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માથ્થીની
લખેલી ુવાતાર્

ઈ ુની વંશાવળ
( ૂક 3:23-38)

1 આ ઈ ુ ખ્રસ્તનો કૌટુ બક ઈ તહાસ છે. તે દાઉદના
પ રવારમાંથી આ ો. અને દાઉદ ઈબ્રા હમના પ રવારમાંથી
આ ો.

2 ઈબ્રા હમ ઈસહાકનો પતા હતો.
ઈસહાક યાકૂબનો પતા હતો.
યાકૂબ યહૂદા અને તેના ભાઈઓનો પતા હતો.
3 યહૂદા પેરેસ અને ઝેરાહનો પતા હતો. (તેઓની મા તામાર
હતી.)

પેરેસ હેસ્રોનનો પતા હતો.
હેસ્રોન આરામનો પતા હતો.
4 આરામ અ મનાદાબનો પતા હતો.
અ મનાદાબ નાહશોનનો પતા હતો.
નાહશોન સલ્મોનનો પતા હતો.
5 સલ્મોન બોઆઝનો પતા હતો. (બોઆઝની માતા રાહાબ
હતી.)

બોઆઝ ઓબેદનો પતા હતો. (ઓબેદની માતા રૂથ હતી.)
ઓબેદ યશાઈનો પતા હતો.
6 યશાઈ દાઉદ રાજાનો પતા હતો.
દાઉદ ુલેમાનનો પતા હતો. ( ુલેમાનની મા પહેલા ઊ રયાની
પત્ની હતી.)

7 ુલેમાન રહાબામનો પતા હતો.
રહાબામ અ બયાનો પતા હતો.
અ બયા આસાનો પતા હતો.
8 આસા યહોશાફાટનો પતા હતો.
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યહોશાફાટ યોરામનો પતા હતો.
યોરામ ઉ ઝયાનો પતા હતો.
9 ઉ ઝયા યોથામનો પતા હતો.
યોથામ આહાઝનો પતા હતો.
આહાઝ હઝ કયાનો પતા હતો.
10 હઝ કયા મનાશ્શાનો પતા હતો.
મનાશ્શા આમોનનો પતા હતો.
આમોન યો શયાનો પતા હતો.
11 યખોન્યા અને તેના ભાઈઓના પતા યો શયા હતો. (યહૂદ
લોકોને ુલામ બનાવવા માટે બા બલ મોકલવામાં આ ાં તે
સમય દરમ્યાન તેનો જન્મ થયો.)

12 બા બલમાં તેઓને લઈ ગયા પછ :
યખોન્યા શલ થયેલનો પતા હતો.
શલ થયેલ ઝરુબ્બાબેલનો પતા હતો.
13 ઝરુબ્બાબેલ અ બહૂદનો પતા હતો.
અ બહૂદ એલ્યાક મનો પતા હતો.
એલ્યાક મ અઝોરનો પતા હતો.
14 અઝોર સાદોકનો પતા હતો.
સાદોક આખીમનો પતા હતો.
આખીમ અ લહૂદનો પતા હતો.
15 અ લહૂદ એલ્યાઝરનો પતા હતો.
એલ્યાઝર મથ્થાનનો પતા હતો.
મથ્થાન યાકૂબનો પતા હતો.
16 યાકૂબ ૂસફનો પતા હતો.
ૂસફ મ રયમનો પ ત હતો.

અને મ રયમ ઈ ુની મા હતી. ઈ ુ ખ્રસ્ત* તર કે ઓળખાવા
લાગ્યો.

17 આમ ઈબ્રા હમથી દાઉદ ુધીની ચૌદ પેઢ થઈ. દાઉદથી
યહૂદ લોકોને બા બલમાં લઈ ગયા ત્યાં ુધીની પણ યૌદ પેઢ

* 1:16: ખ્રસ્ત “અ ભ ષક્ત થએલ” (મસીહ) અથવા દેવનો પસંદ કરેલ.
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થઈ. અને એ લોકોને બા બલમાં લઈ ગયા તે સમયથી ખ્રસ્તના
જન્મ ુધીની યૌદ પેઢ થઈ.

ઈ ુ ખ્રસ્તનો જન્મ
( ૂક 2:1-7)

18 ઈ ુ ખ્રસ્તની મા મ રયમ હતી. ઈ ુના જન્મ વષેની હક કત
આ પ્રમાણે છે. તેની મા મ રયમની સગાઈ ૂસફ સાથે થઈ હતી.
લ પહેલા મ રયમને ખબર પડ કે તે પ વત્ર આત્માથી ગભર્વતી
થઈ છે. 19 મ રયમનો પ ત ૂસફ, ૂબજ ભલો માણસ હતો,
તે જાહેરમાં મ રયમને લ જ્જત કરવા ઈચ્છતો ન હતો તેથી તેણે
છૂટાછેડા આપવા ું ુપ્ત ર તે ન ક ુર્.

20 જયારે તે આ બાબતનો વચાર કરતો હતો ત્યારે તેને પ્ર ુનો
દૂત દેખાયો. દૂતે કહ ું કે, “ ૂસફ દાઉદના દ કરા† ું મ રયમને
તાર પત્ની તર કે સ્વીક રવામાં જરા પણ અચકાઈશ ન હ કારણ
કે તેને જે ગભર્ રહેલો છે તે પ વત્ર આત્માથી‡ છે. 21 તે દ કરાને
જન્મ આપશે અને ું તે ું નામ ઈ ુ§ પાડશે. તેને એ ું નામ
આપજે કારણ કે તે પોતાના લોકોને તેમના પાપોમાંથી ુક્ત કરશે.”

22 આ બ ુ તેને થશે કારણ કે પ્રબોધકો દ્વારા પ્ર ુએ કહે ું
ભ વષ્ય કથન પ ર ૂણર્ થાય. 23 “જુઓ, કુવાર ગભર્વતી થશે,
તેને એક દ કરો જન્મશે અને તે ું નામ ઈમ્મા ુએલ પાડવામાં
આવશ.ે”✡ (ઈમ્મા ુએલ એટલે “દેવ આપણી સાથે છે.”)

24 જયારે ૂસફ જાગ્યો, ત્યારે પ્ર ુના દૂતના આદેશને અ ુસય
અને મ રયમને તેની પત્ની તર કે સ્વીકાર ઘરે તેડ લા ો. 25 પર ુ
મ રયમે દ કરાને જન્મ આપ્યો ત્યાં ુધી ૂસફે તેને જાણી ન હ.
તેણે તે ું નામ ઈ ુ પા ુ.ં
† 1:20: દાઉદના દ કરા દાઉદના કૂળનો ક્ત, ઈસ્રાએલનો ખ્રસ્ત પહેલા 1,000
વષર્ પહેલાનો રાજા. ‡ 1:20: પ વત્ર આત્મા દેવનો આત્મા કહેવાય છે, ખ્રસ્તનો
આત્મા અને સંબોધક વગેરે નામથી પણ ઓળખાય છે. દેવ અને ખ્રસ્ત સાથે
જોડાએલ, તે જગતમાં લોકો મધ્યે દેવ ું કાયર્ કરે છે. § 1:21: ઈ ુ ઈ ુ નામનો
અથર્ “તારણ.” ✡ 1:23: ઉલ્લેખઃ યશા. 7:14



માથ્થી 2:1 iv માથ્થી 2:8

2
જ્ઞાની માણસો ઈ ુની ુલાકાતે

1 ઈ ુનો જન્મ યહૂ દયાના બેથલેહેમ નગરમાં થયો હતો. હેરોદ*
રાજાના સમયમાં તેનો જન્મ થયો હતો. ઈ ુનો જન્મ થયા પછ
ૂવર્ના પ્રદેશમાંથી જ્ઞાની માણસો યરૂશાલેમ આ ા. 2 જ્ઞાની

માણસોએ લોકોને ૂછ ું કે, “નવજાત શ ુ જે યહૂ દઓનો રાજા
છે તે ાં છે? અમે જે તારો જોયો છે તે બતાવે છે કે તેનો
જન્મ થઈ ૂકયો છે. અમે તેનો તારો ૂવર્માં ઊગતો જોયો અને
અમે તે ું ભજન કરવા આ ા છ એ.”

3 યહૂ દઓના આ નવા રાજા વષે હેરોદ રાજાએ સાંભ ુ.ં
આથી તે રાજા ૂબજ બેચેન થયો અને યરૂશાલેમના બધા લોકો
પણ ૂબજ ચતા ુર થઈ ગયા. 4 હેરોદ યહૂ દઓના બધાજ
પ્ર ુખ યાજકો અને શા ીઓની એક સભા બોલાવી, તેઓને
ૂછ ું કે ખ્રસ્તનો જન્મ ાં થવો જોઈએ. 5 તેઓએ ઉ ર

આપ્યો કે. “ ખ્રસ્તનો જન્મ યહૂ દયાના બેથલેહેમ નગરમાં થવો
જોઈએ. પ્રબોધકે ધમર્શા ોમાં આ વષે લ ું છે.

6 ‘ઓ યદૂ દયા દેશના બેથલેહેમ,
યહૂ દયાના નગરોથી કોઈપણ ર તે ું ઉ રતી કક્ષા ું નથી.

તારામાંથી એક રાજા પેદા થશે તે રાજા
માર ઈસ્રાએલની પ્રજાને દોરવણી આપશે.’ ” મીખાહ 5:2

7 પછ હેરોદે ૂવર્માંથી જ્ઞાની માણસોની એક ુપ્ત સભા
બોલાવી. હેરોદ જ્ઞાની માણસો પાસેથી તારો દેખાવાનો ચૉ સ
સમય જાણી લીધો. 8 પછ હેરોદે જ્ઞાની માણસોને બેથલેહેમ
મોકલ્યા. તેણે જ્ઞાની માણસોને કહ ુ કે, “જાઓ અને ૂબજ
કાળજી ૂવર્ક નવા જન્મેલા બાળકને શોધી કાઢો. ારે તમને તે

* 2:1: હેરોદ હેરોદ (મોટો) પહેલો ઈ. ૂવર્ 40 થી ઈ. ૂવર્ 4 નો યહૂ દયાનો
રાજા.
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બાળકનો પ ો મળે તો મને આવીને જાણ કરો. જથેી હુ પણ
તે ું ભજન કરવા જઈ શકુ.”

9 જ્ઞાની માણસોએ રાજાને સાંભ ો અને પછ ચાલી નીક ા.
તેમણે ૂવર્ દશામાં જે તારો જોયો હતો. તે જ તારો તેમણે
કર જોયો અને તેઓ તેને અ ુસયાર્. તારો તેમની આગળ ચાલ્યો
અને આ બાળક ાં હ ુ,ં તે જગ્યાએ તારો થંભ્યો. 10 જ્ઞાની
માણસો તારાને જોઈને ૂબજ ુશ થયા. તેઓના આનંદનો પાર
ના ર ો.

11 જ્ઞાની માણસો ાં બાળક હ ુ,ં તે ઘરે આવી પહોચ્યા.ં
તેઓએ બાળક અને તેની મા મ રયમને જોઈ. તેઓએ નમન ક ુર્.
અને તે બાળક ું ભજન ક ુર્. તે માણસોએ ખજાનાની પટ ઓ
ઉઘાડ અને બાળકને ભેટ આપવા માટે જે સો ું, લોબાન અને
બોળ હતાં તે તેને અપર્ણ કય . 12 પણ દેવે તેમને હેરોદ પાસે
પાછા ન હ જવા સ્વપ્નમાં ચેતવણી આપી. આમ, જ્ઞાની માણસો
તેમના પોતાના દેશમાં બીજા રસ્તે પાછા ગયા.

ઈ ુને લઈને માતા પતા ું મસર જ ું
13 જ્ઞાની માણસોના ગયા પછ , ૂસફને સ્વપ્નમાં પ્ર ુનો દૂત

દેખાયો. દૂતે ક ું કે, “ઊભો થા! બાળક અને તેની માને લઈને
મસરમા નાસી જા. હેરોદ બાળકની તપાસ શરૂ કરશે. તે તેને
માર નાખવા માગે છે. હુ ાં ુધી કહુ કે બ ું સલામત નથી,
ત્યાં ુધી મસરમાં જ રહેજ.ે”

14 તેથી ૂસફ ઊઠયો અને બાળક અને તેની માને પોતાની
સાથે લઈને મસર જવા ચાલી નીક ો. તેઓ રાત્રીના સમયે
ચાલી નીક ા. 15 હેરોદ મરણ પામ્યો ત્યાં ુધી ૂસફ મસરમાં
રોકાયો. પ્ર ુએ પ્રબોધક દ્વારા જણા ું હ ું તે સા ું પડે માટે
આમ બન્ ુ,ં “મેં મારા ુત્રને મસરમાંથી બહાર બોલાવી લીઘો.”✡

હેરોદે બેથલેહેમમાં કરેલી બધા જ બાળકોની હત્યા
✡ 2:15: ઉલ્લેખઃ હો શ 11:1
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16 જયારે હેરોદે જો ું કે જ્ઞાની માણસોએ તેને ૂખર્ બના ો છે
ત્યારે તે ૂબજ ુસ્સે થયો. તેથી તેણે હૂકમ કય કે બેથલેહેમ
અને તેની આસપાસના વસ્તારમાં બધા જ છોકરાઓને માર
નાખો. હેરોદે જ્ઞાની માણસો પાસેથી બાળકના જન્મનો સમય
જાણી લીધો. કે જે (હાલના સમયથી) બે વષર્ પહેલાનો સમય
હતો તેથી તેણે બે વષર્ની ઉંમરના કે તેથી નાના દરેક બાળકને
માર નાખાવનો હુકમ કય . 17 પ્ર ુએ પ્રબોધક ય મયા દ્વારા જે
ભ વષ્યવાણી જણાવીહતી તે પ ર ૂણર્ થઈ:

18 “રામામાં એક અવાજ સંભળાયો.
તે કારમા રૂદનનો અને અત્યંત શોક ુક્ત હતો.

