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તમોથીને
પહેલો પત્ર

1 ખ્રસ્ત ઈ ુનો પ્રે રત પાઉલ તરફથી કુશળતા હો. દેવ આપણા
તારનાર તથા ખ્રસ્ત ઈ ુ જનેામાં આપણી આશા છે તેની આજ્ઞાથી
હુ પ્રે રત છુ.

2 હવે તમોથીને કહુ છુ. તેથી ું મારા ખરા દ કરા સમાન છે.
દેવ આપણા બાપ તથા ખ્રસ્ત ઈ ુ આપણા પ્ર ુ તરફથી તને

તેની કૃપા, દયા અને શાં ત પ્રાપ્ત થાઓ.

ખોટા ઉપદેશ સામે ચેતવણી
3 માર ઈચ્છા છે કે ું અફેસસમાં રહે. ારે હુ મકદો નયામાં

ગયો ત્યારે મેં તને તે આજ્ઞા આપી હતી. ત્યાં એફેસસમાં
કેટલાએક લોકો ખોટુ શક્ષણ આપી ર ાં છે. તે લોકો ત્યાં ખોટ
બાબતો ું શક્ષણ ન આપે એવો તેઓને હુકમ કરવા ું ત્યાં જ
રહેજ.ે 4 જે વાતાર્ઓ સાચી નથી અને વંશાવળ ઓમાં આવતાં
નામોની લાંબી યાદ ઓમાં તેઓ તેઓનો સમય ન બગાડે એ ું ું
તેઓને કહેજે કેમ કે તે બાબતો માત્ર દલીલબાજીને જ ઉ ેજે છે.
દેવના કાયર્માં તે બાબતો જરાય ઉપયોગી હોતી નથી. વ ાસથી
જ દેવ ું કાયર્ સદ્ધ થાય છે. 5 આ આજ્ઞાનો હે ુ એ છે કે
લોકો પ્રેમનો માગર્ સ્વીકારે. આ પ્રેમની પ્રા પ્ત માટે લોકો ું હૃદય
ુદ્ધ અને પ વત્ર હો ું જોઈએ. જે યોગ્ય અને સા ું લાગ ું

હોય તે જ તેઓએ કર ું જોઈએ. અને તેઓમાં સાચો વ ાસ
હોવો જોઈએ. 6 કેટલાએક લોકોએ આ બ ું તો ક ુર્ જ નથી.
તેઓ ખોટા રસ્તે ૂલા પડ ગયા છે, અને જે બાબતોની કશી
કમત નથી તેના વષે તેઓ વાતો કયાર્ કર છે. 7 તે લોકોને તો
ૂસાના નયમશા ના ઉપદેશકો થ ું છે. પર ુ તેઓ શાના વષે

બોલી ર ાં છે, તે ું તેઓને ભાન નથી. જે બાબતો વષે તેઓ
ખાતર ૂવર્ક બોલી ર ા છે તે તેઓ પોતે પણ સમજી શક્તા નથી.
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8 જો કોઈને નયમશા નો યોગ્ય ઉપયોગ કરતાં આવડે તો તે
સારુ જ છે તે આપણે સાર ર તે જાણીએ છ એ. 9 આપણે
તે પણ જાણીએ છ એ કે ન્યાયી માણસો માટે નયમની રચના
કરવામાં આવી નથી. નયમ તો તેઓના માટે છે કે જે લોકો
નયમની વરૂદ્ધમાં છે અને જઓે નયમના પાલનનો ઈન્કાર કરે
છે. જે લોકો દેવથી વ ુખ હોય, જે પાપી હોય, જઓે પ વત્ર
ન હોય, અને જનેે કોઈ ધમર્ ન હોય, જે લોકો પ ૃહત્યારા
તથા મા ૃહત્યારા હોય, ૂની હોય, એવા લોકો માટે નયમ હોય
છે. 10 જે લોકો ભચાર ું પાપ કરતા હોય, જઓે ુંમૈ ુનીઓ
હોય, જઓે ુલામોને વેચતા હોય જઓે જૂઠ બોલતા હોય, જઓે
ખોટા સમ લેતા હોય છે અને દેવના ુદ્ધ ઉપદેશની વરૂદ્ધમાં કઈ
પણ કરતા લોકો માટે નયમ છે. 11 દેવે મને જે ુવાતાર્ કહેવા
મોકલ્યો છે, તેના એક ભાગરુપે હુ આ ઉપદેશ આપી ર ો છુ.
તે મ હમાની ુવાતાર્ સ્ ુત્ય દેવ તરફથી પ્રાપ્ત થઈ છે.

દેવની દયા માટે આભાર
12 આપણા ખ્રસ્ત ઈ ુનો હુ આભાર મા ું છુ કેમ કે તેણે

મારામાં વ ાસ ૂક ને તેની સેવા કરવા ું આ કામ મને આપ્ ુ.ં
તેણે જ મને આ સેવા માટે સામર્થ્ય આપ્ ુ.ં 13 ૂતકાળમાં તો હુ
ખ્રસ્તની વરૂદ્ધમાં બોલતો હતો, અને બધા પર જુલમ ુજારતો
હતો મે તેને આઘાત આપે તેવા ઘણાં કામો કયાર્. પર ુ દેવે મને
ક્ષમા આપી, કેમ કે હુ ું કરતો હતો તે ું મને ભાન નહો ુ.ં ાં
ુધી હુ વ ા ુ ન થયો, ત્યાં ુધી એ ું કયાર્ ક ુર્. 14 પર ુ

મને આપણા પ્ર ુની સં ૂણર્ કૃપા પ્રાપ્ત થઈ. અને તે કૃપામાંથી
મારામાં ખ્રસ્ત ઈ ુ માટે વ ાસ અને પ્રેમ પ્રગટ થયાં.

