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હ ૂઓને પત્ર

દેવ ું ુત્ર દ્ધારા બોલ ું
1 ૂતકાળમાં દેવ આપણા ૂવર્જો સાથે પ્રબોધકો દ્ધારા

અનેકવાર અનેક પ્રકારે બોલ્યો હતો. 2 અને હવે આ છેલ્લા
દવસોમાં દેવ જે કઈ બોલ્યો તે તેના ુત્ર દ્ધારા આપણી સાથે
બોલ્યો છે. દેવે આખી દુ નયા તેના ુત્ર દ્ધારા બનાવી અને
તેમાં ું બ ું જ દેવે પોતાના ુત્ર દ્ધારા ઉત્પ ક ુ છે. અને ુત્રને
સવર્સ્વમાં વારસ, અને મા લક ઠરા ો છે. 3 તે તેના ગૌરવ ું તેજ
તથા દેવની પ્રકૃ તના આબેહૂબ પ્ર તમા છે. તે પ્રત્યેક વસ્ ુઓને
પોતાના પરાક્રમી શ ો સાથે નભાવી રાખે છે. ુત્રએ લોકોના
પાપો ું ુ દ્ધકરણ ક ુ પછ તે મહાન દેવની જમણી બાજુએ
આકાશમાં ઉચ્ચ ાને બરાજમાન છે. 4 તેને દૂતો કરતાં જટેલે
દરજજે તે વધારે ચ ઢયા ું નામ વારસામાં દેવ દ્ધારા મ ું છે,
તેટલે દરજજે તે દૂતો કરતાં ચ ઢયાતો બન્યો છે.

5 દેવે કદ કોઈ દૂતોને ક ું નથી કે:

“ ું મારો ુત્ર છે;
અને આજથી હુ તારો પતા બ ું છુ.” ગીતશા 2:7

દેવે કોઈ દૂતને એ ું કદ ક ું નથી કે,

“હુ તેનો પતા હોઇશ,
અને તે મારો ુત્ર હશ.ે” 2 શ ુએલ 7:14

6 ારે પ્રથમજ નત* ને જગતમાં દેવ રજૂ કરે છે, તે કહે છે,
* 1:6: પ્રથમજ નત દેવનાં બધા બાળકોમાં ખ્રસ્ત પ્રથમ અને સૌથી વ ુ મહ વશીલ
હતો.
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“દેવના બધાજ દૂતો દેવના ુત્ર ું ભજન કરો.” ુન નયમ 32:43

7 વળ દૂતો સંબંધી દેવ કહે છે કે:

“દેવ પોતાના દૂતોને વા †ુ જવેા બનાવે છે,
અને દેવ તેના સેવકોને અ ની જવાળા જવેા બનાવે છે.”
ગીતશા 104:4

8 પણ દેવ તેના ુત્ર વષે કહે છે કે:

“ઓ દેવ, તારુ રા ાસન, સનાતન સદાય રહેશ.ે
ું જગત પર ન્યાયી રા શાસન કરશ.ે

9 ું સત્યને ચાહે છે, અને ખોટાનો દ્ધષે કરે છે.
તેથી, દેવ,ે તારા દેવે તને મહા મોટો આનંદ આપ્યો છે.
અને બીજા કોઈ સાથીઓ કરતાં તને વધારે મહત્વ ું ાન
આપ્ ું છે.” ગીતશા 45:6-7

10 દેવ એમ પણ કહે છે કે,

“હે પ્ર ,ુ શરૂઆતમાં તેં ૃથ્વી ું સજન ક ુર્.
અને આકાશ તારા હાથની કૃ ત છે.

11 આ બધીજ વસ્ ુઓ ન થઈ જશે, બધીજ વસ્ ુઓ ફાટેલા
જૂનાં વ ો જવેી જીર્ ણ થઈ જશ.ે

પણ ું કાયમ રહે છે.
12 ું તેઓને એક વ ની જમે વાળ લેશ.ે

અને તેઓ વ ની જમે બદલાઇ પણ જશે.
પર ુ ું બદલાશે ન હ,

ું સદાકાળ એવોને એવો જ રહેશે.” ગીતશા
102:25-27

† 1:7: વા ુ આનો અથર્ આત્માઓ પણ કર શકાય.
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13 દેવે પોતાના દૂતને આ કદ નથી ક ું કે:

“ ાં ુધી હુ તારા દશુ્મનોને તારા પગ તળે કચડ ના ના ું
ત્યાં ુધી ું માર જમણી બાજુ બરાજમાન થા.” ગીતશા
110:1

14 બધા જ દૂતો તો દેવની સેવા કરનાર આત્માઓ છે અને તારણ
પામનાર મ ુષ્યોની સેવા કરવા માટે તેઓને મોકલવામાં આવે છે.

2
આપણું તારણ નયમ કરતાં મહાન છે

1 આથી આપણને જે કઈ સત્ય શીખવવામાં આ ું છે તેના
તરફ ૂબજ કાળજી ૂવર્ક ધ્યાન આપ ું જોઈએ જથેી આપણે
સત્યના માગર્થી દૂર ફટાઇ ન જઇએ. 2 દેવે દૂતો દ્ધારા જે શક્ષણ
આપ્ ું તે સત્ય કર બતા ું હ ુ.ં અને દરેક વખતે ારે યહૂ દ
લોકો આ શક્ષણની વરૂદ્ધમા કઈક કરતા તો તેમને આજ્ઞાભંગ માટે
શક્ષા કરવામાં આવતી હતી. 3 જે તારણ આપણને આપવામાં
આવે ું છે તે અ ત મહાન છે તેથી ખાતર ૂવર્કની વાત છે કે
જો આપણે પણ તારણની ઉપેક્ષા કર ું તો આપણને પણ શક્ષા
થશે. પ્ર ુએ પોતે લોકોને પ્રથમ તારણની વાત કર . અને જમેણે
તે ું સાંભ ું તેમણે એ સાક્ષી ૂર કે આ તારણ તે સા ું તારણ
છે. 4 દેવે પોતે પણ આ સત્યતાન,ે ચહ્રનો, અદ ૂત કૃત્યો, જુદા
જુદા ચમત્કારો અને ભેટો વડે પ્રમા ણત કર છે, અને તેની ઈચ્છા
પ્રમાણે પ વત્ર આત્મા તરફથી દાન મેળવીને સાક્ષી આપતો ર ો
છે.

તેઓને તારવા ખ્રસ્તે માનવદેહ ધારણ કય
5 નવી દુ નયા જે આવી રહ હતી તેના ઉપર શાસન કરવા

દેવે દૂતોને પસંદ કયાર્ ન હ. આપણે જે ભ વષ્યની દુ નયાની વાત
કર એ છ એ તે આ દુ નયા છે. 6 તેમાં કોઈક જગાએ શા ોમાં
લ ું છે કે,
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“હે દેવ ું માણસોની શા માટે દરકાર કરે છે?
મ ુષ્ય ુત્રની પણ શા માટે દરકાર કરે છે?

ું તે એટલો બધો અગત્યનો છે?
7 થોડા સમય માટે તેં તેને દૂતો કરતાં ઊતરતો ગણ્યો છે.

તેં તેને ગૌરવ તથા માનનો ુગટ આપ્યો છે. અને તારા
હાથનાં કામ પર તેને અ ધકાર આપ્યો છે.

8 સમગ્ર ૃ તેં તેના પગ તળે ૂક છે.” ગીતશા 8:4-6

તેં તેના પગ તળે સઘ ું ૂ ું છે. તો સઘ ું તેને સ્વાધીન કરવાથી
તેને સ્વાધીન ન ક ુ હોય તે ું તેણે ક ુંય રહેવા દ ું નથી. પણ
સઘ ું તેને સ્વાધીન ક ુ, એમ હજુ ુધી આપણી દ એ દેખા ું
નથી. 9 થોડા સમય માટે ઈ ુને દૂતો કરતાં ઊતરતો બના ો
હતો, પણ હવે આપણે તેને મ હમા અને માનનો ુગટ પહેરેલો
જોઈએ છ એ કારણ કે તેણે મરણ ું દ:ુખ સહન ક ુ અને દેવની
દયાથી મરણનો અ ુભવ સમગ્ર માનવજાત માટે કય હતો.

10 દેવે સવર્સ્વ બના ું છે. અને તે પોતાના મ હમાને અથ
બના ું છે. આ મ હમામાં ઘણા લોકો ભાગ લે તે ું દેવ ઇચ્છતો
હતો. તેથી દેવને એક (ઈ )ુ પ ર ૂણર્ તારનાર બનાવવો પડ્યો જે
ઘણા લોકોને તેમના તારણ તરફ દોર જાય છે. અને તે ઘણાને
તે ુ ક્તમાગ દોર ગયો. દેવે તે ક ુ.

11 જે એક (ઈ ુ) લોકોને પ વત્ર બનાવે છે અને જે લોકો પ વત્ર
બનાવાયા છે તે એક જ પ રવારના છે. એટલે તે (ઈ ુ) તેઓને
પોતાના ભાઈઓ અને બહેનો કહેતાં જરાપણ શરમ અ ુભવતો
નથી. 12 ઈ ુ કહે છે,

“હે દેવ, હુ મારા ભાઈઓ અને બહેનોને તારા વષે કહ શ.
તારા સવર્ લોકો આગળ હુ તારાં સ્તોત્રો ગાઇશ.” ગીતશા
22:22

13 તે એમ પણ કહે છે,
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“હુ દેવ પર ભરોસો રાખીશ” યશાયા 8:17

અને તે કહે છે,

“દેવે મને આપેલા બાળકો અને હુ અહ યા છ એ.” યશાયા
8:18

14 તે માણસો માંસ અને લોહ નાં બનેલા માનવ દેહ ધરાવે છે.
તેથી ઈ ુએ પણ માનવદેહમાં જન્મ લીધો, તેથી કર ને તે મરણ
સહન કર ન,ે દ:ુખો સહ ને તે શેતાનનો નાશ કર શકે. 15 ઈ ુ
લોકો જવેો થયો અને મરણ પામ્યો અને જીવનપયર્ત મરણના
ભયને લીધે દાસ જવેી દશામાં જીવતા મ ુષ્યોને છુટકારો અપાવી
શકે. 16 એ સ્પ છે કે ઈ ુ દૂતોને ન હ, પર ુ મ ુષ્યો જે
ઇબ્રા હમનાં* સંતાનો છે તેમને મદદ કરે છે. 17 આ કારણે ઈ ુ
ખ્રસ્ત પોતાના ભાઈઓ અને બહેનોમાં બધા બાબતોમાં સમાન
બને એ જરુર હ ુ,ં એ માટે તે આપણા પ્રત્યે સહા ુ ૂ ત દશાર્વે
એવો દયા ુ અને આપણા લોકોના પાપ ું પ્રાય ત કર ને દેવ
સમક્ષ સજા ભોગવે એવો વ ા ુ પ્ર ુખ યાજક થાય. 18 ઈ ુ
જે લોકો પર ક્ષણમાંથી પસાર થઈ ર ા છે, તેઓને મદદ કરવા
શ ક્તમાન છે કારણ કે તે પોતે જાતે યાતનાઓમાંથી પસાર થયો
હતો અને તે ું પર ક્ષણ થ ું હ ુ.ં

3
ઈ ુ ૂસા કરતાં મહાન

1 તેથી તમારે બધાએ ઈ ુ વષે વચાર કરવો જોઈએ. દેવે
ઈ ુને આપણી પાસે મોકલ્યો અને તે આપણા વ ાસનો પ્ર ુખ
યાજક છે. હુ તમને આ કહુ છુ, મારા પ વત્ર ભાઈઓ અને
બહેનો, તમને સવર્ને દેવે તેડ્યા છે. 2 દેવે ઈ ુને આપણી પાસે
મોકલ્યો છે અને તેને આપણો ુ યાજક બના ો છે. ૂસાની

* 2:16: ઈબ્રા હમ યહૂ દઓનો સૌથી વ ુ માન નય ૂવર્જ.
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જમે ઈ ુ પણ દેવને વફાદાર હતો. દેવના ઘરમાં દેવ તેની પાસે
જે કરાવવા ઈચ્છતો હતો તે બ ું તેણે ક .ુ 3 ારે મ ુષ્ય
મકાન બાંધે છે, ત્યારે લોકો મકાન બાંધનારને ુબ માન આપે
છે. તેમ ઈ ુ ૂસા કરતાં માન આપવાને વ ુ યોગ્ય ઠય . 4 દરેક
મકાન કોઈ એક મ ુષ્ય બાંધે છે, પર ુ દેવે તો આખી દુ નયા ું
સજન ક ુ છે. 5 ૂસા સેવકની જમે ૂબજ વફાદાર હતો. દેવ
જે ભ વષ્યમાં કહેવાનો છે તે ( ૂસાએ) તેણે ક ું. 6 પણ ખ્રસ્ત
તો ુત્ર તર કે દેવના ઘર પર વ ા ુ હતો. આપણે વ ાસીઓ
દેવ ું ઘર (કુટુબ) છ એ. જો આપણે અંત ુધી હમત તથા
આશા ું અ ભમાન ચા ુ રાખીએ, તો આપણે દેવ ું ઘર છ એ.

