસ્ત તમારા માટે દ:ુખી થયો હતો.

22 “તેણે કોઈ પાપ નહો ું ક ુર્,
અને તેના ુખેથી કોઇ અસત્ય ઉચ્ચાર ું નહો ું.” યશાયા
53:9
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23 ખ્રસ્ત વષે લોકો ખરાબ બોલ્યા, પર ુ ખ્રસ્ત તેઓના માટે
ક ું જ ખરાબ ન બોલ્યા. ખ્રસ્તે સહન ક ુ પર ુ લોકોને
તેણે ધમકા ા ન હ. અદબ ન્યાય કરનારને પોતાને સોંપી દ ધો.
ખ્રસ્તે દેવને તેની કાળજી લેવા દ ધી. દેવ તે યોગ્ય ન્યાય કરે છે.
24 વધસ્તંભ પર ખ્રસ્તે તેના શર રમા આપણાં પાપ લીધા. તેણે
આમ ક ુર્ કે જથેી આપણે પાપી જીવન જીવવા ુ છોડ જે યથાર્થ
છે તેને માટે જીવીએ. તેના ઘાઓથી તમે સાજા થયા.ં 25 તમે
ખોટા રસ્તે દોરવાઇ ગયેલા ઘેંટા જવેાં હતા.ં પર ુ હવે તમે તમારા
જીવોના પાળક અને તમારા આત્માના રક્ષક પાસે પાછા આ ા
છો.

3
પત્નીઓ અને પ તઓ

1 તે જ ર તે પત્નીઓએ પ તઓની સ ાને સ્વીકારવી જોઈએ.
તેથી જો તમારામાંના કેટલાએક પ તઓ દેવની ુવાતાર્ને અ ુસરવા
ના પાડ,ે તો તેઓને અ ુસરવા સમજાવી શકાય. તમારે કઈજ
કહેવાની જરુર નથી. તેઓ પોતાની ીઓના આચરણથી સમજી
શકશે. 2 દેવ પ્રત્યેના સન્માન સાથે તમે જે જીવન જીવો છો
તે તમારા પ તઓ જોશે. 3 તમારો બા શણગાર કલાત્મક
ર તે ુંથેલા કેશ, સોનાના ઘરેણાંનો કે ુંદર વ ોનો એવો ના
હોય. 4 ના! તમાર ુંદરતા તો એવી હોવી જોઈએ જે તમારા
અંત:કરણમાંથી આવતી હોય. નમ્ર અને શાંત આત્માની આ
ુંદરતા કદ અદશ્ય ન હ થાય. તે દેવ માટે ઘણીજ ૂલ્યવાન

છે.
5 ઘણા વખત પહેલા દેવને અ ુસરનાર પ વત્ર નાર ઓ સાથે

પણ આમ જ હ ુ.ં એજ ર તે તેમણે તેઓની જાતને ુંદર બનાવી
હતી અને તેમના પ તઓની સ ાને તેમણે સ્વીકાર હતી. 6 હુ
સારા જવેી ીની વાત કરુ છુ. તે પોતાના પ ત ઈબ્રા હમને
આજ્ઞાં કત રહ અને તેને પોતાનો સ્વામી ગણ્યો. અને જો તમે
હમેશા યોગ્ય વતર્ન કરો અને ભયભીત ન બનો તો તમે પણ
સારાનાં સાચાં સંતાન છો.
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7 તે જ ર તે તમારે પ તઓએ પણ તમાર પત્નીઓ સાથે
સમજણ ૂવર્ક રહે ું જોઈએ. તમાર પત્નીઓ પ્રત્યે તમારે માન
દશાર્વ ું જોઈએ. તેઓ તમારા કરતાં નબ ું પાત્ર છે. પર ુ જે
દેવના આશીવાર્દ તમને લભ્ય છે તે તેઓને પણ લભ્ય છે, અને
એ કરૂણા પણ જે તમને સા ું જીવન બક્ષે છે. આમ કરો કે
જથેી તમાર પ્રાથર્નામાં કોઈ ુશ્કેલી ઊભી ન હ થાય.