રાહેલ તેના બાળકો માટે રૂદન કર રહ છે;
તે દલાસો મેળવવાનો નકાર કરે છે, કારણ કે તેના બાળકો
મરણ પામ્યા છે.” ય મયા 31:15

ૂસફ અને મ રયમ ું મસરમાંથી ુનરાગમન
19 હેરોદના મરણ પછ , પ્ર ુનો દૂત સ્વપ્નમાં ૂસફ પાસે આ ો.
ારે ૂસફ મસરમાં હતો ત્યારે આમ થ ું હ ુ.ં 20 દૂતે ક ું કે,

“ઊભો થા! બાળક અને તેની માને લઈને ઈસ્રાએલ ચાલ્યો જા.
જે લોકો બાળકને માર નાખવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા તે મરણ
પામ્યા છે.”

21 તેથી ૂસફ બાળક અને તેની માને લઈને ઈસ્રાએલ ગયો.
22 પછ ૂસફે સાભ ું કે હેરોદના મરણ પછ તેનો ુત્ર
આ ખલાઉસ રાજા થયો છે ત્યારે ૂસફને ત્યાં જતાં ડર લાગ્યો
ત્યારે સ્વપ્નમાં ચેતવણી મળ તેથી તે યહૂ દયાને બદલે ગાલીલ
પ્રાંતમાં ગયો. 23 ૂસફ નાસરેથ ગામમાં ગયો. આમ એટલા
માટે થ ુ,ં જથેી પ્રબોધકો ું કહે ુ ૂણ થાય. દેવે ક ું કે ખ્રસ્ત
નાઝાર † કહેવાશે.
† 2:23: નાઝાર નાઝરેથનો વતની, નાઝરેથનો અથર્ “જડ” થાય. યશા. 11:1
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3
બા પ્તસ્મા કરનાર યોહાન ું કાયર્
(માક 1:1-8; ૂક 3:1-9, 15-17; યોહાન 1:19-28)

1 સમયે યોહાન બા પ્તસ્ત આ ો અને તેણે યહૂ દયાના ઉજજડ
પ્રદેશમાં ઉપદેશ આપવા ું શરૂ ક ુર્. 2 યોહાને ક ું કે, “પસ્તાવો
કરો, કારણ આકાશ ું રા ટૂક સમયમાં આવી ર ું છે.”
3 યશાયા પ્રબોધકે જનેા વષે વાત કર છે તે આ યોહાન બા પ્તસ્મા
કરનાર છે. યશાયા પ્રબોધકે ક ું છે:

“એક ક્ત ઉજજડ પ્રદેશમાં પોકાર કરે છે:
‘પ્ર ુ માટે માગર્ તૈયાર કરો;

અને તેના માટેનો માગર્ સીધો કરો.’ ” યશાયા 40:3
4 યોહાનનાં વસ્રો ઊંટના વાળમાંથી બનાવેલાં હતા.ં તેની

કમરે ચામડાનો પટ્ટો. યોહાન તીડ અને જગલી મઘ ખાતો
હતો. 5 યોહાનનો ઉપદેશ સાંભળવા લોકો યરૂશાલેમમથી, યદન
નદ ની આસપાસના સમગ્ર વસ્તારમાંથી તથા યહૂ દયાના તમામ
પ્રદેશોમાંથી આવતા હતા.ં 6 લોકોએ પોતાના પાપની ક ૂલાત કર
અને યોહાને તેઓને યદન નદ માં બા પ્તસ્મા આપ્ ુ.ં

7 ફરોશીઓ* અને સદૂક ઓ† તે ળે તેના દ્વારા બા પ્તસ્મા
પામવા માટે આવતા હતા.ં યોહાને તેમને જોયા ત્યારે તેમને ક ું
કે: “તમે બધા સપ છો! પ્ર ુનો કોપ આવી ર ો છે તેમાંથી
બચવા તમને કોણે ચેતવણી આપી છે? 8 તમે તમારા આચરણથી
બતાવી આપો કે તમે ખરેખર પસ્તાવો કય છે. 9 તમે એમ ન
માનતા કે ‘ઈબ્રા હમ અમારો પતા છે’ તેથી અમે ઉગર જઈ ુ.ં
દેવ આ પથ્થરોમાંથી પણ ઈબ્રા હમ માટે સંતાનો પેદા કર શકે
છે. 10 અત્યારે પણ કુહાડ ૃક્ષોના ૂળ પાસે તૈયાર જ પડ

* 3:7: ફરોશીઓ એક યહૂ દ ધા મક સ ૂહ જે બીજા યહૂ દ નયમો અને
ર ત-ર વાજો ું મકકમતાથી પાલન કરવાનો દાવો કરે છે. † 3:7: સદૂક ઓ એક
ુ યહૂ દ ધા મક સ ૂહ જે જૂના કરારનાં પહેલા પાંચ ુસ્તકોનો જ સ્વીકાર કરે છે.

તેઓ માને છે કે લોકો ૃત્ ુમાંથી પાછા સજીવન થતા નથી.
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છે. દરેક ૃક્ષ‡ જે સારા ફળ આપ ું નથી તેને કાપી નાંખશે, અને
અ માં ફેંક દેશે.

11 “તમે તમારા હૃદય અને જીવન બદલ્યાં છે એમ દશાર્વવા
માટે હુ તમને પાણીથી બા પ્તસ્મા આ ું છુ. પણ હવે મારા
પછ જે માણસ આવી ર ો છે, તે મારા કરતાં પણ મહાન છે
જનેાં પગરખાં ઉપાડવા જટેલી પણ હુ યોગ્યતા ધરાવતો નથી. તે
તમને પ વત્ર આત્માથી અને અ જ્ઞથી બા પ્તસ્મા આપશ.ે 12 તેના
હાથમાં ૂપડુ છે જનેા વડે અનાજને છોતરામાંથી જુદૂ પાડશે§
અને સાફ કરેલ સારા અનાજના દાણાને પોતાના કોઠારમાં ભરશે
અને છોતરાંને એવા અ માં બાળ નાખશે જે કદ યે હોલવાશે
ન હ.”

ઈ ુ ું યોહાન દ્વારા બા પ્તસ્મા
(માક 1:9-11; ૂક 3:21-22)

13 તે સમયે ઈ ુ ગાલીલથી યદન નદ એ આ ો. ઈ ુ યોહાન
પાસે આ ો અને યોહાન દ્વારા બા પ્તસ્મા** લેવાની પોતાની
ઈચ્છા પ્રગટ કર . 14 પર ુ યોહાન તેને રોકવાનો પ્રયત્ન કરતો
હતો. યોહાને ક ું કે, “તારા થક બા પ્તસ્મા પામવાની જરૂર યાત
વાળો તો હુ છુ! ું માર પાસે મારા થક બા પ્તસ્મા પામવા શા
માટે આ ો છે?”

15 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “અત્યારે આમ જ થવા દે. દેવને
જનેી જરૂર છે તે બ ું જ કર ું એ આપણા માટે સારુ છે.”
જથેી યોહાન ઈ ુને બા પ્તસ્મા આપવા ક ૂલ થયો.

16 બા પ્તસ્મા પામ્યા પછ ઈ ુ સીધે સીધો જ પાણીમાંથી
બહાર આ ો. પછ તે વખતે આકાશ ઊઘડા ું અને તેણે દેવના
આત્માને ક ૂતરની જમે નીચે આવતો અને પોતાની ઉપર ઊતરતો
‡ 3:10: ૃક્ષ જે લોકો ઈ ુનો સ્વીકાર કરતા નથી તે લોકો, તેઓ કાપી નંખાનારા

ૃક્ષો જવેા છે. § 3:12: અનાજને � જુદુ પાડશે યોહાન સમજાવે છે કે ઈ ુ

સારા લોકોને દુ લોકોથી જુદા પાડશ.ે ** 3:13: બા પ્તસ્મા આ ગ્રીક શ છે.
તેનો અથર્ પાણીમાં ડૂબક મરાવી તરત બહાર નીકળ ુ,ં ઝબોળ ું, અથવા દટા ું નેવો
થાય છ
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જોયો. 17 અને આકાશવાણી થઈ, “આ મારો ુત્ર છે અને હુ
તેને ચાહુ છુ. અને તેનાથી હુ ૂબજ પ્રસ છુ.”

4
ઈ ુ ું પર ક્ષણ
(માક 1:12-13; ૂક 4:1-13)

1 પછ શેતાન દ્વારા ઈ ુ ું પર ક્ષણ થાય તે માટે આત્મા તેને
ઉજજડ પ્રદેશમાં લઈ ગયો. 2 ઈ ુએ ચાળ સ દવસ અને રાત
કાંઈ જ ખા ુ ન હ. આ પછ તે ૂબ જ ૂ ો થયો. 3 ઈ ુ
પાસે લલચાવનાર શેતાન આ ો અને ક ુ કે, “જો ું દેવનો
દ કરો હોય, તો આ પથ્થરોને કહે કે, તેઓ રોટલી થઈ જાય.”

4 ઈ ુએ તેને ઉ રમાં ક ું કે, “ધમર્શા મા* લ ું છે કે,

‘માણસ ફક્ત રોટલીથી ન હ પર ુ
દેવના ુખમાંથી આવતા પ્રત્યેક વચનથી જીવન પામે છે.’ ”

ુન નયમ 8:3

5 પછ શેતાન ઈ ુને પ વત્ર શહેર યરૂશાલેમમાં લઈ ગયો અને
ઈ ુને મં દરના સૌથી ઊચા ળે બેસાડે છે. 6 પછ શેતાને ક ું
કે, “જો ું દેવનો દ કરો હોય તો કૂદકો માર. શા માટે? કારણ
કે શા માં લ ું છે કે,

‘દે પોતાના દૂતોને આજ્ઞા કરશે,
અને તેમના હાથમાં તને ઝ લી લેશે,

જથેી તારા પગ ખડક પર અથડાશે ન હ.’ ” ગીતશા
91:11-12

7 ઈ ુએ તેને ઉ ર આપ્યો, “એના વષે પણ શા મા ક ું
છે કે,
* 4:4: ધમર્શા પ વત્ર લખાણ – જૂનો કરાર.
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‘પ્ર ુ તારા દેવની પર ક્ષણ ું ન કર.’ ” ુન નયમ 6:16

8 પછ શેતાન ઈ ુને ૂબ ઊંચા પવર્ત ઉપર લઈ ગયો અને
અને ત્યાં તેને વ ના બધાંજ રા ો અને તેમાં આવેલ બધીજ
ભ તા ું દશર્ન કરા ુ.ં 9 તેણે ક ુ, “જો ું પગે પડ ને મારુ
ભજન કર શ, તો હુ આ બધી જ વસ્ ુઓ તને આપીશ.”

10 ઈ ુએ શેતાનને ક ુ, “શેતાન! ચાલ્યો જા, ધમર્શા માં
લ ું છે કે,

‘પ્ર ુ ું તારા દેવ ું જ ભજન કર.
ફક્ત તેની જ સેવા કર!’ ” ુન નયમ 6:13

11 પછ શેતાન ઈ ુને છોડ ચાલ્યો ગયો, ત્યાર પછ કેટલાએક
દૂતો આવી તેને મદદ કરવા લાગ્યા.

ગાલીલમાં ઈ ુનાં સેવા કાય
(માક 1:14-15; ૂક 4:14-15)

12 ઈ ુએ સાંભ ું કે યોહાનને જલેમાં ૂય છે. તેથી તે
ગાલીલ પાછો ગયો. 13 તે નાઝરેથ ન રોકાતાં ઝ ુલોન અને
નફતાલીની નજીકના પ્રદેશમાં ગાલીલ સરોવર પાસે કફર-નહૂમમાં
જઈને ર ો. 14 યશાયા પ્રબોધકે† જે ક ું હ ું તે સા ું ુરવાર
કરવા માટે ઈ ુએ આમ ક ુર્:

15 “ઝ ુલોનના પ્રદેશમાં, અને નફતાલીન પ્રદેશમાં,
સ ુદ્ર તરફના રસ્તે ગાલીલમા,ં
યદન નદ પાસેના, ાં વદેશીઓ રહે છે.

16 જઓે અંધકારમાં જીવતા હતા.ં
પણ તેઓએ ઝળહળતો પ્રકાશ જોયો;

તે પ્રકાશ જે લોકો કબર જવેી અંધકારમય ધરતી
† 4:14: પ્રબોધક દેવને માટે બોલનાર ક્ત. કેટલીક વખત ભ વષ્યમાં ું થનાર
છે તે બાબતો પણ પ્રબોધક કહેતો.
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પર જીવે છે તેમના માટે આ ો છે.” યશાયા 9:1-2
17 ત્યારથી ઈ ુએ ઉપદેશ આપવો શરૂ કય , તેણે ક ું કે,

“પસ્તાવો કરો, કારણ આકાશ ું રા આવી ર ું છે.”
ઈ ુ દ્વારા કેટલાક પ્રે રતોની પસંદગી
(માક 1:16-20; ૂક 5:1-11)

18 ઈ ુ ગાલીલ સરોવર પાસેથી પસાર થતો હતો ત્યારે તેણે બે
ભાઈઓ સમોન (જે પતર કહેવાતો) અને તેનો ભાઈ આ ન્દ્રયાને
જોયા. તેઓ જાળથી માછલા પકડતા હતા.ં તેઓ માછ માર
હતા. 19 ઈ ુએ ક ું, “ચાલો માર પાછળ આવો. હુ તમને જુદ
જાતના માછ માર બનાવીશ. તમારે માછલીઓ ન હ પણ લોકોને
ભેગા કરવા ું કાયર્ કરવા ું છે.” 20 તે બંને ભાઈઓ તેમની જાળો
પડતી ૂક ને ઈ ુની પાછળ ગયા.ં

21 ઈ ુએ ગાલીલ સરોવર પાસે યાત્રા ચા ુ રાખી. તેણે
ઝબદ ના બે ુત્રો યાકૂબ અને યોહાનને જોયા. તેઓ તેમના પતા
ઝબદ ની સાથે હોડ માં બેસી માછલાં પકડવાની જાળો તૈયાર કરતાં
હતા ત્યારે તેણે બીજા બે ભાઈઓને ક ું કે, માર સાથે ચાલો.
22 બંને ભાઈઓ હોડ અને તેમના પતાને પડતા ૂક ઈ ુની
પાછળ ગયા.