15 હુ જે કહુ છુ તે સત્ય છે, અને તારે એનો સં ૂણર્ સ્વીકાર
કરવો જોઈએ; અને પાપીઓને તારવા માટે ખ્રસ્ત ઈ ુ દુ નયામાં
આ ો. અને એવા પાપીઓમાં હુ સૌથી ુ છુ. 16 પર ુ મારા
પર દયા કરવામાં આવી. મારા પર દયા કર ને ખ્રસ્ત ઈ ુ દશાર્વવા
માગતો હતો કે તે ૂર સહનશીલતા દાખવી શકે છે. ખ્રસ્તે મારા
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માટે ધીરજ રાખી બતાવી, જે લોકો અનંતજીવનને સારુ ઈ ુ
ખ્રસ્ત પર વ ાસ કરે છે તેઓને માટે હુ ન ૂનારુપ થાઉ તેમ
ખ્રસ્તે મારા દ્વારા એક દાખલો બેસાડ્યો. 17 જે સનાતન ુગોનો
રાજા રાજ કરે છે તેને માન તથા મ હમા હો. તે અ વનાશી,
અદ્રશ્ય તથા એકાક દેવ છે. તેને સદાસવર્કાળ માન તથા મ હમા
હો. આમીન.

18 તમોથી, ું તો મારા દ કરા સમાન છે. હુ તને આજ્ઞા
આ ું છુ. ૂતકાળમાં તારા વષે જે ભ વષ્યકથનો થયેલા તેના
અ ુસંધાનમાં આ આજ્ઞા છે. એ ભ વષ્યકથનને અ ુસર ને સાર
ર તે સંઘષર્ સામે લડ શકે, તે માટે હુ તેને આ બ ું કહુ છુ.
19 તારો વ ાસ ટકાવી રાખજે અને તને જે ન્યાયી લાગે તે
કરજ.ે કેટલાએક લોકો આ કર શ ા નથી. તેઓનો વ ાસ
ડગી ગયો છે. 20 હુમનાયસ અને આલેકસાંદરે એ ું ક ુર્ છે. મેં
એ લોકોને શેતાનને સોંપી દ ઘા છે, જથેી તેઓ શીખે કે દેવની
વરૂદ્ધ બોલાય ન હ.

2
બાહેર ભજનસેવા અને શસ્ત

1 હુથી પ્રથમ તો સવર્ લોકો માટે પ્રાથર્ના કરવા ું હુ તમને
કહુ છુ. સવર્ લોકો માટે તમે દેવ સાથે વાત કરો. લોકોને
જે વસ્ ુઓની જરુર છે તે દેવ પાસે માગો અને તેનો આભાર
માનો. 2 રાજાઓ તેમજ સ ા ભોગવતા બધા લોકો માટે તમારે
પ્રાથર્ના કરવી જોઈએ. દેવ માટે ભ ક્તભાવ અને માનથી છલકા ું
તથા પરમ શાં ત પ્રદ જીવન આપણને પ્રાપ્ત થાય તે માટે એવા
અ ધકાર ઓ સારુ પ્રાથર્ના કરો. 3 આ સાર વાત છે અને એનાથી
આપણા તારનાર દેવ પ્રસ થાય છે.

4 દેવ ઈચ્છે છે કે દરેક જાણ ું તારણ થાય. અને તેની ઈચ્છા
છે કે સવર્ લોકો આ સત્ય જાણે. 5 દેવ તો માત્ર એક જ છે.
અને લોકો દેવ ુધી પહોંચે એ માટે પણ એક જ મધ્ય છે.
તે મધ્ય ઈ ુ ખ્રસ્ત છે જે એક માનવ પણ છે. 6 બધા જ
લોકોના પાપ માટે ઈ ુએ પોતાની જાત ું સ્વાપર્ણ ક ુર્. ઈ ુ એ
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વાતની સા બતી છે કે દેવ સવર્ લોકોને બચાવી લેવા માગે છે.
અને યોગ્ય સમયે જ તે (ઈ )ુ આ ો. 7 તેથી જ તો ુવાતાર્
કહેવા સારુ માર પસંદગી કરવામાં આવી હતી. તેથી જ તો
પ્રે રત તર કે મને પસંદ કરવામાં આ ો હતો. (હુ તમને સત્ય જ
કહુ છુ. હુ કઈ જૂઠુ બોલતો નથી.) બનયહૂ દ લોકોને શીખવનાર
થવા માટે માર પસંદગી કરવામાં આવી હતી. તેઓ વ ાસ કર
શકે અને સત્યને જાણે એ ું હુ તેઓને શક્ષણ આ ું છુ.

ુરુષો તથા ીઓ માટે કેટલાએક નયમો
8 દરેક જગ્યાએ રહેતા માણસો પ્રાથર્ના કરે એમ હુ ઈચ્છુ

છુ. પ્રાથર્નામાં જઓે હાથ ઊંચા કરતા હોય તેઓ પ વત્ર હોવા
જોઈએ. તે માણસો એવા ન હોવા જોઈએ કે જે ુસ્સે થતા
હોય અને દલીલબાજી કરતા હોય.

