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યોહાનની
લખેલી ુવાતાર્

ખ્રસ્ત જગતમાં આવે છે
1 જગતનો આરભ થયા પહેલાંથી, તે શ ત્યાં હતો. તે શ

દેવની સાથે હતો. તે શ દેવ હતો. 2 તે શરુઆતમાં ત્યાં દેવની
સાથે હતો. 3 તેના થી જ બધી વસ્ ુઓ ઉત્પ થઈ. તેના વના
ક ું જ ઉત્પ થ ું નથી. 4 તેનામાં જીવન હ ુ.ં તે જીવન લોકો
માટે પ્રકાશ હતો. 5 તે અજવા ું અંધકારમાં પ્રકાશે છે. અંધકારે
પ્રકાશને જાણ્યો નથી.

6 ત્યાં એક યોહાન નામનો માણસ આ ો, તેને દેવે મોકલ્યો
હતો. 7 યોહાન લોકોને પ્રકાશ વષે કહેવા આ ો. યોહાન દ્વારા
લોકો પ્રકાશ વષે સાંભળ અને માની શકે. 8 યોહાન પોતે પ્રકાશ
નહોતો. પણ યોહાન લોકોને પ્રકાશ વષે કહેવા આ ો. 9 સાચો
પ્રકાશ જગતમાં આવતો હતો. આજ ખરો પ્રકાશ છે જે બધા
લોકોને પ્રકાશ આપે છે.

10 તે શ જગતમાં હતો જ. તેના દ્વારા જ જગત ું નમાર્ણ
થ ું છે. પણ જગતે તેને ઓળ ો ન હ. 11 જે જગતમાં
આ ો તે તે ું પોતા ું જ હ ુ.ં પણ તેના પોતાના લોકોએ જ
તેનો સ્વીકાર કય ન હ. 12 કેટલાક લોકોએ તેનો સ્વીકાર કય .
તેઓએ તેનામાં વ ાસ કય . જે લોકોએ તેનામાં વ ાસ કય
હતો તેઓને તેણે કઈક આપ્ ું. તેણે તેઓને દેવનાં બાળકો થવાનો
અ ધકાર આપ્યો. 13 જવેી ર તે નાનાં બાળકો જન્મ છે તેવી
ર તે આ બાળકો જન્મ્યા ન હતા. તેઓ માતા પતાની ઈચ્છાથી કે
યોજનાથી જન્મ્યા ન હતા. આ બાળકો દેવથી જન્મ્યા હતા.

14 તે શ એક મ ુષ્ય થયો અને આપણામાં વસ્યો. આપણે
તેનો મ હમા જોયો. જે ફક્ત પતાના દ કરાનો જ મ હમા છે. તે
શ કૃપા તથા સત્યતાથી ભર ૂર હતો. 15 યોહાને લોકોને તેના
વષે ક ું, યોહાને ક ું, “હુ જનેા વષે કહેતો હતો તે એ જ છે.
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મેં ક ું, ‘જે માર પાછળ આવે છે તે મારા કરતાં પણ મોટો છે.
તે માર પહેલાનો હતો.’ ”

16 તે શ ( ખ્રસ્ત) કૃપા અને સત્યથી ભર ૂર હતો, તેની
પાસેથી આપણે બધા વધારે ને વધારે કૃપા પામ્યા. 17 ૂસા
મારફતે નયમશા આપવામાં આ ું. પર ુ કૃપા અને સત્યતા
ઈ ુ ખ્રસ્ત મારફતે આ ા.ં 18 કોઈ પણ માણસે આજપયત
દેવને જોયો નથી, પર ુ એકાક જ નત દ કરો (ઈ ુ) જ દેવ છે.
તે પતા (દેવની) ની ઘણી નજીક છે. દેવ કોના જવેો છે, તે
દ કરાએ આપણને બતા ું છે.

યોહાન ું લોકોને ઈ ુ વષે કહે ું
(માથ્થી 3:1-12; માક 1:1-8; ૂક 3:1-9, 15-17)

19 યરૂશાલેમના યહૂ દઓએ કેટલાક યાજકોને તથા લેવીઓને
યોહાન પાસે મોકલ્યા. યહૂ દઓએ તેઓને યોહાનને ૂછવા માટે
મોકલ્યા, “ ું કોણ છે?” 20 યોહાન સ્પ બોલ્યો. યોહાને ઉ ર
આપવાની ના પાડ ન હ, યોહાને સ્પ તા ૂવર્ક ક ું, “હુ ખ્રસ્ત
નથી.” યોહાને લોકોને આ વાત કહ .

21 યહૂ દઓએ યોહાનને ૂછ ું, “તો પછ ું કોણ છે? ું
એ લયા છે?”
યોહાને ઉ ર આપ્યો, “ના હુ એ લયા નથી.”
યહૂ દઓએ ૂછ ું, “ ુ પ્રબોધક છે?”
યોહાને ઉ ર આપ્યો, “ના હુ પ્રબોધક નથી.”
22 પછ તે યહૂ દઓએ ક ું, “ ું કોણ છે? અમને તારા

વષે કહે. જથેી અમને જણેે મોકલ્યા છે તેને અમે ઉ ર આપી
શક એ, ું તારા માટે ું કહે છે?”

23 યોહાને તેઓને યશાયા પ્રબોધકના શ ો ક ા,

“હુ રાનમાં ૂમો પાડતી ક્તની વાણી છુ;
‘પ્ર ુ માટે સીધો રસ્તો તૈયાર કરો.’ ” યશાય 40:3
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24 આ યહૂ દઓને ફરોશીઓમાંથી મોકલવામાં આ ા હતા.
25 આ માણસોએ યોહાનને ક ું, “ ું કહે છે કે ું ખ્રસ્ત નથી.
ું કહે છે ું એ લયા કે પ્રબોધક પણ નથી. પછ ું શા માટે

લોકોને બા પ્તસ્મા આપે છે?”
26 યોહાને ઉ ર આપ્યો, “હુ લોકો ું પાણીથી બા પ્તસ્મા કરુ

છુ. પણ અહ તમાર સાથે એક ક્ત છે જનેે તમે જાણતા
નથી. 27 તે ક્ત જે માર પાછળ આવે છે, હુ તેના જોડાની
દોર છોડવા જટેલો પણ યોગ્ય નથી.”

28 યદન નદ ને પેલે પાર આ બધી વસ્ ુઓ બેથ નયામાં બની.
આ જગ્યાએ યોહાન લોકો ું બા પ્તસ્મા કરતો હતો.

ઈ ુ દેવ ું હલવાન
29 બીજે દવસે યોહાને ઈ ુને તેના તરફ આવતો જોયો.

યોહાને ક ું, “જુઓ દેવ ું હલવાન, જે જગતના પાપોને દૂર કરે
છે! 30 આ તે જ છે જનેા વષે મેં ક ું હ ું, ‘એક મ ુષ્ય માર
પાછળ આવશે. પણ તે મારા કરતાં મોટો છે, કારણ કે તે મારા
પહેલાથી જીવે છે. તે સદાકાળ જીવંત છે.’ 31 જો કે મને ખબર
ન હતી કે તે કોણ હતો. પણ હુ લોકોને પાણીથી બા પ્તસ્મા
આપવા આ ો છુ કે જથેી ઈસ્રાએલ (યહૂ દઓ) જાણી શકે કે
ઈ ુ તે જ ખ્રસ્ત છે.”

32-34 પછ યોહાને ક ુ,ં “હુ પણ જાણતો નહોતો કે ખ્રસ્ત
કોણ હતો. પર ુ દેવે મને લોકો ું પાણીથી બા પ્તસ્મા કરવા
મોકલ્યો અને દેવે મને ક ું, ‘ ું જે માણસ પર આત્માને નીચે
ઉતરતો અને રહેતો જોશે, તે માણસ પ વત્ર આત્માથી બા પ્તસ્મા
કરશે.’ યોહાને ક ું, મેં આમ થતાં જો ું છે. મેં આત્માને
આકાશમાંથી નીચે આવતો જોયો. આત્મા ક ૂતર જવેો દેખાયો
અને તેના (ઈ ુ) પર તે બેઠો. તેથી હુ લોકોને કહુ છુ, ‘તે આ
છે. તે (ઈ ુ) દેવનો દ કરો છે.’ ”

ઈ ુનો પ્રથમ શષ્ય
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35 ફર થી બીજે દવસે યોહાન ત્યાં હતો. યોહાનના બે શષ્યો
તેની સાથે હતા. 36 યોહાને ઈ ુને બાજુમાંથી પસાર થતાં જોયો.
યોહાને ક ું, “જુઓ, દેવ ું હલવાન!”

37 તે બે શષ્યોએ યોહાનને આમ કહેતા સાંભ ો, તેથી તેઓ
ઈ ુને અ ુસયાર્. 38 ઈ ુ પાછો ફય અને તે બે માણસોને તેની
પાછળ આવતા જોયા. ઈ ુએ ૂછ ું, “તમારે ું જોઈએ છે?”
તે બે માણસોએ ૂછ ું, “રાબ્બી, ું ાં રહે છે?” (“રબ્બી”

નો અથર્ “ શક્ષક”)
39 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “માર સાથે આવો અને જુઓ.”

તેથી તે બે માણસો ઈ ુ સાથે ગયા. તેઓએ ઈ ુ ાં રહેતો
હતો તે જગ્યા જોઈ. તેઓ ત્યાં ઈ ુ સાથે તે દવસે ર ા. તે
લગભગ બપોરના ચારનો સમય હતો.

40 તે બે માણસો યોહાન પાસેથી ઈ ુ વષે સાંભ ા પછ તેઓ
ઈ ુની પાછળ ગયા. આ બે માણસોમાંના એક ું નામ આં ન્દ્રયા
હ ુ.ં આં ન્દ્રયા સમોન પતરનો* ભાઈ હતો. 41 આં ન્દ્રયાઓ
સૌ પ્રથમ તેના ભાઈ સમોનને શોધ્યો. આં ન્દ્રયાએ સમોનને ક ું,
“અમે મસીહને શોધી કાઢયો છે.” (“મસીહ” નો અથર્ “ ખ્રસ્ત”
છે.)

42 પછ આં ન્દ્રયા સમોનને ઈ ુ પાસે લા ો, ઈ ુએ સમોન
તરફ જો ું અને ક ું, “ ું યોહાનનો દ કરો સમોન છે. ું કેફા
કહેવાશે.” (“કેફા” નો અથર્ “પથ્થર” થાય છે.)

43 બીજે દવસે ઈ ુએ ગાલીલ જવા ું ન ક ુર્. ઈ ુ ફ લપને
મ ો અને તેને ક ું, “મને અ ુસર.” 44 ફ લપ બેથસૈદાનો એટલે
આં ન્દ્રયા તથા પતરના શહેરનો હતો. 45 ફ લપ નથા નયેલને
મ ો અને ક ું, “યાદ કરો કે નયમશા માં ૂસાએ ું ક ું છે.
ૂસાએ જે માણસ આવવાનો હતો તેના વષે લ ું. પ્રબોધકોએ

પણ તેના વષે લ ું અમે તેને મ ા છ એ. તે ું નામ ઈ ુ છે,
તે ૂસફનો દ કરો છે. તે નાસરેથમાંનો છે.”

* 1:40: પતર ગ્રીક નામ “ પતર,” અરા મક નામ “કેફા,” અથાર્ત પથ્થર.
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46 પણ નથા નયેલે ફ લપને ક ું, “ ું નાસરેથમાંથી કઈક સારુ
નીકળ શકે?”

ફ લપે ઉ ર આપ્યો, “આવો અને જુઓ.”
47 ઈ ુએ નથા નયેલને તેના તરફ આવતા જોયો. ઈ ુએ ક ું,

“આ માણસ જે માર પાસે આવે છે તે ખરેખર દેવના લોકોમાંનો
એક છે તેનામાં કઈ દુ તા નથી.”

48 નથા નયેલે ૂછ ુ,ં “ ું મને કેવી ર તે ઓળખે છે?”
ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “ ારે ું અંજીરના ૃક્ષ નીચે હતો,

ત્યારે મેં તને જોયો. ફ લપે તને મારા વષે ક ું તે પહેલાં ું
ત્યાં હતો.”

49 પછ નથા નયેલે ઈ ુને ક ું, “રાબ્બી, ું દેવનો દ કરો છે.
ું ઈસ્રાએલનો રાજા છે.”
50 ઈ ુએ નથા નયેલને ક ું, “મેં તને ક ું કે મેં તને અંજીરના
ૃક્ષ નીચે જોયો. તેથી તે મારામાં વ ાસ ૂ ો. પણ ું તેના

કરતાં પણ વધારે મહાન વાતો જોશે.” 51 ઈ ુએ વધારામાં ક ું,
“હુ તને સત્ય કહુ છુ. તમે બધા આકાશને ઊઘડે ું જોશો, તમે
દેવના દૂતોને માણસના દ કરા ઊપર ચઢતા ઉતરતા જોશો.”

2
કાના ગામમાં લ

1 બે દવસ પછ ગાલીલના કાના ગામમાં એક લ હ ,ુ ઈ ુની
મા ત્યાં હતી. 2 ઈ ુ અને તેના શષ્યોને પણ લ માં નમંત્રણ
આપ્ ુ હ ુ.ં 3 લ માં ૂરતા પ્રમાણમાં દ્રાક્ષારસ ન હતો. બધોજ
દ્રાક્ષારસ ૂરો થઈ ગયા પછ ઈ ુની માએ તેને ક ું, “તેઓ પાસે
હવે વધારે દ્રાક્ષારસ નથી.”

4 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “વહાલી બાઈ, મારે ું કર ું તે તારે
મને કહે ું જોઈએ ન હ. મારો સમય હજુ આ ો નથી.”

5 ઈ ુની માએ સેવકોને ક ું, “ઈ ુ તમને જે કરવા ું કહે તે
કરો.”
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6 તે જગ્યાએ છ મોટા પથ્થરનાં પાણીનાં કુડાં હતા.ં તે
યહૂ દઓની ુદ્ધ કરવાની ર ત પ્રમાણે આના જવેા પાણીનાં કુડાંનો
ઉપયોગ કરતા. પ્રત્યેક પાણીનાં કુડાંમાં લગભગ 20 થી 30 ગેલન
પાણી સમા ુ.ં

7 ઈ ુએ નોકરોને ક ું, “આ પાણીના કુડાંઓને પાણીથી ભરો.”
તેથી નોકરોએ કુડાંઓને છલોછલ ભયાર્.

8 પછ ઈ ુએ નોકરોને ક ું, “હવે થોડુ પાણી બહાર કાઢો.
જમણના કારભાર પાસે લઈ જાઓ.”
તેથી નોકરો કારભાર ની પાસે પાણી લા ા. 9 પછ લ ના

જમણના કારભાર એ તે ચા ો. પર ુ તે પાણી દ્રાક્ષારસ થઈ
ગયો હતો. તે માણસને ખબર નહોતી કે દ્રાક્ષારસ ાંથી આ ો.
પર ુ જે નોકરો પાણી લા ા તેઓએ જાણ્ ું કે તે ાંથી આ ો.
લ ના કારભાર એ વરરાજાને બોલા ો. 10 તેણે વરરાજાને ક ું,
“લોકો હમેશા ઉ મ દ્રાક્ષારસ પ્રથમ ૂકે છે ત્યાર બાદ મહેમાનોના
સાર પેઠે પીધા પછ સસ્તો દ્રાક્ષારસ આપે છે. પણ તમે તો
અત્યાર ુધી ઉ મ દ્રાક્ષારસ સાચવી રા ો છે.”

11 ઈ ુએ કરેલો આ પ્રથમ ચમત્કાર હતો. ઈ ુએ આ ચમત્કાર
ગાલીલના કાના ગામમાં કય . તેથી ઈ ુએ તેનો મ હમા દેખાડયો.
અને તેના શષ્યોએ તેનામાં વ ાસ ૂ ો.

12 પછ ઈ ુ કફર-નહૂમના નગરમાં ગયો. ઈ ુની મા, ભાઈઓ
અને તેના શષ્યો તેની સાથે ગયા. તેઓ બધા કફર-નહૂમમાં થોડા
દવસ ર ા.

મં દરમાં ઈ ુ
(માથ્થી 21:12-13; માક 11:15-17; ૂક 19:45-46)

13 તે લગભગ યહૂ દઓના પાસ્ખાપવર્નો સમય હતો, તેથી ઈ ુ
યરૂશાલેમમાં ગયો. 14 ઈ ુ યરૂશાલેમના મં દરમાં ગયો. ઈ ુએ
મં દરમાં ઢોર, ઘેટાં અને ક ૂતરો વેચનારાઓને જોયા. તેણે તેઓના
મેજ પર નાણાવટ ઓને બેઠેલા જોયા. 15 ઈ ુએ કેટલાક દોરડાંના
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ટુકડાઓ વડે કોરડો બના ો. પછ ઈ ુએ આ બધા માણસોન,ે
ઘેટાંઓન,ે અને ઢોરોને મં દર છોડ જવા દબાણ ક ુર્. ઈ ુએ
બાજઠો ઊધાં પાડ્યા અને લોકોનાં વ નમયનાં નાણાં વેર ના ા.ં
16 પછ ઈ ુએ માણસોને જઓે ક ૂતરો વેચતાં હતા તેઓને ક ું,
“આ વસ્ ુઓ અહ થી બહાર લઈ જાઓ. મારા પતાના ઘરને
ખર દવા અને વેચવા માંટે ું ઘર ન કરો.”

17 આ બન્ ું ત્યારે ઈ ુના શષ્યોએ શા લેખમાં લખાયેલા
લખાણ ું સ્મરણ ક ુર્:

“તારા ઘરની માર આ ા મારો નાશ કરે છે.” ગીતશા 69:9

18 યહૂ દઓએ ઈ ુને ક ું, “તને આ બ ું કરવાનો અ ધકાર
છે તે સા બત કરવા માટે અમને અદ ૂત ચમત્કારોની એંધાણી
બતાવ.”

19 ઈ ુએ ક ું, “આ મં દરનો નાશ કરો અને હુ ફર થી ત્રણ
દવસમાં ઊ ું કર શ.”
20 યહૂ દઓએ ઉ ર આપ્યો, “લોકોએ આ મં દર બાંધવા 46

વષર્ કામ ક ુર્. ું ું ખરેખર માને છે કે ું ત્રણ દવસમાં ફર થી
તે બાંધી શક શ?”

21 ઈ ુ મં દરનો અથર્ તે ું પોતા ું શર ર કરતો હતો. 22 ઈ ુના
ૃત્ ુમાંથી ઊઠ્યા પછ તેના શષ્યોને સ્મરણ થ ું કે ઈ ુએ આ

ક ું હ ુ.ં તેથી તેના શષ્યોએ તેના વષેના લેખમાં વ ાસ કય .
અને તેઓએ ઈ ુ જે બોલ્યો હતો તે વચનમાં પણ વ ાસ કય .

23 પાસ્ખાપવર્ માટે ઈ ુ યરૂશાલેમમાં હતો. ઘણા લોકો ઈ ુમાં
વ ાસ રાખતા, કારણ કે તેઓએ તેણે કરેલા ચમત્કારો જોયાં.
24 પણ ઈ ુએ તેમનો વ ાસ કય ન હ. શા માટે? કારણ
કે તેઓ બધા લોકો જે વચારતા હતા તે ઈ ુ જાણતો હતો.
25 ઈ ુને માણસ વષે લોકો કહે તેવી કોઈ જરૂર ન હતી.
માણસના મનમાં ું છે તે ઈ ુ જાણ્ ુ.
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3
ઈ ુ અને નકોદેમસ

1 ત્યાં નકોદેમસ નામનો માણસ હતો નકોદેમસ ફરોશીઓમાંનો
એક હતો. તે એક અગત્યનો યહૂ દ અ ધકાર હતો. 2 એક
રાત્રે નકોદેમસ ઈ ુ પાસે આ ો. નકોદેમસે ક ું, “રાબ્બી, અમે
જાણીએ છ એ કે ું દેવનો મોકલેલો ઉપદેશક છે. ું જે ચમત્કારો
કરે છે તે દેવની મદદ વગર બીજુ કોઈ કર શકે ન હ.”

3 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હુ તને સત્ય કહુ છુ. માણસે નવો
જન્મ પામવો જોઈએ. જો તે ક્ત નવો જન્મ પામ્યો ન હોય
તો પછ તે ક્ત દેવના રા માં જઈ શકતો નથી.”

4 નકોદેમસે ક ું, “પણ જો માણસ ખરેખર ૃદ્ધ હોય તો તે
કેવી ર તે ફર થી જન્મી શકે? ક્ત માના ઉદરમાં ફર થી કેવી
ર તે પ્રેવશી શકે! તેથી માણસ બીજી વખત જન્મ ધારણ કર
શકે ન હ!”

5 પણ ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હુ તને સત્ય કહુ છુ. તે ક્ત
પાણીથી અને આત્માથી જન્મેલો હોવો જોઈએ. જો ક્ત
પાણી અને આત્માથી જન્મ્યો ન હોય તો પછ તે દેવના રા માં
પ્રવેશી શકતો નથી. 6 ક્તનો દેહ તેના માતા પતાના દેહમાંથી
જન્મે છે પર ુ ક્ત ું આ ત્મક જીવન આત્મામાંથી જન્મે છે.
7 મેં તને ક ું કે, તારે નવો જન્મ ધારણ કરવો જોઈએ તેથી
આ યર્ પામતો ના. 8 પવન ાં જવા ઈચ્છે ત્યાં વાય છે. ું
કાતા પવનને સાંભળે છે, પણ ું જાણતો નથી કે પવન ાંથી
આવે છે અને પવન ાં જાય છે. આત્મામાંથી જન્મે ું છે, તે
પ્રત્યેક સાથે પણ તે ું જ છે.”

9 નકોદેમસે ૂછ ું, “આ બ ું કેવી ર તે શ બને છે?”
10 ઈ ુએ ક ું, “ ું ઈસ્રાએલનો એક અગત્યનો ઉપદેશક છે.

પણ હજુ આ વાતો ું કેમ સમજી શકતો નથી? 11 હુ તને
સત્ય કહુ છુ. અમે જે જાણીએ છ એ તે કહ એ છ એ. અમે
જે જો ું છે તે અમે કહ એ છ એ. પણ તમે લોકો અમે તમને
જે કહ એ છ એ તે સ્વીકારતા નથી. 12 મેં તને ૃથ્વી પરની
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અહ ની વાતો વષે ક ું છે. પણ ું મારામાં વ ાસ કરતો નથી.
તેથી ખરેખર જો હુ તને આકાશની વાતો વષે કહ શ તો પણ ું
મારામાં વ ાસ કર શ ન હ! 13 ફક્ત એક જે ઊચે આકાશમાં
ગયો તથા તે જે આકાશમાંથી નીચે આ ો તે જ માણસનો દ કરો
છે.”

14 “ ુસાએ રેતીના રણમાં સપર્ને ઊચો કય . માણસના દ કરા
સાથે પણ એમ જ છે. માણસના દ કરાને પણ ઊચો કરવાની
જરૂર છે. 15 પછ પ્રત્યેક ક્ત જે માણસના દ કરામાં વ ાસ
રાખે છે તે અનંતજીવન પામવા માટે શ ક્તમાન થશે.”

16 હા, દેવે જગત પર એટલી બધી પ્રી ત કર કે તેણે તેનો
એકનો એક દ કરો આપ્યો. દેવે તેનો દ કરો આપ્યો તેથી તેનામાં
દરેક ક્ત જે વ ાસ કરે તેનો નાશ ન થાય, પણ તે અનંતજીવન
પામ.ે 17 દેવે તેના દ કરાને દુ નયામાં મોકલ્યો. દેવે તેના દ કરાને
જગતનો ન્યાય કરવા મોકલ્યો નથી. દેવે તેના દ કરાને એટલા
માટે મોકલ્યો કે તેના દ કરા દ્વારા જગતને બચાવી શકાય. 18 જે

ક્ત દેવના દ કરામાં વ ાસ રાખે છે, તેનો ન્યાય (અપરાધી)
થતો નથી; પણ જે ક્ત વ ાસ કરતો નથી તેનો ન્યાય થઈ
ગયેલ છે, શા માટે? કારણ કે તે ક્તને દેવના એકના એક
દ કરામાં વ ાસ નથી. 19 આ સત્ય હક કતના આધારે લોકોને
ન્યાય થાય છે. જગતમાં અજવા ું આ ું છે, પણ લોકોને
અજવા ું જોઈ ું નથી. તેઓ અંધકાર (પાપ) ઈચ્છે છે. શા
માટે? કારણ કે તેઓનાં કૃત્યો ુંડાં હતા.ં 20 દરેક ક્ત જે
ુંડુ કરે છે તે અજવાળાને ધ ારે છે. તે ક્ત અજવાળામાં

આવશે ન હ. શા માટે? કારણ કે પછ તે અજવા ું તેણે કરેલાં
બધાં જ ુંડા કામો બતાવશે. 21 પર ુ જે ક્ત સત્યના માગર્ને
અ ુસરે છે તે અજવાળામાં આવે છે. પછ તે અજવા ું બતાવશે
કે તે ક્તએ જે ક ુર્ હ ું તે દેવ દ્વારા ક ુર્ હ ું.

ઈ ુ અને યોહાન બા પ્તસ્મ
22 આ પછ , ઈ ુ અને તેના શષ્યો યહૂદાના પ્રદેશમાં આ ા.

ત્યાં ઈ ુ અને તેના શષ્યો ર ા અને લોકોને બા પ્તસ્મા આપતા
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હતા. 23 યોહાન પણ એનોનમાં લોકોને બા પ્તસ્મા કરતો હતો.
એનોન શાલીમની નજીક હ ુ.ં યોહાન ત્યાં બા પ્તસ્મા કરતો હતો
કારણ કે ત્યાં ૂબ પાણી હ ુ.ં લોકો ત્યાં બા પ્તસ્મા પામવા
જતા હતા. 24 (યોહાનના બંદ ખાનામાં કેદ થયા પહેલા આ બન્ ું
હ ુ.ં)

25 યોહાનના શષ્યોમાંથી કેટલાએકનો બીજા એક યહૂ દ સાથે
વાદ વવાદ થયો. તેઓ ધા મક ુ દ્ધકરણ માટે દલીલો કરતા
હતા. 26 તેથી તે શષ્યો યોહાન પાસે આ ા. તેઓએ ક ુ,
“રાબ્બી, જે માણસ યદન નદ ની બીજી બાજુએ તાર સાથે હતો
તે ું સ્મરણ કર. તેં લોકોને જે માણસ વષે ક ું તે એ છે.
તે માણસ લોકો ું બા પ્તસ્મા કરે છે અને ઘણા લોકો તેની પાસે
જાય છે.”

27 યોહાને ઉ ર આપ્યો, “માણસ માત્ર એટ ું જ મેળવી શકે
છે જટે ું દેવ તેને આપે છે. 28 તમે તમાર જાતે મને કહેતા
સાંભ ો છે, ‘હુ ખ્રસ્ત નથી. હુ તો ફક્ત તે એક છુ જનેે તેનો
માગર્ તૈયાર કરવા માટે દેવે મોકલ્યો છે.’ 29 કન્યા ફક્ત વરરાજા
માટે જ હોય છે. તે મત્ર જે વરરાજાને મદદ કરે છે, રાહ જુએ
છે અને વરરાજાના આગમન માટે ધ્યાનથી સાંભળે છે. આ મત્ર
વરરાજાની વાણી સાંભળે છે, ત્યારે ઘણો પ્રસ થાય છે. એવી
જ પ્રસ તા માર પાસે છે અને માર પ્રસ તાનો સમય હવે અહ
છે. 30 તે વધતો જાય પણ હુ ઘટતો જાઉં એ અવશ્ય ું છે.

તે એક જે આકાશમાંથી આવે છે
31 “તે એક જે ઉપરથી આવે છે તે બીજા બધા લોકો કરતા

વધારે મહાન છે. જે ક્ત ૃથ્વીનો છે તે ૃથ્વીનો જ છે. તે
ક્ત ૃથ્વી પર જે છે તેના વષે વાત કરે છે. પણ તે એક

(ઈ )ુ જે આકાશમાંથી આવે છે તે બીજા બધા લોકો કરતા વધારે
મહાન છે. 32 તે તેણે જે જો ું છે અને સાંભ ું છે તે જ કહે
છે. પર ુ લોકો તે જે કહે છે તે સ્વીકારતા નથી. 33 જે ક્ત
તેની (ઈ ુની) સાક્ષીનો સ્વીકાર કરે છે તેણે સા બતી આપી છે
કે દેવ સત્ય છે. 34 દેવે તેને (ઈ ુ) મોકલ્યો છે. અને તે દેવ
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જે કહે છે તે જ કહે છે. દેવે તેને અમાપ આત્મા આપ્યો છે.
35 પતા દ કરા પર પ્રી ત કરે છે. પતાઓ દ કરાને બધી વસ્ ુઓ
પર અ ધકાર આપેલ છે. 36 જે ક્તને દ કરામાં વ ાસ છે
તેને અનંતજીવન છે. પણ જે ક્ત દ કરાની આજ્ઞા પાળતો
નથી તેને કદા પ તે જીવન મળશે ન હ. દેવનો કોપ તે ક્ત પર
રહે છે.”