આપણે દેવને અ ુસરવા ું ચા ુ રાખ ું જોઈએ
7 એ માટે જમે પ વત્ર આત્મા કહે છે તેમ:

“જો તમે આજે દેવની વાણી સાંભળો તો,
8 ઈસ્રાએલ પ્રજાએ અરણ્યમાં ક ુ તેમ તમે તમારા હ્રદયો
કઠોર કરશો ન હ,

અરણ્યમાં પ્રવાસ કરતી વખતે કસોટ ના સમયમાં તેઓએ
દેવ વરૂદ્ધ બળવો કય .

9 મેં જે કઈ ક ુ તે તમારા લોકોએ* વરસ ુધી અરણ્યમાં જો ુ.ં
છતાં તેઓએ માર ધીરજની કસોટ કર .

10 તેથી હુ તે લોકો પર રોષે ભરાયો.
અને મેં ક ું, ‘તેઓ તેમના હ્રદયમાં જે વચારે છે તે હમેશા
ખોટુ જ છે.

તેઓને મારા માગ ની કદ પણ સમજણ પડ નથી.’
11 તેથી ુસ્સે થઈ મેં પ્ર તજ્ઞા કર :

‘તેઓ મારા વસામામાં કદ પ્રવેશ કર શકશે ન હ.’ ”
ગીતશા 95:7-11

* 3:9: કોઈ � થઈ છે હો શયા 11:31.
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12 માટે હે ભાઈઓ અને બહેનો, તમે સાવધ રહો. રખેને
તમારામાંના કોઈ ું હ્રદય અ વ ાસના કારણથી ૂંડુ થાય, અને
તેમ તે જીવતા દેવથી દૂર જાય. 13 પણ ાં ુધી “આજ”
કહેવાય છે, ત્યાં ુધી તમે દનપ્ર ત દન એકબીજાને ઉ ેજન આપો
કે પાપના કપટથી તમારામાંનો કોઈ કઠણ હ્રદયનો ન થાય અને દેવ
વરૂદ્ધનો બને ન હ. 14 કેમ કે પ્રથમ જે વ ાસ કય હતો તેમાં
ટક રહ ને જો આપણે અંત ુધી વ ાસ રાખી ું તો ખ્રસ્તની
સાથે સવર્સ્વના ભાગીદાર બની ું. 15 શા માં કહે ું છે કે:

“જો આજે તમે દેવની વાણી સાંભળો,
તો અરણ્યમાં જમે ઇ ાએલ પ્રજાએ જે ર તે દેવ વરૂદ્ધ
બળવો કય , તેમ તમે તમારા હ્રદય દેવ વરૂદ્ધ કઠોર કરશો
ન હ.” ગીતશા 95:7-8

16 દેવની વાણી સાંભ ા છતાં જમેણે તેની વરૂદ્ધ બંડ પોકા .ુ
એ કયા લોકો હતા? ૂસાની આગેવાની હેઠળ ઇજીપ્તમાંથી
નીકળ આવનાર તે લોકો હતા. 17 અને 40 વરસ ુધી દેવ
કોના ઉપર ક્રોધાયમાન થયો? એ જ ઈસ્રાએલી લોકો કે જઓે
પોતાના પાપને કારણે અરણ્યમાં જ મરણ પામ્યા. 18 દેવની
આજ્ઞા ું ઉલ્લંઘન કરનાર એ લોકો વષે દેવે પ્ર તજ્ઞા કર ક ું કે,
એ લોકો વશ્રામમાં પ્રવેશ મેળવી શકશે ન હ. 19 અને આપણે
જોઈએ છ એ કે એ લોકો પ્રવેશ કર શ ા ન હ. અને દેવનો
વશ્રામ મેળવવા તેઓ શ ક્તમાન નહોતા. શા માટે? કારણ કે
તેઓએ દેવ પર વ ાસ કય ન હ.

4
સંતોને માટે વશ્રાં ત

1 દેવે તૈયાર કરેલ વશ્રાં ત ું વચન હજી મોજૂદ ર ું છતાં
આપણામાંથી કોઈક ત્યાં પ્રવેશ મેળવવા નષ્ફળ ન જાય માટે
આપણે સાવચેત રહે ું જોઈએ. 2 કેમ કે દેવ આપણું તારણ
કરવા ઇચ્છે છે, એ ુવાતાર્ જમે આપણને આપવામાં આવી
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છે, તેમ તે સમયના ઈસ્રાએલના લોકોને પણ આપવામાં આવી
હતી તેમ છતાં તે ુવાતાર્ તેમને કોઈ પણ ર તે લાભકતાર્ નીવડ
ન હ કારણ કે તેઓએ તે ુવાતાર્ સાંભ ા છતાં વ ાસથી તેનો
સ્વીકાર કય ન હ. 3 અમે જઓેએ તેનો સ્વીકાર કય તે દેવના
વશ્રામમાં પ્રવેશ પામ્યા. દેવે જમે ક ું છે,

“મેં મારા ક્રોધમાં સમ ખાધા કે:
‘તેઓ મારા વશ્રામમાં પ્રવેશ પામશે ન હ.’ ” ગીતશા
95:11

દેવે આ ક ું. પણ સંસારની ઉત્પ કયાર્ બાદ દેવ ું કામ ૂરુ
થઈ ગ ું હ ુ.ં 4 શા માં કોઈક જગ્યાએ અઠવા ડયાના સાતમા
દવસ વશે લ ું છે: “તેથી સાતમા✡ દવસે દેવે બધા જ કામ
છોડ આરામ કય .” 5 ઉપર જણાવેલ સંબંધમાં પણ તેણે ક ું
છે, “તેઓ કદ પણ મારા વશ્રામમાં પ્રવેશ પામશે ન હ.”

6 તે હજુ પણ સત્ય છે કે કેટલાએક દેવના વશ્રામમાં પ્રવેશ
પામશે. અને તેઓ કે જઓેને ુવાતાર્ સાંભળવાની પ્રથમ તક
મળ . પર ુ તેઓએ આજ્ઞાનો ભંગ કય , તેથી તેઓ પ્રવેશ કર
શ ા ન હ. 7 પર ુ દેવે આ માટે બીજો દવસ ન કય .
અને તે “આજનો દવસ” કહેવાય છે. દેવે આ દવસની આગાહ
ઘણા વષ બાદ દાઉદ રાજા મારફતે કર હતી. તે ું પ વત્રશા માં
બતા ું છે જનેો અમે હમણાં ઉલ્લેખ કય :

“આજે જો તમે દેવની વાણી સાંભળો,
તો જમે ૂતકાળમાં ક ુર્ તેમ તમારુ હ્રદય તેની વરૂદ્ધ કઠણ
કરશો ન હ.” ગીતશા 95:7-8

8 આપણે જાણીએ છ એ કે યહો ુઆ લોકોને વસામા તરફ દોર
ગયો હોત તો દેવે બીજા એક દવસની વાત કર ન હોત. 9 આ
બતાવે છે કે જે દેવના લોકો માટેના વશ્રામનો સાતમો દવસ
હજુય બાક રહે છે. 10 દેવે પોતાનાં કામો કયાર્ પછ વશ્રાં ત

✡ 4:4: ઉલ્લેખઃ ઉત. 2:2.
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પ્રાપ્ત કર . તે પ્રમાણે જો કોઈ દેવના વશ્રામમાં પ્રવેશ મેળવે છે
તે એનાં પોતાનાં કામો દ્ધારા વશ્રામ મેળવી શકે છે. 11 તેથી
આવો આપણે પણ એ વશ્રામમાં પ્રવેશ મેળવવા પ્રયત્ન કર એ.
આપણે સખત પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જથેી જે લોકો આજ્ઞા ભંગ
કર વશ્રામમાં ાન મેળવવા નષ્ફળ ગયા તેમ આપણા માટે ન
થાય, તેની કાળજી રાખીએ.

12 કેમ કે દેવનો શ જીવંત છે અને ક્રયાશીલ છે. બેધાર
તરવાર કરતાં પણ તે વ ુ તી ણ છે. તે જીવ અને આત્માને જુદા
પાડે છે. સાંધા અને મજ્જાના બે ભાગ કરે છે. અને આપણાં
હ્રદયના ઊંડા વચારોનો ન્યાય કરે છે અને હ્રદયના વચારો અને
ભાવનાઓને પારખનાર છે. 13 આ દુ નયામાં દેવથી ક ું જ
છુપાવી શકા ું નથી. તે સઘ ું સ્પ જોઈ શકે છે. તેની સમક્ષ
બ ુંજ ઉઘાડુ છે. અને તેથી આપણે આપણાં બધા જ કૃત્યોનો
હસાબ તેની સમક્ષ આપવો પડશે.

ઈ ુ આપણને દેવની સમક્ષ જવામાં મદદ કરે છે
14 દેવનો ુત્ર ઈ ુ ખ્રસ્ત આપણો પ્ર ુખ યાજક છે. જે

આપણને મદદ કરવા અથ તે આકાશમાં ગયેલો છે. તેમનો
વ ાસ કરવામાં આપણે જે વ ાસનો ૂરે ૂરો સ્વીકાર કર એ
છ એ તેને દઢ પણે ચા ુ રાખવો જોઈએ. આપણે કદ પાછા
ન પડ એ. 15 ઈ ,ુ પ્ર ુખ યાજક આપણી નબર્ળતાઓ સં ૂણર્
ર તે સમજે છે, કારણ કે તે ૃથ્વી પર જી ો છે, અને આપણા
પર આવે છે તેવા સવર્ પર ક્ષણોમાંથી પસાર થયો છે, તેણે કદ
પાપ ક ુર્ નથી. 16 તેથી હમત ૂવર્ક આપણે દેવના કૃપાસન ુધી
પહોંચીએ ાં કૃપા પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ છે. ત્યાં આપણને દયા
અને કૃપાની ારે જરુર હોય છે ત્યારે મદદમાં મળે છે.

5
1 પ્રત્યેક પ્ર ુખ યાજકની પસંદગી મ ુષ્યમાંથી થાય છે. યહૂદ

પ્ર ુખ એક સાધારણ માણસ છે જે દેવ સંબંધીની બાબતોમાં લોકો
વતી દેવ સમક્ષ આવવા લોકો ું પ્ર ત ન ધત્વ કરવા માટે ન ુક્ત
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થાય છે. તેથી લોકોએ અપર્ણ કેરેલ ભેટો દેવ સમક્ષ ધરે છે અને
તેઓના પાપને માટે તે દેવને બ લદાનો અપર્ણ કરે છે. 2 પ્ર ુખ
યાજકમાં પણ લોકો જવેી જ નબર્ળતાઓ છે. તેથી બીજાની
નબર્ળતાઓ સમજે છે અને અણસમજુ અને ૂલ કરનાર લોકો
સાથે તે માયા ુપણે વત છે. 3 તેથી પ્ર ુખ યાજકને પોતાની
નબર્ળતાઓ છે. તેથી તે લોકોનાં પાપો માટે તથા પોતાનાં પાપો
માટે બ લદાન અપર્ણ કરે છે.