ઈ ુ બોધ કરે છે અને લોકોને સાજા કરે છે
( ૂક 6:17-19)

23 ઈ ુ ગાલીલનો બધોજ પ્રદેશ ફય અને લોકોને
સભા ાનોમાં‡ ઉપદેશ આપ્યો અને આકાશના રા વષેની
ુવાતાર્નો બોધ આપ્યો. તેણે લોકોનાં બધાંજ રોગો અને

બીમાર ઓ દૂર કયાર્. 24 ઈ ુ વષેના આ સમાચાર આખા
સ રયામાં ફેલાઈ ગયા, આથી જઓે પીડાતા હતા અને
ૂતવળગેલાઓન,ે તથા જઓે વાઈ અને લકવાથી પીડાતા હતા

તેઓને તેની પાસે લાવવામાં આ ાં; અને ઈ ુએ તે બધાને સાજા

‡ 4:23: સભા ાનોમાં યહૂ દઓ ું પ્રાથર્ના માટે એકઠા મળવા ું ળ જયાં જાહેર
સભાઓ અને પ વત્રશા ના અભ્યાસ માટે પણ મળતા.
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કયાર્. 25 આથી ગાલીલથી તથા દશનગરથી§ તથા યરૂશાલેમથી
તથા યહૂ દયાથી અને યદન નદ પારનો મોટો લોકસ ુદાય તેની
પાછળ ગયો.

5
ઈ ુ લોકોને શક્ષણ આપે છે
( ૂક 6:20-23)

1 ઈ ુએ ત્યાં ઘણા લોકોને જોયા. તેથી તે ટેકર ના ઊચા
ભાગ ઉપર જઈ બેસી ગયો, ત્યાં તેની પાસે તેના શષ્યો આ ાં.
2 ઈ ુએ લોકોને ઉપદેશ આપતા આ પ્રમાણે ક ું:

3 “જઓે જાણે છે કે તેઓને આધ્યા ત્મક બાબતોની જરૂ રયાતો
છે તેઓને ધન્ય છે.

કારણ કે આકાશ ું રા તેમના માટે છે.
4 જઓે શોક કર ર ા છે તેઓને ધન્ય છે.

કારણ કે તેઓને દેવ દલાસો આપશે.
5 જઓે નમ્ર છે તેઓને પણ ધન્ય છે.

કેમ કે તેઓ ૃથ્વી ું વતન* પામશે.
6 બીજી કોઈપણ બાબત કરતાં જે યોગ્ય છે તે કરવાની જઓેની

વ ુ ઈચ્છા છે,
તેઓને ધન્ય છે. કેમ કે તેઓની ઈચ્છા દેવ ૂણર્ કરશે અને
તેમને સંતોષ આપશ.ે

7 જઓે દયા ુ છે તેઓને ધન્ય છે.
કેમ કે તેઓના પ્રત્યે દયા દશાર્વવામાં આવશ.ે

8 જઓેના વચારો ુદ્ધ છે તેઓને પણ ધન્ય છે.
કારણ કે તેઓને દેવના દશર્ન થશ.ે

9 જઓે શાં ત માટે કાયર્ કરે છે તેઓને પણ ધન્ય છે.
કારણ કે તેઓ દેવના દ કરાં કહેવાશે.

§ 4:25: દશનગર ગ્રીકમાં “દેકાપોલીસ.” ગાલીલ સ ુદ્રની ૂવર્માં આ પ્રદેશ આવેલો

છે. એક સમયે ત્યાં દસ ુ નગરો હતાં. * 5:5: ૃથ્વી ું વતન ગી. શા.
37:11.
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10 સત્કમ કરવાને લીધે જઓેના ઉપર જુલ્મ ુજારવામાં આવેલો
છે તેઓને ધન્ય છે.

કેમ કે આકાશ ું રા તેઓ ું છે.

11 “તમે મારા શષ્યો છો માટે લોકો તમારા વષે ખરાબ બોલ,ે
તમાર ઉપર જુલ્મ ુજારે કે તમારા વરૂદ્દ જુઠ્ઠાણું લાવે તો પણ
તમને ધન્ય છે. 12 ૂબજ પ્રસ રહો અને આનંદમાં રહો કારણ
આકાશમાં તમને ૂબજ મોટો બદલો મળશે. યાદ રાખજો કે
તમાર અગાઉના પ્રબોધકો ઉપર જુલ્મ ુજારાયો હતો.

તમે મીઠા સમાન છો અને પ્રકાશ સમાન છો
(માક 9:50; ૂક 14:34-35)

13 “તમે જગત ું મીઠુ છો. પર ુ મીઠુ જો એનો સ્વાદ ત્યજી
દેશે તો પછ તે ફર થી ખારાશવા ું ન હ જ થઈ શકે. જો મીઠુ
તેનો સ્વાદ ુમાવી દેશે તો તે નકા ું છે એમ સમજીને તેને ફેંક
દેવાશે અને લોકો તેને પગ તળે છુદ નાખશે.

14 “તમે સ્વયં પ્રકાશ છો, જે આખા જગતને પ્રકા શત કરે
છે. પવર્ત ઉપર બાંધેલ નગરને છુપાવી શકા ું નથી, તેને દરેક
જણ જોઈ શકે છે. 15 અને લોકો દ વો સળગાવીને પછ તેને
વાટકા નીચે ૂકતા નથી, પણ તેઓ તેને દ વી પર ૂકે છે પછ
તે દ વો ઘરમાં જે બધા લોકો રહે છે તેમને પ્રકાશ આપે છે.
16 તે ર તે તમારે પણ બીજા લોકોને પ્રકાશ આપવો જોઈએ.
જથેી તેઓ તમાર રૂડ કરણીઓ જોઈને લોકો તમારા આકાશમાં
બાપની સ્ ુ ત કરે.

ઈ ુ અને જૂ ું નયમશા
17 “એ ું ના માનશો કે હુ ૂસાના નમયશા નો કે પ્રબોધકોના

ઉપદેશોનો નાશ કરવા આ ો છુ. હુ તેના ઉપદેશોનો નાશ કરવા
માટે ન હ પર ુ તેનો ૂરો અથર્ સમજાવવા આ ો છુ. 18 હુ તમને
સત્ય કહુ છુ કે ાં ુધી આકાશ તથા ૃથ્વી જતાં રહે ત્યાં
ુધી ક ું જ અદ્રશ્ય થઈ શકશે ન હ, આ ું બનશે ન હ ( વનાશ
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સજાશ ન હ) ત્યાં ુધી નમયશા માંથી એક કાનો અથવા એક
માત્રા જતો રહેશે ન હ.

19 “મ ુષ્યે નયમની દરેક આજ્ઞાઓ ું પાલન કર ું જોઈએ
પછ ભલે તે આજ્ઞાની કોઈ અગત્યતા ન જણાય. મ ુષ્ય જો
આજ્ઞાઓ ું પાલન કરવાની ના પાડશે અને બીજાઓને તેમ કરવા
શીખવશે તો આકાશના રા માં તે મ ુષ્ય બીન મહત્વનો ગણાશ.ે
જઓે નયમ અને નયમશા ું પાલન કરશે તેમજ બીજા લોકોને
તે ું પાલન કરવા જણાવશે, તેઓ આકાશના રા માં મહાન હશ.ે
20 હુ તમને જણા ું છુ કે તમારે શા ીઓ અને ફરોશીઓ કરતાં
દેવને જનેી જરૂર છે તે માટે કઈક વ ુ સારુ કરનારા થ ું જોઈએ
ન હ તો તમે આકાશના રા માં દાખલ પણ થઈ શકશો ન હ.

ઈ ુ ક્રોધ વષે શક્ષણ આપે છે
21 “તમે સાંભ ુ હશે કે ઘણાં વષ પહેલાં આપણા લોકોને

એ ું કહેવામાં આ ું છે કે ‘કોઈપણ મ ુષ્યની હત્યા ન કરે,✡
જે મ ુષ્યની હત્યા કરે છે તેનો ન્યાય થશે અને તે અપરાધી
ઠરવાના જોખમમાં પડશે.’ 22 પણ હુ તમને કહુ છુ કે, બીજા
ઉપર ક્રોધીત ના થાવ, દરેક તમારો ભાઈ છે. જો તમે બીજા
કોઈ ઉપર ક્રોધ કરશો તો તમારો ન્યાય ન્યાયસભામાં થશ.ે બીજી
કોઈ ક્ત સાથે બીજા માટે ખરાબ બોલશે તો તમારો યહૂદ ના
દરબારમાં ન્યાય થશે. જો તમે બીજાને ૂખર્ કહેશો તો તમારે
નરકની આગના ભયમાં ૂકા ું પડશ.ે

23 “તમે અપર્ણવેદ ઉપર દેવને અપર્ણ આપો ત્યારે બીજા
લોકોનો વચાર કરો, અને જો તને યાદ આવે કે તારા ભાઈને
તાર વરૂદ્ધ કોઈ ફ રયાદ છે. 24 તો તારુ અપર્ણ વેદ આગળ
રહેવા દે, અને પહેલા જઈને તેની સાથે સમાધાન કર લે. અને
પછ આવીને તારુ અપર્ણ ચઢાવ.

25 “તારો દશુ્મન તને ન્યાયસભામાં લઈ જાય તો ત્વર ત તેની
સાથે મત્રતા કર, આ તારે ન્યાયસભામાં જતાં પહેલા કર ું અને

✡ 5:21: ઉલ્લેખઃ ન. 20:13; ુન. 5:17
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જો ું તેનો મત્ર ન હ થઈ શકે તો તે તને ન્યાયસભામાં ઘસડ
જશે. અને ન્યાયાધીશ કદાચ તને અ ધકાર ને ુપ્રત કરશે અને તને
જલેમાં નાખવામાં આવશ.ે 26 હુ તને સત્ય કહુ છુ. ાં ુધી
તમે તમારુ દે ું ૂરે ૂરુ ૂકવશો ન હ ત્યાં ુધી તમે જલેમાંથી
છૂટ શકશો ન હ.

ઈ ુ ભચારના પાપ વષે શક્ષણ આપે છે
27 “તમે સાંભ ું છે કે એમ કહેવામાં આ ું હ ું: ‘ ભચાર ું

પાપ કર ું ન હ.’✡ 28 પર ુ હુ તમને જણા ું છુ કે જો તમે કોઈ
ીને પામવાની ઈચ્છાથી તેના તરફ નજર કરો તો તમે તમારા

મનથી તેની સાથે ભચાર કય છે. 29 જો તમાર જમણી આંખ
તમને પાપ કરવા પ્રેરે તો તેને કાઢ ને ફેંક દો. તમારુ આ ું શર ર
નરકમાં ધકેલાય તેના કરતાં તમારા શર રનો એક ભાગ ુમાવવો
તે વ ુ હતાવહ છે. 30 જો તમારો જમણો હાથ તમને પાપ
કરવા પ્રેરે તો તેને કાપીને ફેંક દો. આ ુ શર ર નરકમાં ધકેલાય
તેના કરતાં તમારા શર રનો એક ભાગ ુમાવવો તે તમારા માટે
વ ુ હતાવહ છે.

ઈ ુ છૂટા છેડા વષે શક્ષણ આપે છે
(માથ્થી 19:9; માક 10:11-12; ૂક 16:18)

31 “એમ પણ કહેવામાં આ ું હ ુ,ં ‘જે માણસ તેની પત્નીને
છૂટા છેડા આપે તેણે તેને છૂટા છેડા ું લે ખત નવેદન આપ ું
જોઈએ.’ 32 પર ુ હુ તમને કહુ છુ કે જે માણસ તેની પત્નીને
છૂટા છેડા આપે છે તે તેને ભચાર ું પાપ કરવા પ્રેરે છે. ુરુષને
માટે તેની પત્નીને છૂટા છેડા આપવા માટે ું એક માત્ર કારણ એ છે
કે તેને બીજા કોઈ ુરુષ સાથે ભચાર કય હોય. અને એવી
છૂટા છેડા વાળ ીને પરણનાર કોઈપણ માણસ ભચાર ું
પાપ કરે છે.

ઈ ુ સમ વષે શક્ષણ આપે છે
✡ 5:27: ઉલ્લેખઃ ન. 20:14; ુન. 5:18
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33 “તમે સાંભ ું કે આપણા ૂવર્જોને એ પણ કહેવામાં આ ું
હ ું કે, ‘તમે પ્ર ુના નામે લીધેલા સમનો ભંગ કરશો ન હ.† પ્ર ુને
જે વચન આપ્ ું છે તે હમેશા અવશ્ય પાળો.’ 34 પણ હુ તમને
કહુ છુ કે, કદ સમ ન ખાઓ, કદ આકાશના નામે સમ ના
ખાઓ કારણ કે આકાશ તો દેવ ું રા ાસન છે. 35 ૃથ્વીના નામે
કદ સમ ખાઓ ન હ કારણ કે ૃથ્વી દેવ ું પાયાસન છે. અને
યરૂશાલેમના નામે પણ સમ ન ખાઓ કારણ એ મહાન રાજા ું
શહેર છે. 36 તમારા માથાના પણ સમ ન ખાઓ. તમે માથાના
એક પણ વાળને સફેદ કે કાળો કર શકશો ન હ. 37 ફક્ત ‘હા’
કે ‘ના’ કહો એટ ું ૂર ું છે. તમે તેમાં જે કઈ ઉમેરશો તો તે
ૂંડાથી આવે ું છે.
ઈ ુ વેર વષે શક્ષણ આપે છે
( ૂક 6:29-30)

38 “તમે સાંભ ું કે એમ કહેવા ુ હ ,ુ ‘આંખ ને બદલે આંખ
અને દાંત ને બદલે દાંત.’✡ 39 પર ુ હુ તમને કહુ છુ કે દુ

ક્તનો પ્ર તકાર ન કરો. જો તમને કોઈ જમણા ગાલ પર
તમાચો મારે, તો તમારે બીજો ગાલ દરવો. 40 જો તમારુ ખમીસ
લઈ લેવા માટેનો દાવો કર ને તમને કોઈ ન્યાયસભામાં લઈ જવા
ઈચ્છે તો તમારો કોટ પણ તેને આપી દો. 41 જો કોઈ સૈ નક
તમને તેની સાથે એક માઈલ ચાલવા બળજબર કરે તો તમે તેની
સાથે બે માઈલ ચાલો. 42 જો કોઈ તમાર પાસે કઈક માગે તો
તેને અવશ્ય આપો, તમાર પાસે કોઈ ઉછ ું માંગવા આવ તો
ના પાડશો ન હ.