4
સમરૂનમાં એક ી સાથે ઈ ુની વાત

1 ફરોશીઓએ સાંભ ું કે ઈ ુ યોહાન કરતાં વધારે લોકોને
તેના શષ્યો બનાવીને બા પ્તસ્મા આપે છે. 2 (પણ ખરેખર ઈ ુ
પોતે લોકોને બા પ્તસ્મા આપતો નહોતો. તેના શષ્યો લોકોને તેના
માટે બા પ્તસ્મા આપતા હતા.) ઈ ુએ જાણ્ ું કે ફરોશીઓએ
તેના વષે સાંભ ું છે. 3 તેથી ઈ ુ યહૂ દયા છોડ ને ફર પાછો
ગાલીલમાં ગયો. 4 ગાલીલના રસ્તામાં ઈ ુને સમરૂનના વસ્તારમાં
થઈન જ ું પ ુ.ં

5 ઈ ુ સમરૂનમાં ૂખાર નામના શહેરમાં આ ો. આ શહેર
એક ખેતર નજીક હ ું, જે યાકૂબે તેના દ કરા ૂસફને આપ્ ું હ ું.
6 ત્યાં યાકૂબનો કૂવો હતો. ઈ ુ તેની લાંબી યાત્રાથી થા ો
હતો. તેથી ઈ ુ કૂવાની બાજુમાં બેઠો. તે વેળા લગભગ બપોર
હતી. 7 એક સમરૂની ી પાણી મેળવવા માટે તે કૂવાની નજીક
આવી. ઈ ુએ તેણીને ક ું, “કૃપા કર ને મને પીવા માટે થોડુ
પાણી આપ.” 8 (ઈ ુના શષ્યો ખાવા ું ખર દવા માટે ગામમાં
ગયા હતા ત્યારે આ બન્ ુ.ં)

9 તે સમરૂની ીએ ઉ ર આપ્યો, “મને નવાઈ લાગે છે કે
ું માર પાસે પીવા ું પાણી માગે છે! ું એક યહૂ દ છે અને

હુ એક સમરૂની ી છુ!” (યહૂ દઓ સમરૂનીઓ જોડે સંબંધ
રાખતા નથી.)

10 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “દેવ જે દાન આપે છે તે વષે ું
જાણતી નથી અને તાર પાસે પાણી માંગનાર હુ કોણ છુ તે પણ
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ું જાણતી નથી. જો ું આ દાન જાણતી હોત તો ું માગત
અને મેં તને જીવ ું પાણી આપ્ ું હોત.”

11 તે ીએ ક ું, “પ્ર ુ, ું તે જીવ ું પાણી ાંથી મેળવીશ?
તે કૂવો ઘણો ઊંડો છે. અને તાર પાસે પાણી કાઢવા ું કઈ નથી.
12 ું અમારા પતા ( ૂવર્જ) યાકૂબ કરતાં મોટો છે? યાકૂબે અમને
આ કૂવો આપ્યો. તેણે પોતે તેમાંથી પાણી પી ું. તેના દ કરાઓ
અને તેનાં બધાં પ ુઓએ આ કૂવામાંથી પાણી પી ુ.ં”

13 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “પ્રત્યેક ક્ત જે આ પાણી પીએ
છે તે ફર થી તરસ્યો થશ.ે 14 પણ જે ક્ત, હુ આ ું તે પાણી
પીએ છે તે ફર થી કદા પ તરસ્યો થતો નથી. પણ જે પાણી હુ
તેને આપીશ, તે પાણી તે ક્તમાં વહેતા પાણીનો ઝરો થશ.ે
તે પાણી તે ક્તમાં અનંતજીવન ુધી ઝયાર્ કરશે.”

15 તે ીએ ઈ ુને ક ું, “પ્ર ,ુ મને એ પાણી આપ. પછ હુ
કદા પ ફર થી તરસી થઈશ ન હ. અને મારે વધારે પાણી મેળવવા
પાછા અહ આવ ું પડે ન હ.”

16 ઈ ુએ તેને ક ું, “જા તારા પ તને બોલાવી લાવ અને પછ
પાછ અહ આવ.”

17 ીએ ઉ ર આપ્યો, “પણ મારે પ ત નથી.”
ઈ ુએ તેને ક ું, “તેં બરાબર ક ું છે કે તારે પ ત નથી.

18 ખરેખર તારે પાંચ પ તઓ હતા. પણ ું હમણાં જે માણસ
સાથે રહે છે તે તારો પ ત નથી. તેં મને સા ું ક ું છે.”

19 તે ીએ ક ું, “પ્ર ,ુ હુ જોઈ શકુ છુ કે ું એક પ્રબોધક
છે. 20 અમારા પ ૃઓ આ પહાડ પર ભજન કરતા હતા. પણ
તમે યહૂ દઓ કહો છો કે યરૂશાલેમ એ તે જ જગ્યા છે ાં
લોકોએ ભજન કર ું જોઈએ.”

21 ઈ ુએ ક ું, “બાઈ, મારુ માન! હવે એવો સમય આવે
છે ારે તમે આ પહાડ પર અથવા યરૂશાલેમમાં પતા (દેવ) ું
ભજન ન હ કરશો. 22 તમે સમરૂનીઓ, તમે જે જાણતા નથી
તેને ભજો છો. અમે યહૂ દઓ જનેે જાણીએ છ એ તેને ભજીએ
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છ એ, યહૂ દઓમાંથી ઉદ્ધાર આવે છે. 23 હવે તે સમય આવે
છે ારે સાચા ભજનારાઓ આત્માથી તથા સત્યતાથી પતાને
ભજશે. હવે તે સમય અહ છે. અને આ પ્રકારના લોકો તેના
ભજનારા થાય તેમ પતા ઈચ્છે છે. 24 દેવ આત્મા છે. તેથી
જે લોકો દેવને ભજે છે તેઓએ આત્માથી તથા સત્યતાથી તે ું
ભજન કર ું જોઈએ.”

25 તે ીએ ક ુ,ં “હુ જાણું છુ કે મસીહ આવે છે.” (મસીહ
જે ખ્રસ્ત કહેવાય છે ત)ે “ ારે મસીહ આવશે ત્યારે તે આપણને
બ ું સમજાવશ.ે”

26 પછ ઈ ુએ ક ું, “જે ક્ત હમણાં તાર સાથે વાત કરે
છે. હુ તે મસીહ છુ.”

27 તે સમયે ઈ ુના શષ્યો ગામમાંથી પાછા આ ા. તેઓ
અજાયબી પામ્યા હતા કારણ કે તેઓએ ઈ ુને તે ી સાથે
વાત કરતો જોયો. પણ તેઓમાંના કોઈએ ૂછ ું ન હ, “તારે ું
જોઈએ છે?” અથવા “ ું શા માટે તેની સાથે વાત કરે છે?”

28 પછ તે ી તેની પાણીની ગાગર ત્યાં ૂક ને ગામમાં પાછ
ફર . તેણે ગામમાં જઈને લોકોને ક ું, 29 “એક માણસે મેં જે
કઈ ક ુર્ હ ું તે બ ું મને ક ું, આવો, તેને જુઓ, તે જ ખ્રસ્ત
હોવો જોઈએ.” 30 તેથી તે લોકોએ તે ગામ છો ું અને ઈ ુને
જોવા ગયા.

31 ારે તે ી ગામમાં હતી. ઈ ુના શષ્યો તેને વનંતી
કરતા હતા, “રાબ્બી જમ!”

32 પણ ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “માર પાસે ખાવા ખોરાક છે
પણ તમે તેના વષે જાણતા નથી.”

33 તેથી શષ્યોએ પોતાની જાતને ૂછ ું, “ ું કોઈ ઈ ુ માટે
કઈ ખાવા ું લા ા હશ?ે”

34 ઈ ુએ ક ું, “જણેે મને મોકલ્યો છે, તેની ઈચ્છા ૂર
કરવી, અને તે ું કામ ૂણર્ કર ુ,ં એ મારુ અ છે. 35 ારે
વાવો છો ત્યારે તમે વારવાર હમેશા કહો છો, ‘અનાજના દાણા
ભેગા કરતાં પહેલા ચાર મ હના રાહ જોવાની છે.’ પણ હુ તમને
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કહુ છુ, તમાર આંખો ખોલો, લોકો તરફ જુઓ, તેઓ હવે પાક
માટે તૈયાર ખેતરો જવેાં છે. 36 છતાં પણ, હમણા તે ક્ત
પાકની કાપણી કરે છે તેને ુકવણી પણ કરવામાં આવેલ છે. તે
અનંતજીવન માટે પાકને ભેગો કરે છે. તેથી જે ક્ત વાવે છે
તે કાપણી કરનાર ક્ત સાથે ુખી થઈ શકે છે. 37 તે સા ું
છે જે આપણે કહ એ છ એ, ‘એક ક્ત વાવે છે, પણ બીજી
એક ક્ત પાકની કાપણી કરે છે.’ 38 મેં તમને પાકની કાપણી
કરવા મોકલ્યા છે. જનેે માટે તમે કામ ક ુર્ નથી. બીજા લોકોએ
કામ ક ુર્ અને તમે તેઓનાં કામમાંથી ફળ મેળવો છો.”

39 તે ગામના ઘણા સમરૂની લોકોએ ઈ ુમાં વ ાસ કય . તે
ીએ ઈ ુ વષે તેઓને જે ક ું તેને કારણે તેઓએ વ ાસ

કય . તેણીએ તેઓને ક ું, “તેણે (ઈ ુએ) જે બ ું મેં ક ુ, તે
મને ક ું,” 40 તે સમરૂનીઓ ઈ ુ પાસે ગયા. તેઓએ ઈ ુને
તેઓની સાથે રહેવા વનંતી કર . તેથી ઈ ુ ત્યાં બે દવસ ર ો.
41 ઈ ુએ જે વાતો કહ , તેને કારણે ઘણા વધારે લોકોએ વ ાસ
કય .

42 તે લોકોએ તે ીને ક ું, “તેં અમને જે ક ું તેને કારણે
પ્રથમ અમે ઈ ુમાં વ ાસ કય . પણ હવે અમે વ ાસ કય
કારણ કે અમે અમાર જાતે તેને સાંભ ો. હવે અમે જાણ્ ું કે
તે ન ય એ જ છે જે જગતનો ઉદ્ધારક છે.”

ઈ ુ ું અમીરના દ કરાને સાજા કર ું
(માથ્થી 8:5-13; ૂક 7:1-10)

43 બે દવસો પછ ઈ ુ તે ળ છોડ ને ગાલીલમાં ગયો.
44 (ઈ ુએ અગાઉ ક ું હ ું કે પ્રબોધક ું તેના પોતાના ગામમાં
માન નથી હો ુ.ં) 45 ારે ઈ ુ ગાલીલમાં આવી પહોંચ્યો. ત્યાંના
લોકોએ તે ું સ્વાગત ક ુર્. આ લોકોએ યરૂશાલેમમાં પાસ્ખા પવર્
વખતે ઈ ુએ જે બ ું ક ુર્ તે જો ું હ ુ.ં આ લોકો પણ તે પવર્માં
ગયા હતા.
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46 ઈ ુ ફર થી ગાલીલમાં કાના ગામની ુલાકાતે ગયો. કાના
એ છે ાં ઈ ુએ પાણીમાંથી દ્રાક્ષારસ બના ો હતો. રાજાના
અ ધકાર ઓમાંનો એક મહત્વનો અ ધકાર કફરનહૂમ શહેરમાં
રહેતો હતો. આ માણસનો દ કરો માંદો હતો. 47 તે માણસે
સાંભ ું કે ઈ ુ યહૂ દયાથી હવે ગાલીલ આ ો હતો. તેથી તે
માણસ કાનામાં ઈ ુ પાસે ગયો. તેણે ઈ ુને કફર-નહૂમ આવીને
તેના દ કરાને સાજો કરવા વનંતી કર . તેનો દ કરો મરવાની
અણી પર હતો. 48 ઈ ુએ તેને ક ું, “તમે લોકો ચમત્કારો અને
અદ ૂત કાય જોયા વગર વ ાસ કરવાના નથી.”

49 રાજાના અ ધકાર એ ક ું, “પ્ર ,ુ મારો નાનો દ કરો મર
જાય, તે પહેલા મારે ઘેર આવ.”

50 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “જા તારો દ કરો જીવશે.”
તે માણસે ઈ ુએ જે તેને ક ું તેમાં વ ાસ કય અને ઘરે

ગયો. 51 ઘરે જતાં રસ્તામાં તે માણસના સેવકો આ ા અને તેને
મ ા. તેઓએ તેને ક ુ,ં “તારો દ કરો સાજો છે.”

52 તે માણસે ૂછ ું, “કયા સમયે મારો દ કરો સાજો થયો?”
તે નોકરોએ ઉ ર આપ્યો, “ ારે તેનો તાવ જતો ર ો ત્યારે

ગઈકાલે લગભગ બપોરે એક વાગ્યો હતો.”
53 પતાએ જાણ્ ું કે ઈ ુએ ક ું હ ું કે, “તારો દ કરો જીવશે.”

તે સમય પણ બપોરને એક વાગ્યાનો હતો. તેથી તે માણસે અને
તેના ઘરના બધા લોકોએ ઈ ુમાં વ ાસ કય .

54 યહૂ દયાથી ગાલીલ આ ા પછ ઈ ુએ કરેલો તે બીજો
ચમત્કા હતો.

5
ઈ ુ ું ૂલ પાસે માણસને સાજા કર ું

1 પાછળથી યહૂ દઓના પવ માંના એક પવર્ માટે ઈ ુ યરૂશાલેમ
કયો. 2 યરૂશાલેમમાં ત્યાં પાંચ પરસાળથી ઢકાયેલો કુડ છે. યહૂ દ
ભાષામાં તેને બેથઝાથા કહે છે. આ કુડ ઘેટાંઓના દરવાજા
પાસે છે. 3 ઘણા માંદા લોકો કુડ નજીક પરસાળોમાં પડલેા
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હતા. કેટલાક લોકો આંધળા હતા, કેટલાક લંગડા હતા, કેટલાક
લકવાગ્રસ્ત હતા.* 4 † 5 એક માણસ ત્યાં પડલેો હતો જે 38
વરસથી માંદો હતો. 6 ઈ ુએ ત્યાં તે માણસને પડલેો જોયો.
ઈ ુએ જાણ્ ું કે તે માણસ ઘણા લાંબા સમયથી માંદો હતો.
તેથી ઈ ુએ તે માણસને ૂછ ુ,ં “ ું ું સાજો થવા ઈચ્છે છે?”

7 તે માંદા માણસે ઉ ર આપ્યો, “પ્ર ુ, ારે તે પાણી હાલે
ત્યારે તે પાણીમાં ઊતરવા માટે મને મદદ કરનાર માર પાસે કોઈ
નથી. પાણીમાં સૌથી પહેલાં ઊતરવા માટે પ્રયત્ન કરુ છુ. પર ુ

ારે હુ પ્રયત્ન કરુ છુ, ત્યારે બીજો માણસ હમેશા માર અગાઉ
ઊતર પડે છે.”

8 પછ ઈ ુએ ક ું, “ઊભો થા! તાર પથાર ઉપાડ અને
ચાલ.” 9 પછ તરત જ તે માણસ સાજો થઈ ગયો. તે માણસે
તેની પથાર ઉપાડ ને ચાલવા ું શરુ ક ુર્.
જે દવસે આ બ ું બન્ ું તે વશ્રામવારનો દવસ હતો. 10 તેથી

તે યહૂ દઓએ તે માણસને જે સાજો થઈ ગયો હતો તેને ક ું,
“આજે વશ્રામવાર છે, વશ્રામવારને દવસે તારા માટે પથાર
ઊચકવી તે નયમની વરૂદ્ધ છે.”

11 પણ તે માણસે ઉ ર આપ્યો, “તે માણસ (ઈ ુ) જણેે મને
સાજો કય , તેણે મને ક ું, ‘તાર પથાર ઊચક ને ચાલ.’ ”

12 યહૂ દઓએ તે માણસને ૂછ ું, “તાર પથાર ઊચક ને ચાલ
એમ જણેે તને ક ું તે માણસ કોણ છે?”

13 પર ુ તે માણસ કોણ છે, એ પેલો સાજો થયેલો માણસ
જાણતો નહોતો; ત્યાં તે જગ્યાએ ઘણા લોકો હતા અને ઈ ુ
ત્યાંથી ખસી ગયો હતો.
* 5:3: કેટલીક ગ્રીક નકલોમાં ઉમે ુર્ છે કે “અને તેઓ પાણી હાલવાની વાટ જોતા
હતા.” † 5:4: કેટલીક ૂરાણી ગ્રીક નકલોમાં કલમ 4 ઉમેરેલ છે: “કેમ કે કોઈ
કોઈ વેળા પ્ર ુનો દૂત તે કૂડમાં ઊતરતો અને પાણીને હલાવતો હતો. દૂતે આ કયાર્
પછ , જે કોઈ પહેલો તેમાં ઊતરતો, તેને જે કઈ રોગ લાગેલો હોય તેથી તે નીરોગી
થતો.”
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14 પાછળથી ઈ ુ મં દરમાં તે માણસને મ ો. ઈ ુએ તેને
ક ું, “જો, ું હવે સાજો થયો છે હવેથી પાપ ન કર. કદાચ
તારુ કઈક વધારે ખરાબ થાય!”

15 પછ તે માણસ ત્યાંથી ખસી જઈને પેલા યહૂ દઓ પાસે
પાછો ગયો. તે માણસે તેઓને ક ું કે, “તે ઈ ુ હતો જણેે તેને
સાજો કય હતો.”

16 ઈ ુ આ કાય વશ્રામવારે કરતો હતો. માટે યહૂ દઓએ
ઈ ુ ું ખરાબ કરવા ું શરુ ક .ુ 17 પર ુ ઈ ુએ યહૂ દઓને ક ું,
“મારા પતાએ કદ કામ કરવા ું બંધ ક ુર્ નથી અને તેથી હુ પણ
કામ કરુ છુ.”

18 તેથી યહૂ દઓએ તેને માર નાખવાનો વધારે પ્રયત્ન કય .
તે યહૂ દઓએ ક ુ,ં “પહેલા ઈ ુ વશ્રામવારના કાયદાનો ભંગ
કરતો હતો પછ તે એવો દાવો કરે છે કે દેવ તેનો પતા છે, આ
ર તે તે પોતાની જાતને દેવ સાથે સમાન બનાવે છે!”

ઈ ુ પાસે દેવની સ ા છે
19 પર ુ ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હુ તમને સત્ય કહુ છુ. દ કરો

તેની જાતે કઈ કર શકે ન હ. દ કરો બાપને જે કઈ કરતા જુએ
છે, તે જ માત્ર કરે છે. પતા જે કરે છે તે જ કામ દ કરો કરે
છે. 20 પતા દ કરા પર પ્રેમ કરે છે, અને પતા પોતે જે કઈ
કરે છે તે બ ું જ દ કરાને દેખાડે છે; આ માણસ સાજો થયો
હતો, પર ુ પતા દ કરાને આના કરતાં વધારે મોટાં કામ કરવાનાં
દેખાડશ.ે પછ તમે બધા નવાઈ પામશો. 21 પતા ૂએલાઓને
ઊઠાડે છે અને તેઓને સજીવન કરે છે. તે જ ર તે દ કરો પણ
તેની ઈચ્છા હોય તો ૂએલાઓને સજીવન કરે છે.

22 “કેમ કે પતા કોઈનો ન્યાય ૂકવતો નથી. પર ુ પતાએ
ન્યાય કરવાની સવર્ સ ા દ કરાને આપી છે. 23 દેવે આમ ક ુર્
છે કારણ કે બધા લોકો જમે પતાને માન આપતા તેમ દ કરાને
પણ માન આપ.ે જો કોઈ ક્ત દ કરાને માન આપતો નથી તો
પછ તે ક્ત પતાને પણ માન આપતો નથી. જણેે દ કરાને
મોકલ્યો છે તે પતા એક જ છે.
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24 “હુ તમને સત્ય કહુ છુ, જો કોઈ ક્ત હુ જે કહુ છુ
તે સાંભળે છે અને જણેે મને મોકલ્યો છે, તેમાં વ ાસ કરે છે
તેને અનંતજીવન મળે છે. તે ક્ત અપરાધી ન હ ઠરે. તેણે
ૃત્ ુંમાંથી નીકળ ને જીવનમાં પ્રવેશ કય છે. 25 હુ તમને સત્ય

કહુ છુ, હવે મહત્વનો સમય આવે છે, તે સમય અહ આવી
ુ ો છે. જે લોકો પાપમાં ૃત્ ું પામ્યા છે, તેઓ દેવના દ કરાની

વાણી સાંભળશ,ે અને તે લોકો એ જે કહે છે તેનો સ્વીકાર કરશે
તેઓને અનંતજીવન પ્રાપ્ત થશ.ે 26 કારણ કે પતા (દેવ) ના
પોતાનામાંથી જીવન આવે છે. તેથી પતાએ દ કરા (ઈ ુ) ને પણ
જીવન આપવાનો અ ધકાર આપ્યો છે. 27 અને પતાએ દ કરાને
બધા લોકોનો ન્યાય ુકવવાનો અ ધકાર પણ આપ્યો છે. શા
માટે? કારણ કે તે દ કરો માણસનો દ કરો છે.

28 “આથી તમે આ યર્ પામશો ન હ. એ સમય આવે છે
ારે જે લોકો ૃત્ ુ પામ્યા છે અને તેઓની કબરોમાં છે તેઓ

તેની વાણી સાંભળશ.ે 29 જે લોકોએ જીવનમાં સારા કામો કયાર્
છે તેઓ સજીવન થશે અને અનંતજીવન મેળવશે. પર ુ જે
લોકોએ ૂંડા કામ કયાર્ છે તેઓને ન્યાયની સામે ઊભા કરવામાં
આવશ.ે

30 “હુ એકલો કઈ કર શક્તો નથી. જે પ્રમાણે મને કહેવામાં
આ ું છે તે જ ર તે હુ ફક્ત ન્યાય કરુ છુ. તેથી મારો ન્યાય
અદલ છે. શા માટે? કેમ કે હુ માર જાતને ુશ કરવા પ્રયત્ન
કરતો નથી. પર ુ જણેે મને મોકલ્યો છે, તેને (દેવન)ે હુ ુશ
કરવા પ્રયત્ન કરુ છુ.

ઈ ુ યહૂ દઓ સાથે વાતો કરવા ું ચા ુ રાખે છે
31 “જો હુ મારા વષે લોકોને કહુ, તો પછ લોકો મારા વષે

હુ જે કઈ કહુ છુ તે સ્વીકારશે ન હ. 32 પર ુ ત્યાં બીજી એક
ક્ત છે જે લોકોને મારા વષે કહે છે અને હુ જાણું છુ કે તે

મારા વષે જે કઈ કહે છે તે સા ું છે.
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33 “તમે યોહાન પાસે માણસો મોકલ્યા છે અને તેણે તમને
સત્ય વષે ક ું છે. 34 મારા વષે લોકોને કહેવા માટે મારે
માણસની જરૂર નથી. પણ હુ તમને આ બાબતો કહુ છુ તેથી
તમારો ઉદ્ધાર થઈ શકે છે. 35 યોહાન એક દ વા જવેો હતો જે
સળગતો અને પ્રકાશ આપતો અને તમે ઘડ ભર તેના અજવાળામાં
આનંદ પામતા હતા.

36 “પણ માર પાસે મોટ સા બતી છે જે યોહાનના કરતાં મોટ
છે. જે કામો હુ કરુ છુ તે માર સા બતી છે. આ તે કામો
છે જે મારા પતાએ મને કરવા માટે આપ્યાં હતા.ં આ કામો
બતાવે છે કે મને પતાએ મોકલ્યો હતો. 37 અને જે પતાએ મને
મોકલ્યો તેણે તેની જાતે મારા વષે સા બતી આપેલ છે. પર ુ
તમે કદ તેની વાણી સાંભળ નથી. તે કોના જવેો દેખાય છે તે
તમે કદ જો ું નથી. 38 પતાની વાત તમારામાં રહેલી નથી. શા
માટે? કારણ કે પતાએ જનેે મોકલ્યો છે તેમાં તમને વ ાસ
નથી. 39 શા ોને તમે કાળજી ૂવર્ક તપાસી જુઓ. તમે ઘારો
છો કે તે શા ો તમને અનંતજીવન આપે છે. પેલા એ જ શા ો
મારા વષે પણ કહે છે! 40 પર ુ તમે તે જીવન પામવા માટે
માર પાસે આવવા ું ઈચ્છતા નથી.”

41 “મારે માણસો પાસેથી પ્રસંશા જોઈતી નથી. 42 પણ હુ
તમને જાણું છુ-હુ જાણું છુ કે દેવ પરની પ્રી ત તમારામાં નથી.
43 હુ મારા પતા પાસેથી આ ો છુ. હુ તેના માટે બો ું છુ.
પણ જો બીજી કોઈ એક ક્ત ફક્ત પોતાના માટે જ બોલતો
આવે છે ત્યારે તમે તેને સ્વીકારશો. 44 એકબીજાની પ્રસંશા થાય
તે ગમે છે. પણ દેવ પાસેથી પ્રસંશા મેળવવા તમે કદ પ્રયત્ન
કરતા નથી. તેથી તમે કેવી ર તે વ ાસ કરશો? 45 એમ ના
માનશો કે હુ પતા આગળ ઊભો રહ ને કહ શ કે તમે ખોટા છો.
ૂસા એ ક્ત છે જે કહે છે કે તમે ખોટા છો. અને ૂસા

એ તે જ છે જે તમને બચાવશે એવી તમે આશા રાખી હતી.
46 જો તમે ખરેખર ૂસામાં વ ાસ કય હતો તો, તમે મારા પર
વ ાસ કય હોત. શા માટે? કારણકે ૂસાએ મારા વષે લ ું
છે. 47 પર ુ તમે ૂસાએ જે લ ું છે તેનો વ ાસ કરતા નથી.
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તેથી હુ જે વાતો કહુ છુ તેના પર તમે વ ાસ કર શકશો ન હ.”

6
ઈ ુ 5,000થી વધારે લોકોને જમાડે છે
(માથ્થી 14:13-21; માક 6:30-44; ૂક 9:10-17)

1 એ પછ ઈ ુ ગાલીલના સ ુદ્રને પાર ગયો ( તબે રયાસ
સરોવર). 2 ઘણા લોકો ઈ ુને અ ુસયાર્. તેઓ તેની પાછળ ગયા
કારણ કે ઈ ુએ જે ર તે ચમત્કારો કર ને માંદાઓને સાજા કયાર્ તે
તેઓએ જો ુ.ં 3 ઈ ુ ટેકર ની તરફ ગયો. ત્યાં તે પોતાના શષ્યો
સાથે બેઠો. 4 હવે લગભગ યહૂ દઓના પાસ્ખાપવર્નો સમય નજીક
હતો.

5 ઈ ુએ ઊંચે જો ું તો ઘણા લોકો તેના તરફ આવતા હતા.
ઈ ુએ ફ લપને ક ું, “આ બધા લોકોને ખાવા માટે ૂરતી રોટલી
આપણે ાંથી ખર દ એ?” 6 (ઈ ુએ ફ લપને પારખવા સારુ
આ પ્ર કય , કારણ કે તે ું કરવાનો હતો તે જાણતો હતો).

7 ફ લપે ઉ ર આપ્યો, “અહ ના દરેક ક્તને એક રોટલીનો
નાનો ટુકડો મળે તે માટે ૂરતી રોટલીઓ ખર દવા માટે આપણે
બધાએ એક માસ કામ કરવાની જરૂર છે.”

8 બીજો એક શષ્ય આ ન્દ્રયા ત્યાં હતો. આ ન્દ્રયા સમોન
પતરનો ભાઈ હતો. આ ન્દ્રયાએ ક ું, 9 “અહ એક છોકરો છે
જનેી પાસે જવની પાંચ રોટલીઓ અને બે માછલી છે. પર ુ તે
આટલા બધા લોકો માટે ૂરતી નથી.”

10 ઈ ુએ ક ું, “લોકોને બેસી જવા માટે કહો.” આ ઘણી
ઘાસવાળ જગ્યા હતી. ત્યાં લગભગ 5,000 માણસો બેઠા હતા.
11 પછ ઈ ુએ રોટલીના ટુકડાઓ લીધા. ઈ ુએ રોટલી માટે
દેવનો આભાર માન્યો અને ત્યાં નીચે બેઠેલા લોકોને તે આપ્યા.
તેણે માછલી ું પણ તેમ જ ક ુર્. ઈ ુએ તેઓને જટે ું જોઈ ું
હ ું તેટ ું લોકોને આપ્ ુ.ં
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12 બધા લોકો પાસે ૂર ું ખાવા ું હ ુ.ં ારે તેઓએ ખાવા ું
ૂરુ ક ુર્, ઈ ુએ તેના શષ્યોને ક ું, “જે છાંડલેાં માછલી અને

રોટલીના ટુકડાઓ છે તે ભેગા કરો. કઈ પણ બગડવા દેશો ન હ.”
13 તેથી શષ્યોએ છાંડલેા ટુકડા ભેગા કયાર્. તે લોકોએ ફક્ત
પાંચ જવની રોટલીમાંના ટુકડાથી જમવા ું શરુ ક ુર્ હ .ુ પર ુ
ખોરાકના છાંડલેા ટુકડાઓમાંથી શષ્યોએ બાર મોટ ટોપલીએ
ભર .

14 લોકોએ ઈ ુએ કરેલો આ ચમત્કાર જોયો. લોકોએ ક ું,
“ખરેખર તે પ્રબોધક હોવો જોઈએ. જે જગતમાં આવનાર છે.”

15 ઈ ુએ જાણ્ ું કે લોકો તેને રાજા બનાવવા ઈચ્છતા હતા.
લોકોએ ઈ ુને પકડવા માટે આવવાની અને તેને તેઓને રાજા
બનાવવાની યોજના કર . તેથી ઈ ુ તેઓને છોડ ને પહાડ પર
ફર થી એકલો ગયો.