4 કોઈ પણ મ ુષ્ય પોતાની ઈચ્છાથી પ્ર ુખ યાજક બનવા ું
માન પોતાની જાતે મેળવી શકતો નથી. જમે દેવે હારુનની પસંદગી
કર તેમ દરેક પ્ર ુખ યાજકની પસંદગી દેવથી જ થાય છે. 5 ઈ ુ
ખ્રસ્તે પણ પોતાની જાત માટે પ્ર ુખ યાજક થવાની અને મ હમા
પ્રાપ્ત કરવા માટે પસંદગી કર નહોતી. પર ુ દેવે તેને પસંદ કય .
દેવે ખ્રસ્તને ક ુ,ં

“ ું મારો ુત્ર છે;
આજે હુ તારો પતા બન્યો છુ.” ગીતશા 2:7

6 અને શા માં દેવે એક જગ્યાએ એમ પણ ક ું હ ું કે,

“ ું મલ્ખીસદેક* ની માફક
સનાતન યાજક રહ શ.” ગીતશા 110:4

7 ખ્રસ્ત ારે ૃથ્વી પર હતો ત્યારે તેણે દેવને તેની મદદ
માટે મોટે ઘાટે પ્રાથર્ના કર , અને આં ુ સ હત મરણમાંથી તેને
છોડાવનાર દેવની પ્રાથર્ના કર . તે દરેક સમયે દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે
જ કરતો તેથી દેવે તેની પ્રાથર્ના સાંભળ . 8 ઈ ુ દેવનો ુત્ર હતો.
છતાં દ:ુખ સહનના અ ુભવથી આજ્ઞા ું પાલન કરવા ું શી ો.
9 આ ર તે પ ર ૂણર્ થઈન,ે તે પોતાની આજ્ઞા પાળનારા સવર્ને સારુ

* 5:6: મલ્ખીસદેક ઈબ્રા હમનાં સમયમાં થઈ ગયેલ એક યાજક અને રાજા. (વાંચો
ઉત. 14:17-24)
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અનંત તારણ ું કારણ થયો. 10 અને દેવે ઈ ુને મલ્ખીસદેકના
ધારા પ્રમાણે પ્ર ુખયાજક ું નામ આપ્ ુ.ં

પતનની વરુદ્ધ ચેતવણી
11 આ વષે અમારે તમને ઘણુંજ કહેવા ું છે. પર ુ તે

સમજાવ ું ઘણું અઘરુ છે કારણ કે તમે સમજવાની કોઈ જ
ઈચ્છા દશાર્વી નથી. 12 જો કે આ સમયે તો તમારે ઉપદેશક થ ું
જોઈ ું હ ુ.ં પર ુ આ સમયે એ ું દેખાય છે કે બીજા લોકો તમને
ફર થી દેવના વચનનાં ૂળતત્વો શીખવે. તમારે ભારે ખોરાક ન હ
પર ુ દૂધની જરુર યાત છે એવા તમે થયા છો. 13 જે ક્ત
હજી દૂધ પર જીવે છે તે ન્યાયીપણા સંબધી તે બનઅ ુભવી
છે, કેમ કે તે બાળક જ છે. 14 પણ જઓે ુખ્ત ઉંમરના
છે. એટલે જઓેની ઈ ન્દ્રયો ખરુ ખોટુ પારખવામાં કેળવાયેલી
છે, તેઓને સાંરુ ભારે ખોરાક છે. તેથી આ ત્મક જીવનમાં ૃ દ્ધ
પામ્યા સવાય તમે ભારે ખોરાક એટલે કે જ્ઞાન પચાવી શકશો
ન હ.

6
1-2 હવે આપણે ખ્રસ્તના સદ્ધાંતના પ્રાથ મક શક્ષણની ચચાર્

બંધ કરવી જ જોઈએ. ાંથી શરુઆત કર , ત્યા આપણે
પાછા ન ફર એ જમે કે ૃત્ ુ તરફ લઈ જતાં સારાં કમ થી
દેવમાં વ ાસ ૂકો. વળ બા પ્તસ્મા* વષે તે વખતે આપણને
શીખવવામાં આ ું હ ું. અને લોકો ઉપર હાથ ૂકવાથી અને
ૃત્ ુ પછ ફર સજીવન થ ું અને અનંતકાળના ન્યાયકરણ વષે

આપણને શીખવવામાં આ ું હ ુ,ં પણ આપણને વ ુ ઉચ્ચ કક્ષાના
શક્ષણની જરુર છે. 3 અને જો દેવની ઈચ્છા હશે તો અમે એ
પણ કર ું.

* 6:1-2: બા પ્તસ્મા બા પ્તસ્માનો અથર્ અહ ખ્રસ્તી બા પ્તસ્મા (ક્ષ ણક પાણીમાં
દટા ું) થઈ શકે અથવા યહૂ દ ર ત પ્રમાણે પાણીમાં ડૂબાડ ને અપા ું બા પ્તસ્મા.
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4-6 જે લોકો એક વખત સત્ય જાણવા આ ા, જમેને સ્વગ ય
દાનોનો અ ુભવ થયો, પ વત્ર આત્માના દાનની ભાગીદાર અને
દેવના સંદેશના સૌંદયર્નો અ ુભવ કરા ો. અને દેવની નવી
દુ નયાની મહાન સ ાને જોઈ. પછ આ બ ું હોવા છતાં તેઓ ું
પતન થ ું. તેમના જીવન ું તેમના માટે પ રવતર્ન ફર થી કર ું
અશ છે, શા માટે? કારણ કે આ લોકો ખરેખર દેવના ુત્રને
ફર થી વધસ્તંભે જડાવે છે. લોકો સમક્ષ તે ું અપમાન કરે છે.

7 આ લોકો તે ૂ મ જવેા છે જે તેના પર વારવાર પડતા
વરસાદ ું તે શોષણ કરે છે. જઓે તેને ખેડે છે અને તેની કાળજી
રાખે છે તેઓ ઉપયોગી પાકની પ્રા પ્ત માટે આશા રાખે છે. જો
તે ૂ મ આવો પાક પેદા કરશે તો દેવનો આશીવાર્દ તેના પર
ઉતરશ.ે 8 પણ જો એ જમીન કાંટા અને ઝાંખરા ઉગાડ્યા કરે
તો છેવટે બનઉપયોગી અને શ્રા પત થઈ બળ જશે.

9 પ્રય મત્રો, ભલે હુ આમ કહુ છુ. પર ુ તમાર બાબતમાં
તમાર પાસે સાર અપેક્ષા રા ું છુ. અને અમને ખાતર છે કે
તમે એ ું કૃત્ય કરશો કે જે તારણનો એક ભાગ હશ.ે 10 પ્ર ુ
ન્યાયી છે. કારણ કે દેવના લોકો માટે તમે જે કઈ કાય કયાર્ છે,
તે દેવ ૂલી શકે ન હ. તમે સંતો પર દશાર્વેલ પ્રેમ અને હાલ
જમેની સેવા કરો છો તે બ ું દેવ ૂલી શકે ન હ. 11 અમે ઈચ્છા
રાખીએ છ એ કે તમે દરેક જણ છેવટ ુધી આ પ્રમાણે ઉત્સાહ
બતાવવા ું ચા ુ રાખશો ાં ુધી આશા ૂણર્ થાય. તમે જે
કઈ ઇચ્છો છો તે મેળવી શકો. 12 અમે એ નથી ઈચ્છતા કે
તમે આળ ુ બનો. અમે ઈચ્છ એ છ એ કે જે લોકો દેવે આપેલ
વચન ુજબનાં વાનાં મેળવે છે તેમના જવેા તમે બનો. તે લોકો
દેવનાં વચનો પ્રાપ્ત કરે છે કારણ કે તેઓમાં વ ાસ અને ધીરજ
છે.

13 દેવે ઈબ્રા હમને વચન આપ્ ુ,ં ત્યારે પોતાના (દેવના) કરતાં
કોઈ મહાન ન હ હોવાને લીધે તેણે પોતાનાં જ નામે શપથ લીધા.
14 દેવે ક ું. “હુ તને ન ઘણાજ આશીવાર્દો અને ઘણા
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જ સંતાનો આપીશ.”✡ 15 એ વચન પ ર ૂણર્ થાય, ત્યાં ુધી
ઈબ્રા બમે ઘણી જ ધીરજ રાખી. અને દેવે જે વચન આપ્ ું હ ુ,ં
તે ઈબ્રા હમે મેળ ુ.ં

16 માણસ પોતાના કરતાં મહાન ક્તના નામે શપથ લે છે.
અને શપથથી સઘળ તકરારોનો અંત આવે છે. 17 દેવને એ
ખાતર કરાવવી હતી કે તેણે આપેલ વચન સત્ય હ ું. તેને એ
સા બત કર ું હ ું કે તેણે જનેે જે વચન આપ્યાં છે તે તેઓ પ્રાપ્ત
કરશે કારણ તેનો નણર્ય બદલી શકાય તેમ નથી. તેથી વચનના
પાલન સંબધી સં ૂણર્ ખાતર માટે દેવ પોતે પણ શપથથી બંધાયો
છે. 18 પેલી બે વસ્ ુ કદ બદલાતી નથી. એક તો દેવ કઈક
કહે છે ત્યારે તે કદ અસત્ય હો ું નથી અને ારે તે સમ લે
છે ત્યારે તે જૂઠા હોઈ શકે ન હ.
આ બે બાબતો આપણને દલાસો આપે છે કે આશાને વળગી

રહેવા દેવ પાસે આશ્રય માટે આવનારને સલામતી આશ્રય અને
સામથ્યૅ મળે છે. 19 આ આશા આપણા આત્માઓના એક
મજ ૂત અને વ ાસ યોગ્ય લંગર સમાન છે. વળ તે આપણને
સૌથી પ વત્ર ાનના પડદા પાછળ રહેલાં સ્વગ ય મં દરમાં દેવ
સાથે બાંધે છે. 20 ઈ ુ ખ્રસ્તે સ્વગ ય ાનમાં આપણી અગાઉ
પ્રવેશ કય છે. અને આપણા માટે રસ્તો ુલ્લો કય છે અને
મલ્ખીસદેકના ધારા પ્રમાણે તે હમેશને માટે આપણો પ્ર ુખયાજક
થયો છે.

7
યાજક મલ્ખીસદેક

1 આ મલ્ખીસદેક શાલેમનો રાજા હતો તથા તે પરાત્પર દેવનો
યાજક હતો. ઘણા રાજાઓને હરાવીને ઈબ્રા હમ પાછો આવી ર ો
હતો, ત્યારે મલ્ખીસદેક તેને મ ો. અને મલ્ખીસદેક ઈબ્રા હમને
આશીવાર્દ આપ્યો. 2 ઈબ્રા હમ પાસે લડાઇમાં જે કઈ હ ું તે
બધામાંથી તેનો દશમો ભાગ તેણે મલ્ખીસદેકને આપ્યો.
✡ 6:14: ઉલ્લેખઃ ઉત. 22:17.
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મલ્ખીસદેક શાલેમ નગરનો રાજા છે. તેના બે અથર્ થાય છે
પહેલો અથર્, મલ્ખીસદેક એટલે “ભલાઈનો રાજા.” અને “શાલેમનો
રાજા,” એટલે “શાં તનો રાજા” પણ છે. 3 મલ્ખીસદેકના
માતા પતા વશે કોઈને જ ખબર નથી અને તેના ૂવર્જો વષે
પણ કોઈ જ મા હતી નથી, તે ારે જન્મ્યો અને ારે મરણ
પામ્યો તે પણ કોઈ જાણ ું નથી, પણ તે દેવના ુત્ર જવેો છે
અને સદા યાજક તર કે રહે છે.

4 આ મલ્ખીસદેકની મહાનતાને વચાર કરો! ઈબ્રા હમે ુદ્ધમાં
જીતીને મેળવેલી તમામ સંપ માંથી દશમો ભાગ આપી દ ધો.
5 નયમશા કહે છે કે લોકો લેવી ુત્રમાંથી એટલે પોતાના
ભાઈઓમાંથી બનેલા યાજકોને દશાંશ આપ.ે યાજકો અને લોકો
પછ ભલે તે ઈબ્રા હમના પ રવારના હોય તો પણ તેમની પાસેથી
દશાંશ એકઠા કરે. 6 મલ્ખીસદેક લેવી કુટુબનો નહોતો. છતાં તેને
ઈબ્રા હમ પાસેથી દશમો ભાગ મ ો. ઈબ્રા હમે દેવ પાસેથી
આશીવાર્દ મેળ ા છતાં મલ્ખીસદેક તેને આશીવાર્દ આપ્યો.
7 આશીવાર્દ આપનાર ક્ત આશીવાર્દ પામનાર કરતાં વ ુ મહાન
હોય છે તે સવર્ કોઈ જાણે છે.

8 અહ મર્ત્યે માણસો દશમો ભાગ લે છે, પણ ત્યાં જનેા
સંબંધી તે જીવતો છે એવી સાક્ષી આપેલી છે, તે લે છે. 9 વળ
એમ પણ કહ શકાય કે, જે લેવીનો દશમો ભાગ લે છે, તેણે
પણ ઇબ્રા હમની મારફતે દશમો ભાગ આપ્યો. 10 કેમ કે ારે
મલ્ખીસદેક તેના પતાને મ ો, ત્યારે લેવી હજી પોતાના પતાની
કમરમાં હતો.