9 હુ એ પણ ઈચ્છુ છુ કે ીઓ એવાં કપડાં પહેરે કે જે
એમના માટે યોગ્ય હોય. સન્માનનીય અને ઉચ્ચ વચારો જળવાય
એ ર તે ીઓએ કપડા ધારણ કરવાં જોઈએ. તેમણે પોતાના
વાળ કલાત્મક અને આકષર્ક ર તે ૂંથેલા હોવા ન જોઈએ. તેમજ
પોતાને સૌદયર્વાન બનાવવા માણેક-મોતી કે સોનાના આ ૂષણો કે
કમતી પોષાકોનો ઉપયોગ ન હ કરવો જોઈએ. 10 પર ુ સારા
કાય કર ને તેમણે ુંદર બન ું જોઈએ. જે ીઓ એમ કહેતી
હોય કે તેઓ દેવને ભજે છે તેમણે એ ર તે પોતાને ુંદર બનાવવી
જોઈએ.

11 ીએ કોઈપણ વાત શાં તથી સાંભળ ને અને આજ્ઞા ું પાલન
કરવા સં ૂણર્ ર તે તૈયાર રહ ને શીખવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ.
12 ી ુરુષને ભણાવે એ માટે હુ મંજૂર આપતો નથી. અને
ુરુષ પર ીની સ ા ચાલે એની પણ હુ છૂટ આપતો નથી.
ીએ શાં તથી પોતા ું કામકાજ કરતા રહે ું. આ ું શા માટે?

13 કારણ કે પ્રથમ આદમની ઉત્પ થઈ. ત્યારબાદ હવા ું સજન
થ ું. 14 શેતાને આદમની છેતરપીંડ કર ન હ, તેણે હવાને છેતર
અને તેથી તે પાપી બની. 15 પર ુ ીઓને બાળકો હોવાને
કારણે બચાવવામાં આવશે. જો તેઓ યોગ્ય ર તે આત્મસંયમ
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રાખી પ વત્ર જીવન જીવશે તથા વ ાસ અને પ્રેમ ચા ુ રાખશે
તો તેઓ તારણ પામશે.

3
ખ્રસ્તી મંડળ ના અધ્યક્ષો

1 હુ જે કહુ છુ તે સા ું છે: જો કોઈ ક્ત મંડળ નો અધ્યક્ષ
બનવાનો સખત પ્રયત્ન કરતી હોય. તો તેની ઈચ્છા કઈક સારુ
કામ કર બતાવવાની છે. 2 મંડળ નો અધ્યક્ષ ઘણો સજજન
હોવો જોઈએ જથેી લોકો તેની ટ કા કર ન શકે. તેને એકજ
પત્ની હોવી જોઈએ. તે માણસ આત્મ-સંયમી અને ડા ો હોવો
જોઈએ. બીજા લોકોની નજરમાં તે માનનીય, આદરણીય હોવો
જોઈએ. લોકોને પોતાના ઘરમાં આવકાર ને તેઓને મદદ કરવા તે
તત્પર રહેવો જોઈએ. તે એક સારો શક્ષક હોવો જોઈએ. 3 તે
અ તશય મદ્યપાન કરતો હોવો ન જોઈએ, અને તે એવી ક્ત
ન જ હોવી જોઈએ કે જનેે ઝઘડવા ું ગમ ું હોય. તે વનમ્ર
અને સહનશીલ, શાં ત પ્રય હોવો જોઈએ. એ માણસ એવો ન
હોવો જોઈએ કે જે દ્ર લોભી હોય. 4 તે તેના પોતાના કુટુબનો
પણ એક સારો વડ લ હોવો જોઈએ. આનો અથર્ એ છે કે તેના
બાળકો ૂરા આદરભાવથી તેની આજ્ઞા પાળતા હોવા જોઈએ.
5 (જો કોઈ માણસને તેના પોતાના જ કુટુબનો સારો વડ લ બનતાં
ન આવડ,ે તો તે દેવની મંડળ ની સંભાળ લઈ શકશે ન હ.)

6 પર ુ કોઈ નવો વ ા ુ અધ્યક્ષ થઈ ન શકે. જો કોઈ નવા
વ ાસીને મંડળ નો અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવે, તો શ છે કે
તે પોતે અ ભમાનથી છક જાય. એમ થાય તો, જે ર તે શેતાન
ધ ારને પાત્ર થયો હતો, તેમ એના અ ભમાની વતર્ન માટે એનો
પણ એ ર તે ન્યાય કરવામાં આવશે. તે ું અ ભમાન શેતાન જે ું
જ થશ.ે 7 મંડળ ના સભ્ય ન હોય એવા બહારના લોકોનો પણ
આદર તેના પ્રત્યે હોવો જોઈએ. તો પછ બીજા લોકો તેની ટ કા
કર શકશે ન હ, અને તે શેતાનની જાળમાં ફસાઈ ન હ જાય.