ઈ ુ પાણી પર ચાલે છે
(માથ્થી 14:22-27; માક 6:45-52)

16 તે સાંજે ઈ ુના શષ્યો સરોવર (ગાલીલ સરોવર) તરફ નીચે
ગયા. 17 હવે અંધારુ થ ું હ ું અને હજુ ઈ ુ તેઓની પાસે
પાછો આ ો ન હતો. શષ્યો હોડ માં બેઠા અને કફરનહૂમ તરફ
બીજી બાજુ જવા ું શરુ ક ુર્. 18 પવન ઘણો સખત કાતો હતો.
સાગર પરનાં મોજાં મોટાં થતાં જતાં હતા.ં 19 તેઓએ ત્રણથી
ચાર માઈલ હોડ હકાર પછ તેઓએ ઈ ુને જોયો. તે પાણી
પર ચાલતો ચાલતો હોડ તરફ આવતો હતો. શષ્યો બીતા હતા.
20 પણ ઈ ુએ તેઓને ક ું, “ગભરાશો ન હ. તે હુ જ છુ.”
21 ઈ ુએ આમ ક ા પછ , શષ્યો ઈ ુને હોડ માં લઈને ુશ
થયા. પછ તે હોડ તેઓ જે જગ્યાએ જવા ઈચ્છતા હતા ત્યાં
આવી પહોંચી.

લોકો ઈ ુને શોધે છે
22 બીજો દવસ આ ો, કેટલાક લોકો સ ુદ્રની બીજી બાજુએ

ર ા. આ લોકોએ જાણ્ ું કે ઈ ુ તેના શષ્યો સાથે હોડ માં
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ગયો ન હ. લોકોએ જાણ્ ું કે ઈ ુના શષ્યો હોડ માં એકલા હતા
અને તેઓએ જાણ્ ું કે ત્યાં એક જ હોડ હતી. 23 પણ પછ
તબે રયાસથી કેટલીક હોડ ઓ આવી. આગલા દવસે લોકોએ

ાં ભોજન ક ુર્ હ ું તે ળની નજીક હોડ ઓ આવી. પ્ર ુ
(ઈ )ુ નો આભાર માન્યા પછ તેઓએ રોટલી ખાધી હતી તે આ
જ જગ્યા હતી. 24 લોકોએ જો ું કે ઈ ુ અને તેના શષ્યો હવે
ત્યાં ન હતા. તેથી લોકો હોડ ઓમાં બેસી ગયા અને કફર-નહૂમ
ગયા. તેઓની ઈચ્છા ઈ ુને શોધવાની હતી.

ઈ ુ, જીવનની રોટલી
25 લોકોએ ઈ ુને સ ુદ્રની બીજી બાજુએ જોયો. તેઓએ

ઈ ુને ૂછ ું, “રાબ્બી, ું ારે અહ આ ો?”
26 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “તમે શા માટે મને શોધો છો? તમે

મને શોધી ર ા છો કારણ કે તમે માર શ ક્તના અદ ૂત કાય
જોયા છે. જે માર સ ાની સા બતી છે. ના! હુ તમને સા ું
કહુ છુ. તમે મને શોધતા હતા. કારણ કે તમે રોટલી ખાઈને
ૃપ્ત થયા હતા. 27 ભૌ તક ભોજન નાશવંત છે. તેથી તે પ્રકાર ું

ભોજન મેળવવા માટે કામ ન કરો. પર ુ જે તમને અનંતજીવન
આપે છે અને હમેશા સારુ છે તે ભોજન મેળવવા કામ કરો.
માણસનો દ કરો તમને તે ભોજન આપશે. દેવ પતાએ બતા ું
છે કે તે માણસના દ કરા સાથે છે.”

28 લોકોએ ઈ ુને ૂછ ું, “દેવ આપણી પાસે કેવાં કામો કરાવવા
માટે ઈચ્છે છે?”

29 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “દેવ જે કામ ઈચ્છે છે તે આ છે:
દેવે જનેે મોકલ્યો છે તેનામાં તમે વ ાસ કરો.”

30 તેથી તે લોકોએ ૂછ ું, “ ું દેવે મોકલેલો છે તે સા બત
કરવા ું કેવા ચમત્કારો કર શ? ારે અમે તને ચમત્કાર કરતાં
જોઈ ું પછ વ ાસ કર ું. ું ું કર શ? 31 અમારા ( ૂવર્જો)
એ રણમાં આપેલ મા ા ખા ું. આ શા માં લખે ું છે. ‘દેવે
તેઓને આકાશમાંથી રોટલી ખાવા માટે આપી.’ ”
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32 ઈ ુએ ક ું, “હુ તમને સત્ય કહુ છુ, ૂસાએ તમારા લોકોને
આકાશમાંથી રોટલી આપી ન હતી. પર ુ મારા પતા તમને
આકાશમાંથી સાચી રોટલી આપે છે. 33 દેવની રોટલી ું છે?
આકાશમાંથી જે રોટલી નીચે આવે છે તે દેવની છે, અને તે
જગતને જીવન આપે છે.”

34 તે લોકોએ ક ું, “પ્ર ,ુ આ રોટલી અમને સદા આપો.”
35 પછ ઈ ુએ ક ું, “જે જીવન આપે છે તે રોટલી હુ છુ.

જે ક્ત માર પાસે આવે છે તે કદા પ ૂખે મરશે ન હ. જે
ક્ત મારામાં વ ાસ રાખે છે તેને કદા પ તરસ લાગશે ન હ.

36 મે તમને અગાઉ ક ું છે કે તમે મને જોયો છે અને છતાં તમે
વ ાસ કરતા નથી. 37 મને લોકો આપે છે અને તે લોકોમાંના
બધા જ માર પાસે આવશ.ે માર પાસે જે દરેક ક્ત આવશે
તેનો હુ હમેશા સ્વીકાર કર શ. 38 દેવ માર પાસે જે કરાવવા
ઈચ્છે છે તે કરવા માટે હુ આકાશમાંથી નીચે આ ો છુ. હુ માર
ઈચ્છાથી કઈ કરવા માટે આ ો નથી. 39 દેવે મને જે કઈ આપ્ ું
છે તેમાંથી ક ું ુમાવીશ ન હ. પણ છેલ્લા દવસે તે લોકોને હુ
પાછા ઉઠાડ શ. જણેે મને મોકલ્યો છે અને માર પાસે જે કઈ
કરાવવાની ઈચ્છા છે તે આ છે. 40 ક્ત જે દ કરાને જુએ છે,
અને તેનામાં વ ાસ ૂકે છે. તેને અનંતજીવન મળે છે. હુ તે

ક્તને છેલ્લા દવસે ઉઠાડ શ. એ મારા પતાની ઈચ્છા છે.”
41 યહૂ દઓએ ઈ ુ વષે ફ રયાદો શરુ કર . કારણ કે

ઈ ુએ ક ું હ ું કે, “હુ આકાશમાંથી નીચે ઉતરેલી રોટલી છુ.”
42 યહૂ દઓએ ક ું, “આ ઈ ુ છે. અમે તેના માતા પતાને
ઓળખીએ છે. ઈ ,ુ ૂસફનો દ કરો છે. તે કેવી ર તે કહ શકે
કે, ‘હુ આકાશમાંથી નીચે આ ો છુ’?”

43 પણ ઈ ુએ ક ું, “તમે માંહોમાંહે ફ રયાદો કરવા ું બંધ
કરો. 44 તે પતા એ જ મને મોકલ્યો છે. અને તે જ પતા
લોકોને માર પાસે લાવે છે. હુ તે લોકોને છેલ્લા દવસે પાછા
ઊઠાડ શ. જો પતા ક્તને માર પાસે લાવતા નથી, તો પછ
તે ક્ત માર પાસે આવી શક્તી નથી. 45 પ્રબોધકોનાં ુસ્તકોમાં
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આ લખે ું છે. ‘દેવ બધા લોકોને ઉપદેશ આપશે.’ લોકો પતાને
ધ્યાનથી સાંભળે છે અને તેની પાસેથી શીખે છે. તે લોકો માર
પાસે આવે છે. 46 હુ સમજતો નથી કે કોઈએ પતાને જોયો
હોય. ફક્ત જે દેવ પાસેથી આ ો છે તેણે જ પતાને જોયો છે.

47 “હુ તમને સા ું કહુ છુ, જો કોઈ ક્ત વ ાસ કરે છે
તો તેને અનંતજીવન છે. 48 હુ રોટલી છુ જે જીવન આપે છે.
49 તમારા ૂવર્જો મા ા (અ ) ખા ું છે, જે દેવે તેઓને રણમાં
આપ્ ું હ ુ.ં પણ બધા લોકોની જમે તેઓ ૃત્ ુ પામ્યા. 50 હુ
એ રોટલી છુ જે આકાશમાંથી ઉતરે છે. જો કોઈ ક્ત આ
રોટલી ખાય છે તે કદા પ ૃત્ ુ પામશે ન હ. 51 હુ જીવતી રોટલી
છુ જે આકાશમાંથી ઉતર છે, જો કોઈ ક્ત આ રોટલી ખાય
તો તે અનંતજીવન પ્રાપ્ત કરે છે. આ રોટલી મારુ શર ર છે.
હુ મારુ શર ર આપીશ જથેી જગતમાંના લોકો જીવન પ્રાપ્ત કર
શકે.”

52 પછ યહૂ દઓ અંદરો અંદર દલીલો કરવા લાગ્યા. તેઓએ
ક ું, “આ માણસ આપણને તે ું શર ર ખાવા માટે કેવી ર તે
આપી શકે?”

53 ઈ ુએ ક ું, “હુ તમને સત્ય કહુ છુ, તમારે માણસના
દ કરા ું શર ર ખા ું જોઈએ અને તે ું લોહ પી ું જોઈએ. જો
તમે આ ન હ કરો, તો પછ તમારામાં સા ું જીવન હશે ન હ.
54 જે ક્ત મારુ માંસ ખાય છે અને મારુ લોહ પીએ છે તેને
અનંતજીવન છે. છેલ્લે દવસે હુ તે ક્તને ફર થી ઊઠાડ શ.
55 મારુ શર ર સા ું ભોજન છે. મારુ લોહ ખરેખર પીવા ું છે.
56 જો કોઈ ક્ત મારુ માંસ ખાય છે અને મારુ લોહ પીએ
છે તે પછ તે ક્ત મારામાં રહે છે અને હુ તે ક્તમાં રહુ
છુ.

57 “ પતાએ મને મોકલ્યો છે. તે પતા જીવે છે, અને હુ જી ું
છુ તે કારણે જ જે ક્ત મને ખાય છે તે પણ મારા કારણે જ
જીવશ.ે 58 આપણા ૂવર્જોએ રણમાં જે રોટલી ખાધી તેના જવેી
રોટલી હુ નથી. તેઓએ તે રોટલી ખાધી, પણ બધા લોકોની જમે
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તેઓ ૃત્ ુ પામ્યા. હુ એ રોટલી છુ જે આકાશમાંથી ઉતર આવી
છે. જે ક્ત આ રોટલી ખાય છે તે અનંતજીવન જીવશ.ે”

59 આ બધી બાબતો કફર-નહૂમના શહેરના સભા ાનમાં બોધ
આપતો હતો ત્યારે કહ .

ઘણા શષ્યોએ ઈ ુને છોડ દ ધા
60 ઈ ુના શષ્યોએ આ સાંભ ુ,ં શષ્યોમાંના ઘણાએ ક ું,

“આ ઉપદેશ સ્વીકારવો ઘણો ક ઠન છે. આ ઉપદેશ કોણ સ્વીકાર
શકે?”

61 ઈ ુએ જાણ્ ું કે તેના શષ્યો આ વષે ફ રયાદ કરે છે.
તેથી ઈ ુએ ક ું, “ ૂં આ ઉપદેશ તમને ઠોકર ખવડાવે છે?
62 તો પછ માણસનો દ કરો ાંથી આ ો તે જગ્યાએ પાછો
ફરતો જોઈને તમને પણ ઠોકર લાગશ?ે 63 તે એ માંસ નથી જે

ક્તને જીવન આપે છે. જે જીવાડે છે તે આત્મા છે; માંસથી
કઈ લાભ થતો નથી. જે વાતો મેં તમને કહ છે, તે આત્મા તથા
જીવન છે. 64 તમારામાંના કેટલાક વ ાસ કરતા નથી.” (ઈ ુ
જે વ ાસ કરતા નથી તે લોકોને જાણે છે. ઈ ુએ આરભથી
જ આ વાતો જાણી અને કયો માણસ તેનો દ્રોહ કરવાનો છે તે
પણ ઈ ુએ જાણ્ ુ.ં) 65 ઈ ુએ ક ું, “આ કારણે જ મેં ક ું,
‘જો પતા કોઈ ક્તને માર પાસે આવવા ન હ દે તો પછ તે

ક્ત માર પાસે આવી શકશે ન હ.’ ”
66 આ બાબતો ઈ ુએ ક ા પછ , ઈ ુના ઘણા શષ્યો તેને

છોડ ગયા. તેઓએ ઈ ુની પાછળ જવા ું બંધ ક ુર્.
67 ઈ ુએ બાર પ્રે રતોને ૂછ ું, “તમે પણ મને છોડ ને જવા

ઈચ્છો છો?”
68 સમોન પતરે ઈ ુને ઉ ર આપ્યો, “પ્ર ુ, અમે ાં જઈ ુ?

તાર પાસે જે વાતો છે તે અનંતજીવન આપશે. 69 અમને તારામાં
વ ાસ છે. અમે જાણીએ છ એ કે દેવનો પ વત્ર એક ું જ
છે.”

70 પછ ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “મેં તમારામાંથી તે બધા બાર
પસંદ કયાર્ છે છતાં પણ તમારામાંનો એક શેતાન છે.” 71 ઈ ુ
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સમોનના દ કરા યહૂદા ઈશ્ક રયોત વષે વાત કરતોં હતો. યહૂદા
બાર પ્રે રતોમાંનો એક હતો. પર ુ પાછળથી યહૂદા ઈ ુને ુપ્રત
કરનાર હતો.

7
ઈ ુ અને તેના ભાઈઓ

1 આ પછ , ઈ ુએ ગાલીલના પ્રદેશની આજુબાજુ ુસાફર
કર . ઈ ુ યહૂ દયામાં ુસાફર કરવા ઈચ્છતો નહોતો, કારણ કે
ત્યાંના યહૂ દઓ તેને માર નાખવા ઈચ્છતા હતા.ં 2 તે યહૂ દઓના
માંડવાપવર્નો સમય પાસે હતો. 3 તેથી ઈ ુના ભાઈઓએ તેને ક ું,
“તારે અહ થી નીકળ જ ું જોઈએ અને યહૂ દયાના ઉત્સવમાં જ ું
જોઈએ. પછ ત્યાં તારા શષ્યો ું જે ચમત્કારો કરે છે તે જોઈ
શકશે. 4 જો કોઈ ક્ત, લોકો તેને ઓળખે તેમ ઈચ્છતી હોય
તો પછ તે ક્તએ તે જે કામ કરે તે છુપાવવા જોઈએ ન હ.
તાર જાતને જગત સમક્ષ જાહેર કર. ું જે ચમત્કારો કરે તે
તેઓને જોવા દે.” 5 (ઈ ુના ભાઈઓએ પણ તેનામાં વ ાસ
કય ન હ.)

6 ઈ ુએ તેના ભાઈઓને ક ું, “મારા માટેનો યોગ્ય સમય હજુ
આ ો નથી. પર ુ તમારા જવા માટે કોઈ પણ સમય યોગ્ય છે.
7 જગત તમને ધ ાર શકશે ન હ. પર ુ જગત મને ધ ારે છે.
શા માટે? કારણ કે હુ જગતમાં લોકોને કહુ છુ કે તેઓ ૂંડા
કામો કરે છે. 8 તેથી તમે પવર્માં જાઓ. હવે હુ પવર્માં જઈશ
ન હ. મારા માટેનો યોગ્ય સમય હજુ આ ો નથી.” 9 ઈ ુ આમ
ક ા પછ ગાલીલમાં ર ો.

10 તેથી ઈ ુના ભાઈઓ પવર્માં જવા વદાય થયા. તેઓના
વદાય થયા પછ ઈ ુ પણ ગયો. પર ુ લોકો તેને ન જુએ તે
ર તે ગયો. 11 યહૂ દઓ પવર્માં ઈ ુને શોધતા હતા. યહૂ દઓએ
ક ું, “તે માણસ ાં છે?”
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12 ત્યાં લોકોનો મોટો સ ૂહ હતો. આ લોકોમાંના ઘણા
એકબીજા સાથે અંદરોઅંદર ઈ ુ વષે ુપ્ત ર તે વાતો કરતા
હતા. કેટલાક લોકોએ ક ું, “તે એક સારો માણસ છે,” પણ
બીજા લોકોએ ક ું, “ના, તે લોકોને ૂખર્ બનાવે છે.” 13 પર ુ
લોકોમાંથી કોઈની પણ જાહેરમાં ઈ ુ વષે બોલવાની હમત ન
હતી. લોકો યહૂ દ આગેવાનોથી ડરતા હતા.

ઈ ુનો યરૂશાલેમમાં બોધ
14 પવર્ લગભગ અડ ુ ૂરુ થ ુ હ .ુ પછ ઈ ુ મં દરમાં ગયો

અને બોધ શરુ કય . 15 યહૂ દઓ આ યર્ પામ્યા. તેઓએ ક ું,
“આ માણસે શાળામાં કદ અભ્યાસ કય નથી. આટલી બધી
વધા તે કેવી ર તે શી ો?”
16 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હુ જે બોધ આ ું છુ તે મારો પોતાનો

નથી પણ જણેે મને મોકલ્યો છે તેનો (દેવ) છે. 17 જો કોઈ
માણસ દેવ જે ઈચ્છે છે તે કરવા ઈચ્છે તો પછ તે ક્ત જાણશે
કે મારો બોધ દેવ પાસેથી આવે છે. અથવા 18 કોઈ ક્ત તેના
વચારનો બોધ આપે છે તેના પોતાના માટે માન મેળવવાનો પ્રયત્ન
કરે છે. પર ુ જે ક્ત તેને મોકલનાર માટે માન મેળવવા પ્રયત્ન
કરે છે તે ક્ત સા ું કહે છે. તેનામાં ક ું ખોટુ હો ું નથી.
19 તમને નયમશા આપ્ .ુ ખરુ ન?ે પર ુ તમારામાંના કોઈએ
તે ું પાલન ક ુર્ નથી. તમે શા માટે મને માર નાખવા પ્રયત્ન કરો
છો?”

20 લોકોએ ઉ ર આપ્યો, “તારામાં અ ુદ્ધ આત્મા પ્રવેશેલો છે
અને તને ગાંડો બના ો છે! અમે તને માર નાખવાનો પ્રયત્ન
કરતા નથી.”

21 ઈ ુએ તેઓને ક ું, “મેં એક ચમત્કાર કય અને તમે બધા
અચરજ પામ્યા. 22 ૂસાએ તમને ુ તનો નયમ આપ્યો છે.
(પર ુ ખરેખર ૂસાએ તમને ુ તનો નયમ આપ્યો નથી. ૂસાના
પહેલા જે લોકો જીવી ગયા તેઓની પાસેથી ુ તનો નયમ
આ ો છે.) તેથી કેટલીક વાર વશ્રામવારે શ ુની ુ ત કરવામાં
આવે છે. 23 આ બતાવે છે કે ક્ત વશ્રામવારે ૂસાના નયમ ું
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પાલન કરવા ુ ત કરાવી શકે છે. તેથી વશ્રામવારના દવસે
માણસના આખા શર રને સાજા કરવા માટે મારા પર શા માટે
ુસ્સે થયા છો? 24 વસ્ ુઓ જે ર તે દેખાય છે તેના આધારે

ન્યાય કરવા ું બંધ કરો. ન્યાયી બનો અને જે સા ું છે તેનો
યથાથર્ ન્યાય કરો.”

લોકો નવાઈ પામે છે કે ઈ ુ જ ખ્રસ્ત છે
25 પછ કેટલાક લોકો જે યરૂશાલેમમાં રહે છે તેઓએ ક ું,

“આ તે માણસ છે જનેે તેઓ માર નાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે.
26 પર ુ તે ાં બધા જોઈ શકે અને તેને સાંભળ શકે ત્યાં બોધ
આપે છે. અને કોઈ પણ ક્ત તેને બોધ આપતા અટકાવવાનો
પ્રયત્ન કરતા નથી. અ ધકાર ઓએ ું ખરેખર નણર્ય કય હશે
કે તે ખરેખર ખ્રસ્ત જ છે? 27 પણ અમે જાણીએ છ એ કે આ
માણસ ું ઘર ાં છે. પણ ખરેખર ખ્રસ્ત ારે આવશે ત્યારે
કોઈ ક્ત જાણશે ન હ કે તે ાંથી આવે છે?”

28 ઈ ુ હજી મં દરમાં શીખવતો હતો. ઈ ુએ ક ું, “હા, તમે
મને જાણો છો અને હુ ાંનો છુ એ પણ તમે જાણો છો. પણ
હુ માર પોતાની સ ાથી આ ો નથી. જણેે મોકલ્યો છે તે (દેવ)
સત્ય છે. તમે તેને ઓળખતા નથી. 29 પણ હુ તેને ઓળ ું છુ
અને હુ તેની પાસેથી આ ો છુ. તેણે મને મોકલ્યો છે.”

30 ારે ઈ ુએ આ ક ુ,ં લોકોએ તેની ધરપકડ કરવા પ્રયત્ન
કય . પણ કોઈ ક્તએ ઈ ુ પર હાથ ના ો ન હ. હજુ ઈ ુને
માર નાખવા માટેનો યોગ્ય સમય ન હતો. 31 પર ુ લોકોમાંના
ઘણા ઈ ુમાં વ ાસ રાખતા હતા. લોકોએ ક ું, “અમે ખ્રસ્તની
આવવાની રાહ જોઈએ છ એ. ારે ખ્રસ્ત આવશ,ે ત્યારે તે
ું આ માણસ (ઈ )ુ કરતા વધારે ચમત્કારો કરશે? ના! આથી

આ માણસ જ ખ્રસ્ત હોવો જોઈએ.”
યહૂ દઓ ઈ ુને પકડવાનો પ્રયત્ન કરે છે

32 ઈ ુ વષે લોકો જે ગણગણાટ કરતા હતા તે ફરોશીઓએ
સાંભ ું. તેથી ુ યાજકો અને ફરોશીઓએ કેટલાક મં દરના



યોહાન 7:33 xxix યોહાન 7:43

ભાલદારોને ઈ ુની ધરપકડ કરવા મોકલ્યા. 33 પછ ઈ ુએ ક ું,
“હજુ થોડો સમય હુ તમાર સાથે રહ શ. પછ હુ જણેે (દેવ)
મને મોકલ્યો છે તેની પાસે પાછો જઈશ. 34 તમે માર શોધ
કરશો, પણ તમે મને શોધી શકશો ન હ. અને ાં હુ છુ ત્યાં
તમે આવી શકશો ન હ.”

35 યહૂ દઓએ એકબીજાને ક ું, “આ માણસ ાં જશે કે
આપણે શોધી શક ું ન હ. ાં આપણા લોકો રહે છે તે
ગ્રીક શહેરમાં તે જશે? ું તે ગ્રીક લોકોને ત્યાં બોધ આપશે?
36 માણસ (ઈ ુ) કહે છે, ‘તમે મને શોધશો પણ તમે મને શોધી
શકશો ન હ.’ અને તે એમ પણ કહે છે, ‘હુ ાં છુ ત્યાં તમે
આવી શકશો ન હ’ તેનો અથર્ શો?”

ઈ ુ પ વત્ર આત્મા વષે કહે છે
37 પવર્નો છેલ્લો દવસ આ ો. તે ઘણો જ અગત્યનો દવસ

હતો. તે દવસે ઈ ુ ઊભો થયો અને મોટા સાદે ક ું, “જો
કોઈ માણસ તરસ્યો હોય તો તે માર પાસે આવે અને પીએ.
38 જો કોઈ માણસ મારામાં વ ાસ ૂકે છે તો તેના હૃદયમાંથી
જીવતા પાણીની નદ ઓ વહેશે. શા જે કહે છે તે એ જ
છે.” 39 ઈ ુ પ વત્ર આત્મા વષે કહેતો હતો. પ વત્ર આત્મા
હજુ લોકોને આપવામાં આ ો ન હતો કારણ કે હજુ ઈ ુ ૃત્ ુ
પામીને મ હમાવાન થયો ન હતો. પણ પાછળથી પેલા લોકો જે
ઈ ુમાં વ ાસ રાખશે તેઓ આત્માને પ્રાપ્ત કરશ.ે

ઈ ુની લોકો વષે દલીલ
40 લોકોએ ઈ ુએ જે બધી બાબતો કહ તે સાંભળ . કેટલાક

લોકોએ ક ું, “આ માણસ ખરેખર પ્રબોધક જ છે.”
41 બીજા કેટલાક લોકોએ ક ું, “તે જ ખ્રસ્ત છે.”
બીજા લોકોએ ક ું, “ ખ્રસ્ત ગાલીલમાંથી આવશે ન હ.

42 શા કહે છે, ખ્રસ્ત દાઉદના વંશમાંથી આવનાર છે, અને
શા કહે છે કે ખ્રસ્ત બેથલેહેમમાંથી આવનાર છે, જે શહેરમાં
દાઉદ હતો.” 43 તેથી લોકો ઈ ુ વષે એકબીજા સાથે સંમત
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થયા ન હ. 44 કેટલાક લોકો ઈ ુની ધરપકડ કરવા ઈચ્છતા હતા.
પણ આમ કરવાનો કોઈએ પ્રયત્ન કય ન હ.

યહૂ દ અ ધકાર ઓએ વ ાસ કરવાની ના પાડ
45 મં દરના ભાલદારો ુ યાજકો અને ફરોશીઓ પાસે પાછા

ગયા. યાજકો અને ફરોશીઓએ ૂછ ુ,ં “તમે ઈ ુને શા માટે
લા ા નથી?”

46 મં દરના ભાલદારોએ ઉ ર આપ્યો, “તે જે બાબતો કહે છે
તે કોઈ પણ માણસના શ ો કરતા મહાન છે.”

47 ફરોશીઓએ ઉ ર આપ્યો, “ઈ ુએ તમને પણ ૂખર્ બના ા
ું! 48 અ ધકાર ઓમાંથી કોઈએ તેનામાં વ ાસ કય ? ના!
ું આપણા ફરોશીઓમાંથી કોઈને તેનામાં વ ાસ હતો? ના!

49 પણ પેલા લોકો બહાર છે તેઓ નયમશા વષે જાણતા
નથી. તેઓ દેવના શા પત છે!”

50 નકોદેમસ ત્યાં તે સ ૂહમાં હતો. નકોદેમસ તેઓમાંનો એક
જે અગાઉ ઈ ુ પાસે આ ો હતો. નકોદેમસે ક ું,

51 “માણસને પહેલા સાંભ ા વના ું આપણું નયમશા
આપણને તેનો ન્યાય કરવા દે છે? ાં ુધી તેણે ું ક ુ છે તે
આપણે જાણીએ ન હ ત્યાં ુધી આપણે તેનો ન્યાય કર શકતા
નથી.”

52 યહૂ દ અ ધકાર ઓએ ઉ ર આપ્યો, “ ું ું પણ ગાલીલનો
છે? શા ોનો અભ્યાસ કર, ું વાંચી શક શ કે કોઈ પ્રબોધક
ગાલીલમાંથી આવનાર નથી.”

(યોહાનની કેટલીક પ્રાચીન નકલોમાં 7:53-8:11 કલમો ઉમેરેલ
નથી)

ભચારમાં પકડાયેલી ી
53 બધા યહૂ દ અ ધકાર ઓ તેને છોડ ને ગયા.
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8
1 ઈ ુ જૈ ૂનના પહાડ પર ગયો 2 વહેલી સવારમાં ઈ ુ મં દરમાં

પાછો આ ો. બધા લોકો ઈ ુ પાસે આ ા. ઈ ુએ ત્યાં બેસીને
લોકોને બોધ કય .

3 શા ીઓ અને ફરોશીઓ એક ીને ત્યાં લા ા. તે ી
ભચાર ું પાપ કરતાં પકાડાઈ હતી. આ યહૂ દઓએ તે ીને

લોકો સમક્ષ ઊભા રહેવા માટે દબાણ ક ુર્. 4 તેઓએ ઈ ુને ક ું,
“ ુરુજી, આ ી એક માણસ સાથે ભચાર કરતાં પકડાઈ
છે જે તેનો પ ત નથી. 5 નયમશા માં ૂસાએ આપણને આજ્ઞા
કર છે કે આ ું કામ કરનાર પ્રત્યેક ીઓને આપણે પથ્થરોથી
માર નાખવી. અમારે ું કર ુ,ં તે વષે ું ું કહે છે?”

6 યહૂ દઓ ઈ ુ ું પર ક્ષણ કરવા આ પ્ર નો ઉપયોગ કરતાં
હતા, તેઓ ઈ ુને કઈક ખોટુ કહેતા પકડવા ઈચ્છતા હતા. પછ
તેઓ તેની વરુદ્ધ આરોપ ૂક શકે. પણ ઈ ુએ નીચા વળ ને
તેની આંગળ વડે જમીન પર લખવા ું ુરુ ક ુ. 7 યહૂ દ
અ ધકાર ઓએ ઈ ુને તેઓના પ્ર ૂછવા ું ચા ુ રા ુ.ં તેથી
ઈ ુ ઊભો થયો અને ક ું, “ ું અહ કોઈ એવી ક્ત છે જણેે
કદ પાપ ના ક ુ હોય? જે ક્તએ પાપ ક ુ ના હોય તે આ

ી પર પહેલો પથ્થર મારે.” 8 પછ ઈ ુ ફર થી નીચો વ ો
અને જમીન પર લ ુ.ં

9 જે લોકોએ ઈ ુને સાંભ ો તેઓ એક પછ એક વદાય
થયા. ૃદ્ધ માણસો પ્રથમ છોડ ગયા, અને પછ બીજા ગયા.
ઈ ુને ત્યાં તે ી સાથે એકલા છોડ ગયા. હજુ તે ત્યાં ઊભી
રહ છે. 10 ઈ ુ ફર થી ઊભો થયો ને તેને ૂછ ુ,ં “બાઈ, તે
બધા લોકો ગયા છે. તેમાંથી કોઈએ તને દો ષત ઠરાવી નથી?”