સત્કમર્ કરવાને કારણે પડ ું દ:ુખ
8 તેથી તમારે બધાએ ઐ ભાવથી રહે ું જોઈએ. અને એક

બીજાને સમજવાનો અને ભાઈની જમે અકબીજાને પ્રેમ કરવાનો
પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. દયા ુ અને વનમ્ર બનો. 9 એક ક્ત
કે જણેે તમારુ ૂંડુ ક ુર્ હોય તો તેનો બદલો વાળવા તમે ૂંડુ ન
કરો. તમારા માટે નદા કરનારની સામે બદલો વાળવા તમે નદા
ન કરો. પર ુ દેવ પાસે તેને માટે આશીવાર્દ માગો. આમ કરો
કારણ કે તમને જ આ ું કરવા દેવે બોલા ા છે. તેથી જ તમે
દેવના આશીવાર્દને પાત્ર બન્યા છો. 10 પ વત્રશા કહે છે કે,

“જે ક્ત જીવનને પ્રેમ કરવા માગે છે
અને સારા દવસોનો આનંદ માણવા માગે છે

તો તેણે દુ બોલવા માટે પોતાની જીભ બંધ કર દેવી જોઈએ,
અને જુઠુ બોલવાથી પોતાના હોઠ બંધ કર દેવા જોઈએ.

11 તે ક્તએ દુ કાયર્ કરવાં ન જોઈએ અને સત્કમર્ કરવાં
જોઈએ;

તેણે શાં તની શોધ કરવી જોઈએ અને તે પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન
કરવો જોઈએ.

12 પ્ર ુની નજર સારા લોકો પર હોય છે,
અને દેવ તેઓની પ્રાથૅનાઓ સાંભળે છે;

પર ુ દેવ દુ તા કરનારની વરૂદ્ધ છે.” ગીતશા 34:12-16

13 જો તમે હમેશા સત્કમર્ને સમ પત હો તો કોઇ પણ ક્ત
તમને ુકસાન પહોંચાડ શકશે ન હ. 14 પર ુ સત્કમર્ કરવા છતાં
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પણ તમારે દ:ુખ સહન કર ું પડ.ે જો આમ થાય તો તમને
ધન્ય છે. તમને દ:ુખી કરનાર લોકોથી ગભરાશો ન હ કે ુશ્કેલી
અ ુભવશો ન હ. 15 પર ુ ખ્રસ્તને તમારા પ્ર ુ તર કે તમારા
હ્રદયમાં પ વત્ર માનો. તમાર આશા માટે સંદેહ કરે તેને પ્રત્ ુ ર
આપવા હમેશા તૈયાર રહો. 16 પર ુ તમારો પ્રત્ ુ ર વનમ્ર અને
માનસ હત હોવો જોઈએ. તમે હમેશા સારુ કરો છો તેવી લાગણી
અ ુભવવા માટે સામર્થ્યવાન બનો. તમે ારે આમ કરશો ત્યારે,
તમારા માટે ખરાબ બોલનાર લોકો શરમાશે. ખ્રસ્તમાંની તમાર
સાર ચાલની તેઓ નદા કરે છે અને તેથી તમારા વષે ખરાબ
માટે તેઓ શરમાશે.

17 ખરાબ કામ કર અને સહન કર ું એના કરતાં સારુ કામ
કર અને સહન કર ું તે વધારે સારુ છે. હા, જો દેવ તમે
ઈચ્છતો હોય તો તે વધારે સારુ છે.
18 ખ્રસ્ત પોતે તમારા માટે મરણ પામ્યો.

અને મરણ તે તમારા પાપની એક ૂકવણી હતી.
તે ુનેગાર નહોતો.

પણ ુનેગાર લોકો માટે તે મરણ પામ્યો.
તમને બધાને દેવની નજીક લાવવા

તેણે આમ ક ુર્ તે ું શર ર મરણ પામ્ ુ,ં
પર ુ આત્મા દ્ધારા તે સજીવન થયો.