બધાને પ્રેમ કરો
( ૂક 6:27-28; 32-36)

43 “તમે સાંભ ું કે એમ કહેવા ું હ ું કે, ‘ ું તારા પડોશીને
પ્રેમ કર અને દશુ્મનને ધ ાર.’✡ 44 પણ હુ તમને કહુ છુ કે
તમારા દશુ્મનોને પ્રેમ કરો અને જઓે તમારા ઉપર જુલ્મ કરે
† 5:33: ✡ 5:38: ઉલ્લેખઃ ન. 21:24; લ.ે 24:20 ✡ 5:43: ઉલ્લેખઃ
લ.ે 19:18
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છે તેમના માટે પ્રાથર્ના કરો. 45 જો તમે આ પ્રમાણે કરશો તો
તમે આકાશમાં રહેલા તમારા પતાના સાચા દ કરા ગણાશો અને
તમારા પતા, ૂયર્નો પ્રકાશ ભલા અને ૂંડા લોકો માટે મોકલે
છે. વરસાદ પણ ભ ૂં કરનાર અને ૂંડુ કરનાર માટે મોકલે છે.
46 જે તમને પ્રેમ કરે છે તેમને તમે પ્રેમ કરશો તો તમને કોઈક
બદલો મળશ.ે દાણીએ પણ આમ જ કરે છે. 47 જો તમે
તમારા મત્રો પ્રત્યે સારા હશો તો તમે બીજા કરતા સારા ન હ
ગણાવ, જે લોકો દેવ વનાના છે તે પણ તેમના મત્રો માટે સારા
છે. 48 એટલે આકાશમાં રહેલા તમારા પતા જટેલા પ ર ૂણર્ છે
તેટલા તમારે પણ પ ર ૂણર્ થ ુ જોઈએ.

6
ઈ ુ દાન વષે શક્ષણ આપે છે

1 “સાવધાન રહો! તમે કોઈપણ સ કાય કરો તો તે લોકોની
સમક્ષ કરશો ન હ. લોકો તમને સારા કાય કરતાં જુએ તે ર તે
ના કરો. એમ કરશો તો આકાશના પતા તરફથી તમને કોઈ જ
બદલો મળશે ન હ.

2 “ ારે તમે ગર બોને આપો તો તેની જાહેરાત કરશો ન હ.
દભી લોકો દાન આપતાં પહેલાં તેનાં બણગાં કે છે અને લોકો
તેમને આપતા જુએ એ ર તે જાહેરમાં ધમર્ ાનો અને શેર ઓમાં
આપે છે. કારણ બીજા લોકો તેમને માન આપે તે ું તેઓ ઈચ્છે
છે. હુ તમને સત્ય કહુ છુ તેમને જે બદલો મ ો છે તે એટલો
જ છે. 3 જથેી ારે તમે ગર બોને આપો તો ખાનગીમાં આપો,
તમે ું કરો છો તેની કોઈને જાણ પણ થવા દેશો ન હ. 4 તમારુ
દાન ુપ્ત હો ું જોઈએ. તમે જે કાંઈ ુપ્ત ર તે કરો છો તે
તમારો પતા કે જે ુપ્ત ર તે જે કાંઈ થાય છે તે જોઈ શકે છે.
તે તમને બદલો આપશ.ે

ઈ ુ પ્રાથર્ના વષે શક્ષણ આપે છે
( ૂક 11:2-4)

5 “ ારે તમે પ્રાથર્ના કરો, ત્યારે દભી લોકોની જમે ના કરો.
દભી લોકો સભા ાનોએ શેર ઓના ૂણા પાસે ઉભા રહ મોટા
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અવાજથી પ્રાથર્ના કરે છે. જથેી લોકો તેમને જોઈ શકે. હુ
તમને સત્ય કહુ છુ કે તેમને તેનો ૂરો બદલો મળ ગયો છે.
6 ારે તમે પ્રાથર્ના કરો ત્યારે તમારા ઓરડામાં જાઓ અને
તમારા ઓરડાના બારણાં બંધ કરો. પછ તમારા પતાને પ્રાથર્ના
કરો. તમારો પતા ુપ્ત ર તે કરવામાં આવેલાં કામ જોઈ શકે
છે. અને તે તેનો તમને બદલો આપે છે.

7 “અને ારે તમે પ્રાથર્ના કરો, ત્યારે અધમ ઓની જમે પ્રાથર્ના
ના કરો, તેઓ માને છે કે દેવની પાસે ઘણી વાતો કરવાથી દેવ
ચો સ કાંઈક તો સાંભળશે જ. 8 તમે એવા લોકો જવેા ન
બનો, તમે તેની પાસે માંગણી કરો તે પહેલા તમરા પતા જાણે
છે કે તમારે શાની જરૂર છે. 9 તેથી ારે તમે પ્રાથર્ના કરો ત્યારે
તમારે આ પ્રમાણે પ્રાથર્ના કરવી જોઈએ:

‘ઓ આકાશમાંના અમારા પતા,
અમે પ્રાથર્ના કર એ કે તારુ નામ હમેશા પ વત્ર રહે ું જોઈએ.

10 તારુ રા આવે અને ું ઈચ્છે છે તેવી બાબતો જે ર તે
આકાશમાં બને

છે તે ર તે ૃથ્વી ઉપર બને તે માટે અમે પ્રાથર્ના કર એ
છ એ.

11 અમને અમાર રોજની જરૂ રયાત પ્રમાણે અ આપ.
12 જે ર તે અમે અમારુ ખરાબ કરનારને માફ આપી છે,

તે ર તે ું પણ અમે કરેલા પાપોની માફ આપ.
13 અને અમને લાલચમાં પડવા દઈશ ન હ;

પર ુ શેતાનથી અમને બચાવ.*

14 હા, જો ું બીજાઓનાં દષુ્કમ માફ કરશે, તો આકાશનો
પતા તારાં પણ દષુ્કમ માફ કરશે. 15 પર ુ જો ું તારુ ખરાબ
કરનારને માફ ન હ કરે તો આકાશનો પતા તને પણ માફ ન હ
કરે.
* 6:13: કેટલીક ગ્રીક નકલોમાં આ ભાગ જોડલેો છે: “કેમ કે રોજય તથા પરાકમ
તથા મ હમા સવર્કાળ ુધી તારાં છે. આમીન.”
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ઈ ુ ઉપવાસ વષે શક્ષણ આપે છે
16 “ ારે તમે ઊપવાસ કરો, ત્યારે તમાર જાતને ઉદાસ

દેખાડશો ન હ, દભીઓ એમ કરે છે. તેઓ તેમના ચહેરા વ ચત્ર
બનાવી દે છે જથેી લોકોને બતાવી શકે કે તેઓ ઉપવાસ કર
ા છે. હુ તમને સત્ય કહુ છુ કે તે દભી લોકોને તેનો બદલો
ૂરે ૂરો મળ ગયો છે. 17 ારે ું ઉપવાસ કરે ત્યારે, તારા

માથા પર તેલ ચોપડ અને તારુ મોં ધોઈ નાખ. 18 ત્યારે લોકોને
ના જણાવો કે તમે ઉપવાસ કયાર્ છે, તમારા પતા જનેે તમે જોઈ
શક્તા નથી તે બ ુંજ જુએ છે. તમે ુપ્ત ર તે જે કઈ કરો છો
તે તમારા આકાશમાંના પતા જુએ છે. અને તે તમને તેનો બદલો
જરૂરથી આપશે.

ધન કરતાં દેવ ું વ ુ મહત્વ
( ૂક 12:33-34; 11:34-36; 16:13)

19 “તમારા માટે અહ ૃથ્વી ખજાનાનો સંગ્રહ ન કરો કારણ
કે ૃથ્વી પર ક ડા તથા કાટ ખજાનાનો નાશ કરે છે. ચોર ખાતર
પાડ ને ચોર જાય છે. 20 આકાશમાં ખજાનાઓને સંગ્રહ કરો,
આકાશમાં તમારા ખજાનાઓને નાશ ઉધઈ કે કાટ કર શકશે ન હ
કે તેને ચોર ચોર જશે ન હ. 21 ાં તમારુ ધન હશે ત્યાં જ
તમારુ ચ રહેશ.ે

22 “આંખ તો શર રનો દ વો છે. જો તાર આંખો સાર હશ,ે
તો તારુ આ ુ શર ર પ્રકાશથી ૂણર્ રહેશે. 23 પણ જો તાર
આંખો ૂુંડ હશે તો તારુ આ ું શર ર અંધકારમય રહેશે. અને
જો તાર પાસેનો એક માત્ર પ્રકાશ હક કતમાં અંધકાર જ હોય
તો અંધકાર કટલો અંધકારમય હશે.

24 “કોઈપણ ક્ત એક સાથે બે ઘણીની સેવા કર શકે ન હ.
તે એકને પ્રેમ કરે તો બીજાને તરસ્કાર કરે અથવા એક ઘણીને
સમ પત બનશે અને બીજાને અ ુસરવાની ના પાડશે. તમે એક
સાથે ધન અને દેવની સેવા કર શકો ન હ.

પ્રથમ દેવ ું રા
( ૂક 12:22-34)
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25 “તેથી હુ તમને કહુ છુ કે, તમારે જીવવા માટે જરૂર
ખાવાપીવાની ચતા કરશો ન હ અને શર રને ઢાંકવા કપડાંની ચતા
ના કરો. કારણ ખોરાક કરતાં જીવન બધારે અગત્ય ું છે અને
કપડાં કરતાં શર ર વધારે અગત્ય ું છે. 26 તમે પક્ષીઓને જુઓ,
તેઓ બી વાવતાં નથી, ને કાપતાં નથી ને કોઠારોમાં ભરતાં નથી.
અને છતાય તમારો પતા તે પંખીઓ ું ભરણપોષણ કરે છે તમે
તો પક્ષીઓ કરતાં ઘણા જ ૂલ્યવાન છો. 27 એના વષે ચતા
કરવાથી તમારાં આ ુષ્યમાં એકાદ પળનો પણ વધારો ન હ કર
શકો.

28 “અને તમે તમારાં વ ો વષે શા માટે ચતા કરો છો?
ખેતરનાં લોને નહાળો, તેઓ કેવાં ખીલે છે, તેઓ તેના માટે
મહેનત કરતાં નથી કે પોતાને માટે વ ો પણ બનાવતાં નથી.
29 અને છતાં પણ હુ તમને કહુ છુ કે ુલેમાને તેની ૂણર્
ભ તામાં પણ લોમાંના એકાદ લ જવેો ુંદર પોષાક ધારણ
કય ન હતો. 30 જે ઘાસ આજે છે તે આવતીકાલે કરમાઈ જશે,
તો તેને અ માં બાળ દેવામાં આવશે એવા ઘાસની કાળજી દેવ
રાખે છે તો હે માનવી, એ દેવ તાર કાળજી ન હ રાખ?ે તેના
ઉપર આટલો ઓછો વ ાસ રાખશો ન હ.

31 “તેથી તમે ચતા રાખશો ન હ અને કહેશો ન હ, ‘અમે ું
ખાઈ ું?’ ‘અમે ું પી ુ?ં’ અથવા ‘અમે ું પહેર ું?’ 32 જે
લોકો દેવને ઓળખતા નતી તેઓ આ બધી વસ્ ુઓની પાછળ પડે
છે. તમે આની ચતા ના કરો કારણ કે આકાશમાં રહેલાં તમારા
પતાને ખબર છે કે તમારે આ બધાની જરૂર છે. 33 પણ પહેલા
તમે દેવના રા ને તથા તેના ન્યાયીપણાને શોધો, તો તે પણ તમને
આ બધી જ વસ્ ુઓ આપશે. 34 તે માટે આવતીકાલની ચતા ન
કરો. આજની સમસ્યાઓ આજને માટે ૂરતી છે. આવતીકાલ ું
દ:ુખ આવતીકાલ ું છે.

7
ઈ ુ બીજાને દો ષત ન ઠરાવવા વષે શક્ષણ આપે છે
( ૂક 6:37-38; 41-42)
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1 “બીજાઓને દો ષત ન ઠરાવો, અને દેવ તમને દો ષત ઠરાવશે
ન હ. 2 તમે જે ર તે બીજાનો ન્યાય કરશો, તે જ ર તે તમારો
પણ ન્યાય થશે તમે બીજાઓનો ન્યાય કરવા જે માપનો ઉપયોગ
કરો છો, તે જ માપનો ઉપયોગ તમારા ુકાદા માટે થશ.ે

3 “જો તાર આંખમાં ભારો ટયો હોય તે ું જોઈ નથી શકતો
તો તારા ભાઈની આંખમાં ું તણખ ું શા માટે જુએ છે? 4 ું
તારા ભાઈને કેવી ર તે કહ શકે, ‘તાર આંખમાં જે તણખ ું છે
તે મને કાઢવા દે?’ ારે તાર આંખમાં મોટો ભારો ટયો હોય!
5 ઓ ઢોંગી ું પહેલાં તાર આંખમાંનો મોટો ભારો ટયો દૂર કર,
પછ ું સાર ર તે જોઈ શક શ. અને તારા ભાઈની આંખમાંથી
તણખ ું કાઢ શક શ.