11 તે ીએ ઉ ર આપ્યો, “પ્ર ,ુ તેમાંના કોઈએ મને દો ષત
ઠરાવી નથી.”
પછ ઈ ુએ ક ું, “તેથી હુ પણ તને દો ષત ઠરાવતો નથી. ું

હવે જઈ શકે છે, પણ ફર થી પાપ કર શ ન હ.”
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ઈ ુ જગતનો પ્રકાશ છે
12 પાછળથી ઈ ુએ લોકોને ક ું, “હુ જગતનો પ્રકાશ છુ. જે
ક્ત મને અ ુસરે છે તે કદ અંધકારમાં રહેશે ન હ. તે ક્તને

પ્રકાશ મળશે જે જીવન આપે છે.”
13 પર ુ ફરોશીઓએ ઈ ુને ક ું, “ ારે ું તાર જાત વષે

કહે છે ત્યારે ું જ ફક્ત એક એકલો એવો છે જે આ વાતો
સાચી છે એમ કહે છે. તેથી અમે આ વાતો જે ું કહે છે તે
અમે સ્વીકાર શક એ તેમ નથી.”

14 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હા, હુ માર જાત વષે આ વાતો
કહુ છુ. પર ુ હુ જે વાતો કહુ છુ, તે લોકો માની શકશ.ે શા
માટે? કારણ કે હુ ાંથી આ ો તે હુ જાણુ છુ, અને હુ ાં
જાઉં છુ તે પણ હુ જાણું છુ, હુ તમારા લોકો જવેો નથી. હુ
ાંથી આ ો છુ. અને ાં જાઉં છુ તે જાણતા નથી. 15 તમે

કોઈ માણસનો ન્યાય કરો તે ર તે મારો ન્યાય કરો છો. હુ કોઈ
માણસનો ન્યાય કરતો નથી. 16 પણ જો હુ ન્યાય કરુ તો, મારો
ન્યાય સાચો હશ.ે શા માટે? કારણ કે ારે હુ ન્યાય કરુ ત્યારે
હુ એકલો હોતો નથી. મને મોકલનાર પતા માર સાથે હોય છે.
17 તમારુ પોતા ું નયમશા કહે છે કે ારે બે સાક્ષીઓ એક
જ વાત કહે તો પછ તમારે તેઓ જે કહે તે સ્વીકાર ું જોઈએ.
18 હુ સાક્ષીઓમાંનો એક છુ કે હુ માર જાત વષે બો ું છુ, અને
મને જણેે મોકલ્યો છે તે પતા મારા બીજા સાક્ષી છે.”

19 લોકોએ ૂછ ું, “તારો પતા ાં છે?”
ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “તમે મને કે મારા પતાને જાણતા નથી.

પણ જો તમે મને જાણ્યો હોત તો પછ તમે મારા પતાને પણ
જાણતા હોત.” 20 ારે ઈ ુ મં દરમાં ઉપદેશ આપતો હતો,
ત્યારે તેણે આ બાબતો કહ . ાં બધા લોકો પૈસા આપવા
આવતા હતા. તે જગ્યાની નજીક તે હતો. પર ુ કોઈ ક્તએ
તેને પકડ્યો ન હ. ઈ ુ માટેનો યોગ્ય સમય હજુ આ ો ન હતો.

યહૂ દઓ ઈ ુ વષે સમજતા નથી
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21 ફર થી ઈ ુએ લોકોને ક ું, “હુ તમને છોડ શ. તમે માર
શોધ કરશો, પણ તમે તમારા પાપ સાથે ૃત્ ુ પામશો. હુ ાં
જાઉં છુ, ત્યાં તમે આવી શકશો ન હ.”

22 તેથી યહૂ દઓએ તેમની જાતે ૂછ ુ, “તમે ધારો છો કે ઈ ુ
આત્મહત્યા કરશે? તો પછ આ બાબત હોવી જોઈએ. કારણ
કે તેણે ક ું, ‘હુ ાં જાઉં છુ ત્યાં તમે આવી શકશો ન હ’?”

23 પણ ઈ ુએ પેલા યહૂ દઓને ક ું, “તમે નીચેની દુ નયાના
છો, હુ ઉપરની દુ નયાનો છુ. તમે આ દુ નયાના છો, હુ આ
દુ નયાનો નથી. 24 તેથી મેં તમને ક ું છે કે તમે તમારા પાપોમાં
ૃત્ ુ પામશો. હા, હુ (ત)ે છુ એવો તમે વ ાસ ન હ કરો તો

તમે તમારાં પાપોમાં ૃત્ ુ પામશો.”
25 યહૂ દઓએ ૂછ ું, “તો પછ ું કોણ છે?”
ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “મેં તમને શરુઆતથી જે ક ું છે તે હુ

છુ. 26 માર પાસે તમારા વષે કહેવાની ઘણી બાબતો છે. હુ
તમારો ન્યાય કર શકુ છુ તો પણ જણેે મને મોકલ્યો છે અને મેં
તેની પાસેથી જે વાતો સાંભળ છે તે જ ફક્ત હુ લોકોને કહુ છુ
અને તે સત્ય કહુ છુ.”

27 ઈ ુ કોના વષે વાત કરતો હતો તે લોકો સમજતા ન હતા.
ઈ ુ તેઓને પતા (દેવ) વષે વાત કરતો હતો. 28 તેથી ઈ ુએ
લોકોને ક ું, “તમે માણસના દ કરાને ઊચો કરશો (માર નાખશો)
પછ તમે હુ તે જ છુ તે તમે જાણી શકશો અને હુ માર પોતાની
જાતે કઈ કરતો નથી પણ જમે પતાએ જે મને શીખ ું છે, તેમ
હુ એ વાતો તમને કહુ છુ. 29 જણેે (દેવ)ે મને મોકલ્યો છે તે
માર સાથે છે. તેને જે ગમે છે તે હુ હમેશા કરુ છુ. તેથી તેણે
મને એકલો છોડ્યો નથી.” 30 ારે ઈ ુ આ વાતો કહેતો હતો
ત્યારે, ઘણા લોકોએ તેનામાં વ ાસ ૂ ો હતો. ઈ ુ પાપમાંથી
છુટકારા વષે વાત કરે છે.

પાપ વષે ચેતવણી
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31 તેથી જે યહૂ દઓએ તેનામાં વ ાસ ૂ ો હતો તેઓને
ઈ ુએ ક ું, “જો તમે મારા બોધને માનવા ું ચા ુ રાખશો તો
પછ તમે મારા સાચા શષ્યો છો. 32 પછ જ તમને સત્ય
સમજાશે અને સત્ય તમને ુક્ત કરશે.”

33 યહૂ દઓએ ઉ ર આપ્યો, “અમે ઈબ્રા હમના લોકો છ એ.
અમે કદ ુલામ ર ા નથી. તેથી શા માટે ું કહે છે કે એમ
ુક્ત થઈ ુ?ં”
34 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હુ તમને સા ું કહુ છુ પ્રત્યેક ક્ત

જે પાપ કરે છે તે ુલામ છે. પાપ તેનો મા લક છે. 35 ુલામ
કુટુબ સાથે હમેશા રહેતો નથી. પર ુ તે દ કરો હમેશા કુટુબનો
રહ શકે. 36 તેથી જો દ કરો તમને ુક્ત કરે તો પછ તમે
ખરેખર ુક્ત થશો. 37 હુ જાણું છુ તમે ઈબ્રા હમના લોકો છો.
પર ુ તમે મને માર નાખવા ઈચ્છો છો. શા માટે? કારણ કે તમે
મારા બોધનો સ્વીકાર કરવા ઈચ્છતા નથી. 38 મારા પતાએ જે
મને બતા ું છે તે જ કામો હુ તમને કહુ છુ. પર ુ તમે તમારા
પતાએ તમને જે ક ું છે તે કરો છો.”
39 યહૂ દઓએ ક ું, “અમારો પતા ઈબ્રા હમ છે.”
ઈ ુએ ક ું, “જો તમે ખરેખર ઈબ્રા હમના બાળકો હતા તો

પછ તમે જે કામો ઈબ્રા હમે કયાર્ તે જ કરશો. 40 હુ એ માણસ
છુ કે જણેે દેવ પાસેથી સાંભ ું તે સત્ય તમને ક ું છે. પર ુ
તમે મને માર નાખવા પ્રયત્ન કરો છો. ઈબ્રા હમે તેના જે ું કઈ
જ ક ુ નથી. 41 તેથી તમારા પતાએ જે કઈ ક ુર્ તે તમે કરો
છો.”
પણ યહૂ દઓએ ક ું, “અમે એના જવેા બાળકો નથી કે જે

તેઓએ કદ જાણ્ ું ન હોય કે તેમનો પતા કોણ છે. દેવ અમારો
પતા છે. અમારો તે માત્ર એક જ પતા છે.”
42 ઈ ુએ પેલા યહૂ દઓને ક ું, “જો દેવ ખરેખર તમારા પતા

હોત, તો તમે મારા પર પ્રેમ રાખત; હુ દેવમાંથી નીકળ ને આ ો
છુ. અને હવે હુ અહ છુ. હુ માર પોતાની સ ાથી આ ો
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નથી. દેવે મને મોકલ્યો છે. 43 હુ તમને આ બાબતો જે કહુ
છુ તે તમે સમજી શકશો ન હ. શા માટે? કારણ કે તમે મારા
બોધને સ્વીકાર શકતા નથી. 44 તમારો પતા શેતાન છે, અને
તમે તેના દ કરા છો. તે જે ઈચ્છે છે તે કરવા તમે ઈચ્છો છો.
શેતાન શરુઆતથી જ ૂની હતો. શેતાન હમેશા સત્યથી વરૂદ્ધ
છે અને તેથી તેનામાં સત્ય નથી. જૂઠુ બોલ ું તે તેનો સ્વભાવ
છે. હા, તે જુઠો છે. અને તે જૂઠાનો બાપ છે.

45 “હુ સત્ય કહુ છુ, તેથી તમે મારામાં વ ાસ કરતા નથી.
46 તમારામાંથી કોણ સા બત કર શકે છે કે હુ પાપનો ુનેગાર
છુ. જો હુ સત્ય કહુ છુ, તો પછ તમે શા માટે મારુ માનતા
નથી? 47 જે ક્ત દેવનો છે તે દેવ જે કહે છે તે સ્વીકારે છે.
પણ તમે દેવ જે કહે છે તે સ્વીકારતા નથી. કારણ કે તમે દેવના
નથી.”

ઈ ુ પોતાના વષે અને ઈબ્રા હમ વષે વાત કરે છે
48 યહૂ દઓએ ઉ ર આપ્યો, “અમે કહ એ છ એ કે ું સમરૂની

છે, અમે કહ એ છ એ કે તારામાં શેતાન પ્રવેશ્યો છે. અને તને
ગાંડો બના ો છે! અમે આ બાબત કહ એ છ એ ત્યારે ું અમે
સાચા નથી?”

49 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “મારામાં કોઈ શેતાન પ્રવેશ્યો નથી.
હુ મારા પતાને આદર આ ું છુ. પણ તમે કોઈ મારો આદર
કરતા નથી. 50 હુ માર જાત માટે આદર મેળવવા પ્રયત્ન કરતો
નથી. મને આદર અપાવવાની ઈચ્છા કરનાર ત્યાં એક જ છે.
તે ન્યાય કરનાર છે. 51 હુ તમને સત્ય કહુ છુ. જો કોઈ મારુ
વચન પાળે છે, તો પછ તે કદ ૃત્ ુ પામશે ન હ.”

52 યહૂ દઓએ ઈ ુને ક ું, “હવે અમે જાણીએ છ એ કે
તારામાં શેતાન પ્રવેશ્યો છે! ઈબ્રા હમ અને પ્રબોધકો પણ ૃત્ ુ
પામ્યા. પણ ું કહે છે કે, ‘જે ક્ત મારાં વચનોને પાળશે તે
કદ ૃત્ ુ પામશે ન હ.’ 53 ું ું ધારે છે કે ું અમારા પતા
ઈબ્રા હમ કરતાં વધારે મહાન છે? ઈબ્રા હમ ૃત્ ુ પામ્યો અને
પ્રબોધકો પણ ૃત્ ુ પામ્યા. ું કોણ હોવાનો દાવો કરે છે?”
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54 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “જો હુ માર જાતને માન આ ું તો
પછ તે આદરની કોઈ કમત નથી. જે એક મારો આદર કરે છે
તે મારો પતા છે. અને તમે દાવો કરો છો કે તે તમારો દેવ છે.
55 પણ ખરેખર તમે તેને ઓળખતા નથી. હુ તેને ઓળ ું છુ.
જો હુ કહુ કે હુ તેને જાણતો નથી, તો પછ હુ તમારા જવેો
જૂઠો ઠરુ. પણ હુ તેને ઓળ ું છુ અને તે જે કહે છે તે ું હુ
પાલન કરુ છુ. 56 તમારો પતા ઈબ્રા હમ ઘણો ુશ હતો, કારણ
કે ારે હુ આ ો તે દવસ તેણે જોયો અને તે ુખી થયો.”

57 યહૂ દઓએ ઈ ુને ક ું, “ ું તેં ઈબ્રા હમને જોયો છે? હજુ
તો ું 50 વરસનો પણ થયો નથી.”

58 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હુ તમને સત્ય કહુ છુ, ઈબ્રા હમનો
જન્મ થયા પહેલાનો હુ છુ.” 59 ારે ઈ ુએ આ ક ું, ત્યારે
લોકોએ તેના તરફ ફેંકવા માટે પથ્થર ઉપાડ્યા. પર ુ ઈ ુ છુપાઈને
મં દરમાંથી બહાર નીકળ ગયો.

9
જન્મથી આંધળા માણસને ઈ ુ સાજો કરે છે

1 ઈ ુ ારે ચાલતો હતો ત્યારે, તેણે એક આંધળા માણસને
જોયો. આ માણસ જન્મથી આંધળો હતો. 2 ઈ ુના શષ્યોએ
ૂછ ું, “રાબ્બી, આ માણસ જન્મથી જ આંધળો છે. પર ુ

કોના પાપથી તે આંધળો જનમ્યો? તેના પોતાના પાપ,ે કે તેના
માબાપના પાપ?ે”

3 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “તે આ માણસનાં પાપ કે તેનાં
માતા પતાનાં પાપોથી આંધળો થયો નથી. આ માણસ આંધળો
જન્મ્યો છે જથેી કર ને ારે હુ તેને સાજો કરુ ત્યારે દેવ ું
સામર્થ્ય લોકોને પ્રગટ કરાવી શકાય. 4 ારે હજુ પણ દવસનો
સમય છે, ત્યારે જણેે મને મોકલ્યો છે તેનાં કામ કરવાં જોઈએ.

ારે રાત હોય છે ત્યારે રાત્રે કોઈ માણસ કામ કર શકતો નથી.
5 ારે હુ જગતમાં છુ, હુ જગતનો પ્રકાશ છુ.”
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6 ઈ ુએ આમ ક ાં પછ , ઈ ુ ૂળ પર ૂંકયો તે સાથે થોડો
કાદવ બના ો. ઈ ુએ તે માણસની આંખો પર કાદવ ૂ ો.
7 ઈ ુએ તે માણસને ક ું, “જા અને શલોઆહના કુડમાં ધોઈ
નાખ.” ( શલોઆહ અથાર્ત “મોકલેલા.”) તેથી તે માણસ કુડ
તરફ ગયો. તે આંખો ધોઈને પાછો આ ો. હવે તે જોઈ શકતો
હતો.

8 કેટલાક માણસોએ આ માણસને પહેલા ભીખ માગતો જોયો
હતો. આ લોકોએ અને તે માણસના પડોશીઓએ ક ું, “જુઓ!
આ એ જ માણસ છે જે હમેશા બેસીને ભીખ માગતો હતો.”

9 કેટલાક લોકોએ ક ુ,ં “હા! તે એ જ માણસ છે,”
પણ બીજા લોકોએ ક ુ,ં “ના, તે એ જ માણસ નથી. તે

ફક્ત તેના જવેો દેખાય છે.” તેથી તે માણસે પોતે ક ું કે, “હુ
એ જ માણસ છુ જે પહેલાં આંધળો હતો.”

10 લોકોએ ૂછ ું, “ ું બન્ ુ?ં તેં તાર દ કેવી ર તે મેળવી?”
11 તે માણસે ઉ ર આપ્યો, “તે માણસ જનેે લોકો ઈ ુ કહે

છે તેણે થોડો કાદવ બના ો. તેણે તે કાદવ માર આંખો પર
ૂ ો. પછ મને શલોઆહ કુડમાં ધોવા જવા ક ું, તેથી હુ
શલોઆહ કુડમાં જઈને ધોયા પછ દેખતો થયો.”
12 લોકોએ તે માણસને ૂછ ું, “આ માણસ (ઈ )ુ ાં છે?”
તે માણસે ઉ ર આપ્યો, “હુ જાણતો નથી.”
ઈ ુએ સાજા કરેલા માણસને યહૂ દઓ પ્ર ૂછે છે

13 પછ લોકો તે માણસને ફરોશીઓ પાસે લા ા જે આંધળો
હતો. 14 ઈ ુએ કાદવ બનાવીને તે માણસની આંખો સાજી કર .
જે દવસે ઈ ુએ આ ક ુ તે વશ્રામવાર હતો. 15 તેથી હવે
ફરોશીઓએ તે માણસને ૂછ ુ,ં “તેં તાર દ કેવી ર તે મેળવી?”
તે માણસે ઉ ર આપ્યો, “તેણે માર આંખો પર કાદવ ૂ ો.

મેં આંખો ધોઈ, અને હવે હુ જોઈ શકુ છુ.”
16 કેટલાક ફરોશીઓએ ક ું, “આ માણસ (ઈ ુ) વશ્રામવારના

નયમ ું પાલન કરતો નથી. તેથી તે દેવ પાસેથી આ ો નથી.”
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બીજાઓએ ક ું, “પર ુ એક માણસ કે જે પાપી છે તે આવા
ચમત્કારો કર શકે ન હ.” આ લોકો એકબીજા સાથે સંમત થઈ
શ ા ન હ.

17 યહૂ દ અ ધકાર ઓએ તે માણસને ફર થી ૂછ ું, “આ
માણસે (ઈ )ુ તને સાજો કય , અને ું જોઈ શકે છે. ું
એના વષે ું કહે છે?”
તે માણસે ઉ ર આપ્યો, “તે એક પ્રબોધક છે.”
18 યહૂ દઓ હજુ પણ માનવા તૈયાર નથી કે ખરેખર તે આ

માણસ સાથે આ બન્ ું છે. તે તેઓ માનવા તૈયાર નહોતા કે આ
માણસ આંધળો હતો અને હવે તે સાજો થયો છે. પણ પાછળથી
તેઓએ તે માણસના માતા- પતાને તેડા ા. 19 તે યહૂ દઓએ
તેના માતા- પતાને ૂછ ુ,ં “ ું આ તમારો દ કરો છે? તમે કહો કે
તે આંધળો જનમ્યો હતો. તો હવે એ શી ર તે દેખતો થયો છે?”

20 માતા પતાએ ઉ ર આપ્યો, “અમે જાણીએ છ એ કે આ
માણસ અમારો દ કરો છે અને અમે જાણીએ છ એ કે તે આંધળો
જનમ્યો હતો. 21 પણ અમે જાણતા નથી કે હવે તે શી ર તે
જોઈ શકે છે. અમે જાણતાં નથી તેની આંખો કોણે સાજી
કર . તેને ૂછો, એ ુખ્ત ઉમરનો છે અને તે તેની જાત માટે
બોલશે.” 22 તેના મા બાપે આ ક ું, કારણ કે તેઓ યહૂ દ
અ ધકાર ઓથી ડરતા હતા. માટે તેઓએ એમ ક ું, કારણ કે
યહૂ દઓએ અગાઉથી એવો ઠરાવ કય હતો કે ઈ ુ એ જ ખ્રસ્ત
એ ું જો કોઈ ક ૂલ કરે, તો તેને સભા ાનમાંથી કાઢ ૂકવો.
23 તેના કારણે તેના મા બાપે ક ું હ ું કે તે ુખ્ત ઉંમરનો છે.
તેને પોતાને ૂછો.

24 તેથી યહૂ દ અ ધકાર ઓએ જે આંધળો હતો તે માણસને
બોલા ો, તેઓએ તે માણસને ફર થી અંદર આવવા ક ું, યહૂ દ
અ ધકાર ઓએ ક ું, “તારે સત્ય કહ ને દેવનો મ હમા કરવો
જોઈએ. અમે જાણીએ છ એ કે આ માણસ (ઈ ુ) એક પાપી
છે.”
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25 તે માણસે ઉ ર આપ્યો, “જો તે પાપી હોય તો હુ જાણતો
નથી. હુ એક વાત જાણું છુ કે, હુ આંધળો હતો અને હવે હુ
જોઈ શકુ છુ.”

26 યહૂ દ અ ધકાર ઓએ ૂછ ું, “તેણે (ઈ ુએ) તને ું ક ું?
તેણે તાર આંખો કેવી ર તે સાજી કર ?”

27 માણસે ઉ ર આપ્યો, “મેં હમણાં જ તમને તે ક ું હ ું.
પણ તમે મને ધ્યાનથી સાંભ ો નથી. તમે શા માટે તે ફર થી
સાંભળવા ઈચ્છો છો? ું તમે પણ તેના શષ્યો થવા ઈચ્છો
છો?”

28 યહૂ દ અ ધકાર ઓ ુસ્સે થયા અને તે માણસની નદા
કર ને પછ તેઓએ ક ું, “ ું તે માણસ (ઈ ુ) નો શષ્ય છે.
અમે ૂસાના શષ્યો છ એ. 29 અમે જાણીએ છ એ કે દેવ ૂસા
સાથે બોલ્યો, પર ુ અમે એ પણ જાણતા નથી કે એ માણસ
(ઈ )ુ કયાંથી આવે છે!”

30 તે માણસે ઉ ર આપ્યો, “આ એક ઘણી અજાયબ વસ્ ુ
છે. તમે જાણતા નથી કે ઈ ુ ાંથી આવે છે. છતાં તેણે માર
આંખો સાજી કર છે. 31 આપણે બધા જાણીએ છ એ કે દેવ
પાપીઓને ધ્યાનથી સાંભળતો નથી. પર ુ દેવ તે ક્તને ધ્યાનથી
સાંભળશે જે તેની ભ ક્ત કરતો હોય અને તેની ઈચ્છા પ્રમાણે
કરતો હોય. 32 ારથી દુ નયાનો આરભ થયો ત્યાર પછ નો આ
એક પ્રથમ પ્રસંગ છે કે કોઈ ક્તએ જન્મથી આંધળા માણસને
સાજો કય હોય. 33 આ માણસ (ઈ ુ) દેવથી હોવા જોઈએ,
જો તે દેવથી ના હોત તો તે આ ું ક ું કર શકત ન હ.”

34 યહૂ દ અ ધકાર ઓએ ઉ ર આપ્યો, “ ું તો ભર ૂર પાપોમાં
જનમ્યો છે! ું ું અમને ઉપદેશ આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે?”
અને યહૂ દ અ ધકાર ઓએ તે માણસને કાઢ ૂ ો.

આ ત્મક અંધાપો
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35 ઈ ુએ સાંભ ું કે યહૂ દ અ ધકાર ઓએ તે માણસને કાઢ
ૂ ો છે. ઈ ુએ તે માણસને શોધ્યો અને ક ું, “ ું ું માણસના

દ કરામાં વ ાસ કરે છે?”
36 તે માણસે ૂછ ું, “સાહેબ, માણસનો દ કરો કોણ છે? મને

કહે, તેથી હુ તેના પર વ ાસ ૂક શકુ!”
37 ઈ ુએ તેને ક ું, “તેં તેને હમણા જ જોયો છે અને જે

તાર સાથે વાત કરે છે તે માણસનો દ કરો છે.”
38 તે માણસે ઉ ર આપ્યો, “હા પ્ર ુ! મને વ ાસ છે,”

પછ તે માણસે નમન કર ને ઈ ુ ું ભજન ક ુર્.
39 ઈ ુએ ક ુ,ં “હુ આ જગતમાં આ ો છુ, જથેી કર ને

જગતનો ન્યાય થઈ શકે. હુ આ ો છુ જથેી આંધળા લોકો
જોઈ શકે અને હુ આ ો છુ, જથેી કર ને લોકો ધારે છે કે તેઓ
જોઈ શકે છે તેઓ આંધળા થાય.”

40 કેટલાક ફરોશીઓ ઈ ુની નજીક હતા. તેઓએ ઈ ુને આ
કહેતા સાંભ ો. તેઓએ ૂછ ું, “ ુ?ં ું એમ કહે છે કે અમે
પણ આંધળા છ એ?”

41 ઈ ુએ ક ું, “જો તમે ખરેખર આંધળા હોત તો તમને
પાપનો દોષ ન લાગત, પણ તમે કહો છો કે તમે જુઓ છો તેથી
તમે દો ષત છો.”

10
ઘેટાંપાળક અને તેનાં ઘેટાં

1 ઈ ુ કહે છે, “હુ તમને સત્ય કહુ છુ ારે માણસ ઘેટાંના
વાડામાં પ્રવેશે છે, ત્યારે તેણે દરવાજાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
પછ જો તે બીજા કોઈ રસ્તેથી પ્રવેશ કરે છે, તો તે એક ૂંટારો
છે. તે ઘેટાં ચોરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. 2 પણ જે માણસ ઘેટાંની
સંભાળ રાખે છે તે દરવાજામાંથી પ્રવેશે છે. તે ઘેટાંપાળક છે.
3 જે માણસ દરવાજાની ચોક કરે છે તે ઘેટાપાળક માટે દરવાજો
ઉઘાડે છે. અને ઘેટાં ઘેટાંપાળકનો અવાજ ધ્યાનથી સાંભળે છે.
ઘેટાંપાળક તેનાં પોતાનાં ઘેટાંને તેમનાં નામનો ઉપયોગ કર ને બોલાવે
છે. અને તેઓને બહાર દોર જાય છે. 4 તે ઘેટાંપાળક તેનાં
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બધાં ઘેટાંને બહાર કાઢે છે પછ તે તેઓની આગળ ચાલે છે અને
તેમને દોરે છે. ઘેટાં તેની પાછળ જાય છે. કારણ કે તેઓ તેના
અવાજને જાણે છે. 5 પર ુ અજાણ્યાં ક્તની પાછળ ઘેટાં
કદ જતાં નથી. તેઓ તે ક્તની પાસેથી નાસી જશે, કારણ
કે તેઓ અજાણ્યા માણસનો અવાજ ઓળખતા નથી.”

6 ઈ ુએ લોકોને આ વાત કહ , પર ુ લોકો તેનો અથર્ સમજી
શ ા ન હ.

ઈ ુ એક ઉ મ ઘેટાંપાળક
7 તેથી ઈ ુએ ફર થી ક ું, “હુ તમને સત્ય કહુ છુ, હુ ઘેટાં

માટે ું બારણું છુ. 8 મારા આવતા પહેલા જે લોકો આ ા તે બધા
ચોરો અને ૂંટારાઓ હતા. ઘેટાંઓએ તેઓને ધ્યાનથી સાંભ ા
ન હ. 9 હુ બારણું છુ. જે કોઈ ક્ત મારા દ્વારા પ્રવેશ કરે છે
તે ું રક્ષણ થશ.ે તે ક્ત અંદર આવશે અને બહાર જશે. તે
માણસ તેની જરુ રયાતો જ મેળવી શકશ.ે 10 ચોર ફક્ત ચોર
કરવા, માર નાખવા અને નાશ કરવા આવે છે. પણ હુ આ ો
છુ જથેી તેઓને જીવન મળે, અને તે ુષ્કળ મળે.

11 “હુ ઉ મ ઘેટાંપાળક છુ. ઉ મ ઘેટાંપાળક પોતાનાં ઘેટાંઓ
માટે તે ું જીવન આપે છે. 12 જે ચાકરને ઘેટાં રાખવા પૈસા
ુકવાય છે તે ઘેટાંપાળકથી જુદો છે. પગારદાર ચાકર એ ઘેટાંનો

ધણી નથી. તેથી ચાકર ારે વરુને આવ ું જુએ છે ત્યારે તે
ઘેટાંને એકલા ૂક ને નાસી જાય છે. પછ તે વરુ ઘેટાં પર હુમલો
કર ને તેઓને વખેર નાખે છે. 13 તે માણસ નાસી જાય છે
કારણ કે તે એક માત્ર પગારદાર ચાકર છે. ખરેખર તે ઘેટાંની
ચતા કરતો નથી.
14-15 “હુ એક ઉ મ ઘેટાંપાળક છુ. હુ મારા ઘેટાંને જાણું

છુ અને મારા ઘેટાં મને ઓળખે છે, જમે પતા મને ઓળખે છે
તેમ હુ મારા ઘેટાંને ઓળ ું છુ. હુ મારુ જીવન આ ઘેટાં માટે
આ ું છુ. 16 માર પાસે બીજા ઘેટાં પણ છે, તેઓ અહ આ
ટોળામાં નથી. મારે તેઓને પણ દોરવાની જરૂર છે. તેઓ મારા
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અવાજને ધ્યાનથી સાંભળશ.ે ભ વષ્યમાં ત્યાં એક જ ટો ું અને
એક જ ઘેટાંપાળક હશે. 17 પતા મને પ્રેમ કરે છે કારણ કે હુ
મારુ જીવન આ ું છુ. હુ મારુ જીવન આ ું છુ તેથી હુ તે પાછુ
મેળ ું છુ. 18 કોઈ ક્ત માર પાસેથી મારુ જીવન લઈ શક્ ું
નથી. પણ હુ મારુ પોતા ું જીવન ુક્ત ર તે આ ું છુ. મને મારુ
જીવન આપવાનો અ ધકાર છે. અને મને તે પાછુ મેળવવાનો પણ
અ ધકાર છે. મને મારા પતાએ આ ક ું છે.”