11 હવે જો લેવીના યાજક પદથી પ ર ૂણર્તા થઈ હોત. (જનેા
મારફત લોકોને નયમશા મ ું હ ુ)ં તો હારુનના ધારા પ્રમાણે
ગણાયેલો ન હ એવો બીજો યાજક મલ્ખીસદેકના ધારા પ્રમાણે
ઉત્પ થવાની શી અગત્ય હતી? 12 કારણ કે યાજકપદ
બદલાયાથી નયમ પણ બદલવાની અગત્ય છે. દેવ ારે
યાજકપદ બદલે છે ત્યારે તેને સંકળાયેલા નયમો પણ બદલે
છે. 13 જનેા વષે વાત કરવામાં આવી છે તે કોઈ બીજા કુળના
છે. આ કુળની કોઈપણ ક્ત વેદ નો સેવક નહોતી. સવાય
કે લેવી કુળની ક્ત હોય. 14 કેમ કે તે સ્પ છે કે આપણો
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પ્ર ુ ( ખ્રસ્ત) યહૂદાના કુળમાં જન્મ્યો હતો. અને ૂસાના નયમ
પ્રમાણે યાજકપદની સેવા તેના કુટુબને સોંપાયેલી નહોતી.

ઈ ુ મલ્ખીસદેક સમાન યાજક
15 મેં જે કઈ ક ું છે તેથી પણ વધારે સ્પ થાય છે. કે

મલ્ખીસદેક જવેો બીજો યાજક પ્રગટ થઈ ર ો છે. 16 એ પોતે
માનવ નયમ કે કાયદાની તાકાતથી યાજક બન્યો ન હતો, પણ
અ વનાશી જીવનના સામર્થ્ય પ્રમાણે યાજક બન્યો છે. 17 શા ોમાં
એના વષે કહેવામાં આ ું છે કે: “ ું મલ્ખીસદેક હતો તેના જવેો
જ સનાતન યાજક છે.” ✡

18 પહેલાનો નયમ એટલા માટે રદ કરવામાં આ ો કે તે
નબર્ળ અને થર્ હતો. 19 ૂસાના નયમશા થી ક ું ૂણર્ થઈ
શ ુ નથી. અને હવે આપણને વધારે સાર આશા છે. અને તે
આશા દ્ધારા આપણે દેવની નજીક આવી શક એ છ એ.

20 એ વાત પણ એટલી જ અગત્યની છે કે દેવે વચન દ્ધારા
ઈ ુને પ્ર ુખ યાજક બના ો. ારે બીજા માણસો યાજક
બન્યા, ત્યારે દેવે આવા કોઈ સમ લીધા નહોતા. 21 પણ ઈ ુ
તો દેવના વચન સાથે યાજક બન્યો. દેવે તેને ક ું:

“પ્ર ુએ સમ ખાધા છે,
તે તેનો વચાર કદ બદલશો ન હ:

ું સનાતન યાજક છે.” ગીતશા 110:4

22 તેથી દેવના સમ દશાર્વે છે કે તેના લોકો માટે દેવ તરફથી ઈ ુ
ઉ મ ખાતર બદ્ધ કરાર છે.

23 અને ારે આવા ઘણા યાજકો હતા ખરા, કારણ કે
યાજક વગર્માં તેમને ચા ુ રહેતા ૃત્ ુએ અટકાવી દ ધા હતા.
24 પણ ઈ ુ સદાકાળ રહે છે તે માટે એ ું યાજકપદ અ વકાર
છે. 25 આથી જે લોકો ખ્રસ્ત મારફતે દેવની નજીક આવશે
તેઓને સં ૂણર્ ર તે તારવાને સમથર્ છે અનંત અને અમર હોવાથી

✡ 7:17: ઉલ્લેખઃ ગી. શા. 110:4.
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આ તે કર શકશ.ે તેઓ માટે તેમના તરફથી ઈ ુ દેવ સમક્ષ
મધ્ય તા કરશ.ે

26 ઈ ુ એ પ્ર ુખયાજક છે કે જનેી આપણને જરુર છે. તે
પ વત્ર છે તેનામાં પાપ નથી. તે ુદ્ધ છે અને કોઈ પણ પાપીઓના
પ્રભાવથી દૂર છે અને તેને આકાશથી પણ ઉં ું ાન આપવામાં
આ ું છે. 27 તે બીજા પ્ર ુખયાજકો જવેો ન હતો. તેને પોતાનાં
અને લોકોનાં પાપો માટે દરરોજ બ લદાન અપર્ણ કરવાની અગત્ય
રહેતી નથી. કારણ કે તેણે આ બધા માટે આ કામ એક જ વખત
ક ુર્. ારે તેણે પોતાની જાત ું સ્વાપર્ણ ક .ુ 28 જૂના નયમો
પ્રમાણે પસંદ કરવામાં આવતા પ્ર ુખ યાજકો નબર્ળ અને અ ૂરા
હતા. પર ુ દેવના સમ ું વચન નયમશા પછ આપવામાં આ ું
હ .ુ તેણે પોતાના ુત્રને સદાકાળ માટે સં ૂણર્ પ્ર ુખયાજક તર કે
નીમ્યો છે.

8
ઈ ુ આપણો પ્ર ુખયાજક

1 આપણને જે કઈ ુ ુદ્દા કહેવામાં આ ા છે તે આ પ્રમાણે
છે. ઈ ુ ખ્રસ્ત આપણો પ્ર ુખયાજક છે અને તે આકાશમાં દેવ
પતાના રા ાસનની જમણી બાજુએ સવર્શ્રે ાને બરાજલેો
છે. 2 આપણા પ્ર ુખયાજક પ વત્ર ાનમાં ખરા મંડપમાં સેવા કર
ર ા છે. જે પ વત્ર ાનને દેવે ા પત ક ુર્ છે, ન હ કે લોકોએ.

3 દરેક પ્ર ુખયાજક દેવ સમક્ષ અપર્ણો અને બ લદાનો લાવવા
માટે નમાયેલા છે કે જે આપણા પ્ર ુખયાજકે પણ કઈક સમપર્ણ
કરવા ું છે. 4 જો આપણા પ્ર ુખયાજક આજે ૃથ્વી પર જીવતા
હોત તો તે યાજક બન્યા ન હોત, કારણ કે અહ તો હજુયે
નયમશા પ્રમાણે દેવને દાનાપર્ણ કરનારા યહૂ દ યાજકો છે.
5 પ્ર ુખ યાજક તર કે તેઓ જે સેવા કાયર્ કરે છે તે તો
માત્ર આકાશમાંની વસ્ ુઓની પ્ર તછાયા છે, ૂસાએ ારે મંડપ
બનાવવાની તૈયાર બતાવી ત્યારે દેવે તેને જણા ું: “પવર્ત પર
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તેં જે મંડપ જોયો છે તે પ્રમાણે જ ું ૃથ્વી પર મંડપની રચના
કર.” 6 પણ ખ્રસ્તને આકાશમાં સોંપાયેલી સેવા જૂના નયમ
પ્રમાણે સેવા કરનાર યાજકો કરતાં ઘણી જ ચ ઢયાતી છે અને
વ ુ ચ ઢયાતા વચન પર આધાર ત દેવ અને મ ુષ્યો વચ્ચે તેમણે

ાપેલો નવો કરાર જૂના કરાર કરતાં વ ુ ચ ઢયાતા વચનો પર
આધાર ત છે.

7 જો પ્રથમ કરાર દોષ વગરનો હોત તો, બીજા કરારની કોઈ
જ જરુ રયાત ન રહેત. 8 દેવની દ માં લોકો દો ષત ઠરતા હતા
તેથી તેણે ક ું:

“પ્ર ુ કહે છે, એવો દવસ આવશે કે,
ારે હુ ઈસ્રાએલ અને યહૂ દયાના લોકોને નવો કરાર
આપીશ.

9 ારે તેઓના ૂવર્જોને હાથ પકડ ને મસર દેશમાંથી બહાર
લઈ આ ો

ત્યારે જે કરાર મેં તેઓની સાથે કય હતો
તેનાં કરતાં આ કરાર જુદો હશ.ે દેવ કહે છે:

10 ઈ ાએલના લોકોને હુ નવો કરાર આપીશ.
ભ વષ્યમાં આ કરાર હુ આપીશ.

હુ મારા આ કાયદાઓ તેમના મનમાં ૂક શ.
ને તેઓના હ્રદયપટ પર લખીશ.

હુ તેઓનો દેવ થઈશ,
અને તેઓ મારા લોકો થશે.

11 હવે પછ કોઈને પોતાના પ્રજાબં ુ અથવા તેના ભાઈને કહેવાની
આવશ્યકતા ન હ રહે કે, પ્ર ુને ઓળખ

કારણ કે નાનાથી માંડ ને મોટા ુધી બધાજ લોકો ઓળખશ.ે
12 તેઓએ જે કાંઈ અપરાધો મારા વરૂદ્ધ કયાર્ હશે તેને હુ માફ

કર શ,
અને તેઓનાં પાપોને કદ યાદ ન હ કરુ.” ય મયા
31:31-34
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13 દેવ આને નવો કરાર કહે છે, તેથી દેવે પહેલા કરારને જૂનો
ઠરા ો. અને જે કઈ જૂ ું છે તે થોડા સમયમાં વનાશ પામશે.

9
જૂના કરાર પ્રમાણે આરાધના

1 જુઓ પહેલા કરારમાં પણ ભજનસેવાના નયમો હતા. અને
મ ુષ્યના હાથે બનાવેલ પ વત્ર ાનની જગ્યા પણ હતી. 2 મંડપનો
પ્રથમ ભાગ પ વત્ર ાન તર કે ઓળખાતો હતો. ત્યાં દ વી, મેજ
અને તે પર દેવને અ પત રોટલી હતી. 3 બીજા પડદાની પાછળ
અંદરનો ભાગ પરમપ વત્ર ાન તર કે ઓળખતો હતો. 4 તેમાં
સૌથી વ ુ પ વત્ર ુગં ધત સોનાની ૂપવેદ અને ચારે તરફ સોનાની
મઢેલી પેટ હતી અને તેમાં જૂનો કરાર હતો. તે પેટ માં સોનાની
બરણી મા ાથી* ભરેલી હતી. હારુનની કળ ટેલી લાકડ તથા
શલાપટ પર જૂના કરારની દસ આજ્ઞાઓ લખેલી હતી. 5 અને
તેના પર મ હમાદશર્ક કરૂબો હતા, જઓેની છાયા દયાસન પર
પડતી હતી. હમણાં તેઓ સંબંધી અમારાથી સ વસ્તાર કહેવાય
એમ નથી.

6 મંડપમાં મેં સમજા ું તે પ્રમાણે દરેક વસ્ ુ વ ત ગોઠવી
દેવામાં આવી. પછ યાજકો હમેશા પહેલા ઓરડામાં સેવા કરવા ું
કામ કરવા જતા. 7 પણ બીજા ઓરડામાં ફક્ત પ્ર ુખયાજક જ
જઇ શકતો, તે પણ વષર્માં એક જ વખત જતો, તે પોતાની સાથે
લોહ લીધા વગર કદ તે ઓરડામાં પ્રવેશતો ન હ. પ્ર ુખયાજક
તે રક્ત લઈને પોતાના અને લોકો દ્ધારા અજાણથી પણ પાપકમર્
થ ું હોય તેના માટે અપર્ણ કરતો.

8 આ બધી બાબતો દ્ધારા પ વત્ર આત્મા બતાવે છે કે ાં ુધી
પ્રથમ ભાગ ત્યાં હતો, ત્યાં ુધી પરમપ વત્ર ાનમાં પ્રવેશવાનો
માગર્ ુલ્લો ન હતો. 9 આ બાબત પરથી આજના માટે
આપણે દાખલો લઈ શક એ, જે ુજબનાં બ લદાનો અને અપર્ણો

* 9:4: મા ા દેવે યહૂ દ લોકોને રણમાં ખાવા આપેલ ખોરાક.
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આપવામાં આ ાં હતાં, તેઓ ભજન કરનાર ું અંત:કરણ સં ૂણર્
ુદ્ધ કરવા માટે દાવો કરતાં ન હતાં અને ૂણર્ પણ બનાવી શકતા

નહોતાં. 10 આ ર વાજો ફક્ત, ભોજન, પાણી અને વ વધ
પ્રકારની સ્નાન ક્રયાનો શ ાચાર, બા વ ધઓ હતી અને ાં
ુધી નવો માગર્ આવે ત્યાં ુધી તે ું પાલન કરવાનો હે ુ હતો.