6 “જે પ વત્ર છે તે કૂતરાઓની આગળ ના નાંખો અને ૂંડોની
આગળ મોતી ન વેરો. કદાચ તેઓને પગ નીચે કચડ નાંખે અને
તમારા તરફ પાછા ફર તમને ફાડ નાખ.ે

જે જોઈએ છે તેના માટે દેવને પ્રાથર્ના કરો
( ૂક 11:9-13)

7 “દેવ પાસે માંગવા ું ચા ું રાખો, અને દેવ તમને આપશે,
શોધવા ું ચા ું રાખો, અને તમને જડશ.ે ખખડાવવા ું ચા ું રાખો
અને દરવાજો તમારા માટે ઉઘડ જશે. 8 કારણ કે જે માંગે છે
તેને એ જરૂરથી મળે છે, જે શોધતા રહે છે તેમને જરૂરથી પ્રાપ્ત
થાય છે. અને જે ખટખટાવે છે, તેમને માટે દરવાજા અવશ્ય
ઉઘડ જાય છે.

9 “તમારામાંના કોઈ એકને દોકરો છે? જો તારો દ કરો તાર
પાસે રોટલી માંગે તો ું ું તેને પથ્થર આપીશ? ના! 10 જો
તારો દ કરો તાર પાસે માછલી માંગે તો ું તેને સપર્ આપશે?
ના! 11 તમે ૂડા છતાં તમે પોતાના બાળકોને સારો ખોરાક આપી
જાણો છો તો તમારા આકાશમાંના પતાની પાસે માંગશો તો તમને
જરૂર સાર વસ્ ુઓ આપશે.

અગત્યનો નયમ
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12 “તમે બીજા પાસે જવેા વહારની અપેક્ષા રાખતા હોય
એવો જ વહાર તમે તેઓની સાથે રાખો. ૂસાના નયમશા
અને પ્રબોધકોની વાતોનો સારાંશ એ જ છે.

આકાશ અને નરકનો માગર્
( ૂક 13:24)

13 “સાંકડા કરવાજામાંથી દાખલ થાઓ, કારણ કે જે દરવાજો
પહોળો છે અને જે રસ્તો સરળ છે, તે વનાશ તરફ દોરે છે.
ઘણા લોકો તે રસ્તેથી જાય છે. 14 જે દરવાજો સાંકડો છે, અને
જે રસ્તો નાનો છે, તે સાચા જીવન તરફ દોરે છે. ફક્ત થોડા જ
લોકોને તે જડે છે.

મ ુષ્યોનાં કૃત્યોને ઓળખો
( ૂક 6:43-44; 13:25-27)

15 “જૂઠા પ્રબોધકોથી સાવધાન રહો. તેઓ તમાર પાસે
ઘેટાંના વેશમાં આવે છે. પણ તેઓ વરુઓ જવેા ભયંકર હોય
છે. 16 તમે આવા લોકોને તેઓ જે વસ્ ુઓ કરે છે તેનાથી
ઓળખી શકશો. જમે કાંટાળ ઝાડ પરથી દ્રાક્ષ અને કાંટાળ
ઊંટકટાર પરથી અંજીર મળ શક્તા નથી. તેમ ખરાબ લોકો
પાસેથી સાર વસ્ ુની અપેક્ષા રાખી શકો ન હ. 17 તે જ પ્રમાણે
પ્રત્યેક સારુ ૃક્ષ સારાં ફળ આપે છે ને ખરાબ ૃક્ષ નઠારાં ફળ
આપે છે. 18 તે જ પ્રમાણે સારુ ઝાડ નઠારા ફળ આપી શક્ ું
નથી, અને ખરાબજાડ સારા ફળ આપી શક્ ું નથી. 19 જે ૃક્ષ
સારાં ફળ આપી શક્તાં નથી તેને કાપીને અ માં નાંખી દેવામાં
આવે છે. 20 તેથી તમે આવા લોકોને તેઓ કેવાં ફળો આપે છે
તેના પરથી ઓળખી શકશો.

21 “જે મને પ્ર ,ુ પ્ર ુ કહે છે, તે દરેક ક્ત આકાશના
રા માં પ્રવેશ કરશે એમ તો ન હ, પણ જઓે મારા આકાશમાંના
પતાની ઈચ્છા પ્રમાણે કરે છે તેઓ જ આકાશમાં પ્રવેશી શકશ.ે
22 એ અં તમ દવસે ઘણા લોકો મને કહેશે, પ્ર ુ અમે તારા માટે
નથી બોલ્યા? તો ું અમે તારા નામે પ્રબોધ કય નથી? અને
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તારા નામે ૂતોને* કાઢયાં નથી? અને તારા નામે બીજા ઘણા
પરાકમો કયાર્ નથી? 23 પછ હુ તેઓને કહ શ, ‘તમે અહ થી
ચાલ્યા જાઓ, તમે ૂંડા છો, મેં તમને કદ પણ ઓળ ા નથી.’

એક ડા ો અને એક ૂખર્ માણસ
( ૂક 6:47-49)

24 “જે કોઈ ક્ત મારા વચનોને સાંભળે છે અને તે પ્રમાણે
આચરણ કરે છે તે ખડક પર મકાન બાંધનાર ડા ા માણસ જવેો
છે. 25 ધોધમાર વરસાદ પડ્યો, ૂર આ ું અને તે ઘર પર
વાવાઝોડુ કા ું છતાં પણ તે ઘર ૂટ પ ું ન હ કારણ કે તેનો
પાયો ખડક ઉપર બાંધેલો હતો.

26 “પર ુ જે ક્ત મારા આ વચનોને ધ્યાનથી સાંભળે છે પર ુ
તે પ્રમાણે વતર્તો નથી તે રેતી પર ઘર બાંધનાર ૂખર્ માણસ જવેો
છે. 27 ધોધમાર વરસાદ આ ો, ૂર આ ું અને વાવાઝોડાના
સપાટા લાગ્યા ત્યારે તે મકાન મોટા અવાજ સાથે જમીનદોસ્ત
થઈ ગ ુ.ં”

28 ઈ ુએ ારે આ વચનો કહેવા ું ુરુ ક ુર્, ત્યારે તેના
ઉપદેશથી લોકો અચરત પામ્યા. 29 કારણ કે ઈ ુ અ ધકાર સાથે
ઉપદેશ આપતો હતો, ન હ કે તેમના શા ીઓની જમે.

8
ઈ ુ માંદા માણસને સાજો કરે છે
(માક 1:40-45; ૂક 5:12-16)

1 ઈ ુ પવર્ત પરથી નીચે ઉતય . લોકોનો મોટો સ ુદાય તેની
પાછળ પાછળ ગયો. 2 પછ એક કોઢથી પીડાતો માણસ તેની
પાસે આ ો, પગે પડ્યો અને ક ુ, “હે પ્ર ,ુ ું ઈચ્છે તો મને
સાજો કરવાની શ ક્ત તાર પાસે છે.”

3 ઈ ુએ તે માણસને સ્પશર્ કય અને ક ું કે, “હુ તને સાજો
કરવા ઈચ્છુ છુ, સાજો થઈ જા!” અને તરત જ તે માણસ

* 7:22: ૂતો શેતાનના દુ આત્માઓ.
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કોઢથી સાજો થઈ ગયો. 4 ઈ ુએ તેને ક ું કે, “જે કાંઈ બન્ ું
છે તે વાત કોઈને પણ કરતો ન હ. અહ થી સીધો જ યાજક
પાસે જા અને ત્યાં તાર જાતને બતાવ. ૂસાના આદેશ પ્રમાણે
અપર્ણ ચઢાવ જથેી લોકો જાણી શકે કે ું સાજો થયો છે.”

ઈ ુ અ ધકાર ના નોકરને સાજો કરે છે
( ૂક 7:1-10; યોહાન 4:43-54)

5 ઈ ુ કફર-નહૂમ આ ો, ઈ ુ શહેરમાં પ્રવેશ્યો કે તરત જ
એક લશ્કર અ ધકાર , તેની પાસે આ ો અને મદદ માટે વનંતી
કર . 6 લશ્કર અ ધકાર એ ક ું કે, “હે પ્ર ,ુ મારો નોકર ૂબજ
બમાર છે, તે પથાર વશ છે અને પક્ષઘાતી છે.”
7 ઈ ુએ લશ્કર અ ધકાર ને ક ું કે, “હુ જઈશ અને તેને

સાજો કર શ.”
8 લશ્કર અ ધકાર એ ક ું કે, “હે પ્ર ,ુ ું મારા ઘરે આવે

એવો હુ યોગ્ય માણસ નથી. જો ું કેવળ શ કહે તો મારો
નોકર સાજો થઈ જશે. 9 હુ મારા અ ધકાર ઓને આધીન છુ.
મારા હાથ નીચેના સૈ નકો માર સ ાને આધીન છે. એકને હુ કહુ
છુ કે ‘જા’ તો તે જાય છે. બીજાને કહુ છુ કે, ‘આવ’, તો તે
આવે છે અને મારા નોકરને કહુ છુ કે, ‘આ કર’ તે તે તરત જ
માર આજ્ઞા પાળે છે. હુ જાણુ છુ કે આ કરવાની સ ા તાર
પાસે છે.”

10 ઈ ુ આ સાંભળ ૂબજ નવાઈ પામ્યો અને તેની સાથે
આવતા લોકોને ક ું કે, “હુ તમને સત્ય કહુ છુ, મેં ઈસ્રાએલમાં
પણ કદ કોઈ ક્તમાં આવો વ ાસ જોયો નથી. 11 હુ તમને
કહુ છુ કે ૂવર્ અને પ મમાંથી ઘણા લોકો આવશે અને આકાશના
રા માં ઈબ્રા હમ, ઈસહાક અને યાકૂબની સાથે બેસશે. 12 અને
જમેના માટે આકાશી રા તૈયાર કરવામાં આવે ું છે, તેમને
બહારના અંધકારમાં ફેંક દેવાશ.ે તેઓ ત્યાં રૂદન કરશે પીડાથી
દાંત કચકચાવશ.ે”
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13 પછ ઈ ુએ લશ્કર અ ધકાર ને ક ું કે, “ઘરે જા અને
તારો નોકર તેં જે ર તે વ ાસ કય છે તે ર તે તે સાજો થઈ
જશે.” અને બરાબર તે જ સમયે તેનો નોકર સાજો થઈ ગયો.

ઈ ુએ ઘણા લોકોને સાજા કયાર્
(માક 1:29-34; ૂક 4:38-41)

14 ારે ઈ ુ પતરને ઘેર ગયો ત્યારે તેણે તેની સા ુને તાવથી
પીડાતી દ ઠ . 15 ઈ ુએ તેના હાથને સ્પશર્ કય અને તેનો તાવ
ઉતર ગયો. તે ઉઠ ને ઈ ુની સેવા કરવા લાગી.

16 સાંજ પડ ત્યારે તેઓ ઘણા અ ુદ્ધ આત્મા વળગેલા લોકોને
ઈ ુની પાસે લા ા, ઈ ુએ અ ુદ્ધ આત્માઓને બહાર કાઢ્યા.
તેમ જ બધા જ માંદાઓને પણ સાજા કયાર્. 17 ઈ ુએ આ ક ુર્
જથેી યશાયાએ કહેલ ભ વષ્યવાણી ૂણર્ થાય:

“તેણે આપણા રોગો લઈ લીધા અને તેણે આપણા મંદવાડ
પોતાનામાં સ્વીકાયાર્.” યશાયા 53:4

ઈ ુને અ ુસરવાની ઈચ્છા
( ૂક 9:57-62)

18 ઈ ુએ જો ું કે તેની ચારે બાજુ લોકોની ભીડ જામી છે,
તેથી તેણે પોતાના શષ્યોને સરોવરના સામા કનારે જવા ક ું.
19 પછ એક શા ી તેની પાસે આ ો અને ક ું કે, “ઉપદેશક,
ું ાં જઈશ ત્યાં હુ તાર પાછળ આવીશ.”
20 ઈ ુએ તેને ક ુ કે, “ શયાળોને રહેવા માટે દરો હોય છે,

પંખીઓને રહેવા માટે માળા હોય છે, પણ માણસના દ કરાન*ે
મા ું ટેકવાની પણ જગા નથી.”

21 ઈ ુના શષ્યોમાંના બીજા એકે આવી તેને ક ું કે, “હે પ્ર ુ
પહેલા મને જવા દે અને મારા પતાને દફનાવવા દે. પછ હુ તને
અ ુસર શ.”

* 8:20: માણસનો દ કરો ઈ ુ પોતાના માટે આ નામ વાપરતો. દા ન. 7:13-14
માં આ નામ મ સહા માટે છે જનેે દેવે પોતાના લોકોને તારવાને પસંદ કય છે.
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22 પર ુ ઈ ુએ તેને ક ું, “માર પાછળ આવ. ને ુએલાએને
પોતાના ૂએલાઓને દાટવા દે.”

ઈ ુ તોફાનને શાંત પાડે છે
(માક 4:35-41; ૂક 8:22-25)

23 ઈ ુ એક હોડ માં જઈને બેઠો, તેના શષ્યો પણ તેની સાથે
ગયા 24 એ હોડ એ કનારો છોડયો કે તરત જ દ રયામાં મોટુ
તોફાન શરૂ થ ું ને ઉછળતાં મોજાથી હોડ ઢકાઈ જવા લાગી.
પર ુ ઈ ુ તો ઊઘતો હતો. 25 શષ્યો ઈ ુની પાસે ગયા અને
તેને જગાડ્યો અને ક ું કે, “હે પ્ર ,ુ અમને બચાવ! અમે ડૂબી
જઈ ું!”

26 ઈ ુએ ક ું કે, “તમે શા માટે ભયભીત થાઓ છો? તમને
ૂરતો વ ાસ નથી?” પછ ઈ ુ ઉભો થયો અને પવન અને

મોંજાને ધમકા ા, પછ સ ુદ્ર સં ૂણર્ શાંત થઈ ગયો.
27 આથી લોકો આ યર્ચ કત થઈ ગયા અને બોલ્યા, “અરે

આ માણસ કેવા પ્રકારનો છે? જનેી આજ્ઞાને પવન અને સ ુદ્ર
પણ માને છે!”