19 ફર થી યહૂ દઓ એકબીજા સાથે સંમત થયા ન હ કારણ
કે ઈ ુએ આ બાબતો કહ . 20 આ યહૂ દઓમાંના ઘણાએ ક ું,
“એક શેતાન તેનામાં પ્રવેશ્યો છે અને તેને ગાંડો બના ો છે, તે ું
શા માટે સાંભળો છો?”

21 પણ બીજા યહૂ દઓએ ક ું, “એક માણસ જે શેતાન ઘેલો
છે તે આના જવેી વાતો કહ શકે ન હ. શેતાન આંધળા લોકોની
આંખો સાજી કર શકે? ના!”

યહૂ દઓ ઈ ુની વરૂદ્ધમાં
22 તે શયાળાનો સમય હતો. યરૂશાલેમમાં પ્ર ત ા પવર્* નો

સમય આ ો. 23 મં દરમાં ઈ ુ ુલેમાનની પરસાળમાં ચાલતો
હતો. 24 યહૂ દઓ ઈ ુની આસપાસ ભેગા થયા. તેઓએ ક ુ,
“ ાં ુધી ું તારા વષે અમને સંદેહમાં રાખીશ? જો ું ખ્રસ્ત
હોય તો પછ અમને સ્પ કહે.”

25 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “મેં તો તમને બ ું જ ક ું છે, પણ
તમે વ ાસ કરતા નથી. હુ મારા પતાના નામે કામો કરુ છુ.
હુ કોણ છુ તે મારા કામો બતાવશ.ે 26 પણ તમે વ ાસ કરતા
નથી. શા માટે? કારણ કે તમે મારાં ઘેટાં (લોકો) નથી. 27 મારાં
ઘેટાં માર વાણી સાભળે છે. હુ તેઓને ઓળ ું છુ. અને તેઓ
મને અ ુસરે છે. 28 હુ મારાં ઘેટાંઓને અનંતજીવન આ ું છુ.
તેઓ કદા પ ૃત્ ુ પામશે ન હ. અને કોઈ પણ ક્ત તેઓને

* 10:22: પ્ર ત ા પવર્ ડસેમ્બર ું વશેષ અઠવા ડ ું જનેે યહૂ દઓ ઉજવે છે.
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મારાં હાથમાંથી છ નવી શકશે ન હ. 29 મારાં પતાએ મને મારુ
ઘેટુ આપ્ ુ.ં તે દરેક જણ કરતા મહાન છે. કોઈ પણ ક્ત
મારાં પતાના હાથમાંથી મારાં ઘેટાંને ચોર શકશે ન હ. 30 હુ અને
મારાં પતા એક જ છ એ.”

31 ફર થી યહૂ દઓએ ઈ ુને માર નાખવા પથ્થરો હાથમાં
લીધા. 32 પર ુ ઈ ુએ તેઓને ક ું, “મેં પતા તરફથી ઘણાં
સારા કામો કયાર્ છે. તમે તે બધા કામો જોયા છે. તે સારા
કામોમાંના કયા કામને કારણે તમે મને માર નાખો છો?”

33 યહૂ દઓએ ઉ ર આપ્યો, “તેં કરેલાં કોઈ સારાં કામને લીધે
અમે તને માર નાખતા નથી. પણ ું જે વાતો કહે છે તે દેવની
વરૂદ્ધ છે. ું ફક્ત એક માણસ છે, પર ુ ું કહે છે કે ું દેવ
સમાન છે. તે જ કારણથી અમે તને પથ્થરો વડે માર નાખવા
પ્રયત્ન કર એ છ એ!”

34 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “તે તમારા કાયદામાં લખે ું છે, ‘હુ
(દેવ) કહુ છુ કે તમે દેવો છો.’✡ 35 આ શા લેખમાં પેલા લોકોને
દેવો ક ા છે � તે લોકો કે જમેને દેવનો સંદેશ પ્રાપ્ત થયો છે.
આ શા લેખ હમેશા સાચો છે. 36 તો પછ તમે શા માટે કહો
છો કે હુ જે કહુ છુ દેવની વરૂદ્ધ છે. કારણ કે મેં ક ું, ‘હુ
દેવનો દ કરો છુ.’ હુ એ જ છુ જનેે દેવે પસંદ કય છે અને
જગતમાં મોકલ્યો છે. 37 જો મારા પતા જે કરે છે તે હુ ન
કરુ તો, પછ હુ જે કહુ તે ના માનશો. 38 પણ જો હુ મારા
પતા જે કરે છે તે જ કરુ તો, પછ તમારે હુ જે કઈ કરુ તેમાં
વ ાસ રાખવો જોઈએ. તમે મારામાં વ ાસ ન કરો, પર ુ હુ
જે કઈ કરુ છુ તેમાં તમે વ ાસ કરો. પછ તમે જાણશો અને
સમજશો કે પતા મારામાં છે અને હુ પતામાં છુ.”

39 ઈ ુને પકડવાનો પ્રયત્ન યહૂ દઓએ ફર થી કય . પર ુ ઈ ુ
તેઓની પાસેથી નીકળ ગયો.

40 પછ ઈ ુ યદન નદ ને પેલે પાર ગયો. ાં પહેલા યોહાન
બા પ્તસ્મા કરતો હતો. તે ળે ઈ ુ ગયો. ઈ ુ ત્યાં ર ો.
✡ 10:34: ઉલ્લેખઃ ગી. શા. 82:6
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41 અને ઘણા લોકો તેની પાસે આ ા. તે લોકોએ ક ું, “યોહાને
કદ ચમત્કારો કયાર્ નથી. પર ુ યોહાને આ માણસ વષે જે
બ ું ક ું હ ું તે સા ું છે.” 42 અને ત્યાં ઘણા લોકોએ ઈ ુમાં
વ ાસ કય .

11
લાજરસ ું ૃત્ ુ

1 ત્યાં લાજરસ નામનો એક માણસ હતો જે માંદો હતો. તે
બેથ નયાના ગામમાં રહેતો હતો. આ તે ગામ હ ું ાં મ રયમ
તથા તેની બહેન માથાર્ રહેતાં હતા.ં 2 (મ રયમ એ જ ી છે
જણેે પ્ર ુ (ઈ ુ) પર અ ર છાંટ ું હ ું અને તેના પગ પોતાના
વાળ વડે ૂછયા હતા,) મ રયમનો ભાઈ લાજરસ હતો, જે માણસ
હવે માંદો હતો. 3 તેથી મ રયમ અને માથાર્એ ઈ ુને કહેવા માટે
એક ક્તને મોકલી, “પ્ર ુ, તારો પ્રય મત્ર લાજરસ માંદો છે.”

4 ારે ઈ ુએ આ સાંભ ુ,ં તેણે ક ું, “આ માંદગીનો અંત
ૃત્ ુ થશે ન હ. પર ુ આ માંદગી દેવના મ હમા માટે છે. દેવના

દ કરાનો મ હમા લાવવા માટે આમ થ ું છે.” 5 (ઈ ુએ માથાર્,
તેની બહેન અને લાજરસ પર પ્રેમ રા ો હતો.) 6 યારે ઈ ુએ
સાંભ ું કે લાજરસ માંદો છે ત્યારે પોતે ાં હતો તે જ જગ્યાએ
તે બે દવસ વધારે ર ો. 7 પછ ઈ ુએ તેના શષ્યોને ક ું,
“આપણે પાછા યહૂ દયા ફર થી જ ું જોઈએ.”

8 શષ્યોએ ક ું, “પણ રાબ્બી, યહૂ દયામાં યહૂ દઓ તને
પથ્થરો વડે માર નાખવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા. તે ફક્ત થોડા
સમય અગાઉ થ ું હ ુ.ં હવે ું ત્યાં પાછો જવા ઈચ્છે છે?”

9 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “ત્યાં દવસના બાર કલાક પ્રકાશના
હોય છે. ખરુ ને? જો કોઈ ક્ત દવસ દરમ્યાન ચાલે તો
પછ તે ઠોકર ખાઈને પડતો નથી. શા માટે? કારણ કે તે આ
જગતના પ્રકાશ વડે જોઈ શકે છે. 10 પણ ારે ક્ત રાત્રી
દરમ્યાન ચાલે છે, તે ઠોકર ખાય છે. શા માટે? કારણ કે તેને
જોવા માટે મદદ કરનાર પ્રકાશ હોતો નથી.”
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11 ઈ ુએ આ વાતો કયાર્ પછ તેણે ક ું, “આપણો મત્ર
લાજરસ હવે ઊંઘે છે. પણ હુ તેને જગાડવા જઈશ.”

12 શષ્યોએ ક ું, “પ્ર ,ુ પણ જો તે ઊંઘતો હશે તો તે સાજો
થશે.” 13 ઈ ુએ તો તેના મરણ વષે ક ુ હ ુ: પણ ઈ ુના
શષ્યોને એ ું લાગ્ ું કે તેણે ઊઘમાં વસામો લેવા વષે ક ુ હ ું.
14 તેથી ત્યાર બાદ ઈ ુએ સ્પ ક ું, “લાજરસ ૃત્ ુ પામેલ

છે. 15 અને મને આનંદ છે કે હુ ત્યાં ન હતો. હુ તમાર
ખાતર પ્રસ છુ. કારણ કે હવે તમે મારામાં વ ાસ કરશો. હવે
આપણે તેની પાસે જઈ ુ.ં”

16 પછ થોમાએ (જે દદમુસ કહેવાય છે) બીજા શષ્યોને
ક ું, “આપણે પણ જઈ ું. આપણે યહૂ દયામાં ઈ ુ સાથે ૃત્ ુ
પામી ું.”

બેથ નયામાં ઈ ુ
17 ઈ ુ બેથ નયામાં આ ો. ઈ ુએ જો ું કે લાજરસ ખરેખર
ૃત્ ુ પામેલો છે અને ચાર દવસથી કબરમાં છે. 18 બેથ નયા

યરૂશાલેમથી બે માઈલ દૂર હ ુ.ં 19 ઘણા યહૂ દઓ માથાર્ અને
મ રયમ પાસે આ ા. યહૂ દઓ માથાર્ અને મ રયમને તેમના ભાઈ
લાજરસ સંબંધી દલાસો આપવા આ ા હતા.

20 માથાર્એ સાંભ ું કે ઈ ુ આવે છે. તે ઈ ુને મળવા સામે
ગઈ. પર ુ મ રયમ ઘરે રહ . 21 માથાર્એ ઈ ુને ક ું, “પ્ર ,ુ જો
ું અહ હોત તો મારો ભાઈ મરત ન હ. 22 પર ુ હુ જાણું છુ

કે હજુ પણ ું દેવ પાસે જે કઈ માગશે તે દેવ તને આપશ.ે”
23 ઈ ુએ ક ું, “તારો ભાઈ ઊઠશે અને તે ફર થી જીવતો

થશે.”
24 માથાર્એ ઉ ર આપ્યો, “છેલ્લે દવસે લોકો ુનરુત્થાન

(મરણમાંથી ઉઠશે) પામશે ત્યારે તે ફર થી પાછો ઊઠશ.ે એ હુ
જાણું છુ.”
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25 ઈ ુએ તેને ક ું, “હુ ુનરુત્થાન છુ. હુ જીવન છુ. જે
ક્ત મારામાં વ ાસ કરે છે તેના ૃત્ ુ પછ ફર થી જીવન

પ્રાપ્ત કરશે. 26 અને જે ક્ત જીવે છે અને વ ાસ કરે છે તે
ખરેખર કદ ૃત્ ુ પામશે ન હ. માથાર્, ું ું એવો વ ાસ કરે
છે?”

27 માથાર્એ ઉ ર આપ્યો, “હા, પ્ર .ુ મને વ ાસ છે કે ું
ખ્રસ્ત છે, દેવનો દ કરો છે. ું જે જગતમાં આવનાર તે જ છે.”

ઈ ુ રડે છે
28 માથાર્એ આ બાબત કહ પછ તેની બહેન મ રયમ પાસે

પાછ ગઈ. માથાર્એ એકલી મ રયમ સાથે વાત કર . માથાર્એ
ક ું, “ ુરુજી (ઈ ુ) અહ છે. તે તને બોલાવે છે.” 29 ારે
મ રયમે આ સાંભ ુ, તે ઊભી થઈ અને ઝડપથી ઈ ુ પાસે
ગઈ. 30 ઈ ુ હજુ ગામમાં આ ો ન હતો. તે હજુ માથાર્
તેને ાં મળ તે જગ્યાએ હતો. 31 યહૂ દઓ મ રયમ સાથે
ઘરમાં હતા. તેઓ તેને દલાસો આપતા હતા. તેઓએ જો ું કે
મ રયમ ઉતાવળથી ઊભી થઈને બહાર ગઈ. તેઓએ ધા ુ કે
તે લાજરસની કબર તરફ જાય છે. તેઓએ વચા ુર્ કે તે ત્યાં
વલાપ કરવા જાય છે. તેથી તેઓ તેને અ ુસયાર્. 32 મ રયમ
ઈ ુ જે જગ્યાએ હતો ત્યાં ગઈ. ારે તેણે ઈ ુને જોયો. તે
તેના પગે પડ . મ રયમે ક ું, “પ્ર ુ, જો ું અહ હોત તો મારો
ભાઈ મરત ન હ.”

33 ઈ ુએ જો ું કે મ રયમ રડતી હતી. ઈ ુએ તે પણ જો ું કે
યહૂ દઓ તેની સાથે આ ા હતા. તેઓ પણ રડતા હતા. ઈ ુ ું
હૃદય ઘણું દઃુખી થ ું અને તે ઘણો ાકુળ હતો. 34 ઈ ુએ
ૂછ ું, “તમે તેને (લાજરસ) ાં ૂ ો છે?”
તેઓ કહે છે, “પ્ર ુ આવીને જો.”
35 ઈ ુ રડ્યો.
36 અને યહૂ દઓએ ક ું, “જુઓ! ઈ ુ લાજરસ પર પ્રેમ

રાખતો હતો!”
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37 પણ કેટલાક યહૂ દઓએ ક ું, “ઈ ુએ આંધળા માણસની
આંખો સાજી કર છે. ઈ ુમાં ું લાજરસ ન મરે એ ું પણ
કરવાની શ ક્ત ન હતી?”

ઈ ુ લાજરસને ફર થી સજીવન કરે છે
38 ફર થી ઈ ુને તેના હૃદયમાં ઘણું દઃુખ થ ુ.ં

ાં લાજરસ હતો તે કબર પાસે ઈ ુ આ ો. તે કબર
એક ુફા હતી. તેના પ્રવેશદ્વારને મોટા પથ્થર વડે ઢાંકે ું હ ું.
39 ઈ ુએ ક ું, “આ પથ્થરને દૂર કરો.”
માથાર્એ ક ું, “પણ પ્ર ,ુ લાજરસને મર ગયાને હજુ ચાર

દવસ થયા છે. ત્યાં દગુધ હશ.ે” માથાર્ ૃત્ ુ પામનાર માણસ
(લાજરસ)ની બહેન હતી.

40 પછ ઈ ુએ માથાર્ને ક ું, “યાદ કર મેં તને ું ક ું હ ું?”
મેં ક ું, “જો ું વ ાસ કરશે તો પછ ું દેવનો મ હમા જોઈ
શકશે.”

41 તેથી તેઓએ પ્રવેશદ્વાર પરથી પથ્થર હઠા ો. પછ ઈ ુએ
ઊંચે જો ું અને ક ુ,ં “ પતા, હુ તારો આભાર મા ું છુ. કારણ
કે તેં મને સાંભ ો. 42 હુ જાણું છુ કે ુ મને હમેશા સાંભળે
છે. પર ુ મેં આ ક ું કારણ કે અહ માર આજુબાજુ લોકો છે.
હુ ઈચ્છુ છુ કે તેઓ વ ાસ કરે કે તેં મને મોકલ્યો છે.”

43 ઈ ુએ આમ ક ા પછ મોટા સાદે પોકાર કય , “લાજરસ
બહાર આવ!” 44 તે ૃત્ ુ પામેલ માણસ (લાજરસ) બહાર
આ ો. તેના હાથ અને પગ ૂગડાંના ટૂકડાઓથી વીંટળાયેલા
હતા. તેનો ચહેરો રૂમાલથી ઢાંકેલો હતો.
ઈ ુએ લોકોને ક ું, “તેના પરથી ૂગડાંના ટૂકડા લઈ લો અને

તેને જવા દો.”

ઈ ુને માર નાખવાની યહૂ દ આગેવાનોની યોજના
(માથ્થી 26:1-5; માક 14:1-2; ૂક 22:1-2)
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45 ત્યાં ઘણા યહૂ દઓ મ રયમની ુલાકાતે આ ા હતા. આ
યહૂ દઓએ ઈ ુએ જે ક ુર્ તે જો ું અને આ યહૂ દઓમાંના
ઘણાએ ઈ ુમાં વ ાસ કય . 46 પર ુ કેટલાક યહૂ દઓ
ફરોશીઓ પાસે ગયા. તેઓએ ઈ ુએ જે ક ુર્ તે ફરોશીઓને
ક ું. 47 પછ ુ યાજકો અને ફરોશીઓએ યહૂ દઓની સભા
બોલાવી. તેઓએ ક ું, “આપણે ું કર ું જોઈએ? આ માણસ
(ઈ )ુ ઘણા ચમત્કારો કરે છે. 48 જો આપણે તેને આ ચમત્કારો
કરવા ું ચા ુ રાખવા દઈ ુ,ં તો બધા લોકો તેનામાં વ ાસ કરશે.
પછ રોમનો આવશે અને આપણા મં દર અને રા ને લઈ લેશે.”

49 ત્યાં કાયાફા નામનો એક માણસ હતો. તે વરસે તે પ્ર ુખ
યાજક હતો. કાયાફાએ ક ું, “તમે લોકો ક ું જાણતા નથી!
50 લોકોના માટે એક માણસ ું મર ું તે આખા રા નો વનાશ
થાય વે કરતાં વધારે સારુ છે. પર ુ તમને આનો ાલ આવતો
નથી.”

51 કાયાફાએ આ વષે તેની જાતે આનો વચાર કય ન હ. તે
વરસનો તે ુ યાજક હતો. તેથી તેણે ખરેખર ભ વષ્ય ક ું
હ ું કે ઈ ુ યહૂ દઓના રા માટે ૃત્ ુ પામશે. 52 હા, ઈ ુ
યહૂ દ રા ના લોકો માટે મરશ.ે પર ુ ઈ ુ દેવનાં બીજા બાળકો
જે આખા જગતમાં વખરાયેલા છે તેમનાં માટે પણ ૃત્ ુ પામશ.ે
તે બધાઓને ભેગા કરવા અને તે લોકોને એક બનાવવા માટે તે
ૃત્ ુ પામશ.ે
53 તે દવસે યહૂ દ આગેવાનોએ ઈ ુને માર નાખવાની યોજના

કરવા ું શરુ ક ુર્. 54 તેથી ઈ ુએ યહૂ દઓમાં આજુબાજુ જાહેરમાં
ફરવા ું બંધ ક ુર્. ઈ ુએ યરૂશાલેમ છો ું અને રણની નજીકની
જગ્યાએ ગયો. ઈ ુ એફ્રાઈમ નામના શહેરમાં ગયો. ઈ ુ ત્યાં
તેના શષ્યો સાથે ર ો.

55 યહૂ દઓના પાસ્ખાપવર્નો લગભગ તે સમય હતો. તે
દેશમાંથી ઘણા લોકો પાસ્ખાપવર્ પહેલા યરૂશાલેમ ગયા. તેઓ
પાસ્ખાપવર્ પહેલા પોતાને ુદ્ધ કરવા માટે ખાસ વસ્ ુઓ કરવા
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ગયા હતા. 56 લોકો ઈ ુની શોધ કર ર ા હતા. તેઓ મં દરમાં
ઊભા રહ ને એકબીજાને ૂછતા હતા, “ ું તે (ઈ ુ) ઉત્સવમાં
આવે છે? તમે ું ધારો છો?” 57 પર ુ ુ યાજકો અને
ફરોશીઓએ ઈ ુ વષે ખાસ હુકમ આપ્યો હતો. તેઓએ ક ું,
કે જો કોઈ ક્ત ઈ ુ ાં છે તે જાણે તો તે માણસે તેઓને
જણાવ ું જોઈએ. પછ ુ યાજકો અને ફરોશીઓ ઈ ુને
પકડ શકે.

12
બેથ નયામાં ઈ ુ તેના મત્રો સાથે
(માથ્થી 26:6-13; માક 14:3-9)

1 પાસ્ખાપવર્ના છ દવસો અગાઉ, ઈ ુ બેથ નયા ગયો.
લાજરસ ાં રહેતો હતો તે ગામ બેથ નયા હ ું. (લાજરસ એ
માણસ હતો જનેે ઈ ુએ ૃત્ ુમાંથી ઉઠાડ્યો હતો.) 2 તેઓએ
ઈ ુ માટે બેથ નયામાં ભોજન રા ું હ ુ.ં માથાર્એ ભોજન પીરસ્ ુ.ં
તે લોકોમાં લાજરસ હતો જે ઈ ુ સાથે જમતો હતો. 3 તે સમયે
મ રયમે ઘણું કમતી જટામાંસી ું એક શેર અ ર આણ્ ુ.ં મ રયમે
તે અ ર ઈ ુના પગ પર લગા ુ.ં પછ તેણે તેના પગ તેના વાળ
વડે ૂછયા. અને અ રની મીઠ ુગંધથી આ ું ઘર ભરાઈ ગ ુ.ં

4 યહૂદા ઈશ્ક રયોત ત્યાં હતો. યહૂદા ઈ ુના શષ્યોમાંનો એક
હતો. (તે એક કે જે પાછળથી ઈ ુની વરૂદ્ધ થનાર હતો.)
મ રયમે જે ક ુર્ તે યહૂદાને ગમ્ ું ન હ. તેથી તેણે ક ું, 5 “તે
અ રની કમત ચાંદ ના 300 સ ા હતી. તે વેચી શકા ું હોત
અને પૈસા ગર બ લોકોને આપી શ ા હોત.” 6 પણ યહૂદા
ખરેખર ગર બ લોકો વષે ચતા કરતો ન હતો. યહૂદાએ આ
ક ું કારણ કે તે એક ચોર હતો. યહૂદા જે શષ્યોના સ ૂહ માટે
પૈસાની પેટ રાખતો હતો અને તે વારવાર પેટ માંથી પૈસા ચોરતો
હતો.
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7 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “તેને રોકશો ન હ. આજના દવસ
માટે તેણીના માટે આ અ ર બચાવ ું યોગ્ય હ ુ.ં આ દવસ
મારા માટે દફનની તૈયાર નો હતો. 8 ગર બ લોકો હમેશા તમાર
સાથે હશે પણ હુ હમેશા તમાર સાથે નથી.”

લાજરસ વરૂદ્ધ યોજન
9 યહૂ દઓમાંના ઘણાએ સાંભ ું કે ઈ ુ બેથ નયામાં હતો.

તેથી તેઓ ઈ ુને જોવા ત્યાં ગયા. તેઓ ત્યાં લાજરસને જોવા
પણ ગયા. ઈ ુએ ૃત્ ુમાંથી ઊભા કરેલામાંનો એક લાજરસ
હતો. 10 તેથી તે ુ યાજકોએ લાજરસને માર નાખવા માટે
પણ યોજના કર . 11 લાજરસને કારણે ઘણા યહૂ દઓ તેમના
આગેવાનોને છોડતા હતા અને ઈ ુમાં વ ાસ કરતા હતા. તે જ
કારણે યહૂ દ આગેવાનો પણ માર નાખવા ઈચ્છતા હતા.

ઈ ુનો યરૂશાલેમમાં પ્રવેશ
(માથ્થી 21:1-11; માક 11:1-11; ૂક 19:28-40)

12 બીજે દવસે યરૂશાલેમમાં લોકોએ સાંભ ું કે ઈ ુ ત્યાં
આવતો હતો. ત્યાં ઘણા લોકો હતા જે પાસ્ખાપવર્માં આ ા
હતા. 13 તે લોકોએ ખજૂર ના ૃક્ષોની ડાળ ઓ લીધી અને ઈ ુને
મળવા બહાર ગયા. લોકોએ પોકાર કયાર્,

“ ‘હોસા ા!’
‘જે પ્ર ુના નામે આવે છે, તેને ધન્ય છે!’ ગીતશા
118:25-26

ઈઝરાએલનો રાજા આવે છે તેને ધન્ય છે!”
14 ઈ ુને એક ગધેડાનો વછેરો મ ો અને તેના પર તે બેઠો.

શા લેખ કહે છે તે ું આ હ :ુ

15 “ સયોન* ની દ કર , બી મા!
* 12:15: સયોન અક્ષરશ: “ સયોનની દ કર ,” અથાર્ત યરૂશાલેમ.
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જો! તારો રાજા આવે છે.
તે ગધેડાના વછેરા પર બેસીને આવે છે.” ઝખાયાર્ 9:9

16 ઈ ુના શષ્યો તે સમયે જે બન ું હ ું તે સમજી શ ા
ન હ. પર ુ ઈ ુ મ હમાવાન થયો, તેઓ સમ ા કે આ બાબતો
તેના વષે લખેલી હતી. પછ તે શષ્યોને યાદ આ ું કે લોકોએ
તે બ ું તેને માટે ક ુર્ હ ુ.ં

17 ત્યાં ઈ ુ સાથે ઘણા લોકો હતા ારે તેણે લાજરસને
ૃત્ ુમાંથી ઊઠાડ્યો અને તેને કબરમાંથી બહાર આવવા ક ું.

હવે પેલા લોકોએ ઈ ુએ જે ક ુર્ તેના વષે બીજા લોકોને ક ું.
18 ઘણા લોકો ઈ ુને મળવા બહાર ગયા, કારણ કે તેઓએ
સાંભ ું કે ઈ ુએ આ ચમત્કાર કય . 19 તેથી તે ફરોશીઓએ
એકબીજાને ક ું, “જુઓ! નોંઘ કરો તમે કશામાં સફળતા પ્રાપ્ત
કર નથી. આ ું જગત તેને અ ુસરે છે!”

ઈ ુ જીવન અને ૃત્ ુ વષે વાત કરે છે
20 ત્યાં કેટલાક ગ્રીક લોકો પણ હતા. પાસ્ખાપવર્માં જે લોકો

યરૂશાલેમથી આવેલા હતા તે ભજન કરવા ગયા. 21 આ ગ્રીક
લોકો ફ લપ પાસે ગયા. ( ફ લપ ગાલીલના બેથસૈદાનો હતો.)
ગ્રીક લોકોએ ક ું, “સાહેબ, અમાર ઈચ્છા ઈ ુને મળવાની છે.”
22 ફ લપે આવીને આ ન્દ્રયાને ક ું. પછ આ ન્દ્રયા અને ફ લપ
ગયા અને ઈ ુને ક ું.

23 ઈ ુએ તેઓને ક ું, “માણસના દ કરાને મ હમાવાન થવાનો
સમય આ ો છે. 24 હુ તમને સત્ય કહુ છુ એક ઘઉંનો દાણો
જમીન પર પડે છે અને મર જાય છે. પછ તે ઊગે છે અને
ઘણા બીજ બનાવે છે. પણ જો તે કદ મર ન હ જાય, તો પછ
તે ફક્ત એક સાદો દાણો જ રહેશે. 25 જે ક્ત તેના પોતાના
જીવ પર પ્રી ત કરે છે તે જીવન ુમાવે છે. પર ુ જે ક્ત આ
દુ નયામાં પોતાના જીવને ધ ારે છે તે જીવન ને ટકાવે છે. તેને
અનંતજીવન પ્રાપ્ત થશ.ે 26 જે ક્ત માર સેવા કરે છે તેણે
મને અ ુસર ું જોઈએ. પછ મારો સેવક હુ ાં ાં હોઈશ
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ત્યાં તે પણ માર સાથે હશે. મારા પતા જે લોકો માર સેવા
કરે છે તેઓને સન્માન આપશે.

ઈ ુ તેના ૃત્ ુ વષે વાત કરે છે
27 “હવે હુ ઘણો ાકુળ થયો છુ. મારે ું કહે ું જોઈએ?

મારે એમ કહે ું, ‘ પતા, મને આ વપ ના સમયમાંથી બચાવ?’
ના! હુ આ વખતે આના માટે જ આ ો છુ તેથી મારે દ:ુખ
સહે ું જોઈએ. 28 પતા, તારા નામનો મ હમા થાઓ!”
પછ થી એક વાણી આકાશમાંથી આવી, “મેં તેના નામનો મ હમા

કય છે. હુ ફર થી તે કર શ.”
29 ત્યાં ઊભેલા લોકોએ તે વાણી સાંભળ . પેલા લોકોએ

ક ું, તે ગજના હતી.
પણ બીજા લોકોએ ક ું, “એક દૂતે ઈ ુ સાથે વાત કર !”
30 ઈ ુએ લોકોને ક ું, “તે વાણી તમારા માટે હતી મારા માટે

ન હ. 31 હવે જગતનો ન્યાય કરવાનો સમય છે. હવે આ
જગતનો શાસક (શેતાન) બહાર ફેંકાઇ જશે. 32 મને ૃથ્વી પરથી
ઊંચો કરવામાં આવશે અને ારે આ બનશે ત્યારે હુ બધા
લોકોને માર તરફ ખેંચીશ.” 33 ઈ ુએ પોતા ું ૃત્ ુ કેવી ર તે
થશે તે દશાર્વવા આ ક ું.

