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ૂકની
લખેલી ુવાતાર્

ઈ ુના જીવન વષે ૂક લખે છે
1 ઘણા લોકોએ આપણી વચ્ચે જે ઘટનાઓ બની હતી તે ું

વણર્ન કરવાનો પ્રયત્ન કય છે. 2 જઓેએ પોતાની જાતે આરભથી
તે ઘટનાઓ નીહાળ છે અને જઓે પ્ર ુનો સંદેશ તે લોકોને
આપતા હતા. તે લોકોએ આપણને જે ર તે ક ું હ ું તે જ
પ્રમાણે તેઓએ તે બાબતો લખી છે. 3 નેકનામદાર થયો ફલ,
શરુઆતથી જ મેં માર જાતે આનો ચોકસાઇ ૂવર્ક અભ્યાસ કય
અને તેથી મેં તમારા માટે ુસ્તકમાં યોગ્ય ક્રમમાં ૃતાંત લખવા
વચા ુર્. 4 હુ આ બધી બાબતો તારા માટે લ ું છુ જથેી તને
ખાતર થશે કે તને જે કઈ શીખવવામાં આ ું છે તે સા ું છે.

ઝખાયાર્ અને એ લસાબેત
5 યહૂ દયાના રાજા હેરોદના સમયમાં ત્યાં અ બયાના વગૅ*

માનો ઝખાયાર્ નામનો યાજક હતો. તેની પ ત્ન ું નામ એ લયાબેત
હ ુ.ં જે હારુનના પ રવારની હતી. 6 ઝખાયાર્ અને એ લસાબેત
બં ે દેવની આગળ ન્યાયી હતા અને તેઓ પ્ર ુની આજ્ઞાઓ અને
જરુ રયાતો પ્રમાણે બ ુ કરતા હતા. તેઓ નદ ષ હતા. 7 પર ુ
ઝખાયાર્ અને એ લસાબેત ન:સંતાન હતા. કારણ કે એ લસાબેત
મા બનવા માટે શ ક્તમાન ન હતી; અને તેઓ બં ે ઘણાં ૃદ્ધ
હતા.

8 તેના વગર્ના વતી દેવ સમક્ષ યાજક ઝખાયાર્ સેવા કરતો
હતો. આ વખતે તેના વગર્ને સેવા કરવા માટેનો વારો હતો.
9 યાજકોના રવાજ પ્રમાણે મં દરમાં પ્રવેશવા માટે અને દેવ સમક્ષ
વેદ પર ૂપ સળગાવવા માટે તેની પસંદગી થઈ. તેથી ઝખાયાર્

* 1:5: અ બયાના વગૅ યહૂ દ યાજકો 24 જૂથોમાં વભાજીત થયા હતા. જુઓ 1
કાળ. 24.
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ૂપ સળગાવવા માટે પ્ર ુના મં દરમાં દાખલ થયો. 10 તે સમયે
મં દર બહાર પ્રાથર્ના માટે ઘણા લોકો ભેગા થયા હતા. ારે
ૂપ સળગાવવામાં આવતો હતો ત્યારે તેઓ પ્રાથર્ના કરતા હતા.
11 તે વખતે પ્ર ુનો એક દૂત ઝખાયાર્ની આગળ ૂપવેદ ની

જમણી બાજુએ ઊભેલો દેખાયો. 12 ારે ઝખાયાર્એ દૂતને
જોયો ત્યારે તે ચોંક ઊઠ્યો અને ગભરાયો. 13 પર ુ તે દૂતે
તેને ક ું, “ઝખાયાર્, ગભરાઇશ ન હ. દેવે તાર પ્રાથર્ના સાંભળ
છે. તાર પ ત્ન, એ લસાબેત, ુત્રને જન્મ આપશે. જે ું નામ ું
યોહાન પાડશે. 14 આના કારણે તને ુષ્કળ આનંદ થશ.ે તેના
જન્મના કારણે ઘણા લોકો પણ આનંદ પામશે. 15 યોહાન પ્ર ુ
માટે એક મહાન માણસ થશ.ે તે કદ દાક્ષારસ પીશે ન હ કે
બીજુ કોઈ કેફ પીણું લેશે ન હ. જન્મથી જ તે પ વત્ર આત્માથી
ભર ૂર હશ.ે

16 “યોહાન યહૂ દઓને પાછા ફેરવશે પછ તેમના પ્ર ુ તેમના
દેવ તરફ ફેરવશે. 17 યોહાન તેની જાતે પ્રથમ દેવ આગળ ચાલશ.ે
તે એ લયાની જમે સામથ્યૅવાન બનશ.ે એ લયા પાસે હતો તેવો
આત્મા તેની પાસે હશ.ે તે પતા અને બાળકો વચ્ચે શાં ત લાવશે.
ઘણા લોકો પ્ર ુની આજ્ઞાઓ ું પાલન કરતા નથી. યોહાન તેઓને
સાચા વચારના માગ વાળશે અને પ્ર ુના આગમન માટે તૈયાર
કરશે.”

18 ઝખાયાર્એ દૂતને ૂછ ું, “હુ એક ઘરડો છુ, અને માર પ ત્ન
પણ ૃદ્ધ છે. હુ કેવી ર તે માની શકુ કે ું જે કહે છે તે સા ું
છે?”

19 દૂતે તેને ઉ ર આપ્યો, “હુ ગા બ્રયેલ છુ. હુ દેવની સમક્ષ
ઊભો રહુ છુ. દેવે મને આ ુભ સંદેશો આપવા માટે તાર પાસે
મોકલ્યો છે. 20 તેથી ધ્યાનથી સાંભળ! ાં ુધી આ બનાવ
ના બને ત્યાં ુધી ું ૂંગો રહેશે. ું તાર બોલવાની શ ક્ત
ુમાવીશ. શા માટે? કારણ કે મેં તને જે ક ું તેમાં તેં વ ાસ

કય નથી. પર ુ આ શ ો ચો સ સમયે સાચા ઠરશે.”
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21 બહાર લોકો હજુ પણ ઝખાયાર્ની રાહ જોતા હતા. તેઓ
નવાઇ પામ્યા હતા કે શા માટે મં દરમાં તે આટલા લાંબા સમય
ુધી ર ો. 22 ારે ઝખાયાર્ બહાર આ ો. તે તેની સાથે

બોલી શ ો ન હ. તેથી લોકોએ વચા ુર્ કે ઝખાયાર્ને મં દરની
અંદર કોઈ દશર્ન થ ું છે, ઝખાયાર્ તે કઈ બોલી શ ો ન હ,
ઝખાયાર્ લોકોને ફક્ત ઇશારા કરતો હતો. 23 ારે તેનો સેવા
કરવાનો સમય ૂરો થયો. ત્યારે ઝખાયાર્ ઘેર પાછો ગયો.

24 થોડા સમય બાદ ઝખાયાર્ની પ ત્ન એ લસાબેતને ગભર્ ર ો.
પાંચ મહ ના ુધી તે ઘરની બહાર નીકળ ન હ. એ લસાબેતે
ક ું: 25 “જુઓ, પ્ર ુએ મારા માટે ું ક ુર્ છે! અગાઉ લોકો
મને મહેણાં મારતા હતા. પણ હવે નઃસંતાન ું અપમાન દૂર થ ું
છે.”

કુવાર મ રયમ
26-27 એ લસાબેતની સગભાર્વ ાના છઠા મ હના દરમ્યાન, દેવે

એક દૂતને નાસરેથ નામે ગાલીલ શહેરમાં મોકલ્યો. જે ું નામ
ગા બ્રયેલ હ ુ.ં તે દૂતને મ રયમ નામની કુવાર કન્યા પાસે
મોકલ્યો હતો. તેની સગાઇ ૂસફ નામના માણસ સાથે થઈ હતી.
જે દાઉદના વંશમાથી હતો. 28 દૂત તેની આગળ દેખાયો અને
ક ું: “અ ભનંદન! પ્ર ુ તાર સાથે છે અને તને આશીવાર્દ
આપવા ઈચ્છે છે.”

29 પર ુ મ રયમ દૂતની વાત સાંભ ા પછ ગભરાઇ ગઇ. તે
નવાઇ પામી હતી. “આ અ ભનંદનનો અથર્ શો?”

30 દૂતે ક ું, “ગભરાઇશ ન હ, મ રયમ, દેવ તારા પર અત્યંત
પ્રસ થયો છે. 31 ધ્યાનથી કાળજી ૂવર્ક સાંભળ! તને ગભર્
રહેશે અને ું દ કરાને જન્મ આપશે. તે ું નામ ું ઈ ુ પાડશે.
32 તે બાળક એક મોટો માણસ થશે અને લોકો તેને પરાત્પરનો
દ કરો કહેશ.ે દેવ પ્ર ુ તેને તેના પતા દાઉદ ું રા ાસન આપશે.
33 ઈ ુ હમેશા યાકૂબના લોકો પર શાસન કરશે. ઈ ુના રા નો
અંત કદ આવશે ન હ.”
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34 મ રયમે દૂતને ૂછ ું, “તે કેવી ર તે બનશ?ે હુ તો હજી
એક કુવાર કન્યા છુ!”

35 દૂતે મ રયમને ઉ ર આપ્યો, “પ વત્ર આત્મા તાર પાસે
આવશે અને પરાત્પર ું પરાક્રમ તારા પર આચ્છાદન કરશ.ે જે
બાળકનો જન્મ થશે તે પ વત્ર થશ.ે તે દેવનો દ કરો કહેવાશે.
36 જો એ લસાબેત જે તાર સબંધી છે તે પણ સગભાર્ છે અને
તેની ૃધ્ધાવ ામાં તે એક દ કરાને જન્મ આપશે. દરેક ક્ત
તેને વાંઝણી માનતા હતા. પણ તે છ માસથી સગભાર્ છે! 37 દેવ
માટે ક ું જ અશ નથી!”

38 મ રયમે ક ું, “હુ તો ફક્ત પ્ર ુની દાસી છુ. તેથી તેં મારા
માટે જે ક ું છે તે થવા દે!” પછ તે દૂત તેની પાસેથી ચાલ્યો
ગયો.

મ રયમની ઝખાયાર્ અને એ લસાબેત સાથે ુલાકાત
39 પછ મ રયમ ઉઠ ને ઉતાવળથી ઈ ાએલના પહાડ પ્રદેશના

શહેરમાં પહોંચી ગઇ. 40 ઝખાયાર્ના ઘરમાં પ્રવેશીને તેણે
એ લસાબેતને ુભેચ્છા પાઠવી. 41 મ રયમની ુભેચ્છા સાંભળ ને
એ લસાબેતના પેટમાં બાળક કૂદ ું. પછ એ લસાબેત પ વત્ર
આત્માથી ભર ૂર થઈ.

42 પછ તેણે મોટા અવાજે ક ું, “બીજી ીઓની
સરખામણીમાં ું દેવથી વધારે આશીવાર્ દત છે. અને જે બાળક
તાર કૂખમાંથી જન્મ લેશે તેને પણ ધન્ય છે. 43 ું મારા પ્ર ુની
મા છે, અને ું માર પાસે આવી છે! આ ું સારુ માર સાથે કેવી
ર તે બન્ ુ?ં 44 ારે મેં તારો અવાજ સાંભ ો, મારા પેટમાં ું
બાળક આનંદથી કૂ ું. 45 તને ધન્ય છે કારણ કે પ્ર ુએ જે તને
ક ું છે તે ચો સ થશે જ એ ું ું દઢ વ ાસથી માને છે.”

મ રયમ દેવની સ્ ુ ત કરે છે
46 પછ મ રયમે ક ું,

47 “મારો આત્મા પ્ર ુની સ્ ુ ત કરે છે.
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મારુ હ્રદય આનંદ કરે છે કારણ કે દેવ મારો તારનાર છે.
48 દેવે તેની સામાન્ય

અને દ ન સે વકા પર કૃપાદ કર છે.
હવે પછ ,

બધા લોકો કહેશે કે હુ આશીવાર્દ ત છુ,
49 કારણ કે સવર્સમથર્ દેવે મારા માટે મહાન કાય કયાર્ છે.

તે ું નામ પ વત્ર છે.
50 જે લોકો તેની સ્ ુ ત કરે છે તેના ઉપર દેવ હમેશા તેની દયા

દશાર્વે છે.
51 દેવે તેના હાથો ું સામથ્યૅ બતા ું છે.

તેણે અહકાર ઓને તેઓના મનની યોજનાઓ સાથે વેર વખેર
કર ના ા છે.

52 દેવે રા કતાર્ઓને રા શાસન પરથી ઉતાર પાડ્યા છે,
અને તેણે દ ન માણસોને ઊંચા કયાર્ છે.

53 પ્ર ુએ ૂ ાં લોકોને સારા વાનાંથી ૃપ્ત કયાર્ છે.
પણ તેણે જે લોકો ધનવાન અને સ્વાથ છે તેઓને ખાલી
હાથે પાછા કાઢ્યા છે.

54 દેવ ઈ ાએલના બચાવ માટે આ ો છે. દેવે તેની સેવા માટે
ઈ ાએલના લોકોને પસંદ કયાર્ છે.

દેવે તેમને મદદ કર છે અને એમના પર દયા બતાવી છે.
55 દેવે આપણા ૂવર્જ ઈબ્રા હમ અને તેનાં સંતાનોને આપે ું વચન

હમેશા પા ું છે.”

56 લગભગ ત્રણ માસ એ લસાબેત સાથે ર ા પછ મ રયમ
ઘેર પાછ ફર .

યોહાનનો જન્મ
57 યોગ્ય સમયે એ લસાબેતે ુત્રને જન્મ આપ્યો. 58 તેણીના

પડોશીઓ તથા સગાસબંધીઓએ ારે સાંભ ું કે પ્ર ુએ તેણી
પર ૂબ દયા દશાર્વી છે ત્યારે તેઓ તેની સાથે ૂબ પ્રસ થયા.

59 ારે તે બાળક આઠ દવસનો થયો ત્યારે તેઓ તેની ુ ત
કરવા આ ા. તેના પતા ું નામ ઝખાયાર્ હોવાથી તેઓની ઈચ્છા
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તે ું નામ ઝખાયાર્ રાખવાની હતી. 60 પણ તેની માતાએ ક ું,
“ના! તે ું નામ યોહાન રાખવામાં આવશ.ે”

61 લોકોએ એ લસાબેતને ક ું, “પણ તમારા કુટુબમાં કોઈ ું
નામ યોહાન નથી.” 62 પછ થી તેઓએ પતાને ઇશારો કર ને
ૂછ ું, “તને ક ું નામ ગમશ?ે”
63 ઝખાયાર્એ લખવા માટે કઈક માંગ્ .ુ પછ તેણે લ ુ,ં “તે ું

નામ યોહાન છે.” દરેક જણને આ યૅ થ ું. 64 પછ ઝખાયાર્
બોલવા લાગ્યો. તે દેવની સ્ ુ ત કરવા લાગ્યો. 65 અને તેના
બધા પડોશીઓ ગભરાઇ ગયા. યહૂ દયાના આખા પહાડ પ્રદેશમાં
લોકો આ બાબતો વષે વાતો કરતા હતા. 66 આ બધા લોકો

ારે તેઓએ આ બાબતો વષે સાંભ ુ.ં ત્યારે અચરત પામ્યા
હતા. તેઓએ વચા ુર્, “આ બાળક કેવો થશ?ે” તેઓએ આ
પ્રમાણે ક ું કારણ કે બાળક સાથે પ્ર ુ ું સામથ્યૅ હ ુ.ં

ઝખાયાર્ ું દેવને સ્ ુ તગાન
67 પછ યોહાનનો પતા, ઝખાયાર્ પ વત્ર આત્માથી ભર ૂર હતો.

તેણે લોકોને પ્રબોધ કય .
68 “ઇઝરાએલના દેવ પ્ર ુની સ્ ુ ત કરો.

તે તેમના લોકો પાસે તેઓનો ઉદ્ધાર કરવા આ ા છે.
69 દેવના સેવક દાઉદના કુળમાંથી સમથર્

ઉદ્ધારક આપણા માટે આપ્યો છે.
70 તેના પ વત્ર પ્રબોધકો દ્ધારા

લાંબા સમય પહેલા આપે ું વચન દેવે પા ું છે.
71 દેવ આપણને આપણા દશુ્મનો

તથા આપણને ધ ારનાર સવર્ની સ ામાંથી બચાવશ.ે
72 દેવે ક ું છે કે, તે આપણા ૂવર્જો પ્રત્યે દયા દશાર્વશે.

અને આ ર તે તેણો તે ું પ વત્ર વચન યાદ ક ુર્.
73 દેવે આપણા પતા ઈબ્રા હમને વચન આપ્ ું છે કે તે આપણને

આપણા
74 દશુ્મનોની સ ામાંથી બચાવશે.
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તેથી આપણે નભર્યપણે તેની સેવા કર શક એ.
75 ાં ુધી અમે જીવીએ ત્યાં ુધી દેવ સમક્ષ ન્યાયી
અને પ વત્ર થઈ ું.

76 “અને, ઓ! નાના છોકરા! હવે ું પરાત્પર દેવનો પ્રબોધક
કહેવાશે.
ું પ્ર ુની આગળ ચાલશ,ે તેને માટે માગર્ તૈયાર કરશે.

77 ું લોકોને કહ શ કે તેઓને પાપોની માફ મળશ.ે અને તેઓને
બચાવી લેવામાં આવશે.

78 “આપણા દેવની દયા વડે આકાશમાંથી
ૂતન દવસ ું પ્રભાત આપણા પર પ્રગટશ.ે

79 જે લોકો અંધકાર અને ૃત્ ુના ભય નીચે જીવી ર ા છે તે
લોકોને દેવ મદદ કરશે.

તે આપણા પગને શાં તના માગર્માં દોર જશે.”
80 આમ તે નાનો છોકરો મોટો થતો ગયો અને આત્મામાં વધારે

સામથ્યૅવાન થતો ગયો. ઇઝરાએલના યહૂ દઓ સમક્ષ જાહેર
થવાનો સમય આવતા ુધી તે બીજા લોકોથી દૂર ર ો.

2
ઈ ુનો જન્મ
(માથ્થી 1:18-25)

1 આ સમય દરમ્યાન કૈસર ઓગસ્તસે હુકમના ું બહાર પા ું
કે જે દેશો રોમન શાસન હેઠળ છે તે સમગ્ર રા ની વસતી
ગણતર કરવામાં આવ.ે એ હુકમનામા અ ુસાર બધાજ લોકોએ
પોતપોતાના નામ ર જ ટરમાં નોધાવવાનાં હતા. 2 આ વસ્તી
ગણતર પ્રથમ વાર જ થતી હતી. તે વખતે સ રયા પ્રાંતનો
હાકેમ કુર નયસ હતો. 3 તેથી બધાજ લોકો પોતપોતાના શહેરમાં
નામની નોંધણી કરાવવા માટે ગયા.

4 અને ૂસફ પણ ગાલીલના નાસરેથ શહેરમાંથી યહૂ દયા મધ્યે
દાઉદ ું શહેર જે બેથલેહેમ કહેવાય છે તેમાં, 5 પોતા ું તથા
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પોતાની ગભર્વતી વે વશાળ પ ત્ન મ રયમ ું નામ નોંધાવવા ગયો
કેમ કે દાઉદના વંશ તથા કુળમાંનો તે હતો. 6 તેઓ ત્યાં હતાં
એટલામાં તેના દહાડા ૂરા થયા. 7 ત્યાં મ રયમે તેના પ્રથમ
દકરાને જન્મ આપવાનો સમય હતો તેણે પ્રથમ દ કરાને જન્મ
આપ્યો. તે વખતે ધમર્શાળામાં કોઈ ઓરડો ખાલી ન હોવાથી
તેણે ગભાણમાં જ બાળકને કપડાંમાં લપેટ ને ુવાડ્યો.

ઈ ુના જન્મની ભરવાડોને જાણ
8 તે વખતે રાત્રે કેટલાક ભરવાડો ખેતરમાં તેમનાં ઘેટાંઓની

રખેવાળ કરતા હતા. 9 પ્ર ુનો દૂત ભરવાડોની સમક્ષ આવીને
ઊભો ર ો તેમની આજુબાજુ પ્રકાશ ચમકવા લાગ્યો. તેથી
ભરવાડો ગભરાઇ ગયા. 10 પ્ર ુના દૂતે તેઓને ક ું, “ગભરાશો
ન હ, કેમ કે હુ તમને મોટા આનંદથી ુવાતાર્ આપવા આ ો છુ.
જથેી આખા દેશના તમામ લોકોમાં આનંદ ઉભરાશ.ે 11 આજે
દાઉદના શહેરમાં તમારો તારનાર જન્મ્યો છે તે જ ખ્રસ્ત પ્ર ુ છે.
12 તમે તેને ઓળખી શકો તે માટેની આ નશાની છે. તમે એક
બાળકને કપડાંમાં લપેટેલો અને ગભાણમાં ૂતેલો જોશો.”

13 પછ તો આકાશમાંથી દૂતોનો મોટો સ ૂહ પેલા પ્ર ુના દૂત
સાથે જોડાયો. અને બધાજ દૂતો દેવની સ્ ુ ત કરવા લાગ્યા.

14 “પરમ ઊંચામાં દેવને મ હમા થાઓ,
અને ૃથ્વી પર દેવને પ્રસ કરે છે તેવા લોકોને શાં ત પ્રાપ્ત
થાઓ.”

15 પ્ર ુના દૂતો ભરવાડોને છોડ ને આકાશમાં પાછા ચાલ્યા ગયા.
ભરવાડો એકબીજા સાથે વાતો કરવા લાગ્યા, “આપણે બેથલેહેમ
જઇને અહ જે કઈ ઘટના બની છે તથા પ્ર ુએ આપણને દશાર્વી
છે તે જોવી જોઈએ.”

16 ભરવાડો તો ઝડપથી ત્યાં પહોંચી ગયા અને મ રયમ તથા
ૂસફને પણ શોધી કાઢ્યા. બાળક પણ ગભાણમાં ૂતે ુ હ ું.

17 ભરવાડોએ બાળકને જો ું અને પછ પ્ર ુના દૂતે બાળક વષે
તેઓને ું ક ું હ ું તે તેઓએ જણા ું. 18 ભરવાડોએ તેઓને
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જે ક ું તે સાંભળ ને દરેક જણ નવાઇ પામ્યા. 19 પર ુ મ રયમે
આ બધી વાતો મનમાં રાખી અને વારવાર તેના વષે વચાર કરતી.
20 ભરવાડો પણ જે કઈ જો ું અને સાંભ ું હ ુ,ં તે બ ુ તેઓને
દૂતે કહ હતી તે જ થઈ હતી. તે બધા પ્ર ુનો મ હમા તથા
સ્ ુ ત કરતાં કરતાં ઘેર પાછા ફયાર્.

21 ારે બાળક આઠ દવસ ું થ ું ત્યારે તેની ુ ત કરાવવામાં
આવી અને તે ું નામ ઈ ુ રાખવામાં આ ું. પ્ર ુના દૂતે માતાના
ગભર્માં બાળક આવતા પહેલાં જ આ નામ આપ્ ું હ ું

મં દરમાં ઈ ુ ું અપર્ણ
22 ૂસાના નયમશા પ્રમાણે ુ દ્ધકરણનો સમય આવતા ૂસફ

અને મ રયમ બાળકને પ્ર ુ સમક્ષ રજૂ કરવા માટે યરૂશાલેમ લઈ
ગયા. 23 પ્ર ુના નયમશા માં જે લ ું છે તે પ્રમાણ,ે “પ રવારમાં

ારે પ્રથમ દ કરો જન્મ લે છે તેને પ્ર ુને સારુ પ વત્ર ગણવો
જોઈએ.”* 24 વળ પ્ર ુના નયમશા પ્રમાણે લોકોએ બ લદાન
પણ આપવા ું હોય છે. તે ુજબ હોલાંની એક જોડ અથવા
ક ૂતરનાં બે બચ્ચા ું બ લદાન આપવા ું હોય છે. તેથી ૂસફ
અને મ રયમ આ વ ધ કરવા યરૂશાલેમ ગયા.

શમયોન ઈ ુને જુએ છે
25 યરૂશાલેમમાં શમયોન નામનો માણસ રહેતો હતો. તે ઘણો

ઉ મ ધા મક ન ાવાળો માણસ હતો.
તે ઈ ાએલના લોકોના ુખ માટે પ્ર ુના આગમનની વાટ

જોતો હતો. પ વત્ર આત્મા તેની સાથે હતો. 26 પ વત્ર આત્માએ
શમયોનને ક ું હ ું કે ાં ુધી તે પ્ર ુ ખ્રસ્તનાં દશર્ન ન હ કરે
ત્યાં ુધી તે ું ૃત્ ુ થશે ન હ. 27 પ વત્ર આત્માના માગર્દશર્નથી તે
મં દરમાં ગયો. યહૂ દઓના નયમશા ની વ ધ કરવા માટે મ રયમે
અને ૂસફ બાળ ઈ ુને લઈને મં દરમાં આ ા. 28 શમયોને
બાળકને હાથમાં લી ું અને દેવનો આભાર માન્યો.
* 2:23: “પ રવારમા � ગણવો જોઇએ.” (check see should be added)
ન. 13:2, 12.
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29 “પ્ર ,ુ હવે તેં આપેલા વચન પ્રમાણે આ તારા સેવકને શાં તથી
ૃત્ ુ ું શરણ લેવા દે.

30 કારણ કે મેં માર પોતાની આંખો વડે તારા તારણનાં દશર્ન
કયાર્ છે.

31 તમે બધાજ લોકો માટે તેને તૈયાર કય છે.
32 તે જગતના લોકો માટે ો ત છે જે બીન યહૂ દઓને તમારો

માગર્ બતાવશે.
તે ઈ ાએલના લોકોનો મ હમા વધારશે.”

33 શમયોને ઈ ુ વષે જે કઈ ક ું તે સાંભળ ને તેના માતા પતા
નવાઇ પામ્યા. 34 પછ શમયોને તેઓને આશીવાર્દ આપ્યો. અને
ઈ ુની મા મ રયમને ક ું, “ઈ ાએલના ઘણા લોકોની ચડતી
પડતી આ બાળકને કારણે થશ.ે તે દેવની તરફથી એંધાણીરુપ
બનશ.ે જનેે કેટલાક લોકો સ્વીકારવા ના પાડશે. 35 લોકોના
હ્રદયમાં રહેલા ુપ્ત વચારો જાહેર થશે. જે કઈ ઘટનાઓ બનશે
તેમાથી તારુ હ્રદય દ:ુખી થશે.”

હા ા ઈ ુને જુએ છે
36 મં દરમાં હા ા નામની એક પ્રબો ધકા રહેતી હતી. જે

આશેરના કુળની ફ ુએલની ુત્રી હતી. હા ા ઘણી ૃદ્ધ હતી.
લ જીવનના સાત વષર્ પછ તેના પ ત ું અવસાન થતાં તે એકલી
રહેતી હતી. 37 હવે તો તે 84 વષર્ની થઈ હતી અને તે વધવા
હતી. છતાં તેણે ારેય મં દર છો ું ન હ ું. તે મં દરમા જ
રહેતી અને રાત દવસ ઉપવાસ અને પ્રાથર્ના દ્ધારા પ્ર ુની સ્ ુ ત
કરતી હતી.

38 તેણે ત્યાં જ તે ક્ષણે આવીને પ્ર ુનો આભાર માન્યો અને
જે લોકો યરૂશાલેમના ઉદ્ધારની વાટ જોતા હતા તે બધાએ આ
બાળક વષે ક ું.

ૂસફ અને મ રયમ ું ઘર તરફ પ્રયાણ
39 પ્ર ુની આજ્ઞા ુસાર બધી જ વ ધઓ ૂણર્ કર ને ૂસફ અને

મ રયમ ગાલીલના નાસરેથમાં પોતાને ગામ પાછા ફયાર્. 40 દેવની
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કૃપા તે નાના બાળક સાથે હતી. તેથી તે જમે જમે મોટો થતો
ગયો તેમ તેમ વધારે પરાક્રમી અને ુ દ્ધશાળ થતો ગયો.

41 પ્ર તવષર્ પાસ્ખાપવર્ વખતે ઈ ુના માતા પતા યરૂશાલેમ જતાં
હતા. 42 ારે ઈ ુ બાર વષર્નો થયો ત્યારે તેઓ પવર્માં હમેશા
જે પ્રમાણે જતા હતા તે જ પ્રમાણે ગયા. 43 ારે પવર્ની
ઉજવણી ૂર થઈ ત્યારે તેઓ ધેર પાછા ફયાર્. પર ુ બાળ ઈ ુ
તો યરૂશાલેમમાં જ રહ ગયો. તેના માતા પતા તેના વષે કઈ
જ જાણતા નહોતા. 44 તેમણે વચા ુર્ કે ઈ ુ તે સ ુહમાં હશ.ે
એક દવસની ુસાફર કયાર્ પછ તેની શોધમાં તેઓ નીક ા.
તેઓએ તેમના પ રવારમાં તથા નજીકના મત્રમંડળમાં શોધ કર .
તે માટે ૂસફ અને મ રયમ આખો દવસ ફયાર્. 45 પર ુ ૂસફ
અને મ રયમને ાંય ઈ ુ જડ્યો ન હ. તેથી ફર પાછા તેની
શોધમાં યરૂશાલેમ ગયા.

46 ત્રણ દવસ પછ ઈ ુ તેઓને જડ્યો. ઈ ુ મં દરમાં
ધમર્ ુરુઓ સાથે બેસીને પ્રશ્રોની ચચાર્ કર ર ો હતો. 47 જે
દરેક ક્તએ તેને સાંભ ો. તેના ચ ુરાઇભયાર્ ઉ રો અને
સમજશ ક્ત જોઈને આ યર્ પામ્યા હતા. 48 ઈ ુના માતા પતાએ

ારે તેને જોયો ત્યારે તેઓ પણ નવાઇ પામ્યા. તેની માએ તેને
ૂછ ું, “દ કરા, અમાર સાથે આ ું તેં કેમ ક ુર્? તારા પતા અને

હુ તારા માટે બહુ ચતા કરતા હતા. અને તાર શોધ પણ કર
ર ા હતા.”

49 ઈ ુએ તેઓને ક ું, “તમે માર શોધ શાં માટે કરતા હતા?
તમને ખબર હોવી જોઈએ કે, હુ મારા પતા ું કામ ાં છે ત્યાં
જ હોઇશ!” 50 પર ુ ઈ ુએ જે ક ું તેનો અથર્ તેઓ સમજી
શ ા ન હ.

51 ત્યારબાદ ઈ ુ તેઓની સાથે નાસરેથ પાછો ફય અને હમેશા
માતા પતા જે કઈ કહે તે બધા ું પાલન કરતો. તેની માતા હજુ
પણ તે બધી બાબતો અંગે મનમાં વચારતી હતી. 52 ઈ ુએ
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વ ુને વ ુ અભ્યાસ કરવા ું ચા ુ રા ું. તે કદમાં ઊંચો થયો
અને લોકો ઈ ુને ચાહતા અને ઈ ુ દેવને પ્રસ કરતો.

3
યોહાનનો ઉપદેશ
(માથ્થી 3:1-12; માક 1:1-8; યોહાન 1:19-28)

1 પોં ત ુસ પલાત તબે રયસ કૈસરના રા શાસનના 15માં
વષર્ યહૂ દયાનો અ ધપ ત હતો.

ગાલીલ પર હેરોદ;
ત્રાખો ન તયા અને યટૂ રયા પર હેરોદનો ભાઈ ફ લપ,
ુસા નયાસ, અ બલેનીનો રાજા હતો.

2 અ ાસ અને કાયાફા પ્ર ુખ યાજકો હતા. તે સમય દરમ્યાન
ઝખાયાર્ના દ કરા યોહાનને દેવે આજ્ઞા કર . યોહાન તો અરણ્યમાં
રહેતો હતો. 3 તેથી યોહાને યદન નદ ની આજુબાજુના પ્રદેશમાં
યાત્રા કર ને લોકોને પસ્તાવો કરવા માટે, પાપોની માફ ની ખાતર
મેળવવા તથા બા પ્તસ્મા પામીને જીવન ુજારવાનો ઉપદેશ આપ્યો.
4 યશાયા પ્રબોધકના ુસ્તકમાં લખેલા વચનો ુજબ:

“અરણ્યમાં કોઈ ક્તનો પોકાર સંભળાય છે:
‘પ્ર ુને માટે માગર્ તૈયાર કરો.

તેનો માગર્ સીધો બનાવો.
5 પ્રત્યેક ખીણો ૂર દેવાશ.ે

અને બધાજ પવર્તો અને ટેકર ઓ સપાટ બનાવાશે.
રસ્તાના વળાંક સીધા કરવામાં આવશ.ે

અને ખાડા ટેકરાવાળા રસ્તાઓ સરખા કરવામાં આવશે.
6 પ્રત્યેક ક્ત દેવ ું તારણ જોશે!’ ” યશાયા 40:3-5

7 ત્યારે ઘણા લોકો તેનાથી બા પ્તસ્મા પામવા સારુ આ ા.
યોહાને તેઓને ક ુ:ં “તમે ઝેર લા સાપો જવેા છો, દેવનો કોપ
અને જણેે તમને તેમાંથી બચવા માટે ચેતવણી આપી છે તેમાંથી
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ઉગારવા માટે તમને કોણે સાવધાન કયાર્? 8 તમે એવાં કામ કરો
કે જે દશાર્વે કે તમે તમારુ હ્રદય પ રવતર્ન ક ુ છે. તમાર જાતને
તમે કહેવા ું શરુ ના કરશો. ‘ઈબ્રા હમ અમારો પતા છે.’ કારણ
કે હુ તમને કહુ છુ કે દેવ આ પથ્થરોમાંથી પણ ઈબ્રા હમ માટે
સંતાન ઉત્પ કર શકે છે. 9 ૃક્ષો કાપવા માટે હવે કુહાડ તૈયાર
છે. દરેક ૃક્ષ જે સારાં ફળ ન આપતાં હોય તે બધાને કાપી
નાખીને અ જ્ઞમાં નાખી દેવામાં આવશ.ે”

10 લોકોના ટોળાએ યોહાનને ૂછ ું, “અમારે ું કર ું જોઈએ?”
11 યોહાને ઉ ર આપ્યો, “જો તમાર પાસે બે અંગરખા હોય

તો જનેી પાસે એક પણ નથી તેને આપો. અને જનેી પાસે ખોરાક
હોય તો તે પણ વહેંચવો જોઈએ.”

12 જકાતનાકાના કર ઉઘરાવનારા અમલદારો પણ બા પ્તસ્મા
પામવા તેની પાસે આ ા. તેઓએ યોહાનને ૂછ ું, “ઉપદેશક,
અમારે ું કર ુ?ં”

13 યોહાને તેમને ક ું, “તમને જટેલી જકાત લેવાનો હુકમ કય
હોય તેનાથી વધારે જકાત લોકો પાસેથી ઉઘરાવો ન હ.”

14 સૈ નકોએ યોહાનને ૂછ ું, “અમારુ ું? અમારે ું કર ું
જોઈએ?”
યોહાને તેઓને ક ું, “બળજબર થી કોઈની પાસેથી પૈસા લેશો

ન હ. કોઈને માટે જુઠુ બોલશો ન હ. તમને જે કઈ પગારમાં મળે
છે તેમાં સંતોષ રાખો.”

15 બધાજ લોકો ખ્રસ્તના આગમનની પ્ર તક્ષા કર ર ા હતા
અને યોહાન અંગે નવાઇ પામી વચારતા હતા કે, “કદાચ યોહાન
એ તો ખ્રસ્ત ન હ હોય.”

16 યોહાને બધા લોકોને ઉ ર આપ્યો, “મેં તો તમારુ ફક્ત
પાણીથી બા પ્તસ્મા ક ુર્ પણ હુ જે કરુ છુ, તેનાથી વધારે
શ ક્તશાળ ક્ત ું આગમન થઈ ર ું છે. હુ તો તેના પગના
જોડાની દોર ખોલવા માટે પણ યોગ્ય નથી. તે પ વત્ર આત્માથી
અને અ જ્ઞથી તમારુ બા પ્તસ્મા કરશ.ે 17 તે ું ૂંપડુ તેના હાથમાં
છે. તે ખળ માંથી દાણા જુદા પાડવા તેયાર છે. તે દાણા ભેગા
કરશે અને તેની વખારમાં ૂકશ.ે અને તે ૂસાંને આગમાં બાળશ,ે
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જે કદ હોલવાશે ન હ.” 18 યોહાને લોકોને ુવાતાર્ આપવા ુ
ચા ુ રા ું અને લોકોને મદદરૂપ થવા બીજી ઘણી બાબતો કહ .

યોહાનની કાયર્સમા પ્ત
19 યોહાને રાજા હેરોદની તેના ભાઈની પ ત્ન સાથેના તેના

સંબંધ માટે ટ કા કર . તથા તેના બીજા ખરાબ કાય માટે યોહાને
તેની ટ કા કર . 20 તેથી હેરોદે યોહાનને કેદ કરવા ું બીજુ એક
ખરાબ કામ ક ુર્. આમ હેરોદના દષુ્કમ માં એકનો વધારો થયો.

યોહાન દ્ધારા ઈ ુને બા પ્તસ્મા
(માથ્થી 3:13-17; માક 1:9-11)

21 યોહાનને જલેમાં કેદ કરવામાં આ ો તે પહેલા, બધાજ લોકો
તેના દ્ધારા બા પ્તસ્મા પામ્યા હતા. પછ ઈ ુ પણ બા પ્તસ્મા
પામ્યો. ારે ઈ ુ પ્રાથર્ના કરતો હતો ત્યારે, આકાશ ઊઘ ું.
22 પ વત્ર આત્મા ક ૂતર રૂપે તેના પર ઊતય . ત્યાર બાદ
આકાશમાંથી આકાશવાણી થઈ, “ ું મારો વહાલો દ કરો છે અને
હુ તને ચાહુ છુ. હુ તારા પર ૂબ પ્રસ થયો છુ.”

ૂસફની વંશાવળ
(માથ્થી 1:1-17)

23 ઈ ુએ ારે સેવાની શરૂઆત કર ત્યારે તેની ઉંમર લગભગ
30 વષર્ની હતી. લોકોના ધાયાર્ પ્રમાણે ઈ ુ ૂસફનો દ કરો હતો.

એલીનો દ કરો ૂસફ હતો.
24 એલી મથ્થાતનો દ કરો હતો.
મથ્થાત લેવીનો દ કરો હતો.
મલ્ખીનો દ કરો લેવી હતો.
ય ાયનો દ કરો મલ્ખી હતો.
ૂસફનો દ કરો ય ાય હતો.

25 મ થ્યાનો દ કરો ૂસફ હતો.
આમોસનો દ કરો મ થ્યા હતો.
નહૂમનો દ કરો આમોસ હતો.
હેસ્લીનો દ કરો નહૂમ હતો.
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નગ્ગયનો દ કરો હેસ્લી હતો.
26 માહથનો દ કરો નગ્ગય હતો.
મ થ્યાનો દ કરો માહથ હતો.
શમઇનો દ કરો મ થ્યા હતો.
યોસેખનો દ કરો શમઇ હતો.
યોદાનો દ કરો યોસેખ હતો.
27 યોહાનાનનો દ કરો યોદા હતો.
રેસાનો દ કરો યોદા હતો.
ઝરુબ્બાબેલનો દ કરો રેસા હતો.
શઆલ્તીએલનો દ કરો ઝરુબ્બાબેલ હતો.
નેર નો દ કરો શઆલ્તીએલ હતો.
28 મલ્ખીનો દ કરો નેર હતો.
અદ નો દ કરો મલ્ખી હતો.
કોસામનો દ કરો અદ હતો.
અલ્માદામનો દાકરો કોસામ હતો.
એરનો દ કરો અલ્માદાસ હતો.
29 યે ુનો દ કરો એર હતો.
એલીએઝેરનો દ કરો યે ુ હતો.
યોર મનો દ કરો એલીએઝેર હતો.
મથ્થાતનો દ કરો યોર મ હતો.
લેવીનો દ કરો મથ્થાત હતો.
30 સીમેઓનનો દ કરો લેવી હતો.
યહૂદાનો દ કરો સીમેઓન હતો.
ૂસફનો દ કરો યહૂદા હતો.