મંડળ ના સેવકો
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8 એ જ પ્રમાણ,ે જે માણસો સેવકો તર કે સેવા આપતા હોય
તેઓ એવા હોવા જોઈએ કે જમેને લોકો માન આપી શકે. જે
ખરેખર તેઓને સમજાતી ના હોય તેવી વાતો આ માણસોએ
કહેવી ન જોઈએ, તેઓએ સમજી- વચાર ને વાણી ઉચ્ચારવી
જોઈએ. અને અ તશય મદ્યપાન કરવા પાછળ તેઓએ પોતાનો
સમય બરબાદ ન કરવો જોઈએ. તેઓ એવા માણસો હોવા
ન જોઈએ કે જે હમેશા બીજા લોકોને છેતર ને પૈસાદાર થવાનો
પ્રયત્ન કરતા હોય. 9 દેવે જે સત્ય ું આપણને દશર્ન કરા ું છે,
તેના તેઓ શષ્યો હોવા જોઈએ. અને તેમણે હમેશા જે કઈ
ન્યાયી લાગે તે જ કર ું જોઈએ. 10 પાઉલ તમોથીને કહે છે એ
લોકોની પહેલેથી જ તારે પરખ કર લેવી જોઈએ. જો એમનામાં
તને કોઈ અપરાધ ન જ્ણાય તો તેઓ મંડળ ના સેવકો તર કે
સેવા આપી શકે.

11 એ જ ર ત,ે જે ી સેવામાં છે તે બીજા લોકોની નજરે
આદરણીય હોવી જોઈએ. તે ીઓ એવી હોવી ન જોઈએ
કે જે બીજા લોકો વષે ખરાબ નદા કરતી હોય. તેઓનામાં
આત્મ-સંયમ હોવો જોઈએ અને તેઓ એવી હોવી જોઈએ કે
દરેક વાતે એમનામાં વ ાસ ૂક શકાય.

12 સેવકો તર કે સેવા આપનાર ુરુષોને એકજ પત્ની હોવી
જોઈએ. તેઓનાં પોતાનાં બાળકો અને કુટુબોના તેઓ સારા વડ લ
તર કે નીવડલેા હોવા જોઈએ. 13 સાર ર તે સેવા કરતા માણસો
પોતાના માટે માન-સન્માનભ ુર્ ાન બનાવે છે. તે લોકોને ખ્રસ્ત
ઈ ુમાં પોતાના વ ાસ વષે પાક ખાતર નો અ ુભવ થશ.ે

આપણા જીવન ું રહસ્ય
14 મને આશા છે કે હુ તાર પાસે જલ્દ આવી શક શ. પર ુ

આ બધી વાતો હુ તને અત્યારે લખી જણા ું છુ. 15 પછ , જો
કદાચ હુ જલ્દ આવી ન શકુ, તો દેવના કુટુબના સભ્યોએ જે
ફરજો બજાવવી જોઈએ તે ું જાણી લે તે કુટુબ તો જીવતા
દેવની મંડળ છે. અને દેવની મંડળ તો સત્યનો આધાર અને
ૂળ ૂત સ્તંભ અને પાયો છે. 16 બેશક, સ્ ુ ત ું આપણા જીવન ું

રહસ્ય મહાન છે.



1 તમોથી 4:1 vii 1 તમોથી 4:6

તે ( ખ્રસ્ત) માનવ શર રમાં આપણી આગળ પ્રગટ થયો;
તે ન્યાયી હતો એમ પ વત્ર આત્માએ ઠેર ુ;ં
દૂતોએ તેને દ ઠો;
બનયહૂદ રા ોમાં તેના વષેની ુવાતાર્નો ઉપદેશ થયો;
આખી દુ નયાના લોકો તેના પર વ ાસ કરવા લાગ્યા.
તેને મ હમામાં આકાશમાં ઉપર લેવામાં આ ો.

4
જૂઠા ઉપદેશકો વષે ચેતવણી

1 પ વત્ર આત્મા સ્પ ર તે કહે છે કે પાછલા સમયમાં કેટલાએક
લોકો સાચા વ ાસમાંથી દૂર જશે. તે લોકો ખોટુ બોલનારા
આત્માઓની આજ્ઞા ું પાલન કરશે. વળ તે લોકો ૂતોના ઉપદેશને
અ ુસરશે. 2 જે લોકો જૂઠુ બોલીને લોકોને છેતરતા હોય તેઓના
દ્વારા ખોટો ઉપદેશ પ્રચાર પામે છે. તે લોકો સારા નરસાનો
ભેદભાવ પારખી શકતા નથી. ગરમ લોખંડ વડે એમની સમજ
શ ક્તને ડામ દઈને બાળ નાખી હોય એવી આ વાત છે. 3 એવા
માણસો લોકોને કહેતા ફરે છે કે તેઓ લગ્ર કર શકે ન હ. અને
તેઓ લોકોને કહે છે કે અ ુક અ ુક જાતનો ખોરાક ખાવો ન
જોઈએ. પર ુ તે ખોરાક પણ દેવે જ બના ો છે. અને દેવને
માનનારા તથા સત્યને જાણનારા લોકો આભારસ્ ુ ત કર ને એ
ખોરાક ખાઈ શકે છે. 4 દેવે સજલી દરેક વસ્ ુ સાર છે. દેવની
આભારસ્ ુ ત કર ને સ્વીકારેલી કોઈ પણ વસ્ ુનો ઈન્કાર કે અનાદર
કરવો ન જોઈએ. 5 દેવે જે ક ુ હોય તે કારણે પ્રાથર્ના વડે દેવે
બનાવેલી દરેક વસ્ ુ પ વત્ર બનાવાય છે.