34 લોકોએ ક ું, “પર ુ આપણો નયમ કહે છે કે ખ્રસ્ત
સદાકાળ જીવશે. તેથી ું શા માટે કહે છે કે, ‘માણસના દ કરાને
ઊંચો કરાવવો જોઈએ?’ આ માણસનો દ કરો કોણ છે?”

35 પછ ઈ ુએ ક ું, “ફક્ત થોડા વ ુ સમય માટે તમાર
સાથે પ્રકાશ રહેશે. ાં ુધી તમાર સાથે પ્રકાશ છે ત્યાં ુધી
પ્રકાશમાં ચાલો, તો પછ અંધકાર (પાપ) તમને પકડશે ન હ. જે

ક્ત અંધકારમાં ચાલે છે તે જાણતી નથી કે તે ાં જાય છે.
36 તેથી ાં ુધી તમાર પાસે પ્રકાશ હોય ત્યાં ુધી તમારો
વ ાસ પ્રકાશ પર રાખો. પછ તમે પ્રકાશના દ કરા બનશો.”

ારે ઈ ુએ આ વાતો કહેવા ું ૂણર્ ક ુર્ ત્યારે તે વદાય થયો.
ઈ ુ એવી જગ્યાએ ગયો ાં લોકો તેને શોધી શકે ન હ.
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યહૂ દઓએ ઈ ુમાં વ ાસ કરવાની ના પાડ
37 ઈ ુએ ઘણા ચમત્કારો કયાર્. લોકોએ આ બાબતો જોઈ.

પણ તેઓએ હજુ પણ તેનામાં વ ાસ કય ન હ. 38 તે સં ૂણર્
ર તે સમજાવવા યશાયા પ્રબોધકે ક ુ:ં

“પ્ર ,ુ અમે તેઓને જે ક ું છે તેને કોણે માન્ ું છે?
પ્ર ુની સ ા કોણે જોઈ છે?” યશાયા 53:1

39 આના કારણે જ લોકો વ ાસ કર શ ા ન હ. કારણ કે
યશાયાએ વળ ક ું હ ુ કે,

40 “દેવે લોકોને આંધળા બના ા.
દેવે તેમનાં મન જડ કયાર્ દેવે

આ ક ુર્ તેથી કર ને તેઓ પોતાની આંખોથી આ જોઈ શકે ન હ
અને તેમના મનથી સમજે ન હ. રખેને હુ તેઓને સાજા કરુ.”

યશાયા 6:10
41 યશાયાએ આ ક ું કારણ કે તેણે તેનો (ઈ ુનો) મ હમા જોયો.
તેથી યશાયા તેના (ઈ ુ) વષે બોલ્યો.

42 પર ુ ઘણા લોકોએ ઈ ુમાં વ ાસ ૂ ો. ઘ્◌ૅંણા યહૂ દ
આગેવાનોએ પણ ઈ ુમાં વ ાસ ૂ ો. પર ુ તેઓ ફરોશીઓથી
બીતા હતા. તેથી તેઓ જાહેરમાં કહ શકતા નહોતા કે તેઓએ
વ ાસ ૂ ો છે. તેઓને ભય હતો કે તેઓ તેમને કદાય
સભા ાનમાંથી કાઢ ૂકે. 43 આ માણસો દેવ તરફથી થતી
પ્રસંશા કરતાં માણસો તરફથી થતી પ્રસંશાને વધારે ચાહતા હતા.

ઈ ુનો બોધ લોકોનો ન્યાય કરશે
44 પછ ઈ ુએ મોટા સાદે ક ું, “જે ક્ત મારામાં વ ાસ

કરે છે તેણે ખરેખર જણેે (દેવ)ે મને મોકલ્યો છે તેનામાં પણ
વ ાસ કરે છે. 45 જે ક્ત મને જુએ છે તે ખરેખર જણેે મને
મોકલ્યો છે તેને જુએ છે. 46 હુ પ્રકાશ છુ અને હુ આ જગતમાં
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આ ો છુ. હુ આ ો છુ જથેી કર ને પ્રત્યેક ક્ત જે મારામાં
વ ાસ કરે છે તે અંધકારમાં રહે ન હ.
47 “હુ જગતમાં લોકોનો ન્યાય કરવા આ ો નથી. હુ જગતના

લોકોને બચાવવા માટે આ ો છુ. તેથી જે લોકો માર વાતોને
સાંભળે છે પણ પાલન કરતા નથી તેનો ન્યાય જે કરે છે તે હુ
નથી. 48 જે ક્ત મારામાં વ ાસ કરવાની ના પાડે છે જે કહુ
છુ તેનો સ્વીકાર કરતાં નથી તેનો ન્યાય કરનાર એક છે. જે વાત
મેં કહ છે તે જ છેલ્લે દવસે તે ક્તનો ન્યાય કરશે. 49 શા
માટે? કારણ કે આ વાતો માર પોતાની નથી. પતાએ જણેે
મને મોકલ્યો છે તેણે ું કહે ું અને ું શીખવ ું તે મને ક ું છે.
50 પતા જે આજ્ઞા કરે છે તેમાંથી અનંતજીવન આવે છે તે હુ
જાણું છુ, તેથી હુ જે કઈ કહુ છુ તે પતાએ મને ક ું છે તે જ
હુ કહુ છુ.”

13
પ્ર ુ ઈ ુ તેના શષ્યોના પગ ૂએ છે

1 યહૂ દઓના પાસ્ખાપવર્નો લગભગ સમય હતો. ઈ ુએ જાણ્ ું
કે આ જગત છોડવાનો તેના માટેનો સમય હતો. હવે તે સમય
ઈ ુ માટે પતા પાસે પાછા જવાનો હતો. ઈ ુએ હમેશા જગતમાં
જે તેના હતા તે લોકોને પ્રેમ કરતો હતો. તેનો પ્રેમ સં ૂણર્ શ્રે
હતો. હવે ઈ ુનો તેનો પ્રેમ તેઓને બતાવવાનો સમય હતો.

2 ઈ ુ અને તેના શષ્યો સાંજના ભોજનમાં સાથે હતા. શેતાને
અગાઉથી યહૂદા ઈશ્ક રયોતને ઈ ુની વરૂદ્ધ થવા સમજા ો હતો.
(યહૂદા સમોનનો દ કરો હતો.) 3 પતાએ ઈ ુને બધી વસ્ ુઓ
પરની સ ા સોંપી હતી. ઈ ુએ આ જાણ્ ું. ઈ ુએ તે પણ
જાણ્ ું કે તે દેવ પાસેથી આ ો છે. અને એમ પણ જાણ્ ું કે
હવે તે દેવ પાસે પાછો જતો હતો. 4 યારે તેઓ જમતા હતા,
ઈ ુએ ઊભા થઈને પોતાનો ઝભ્ભો ઉતાર ના ો. ઈ ુએ રુમાલ
લીધો અને તેને પોતાની કમરે બાંધ્યો. 5 પછ ઈ ુએ વાસણમાં
પાણી રે ું. તેણે શષ્યોના પગ ધોવાની શરુઆત કર . તેણે
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રુમાલ વડે તેમના પગ ૂછયા. જે રુમાલ તેની કમરે વીંટાળેલો
હતો.

6 ઈ ુ સમોન પતર પાસે આ ો. પર ુ પતરે ઈ ુને ક ું,
“પ્ર ,ુ તારે મારા પગ ધોવા જોઈએ ન હ.”

7 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હમણા હુ ું કરુ છુ તે ું જાણતો
નથી. પર ુ પાછળથી ું સમજી શક શ.”

8 પતરે ક ું, “ના! હુ કદા પ મારા પગ ધોવા દઈશ ન હ.”
ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “જો હુ તારા પગ ન હ ધોઉ, તો પછ
ું મારા લોકોમાંનો એક થશે ન હ.”
9 સમોન પતરે ક ું, “પ્ર ,ુ મારા પગ ધોયા પછ ું મારા

હાથ અને મારુ મા ું પણ ધો!”
10 ઈ ુએ ક ુ,ં “ ક્તના સ્નાન કયાર્ પછ તે ું આ ું શર ર

ચોખ્ ું થાય છે. તેને ફક્ત તેના પગ ધોવાની જ જરુર છે.
અને તમે માણસો ચોખ્ખા છો, પર ુ તમારામાંના બધા ન હ.”
11 ઈ ુએ જાણ્ ું કે, કોણ તેની વરૂદ્ધ થશે. તે જ કારણે ઈ ુએ
ક ું, “તમારામાંથી દરેક ચોખ્ખા નથી.”

12 ઈ ુએ તેમના પગ ધોવા ું ૂરુ ક ુર્. પછ તેણે પોતાનાં
કપડાં પહેયાર્ અને ફર થી મેજ પર બેઠો. ઈ ુએ ૂછ ું, “તમે
સમજો છો મેં તમારા માટે ું ક ુ? 13 તમે મને ુરુ તથા પ્ર ુ
કહો છો. એ ખરુ છે, કારણ કે હુ એ જ છુ. 14 હુ જ તમારો
‘ ુરુ’ અને ‘પ્ર ુ’ છુ. પણ મેં તમારા પગ સેવકની જમે ધોયા.
તેથી તમારે પણ એકબીજાના પગ ધોવા જોઈએ. 15 મેં તમારા
માટે એક ન ૂના તર કે આ ક ુર્. તેથી મેં તમારા માટે જે ક ુર્
તે ું તમારે એકબીજા માટે કર ું જોઈએ. 16 હુ તમને સત્ય કહુ
છુ. એક સેવક તેના ધણી કરતાં મોટો નથી. અને જે ક્તને
કઈક કરવા મોકલાયેલો છે તે પોતાના મોકલનાર કરતાં મોટો નથી.
17 જો તમે આ વાતો જાણો અને તેઓને પાળો તો તમે ુખી
થશો.
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18 “હુ તમારા બધા વષે બોલતો નથી. જઓેને મેં પસંદ કયાર્
છે તેઓને હુ જાણું છુ. પર ુ શા લેખમાં જે ક ું છે તે થ ું
જોઈએ. ‘જે માણસ મારા ભોજનમાં ભાગીદાર બન્યો છે તે
માર વરૂદ્ધ થયો છે.’ 19 હુ તમને તે બનતા પહેલા આ કહુ
છુ. જથેી ારે એ બને, ત્યારે તમે વ ાસ કરો કે હુ તે છુ.
20 હુ તમને સત્ય કહુ છુ. જે કોઈને હુ મોક ું છુ તેનો સ્વીકાર
જે કરે છે તે મારો સ્વીકાર કરે છે અને જે મારો સ્વીકાર કરે છે
તે મારા મોકલનારનો પણ સ્વીકાર કરે છે.”

ઈ ુ કહે છે કોણ તેની વરૂદ્ધ થશે
(માથ્થી 26:20-25; માક 14:17-21; ૂક 22:21-23)

21 ઈ ુએ આ વાતો ક ા પછ તેણે ભારે ાકુળતા અ ુભવી.
ઈ ુએ જાહેરમાં ક ુ,ં “હુ તમને સત્ય કહુ છુ. તમારામાંનો એક
માર વરૂદ્ધ થશે.”

22 ઈ ુના બધા શષ્યો એકબીજા સામે જોવા લાગ્યા. ઈ ુ
જનેા વષે વાત કરતો હતો, તે ક્ત કોણ હતી તે તેઓ
સમજી શ ા ન હ. 23 શષ્યોમાંનો એક ઈ ુની બાજુમાં છાતીને
અઢેલીને બેઠો હતો. ઈ ુ જનેે પ્રેમ કરતો હતો તે આ શષ્ય
હતો. 24 સમોન પતરે આ શષ્યને ઈશારો કર ને ઈ ુને ૂછ ું
કે જનેા વષે વાત કરતો હતો તે ક્ત કોણ હતી.

25 તે શષ્ય ઈ ુની છાતીને અઢેલીને બેઠો હતો અને ૂછ ું,
“પ્ર ,ુ તે કોણ છે જે તાર વરૂદ્ધ થશે?”

26 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હુ આ રોટલી થાળ માં બોળ શ. હુ
જે માણસને તે આપીશ તે માણસ માર વરૂદ્ધ થશે.” તેથી ઈ ુએ
રોટલીનો ટુકડો લીધો. તેણે તે બો ો ને યહૂદા ઈશ્ક રયોત જે
સમોનનો દ કરો છે તેને આપ્યો. 27 ારે યહૂદાએ ટુકડો લીધો,
શેતાન તેનામાં પ્રવેશ્યો. ઈ ુએ યહૂદાને ક ું, “ ું જે બાબત કરે,
તે જલ્દ થી કર!” 28 મેજ પાસેનો કોઈપણ માણસ સમજયો
ન હ કે શા માટે ઈ ુએ યહૂદાને આમ ક ું. 29 યહૂદા સ ૂહ
માટે પૈસાની પેટ રાખનાર માણસ હતો. તેથી કેટલાક શષ્યોએ
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વચા ુર્ કે યહૂદા જઈને કેટલીક જરુર વસ્ ુઓ પવર્ માટે ખર દે
એ ું ઈ ુ સમજતો હતો. અથવા તેઓએ વચા ુર્ કે ઈ ુ ઈચ્છતો
હતો કે યહૂદા ગર બ લોકોને જઈને કઈક આપ.ે

30 ઈ ુએ આપેલી રોટલી યહૂદાએ સ્વીકાર પછ યહૂદા બહાર
ગયો. તે રાત હતી.

ઈ ુ તેના ૃત્ ુ વષે વાત કરે છે
31 ારે યહૂદા બહાર ગયો, ઈ ુએ ક ું, “હવે માણસના

દ કરાએ તેનો મ હમા પ્રાપ્ત કય છે અને માણસના દ કરા દ્વારા
દેવ મ હમા પ્રાપ્ત કરશ.ે 32 જો દેવ તેના મારફત મ હમા પ્રાપ્ત કરે
છે પછ દેવ પોતાના મારફત માણસના દ કરાને મ હમા આપશે.”

33 ઈ ુએ ક ું, “મારા બાળકો, હવે હુ ફક્ત થોડા સમય માટે
તમાર સાથે હોઈશ. તમે મને શોધશો અને મેં જે યહૂ દઓને
ક ું તે હવે હુ તમને ક ું છુ. ાં હુ જઈ ર ો છુ ત્યાં તમે
આવી શકશો ન હ.

34 “હુ તમને નવી આજ્ઞા આ ું છુ કે એકબીજાને પ્રેમ કરો.
જે ર તે મેં તમને પ્રેમ કય છે તેમ તમે એકબીજા પર પ્રેમ રાખો.
35 જો તમે એકબીજા પર પ્રેમ રાખશો તો બધા લોકો જાણશે કે
તમે મારા શષ્યો છો.”

ઈ ુ કહે છે કે પતર તેનો નકાર કરશે
(માથ્થી 26:31-35; માક 14:27-31; ૂક 22:31-34)

36 સમોન પતરે ઈ ુને ૂછ ું, “પ્ર ુ, ું ાં જાય છે?”
ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હુ ાં જાઉં છુ ત્યાં હવે ું માર

પાછળ આવી શક શ ન હ, પણ ું પાછળથી અ ુસર શ.”
37 પતરે ૂછ ું, “પ્ર ,ુ હવે હુ શા માટે તાર પાછળ આવી

શકુ ન હ? હુ તારા માટે મરવા પણ તૈયાર છુ.”
38 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “ ું ું ખરેખર મારા માટે તારોં જીવ

આપીશ? હુ તને સા ું કહુ છુ. મરઘો બોલે તે પહેલા ું ત્રણ
વાર કહ શ કે ું મને ઓળખતો નથી.”
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14
ઈ ુ તેના શષ્યોને દલાસો આપે છે

1 ઈ ુએ ક ું, “તમારા હૃદયોને ાકુળ થવા ન દો. દેવમાં
વ ાસ રાખો અને મારામાં વ ાસ રાખો. 2 મારા પતાના ઘરમાં
ત્યાં ઘણાં ઓરડાઓ છે. જો તે સા ું ના હોત તો હુ તમને
આ કહેત ન હ. હુ તમારા માટે જગ્યાની તૈયાર કરવા જાઉં છુ.
3 ત્યાં જઈને તમારા માટે જગ્યાની તૈયાર કયાર્ બાદ, હુ પાછો
આવીશ. પછ હુ તમને માર સાથે લઈ જઈશ. તેથી કર ને હુ

ાં હોઈશ ત્યાં તમે પણ હશો. 4 હુ ાં જાઉ છુ તે જગ્યાનો
માગર્ તમે જાણો છો.”

5 થોમાએ ક ું, “પ્ર ુ, ું ાં જાય છે તે અમે જાણતાં નથી.
તેથી અમે તે માગર્ કેવી ર તે જાણી શક એ?”

6 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હુ માગર્ છુ. હુ સત્ય છુ અને જીવન
છુ. પતા પાસે જવાનો માગર્ ફક્ત મારા દ્વારા છે. 7 જો તમે મને
ખરેખર ઓળખતા હોત, તો પછ તમે મારા પતાને પણ જાણશો.
હવેથી તમે એને જાણશો. તમે તેને જોયો છે.”

8 ફ લપે ઈ ુને ક ું, “પ્ર ુ, અમને પતા બતાવ. અમારે જે
બ ું જોઈએ છે તે એ છે.”

9 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “ ફ લપ, ઘણા લાંબા સમય ુધી હુ
તાર સાથે છુ. તેથી તારે મને ઓળખવો જોઈએ. જે ક્તએ
મને જોયો છે તેણે મારા પતાને પણ જોયો છે. તેથી ું શા માટે
કહે છે, અમને પતા બતાવ? 10 ું તમે ખરેખર માનો છો કે
હુ પતામાં છુ અને પતા મારામાં છે? તમને મેં જે બધી વાતો
કહ છે તે મારામાંથી આવી નથી. પતા મારામાં રહે છે તે તે ું
પોતા ું કામ કરે છે. 11 મારામાં વ ાસ કરો ારે હુ કહુ કે
હુ પતામાં છુ અને પતા મારામાં છે. અથવા કામોને લીધે જ
મારામાં વ ાસ કરો.”

12 હુ તમને સત્ય કહુ છુ, જે ક્ત મારામાં વ ાસ કરે છે
તે મેં જે કામો કયાર્ છે તેવાં જ કરશે. હા! તે મેં કયાર્ છે તેનાં
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કરતાં વધારે મહાન કામો પણ કરશે. શા માટે? કારણ કે હુ
પતા પાસે જાઉં છુ. 13 અને જો તમે મારા નામે જે કઈ માગશો
તો હુ તમારા માટે તે કર શ. પછ દ કરા દ્વારા પતા મ હમાવાન
દશાર્વાશે. 14 જો તમે મારા નામે કઈ માર પાસે માગશો તો હુ
તે કર શ.

પ વત્ર આત્મા ું વચન
15 “જો તમે મારા પર પ્રેમ કરો છો, તો પછ હુ તમને જે

આજ્ઞાઓ કરુ તે ું પાલન કરશો. 16 હુ પતાને ૂછ શ, અને
તે મને બીજો સંબોધક* આપશે. તે તમને આ સંબોધક હમેશા
તમાર સાથે રહેવા માટે આપશે. 17 તે સંબોધક સત્યનો આત્મા†
છે. જગત તેનો સ્વીકાર કર શક ું નથી. શા માટે? કારણ
કે જગત તેને જો ું નથી કે તેને ઓળખ ું નથી. પણ તમે તેને
ઓળખો છો. તે તમાર સાથે રહે છે અને તે તમારામાં રહેશે.

18 “હુ માતા પતા વનાના બાળકોની જમે તમને બધાને એકલા
છોડ શ ન હ. હુ તમાર પાસે પાછો આવીશ. 19 ૂબ જ ટૂકા
સમયમાં જગતના લોકો મને વધારે વખત જોઈ શકશે ન હ. પણ
તમે મને જોઈ શકશો. તમે જીવશો કારણ કે હુ જી ું છુ. 20 તે
દવસે તમે જાણશો કે હુ પતામાં છુ. તમે જાણશો કે તમે
મારામાં છો અને હુ તમારામાં છુ. 21 જો કોઈ ક્ત માર
આજ્ઞાને જાણે છે અને તે આજ્ઞાઓ ું પાલન કરે છે. પછ તે
માણસ ખરેખર મને પ્રેમ કરે છે અને મારા પતા તે ક્તને પ્રેમ
કરે છે જે મને પ્રેમ કરે છે અને હુ તે માણસને પ્રેમ કર શ. હુ
માર જાતે તેને બતાવીશ.”

22 પછ યહૂદાએ (યહૂદા ઈશ્ક રયોત ન હ) ક ું, “પણ પ્ર ,ુ
ું શા માટે અમાર આગળ પ્રગટ થવાની યોજના કરે છે, પણ

જગત આગળ ન હ?”
* 14:16: સંબોધક અથવા “ દલાસો દેનાર,” પ વત્ર આત્મા. † 14:17: સત્યનો
આત્મા પ વત્ર આત્મા. દેવ ું સત્ય સમજાવવા ઈ ુના શષ્યોને સહાય કરવા ું કાયર્ કરે
છે. જુઓ યોહા. 16:13
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23 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “જો કોઈ ક્ત મને પ્રેમ કરે છે,
તો તે મારા વચન ું પાલન કરશે. મારા પતા તે ક્તને પ્રેમ
કરશે. મારા પતા અને હુ તે ક્ત પાસે આવી ું અને તેની
સાથે રહ ું. 24 પણ જે ક્ત મને પ્રેમ કરતો નથી. તે મારા
વચન ું પાલન કરતો નથી, આ વચન જે તમે સાંભળો છો તે
ખરેખર મારુ નથી. તે જણેે મને મોકલ્યો છે તે મારા પતા ું છે.

25 “મેં તમને આ બધા વચનો ક ા ારે હુ તમાર સાથે છુ.
26 પર ુ સંબોધક તમને બ ું જ શીખવશ.ે મેં જે બધી બાબતો
તમને કહ છે તે ું સ્મરણ સંબોધક કરાવશ.ે આ સંબોધક પ વત્ર
આત્મા છે જનેે પતા મારા નામે મોકલશ.ે

27 “હુ તમને શાં ત આપીને જાઉં છુ. હુ તમને આ ું છુ તે
માર પોતાની શાં ત છે. જગત આપે છે તેના કરતાં જુદ ર તે
હુ તમને શાં ત આપીશ. તેથી તમારા હૃદયોને ાકુળ થવા દેશો
ન હ. ડરશો ન હ. 28 તમે મને સાંભ ો, જો તમને ક ું છે કે,
‘હુ વદાય થાઉં છુ, પણ હુ તમાર પાસે પાછો આવીશ.’ જો
તમે મને પ્રેમ કરશો તો તમે ુખી થશો. હુ પાછો પતા પાસે
જાઉં છુ. શા માટે? કારણ કે હુ છુ તેના કરતાં પતા વધારે
મહાન છે. 29 મેં હમણાં તમને આમ ક ું તે બનતા પહેલા ક ું
છે. પછ ારે તે બનશ,ે ત્યારે તમે વ ાસ કરશો.

30 “હુ તમાર સાથે વધારે લાંબો સમય વાત કર શ ન હ.
જગતનો શાસક (શેતાન) આવે છે. તેને મારા પર અ ધકાર નથી.
31 પર ુ જગતે જાણ ું જોઈએ કે હુ પતાને પ્રેમ કરુ છુ. તેથી
પતાએ મને જે કરવા ક ું છે તે બરાબર કરુ છુ.
“આવો. આપણે આ જગ્યા છોડ ું.”

15
ઈ ુ એક દ્રાક્ષાવેલો છે

1 ઈ ુએ ક ું, “હુ ખરો દ્રાક્ષાવેલો છુ; મારો પતા માળ છે.
2 તે ફળ ન હ ઉગાડતી માર પ્રત્યેક ડાળ ઓ કાપી નાખે છે.
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અને જે ફળ ઉગાડે છે તેવી ડાળ ઓને વધારે ફળ આવે તે માટે
ુદ્ધ કરે છે. 3 મેં તમને જે વચનો ક ાં છે તેનાથી તમે હવે
ુદ્ધ થઈ ગયા છો. 4 તમે મારામાં છો અને હુ તમારામાં રહ શ.

કોઈ ડાળ એકલી ફળ આપી શકે ન હ. તે દ્રાક્ષાવેલામાં હોવી
જોઈએ. તમારુ માર સાથે તે ું જ છે. તમે એકલા ફળ આપી
શકો ન હ. તમારે મારામાં રહે ું જોઈએ.

5 “હુ દ્રાક્ષવેલો છુ અને તમે ડાળ ઓ છો. જો કોઈ ક્ત
મારામાં સતત રહે છે. તો હુ તે ક્તમાં રહુ છુ પછ તે ક્ત
વધારે ફળ આપે છે. પણ મારા વના તે ક્ત કઈ જ કર
શક્તી નથી. 6 જો કોઈ ક્ત મારામાં રહેતી નથી તો પછ તે
ડાળ ફેંક દેવા જવેી છે. તે ડાળ નાશ પામે છે. લોકો ુકાઈ
ગયેલી ડાળ ઓ ઉપાડ લે છે અને તેને અ માં નાખીને બાળ
નાખે છે. 7 મારામાં રહો, અને મારાં વચનમાં રહો. જો તમે તેને
અ ુસરવા ું ચા ુ રાખશો તો તમે તમાર જરૂર કોઈ પણ વસ્ ુ
માગી શકશો. અને તે તમને આપવામાં આવશ.ે 8 તમારે વધારે
ફળ આપવાં જોઈએ અને બતાવ ું જોઈએ કે તમે મારા શષ્યો
છો. આનાથી મારા પતાને મ હમા પ્રાપ્ત થાય છે.

9 “જે ર તે પતાએ મને પ્રેમ કય તેમ હુ તમને પ્રેમ કરુ છુ.
હવે મારા પ્રેમમાં રહો. 10 મેં મારા પતાની આજ્ઞા ું પાલન ક ુ
છે અને હુ તેના પ્રેમમાં ર ો છુ તે જ ર તે જો તમે માર આજ્ઞા ું
પાલન કરો છો તો તમે મારા પ્રેમમાં રહેશો. 11 મેં તમને આ
વચનો ક ાં છે જથેી મને જે આનંદ મળે છે તે જ આનંદ તમને
મળે. હુ ઈચ્છુ છુ કે તમારો આનંદ સં ૂણર્ થાય. 12 માર તમને
આ આજ્ઞા છે કે મેં તમને પ્રેમ કય છે તેવો પ્રેમ તમે એકબીજાને
કરો. 13 પોતાના મત્રને માટે જીવ આપીને જ ક્ત સૌથી શ્રે
પ્રેમ બતાવી શકે છે. 14 હુ તમને જે કહુ તે જો તમે કરો તો તમે
મારા મત્રો છો. 15 હવેથી હુ તમને સેવકો કહ શ ન હ કારણ કે
સેવક કદ જાણતો નથી કે તેનો મા લક ું કરે છે પણ હવે હુ
તમને મત્રો કહુ છુ કારણ કે મેં મારા પતા પાસે સાંભળે ું બ ું
જ તમને ક ું છે.
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16 “તમે મને પસંદ કય નથી; મેં તમને પસંદ કયાર્ છે. અને
મેં તમને ત્યાં જઈને ફળ આપવા ું કામ સોંપ્ ું છે. હુ ઈચ્છુ છુ
કે આ ફળ તમારા જીવનમાં ચા ુ રહે. પછ તમે મારા નામે જે
કઈ માગશો તે પતા તમને આપશ.ે 17 આ માર આજ્ઞા છે: તમે
એકબીજાને પ્રેમ કરો.

ઈ ુ તેના શષ્યોને ચેતવણી આપે છે
18 “જો જગત તમને ધ ારે છે તો, યાદ કરજો કે જગતે મને

પ્રથમ ધ ાય છે. 19 જો તમે જગતના હોત તો જગત તમારા
પર પોતાના લોકોની જમે પ્રેમ રાખત, પણ મે તમને જગતની
બહારથી પસંદ કયાર્ છે. તેથી તમે જગતના નથી. તેથી જગત
તમને ધ ારે છે.

20 “મેં તમને કહેલો પાઠ યાદ કરો: સેવક તેના મા લકથી મોટો
નથી. જો લોકોએ મારુ ખોટુ ક ુર્ હશે તો પછ તેઓ તમારુ
પણ ખોટુ કરશે. અને જો લોકો મારા વચન ું પાલન કરશે તો
પછ તેઓ તમાર આજ્ઞા ું પણ પાલન કરશ.ે 21 લોકો મારા
કારણે આ બ ું તમાર સાથે કરશે. તેઓ જણેે મને મોકલ્યો છે
તેને ઓળખતા નથી. 22 જો મેં જગતના લોકોને આવીને ક ું
ના હોત, તો પછ તેઓ પાપના દો ષત થાત ન હ. પણ હવે મેં
તેમને ક ું છે. તેથી તેઓનાં પાપ માટે હવે તેઓની પાસે બહા ું
નથી.