યોનામનો દ કરો ૂસફ હતો.
એલ્યાક મનો દ કરો એલ્યાક મ હતો.
31 મલેયાનો દ કરો યોનામ હતો.
મ ાનો દ કરો મલેયા હતો.
મ ાથાનો દ કરો મ ા હતો.
નાથાનનો દ કરો મ ાથા હતો.
દાઉદનો દ કરો નાથાન હતો.
32 યશાઇનો દ કરો દાઉદ હતો.
ઓબેદનો દ કરો યશાઇ હતો.
બોઆઝનો દ કરો ઓબેદ હતો.
સલ્મોનનો દ કરો બોઆઝ હતો.
નાહશોનનો દ કરો સલ્મોન હતો.
33 અ મનાદાબનો દ કરો નાહશોન હતો.
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અન નો દ કરો અ મનાદાબ હતો.
હે ોનનો દ કરો અન હતો.
પેરેસનો દ કરો હે ોન હતો.
યહૂદાનો દ કરો પેરેસ હતો.
34 યાકૂબનો દ કરો યહૂદા હતો.
ઇસહાકનો દ કરો યાકૂબ હતો.
ઈબ્રા હમનો દ કરો ઇસહાક હતો.
તેરાહનો દ કરો ઈબ્રા હમ હતો.
નાહોરનો દ કરો તેરાહ હતો.
35 સરૂગનો દ કરો નાહોર હતો.
ર ૂનો દ કરો સરૂગ હતો.
પેલેગનો દ કરો ર ૂ હતો.
એબરનો દ કરો પેલેગ હતો.
શેલાનો દ કરો એબર હતો.
36 કાઇનાનનો દ કરો શેલા હતો.
અપર્ક્ષદનો દ કરો કાઇનનાન હતો.
શેમનો દ કરો અપર્ક્ષદ હતો.
ૂહનો દ કરો શેમ હતો.

લામેખનો દ કરો ૂહ હતો.
37 મ ૂશેલાનો દ કરો લાખેમ હતો.
હનોખનો દ કરો મ ૂશેલા હતો.
યારેદનો દકરો હનોખ હતો.
મહાલલેલનો દ કરો યારેદ હતો.
કાઇનાનનો દ કરો મહાલલેલ હતો.
38 અનોશનો દ કરો કાઇનાન હતો.
શેથનો દ કરો અનોશ હતો.
આદમનો દ કરો શેથ હતો.
આદમ, જે દેવનો દ કરો હતો.

4
ઈ ુ ું શેતાન દ્ધારા પર ક્ષણ
(માથ્થી 4:1-11; માક 1:12-13)
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1 પ વત્ર આત્માથી ભર ૂર થઈને ઈ ુ યદન નદ થી પાછો ફય .
પ વત્ર આત્મા તેને અરણ્યમાં દોર ગયો. 2 ત્યાં શેતાને 40 દવસ
ુધી તે ું પર ક્ષણ ક ુર્. તે સમય દરમ્યાન ઈ ુએ કઈ પણ ખા ું

ન હ. દવસો ૂરા થયા પછ ઈ ુને ૂબ ૂખ લાગી.
3 શેતાને ઈ ુને ક ું, “જો ું દેવનો દ કરો હોય તો આ પથ્થરને

રોટલી બની જવા કહે.”
4 ઈ ુએ ક ું, “ધમર્શા માં લ ું છે કે:

‘માણસને જીવવા માટે ફક્ત રોટલીની જરૂર નથી.’ ” ુન નયમ
8:3

5 પછ ઈ ુને શેતાન એક ઊંચી જગ્યા પર લઈ ગયો અને એક
જ પળમાં તેને જગતનાં બધાજ રા ો ું દશર્ન કરા ું. 6 શેતાને
ઈ ુને ક ું, “હુ તને આ બધા રા ોનો અ ધકાર અને મ હમા
આપીશ. આ સવર્સ્વ મારુ છે. તેથી હુ જનેે આપવા ઈચ્છુ તેને
આપી શકુ છુ. 7 જો ું ફક્ત મારુ જ ભજન કર શ તો એ
સવર્સ્વ તારુ થઈ જશે.”

8 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “શા ોમાં લ ું છે તે પ્રમાણ:ે

‘તારે તારા દેવ પ્ર ુ ું ભજન કર ું જોઈએ.
તારે એકલા તેની જ સેવા કરવી!’ ” ુન નયમ 6:13

9 પછ શેતાન ઈ ુને યરૂશાલેમ લઈ ગયો. અને મં દરની ઊંચી
ટોચ પર લઈ ગયો અને તેણે ઈ ુને ક ું, “જો ું દેવનો દ કરો
હોય, તો અહ થી હેઠળ પડ! 10 શા ોમાં લ ા ુજબ:

‘દેવ તારુ રક્ષણ કરવા માટે એના દૂતોને આજ્ઞા કરશે’ ગીતશા
91:11

11 અને એમ પણ લ ું છે કે:

‘તેઓ તને પોતાના હાથોમાં એવી ર તે
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ઊંચક લેશે કે જથેી તારો પગ ખડક પર અથડાશે ન હ.’ ”
ગીતશા 91:12

12 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો: “એ ઉપરાંત શા માં એ ું પણ
કહે ું છે કે:

‘તારે પ્ર ુ તારા દેવ ું પર ક્ષણ કર ું જોઈએ ન હ.’ ” ુન નયમ
6:16

13 શેતાને અનેક પ્રલોભનોથી દરેક ર તે ઈ ુ ું પર ક્ષણ કયાર્ પછ
યોગ્ય સમય આવે ત્યાં ુધી ઈ ુને એકલો ૂક ને ત્યાંથી વદાય
લીધી.

ઈ ુનો લોકોને ઉપદેશ
(માથ્થી 4:12-17; માક 1:12-13)

14 પછ પ વત્ર આત્માના પરાક્રમે ઈ ુ ગાલીલ પાછો ફય .
ગાલીલની આજુબાજુના પ્રદેશમાં ઈ ુની વાતો પ્રસરતી ગઇ.
15 તેણે સભા ાનોમાં ઉપદેશ આપવાનો આરભ કય . બધાજ
લોકો ઈ ુની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા.

નાસરેથમાં ઈ ુનો અસ્વીકાર
(માથ્થી 13:53-58; માક 6:1-6)

16 ઈ ુ ઉછર ને ાં મોટો થયો હતો તે નાસરેથ શહેરમાં
આ ો. પોતાની ર ત પ્રમાણે તે વશ્રામવારે સભા ાનમાં ગયો
અને વાંચવા ઊભો થયો. 17 તેને યશાયા પ્રબોધક ું ુસ્તક વાંચવા
માટે આપવામાં આ ું. તેણે ુસ્તક ઉઘા ું અને આ ભાગ તેને
મ ો ાં આ લ ું હ ુ:ં

18 “પ્ર ુનો આત્મા મારામાં સમાયેલો છે.
પ્ર ુએ જે લોકો પાસે ક ું નથી એવા લોકોને ુવાતાર્ આપવા,
કેદ ઓને તેમની ુ ક્ત જાહેર કરવા,

આંધળાઓને દ આપવા જથેી તેઓ ફર થી જોઈ શકે
તથા કચડાયેલા લોકોને ુક્ત કરવા મારો અ ભષેક કય છે.
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19 તથા તેની દયા બતાવવાનો પ્ર ુનો સમય જાહેર કરવા
મને મોકલ્યો છે.” યશાયા 61:1-2; 58:6

20 ત્યારબાદ ુસ્તક બંધ કર , સેવકને પાછુ સોંપીને ઈ ુ
બેસી ગયો. સભા ાનમાં બધાની નજર ઈ ુ તરફ ઠર રહ
હતી. 21 ઈ ુએ તેમની સમક્ષ બોલવાનો આરભ કય , તેણે ક ું,
“તમારા સાંભળવામાં આ ું છે, તે પ્રમાણે આ ધમર્લેખ આજે
સત્ય થયો છે!”

22 આ સાંભળ ને બધાજ લોકો ઈ ુની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા,
ઈ ુની કૃપાથી ભર ૂર એવા શ ો સાંભળ ને તેઓ અજાયબી
પામ્યા. તે લોકોએ ૂછ ું, “તે આ ું કેવી ર તે બોલી શકે? એ
તો માત્ર ૂસફનો દ કરો છે, કેમ ખરુને?”

23 ઈ ુએ તેઓને ક ું, “હુ જાણું છુ કે તમે મને આ જુની
વાત જરુરથી કહેશો: ‘વૈદ ું પોતે તાર સારવાર કર.’ તમે
કહેશો કે ‘અમે સાંભ ું છે કે જે ચમત્કારો કફર-નહૂમમાં કયાર્
છે તે તારા પોતાના વતનમાં શા માટે બતાવતો નથી!’ ” 24 પછ
અ ુએ ક ું, “હુ તમને સત્ય કહુ છુ કોઈ પણ પ્રબોધક પોતાના
જ શહેરમાં સ્વીકારતો નથી.

25-26 “હુ જે કહુ છુ તે સા ું છે. એ લયાના સાડા ત્રણ
વષર્ના સમયમાં ઈ ાએલમાં બલકુલ વરસાદ પડ્યો ન હતો.
સમગ્ર દેશમાં દકુાળ હતો. ખાવાને અનાજ ાંય મળ ું ન હ ું.
ઈ ાએલમાં તે સમયે ઘણી વધવાઓને સહાયની આવશ્યકતા
હતી. પર ુ એ લયાને એ બધામાંથી કોઈની પણ પાસે મોકલવામાં
આ ો નહોતો. પર ુ સદોનના સારફતની એક વદેશી વધવાને
સહાય કરવા માટે તેને મોકલવામાં આ ો હતો.

27 “અને પ્રબોધક એ લયાના સમયમાં ઈ ાએલમાં ઘણા કોઢના
રોગીઓ હતા છતાં તેણે ફક્ત આરામી નામાનની સારવાર કર ને
તેને સાજો કય હતો.”

28 આ વાત સાંભળ ને સભા ાનમાંના શ્રોતાજનો ુસ્સે થઈ
ગયા. 29 તે બધા ઊભા થઈ ગયા અને ઈ ુને ગામની બહાર
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હાંક કાઢ્યો. તેઓ ું શહેર પહાડ ઉપર બાંધ્ ું હ ુ,ં તેની ટોચ પર
તેને લઈ ગયા, જથેી તેને ઘ ો માર ને નીચે ખીણમાં હડસેલીને
ગબડાવી શકાય. 30 છતાં ઈ ુ તો ટોળાની વચમાં થઈને નીક ો
અને ચાલ્યો ગયો.

ૂત વળગેલા માણસને ઈ ુ સાજો કરે છે
(માથ્થી 1:21-28)

31 ત્યારબાદ ઈ ુ ગાલીલના એક કફર-નહૂમ શહેરમાં ગયો.
અને વશ્રામવારે લોકોને ઉપદેશ આપ્યો. 32 તેઓ ઈ ુના ઉપદેશથી
આ યર્ચ કત થઈ ગયા કેમ કે તે ું બોલ ું અ ધકાર ુક્ત હ ું.

33 ત્યા સભા ાનમાં એક માણસ હતો. તેને અ ુધ્ધ આત્મા
વળગેલો હતો. તેણે મોટા અવાજે ૂમો પાડ . 34 “ઓ ઈ ુ
નાઝાર ! તારે અમાર પાસેથી ું જોઈએ છે? ું ું અમારો
સવર્નાશ કરવા અહ આ ો છે? હુ જાણું છુ ું કોણ છે?
ું દેવનો પ વત્ર છે.” 35 પર ુ ઈ ુએ તેને ચેતવણી આપી અને

ક ું, “છાનો રહે! આ માણસમાંથી બહાર નીકળ.” પર ુ અ ુદ્ધ
આત્માએ તે માણસને લોકોની હાજર માં જ તેને નીચે ફેંક દ ધો.
તેને કોઈ પણ જાતની ઇજા કયાર્ વના તે તેનામાંથી બહાર નીકળ
ગયો.

36 આ યર્ચ કત પામેલા લોકો એકબીજાને કહેવા લાગ્યા:
“આનો અથર્ ું? આ માણસના શ ોમાં આ તે કેવો અ ધકાર!
અને તાકાત છે? કે અ ુદ્ધ આત્માઓ પણ તેને આધીન થઈને
બહાર નીકળ જાય છે.” 37 બધાજ આજુબાજુના પ્રદેશમાં ઈ ુ
વષેના સમાચાર વા ુવેગે પ્રસર ગયા.

પતરની સા ુને ઈ ુ સાજી કરે છે
(માથ્થી 8:14-17; માક 1:29-34)

38 પછ તે દવસે ઈ ુ સભા ાનમાંથી સીધો સમોનના ઘરે
ગયો. ત્યાં સમોનની સા ુ બમાર હતી. તેને સખત તાવ હતો.
તેથી તેઓએ તેને મદદરુપ થવા ઈ ુને વનંતી કર . 39 ઈ ુ તેની
તદ્દન નજીક ઊભો ર ો, તાવને ધમકા ો અને તેને છોડ જવા
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આજ્ઞા કર . તેનો તાવ ઊતર ગયો. પછ તે તરત જ ઊઠ
અને ઊભી થઈને તેની સેવા કરવા લાગી.

ઈ ુ ઘણા લોકોને સાજા કરે છે
40 સંધ્યાકાળે ઘણા લોકો તેઓના માંદા મત્રોને લઈને ઈ ુ

પાસે આ ા. તે બધા વ વધ પ્રકારના રોગીઓ હતા. ઈ ુએ
દરેક માંદા માણસના માથે હાથ ૂ ો અને તે સવર્ને સાજા કયાર્.
41 ઈ ુની આજ્ઞાથી ઘણા લોકોમાંથી ૂતો નીકા ાં. તેઓ ઘાંટો
પાડ ને કહેતાં હતા કે, “ ું દેવનો દ કરો છે.” પર ુ ઈ ુએ તે
બધાને ૂબ ધમકા ા અને તેમને બોલવા દ ધા ન હ. તેઓને
ખબર હતી કે ઈ ુ એ ખ્રસ્ત છે.

અન્ય શહેરોમાં ઈ ુ ું પ્રયાણ
(માક 1:35-39)

42 બીજે દવસે વહેલી સવારે ઈ ુ અરણ્યમાં એકાંત માટે
ચાલ્યો ગયો. લોકો તેને શોધતાં શોધતાં ત્યાં પણ આવી પહોંચ્યા.
અને તેઓએ તેને છોડ ને ન હ જવા ઘણું દબાણ ક ુર્. 43 પર ુ
ઈ ુએ તેઓને ક ું, “દેવના રા ની ુવાતાર્ મારે અન્ય શહેરોમાં
પણ પહોંચાડવી જોઈએ. અને તે માટે જ મને મોકલવામા આ ો
છે.”

44 આમ ઈ ુ યહૂ દયાના સભા ાનોમાં ઉપદેશ પ્રગટ કરતો
ફય .

5
પતર, યાકૂબ, યોહાન ઈ ુને અ ુસરે છે
(માથ્થી 4:18-22; માક 1:16-20)

1 ગ ેસરેત ગાલીલ સરોવરને કાંઠે ઈ ુ ઊભો હતો તે દેવના
વચનનો ઉપદેશ કરતો હતો. તેઓ તેનો ઉપદેશ સાંભળતા હતા.
2 ત્યારે તેણે સરોવરને કનારે બે હોડ લાંગરેલી જોઈ. માછ મારો
તેઓની જાળ પાણીમાં ધોઇ ર ાં હતા. 3 તેમાની એક હોડ
સમોનની હતી. ઈ ુ તે હોડ માં બેસવા ચઢ ગયો. ઈ ુએ તેને
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કાંઠાથી થોડે દૂર હોડ હકારવા ું ક ું. તેણે તેમાં બેસીને લોકોને
ઉપદેશ આપ્યો.

4 ઈ ુએ ઉપદેશ આપી ર ાં પછ સમોનને ક ું, “હોડ ને દૂર
ઊંડા પાણીમાં લઈ જાઓ. અને માછલાં પકડવા જાળો નાખો.
તમને કેટલાંક માછલાંઓ મળશ.ે”

5 સમોને ઉ ર આપ્યો, “સ્વામી, અમે આખી રાત ૂબ મહેનત
કર છે, પર ુ અમને ક ું જ પ્રાપ્ત થ ું નથી. પર ુ ું કહે છે
તે કારણથી હુ જાળો નાખીશ.” 6 માછ મારોએ પાણીમાં જાળો
નાખી અને જાળોમાં એટલી બધી માછલીઓ ભરાઇ કે તેના
ભારથી જાળો ૂટવા માંડ . 7 તેથી તેઓએ બીજી હોડ માં બેઠેલા
એમના મત્રોને ઇશારો કય . તેઓ આ ા અને બંને હોડ ઓમાં
એટલી બધી માછલીઓ ભર કે હોડ ઓ ડૂબવા માંડ .

8-9 ારે સમોન પતરે આ જો ું ત્યારે તે ઈ ુના ચરણોમાં
મા ું નમાવીને બોલ્યો, “પ્ર !ુ હુ તો એક પાપી માણસ છુ.
ું મારાથી દૂર રહે.” તેણે આ એટલા માટે ક ું કારણ કે

આટલી બધી માછલીઓ પકડાઇ તેથી તે અને તેના સાથીદારો
ભારે આ યર્ પામ્યા. 10 ઝબદ નો દ કરો યાકૂબ અને યોહાન
તથા પતરના ભાગીદારો જે સમોનના મત્રો હતા તેઓને પણ
આ જોઈને ભારે આ યર્ થ ું હ ુ.ં
તેથી ઈ ુએ સમોનને ક ુ,ં “ગભરાઇશ ન હ, હવે પછ ું

માછલીઓ ન હ, પર ું માણસોને ભેગા કર શ!”
11 પછ તે લોકો તેઓની હોડ ઓ કનારે લા ા અને સવર્સ્વનો

ત્યાગ કર ને ઈ ુને અ ુસયાર્.

ઈ ુ માદાં માણસને સાજો કરે છે
(માથ્થી 8:1-4; માક 1:40-45)

12 પછ એક વખત ઈ ુ એક શહેરમાં હતો, ત્યારે આખા
શર રે રક્ત પ ના રોગથી પીડાતો એક માણસ ત્યાં હતો. ઈ ુને
જોઈને તે માણસે સા ાંગ દડવત પ્રણામ કયાર્ અને ક ું, “પ્ર !ુ
મને સાજો કર, ું ચાહે તો મને સાજો કર શકવા સમથર્ છે.”



ૂક 5:13 xxiii ૂક 5:23-24

13 ઈ ુએ ક ું, “હુ તને સાજો કરવા ઈચ્છુ છુ, ું સાજો
થઈ જા!” ઈ ુનો સ્પશર્ થતાં જ દદ નો રક્ત પ નો રોગ મટ
ગયો. તે રોગ ુક્ત થઈ ગયો. 14 ઈ ુએ આ વાત કોઈને પણ
ન કહેવાની આજ્ઞા કર ને ક ું, “ ું યાજક પાસે જા અને તાર
જાત તેને બતાવ અને ૂસાના આદેશ પ્રમાણે દેવને ભેટ અપર્ણ
કર. જથેી લોકોને ખબર પડશે કે ું સારો થઈ ગયો છે.”

15 પર ુ ઈ ુના આ સમાચાર તો વ ુ ને વ ુ પ્રસરવા લાગ્યા.
ઘણા લોકોના ટોળેટોળા ઈ ુને સાંભળવા તથા પોતાના રોગમાંથી
ુક્ત થવા આવવા લાગ્યા. 16 તેથી ઈ ુ વારવાર એકાંત ળોએ

જતો જથેી એકાંતે પ્રાથર્ના કર શકતો.
પક્ષઘાતી માણસને ઈ ુ સાજો કરે છે
(માથ્થી 9:1-8; માક 2:1-12)

17 એક વખત ઈ ુ ઉપદેશ આપતો હતો ત્યારે કેટલાક ફરોશીઓ
અને નયમોપદેશકો ત્યાં આવીને બેઠા. તે બધા ગાલીલ, યહૂ દયા
અને યરૂશાલેમના હતા. ઈ ુ પાસે રોગીઓને સાજા કરવા પ્ર ુ ું
પરાક્રમ હ ુ.ં 18 કેટલાએક માણસો એક પક્ષઘાતી માણસને
ખાટલામાં ઊંચક ને લા ાં હતા. તે માણસોએ ઈ ુની આગળ
તેને લાવવા અને નીચે ૂકવા પ્રયત્ન કયાર્. 19 પણ ત્યાં લોકોની
ભીડ એટલી બધી હતી કે તેઓ તેની પાસે જવાનો માગર્ કર
શ ા ન હ. આખરે તેઓ છાપરા પર ચઢ ગયા અને છત પર ું
છાપરુ ખસેડ ને પથાર સાથે જ પક્ષઘાતીને ઈ ુની આગળ વચ્ચે
ઉતાય . 20 તેઓનો વ ાસ જોઈને ઈ ુએ પક્ષઘાતી રોગીને ક ું,
“ મત્ર, તારા પાપો માફ કરવામાં આ ા છે.”

21 ફરોશીઓ અને શા ીઓ પણ અંદરો અંદર વચાર કરવા
લાગ્યા અને કહેવા લાગ્યા, “આ માણસ કોણ છે? આ તે દેવ ું
અપમાન કહેવાય! પાપમાંથી માફ આપવા ું કામ દેવના સવાય
બીજુ કોણ કર શકે?”

22 પર ુ ઈ ુને ખબર પડ ગઇ કે તેઓ ું વચારતા હતા, તેણે
ક ું, “તમારા મનમાં આવા વચારો કેમ આવે છે?” 23-24 તારા
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પાપો માફ થયા છે એમ કહે ું અથવા ચાલ ઊભો થા અને તાર
પથાર લઈને ચાલતો થા. એ બેમાં ક ું સરળ છે, તેનો વચાર
કરો. પર ુ તમને ખાતર થાય તે માટે હુ સા બત કર બતાવીશ કે
ૃથ્વી પર માણસના દ કરાને પાપમાંથી માફ આપવાનો અ ધકાર

છે. તેથી ઈ ુએ પક્ષઘાતી માણસને ક ું, “હુ તને આજ્ઞા કરુ છુ
ઊઠ! અને તાર પથાર ઊચક ને ઘેર ચાલ્યો જા!”

25 પછ તરત જ તે માણસ બધા લોકોની હાજર માં ઊભા
થયો. તે જે પથાર માં ૂતો હતો તે ઉપાડ ને દેવની સ્ ુ ત કરતો
કરતો પોતાને ઘેર ચાલ્યો ગયો. 26 બધાજ લોકો અચરત પામી
ગયા. તેઓ સ્ ુ ત કરવા લાગ્યા. લોકો વ ાસથી નવાઇ પામી
દેવના સામથ્યૅ માટે તેઓ ૂબ માનથી બોલ્યા, “આજે આપણે
આજાયબ જવેી વાતો જોઈ છે!”

લેવી ઈ ુને અ ુસરે છે
(માથ્થી 9:9-1; માક 2:13-17)

27 આ પ્રસંગ પછ ઈ ુ બહાર જતો હતો ત્યારે તેણે લેવી
નામના જકાતદારને જકાતનાકામાં બેઠેલો જોયો. તેથી ઈ ુએ તેને
ક ું, “આવ અને મને અ ુસર!” 28 આ સાંભળ ને તરત જ
લેવી સવર્સ્વ છોડ ને ઈ ુને અ ુસરવા લાગ્યો.

29 અને પછ લેવીએ પોતાના ઘરે ઈ ુના માનમાં
ભોજનસમારભ ુંઆયોજનક ુર્. ત્યાં ભોજનસમારભમાં ઘણા
જકાતદારો અને બીજા કેટલાએક લોકો પણ હાજર હતા. 30 તે
વખતે ફરોશીઓ અને શા ીઆએે તેના શષ્યોને ફર યાદ કર ,
“તમે શા માટે જકાતદારો અને પાપીઓની સાથે ભોજન કરો છો
અને પીઓ છો?”

31 ઈ ુએ તેઓને પ્રત્ ુ ર આપ્યો, “તંદરુસ્ત માણસોને વૈદની
જરૂર પડતી નથી. ફક્ત રોગીઓને જ વૈદની જરૂર પડે છે. 32 હુ
પ્રામા ણક માણસનો ન હ પર ુ પાપીઓને તેઓના જીવન અને
હ્રદય પ રવતર્ન કરવા બોલાવવા આ ો છુ!”
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ઉપવાસ વષેના પ્રશ્રનો ઈ ુ ઉ ર આપે છે
(માથ્થી 9:14-17; માક 2:18-22)

33 તેઓએ ઈ ુને ક ું, “યોહાન બા પ્તસ્તના શષ્યો વારવાર
ઉપવાસ અને પ્રાથર્ના કરે છે, ફરોશીઓના શષ્યો પણ એમ જ
કરે છે. પર ુ તારા શષ્યો તો હમેશા ખાય છે અને પીએ છે.”

34 ઈ ુએ તેઓને ક ું, “જો વરરાજા તેઓની સાથે હોય તો
ું વરરાજાની જાનમાં આવેલા જાનૈયાઓ ઉપવાસી રહે તે ું શ

છે? 35 પર ુ એવો સમય આવશ.ે ારે વરરાજાને તેઓની
પાસેથી લઈ લેવામાં આવશે અને તેના મત્રોને ઉપવાસ કરવો
પડશે.”

36 ઈ ુએ લોકોને આ દ ાંત પણ ક ું, “કોઈ પણ ક્ત
પોતાના નવા કોટમાંથી કાપડનો ટૂકડો કાઢ ને જૂના કોટને થીંગડુ
મારતો નથી. કારણ કે તે જાણે છે કે આમ કરવાથી નવા કોટને
ુકશાન થશે અને નવા કોટ ું થીંગડુ જૂના કોટના કાપડને મળ ું

ન હ આવે. 37 કોઈ પણ માણસ નવો દ્ધાક્ષારસ જૂના દ્ધાક્ષારસની
મશકોમાં ભરતો નથી. કારણ કે નવો દ્ધાક્ષારસ જૂની મશકને ફાડ
નાખશે અને તેથી દ્ધાક્ષારસ ઢોળાઇ જશ.ે દ્ધાક્ષારસની મશકોનો
નાશ થશે. 38 લોકો હમેશા નવો દ્ધાક્ષારસ નવી મશકોમાં જ ભરે
છે. 39 જે કોઈ જૂના દ્ધાક્ષારસ ું પાન કરે છે તેઓ કદા પ નવો
દ્ધાક્ષારસ માગતા નથી. તે કહે છે, ‘જૂનો દ્ધાક્ષારસ જ સારો
છે.’ ”

6
ઈ ુ વશ્રામવારનો પ્ર ુ છે
(માથ્થી 12:1-8; માક 2:23-28)

1 એક વખત વશ્રામવારના દવસે ઈ ુ અનાજના ખેતરોમાંથી
પસાર થતો હતો. ત્યારે તેના શષ્યો અનાજના કણસલાં તોડ ને
હાથમાં મસળ ને ખાતા હતા.ં 2 કેટલાએક ફરોશીઓએ ૂછ ું,
“ વશ્રામવારના દવસે ૂસાના નયમા ુસાર જે કાયર્ કર ું મંજૂર
કરેલ નથી તે શા માટે કરો છો?”
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3 ઈ ુએ પ્રત્ ુ ર આપ્યો, “દાઉદે ું ક ુ ારે તે અને તેની
સાથેનાં માણસો ૂ ા હતા. તે ું તમે વાંચ્ ું નથી? 4 દાઉદ
દેવના મં દરમાં ગયો અને દેવને અ પત થયેલી રોટલી ૂસાના
નયમ પ્રમાણે યાજકો સવાય બીજો કોઈ ખાઇ શકે ન હ તે
રોટલી તેણે ખાધી હતી અને તેમાંથી રોટલીનો થોડો થોડો ટૂકડો
તેની સાથેના લોકોને આપ્યો હતો.” 5 પછ ઈ ુએ ફરોશીઓને
ક ું કે, “માણસનો દ કરો વશ્રામવારનો પણ પ્ર ુ છે.”

વશ્રામવારના દવસે ઈ ુ માંદા માણસને સાજો કરે છે
(માથ્થી 12:9-14; માક 3:1-6)

6 બીજા એક વશ્રામવારે ઈ ુ ારે સભા ાનમાં બોધ આપતો
હતો ત્યારે જનેો જમણો હાથ ુકાઈ ગયો હતો તેવો માણસ ત્યાં
હતો. 7 વશ્રામવાર હોવાથી ઈ ુ તેને સાજો કરે છે કે ન હ, તે
જોવા માટે શા ીઓ અને ફરોશીઓ આ ુર હતા. તેઓ ધ્યાનથી
જોઈ ર ાં હતા જથેી તેઓને ઈ ુને દો ષત ઠરાવવા માટે કારણ
મળે. 8 પણ ુ તે લોકોના વચારો જાણતો હતો. તેથી તેણે
જનેો હાથ ુકાઈ ગયેલો હતો તે માણસને બોલાવીને ક ું, “ઊઠ
અને વચમાં જઇને ઊભો રહે.” તેથી તે ઊઠ્યો અને વચમાં
જઇને ઊભો ર ો. 9 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ક ું, “હુ તમને ૂછુ
છુ કે વશ્રામવારના દવસે કોઈ ુ,ં ભ ું કર ું યોગ્ય છે કે માઠુ
કર ુ,ં કોઈની જીવન બચાવ ું કે તેનો નાશ કરવો, એ બેમાંથી ું
યોગ્ય છે?”

10 ઈ ુએ ત્યારબાદ ચારેબાજુ લોકો પર નજર ફેરવીને તે
માણસને ક ું કે, “તારો હાથ લંબાવ,” તેણે ઈ ુની આજ્ઞા ું
પાલન ક ુર્ અને તેનો હાથ ફર થી સાજો થઈ ગયો. 11 પર ુ આ
જોઈને શા ીઓ અને ફરોશીઓ ુસ્સે થયા. તેઓ એકબીજાને
કહેવા લાગ્યા કે, “હવે ઈ ુ ું આપણે ું કર એ?”

ઈ ુના બાર પ્રે રતોની પસંદગી
(માથ્થી 10:1-4; માક 3:13-19)
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12 તે દવસો દરમ્યાન ઈ ુ પ્રાથર્ના કરવા માટે પહાડ પર
ગયો. અને તેણે આખી રાત દેવની પ્રાથર્નામાં વતાવી. 13 અને
પછ ારે પ્રભાત થ ું ત્યારે તેણે પોતાના શષ્યોને બોલાવીને
ચેઓનામાંથી બારની પસંદગી કર અને તેઓને “પ્રે રતો” નામ
આપ્ ુ.ં

14 એટલે સમોન (ઈ ુએ તે ું નામ પતર પા ુ)ં
અને તેના ભાઈ આં ન્દ્ધયાને,
યાકૂબ
તથા યોહાનને,
ફ લપને
તથા બથ લ્મીન,ે
15 માથ્થીને
તથા થોમાન,ે
યાકૂબને (અલ્ફ ના દ કરો)
તથા સમોન,
જનેે ઝેલોટ સ કહેતા હતા. તેને,
16 યહૂદા (યાકૂબનો દ કરો)
આ યહૂદા ઇશ્ક રયોત હતો જણેે ઈ ુને તેના દશુ્મનોને સોંપ્યો.

ઈ ુનો ઉપદેશ અને લોકોને સાજાપણું
(માથ્થી 4:23-25; 5:1-12)

17 ઈ ુ અને પ્રે રતો પહાડ પરથી નીચે ઉતયાર્ને ઈ ુ સપાટ
મેદાનમાં આવીને ઊભો ર ો. ત્યાં મોટા સ ૂહમાં તેના શષ્યો
હતા. અને સમગ્ર યહૂ દયામાંના તથા યરૂશાલેમના અને ૂર
તથા સદોનના સ ુદ્ધ કનારાના ઘણા લોકો મોટા સ ૂહમાં હતા.
18 જઓે ભેગા થયા હતા તે તેનો ઉપદેશ સાંભળવા તથા તેઓના
રોગોમાંથી સાજા થવા માટે આ ા હતા. તે લોકો અ ુદ્ધ
આત્માઓથી પીડાતા હતા. ઈ ુએ તે બધા લોકોને સાજા કયાર્.
19 બધાજ લોકો ઈ ુને સ્પશર્ કરવા કો શશ કરતાં હતા, કારણ કે
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તેનામાંથી જે પરાક્રમ નીકળ ર ુ હ ુ તેનાથી દરેક સાજા થયા
હતા!

20 ઈ ુ તેના શષ્યો તરફ જોતાં જોતાં બોલ્યો,

“તમે લોકો જે ગર બ છો, તે સૌને ધન્ય છે,
કારણ કે દેવ ું રા તમારુછે.

21 તમે જે હમણાં ૂ ા છો, તેઓને પણ ધન્ય છે,
કારણ કે તમે પણ ૃપ્ત થવાના છો.

આજે તમે રડો છો,
તમને પણ ધન્ય છે, કારણ કે તમે હસશો.

22 “માણસના દ કરાને કારણે લોકો તમને તેમના જૂથમાંથી હાંક
કાઢશે, તમારા નામની નદા કરશ,ે તમાર બદનામી કરશે ત્યારે
પણ તમને ધન્ય છે. 23 એ ું બને તે દવસે તમે આનંદમગ્ર બનીને
નાચી ઊઠજો, કારણ કે આકાશમાં તમને મોટો બદલો પ્રાપ્ત થશ.ે
કારણ કે તેઓના બાપદાદાઓએ પણ આ પ્રબોધકો સાથે આ જ
ર તે વહાર કયાર્ છે.
24 “પણ હે ધનવાનો, તમને અફસોસ છે,

કારણ કે તમાર ુખસંપ આ જીવન માટે જ છે.
25 અને એ લોકો અત્યારે જે સં ુ ો છે તેમને પણ અફસોસ છે,

કારણ કે તમારો ૂખે મરવાનો સમય આવનાર છે,
અને હાલમાં હસનારાઓ, તમને અફસોસ છે,

કારણ કે તમે શોક કરવાના છો અને રડવાના છો.
26 “ ારે બધાજ લોકો તમારુ સારુ કહેશે ત્યારે તમને

અફસોસ છે કારણ કે તેઓના બાપદાદાઓ પણ હમેશા જૂઠા
પ્રબોધકો માટે આવી જ પ્રસંશા કરતા હતા.

તમારા વૈર ઓ પર પ્રેમ કરો
(માથ્થી 5:38-48; 7:12)

27 “હુ જે લોકો મને ધ્યાનથી સાંભળે છે તે સૌ સાંભળનારાઓને
કહુ છુ, તમારા વૈર ઓને પ્રેમ કરો. જઓે તમારો તરસ્કાર કરે
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તેઓ ું પણ ભ ું કરો. 28 જઓે તમારુ ખરાબ ઈચ્છે તેઓ ું
પણ તમે સારુ ઈચ્છો. જઓે તમારુ અપમાન કરે છે તેઓના
ભલા માટે પ્રાથર્ના કરો. 29 જો કોઈ તમારા એક ગાલ પર તમાચો
મારે તો તમે તેની આગળ બીજો ગાલ ધરો. 30 દરેક ક્તને
તે જે માગે તે આપો. ારે તમાર પાસેથી કોઈ તમારો કોટ
લઈ જાય તો તમારુ ખમીસ પણ લઈ જવા દો. તેની પાસેથી તે
પાછુ માગશો ન હ. 31 જમે તમે ઈચ્છા રાખો છો કે બીજાઓ
તમારા માટે કરે તેમજ તમે પણ તેઓના માટે તે ું કરો.

32 “જો તમે, તમને જે ચાહે છે તે લોકોને જ ચાહો તો તેમાં
તમાર મહેરબાની શાની? કારણ કે પાપીઓ પણ તેમના પર પ્રેમ
કરનારાઓને ચાહે છે!

33 “જે લોકો તમારુભ ું કરે છે, ફક્ત તે લોકો ું જ તમે ભ ુ
કરો તો તેમ કરવા માટે તમને વધારે પ્રસંશા મળે ખર ? ના!
પાપીઓ પણ એમ જ કરે છે! 34 હમેશા જઓેની પાસેથી તમે
પાછુ લેવાની આશા રાખો, તેઓને જ તમે ઊછ ું આપો, તો
તેમાં તમાર મહેરબાની શાની? ના! પાપીઓ પણ પાછુ લેવા
માટે પાપીઓને ઊછ ું આપે છે!

35 “તેથી તમારા વૈર ઓને પણ પ્રી ત કરો. તેઓ ું ભ ું કરો.
અને કઈ પણ પાછુ મેળવવાની આશા વના તમે ઉછ ું આપો.
જો તમે આમ કરશો તો તમને તેનો બદલો મળશ.ે અને તમે
પરાત્પરના દ કરાઓ થશો. હા કારણ કે દેવ, અ ુપકાર ઓ તથા
દુ લોકો પર પણ માયા ું છે. 36 તેથી જમે તમારો બાપ પ્રેમ
અને દયા આપે છે તેમ તમે પણ પ્રેમ અને દયા દશાર્વો.

તમાર જાત તરફ જુઓ
(માથ્થી 7:1-5)

37 “બીજા લોકોનો ન્યાય તમે ના કરો. એટલે તમારો ન્યાય
પણ થશે ન હ. બીજા લોકોનો તરસ્કાર ના કરો. એટલે કોઈ
તમારો તરસ્કાર કરશે ન હ. બીજા લોકોને માફ કરો તેથી તમને
માફ મળશે. 38 બીજા લોકોને આપો એટલે તમને મળશ.ે તમે
તમારા હાથમાં પકડો તેના કરતાં પણ વ ુ મેળવા શકશો. તમને
એટ ું બ ું આપવામાં આવશે જથેી તમારો ખોળો પણ ઊભરાઇ
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જશે. કારણ કે તમે જે ર તે બીજા લોકોને આપો છો તે જ ર તે
દેવ તમને આપશે.”

39 ઈ ુએ તેમને આ દ ાંત ક ું, “ ું એક આંધળો બીજા
આંધળાને દોર શકે? ના! તેઓ બંને ખાડામાં પડશે. 40 વધાથ
પોતાના શક્ષક કરતા મોટો નથી. પર ુ ારે વધાથ સં ૂણર્
ર તે વદ્ધાન બનશે ત્યારે તે તેના શક્ષક જવેો બનશે.

41 “શા માટે તમે તમારા ભાઈની આંખમાં પડલેા નાના ૂળના
રજકણ ું ધ્યાન રાખો છો, પણ તમે તમાર આંખમાં પડલેા મોટા
ભારો ટયાને તમે નથી જોતા? 42 તમે તમારા ભાઈને કહો છો,
‘ભાઈ, તાર આંખમાંથી મને નાની ૂળની રજકણ કાઢ નાખવા
દે.’ તમે આ ું શા માટે કહો છો? તમે તમાર પોતાની, આંખમાંનો
મોટો ભારો ટયો પણ જોઈ શકતા નથી. તમે એક ઢોંગી છો.
પહેલા તમે તમાર પોતાની આંખમાંથી મોટા ભારો ટયાને બહાર
કાઢો. પછ તમે તમારા ભાઈની આંખમાંથી ૂળ કાઢવા ું સ્પ
જોઈ શકશો.

બે પ્રકારના ફળ
(માથ્થી 7:17-20; 12:34-35)

43 “એક સારુ ૃક્ષ ખરાબ ફળ આપ ું નથી, તેમ એક ખરાબ
ૃક્ષ સારુ ફળ આપ ું નથી. 44 પ્રત્યેક ૃક્ષ જે પોતે જે ફળ

આપે છે તેનાથી ઓળખાય છે. લોકો કાંટાના ઝાડ પરથી અંજીર
ભેગા કરતા નથી. અને ઊંટકટા પરથી દ્ધાક્ષ મેળવતા નથી!
45 સારા માણસના હ્રદયમાં સાર વસ્ ુઓ સાચવેલી હોય છે
તેથી તેના હ્રદયમાંથી સાર વસ્ ુઓ બહાર આવે છે. પર ુ દુ
માણસના હ્રદયમાં ખરાબ વસ્ ુઓ સાચવેલી હોય છે. તેથી તે
ખરાબ વસ્ ુઓ બહાર કાઢે છે. કારણ કે ક્ત તેના હ્રદયમાં
જે કાંઇ ભરે ું હોય છે તે જ બોલે છે.

બે પ્રકારના લોકો
(માથ્થી 7:24-27)

46 “તમે મને પ્ર ,ુ પ્ર ુ, શા માટે કહો છો, અને હુ જે કહુ
છુ તે શા માટે કરતા નથી? 47 પ્રત્યેક માણસ જે માર પાસે
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આવે છે અને મારા શ ો ધ્યાનથી સાંભળે છે અને તે ું પાલન
કરે છે તે કોના જવેો છે, એ હુ તમને બતાવીશ: 48 તે એક
મકાન બાંધનાર માણસ જવેો છે. જે ઊડુ ખોદે છે અને મજ ૂત
ખડક પર મકાન બાંધે છે ારે રેલ આવે છે ત્યારે પાણી મકાનને
તાણી જવા પ્રયત્ન કરે છે. પર ુ રેલ ઘરને હલાવી શકતી નથી,
કારણ કે મકાન સાર ર તે (મજ ૂત) બાંધે ું હ ુ.ં

49 “પર ુ જે માણસ સારા શ ો ધ્યાનથી સાંભળે છે પર ુ
તે ું પાલન કરતો નથી તે મજ ૂત ખડક પર મકાન ન હ બાંધનાર
માણસ જવેો છે. ારે રેલ આવે છે ત્યારે મકાન તરત જ નીચે
પડ જાય છે. અને મકાન સં ૂણર્ નાશ પામે છે.”