19 તે કારાવાસમાં ગયો અને આત્માઓને આત્મામાં ઉપદેશ કય .
20 તે એ આત્માઓ હતા કે જમેણે ઘણો વખત પહેલા એટલે કે
ૂહના સમયમાં દેવની અવજ્ઞા કરનારા હતા. ારે ૂહ વહાણ

બાંધી ર ો હતો ત્યારે દેવ ધીરજ ૂવર્ક રાહ જોઈ ર ો હતો. તે
વહાણમાં માત્ર થોડાક જ લોકોને બચાવવામાં આ ા હતા. તેઓ
આઠ જણ હતા. તે લોકો પાણીથી બચાવી લેવાયા. 21 એ
દ ાત પ્રમાણે તે પાણી બા પ્તસ્મા સમાન છે જે તમને અત્યારે
બચાવે છે. બા પ્તસ્મા એ શર રનો મેલ દૂર કરવાની પ્ર ક્રયા નથી.
બા પ્તસ્મા તો ઈ ર પાસે ુદ્ધ હ્રદય માટેની એક યાચના છે.
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તે તમને બચાવે છે કારણ કે ઈ ુ ખ્રસ્ત ૂએલામાંથી ુનરૂત્થાન
પામ્યો હતો. 22 હવ,ે ઈ ુ આકાશમાં ગયો છે. તે દેવની જમણી
બાજુએ છે. તે દૂતો, અ ધકાર ઓ, અને પરાક્રમીઓ પર રાજ
કરે છે.

4
જીવન પ રવતર્ન

1 ારે ખ્રસ્ત તેના શર રમાં હતો ત્યારે તેણે વેદનાઓ સહન
કર તેથી જે ર તે ખ્રસ્ત વચારતો હતો તેવા વચારોમાં તમારે
ુદ્દઢ થ ું જોઈએ. જે ક્તએ શર રમાં દ:ુખો સ ાં છે તે

પાપથી ુક્ત થયો છે. 2 તમાર જાતને ુદ્દઢ બનાવો કે જથેી
આ ૃથ્વી પર દેવ જે ું ઈચ્છે છે તે ું બાક ું જીવન તમે જીવો
અને ન હ કે લોકો ઈચ્છે છે તેવાં દુ કાય કરો. 3 ૂતકાળમાં
અ વ ાસીઓ જે પસંદ કરે છે તેવા કાય કર ને તમે તમારો
ઘણો જ સમય વેડફ ના ો. તમે ભચાર અને તમાર ઈચ્છા
ુજબનાં દુ કાય કયાર્ હતા.ં તમે મદ્યપાન કર ને છક ગયા

હતા અને મોજશોખમાં અને ૂ તઓની ૂજા કર ને ખોટુ કામ ક ુ
હ ુ.ં

4 તે અ વ ાસીઓને આ યર્ થાય છે કે તેઓ કરે છે તે ું
જગલી અને નરથર્ક કૃત્ય તમે કેમ નથી કરતા! અને તેથી
તેઓ તમાર નદા કરે છે. 5 પર ુ તે લોકોએ જે ક ુ છે
તે ુ તેઓને સ્પ કરણ કર ું પડશે. તેઓએ આ સ્પ કરણ તે
એક જીવતાંઓનો તથા ૂએલાઓનો ન્યાય કરવાને તૈયાર છે તેની
આગળ કર ું પડશ.ે 6 જઓે હાલ ૂએલાં છે તેઓને ુવાતાર્
પ્રગટ કરવામાં આવી હતી, કારણ કે બધાની જમે તે લોકોનો પણ
ન્યાય કરવામાં આવશે. તેઓ ારે જીવંત હતા ત્યારે તેઓએ
જે બાબતો કર હતી તેનો ન્યાય તોળવાનો હતો. પર ુ તેઓને
ુવાતાર્ પ્રગટ કરવામાં આવી કે જથેી તેઓ દેવના જવેા આત્મામાં