ખ્રસ્ત ઈ ુના એક સારા સેવક બનો
6 આ બધી વાતો ું તારા ભાઈઓ તથા બહેનોને કહેજ.ે જો
ું આ કર શ તો સા બત થશે કે ખ્રસ્ત ઈ ુનો ું એક સારો

સેવક છે. વ ાસથી શ ો દ્વારા તથા સારા ઉપદેશના તારા
અ ુસરણને લીધે ું મ મ અને દૃઢ બન્યો છે તે ું બતાવી
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શક શ. 7 દેવના સત્યની સાથે ુસંગત ન હોય એવી ૂખાર્ઈભર
વાતો લોકોને કહેતા ફરે છે. એવી વાતો ું શક્ષણ ું ગ્રહણ કરતો
ન હ. પર ુ દેવની સાચી ર તે સેવા કરવા તાર જાતને તાલીમ
આપ. 8 શર રને તાલીમ આપવાના કેટલાએક ફાયદા છે. પર ુ
દેવની સેવાથી તો દરેક વાતે ફાયદો જ છે. દેવની સેવાથી આ
જીવનમાં તેમજ ભ વષ્યના જીવનમાં પણ એના આશીવાર્દ પ્રાપ્ત
થાય છે. 9 હુ જે કહુ છુ તે સા ું છે. અને તારે સં ૂણર્ ર તે
એનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. 10 એ કારણે જ આપણે સખત
મહેનત તથા પ રશ્રમ કર ર ા છ એ. આપણે જીવતા દેવમાં
આશા રાખીએ છ એ. સવર્ લોકોનો તે તારનાર છે. વશેષ કર ને
જઓે તેનામાં વ ાસ કરે છે તે સવર્ લોકોનાં તારનાર છે.

11 આ બધી બાબતોની ું આજ્ઞા આપજે તથા શીખવજ.ે
12 તને જુવાન જાણીને તારુ કઈ મહત્વ ન હોય એ ર તે કોઈ
પણ ક્તને તાર સાથે વતર્વા ન દઈશ. વ ાસીઓએ કેવી ર તે
જીવ ું જોઈએ તે બતાવવા તાર વાણી વડ,ે તારા વ ાસ વડ,ે
અને તારા સ્વચ્છ જીવન વડે જીવવાને લીધે ું લોકોને ન ૂનારુપ
થજ.ે

13 લોકોની આગળ પ વત્રશા વાચવા ું ું ચા ુ રાખ, તેઓને
વ ાસમાં દૃઢ કર, અને તેઓને ઉપદેશ આપ. હુ ત્યાં આવી
પહોં ું ત્યા ુધી ું એ કાય કરતો રહેજ.ે 14 તાર પાસે જે
કૃપાદાન છે તેનો ઉપયોગ કરતા રહેવા ું યાદ રાખજ.ે ારે
વડ લોએ તારા પર તેઓના હાથ ૂ ા* તે વખતે થયેલ પ્રબોધ
દ્વારા એ કૃપાદાન તને આપવામાં આ ુ હ .ુ 15 એ બધી
પ્ર ૃ ઓ ું ચા ુ રાખજ.ે તે પ્ર ૃ ઓ કરવા ું તારુ જીવન
આપી દે. પછ બધા લોકો જોઈ શકશે કે તારુ કાયર્ પ્રગ ત સાધી
ર ું છે. 16 તારા જીવનમાં અને તારા ઉપદેશમાં સાવધ રહેજ.ે
યોગ્ય ર તે જીવતો રહેજે અને ઉપદેશ આપતો રહેજ.ે આમ,
તારો ઉપદેશ સાંભળનારા લોકોને તથા તાર જાતને ૂં તાર શ.

* 4:14: તેઓના હાથ ૂ ા તમોથીને દેવ ું ખાસ કાયર્ સોંપવામાં આ ું છે તે
દશાર્વવા માટે ું ચન્હ.
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5
1 ૃદ્ધને ઠપકો ના આપ, પર ુ એ તારો પતા હોય એ ર તે

તેની સાથે વાત કરજ.ે જુવાનો તારા ભાઈઓ હોય એ ર તે
વતર્જ.ે 2 ૃદ્ધ ીઓને મા સમાન ગણજે અને જુવાન ીઓને
બહેનો જવેી ગણજ.ે તેઓની સાથે હમેશા સારુ વતર્ન કરજ.ે

3 જે વધવા ખરેખર નરાધાર હોય તેઓ ું માન-સન્માન
જાળવજે અને તેઓની સંભાળ લેજ.ે 4 પર ુ જો કોઈ વધવાને
બાળકો હોય અથવા પૌત્ર-પૌત્રીઓ હોય તો પ્રથમ તો તેમણે આ
શીખવાની જરુર છે: એ બાળકો અથવા પૌત્રોઓ પોતાના જ
કુટુબ પ્રત્યેની વફાદાર તેઓને મદદરુપ થઈને બતાવવી જોઈએ.