7
ઈ ુ ું નોકરને સાજા કર ું
(માથ્થી 8:5-13; યોહાન 4:43-54)

1 ઈ ુએ લોકોને આ બધી બાબતો કહેવા ું ૂણર્ ક ુર્. પછ
ઈ ુ કફર-નહૂમ ગયો. 2 ત્યાં કફરનહૂમમાં એક લશ્કરનો અમલદાર
હતો. તે અમલદારને એક નોકર હતો જે ઘણો માંદો હતો. તે
મરવાની અણી પર હતો, તે અમલદાર નોકરને ઘણો ચાહતો હતો.
3 ારે અમલદારે ઈ ુ વષે સાંભ ું ત્યારે તેણે યહૂ દઓના
વડ લોને તેની પાસે મોકલ્યો. તે અમલદારની ઈચ્છા હતી કે
માણસો ઈ ુને આવીને નોકરને બચાવવા ું કહે. 4 તે માણસો
ઈ ુ પાસે ગયા. તેઓએ ઈ ુને અમલદારને મદદ કરવા વનંતી
કર . તેઓએ ક ુ,ં “આ અમલદાર તમાર મદદ માટે યોગ્ય છે.
5 તે આપણા લોકોને ચાહે છે અને આપણા માટે તેણે સભા ાન
બંધા ું છે.”

6 તેથી ઈ ુ તે માણસો સાથે ગયો. ારે ઈ ુ અમલદારના
ઘર નજીક આવતો હતો ત્યારે અમલદારે કેટલાએક મત્રોને કહેવા
માટે મોકલ્યા કે, “પ્ર ુ મારા ઘરમાં આવવાની તકલીફ લઈશ
ન હ. હુ તને મારા ઘરમાં લાવવા માટે ૂરતી યોગ્યતા ધરાવતો
નથી. 7 તેથી હુ માર જાતને તાર પાસે આવવા યોગ્ય ગણી
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શકતો નથી. તારે તો માત્ર આજ્ઞા કરવાની જ જરૂર છે અને મારો
નોકર સાજો થઈ જશે. 8 હુ તાર સ ા જાણું છુ. હુ બીજા
માણસોની સ ાનો તાબેદાર છુ. અને મારા તાબામાં સૈ નકો છે.
હુ એક સૈ નકને કહુ છુ કે જા, એટલે તે જાય છે અને બીજા
સૈ નકને કહુ છુ, કે આવ, અને તે આવે છે; અને મારા નોકરને
હુ કહુ છુ કે આ કર અને નોકર તે કરે છે.”

9 ારે ઈ ુએ આ સાંભ ુ;ં તે આ યર્ચ કત થયો. જે લોકો
તેની પાછળ આવતા હતા તેઓના તરફ ઈ ુ પાછો ફય . ઈ ુએ
ક ું, “હુ તમને કહુ છુ આટલો બધો વ ાસ તો મેં ઇઝરાએલમાં
પણ નથી જોયો.”

10 જે લોકોને ઈ ુ પાસે મોકલવામાં આ ા હતા. તેઓ ઘેર
પાછા ફયાર્ ત્યારે તેઓએ નોકરને સાજો થયેલો જોયો.

ઈ ુ ું માણસને સજીવન કર ું
11 બીજે દવસે ઈ ુ નાઇન નામના શહેરમાં ગયો. તેના શષ્યો

અને લોકોનો મોટો સ ૂહ તેની સાથે યાત્રા કરતો હતો. 12 ારે
ઈ ુ શહેરની ભાગોળે આ ો, તેણે એક ૂએલા માણસને બહાર
લઈ જતાં જોયો, એક માતા કે જે વધવા હતી તેનો એકનો એક
દકરો ૃત્ ુ પામ્યો હતો. ારે તેના ુત્રના ૃતદેહને લઈ જવાતો
હતો ત્યારે માતાની સાથે શહેરના ઘણા લોકો હતા. 13 ારે
પ્ર ુએ (ઈ ુ) તેને જોઈ, ત્યારે તેના હ્રદયમાં તેને માટે કરૂણા
ઉપજી. ઈ ુએ તેને ક ું, “રડ શ ન હ,” 14 ઈ ુ ઠાઠડ ની પાસે
ગયો અને તેને સ્પશર્ કય . ખાં ધયા ઊભા ર ા.ં ઈ ુએ ૃત્ ુ
પામેલા ુત્રને ક ું, “હે જુવાન, હુ તને કહુ છુ કે ઊઠ.” 15 પછ
તે ૃત્ ુ પામેલો માણસ બેઠો થયો અને વાતો કરવા લાગ્યો.
ઈ ુએ તેને તેની માને સોંપ્યો.

16 બધાજ લોકો ભયભીત થયા. તેઓ દેવની સ્ ુતી કરતા
હતા. તેઓએ ક ું, “આપણી પાસે એક મોટો પ્રબોધક આ ો
છે!” અને તેઓએ ક ુ,ં “દેવ તેના લોકોની સંભાળ રાખે છે.”
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17 ઈ ુ વષેના આ સમાચાર આખા યહૂ દયામાં અને
આસપાસના બધાજ પ્રદેશમાં પ્રસર ગયા.

યોહાનનો પ્રશ્ર
(માથ્થી 11:2-19)

18 યોહાનના શષ્યોએ આ બધી વાતો યોહાનને કહ .
યોહાને પોતાના શષ્યોમાંથી બે શષ્યોને પોતાની પાસે બોલા ા.
19 યોહાને તેઓને પ્ર ુ (ઈ ુ) ની પાસે મોકલીને ૂછા ું કે,
“જે આવનાર છે તે ું ું જ છે કે અમે બીજી ક્તની રાહ
જોઈએ?”

20 તેથી તે માણસો ઈ ુ પાસે આ ા. તેઓએ ક ું,
“બા પ્તસ્મા કરનાર યોહાને તાર પાસે અમને ૂછવા મોકલ્યા
છે કે જે આવનાર છે તે ું ું જ છે કે પછ અમે બીજી
આવનાર ક્તની રાહ જોઈએ?”

21 તે સમય દરમ્યાન, ઈ ુએ ઘણા લોકોને માંદગીમાંથી,
રોગોમાંથી અને ૂંડા આત્માઓથી પીડાતાઓને સાજા કયાર્.
ઈ ુએ ઘણા આંધળાઓને સાજા કયાર્ જથેી તેઓ ફર થી દેખતા
થઈ શકે. 22 પછ ઈ ુએ યોહાનના શષ્યોને ક ું, “જાઓ
અને તમે અહ જે જો ું છે અને સાંભ ું છે તે યોહાનને કહ
સંભળાવો. આંધળા લોકો સાજા થયા છે અને જોઈ શકે છે.
ૂલાં સાજા થયા છે અને ચાલી શકે છે. રક્ત પ ઓને સાજા

કરવામાં આવે છે, બહેરાઓને સાજા કયાર્ છે અને તેઓ સાંભળ
શકે છે. ૃત લોકોને સજીવન કરવામાં આ ા છે. અને ગર બ
લોકોને દેવના રા ની ુવાતાર્ પ્રાપ્ત થાય છે. 23 અને જે કોઈ
મારા સંબંધી ઠોકર ન હ ખાશે તેને ધન્ય છે!”

24 યોહાનના સંદેશાવાહકો ગયા પછ ઈ ુએ યોહાન વષે
લોકોને કહેવા ું શરૂ ક ુર્: “રેતીના રણમાં તમે ું જોવા ગયા
હતા? ું પવનથી હાલતા બરુને? 25 તમે બહાર ું જોવા
ગયા હતા? ું ુંદર વ પ રધાન કરેલા માણસન?ે ના, તો
ું જઓે ભપકાદાર વ ો પહરે છે અને ભોગ વલાસ કરે છે કે

જઓે મહેલોમાં રહે છે. 26 ખરેખર, તમે ું જોવા માટે બહાર
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ગયા હતા? ું પ્રબોધકન?ે હા, અને હુ તમને કહુ છુ, યોહાન
એ પ્રબોધક કરતાં વધારે છે. 27 યોહાન વષે આમ લખે ું છે:

‘સાંભળ! હુ મારા દૂતને તાર આગળ મોક ું છુ.
જે તાર આગળ તારો માગર્ સદ્ધ કરશે.’ માલાખી 3:1

28 હુ તમને કહુ છુ, આજ પયત જે કોઈ જન્મ્યા છે તે સૌના
કરતાં યોહાન વધારે મોટો છે. તો પણ દેવના રા માં જે માત્ર
નાનો છે, તે તેના કરતાં મોટો છે.”

29 ( ારે લોકોએ આ સાંભ ું ત્યારે તે બધાએ ક ૂલ ક ુર્ કે,
દેવનો ઉપદેશ સારો હતો. જકાતદારો પણ સંમત થયા. આ બધા
લોકો યોહાનથી બા પ્તસ્મા પામ્યા હતા. 30 પર ુ ફરોશીઓ તથા
શાશ્ત્રીઓએ તેમના માટેની દેવની યાજનાનો સ્વીકાર કરવાની ના
પાડ . અને તેઓએ યોહાન દ્ધારા બા પ્તસ્મા પામવા ના પાડ .)

31 “આ સમયના લોકો માટે હુ ું કહુ? હુ તેઓને શાની
ઉપમા આ ુ?ં તેઓ કોના જવેા છે? 32 આ પેઢ ના લોકો તો
બજારમાં કોઈ જગ્યાએ બેઠેલા બાળકો જવેા છે. એક બાળકો ું
ટો ું બીજા બાળકોને બોલાવે છે અને કહે છે:

‘અમે તમારે માટે સંગીત વગા ું,
પણ તમે નાચ્યા ન હ;

અમે કરૂણ ગીત ગા ુ,ં
પણ તમે દલગીર થયા ન હ.’

33 યોહાન બા પ્તસ્ત આ ો અને બીજા લોકોની જમે રોટલી ખાધી
ન હ કે દ્ધાક્ષારસ પીધો ન હ, અને તમે કહો છો કે, ‘તેનામાં ૂત
છે.’ 34 માણસનો દ કરો બીજા લોકોની જમે ખાતો અને પીતો
આ ો છે. અને તમે કહો છો કે ‘એના તરફ જુઓ! તે
વધારે પડ ું ખાય છે અને ૂબ વધારે દ્ધાક્ષારસ પીએ છે! તે
જકાતદારોનો તથા ખરાબ માણસોનો મત્ર છે!’ 35 પર ું જ્ઞાની
પોતાના સવર્ કાય થી યથાથર્ મનાય છે.”
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સમોન ફરોશી
36 ફરોશીઓમાંના કોઈ એકે ઈ ુને પોતાની સાથે જમવા માટે

ક ું. ઈ ુ ફરોશીના ઘરમાં ગયો અને મેજ પાસે બેઠો.
37 તે સમયે તે શહેરમાં એક પાપી ી હતી; તેણે જાણ્ ું કે

ઈ ુ ફરોશીના ઘેર જમવા બેઠો છે. તેથી તે અ રની આરસપાનની
એક ડબ્બી લાવી. 38 તે ઈ ુના પગ પાસે ઊભી રહ , અને
રડવા લાગી. પછ તેના આં ુઓથી તેના પગ ધોવા ું શરૂ ક .ુ
તે પોતાના ચોટલાથી ઈ ુના પગ ૂછવા લાગી. તેણે તેના પગને
ઘણીવાર ૂમ્યા અને પછ અ રથી ચો ા.

39 ઈ ુને પોતાને ઘેર આવવા જે ફરોશીએ ક ું હ ુ,ં તેણે આ
જો ું. તે તેની જાતે વચાર કરવા લાગ્યો. “જો આ માણસ
પ્રબોધક હોત તો એ જાણતો હોત કે જે ીતેને સ્પશ છે તે
પાપી છે!”

40 ઈ ુએ ફરોશીને ક ું, “ સમોન, મારે તને કઈક કહે ું છે.”
સમોને ક ું, “ઉપદેશક ું ું કહેવા માગે છે?”
41 ઈ ુએ ક ું, “બે માણસો હતા, બંને એક જ લેણદારના

દેવાદાર હતા, એક માણસને લેણદાર ું 500 ચાંદ ના સ ા ું દે ું
હ ુ.ં બીજાને લેણદાર ું 50 ચાંદ ના સ ા ું દે ું હ ુ.ં 42 માણસો
પાસે પૈસા ન હતા, તેથી તેઓ ું દે ું ૂકવી શ ા ન હ. પર ુ
લેણદારે તે માણસોને ક ું, ‘તેઓએ તેને ક ું આપવા ું નથી. તે
બે માણસોમાંથી કયો માણસ લેણદારને વ ુ પ્રેમ કરશ?ે’ ”

43 સમોને ઉ ર આપ્યો, “મને લાગે છે કે જે માણસને તે ું
સૌથી વધારે દે ું હ ું તે.”
ઈ ુએ સમોનને ક ું, “ ું સાચો છે.” 44 પછ ઈ ુ તે ીતરફ

વ ો અને સમોનને ક ું, “આ ીને ું જુએ છે? ારે હુ
તારા ઘરમાં આ ો ત્યારે તેં મને મારા પગ ધોવા માટે પાણી
આપ્ ું નહ . પણ તેણે મારા પગ તેના આં ુથી ધોયા અને
તેના ચોટલાથી ૂંછયા છે. 45 તેં મને ુંબન ક ુર્ નથી, પણ હુ

ારથી અંદર આ ો ત્યારથી તે જરા પણ રોકાયા વગર મારા
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પગને ુંબન કયાર્ કરે છે! 46 તેં મારા માથામાં તેલ ચો ું નથી,
પણ તેણે મારા પગ પર અ ર ચો ું છે. 47 તેથી હુ તને કહુ
છુ કે, તેના ગણા પાપો હોવા છતાં માફ થયા છે. આ સ્પ
છે, કારણ કે તેણે ઘણો પ્રેમ દશાર્ ો છે. પર ુ જનેે ઓછુ માફ
કરવામાં આવે છે તે પ્રેમ પણ થોડોક દશાર્વે છે.”

48 પછ ઈ ુએ તે ીને ક ું, “તારા પાપ માફ કરવામાં આ ા
છે.”

49 જમવાના મેજ પાસે બેઠેલા લોકો તેઓની જાતે વચાર કરવા
લાગ્યા કે, “આ માણસ કોણ છે કે જે પાપને પણ માફ કરે છે?”

50 ઈ ુએ તે ીને ક ું, “તારા વ ાસે તને બચાવી છે,
શાં તથી જા.”

8
ઈ ુ સાથેનો લોકસ ુહ

1 બીજા દવસે, ઈ ુએ કેટલાક શહેરો અને નાનાં ગામોની
ુસાફર કર . ઈ ુ ઉપદેશ આપતો અને દેવના રા ની ુવાતાર્

પણ આપતો. તેની સાથે બાર શષ્યો હતા. 2 તેની સાથે કેટલીએક
ીઓ પણ હતી. ઈ ુએ તે ીઓને ૂંડા આત્માઓના

બંધનમાંથી ુક્ત કર ને તેઓને માંદગીમાંથી સાજી કર હતી.
તે ીઓમાંની એક ું નામ મ રયમ હ ુ,ં તે મગ્દલા ગામની હતી.
જનેામાંથી સાત ૂત નીક ાં હતા.ં 3 આ ીઓની સાથે ૂઝાની
પત્ની યોહા ા (હેરોદનો કારભાર ) અને ુસા ા તથા બીજી ઘણી

ીઓ હતી. તે ીઓ તેમના પોતાના પૈસાનો ઉપયોગ ઈ ુ
અને તેના પ્રે રતોને મદદ માટે કરતી.

ઈ ુ ું બી વાવનાર ું દ્ધ ાંત
(માથ્થી 13:1-17; માક 4:1-12)

4 ઘણા લોકો ભેગા થવા આ ા. દરેક શહેરમાંથી લોકો ઈ ુ
પાસે આ ા. ઈ ુએ તે લોકોને આ દ્ધ ાંત ક ું:

5 “એક ખેડૂત તેનાં બી વાવવા ગયો. તે વાવતો હતો ત્યારે
કેટલાંએક બી રસ્તાની ધારે પડ્યા. લોકો તે બી પર ચાલ્યા અને
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પક્ષીઓ આ બધા બી ખાઈ ગયા.ં 6 કેટલાંએક બી ખડક પર
પડ્યાં આ બી ઊગવાની શરૂઆત થઈ, પણ પછ કરમાઇ ગયાં
કારણ કે બી ને પાણી મ ું ન હ. 7 કેટલાંએક બી કાંટાવાળ
ઝાડ પર પડ્યા.ં આ બી ઊગ્યાં પણ પછ કાંટાઓએ તેને
ઊગતાં જ દાબી દ ધા.ં 8 અને કેટલાંએક બી સાર જમીન પર
પડ્યા.ં આ બી ઊગ્યાં અને તેમાંથી 100 ગણા દાણા પા ા.ં”
ઈ ુએ દ્ધ ાત ૂરુ કયાર્ પછ ઈ ુએ ક ું, “તમે લોકો જે મને

સાંભળો છો તે ધ્યાનથી સાંભળો!”
9 ઈ ુના શષ્યોએ તેને ૂછ ુ,ં “આ વાતાર્નો અથર્ ું છે?”
10 ઈ ુએ ક ું, “દેવના રા ું રહસ્ય સમજવા માટે તમાર

પસંદગી થયેલ છે. પણ બીજા લોકોને કહેવા માટે હુ દ્ધ ાંતોનો
ઉપયોગ કરુ છુ. આમ કહુ છુ તેથી:

‘તેઓ નજર કરશ,ે
પણ તેઓ જોશે ન હ;

અને તેઓ ધ્યાનથી સાંભળશ,ે
પણ તેઓ સમજશે ન હ.’ યશાયા 6:9

ઈ ુ બી ના દ્ધ ાંતનો અથર્ સમજાવે છે
(માથ્થી 13:18-23; માક 4:13-20)

11 “દ્ધ ાંતનો અથર્ આ છે: “બી એ તો દેવના વચન છે.
12 રસ્તાની ધારે પડે ું બી એટલે ું? તે એવા લોકો છે જે
ઉપદેશ સાંભળે છે પણ પછ શેતાન આવે છે અને તેઓના
હ્રદયમાંથી ઉપદેશ લઈ જાય છે. તેથી એ લોકો ઉપદેશમાં માનતા
નથી અને બચી શકતા નથી. 13 પેલા ખડક પર પડલેા બી નો
અથર્ ું? તે એવા લોકો જવેા છે જે દેવનો ઉપદેશ સાંભળે
છે અને આનંદ ૂવર્ક સ્વીકાર કરે છે પણ આવા લોકોનાં ૂ ળયાં
ઊંડા હોતાં નથી તેઓ થોડા સમય માટે સ્વીકારે છે પણ ારે
પર ક્ષણનો સમય આવે છે, તો વ ાસ ુમાવે છે અને દેવથી દૂર
જતા રહે છે.
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14 “કાંટાવાળ ઝાડ માં પડલેા બી નો અથર્ ું? તે બી એવા
લોકો જવેા છે જે દેવના વચન સાંભળે છે પણ આ જીવનની
ચતાઓ, સંપ અને મોજમઝામાં તેઓનો વકાસ અટક જાય
છે. અને તેથી તેઓને સારાં ફળ કદા પ આવતાં નથી. 15 અને
જે સાર જમીન પર પડ્યાં હોય છે તે બી ું ું? તે બી એવા
લોકો જવેા છે જે દેવના વચનો પ્રામા ણક ુદ્ધ હ્રદયથી સાંભળે
છે. તેઓ દેવના વચનને અ ુસરે છે અને ધીરજથી સારા ફળ
પ્રાપ્ત કરે છે.

તમાર સમજશ ક્તનો ઉપયોગ
(માથ્થી 4:21-25)

16 “કોઈ પણ ક્ત દ વો સળગાવીને તેને વાસણ તળે ઢાંકતો
નથી. અથવા ખાટલા નીચે છુપાવતો નથી. તે માણસ દ વો દ વી
પર ૂકે છે તેથી જે લોકો અંદર આવે તેઓને જોવા માટે ૂરતો
પ્રકાશ મળશ.ે 17 દરેક વસ્ ુ જે છુપાયેલી છે તે સ્પ થશે. દરેક
ુપ્ત વસ્ ુ જાહેર થઈ જશે. 18 તેથી તમે કેવી ર તે ધ્યાનથી

સાંભળો છો તે માટે સાવધાન બનો. જે ક્ત પાસે થોડ ક
સમજશ ક્ત હશે તે વધારે પ્રાપ્ત કરશે. પણ જે ક્ત પાસે
સમજશ ક્ત ન હ હોય, તેની પાસેથી તેના ધારવા ુજબ જે થોડ
સમજશ ક્ત હશે તે પણ તે ુમાવશ.ે”

ઈ ુના શષ્યો એ જ તે ું સા ું કુટુબ
(માથ્થી 12:46-50; માક 3:31-35)

19 ઈ ુની મા અને તેના ભાઈઓ તેની ુલાકાતે આ ા ત્યાં
બીજા લોકોની એટલી બધી ભીડ હતી કે તેની મા તથા ભાઈઓ
તેની નજીક જઇ શ ા ન હ. 20 કોઈકે ઈ ુને ક ું, “તાર મા
તથા તારા ભાઈઓ બહાર ઊભા છે. તેઓ તને મળવા ઈચ્છે
છે.”

21 ઈ ુએ તેઓને ઉ ર આપ્યો, “આ લોકો જે દેવની વાત
ધ્યાનથી સાંભળે છે અને તે ું પાલન કરે છે તેઓ માર મા તથા
મારા ભાઈઓ છે!”
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ઈ ુની સ ા ું શષ્યોને દશર્ન
(માથ્થી 8:23-27; માક 4:35-41)

22 એક દવસ ઈ ુ અને તેના શષ્યો એક હોડ માં ચઢ્યા.
ઈ ુએ તેઓને ક ુ,ં “માર સાથે સરોવરને પેલે પાર આવો.”
અને તેથી તેઓએ હોડ હકારવા ું શરૂ ક ુર્. 23 ારે તેઓ
હાંકારતા હતા ત્યારે ઈ ુ ઊંઘી ગયા. સરોવર પર વાવાઝોડુ
કા ું. જથેી હોડ માં પાણી ભરાવા લાગ્ ુ.ં તેઓ જોખમમાં
હતા. 24 તેના શષ્યો ઈ ુ પાસે ગયા અને તેને જગાડ્યો.
તેઓએ ક ું, “સ્વામી! સ્વામી! આપણે ડૂબી જઈ ુ!ં”
ઈ ુ ઊભો થયો. તેણે પવનને અને પાણીનાં મોજાંને હૂકમ

કય . પવન અટ ો અને સરોવર શાંત થઈ ગ ુ.ં 25 ઈ ુએ તેના
શષ્યોને ક ું, “તમારો વ ાસ ાં છે?”
શષ્યો ડર ને અચરજ પામ્યા. તેઓએ એકબીજાને ક ું, “આ

કેવા પ્રકારનો માણસ છે? તે પવન અને પાણીને પણ હૂકમ કરે
છે અને તેઓ તે ું માને છે!”

26 ઈ ુ અને તેના શષ્યો ગાલીલથી સરોવરને પેલે પાર હોડ
હકાર ગયા. તેઓ ગેરસાનીઓના લોકોના પ્રદેશમાં આવી પહોંચ્યા.
27 ારે ઈ ુ હોડ માંથી બહાર નીક ો ત્યારે તે શહેરમાનો એક
માણસ ઈ ુ પાસે આ ો. આ માણસમાં ૂતો હતા.ં તે ઘણા
લાંબા સમયથી કપડાં પહેરતો ન હતો. તે ઘરમાં ન હ પણ ાં
લોકોના ૃતદેહો દાટવામાં આવતા તે ુફાઓમાં તે રહેતો.

28-29 અ ુદ્ધ આત્મા તેને વારવાર વળગતો. તેને કા ુમાં રાખવા
માટે તેના હાથ અને પગ સાંકળથી બાંધવામાં આવતા. તે માણસ
હમેશા સાંકળો તોડ નાંખતો. અને તેના અંદર રહેલા ૂતો નજન
જગ્યાએ બહાર જવા તેને દબાણ કરતા. પછ ઈ ુએ તે અ ુદ્ધ
આત્માને આ માણસમાંથી બહાર આવવા હુકમ કય તે માણસ
ઈ ુની આગળ નીચે પડ્યો અને મોટા સાદેથી ૂમો પાડવા લાગ્યો,
“ઓ ઈ ુ, પરાત્પર દેવના દ કરા, ું માર પાસેથી ું ઈચ્છે છે?
મહેરબાની કર ને મને શક્ષા કર શ ન હ!”
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30 ઈ ુએ તેને ૂછ ું, “તારુ નામ ું છે?”
તે માણસે ઉ ર આપ્યો, “સેના.” (તેણે ક ું તે ું નામ સેના હ ું

કારણ કે ઘણા ૂતો તેનામાં પેઠાં હતા.) 31 ૂતોએ ઈ ુને વનંતી
કર કે અમને અનંતકાળના અંધકારમાં મોકલીશ ન હ. 32 ત્યાં
એક ટેકર ની બાજુમાં ઘણાં ૂંડો ું ટો ું ચર ું હ ુ.ં ૂતોએ
ઈ ુને વનંતી કર કે, અમને ૂંડોમાં પ્રવેશવાની રજા આપો.
તેથી ઈ ુએ ૂતોને તેમ કરવાની રજા આપી. 33 પછ ૂતો
માણસમાંથી નીકળ ને ૂંડોમાં પેઠા. પછ ૂંડો ું ટો ું પહાડની
ધાર પરથી સરોવરમાં ધસી પ ું. બધાજ ૂંડો ડૂબીને મર ગયા.

34 ૂંડો ચરાવનાર જે થ ું હ ું તે જોઈને તે પણ ભાગી ગયો.
તે માણસોએ એ વાત શહેરમાં અને ગામડાંઓમાં જાહેર કર .
35 ું બન્ ું છે તે જોવા લોકો બહાર આ ા. લોકો ઈ ુ પાસે
આ ા ત્યાંરે તે માણસને ઈ ુના પગ આગળ બેઠેલો જોયો. તે
માણસે કપડાં પહેરેલાં હતા. માન સક ર તે તે ફર થી સ્વ હતો.
અને અ ુદ્ધ આત્માઓ જતા ર ાં હતા. તે લોકો ડર ગયા.
36 તે લોકો કે જમેણે આ બાબત બનતાં જોઈ હતી તેમણે ઈ ુએ
આ માણસ કે જનામાં ૂતો હતાં તેને કેવી ર તે સાજો કય તે
બીજા લોકોને ક ું. 37 ગેરસાનીઓના બધાજ લોકોએ ઈ ુને દૂર
ચાલ્યા જવા ક ું. તેઓ બધા ડર ગયા હતા.
તેથી ઈ ુ પાછો હોડ માં બેઠો અને ગાલીલ પાછો ફય . 38 જે

માણસ કે જનેામાંથી ૂતો નીક ાં હતા તેણે ઈ ુ સાથે જવા
વનંતી કર . પણ ઈ ુએ તે માણસને વદાય કય . અને ક ું,
39 “તારે ઘરે પાછો જા અને દેવે તારે માટે ું ક ુર્ છે તે લોકોને
કહે.”
તેથી તે માણસ ગયો અને આખા શહેરમાં ક ું કે ઈ ુએ તેને

માટે ું ક ુર્ છે.

ઈ ુ ૃત છોકર ને જીવનદાન આપે છે અને માંદ ીને સાજી
કરે છે

(માથ્થી 9:18-26; માક 5:21-43)
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40 ઈ ુ ારે ગાલીલ પાછો ફય ત્યારે લોકોએ તે ું સ્વાગત
ક ુર્. દરેક ક્ત તેની રાહ જોતી હતી. 41 ઈ ુ પાસે યાઈર
નામનો એક માણસ આ ો. યાઇર સભા ાનનો અ ધકાર હતો.
તે ઈ ુના ચરણે પડ્યો અને ઈ ુને વનંતી કર કે મારે ઘેર પધારો.
42 યાઇરને માત્ર એક દ કર હતી. તે બાર વષર્ની હતી, જે મરણ
પથાર એ હતી.

ારે ઈ ુ યાઇરને ઘરે જતો હતો તે દરમ્યાન તેની આજુબાજુ
લોકો ું ટો ું તેના પર ઘસારો કર ું હ ુ.ં 43 ત્યાં એક ીહતી
જનેે બાર વષર્થી લોહ વા હતો. પોતાની પાસે જે કઈ હ ું તે
બ ું જ ખય્ ુર્. પણ કોઈ વૈદ તેને સાજી કર શ ો ન હતો.
44 તે ઈ ુની પાછળથી આવી અને તેનાં ૂગડાંની કોરને અડક .
તે જ ક્ષણે તેનો લોહ વા બંધ થઈ ગયો. 45 પછ ઈ ુએ ક ું,
“મને કોણ અડ ું?”
બધા લોકોએ ક ું, તેઓએ ઈ ુને સ્પશર્ કય નથી. પતરે

ક ું, “સ્વામી, તાર આજુબાજુ જે લોકો છે તેઓ તારા પર ધસી
ર ાં હતા.ં”

46 ઈ ુએ ક ું, “મને કોઈએ સ્પશર્ કય છે. કેમકે મને ખબર
પડ છે કે પરાક્રમ મારામાંથી બહાર નીક ું છે.” 47 ારે

ીએ જો ું કે તે છુપી રહ શકે તેમ નથી ત્યારે ુંજતી ુંજતી
આગળ આવી અને બધાજ લોકોની સમક્ષ ઈ ુના પગ આગળ
પડ ને બોલી કે શા માટે તે ઈ ુને સ્પશ હતી. પછ તેણે ક ું કે

ારે તેણે ઈ ુનો સ્પશર્ કય ત્યારે તરત જ તે સાજી થઈ ગઇ
હતી. 48 ઈ ુએ તેને ક ું, “દ કર , તને તારા વ ાસે સાજી કર
છે. શાં તથી જા.”

49 હજી ઈ ુ બોલતો હતો ત્યાં તો સભા ાનના અ ધકાર
(યાઇર) ને ઘરેથી એક માણસ આ ો. અને ક ું કે, “તાર
ુત્રી ું અવસાન થ ું છે. હવે ઉપદેશકને તકલીફ આપીશ ન હ.”
50 ઈ ુએ આ સાંભ ુ,ં તેણે યાઇરને ક ું, “જરાય ગભરાઇશ

ન હ. માત્ર વ ાસ રાખ એટલે તાર ુત્રી સાજી થઈ જશે.”
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51 ઈ ુ ઘરે આ ો. ઈ ુએ ફક્ત પતર, યાકૂબ, યોહાન તથા
છોકર ના માબાપને જ તેની સાથે અંદર આવવા દ ધા. ઈ ુએ
બીજા કોઈ પણ માણસને અંદર આવવા દ ધા ન હ. 52 બધાજ
લોકો રડતાં હતા અને વલાપ કરતાં હતાં કારણ કે તે છોકર
ૃત્ ુ પામી હતી. પણ ઈ ુએ ક ું, “રડશો ન હ, તે ું ૃત્ ુ થ ું

નથી, પણ તે ઊંઘે છે.”
53 લોકો ઈ ુ તરફ હસ્યા, કારણ કે તેઓ જાણતા હતા કે

છોકર મર ગઇ છે. 54 પણ ઈ ુએ તેનો હાથ પકડ ને તેને
બોલાવી, “નાની છોકર ઊભી થા!” 55 તેનો આત્મા તેનામાં
પાછો આ ો ને તરત ઊભી થઈ. ઈ ુએ ક ું, “તેને કઈક
ખાવા ું આપો.” 56 તે છોકર નાં માબાપ આ યર્ચ કત થઈ ગયા.
ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, જે કઈ બન્ ું છે તે વષે કોઈને કહેતાં
ન હ.

9
ઈ ુ બાર પ્રે રતોને મોકલે છે
(માથ્થી 10:5-15; માક 6:7-13)

1 ઈ ુએ તેના શષ્યોને બોલાવીને તેઓને બધા ૂતો પર, તથા
રોગો ટાળવાને પરાક્રમ તથા અ ધકાર આપ્યાં. 2 તેણે તેઓને
દેવના રા વષે કહેવા તથા માંદાઓને સાજા કરવા મોકલ્યા.
3 તેણે તેઓને ક ું, “ ારે તમે ુસાફર કરો ત્યારે તમાર સાથે
લાકડ લેશો ન હ, ઝોળ , ખોરાક કે પૈસા પણ લઈ જશો ન હ.
પ્રવાસમાં ફક્ત તમે પહેરો છો તે જ કપડાં લેજો. 4 ારે
તમે ઘરમાં જાઓ ત્યારે તે જગ્યા છોડતા ુધી ત્યાં જ રહો.
5 જો શહેરના લોકો તમારુ સ્વાગત ન કરે તો શહેરની બહાર
જઈને તમારા પગ પર લાગેલી ૂળ ખંખેર નાખજો. આ તમને
ચેતવણીરૂપ બનશે.”

6 તેથી તે શષ્યો બહાર નીક ા. તેઓ બધા ગામડાઓમાંથી
પસાર થયા. તેઓ ુવાતાર્ પ્રગટ કરતાં અને સવર્ત્ર લોકોને સાજા
કરતાં ગયા.



ૂક 9:7 xliii ૂક 9:14

હેરોદની ઈ ુ વષેની ૂંઝવણ
(માથ્થી 14:1-12; માક 6:14-29)

7 જે કઈ બન ું હ ું તે બધી બાબતો વષે શાસનકતાર્ હેરોદે
સાંભ ું. તે ૂંઝવણમાં પડ્યો કારણ કે કેટલાએક લોકોએ ક ું,
“યોહાન ૂએલામાંથી ઊઠ્યો છે.” 8 બીજા લોકોએ ક ું, “એ લયા
આપણી પાસે આ ો છે.” અને બીજા કેટલાએક લોકોએ ક ું,
“પ્રાચીન પ્રબોધકોમાંનો એક ૂએલાંમાંથી ઊભો થયો છે.” 9 હેરોદે
ક ું, “મેં યોહાન ું મસ્તક કાપી નંખા ુ,ં પણ જનેા સંબધી હુ
આ વાતો સાંભ ું છુ તે કોણ છે?” હેરોદે ઈ ુને મળવાના પ્રયત્ન
ચા ુ કયાર્.

ઈ ુ 5,000થી વ ુ લોકોને ખવડાવે છે
(માથ્થી 14:13-21; માક 6:30-44; યોહાન 6:1-14)

10 ારે પ્રે રતો પાછા આ ા. તેઓએ તેમના પ્રવાસમાં જે
જે ક ુર્ હ ું તે ઈ ુને ક ું અને ઈ ુ તેઓને બેથસૈદા નામના
શહેરમાં લઈ ગયો. ા ઈ ુ અને તેના પ્રે રતો એકાંતમાં સાથે
રહ શકે. 11 પણ લોકોને ખબર પડ કે ઈ ુ ાં ગયો છે. તેઓ
તેની પાછળ ગયા. ઈ ુએ તેઓને આવકાયાર્ અને દેવના રા
સંબંધી વાત કર . તેણે જે માંદા લોકો હતા તેઓને સાજા કયાર્.

12 નમતા બપોરે, તે બાર પ્રે રતો ઈ ુ પાસે આ ા અને ક ું,
“આ જગ્યાએ કોઈ રહેતા નથી. લોકોને વદાય કરો. જથેી તેઓ
તેમના માટે ખેતરમાં અને આજુબાજુના ગામોમાં જઇને ખાવાની
અને રહેવાની ૂવાની જગ્યાની વ ા કરે.”

13 પર ુ ઈ ુએ પ્રે રતોને ક ું, “તમે તેઓને કઈક ખાવા ું
આપો.”
પ્રે રતોએ ક ું, “આપણી પાસે ફક્ત પાંચ રોટલી અને બે

માછલીઓ જ છે. આ બધા લોકો માટે ખાવા ું ખર દ લાવીએ
એમ ું ઈચ્છે છે?” 14 (ત્યાં લગભગ 5,000 માણસો હતા.ં)
ઈ ુએ તેના શષ્યોને ક ુ,ં “લોકોને કહો પચાસ પચાસના

સ ૂહમાં બેસે.”
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15 તેઓએ તેમ ક ુર્, અને બધાજ લોકો નીચે બેસી ગયા.
16 પછ ઈ ુએ પાંચ રોટલી અને બે માછલીઓ લીધી. ઈ ુએ
ઊચે આકાશમાં જો ું અને ખોરાક માટે આશીવાર્દ માંગ્યો. પછ
ઈ ુએ ખોરાકના ભાગ પાડ્યા અને તે શષ્યોને આપ્યા. ઈ ુએ
શષ્યોને લોકોને ભોજન પીરસવા ું ક ું. 17 બધાજ લોકોએ ખા ું
અને ૃપ્ત થયા. છતાં ત્યાં ઘણું ખાવા ું ર ું હ ું. અને છાંડલેા
ખોરાકના ટૂકડાઓથી બાર ટોપલીઓ ભર .

ઈ ુ જ ખ્રસ્ત છે
(માથ્થી 16:13-19; માક 8:27-29)

18 એક વખત ઈ ુ એકાંતમાં પ્રાથર્ના કરતો હતો. તેના શષ્યો
ભેગા થઈને ત્યાં આ ા. ઈ ુએ તેઓને ૂછ ું, “હુ કોણ છુ તે
વષે લોકો ું કહે છે?”
19 શષ્યોએ ઉ ર આપ્યો, “કેટલાએક લોકો કહે છે કે ું

યોહાન બા પ્તસ્ત છે. બીજા કેટલાએક કહે છે ું એ લયા છે
અને કેટલાએક લોકો કહે છે; ું પ્રા ચન પ્રબોધકોમાંનો એક છે
અને ફર સજીવન થઈને આ ો છે.”

20 પછ ઈ ુએ તેના શષ્યોને ક ું, “અને હુ કોણ છુ એ વષે
તમે ું કહો છે?”

પતરે ઉ ર આપ્યો, “ ું દેવનો ખ્રસ્ત છે.”
21 ઈ ુએ તેઓને કોઈને પણ ન હ કહેવા માટે ચેતવણી આપી.

ઈ ુના મરણની આગાહ
(માથ્થી 16:21-28; માક 8:30-9:1)

22 પછ ઈ ુએ ક ું, “માણસના દ કરાએ સહન કર ું પડશ.ે
મોટા યહૂ દ વડ લો, ુ યાજકો અને શા ીઓ તેનો અસ્વીકાર
કરશે. માણસના દ કરાને માર નાખવામાં આવશ.ે પણ ત્રણ
દવસ પછ તે ૃત્ ુમાંથી ઊભો થશે.”
23 ઈ ુએ તે બધાને કહેવા ું ચા ુ રા ુ,ં “જો કોઈ માર પાછળ

આવવા ઈચ્છ ું હોય, તો તેણે પોતાની ઈચ્છાઓ અને વસ્ ુઓને
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‘ના’ કહેવી અને દરરોજ પોતાનો વધસ્તંભ ઊંચક ને માર પાછળ
ચાલ ું. 24 જે કોઈ ક્ત પોતાનો જીવ બચાવવા ઈચ્છશે તે
પોતા ું જીવન ુમાવશ.ે પણ જે કોઈ ક્ત મારે ખાતર પોતાનો
જીવ ુમાવશ,ે તો તેને તે બચાવશે. 25 કારણ કે જો કોઈ
માણસ આ ું જગત પ્રાપ્ત કરે પણ પોતાનો પ્રાણ ુમાવે અથવા
તેનો પોતાનો નાશ થાય તો તેને શો લાભ? 26 જો કોઈ મારા
કારણે તથા મારા ઉપદેશને લીધે લજવાશે ત્યારે માણસનો દ કરો
તે ક્તથી લજવાશે. ારે તે તેના મ હમા સાથે અને બાપના
મ હમા સાથે અને પ વત્ર દૂતોના મ હમા સાથે આવશ.ે 27 હુ
તમને સત્ય કહુ છુ, અહ ઊભા રહેલાઓમાંથી તમે કેટલાએક
લોકો ૃત્ ુ પામતા પહેલા દેવના રા ું દશર્ન કરશે.”