23 “જે ક્ત મને ધ ારે છે તે મારા પતાને પણ ધ ારે
છે. 24 તે લોકો વચ્ચે જે કામો મેં કયાર્ છે તે કામો આજપયત
કોઈએ કયાર્ નથી. જો મેં તે કામો ના કયાર્ હોત તો તેઓ પાપના
ુનેગાર ના થયા હોત. પર ુ તેઓએ આ કામો જોયા છે જે

મે કયાર્ છે અને છતાં તેઓ મને અને મારા પતાને ધ ારે છે.
25 પણ આ બન્ ું તેથી તેઓના નયમશા માં જે લ ું છે તે
સા ું ુરવાર થશ;ે ‘તેઓએ મારો વનાકારણે દ્વષે રા ો છે.’

26 “હુ પતા પાસેથી તમારા માટે સંબોધક મોકલીશ. તે
સંબોધક સત્યનો આત્મા છે જે પતા પાસેથી આવે છે. ારે
તે આવે છે, ત્યારે તે મારા વષે કહેશે. 27 અને તમે પણ લોકોને
મારા વષે કહેશો, કારણ કે તમે શરુઆતથી જ માર સાથે ર ા
છો.”
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16
1 “હુ તમને આ વચનો કહુ છુ તેથી તે લોકો તમારા

વ ાસનો નાશ કરવા શ ક્તમાન થશે ન હ. 2 લોકો તમને
તેમના સભા ાનોમાંથી હાંક કાઢશ.ે હા, એવો સમય આવે છે

ારે લોકો વચારશે કે તમને માર નાખવા તે દેવની સેવા છે.
3 લોકો આ કામ કરશે કારણ કે તેઓએ પતાને ઓળ ો નથી.
અને તેઓએ મને પણ ઓળ ો નથી. 4 મેં તમને હવે આ વચનો
ક ાં છે. તેથી ારે આ વસ્ ુઓ થવાનો સમય આવે ત્યારે મેં
તમને આપેલી ચેતવણી તમે યાદ કરશો.

પ વત્ર આત્મા ું કાયર્
“મેં તમને શરુઆતમાં આ વચનો ક ાં ન હતા કારણ કે ત્યારે

હુ તમાર સાથે હતો. 5 હવે હુ જણેે મને મોકલ્યો છે તેની પાસે
પાછો જાઉ છુ, પણ તમારામાંથી કોઈએ મને ૂછ ું ન હ, ‘ ું ાં
જાય છે?’ 6 તમારાં હૃદયો ાકુળતાથી ભરાયેલાં છે. કારણ કે
મેં તમને આ વચનો ક ાં છે. 7 પણ હુ તમને સત્ય કહુ છુ.
મારુ દૂર જ ું એ તમારા માટે સારુ છે. શા માટે? કારણ કે હુ

ારે દૂર જઈશ હુ તમારા માટે સંબોધક મોકલીશ. પણ જો હુ
દૂર ન હ જાઉં તો પછ સંબોધક આવશે ન હ.

8 “ ારે સંબોધક આવશે ત્યારે લોકોને આ બાબતો જવેી
કે પાપ વષે, ન્યાયીપણા વષે અને ન્યાય ુકવવા વષે જગતને
ખાતર કરાવશ.ે 9 સંબોધક ખાતર કરશે કે લોકો પાપી છે, કારણ
કે તેઓને મારામાં વ ાસ નથી. 10 તે તેઓને મારા ન્યાયીપણા
વષે ખાતર કરાવશ,ે કારણકે હવે હુ પતા પાસે જાઉં છુ. પછ
તમે મને જોશો ન હ. 11 અને સંબોધક જગતને ન્યાય વષે
ખાતર કરાવશ.ે કારણ કે ખરેખર આ જગતનો શાસક (શેતાન)
નો ન્યાય ુકવવામાં આ ો છે.

12 “હજી મારે તમને ઘણી વાતો કહેવાની છે. પણ હવે તમારા
માટે તે બ ું સ્વીકાર ું વધારે પડ ું છે. 13 પણ ારે સત્યનો
આત્મા આવશે ત્યારે તે તમને સવર્ સત્યમાં દોર જશે. સત્યનો
આત્મા તેના પોતાના વચનો બોલશે ન હ. તે ફક્ત જે સાંભળે
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છે તે જ બોલશ.ે તે જે થનાર છે તેના વષે કહેશે. 14 સત્યનો
આત્મા મને મ હમાવાન કરશ.ે કેવી ર ત?ે તે માર પાસેથી વાતો
મેળવશે અને તમને તે વાતો કહેશે. 15 પતા પાસે જે બ ું છે તે
મારુ છે. તેથી હુ કહુ છુ કે આત્મા માર પાસેથી મેળવશે અને
તમને તે કહેશે.

ઉદાસીનતા પ્રસ તામાં પ રવતર્ન પામશે
16 “ટૂક સમય પછ તમે મને જોઈ શકશો ન હ. પર ુ ફર થી

ટૂક સમય બાદ તમે મને જોઈ શકશો.”
17 કેટલાક શષ્યોએ એકબીજાને ક ું, “ ારે તે કહે છે ત્યારે

ઈ ુ ું સમજે છે, ‘ટૂક સમય પછ તમે મને જોઈ શકશો ન હ,
અને પછ ટૂક સમય પછ તમે મને ફર થી જોશો?’ અને તે
ું સમજે છે ારે તે કહે છે, ‘કારણ કે હુ પતા પાસે જાઉ

છુ?’ ” 18 શષ્યોએ ૂછ ું, “થોડા સમયનો તે ું અથર્ સમજે
છે? તે ું કહે છે તે અમે સમજી શકતા નથી.”

19 ઈ ુએ જાણ્ ું કે શષ્યો તેને આ વષે ૂછવા ઈચ્છતા હતા.
તેથી ઈ ુએ શષ્યોને ક ું, “ ારે હુ કહુ છુ તમે એકબીજાને
ૂછો છો હુ ું સમજુ છુ? થોડા સમય પછ તમે મને જોશો

ન હ અને પછ બીજા થોડા સમય પછ તમે મને ફર થી જોશો?”
20 હુ તમને સત્ય કહુ છુ. તમે રડશો અને ઉદાસ થશો, પણ
જગતને આનંદ થશે. તમે ઉદાસ થશો પર ુ તમાર ઉદાસીનતા
આનંદમાં ફેરવાઈ જશે.

21 “ ારે કોઈ ી બાળકને જન્મ આપે છે ત્યારે, તેને પીડા
થાય છે કારણ કે તેનો સમય આ ો છે. પણ ારે તેના
બાળકનો જન્મ થાય છે, તે પીડા ૂલી જાય છે. તે ૂલી જાય
છે કારણ કે બાળકનો જન્મ આ જગતમાં થયો હોવાથી તે ઘણી
પ્રસ હોય છે. 22 તમાર સાથે પણ એ ું જ છે. તમે હમણા
ઉદાસ છો. પણ હુ તમને ફર થી જોઈશ અને તમે પ્રસ થશો
અને કોઈ તમારો આનંદ છ નવી શકશે ન હ. 23 તે દવસે તમે
મને કઈ ૂછશો ન હ. હુ તમને સત્ય કહુ છુ. મારા નામે તમે જે
કઈ મારા પતા પાસેથી માગશો તે તમને આપશે. 24 તમે કદ
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પણ મારા નામે ક ું માગ્ ું નથી. માગો અને તમને પ્રાપ્ત થશ.ે
અને તમારો આનંદ સં ૂણર્ થશે.

જગત પર વજય
25 “મેં તમને આ વચનો અથર્ને છુપાવતા શ ોનો ઉપયોગ

કર ને કહ છે. પર ુ એવો સમય આવશે હુ તમને વચનો કહેવા
માટે તેના જવેા શ ોનો ઉપયોગ કર શ ન હ. હુ તમાર સાથે
પતા વષે સાદા શ ોમાં વાતો કર શ. 26 તે દવસે તમે મારા
નામે પતા પાસે જે કઈ માગશો. હુ કહુ છુ કે મારે તમારા માટે
પતાની પાસે કઈ માગવાની જરૂર પડશે ન હ. 27 ના! પતા પોતે
તમને પ્રેમ કરે છે. તે તમને પ્રેમ કરે છે કારણ કે તમે મને પ્રેમ
કય છે. અને તે તમને પ્રેમ કરે છે કારણ કે તમે વ ાસ કય
છે કે હુ દેવ પાસેથી આ ો છુ. 28 હુ પતા પાસેથી જગતમાં
આ ો છુ. હવે હુ જગત છોડ ને પતા પાસે પાછો જાઉ છુ.”

29 પછ ઈ ુના શષ્યોએ ક ું, “હવે ું અમને સ્પ કહે છે.
ું સમજવામાં ક ઠન પડે એવા શ પ્રયોગ કરતો નથી. 30 હવે

અમે જોઈ શક એ છ એ કે ું બ ું જાણે છે. ું ક્તને તે
ૂછે તે પહેલા તેનો ઉ ર આપે છે. તેથી અમને વ ાસ થાય

છે કે ું દેવ પાસેથી આ ો છે.”
31 ઈ ુએ ક ું, “તેથી ું હવે તમે વ ાસ કરો છો?

32 ધ્યાન ૂવર્ક મને સાંભળો. સમય આવે છે ારે તમે વેર વખેર
થઈ જશો. તે સમય હવે અહ છે. તમે મને છોડ જશો. હુ
એકલો પડ શ. પણ ખરેખર હુ એકલો ન હ હોઉ, કારણ કે પતા
માર સાથે છે.

33 “મેં તમને આ વચનો ક ાં છે જથેી કર ને તમને મારામાં શાં ત
મળે. આ દુ નયામાં તમને ુશ્કેલીઓ પડશે. પર ુ હમતવાન
બનો! મેં જગતને પરાજય આપ્યો છે!”

17
ઈ ુ તેના શષ્યો માટે પ્રાથર્ના કરે છે
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1 ઈ ુએ આ વાતો કહ ર ાં પછ તેણે આકાશ તરફ જો ુ.ં
ઈ ુએ પ્રાથર્ના કર , “ પતા, સમય આ ો છે. તારા દ કરાને
મ હમાવાન કર. જથેી દ કરો તને મ હમાવાન કરે. 2 તેં દ કરાને
સવર્ લોકો પર અ ધકાર આપ્યો છે. જથેી દ કરો તે બધા લોકોને
અનંતજીવન બક્ષે. જે તેં તેને આપ્ ું છે. 3 અને આ અનંતજીવન
છે કે માણસો તને ઓળખી શકે, ફક્ત ખરા દેવ, અને તે માણસો
ઈ ુ ખ્રસ્તને ઓળખી શકે. જનેે તેં મોકલ્યો છે. 4 તેં મને જે
કરવા ું સોંપ્ ું છે તે કામ મે ૂરુ ક ુર્ છે. મેં તેને ૃથ્વી પર
મ હમાવાન કય છે. 5 અને હવે, હે પતા, તાર સાથે મને
મ હમાવાન કર. જગતની શરુઆત થતાં પહેલાં તાર સાથે મારો
જે મ હમા હતો તે મને આપ.”

6 “તેં મને જગતમાંથી કેટલાક માણસો આપ્યા. મેં તેઓને ું
કોના જવેો છે તે બતા ું છે. તે માણસો તારા હતા. અને તેં મને
તેઓ આપ્યા છે. તેઓએ તારા ઉપદેશ ું પાલન ક ુર્ છે. 7 હવે
તેઓ જાણે છે કે તેં મને આપેલી દરેક વસ્ ુ તાર પાસેથી આવે
છે. 8 તેં મને જે વચનો આપ્યા છે તે મેં તેઓને આપ્યા. તેઓએ
તે વચનોને સ્વીકાયાર્. તેઓ જાણે છે કે હુ તાર પાસેથી આ ો
છુ અને તેઓને વ ાસ છે કે તેં મને મોકલ્યો છે. 9 હમણા હુ
તેઓને માટે પ્રાથર્ના કરુ છુ. હુ જગતના લોકો માટે પ્રાથર્ના કરતો
નથી. પણ તેં મને જે લોકો આપ્યાં છે તેઓને માટે હુ પ્રાથર્ના
કરુ છુ, કારણ કે તેઓ તારાં છે. 10 માર પાસે જે બધા છે
તે તારાં છે, અને તાર પાસે જે બધા છે તે મારાં છે, અને આ
માણસો મારો મ હમા લાવે છે.

11 “હવે હુ તાર પાસે આ ું છુ. હવે હુ આ જગતમાં રહ શ
ન હ. પણ આ માણસો હજુ પણ આ દુ નયામાં છે. પ વત્ર
પતા તેઓને સલામત રાખે છે. તારા નામના અ ધકારથી સલામત
રાખે છે (જે નામ તેં મને આપે ું છે.), તેથી તેઓ એક થશે,
જમે ું અને હુ એક છ એ. 12 ારે હુ તેઓની સાથે હતો, મેં
તેઓને સલામત રા ા.ં મેં તારા નામની સ ાથી તેઓને સલામત
રા ા-ંજે નામ તેં મને આપ્ ું છે. મેં તેઓ ું રક્ષણ ક ુર્ છે. અને
તેઓમાંનો માત્ર એક ખોવાયો હતો. જે માણસ પસંદ કરાયેલ ન
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હતો. તે ખોવાયો હતો. શા લેખમાં જે ક ું છે તે બની શકે.
13 “હુ હમણા તાર પાસે આ ું છુ. પણ હુ આ વસ્ ુઓ માટે

પ્રાથર્ના કરુ છુ ત્યારે પણ હુ હજુ જગતમાં છુ. હુ આ વસ્ ુઓ
કહુ છુ તેથી આ માણસો મારો આનંદ પ્રાપ્ત કર શકે. હુ ઈચ્છુ
છુ કે મારો બધો આનંદ તેઓની પાસે હોય. 14 તેઓને તારો
ઉપદેશ આપ્યો છે અને જગતે તેઓને તરસ્કાર કય છે, કારણ
કે તેઓ આ દુ નયાના નથી. જમે હુ આ દુ નયાનો નથી.

15 “હુ તને તેઓને આ દુ નયામાંથી બહાર લઈ જવા ું કહેતો
નથી. પણ હુ તને દુ પાપમાંથી (શેતાનથી) તેઓને સલામત
રાખવા ું કહુ છુ. 16 તેઓ આ જગતના નથી, તે જ ર તે હુ આ
જગતનો નથી. 17 તારા સત્ય દ્વારા તાર સેવા માટે તૈયાર કર.
તારુ વચન સત્ય છે. 18 મેં તેઓને જગતમાં મોકલ્યા છે. જે
ર તે તેં મને જગતમાં મોકલ્યો છે. 19 હુ માર જાતને સેવા માટે
તૈયાર કરુ છુ. હુ તેઓના માટે આ કરુ છુ. જથેી કર ને તેઓ
ખરેખર તાર સેવા માટે તૈયાર થઈ શકે.

20 “હુ આ માણસો માટે પ્રાથર્ના કરુ છુ. હુ પણ તે બધા
લોકો માટે પ્રાથર્ના કરુ છુ. આ બધા લોકોના વચનના કારણે
તેઓ મારામાં વ ાસ કરશે. 21 પતા, હુ પ્રાથર્ના કરુ છુ કે જે
બધા લોકો મારામાં વ ાસ કરે છે તેઓ એક બને. ું મારામાં
છે અને હુ તારામાં છુ. હુ પ્રાથર્ના કરુ છુ કે આ બધા લોકો
પણ આપણમાં એક થાય. તેથી જગત વ ાસ કરશે કે તેં મને
મોકલ્યો છે. 22 મેં આ લોકોને તેં મને જે મ હમા આપ્યો હતો
તે મેં આપ્યો જથેી આપણે જમે એક છ એ તે પ્રમાણે તેઓ
પણ એક થાય. 23 હુ તેઓમાં હોઈશ અને ું મારામાં હોઈશ.
તેથી તેઓ સં ૂણર્ ર તે એક થશ.ે પછ જગત જાણશે કે તેં મને
મોકલ્યો છે અને જગત જાણશે કે તેં આ લોકોને પ્રેમ કય હતો.
જમે તેં મને પ્રેમ કય હતો.

24 “ પતા, હુ ઈચ્છુ છુ કે હુ જે દરેક જગ્યાએ છુ ત્યાં તેં મને
જઓેને આપ્યાં છે તેઓ માર સાથે રહે. હુ ઈચ્છુ છુ કે તેઓ
મારો મ હમા જુએ. આ મ હમા તેં મને આપેલો છે. કારણ કે
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જગતની ઉત્પ થતાં પહેલા તેં મને પ્રેમ કય છે. 25 પતા, ું
એક જે ન્યાયી છે. જગત તને જાણ ું નથી. પણ હુ તને જાણું
છુ. અને આ લોકો જાણે છે કે તેં મને મોકલ્યો છે. 26 મેં
તેઓને બતા ું છે કે ું કોના જવેો છે. અને ફર થી હુ તેઓને
બતાવીશ ું કોના જવેો છે. પછ તેઓને એજ પ્રેમ મળશે જવેો
તને મારા માટે છે. અને હુ તેઓનામાં રહ શ.”

18
ઈ ુ પકડાય છે
(માથ્થી 26:47-56; માક 14:43-50; ૂક 22:47-53)

1 ારે ઈ ુએ પ્રાથર્ના ૂર કર , તે તેના શષ્યો સાથે વદાય
થયો. તેઓ કદ્રોન ખીણને પેલે પાર ગયા. બીજી બાજુએ ત્યાં
એક ઓલીવના ૃક્ષોની વાડ હતી. ઈ ુ અને તેના શષ્યો ત્યાં
ગયા.

2 યહૂદાએ જાણ્ ું આ જગ્યા ાં હતી, કારણ કે ઈ ુ તેના
શષ્યો સાથે વારવાર ત્યાં મળતા હતો. યહૂદા જે ઈ ુની વરૂદ્ધ
થયો હતો. 3 તેથી યહૂદા સૈ નકોના સ ૂહને બાગ તરફ દોર
ગયો. યહૂદા ુ યાજકો તથા ફરોશીઓ પાસેથી સપાઈઓને
લઈને આ ો. તેઓ મશાલો, ફાનસો અને શ ો લઈને આ ા
હતા.

4 ઈ ુ બ ું જ જાણતો હતો કે તે ું ું થવા ું હ ું. ઈ ુ
બહાર ગયો અને ૂછ ું, “તમે કોને શોધો છો?”

5 તે માણસોએ ઉ ર આપ્યો, “નાઝરેથના ઈ ુન.ે”
ઈ ુએ ક ું, “હુ ઈ ુ છુ.” (યહૂદા, જે એક ઈ ુની વરૂદ્ધ

થયો તે તેઓની સાથે ત્યાં ઊભો હતો.) 6 ારે ઈ ુએ ક ું,
“હુ ઈ ુ છુ.” ત્યારે માણસો પાછા પડ્યા અને જમીન પર પડ્યા.

7 ઈ ુએ તેઓને ફર થી ૂછ ું, “તમે કોની શોધ કરો છો?”
તે માણસોએ ક ું, “નાઝરેથના ઈ ુની.”
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8 ઈ ુએ ક ું, “મેં તમને ક ું કે, હુ ઈ ુ છુ, તેથી જો તમે
માર શોધ કરતાં હોય તો પછ આ બીજા માણસોને ુક્ત ર તે
જવા દો.” 9 આ બન્ ું તેથી ઈ ુએ અગાઉ ક ું હ ું તે સા ું
સા બત થશે. “તેં મને આપેલા માણસોમાંથી મેં કોઈને ુમા ો
નથી.”

10 સમોન પતર પાસે એક તલવાર હતી. તેણે તલવાર ખેંચીને
પ્ર ુખ યાજકના સેવકને માર ને તેનો જમણો કાન કાપી ના ો.
(સેવક ું નામ માલ્ખસ હ .ુ) 11 ઈ ુએ પતરને ક ું, “તાર
તલવાર પાછ મ્યાનમાં ૂક! મારે પીડાનો પ્યાલો પીવા ું સ્વીકાર ું
જોઈએ જે મને પતાએ આપ્યો છે.”

ઈ ુને અ ાસની આગળ લાવવામાં આવે છે
(માથ્થી 26:57-58; માક 14:53-54; ૂક 22:54)

12 પછ સૈ નકો તેમના સેનાપ તઓ સાથે અને યહૂ દ
ચોક દારોએ ઈ ુને પકડ્યો. તેઓએ ઈ ુને બાંધ્યો. 13 અને
તેને પ્રથમ અ ાસ પાસે લા ા. અ ાસ કાયાફાનો સસરો હતો.
તે વષ કાયાફા પ્ર ુખ યાજક હતો. 14 કાયાફા જે એક હતો જણેે
યહૂ દઓને સલાહ આપી. જો કોઈ એક માણસ બધા લોકો માટે
ૃત્ ુ પામે તો તે વધારે સારુ હશ.ે

પતર ઈ ુની જાણકાર વષે જૂઠુ બોલે છે
(માથ્થી 26:69-70; માક 14:66-68; ૂક 22:55-57)

15 સમોન પતર અને બીજો એક ઈ ુનો શષ્ય ઈ ુને અ ુસયાર્.
આ શષ્ય પ્ર ુખ યાજકને જાણતો હતો. તેથી તે ઈ ુની સાથે
પ્ર ુખ યાજકના મકાનના વરડામાં ગયો. 16 પર ુ પતરે બહાર
દરવાજાની બાજુમાં રાહ જોઈ. તે શષ્યે જણેે જાણ્ ું કે પ્ર ુખ
યાજક બહારની બાજુ પાછો આ ો. તેણે તે છોકર ને ક ું કે
લોકો માટે દરવાજા ઉઘાડ. પછ તે પતરને અંદર લા ો.

17 દરવાજા પાસેની ચોક દાર છોકર એ પતરને ક ું, “ ું ું
પણ તે માણસના (ઈ ુ) શષ્યોમાંનો એક છે?”

પતરે ક ું, “ના, હુ નથી!”
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18 તે સમયે ઠડ હતી, તેથી તો સેવકો અને ચોક દારોએ અ
સળગા ો હતો. તેઓ તેની આજુબાજુ ઊભા હતા અને પોતાની
જાતે તાપતા હતા. પતર આ માણસોની સાથે ઊભો હતો.

પ્ર ુખ યાજક ઈ ુને પ્ર ો ૂછે છે
(માથ્થી 26:59-66; માક 14:55-64; ૂક 22:66-71)

19 પ્ર ુખ યાજકે ઈ ુને તેના શષ્યો વષે પ્ર ો ૂછયા. તેણે
ઈ ુને તેણે આપેલા બોધ વષે પ્ર ો ૂછયા. 20 ઈ ુએ ઉ ર
આપ્યો, “હુ હમેશા બધા જ લોકોને જાહેરમાં કહુ છુ. મેં હમેશા
સભા ાનોમાં અને મં દરોમાં બોધ આપ્યો છે. બધા જ યહૂ દઓ
ત્યાં ભેગા થતા હતા. મેં કદ ુપ્ત ર તે ક ું જ ક ું નથી.
21 તો પછ ું મને શા માટે પ્ર કરે છે? જે લોકોએ મારો બોધ
સાંભ ો છે તેઓને ૂછ. મેં ું ક ું તે તેઓ જાણે છે.”

22 ારે ઈ ુએ આ ક ું, ત્યાં ઊભેલા ચોક દારોમાંના એકે
તેને માય . ચોક દારે ક ું, “તારે પ્ર ુખ યાજક સાથે આ ર તે
વાત ના કરવી જોઈએ!”

23 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “જો હુ કઈક ખોટુ કહુ તો, પછ
અહ દરેક જણને સા બત કરાવો કે ું ખોટુ હ ુ.ં પણ જો મેં
કહેલી વાતો સાચી હોય તો પછ ું મને શા માટે મારે છે?”

24 તેથી અ ાસે ઈ ુને પ્ર ુખ યાજક કાયાફા પાસે મોકલ્યો.
હજુ ઈ ુ બંધાએલો હતો.

પતર ફર જૂઠુ બોલે છે
(માથ્થી 26:71-75; માક 14:69-72; ૂક 22:58-62)

25 સમોન પતર પોતાની જાતને ગરમ રાખવા માટે અ પાસે
ઊભો હતો, બીજા માણસોએ પતરને ક ું, “ ું ું તે માણસના
(ઈ )ુ શષ્યોમાંનો એક છે?”
પર ુ પતરે નકાર કર ને ક ું, “ના, હુ નથી.”
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26 પ્ર ુખ યાજકના સેવકોમાંનો એક ત્યાં હતો. આ સેવક તે
માણસનો સંબંધી હતો જનેો પતરે કાન કાપી ના ો હતો. તે
સેવકે ક ું કે, “મેં તને તેની (ઈ )ુ સાથે બાગમાં જોયો નથી?”

27 પર ુ ફર થી પતરે ક ું, “ના, હુ તેની સાથે ન હતો!” અને
તે જ સમયે મરઘો બોલ્યો.

ઈ ુને પલાતની આગળ લાવવામાં આવે છે
(માથ્થી 27:1-2, 11-31; માક 15:1-20; ૂક 23:1-25)

28 પછ યહૂ દઓ ઈ ુને કાયાફાના મકાનમાંથી રોમન હાકેમના
દરબારમાં લઈ જાય છે. તે વહેલી સવારનો સમય હતો. યહૂ દઓ
દરબારની અંદર જઈ શ ા ન હ. તેઓ તેમની જાતને અ ુદ્ધ*
બનાવવા ઈચ્છતા નહોતા. કારણ કે તેઓ પાસ્ખાપવર્ ું ભોજન
ખાવા ઈચ્છતા હતા. 29 તેથી પલાત બહારની બાજુએ યહૂ દઓ
તરફ ગયો. તેણે ૂછ ું, “ ું ું કહે છે, આ માણસે ું ખોટુ ક ુર્
છે?”

30 યહૂ દઓએ ઉ ર આપ્યો, “તે ખરાબ માણસ છે. તેથી
અમે તેને તાર પાસે લા ા છ એ.”

31 પલાતે યહૂ દઓને ક ું, “ઓ યહૂ દઓ, તમે પોતે એને
લઈ જાઓ, અને તમારા નયમશા પ્રમાણે એનો ન્યાય કરો.”
યહૂ દઓએ ઉ ર આપ્યો, “પણ અમારુ નયમશા અમને

કોઈ ક્તને તેને ૃત્ ુદડની શક્ષા કરવાની પરવાનગી આપ ું
નથી.”

32 (આમ બન્ ું તેથી પોતે કેવી ર તે ૃત્ ુ પામવાનો હતો તે
વષે ઈ ુએ કહેલા વચન સાચા ઠરે.)
33 પછ પલાત પાછો મહેલની અંદરની બાજુએ ગયો. પલાતે

ઈ ુને પોતાની પાસે બોલા ો. તેણે ઈ ુને ૂછ ું, “ ું ું
યહૂ દઓનો રાજા છે?”

* 18:28: અ ુદ્ધ યહૂ દઓ એ ું માનતા હતા કે બીનયહૂ દઓના ઘરે જવાથી
તેઓની પ વત્રતા અ ુદ્ધ થઈ જતી હતી. જૂઓ યોહા. 11:55.
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34 ઈ ુએ ક ું, “ ું તે તારો પોતાનો સવાલ છે, અથવા બીજા
લોકોએ તને મારા વષે ક ું છે?”

35 પલાતે ક ું, “હુ યહૂ દ નથી! તે તારા પોતાના લોકો અને
ુ યાજકો તને લા ા છે. તેં ું ખોટુ ક ુર્ છે?”
36 ઈ ુએ ક ું, “મારુ રા આ જગત ું નથી. જો તે

આ જગત ું હોત, તો પછ મારા સેવકો લડાઈ કરત તેથી મને
યહૂ દઓને સોંપવામાં આવી શકાયો ના હોત. પણ મારુ રા
બીજા કોઈ ળ ું છે.”

37 પલાતે ક ું, “તેથી ું રાજા છે!”
ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “ ું કહે છે કે હુ રાજા છુ તે સા ું છે.

મારો જન્મ આ માટે હતો કે લોકોને સત્ય વષે કહે ું. તેના કારણે
હુ જગતમાં આ ો છુ. અને પ્રત્યેક ક્ત જે સત્યનો છે તે
મને ધ્યાનથી સાંભળે છે.”

38 પલાતે ક ું, “સત્ય ું છે?” ારે પલાતે આ ક ું, તે
ફર થી યહૂ દઓ સાથે બહાર ગયો. પલાતે યહૂ દઓને ક ું, “આ
માણસમાં તેની સામેનો કોઈ આક્ષેપ ૂકવા જે ું મને કઈ લાગ ું
નથી. 39 પણ પાસ્ખાપવર્ના સમયે તમારા માટે એક બંદ વાનને
મારે ુક્ત કરવો જોઈએ એવો તમારા રવાજોમાં એક રવાજ છે.
ું તમે ઈચ્છો છો કે હુ આ ‘યહૂ દઓના રાજાને ુક્ત કરુ?’ ”
40 યહૂ દઓએ પાછળથી ૂમ પાડ , “ના, એને તો ન હ જ!

બરબ્બાસને ુક્ત કર ને જવા દો?” (બરબ્બાસ એ તો ૂંટારો
હતો.)

19
1 પછ પલાતે આજ્ઞા કર કે ઈ ુને દૂર લઈ જઈને કોરડા

ફટકારો. 2 સૈ નકોએ કેટલીક કાંટાળ ડાળ ઓનો ુગટ બનાવવામાં
ઉપયોગ કય . તેઓએ આ કાંટાનો ુગટ ઈ ુના માથે ૂ ો. પછ
તે સૈ નકોએ જાં ુડા રગનો ઝભ્ભો ઈ ુને પહેરા ો. 3 સૈ નકો
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ઈ ુ પાસે ઘણીવાર આ ા અને ક ું, “હે યહૂ દઓના રાજા,
સલામ!” તેઓએ ઈ ુને ચહેરા પર માય .