ઈ ુ બે માણસોમાંથી ૂતોને કાઢે છે
(માક 5:1-20; ૂક 8:26-39)

28 સ ુદ્રને સામે કનારે ગદરાનીના† દેશમાં ઈ ુ આ ો ત્યાં તેને
અ ુદ્ધ આત્માઓ વળગેલા બે માણસો મ ા. તેઓ કબરોની
વચમાં રહેતા હતાં તે એટલા બધા બહામણા હતા કે ત્યાં થઈને
કોઈ જઈ શક્ ું ન હ ુ.ં 29 તેઓ ૂમ પાડવા લાગ્યા, “ઓ દેવના
દ કરા, ું અમાર પાસે ું અપેક્ષા રાખે છે? ન ચત સમય
પહેલા અમને શક્ષા કરવા આ ો છે?”

30 ત્યાંથી થોડકે દૂર ૂંડ ું ટો ું ચર ું હ ુ.ં 31 અ ુદ્ધ
આત્માઓએ વનંતી કર કે, “જો ું અમને કાઢ જ ૂકવાનો
હોય તો, ું અમને એ ૂંડોના ટોળામાં જવા દે.”
† 8:28: ગદરાની ગાલીલના સરોવરના અ ૂણાનો પ્રદેશ.
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32 ઈ ુએ તેઓને ક ું, “જાઓ” અને અ ુદ્ધ આત્માઓ ૂંડોનાં
ટોળામાં પેઠા. ૂંડ ું આ ું ટો ું ટેકર ની ધાર પરથી સ ુદ્રમાં ધસી
ગ ું અને પાણીમાં ડૂબી મ ુર્. 33 ૂંડો ચરાવનારા ત્યાંથી શહેરમાં
નાઠા અને બધીજ બાબતો જવેી કે અ ુદ્ધ આત્માઓ વળગેલા
માણસે સાથે જે બન્ ું હ ું તે જણા ુ.ં 34 આ ું નગર ઈ ુને
મળવા બહાર આ ું અને ારે લોકોએ તેને જોયો ત્યારે વનંતી
કર કે, અમારા સીમોમાંથી ું ચાલ્યો જા.

9
ઈ ુ પક્ષઘાતીને સાજો કરે છે
(માક 2:1-12; ૂક 5:17-26)

1 ઈ ુ હોડ માં બેઠો અને સરોવરને પેલે પાર ગયો અને પોતાના
શહેરમાં આ ો. 2 કેટલાએક લોકો પથાર વશ પક્ષઘાતી માણસને
ઈ ુ પાસે લા ા. ઈ ુએ જો ું કે તેઓને વ ાસ છે તેથી
ઈ ુએ તે પક્ષઘાતી માણસને ક ું, “હે ુવાન માણસ, હમ્મત
રાખ. ુખી થા. તારાં બધાંજ પાપ માફ કરવામાં આવે છે.”

3 કેટલાએક શા ીઓએ આ સાંભ ું અને અંદરો અંદર વાતો
કરવા લાગ્યા કે, “આ માણસ પોતે જ દેવ હોય તેમ બોલે છે.
આ ર તે તે દેવની વરૂદ્ધ બોલે છે.”

4 ઈ ુએ જાણ્ ું કે તેઓ ું વચારે છે તેથી ઈ ુએ ક ું,
“તમે તમારા મનમાં આવા ૂંડા વચારો શા માટે કરો છો?
5-6 માણસના દ કરાને ૃથ્વી પર પાપ માફ કરવાનો અ ધકાર છે.
પણ આ તમાર આગળ કેવી ર તે સા બત કર શકુ? તમે એમ
ધારતા હશો કે, ‘તારાં પાપ માફ થયાં છે.’ એમ કહે ું સહે ું છે,
પણ ખરેખર એમ થ ું તે કોઈ જોઈ શક્ ું નથી. પણ જો હુ એ
માણસને એમ કહુ, ‘ઊઠ, તાર પથાર લઈને ચાલતો થા,’ તો
ું? તો તમે જોઈ શકશો કે ખરેખર મને અ ધકાર છે.” તેથી

ઈ ુએ પક્ષઘાતી માણસને ક ું, “ઊભો થા, તાર પથાર ઉપાડ
અને તારે ઘેર જા.”
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7 અને તે માણસ ઉભો થયો અને ઘેર ચાલ્યો ગયો. 8 લોકોએ
આ જો ું અને તેઓ આ યર્ચ કત થઈ ગયા અને લોકોએ દેવની
સ્ ુ ત કર કારણ કે દેવે આવો અ ધકાર માણસોને આપ્યો.

ઈ ુએ માથ્થીની પસંદગી કર
(માક 2:13-17; ૂક 5:27-32)

9 ઈ ુ તે રસ્તે થઈને જતો હતો ત્યારે, તેણે કર ઉઘરાવવાની
ઓ ફસમાં માથ્થી નામના માણસને જોયો. ઈ ુએ તેને ક ું, “માર
પાછળ ચાલ.” અને માથ્થી ઊભો થયો અને ઈ ુને અ ુસય .

10 ઈ ુએ માથ્થીના ઘરે તેના શષ્યો સાથે ભોજન લી ું.
ત્યારે ત્યાં કર ઉઘરાવનારા અને પાપીઓ પણ જમતા હતા.ં
11 ફરોશીઓએ ઈ ુને આવા માણસો સાથે ખાતાં જોયો તેથી
તેના શષ્યોને ક ું કે, “તમારો ઉપદેશક કર ઉઘરાવનારા તથા
પાપીઓ સાથે શા માટે ભોજન લે છે?”

12 ઈ ુએ આ સાંભળ ને ક ું, “જઓે તંદરુસ્ત છે તેમને વૈદની
જરૂર નથી. જઓે બમાર છે તેમને વૈદની જરૂર છે.” 13 ઈ ુએ
ક ું, “તમે શા નો અથર્ સમજો; ‘હુ પ ુઓના બ લદાન નથી
ઈચ્છતો, હુ દયા ઈચ્છુ છુ,’ હુ સારા લોકોને આમંત્રણ આપવા
નથી આ ો પણ પાપીઓને તેડવા આ ો છુ.”✡

ઈ ુ બીજા યહૂ દધમર્-નેતાઓથી જુદા છે
(માક 2:18-22; ૂક 5:33-39)

14 પછ યોહાનના શષ્યો ઈ ુની પાસે આ ા. તેઓએ ઈ ુને
ૂછ ું કે, “અમે અને ફરોશીઓ વારવાર ઉપવાસ કર એ છ એ

તો તારા શષ્યો શા માટે ઉપવાસ કરતા નથી?”
15 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “ ાં ુધી તેમની સાથે વરરાજા

હોય ત્યાં ુધી વરરાજાના મત્રો પાસે ઉદાસીનતાની અપેક્ષા રાખી
શકાય? અલબ ન હ જ, પર ુ ારે તેઓની પાસેથી વરરાજા
લઈ લેવાશે ત્યારે સમય આવશે પછ તેઓ ઉપવાસ કરશે.
✡ 9:13: ઉલ્લેખઃ હો શ 6:6
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16 “જો કોઈ જૂનાં કપડાં પર કોરા કપડાં ું થીંગડુ મારે તો
એ થીંગડાંથી કપડાંમાં કાણું વધારે મોટુ બનશ.ે 17 લોકો તાજો
દ્રાક્ષારસ ભરવા માટે જૂની મશકોનો ઉપયોગ નથી કરતાં તેમ
કરવાથી જૂની મશકો ફાટ જશ,ે ત્યાર પછ દ્રાક્ષારસ વહ જશે
અને બંને દ્રાક્ષારસ અને દ્રાક્ષારસની મશકો નાશ પામશે. તેથી
લોકો હમેશા નવો દ્રાક્ષારસ ભરવા માટે નવી જ મશકોનો ઉપયોગ
કરે છે. આમ કરવાથી દ્રાક્ષારસ અને મશકો બંને સાર ર તે
સાચવી શકાય છે.”

ઈ ુ ૃત દ કર ને જીવન આપે છે અને બમાર ીને સાજી
કરે છે

(માક 5:21-43; ૂક 8:40-56)
18 ઈ ુ ારે આ વાતો કહતો હતો, ત્યારે સભા ાનનો એક

અ ધકાર આ ો અને તેને પગે પડ્યો અને ક ું કે, “માર દ કર
હમણાં જ મરણ પામી છે. ું આવીને માત્ર તારા હાથથી તેને
સ્પશર્ કર તો તે સજીવન થશે.”

19 તેથી ઈ ુ ઊભો થયો અને તેને ઘેર ગયો. તેના શષ્યો
તેની પાછળ ગયા.ં

20 એક ી હતી, જે છેલ્લા બાર વષર્થી લોહ વાના રોગથી
પીડાતી હતી તેણે પાછળથી આવીને ઈ ુના ઝભ્ભાની નીચલી
કોરને સ્પશર્ કય . 21 ી વચારતી હતી કે, “જો હુ માત્ર તેના
ઝભ્ભાને સ્પશર્ કર શ તો હુ સાજી થઈ જઈશ.”

22 ઈ ુ તેની તરફ વ ો અને તે ીને જોઈ ક ું, “દ કર
હમ્મત રાખ, તારા વ ાસે તને સાજી કર છે.” તે જ પળે તે
ી સાજી થઈ ગઈ.
23 ઈ ુ અ ધકાર ની સાથે તેના ઘેર આવી પહોચ્યો અને ઘરમાં

ગયો ત્યારે તેણે વાંસળ વગાડનારાઓને અને ઘણા લોકોનેદન
કરતા જોયા. 24 ઈ ુએ ક ું, “આઘા ખસો, કારણ કે છોકર
મરણ નથી પામી. તે ઊંધે છે.” આ સાંભળ લોકો તેના તરફ
હસવા લાગ્યા. 25 લોકો ું ટો ું ઘરની બહાર ગ ુ.ં ઈ ુ છોકર ના
ઓરડામાં ગયો. ઈ ુએ છોકર નો હાથ પકડ્યો અને તે છોકર
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ઉભી થઈ. 26 આ સમાચાર આજુબાજુના સમગ્ર વસ્તારમાં
પ્રસર ગયા.

ઈ ુએ વ ુ લોકોને સાજા કયાર્
27 ારે ઈ ુ ત્યાંથી જતો હતો ત્યારે બે આંધળા માણસો

તેની પાછળ પાછળ ગયા. તેઓ જોરથી ૂમ પાડવા લાગ્યા.
“ઓ દાઉદના દ કરા, અમારા પર દયા કર.”

28 ઈ ુ અંદર ઘરમાં ગયો, ત્યાં તેઓ પણ તેની પાછળ ગયા.
ઈ ુએ તેમને ૂછ ું, “હુ તમને ફર થી દેખતા કર શકુ એવો
વ ાસ છે?” આંધળા માણસોએ ઉ ર આપ્યો કે, “હા પ્ર ,ુ
અમે વ ાસ કર એ છ એ.”

29 પછ તેઓની આંખોને સ્પશર્ કર ઈ ુ બોલ્યો, “તમે વ ાસ
રાખો છો તો તે પ્રમાણે થાઓ.” 30 અને તરત જ તેઓ દેખતા
થયા. ઈ ુએ તેઓને ક ું, “તમે આ વષે કોઈને વાત ન કરતા.”
31 પર ુ આંધળા માણસો ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા અને ઈ ુની આ
ક ત તેઓએ આખા વસ્તારમાં ફેલાવી.

32 આગળ જતાં લોકો ઈ ુની પાસે બીજા એક માણસને લઈને
આ ા, આ માણસને અ ુદ્ધ આત્મા વળગેલો હતો. તે ૂંગો
હતો. 33 ઈ ુએ અ ુદ્ધ આત્માને હાંક કાઢ્યો કે તરત જ તે ૂંગો
માણસ બોલતો થયો, લોકો આ યર્ચ કત થઈ ગયા અને બોલ્યા:
“અગાઉ ઈસ્રાએલમાં આ ું કદા પ જોવામાં આ ું નથી.”

34 પર ુ ફરોશીઓએ ક ું, “તે (ઈ )ુ અ ુદ્ધ આત્માના સરદાર
(શેતાન) થી જ અ ુદ્ધ આત્માઓને કાઢે છે.”

ઈ ુ લોકો પર ખેદ ત
35 ઈ ુએ તે વસ્તારના તમામ શહેરો અને ગામડાઓમાં જઈને

યહૂ દ સભા ાનોમાં દેવના રા વષેની ુવાતાર્ આપી. અને
જે લોકો બધાજ પ્રકારના રોગો અને માંદગીથી પીડાતા હતા તેમને
સાજા કયાર્. 36 ઈ ુએ ઘણા લોકોને જોયા અને તેઓ પર તેને
કરૂણા ઉપજી કારણ કે તેઓ થાકેલા અને અસહાય હતા. તેઓ
પાળક વનાના ઘેટાં જવેા હતા. 37 ઈ ુએ પોતાના શષ્યોને ક ું
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કે, “માણસોરૂપી પાક (બચાવ) ુષ્કળ છે. પણ મજૂરો ઓછા
છે. 38 તેથી પાકના (લોકો) ધણીને પ્રાથર્ના કરો કે કાપણી કરવા
વધારે મજૂરો મોકલી આપ.ે”

10
ઈ ુએ પ્રે રતોને ઉપદેશ માટે મોકલ્યા
(માક 3:13-19; 6:7-13; ૂક 6:12-16; 9:1-6)

1 ઈ ુએ તેના બાર શષ્યોને બોલા ા. ઈ ુએ તેઓને અ ુદ્ધ
આત્માઓને કાઢવાની તથા દરેક જાતની માંદગી અને બીમાર માંથી
સાજા કરવાની શ ક્ત આપી. 2 બાર પ્રે રતોનાં નામ આ પ્રમાણે
છે:
પ્રથમ સમોન જે પતર કહેવાય છે
તેનો ભાઈ આં ન્દ્રયા,
ઝબદ નો દ કરો યાકૂબ
તથા તેનો ભાઈ યોહાન.
3 ફ લપ
અને બથ લ્મી;
થોમા
તથા કર ઉઘરાવનાર માથ્થી;
અલ્ફ નો દ કરો યાકૂબ
અને થદ ;
4 સમોન કનાની*
તથા યહૂદા ઈશ્ક રયોત, જે તેને દશુ્મનના હાથમાં સોપી દેનારો
હતો.