ૂસા, એ લયા, અને ઈ ુ
(માથ્થી 17:1-8; માક 9:2-8)

28 ઈ ,ુ એ વાતો ક ા પછ લગભગ આઠ દવસો પછ પતર,
યોહાન તથા યાકૂબને લઈને પહાડ પર પ્રાથર્ના કરવા માટે ગયો.
29 ઈ ુ ારે પ્રાથર્ના કરતો હતો ત્યારે તેનો ચહેરો બદલાયો.
તેનાં વ ો સફેદ ચમકતાં થયાં. 30 તે પછ બે માણસો ઈ ુ સાથે
વાતો કરતાં હતા. તે માણસો ૂસા તથા એ લયા હતા. 31 ૂસા
અને એ લયા પણ તેજસ્વી અને ચમકતા દેખાતા હતા. તેઓ ઈ ુ
સાથે તેના ૃત્ ુ સંબંધી વાત કરતા હતા. જે યરૂશાલેમમાં થવા ું
હ ુ.ં 32 પતર અને બીજા ઘસઘસાટ ઊંઘતા હતા. પણ તેઓ
જાગી ઊઠ્યા અને ઈ ુનો મ હમા જોયો. તેઓએ ઈ ુ સાથે
ઊભેલા બે માણસોને પણ જોયા. 33 ારે ૂસા અને એ લયા

ારે વદાય થતા હતા ત્યારે પતરે ક ું, “સ્વામી, આપણે અહ
છ એ તે સારુ છે અમે અહ ત્રણ તં ૂ બનાવી ુ.ં એક તારા
માટે, એક ૂસા માટે અને એક એ લયા માટે” ( પતર જે કઈ
કહેતો હતો તે સમજતો નહતો.)

34 ારે પતર આ બોલતો હતો ત્યારે તેઓની આજુબાજુ
એક વાદળ આ ું. પતર, યાકૂબ અને યોહાન ગભરાઇ ગયા.
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ારે વાદળોએ તેઓને ઢાંક દ ધા. 35 વાદળામાંથી એક અવાજ
આ ો. તે અવાજે ક ું, “આ મારો દ કરો છે. મારો પસંદ
કરેલો. તેની આજ્ઞા ું પાલન કરો.”

36 ારે તે અવાજ ૂરો થયો ત્યારે માત્ર ઈ ુ જ ત્યાં હતો
પતર, યાકૂબ, યોહાને કઈ ક ું ન હ. તે વખતે તેઓએ જે જો ું
હ ું તેમા ું ક ુંય કોઈને ક ું ન હ.

જનેામાં અ ુદ્ધ આત્મા હતો તે છોકરાને ઈ ુ સાજો કરે છે
(માથ્થી 17:14-18; માક 9:14-27)

37 બીજે દવસે ઈ ુ, પતર, યાકૂબ અને યોહાન પહાડ પરથી
નીચે ઉતયાર્. લોકોનો મોટો સ ુદાય ઈ ુને મ ો. 38 લોકોના
સ ુદાયમાંથી એક માણસે ઘાંટો પાડ ને ઈ ુને ક ું, “ઉપદેશક,
મહેરબાની કર ને આવ અને મારા દ કરા તરફ જો. તે મારો
એકનો એક દ કરો છે. 39 એક અ ુદ્ધ આત્મા મારા ુત્રને વળગે
છે, અને પછ તે ૂમો પાડે છે. તે તેની જાત પરનો કા ૂ ુમાવે
છે અને તેના મોંઢામાંથી ફ ણ નીકળે છે. અ ુદ્ધ આત્મા તેને ઇજા
કરવા ું ચા ુ રાખે છે અને માંડ માંડ તેને છોડે છે. 40 મેં તમારા
શષ્યોને મારા ુત્રમાંથી દુ આત્માઓને હાંક કાઢવા વનંતી કર ,
પણ તેઓ તેને કાઢ શ ા ન હ.”

41 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “તમે લોકો જે હમણાં જીવો છો પણ
તમારામાં વ ાસ નથી. તમારા જીવનો બધા ખોટાં છે. હુ ાં
ુધી તમાર સાથે હોઇશ અને તમાર સાથે ાં ુધી તમારુ

સહન કરુ?” ઈ ુએ તે માણસને ક ું, “તારા ુત્રને અહ લાવ.”
42 ારે તે છોકરો આવતો હતો ત્યારે અ ુદ્ધ આત્માએ તેને

જમીન પર પછાડ્યો. છોકરાએ તેની જાત પરનો કા ૂ ુમા ો.
પણ ઈ ુએ અ ુદ્ધ આત્માને ૂબ ધમકા ો. પછ તે છોકરો
સાજો થઈ ગયો. અને ઈ ુએ તે છોકરાને તેના બાપને પાછો
આપ્યો. 43 બધા લોકો દેવના આ મહાન પરાક્રમથી આ યર્ચ કત
થયા.
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ઈ ુ તેના ૃત્ ુ વષેની વાત કહે છે
(માથ્થી 17:22-23; માક 9:30-32)
હજુ પણ લોકો ઈ ુએ જે જે બ ુ ક ુ તેનાથી વ સ્મત થતા

હતા. ઈ ુએ તેના શષ્યોને ક ું, 44 “હુ હમણાં તમને જે બાબતો
કહ શ તેને ૂલશો ન હ. માણસનો દ કરો કેટલાએક માણસોના
બંધનોમાં ૂકાશ.ે” 45 પણ શષ્યો ઈ ુના કહેવાનો અથર્ સમજી
શ ા ન હ. તેનો અથર્ તેનાથી ુપ્ત રખાયો જથેી તેઓ તે સમજી
શ ા ન હ. પણ શષ્યો ઈ ુએ જે ક ું હ ું તે વષે ૂછતાં
ડરતા હતા.

સૌથી વધારે મહત્વની ક્ત
(માથ્થી 18:1-5; માક 9:33-37)

46 ઈ ુના શષ્યોમાં વાદ વવાદ શરુ થયો કે તેમનામાંનો કોણ
સૌથી વધારે મહત્વનો છે. 47 ઈ ુએ તેઓ ું વચારતા હતા તે
જાણ્ ુ.ં તેથી ઈ ુએ એક ના ું બાળક લઈને પોતાની બાજુમાં
ઊ ૂં રા ુ.ં 48 પછ ઈ ુએ તેના શષ્યોને ક ું, “જે કોઈ મારે
નામે આ નાનાં બાળકનો અંગીકાર કરે છે તે ક્ત મારો અંગીકાર
કરે છે અને ારે કોઈ ક્ત મારો અંગીકાર કરે છે, ત્યારે તે
મારા મોકલનારનો પણ અંગીકાર કરે છે. તમારામાંનો એ ક્ત
સૌથી મહત્વનો ક્ત છે જે નમ્ર છે.”

જે કોઈ તમાર વરૂદ્ધ નથી તે તમારા પક્ષનો છે
(માક 9:38-40)

49 યોહાને ઉ ર આપ્યો, “સ્વામી, અમે એક ક્તને તારા
નામનો ઉપયોગ કર ને ૂતોને લોકોમાંથી બહાર કાઢતા જોયો.
અમે તેને બંધ કરવા ક ું, કારણ કે તે આપણા સ ુદાયનો નથી.”

50 ઈ ુએ યોહાનને ક ું, “તેને અટકાવશો ન હ. જે કોઈ
તમાર વરૂદ્ધ નથી. તે તમારા પક્ષનો જ છે.”

સમરૂની શહેર
51 ઈ ુને આ દુ નયા છોડ ને આકાશમાં પાછા જવાનો સમય

નજીક આવતો હતો ત્યારે તેણે યરૂશાલેમ જવાનો નણર્ય કય .
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52 ઈ ુએ પોતાની આગળ કેટલાએક માણસોને મોકલ્યા. તે
માણસો ઈ ુ માટે સં ૂણર્ તૈયાર કરવા સમરૂનીઓના એક શહેરમાં
ગયા. 53 પણ ત્યાના લોકોએ તેને આવકાય ન હ કારણ કે તે
યરૂશાલેમ જતો હતો. 54 યાકૂબ અને યોહાન, જે ઈ ુના શષ્યો
હતા તેમણે આ જો ું. તેઓએ ક ું, “પ્ર ,ુ ું ું ઈચ્છે છે કે,
અમે આજ્ઞા કર એ કે આકાશમાંથી આગ વરસે અને એ લોકોનો
નાશ કરે?”*

55 પણ ઈ ુએ પાછા ફર ને તેઓને ઠપકો આપ્યો.† 56 પછ
ઈ ુ અને તેના શષ્યો બીજા એક શહેરમાં ગયા.

ઈ ુને અ ુસર ુ
(માથ્થી 8:19-22)

57 તેઓ રસ્તા પરથી પસાર થતા હતા ત્યારે કોઈ ક્તએ
ઈ ુને ક ું, “ ું જે જગ્યાએ જશે ત્યાં હુ તાર પાછળ આવીશ.”

58 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “લોંકડાંને રહેવા માટે દર હોય છે.
પક્ષીઓને રહેવા માટે માળા હોય છે પણ માણસના દ કરાને મા ું
ૂકવાની જગ્યા નથી.”
59 ઈ ુએ બીજા એક માણસને ક ું, “માર પાછળ આવ!”
પણ તે માણસે ક ું, “પ્ર ુ, મને જવા દે અને પહેલા હુ મારા

પતાને દાટુ.”
60 પણ ઈ ુએ તેને ક ું, “જે લોકો મરેલા છે તેઓને પોતાના
ૃત્ ુ પામેલાઓને દાટવા દે. ું જઇને દેવના રા ની વાત પ્રગટ

કર.”
61 બીજા એક માણસે ક ું, “પ્ર ૂ, હુ તાર પાછળ આવીશ

પણ પહેલા મને મારા પ રવારમાં જઇને સલામ કર આવવાની
રજા આપ.”

62 ઈ ુએ ક ું, “જો કોઈ ક્ત ખેતર ખેડવા ું શરૂ કરે અને
પાછળ જુએ તો તે દેવના રા ને માટે યોગ્ય નથી.”
* 9:54: કેટલીક ગ્રીક નકલોમાં ઉમે ુર્ છે: “� જમે એ લયાએ ક ુર્.” † 9:55:
કેટલીક ગ્રીક નકલોમાં ઉમે ુર્ છે: “અને ઈ ુએ ક ુ,ં ‘તમે જાણતા નથી કે કેવા પ્રકારનો
આત્મા તમાર પાસે છે. 56 માણસનો દ કરો નાશ કરવા ન હ પણ તેઓને તારવા
આ ો છે.’ ”
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10
ઈ ુ 72 માણસોને મોકલે છે

1 આ પછ , પ્ર ુએ બીજા વધારે 72* માણસો પસંદ કયાર્
અને જે દરેક શહેર અને જગ્યાએ જવા ું તેણે આયોજન ક ુર્
હ ુ,ં ત્યાં બબ્બેના સ ૂહમાં પોતાના પહેલાં મોકલ્યા. 2 ઈ ુએ
તેઓને ક ું, “પાક ઘણો સારો છે, પણ પાકના કામમાં મજૂરો
બહુ થોડા છે, પાકના (લોકો) ધણીને પ્રાથર્ના કરો કે તેના પાકને
ભેગો કરવામાં મદદ માટે વધારે મજૂરોને મોકલે.

3 “તમે હમણા જઇ શકો છે. પણ ધ્યાનથી સાંભળો! હુ
તમને મોક ું છુ અને તમે વરુઓમાં ઘેટાંનાં બચ્ચાં જવેા હશો.
4 પૈસા, ઝોળ કે જોડાં કઈ પણ તમાર સાથે લઈ જશો ન હ.
રસ્તામાં કોઈની સાથે વાત કરવા રોકાશો ન હ. 5 કોઈ પણ ઘરમાં
પ્રવેશ કરતા પહેલા કહો કે, ‘આ ઘરનાંને શાં ત થાઓ.’ 6 જો
શાં તનો દ કરો ત્યાં રહેતો હોય તો તમારા આશીવાર્દની શાં ત
તેમની સાથે રહેશે. પણ જો, માણસ શાં ત ન હ રાખતો હોય
તો પછ તમારા આશીવાર્દની શાં ત તમાર પાસે પાછ આવશ.ે
7 શાંત ઘરમાં જ રહો. લોકો તમને ત્યાં જે કઈ આપે તે ખાઓ
અને પીઓ. કારણ કે મજૂર તેના વેતનને પાત્ર છે. તેથી એક
ઘેરથી બીજા ઘેર જશો ન હ.

8 “જો તમે કોઈ શહેરમાં પ્રવેશો અને લોકો તમને આવકારે
તો તેઓ તમને જે ખાવા ું આપે તે ખાઓ. 9 ત્યાં રહેતા માંદા
લોકોને સાજા કરો, પછ તેઓને કહો, ‘દેવ ું રા જલદ થી
તમાર પાસે આવે છે!’

10 “પણ જો તમે કોઈ શહેરમાં જાઓ અને લોકો તમને
આવકારે ન હ તો પછ તે શહેરની શેર ઓમાં જાઓ. અને કહો;
11 ‘તમારા શહેરની જે ૂળ અમારા પગ પર છે તે પણ અને
તમાર સામે ખંખેર નાખીએ છ એ. પણ એટ ું યાદ રાખજો કે
દેવ ું રા જલદ આવે છે.’ 12 હુ કહુ છુ કે ન્યાયના દવસે તે
શહેરના લોકોની હાલત સદોમના લોકો કરતાં વધારે ખરાબ થશે.
* 10:1: 72 કેટલીક ૂકની ગ્રીક નકલોમાં 70 ઉલ્લેખ કયાર્ છે.
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ઈ ુની અ વ ા ુ લોકોને ચેતવણી
(માથ્થી 11:20-24)

13 “ઓ ખોરાઝ ન, તે તારે માટે ખરાબ છે, ઓ બેથસૈદા, તે
તારા માટે ખરાબ છે. મેં તમારામાં ઘણા ચમત્કારો કયાર્ છે. તે
જો ૂર તથા સદાનમાં થયા હોય તો, તે શહેરના લોકોએ તેઓનાં
જીવનમાં પ રવતર્ન ક ુર્ હોત અને ઘણા વખત રહેલાં પાપો કરવા ું
બંધ ક ુર્ હોત. તેઓએ તાટના વ ો પહેયાર્ હોત અને તેમની
જાતે રાખ ચોળ ને તેઓએ તેઓનાં પાપો માટે પ ાતાપ દશાર્ ો
હોત. 14 પર ુ ન્યાયના દવસે ૂર અને સદોન કરતાં તમારા
માટે વધારે ખરાબ થશ.ે 15 અને ઓ કફર-નહૂમ, ું તને આકાશ
ુધી ઊં ુ કરાશે? ના! તને તો નરકમાં ફેંક દેવામાં આવશે!
16 “ ારે કોઈ ક્ત તમને ધ્યાનથી સાંભળે છે, તે ક્ત

ખરેખર મને પણ ધ્યાનથી સાંભળે છે અને ારે કોઈ ક્ત
તમને સ્વીકારવાની ના પીડ,ે ત્યારે તે મને પણ સ્વીકારવાની ના
પાડે છે. અને જે મને સ્વીકારવાની ના પાડે છે, તે જણેે મને
અહ મોકલ્યો છે તેને સ્વીકારવાની ના પાડે છે.”

શેતાનની પડતી
17 ારે 72 માણસો તેઓનો પ્રવાસ કર ને પાછા ફયાર્ ત્યારે

તેઓ ઘણા પ્રસ હતા. તેઓએ ક ું, “પ્ર ,ુ ારે અમે તારા
નામનો ઉપયોગ કય ત્યારે ૂતો પણ અમને તાબે થયા.”

18 ઈ ુએ તે માણસોને ક ું, “મેં શેતાનને આકાશમાંથી
વીજળ ની પેઠે પડતો જોયો. 19 ધ્યાનથી સાંભળો! મેં તમને
સપ અને વીંછ ઓ પર ચાલવાનો અ ધકાર આપ્યો છે. મેં તમને
શ ુંની બધી જ તાકાત કરતાં વધારે તાકાત આપી છે. તમને
કશાથી ઇજા થનાર નથી. 20 પણ આનંદ કરો. આત્માઓ તમને
તાબે થયા તેથી આનંદ થશો ન હ. એટલે ન હ કે તમાર પાસે
સામથ્યૅ છે, તેને બદલે તમારા નામ આકાશમાં લખેલાં છે તેથી
આનંદ પામો.”

ઈ ુ બાપને પ્રાથર્ના કરે છે
(માથ્થી 11:25-27; 13:16-17)
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21 પછ પ વત્ર આત્માથી ઈ ુને વધારે આનંદનો અ ુભવ થયો.
ઈ ુએ ક ું, “હે બાપ આકાશ અને ૃથ્વીના ધણી, હુ તારો
આભાર મા ુ છુ. હુ તાર સ્ ુતી કરુ છુ કારણ કે તેં ડા ા અને
ુદ્ધ શાળ લોકોથી આ વાતો ુપ્ત રાખી છે. પણ તેં એ વાતો

એવા લોકો કે જે નાનાં બાળકો જવેા છે તેમને તેં પ્રગટ કર છે.
હા બાપ, તેં આ ક ુર્ છે કારણ કે ું ખરેખર જે કરવા ઈચ્છતો
હતો તે આ જ છે.

22 “મારા બાપે મને બધી વસ્ ુઓ આપી છે. દ કરો કોણ છે
એ માણસ જાણતો નથી. ફક્ત બાપ જ જાણે છે અને દ કરો
જાણે છે કે બાપ કોણ છે. ફક્ત તે લોકો જ જાણશે કે બાપ
કોણ છે. તે એ લોકો છે જનેે દ કરો તેમને પ્રગટ કરવા પસંદ
કરે છે.”

23 ઈ ુ તેના શષ્યો સાથે પાછો ફય . તેઓ ત્યાં ઈ ુની સાથે
એકલા જ હતા.ં ઈ ુએ ક ું, “તમે હમણા જે જુઓ છો તે
જોવા તમને ધન્ય છે! 24 હુ તમને કહુ છુ કે તમે હમણા જે
જુઓ છો તે જોવા માટે પ્રબોધકો અને રાજા ઈચ્છતા હતા. પણ
તેઓ આ વસ્ ુઓ જોઈ શ ા નથી. અને ઘણા પ્રબોધકો અને
રાજાઓ તમે જે હમણા સાંભળો છો તે સાંભળવા ઈચ્છતા હતા,
પણ તેઓ આ બાબતો સાંભળ શ ા ન હ.”

ભલા સમરૂની ું ઉદાહરણ
25 પછ એક કાયદાનો પં ડત ઊભો થયો. તે ઈ ુ ું પર ક્ષણ

કરવા પ્રયત્ન કરતો હતો. તેણે ક ું, “ઉપદેશક, અનંતજીવનની
પ્રા પ્ત માટે મારે ું કર ું જોઈએ?”

26 ઈ ુએ તેને ક ું, “ નયમશા માં ું લ ું છે? તેમાં ું ું
વાંચે છે?”

27 તે માણસે ઉ ર આપ્યો, “ ‘તારે પ્ર ુ તારા દેવ પર ૂણર્
હ્રદયથી તથા તારા ૂરા જીવથી તથા તારા ૂણર્ સામથ્યૅથી તથા
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તારા ૂણર્ મનથી પ્રી ત કરવી જોઈએ.’✡ તથા, ‘તમે તમાર જાતને
જવેો પ્રેમ કરો છો તેવો જ તમારા પડોશી પર પ્રેમ રાખવો.’ ”✡

28 ઈ ુએ તેને ક ું, “તારો ઉ ર ખરો છે. એ જ કરો તેથી
તને અનંત જીવન મળશે.”

29 પણ તે માણસ તેની જાતને ન્યાયી ઠરાવવા, પ્રશ્રો ૂછતો
હતો. તેથી તેણે ઈ ુને ક ુ,ં “પણ આ બીજા લોકો કોણ છે
જમેને મારે પ્રેમ કરવો જોઈએ?”

30 આ પ્રશ્રનો ઉ ર આપતા ઈ ુએ ક ું, “એક માણસ
યરૂશાલેમથી યરેખોના રસ્તેથી જતો હતો. કેટલાએક ૂંટારાઓએ
તેને ઘેય . તેઓએ તેનાં વ ો ઉતાર લીધાં અને માય . પછ
તે ૂંટારાઓ તે માણસને જમીન પર પડલેો છોડ ને ચાલ્યા ગયા.
તે લગભગ મર ગયો હતો.

31 “એ ું બન્ ું કે એક યહૂ દ યાજક તે રસ્તા પરથી પસાર
થતો હતો. ારે યાજકે તે માણસને જોયો તે તેને મદદ કરવા
રોકાયો ન હ, તે દૂર ચાલ્યો ગયો. 32 પછ , લેવી† નજીક આ ો.
લેવીએ ઇજાગ્રસ્ત માણસને જોયો. પણ તેને જોઈને તે પણ
બીજી બાજુ ચાલ્યો ગયો. તે પણ તેને મદદ કરવા રોકાયા વગર
જ ચાલ્યો ગયો.

33 “પછ એક સમરૂની તે રસ્તેથી પસાર થતો હતો. તે
તે જગ્યાએ આ ો ાં પેલો ઇજાગ્રસ્ત માણસ પડ્યો હતો.
સમરૂનીએ તે માણસને જોયો. તે ઇજાગ્રસ્ત માણસને જોઈ તેને
કરૂણા ઉપજી. 34 તે સમરૂની તેની પાસે ગયો અને તેને ઘા પર
ઓ લવ ું તેલ અને દ્ધાક્ષારસ રેડ્યો. પછ તેણે તે માણસના
ઘા પર પાટો બાંધ્યો. સમરૂની પાસે એક ગધેડા હતો. તેણે તે
ઇજાગ્રસ્ત માણસને તેના ગધેડા પર બેસાડ્યો અને તેને ધમર્શાળામાં
લઈ ગયો. ધમર્શાળામાં સમરૂનીએ તેની માવજત કર . 35 બીજે
દવસ,ે સમરૂની બે ચાંદ ના સ ા લા ો અને ધમર્શાળામાં જે
માણસ કામ કરતો હતો તેને આપ્યા. સમરૂનીએ ક ું, ‘આ ઇજા

✡ 10:27: ઉલ્લેખઃ ુન. 6:5. ✡ 10:27: ઉલ્લેખઃ લે. 19:18. † 10:32:
લેવી લેવીના કૂળનો માણસ જે મં દરમાં યહૂ દ યાજકોનો મદદકતાર્ હતો.
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પામેલા માણસની માવજત કરજ.ે જો તેના માટે ું વધારે ખચર્
કર શ તો હુ ારે ફર પાછો આવીશ ત્યારે તે આપીશ.’ ”

36 પછ ઈ ુએ ક ું, “હવે ૂંટારાઓથી ઇજા પામેલા પેલા
માણસ પર આ ત્રણ માણસોમાંથી (યાજક, લેવી, સમરૂની) ા
માણસે પ્રેમ દશાર્ ો. ું ું વચારે છે?”

37 કાયદાના પં ડતે ઉ ર આપ્યો, “તે એક કે જણેે તને મદદ
કર ,”
ઈ ુએ તેને ક ું, “તો પછ ું જા અને જઇને બીજા લોકો

માટે એ પ્રમાણે કર.”
મ રયમ અને માથાર્

38 ારે ઈ ુ અને તેના શષ્યો યાત્રા કરતા હતા. ત્યારે ઈ ુ
એક શહેરમાં ગયો. માથાર્ નામની એક ીએ ઈ ુને પોતાને ઘેર
રા ો. 39 માથાર્ને મ રયમ નામની બહેન હતી. મ રયમ ઈ ુના
પગ પાસે બેઠ હતી અને તેને ઉપદેશ ધ્યાનથી સાંભળતી હતી.
પણ તેની બહેન માથાર્ ઘરકામમાં સ્ત હતી. 40 માથાર્ ઘણા
કામોમાં સ્ત હતી ઘણું કામ કરવા ું હ ુ,ં માથાર્ અંદર ગઇ અને
ક ું, “પ્ર ,ુ માર બહેને મને કામ કરવાને એકલી ૂક છે, તેની
ું તને ચતા નથી? મને મદદ કરવા માટે તેને કહે!”
41 પણ પ્ર ુએ તેને ઉ ર આપ્યો, “માથાર્, માથાર્, ું ઘણી

બધી બાબતોમાં ચતા કરે છે અને ગભરાય છે. 42 ફક્ત એક
જ વાત મહત્વની છે, મ રયમે યોગ્ય પસંદગી કર છે; અને તે
તેની પાસેથી કદા પ લઈ લેવામાં આવશે ન હ.”

11
ઈ ુ પ્રાથર્ના કરતાં શીખવે છે
(માથ્થી 6:9-15)

1 એક વખત ઈ ુ એક જગ્યાએ પ્રાથર્ના કરતો હતો. ારે
ઈ ુએ પ્રાથર્ના કરવાની ૂર કર ત્યારે તેના શષ્યોમાંના એકે તેને
ક ું, “યોહાને તેના શષ્યોને પ્રાથર્ના કરતા શીખ ુ.ં પ્ર ુ તમે
પણ અમને પ્રાથર્ના કરતા શીખવો.”
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2 ઈ ુએ શષ્યોને ક ું, “ ારે તમે પ્રાથર્ના કરો ત્યારે આ
ર તે પ્રાથર્ના કરો:

‘ઓ બાપ, અમે પ્રાથર્ના કર એ છ એ કે તારુ નામ સદા પ વત્ર
મનાઓ.

અમે પ્રાથર્ના કર એ છ એ કે તારુ રા આવો.
3 દરેક દવસે અમને જરુર ખોરાક આપ.
4 અમે કરેલાં પાપ ું માફ કર,

કારણ કે અમે અમારા પ્રત્યેક અપરાધીઓને માફ કર એ
છ એ.

અને અમને પર ક્ષણમાં ના લાવો પણ ૂંડાઇથી અમારો છૂટકો
કર.’ ”

માગવા ું ચા ુ રાખો
(માક 7:7-11)

5-6 પછ ઈ ુએ તેઓને ક ું, “ધારો કે તમારામાંનો કોઈ એક
મોડ રાત્રે તમારા મત્રને ઘરે જાય અને કહે, ‘મારો એક મત્ર માર
ુલાકાતે શહેરમાં આ ો છે. પર ુ માર પાસે તેને ખવડાવવા કઈ

નથી. કૃપા કર ને મને ત્રણ રોટલી આપ,’ 7 તમારો મત્ર ઘરમાંથી
જ ઉ ર આપે છે, ‘ચાલ્યો જા, મને તકલીફ ન આપ! હમણા
બારણું બંધ છે. હુ અને મારા બાળકો પથાર માં છ એ. હુ
હમણા ઊઠ ને તને રોટલી આપી શકુ તેમ નથી.’ 8 હુ તમને કહુ
છુ કે તમે એના મત્ર હોવા છતાં કદાચ તે ન ઊઠે, પણ તમારા
સતત આગ્રહને કારણે તે અવશ્ય ઊઠશે અને તમને જરૂર બ ું
જ આપશે. 9 તેથી હુ તમને કહુ છુ. માગવા ું ચા ુ રાખો, અને
દેવ તમને આપશે. શોધવા ું ચા ુ રાખો અને તમે તે મેળવશો.
બારણું ખખડાવવા ું ચા ું રાખો, અને બારણું તમારા માટે ઉઘડશ.ે
10 હા, જો એક ક્ત માંગવા ું ચા ુ રાખે છે તો તે ક્ત
મેળવશે. જો ક્ત શોધવા ું ચા ુ રાખે છે તો તેને મળે છે.
જો ક્ત ખખડાવવા ું ચા ુ રાખે છે, તો તે ક્ત માટે બારણું
ઉઘડશ.ે 11 તમારામાંથી કોઈને દ કરો છે? જો તમારો દ કરો
તમાર પાસે એક માછલી માગશે તો તમે ું કરશો? ું કોઈ
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પતા તેના ુત્રને સપર્ આપશ?ે ના! તમે તેને એક માછલી જ
આપશો. 12 અથવા, જો તમારો દ કરો એક ઇંડુ માંગશે તો ું
તમે તેને એક વીંછ આપશો? ના! 13 તમે બીજા લોકો જવેા
જ છો, તમે ૂંડા છો છતાં તમે જાણો છો કે તમારા બાળકોને
સાર ભેટો કેવી ર તે આપવી. તેથી તમારા આકાશમાંના બાપ
જાણે છે. જે લોકો તેની પાસે માગે છે તેમને તે પ વત્ર આત્મા
આપશે. તે કેટ ું વશેષ ખાતર ૂવર્ક છે.”

ઈ ુ ું સામર્થ્ય દેવ તરફથી
(માથ્થી 12:22-30; માક 3:20-27)

14 એક વખતે ઈ ુ માણસમાંથી ૂતને બહાર કાઢતો હતો.
તે માણસ વાત કર શકતો ન હતો. ારે દુ આત્મા બહાર
આ ો ત્યારે તે માણસ બોલી શ ો. લોકો અચરત પામ્યા
હતા. 15 કેટલાએક લોકોએ ક ું, “લોકોમાંથી ૂતોને બહાર
કાઢવા ઈ ુ બાલઝ ૂલની તાકાતનો ઉપયોગ કરે છે. બાલઝ ૂલ
ૂતોનો સરદાર હતો.”
16 બીજા લોકો ઈ ુ ું પર ક્ષણ કરવા ઈચ્છતા હતા. તેઓએ

ઈ ુની પાસેથી આકાશમાંથી નશાની માગી. 17 તેઓ ું વચારતા
હતા તે જાણીને ઈ ુએ લોકોને ક ું, “જે કોઈ રા માં ટ પડે
છે તેને નાશ થાય છે અને પ રવારના સભ્યો એકબીજા સાથે
ઝઘડે તો તેથી તેમા ભાગલા પડે છે. 18 તેથી જો શેતાન પોતાની
સામે થયેલો હોય તો તે ું રા કેવી ર તે ટક શકે? તમે કહો
છો કે ૂતોને બહાર કાઢવામાં હુ બાલઝ ૂલની શ ક્તનો ઉપયોગ
કરુ છુ. 19 પણ જો હુ બાલઝ ૂલની શ ક્તથી ૂતોને બહાર
કાઢતો હોઉં તો કમારા લોકો કઈ શ ક્તનો ઉપયોગ કરે છે ારે
તેઓ ૂતોને બહાર કાઢે છે? તેથી તમારા પોતાના લોકો જ
સા બત કરે છે કે તમે ખોટા છો. 20 પણ હુ તો ૂતોને કાઢવા
માટે સામર્થ્યનો ઉપયોગ કરુ છુ, આ બતાવે છે કે દેવ ું રા
તમાર પાસે આ ું છે!

21 “ ારે બળવાન માણસ ઘણા હ થયારોથી પોતા ું ઘર
સાચવે છે ત્યારે તેના ઘરમાં વસ્ ુઓ સલામત રહે છે. 22 પણ
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ધારો કે બીજો મજ ૂત માણસ આવે છે અને તેને હરાવે છે, તે
જનેા પર પ્રથમ માણસે તેના ઘરને સલામત રાખવા વ ાસ કય
હતો તે હ થયારો તે મજ ૂત માણસ લઈ જશે. પછ વધારે
મજ ૂત માણસ બીજા માણસોની માલ મલ્કત બાબતે તેની ઈચ્છા
પ્રમાણે કરે છે.

23 “જે ક્ત મારા પક્ષનો નથી તે માર વરૂદ્ધ છે. જે
માણસ માર સાથે કામ કર શકતો નથી તે માર વરૂદ્ધ કામ કરે
છે.”

ખાલી માણસ
(માથ્થી 12: 43-45)

24 “ ારે માણસમાંથી અ ુદ્ધ આત્મા બહાર આવે છે, પછ
નજળ પ્રદેશોમાં આરામ માટેની જગાની શોધમાં તે ભટકતો ફરે છે.
પણ તે આત્માને આરામ માટેની જગ્યા મળતી નથી. તેથી આત્મા
કહે છે, ‘જે ઘરમાંથી હુ નીક ો તે જ ઘરમાં હુ પાછો જઇશ.’
25 ારે આત્મા પેલા માણસ પાસે પાછો આવે છે, ત્યારે તે ું
અગાઉ ું ઘર સ્વચ્છ અને ુશો ભત જુએ છે. 26 પછ તે અ ુદ્ધ
આત્મા બહાર જાય છે અને તેના કરતાં વધારે દુ સાત અ ુદ્ધ
આત્માઓને લઈને આવે છે. પછ બધાજ અ ુદ્ધ આત્માઓ તે
માણસમાં પ્રવેશીને ત્યાં જ રહે છે અને પેલા માણસની હાલત
પહેલાં કરતાં વધારે ૂંડ બને છે.”

સાચા ુખી લોકો
27 ારે ઈ ુએ વાતો કહ , ત્યારે એક ીએ ટોળામાંથી

ઈ ુને મોટા અવાજે ક ું, “તાર માતાને ધન્ય છે, કારણ કે તેણે
તને જન્મ આપ્યો અને તને ધવડા ો.”

28 પણ ઈ ુએ ક ું, “જે લોકો દેવની વાત સાંભળે છે અને
પાળે છે; તેઓ સાચા ુખી લોકો છે.”

અમને સા બતી આપો
(માથ્થી 12:38-42: માક 8:12)
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29 લોકોનો સ ૂહ મોટો ને મોટો થતો ગયો. ઈ ુએ ક ું,
“આજે જે લોકો જીવે છે તેઓ દુ છે, તેઓ દેવની પાસેથી
એંધાણી રુપે કોઈ ચમત્કાર માંગે છે, પણ તેઓને એંધાણીરુપે
કોઈ ચમત્કાર આપવામાં આવશે ન હ. ૂનાને જે ચમત્કાર થયો
તે જ ફક્ત એંધાણી હશ.ે 30 નનવેહમાં રહેતા લોકોને માટે ૂના
જ નશાની હતો. માણસના દ કરા સાથે પણ એમ જ છે. આ
સમયના લોકો માટે માણસનો દ કરો જ નશાની થશે.

31 “ન્યાયના દવસે દ ક્ષણની રાણી* આ પેઢ ના માણસો સાથે
ઊભી રહેશે. તે બતાવશે કે તેઓ ખોટા છે. શા માટે? કારણ
કે દૂર દૂરથી તે ુલેમાન ું જ્ઞાન ધ્યાનથી સાંભળવા આવી. અને
હુ તમને કહુ છુ કે હુ ુલામાન કરતા મોટો છુ.

32 “ન્યાયના દવસે નનવેહની આ પેઢ ના માણસો લોકો સાથે
ઊભા રહેશે અને તેઓ બતાવશે કે તમે દો ષત છો. શા માટે?
કારણ કે ારે ૂના પેલા લોકોને ઉપદેશ આપતો હતો ત્યારે
તેઓએ પસ્તાવો કય . હુ તમને કહુ છુ કે, હુ ૂના કરતાં વધારે
મોટો છુ.

જગત માટે પ્રકાશ બનો
(માથ્થી 5:15; 6:22-23)

33 “કોઈ પણ ક્ત દ વો લઈને તેને વાસણ નીચે સંતાડ
ૂકશે ન હ. તેને બદલે તે દ વી પર ૂકે છે તેથી ઘરમાં પ્રવેશનારા

તે જોઈ શકે. 34 તાર આંખ તારા શર ર માટે દ વો છે. જો
તાર આંખો સાર હશે તો તારુ આ ું શર ર પ્રકાશથી ભરે ું
હશ.ે પણ જો તાર આંખો ખરાબ હશે તો તારુ આ ુ શર ર
અંધકારથી ભરે ું હશ.ે 35 માટે સાવધાન રહે, તારામાં રહેલા
પ્રકાશને અંધકાર થવા દઇશ ન હ. 36 જો તારુ આ ું શર ર
પ્રકાશથી ભરે ું હશે અને તેનો કોઈ ભાગ અંધકારરૂપ ન હ હોય
તો તે બ ું તેજસ્વી થશે. જમે દ વો તને પ્રકાશ આપે છે તેમ.”

* 11:31: દ ક્ષણની રાણી દ ક્ષણની રાણી. તે ુલેમાન પાસે 1,000 માઈલની
ૂસાફર કર ને દેવ ું જ્ઞાન (ડાહપણ) શીખવા માટે આવી. વાંચો 1 રાજા 10:1-13.
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ઈ ુ ફરોશીઓની ટ કા કરે છે
(માથ્થી 23:1-36; માક 12:38-40; ૂક 20:45-47)

37 ઈ ુએ બોલવા ું ૂરુ કયાર્ પછ ફરોશીએ ઈ ુને પાતાની
સાથે જમવા બોલા ો તેથી ઈ ુ આ ો અને મેજ પાસે બેઠો.
38 પણ ફરોશીને તે જોઈને આ યર્ થ ું ારે ઈ ુએ જમતાં
પહેલા તેના હાથ ધોયા ન હ. 39 પ્ર ુએ (ઈ ુ) તેને ક ું, “તમે
ફરોશીઓ તો થાળ અને વાટકો બહારથી સાફ કરો છો, પર ુ
તમારા અંતરમાં તો બીજા લોકોને છેતર ને ભેગી કરેલી વસ્ ુઓ
અને દુ તા છે. 40 તમે ૂખર્ છો! જણેે (દેવ) બહાર ું બના ું
તેણે અંદર ું પણ નથી બના ું ુ? 41 તેથી તમાર થાળ માં
અને વાટકામાં જે છે તે લોકોને જરૂર છે તેમને આપો, પછ તમે
સં ૂણર્ ુદ્ધ થશો.

42 “પણ તમે ફરોશીઓને અફસોસ છે. તમે દેવને તમાર
પોતાની બધી વસ્ ુઓનો દશમો ભાગ આપો છો, તમે તમારા
બાગમાં થતી દ નાનો, સતાબનો તથી બીજા નાના છોડનો દશાંશ
જ આપો છો. પણ તમે બીજા લોકો તરફ ન્યાયી થવા ું અને
દેવને પ્રેમ કરવા ું ૂલી જાઓ છો. તમારે આ પ્રમાણે કર ું
જોઈએ, અને પેલી બીજી બાબતો જવેી કે દશમો ભાગ આપવા ું
પણ ચા ુ રાખ ું જોઈએ.

43 “ફરોશીઓ તમારે માટે અફસોસની વાત છે કારણ કે તમે
સભા ાનોમાં માનવંત ાનોને ચાહો છો, અને રસ્તે જતાં લોકો
તમને સલામ કર ને માન આપે એ ું તમે ચાહો છો. 44 તમને
અફસોસ છે! કેમ કે તમે તો છુપાયેલી કબરો જવેા છો, લોકો
અજાણતા તેના પરથી ચાલે છે એવા તમે છો.”

45 પં ડતોમાંના એકે ઈ ુને ક ું, “ઉપદેશક, ારે તમે ફરોશીઓ
માટે આમ કહો છો, તેથી તમે અમારા સ ૂહની પણ ટ કા કરો
છો.”

46 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “તમને અફસોસ છે! તમે પં ડતો
છો! કારણ કે તમે એવા કડક કાયદાઓ બનાવો છો, જે ું પાલન
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કરવા ું પણ લોકોને માટે ઘણું ક ઠન છે. તમે બીજા લોકોને તે
કાયદા ું પાલન કરવા દબાણ કરો છો, પણ તમે તમાર જાતે
તે કાયદાઓને અ ુસરવાનો જરાય પ્રયત્ન કરતા નથી. 47 તમને
અફસોસ છે કેમ કે તમે તમારા ૂવર્જોએ માર નાંખેલા પ્રબોધકો
માટે કબરો બાંધો છો. 48 અને હવે તમે બધા લોકોને બતાવો
છો, તમે તમારા બાપ દાદાઓએ જે ક ુર્ તેની સાથે સંમત છો.
તેઓએ પ્રબોધકોને માર નાં ા છે, અને તમે પ્રબોધકો માટે કબર
બાંધો છો! 49 તેથી દેવના જ્ઞાને પણ ક ું છે, ‘હુ તેઓની પાસે
પ્રબોધકો તથા પ્રે રતોને મોકલીશ. મારા પ્રબોધકો અને પ્રે રતોમાંના
કેટલાએકને દુ માણસો દ્ધારા માર નાખવામાં આવશ.ે બીજાઓને
સતાવવામાં આવશ.ે’

50 “તેથી દુ નયાના આરભથી જે બધા પ્રબોધકોને માર
નાખવામાં આ ા છે તે માટે તમે લોકો જે હમણાં જીવો છો
તેમને શક્ષા થશે. 51 હાબેલની હત્યા માટે તમને શક્ષા થશે. જે
ર તે ઝખાયાર્ જે વેદ અને મં દરની વચ્ચે માય ગયો હતો. હા,
હુ તમને કહુ છુ તમે લોકો જે હાલમાં જીવો છો તેઓને તે બધા
માટે શક્ષા થશે.