ારે તેઓ આમ કરે છે ત્યારે તેઓ પોતાનાં મા-બાપ ું ઋણ
અદા કરે છે. એનાથી દેવ પ્રસ થાય છે. 5 જો કોઈ વધવા
ખરેખર નરાધાર હોય તો તેની સંભાળ માટે તે દેવની જ આશા
રાખે છે. તે ી રાત- દવસ હમેશા પ્રાથર્ના કરતી હોય છે. તે
દેવ પાસે મદદ માગે છે. 6 પર ુ જે વધવા પોતાને રાજી રાખવા
મોજ-મઝામાં જીવન વેડફે છે, તે જીવતી હોવા છતાં ખરેખર મરણ
પામેલી જ છે. 7 ત્યાનાં વ ાસીઓને ું આ બધી વાત કહેજે
(પોતાના ઘરની સંભાળ લેવા ું) જથેી, બીજી કોઈ ક્ત એમ
કહ ન શકે કે તેઓ ખોટુ કર ર ાં છે. 8 ક્તએ પોતાના બધા
માણસોની સંભાળ લેવી જોઈએ. પણ, તેમાંય સૌથી અગત્યની
વાત એ છે કે તેણે તેના પોતાનાં કુટુબની સંભાળ લેવી જોઈએ.
જે ક્ત આમ કરતી નથી, તો તે સાચા વ ાસને (ઉપદેશ)
સ્વીકારતી નથી. તે ક્ત તો અ વ ાસી કરતાં પણ ૂંડો છે.

9 વધવાઓની તાર યાદ માં એવી ી ું નામ ઉમેરજે કે જે
60 વષર્ કે તેથી વધારે ઊંમરની હોય. તે તેના પ તને વફાદાર રહ
ૂક હોય. અને પણર્લ ના ક ુર્ હોય. 10 સત્કમર્ દ્વારા ક ત

પ્રાપ્ત કરેલી હોય, પોતાના છોકરાઓને ઉછેયાર્ હોય, મહેમાનો ું
સ્વાગત કરનાર હોય, સંતોના પગ ધોયા હોય. દઃુખીઓને મદદ
કર હોય, અનેક પ્રકારના સત્કમ માં ખત રાખતી હોય, એવી
વધવા ું નામ તાર યાદ માં ઉમેર ું.
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11 પર ુ એ યાદ માં જુવાન વધવાઓનો સમાવેશ ન કર શ.
ારે તેઓ ખ્રસ્તને સમ પત થઇ જાય છે, ત્યારબાદ તેઓના તીવ્ર

શાર રક આવેગોને લીધે તેઓ ઘણીવાર ખ્રસ્તથી દૂર ખેંચાઈ જાય
છે. પછ તેઓ ફર થી પરણવા ચાહે છે. 12 અને એ ું કરનાર
જુવાન વધવાઓનો ન્યાય તોળાશ.ે તેઓએ પહેલા જે કરવા ું
વચન આપ્ ું હ ુ,ં તે ન કરવાના કારણે તેઓનો ન્યાય તોળવામાં
આવશ.ે 13 વળ , તે જુવાન વધવાઓ ઘેરઘેર ભટકવા ું શરુ કરે
છે અને પોતાનો સમય વેડફે છે. તેઓ નદા અને કૂથલી કરવા ું
શરુ કર દે છે અને બીજા લોકોના જીવનમાં રસ લેતી થઈ જાય
છે. જે ન બોલ ું જોઈએ તે તેઓ બોલવા લાગે છે. 14 તેથી
હુ ઈચ્છુ છુ કે જુવાન વધવાઓ ફર થી લ કરે, બાળકોને જન્મ
આપ,ે અને પોતાનાં ઘરોની સંભાળ લે. જો તેઓ આમ કરશે,
તો તેઓની ટ કા કરવા દશુ્મનો પાસે કોઈ યોગ્ય કારણ ન હ હોય.
15 પર ુ કેટલીએક જુવાન વધવાઓ અવળે માગ દોરવાઈ જઈને
શેતાનને અ ુસરે છે.

16 જો કોઈ વ ાસી ીના કુટુબમાં વધવાઓ હોય તો,
તેણે પોતે તેઓની સંભાળ લેવી જોઈએ. તેઓની સંભાળ માટે
મંડળ એ ભાર ઊઠાવવો જોઈએ ન હ. જથેી કુટુબ વહોણી
નરાધાર વધવાઓની સંભાળ લેવા ું કામ મંડળ કર શકશે.

વડ લોને સાથે રહેવા માટે કેટલાક નયમો
17 મંડળ નો સાર ર તે અ ધકાર ચલાવનાર વડ લોને માન પાત્ર

ગણવા જોઈએ. ખાસ કર ને આ સા ું છે કે વડ લોને માન મળ ું
જોઈએ. જઓે ઉપદેશ કરવામાં તથા શક્ષણ આપવામાં શ્રમ લે
છે. 18 એ ું શા માટે? કારણ કે શા કહે છે કે, “ ારે
કામમાં જોતરેલો બળદ અનાજ છુટુ પાડવા ું કામ કરતો હોય
ત્યારે, એ ું મોઢુ બાંધીને તેને અનાજ ખાતો રોકવો નહ .”✡ અને
વળ શા એ પણ કહે છે કે, “મજૂરને તેની મજૂર આપવી
જોઈએ.”✡
✡ 5:18: ઉલ્લેખઃ ુન. 25:4 ✡ 5:18: ઉલ્લેખઃ .ૂ 10:7
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19 મંડળ ના વડ લ પર આક્ષેપ ૂકનાર ક્તની વાત સાંભળતો
ન હ. એ વડ લે કઈક ખોટુ ક ુર્ છે એ ું કહેનાર બીજા બ-ેત્રણ
માણસો નીકળે તો જ પેલા માણસની વાત સાંભળવી. 20 પાપ
કરનારાઓને કહેજે કે તેઓ ખોટા છે. આખી મંડળ ની સમક્ષ
આ કર. જથેી બીજા લોકોને પણ ચેતવણી મળ જશે.