નવા કરાર ુજબ ઉપાસના
11 હાલમાં અ સ્તત્વ ધરાવતી ઉ મ વ ાના પ્ર ુખયાજક

સાર વસ્ ુઓનો પ્ર ુખયાજક હતો. પ્ર ુખયાજક તર કે ખ્રસ્ત
આ ો. ત્યારે તેણે ૂબજ ઉ મ એવા મંડપમાંથી પ્રવેશ કય .
અને તે સં ૂણર્ એવા સ્વગ ય મંડપમાં પ્રવેશ્યો જે વધારે મોટો અને
વધારે પ ર ૂણર્ હતો. તે માનવો દ્ધારા બનાવેલો ન હતો અને
તે આ દુ નયામાં બનાવેલો ન હતો. 12 હમેશને માટે એક જ
વાર રક્ત લઈને ખ્રસ્ત પરમપ વત્ર ાનમાં પ્રવેશ્યો. બકરાના તથા
વાછરડાના રક્ત વડે ન હ, પર ુ પોતાના જ રક્ત વડે આપણે
માટે સવર્કા લન આપણા ઉદ્ધારની પ્રા પ્ત માટે તે પ્રવેશ્યો.

13 જે લોકો પરમપ વત્ર ાનમાં પ્રવેશવા માટે ુદ્ધ ન હતા તેઓ
પર બકરાઓ ું તથા ગોધાઓ ું રક્ત તથા વાછરડાંની રાખ છાંટ ને
તેઓના ફક્ત શર રને ુદ્ધ કયાર્. 14 ખ્રસ્ત ું લોહ આપણે જે દુ
કાય કયાર્ છે, તેમાંથી આપણા હ્રદયોને વશેષ ુદ્ધ કરશે જથેી
આપણે જીવંત દેવની સેવા કર શક એ. તેથી ખ્રસ્તે સનાતન
આત્માની સહાય વડે દોષ વગર ું બ લદાન દેવને આપ્ ું અને
નષ્કલંક બન્યો.
15 તેથી દેવ પાસેથી ઈ ુ નવો કરાર† લોકો પાસે લા ો. ખ્રસ્ત

નવો કરાર એવા લોકો માટે લા ો કે જઓેને તેડવામાં આ ા
છે અને જે ઉ રા ધકાર નો આશીવાર્દ મેળવે. દેવે આપેલાં વચન
પ્રમાણે અનંતકાળનો વારસો પામ.ે કારણ કે પ્રથમ કરાર‡ પ્રમાણે

† 9:15: નવો કરાર આ “વ ુ સારો કરાર” જે દેવે તેના લોકોને ઇ ુ દ્ધારા આપ્યો
છે. ‡ 9:15: પ્રથમ કરાર ારે તેઓને ૂસા ું નયમશા આપ્ ું ત્યારે દેવે યહૂ દ
લોકોને કરાર આપ્યો.
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લોકોથી થયેલ પાપમાંથી લોકોને ઉદ્ધાર અપાવવા ખ્રસ્ત મરણ
પામ્યો.

16 ારે મ ુષ્ય મરણ પામે છે ત્યારે તે પોતાની પાછળ
વ સયતના ું ૂકતો જાય છે. પર ુ લોકોએ એ સા બત કર ું
પડે છે કે વ સયતના ું લખનાર ક્ત ું મરણ થ ું છે કે કેમ?
17 વ સયતના ું કરનાર ક્ત મરણ પામે પછ જ વ સયતનામાંનો
અમલ થઈ શકે. ાં ુધી તે ક્ત જીવે છે, ત્યાં ુધી તેનો
અમલ થઈ શકે ન હ ( ક્તના મરણ પછ જ તેનો અમલ થઈ
શકે). 18 પહેલા કરાર માટે દેવ અને લોકો વચ્ચે આ ું જ કઈક
છે. તેનાં રક્ત દ્ધારા પહેલાં કરારની પ્ર તષ્ઢા થાય એ જરુર
હ ુ.ં 19 લોકોને બધીજ આજ્ઞાઓ કહ સંભળા ા પછ ૂસાએ
વાછરડા અને બકરાનાં રક્ત સાથે પાણી મેળ ું. તે રકેત લઈને
તેણે ઝૂફાની ડાળ અને કરમજી ઊન વડે નયમના ુસ્તક પર
તથા બધા લોકો પર નશાની માટે લોહ છાં ું. 20 પછ ૂસાએ
ક ું, “આ લોહ એવા કરાર ું છે જનેે અ ુસરવા દેવે તમને
આદેશ આપ્યો છે.” 21 એ જ ર તે ૂસાએ પ વત્ર મંડપ પર રક્ત
છાં ું અને જે કોઈ વસ્ ુઓનો સેવામાં ઉપયોગ કરવામાં આવે
છે તે બધા પર રક્ત છાં ુ.ં 22 નયમશા કહે છે કે દરેક વસ્ ુ
રક્તના છટકાવથી પ વત્ર થાય છે. રક્ત વહેવડા ા વગર પાપની
માફ મળતી નથી.

ઈ ુ ખ્રસ્ત ું બ લદાન પાપ નવારણ માટે
23 આ બધી વસ્ ુઓ આકાશમાં છે તે જ સાચી વસ્ ુઓની

નકલ હતી. અને તે બધાને પ ુઓના રક્ત વડે ુદ્ધ કરવામાં
આવતી હતી. પર ુ આકાશની વસ્ ુઓને વધારે સારા બ લદાન
વડે ુદ્ધ કરવાની જરુર હતી. 24 વળ ખરેખર ન ૂના પ્રમાણે
માનવે બનાવેલ પ વત્ર ાનમાં ખ્રસ્ત પ્રવેશ્યો ન હ, પર ુ ખ્રસ્ત
આકાશમાં દેવની હજૂરમાં ગયો જથેી આપણને મદદ કર શકે.

25 આ સૌથી વ ુ પ વત્ર ાનમાં પ્ર ુખયાજક વષર્માં એક જ
વાર પ્રવેશે છે. તે પોતાની સાથે દેવને અપર્ણ કરવા રક્ત લાવે છે.
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પર ુ ખ્રસ્તની માફક તે પોતા ું રક્ત અપર્ણ કરતો નથી. ખ્રસ્ત
તો આકાશમાં સીધા ો પણ તેને બીજા પ્ર ુખ યાજકની માફક
વારવાર રક્ત અપર્ણ કરવાની જરૂર રહ નહ . 26 જો એમ હોત
તો ખ્રસ્તને જગતની શરુઆતથી વારવાર મરણ સહન કર ું પ ું
હોત. પર ુ સદાને માટે પાપ ું સામથ્યૅ ન કરવા તેણે એક જ
વાર પોતા ું બ લદાન આપ્ ુ.ં

27 જમે માણસ એક જ વાર મરણ પામે છે અને પછ તેનો
ન્યાયથાય તે ું નમાર્ણ થયે ું છે. 28 તેમ ખ્રસ્તે પણ ઘણા
લોકોના પાપ પોતાને માથે લેવા એક જ વખતે બ લદાન આપ્ ું
અને હવે તે લોકોના પાપ માટે ન હ પર ુ જઓે આ ુરતાથી
તેની રાહ જોઈ ર ા છે તેમનો ઉદ્ધાર કરવા ખ્રસ્ત બીજી વખત
આવનાર છે.

10
ખ્રસ્ત ું બ લદાન આપણને સં ૂણર્ બનાવે છે

1 નયમશા ભ વષ્યમાં આવનારા ુભ કાય ની પ્ર તછાયારૂપ
છે અને તે વસ્ ુઓની ખર પ્ર તમાઓ તેમાં નથી. દર વષ
એના એ જ બ લદાનો સતત અપર્ણ કરવામાં આવતાં હતા,ં છતાં
નયમશા પ્રમાણે કોઈ ક્ત પ ર ૂણર્ થઈ શક નથી. 2 જો
જૂના નયમે લોકોને પ ર ૂણર્ બના ો હોત તો પછ તેઓએ
બ લદાન આપવા ું બંધ ક ુર્ હોત. તેઓ સદાને માટે ુદ્ધ થઈ
ગયા હોત અને તેઓએ તેમના પાપો માટે દો ષત થ ું પ ું ના
હોત. પર ુ નયમશા તે કર શ ું ન હ. 3 પર ુ એ વા ષક
બ લદાનો તો તેમના મનમાં દર વષ પાપોની યાદ તાજી કરાવે
છે. 4 કારણ કે ગોધાઓ ું તથા બકરાઓ ું લોહ પાપ દૂર કરવા
સમથર્ નથી.

5 આથી ારે ખ્રસ્ત આ દુ નયામાં આ ો, ત્યારે તેણે ક ું:

“હે દેવ પ ુઓ ુ રક્ત તને પ્રસ કર શકે તેમ નથી.
પણ તેં મારા માટે શર ર બના ું છે.
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6 પાપોની માફ ને અથર્ અપા ું દહનાપર્ણ તથા પાપાથાર્પર્ણથી
ું કઈ પ્રસ થતો નહોતો.

7 તેથી તેમણે ક ું, ‘હે દેવ,
હુ અહ શા માં મારા સંબધી લ ા પ્રમાણે
તાર ઇચ્છા ૂણર્ કરવા હુ અહ છુ.’ ” ગીતશા 40:6-8

8 પ્રથમ ખ્રસ્તે ક ું છે, “શા માં અપાતાં પાપ ુ ક્ત માટેનાં
અપર્ણો તથા દહનાપર્ણોથી અપાતાં બ લદાનો દ્ધારા ું પ્રસ થઈ
શકે તેમ નથી,” (આ બધા બ લદાનોની આજ્ઞા નયમ કરે છે.)
9 પછ તેણે ક ું, “હે દેવ! હુ આ ર ો, તાર ઇચ્છા ૂણર્ કરવા
હુ આ ો છુ.” આ પ્રમાણે તેણે જૂની વ ા રદ કર અને
નવી વ ા ાપી. 10 દેવીની ઈચ્છા ુજબ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં
કાય પ્રમાણે એક જ વાર ખ્રસ્ત ું શર ર અપર્ણ થયાથી આપણને
પ વત્ર કરવામાં આ ા છે.

11 તેમ જ દરેક યાજક નત્ય સેવા કરતાં તથા એ ને એ જ
બ લદાનો ઘણીવાર અપર્ણ કરતા. પર ુ તે બ લદાનોથી પાપોને
કદ દૂર કર શ ા ન હ. 12 પણ આપણાં પાપોને માટે ખ્રસ્તે
એક જ વાર બ લદાન આપ્ ું અને ખ્રસ્ત દેવની જમણી બાજુએ
બરા ો. 13 અને તેના દશુમનોને તેની સ ા નીચે ૂકવામાં આવે
તેથી ખ્રસ્ત હવે ત્યાં રાહ જોઈ ર ો છે. 14 જઓેને પ વત્ર
કરવામાં આવે છે તેઓને ખ્રસ્તે પોતાના એક જ બ લદાનથી બધા
જ સમય માટે પ ર ૂણર્ કયાર્.

15 આ વષે પ વત્ર આત્મા પણ સાક્ષી આપે છે. તે પહેલા
કહે છે:
16 “આ કરાર છે જે ભ વષ્યમાં હુ મારા લોકો સાથે કર શ એમ

પ્ર ુ કહે છે.
હુ મારા નયમો તેઓના હ્રદય પર લખીશ.

હુ મારા નયમો તેઓના મનમાં ાપીશ.” ય મયા 31:33
17 પછ તે કહે છે:
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“તેઓના પાપકમ અને દષુ્કમ ને હુ માફ કર શ અને ભ વષ્યમાં
તે હુ કદ યાદ કર શ ન હ.” ય મયા 31:34

18 અને હવે સદાને માટે પાપ માફ થયાં છે ત્યારે પાપ ુ ક્ત
માટે અન્ય કોઈ અપર્ણની જરુર રહેતી નથી.