52 “ઓ પં ડતો, તમને અફસોસ છે! કેમ કે તમે દેવ વષે
શીખવાની ચાવી સંતાડ દ ધી છે. તમે તમાર જાતે શીખતા નથી
અને બીજાઓને પણ તે શીખવામાંથી અટકા ા છે.”

53 ારે ઈ ુ ત્યાંથી જતો હતો ત્યારે શા ીઓ અને
ફરોશીઓએ તેને વધારે ક આપવા લાગ્યા. તેઓ ઘણી બાબતો
વષે પ્રશ્રોના ઉ ર આપવા માટે પ્રયત્ન કર ને ઈ ુને ઉશ્કેરવા
લાગ્યા. 54 ઈ ુને કઈ ખોટુ બોલતાં પકડ શકાય તે માટે તક
શોધવાનો તેઓ પ્રયત્ન કરતા હતા.

12
ફરોશીઓ જવેા ના બનો

1 ઘણા હજારો લોકો ભેગા થયા. ત્યાં એટલા બધા લોકો હતા
કે તેઓ એકબીજા પર પડાપડ કરતા હતા. ઈ ુ લોકોને બોલ્યો
તે પહેલા તેના શષ્યોને તેણે ક ું, “ફરોશીઓના ખમીરથી સાવધ
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રહો. હુ સમજુ છુ કે તેઓ ઢોંગી છે. 2 જે કઈ છુપાવી રાખે ું
છે તે બતાવશે. જે કઈ ુપ્ત છે તે પ્રગટ કરાશ.ે 3 તમે જે કઈ
અંધારામાં કહો છો તે અજવાળામાં કહેવાશે, અને ુપ્ત ઓરડામાં
તમે જે કઈ કાનમાં ક ું હશે તે ઘરના ધાબા પરથી પોકારાશે.”

ફક્ત ઈ ુથી ડરો
(માથ્થી 10:28-31)

4 પછ ઈ ુએ લોકોને ક ું, “હુ તમને કહુ છુ, મારા મત્રો,
લોકોથી ડરો ન હ, લોકો શર રને માર શકે છે, પણ તે પછ તેઓ
તમને ઇજા કરતાં વધારે કઈ કર શકશે ન હ. 5 હુ તમને એકથી
ડરવા ું બતાવીશ. તમારે તેનાથી ડર ું જોઈએ જનેામાં તમને માર
નાખવાનો અને પછ તમને નરકમાં નાખવાનો અ ધકાર છો. હા,
તે એક છે જનેાથી તાર ડર ું જોઈએ.

6 “ ારે પક્ષીઓ વેચાય છે, પાંચ નાના પક્ષીઓની કમત માત્ર
બે પૈસા છે. પણ દેવ તેમાંના કોઈને ૂલી શકતો નથી. 7 હા,
દેવને એ પણ ખબર છે કે તમારા માથાંના વાળ કેટલા છે. ડરશો
ન હ. તમે ઘણા પક્ષીઓ કરતાં વધારે ૂલ્યવાન છો.

ઈ ુથી શરમાશો ન હ
(માથ્થી 10:32-33; 12:32; 10:19-20)

8 “હુ તમને કહુ છુ, જો કોઈ ક્ત બીજા લોકો આગળ
ઊભો રહે અને કહે કે તેને મારામાં વ ાસ છે. પછ હુ કહ શ
કે તે ક્ત માક છે. હુ આ દેવના દૂતોની આગળ કહ શ.
9 પણ જો કોઈ ક્ત લોકો આગળ ઊભો રહ ને જાહેર કરે
કે તેને મારામાં વ ાસ નથી પછ હુ કહ શ કે તે ક્ત માર
નથી. હુ આ દેવના દૂતોની આગળ કહ શ.

10 “કોઈ ક્ત માણસના દ કરાની વરૂદ્ધ કઈક કહે છે, તો
તેને માફ આપી શકાય છે. પણ કોઈ ક્ત પ વત્ર આત્માની
વરૂદ્ધ કઈ વાત કહેશે તો તેને માફ કર શકાશે ન હ.
11 “ ારે લોકો તમને સભા ાનોમાં અ ધપ તઓ અને

અ ધકાર ઓની આગળ લઈ જાય ત્યારે ું કહે ું તેની ચતા
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ન કરો અને તમારો બચાવ કેવી ર તે કરવો તેની પણ ચતા ન
કરો. 12 તે વખતે પ વત્ર આત્મા તમારે ું કહે ું જોઈએ તે
શીખવશ.ે”

ઈ ુની સ્વાથર્પણા સામે ચેતવણી
13 ટોળામાંના એક માણસે ઈ ુને ક ું, “ ુરુજી, હમણા જ

અમારા પતા ું ૃત્ ુ થ ું છે. મારા ભાઈને કહે કે અમારા પતાની
મા લક ની વસ્ ુઓનો ભાગ મને આપ.ે”

14 પણ ઈ ુએ તેઓને ક ું, “કોણે ક ું કે હુ તમારો ન્યાયાધીશ
થઈશ કે તમારા પતાની વસ્ ુઓ તમારા બંને વચ્ચે વહેંચવાનો
નણર્ય કર શ?” 15 પછ ઈ ુએ તેઓને ક ું, “સાવધાન રહો
અને બધાજ પ્રકારના સ્વાથ પણા સામે જાગ્રત રહો. ક્ત તેની
મા લક ની ઘણી વસ્ ુઓમાંથી જીવન પ્રાપ્ત કર શકતો નથી.”

16 પછ ઈ ુએ આ વાતાર્નો ઉપયોગ કય : “એક ધનવાન
માણસ હતો જનેી પાસે કેટલીક જમીન હતી. તેની જમીનમાં
ઘણી સાર ઉપજ થઈ. 17 તે ધનવાન માણસે તેની જાતે મનમાં
વચાર કય , ‘મારે ું કર ું? માર પાસે ઉપજ ભર ૂકવાની
જગ્યા નથી.’

18 “પછ પૈસાદાર માણસે ક ું, ‘હુ જાણું છુ કે હુ ું કર શ.’
હુ માર વખારોને પાડ નાંખીને વધારે મોટ વખારો બાંધીશ! હુ
ત્યાં મારા બધાજ ઘઉં અને સાર વસ્ ુઓ એક સાથે નવી વખારમાં
ૂક શ. 19 પછ હુ માર જાતને કહ શ, ‘માર પાસે ઘણી સાર

વસ્ ુઓનો સંગ્રહ છે, મેં ઘણાં વરસ માટે ૂર ું બચા ું છે આરામ
લે, ખા, પી અને જીવનમાં આનંદ કર!’

20 “પર ુ દેવે તે માણસને ક ું, ‘અરે! ૂખર્ માણસ આજે રાત્રે
તારુ ૃત્ ુ થશે. તેથી તેં તાર જાત માટે તૈયાર કરેલી વસ્ ુઓ ું
ું? હવે તે વસ્ ુઓ કોની થશે?’
21 “જે ક્ત તેની જાત માટે જ ફક્ત વસ્ ુઓ બચાવે છે

તે ું આમ જ થશ.ે દેવ સમક્ષ તે ક્ત ધનવાન નથી.”
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દેવના રા ને પ્રથમ ાન આપ ું
(માથ્થી 6:25-34; 19:21)

22 ઈ ુએ તેના શષ્યોને ક ું, “તેથી હુ તમને કહુ છુ કે, તમારે
જીવવા માટે જે ખોરાક જોઈએ તેની ચતા કરશો ન હ, તમારા
શર ર માટે જરૂર કપડાંની તમે ચતા કરશો ન હ. 23 જીવન
ખોરાક કરતા વધારે મહત્વ ું છે અને શર ર કપડાં કરતા વધારે
મહત્વ ું છે. 24 પક્ષીઓ તરફ જુઓ, તેઓ વાવતા નથી કે
લણતાં નથી. પક્ષીઓ વખારમાં કે ઘરમાં અનાજ બચાવતા નથી.
પર ુ દેવ તેમની સંભાળ રાખે છે. અને તમે તો પક્ષીઓ કરતાં
ઘણા ૂલ્યવાન છો. 25 તમારામાંથી કોઈ પણ તેના અંગે ચતાઓ
કર ને તમારા જીવનમાં થોડા સમયનો પણ વધારો કર શકતો
નથી. 26 જો તમે નાની બાબત પણ કર શકતા નથી તો પછ
બીજી બાબતોની ચતા શા માટે કરો છો?

27 “જગલી લોને જુઓ, તેઓ કેવી ર તે ઊગે છે. તેઓ
તેમની જાત માટે નથી કપડાં બનાવતા કે નથી કઈ કામ કરતા.ં
પણ હુ તમને કહુ છુ કે મહાન ધનવાન રાજા ુલેમાન પણ ુંદર
ર તે શણગારાએલાં લોમાંના એક જવેો પણ પહેરેલો ન હતો.
28 એ પ્રમાણે દેવ ખેતરના ઘાસને ુંદર વ ો પહેરાવે છે તેમ ઘાસ
આજે જીવે છે. પણ આવતીકાલે તેને બાળ નાખવા આગમાં
નંખાય છે. તેથી ું જાણ કે દેવ તને વધારે સારુ પહેરાવશ.ે તેથી
આવો અલ્પ વ ાસ ન રાખો.

29 “તેથી હમેશા તમે ું ખાશો અને ું પીશો તેના વષે વચાર
ન કરો. તેના વષે ચતા ન કરો. 30 જગતના બધા લોકો તે
વસ્ ુઓ મેળવવા પ્રયત્ન કરે છે. તમારો પતા જાણે છે કે તમારે
તે વસ્ ુઓની જરૂર છે. 31 જે વસ્ ુઓ તમને જોઈએ છે તે
દેવ ું રા છે. પછ આ બધી જરૂર વસ્ ુઓ તમને આપવામાં
આવશ.ે

પૈસામાં વ ાસ ન રાખો
32 “ઓ નાની ટોળ , તમે ડરશો ન હ, તમારા પતા તમને રા

આપવા ઈચ્છે છે. 33 તમાર પાસે જે વસ્ ુઓ છે તે વેચી દો
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અને જઓેને જરૂર છે તેઓને તે પૈસા આપી દો. આ જગતની
સંપ સદા રહેતી નથી. તેથી જે સંપ સતત રહે તે મેળવો.
તમાર જાત માટે આકાશમાં ખજાનો પ્રાપ્ત કરો. તે ખજાનો સદા
રહેશ.ે આકાશમાંના ખજાનાને ચોરો ચોર શકતા નથી, અને ક ડા
તેનો નાશ કર શકતા નથી. 34 ાં તમારો ખજાનો હશે ત્યાં
જ તમારુ ચ રહેશ.ે

હમેશા તૈયાર રહો
(માથ્થી 24:42-44)

35 “તૈયાર થાઓ, ૂણર્ પોષાક પહેરો, તમારા દ વા સળગતા
રાખો. 36 લ સમારભમાંથી ઘેર પાછા આવતા ધણીની રાહ
જોતાં સેવકો જવેા થાઓ. ધણી આવે છે અને ટકોરા મારે છે.
દાસો ધણી માંટે બારણું ઉઘાડે છે. 37 એ દાસોને ધન્ય છે કારણ
કે ારે તેઓનો ધણી ઘરે આવે છે અને તે જુએ છે કે તેના
દાસો તૈયાર છે અને તેની વાટ જુએ છે. હુ તમને સત્ય કહુ છુ,
ધણી તેની જાતે કામ માટે કપડાં પહેરશે અને દાસોને મેજ પાસે
બેસવા કહેશે. પછ ધણી તેમની સેવા કરશે. 38 પેલા દાસોને
મધરાત પછ મોડથેી તેઓના ધણીની આવવાની રાહ જોવી પડ.ે
તેઓનો ધણી ારે આવે છે, ત્યારે તેઓને રાહ જોતા જોઈને
તે આનંદ પામે છે.

39 “આ યાદ રાખો, ઘરનો ધણી જો જાણતો હોત કે ા
સમયે ચોર આવશે તો પછ ધણી ચોરને તેના ઘરમાં ૂસવા દેત
ન હ. 40 તેથી તમે પણ તૈયાર રહો! માણસનો દકરો તમે ધા ુર્
ન હ હોય તેવા સમયે આવશે.”

વ ાસપાત્ર સેવક કોણ?
(માથ્થી 24:45-51)

41 પતરે ક ું, “પ્ર ,ુ તેં આ વાતાર્ અમારા માટે કહ કે બધા
લોકો માટે?”

42 પ્ર ુએ ક ું, “શાણો અને વ ાસપાત્ર સેવક કોણ છે?
ધણી એક દાસ પર વ ાસ રાખે છે જે બીજા દાસોને સમયસર
તેમ ું ખાવા ું આપશે. એ દાસ કોણ છે જનેા પર ધણી તે કામ
કરવાનો વ ાસ રાખે છે? 43 ારે ધણી આવે છે અને પોતે
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દાસને સોંપે ું કામ કરતાં જુએ છે, ત્યારે તે દાસ ઘણો ુખી
થશે. 44 હુ તમને સત્ય કહુ છુ, ધણી તે દાસને પોતાની સવર્
માલ મલકતની સંભાળ રાખવા પસંદ કરે છે.

45 “પણ જો દાસ દુ હોય અને વચારે કે તેનો ધણી જલદ થી
પાછો આવશે ન હ, તો પછ ું બન?ે પેલો દાસ બીજા દાસો
અને દાસીઓને મારવા ું શરૂ કરશે. તે ખાશ,ે પીશે અને છાકટો
બનશ.ે 46 પછ પેલા દાસનો ધણી આવશે ત્યારે પેલો દાસ તૈયાર
હશે ન હ. દાસે ધારણા ન હ કર હોય કે ધણી આવશે તેવા
સમયે તે આવશે પછ ધણી પેલા દાસને શક્ષા કરશ.ે ધણી તેને
બીજા લોકો જે તેની આજ્ઞા પાળતા નથી તેમની સાથે દૂર કાઢ
ૂકશ.ે
47 “પેલા દાસે જાણ્ ુ,ં તેનો ધણી તેની પાસે ું કરાવવા માંગતો

હતો પણ તે દાસે તેની જાતને તૈયાર કર ન હ અથવા તેના ધણીની
ઈચ્છા પ્રમાણે જે કરવા ું હ ું તે માટે પ્રયત્ન પણ કય ન હ,
તેથી તે દાસને ઘણી બધી શક્ષા થશે! 48 પણ તે દાસો ું ું કે
જઓે તેમના ધણી ું ઈચ્છે છે તે જાણતા નથી? તે દાસ શક્ષા
થાય તેવાં જ કામ કરે છે. પણ જે દાસો તેમને ું કરવા ું છે તે
જાણે છે તેના કરતા તેને ઓછ શક્ષા થશે. જે ક્તને વધારે
આપવામાં આ ું હશે તે વધારે હોવા માટે પણ જવાબદાર થશ.ે
જે ક્ત પાસેથી વધારે અપેક્ષા રાખવામાં આવશે ત્યારે તેની
પાસેથી વધારે માંગણી કરવામાં આવશ.ે”

ઈ ુ વષે લોકોનો અસ્વીકાર
(માથ્થી 10:34-36)

49 ઈ ુએ બોલવા ું ચા ુ રા ુ,ં “હુ ૃથ્વી પર આગ વરસાવવા
આ ો છુ. જો આગ પ્રસર જ ગઇ હોય તો હુ બીજુ ું
ઈચ્છુ! 50 મારે જુદા જ પ્રકારના બા પ્તસ્મા સાથે બા પ્તસ્મા
પામ ું જોઈએ અને તે ૂરુ થતાં ુધી હુ ઘણી ચતામાં છુ.
51 ું તમે એમ માનો છો કે હુ દુ નયાને શાં ત આપવા આ ો
છુ? ના હુ તો દુ નયાના ભાગલા પાડવા આ ો છુ! 52 કેમ કે
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હવે એ પ રવારના પાંચ માણસોમાં ભાગલા પડશ.ે એટલે કે ત્રણ
બેની સામે, અને બે ત્રણની સામે.

53 પતા અને ુત્રમાં ભાગલા પડશે:
દ કરો તેના પતાની વરૂદ્ધ થશે.
પતા તેના ુત્રની વરૂદ્ધ થશે.

મા અને ુત્રીમાં ભાગલા પડશે:
ુત્રી તેની માની વરોધી થશ.ે

મા તેની ુત્રીની વરોધી
થશે સા ુ અને વહુમાં ભાગલા પડશ:ે

વહુ તેની સા ુની વરોધી થશ.ે
સા ુ તેની વહુની વરોધી થશ.ે”

સમયને પારખો
(માથ્થી 16:2-3)

54 પછ ઈ ુએ લોકોને ક ું, “ ારે તમે પ મમાં મોટાં
વાદળા ઘેરાતાં જુઓ છો ત્યારે તમે કહો છો કે, ‘વષાર્ ું ઝાપટુ
આવશ;ે’ અને વરસાદ પડશે. અને ખરેખર વરસાદ પડે છે.
55 ારે તમને લાગે છે કે દ ક્ષણમાંથી પવન કાય છે ત્યારે તમે
કહો છો કે, ‘તે દવસે ૂબ ગરમી પડશે,’ અને તમે સાચા છો.
56 ઓ ઢોંગીઓ! તમે હવામાન સમજી શકો છો તો હમણાં જે
બની ર ું છે તે તમે શા માટે સમજતા નથી?

તમાર સમસ્યા ઉકેલો
(માથ્થી 5:25-26)

57 “ ું સા ું છે તેનો તમે તમાર જાતે કેમ નણર્ય કરતા નથી?
58 ારે તારા વરોધી સાથે ફ રયાદ નોંધાવવા માટે ન્યાયાલયમાં
જતો હોય તો રસ્તામાં જ તેની સાથે સમાધાન કરવાનો પ્રયત્ન
કર. જો ું તેનો ઉકેલ ન હ લાવે તો તે તને ન્યાયાધીશ આગળ
ઘસડ જશ.ે રખે ન્યાયાધીશ તને અ ધકાર ને સોંપે. અને તે તને
બંદ ખાનામાં નાખે. 59 હુ તને કહુ છુ ું પ્રત્યેક દમડ જે તારે
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ુકવવાની છે તે ન હ આપે ત્યાં ુધી ું ત્યાંથી બહાર નીકળશે
ન હ.”

13
પસ્તાવો કરો

1 તે સમયે ત્યાં ઈ ુ સાથે ક્ટલાએક લોકો હતા. તે લોકોએ
ગાલીલમાં કેટલાએક લોકો સાથે જે કઈ બન્ ું તે વષે ઈ ુને ક ું.

ારે તેઓ સ્ ુ ત કરતા હતા ત્યારે પલાતે એ લોકોને માર
ના ા. પલાતે દેવને જે યજ્ઞો થતાં પ ુઓનાં લોહ માં તેઓ ું
લોહ ભેળવી દ ુ.ં 2 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “તેઓ પર વપ ઓ
આવી પડ કારણ કે તેઓ ગાલીલના બીજા બધા લોકો કરતાં
વધારે પાપી હતા તેથી તે લોકોએ સહન ક ુર્ એમ તમે ધારો
છો ુ?ં 3 ના, તેઓ નહોતા! પણ જો તમે બધા પસ્તાવો
ન હ કરો તો તમે પણ પેલા લોકોની જમે નાશ પામશો! 4 પણ
પેલા 18 લોકો ું ુ?ં ારે શલોઆહનો ૂરજ તેમના પર ૂટ
પડવાથી જઓે માયાર્ ગયા? ું તમે એમ માનો છો કે એ લોકો
યરૂશાલેમમાં રહેતા બીજા બધા લોકો કરતાં વધારે પાપી હતા?
5 તેઓ નહોતા! પણ હુ તમને કહુ છુ, જો તમે પસ્તાવો ન હ
કરો તો તેમની જમે તમે બધા પણ નાશ પામશો.”

નરુપયોગી ૃક્ષ
6 ઈ ુએ આ વાતાર્ કહ : “એક માણસ પાસે એક અંજીર ું

ઝાડ હ ુ.ં તેણે તે ઝાડ તેની વાડ માં રોપ્ ુ.ં તે માણસ પેલા
અંજીરના ૃક્ષ પર કેટલાંક ફળની શોધમાં ત્યાં આ ો. પણ એકે
જ ું ન હ. 7 ત માણસનો એક માળ હતો. જે તેની વાડ ની
સંભાળ રાખતો હતો. તેથી તે માણસે તેના માળ ને ક ું, ‘હુ આ
અંજીરના ૃક્ષ પર ફળ માટે છેલ્લા ત્રણ વષર્થી રાહ જોઉં છુ
પણ કદ એ મને એકે મ ું નથી. તેને કાપી નાખો! તે શા માટે
નકામી જમીન રોકે છે?’ 8 પણ માળ એ ઉ ર આપ્યો, ‘સાહેબ
ૃક્ષને ફળ આવવા માટે એક વષર્ વધારે રહેવા દો. મને તેની
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આજુબાજુ ખોદવા દો અને છોડને ખાતર નાખવા દો. 9 બીજે
વષ ૃક્ષ કદાચ ફળ આપે, અને જો તેમ છતાં ૃક્ષ ફળ ન હ
આપે તો ું તેને કાપી નાંખજ.ે’ ”

ઈ ુ ું વશ્રામવારે એક ીને સાજા કર ું
10 ઈ ુ એક સભા ાનમાં વશ્રામવારે ઉપદેશ આપતો હતો.

11 સભા ાનમાં એક ી હતી, જનેામાં મંદવાડનો આત્મા હતો.
આ મંદવાડના આત્માએ તેને 18 વરસથી કુબડ બનાવી હતી.
તેની પીઠ હમેશા વાંક રહેતી. તે સીધી ઊભી થઈ શકતી ન હ.
12 ારે ઈ ુએ તેને જોઈ, તેને બોલાવી; બાઇ, તારો મંદવાડ
તાર પાસેથી દૂર જતો ર ો છે! 13 ઈ ુએ તેના પર હાથ ૂ ા
પછ તે સીધી ઊભી થઈ શક . તેણે દેવની સ્ ુ ત કર .

14 સભા ાનના આગેવાનો ુસ્સે થયા કારણ કે વશ્રામવારે
ઈ ુએ તેને સાજી કર . આગેવાને લોકોને ક ું, “કામ કરવાના
દવસ 6 છે. તેથી તે દવસોમાં કોઈ પણ દવસે આવીને સાજા
થાઓ. વશ્રામવારના દવસે સાજા થવા આવ ું ન હ.”

15 પ્ર ુએ ઉ ર આપ્યો, “તમે લોકો ઢોંગી છો! તમારામાંનો
દરેક તેના બળદ તથા ગધેડાને તેના તબેલામાંથી છોડે છે અને
દરરોજ પાણી પીવડાવવા માટે લઈ જાય છે- વશ્રામવારે પણ!
16 આ ી જનેે મેં સાજી કર છે તે આપણી યહૂ દ બહેન
છે. પર ુ શેતાને તેને 18 વરસથી બાંધી રાખી હતી. ખરેખર,
વશ્રામવારે તેને મંદવાડમાંથી ુક્ત કરવી તે ખોટુ નથી!” 17 ારે
ઈ ુએ આમ ક ું ત્યારે જે બધા માણસો તેની ટ કા કરતાં હતા
તેઓ શરમાયા અને ઈ ુ જે અદ ૂત કામો કરતોં હતો તેથી બધાં
જ ુશ થયા.

દેવ ું રા શાના જે ુ?ં
(માથ્થી 13:31-33; માક 4:30-32)

18 પછ ઈ ુએ ક ું કે, “દેવ ું રા શાના જે ું છે? હુ તેને
શાની સાથે સરખા ુ?ં 19 દેવ ું રા રાઇના બી જે ું છે. જનેે
એક માણસે આ બી લઈને પોતાની વાડ માં વા ું. તે બી ઊગ્ ું
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અને મોટુ ઝાડ થ ુ.ં પક્ષીઓએ તેની ડાળ ઓ પર માળાઓ
બાંધ્યા.”

20 ઈ ુએ ફર ક ુ,ં “હુ દેવના રા ને શાની સાથે સરખા ુ?ં
21 તે ખમીર જે ું છે જનેે ી રોટલી બનાવવા માટે લોટના મોટા
વાસણમાં ભેળવે છે. ખમીર બધા લોટને લાવે છે.”

સાંકડો દરવાજો
(માથ્થી 7:13-14; 21:23)

22 ઈ ુ દરેક શહેર અને ગામડામાં બોધ કરતો હતો. તેણે
યરૂશાલેમ તરફથી યાત્રા ચા ુ રાખી. 23 કોઈકે ઈ ુને ૂછ ું,
“પ્ર !ુ કેટલા લોકો ું તારણ થશ?ે ફક્ત થોડાક?”
ઈ ુએ ક ું, 24 “સાંકડો દરવાજો જે આકાશના માગર્ને ઉઘાડે

છે તેમાં પ્રવેશવા સખત પ્રયત્ન કરો. ઘણા માણસો તેમાં પ્રવેશવાનો
પ્રયત્ન કરશ,ે પણ તેઓ પ્રવેશ પામી શકશે ન હ. 25 જો માણસો
તેના મકાનના બારણાને તા ું મારે તો પછ તમે બહાર ઊભા રહ
શકો અને બારણાંને ટકોરા મારો, છતાં તે ઉઘાડશે ન હ. તમે
કહેશો કે, ‘પ્ર ,ુ અમારે માટે બારણું ઉઘાડો!’ પણ તે માણસ
ઉ ર આપશે, ‘હુ તમને ઓળખતો નથી! તમે ાંથી આ ા
છો?’ 26 પછ તમે કહેશો, ‘અમે તાર સાથે ખા ું અને પી ુ.ં
તમે અમને અમારા શહેરની શેર ઓમાં ઉપદેશ આપ્યો.’ 27 પછ
તે તમને કહેશે, ‘હુ તમને ઓળખતો નથી! તમે ાંથી આ ા
છો? માર પાસેથી ચાલ્યા જાઓ! તમે બધાજ લોકો ખોટુ કરો
છો!’

28 “તમે લોકો ઈબ્રા હમ, ઇસહાક, યાકૂબ અને બધા પ્રબોધકોને
દેવના રા માં જોશો અને પોતાને બહાર કાઢ ૂકેલા જોશો,
ત્યારે તમે ભયથી રડશો અને દાંત પીસશો. 29 ૂવર્, પ મ, ઉ ર
અને દ ક્ષણમાંથી લોકો આવશ.ે તેઓ દેવના રા માં મેજ પાસે
બેસશે. 30 જે લોકો હમણા જીવનમાં નીચામાં નીચી જગ્યાએ
છે તે લોકો દેવના રા માં ઊંચામાં ઊચી જગ્યાએ હશ.ે અને
જે લોકો હમણા ઊચામાં ઊચી જગ્યાઓ છે તેઓ હવે દેવના
રા માં નીચામાં નીચી જગ્યાએ હશ.ે”
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યરૂશાલેમમાં ઈ ુના ૃત્ ુની આગાહ
(માથ્થી 23:27-39)

31 તે સમયે કેટલાએક ફરોશીઓ ઈ ુ પાસે આ ા અને ક ું,
“અહ થી દૂર ચાલ્યો જા, અને છુપાઇ જા. હેરોદ તને માર
નાખવા ચાહે છે!”

32 ઈ ુએ તેઓને ક ું, “જાઓ, જઇને તે શયાળવા* ને કહો
આજે અને આવતીકાલે હુ લોકોમાંથી અ ુદ્ધ આત્મા બહાર કાઢુ
છુ અને સાજા કરવા ું મારુ કામ ૂરુ કર ર ો છુ. પછ બીજે
દવસે કામ ૂરુ થઈ જશે. 33 તે પછ મારે જ ું જોઈએ, કારણ
કે બધા પ્રબોધકોએ યરૂશાલેમમાં મર ું પડ.ે

34 “ઓ યરૂશાલેમ! યરૂશાલેમ! ું પ્રબોધકોને માર નાખે
છે. દેવે તાર પાસે મોકલેલા લોકોને નેં પથ્થરે માયાર્. ઘણી વાર
મેં તારાં લોકોને મદદ કરવાની ઈચ્છા કર . જમે મરઘી પોતાનાં
બચ્ચાઓને પાંખો તળે ભેગાં કરે છે તેમ કેટલી વાર તારાં લોકોને
ભેગા કરવાની ઇચ્ચા કર , પણ તમે મને કરવા દ ું ન હ. 35 હવે
તમારુ ઘર સં ૂણર્ ઉજ્જડ ૂકવામાં આવશ.ે હુ તમને કહુ છુ કે,
પ્ર ુનાં નામે જે આવે છે તેને ધન્ય છે, એમ તમે ન હ કહો ત્યાં
ુધી તમે મને ફર જોઈ શકશો ન હ.”

14
વશ્રામવારે સાજાં કર ું યોગ્ય છે?

1 ઈ ુ ફરોશીઓના અ ધકાર ઓમાંના એકને ઘરે વશ્રામવારે
તેમની સાથે ખાવા માટે ગયો. ત્યાં લોકો ઈ ુને ૂબ નજીકથી
તાક ર ાં હતા. 2 જલંદરનો રોગવાળા માણસને ઈ ુની આગળ
ઊભો રા ો હતો. 3 ઈ ુએ શા ીઓને અને ફરોશીઓને ક ું,
“ વશ્રામવારે સાજાં કર ું સારુ છે કે ખરાબ?” 4 પણ તેઓએ
ઉ ર આપ્યો ન હ. તેથી ઈ ુએ તે માણસને લક્ષમાં લીધો અને
તેને સાજો કય . પછ ઈ ુએ તે માણસને મોકલી દ ધો. 5 ઈ ુએ

* 13:32: શયાળવા ઈ ુના મતે હેરોદ શયાળ જવેો પ્રપંચી અને ચ ૂર હતો.
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ફરોશીઓ અને શા ીઓને ક ું, “જો તમારો દ કરો અથવા કામ
કરનાર પ્રાણી વશ્રામવારે કૂવામાં પડે તો તમે તરત જ તેને બહાર
કાઢશો.” 6 ઈ ુએ જે ક ું તેની સામે ફરોશીઓ અને શા ીઓ
કઈ જ કહ શ ા ન હ.

તમાર જાતને મહત્વ ન આપો
7 પછ ઈ ુ ું ધ્યાન કેટલાએક મહેમાનો ઉ મ જગ્યાએ

બેસવાની પસંદગી કરતા હતા તે તરફ ગ ુ,ં તેથી ઈ ુએ તેઓને
આ વાતાર્ કહ ; 8 “ ારે કોઈ માણસ તમને લ માં નમંત્રણ આપે
તો સૌથી મહત્વની બેઠક પર ના બેસો. તે માણસે કદાચ તમારા
કરતાં વધારે મહત્વના માણસને નમંત્રણ આપ્ ું હોય. 9 અને જો
તમે સૌથી મહત્વની બેઠક પર બેઠા હોય અને પછ જે માણસે
તમને નમંત્રણ આપ્ ું હોય તે તમાર પાસે આવે અને કહે, ‘આ
માણસને તાર બેઠક આપ.’ પછ તમે છેલ્લી જગ્યાએ જવાની
શરૂઆત કરશો. અને તમે ૂબ શર મદા બનશો.

10 “તેથી માણસ ારે તમને નમંત્રણ આપે તો જે ઓછ
મહત્વની હોય એ બેઠક પર બેસવા માટે જાઓ. પછા જે
માણસે તમને નમંત્રણ આપ્ ું છે તે તમાર પાસે આવશે અને
કહેશે, ‘ મત્ર, આ તરફ વધારે મહત્વની બેઠક પર આવ.’ પછ
બીજા બધા મહેમાનો પણ તમને માન આપશે. 11 પ્રત્યેક માણસ
જે પોતાને અગત્યનો બનાવે છે. તેને નીચો કરવામાં આવશ.ે પણ
જે માણસ પોતાને નીચો બનાવે છે તે મહત્વનો બને છે.”

તમને બદલો મળશે
12 પછ ઈ ુએ જે ફરોશીઓને નમંત્રણ આપ્ ું હ ું તેને ક ું,

“ ારે ું દવસ ું કે રાત ું ખાણું માટે નમંત્રણ આપે ત્યારે
તારા મત્રો, ભાઈઓ, સબંધીઓ તથા પૈસાદાર પડોશીઓને જ
ના આપ. કેમ કે બીજી કોઈ વાર તેઓ તને જમવા માટે નમંત્રણ
આપશે. ત્યારે તને તારો બદલો વાળ આપશ.ે 13 તેને બદલે

ારે ું મજબાની આપે ત્યારે કૂબડા લોકોને, અપંગોને અને
આંધળાઓને નમંત્રણ આપ. 14 તેથી ું ધન્ય થશે, કારણ કે
આ લોકો તને ક ું પાછુ આપી શકે તેમ નથી. તેઓની પાસે કઈ
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નથી. પણ ારે સારા લોકો ૃત્ ુમાંથી ઊભા થશે ત્યારે તને
બદલો આપવામાં આવશ.ે”

મોટા ભોજન સમારભ વષે વાતાર્
(માથ્થી 22:1-10)

15 ઈ ુ સાથે મેજ પર જમવા બેઠેલાઓમાંથી કોઈ એક માણસે
આ વાત સાંભળ . તે માણસે ઈ ુને ક ું, “દેવના રા માં જે
ભોજન કરશે તેને ધન્ય છે!”

16 ઈ ુએ તેને ક ું, “એક માણસે રાત ું મોટુ ખાણું ક .ુ
તે માણસે ઘણા લોકોને નમંત્રણ આપ્યા.ં 17 ારે જમવાનો
સમય થયો ત્યારે તે માણસે તેના દાસને મહેમાનોને કહેવા મોકલ્યાં
‘કૃપા કર ને ચાલો! હવે બ ું જ તૈયાર છે!’ 18 પર ુ બધાજ
મહેમાનોએ ક ું તેઓ આવી શકે ન હ. દરેક માણસે બહા ું
કાઢ ું. પહેલા માણસે ક ું, ‘મેં હમણાં જ ખેતર ખર ું છે,
તેથી મારે ત્યાં જઇને જો ું જોઈએ. કૃપા કર મને માફ કર.’
19 બીજા એક માણસે ક ું: ‘મેં હમણાં જ પાંચ જોડ બળદ
ખર દ્યા છે, તેઓને પારખવા હુ હમણાં જાઉં છુ. મને માફ કર.’
20 ત્રીજા એક માણસે ક ું: ‘હમણા જ મારા લ થયા છે, હુ
આવી શકુ તેમ નથી.’

21 “તેથી દાસ પાછો ફય . તેણે તેના ઘરધણીને જે કઈ બન્ ું
તે ક ું. પછ ઘરધણી ુસ્સે થયો અને બોલ્યો, ‘જલ્દ જા!
શહેરની શેર ઓ અને ગલીઓમાં જા, અપંગ, આંધળા અને લંગડા
માણસોને અહ તેડ લાવ.’

22 “તે પછ દાસે તેને ક ું કે; ‘સાહેબ તેં મને જમે કરવા ું
ક ું તેમ મેં ક ુર્ છતાં પણ હજુ ઘણા લોકો માટે જગ્યાઓ છે.’
23 ધણીએ દાસને ક ું કે; ‘રાજમાગ અને ગામડાના રસ્તાઓ પર
જા, ત્યાં જઇને લોકોને આગ્રહ કર ને આવવા ું કહે, હુ ઈચ્છુ છુ
કે મારુ ઘર ભરાઇ જાય. 24 હુ તને કહુ છુ કે મેં જે લોકોને
પ્રથમ નમં યા હતા તેમાંથી કોઈ પણ ારેય માર સાથે જમશે
ન હ!’ ”
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તારે પ્રથમ આયોજન કર ું જોઈએ
(માથ્થી 10:37-38)

25 ઈ ુ સાથે ઘણા લોકો જતા હતા. ઈ ુએ લોકોને ક ું,
26 “જો કોઈ માણસ માર પાસે આવે છે, પણ તેના પતાને,
માતાને, પત્નીને, બાળકોન,ે ભાઈઓને અથવા બહેનોને મારા કરતા
વધારે પ્રેમ કરે છે, તો તે માણસ મારો શષ્ય થઈ શકતો નથી.
માણસ તેની જાતને જટેલો પ્રેમ કરે છે તેનાથી વધારે મને પ્રેમ
કરતો હોવા જોઈએ! 27 ારે તે માર પાછળ આવે છે ત્યારે
તેને આપવામાં આવેલ વધસ્તંભ ઊંચકશે ન હ તો તે મારો શષ્ય
થઈ શકશે ન હ.

28 “જો તમે ુરજ બાંધવા ઈચ્છા રાખો તો, પહેલા બેસીને
તેની કમત કેટલી થશે તે ન કરવી જોઈએ. માર પાસે તે
કામ ૂરુ કરવા ૂરતા પૈસા છે કે કેમ તે જો ું જોઈએ. 29 જો
તમે તેમ ન હ કરો તો, તમે કામ તો શરુ કર શકશો, પણ તમે તે
ૂરુ કર શકશો ન હ. અને જો તમે તે ૂરુ ન હ કર શકો, તો

બધા લોકો જે જોતા હતા તેઓ તમાર મશ્કર કરશ.ે 30 તેઓ
કહેશે; ‘આ માણસે બાંધવા ું તો શરૂ ક ુર્, પણ ૂરુ કર શ ો
ન હ!’

31 “જો કોઈ રાજા બીજા રાજાની સામે લડાઇ કરવા જવાનો
હશે તો પહેલા બેસીને આયોજન કરશે. જો રાજા પાસે ફક્ત
10,000 માણસો હશે તો તે એમ જોવાની યોજના કરશે કે તે
બીજા રાજા પાસે 20,000 માણસો છે તેને હરાવી શકે તેમ છે
કે કેમ? 32 જો તે બીજા રાજાને હરાવી શકે ન હ, અને હજી તે
રાજા ૂબ દૂર હશે તો પછ તે કેટલાક માણસોને બીજા રાજાને
કહેવા મોકલશે અને સમાધાન શાં ત માટે ૂછશ.ે

33 “તે જ ર તે તમારે બધાએ પહેલા યોજના કરવી જોઈએ,
તમારે સવર્ વસ્ ુઓનો ત્યાગ કરવો જોઈએ અને પછ માર પાછળ
આવો. જો તમે તેમ ના કર શકો તો તમે મારા શષ્ય થઈ શકતા
નથી.

તમારો પ્રભાવ ના છોડો
(માથ્થી 5:13; માક 9:50)
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34 “મીઠુ એ સારુ છે પણ જો મીઠુ તેનો ખારો સ્વાદ ુમાવે
તો પછ તેની કશી કમંત રહેતી નથી. તમે તેને ફર ખારુ બનાવી
શકતા નથી. 35 તમે તેનો જમીનને માટે અથવા ખાતરને માટે પણ
ઉપયોગ કર શકતા નથી. લોકો તેને બહાર ફેંક દે છે.

“જે લોકો મને સાંભળે છે તેમણે ધ્યાનથી સાંભળ ું જોઈએ!”

15
આકાશમાં આનંદ
(માથ્થી 18:12-14)

1 ઘણા કર ઉઘરાવનારાઓ અને પાપી લોકો ઈ ુને ધ્યાનથી
સાંભળવા આ ા. 2 પછ ફરોશીઓ તથા શા ીઓએ ફ રયાદ
કરવાની શરુઆત કર . “જુઓ! આ માણસ (ઈ ુ) પાપીઓને
આવકારે છે અને તેઓની સાથે ખાય છે!”

3 પછ ઈ ુએ તેઓને આ વાતાર્ કહ : 4 “ધારોકે તમારામાંના
કોઈ એક પાસે 100 ઘેટાં છે, પણ તેઓમા ું એક ખોવાઇ જાય
છે. પછ તે બીજા 99 ઘેટાં એકલાં ૂક ને ખોવાયેલા ઘેટાંને
શોધવા નીકળશે. તે માણસ ાં ુધી તે ખોવાયે ું ઘેટુ પાછુ
ન હ મળે ત્યાં ુધી તેની શોધ ચા ુ રાખશ.ે 5 અને ારે તે
ઘેટાંને શોધી કાઢે છે ત્યારે તે ૂબ ુશ થાય છે. તે માણસ
તે ઘેટાંને તેના ખભે બેસાડ તેને ઘેર લઈ જાય છે. 6 તે તેના
મત્રો અને પાડોશીઓ પાસે જાય છે અને તેઓને કહે છે; ‘માર
સાથે આનંદ કરો, કારણ કે મને મારુ ખોવાયે ું ઘેટુ જ ું છે.’
7 એ જ પ્રમાણ,ે હુ તમને કહુ છુ, ારે એક પાપી પસ્તાવો કરે
છે ત્યારે આકાશમાં વધારે આનંદ થાય છે. જે 99 સારા લોકો
જમેને પસ્તાવો કરવાની જરૂર નથી તેઓનાં કરતાં જો એક પાપી
પસ્તાવો કરે છે તો તેથી વધારે આનંદ થાય છે.