21 દેવ તથા ઈ ુ ખ્રસ્ત અને ખાસ પસંદગી પામેલા દૂતોની
સમક્ષ હુ તને આ બ ું કરવાની આજ્ઞા આ ું છુ. પર ુ સત્ય
હક કતો જાણ્યા વના ું લોકોનો ન્યાય તોળવા બેસી ના જતો.
અને દરેક ક્ત સાથે એક સરખો વહાર રાખજ.ે

22 કોઈ પણ ક્તને મંડળ ના વડ લ તર કે ન ુક્ત કરવા ું
તેના પર હાથ ૂકે તે પહેલા કાળજી ૂવર્ક વચાર કરજ.ે બીજા
લોકોના પાપમાં ભાગીદાર થતો ન હ. ું તાર જાતને ુદ્ધ રાખજ.ે

23 તમોથી, આજ ુધી તે ફક્ત પાણીજ પીધા ક ુર્ છે. હવે
પાણી પીવા ું બંધ કર ને થોડો દ્રાક્ષારસ પીજ.ે તેનાથી તારુ પેટ
સારુ થશે, અને ું વારવાર બમાર ન હ થાય.

24 કેટલાએક લોકોનાં પાપ સહેલાઈથી જણાઈ આવે છે.
તેઓનાં પાપ જણાવે છે કે તેઓને ન્યાય તોળોશ.ે પર ુ બીજા
કેટલાએક લોકોનાં પાપ પાછળથી ખબર પડે છે. 25 સારાં કામો
કે જે લોકો કરે છે તે બાબતમાં પણ આ ું જ છે. લોકોનાં સારા
કામો સહેલાઈથી દેખાઈ આવે છે. પર ુ ારે એ સારા કામો
સહેલાઈથી ન દેખાય, તો પણ તે છુપાવી શકતા નથી.

6
માટે કેટલાએક નયમો

1 સવર્ દાસોએ પોતાના શેઠ પ્રત્યે સં ૂણર્ માન દશાર્વ ું જોઈએ.
જો તેઓ આમ કરશે તો, દેવ ું નામ અને આપણો ઉપદેશ ટ કાને
પાત્ર થશે ન હ. 2 કેટલાએક દાસોના શેઠો વ ાસીઓ હોય છે.
તેથી જે દાસો તથા એ શેઠો ભાઈઓ છે. પર ુ એનો અથર્ એવો
નથી કે એ દાસો પોતાના શેઠોને ઓછુ માન આપે તો ચાલ.ે ના!
તેઓએ તો વધારે કામ કર ું જોઈએ કારણ કે તેઓ કે જનેે તેની
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સેવાઓ દ્વારા લાભ થયો છે તેઓ વ ાસીઓ છે. જનેે તેઓ
પ્રેમ કરે છે.
તેઓને આ વાતો શીખવ અને સલાહ આપ.
ખોટો ઉપદેશ અને સા ું ધન

3 કેટલાએક લોકો એવી બાબતોનો ઉપદેશ આપશે કે જે ખોટો
જ હોય. આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં સત્ય વચનો સાથે એ
લોકો સંમત ન હ થાય. અને દેવની સેવાનો સાચો માગર્ દશાર્વતા
ઉપદેશનો તેઓ સ્વીકાર ન હ કરે. 4 ખોટ ર તે ઉપદેશ આપતી

ક્ત અ ભમાનથી છલકાય છે અને ક ું જાણતી હોતી નથી.
તે ક્તમાં દલીલબાજીની બમાર હોય છે. અને એ શ ો વષે
દલીલબાજી કરે છે. એના પ રણામે ઈષાર્, ુશ્કેલીઓ, અપમાનો
અને ખોટા વહેમ ઉત્પ થાય છે. 5 પણ ભ્ર મ તના લોકોથી
પ રણામે સતત દલીલબાજી થાય છે. એ લોકોએ સત્ય ખોઈ
ના ું છે. તેઓ એ ું માનતા હોય છે કે દેવની સેવા તો કમાઈ ું
સાધન છે.

6 એ સા ું છે કે દેવની સેવા-ભ ક્ત માણસને ૂબ ધનવાન
બનાવે છે. જો તેને પોતાની વસ્ ુઓથી સંતોષ હોય તો. 7 આ
દુ નયામાં આપણે ારે આ ા ત્યારે, આપણે ક ુંય લીધા વગર
ખાલી હાથે આ ા હતા. અને આપણે ારે મર જઈ ું ત્યારે,
આપણે ક ુંય લઈ જઈ શકવાના નથી. 8 તેથી આપણને જો
ૂરતો ખોરાક અને કપડાં મળ રહે, તો તેનાથી આપણે સંતોષ

માનવો જોઈએ. 9 ધનવાન થવાની ઈચ્છા રાખતા લોકો પોતે જ
પ્રલોભનોની જાળમાં પકડાય છે. તેઓને ઘણી બધી ચત્ર- વ ચત્ર
વસ્ ુઓ મેળવી લેવાની ઈચ્છા થાય છે, કે જે ચીજે તેઓને
ુકસાન કે આઘાત આપનાર નીવડે છે. એ વસ્ ુઓ લોકોને

પાયમાલ કર ને તેઓનો સવર્નાશ આણે છે. 10 પૈસા માટેનો લોભ
દરેક જાતનાં પાપોને જન્મ આપે છે. કેટલાએક લોકોએ સાચો
વ ાસ (ઉપદેશ) છોડ દ ધો છે કેમ કે તેઓ વ ુ ને બ ુ ધન
મેળવવા માગે છે. પર ુ આમ કરતાં તેઓ પોતાની જાતે ઘણી
ત્રાસદાયક ુશ્કેલીઓ ઊભી કર સહન કરે છે.