દેવની નજીક આવો
19 ભાઈઓ, તેણે આપણા માટે પડદામાં થઈન,ે એટલે પોતાના

શર રમાં થઈન,ે એક નવો તથા જીવતો માગર્ ઉઘાડ્યો છે, આપણે
કોઈ પણ જાતના ભય વના દાખલ થઈ શક ું. 20 ઈ ુએ જે
નવો માગર્ બતા ો તે દ્ધારા આપણે અંદર જઇ શક ુ.ં 21 દેવના
ઘરમાં રાજ કરવા માટે આપણી પાસે એક મોટો યાજક નમાયેલો
છે. 22 આપણને ુદ્ધ કરવામાં આ ા છે. અને આપણું
અંત:કરણ દો ષત લાગણીઓથી ુક્ત છે. આપણા શર ર ું ુદ્ધ
પાણીથી સ્નાન કરાવવામાં આ ું છે તેથી ુદ્ધ હ્રદયથી અને
ખાતર જે વ ાસ દ્ધારા પ્રાપ્ત થયેલ છે માટે આપણે દેવની
નજીક આવી શક એ છ એ. 23 જે આશાઓમાં આપણે સંમત
છ એ તેને આપણે મ મતાથી વળગી રહ એ, કારણ કે જણેે
આપણને વચન આપ્ ું છે તેનો સં ૂણર્ ભરોસો આપણે કર શક એ
છ એ.

એકબીજાને મદદરુપ બનો
24 આપણે અકબીજાનો વચાર કરવો જોઈએ અને સારા કામ

કર અને પ્રેમ દશાર્વી એકબીજાને એ પ્રમાણે કરવા માટે ઉ ેજન
આપીએ. 25 જમે કેટલાક લોકો કરે છે તેમ આપણે સ ૂહમાં
મળવા ું પડ ું ન ૂક એ, પણ આપણે સ ૂહમાં મળ એ અને
એકબીજાને બળ આપીએ, આ પ્રમાણે આપણે કરવા ું વ ુ અને
વ ુ પ્રયત્ન કર એ કારણ દહાડો* નજીકને નજીક આવી ર ો છે.

ખ્રસ્ત તરફથી મોં ના ફેરવો
26 સત્ય ું જ્ઞાન થયા પછ જો આપણે પાપમાં જીવવા ું ચા ું

રાખીએ, તો પાપના નવારણ માટે બીજુ બ લદાન છે જ ન હ.
* 10:25: દહાડો ખ્રસ્તનો ફર પ્રગટ થવાનો સમય.
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27 જો આપણે પાપ કરવા ું ચા ુ જ રાખી ું તો ન્યાયની ભયંકર
અપેક્ષા અને દેવના વરો ધઓને ભસ્મ કર નાખે એવા અ ના
તેઓ ભોગ બનશ.ે 28 જો કોઈ ૂસાના નયમશા નો ભંગ કરે
અને તે બે કે ત્રણ સાક્ષીઓ દ્ધારા ૂરવાર થાય તો તેને માફ ન હ
આપતા કોઈ પણ દયા વગર મોતની સજા થતી હતી. 29 તો પછ
દેવ ુત્રને પગ તળે કચડ નાખનાર, કરારના જે રક્તથી પ વત્ર થયો
હતો તેને અ ુદ્ધ ગણનાર કૃપા ું ભાન કરાવનાર પ વત્ર આત્મા ું
અપમાન કરનાર ક્ત કેટલી ભયંકર સજાને પાત્ર ઠરશે તેનો
વચાર કરો. 30 આપણે જાણીએ છ એ કે દેવે ક ું છે, “દુ
કૃત્યો કરનારને હુ શક્ષા કર શ, હુ તેને ભરપાઇ કર શ.”✡ દેવે એ
પણ ક ું છે કે, “પ્ર ુ તેના લોકોનો ન્યાય કરશે.”✡ 31 કોઈના
પણ માટે જીવતા દેવના હાથમાં પડ ું તે કેટ ું ભયંકર છે!

તમારા આનંદ અને હમત ુમાવશો ન હ
32 યાદ રાખો. ૂતકાળના તે દવસોમાં ારે તમે સત્ય ું જ્ઞાન

પ્રાપ્ત ક ુર્ ત્યારે તમે ઘણી યાતનાઓ સહન કર સંઘષર્ કય , પર ુ
તમે બળવાન બનવા ું ચા ુ રા ુ.ં 33 ઘણીવાર તમે ઠપકો અને
સતાવણી થઈ તે સહન કર . વળ કેટલીક વાર બીજાંઓને એવાં
દ:ુખોમાંથી પસાર થતા જોઈને તમે તેઓની પડખે ઊભા ર ા.
34 હા, ારે કેટલાક લોકો કરાવાસમાં હતા, ત્યારે તેવા લોકોને
તમે મદદ કર તેમના દ:ુખના ભાગીદાર બન્યા. તમારુ સવર્સ્વ
પડાવી લેવામાં આ ું ત્યારે પણ તમે આનં દત ર ા કારણ કે
તમે જાણતા હતા કે તમાર પાસે એના કરતાં વ ુ સાર અને
સદા ને માટે ટક રહે તેવી સંપ છે.

35 માટે ૂતકાળમાં હતી તે હમત ુમાવશો ન હ કારણ કે
તમને એનો મહાન બદલો મળવાનો છે. 36 તમારે ધીરજ રાખવાની
જરુર છે. દેવની ઈચ્છા ૂર કરવા ું કાયર્ ચા ુ રાખો. અને તેથી
જ તમને જે વચનો આપ્યા છે તે પ્રાપ્ત કરશો. 37 થોડા સમયમા,ં
✡ 10:30: ઉલ્લેખઃ ુન. 32:35. ✡ 10:30: ઉલ્લેખઃ ુન. 32:36.
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“પ્ર ુ જે ફર થી આવનાર છે તે વલંબ કરશે ન હ.
38 ન્યાયી માણસ મારામાં વ ાસ રાખીને જીવશ.ે

જો તે ભયનો માય પાછો હટ જશે તો પછ તેનામાં મને
આનંદ થશે ન હ.” હબા ુક 2:3-4

39 પણ આપણે એ પ્રકારના માણસો નથી, જે પીછે હઠ કરે અને
ખોવાઇ જાય. ના. આપણે એવા લોકો છ એ કે દેવમાં આપણને
દઢ વ ાસ છે અને તેનામાં આપણે ઉદ્ધાર પામેલાં છ એ.

11
વ ાસ

1 વ ાસ એટલે આપણે જે વસ્ ુની આશા રાખીએ છ એ તેની
ખાતર છે. જે વસ્ ુઓ આપણે જોઈ શકતા નથી છતાં આપણે
જાણીએ છ એ કે તે સત્ય છે, તેનો જ અથર્ વ ાસ. 2 ુરાતન
સમયમાં જીવતા લોકો પર દેવ ૂબ જ ુશ હતો કારણ તેઓને
દેવમાં વ ાસ હતો.

3 વ ાસના આધારથી જ આપણે જાણીએ છ એ કે સમગ્ર
જગતની રચના દેવની આજ્ઞા પ્રમાણે થઈ છે એનો અથર્ એ થયો
કે આપણે જે કાંઇ જાણીએ છ એ તે કોઈ અદશ્ય શ ક્ત દ્ધારા
બનાવવામાં આવે ું છે.

4 કાઇન અને હાબેલ દેવને અપર્ણ ચઢા ું પણ હાબેલને વ ાસ
હતો તેથી વ ાસથી તે કાઇનના અપર્ણ કરતાં વ ુ સાંરુ એટલે
દેવને પસંદ પડે તે ું અપર્ણ લા ો. દેવે હાબેલના અપર્ણનો
સ્વીકાર કય અને હાબેલને ન્યાયી ઠરાવતી સાક્ષી આપી. હાબેલ
મરણ પામ્યો, પણ આજે પણ તે પોતાના વ ાસ દ્ધારા આપણને
કહ ર ો છે.

5 હનોખે પણ દેવ પર વ ાસ રા ો, તેથી તે મરણનો અ ુભવ
કરે તે પહેલા દેવે તેને ૃથ્વી પરથી લઈ લીધો. તેથી તે મારણનો
અ ુભવ કર શ ો ન હ. શા માં લ ું છે કે હનોખ મ ુષ્ય
હતો, ત્યારે તેણે ખરેખર દેવને પ્રસ કય હતો. તે એકાએક
અદશ્ય થઈ ગયો કેમ કે દેવે તેને ઉપર લઈ લીધો હતો. 6 વ ાસ
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રા ા વગર તમે તેને પ્રસ કર શકો ન હ. દેવ પાસે આવનાર
ક્તએ વ ાસ રાખવો જોઈએ કે તે ું અ સ્તસ્વ છે, અને

સાચા હ્રદયથી શોધનારને તે મળે છે દેવ તેનો બદલો આપશે.
7 ૂહે પણ દેવમાં વ ાસ રા ો અને જે વસ્ ુ તેણે જોઈ

નહોતી એવી બાબતોની ચેતવણી તેને આપવામાં આવી, ત્યારે તેણે
પોતાના પ રવારને બચાવવા માટે દેવનો ડર રાખીને વ ાસથી
પોતાના પ રવારના તારણ માટે વહાણ તૈયાર ક ુર્. તેથી તેણે
જગતને દો ષત ઠરા ું અને વ ાસથી જે ન્યાયીપણું મળે છે
તેનો તે વારસો થયો.

8 વ ાસથી ઇબ્રા હમ જે ળ વારસામાં પોતાને મળવા ું હ ું
ત્યાં જવા ું તેડુ મ ાથી આજ્ઞાધીન થયો; એટલે પોતે ાં જાય
છે, એનાથી અજ્ઞાત હોવા છતાં તે પોતા ું વતન છોડ ચાલી
નીક ો. 9 દેવે જે દેશમાં જવા ું વચન આપ્ ું હ ું ત્યાં જઈને
ર ો. ઇબ્રા હમ ત્યાં એક ુસાફરની માફક ર ો. કારણ કે તેને
વ ાસ હતો. ઈસહાક અને યાકૂબને પણ તે જ વચન મ ું
હ ુ.ં તેઓ પણ તં ુમાં ર ા હતા. 10 ઈબ્રા હમ તે શહેરની રાહ
જોતો હતો. જનેો પાયો દઢ હોય, એ ું શહેર કે જનેો શલ્પી
અને બાંધનાર દેવ હોય.

11 ઈબ્રા હમ ૂબ ઘરડો હોવાથી બાળકોને પેદા કરવા અસમથર્
હતો. અને સારા માતા બની શકે તેમ નહતી પર ુ દેવે ઇબ્રા હમને
વચન આપ્ ું હ ું તેમાં તેને ૂણર્ વ ાસ હતો. છેવટે સારા
ગભર્વતી થઈ અને ઈબ્રા હમ પતા બન્યો. 12 આ માણસ એટલો
બધો ૃદ્ધ હતો કે તે ૃત અવ ામાં હતો. પણ એ એક જ

ક્તમાંથી અનેક પ્રજા ઉત્પ થઈ. તેનાં સંતાન આકાશના તારા
અને સ ુદ્ર કનારાની રેતીના કણ જટેલા અસં હતા.

13 આ બધાજ માણસો મરણ પામ્યા ત્યાં ુધી દેવે વચનો
આપ્યાં તેમાંથી કાંઇજ મેળવી શ ા ન હ છતાં વ ાસથી જી ા,
તેઓએ પેલાં વચનો દરુથી જોયા. અને તેમ ું સ્વાગત ક ુર્ અને
તેઓએ એ પણ જાણ્ ું કે આ ૃથ્વી અમારુ કાયમી ઘર નથી,
અહ તો અમે માત્ર ુસાફરો જ છ એ. 14 આ પરથી સ્પ થાય
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છે કે તેઓ એક દેશની શોધમાં છે જે તેમનો પોતાનો દેશ છે.
15 જો તેઓ એવા દેશ વષે વચારતા હોય કે જનેે તેમણે છોડ
દ ધો છે, તો તે એ દેશમાં ફર પાછા આવી શ ા હોત. 16 પણ
એ માણસો એક વ ુ સારા દેશની કે જે સ્વગ ય દેશ હશે તેની
રાહ જોઈને બેઠા હતા. એટલે દેવને તેમનો દેવ કહેવામાં કોઈ
સંકોચ ન હતો. તેણે એ લોકો માટે એક શહેર તૈયાર કર રા ું
છે.