8 “ધારોકે એક ી પાસે દસ ચાંદ ના સ ા છે, પણ તે
તેઓમાંનો એક ખોવાઇ જાય છે. તે ી દ વો લઈને ઘર સાફ
કરશે. ાં ુધી તે સ ો ન હ મળે ત્યાં ુધી તે કાળજી ૂવર્ક
તેની શોધ કરશે. 9 અને ારે તેને ખોવાયેલો સ ો જડે છે,
ત્યારે તે તેના મત્રો અને પડોશીઓને બોલાવશે અને તેઓને કહેશે,
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‘માર સાથે આનંદ કરો કારણ કે મને મારો ખોવાએલો સ ો
જડ ગયો છે.’ 10 તે જ પ્રમાણ,ે ારે એક પાપી પસ્તાવો કરે
છે ત્યારે દેવના દૂતો આનંદ કરે છે.”

ૃહત્યાગ કરનારો દ કરો
11 પછ ઈ ુએ ક ું, “એક માણસને બે દ કરા હતા. 12 નાના

દ કરાએ તેના પતાને ક ું કે, ‘ પતા, મને સંપ તનો મારો ભાગ
આપ!’ તેથી પતાએ તેના બંને દ કરાઓને મલકત વહેંચી આપી.

13 “પછ તે નાનો દ કરો તેની પાસે જે બ ું હ ું તે ભે ું કર ને
ચાલ્યો ગયો. તે દૂર દૂર બીજા એક દેશમાં ચાલ્યો ગયો. ત્યાં
તે દ કરાએ તેના પૈસા ૂખર્ની જમે વેડફ ના ા. 14 તેણે તેની
પાસે જે બ ું હ ું તે ખચ ના ુ.ં તે પછ તરત જ, જમીન
વેરાન થઈ ગઇ અને વરસાદ પડ્યો ન હ. તે દેશમાં કોઈ પણ
જગ્યાએ ૂર ું ખાવા ું ન હ ુ.ં તે દ કરો ૂ ો હતો અને તેને
પૈસાની જરુર હતી. 15 તેથી તે કામ શોધવા ગયો અને તે દેશમાં
તે લોકોમાંના એક માણસને ત્યાં તેને કામ મ ું. તે માણસે તે
દ કરાને ખેતરમાં ૂંડો ચરાવવા મોકલ્યો. 16 તે છોકરો એટલો
બધો ૂ ો હતો કે જે ખોરાક ૂંડો ખાતા હતા તે ખાવાની તેને
ઈચ્છા થઈ. પર ુ કોઈ પણ માણસે તેને કઈ પણ આપ્ ું ન હ.

17 “તે છોકરાએ અ ુભ ું કે તે ઘણો ૂખર્ હતો. તેણે વચા ુર્,
‘મારા પતાને ઘરે બધા નોકરો પાસે ુષ્કળ ખાવા ું છે, પણ હુ
અહ ૂખે મરુ છુ કારણ કે માર પાસે ક ુંય ખાવા ું નથી. 18 હુ
અહ થી ઊઠ ને મારા પતા પાસે જઇશ. હુ તેને કહ શ: પતા,
મેં દેવ સામે અને તાર સામે પાપ ક ુર્ છે. 19 હુ તારો દ કરો
કહેવડાવવાને યોગ્ય નથી. પર ુ મને તારા નોકરોમાંનો એકના જવેો
ગણ.’ 20 પછ તે છોકરો દેશ છોડ ને તેના પતા પાસે ગયો.

ુત્ર ું પાછા ફર ું
“ ારે તે દ કરો તો ઘણો દૂર હતો એટલામા,ં તેના પતાએ તેને

આવતા જોયો. તેના દ કરા માટે પતા દ:ુખી થયો. તેથી તે તેના
તરફ દોડ્યો તે તેને ભેટ્યો અને ુત્રને ૂમીઓ કર . 21 ુત્રએ
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ક ું, ‘ પતા, મેં આકાશ સામે અને તાર સામે પાપ ક ુર્ છે. હુ
તારો દ કરો કહેવાવાને જટેલો સારો નથી.’

22 “પણ પતાએ નોકરોને ક ું, ‘જલદ કરો! સારામાં સારાં
કપડાં લાવો અને તેને પહેરાવો. અને તેની આંગળ એ વીંટ
પહેરાઓ અને પગમાં જોડા પહેરાવો. 23 એક માતે ું વાછરડુ
લાવો. આપણે તેને કાપી ું અને આપણી પાસે ુષ્કળ ખોરાક
થશે. પછ આપણે મજબાની કર ું. 24 મારો દ કરો મર ગયો
હતો, પણ હવે તે ફર થી જીવતો થયો છે! તે ખોવાઇ ગયો હતો,
પણ હમણા તે જડ્યો છે!’ તેથી તેઓએ મોટ મજબાની કર .

મોટા દ કરા ું આગમન
25 “મોટો દ કરો ખેતરમાં હતો. તે ત્યાંથી આવતાં ઘર નજીક

આવી પહોંચ્યો. તેણે સંગીત અને ૃત્યનો અવાજ સાંભ ો.
26 તેથી મોટા દ કરાએ નોકરમાંથી એકને બોલાવીને ૂછ ું; ‘આ
બ ું ું છે?’ 27 નોકરે ક ું, ‘તારો ભાઈ પાછો આ ો છે. તારા
પતાએ મોટુ વાછરડુ જમવા માટે કાપ્ ું છે. તારા પતા ુશ છે
કારણ કે તારો ભાઈ સહ સલામત ઘરે પાછો આ ો છે.’

28 “મોટો દ કરો ુસ્સામાં હતો અને મજબાનીમાં જવા રાજી
નહોતો. તેથી તેનો પતા બહાર આ ો અને તેને અંદર આવવા
ક ું. 29 ુત્રએ તેના પતાને ક ું, ‘મેં ઘણા વષ ુધી એક
ુલામની જમે તાર સેવા કર છે! મેં હમેશા તાર આજ્ઞા ું પાલન

ક ુર્ છે. પણ તેં કદા પ મારા માટે એક વાછરડુ પણ કાપ્ ું નથી.
તેં કદા પ મને કે મારા મત્રોને મજબાની આપી નથી. 30 પણ
તારા બીજા દ કરાએ કસબણો પાછળ તારા બધા પૈસા વેડફ
દ ધા અને તે ઘરે આવે છે ત્યારે ું તેને માટે એક રુ ુ વાછરડુ
કપાવે છે?’

31 “પણ પતાએ તેને ક ું ‘દ કરા, ું હમેશા માર સાથે છે,
માર પાસે જે બ ું છે તે તારુ જ છે. 32 આપણે ુશ થ ું
જોઈએ અને મજબાની કરવી જોઈએ, કારણ કે તારો ભાઈ મર
ગયો હતો પણ હવે તે પાછો જીવતો થયો છે. તે ખોવાઇ ગયો
હતો, પણ હવે તે પાછો જડ્યો છે.’ ”
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16
સા ુ ધન

1 ઈ ુએ તેના શષ્યોને ક ું, “એક ધનવાન માણસ હતો.
આ ધનવાન માણસે તેના ાપારની દેખરેખ રાખવા માટે એક
કારભાર રા ો હતો. પાછળથી તે ધનવાન માણસને ખાનગીમાં
જણાવવામાં આ ું હ ું કે તેનો કારભાર તેને છેતરે છે. 2 તેથી
તેણે તેને અંદર બોલા ો. અને તેને ક ું, ‘મેં તારા વષે ખરાબ
વાતો સાંભળ છે. તેં મારા પૈસા ું ું ક ુર્ છે તેનો હસાબ મને
આપ. હવે ું મારો કારભાર રહ શક શ ન હ!’

3 “તે કારભાર એ તેની જાતે વચા ુર્, ‘હુ ું કરુ? મારો ધણી
માર પાસેથી કારભાર લઈ લે છે. હુ ખોદકામ કર શકુ તેટલો
શ ક્તશાળ નથી. ભીખ માંગવામાં મને શરમ આવે છે. 4 હુ
જાણું છુ કે હુ ું કર શ! હુ એ ું કઈ કર શ કે જથેી હુ ારે
માર નોકર ુમા ું ત્યારે બીજા લોકો મને તેઓના ઘરે આવકારે.’

5 “તેથી કારભાર એ દરેક દેણદારને જઓેને માથે ધણી ું દે ું
હ ુ તેઓને બોલા ા. તેણે પહેલા માણસને ક ું, ‘તારે મારા
મા લક ું કેટ ું દે ું છે?’ 6 તે માણસે ઉ ર આપ્યો; ‘મારે તેમ ું
8,000 પૌંડ ઓ લવ તેલ ું દે ું છે.’ કારભાર એ તેને ક ું, ‘આ
ર ું તારુ બીલ, જલ્દ બેસી જા, અને બીલની રકમ ઓછ કર,
4,000 પૌંડ લખ.’

7 “પછ કારભાર એ બીજા માણસને ક ું, ‘તારે મારા ધણી ું
દે ું કેટ ું છે?’ તે માણસ બોલ્યો; ‘મારે તે ું 60,000 પૌંડ ઘઉ ું
દે ું છે.’ પછ કારભાર એ તેને ક ું, ‘આ ર ું, તારુ બીલ ું
તેને ઓછુ કર શકે છે. 50,000 પૌંડ લખ.’

8 “પાછળથી ધણીએ તે અપ્રામા ણક કારભાર ને ક ું કે
તેણે ચ ુરાઇથી કામ ક ુર્ છે, હા, દનુ્યવી માણસો તે સમયના
અજવાળાના લોકો કરતાં તેઓના ધંધામાં વધારે ચ ુર હોય છે.



ૂક 16:9 lxxvii ૂક 16:17

9 “હુ તમને કહુ છુ, આ દુ નયામાં અહ તમાર પાસે જે કઈ
છે તેનો ઉપયોગ કર દેવ સાથે મત્રો કર લો, પછ ારે તે થઈ
રહે ત્યારે તે ઘરમાં તેને કાયમ આવકાર મળશ.ે 10 જે માણસ
નાની વસ્ ુઓમાં વ ા ુ મા ૂમ પડે છે તે મોટ બાબતોમાં પણ
વ ા ુ રહેવાનો, પણ જે ક્ત નાની વસ્ ુઓમાં અપ્રામા ણક
છે તે મોટ વસ્ ુઓમાં પણ અપ્રામા ણક રહેવાની. 11 જો તમે
જગતનાં ધન સંબંધી અ વ ા ુ હશો તો ખરા ધન (સ્વગ ય) માટે
તમારો વ ાસ કેવી ર તે રાખી શકાય 12 અને જો તમે બીજાની
મા લક ની સંપ સંબંધી વ ા ુ ન રહો તો તમને તમારુજે છે
તે કેવી ર તે સોંપી શકાય

13 “કોઈ પણ ચાકર એક સાથે એક જ સમયે બે ધણીઓની
સેવા કર શકે ન હ. તે ચાકર એક ધણીનો તરસ્કાર કરશે અને
બીજા ધણીને પ્રેમ કરશે અથવા તે એક ધણીને વફાદાર રહેશે
અને બીજાની પરવા કરશે ન હ. તમે એક સાથે દેવ અને ધન
બંનેની સેવા કર શકો ન હ.”

દેવનો અપ રવતર્નશીલ કાયદો
(માથ્થી 11:12-13)

14 ફરોશીઓ આ બધી વાતો ધ્યાનથી સાંભળતા હતા.
ફરોશીઓએ ઈ ુની ટ કા કર કારણ કે તેઓ પૈસાને ચાહતા
હતા. 15 ઈ ુએ ફરોશીઓને ક ું, “તમાર જાતને તમે લોકો
સામે સાર દેખાડો છો. પણ દેવ જાણે છે કે ખરેખર તમારા
હ્રદયમાં ું છે જે કઈ લોકોની દ એ મહત્વ ું છે તે દેવની
આગળ તો ધ ારને પાત્ર છે.

16 “લોકોએ ૂસાના નયમો અને પ્રબોધકોના ઉપદેશો પ્રમાણે
જીવ ું જોઈએ. એ ું દેવે ઈચ્છ ુ.ં પણ યોહાન બા પ્તસ્ત આ ો
તે સમયથી દેવના રા ની ુવાતાર્ પ્રગટ કરવામાં આવી રહ છે.
ઘણા લોકો દેવના રા માં પ્રવેશવા ૂબ પ્રયત્નો કર ર ાં છે.
17 આકાશ અને ૃથ્વી માટે જતાં રહે ું વધારે સરળ છે પર ુ
શા ની એક પણ માત્રા બદલી શકાશે ન હ”

છૂટાછેડા અને ુનર્લ
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18 “જો કોઈ માણસ પોતાની પત્નીને છૂટાછેડા આપીને બીજી
કોઈ ીને પરણે છે, તે ભચારના પાપ માટે દો ષત છે. અને
કોઈ માણસ છૂટાછેડા લીધેલી ીને પરણે છે તે પણ ભચાર
માટે દો ષત છે.”

ધનવાન માણસ અને લાજરસ
19 ઈ ુએ ક ું, “એક ધનવાન માણસ હતો જે હમેશા સૌથી
ુંદર વ ો પહેરતો. તે એટલો ધનવાન હતો કે રોજ ૂબ

વૈભવ વલાસ અને મજબાનીઓ રાખવા સમથર્ હતો. 20 ત્યાં
લાજરસ નામનો ૂબ ગર બ માણસ પણ હતો. લાજરસના
આખા શર ર પર ફોલ્લા હતા. લાજરસ વારવાર તે ધનવાન
માણસના દરવાજા આગળ પડ્યો રહેતો. 21 ધનવાન માણસના
મેજ પરથી ખાતાં ખાતાં નીચે પડલેા ટુકડાઓ ખાઇને પોતાની ૂખ
સંતોષતો. કૂતરા પણ આવતા અને તેના ફોલ્લા ચાટતા.

22 “પછ થી લાજરસ ૃત્ ુ પામ્યો. દૂતોએ લાજરસને લઈને
ઈબ્રા હમની ગોદમાં ૂ ો. તે ધનવાન માણસ પણ ૃત્ ુ પામ્યો.
અને તેને દાટવામાં આ ો. 23 તેને હાદેસમાં મોકલવામાં આ ો
અને ત્યાં ઘણી પીડા ભોગવવી પડ . તે ધનવાન માણસે દૂરથી
ઈબ્રા હમને લાજરસ સાથે જોયો. 24 તેણે ૂમ પાડ , ‘ઈબ્રા હમ
બાપ, મારા પર દયા કર. લાજરસને મોકલ કે તે પોતાની આંગળ ું
ટેર ું પાણીમાં બોળ ને માર જીભને ઠડ કરે; કારણ કે હુ આગમાં
પીડા ભોગવી ર ો છુ.’

25 “પણ ઈબ્રા હમે ક ુ,ં ‘દ કરા, યાદ કર ારે ું જીવતો
હતો ત્યારે તાર પાસે જીવનમાં બધી જ સાર વસ્ ુઓ હતી.
પણ લાજરસના જીવનમાં તો બ ું જ ખરાબ હ ું. હવે લાજરસ
અહ દલાસો પામે છે, અને ું પીડા ભોગવે છે. 26 તદપુરાંત
અમાર અને તાર વચ્ચે એક મોટ ખાઈ છે. કોઈ માણસ તેને
ઓળંગીને તને મદદ કરવા આવી શકશે ન હ. અને કોઈ ક્ત
ત્યાંથી અહ અમાર બાજુ આવી શકશે ન હ.’
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27 “ધનવાન માણસે ક ું, ‘પછ કૃપા કર ને પતા ઈબ્રા હમ,
લાજરસને મારા પતાને ઘરે ૃથ્વી પર મોકલ. 28 મારે પાંત
ભાઈઓ છે. લાજરસ મારા ભાઈઓને ચેતવણી આપી શકે,
જથેી તેઓને આ વેદનાની ૂ મ પર આવ ું ના પડ.ે’

29 “પણ ઈબ્રા હમે ક ું, ‘તેઓની પાસે ૂસાનો નયમ અને
પ્રબોધકોના લખાણો વાંચવા માટે છે. તેમને તેમાંથી શીખવા દે.’

30 “પર ુ ધનવાન માણસે ક ું, ના ઈબ્રા હમ બાપ! જો કોઈ
મરણ પામેલામાંથી તેઓની પાસે આવે, તો તેઓ વ ાસ કરશે
અને પસ્તાવો કરશે.

31 “પણ ઈબ્રા હમે તેને ક ું, ‘ના! જો તારા ભાઈઓ ૂસા
તથા પ્રબોધકો ું ધ્યાનથી સાંભળતા ના હોય તો પછ તેઓ
ૂએલામાંથી કોઈ તેઓની પાસે આવે તો પણ તેઓ ું સાંભળશે

ન હ.’ ”

17
1 ઈ ુએ તેના શષ્યોને ક ું, “લોકો પાપ કરે એવી ઘટનાઓ

તો બનવાની જ. પણ જે માણસો દ્ધારા એ ઘટનાઓ બને છે
તેને અફસોસ છે. 2 જો કોઈ નબર્ળ માણસોમાંના કોઈ એકને
પાપમાં નાખે તો તે માણસ માટે અફસોસ છે. તે કરતાં તેની કોટે
ઘંટ ું પડ બાંધીને તેને સાગરમાં ડૂબાડવામાં આવે તે તેને માટે
વધારે સારુ છે. 3 તેથી સાવધાન રહો!

“જો તારો ભાઈ પાપ કરે તો તેને કહે કે તે ખોટો છે. પણ
તે જો દ:ુખ ક્ત કરે અને પાપ કરવા ું બંધ કરે તો તેને માફ
કર. 4 જો તારો ભાઈ દવસમાં સાત વાર કઈ ખોટુ કરે, અને
દરેક વખતે તાર પાસે પાછો આવે અને કહે કે, હુ દલગીર છુ.
તો ું તેને માફ કર.”

તમારો વ ાસ કેટલો મોટો છે?
5 પ્રે રતોએ પ્ર ુને ક ુ,ં “અમારો વ ાસ વધાર!”
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6 પ્ર ુએ ક ું, “જો તમને રાઇના દાણા જટેલો વ ાસ હોય
તો તને આ ુલ્લર ઝાડને કહેતા કે, ‘ ું ઊખડ ને સ ુદ્ધમાં રોપાઇ
જા!’ અને તે ઝાડ તમારુ માનત.

સારા સેવક બનો
7 “ધારો કે તમારામાંના કોઈ એક પાસે નોકર છે કે જે ખાતરમાં

કામ કરે છે. નોકર ખેતરમાં જમીન ખેડતો અથવા ઘેટાંની સંભાળ
રાખતો હોય છે. ારે તે કામ પરથી આવે છે, ત્યારે તમે તેને
ું કહેશો? તમે તેને કહેશો કે, ‘અંદર આવ અને જમવા માટે

બેસી જા’? 8 ના! તમે તમારા નોકરને કહેશો, મારા માટે કઈક
ખાવા ું તૈયાર કર. પછ કપડાં પહેર અને માર સેવા કર. ારે
હુ ખાવા પીવા ું ુરુ કરુ પછ ું ખાજ.ે 9 નોકર તે ું રોજંીદુ
કામ કરવા માટે કોઈ વ શ મહેરબાની પ્રાપ્ત કરતો નથી. તેના
માલીકે તેને જે કરવા ું કહે ું તે જ ફક્ત તે કરે છે. 10 તમાર
સાથે એ ું જ છે. ારે તમને જે કરવા ું કહેવામાં આ ું છે
તે જ બ ું તમે ક ુર્ છે ત્યારે તમારે કહે ું જોઈએ, ‘અમે ફક્ત
અમારે જે કામ કરવા ું હ ું તે જ ક ુ છે, અમે ખાસ મહેરબાનીને
લાયક નથી.’ ”

આભાર બનો
11 ઈ ુ યરૂશાલેમમાં ુસાફર કરતો હતો. તે ગાલીલમાં થઈને

સમરૂન ગયો. 12 તે એક નાના ગામમાં તેને દશ માણસો મ ા
હતા. આ માણસો ઈ ુની નજીક આ ા ન હ, કારણ કે તે
બધા રક્ત પ યા હતા. 13 પણ તે માણસોએ ઘાંટો પાડ ને ક ું,
“ઈ ુ! સ્વામી! કૃપા કર અમને મદદ કર!”

14 ારે ઈ ુએ માણસોને જોયા, તેણે ક ું કે, “જાઓ તમે
તમારાં શર રને યાજકોને દેખાડો.”

ારે દશ માણસો યાજકો પાસે જતા હતા ત્યારે, તેઓ સાજા
થયા. 15 ારે તેઓના એક માણસે જો ું કે તે સાજો થયો
હતો, તે ઈ ુ પાસે પાછો ગયો. તેણે મોટા અવાજે દેવની સ્ ુ ત
કર . 16 તે ઈ ુના પગમાં પડ્યો. તે માણસે ઈ ુનો આભાર
માન્યો. (તે માણસ સમરૂની હતો યહૂ દ ન હ.) 17 ઈ ુએ ઉ ર
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આપ્યો, “દશ માણસો સાજા થયા હતા; બીજા નવ ાં છે?
18 દેવનો આભાર માનવા આવનાર આ વદેશી સમરૂની માણસ
જ પાછો આ ો?” 19 પછ ઈ ુએ તેને ક ું, “ઊભો થા, ું
જઇ શકે છે. ું સાજો થઈ ગયો છે કારણ કે તને વ ાસ છે.”

દેવ ું રા તમારામાં છે
(માથ્થી 24:23-28; 37-41)

20 કેટલાએક ફરોશીઓએ ઈ ુને ૂછ ું, “દેવ ું રા ારે
આવશ?ે”
ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “દેવ ું રા આવે છે પણ તમે તમાર

આખો વડે જોઈ શકો તે ર તે ન હ. 21 લોકો કહેશે ન હ, ‘જુઓ,
અહ દેવ ું રા છે!’ અથવા ‘ત્યાં તે છે!’ ના, દેવ ું રા
તો તમારામાં છે.”

22 પછ ઈ ુએ તેના શષ્યોને ક ું, “એવો સમય આવશે કે
ારે માણસના દ કરાના દવસોમાંના એકને તમે જોવા ઈચ્છશો

પણ તમે જોઈ શકશો ન હ. 23 લોકો તમને કહેશ,ે ‘જુઓ ત્યાં
તે છે!’ જુઓ, અહ તે છે! તમે ાં છો ત્યાં જ રહો; દૂર
જશો ના અને શોધશો ના.

ઈ ુ ારે ફર થી આવશે
24 “ ારે માણસનો દ કરો ફર થી આવશે ત્યારે તમે તે જાણી

શકશો. જે દવસે તે આવશે ત્યારે તે આકાશમાં વીજળ ના
ઝબકારાની જમે પ્રકાશસ.ે 25 પણ તે પહેલા માણસના દ કરાને
ઘણું સહન કર ું પડશે અને આ પેઢ ના લોકો દ્ધારા તે ું મરણ
થશે.

26 “જમે ૂહના દવસોમાં થ ું તેમ માણસના દ કરાના દવસોમાં
પણ થશ.ે 27 ૂહના સમય દરમ્યાન ારે તે દવસે ૂહ વહાણમાં
પ્રવેશ્યો તે દવસ ુધી લોકો ખાતા પીતા પરણતા અને પરણાવતા
હતા. પછ રેલ આવી અને બધા લોકોનો નાશ થયો.

28 “લોતના સમય દરમ્યાન પણ એમ જ થ ુ,ં ારે દેવે
સદોમનો નાશ કય ત્યાં ુધી પેલા લોકો ખાતા, પીતા, ખર દતા,
વેચતા, રોપતા, અને તેઓના માટે મકાનો બાંધતા હતા.ં 29 ારે
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લોતે શહેર છો ું ત્યારે તે દવસે પણ લોકો આ બ ું કરતા હતા.
પછ આકાશમાંથી અ જ્ઞવષાર્ થઈ અને ગંધકનો વરસાદ થયો અને
બધાનો નાશ થયો. 30 જે દવસે માણસનો દ કરો ફર થી આવશે
ત્યારે પણ એમ જ બનશ.ે

31 “તે દવસે જો માણસ ધાબા પર હોય તો તેની પાસે અંદર
જઇને સામાન લેવાનો પણ સમય ન હ હોય. જો માણસ ખેતરમાં
હોય તો તે પાછો ઘરે જઇ શકશે ન હ. 32 યાદ કરો, લોતની
પત્ની ું ું થ ું?

33 “જે માણસ પોતાનો જીવ બચાવવાનો પ્રયત્ન કરશે, તે જીવ
ુમાવશે અને જે કોઈ માણસ તેનો જીવ આપશે, તે બચાવી

શકશે. 34 ારે હુ ફર થી આવીશ તે સમયે બે જણ એક જ
પથાર માં ઊઘતા હશે. તો એક જણને લઈ લેવાશે. અને બીજા
માણસને પડતો ૂકાશ.ે 35 ાં બે ીઓ સાથે અનાજ દળતી
હશે તો એક ીને લઈ લેવાશે અને બીજી ીને પડતી ૂકાશે.”
36 *

37 શષ્યોએ ઈ ુને ૂછ ું, “પ્ર !ુ આ ાં થશે?”
ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “ ાં મડદુ હોય, ત્યાં ગીધો પણ એકઠાં

થશે.”

18
દેવ તેના લોકોને ઉ ર આપશે

1 પછ ઈ ુએ તેના શષ્યોને શીખ ું કે તેઓએ હમેશા પ્રાથર્ના
કરવી જોઈએ અને કદા પ આશા ુમાવવી જોઈએ ન હ. ઈ ુએ
તેઓને શીખવવા એક વાતાર્નો ઉપયોગ કય : 2 “એક શહેરમાં
એક ન્યાયાધીશ હતો. તે દેવની પરવા કરતો ન હ. ન્યાયાધીશ
પણ લોકો તેના વષે ું વચારે છે તેની ચીંતા કરતો ન હ. 3 તે
જ ગામમાં એક ી હતી, તેના પ ત ું અવસાન થએલ હ ું.
તે ી ઘણીવાર આ ન્યાયાધીશ પાસે આવતી અને કહેતી કે,
‘એક માણસ મારુ ખરાબ કર ર ો છે, મને મારા હ ો અપાવ.’
* 17:36: કેટલીક ૂકની ગ્રીક નકલોમાં 36મી કલમ ઉમેર છે: “બે માણસો એક
ખેતરમાં હશે. એક માણસ ઉચક લેવાશ,ે અને બીજો માણસ પડતો ૂકાશ.ે”
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4 પર ુ ન્યાયાધીશ તે ીને મદદ કરવા ઈચ્છતો ન હતો. લાંબા
સમય પછ ન્યાયાધીશે તેની જાતે વચા ુર્, ‘હુ દેવથી ડરતો નથી
અને લોકો ું વચારે છે તેની પણ પરવા કરતો નથી. 5 પણ
આ ી મને તકલીફ આપે છે. જો હુ તેને જે જોઈએ છે તે
આપીશ તો તે મારો પીછો છોડશ.ે પણ જો હુ તેને જે જોઈએ
છે તે ન હ આ ુ તો હુ માંદો પડ શ ત્યાં ુધી તે મને તકલીફ
કરશે!’ ”

6 પ્ર ુએ ક ું કે, “ધ્યાનથી સાંભળ, અન્યાયી ન્યાયાધીશે જે
ક ું તેનો પણ અથર્ છે. 7 દેવના લોકો તેને રાત દવસ ૂમો
પાડે છે. દેવ હમેશા તેના લોકોને જે સા ું છે તે હમેશા આપશે.
દેવ તેના લોકોને ઉ ર આપવામાં ઢ લ કરશે ન હ. 8 હુ તમને
કહુ છુ, દેવ જલ્દ થી તેના લોકોની મદદ કરશે! તે તમને બહુ જ
જલ્દ થી આપશે! પણ ારે માણસનો દ કરો ફર થી આવશ,ે
ત્યારે તેનામાં વ ાસ હોય એવા લોકો તેને ૃથ્વી પર જડશ?ે”

દેવ સાથે સારા બન ું
9 ત્યાં કેટલાએક લોકો હતા તેઓ વચારતા કે તેઓ ઘણા સારા

છે. આ લોકો એવી ર તે વતર્તા કે જાણે તેઓ બીજા લોકો કરતાં
વધારે સારા છે. ઈ ુએ આ વાતાર્નો ઉપયોગ તેઓને શીખવવા
માટે કય . 10 “એક વખત બે જણા મં દરમાં પ્રાથર્ના કરવા માટે
ગયા. એક ફરોશી હતો તે અને બીજો કર ઉઘરાવનાર હતો.
11 ફરોથી કર ઉઘરાવનારથી દૂર ઊભો ર ો. ારે ફરોશીએ
તેની પ્રાથર્નામાં ક ું કે, ‘ઓ દેવ, હુ બીજા લોકો જટેલો ખરાબ
નથી, તે માટે તારો આભાર મા ું છુ. હુ ચોર કરનાર, છેતરનારા
કે ભચાર કરનારા માણસો જવેો નથી. હુ કર ઉઘરાવનાર
અ ધકાર કરતાં વધારે સારો છુ તે માટે તારો આભારમા ું છુ.
12 હુ સારો છુ, હુ અઠવા ડયામાં બે વાર ઉપવાસ કરુ છુ, અને
માર બધી કમાણીનો દશમો ભાગ આ ુ છુ!’

13 “જકાત ઉઘરાવનાર પણ એકલો ઊભો ર ો. પણ ારે
એણે પ્રાથર્ના કર , ત્યારે તેણે ઊચે આકાશ તરફ જો ું પણ ન હ.
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દાણીએ છાતી કૂટ ને ક ું કે, ‘ઓ દેવ, મારા પર દયા કર, હુ
એક પાપી છુ!’ 14 હુ તમને કહુ છુ, ારે આ માણસ તેની
પ્રાથર્ના ૂર કર ને ઘરે ગયો, તે દેવ પાસે ન્યાયી હતો. પણ તે
ફરોશી જે પોતાને બીજા કરતા વધારે સારો સમજતો હતો તે દેવ
પાસે ન્યાયી ઠય નહોતો. પ્રત્યેક ક્ત પોતાની જાતને મહત્વની
બનાવે છે તેને નીચી કરવામાં આવશે. પણ જે કત પોતાની
જાતને નીચી કરે છે તે માનવંતી બનાવાશે.”

દેવના રા માં કોણ પ્રવેશ કરશે?
(માથ્થી 19:13-15; માક 10:13-16)

15 કેટલાએક લોકો તેમનાં નાનાં બાળકોને ઈ ુ પાસે લા ા
જથેી ઈ ુ તેઓનેં સ્પશર્ કર શકે. પણ ારે શષ્યોએ આ જો ું
ત્યારે તેઓએ લોકોને આમ ન હ કરવા ક ું. 16 પણ ઈ ુએ
તે નાના બાળકોને તેની પાસે બોલા ા અને તેના શષ્યોને ક ું,
“નાનાં બાળકોને માર પાસે આવવા દો. તેઓને અટકાવશો ન હ,
કારણ કે દેવ ું રા જે આ નાનાં બાળકો જવેા છે તેઓના માટે
છે. 17 હુ તમને સા ું કહુ છુ, કે, જે કોઈ દેવ ું રા બાળકની
જમે ન હ સ્વીકારે, તે તેમાં ન હ જ પેસશ!ે”

એક ધનવાનનો ઈ ુને પ્રશ્ર
(માથ્થી 19:16-30; માક 10:17-31)

18 એક યહૂ દ અ ધકાર એ ઈ ુને ૂછ ું કે, “ઉ મ ઉપદેશક,
મારે અનંત જીવન પ્રાપ્ત કરવા ું કર ું જાઇએ?”

19 ઈ ુએ તેને ક ું કે, “ ું મને શા માટે ઉ મ કહે છે? ફક્ત
દેવ જ ઉ મ છે. 20 છતાં હુ તારા પ્રશ્રનો ઉ ર આપીશ. ું
દેવની આજ્ઞાઓ જાણે છે: ‘તારે ભચાર ું પાપ કર ું જોઈએ
ન હ, તારે કોઈ ું ૂન કર ું જોઈએ ન હ, તારે ક ું ચોર ું જોઈએ
ન હ, તારે બીજા લોકોને ખાટ સાક્ષી આપવી જોઈએ ન હ. તારે
તારા માતા પતાને માન આપ ું જોઈએ �’ ✡”
✡ 18:20:
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21 પણ તેણે ક ું કે, “હુ નાનો બાળક હતો ત્યારથી આ બધી
આજ્ઞાઓ ું પાલન કરતો આ ો છુ!”

22 ારે ઈ ુએ આ સાંભ ુ.ં ત્યારે તેણે તે અ ધકાર ને
ક ું કે, “હજુ તારે એક વસ્ ુ વધારે કરવાની જરૂર છે તાર
પાસે જે કઈ બ ું છે તે વેચી દે અને પૈસા ગર બ લોકોને આપી
દે. આકાશમાં તને તેનો બદલો મળશ.ે પછ આવ અને મને
અ ુસર!” 23 પણ ારે તે માણસે આ સાંભ ુ,ં ત્યારે તે ઘણો
દલગીર થયો. તે માણસ ઘણો ધનવાન હતો અને તેની પાસે
પૈસા રાખવા ઈચ્છતો હતો.

24 ારે ઈ ુએ જો ું કે તે માણસ દલગીર થયો છે ત્યારે
તેણે ક ું, “ધનવાન માણસ માટે દેવના રા માં પ્રવેશ ું ુશ્કેલ
છે! 25 ઊંટને સોયના નાકામાંથી પસાર થ ું સહે ું છે પણ
ધનવાનોને દેવના રા માં પ્રવેશ ું ુશ્કેલ છે.”

કોણ તારણ પામશે?
26 ારે લોકોએ આ સાંભ ુ,ં તેઓએ ક ું, “તો પછ કો ું

તારણ થશે?”
27 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “માણસો માટે જે કર ું અશ છે

તે બાબત દેવ કર શકે છે!”
28 પતરે ક ું કે, “જુઓ, અમે અમાર પાસે જે બ ું હ ું

તેનો ત્યાગ કર ને તાર પાછળ આયા છ એ!”
29 ઈ ુએ ક ું કે, “હુ તમને સત્ય કહુ છુ, દેવના રા માટે

દરેક ક્ત જે પોતાના ઘરનો, પત્નીનો, ભાઈઓનો, માતા પતા
અને બાળકોનો ત્યાગ કરશે, તે 30 તેણે જે ત્યાગ કય છે
તે ઉપરાંત ઘણું વધારે પ્રાપ્ત કરશે. તે માણસ આ જીવનમાં
અનેકગણું મેળવશે. અને તે માણસ ૃત્ ુ પામ,ે પછ તે દેવ સાથે
સદાને માટે રહેશે.”

ઈ ુ ૃત્ ુમાંથી ઊઠશે
(માથ્થી 20:17-19; માક 10:32-34)

31 પછ ઈ ુએ બાર પ્રે રતો સાથે એકલા વાત કર . ઈ ુએ
તેઓને ક ું કે, “ધ્યાનથી સાંભળો! આપણે યરૂશાલેમ જઇએ
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છ એ. દેવે પ્રબોધકોને જે કઈ માણસના દ કરા વષે લખવા ું
ક ું હ ું તે બનશ!ે 32 તેના લોકો તેના વરોધી બનશ.ે અને તેને
બીનયહૂ દ લોકોને સ્વાધીન કરશે. લોકો તેની મશ્કર કરશે, તેને
અપમા નત કરશે અને તેની પર ૂંકશ.ે 33 તેઓ તેને કોરડા મારશે
અને પછ માર નાખશે. પણ તેના ૃત્ ુ પછ ત્રીજા દવસે તે
સજીવન થઈને ઊઠશે.” 34 શષ્યોએ આ સમજવા પ્રયત્ન કય ,
પણ તેઓ તમજી શ ા ન હ, તેનો અથર્ તેઓનાથી ુપ્ત ર ો.

ઈ ુ આંધળા માણસને સાજો કરે છે
(માથ્થી 20:29-34; માક 10:46-52)

35 ઈ ુ યરેખોના શહેર નજીક આ ો. ત્યાં રસ્તાની બાજુએ
એક આંધળો માણસ બેઠો હતો. આંધળો માણસ પૈસા માટે
લોકો પાસે ભીખ માંગતો હતો. 36 ારે આ માણસે રસ્તા
પરથી પસાર થતાં લોકોનો અવાજ સાંભ ો, તેણે ૂછ ું, “ ું
થઈ ર ું છે?”

37 લોકોએ તેને ક ું કે, “નાસરેથનો ઈ ુ અહ થી પસાર થઈ
ર ો છે.”

38 આંધળો માણસ ઉત્સાહમાં આવી ગયો અને બોલ્યો કે,
“ઈ ુ, દાઉદના દ કરા! કૃપા કર ને મને મદદ કર!”

39 જે લોકો આગળ હતા અને સ ૂહને દોરતા હતા તેઓએ
આંધળા માણસની ટ કા કર . તેઓએ તેને શાં ત જાળવવા ક ું,
પણ ઔંધળો માણસ વધારે જોરથી ૂમો પાડવા લાગ્યો, “દાઉદના
દ કરા! મને મદદ કર!”

40 ઈ ુ ત્યાં થોભી ગયો અને બોલ્યો, “પેલા આંધળા માણસને
માર પાસે લાવ!” ારે આંધળો માણસ નજીક આ ો, ઈ ુએ
તેને ૂછ ું કે, 41 “તાર ઈચ્છા માર પાસે ું કરાવવાની છે?”
આંધળા માણસે ક ું કે, “પ્ર ુ, મારે ફર થી દેખતા થ ું છે.”
42 ઈ ુએ તેને ક ું કે, “જો! ું સાજો થઈ ગયો છે કારણ

કે તને વ ાસ છે.”
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43 પછ તે માણસ જોઈ શ ો. તે માણસ ઈ ુની પાછળ
દેવનો મ હમા પ્રગટ કરતો કરતો ગયો. બધા લોકો જઓેએ આ
જો ું તેઓએ આ જે કઈ બન્ ું છે તે માટે દેવની આભારસ્ ુ ત
કર .

19
જાખ્ખી

1 ઈ ુ યરેખોના શહેરમાં થઈને જતા હતો. 2 યરેખોમાં જાખ્ખી
નામનો માણસ રહેતો હતો. તે ઘણો શ્રીમંત અને કર ઉઘરાવનાર
ુ માણસ હતો. 3 તેણે પણ ઈ ુને જોવાની ઈચ્છા હતી.

ત્યાં બીજા ઘણા લોકો હતા તેઓની ઈચ્છા પણ ઈ ુને જોવાની
હતી. જાખ્ખી એટલો ઠ ગણો હતો કે લોકોની ભીડમાં જોઈ
શકતો ન હ. 4 તેથી ઈ ુ જે જગ્યાએ આવવાનો હતો તે જાણીને
તે ત્યાં દોડ ગયો. પછ જાખ્ખી એક ુલ્લરના ઝાડ પર ચડ્યો
જથેી તે ઈ ુને જોઈ શકે.

5 ારે ઈ ુ તે જગ્યાએ આ ો ને ઊચે જો ું તો ત્યાં ઝાડ
પર જાખ્ખીને જોયો. ઈ ુએ તેને ક ું કે, “જાખ્ખી, જલદ નીચે
આવ! હુ આજે તારે ઘેર રહેવાનો છુ.”

6 પછ જાખ્ખી જલ્દ નીચે આ ો. ઈ ુને તેને ઘેર આવકાર ને
તે ુશ થયો. 7 બધા લોકોએ આ જો ુ.ં તેઓએ ફ રયાદ કરવાની
શરુઆત કર . “જુઓ, ઈ ુ કેવા માણસ સાથે રહે છે. જાખ્ખી
એક પાપી છે!”

8 જાખ્ખીએ પ્ર ુને ક ુ,ં “હુ સારુ કરવા ઈચ્છુ છુ. હુ માર
સંપ નો અડધો ભાગ ગર બોને આપીશ. જો કોઈ ક્તને
છેતર હશે તો હુ તેને ચારગણું વધારે પાછુ આપીશ!”

9 ઈ ુએ ક ું કે, “આ એક સજ્જન માણસ છે. સાચે જ તે
ઈબ્રા હમના પ રવારનો છે. તેથી આજે જાખ્ખી ું તેનાં પાપોમાંથી
તારણ થ ું છે! 10 માણસનો દ કરો ખોવાયેલા માણસોને શોધવા
અને તેઓને તારવા આ ો છે.”