તારે યાદ રાખવા જવેી કેટલીક બાબતો
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11 પર ુ ું તો દેવભક્ત છે. તેથી એ બધી બાબતોથી તારે દૂર
રહે ું જોઈએ. ન્યાયી માગ જીવવાનો પ્રયત્ન કર, ભ ક્તભાવ,
વ ાસ, પ્રેમ, ધીરજ તથા નમ્રતાના સદ ુણ કેળવ. 12 વ ાસ
ટકાવી રાખવો એ સ્પધાર્ની હર ફાઈમાં ઉતરવા જે ું છે. એ સ્પધાર્
જીતવા તારાથી જમે બને તેમ સખત પ્રયત્ન કરજ.ે અનંતજીવન
તને પ્રાપ્ત થાય એની ખાતર કરજ.ે એ ું જીવન તને મળે એ
માટે તને તેડવામાં આ ો છે. અને ખ્રસ્ત વષેના મહાન સત્યની
તેં એવી ર તે ક ૂલાત કર છે કે જનેા ઘણા લોકો સાક્ષી છે.
13 દેવ અને ઈ ુ ખ્રસ્ત આગળ હુ તને આજ્ઞા આ ું છુ. ારે
ખ્રસ્ત ઈ ુ પોં ત ુસ પલાત આગળ ઊભો ર ો ત્યારે તેણે પણ
આજ મહાન સત્ય ક ૂલ ક ુર્ હ ુ.ં અને પ્રત્યેકને જીવન આપનાર
એક માત્ર એવો દેવ જ છે. હવે જે હુ તને કહુ છુ: 14 તને જે
જે કાય કરવાની આજ્ઞા કરવામાં આવી હતી તે કર. આપણા
પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત ું ુનરાગમન ન થાય ત્યાં ુધી ું એ કાય કોઈ
પણ દોષ કે ૂલ કયાર્ વગર કરતો રહે. 15 યોગ્ય સમયે એ
ઘટના ઘટે એ ું દેવ કરાવશ.ે જે ધન્ય તથા એકલો સ્વામી છે.
જે રાજાઓનો રાજા અને પ્ર ુઓનો પ્ર ુ છે. 16 દેવ એકલાને
અમરપણું છે. દેવ તો એવા ઝળહળતા પ્રકાશમાં રહે છે કે માનવો
એની નજીક જઈ શક્તા નથી. કોઈ પણ ક્તએ કદ દેવને
જોયો નથી. દેવને જોવા માટે કોઈ પણ ક્ત શ ક્તમાન નથી.
તેને સદાકાળ ગૌરવ તથા સામર્થ્ય હો. આમીન.

17 દનુ્યવી ચીજ-વસ્ ુઓ વડે ધ નક થયેલા લોકોને ું કહેજે
કે તેઓ અ ભમાની ન બન.ે એ ધનવાન લોકોને ું કહે કે તેઓ
તેઓના ધનમાં ન હ, પર ુ દેવમાં આશા રાખે. પૈસાનો વ ાસ
કર ન શકાય. પર ુ દેવ ૂબ સાર ર તે આપણી સંભાળ લે
છે. તે આપણને દરેક વસ્ ુ આનંદથી માણવા આપે છે. 18 ું
પૈસાદાર લોકોને સારાં કાય કરવા ું કહે. સારાં કાય કર ને સ ૃદ્ધ
થાય. તેઓ ભ ું કરે. ઉ મ કાય રુપી સ ૃ દ્ધ પ્રાપ્ત કરે અને
ઉદાર તથા પરોપકાર થાય. 19 એ ું કર ને તેઓ પોતાના માટે
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આકાશમાં એક ખજાનો સંગ્રહ કરશે. તે ખજાનો મજ ૂત સ્તંભ
બનશે – તે ખજાના ઉપર તેઓ તે ભ વષ્ય ું નમાર્ણ કર શકશ.ે
જથેી તેઓ જે ખરેખરુ જીવન છે તે પ્રાપ્ત કર શકે.

20 તમોથી, દેવે તારામાં વ ાસ ૂક ને તને ઘણી વસ્ ુઓ
સોંપી છે. તે વસ્ ુઓને ું ુર ક્ષત રાખજ.ે દેવ તરફથી આવતી
ન હોય એવી ૂખાર્ઈ ભર વાતો કરતાં લોકોથી ું દૂર રહેજ.ે
સત્યની વરૂદ્ધમાં દલીલો કરતાં લોકોથી ું દૂર રહેજ.ે તેઓ જનેે
“જ્ઞાન” તર કે ઓળખાવે છે, તેનો તે લોકો ઉપયોગ કરે છે. પર ુ
ખરેખર તો તે જ્ઞાન નથી. 21 કેટલાએક લોકો એ ું કહેતા હોય
છે કે તેઓની પાસે એ “જ્ઞાન” છે. એ લોકોએ સત્ય વ ાસ
ત ો છે.
તમ સવર્ પર દેવની કૃપા થાઓ.
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