5 આ બાર જણને બહાર મોકલતી વખતે ઈ ુએ તેમને આજ્ઞા
કર કે “ ાં બન-યહૂદ ઓ વસે છે ત્યાં જશો ન હ અને કોઈપણ
સમરૂનીઓના નગરમાં જશો ન હ. 6 પણ ઈસ્રાએલના લોકો પાસે
જાઓ. તે યહૂદ ઓ ખોવાયેલા ઘેંટા જવેાં છે. 7 જવેા તમે
જાઓ કે તરત જ તેઓને ઉપદેશ આપો કે, ‘આકાશ ું રા ટૂક

* 10:4: કનાની યહૂ દ રાજક ય જૂથ ું નામ જનેો તે સભ્ય હતો.
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સમયમાં આવી ર ું છે.’ 8 માંદા લોકોને સાજા કરો. મરેલાને
જીવતા કરો. રક્ત પ ના રોગીઓને સાજા કરો અને અ ુદ્ધ
આત્માઓને કાઢો. હુ તમને આ સામર્થ્ય વના ૂલ્યે આ ું છુ.
માટે તમે પણ દરેકને વના ૂલ્યે આપો. 9 તમાર સાથે સો ું,
રૂ ું કે તાં ુ કે કોઈપણ પ્રકાર ું નાંણુ રાખશો ન હ. 10 ુસાફર
દરમ્યાન તમાર સાથે ફક્ત તમે જે કપડા પહેયાર્ છે તે તથા જે
પગરખા પહેયાર્ છે તે જ રાખશો. ચાલવા માટે લાકડ પણ લેશો
ન હ. વધારાનાં કપડાં કે પગરખાં પણ ના રાખશો કારણ કે કામ
કરનાર ને તેની જરૂ રયાતની વસ્ ુઓ આપવામાં આવશે જ.

11 “ ારે તમે જે નગરમાં કે ગામમાં પ્રવેશો, ત્યારે કોઈ લાયક
ક્તની શોધ કરો અને બીજા ળે જવા ું થાય ત્યાં ુધી

તેને ઘેર જ રહો. 12 જે ઘરમાં તમને આવકાર મળે તેમને કહો,
‘શાં ત તમાર સાથે રહો.’ 13 જો ઘરના લોકો લાયક હશે તો
તમારા આશીવાર્દ એમની સાથે રહેશે. પણ જો તેઓ લાયક
ન હ હોય તો તમે આપેલી શાં તની આ શષ તમાર પાસે પાછ
આવશ.ે 14 અને જો કોઈ શહેર અથવા ઘર તમારો સત્કાર ના
કરે, તો ત્યાંથી તરત જ નીકળ જાઓ અને ત્યાંની ૂળ તમારા
પગે લાગી હોય તો તે ખંખેર નાખો. 15 હુ તમને સત્ય કહુ છુ
કે, ન્યાયના દવસે સદોમ અને ગમોરા નગરોની હાલત તે નગરના
કરતાં સાર હશે. તથા તેમના તરફ વધારે ઉદારતા બતાવાશે.

ઈ ુ ુસીબતો વષે ચેતવે છે
(માક 13:9-13; ૂક 21:12-17)

16 “સાંભળો! હુ તમને એવી જગ્યાએ મોકલી ર ો છુ કે ાં
વરુઓની વચ્ચે તમે ઘેટાં જવેા લાગશો. આથી તમે સાપ જવેા
ચપળ અને ક ૂતર જવેા સાલસ બનો અને ખોટુ કરશો ન હ.
17 લોકોથી ચેતના રહેજો, કારણ એ લોકો તમાર ધરપકડ કરશે.
તમને ન્યાય માટે લઈ જશે અને સભા ાનોમાં લઈ જઈ તમારા
પર કોરડા ફટકારાશે. 18 તમને હાકેમો તથા રાજાઓ સમક્ષ
હાજર કરવામાં આવશે. આ બ ું મારા લીધે તમને કરવામાં
આવશ.ે તમે ત્યારે મારા વષે એ બધાને કહેજો. 19 ારે
તમને પકડવામાં આવે તો તમારે ું કહે ું અને કેવી ર તે કહે ું
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તેની ચતા કરશો ન હ. યોગ્ય ઉ ર આપવાના શ ો તમને તે
વખતે જ આપવામાં આવશે. 20 તે સમયે તમે ન હ, પર ુ તમારા
પતાનો આત્મા તમારા દ્વારા બોલશે.
21 “ભાઈઓ, ભાઈઓની વરૂદ્ધ થશે અને તેમને માર નાખશે.

પતા તેમના બાળકોની વરૂદ્ધ થશે બાળકો તેમના માતા પતા
વરૂદ્ધ થશે અને તેઓને માર નાખવા માટે સોંપી દેશે. 22 જો
તમે મારા શષ્યો છો, તો લોકો તમાર પજવણી કરશે, પર ુ જે
અંત ુધી ટકશે તેમનો જ ઉદ્ધાર થશ.ે 23 ારે તમાર એક
નગરમાં પજવણી કરવામાં આવે તો તમે બીજા નગરમાં જતાં
રહેજો. તમને સા ું જ કહુ છુ કે, માણસનો દ કરો આવે તે
પહેલા તમે ઈસ્રાએલના તમામ નગરોમાં ફર વળશો.

24 “ચેલો તેના ુરુથી મોટો નથી કે દાસ એના શેઠ કરતાં
ચ ડયાતો નથી. 25 ચેલાઓ પોતાના ુરૂ જવેા બનવામાં અને
દાસે તેના શેઠ જવેા બનવામાં સંતોષ માનવો જોઈએ. જો ઘરના
ધણીને જ બાલઝ ૂલ (શેતાન) કહેવામાં આવે તો પછ ઘરના
બીજા સભ્યોને કેવા નામથી સંબોધશે!

પ્ર ુથી ડરો, લોકોથી ન હ
( ૂક 12:2-7)

26 “આથી લોકોથી ન ડરો કારણ કે જે કઈક છુપાવે ું છે તે
જાહેર કરવામાં આવશે. જે કઈ ુપ્ત છે તે પ્રગટ થશ.ે 27 હુ
તમને અંધકારમાં જે કહુ છુ તે તમે અજવાળામાં જાહેર કરો, અને
મેં જે તમને કાનમાં ક ું, તે બ ું તમે બધાજ લોકોને જાહેરમાં
કહો.

28 “જઓે તમારા દેહનો નાશ કર શકે છે પર ુ તમારા આત્માને
માર શક્તા નથી, તેવા લોકોથી બલકુલ ન ડરો. ફક્ત પ્ર ુથી
જ ડરો. કારણ કે તે તમારા આત્માને અને શર રને નરકમાં ધકેલી
શકે છે. 29 એક પૈસામાં બે નાનાં પક્ષીઓ વેચાય છે પર ુ તમારા
બાપની ઈચ્છા વગર કોઈ એક પણ પક્ષી ધરતી પર ન હ પડ
શકે. 30 દેવને તો ખબર છે કે તમારા માથા ઉપર વાળ કેટલા
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છે. 31 તેથી ડરો ન હ. તમારુ ૂલ્ય તો એવાં નાનાં પક્ષીઓ
કરતાં અ ધક છે.

લોકોને તમારા વ ાસ વષે કહો
( ૂક 12:8-9)

32 “જે કોઈ બીજા લોકોની સામે મારામાં વ ાસની ક ૂલાત
કરશે તો, હુ પણ આકાશમાંના બાપની આગળ એ મારો છે તેમ
જાહેર કર શ. 33 પર ુ ારે કોઈ માણસ બીજા લોકોની સામે
મારામાં તેના વ ાસને ક ૂલ ન કરે, તો તેનો હુ નકાર કર શ.
અને હુ આકાશમાંના બાપની સમક્ષ તે મારો છે એ ું જાહેર કર શ
ન હ.

ઈ ુ વષે લોકોનો અસ્વીકાર
( ૂક 12:51-53; 14:26-27)

34 “એમ ન માનતા કે હુ ૃથ્વી પર શાં ત લાવવા આ ો છુ,
શાં ત તો ન હ, પણ હુ તલવાર લઈને આ ો છુ.

35-36 ‘હુ ુત્રને તેના પતાની વરૂદ્ધ,
ુત્રીને તેની મા વરૂદ્ધ,

અને વહુને તેની સા ુ વરૂદ્ધ કરવા આ ો છુ.
મ ુષ્યના શ ું તો તેમના ઘરના લોકો જ બનશ.ે’ મીખાહ 7:6

37 “જે કોઈ મારા કરતાં વધારે તેના માતા પતાને પ્રેમ કરે છે
અને જે કોઈ મારા કરતાં તેમના દ કરા કે દ કર ને પ્રેમ કરે છે તે
મારો શષ્ય થવાને લાયક નથી. 38 જે માણસ તેને આપવામાં
આવેલ વધસ્તંભનો સ્વીકાર કરતો નથી તો તે મારો શષ્ય થવા
માટે યોગ્ય નથી. 39 જે માણસ મારા કરતાં તેના જીવનને વધારે
પ્રેમ કરે છે તે સા ું જીવન ુમાવી દેશે. પણ જે મારા માટે
જીવન અપર્ણ કર શકશે તેજ સા ું જીવન પ્રાપ્ત કર શકશે.

જે ક્ત આપણી વરુદ્ધ નથી તે આપણા પક્ષનો છે
(માક 9:41)
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40 “જે માણસ તમને સ્વીકારે છે, તે મને સ્વીકારે છે, અને
જે ક્ત મને સ્વીકારે છે તે જણેે મને મોકલ્યો તેને સ્વીકારે
છે. 41 જો કોઈ ક્ત પ્રબોધકને સ્વીકારે છે કારણ કે તે એક
પ્રબોધક છે પછ તે પ્રબોધક જે મેળવે છે તે બદલો તે ક્ત
પ્રાપ્ત કરશ.ે જે કોઈ ક્ત સાચા માણસને સ્વીકારે છે, તે એક
સારો માણસ છે પછ કે સાચો માણસ પ્રાપ્ત કરે છે તે બદલો
તે ક્તને મળશે. 42 હુ તમને સત્ય કહુ છુ કે જો કોઈ ક્ત
શષ્યના નામે નાનામાંના એકને પણ ઠડા પાણીનો પ્યાલો પીવા
આપે તો તે ું ફળ મ ાં વગર રહેશે જ ન હ.”

11
ઈ ુ અને યોહાન બા પ્તસ્ત
( ૂક 7:18-35)

1 ઈ ુ તેના બાર શષ્યોને ૂચનાઓ આપ્યા પછ ત્યાંથી
નીક ો અને ત્યાંથી ગાલીલ નામના નગરમાં ઉપદેશ અને બોધ
આપવા ગયો.

2 યોહાન બા પ્તસ્ત જલેમાં હતો. ઈ ુ જે કઈ કરતો હતો તે
વષે તેણે સાંભ ું એટલે યોહાને તેના શષ્યોમાંના કેટલાએકને
ઈ ુ પાસે મોકલ્યા.ં 3 યોહાનના શષ્યોએ આવીને ઈ ુને ૂછ ુ
કે, “યોહાને જે માણસ વષે ક ું તે આવી ર ો છે તે ું છે કે
અમારે બીજા માણસની રાહ જોવાની છે?”

4 ઈ ુએ તેમને ક ું કે, “તમે યોહન પાસે પાછા જાવ અને
અહ જે કાંઈ જો ું અને સાંભ ુ,ં તે વષે યોહાનને જાણ
કરો. 5 આંધળા ફર દેખતાં થયા છે; પાંગળા ચાલતા થયા છે;
રક્ત પ યા સાજા થઈ ગયા છે; બહેરા સાંભળતા થયા છે; અને
મરણ પામેલા જીવનમાં ફર બેઠા થયા છે. આ ુવાતાર્ ગર બ
લોકોને જણાવવામાં આવી છે. 6 જે ક્ત મારો સ્વીકાર કરવા
શ ક્તમાન છે તેને ધન્ય છે.”

7 યોહાનના શષ્યો પાછા ફરવા તૈયાર થયા, ઈ ુએ લોકોને
ું જોવા ઈચ્છો છો તે ૂછ ું અને ક ું, “તમે ઉજજડ પ્રદેશમાં

યોહાન પાસે ગયા ત્યારે ું જોવા ગયા હતા? ું પવનથી હાલતા
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બરુને જોવા ગયા હતા? ના! 8 તો તમે ત્યાં ું જોવા ગયા
હતા?ં ું જણેે ૂબ સારા વ ો પહેયાર્ હતા તેવા માનવીને?
ના! આવા ુંદર કપડા પહેરે છે તે તો રાજાના રાજમહેલમાં રહે
છે. 9 તો પછ તમે ું જોવા ગયા હતા?ં ું દેવના પ્રબોધકને
જોવા ગયા હતા?ં હા, હુ તમને કહુ છુ, યોહાન તો પ્રબોધક
કરતાં ઘણો અ ધક છે. 10 યોહાન વષે લ ું છે તે આ છે:

‘ધ્યાનથી સાંભળો! હુ મારા દૂતને તાર આગળ મોક ું છુ.
તે તમારા માટે માગર્ તૈયાર કરશ.ે’ માલાખી 3:1

11 “હુ તમને સત્ય કહુ છુ કે આજ દન ુધીમાં ૃથ્વી પર
જન્મયા છે તેમાં યોહાન જવેો કોઈ ઉત્પ થયો નથી, પણ
આકાશના રા માં સૌથી નાનો છે તે યોહાન કરતાં પણ મોટો
છે. 12 યોહાન બા પ્તસ્તના સમયથી આજ દન ુધી આકાશ ું
રા આઘાત ઝ લ ું ર ું છે, અને હસક સાધનોથી તેને છ નવી
લેવાના પ્રયત્નો થયા છે. 13 બધાજ પ્રબોધકોએ અને નયમશા ે
યોહાન આ ો ત્યાં ુધી જે કાંઈ બનવા ું છે તે સંદેશ આપ્યો
છે. 14 અને જો તમે નયમશા અને પ્રબોધકોએ જે ક ું છે
તે સ્વીકારતા હો તો પછ તમારે તેનો સ્વીકાર કરવો હોય તો તે
અગાઉ જણા ા પ્રમાણે આવનાર એ લયા તે એ જ છે. 15 તમે
લોકો મને સાંભળ શકો છો, તો ધ્યાનથી સાંભળો!