ૂક 19:11 lxxxviii ૂક 19:20

દેવ જે આપે તેનો ઉપયોગ કરો
(માથ્થી 25:14-30)

11 ઈ ુ યરૂશાલેમ પાસે ફર ુસાફર કર ને આ ો. કેટલાએકે
વચા ુર્ કે દેવ ું રા જલ્દ પ્રગટ થશ.ે 12 ઈ ુએ લોકોનો આ
વચાર જાણ્યો. તેથી તેણે તેઓને આ વાતાર્ કહેવાની ચા ુ રાખી.
“એક કુલીન માણસ પોતાના માટે રા મેળવીને રાજા બનવા
માટે પાછો આવવા દૂર દેશમાં ગયો. પછ તે માણસે પોતાને
ઘરે પાછા ફર ને તેના લોકો પર શાસન કરવા માટે યોજના કર .
13 પછ તેણે પોતાના ચાકરોમાંથી દસ જણને બોલા ા. તેણે
દરેક ચાકરને પૈસાની થેલી આપી. તે માણસે ક ું કે, ‘હુ પાછો
આ ું ત્યાં ુધી આ પૈસા વડે ાપાર કરો.’ 14 પણ રા ના
લોકો તે માણસને ધ ારતા હતા. તેથી લોકોએ એક સ ૂહને
તે માણસની પાછળ બીજા દેશમાં મોકલ્યા. બીજા દેશમાં આ
સ ૂહે ક ું કે, ‘અમે આ માણસ અમારો રાજા થાય એમ ઈચ્છતા
નથી!’

15 “પર ુ તે માણસ રાજા થયો. ારે તે ઘેર પાછો ફય ,
તેણે ક ું, ‘જે ચાકરો પાસે મારા પૈસા હતા તેઓને બોલાવો.
હુ જાણવા મા ું છુ કે તે પૈસા વડે તેઓ કેટ ું વધારે કમાયા.’
16 પહેલા ચાકરે આવીને ક ું, ‘સાહેબ, તેં મને આપેલી એક
થેલી વડે હુ દશ થેલી પૈસા* કમાયો!’ 17 રાજાએ ચાકરને ક ું,
‘સરસ! ું મારો ચાકર છે. હુ જોઈ શકુ છુ કે હુ નાની વસ્ ુઓ
માટે તારો વ ાસ કર શકુ. તેથી મારા શહેરોમાંથી દશ શહેરો
પર તારો અ ધકાર રહેશે!’

18 “બીજો ચાકર આ ો અને ક ું કે; ‘સાહેબ, તાર પૈસાની
એક થેલીમાંથી હુ પાંચ થેલી કમાયો.’ 19 રાજાએ આ ચાકરને
ક ું, ‘ ું પાંચ શહેરોનો અ ધકાર થઈ શક શ.’

20 “પછ બીજો એક ચાકર અંદર આ ો અને રાજાને ક ું કે,
‘સાહેબ, આ રહ તાર પૈસાની થેલી. મેં તેને કપડાંના ટુકડામાં

* 19:16: પૈસાની થેલી ગ્રીક શા ક અથર્ “મીના” તે દવસોમાં એક મીના બરાબર
ત્રણ મ હના ું વેતન થ ું.
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લપેટ ને છુપાવી રાખી હતી. 21 મને તાર બીક લાગતી હતી
કારણ કે ું શ ક્તશાળ છે. હુ જાણું છુ કે ું બહુ કડક છે.
ું જે તારુ નથી તે પણ માગી લે છે; અને ાં તેં વા ું નથી

તેની ફસલ લણી લે તેવો છે.’
22 “પછ રાજાએ તે ચાકરને ક ું કે, ‘ ું ખરાબ ચાકર છે, હુ

તારા જ શ ો તારા તરસ્કાર માટે વાપર શ. તેં ક ું કે, હુ એક
કડક માણસ છુ. તેં ક ું કે હુ જે કમાયો નથી તે પૈસા પણ
લઈ લઉં છુ. અને ફસલ જે મેં ઉગાડ નથી તે હુ ભેગી કરુ છુ.
23 જો તે સા ું હોય તો, તેં મારા પૈસા સાહુકારને ત્યાં (બેંકમા)ં
ૂ ા હોત. પછ હુ ારે પાછો આ ું ત્યારે, મારા પૈસા ું થોડુ
ાજ મ ું હોત.’ 24 પછ જે માણસો ત્યાં ઊભા હતા તેઓને

રાજાએ ક ું કે, ‘આ ચાકર પાસેથી પૈસાની થેલી લઈ લો અને
જે ચાકર પૈસાની દશ થેલી કમાયો છે તેને તે આપો.’

25 “તે માણસોએ રાજાને ક ું કે, ‘પણ સાહેબ, તે ચાકર પાસે
પૈસાની થેલી તો અત્યારે જ છે!’

26 “રાજાએ ક ું કે, ‘જે માણસ એની પાસે જે કઈ છે તેનો
ઉપયોગ કરે છે તે વધારે મેળવે છે. પણ જે ક્ત એની પાસે
જે કઈ છે તેનો ઉપયોગ કરતો નથી. તેની પાસેથી બ ું જ લઈ
લેવામાં આવે છે. 27 હવે મારા દશુ્મનો ાં છે? ાં છે એ
લોકો જે હુ તેઓનો રાજા થાઉં તેમ તેઓ ઈચ્છતા નહોતા? મારા
દશુ્મનોને અહ લાવો અને તેઓને માર નાખો. હુ તેઓને મરતા
જોઈશ!’ ”

યરૂશાલેમમાં ઈ ુનો પ્રવેશ
(માથ્થી 21:1-11; માક 11:1-11; યોહાન 12:12-19)

28 આ બાબતો ક ા પછ ઈ ુએ યરૂશાલેમ તરફની ુસાફર
ચા ું રાખી. 29 ઈ ુ બેથફગે તથા બેથાનીયા શહેર પાસે જૈ ૂન
નામના પહાડ નજીક આ ો. ઈ ુએ તેના બે શષ્યોને મોકલ્યા.
30 તેણે ક ું કે, “તમે ત્યાં જે શહેર જુઓ છો ત્યાં જાઓ, ારે
તમે શહેરમાં પ્રવેશસો તો તમે એક (ગધેડા ું) વછેરુ ત્યાં બાધે ું
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જોશો. આ વછેરા પર કોઈએ કદા પ સવાર કર નથી. વછેરાને
છોડ ને માર પાસે લઈ આવો. 31 જો કોઈ ક્ત તમને ૂછે કે
તમે વછેરાને શા માટે લઈ જાઓ છો. તમારે કહે ું, ‘પ્ર ુને આ
વછેરાની જરૂર છે.’ ”

32 બે શષ્યો શહેરમાં ગયા. ઈ ુએ તેઓને ક ું હ ું તે
પ્રમાણે જ તેઓને વછેરુ મ ું. 33 શષ્યોએ વછેરાને છો ુ.ં
પણ વછેરાના મા લકો બહાર આ ા. તેઓએ શષ્યોને ક ું કે,
“તમે અમારા વછેરાને શા માટે છોડો છો?”

34 શષ્યોએ ઉ ર આપ્યો કે, “પ્ર ુને તેની જરુર છે.” 35 તેથી
ઈ ુની પાસે તે શષ્યો વછેરાને લા ા. શષ્યોએ વછેરાની પીઠ
પર તેઓનાં ૂગડાં ૂ ા. પછ તેઓએ ઈ ુને વછેરા પર
બેસાડ્યો. 36 ઈ ુએ યરૂશાલેમના રસ્તે વછેરા પર સવાર કર .
શષ્યો ઈ ુની આગળ પોતાના ૂગડાં રસ્તા પર પાથરતાં હતા.
37 ઈ ુ યરૂશાલેમની નજીક આવતો હતો. તે લગભગ જૈ ૂનના

પહાડની તળેટ નજીક આ ો હતો. શષ્યોનો આખો સ ૂહ ુશ
હતો. તેઓ ૂબ ઉત્સાહમાં હતા. તેઓએ દેવની સ્ ુ ત કર .
તેઓએ બધાજ પરાક્રમો જોયા હતા તે માટે દેવની સ્ ુ ત કર .
38 તેઓએ ક ું કે,
“ ‘પધારો! પ્ર ુના નામે જે રાજા આવે છે તેને ધન્ય છે!’

ગીતશા 118:26
આકાશમાં શાં ત તથા પરમ ઊંચામાં મ હમા થાઓ!”

39 કેટલાએક ફરોશીઓ જે ટોળામાં હતાં તેઓએ ઈ ુને ક ું
કે, “ઉપદેશક, તારા શષ્યોને કહે કે આવી વાતો ના ઉચ્ચારે!”

40 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો કે, “હુ તમને કહુ છુ, આ બાબતો
કહેવાવી જોઈએ. જો મારા શષ્યો આ ન હ કહે તો આ પથ્થરો
તેઓને ૂમો પાડ ને કહેશે.”

યરૂશાલેમ માટે ઈ ુ ું રૂદન
41 ઈ ુ યરૂશાલેમ પાસે આ ો. તેણે શહેર જો ું અને તે

માટે રૂદન ક ુર્. 42 ઈ ુએ યરૂશાલેમને ક ું કે, “હુ ઈચ્છુ છુ કે



ૂક 19:43 xci ૂક 20:2

તેં આજે શાં ત શાના વડે લાવી શકાય તે જાણ્ ું હોત. પણ તેં
તે જાણ્ ું નથી કારણ કે તે તમારાથી ુપ્ત રખાયેલ છે. 43 હવે
એવો સમય આવી ર ો છે ારે તારા દશુ્મનો તાર આજુબાજુ
દ વાલ બાંધશે અને તને દશુ્મનો ચારે બાજુથી ઘેર લેશે. તેઓ
તને સપડાવશે અને પકડશ.ે 44 તેઓ તારા મકાનના એક પથ્થર
પર બીજો પથ્થર પણ રહેવા દેશે ન હ. ારે દેવ તારો ઉદ્ધાર
કરવા આ ો ત્યારે તે સમયને તેં ઓળ ો ન હ.”

ઈ ુ ું મં દરમાં આગમન
(માથ્થી 21:12-17; માક 11:15-19; યોહાન 2:13-22)

45 ઈ ુ મં દરમાં પ્રવેશ્યો અને વસ્ ુઓ વેચનારાઓની વસ્ ુઓ
બહાર ફેંકવા માડ . 46 ઈ ુએ ક ું કે, “શા ોમાં લ ું છે કે,
‘મારુ ઘર પ્રાથર્ના ું ઘર થશે.’✡ પર ુ તમે તેને ‘ચોરોને છુપાવા
માટેનો અડ્ડો બનાવી દ ું છે.’ ”

47 ઈ ુ રોજ મં દરમાં ઉપદેશ આપતો હતો. પણ ુ યાજકો,
શા ીઓ તથા લોકોના ુખીઓ તેને માર નાખવા ઈચ્છતા હતા.
48 પણ બધાજ લોકો ઈ ુને નજીકથી એકાગ્રતાથી સાંભળતા હતા.
ઈ ુ જે કહેતો તેમાં તેઓને ુબ રસ હતો. તેથી ુ યાજકો,
શા ીઓ તથા લોકોના ુખીઓને તેને કેવી ર તે માર નાખવા ું
કર ું તે ૂઝ ુ ન હ ું.

20
યહૂ દ આગેવાનો ઈ ુને પ્રશ્ર ૂછે છે
(માથ્થી 21:23-27; માક 11:27-33)

1 એક દવસ ઈ ુ મં દરમાં હતો. તે લોકોને બોધ આપતો
હતો. ઈ ુ દેવના રા વષેની ુવાતાર્ લોકોને કહેતો હતો.
ત્યારે ુ યાજકો, શા ીઓ અને ૃદ્ધ યહૂ દ આગેવાનો પણ
ઈ ુ સાથે વાત કરવા આ ા. 2 તેઓએ ક ું કે, “અમને કહે!
✡ 19:46: ઉલ્લેખઃ યશા. 56:7.
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કયા અ ધકારથી ું આ વસ્ ુઓ કરે છે? આ અ ધકાર તને કોણે
આપ્યો?”

3 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો કે, “હુ પણ તમને એક પ્રશ્ર ૂછ શ;
મને કહો; 4 ારે યોહાને લોકોને બા પ્તસ્મા આપ્ ું ત્યારે તે
આકાશમાંથી આ ું હ ુ કે માણસોમાંથી?”

5 યાજકો, શા ીઓ, યહૂ દ આગેવાનો બધા આ અંગે વાતો
કરવા લાગ્યા. તેઓ એકબીજાને કહેવા લાગ્યા. “જો આપણે
ઉ ર આપી ું કે, ‘યોહાન ું બા પ્તસ્મા દેવથી થ ુ હ ુ તો એ
કહેશે, તો તમે શા માટે યોહાનને માનતા નથી?’ 6 પણ જો
આપણે કહ એ કે, યોહાન ું બા પ્તસ્મા માણસથી થ ું હ ુ તો
પછ બધા લોકો આપણને પથ્થરોથી માર નાખશે. કારણ કે
તેઓ માને છે કે યોહાન એક પ્રબોધક હતો.” 7 તેથી તેઓએ
ઉ ર આપ્યો કે, “અમે ઉ ર જાણતા નથી.”

8 તેથી ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “તો હુ તમને કહેતો નથી કે
કયા અ ધકારથી હુ આ કામો કરુ છુ.”

દેવ તેના ુત્રને મોકલે છે
(માથ્થી 21:33-46; માક 12:1-12)

9 પછ ઈ ુએ લોકોને આ વાતાર્ કહ , “એક માણસે વાડ માં
દ્ધાક્ષા રોપી. કેટલાએક ખેડૂતોને જમીન ઇજારે આપી પછ તે
લાબાં સમય ુધી બહાર ગયો. 10 થોડા સમય પછ દ્ધાક્ષની
ફસલનો સમય આ ો. તેથી તે માણસે પેલા ખેડૂતો પાસે એક
ચાકરને મોકલ્યો, જથેી તેઓ તેને તેના ભાગની દ્ધાક્ષ આપ.ે પણ
તે ખેડૂતોએ ચાકરને માય અને કઈ પણ આપ્યા વના કાઢ ૂ ો.
11 તેથી તે માણસે બીજા એક ચાકરને મોકલ્યો. ખેડૂતોએ આ
ચાકરને પણ માય . તેઓએ તે ું સહેજ પણ માન રા ું ન હ.
તે ખેડૂતોએ તે ચાકરને કાંઇ આપ્યા વના કાઢ ૂ ો. 12 તેથી
માણસે ત્રીજા સેવકને ખેડૂતો પાસે મોકલ્યો, ખેડૂતોએ આ ચાકરને
ખરાબ ર તે ઇજા પહોંચાડ અને તેને બહાર ફેંક દ ધો.
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13 “ખેતરના મા લકે ક ું કે, ‘હવે હુ ું કરુ? હુ મારા ુત્રને
મોકલીશ. હુ મારા ુત્રને ઘણો ચાહુ છુ. કદાચ ખેડૂતો મારા
ુત્રને માન આપ!ે’ 14 ારે ખેડૂતોએ ુત્રને જોયો ત્યારે તેઓએ

એકબીજાને ક ું કે, ‘આ મા લકનો દ કરો છે. આ ખેતરો તેના
થશે.’ જો આપણે તેને માર નાખી ું ત્યાર પછ તેના ખેતરો
આપણા થશ.ે 15 તેથી ખેડૂતોએ ુત્રને ખેતરમાંથી બહાર કાઢ
ૂ ો અને માર ના ો.
“આ ખેતરનો ધણી તેઓને ું કરશે? 16 તે આવીને પેલા

ખેડૂતોને માર નાખશે! પછ કે બીજા કેટલાએક ખેડૂતોને ખેતર
આપશે.”
લોકોએ આ વાતાર્ સાંભળ . તેઓએ ક ું કે, “ના! આ ું કદ

ન થાઓ!” 17 પર ુ ઈ ુએ તેઓની તરફ નજર કર અને ક ું
કે, “તો પછ આ લખાણનો શો અથર્:

‘જે પથ્થરનો બાંધનારાઓએ નકાર કય . તે જ ૂણા ું મથા ું
થયો?’ ગીતશા 118:22

18 જે ક્ત તે પથ્થર પર પડશે તેના ટુકડા થઈ જશે અને જો
તે પથ્થર તમારા પર પડશે તો તે તમને કચડ નાખશે!”

19 શા ીઓ અને ુ યાજકો આ વાતાર્ જે ઈ ુએ કહ તે
સાંભળ . તેઓએ જાણ્ ું કે આ વાતાર્ તેઓના વષે હતી. તેથી
તેઓ તે વખતે ઈ ુને પકડવા ઈચ્છતા હતા. પર ુ લોકો કઈ
કરશે તો તેવો તેઓને ડર હતો.

યહૂ દ આગેવાનોની ઈ ુ સામેની ુ ક્ત
(માથ્થી 22:15-22 માક 12:13-17)

20 તેથી શા ીઓ અને યાજકોએ ઈ ુને પકડવાના યોગ્ય
સમયની રાહ જોવા લાગ્યા. તેઓએ કેટલાએક માણસોને ઈ ુ
પાસે મોકલ્યા. તેઓએ આ માણસોને તેઓ સારા હોય તે ર તે
વતર્વા ક ું. ઈ ુ જે કઈ કહે તેમાં કઈક ખોટુ શોધવા તેઓ
ઈચ્છતા હતા, જો તેઓ કઈ ખોટુ શોધી કાઢે તો પછ તેઓ
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ઈ ુને શાસનકતાર્ને સોંપી શકે જનેી પાસે સ ા અને અ ધકાર
હતા. 21 તેથી તે માણસોએ ઈ ુને ૂછ ું કે, “ઉપદેશક, અમે
જાણીએ છ એ કે ું જે કહે છે અને શીખવે છે તે દેવના માગર્
માટે સા ું છે, કોણ સાંભળે છે તે ું કોઈ મહત્વ નથી, ું એ જ
બધા લોકોને શીખવે છે. ું હમેશા સત્યથી દેવનો માગર્ શીખવે
છે. 22 અમને કહે કે, અમારે કૈસરને કર આપવો ઉ ચત છે?
હા કે ના?”

23 પણ ઈ ુએ જાણ્ ું કે આ માણસો તેની સાથે કપટ કર
ર ા છે. ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, 24 “મને એક દ નાર સ ો
બતાવો, સ ા પર કો ું નામ છે? અને તેના પર કોની છાપ
છે?”
તેઓએ ક ું કે, “કૈસરની.”
25 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “તો કૈસરની જે વસ્ ુઓ હોય તે

કૈસરને અને દેવની જે વસ્ ુઓ છે તે દેવને આપો.”
26 તે માણસો તેના શણપણભયાર્ ઉ રથી આ યર્ પામ્યા.

તેઓ કઈ બોલી શ ા ન હ. તે માણસો લોકો આગળ ઈ ુને
ફસાવવામાં ફા ા ન હ. ઈ ુએ ક ું ક ું ન હ જથેી તેઓ તેની
વરૂદ્ધ ઉપયોગ કર શકે.

કેટલાએક સદૂ કઓની ઈ ુ સામેની ુ ક્ત
(માથ્થી 22:23-33; માક 12:18-27)

27 કેટલાએક સદૂક ઓ ઈ ુ પાસે આ ા. (સદૂક ઓ માને
છે કે ૃત્ ુ પછ ુનરુત્થાન નથી.) તેઓએ ઈ ુને ૂછ ું કે;
28 “ઉપદેશક, ૂસાએ આપણા માટે લ ું છે કે જો પરણીત
માણસ ૃત્ ુ પામે અને તેની પત્નીને બાળક ના હોય તો પછ
તેના ભાઈએ તે ીને પરણ ું જોઈએ. પછ તેઓને તેના ૃત્ ુ
પામેલા ભાઈ માટે બાળકો થશે. 29 ત્યાં સાત ભાઈઓ હતા.
પહેલો ભાઈ એક ીને પરણ્યો, પણ ૃત્ ુ પામ્યો. તેને બાળકો
ન હતા.ં 30 પછ બીજો ભાઈ તે ીને પરણ્યો અને તે ૃત્ ુ
પામ્યો. 31 અને ત્રીજો ભાઈ તે ીને પરણ્યો અને તે ૃત્ ુ
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પામ્યો. આ જ ઘટના બધાજ સાતે ભાઈઓ સાથે બની. તેઓ
બધા ૃત્ ુ પામ્યા. અને તેઓને બાળકો ન હતા. 32 છેલ્લે ૃત્ ુ
પામનાર ી હતી. 33 પર ુ બધા સાતે ભાઈઓ તેણીને પરણ્યા.
તેથી ારે ૃત્ ુ પછ ુનરુત્થનનો સમય આવશ,ે ત્યારે આ ી
કોની પત્ની થશે?”

34 ઈ ુએ સદૂક ઓને ક ું કે, “ ૃથ્વી પર લોકો પરણે છે.
35 જે લોકો ૃત્ ુ પછ ુનરુત્થાન થવા માટે યોગ્ય ર તે ન્યાયી
ઠરશે અને આ જીવન પછ ફર જીવશ.ે તે નવા જીવનમાં તેઓ
પરણશે ન હ. 36 તે જીવન દરમ્યાન લોકો દેવદૂત જવેાં હોય છે
અને તેઓ ું કદ ૃત્ ુ થ ું નથી. તેઓ દેવના બાળકો છે કારણ
કે તેઓ ૃત્ ુમાંથી સજીવન થાય છે. 37 ૂસાએ સ્પ બતા ું
છે કે લોકો ૃત્ ુમાંથી ઊઠે છે. ારે ૂસા બળતા ઝાડવામાં
દેવ દશર્નના પ્રસંગ ું વણર્ન કરે છે. ત્યારે તે પ્ર ુને ‘ઈબ્રા હમનો
દેવ, ઈસહાકનો દેવ અને યાકૂબનો દેવ કહે છે.’* 38 જો દેવ કહે
કે તે તેઓના દેવ છે તો પછ આ માણસો ખરેખર ૃત્ ુ પામેલા
નથી. તે ફક્ત જીવતા લોકોનો જ દેવ છે. બધાં જ લોકો દેવના
છે તે જીવતા છે.”

39 કેટલાએક શા ીઓએ ક ું કે, “ઉપદેશક, તારો ઉ ર ઘણો
સારો છે.” 40 તે પછ વધારે પ્રશ્રો ઈ ુને ૂછવાની કોઈએ હમત
કર ન હ.

ું ખ્રસ્ત દાઉદનો દ કરો છે?
(માથ્થી 22:41-46; માક 12:35-37)

41 પછ ઈ ુએ ક ું કે, “ ખ્રસ્ત દાઉદનો દ કરો છે એમ લોકો
શા માટે કહે છે? 42 ગીતશા માં દાઉદ પોતે કહે છે કે:
‘પ્ર ુએ (દેવ) મારા પ્ર ુને ( ખ્રસ્ત) ક ું કે:
ું માર જમણી બાજુએ બેસ,

43 અને હુ તારા શ ુંઓને તારા કબજામાં ૂક શ.’ ગીતસા
110:1

* 20:37: ‘ઈબ્રા હમનો � કહે છે.’ ન. 3:6.
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44 જો દાઉદ ખ્રસ્તને તેના ‘પ્ર ’ુ કહે તો પછ ખ્રસ્ત દાઉદનો
દ કરો કેવી ર તે થઈ શકે?”

શા ીઓથી સાવધાન રહેવાની ચેતવણી
(માથ્થી 23:1-36; માક 12:38-40; ૂક 11:37-54)

45 બધા લોકો ઈ ુને ધ્યાનથી સાંભળતા હતા. ઈ ુએ તેના
શષ્યોને ક ું, 46 “શા ીઓથી સાવધાન રહો. તેઓને કપડાં
પહેર ને આજુબાજુ ફર ને માનવંતા દેખાડવા ું ગમે છે. બજારનાં

ળોએ તેઓને લોકો માન આપે તેમ તેઓ ઈચ્છે છે. તેઓ
સભા ાનોમાં, ુ મહત્વની બેઠકો મેળવવા ચાહે છે. તેઓ
જમણવારમાં પણ મહત્વની બેઠકો ચાહે છે. 47 પણ તેઓ
વધવાઓના ઘર પડાવી લે છે. તેઓ લાંબી પ્રાથર્નાઓ કર ને
તેઓની જાતે સારા દેખાવાનો પ્રયત્ન કરે છે. દેવ આ લોકોને
વશેષ શક્ષા કરશે.”

21
સા ું દાન
(માથ્થી 12:41-44)

1 ઈ ુએ કેટલાએક ધનવાન લોકોને મં દરમાં પૈસાની પેટ માં
દેવની ભેટો ૂકતાં જોયો. 2 પછ ઈ ુએ એક ગર બ વધવાને
જોઈ, તેણે બે નાના તાંબાના સ ા પેટ માં ૂ ા. 3 ઈ ુએ ક ું
કે, “હુ તમને સા ું કહુ છુ, આ ગર બ વધવાએ ફક્ત બે નાના
સ ા આપ્યા છે. પણ ખરેખર તો તેણે પેલા બધાજ પૈસાદાર
લોકો કરતાં વધારે આપ્ ું છે. 4 ધનવાન લોકો પાસે ુષ્કળ છે,
તેઓએ તો ફક્ત તેમની પાસે જે વધારા ું છે તેમાંથી જ આપ્ ું
છે. આ ી ઘણી ગર બ છે. પણ તેણે તેની પાસે હ ું તે બ ું
જ આપ્ ું છે. અને તે પૈસા તેના જીવનમાં સહાય માટે જરૂર
હતા.”

મં દરનો વનાશ
(માથ્થી 24:1-14; માક 13:1-13)
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5 કેટલાએક લોકો મં દર વષે વાતો કરતા હતા. તેઓએ ક ું,
“આ એક ુંદર મં દર ઉ મ પથ્થરોથી બાંધે ું છે. દેવને દાનમાં
અપાયેલ ઘણી ુંદર ભેટો તો જુઓ!”

6 પણ ઈ ુએ ક ુ,ં “સમય આવશે ત્યારે તમે જે બ ું અહ
જુઓ છો તેનો નાશ થશ.ે આ મકાનનો પ્રત્યેક પથ્થર જમીન
પર પાડ નાખવામાં આવશ,ે એક પણ પથ્થર બીજા પથ્થર પર
રહેવા દેવામાં આવશે ન હ!”

7 કેટલાએક શષ્યોએ ઈ ુને ક ું કે, “ઉપદેશક, આ વસ્ ુઓ
ારે બનશ?ે આપણને કેવી ર તે ખબર પડશે કે તે થવાનો સમય

આ ો છે?”
8 ઈ ુએ ક ું, “સાવધાન રહો! કોઈ તમને ુખર્ ન બનાવે.

ઘણા લોકો મારા નામે આવશ,ે તેઓ કહેશે, ‘હુ ખ્રસ્ત છુ’ અને
‘ખરો સમય આ ો છે!’ પણ તમે તેઓને અ ુસરશો ન હ.
9 ારે તમે ુદ્ધો તથા હુલ્લડોની અફવાઓ સાંભળો ત્યારે
બીશો ન હ. આ બાબતો પ્રથમ બનશે પણ તેનો અંત પાછળથી
આવશ.ે”

10 પછ ઈ ુએ તેમને ક ું, “એક રા બીજા રા સાથે
લડશે. એક રા બીજા રા ની સામે લડશે. 11 ત્યાં મોટા
ધરતીકપ, મંદવાડ અને દ:ુખલાયક બાબતો ઘણી જગ્યાએ થશ.ે
બીજી કેટલીક જગ્યાએ તો લોકોને ખાવા માટે ભોજન પણ ન હ
હોય, ભયંકર બનાવો બનશ.ે આકાશમાંથી આ યર્જનક વસ્ ુઓ
લોકોને ચેતવણી આપવા આવશ.ે

12 “પર ુ આ બધી વસ્ ુઓ બનતા પહેલા,ં લોકો તમને પકડશે
અને તમારુ અ હત કરશે. લોકો તેમની સભા ાનોમાં તમારો
ન્યાય કરશે. અને તમને કેદ કરશ,ે તમને જબરજસ્તી રાજાઓ
અને શાસનકતાર્ઓ સમક્ષ ઊભા રાખવામાં આવશે. તમે મને
અ ુસરો છો તેથી લોકો તમાર સામે આ બ ું કરશે. 13 પણ આ
તમને મારા વષે કહેવાની તક આપશે. 14 બચાવ માટે તમારે ું
કહે ું તેની પણ જરાય ચતા કરશો ન હ. 15 તમારો કોઈ પણ
દશુ્મન ઉ ર ન આપી શકે તે ુ કહેવા માટે ુ દ્ધ હુ તમને આપીશ.
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16 માતા પતા, ભાઈઓ, સંબંધીઓ અને મત્રો પણ તાર વરૂદ્ધ
થશે. તેઓ તમારામાંના કેટલાકને માર નાખશ.ે 17 બધા માણસો
તમને ધ ારશે કારણ કે તમે મને અ ુસરો છો. 18 પણ આમાંની
કોઈ પણ વસ્ ુ તમને ખરેખર ુકશાન કર શકશે ન હ. 19 જો
તમે તમારા વ ાસમાં મ મ રહેશો તો આ બધામાંથી તમાર
જાતને બચાવી લેશો.

યરૂશાલેમનો વનાશ
(માથ્થી 24:15-21; માક 13:14-19)

20 “તમે યરૂશાલેમની ચારે બાજુએ લશ્કર જોશો. પછ તમે
જાણશો કે યરૂશાલેમનો વનાશ થવાનો સમય આ ો છે. 21 તે
વખતે યહૂ દયામાં જે લોકો છે તે પહાડોમાં નાશી જાય. જઓે
યરૂશાલેમમાં હોય તેઓએ જલ્દ છોડ જ ુ.ં જો તમે યરૂશાલેમ
નજીકના પ્રદેશમાં હો તો શહેરની અંદર જશો ન હ. 22 પ્રબોધકોએ

ારે દેવ તેના લોકોને શક્ષા કરશે તે આ સમયની બાબતમાં
ઘણું બ ું લ ું છે. તે આ સમય છે. ારે આ બ ું પ ર ૂણર્
થાય. 23 તે વખતે જઓે ગભર્વતી હશે અથવા જનેે નાનાં દધુ
પીતા બાશકો છે તે તેમના માટે દ:ુદાયક છે! શા માટે? કારણ
કે આ ૂ મ પર વધારે વપ નો સમય આવશે. દેવ આ લોકો
પર ુસ્સે થશે. 24 કેટલાએક લોકો સૈ નકો દ્ધારા ૃત્ ુ પામશ.ે
બીજા લોકોને કેદ તર કે રાખશે અને બધાજ દેશોમાં લઈ જવાશ.ે
ફક્ત યરૂશાલેમ તેઓનો સમય ૂરો ન હ થાય ત્યાં ુધી બન
ય ૂ દઓથી પગ તળે ૂંદ નંખાશે.

ડરશો ન હ
(માથ્થી 14:29-31; માક 13:24-27)

25 “ ૂયર્, ચંદ્ર અને તારાઓ સાથે આ યર્જનક ઘટનાઓ બનશ.ે
ૃથ્વી પરના લોકો ફસાયાની લાગણી અ ુભવશે. સ ુદ્ધોમાં ગજના

તોફાન સજાશ. અને લોકો તે ું કારણ સમજી શકશે ન હ.
26 લોકો ૃથ્વી પર ું થશે તેની અ તશય ચતાઓથી ભયભીત
થઈ જશે. ૃથ્વી પર જે કઈ થશે તેનાથી આકાશમાં જે બ ું
છે તે પણ બદલાઇ જશે. 27 પછ લોકો માણસના દ કરાને
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પરાક્રમ સાથે અને મહા મ હમાસ હત વાદળાંમાં આવતો જોશે.
28 ારે આ ઘટનાઓ બનવા લાગે ત્યારે ઊચે નજર કરો અને
ુશ થાઓ! ચતા ના કરો. કારણ કે તમે જાણો છો કે તમારો

ઉદ્ધાર થવાનો સમય પાસે આ ો છે!”

માર વાતો જતી રહેવાની નથી
(માથ્થી 24:32-35; માક 13:28-31)

29 પછ ઈ ુએ આ વાતાર્ કહ કે, “બધા ૃક્ષો તરફ જુઓ.
અંજીર ું ૃક્ષ એક સરસ ઉદાહરણ છે. 30 ારે તે ટવા માંડે
છે ત્યારે તમે જાણો છો કે ઉનાળો નજીક છે. 31 તે જ ર તે
આ બધી બાબતો વષે મેં તમને ક ું છે. ારે તમે આ બધી
બાબતો બનતી જોશો, ત્યારે તમે જાણી શકશો કે દેવ ું રા
ઘણું જલદ આવી ર ું છે.

32 “હુ તમને સત્ય કહુ છુ. આ બધી વસ્ ુઓ બનશે ત્યારે
આ સમયના લોકો ત્યાં ુધી જીવતા હશ!ે 33 આખી ૃથ્વી અને
આકાશ નાશ પામશે, પણ મેં જે શ ો ક ા છે તેનો નાશ કદા પ
થશે ન હ!

પ્રત્યેક ક્ષણે તૈયાર રહો
34 “સાવધાન રહો! તમારો સમય ખાવા પીવામાં બગાડો ન હ

અથવા દનુ્યવી વસ્ ુઓની ચતા ના કરો. જો તમે એમ કરશો
તો તમે સાચો વચાર કર શકશો ન હ. અને પછ જો એકાએક
અંત આવી પહોંચશે ત્યારે તમે તૈયાર ન હ હોય. 35 ૃથ્વી પરના
તમામ લોકો માટે તે આ યર્જનક ર તે આવશ.ે 36 તેથી હર
વખત તૈયાર રહો. અને પ્રાથર્ના કરો કે આ બ ું જે થવા ું છે
તેમાંથી તમાર જાતને ુર ક્ષત ર તે પસાર થવા તથા માણસના
દ કરા સમક્ષ ઊભા રહેવાને તમે પ્રબળ થાઓ.”

37 દવસ દરમ્યાન, ઈ ુ લોકોને મં દરમાં બોધ આપતો, રાત્રે
તે શહેરની બહાર જતોં અને આખી રાત જૈ ૂનના પહાડ પર
રહેતો. 38 સવારે બધા લોકો વહેલા ઊઠતા અને ઈ ુને ધ્યાનથી
સાંભળવા મં દરમાં જતા.
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22
યહૂ દ આગેવાનોની ઈ ુને માર નાખવાની ઈચ્છા
(માથ્થી 26:1-5, 14-16; માક 14:1-2, 10-11; યોહાન

11:45-53)
1 હવે બેખમીર રોટલી ું પવર્ જે પાસ્ખા કહેવાય છે તેનો

લગભગ સમય હતો. 2 ુ યાજકો અને શા ીઓ ઈ ુને માર
નાખવાનો રસ્તો શોધવાના પ્રયત્નો કરતા હતા. પણ તેઓ લોકોથી
ડરતા હતા.

યહૂદાની ઈ ુ વરૂદ્ધ યોજના
(માથ્થી 26:14-16; માક 14:10-11)

3 ઈ ુના બાર પ્રે રતોમાં એક ું નામ યહૂદા ઈશ્ક રયોત હ ું.
શેતાન યહૂદામાં પેઠો. અને તેને ખરાબ કૃત્યો કરવા પ્રેય . 4 યહૂદા
ુ યાજકો અને કેટલાએક સરદારો જે મં દરના રક્ષકો હતા

તેઓને મ ો અને તેઓની સાથે વાતો કર . યહૂ દએ તેઓને
ઈ ુને કેવી ર તે સોંપવો તે સંબંધી મસલત કર . 5 યાજકો આ
બાબતથી વધારે ુશ હતા. જો તે ઈ ુ તેઓને સોંપે તો તેઓએ
યહૂદાને પૈસા આપવા ું વચન આપ્ ુ.ં 6 યહૂદાએ સંમતી આપી.
પછ યહૂદા તેઓને ઈ ુ સોંપવાના ઉ મ યમયની રાહ જોવા
લાગ્યો. અને લોકો તેની આજુબાજુ હાજર ના હોય તેવા પ્રસંગે
તેને તેઓના હાથમાં સોંપવાની તક જોવા લાગ્યો.

પાસ્ખા ભોજનની તૈયાર
(માથ્થી 26:17-25; માક 14:12-21; યોહાન 13:21-30)

7 બેખમીર રોટલીનો દવસ આ ો. આ તે દવસ હતો
ારે યહૂ દઓ પાસ્ખાના યજ્ઞમાં ઘેટાઓ ું બ લદાન આપતા

હતા. 8 ઈ ુએ પતર અને યોહાનને ક ું કે, “જાઓ, આપણે
ખાવા માટે પાસ્ખા ભોજન તૈયાર કરો.”

9 પતર અને યોહાને ઈ ુને ક ું કે, “ ું આ ભોજનની તૈયાર
અમાર પાસે ાં કરાવવા ઈચ્છે છે?”
ઈ ુએ તેઓને ક ું, 10 “સાંભળો! તમે શહેરમાં અંદર જશો,

ત્યાર બાદ તમે એક માણસને પાણીની ગાગર લઈ જતા જોશો.
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તેની પાછળ જજો. તે એક મકાનમાં જશે. તમે તેની સાથે
જાઓ. 11 તે ઘરના મા લકને કહો, ‘ઉપદેશક ૂછે છે કે ું કૃપા
કર ને અમને તે ખંડ બતાવ ાં હુ અને મારા શષ્યો પાસ્ખા
ભોજન લઈ ુ.ં’ 12 પછ તે માણસ જે મકાનનો મા લક છે તે
તેમને મેડ પર એક મોટો ખંડ બતાવશ.ે આ ખંડ તમારા માટે
તૈયાર હશે ત્યાં પાસ્ખા ભોજન તૈયાર કરો.”

13 તેથી પતર અને યોહાન ગયા. ઈ ુએ ક ા પ્રમાણે જ
બ ું બન્ ુ.ં તેથી તેઓએ પાસ્ખા ભોજન તૈયાર ક ુર્.

પ્ર ુ ું ભોજન
(માથ્થી 26:26-30; માક 14:22-26; 1 ક રથીઓને 11:23-

25)
14 પાસ્ખા ભોજન કરવાનો તેઓનો સમય આ ો. ઈ ુ અને

તેના પ્રે રતો મેજ પાસે બેઠા હતા. 15 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે,
“હુ ૃત્ ુ પા ું તે પહેલા માર તમાર સાથે પાસ્ખા ખાવાની
ઘણી ઈચ્છા હતી. 16 હુ તમને કહુ છુ દેવના રા માં પાસ્ખા
ભોજનનો સાચો અથર્ અપાય ન હ ત્યાં ુધી હુ ફર થી કદા પ
પાસ્ખા ભોજન ખાવાનો નથી.”

17 પછ ઈ ુએ એક પ્યાલો દ્ધાક્ષારસ લીધો. તેણે તે માટે
દેવની સ્ ુ ત કર . પછ તેણે ક ું, “આ પ્યાલો લો અને અહ
દરેક જણને તે આપો. 18 હુ તમને કહુ છુ દેવ ું રા આવે
ત્યાં ુધી હુ ફર થી દ્ધાક્ષારસ પીનાર નથી.”

19 પછ ઈ ુએ કેટલીએક રોટલી લીધી. તેણે રોટલી માટે દેવની
સ્ ુ ત કર અને તેના ટૂકડા કયા. તેણે તે ટૂકડા શષ્યોને આપ્યા.
પછ ઈ ુએ ક ું કે, “આ રોટલી મારુ શર ર છે કે જે હુ તમારા
માટે આ ું છુ. માર યાદગીર માં આ કરો.” 20 આજ પ્રમાણે
સાંજના ભોજન પછ ઈ ુએ એક દ્ધાક્ષારસનો પ્યાલો લીધો અને
ક ું કે, “આ દ્ધાક્ષારસ દેવનો તેના લોકો માટેનો નવો કરાર છે.
આ નવા કરાર મારા લોહ થી શરુ થાય છે. જે હુ તમારા માટે
આ ું છુ.”
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ઈ ુની વરૂદ્ધ કોણ?
21 ઈ ુએ ક ું કે, “તમારામાંનો એક માર વરૂદ્ધ થશ.ે તેનો

હાથ મેજ પર મારા હાથની બાજુમાં છે. 22 માણસનો દ કરો
દેવની યોજના પ્રમાણે કરશે. જે માણસના દ કરાને માર નાંખવા
માટે આપશ,ે તે બાબત તે માણસને માટે ખરાબ છે. તેને અફસોસ
છે!”