જીવે.
દેવના કૃપાદાનોના સારા કારભાર બનો
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7 એ સમય નજીક છે કે ારે બધીજ વસ્ ુઓનો અંત થશ.ે
તેથી તમારા મન ુદ્ધ રાખો, અને તમાર જાત ઉપર નયંત્રણ
રાખો. તમને પ્રાથર્ના કરવામાં આ મદદરૂપ બનશ.ે 8 વ ુ મહત્વ ું
એ છે કે, એક બીજા પર આગ્રહથી પ્રી ત કરો. પ્રી ત બધા પાપોને
ઢાંકે છે. 9 કોઇ પણ જાતની ફર યાદ વગર એકબીજાને પરોણા
રાખો. 10 તમારામાનાં દરેકને દેવ તરફથી આ ત્મક કૃપાદાન પ્રાપ્ત
થ ું છે. દેવે તેની કૃપા વ વધ ર તે તમને દશાર્વી છે. અને તમે
એવા સેવક છો કે જે દેવના કૃપાદાનના ઉપયોગ માટે જવાબદાર
છો. તેથી સારા સેવકો બનો. અને એકબીજાની સેવા કરવા
કૃપાદાનનો ઉપયોગ કરો. 11 જો કોઈ ક્ત બોધ કરે તો તેણે
દેવના વચન પ્રમાણે બોધ કરવો જોઈએ. અને જે સેવા કરે
છે તેણે દેવ થક પ્રાપ્ત થયેલ સામર્થ્ય વડે સેવા કરવી જોઈએ.
તમારે એવાં જ કાય કરવા જોઈએ કે જથેી બધી બાબતોમાં
ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્ધારા દેવ મ હમાવાન થાય તેને સદાસવર્કાળ મ હમા
તથા સ ા છે. આમીન.

એક ખ્રસ્તી જવેી યાતનાઓ
12 મારા મત્રો, જે વેદનાઓ અત્યારે તમે સહ ર ા છો

તેનાથી આ યર્ ન પામશો. તે તો તમારા વ ાસની કસોટ
છે. એ ું ના વચારશો કે તમારા પ્રત્યે ક ુંક ન ું થઈ ર ું
છે. 13 પર ુ તમે ખ્રસ્તની યાતનાના સહભાગી છો તે માટે તમારે
આનંદ અ ુભવવો જોઈએ. ારે ખ્રસ્ત તેનો મ હમા પ્રગટ કરશે
ત્યારે તમે બહુ ઉલ્લાસથી ૂબજ આનં દત બનશો. 14 ારે
ખ્રસ્તને અ ુસરવાને કારણે લોકો તમારા વષે ખરાબ બોલે છે, તો
તમને ધન્ય છે, કારણ કે મ હમાનો આત્મા તમાર સાથે છે. તે
આત્મા દેવનો છે. 15 ૂની, દષુ્કમ , ચોર અથવા બીજા લોકોના
કામમાં દખલ કરનારના જવેા ન થશો, આમ કરનાર ક્ત દ:ુખી
થશે પર ુ તમારામાંથી કોઇ દ:ુખી ન હ થાય. 16 પર ુ ખ્રસ્તી
હોવાને લીધે તમે જો સહન કરો, તો તેનાથી શરમાશો ન હ. પર ુ
તે નામ ( ખ્રસ્તી) માટે તમારે દેવની સ્ ુ ત કરવી જોઈએ. 17 કેમ
કે ન્યાય માટેનો સમય આવી ગયો છે. તે ન્યાયની શરુઆત
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દેવના કુટુબ (મંડળ ) થી થશે. ન્યાયની શરૂઆત આપણાથી થાય
તો જઓે દેવની ુવાતાર્ના આજ્ઞાં કત નથી તેઓ ુ ું થશે?

18 “જો સારા માણસનો ઉદ્ધાર ુશ્કેલીથી થાય છે
તો પછ જે માણસ દેવની વરૂદ્ધ છે અને જે પાપી છે તે ું

ું થશ?ે” ની તવચનો 11:31

19 માટે જે લોકો દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે દ:ુખો સહન કરે છે તેઓ
સાંરુ કર ને પોતાના આત્માઓને વ ાસ ઉત્પ કરનારને ુપ્રત
કરે. દેવ એક છે જણેે તેઓને ઉત્પ કયાર્ છે, અને તેઓ તેનામાં
વ ાસ કર શકે છે. તેથી તેઓએ સારા કામો કરવા ું ચા ું
રાખ ું જોઈએ.