4 ફર થી પલાત બહાર આ ો અને યહૂ દઓને ક ું, “જુઓ!
હુ ઈ ુને બહાર તમાર પાસે મોક ું છુ. હુ ઈચ્છુ છુ કે તમે
જાણો કે મને તેની સામે ુનો દાખલ કરવા કઈ મ ું નથી.”
5 પછ ઈ ુ બહાર આ ો. તેણે કાંટાનો ુગટ અને જાંબલી
ઝભ્ભો પહેય હતો. પલાતે યહૂ દઓને ક ું, “અહ તે માણસ
છે!”

6 ારે ુ યાજકો અને યહૂ દ ચોક દારોએ ઈ ુને જોયો
તેઓએ ૂમ પાડ , “વધસ્તંભ પર તેને જડો! વધસ્તંભ પર તેને
જડો!”
પર ુ પલાતે ઉ ર આપ્યો, “તમે તેને લઈ જાઓ અને તેને

તમાર જાતે વધસ્તંભે જડો. મને એનામાં તેની સામે આક્ષેપ
ૂકવા કોઈ ુનો જડ્યો નથી.”
7 યહૂ દઓએ ઉ ર આપ્યો, “અમારુ નયમશા છે તે કહે

છે તેણે ૃત્ ુદડ ભોગવવો જોઈએ, કારણ કે તેણે ક ું કે તે
દેવનો દ કરો છે.”

8 ારે પલાતે આ સાંભા ુ,ં તે વધારે ગભરાયો. 9 પલાત
દરબારની અંદરની બાજુએ પાછો ગયો. તેણે ઈ ુને ૂછ ું, “ ું
ાંનો છે?” પણ ઈ ુએ તેને કોઈ ઉ ર આપ્યો ન હ. 10 પલાતે

ક ું, “ ું મને કહેવાની ના પાડે છે? યાદ રાખ, તને ુક્ત કરવાની
સ ા માર પાસે છે. તને વધસ્તંભ પર માર નાખવાની સ ા પણ
મને છે.”

11 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “મારા પરની જે સ ા છે તે ફક્ત
તને દેવે જ આપેલી છે તેથી જે માણસે મને તને સોંપ્યો છે તે
વધારે મોટા પાપને માટે દો ષત છે.”

12 આ પછ , પલાતે ઈ ુને છોડ દેવાનો પ્રયત્ન કય . પર ુ
યહૂ દઓએ ૂમો પાડ . “જે કોઈ ક્ત પોતે રાજા હોવાનો
દાવો કરે છે તે કૈસરનો વરોધી છે તેથી જો ું આ માણસને
છોડ દેશે તો એનો અથર્ એ કે ું કૈસરનો મત્ર નથી.”
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13 યહૂ દઓએ જે ક ું તે પલાતે સાંભ ુ.ં તેથી તે ઈ ુને
બહાર ફરસબંદ નામની જગ્યાએ લા ો. (યહૂ દ ભાષામાં
“ગબ્બથા” કહે છે.) પલાત ત્યાં ન્યાયાસન પર બેઠો. 14 હવે તે
પાસ્ખાપવર્ની તૈયાર નો દવસ* હતો અને લગભગ બપોરનો સમય
હતો. પલાતે યહૂ દઓને ક ુ,ં “તમારો રાજા અહ છે!”

15 યહૂ દઓએ ૂમ પાડ , “તેને દૂર લઈ જાઓ! તેને દૂર લઈ
જાઓ! તેને વધસ્તંભ પર જડો!”

પલાતે યહૂ દઓને ૂછ ું, “ ું તમે ઈચ્છો છો કે હુ તમારા
રાજાને વધસ્તંભે જડા ુ?ં”

ુ યાજકોએ ઉ ર આપ્યો, “અમારો રાજા ફક્ત કૈસર છે.”
16 તેથી પલાતે ઈ ુને તેને વધસ્તંભ પર જડ ને માર નાખવા

સોંપ્યો.
ઈ ુ ું વધસ્તંભ પર ૃત્ ુ
(માથ્થી 27:32-44; માક 15:21-32; ૂક 23:26-39)
સૈ નકોએ ઈ ુને પકડયો. 17 ઈ ુ તેનો પોતાનો વધસ્તંભ

ઊચક ને “તે ખોપર ની જગ્યાના નામે ઓળખાતા ળે
ગયો.” (યહૂ દ ભાષામાં તે જગ્યાને “ ુલ ુથા” કહેવાય છે.)
18 ુલ ુથામાં તેઓએ ઈ ુને વધસ્તંભ પર જડ્યો. તેઓએ
બીજા બે મૅંણસોને વધસ્તંભ પર ૂ ા. તેઓએ ઈ ુને વચમાં
રાખીને તેની આજુબાજુ બે માણસોને ૂ ા.

19 પલાતે એક નશાની લખી અને વધસ્તંભ પર ૂક . તે
નશાની પર લખે ું હ ું. “નાઝરેથનો ઈ ુ, યહૂ દઓનો રાજા.”
20 તે નશાની યહૂ દ, લે ટન, ગ્રીક ભાષામાં લખેલી હતી.
યહૂ દઓમાંના ઘણાએ નશાની વાંચી, કારણ કે આ જગ્યા ાં
તેઓએ ઈ ુને વધસ્તંભ પર માર ના ો તે શહેરની નજીક હતી.

21 ુ યહૂ દ યાજકોએ પલાતને ક ું, “યહૂ દઓનો રાજા”
એમ લખો ન હ પણ લખો, “આ માણસો ક ું, ‘હુ યહૂ દઓનો
રાજા છુ.’ ”

* 19:14: તૈયાર નો દવસ ુક્રવાર, સાબ્બાથ દવસ પહેલાનો દવસ.
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22 પલાતે ઉ ર આપ્યો, “મેં જે લ ું છે તે હુ બદલીશ ન હ.”
23 સૈ નકોએ ઈ ુને વધસ્તંભ પર જડ્યા પછ તેઓએ તેના
ૂગડાં ઉતાયાર્. તેઓએ તેના ૂગડાંના ચાર ભાગો પાડ્યા. દરેક

સૈ નકે એક ભાગ લીધો. તેઓએ તેનો લાંબો ડગલો પણ લીધો.
તે ઉપરથી નીચે ુધી ૂંથેલો આખો એક ૂગડાંનો ટુકડો હતો.
24 તેથી સૈ નકોએ એકબીજાને ક ું, “આપણે તેના ભાગ પાડવા
માટે આને ચીરવો જોઈએ ન હ પણ એ કોને મળે એ જાણવા
માટે ચઠ્ઠ ઓ નાખવી.” તે શા માં લખે ું છે એ સા ું થાય,
તેથી આમ બન્ ુ:ં

“તેઓએ મારા ૂગડાં તેઓની વચ્ચે વહેંચ્ચા.
અને તેઓએ મારા ૂગડાં માટે ચઠ્ઠ ઓ નાખી.” ગીતશા
22:18

તેથી સૈ નકોએ આ ક ુર્.
25 ઈ ુની મા તેના વધસ્તંભ નજીક ઊભી હતી. તેની માની

બહેન કલોપાની પત્ની તથા મગ્દલાની મ રયમ પણ ત્યાં હતી.
26 ઈ ુએ તેની માને જોઈ તથા તે જનેા પર પ્રેમ રાખતો હતો તે
શષ્યને પણ ત્યાં ઊભેલો જોયો. તેણે તેની માને ક ું, “વહાલી
બાઈ, તારો દ કરો અહ છે.” 27 પછ ઈ ુએ શષ્યને ક ું,
“અહ તાર મા છે.” તેથી આમ ક ાં પછ , આ શષ્ય ઈ ુની
માને તેના ઘરે રહેવા લઈ ગયો.

ઈ ુ ૃત્ ુ પામે છે
(માથ્થી 27:45-56; માક 15:33-41; ૂક 23:44-49)

28 પાછળથી, ઈ ુએ જાણ્ ું કે હવે બ ુંજ ૂરુ થઈ ગ ું છે
તેથી શા વચન પ્રમાણે ૂણર્ કરવા તેણે ક ું, “હુ તરસ્યો છુ.”†
29 ત્યાં સરકાથી ભરે ું વાસણ હ ું તેથી સૈ નકોએ તેમાં વાદળ
બોળ અને તેઓએ ઝૂફાના છોડની એક ડાળ પર વાદળ ૂક .
† 19:28: (Check Should be See) ગી. શા. 22:15; 69:21
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પછ તેઓએ તે ઈ ુના મોંમાં ૂક . 30 ઈ ુએ તે સરકો ચા ો.
પછ તેણે ક ું, “સં ૂણર્ થ ુ.ં” ઈ ુએ તે ું મા ું નમા ું અને
ૃત્ ુ પામ્યો.
31 આ દવસ તૈયાર નો દવસ હતો. બીજો દવસ ખાસ

સાબ્બાથ દવસ હતો. યહૂ દઓ ઈચ્છતા નહોતા કે સાબ્બાથના
દવસે વધસ્તંભ પર ુડદાં રહે. તેથી તેઓએ પલાતને વનંતી
કર કે તેઓના પગ ભાંગવામાં આવે જથેી તેઓ જલદ મરણ
પામે અને તેઓના ુડદાં વધસ્તંભ પરથી ઉતાર શકાય. 32 તેથી
તે સૈ નકો આ ા અને ઈ ુની બાજુમાં વધસ્તંભ પરના પહેલા
માણસના પગ ભાંગી ના ા. 33 પર ુ ારે તે સૈ નક ઈ ુની
નજીક આ ા. તેઓએ જો ું કે તે ખરેખર ૃત્ ુ પામી ૂ ો
હતો તેથી તેઓએ તેના પગ ભાંગ્યા ન હ.

34 પણ સૈ નકોમાંના એકે ઈ ુની કૂખમાં તેનો ભાલો ભોંક
દ ધો. તેથી લોહ અને પાણી બહાર નીક ા. 35 (જે ક્તએ
આ બનતા જો ું તેણે તે વષે ક ું. તેથી તમે પણ વ ાસ કર
શકો તે જે વાતો કહે છે તે સાચી છે. તે જાણે છે કે તે સા ું
કહે છે.) 36 આ બાબતો બની તેથી કર ને શા વચન ૂણર્ થ ું
છે. “તે ું એક પણ હાડકુ ભાંગવામાં આવશે ન હ.” 37 બીજા
શા વચનમાં ક ું છે, “જનેે તેઓએ વીધ્યો તેને તેઓ જોશે.”✡

ઈ ુ ું દફન
(માથ્થી 27:57-61; માક 15:42-47; ૂક 23:50-56)

38 પાછળથી, અ રમથાઈનો ૂસફ નામનો માણસ પલાતને
ઈ ુના દેહને લઈ જવા માટે ૂછ ુ.ં ( ૂસફ ઈ ુનો ુપ્ત શષ્ય
હતો. પર ુ તેણે ુપ્ત રા ુ,ં કારણ કે તે યહૂ દઓથી બીતો
હતો.) પલાતે ક ું કે ૂસફ ઈ ુના દેહને લઈ જઈ શકે તેમ છે.
તેથી ૂસફ આ ો અને ઈ ુના દેહને લઈ ગયો.

39 નકોદેમસ ૂસફ સાથે ગયો. નકોદેમસ તે માણસ હતો જે
અગાઉ રાત્રે ઈ ુ પાસે આ ો હતો અને તેની સાથે વાતો કર
✡ 19:37: ઉલ્લેખઃ ઝખ. 12:10
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હતી. નકોદેમસ આશરે 100 શેર ુગંધી દ્ર લા ો. આ એક
બોર તથા અગર ું મશ્રણ હ ુ.ં 40 આ બે માણસોએ ઈ ુના
દેહને લીધો. તેઓએ તેને ુગધીદાર દ્ર ો સાથે શણના ૂગડાંના
ટુકડાઓમાં લપે ું હ ુ.ં (આ ર તે યહૂ દઓ લોકોને દફનાવે છે.)
41 ાં ઈ ુને વધસ્તંભ પર માર નાખવામાં આ ો હતો, ત્યાં
એક બાગ હતો. તે બાગમાં ત્યાં એક નવી કબર હતી. ત્યાં
પહેલા કોઈ ક્તને દફનાવવામાં આવી ન હતી. 42 તે માણસોએ
ઈ ુને તે કબરમાં ૂ ો. કારણ કે તે નજીક હતી, અને યહૂ દઓ
તેઓના સાબ્બાથ દવસના આરભની તૈયાર કરતા હતા.

20
કેટલાક શષ્યોએ ઈ ુની કબર ખાલી જોઈ
(માથ્થી 28:1-10; માક 16:1-8; ૂક 24:1-12)

1 અઠવા ડયાના પ્રથમ દવસે વહેલી સવારે મ રયમ મગ્દલાની
કબર પાસે ગઈ ાં ઈ ુ ું શબ હ ું ત્યાં હજુ અંધારુ હ ું.
મ રયમે જો ું કે જે મોટો પથ્થર પ્રવેશદ્વાર પર ઢાંકેલો હતો તે
દૂર ખસેડવામાં આ ો હતો. 2 તેથી મ રયમ સમોન પતર તથા
બીજા શષ્ય પાસે દોડ ગઈ. (જે એક કે જનેે ઈ ુ ચાહતો
હતો.) મ રયમે ક ુ,ં “તેઓ કબરમાંથી પ્ર ુને લઈ ગયા છે.
અમને ખબર નથી તેઓએ તેને ાં ૂ ો છે.”

3 તેથી પતર અને બીજો શષ્ય બહાર ગયો અને કબર તરફ
જવા ું શરુ ક .ુ 4 તેઓ બંને દોડતા હતા, પર ુ બીજો શષ્ય
પતર કરતાં વધારે ઝડપથી દોડતો હતો તેથી બીજો શષ્ય કબર
પાસે પહેલો પહોંચ્યો. 5 તે શષ્યએ નીચા નમીને અંદર જો ુ.ં
તેણે ત્યાં શણનાં ૂગડાંના ટૂકડાઓ ત્યાં પડલેા જોયા. પણ તે
અંદર ગયો ન હ.

6 પછ તેની પાછળ સમોન પતર પણ આ ો. પતર કબરમાં
ગયો. તેણે પણ શણનાં ૂગડાંના ટૂકડાઓ ત્યાં જોયા. 7 તેણે
ઈ ુના માથાની આજુબાજુ વીંટાળે ું ૂગડુ પણ જો ું. તે ૂગડાંની
ગળ વાળેલી હતી અને શણના ટુકડાઓથી જુદ જગ્યાએ તે ૂકે ું
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હ ુ.ં 8 પછ બીજો શષ્ય અંદર ગયો. આ તે શષ્ય હતો જે
કબર પાસે પહેલો પહોંચ્યો હતો. ારે તેણે ું બન્ ું હ ું
તે જો ું ત્યારે તેણે વ ાસ કય . 9 (આ શષ્યો હજુ પણ
શા લેખ સમજતા નહોતા કે ઈ ુએ ૃત્ ુમાંથી ઊઠ ું જોઈએ.)

મ રયમ માગ્દાલેણને ઈ ુ ું દશર્ન
(માક 16:9-11)

10 પછ શષ્યો ઘેર પાછા ફયાર્. 11 પણ મ રયમ કબરની
બહારની બાજુ ઊભી રહ ને રડતી હતી. ારે તે રડતી હતી,
તેણે નીચા નમીને કબરની અંદરની બાજુ નજર કર . 12 મ રયમે
બે દૂતોને સફેદ વ ોમાં જોયા. તેઓ ાં ઈ ુનો દેહ હતો ત્યાં
બેઠા હતા. એક દૂત ાં ઈ ુ ું મા ું હ ું ત્યાં બેઠો હતો, અને
બીજો દૂત ાં ઈ ુના પગ હતા ત્યાં બેઠો હતો.

13 દૂતોએ મ રયમને ૂછ ુ,ં “બાઈ, ું શા માટે રડે છે?”
મ રયમે ક ું, “કેટલાક લોકો મારા પ્ર ુના શર રને લઈ ગયા.

મને ખબર નથી કે તેઓએ તેને ાં ૂ ો છે.” 14 ારે મ રયમે
આ ક ું, તેણે પછવાડે ફર ને જો ું તો ત્યાં ઈ ુને ઊભેલો દ ઠો.
પણ તે જાણતી ન્હોતી કે તે ઈ ુ હતો.

15 ઈ ુએ તેને ૂછ ું, “બાઈ, ું શા માટે રડે છે? ું કોને
શોધે છે?”
મ રયમે ધા ુર્ કે આ માણસ બગીચાની કાળજી રાખનાર હતો.

તેથી મ રયમે તેને ક ુ,ં “સાહેબ, જો તેં તેને અહ થી ઉઠાવી
લીધો હોય, તો તેં તેને ાં ૂ ો છે તે મને કહે. હુ જઈશ
અને તેને લઈ જઈશ.”

16 ઈ ુએ તેને ક ું, “મ રયમ.”
મ રયમ ઈ ુ તરફ ફર અને તેને હ ું ભાષામાં ક ું, “રાબ્બોની”

(આનો અથર્ “ ુરુજી.”)
17 ઈ ુએ તેને ક ું, “મને પકડ શ ન હ. હજુ ુધી હુ પતા

પાસે ગયો નથી. પર ુ મારા ભાઈઓ ( શષ્યો) પાસે જા અને
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તેઓને આ વાત કહે. ‘હુ મારા અને તમારા પતા પાસે પાછો
જાઉ છુ. હુ મારા અને તમારા દેવ પાસે પાછો જાઉ છુ.’ ”

18 મ રયમ મગ્દલાની શષ્યો પાસે ગઈ અને તેઓને ક ું, “મેં
પ્ર ુને જોયો!” અને તેણે તેઓને ઈ ુએ જે ક ું હ ું તે બ ું
ક ું.

તેના શષ્યોને ઈ ુના દશર્ન
(માથ્થી 28:16-20; માક 16:14-18; ૂક 24:36-49)

19 અઠવા ડયાના પહેલા દવસે તે સાંજે બધા શષ્યો ભેગા
થયા હતા. બારણાંઓને તાળા હતા,ં કારણ કે, તેઓ યહૂ દઓથી
ડરતાં હતા. પછ ઈ ુ તેઓની વચ્ચે આ ો અને ઊભો ર ો
ઈ ુએ ક ું, “તમને શાં ત થાઓ!” 20 આમ ક ાં પછ ઈ ુએ
શષ્યોને તેના હાથ અને તેની કૂખ બતાવી. ારે તેઓએ પ્ર ુને
જોયો ત્યારે ૂબ ુશ થયા.

21 પછ ઈ ુએ ફર થી ક ું, “તમને શાં ત થાઓ!” પતાએ
મને મોકલ્યો છે. તે જ ર તે હવે, હુ તમને મોક ું છુ. 22 આમ
ક ાં પછ તેણે શષ્યો પર ાસ ના ો. ઈ ુએ ક ું, “પ વત્ર
આત્મા પામો. 23 જો તમે લોકોના પાપોને માફ કરશો, તો પછ
તેઓનાં પાપોની માફ મળશે. જો તમે લોકોનાં પાપોને માફ ન હ
કરો તો, પછ તેઓનાં પાપ માફ થશે ન હ.”

થોમાને ઈ ુના દશર્ન
24 થોમા (દ દમુસ કહેવાતો) ારે ઈ ુ આ ો ત્યારે

બીજાઓની સાથે તે નહોતો. થોમા તે બારમાંનો એક હતો.
25 બીજા શષ્યોએ થોમાને ક ું, “અમે પ્ર ુને જોયો છે.” થોમાએ
ઉ ર આપ્યો, “ ા ુધી હુ તેના હાથમાં ખીલાંના ઘા ના જોઉં
ત્યાં ુધી હુ વ ાસ કર શ ન હ. તેના હાથોના ઘા જોયા વના
તથા માર આંગળ ખીલાઓના ઘામાં ૂ ા વના તથા તેની
કૂખમાં મારો હાથ ૂ ા વના હુ વ ાસ કર શ ન હ.”
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26 એક અઠવા ડયા પછ ફર થી શષ્યો ઘરમાં હતા. થોમા
તેઓની સાથે હતો. બારણાંઓને તાળાં હતા.ં પર ુ ઈ ુ આ ો
અને તેઓની વચ્ચે આવીને ઊભો. ઈ ુએ ક ું, “તમને શાં ત
થાઓ!” 27 પછ ઈ ુએ થોમાને ક ું, “તાર આંગળ અહ
ૂક. મારા હાથો તરફ જો. તારો હાથ અહ માર કૂખમાં ૂક.

શંકા કરવા ું બંધ કર વ ાસ કરવા ું શરુ કર.”
28 થોમાએ ઈ ુને ક ુ,ં “મારા પ્ર ુ અને મારા દેવ!”
29 ઈ ુએ થોમાને ક ુ,ં “તેં વ ાસ કય કારણ કે તેં મને

જોયો. જે લોકો મને જોયા વના વ ાસ કરે છે તેઓને ધન્ય
છે.”

યોહાને આ ુસ્તક શા માટે લ ું
30 ઈ ુએ બીજા ઘણા ચમત્કારો કયાર્ જે તેના શષ્યોએ જોયા.

આ ચમત્કારો આ ુસ્તકમાં લખેલા નથી. 31 છતાં આ વાતો
લખી છે તેથી તમે વ ાસ કરો કે ઈ ુ જ ખ્રસ્ત છે, દેવનો
દ કરો છે. પછ , વ ાસ કરવાથી, તેના નામ દ્વારા તમે જીવન
પ્રાપ્ત કર શકશો.

21
ઈ ુના સાત શષ્યોને દશર્ન

1 પાછળથી, તેના શષ્યોને ઈ ુએ પોતાની જાતે દશર્ન દ ધા.
આ તબે રયાસ (ગાલીલ) સરોવરની બાજુમાં હ ુ.ં તે આ ર તે
બન્ ુ.ં 2 શષ્યોમાંના કેટલાક ભેગા થયા હતા. તેઓમાં સમોન
પતર, થોમા (જે દ દમુસ કહેવાતો હતો ત)ે ગાલીલના કાનાનો
નથા નયેલ, ઝબદ ના બે દ કરાઓ, અને બીજા બે શષ્યો હતા.
3 સમોન પતરે ક ું, “હુ માછલા પકડવા બહાર જાઉં છુ.”
બીજા શષ્યોએ ક ું, “અમે તાર સાથે આવી ુ.ં” પછ બધા

જ શષ્યો બહાર ગયા અને હોડ માં બેઠા. તેઓએ તે રાત્રે
માછલા પકડવા પ્રયત્ન કય પણ કઈ હાથ આ ું ન હ.
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4 બીજી વહેલી પરોઢે ઈ ુ સ ુદ્રકાંઠે ઊભો હતો. પર ુ
શષ્યોએ તેને ઓળ ો ન હ કે તે ઈ ુ હતો. 5 પછ ઈ ુએ
શષ્યોને ક ું, “ મત્રો તમે કોઈ માછલી પકડ છે?”
શષ્યોએ ક ું, “ના.”
6 ઈ ુએ ક ું, “તમાર હોડ ની જમણી બાજુએ પાણીમાં તમાર

જાળ નાખો. તમે ત્યાં થોડ માછલીઓ પકડ શકશો.” તેથી
શષ્યોએ આમ ક ુર્. તેઓએ એટલા બધા માછલાં પકડ્યાં કે
તેઓ જાળને હોડ માં પાછ ખેંચી શ ા ન હ.

7 ઈ ુ જનેે પ્રેમ કરતો હતો તે શષ્યોમાંના એક શષ્યએ પતરને
ક ું, “તે માણસ પ્ર ુ છે!” પતરે તેને આમ કહેતો સાંભ ો,
“તે માણસ પ્ર ુ છે,” પતરે તેનો ડગલો પહેય . (કામ કરવા
તેણે પોતાનાં કપડાં કાઢ ના ાં હતાં.) પછ તે પાણીમાં કૂદ
પડયો. 8 બીજા શષ્યો હોડ માં કનારે ગયા. તેઓએ માછલા
ભરેલી જાળ ખેંચી. તેઓ કનારાથી 100 વારથી વધારે દૂર ન
હતા. 9 ારે શષ્યો હોડ માંથી નીચે ઉતર કનારા પર આ ા.
તેઓએ ગરમ કોલસાનો અ જોયો. ત્યાં આગ પર એક માછલી
અને ત્યાં બાજુમાં રોટલી પણ હતી. 10 પછ ઈ ુએ ક ું, “તમે
માછલીઓ પકડ છે તેમાંથી થોડ લાવો.”

11 સમોન પતર હોડ માં ગયો અને જાળને સ ુદ્ર કનારે ખેંચી.
તે મોટ માછલીઓથી ભરેલી હતી. ત્યાં 153 માછલીઓ હતી.
માછલીઓ ઘણી ભારે હતી, પણ જાળ ફાટ ન હ. 12 ઈ ુએ
તેઓને ક ું, “આવો અને ખાઓ.” શષ્યોમાંથી કોઈ પણ તેને
ૂછ શ ો ન હ, “ ું કોણ છે?” તેઓએ જાણ્ ું તે પ્ર ુ હતો.

13 ઈ ુ ભોજન તરફ ગયો. તેણે રોટલી લીધી અને તે તેઓને
આપી. ઈ ુએ પણ માછલી લીધી અને તે તેઓને આપી.

14 ૃત્ ુ પામેલાઓમાંથી ઊઠયા પછ ઈ ુએ પોતાના શષ્યોને
આમ ત્રીજી વાર દશર્ન દ ધા.

ઈ ુ પતર સાથે વાત કરે છે
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15 ારે તેઓએ ભોજન ૂરુ ક ુર્, ઈ ુએ સમોન પતરને
ક ું, “ સમોન, યોહાનના દ કરા, ું ું મને આ બીજા ુરુષો
કરતાં વધારે હેત કરે છે?”

પતરે ઉ ર આપ્યો, “હા, પ્ર ,ુ ું જાણે છે કે હુ તને હેત
કરુ છુ.”
પછ ઈ ુએ પતરને ક ું, “મારા હલવાનો* ની સંભાળ રાખ.”
16 ફર થી ઈ ુએ પતરને ક ું, “ સમોન, યોહાનના દ કરા, ું
ું મને પ્રેમ કરે છે?”
પતરે ઉ ર આપ્યો, “હા, પ્ર ,ુ ું જાણે છે કે હુ તને પ્રેમ

કરુ છુ.”
પછ ઈ ુએ પતરને ક ું, “મારા ઘેટાંઓની સંભાળ રાખ.”
17 ઈ ુએ ત્રીજી વાર ક ું, “ સમોન, યોહાનના દ કરા, ું ું

મને પ્રેમ કરે છે?”
પતર ઉદાસ હતો કારણ કે ઈ ુએ તેને ત્રણ વખત ૂછ ું, “ ું

ું મને પ્રેમ કરે છે?” પતરે ક ું, “પ્ર ુ ું બ ું જાણે છે. ું
જાણે છે કે હુ તને પ્રેમ કરુ છુ!”
ઈ ુએ પતરને ક ું, “મારા ઘેંટાંની સંભાળ રાખ. 18 હુ તને

સત્ય કહુ છુ. ારે ું ુવાન હતો. ું તારો પોતાનો પટ્ટો બાંધી
અને તાર ાં જવાની ઈચ્છા હતી ત્યાં ગયો. પણ ારે ું
ૃદ્ધ થશે ત્યારે ું તારા હાથ લાંબા કર શ અને બીજો કોઈ ુરુષ

તને બાંધશે. તે ક્ત તાર ઈચ્છા ાં ન હ જવાની હશે ત્યાં
દોર જશે.” 19 (ઈ ુએ દેવનો મ હમા પ્રગટ કરવા, તે દશાર્વવા
એમ ક ું.) પછ ઈ ુએ પતરને ક ું, “માર પાછળ આવ!”

20 પતર પાછો વ ો અને ઈ ુ જે શષ્યને પ્રેમ કરતો હતો,
તેને પાછળ ચાલતો જોયો. (આ તે શષ્ય હતો જણેે વા ુના
સમયે તેની છાતી પર અઢેલીને ૂછ ું હ ુ,ં “પ્ર ુ તાર વરૂદ્ધ
કોણ થશે?”) 21 ારે પતરે આ શષ્યને તેની પાછળ જોયો.
તેણે ઈ ુને ૂછ ું, “પ્ર ુ, તેના વષે ું છે?”
* 21:15: હલવાનો યોહાન 10માં દશાર્ ાં પ્રમાણે ઈ ુ આ શ ોનો અથર્ તેનાં
લોકો કરે છે.
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22 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “ધારો કે હુ પાછો આ ું ત્યાં ુધી તે
જીવતો રહે એવી માર ઈચ્છા હોય, તે ું તારા માટે કોઈ મહત્વ
હો ું જોઈએ ન હ. ું માર પાછળ આવ!”

23 તેથી એ વાત ભાઈઓમાં અંદર અંદર પ્રસર . તેઓ કહેતા
હતા કે આ શષ્ય જનેે ઈ ુ પ્રેમ કરતો હતો તે ૃત્ ુ પામશે ન હ.
પણ ઈ ુએ ક ું ન હ ું કે તે ૃત્ ુ પામશે ન હ. તેણે ફક્ત ક ું,
“ધારો કે મેં ન ક ુર્ હોય કે હુ પાછો આ ું ત્યાં ુધી તે જીવે
એમાં તારે ુ?ં”

24 તે શષ્ય જે આ બાબત કહે છે, તે જણેે હમણાં આ
બાબત લખી છે. અમે જાણીએ છ એ કે તે જે કહે છે તે સા ું
છે.

25 ત્યાં બીજી ઘણી બાબતો છે જે ઈ ુએ કર છે. જો તે
બાબતોના પ્રત્યેક કામો લખવામાં આવે તો હુ ધારુ છુ કે એટલા
બધાં ુસ્તકો થાય કે તેનો સમાવેશ આ જગતમાં થાય ન હ.
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