23 પછ શષ્યોએ એકબીજાને ૂછ ું કે, “આપણામાંનો કોણ
ઈ ુ માટે આ ું કરનાર હશ?ે”

સેવક જવેા બનો
24 પાછળથી પ્રે રતો વષે અંદરો અંદર દલીલો કરવા લાગ્યા

કે તેઓના બધામાં ુ કોણ. 25 પછ ઈ ુએ તેઓને ક ું
કે, “દુ નયાના રાજાઓ તેમની પ્રજા પર શાસન કરે છે. જે
માણસોનો બીજા લોકો પર અ ધકાર હોય છે તેઓ તે લોકોના
મહાન પરાપકાર હોવા ું ‘લોકો પાસે કહેવડાવે છે.’ 26 પણ
તમારે તેમના જે ું થ ું ના જોઈએ. સૌથી ુ ક્તએ સૌથી
નાની ક્ત જવેા થ ું જોઈએ, આગેવાનોએ સેવકો જવેા થ ું
જોઈએ. 27 કોણ વધારે અગત્ય ું છે, જે ક્ત મેજ પાસે બેસે
છે તે કે જે ક્ત તેની સેવા કરે છે ત?ે ખરેખર જે ક્ત
મેજ પાસે બેસે છે તે વધારે અગત્યની છે, પણ હુ તો તમાર
વચ્ચે એક સેવક જવેો છુ!

28 “તમે લોકો મારા પર ક્ષણ સમયમાં માર સોથે ર ા છો.
29 મારા બાપે મને એક રા આપ્ ું છે. હુ પણ તમને માર
સાથે શાસનનો અ ધકાર આ ું છુ. 30 મારા રા માં તમે માર
સાથે ખાશો અને પીશો. તમે ઈ ાએલના બાર કુળોનો ન્યાય
કરવા રા ાસનો પર બરાજશો.

તમારો વ ાસ ુમાવો ન હ
(માથ્થી 26:31-35; માક 14:27-31; યોહાન 13:36-38)

31 “ઓ સમોન, સમોન જો શેતાને એક ખેડૂત જમે ઘઉં ચાળે
છે તેમ તને કબજે લેવા માગ્યો. 32 મેં પ્રાથર્ના કર છે કે ું તારો
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વ ાસ ુમાવે ન હ! ારે તમે માર પાસે પાછા આવો ત્યારેં
તમારા ભાઈઓને વધારે મજ ૂત થવામાં મદદ કરજો.”

33 પણ પતરે ઈ ુને ક ું કે, “પ્ર ,ુ હુ તાર સાથે જલેમાં
આવવા તૈયાર છુ, હુ તાર સાથે મરવા માટે પણ તૈયાર છુ!”

34 પણ ઈ ુએ ક ું કે, “ પતર, હુ તને કહુ છુ કે આજે મરઘો
બોલે તે પહેલા ું મને ઓળખતો નથી, એમ (કહ ન)ે ું ત્રણ
વાર મારો નકાર કરશ!ે”

ુશ્કેલીઓ માટે તૈયાર થાઓ
35 પછ ઈ ુએ પ્રે રતોને ક ું કે: “મેં તમને લોકોને ઉપદેશ

આપવા મોકલ્યા. મેં પૈસા વગર, થેલી કે જોડા વગર મોકલ્યા,
તમારે કશાની જરુર પડ ?”
પ્રે રતોએ ક ું, “ના.”
36 તેઓને ક ું કે, “પણ હવે જો તમાર પાસે થેલી અને પૈસા

હોય તો તમાર પાસે રાખો. જો તમાર પાસે તલવાર ના હોય
તો તમારા કપડાં વેચીને એક ખર દ રાખો. 37 પ વત્ર લેખ કહે
છે કે:

‘લોકોએ ક ું કે તે એક ુનેગાર હતો.’ યશાયા 53:12

એ જે લખે ું છે તે મારામાં હજી ૂરુ થ ું જોઈએ, અને તે હવે
બની ર ું છે.”

38 તે શષ્યોએ ક ું કે, “પ્ર ,ુ જો, અહ બે તલવાર છે!”
ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “બે ૂરતી હશે.”

ઈ ુ ું પ્રે રતોને પ્રાથર્ના કરવા કહે ું
(માથ્થી 26:36-46; માક 14:32-42)

39-40 ઈ ુએ શહેર છો ું અને જૈ ૂન પહાડ પરની જગ્યાએ
પહોંચ્યો. તેના શષ્યો તેની સાથે ગયા. (ઈ ુ ત્યાં વારવાર જતો.)
ઈ ુએ તેના શષ્યોને ક ું કે, “પ્રાથર્ના કરો કે તમે પર ક્ષણમાં ન
પડો.”
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41 પછ ઈ ુ તેઓનાથી લગભગ 50 ડગલા દૂર ગયો અને
ૂંટણે પડ્યો અને પ્રાથર્ના કર . 42 “હે, બાપ જો તાર ઈચ્છા

હોય તો, આ યાતનાનો પ્યાલો મારાથી દૂર કર: તોપણ તાર
ઈચ્છા પ્રમાણે ન હ પણ તાર ઈચ્છા પ્રમાણે થાઓ.” 43 પછ
એક દૂત દેખાયો, તે દૂત આકાશમાંથી ઈ ુની મદદ માટે આ ો
હતો. 44 ઈ ુ ૂબ પીડાતો હતો. પ્રાથર્નામાં તેણે ૂબ આગ્રહ
કય , તેના મોઢા પરથી પડતો પરસેવો લોહ નાં ટ પાં જવેો ધરતી
પર પડતો હતો. 45 ારે ઈ ુએ પ્રાથર્ના ૂર કર તેના શષ્યો
પાસે ગયો ત્યારે તેઓ ઘસઘસાટ ઊંઘતા હતા. (તેઓ તેમના
દ:ુખોથી વધારે થા ા હતા) 46 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “તમે
શા માટે ઊંઘો છો? ઊભા થાઓ અને પર ક્ષણો સામે મજ ૂત
બનવા પ્રાથર્ના કરો.”

ઈ ુ ું પકડાઈ જ ું
(માથ્થી 26:47-56; માક 14:43-50; યોહાન 18:3-11)

47 ારે ઈ ુ બોલતો હતો ત્યારે એક લોકો ું ટો ું આ ું.
બાર પ્રે રતોમાંનો એક સ ૂહને દોરતો હતો. તે યહૂદા હતો. યહૂદા
ઈ ુની નજીક આ ો જથેી તે ઈ ુને ૂંબન કર શકે.

48 પણ ઈ ુએ તેને ક ું કે, “યહૂદા, ું ું ુંબનનો ઉપયોગ
કર ને માણસના દ કરાને દશુ્મનોને સોંપવા ઈચ્છે છે?” 49 ઈ ુના
શષ્યો પણ ત્યાં ઊભા હતા. જે થ ું હ ું તે તેઓએ જો ુ.ં
શષ્યોએ ઈ ુને ક ું કે, “પ્ર ,ુ અમારે તલવારોનો ઉપયોગ કરવો
જોઈએ?” 50 એટલામાં તો શષ્યોમાંના એકે તેનો ઉપયોગ કય .
તેણે ુ યાજકના ચાકરનો જમણો કાન કાપી ના ો.

51 ઈ ુએ ક ું કે, “અહ જ બંધ કર!” પછ ઈ ુએ ચાકરના
કાનને સ્પશર્ કર ને તેને સાજો કય .

52 ઈ ુને પકડવા જે સ ૂહ આ ો હતો તેઓ ુ યાજકો,
વડ લો અને યહૂ દ સરદારો હતા. ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “તમે
તલવારો અને લાકડ ઓ સાથે અહ બહાર શા માટે આ ા છો?
ું તમે વચારો છો કે હુ એક ુનેગાર છુ? 53 હુ દરરોજ મં દરમાં
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તમાર સાથે હતો. ત્યાં મને પકડવાનો પ્રયત્ન તમે શા માટે ન
કય ? પણ આ તમારો સમય છે, એવો સમય ારે અંધકાર ું
સામર્થ્ય હોય છે.”

ઈ ુને ઓળ ું છુ તે ું કહેવાનો પતરનો ભય
(માથ્થી 26:57-58, 69-75; માક 14:53-54, 66-72;

યોહાન 18:12-18, 25-27)
54 તેઓ ઈ ુને પકડ ને દૂર લઈ ગયા. તેઓ ઈ ુને ુ

યાજકના ઘરમાં લા ા. પતર તેની પાછળ ગયો. પણ તે
ઈ ુની નજીક આવી શ ો ન હ. 55 સૈ નકો ચોકની વચમાં અ જ્ઞ
સળગાવીને સાથે બેઠા હતા. પતર તેઓની સાથે બેઠો. 56 એક
સે વકાએ પતરને ત્યાં બેઠેલો જોયો. અ જ્ઞના પ્રકાશને કારણે તે
જોઈ શક . તે છોકર એ નજીકથી પતરના ચેહરાને જોયો, પછ
તેણે ક ું કે, “આ માણસ પણ તેની (ઈ ુની) સાથે હતો!”

57 પણ પતરે ક ું કે આ સા ું નથી. તેણે ક ું, “બાઇ, હુ
તેને જાણતો નથી.” 58 થોડા સમય પછ , બીજી એક ક્તએ
પતરને જોયો અને ક ું કે, “ ું પણ તેમાંનો એક છે.”
પણ પતરે ક ું, “ભાઈ, હુ તેના શષ્યોમાંનો એક નથી!”
59 લગભગ એક કલાક પછ બીજા એક માણસે ક ું કે, “તે

સા ું છે! આ માણસ તેની સાથે હતો. તે ગાલીલનો છે!” તે
માણસે ક ું કે આ બાબતની તેને ખાતર હતી.

60 પણ પતરે ક ું કે, “ભાઈ, ું ું વાત કરે છે, તે હુ જાણતો
નથી!”

ારે તે બોલતો હતો કે તરત જ મરઘો બોલ્યો. 61 પછ
પ્ર ુ ફય અને પતરની આંખોમાં જો ું અને પ્ર ુએ જે તેને ક ું
હ ું તે પતરને યાદ આ ુ.ં “સવારે મરઘો બોલ્યા અગાઉ, ું
ત્રણ વાર કહ શ કે ું મને ઓળખતો નથી.” 62 પછ પતર
બહાર ગયો અને ૂબ રડ્યો.

ઈ ુ તરફ લોકો ું હસ ું
(માથ્થી 26:67-68; માક 14:65)
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63-64 કેટલાએક માણસો ઈ ુની ચોક કરતા હતા. તેઓ ઈ ુની
આ પ્રમાણે મશ્કર કરતા હતા: તેઓએ તેની આંખે પાટા બંધ્યા
હતા તેથી તે તેઓને જોઈ શકે ન હ. પછ થી તેઓએ તેને માય
અને ક ું કે, “જો ું પ્રબોધક હોય, તો અમને કહે તને કોણે
માય ?” 65 તે માણસોએ ઈ ુની નદા કર ને તેની વરૂદ્ધ બીજુ
ઘણું ક ું.

યહૂ દ આગેવાનો સમક્ષ ઈ ુ
(માથ્થી 26:59-66; માક 14:55-64; યોહાન 18:19-24)

66 બીજા સવારે, લોકોના વડ લોની સભા, ુ યાજકો તથા
શા ીઓ સાથે ભેગી થઈ. તેઓએ ઈ ુને તેઓના ઊંચામાં ઊચી
ન્યાયસભામાં લઈ ગયા. 67 તેઓએ ક ું કે, “જો ું ખ્રસ્ત હોય,
તો અમને કહે!”
ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “જો હુ તમને કહુ કે હુ ખ્રસ્ત છુ તો

તમે મારુ માનવાના નથી, 68 અને જો હુ તમને ૂછ શ તો તમે
ઉ ર આપવાના નથી. 69 પણ હવે પછ માણસનો દ કરો દેવના
રાજયાસનની જમણી બાજુએ બેસશે.”

70 તેઓ બધાએ ક ું કે, “તો ું ું દેવનો દ કરો છે?”
ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “હા, તમે સાચા છો ારે તમે જ

કહો છો કે હુ તે છુ.”
71 તેઓએ ક ું કે, “હવે આપણને બીજા સાક્ષીઓની શી

જરુર છે? આપણે આપણી જાતે તેને આ કહેતો સાંભ ો છે!”

23
હાકેમ પલાત ઈ ુને પ્રશ્રો ૂછે છે
(માથ્થી 27:1-2, 11-14; માક 15:1-5; યોહાન 18:28-38)

1 પછ આખો સ ૂહ ઊભો થયો અને પલાત પાસે ઈ ુને લઈ
ગયો. તેઓ ઈ ુની વરૂદ્ધ તહોમત ૂકવા લાગ્યા. 2 તેઓએ
પલાતને ક ું કે, “અમારા લોકોના વચારોને બદલવાના પ્રયત્ન
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કરતા આ માણસને અમે પકડ્યો છે. કૈસરને કરવેરા આપવાનો
તેણે વરોધ કય . તે એક ખ્રસ્ત રાજા હોવાનો દાવો કરે છે.”

3 પલાતે ઈ ુને ૂછ ું કે, “ ું ું યહૂ દઓનો રાજા છે?”
ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હા, તે સા ું છે.”
4 પલાતે ુ યાજકો તથા લોકોને ક ું કે, “મને આ માણસમાં

કઈ ખોટુ દેખા ું નથી.”
5 તેઓએ ફર ફર ને ક ું કે, “પણ તે લોકોને ઉશ્કેરે છે! તે

યહૂ દયાની આજુબાજુ બોધ આપે છે. તેણે ગાલીલમાં શરૂ કય
અને હવે તે અહ છે!”

પલાત ઈ ુને હેરોદ પાસે મોકલે છે
6 પલાતે આ સાંભ ું અને ૂછ ું કે, ું ઈ ુ ગાલીલનો હતો?

7 પલાતે જાણ્ ું કે ઈ ુ હેરોદના તાબામાં છે. તે વખતે હેરોદ
યરૂશાલેમમાં હતો. તેથી પલાતે ઈ ુને તેની પાસે મોકલ્યો.

8 ારે હેરોદે ઈ ુને જોયો ત્યારે તે ઘણો ુશ થયો. હેરોદે
ઈ ુ વષે ઘણી બાબતો સાંભળ હતી. તેથી લાંબા સમયથી
તે ઈ ુને મળવા ઈચ્છતો હતો. હેરોદ કોઈ ચમત્કાર જોવા
માંગતો હતો. તેથી તેણે આશા રાખી કે ઈ ુ કઈ ચમત્કાર કરશે.
9 હેરોદે ઈ ુને ઘણા પ્રશ્રો ૂછયા, પણ ઈ ુએ કઈ ક ું ન હ.
10 ુ યાજકો તથા શા ીઓ ત્યાં ઊભા હતા. તેઓએ ઈ ુની
વરૂદ્ધ તહોમત ૂકવા ું ચા ું રા ું. 11 પછ હેરોદ અને તેના
સૈ નકો ઈ ુને હસતા હતા. તેઓએ ઈ ુને રાજાઓના જવેાં કપડાં
પહેરાવી તેની મશ્કર ઉડાવી. પછ હેરોદે ઈ ુને પાછો પલાત
પાસે મોકલ્યો. 12 ૂતકાળમાં પલાત અને હેરોદ હમેશા દશુ્મનો
હતા પણ તે દવસે હેરોદ અને પલાત મત્રો બન્યા.

ઈ ુએ મર ું જોઈએ
(માથ્થી 27:15-26; માક 15:6-15; યોહાન 18:39-19:16)

13 પલાતે ુ યાજકો, યહૂ દ અ ધકાર ઓ અને બધા લોકોને
ભેગા કયાર્ અને સાથે બોલા ા. 14 પલાતે તેઓને ક ું કે, “આ
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માણસને તમે માર પાસે લા ા છો. તમે ક ું કે તે લોકો ું
પ રવતર્ન કરે છે. પણ મેં તમાર સમક્ષ તેની પર ક્ષા કર , મને
તેણે કઈ ખોટુ ક ુર્ હોય એ ું દેખા ું ન હ. 15 હેરોદને પણ કઈ
ખોટુ જણા ું નથી. તેઓ આક્ષેપ ૂકે છે તેમા ું તેણે ક ું જ ક ુર્
નથી. પણ તેનામાં કઈ ખોટુ દેખા ું નથી. હેરોદે ઈ ુને આપણી
પાસે પાછો મોકલ્યો છે તેથી તેને માર નાખવો જોઈએ ન હ.
16 તેથી હુ તેને થોડ શક્ષા કયાર્ પછ , તેને જવા માટે ુક્ત
કર શ.” 17 હવે દર વષ પાસ્ખાપવર્ને દવસે લોકોને માટે પલાતે
એક કેદ ને છોડ દેવો પડતો હતો.

18 પણ બધા લોકોએ ૂમો પાડ , “તેને માર નાખો!
બરબ્બાસને ુક્ત કરો!” 19 (બરબ્બાસ શહેરમાં હુલ્લડ શરુ
કરવા બદલ બંદ ખાનામાં હતો. તેણે કેટલાક માણસોની હત્યા
પણ કર હતી.)

20 પલાત ઈ ુને ુક્ત કરવા ઈચ્છતો હતો. તેથી પલાતે તેને
ફર થી ક ું કે તે ઈ ુને છોડ ૂકશ.ે 21 પણ તેઓએ વારવાર
ૂમો પાડ , “તેને માર નાખો!” “વધસ્તંભ પર માર નાખો!”
22 ત્રીજી વખત પલાતે લોકોને ક ું કે, “શા માટે? તેણે ું

ખોટુ ક ુર્ છે? તે દો ષત નથી. તેને માર નાખવા ું કોઈ કારણ
મને દેખા ું નથી. તેથી હુ તેને થોડ ક સજા કર ને પછ છોડ
દઇશ.”

23 લોકોએ ૂમો પાડવા ું ચા ુ રા ુ.ં તેઓએ માંગણી કર
કે ઈ ુને વધસ્તંભે જડાવીને માર નાખો. તેમની ૂમો એટલી
મોટ થઈ કે 24 પલાતે તેઓના માંગ્યા પ્રમાણે તેઓને આપવાનો
નણર્ય કય . 25 લોકો બરબ્બાસને ુક્ત કરાવવા ઈચ્છતા હતા.
બરબ્બાસ હુલ્લડ શરુ કરાવવા બદલ તથા લોકોની હત્યા માટે
બંદ ખાનામાં હતો. પલાતે બરબ્બાસને છોડ ૂ ો. અને પલાતે
ઈ ુને માર નાખવા માટે લોકોને સોંપ્યો. લોકોને તો આ જ
જોઈ ું હ ુ.ં

ઈ ુ ું વધસ્તંભે ૃત્ ુ
(માથ્થી 27:32-44; માક 15:21-32; યોહાન 19:17-19)
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26 ઈ ુને માર નાખવા સૈ નકો દૂર લઈ જતા હતા. તે જ
સમયે સીમમાંથી એક માણસ શહેરમાં આવતો હતો. તે ું નામ
સમોન હ ુ.ં સમોન, કુરેની શહેરનો હતો. સૈ નકોએ સમોનને
ઈ ુનો વધસ્તંભ તેની ખાંધે ચઢાવીને ઈ ુની પાછળ ચાલવા ફરજ
પાડ .

27 ઘણા બધા લોકો ઈ ુની પાછળ ચાલ્યા. તેમાંની ઘણી
ીઓ હતી. 28 પર ુ ઈ ુએ તેમના તરફ ફર ને ક ું કે,

“યરૂશાલેમની ીઓ, મારા માટે રડશો ન હ. તમાર જાત માટે
અને તમારા બાળકો માટે રડો! 29 સમય એવો આવે છે કે ારે
લોકો કહેશે કે, ‘એ ીઓને ધન્ય છે જઓેને બાળકો થઈ શકતા
નથી. તે ીઓને ધન્ય છે કે જઓેએ બાળકોને જન્મ આપ્યો
નથી. અને જઓેએ બાળકોને ધવડા ું નથી.’ 30 પછ લોકો
પહાડોને કહેશે કે, ‘અમારા પર પડો!’ લોકો ટેકર ઓને કહેશે કે,
‘અમને ઢાંક નાખો!’ 31 જો હમણા ારે જીવન સારંૂ છે ત્યારે
લોકો આ ર તે વતર્શે. પણ ારે ખરાબ સમય આવશે ત્યાંરે ું
થશે? કેમ કે જો તેઓ લીલા ઝાડને આમ કરે છે તો ૂકાને ું
ન હ કરશે?”

32 ત્યાં બીજા બે ુનેગારો પણ હતા તેઓને માર નાખવા માટે
તેઓ ઈ ુની સાથે દોર જતા હતા. 33 ઈ ુ અને તે બે ુનેગારોને
“ખોપર ” નામની જગ્યાએ લઈ ગયા. ત્યાં સૈ નકોએ ઈ ુને ખીલા
ઠોક ને વધસ્તંભે જડ્યો. તેઓએ એક ુનેગારને ઈ ુની જમણી
બાજુએ વધસ્તંભે જડ્યો. તેઓએ બીજા ુનેગારને ઈ ુની ડાબી
બાજુએ વધસ્તંભે જડ્યો.

34 ઈ ુએ ક ું કે, “હે બાપ, આ લોકોને માફ કર. જઓે
માર હત્યા કર ર ા છે. તેઓ ું કર ર ા છે તે તેઓ જાણતા
નથી.”
સૈ નકોએ પાસા ફેંક ને જુગાર રમ્યો અને ન ક ુર્ કે ઈ ુના
ૂગડાં કોણ લેશે. 35 લોકો ત્યાં ઊભા રહ ને ઈ ુને જોતા હતા.

યહૂ દ અ ધકાર ઓ ઈ ુની મશ્કર કરતાં હતા. તેઓએ ક ું કે,
“જો તે દેવનો એક પસંદ કરાયેલ ખ્રસ્ત હોય તો તેને તેનો બચાવ
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તેની જાતે કરવા દો. તેણે બીજા લોકોને બચા ા છે. ું તેણે
નથી બચા ા?”

36 સૈ નકોએ પણ ઈ ુની ઠઠ્ઠા મશ્કર કર . તેઓ ઈ ુ પાસે
આ ા અને તેને થોડો સરકો આપ્યો. 37 સૈ નકોએ ક ું કે,
“જો ું યહૂ દઓનો રાજા હોય તો ું તાર જાતને બચાવ!”
38 (વધસ્તંભની ટોચ પર આ શ ો લખેલા હતા: “આ યહૂ દઓનો
રાજા છે.” )

39 ુનેગારોમાંનો એક જનેે ત્યા ફાંસીએ લટકા ો હતો તેણે
ઈ ુ ું અપમાન કર ને ૂમો પાડવા ું શરુ ક ુર્, “ ું ું ખ્રસ્ત નથી?
તો તાર જાતને બચાવ! અને અમને પણ બચાવ!”

40 પર ુ બીજા ુનેગારે તેને અટકા ો. તેણે ક ું કે, “તારે
દેવથી ડર ું જોઈએ! આપણે બધાજલ્દ થી મર જઇ ુ!ં 41 તારા
અને મારા માટે ૃત્ ુ ન્યાયી ર તે આવી ર ું છે કારણ કે આપણને
જે કઈ મ ું છે તે આપણા કુકમ માટે યોગ્ય છે. આ માણસે
તો ક ું જ ખોટુ ક ુર્ નથી.” 42 પછ આ ુનેગારે ઈ ુને ક ું કે,
“ઈ ુ, ારે ું રાજા તર કે શાસન શરુ કરે ત્યારે મને સંભારજ!ે”

43 પછ ઈ ુએ તેને ક ું કે, “ધ્યાનથી સાંભળ, હુ જે કહુ છુ
તે સા ું છે. આજે ું માર સાથે પારાદૈસમા*ં હોઇશ!”

ઈ ુ ૃત્ ુ પામે છે
(માથ્થી 27:45-56; માક 15:33-41; યોહાન 19:28-30)

44 તે લગભગ બપોર હતી, પર ુ સમગ્ર વસ્તારમાં બપોરના
ત્રણ વાગ્યા ુધી અંધકાર છવાયો હતો. 45 ત્યાં ૂરજ ન હતો.
મં દરમાંનો પડદો બે ભાગમાં ફાટ ગયો. 46 ઈ ુએ જોરથી ઊચા
અવાજે પોકાર કય કે, “ઓ બાપ, હુ મારો આત્મા તારા હાથમાં
સોં ું છુ.” ઈ ુએ એમ ક ું, પછ તે ૃત્ ુ પામ્યો.

* 23:43: પારાદૈસ સારા માણસો મરણ પામ્યા પછ જાય છે તે જગ્યા.
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47 લશ્કરના અ ધકાર એ ત્યાં જે કઈ થ ું તે જો ુ.ં તેણે દેવની
સ્ ુ ત કર ને ક ું કે, “હુ જાણું છુ આ માણસ ખરેખર ન્યાયી
હતો!”

48 ઘણા લોકો આ જોવા માટે શહેરની બહાર આ ા. ારે
લોકોએ તે જો ું, તેઓ 49 ઈ ુના નજીકના મત્રો ત્યાં હતા. ત્યાં
કેટલીએક ીઓ ગાલીલમાંથી ઈ ુની પાછળ આવી હતા તે પણ
ત્યાં હતી. તેઓ વધસ્તંભથી ઘણે દૂર ઊભા રહ ને આ જોતી
હતી.

અ રમથાઇનો ૂસફ
(માથ્થી 27:57-61; માક 15:42-47; યોહાન 19:38-42)

50-51 યહૂ દઓના શહેર અ રમથાઇનો એક માણસ ત્યાં હતો.
તે ું નામ ૂસફ હ ું. તે એક સારો, અને ધ મક માણસ હતો.
તે દેવના રા ની આવવાની રાહ જોતો હતો. તે યહૂ દઓની
ન્યાયસભાનો સભ્ય હતો. ારે બીજા યહૂ દઓના આગેવાનોએ
ઈ ુને માર નાખવાનો નણર્ય કયાર્ ત્યારે તે સંમત થયો નહોતો.
52 ૂસફે પલાત પાસે જઇને ઈ ુનો દેહ માંગ્યો. પલાતે ૂસફને
શબ લેવાની હા પાડ . 53 તેથી ૂસફે વધસ્તંભ પરથી દેહ નીચે
લાવીને ૂગડાંમાં વીંટા ુ.ં પછ તેણે ઈ ુ ું દેહ ખડકમાં ખોદેલી
કબરમાં ૂ ુ.ં આ અગાઉ આ કબર કદ ઉપયોગમાં લેવાઇ
ન હતી. 54 તે દવસ સ દ્ધકરણનો હતો. ારે ૂયાર્સ્ત થયો
ત્યારે, વશ્રામવાર શરૂ થયો હતો.

55 જે ીઓ ગાલીલથી ઈ ુની સાથે આવી હતી તે ૂસફ
પાસે ગઇ. તેઓએ કબર જોઈ. તેઓએ ાં ઈ ુનો દેહ
ૂકવામાં આ ો હતો તે પણ જો ુ.ં 56 પછ તે ીઓ ઈ ુના

દેહ પર મસાલા તથા ુગં ધત દ્ધ ો ૂકવા માટેની તૈયાર કરવા
પાછ આવી.

વશ્રામવારે તેઓએ વશ્રામ લીધો. ૂસાના નયમ પ્રમાણે
બધાજ લોકોએ આ ક ુર્.
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24

ઈ ુના ુનરુત્થાનના સમાચાર
(માથ્થી 28:1-10; માક 16:1-8; યોહાન 20:1-10)

1 વહેલી સવારે, અઠવા ડયાના પહેલા દવસ,ે ીઓ કબર
પાસે ાં ઈ ુનો દેહ ૂ ો હતો ત્યાં આવી. તેઓ તેને માટે
બનાવેલા ુગંધી દ્ધ ો લાવી હતી. 2 એક ભારે પથ્થર કબરના
દ્ધારને બંધ કરવા ૂકવામાં આ ો હતો. પણ ીઓએ જે ું કે
પથ્થર ગબડાવી દેવામાં આ ો હતો. 3 તેઓ અંદર ગઇ, પણ
તેઓએ પ્ર ુ ઈ ુનો દેહ જોયો ન હ. 4 ીઓ આ સમજી શક
ન હ ારે તેઓ આ વષે અચરજ પામતાં હતાં ત્યારે ચળકતાં
ૂગડામાં બે માણસો (દૂતો) તેઓની બાજુમાં આવીને ઊભા. 5 તે
ીઓ ઘણી ગભરાઇ ગઇ; તેઓએ તેમના મસ્તક નીચાં નમા ા.

તે બે માણસોએ ીઓને ક ું કે, “જે જીવંત ક્ત છે તેને
તમે અહ શા માટે શોધો છો? આ જગ્યા તો મરેલા લોકો માટે
છે. 6 ઈ ુ અહ નથી. તે ૃત્ ુમાંથી ઊઠ્યો છે! તમને યાદ છે

ારે તે ગાલીલમાં હતો ત્યારે ું ક ું હ ું? 7 ઈ ુએ ક ું હ ું
કે માણસનો દ કરો દુ માણસોને સોંપાય, વધસ્તંભ પર જડાય
અને માર નંખાય તથા ત્રીજા દવસે પાછો ઊઠે એ અવશ્ય ું છે.”
8 પછ ીઓને ઈ ુએ જે ક ું હ ું તે યાદ આ ું.

9 ીઓ કબર આગળથી પાછ આવી અને અ ગયાર શષ્યો
તથા બીજા શષ્યો પાસે ગઇ. ીઓએ કબરમાં જે કઈ શ ું
હ ું તે બ ું તેઓને ક ું. 10 આ ીઓમાં મગ્દલાની મ રયમ,
યોહા ા યાકૂબની મા મ રયમ તથા કેટલીએક બીજી ીઓ હતી.
આ ીઓએ પ્રે રતોને જે કઈ બન્ ું હ ું તે બ ું ક ું. 11 પર ુ

ીઓએ જે ક ું તે પ્રે રતોએ માન્ ું ન હ. એ વાતો ૂખાર્ઇ
ભરેલી લાગી. 12 પણ પતર ઊભો થયો. જો આ સા ું હોય
તો તે જોવા માટે કબરે એકલો દોડ્યો. તેણે અંદર જો ુ.ં પણ
તેણે ઈ ુને જમેાં વીંટા ો હતો તે ૂગડાં જ માત્ર જોયાં. ત્યાં
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ફક્ત ૂગડાં જ પડલેા હતા.ં ઈ ુ નહતો. પતરે જે થ ું હ ું તે
સંબધી આ યર્ પામીને એકાંત માટે દૂર ચાલ્યો ગયો.

ઈ ુ એમ્મોસના માગ
(માક 16:12-13)

13 તે જ દવસે શષ્યોમાંથી બે એમ્મોસ નામના શહેરમાં જતા
હતા. તે યરૂશાલેમથી લગભગ સાત માઇલ દૂર હ ું. 14 તેઓ
બધા સાથે જે કઈ બનાવો બન્યા હતા તે અંગે વાતો કરતા હતા.
15 ારે તેઓ આ બાબતમાં ભેગા થઈ વાતો કરતા હતા અને
ચચાર્ કરતા હતા ત્યારે ઈ ુ પોતે તેઓની નજીક આવીને તેઓની
સાથે ચાલ્યો. 16 (પણ પેલા બે માણસોને ઈ ુને ઓળખવાની
દ નહોતી.) 17 પછ ઈ ુએ ક ું કે, “તમે ચાલતાં ચાલતાં
એકબીજાની સાથે શાની ચચાર્ કરો છો?”
તે બે માણસો ઊભા ર ા. તેઓના ચહેરા ઘણા ઉદાસ દેખાતા

હતા. 18 ક લયોપાસ નામના એકે ઉ ર આપ્યો કે, “યરૂશાલેમમાં
ફક્ત ું જ એકલો એવો માણસ હશે જે છેલ્લા થોડા દવસો
પહેલાં ત્યાં ું થ ું છે તે ું જાણતો નથી.”

19 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “કયા બનાવો?”
પેલા માણસોએ તેને ક ું કે, “તે ઈ ુ વષે જે નાસરેથનો છે.

દેવ અને બધા લોકો માટે તે એક મહાન પ્રબોધક હતો. તેણે
ક ા પ્રમાણે પરાક્રમમાં મહાન ચમત્કારો કયાર્. 20 પણ અમારા
અ ધકાર ઓ અને ુ યાજકોએ મરણદડ માટે તેને દૂર મોકલી
દ ધો. તેઓએ ઈ ુને વધસ્તંભે ખીલાઓ વડે જડ્યો. 21 અમને
આશા હતી કે તે એક ઈ ાએલનો ઉદ્ધાર કરનાર થશે. પણ
પછ આ બ ું બન્ ુ.ં અને હવે બીજુ કઈક.

“આ બનાવો બન્યાને આજે ત્રીજો દવસ છે. 22 પણ આજે
અમારામાંની કેટલીએક ીઓએ અમને આ યર્જનક વાત કર .
આ વહેલી સવારે ીઓ કબર પાસે ગઇ ાં ઈ ુના દેહને
ૂકવામાં આ ો હતો. 23 પણ તેઓએ ત્યાં તે ું શર ર દ ઠુ

ન હ. તેઓએ આવીને અમને ક ું કે તેઓએ બે દૂતના પણ
દશર્ન કયાર્. દૂતોએ ક ું કે, ‘ઈ ુ જીવંત છે!’ 24 તેથી અમારા
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કેટલાએક જૂથ પણ કબર પાસે ગયા. ત્યાં ીઓએ ક ું તે ું
જ હ ુ-ંકબર ખાલી હતી. અમે જો ુ,ં પણ અમે ઈ ુને જોયો
ન હ.”

25 પછ ઈ ુએ તે બે માણસોને ક ું કે, “તમે ૂખર્ છો,
અને ધીમા છો જે બધી વસ્ ુઓ તમને પ્રબોધકોએ કહ છે તે
સમજવા માટે વ ાસ હોવો જોઈએ. 26 પ્રબોધકોએ ક ું હ ું
કે ખ્રસ્તે તેના મ હમામાં પ્રવેશતા પહેલા આ બ ું સહે ું પડશે.”
27 પછ ઈ ુએ બ ું સમજાવવાની શરુઆત કર . જે તેના સંબંધી
ધમર્લેખોમાં લખાયે ું હ ુ.ં ઈ ુએ ૂસાના ુસ્તકોથી શરુઆત કર
અને પછ પ્રબોધકોએ તેના વષે ું ક ું હ ું તેની વાત કર .

28 તેઓ એમ્મોસના શહેરની નજીક આ ા અને ઈ ુએ ત્યાં
રોકાઇ જવાની કોઈ યોજના ના હોય તેમ આગળ જવા ું ચા ું
રા ુ.ં 29 પણ તેઓ તેને રાકવા ઈચ્છતા હતા. તેઓએ તેને
આગ્રહ કય , “અમાર સાથે રહે.” મોડુ થ ું છે લગભગ રાત્રી
થઈ ગઇ છે. તેથી તે તેઓની સાથે રહેવા અંદર ગયો.

30 ઈ ુ તેઓની સાથે નીચે જમવા બેઠો અને થોડ રોટલી લીધી
અને તેણે ભોજન માટે સ્ ુ ત કર અને તેના ભાગ પાડ્યા. પછ
તે તેઓને આપ્યા. 31 તે વખત,ે તેઓને ઈ ુને ઓળખવાની દ
મળ . પણ ારે તેઓએ જો ું કે તે કોણ હતો ત્યારે તે અદ્ધશ્ય
થઈ ગયો. 32 બંને માણસોએ એકબીજાને ક ું કે, “ ારે ઈ ુ
રસ્તા પર આપણી સાથે વાત કરતો હતો ત્યારે આપણા હ્રદયમાં
આગ સળગતી હતી. ારે તે ધમર્લેખોના અથર્ સમજાવતો તે
ઉત્સાહદાયક હ ું.”

33 પછ તે બંને માણસો ઊભા થયા અને યરૂશાલેમ પાછા
ફયાર્. યરૂશાલેમમાં તેઓએ ઈ ુના શષ્યોને ભેગા થયેલા જોયા.
અ ગયાર પ્રે રતો અને પેલા લોકો જે તેઓની સાથે હતા.
34 તેઓએ ક ું કે, “પ્ર ,ુ ખરેખર ૃત્ ુમાંથી ઊઠ્યો છે! તેણે
પોતે સમોનને દશર્ન આપ્યા છે.”

35 પછ તે બે માણસોએ રસ્તા પર જે કઈ બન્ ું હ ું તે બ ું
ક ું. ારે ઈ ુએ રોટલીના ટુકડા કયાર્ ત્યારે તેઓએ ઈ ુને
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કેવી ર તે ઓળ ો તે વષે પણ વાત કર .
શષ્યોને ઈ ુના દશર્ન
(માથ્થી 28:16-20; માક 16:14-18; યોહાન 20:19-23;

પ્રે રતોનાં કૃત્યો 1:6-8)
36 ારે તે બે માણસો આ વાત કહેતા હતા, ઈ ુ પોતે

શષ્યોના સ ૂહમાં ઊભો ર ો. ઈ ુએ ક ું કે, “તમને શાં ત
થાઓ.”

37 શષ્યો આ યર્ પામ્યા. તેઓ ગભરાઇ ગયા. તેઓએ
વચા ુ કે તેઓ ૂત જોઈ ર ા હતા. 38 પણ ઈ ુએ ક ું કે,
“તમે કેમ ગભરાઓ છો? તમે જે જુઓ છો તેમાં શંકા શા માટે
કરો છો? 39 મારા હાથો અને પગો તરફ જુઓ. તે ખરેખર હુ
જ છુ! મને સ્પશર્ કરો. તમે જોઈ શકશો કે માર પાસે જીવંત
શર ર છે; ૂતને આના જે ું શર ર હો ું નથી.”

40 ઈ ુએ તેઓને આમ ક ા પછ તેણે તેઓને તેના હાથોના
અને પગોના ઘા બતા ાં. 41 શષ્યો આનંદથી આ યર્માં પડ
ગયા હતા. ઈ ુ જીવતો હતો તે જોઈને તેઓ ૂબ ૂબ પ્રસ
થયા. હજુ તેઓએ જે જો ું તે માનવા તેઓ તૈયાર નહોતા.
ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “અહ તમાર પાસે કઈ ખાવા ું છે?”
42 તેઓએ તેને એક રાંધેલી માછલીનો ટુકડો આપ્યો. 43 ારે
શષ્યો જોતા હતા ત્યારે ઈ ુએ માછલી લીધી અને તે ખાધી.
44 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “યાદ કરો ારે હુ તમાર સાથે

હતો ત્યારે મેં એ વાતો તમને કહ હતી કે ૂસાના નયમશા માં
તથા પ્રબોધકોનાં ુસ્તકોમાં તથા ગીતશા માં મારા સંબંધી જે
લખે ું છે તે બ ું થ ું જોઈએ.”

45 ઈ ુએ ધમર્લેખો શષ્યોને સમજા ા. ઈ ુએ તેના વષે
લખેલી વાતો સમજાવવામાં તેમને મદદ કર . 46 પછ ઈ ુએ
તેઓને ક ું કે, “તે લખે ું છે કે ખ્રસ્તને માર નાખવામાં આવશે
અને ત્રીજા દવસે તે ૃત્ ુમાંથી ઊઠશે. 47-48 તમે આ બ ું
થતા જો ુ-ંતમે સાક્ષી છો. તમારે લોકોને જઇને કહે ું જોઈએ
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કે તેઓના પાપો માફ થઈ શકશ.ે તેઓને કહો કે તેઓએ
પસ્તાવો કરવો જોઈએ અને તેઓનાં પાપો માટે દલગીર થ ું
જોઈએ. જો તેઓ આમ કરશે, તો દેવ તેઓને માફ કરશે.
તમારે યરૂશાલેમથી શરુઆત કરવી જોઈએ અને મારા નામે આ
બાબતનો ઉપદેશ આપવો જોઈએ. આ ુવાતાર્ દુ નયાના બધા
લોકોને કહેવી જોઈએ. 49 ધ્યાનથી સાંભળો! મારા બાપે તમને
જે વચન આપેલ છે તે હુ તમને મોકલીશ. પણ ાં ુધી તમે
આકાશથી પરાક્રમે વે ત થાઓ ત્યાં ુધી તમારે યરૂશાલેમમાં
રહે ું જોઈએ.”

ઈ ુ ું સ્વગાર્રોહણ
(માક 16:19-20; પ્રે રતોનાં કૃત્યો 1:9-11)

50 ઈ ુ તેના શષ્યોને યરૂશાલેમની બહાર લગભગ બેથ નયા
લઈ ગયો. ઈ ુએ તેના હાથ ઊંચા કયાર્ અને તેના શષ્યોને
આશીવાર્દ આપ્યા. 51 ારે ઈ ુ તેઓને આશીવાર્દ આપતો
હતો ત્યારે તેઓથી તે છૂટો પડ્યો અને આકાશમાં લઈ જવામાં
આ ો. 52 શષ્યોએ તે ું ભજન ક ુર્. તેઓ યરૂશાલેમમાં પાછા
ફયાર્. તેઓ ૂબ ૂણર્ આનં દત હતા. 53 તેઓ બધો જ સમય
દેવની સ્ ુ ત કરતાં, મં દરમાં ર ા.
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