17-18 દેવે ઈબ્રા હમના વ ાસની કસોટ કર . ારે તેની
કસોટ થઈ ત્યારે, ઇબ્રા હમે વ ાસથી ઈસહાક ું બ લદાન
આપ્ ુ.ં એટલે જનેે વચનો આપવામાં આ ાં હતાં ને જનેે
કહેવામાં આ ું હ ું કે, ઈસહાકથી તારો વંશ ગણાશે, તેણે
પોતાના એકના એક ુત્ર ું બ લદાન આપ્ ુ.ં 19 ઈબ્રા હમ માનતો
હતો કે દેવ ૂએલાંઓને પાછા ઉઠાડ શકે છે, અને ખરેખર દેવે

ારે ઈબ્રા હમને ઈસહાક ું બ લદાન આપતા રો ો, ત્યારે તે
તેને ૂએલામાંથી પાછા બોલાવવા જે ું હ ું.

20 વ ાસના કારણે જ ઈસહાકે તેના દ કરા યાકૂબ અને
એસાવને ભ વષ્ય સબંધી આશીવાર્દ આપ્યો. 21 વ ાસના કારણે
જ મરણની ઘડ એ યાકૂબે લાકડ ના ટેકે ઊભા થઈને ૂસફના બંને
ુત્રોને આશીવાર્દ આપ્યો અને તેણે ઉપાસના કર .
22 વ ાસના કારણે જ ૂસફે પોતાના અંતકાળે ઇજીપ્તના

ઇ ાએલના લોકોના છૂટા પડવાની વાત કર , અને તેના શબ
વષે ૂચનો કયાર્.
23 વ ાસના કારણે જ ૂસાના મા બાપે તેના જન્મ્યા પછ

તેને ત્રણ મ હના ુધી સંતાડ રા ો, કેમ કે તેઓએ જો ું કે તે
બાળક ુંદર છે અને તેઓ રાજાની આજ્ઞાથી ડયાર્ ન હ.

24-25 વ ાસથી ૂસા મોટો થયો અને મોટા થયા પછ પોતાને
ફારુન રાજાની દ કર નો ુત્ર ગણાવવાની ના પાડ . ૂસાએ પાપ ું
ક્ષ ણક ુખ ભોગવવાને બદલે તેણે વ ાસથી દેવના લોકોની
સાથે ુશ્કેલીઓ વેઠવા ું આનંદથી પસંદ ક ુ. 26 ઈજીપ્ત દેશની
સંપ તના ધણી બનવા કરતાં તેણે ખ્રસ્ત ું અપમાન સહન કરવા ું
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વધારે પસંદ ક ુર્, કેમ કે ભ વષ્યમાં દેવના તરફથી તેને જે મહાન
ખજાનો મળવાનો હતો તેના તરફ તેણે લક્ષ રા ુ.ં

27 વ ાસના કારણે ૂસાએ રાજાના ક્રોધની બીક રા ા વગર
ઇજીપ્ત દેશનો ત્યાગ કયાર્. તેણે દૃઢ વ ાસ ચા ું રા ો; જમે
કે અદશ્ય દેવને તે જોતો હોય. 28 ૂસાએ પાસ્ખા તૈયાર ક ુર્
અને દરવાજાની બારસાખ ઉપર રક્ત છાં ું. દરવાજા પર રક્ત
એટલા માટે છાં ું જથેી મરણનો દૂત* ઈસ્રાએલ લોકોના પ્રથમ
જન્મેલ બાળકોને માર ના નાખે. આમ કરવા ું કારણ ૂસાએ
વ ાસ (દેવમા)ં હતો.
29 વ ાસથી ઈસ્રાએલી લોકો ૂસાની પાછળ કોર જમીન

પર ચાલતા હોય તેમ લાલ સ ુદ્ર પસાર કર ગયા તેમની પાછળ
પડલેા ઈજીપ્તના લોકો તેમ કરવા જતાં ડૂબી (સ ુદ્રમા)ં ગયા.

30 લોકો વ ાસથી દેવની આજ્ઞા ુજબ યર ખોના કોટની
આગળ પાછળ સાત દવસ ફયાર્ અને અંતે તે કોટ ૂટ પડ્યો.

31 રાહાબ વેશ્યાએ ઇ ાએલી જા ૂસ લોકોને આવકાયાર્ અને
મત્રની માફક મદદ કર . કારણ કે તેને વ ાસ હતો એટલે તે
અવજ્ઞા કરનાર લોકો સાથે મરણ પામી નહોતી.

32 આથી વશેષ હુ ું કહુ? ગ દયોન, બારાક, સામ ૂન,
યફતા, દાઉદ, શ ુએલ તથા પ્રબોધકોના વ ાસની વાત કરવા
બે ું તો મને એટલો સમય પણ નથી. 33 આ બધા લોકોને ઘણોજ
વ ાસ હતો અને તે વ ાસને કારણે તેમણે રા ોને હરા ા.
અને જે કાય ન્યાય ુક્ત હતા તે તેમણે કયાર્ અને દેવના વચનોનાં
ફળ પ્રાપ્ત કયાર્, વળ તેઓએ વ ાસ સાથે સહના જડબા બંધ
કર દ ધા. 34 આ ર તે કેટલાક લોકોએ શ ક્તશાળ અ જ્ઞને રો ો.
કેટલાક તલવારની ધારથી બચ્યા, તો કેટલાકને નબર્ળતાઓ હતી
જે તાકાતમાં પ રવતર્ન થઈ. કેટલાકે લડાઈમાં ૂરવીરતા દાખવી
અને દશુ્મનોના સૈન્યને ભગાડ ૂ ા. 35 ીઓના વ ાસને

* 11:28: મરણનો દૂત અક્ષરસ: “નાશ કરનાર.” ઈજીપ્તવાસીઓને શક્ષા કરવા,
દેવે દરેક ઘરમાંથી જયેષ્ઢ ુત્રને માર નાખવા દૂતને મોકલ્યો. ( ુન. 12:29-32)
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કારણે કેટલાક ુરુષો ૃત્ ુ પામેલા સજીવન થયા અને તેઓને
પાછા મ ા. કેટલાક રબાઈને માયાર્ ગયા, ુક્ત થવાને બદલે
તેઓએ મરવા ું પસંદ ક ુર્ તેમને વ ાસ હતો કે ુનરુત્થાન
દ્ધારા તેઓ વ ું સારુ જીવન પ્રાપ્ત કરશે. 36 કેટલાકની મશ્કર
કરવામાં આવી અને તેમને અસ માર મારવામાં આ ો. બીજા
(કેટલાએક) ને બેડ ઓ બાંધીને કારાવાસમાં ૂરવામાં આ ા.
37 તેઓને પત્થરોથી માર નાખવામાં આ ા અને બે ટુકડા કર
નાખવામાં આ ા. તેઓને તલવારથી માર નાખવામાં આ ા,
કેટલાકએક ઘેંટા બકરાના ચામડાં પહેર રખડ્યા. જે ગર બો
હતા તેમને ુબજ દ:ુખ આપવામાં આ ું અને તેમની સાથે
અઘ ટત વહાર કય . 38 આ દુ નયા આવા માણસો માટે યોગ્ય
નહોતી, આ માણસો રણમા,ં પવર્તો પર, ુફાઓમાં અને જમીનના
ભોયરાઓમાં ભટકતા ર ા.

39 આ બધાજ લોકો વ ાસ રાખનાર હતા. છતાં કોઈને પણ
દેવ ું મહાન વચન મ ું ન હ. 40 કેમ કે દેવે આપણને કઈક
વધારે સારુ આપવા ન ક ુર્ છે જથેી તેઓ ફક્ત આપણી સાથે
જ પ ર ૂણર્ થઈ શકે.

12
આપણે પણ ઈ ુના ન ૂનાને અ ુસર ું જોઈએ

1 તો આપણી ચારે બાજુ વ ાસના લોકોનો મોટો સ ુદાય
વટળાયોલો છે. લોકોના મોટા સ ુદાયનો વ ાસ ું છે તે તેમ ું
જીવન આપણને ઉદાહરણ ૂરુ પાડે છે. માટે આપણે તેમના
જવેા થ ું જોઈએ. જથેી જે કોઈ બાબતો આપણને મંદ બનાવે કે
પાછા પાડ દે તેનો આપણે ત્યાગ કર એ. આપણને પાડ નાખનાર
પાપથી આપણે અલગ થઈ જઇએ અને દેવે આપણા માટે ન
કરેલી દોડમાં ધીરજથી દોડ એ (આગળ વધીએ). 2 આપણે હમેશા
ઈ ુનો દાખલો લઈ તેને અ ુસર એ. ઈ ુ આપણા વ ાસનો
અગ્રેસર છે. અને તે આપણો વ ાસ ૂણર્ કરે છે. આપણે ઈ ુ
તરફ દ રાખીએ. તેણે પછ થી મળનાર આનંદને નજર સમક્ષ
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રાખીને વધસ્તંભ પર શરમજનક મરણ સહન ક ુર્ અને હાલ તે
દેવના રા ાસનની જમણી બાજુ બરાજમાન છે. 3 ઈ ુ વષે
વચાર કરો. પાપીઓ તરફથી તેણે આવો મોટો વરોધ સહન
કય . તેઓએ તેની સાથે કૂ્રર વતાર્વ કય હતો, છતાં તેણે ધીરજ
રાખી હતી. તેમ તમે પણ પ્રયત્ન છોડ ના દો અને ધીરજ રાખો.

દેવ પતા ૂલ્ય
4 પાપની વરૂદ્ધ તમારે એટ ું બ ું ઝઝૂમ ું પ ું નથી, અને

એવી કોઈ આવશ્યકતા ન હતી કે તમારે તમારુ લોહ વહાવ ું
પડ.ે 5 વળ દેવે તમને તેના બાળકો ગણીને કહેલાં ઉ ેજનાદાયક
વચનો ૂલી ના જાઓ અને તેનો તરસ્કાર પણ ના કરો:

“મારા દ કરા, દેવ તને શક્ષા કરે ત્યારે ુસ્સે ના થા,
અને ારે દેવ તેને ૂલ બતાવે ત્યારે પ્રયત્ન કરવાનો બંધ
ના કર.

6 દેવ જનેે ચાહે છે તે દરેકને શક્ષા કરે છે,
અને જનેે તે ુત્ર તર કે સ્વીકારે છે તે દરેક માણસને તે

શક્ષા કરે છે.” ની તવચનો 3:11-12
7 દેવ પતાની શક્ષા સમજી દરેક પીડાઓ સહન કરો. દરેક
ુત્રોને તેમના પતા શક્ષા કરે છે એ ર તે દેવ તમને પતાની માફક
શક્ષા કરે છે. 8 જો તમને શક્ષા થએલ નથી (દરેક ુત્રને શક્ષા
થશે), તો તમે દાસી ુત્રો છો અને ખરા ુત્રો નથી. 9 આપણા
સંસાર પતા આપણને શક્ષા કરે છે છતાં આપણે તે ું માન
જાળવીએ છ એ. તો પછ સા ું જીવન જીવવા માટે આપણા
આત્માઓના પતાને આપણે વધારે આ ધન થ ું જ જોઈએ. તે
વધારે મહત્વ ું છે. જે કાંઈ શક્ષા કરે તે આપણે સ્વીકારવી
જ જોઈએ. 10 ૃથ્વી પરના આપણા પતાએ જે સૌથી ઉ મ
વચા ુર્ અને આપણને આપણા સારા માટે થોડા સમય માટે શક્ષા
કર . પર ુ દેવ આપણને આપણા ભલા માટે શક્ષા કરે છે. જથેી
આપણે તેના જવેા પ વત્ર બનીએ. 11 ારે આપણને શક્ષા
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કરવામાં આવે છે ત્યારે તે આનંદકારક લાગતી નથી. તેના બદલે
આપણે પીડા ભોગવીએ છ એ. પણ પાછળથી તે શાં તમય અને
પ્રામા ણક જીવનનો રસ્તો આપણને આપે છે. આપણને શક્ષા
દ્ધારા તાલીમ અપાય છે.

કેવી ર તે જીવ ું તે વશે સાવધ રહો
12 તમે અશક્ત બની ગયા છો માટે તમાર જાતને ફર થી વ ુ

બળવાન બનાવો. 13 સત્યના માગ ચાલો તો તમે બચી જશો
તેમાં તમારે કાંઇજ ુમાવવા ું નથી.