5
દેવ ું ટો ું

1 હવે તમારા સ ૂહના વડ લોને મારે કઈક કહેં ું છે. હુ પણ
વડ લ છુ. મેં પોતે ખ્રસ્તની યાતનાઓ જોઈ છે. અને જે મ હમા
આપણને પ્રગટ થનાર છે તેનો હુ પણ ભાગીદાર છુ, તેથી તેઓને
વનંતી કરુ છુ કે, 2 દેવ ું જે ટો ું તમારામાં છે તે ું પ્ર તપાલન
કરો. અધ્યક્ષ ું કામ ફરજ પડ્યાથી ન હ પણ ુશીથી કરો. નીચ
લોભને માટે ન હ, પણ હોંસથી કરો, દેવની આવી ઈચ્છા છે. તમે
સેવા કરવાથી પ્રસ થાઓ છો તેથી આમ કરજો. પૈસાને માટે ન
કરતા. 3 જે લોકો પ્રત્યે તમે જવાબદાર છો, તેઓના સ ાધીશ
ન બનશો. પર ુ તે લોકોને આદશરુપ થાઓ. 4 પછ ારે
ુ ઘેંટાપાળક ( ખ્રસ્ત) આવશે ત્યારે, તમને ુગટ મળશ.ે તે
ુગટ ઘણોજ મ હમાવંત હશે અને તેની ુંદરતા કદ પણ નાશ

પામશે ન હ.
5 જુવાનો, મારે તમને પણ કઈક કહે ું છે. તમારે વડ લોની

સ ાને સ્વીકારવી જોઈએ અને એકબીજા પ્રત્યે તમારે બધાને
વનમ્ર બન ું જોઈએ.
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“દેવ અ ભમાની લોકોની વરૂદ્ધ છે.
પર ુ વનમ્ર લોકો પ્ર ત તે કૃપા (દયા) રાખે છે.” ની તવચનો
3:34

6 તેથી દેવના સમથર્ હાથો નીચે પોતાને વનમ્ર બનાવો પછ યોગ્ય
સમયે તે તમને ઉચ્ચપદે ૂકશ.ે 7 તમાર બધીજ ચતાઓ તેને
સોંપી દો, કારણ કે તે તમાર સંભાળ રાખે છે.

8 તમાર જાતને નયં ત્રત કરો અને સાવધાન રહો! શેતાન
તમારો દશુ્મન છે, અને તે ગાજનાર સહની પેઠે કોઇ મળે તેને
ખાઇ જવા માટે શોધતો ફરે છે. 9 શેતાનનો વરોધ કરો. અને
તમારા વ ાસમાં ુદઢ બનો. તમે જાણો છો કે તમારા જવેી જ
યાતના દુ નયાભરમાં તમારા ભાઇઓ અને બહેનો ભોગવી ર ા
છે.

10 હા, થોડા સમય માટે તમારે સહન કર ું પડશ.ે પર ુ તે
પછ , દેવ બ ુંજ સાંરુ કરશ.ે તે તમને શ ક્તશાળ બનાવશ.ે
તમારુ પતન ન થાય તે માટે તમારો આધાર બની રહેશે. તે
જ સવર્ કૃપાનો દેવ છે. તેણે તમને ખ્રસ્તમાં પોતાના મ હમામાં
સહભાગી થવા બોલા ા છે. આ મ હમા સદાસવર્કાળ પયત
રહેશ.ે 11 તેને સદાસવર્કાળ સ ા હોજો. આમીન.

અં તમ ુભેચ્છાઓ
12 સલ્વા ુસ, મને ખબર છે કે તે ખ્રસ્તમાં વ ા ુ ભાઈ છે.

તમને આદર સાથે હમત અને પ્રોત્સાહન આપવા તેની હસ્તક મેં
ટૂકમા આ લ ું છે. મારે તમને કહે ું હ ું કે આ તો દેવની ખર
કૃપા છે. અને તે કૃપામાં ર ઊભા રહો.

13 બા બલોનની મંડળ તમને સલામ કહે છે. તમાર જમે તે
લોકો પસંદ કરાયેલા છે. ખ્રસ્તમાં મારો ુત્ર માક પણ તમને
સલામ કહે છે. 14 ારે તમે મળો ત્યારે પ્ર તના ુંબનથી
અકબીજાને સલામ કરજો.

ખ્રસ્ત ઈ ુમાં તમ સવર્ને શાં ત થાઓ.
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