14 બધા જ લોકો સાથે શાં તથી જીવવા પ્રયત્ન કરો અને પાપથી
ુક્ત જીવન જીવવા પ્રયત્ન કરો. જે ું જીવન પ વત્ર ન હોય તો

તેને દેવના દશર્ન કદ થશે ન હ. 15 સાવધ રહો, તમારામાંથી
કોઈ દેવની કૃપા મેળવવામાં નષ્ફળ ન જાય, કોઈ તમારામાં
કડવાશના બી ના ઉગાડ.ે કારણ કે તેવા માણસો ઘણા લોકોના
જીવન બરબાદ કર શકે છે. 16 તમારામાંથી કોઈ ભચારમાં
ન પડ જાય એ માટે સાવધ રહો. એક ભોજનના બદલામાં
મોટો ુત્ર હોવાને લીધે જયે હકનો સોદો કરનાર એસાવની
જમે તમારામાંથી તમે કોઈ સાંસા રક મનવાળો ન બન.ે 17 યાદ
રાખો, પાછળથી એસાવે આશીવાર્દ મેળવવા ભારે રુદન સ હત
પસ્તાવો કય પણ ત્યારે ઘણું જ મોડુ થઈ ગ ું હ ું અને પતાએ
આશીવાર્દ આપવાની સ્પ ના પાડ દ ધી કારણ એસાવે જે કઈ
ક ુર્ છે તેમાંથી તે પાછો ફર શકે તેમ નહોતો.

18 તમે કોઈક નવી જગ્યા પર આ ા છો. ઇ ાએલના લોકો
પવર્તો પાસે આ ા હોય તેવી આ જગ્યા નથી. તમે એવા પવર્ત
પર નથી આ ા કે જે અ ની જ્વાળાથી સળગતો છે જનેે તમે
અડક ન શકો. તમે ઘમઘોર અંધકાર, આકાશ અને તોફાન હોય
તેવી જગ્યાએ નથી આ ા. 19 તે સમયે રણ શગડાના ભયંકર
અવાજ સાથે દેવની વાણી સાંભળવામાં આવી પછ તે વષે તેમણે
ફર કાંઈજ સાંભ ું ન હ. તે માટે લોકોએ પ્રાથર્ના કર . 20 તેઓ
ફર આજ્ઞા સાંભળવા ું સહન કર શકે તેમ નહો ું: કારણ કે,
“જો કોઈ જાનવર પહાડને અડકે તો તે પથ્થરથી મા ુર્ જાય.”✡

✡ 12:20: ઉલ્લેખઃ નગર્. 19:12-13.
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એવી આજ્ઞાથી તેઓ ુંજી ઉઠ્યા. 21 લોકોએ જે દશ્ય જો ું તે
ૂબજ ભયાનક હ ું કે ૂસાએ પોતે પણ ક ું, “હુ ભયથી ૂજુ

છુ.”✡
22 પર ુ તમે તો સયોન પવર્ત પર એટલે કે જીવંત દેવના

નગર સ્વગ ય યરૂશાલેમ અને હજારોહજાર દૂતોની પાસે, 23 પ્રથમ
જન્મેલા જઓેનાં નામ આકાશમાં લખેલાં છે તેઓની સાવર્જ નક
સભા તથા મંડળ ની પાસે, અને સહુનો ન્યાય કરનાર દેવની પાસે
અને સં ૂણર્ થયેલા ન્યાયીઓના આત્માઓની પાસે, 24 અને નવા
કરારના મધ્ય ઈ ુની પાસે અને જે છટકાવ ું રક્ત હાબેલના
કરતાં સારુ બોલે છે તેની પાસે આ ા છો. એ રક્ત હાબેલના
રક્તની જમે વેર લેવા ું કહે ું નથી. તેના કરતાં કાંઇક વશેષ
કહેવા માગે છે.

25 સાવધાન રહો અને ારે તમાર સાથે દેવ બોલે ત્યારે
સાંભળવાની ના પાડશો ન હ. યહૂ દઓ ચેતવણી સાંભળવાની ના
પાડે છે જે તેઓને ૃથ્વી પર અપાઈ હતી. અને તેઓ તેમાથી
બચ્યા નથી. હવે દેવ આકાશમાંથી આપણને કહે છે. જો આપણે
તેને સાંભળવાનો અનાદર કર એ તો આપણે તેમાંથી કેવી ર તે
બચી શક ું? 26 સનાઈ પવર્ત પરથી દેવ ારે બોલ્યો, તે
સમયે તેની વાણીએ ૃથ્વીને પણ ુંજાવી નાખી હતી, હવે તેણે
વચન આપ્ ું છે. “ફર એક વાર ૃથ્વીની સાથે આકાશને પણ
હુ ુંજાવીશ.” 27 આ શ ો “ફર થી એકવાર” સ્પ દશાર્વે છે
કે કપાયમાન થયેલી વસ્ ુઓની સાથે જે કાંઇ બનાવેલ છે તેનો
નાશ થશે. અને જે કાંઇ ર છે અને જે ુંજાવી શકાશે ન હ
તે રહેશ.ે

28 આપણે દેવનો આભાર માનવો જોઈએ કે આપણને એ ું
અ વચળ રા આપે છે જનેે ુંજાવી શકા ું નથી. તેથી આપણે
દેવની સેવા ભય અને આદરભાવથી કરવી જોઈએ જથેી તે પ્રસ
થાય. 29 કેમ કે આપણો દેવ ભસ્મ કર નાખનાર અ છે.

✡ 12:21: ઉલ્લેખઃ ુન. 9:19.
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13
1 તમે ખ્રસ્તમાં ભાઈઓ અને બહેનો છો આથી એકબીજા

પર પ્રી ત કરવા ું ચા ું રાખો. 2 મહેમાનોનો સત્કાર કરવા ું ના
ૂલશો. એમ કરવાથી કેટલાક લોકોએ અજાણતા પણ આકાશના

દૂતો ું સ્વાગત ક ુર્ છે. 3 જઓે કારાવાસમાં છે તેઓને ૂલો ન હ,
જાણે તમે તેઓની સાથે જલેમાં હોય એમ તેઓની યાતનાઓના
સહભાગી બનો. અત્યાચાર સહન કરે છે તેઓની તમાં તમે
પણ છો એમ માની તેઓના દ:ુખમાં સહભાગી બનો.

4 સવર્માં લ માન યોગ્ય માનો. લ માં બે જણ વચ્ચેના
સંબંધો ુદ્ધ હોવા જોઈએ. જથેી બછા ું નમર્ળ રહે; કેમ કે દેવ
લંપટોનો તથા ભચાર ઓનો ન્યાય કરશે. 5 નાણાનાં લોભથી
દૂર રહો તમાર પાસે જટે ું હોય તેટલામાં સંતોષ માનો. દેવે ક ું
છે:

“હુ તને કદ ૂક દઇશ ન હ;
અને તને તજીશ પણ ન હ.” ુન નયમ 31:6

6 તેથી જરા પણ સંકોચ રા ા વગર આપણે કહ શક એ કે,

“પ્ર ુ મને સહાય કરનાર છે;
હુ ડર શ ન હ.

માણસ મને ું કરનાર છે?” ગીતશા 118:6

7 તમને દેવના વચનો શીખવનાર તમારા આગેવાનોને યાદ કરો.
તેઓ જે ર તે જી ા અને તેમ ું જીવન ૂણર્ ક ુર્ તેનો વચાર કરો
અને તેઓની માફક દેવમાં વ ાસ રાખો. 8 ઈ ુ ખ્રસ્ત ગઈકાલે
આજે અને સદાને માટે એવો ને એવો જ છે. 9 તમે દરેક જાતના
વ ચત્ર ઉપદેશથી ભરમાઈ જશો ન હ. જે તમને અવળા માગ
દોર જાય, સાચી વસ્ ુ એ છે કે દેવની કૃપાથી જ તમારા હ્રદયને
બળવાન બનાવ ુ.ં ખોરાક વષેના નયમો પાળવાથી એ મળ ું
નથી. આ નયમો પાળનારને કશો જ ફાયદો થતો નથી.
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10 અમાર પાસે બ લદાન છે. પર ુ યાજકો જઓે પ વત્ર
મંડપોમાં સેવા કરે છે તેઓ તે બ લદાનમાંથી ખાઇ શકતા નથી.
11 યહૂદ નયમ પ્રમાણે પ્ર ુખયાજક વધ કરેલાં પ ુઓ ું રક્ત
પ વત્ર ાનમાં લઈ તો જતાં હતા, પર ુ પાપો માટે તે પ ુઓના
શર ર શહેર બહાર બાળ નાખવામાં આવતા. 12 આ કારણને લીધે
અને તેના લોકોને તેની પોતાના લોહ સાથે પ વત્ર બનાવવાના હે ુથી
ઈ ુ દ:ુખ ભોગવીને શહેરની બહાર મરણ પામ્યો. 13 આપણે
પણ શહેરની બહાર એટલે કે છાવણીની બહાર તેની પાસે જ ું
જોઈએ. અને તેની સાથે તેણે જે દ:ુખ તથા અપમાન સહન કયાર્
છે તે આપણે સ્વીકાર એ. 14 આ ૃથ્વી પર જે શહેર છે તે
આપણું કાયમી ઘર નથી. આપણે સદાકાળ થનાર ભ વષ્યમાં જે
મળવા ું છે તે શહેરની રાહ જોઈ ર ા છ એ. 15 તેથી ઈ ુ
દ્ધારા આપણા અપર્ણો દેવને આપવા ું સતત ચા ું રાખવા ું છે.
તે ું નામ ક ૂલ કરનારા હોઠોના ફળ ું અપર્ણ એ આપણી સ્ ુ ત
છે. 16 બીજાના માટે ભ ું કરવા ું ૂલશો ન હ. તમાર પાસે જે
કાંઈ છે તે બીજા સાથે વહેંચો. કારણ કે દેવ આવાં અપર્ણોથી
પ્રસ થાય છે.

17 તમારા આગેવાનોની આજ્ઞા માનો અને તેમની સ ાને આધીન
થાઓ. તેઓ હસાબ રાખનારાઓની જમે તમારા આત્માઓની
ચોક કરે છે. એ માટે કે તેઓ આનંદથી તે કરે. પણ શોકથી
ન હ, કારણ કે એથી તમને ગેરલાભ થશ.ે

18 અમારા માટે પ્રાથર્ના કરો, કેમ કે અમે જે કર એ છ એ, તે
અમને ન્યાયી લાગે છે. કારણ કે અમારો ધ્યેય હમેશા જે સૌથી
ઉ મ છે તે કરવાનો છે. 19 હુ તમને વનંતી કરુ છુ, આના
માટે ખાસ પ્રાથર્ના કરો અને તમે મારા માટે પ્રાથર્ના કરો જથેી હુ
તમાર પાસે જલદ પાછો આવી શકુ. બીજી કોઈ વસ્ ુ ન હ
પણ મારે આજ જોઈએ છે.

20-21 હવે આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ઘેંટાઓના મહાન ભરવાડ છે.
તેણે પોતાના રક્તથી સવર્કાળના કરાર પર મહોર લગાવી અને દેવે
તેને મરણમાંથી સજીવન કય .
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તે શાં તનો દેવ છે. તમને પ્રત્યેક સાર વસ્ ુઓમાં પ ર ૂણર્
બનાવો તેથી તમે તેની ઈચ્છાઓ ૂણર્ કર શકો. વળ આપણામાં
ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્ધારા જે વસ્ ુઓ તેને પ્રસ કરે છે તે કરવા દો.
ઈ ુનો ગૌરવ સદાસવર્કાળ હો. આમીન.

22 મારા ભાઈઓ અને બહેનો, મેં જે તમને ક ું છે તે તમને
ધ્યાનથી સાંભળવા વનંતી કરુ છુ. તમને મજ ૂત કરવા મેં ક ુ
છે અને ટૂકમાં લ ું છે. ભાઈઓ મારે તમને એ જણાવ ું છે
કે તમોથી હવે જલેમાંથી છૂટ્યો છે, જો તે અહ વહેલો આવશે
તો, હુ તેની સાથે તમાર પાસે આવીને તમને મળ શ.

23-24 તમારા બધાજ આગેવાનોને તથા દેવના સંતોને મારા
તરફથી સલામ પાઠવશો. ઈટાલીમાંના સંતો તમને સલામ કહે છે.

25 તમ સવર્ના પર દેવની કૃપા હો.
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The copyright notice must appear in English or be translated into
another language. When quotations from WBTC’s text are used in
non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters,
transparencies or similar media, a complete copyright notice is not
required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-to-
Read VersionTM in English) must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited.
For additional rights and permission for usage, such as the use of
WBTC’s text on a Web site, or for clarification of any of the above,
please contact World Bible Translation Center in writing or by email
at distribution@wbtc.com. World Bible Translation Center P.O. Box
820648 Fort Worth, Texas 76182, USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-

http://www.wbtc.org
http://www.ethnologue.org/language/guj
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