16 “આજની પેઢ ના વષે ું કહુ? તેઓ કોના જવેા છે?
તેઓ તો બજારમાં બેઠેલા બાળકોના જવેા છે કે જે એકબીજાને
હાંક પાડે છે, હા, તેઓ તેવા જ છે.
17 ‘અમે તમારા માટે સંગીત વગા ુ,ં

પર ુ તમે ૃત્ય ક ું ન હ;
અમે તમારા માટે દદ ભયાર્ ગીતો ગાયાં

પર ુ તમે રડ્યા ન હ.’

18 યોહાન બા પ્તસ્ત બીજાની જમે ખાતો પીતો નથી આ ો તેથી
લોકો કહે છે કે, ‘તેની અંદર ૂત છે.’ 19 માણસનો દ કરો



માથ્થી 11:20 xxxvii માથ્થી 11:25

જે આ ો છે તે બીજાઓની જમે ખાય છે. પીએ છે, ‘એના
તરફ તો જુઓ! તે કેટ ું બ ું ખાય છે અને કેટ ું બ ું પીવે
છે, ઉપરાંત કર ઉઘરાવનાર અને પાપીઓનો મત્ર છે.’ પર ુ તે ું
શાણપણ પોતાના કાય ના પ રણામથી ન્યાયી ુરવાર થાય છે.”

અ વ ાસીઓને ઈ ુની ચેતવણી
( ૂક 10:13-15)

20 ઈ ુએ ાં ાં તેનાં મોટા ભાગનાં પરાક્રમી કાય કયાર્
હતા,ં તે નગરોની ટ કા કર કારણ કે લોકો પોતાના જીવનમાં
પ રવતર્ન લા ા ન હ. અને પાપકમ કરવા ું છો ું ન હ.
21 ઈ ુએ ક ું, “ઓ ખોરાઝ ન* તને હાય! હાય! ઓ બેથસૈદા
તને હાય! હાય! જો આ પરાક્રમો મેં દુ એવા ૂર અને
સદોન† ના નગરોમાં કયાર્ હોત તો ત્યાંના લોકોએ પસ્તાવો કય
હોત અને તેમના પર ટાટ તથા રાખ‡ નાખીને બતા ું હોત કે
તેઓ તેમના પાપોને માટે દ:ુખી હતા.ં 22 પણ હુ તમને કહુ છુ કે
ન્યાયના દવસે ૂર અને સદોનને આકાશ જટેલી ઊંચી પદવીએ
પહોંચાડાશ.ે

23 “ઓ કફર-નહૂમ, ું ું એમ માને છે કે તને ઉચ્ચ પદ માટે
આકાશમાં લઈ જવામાં આવશ?ેના! તને તો હાદેસના ખાડામા
નાખવામા આવશે તારામાં જે ચમત્કારો થયા તે જો સદોમમાં થયા
હોત તો તે નગર આજ ુધી ટક ર ું હોત. 24 હુ કહુ કે,
ન્યાયના દવસે સદોમની હાલત તારાં કરતા સાર હશ.ે”

ઈ ુ તેના લોકોને વસામો આપે છે
( ૂક 10:21-22)

25 પછ ઈ ુએ ક ું, “ઓ બાપ, આકાશ તથા ૃથ્વીના પ્ર ,ુ
હુ તાર સ્ ુ ત કરુ છુ. તારો આભાર છુ કારણ તેં જ્ઞાનીઓથી
આ સત્યોને ુપ્ત રાખીને જે લોકો નાના બાળકો જવેા છે તેમની

* 11:21: ખોરાઝ ન બેથસૈદા, કફર-નહૂમ ગાલીલ સરોવર પાસેના નગરો જયાં ઈ ુ
લોકોને બોધ કરતો હતો. † 11:21: ૂર અને સદોન લેબેનોનમાંના નગરો ાં
ૂબ ખરાબ લોકો રહેતા હતા. ‡ 11:21: ટાટ તથા રાખ તે દવસોમાં શોક ક્ત

કરવા ટાટના મોટા વ ો પહેરતા અને શર ર પર રાખ લગાવતા.
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આગળ પ્રગટ ક ુર્ છે. 26 હા, ઓ બાપ, આ તેં એટલા માટે ક ુર્
કે તારે એ પ્રમાણે કર ું હ ુ.ં

27 “મારા બાપે મને બ ું જ આપ્ ું છે. બાપ સવાય દ કરાને
કોઈ ઓળખ ું નથી અને બાપને દ કરા સવાય કોઈ ઓળખી
શક ું નથી. અને એવા લોકો જે બાપને ઓળખે છે તે એવા
લોકો છે જનેે દ કરો તેની પાસે બાપને પ્રગટ કરવા પસંદ કરે છે,
તેઓ જ બાપને ઓળખે છે.

28 “તમારામાંના જે થાક ગયા છે અને ભારે બોજ વહન કર
ર ા છે તેઓ માર પાસે આવો. અને હુ તમને વસામો આપીશ.
29 તમે મારો બોજ ઉઠાવો અને માર પાસેથી શીખો. કારણ હુ
દ ન અને નમ્ર છુ તેથી તમારા જીવમાં વસામો પામશો. 30 મારુ
જે કાયર્ તમને સ્વીકારવા કહુ છુ તે સહે ું છે અને તમારા પર
જે બોજ ૂકુ છુ તે ઊંચકવામાં હલકો છે.”

12
કેટલાક યહૂદ ઓ ઈ ુની ટ કા કરે છે
(માક 2:23-28; ૂક 6:1-5)

1 તે સમયે, ઈ ુ વશ્રામવારે પોતાના શષ્યો સાથે અનાજના
ખેતરોમાંથી જતો હતો. તેના શષ્યો ૂ ા થયા હતા. તેથી
તેઓ અનાજના કણસલાં તોડ ખાવા લાગ્યા. 2 ફરોશીઓએ
આ જો ું અને તેમણે ઈ ુને ક ું: “જો! તારા શષ્યો શા ના
નયમનો ભંગ કરે છે. અને અનાજના કણસલાં તોડે છે જે
વશ્રામવારે કરવાની મનાઈ છે.”
3 ઈ ુએ તેમને ક ુ,ં “ ું તમે વાંચ્ ું છે કે ારે દાઉદ અને

તેના સાથીદારો ૂ ા થયા હતા ત્યારે દાઉદે ું ક ુર્ હ ુ?ં 4 દાઉદ
દેવના ઘરમાં ગયો હતો અને દેવને અપલી રોટલી ખાવાની છૂટ
ફક્ત યાજકોને હોય છે તે તેણે ખાધી હતી. આ નયમશા નો
ભંગ ન હતો? 5 ું ૂસાના નયમશા માં તમે કદ યે વાચ્ ું નથી?
વશ્રામવારે ફરજ પાલન કરનારા યાજકો નયમનો ભંગ કરે અને
છતાં પણ તેમને દો ષત ગણાવતા નથી? 6 હુ તમને કહુ છુ,
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અહ એ ું કોઈક છે કે જે મં દર કરતાં પણ મોટો છે. 7 શા ો
કહે છે, ‘મારે પ્રાણીના યજ્ઞો નથી જોઈતા; પણ હુ લોકોમાં દયા
ચાહુ છુ’ તમે જો શા ોના આ શ ોના સાચા અથ સમજતા
હોત તો જઓે નદ ષ છે, તેઓને દો ષત ન ઠરાવત.

8 “આ માણસનો દ કરો વશ્રામવારનો પણ પ્ર ુ છે.”

ઈ ુ માણસના અપંગ હાથને સાજો કરે છે
(માક 3:1-6; ૂક 6:6-11)

9 ઈ ુ ત્યાંથી નીકળ ને તેઓના સભા ાનમાં આ ો. 10 ત્યાં
સભા ાનમાં એક ક્ત હતી જનેો હાથ અપંગ હતો. તેથી
લોકોએ ઈ ુને ૂછ ું, “ ું નયમશા અ ુસાર વશ્રામવારે કોઈને
સાજો કરવો એ ું યોગ્ય ગણાય?”

11 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “ધારો કે તમાર પાસે એક ઘેટુ
હોય અને વશ્રામવારે તે ખાડામાં પડ ગ ું હોય તો ું તમે તેને
પકડ ખાડામાંથી બહાર ન હ કાઢો? 12 ઘેટાં કરતાં મ ુષ્ય વધારે
ૂલ્યવાન છે, માટે વશ્રામવારે ભલાઈનાં કામ કરવાની નયમશા

અ ુસાર મંજૂર હોય છે.”
13 પછ ઈ ુએ પેલા માણસને ક ું, “તારો હાથ મને જોવા

દે.” તે માણસે પોતાને હાથ ઈ ુ પાસે ધય કે તરત જ તેનો
હાથ બીજા હાથ જવેો થઈ ગયો. 14 ફરોશીઓ ત્યાંથી ચાલ્યા
ગયા અને ઈ ુને માર નાખવાની યોજના બનાવી.

ઈ ુ દેવનો પસંદ કરેલ સેવક
15 ફરોશીઓ ું કરવાના છે, તેની ઈ ુને જાણ થઈ. તેથી

ઈ ુ તે જગ્યા છોડ ચાલ્યો ગયો. ઘણા લોકો તેની પાછળ ગયા.
ઈ ુએ બધા જ બમાર લોકોને સાજા કયાર્. 16 ઈ ુએ લોકોને
ચેતવણી આપી કે તે કોણ હતો, તે બીજા લોકોને કહે ું ન હ.
17 આમ બન્ ,ુ જથેી યશાયા પ્રબોધકના શ ો સાચા ુરવાર
થયા,
18 “જુઓ, આ મારો સેવક છે;
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જનેે મેં પસંદ કય છે;
હુ તેને પ્રેમ કરુ છુ

અને એનાથી હુ સં ુ છુ;
હુ મારો આત્મા તેનામાં ૂક શ,

અને તે બધા દેશોના લોકોનો ન્યાય કરશે.
19 તે વાદ વવાદ કરશે ન હ કે ૂમો પાડશે ન હ;

લોકો તેને શેર ઓમાં ઊંચા અવાજે બોલતો સાંભળશે ન હ.
20 કારણ કે ન્યાયનો વજય ન થાય ત્યાં ુધી બરુ જવેા કમજોરને

તે કચડ નાખશે ન હ;
કે મંદ મંદ સળગતી ોતને તે હોલવી નાખશે ન હ.
બધા જ દેશોને ન્યાયનો વજય થશે ત્યાં ુધી પોતા ું કાયર્
ચા ુ રાખશ.ે

21 બધા જ રા ોના લોકો તેનામાં આશા રાખશ.ે” યશાયા
42:1-4

દેવ તરફથી પ્રાપ્ત થયેલ ઈ ુ ું સામર્થ્ય
(માક 3:20-30; ૂક 11:14-23; 12:10)

22 પછ કેટલાએક માણસો એક માણસને ઈ ુ પાસે લા ા.
તે અંધ હતો અને બોલી પણ શકતો ન હતો, કારણ તેનામાં ૂત
હ ુ.ં ઈ ુએ તેને સાજો કય . તે માણસ બોલતો થયો અને
દેખતો પણ થયો. 23 બધા જ લોકો આ ચયર્ ુગ્ધ થઈ ગયા અને
કહેવા લાગ્યા કે, “તે (ઈ ુ) દાઉદનો દ કરો હોય તેમ બની શકે!
જનેે દેવે આપણી પાસે મોકલવા ું વચન આપ્ ું છે!”

24 ારે ફરોશીઓએ સાંભ ું ત્યારે કહેવા લાગ્યા, “ઈ ુ
ૂતોના રાજા બઆલઝ ૂલની મદદથી ૂતોને હાંક કાઢે છે.”
25 ઈ ુને ારે તેમના વચારોની જાણ થઈ, ત્યારે ઈ ુએ

ક ું, “દરેક રા અંદરો અંદર લડે તો તેનો નાશ થાય છે. દરેક
શહેરમાં ારે ભાગલા પડે તો તે લાંબો સમય ટક શક ું નથી.
તેમ દરેક કુટુબમાં પણ ભાગલા પડે તો તે કુટુબ ઊ ું રહ શકે
ન હ. 26 તે ર તે જો શેતાન શેતાનને હાંક કાઢે તો તેના પોતાનાથી
જ છૂટો પડે તો પછ તે ું રા કેવી ર તે ટકાવી શકે. 27 તમે
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કહો છો કે ૂતોને કાઢ ૂકવા હૂ બાલઝ ૂલનો ઉપયોગ કરુ
છુ, જો એ સા ુ હોય તો તમારા લોકો ૂતોને હાંક કાઢવા કઈ
શ ક્તનો ઉપયોગ કરે છે? આથી તમારા લોકો જાતે જ સા બત
કરે છે કે, તમે ખોટા છો. 28 પણ હુ તો ૂતોને કાઢવા દેવના
આત્માના સામર્થ્યનો ઉપયોગ કરુ છુ. જે બતાવે છે કે હવે દેવ ું
રા તમાર નજીક આવી ર ું છે. 29 જો કોઈએ બળવાનના
ઘરમાં પ્રવેશ કરવો હોય અને તેની વસ્ ુઓ ચોર લેવી હોય તો,
પહેલા તો બળવાન માણસને તમારે બાંધી દેવો જોઈએ, પછ જ
તે માણસના ઘરમાં કોઈપણ ક્ત તેની વસ્ ુઓની ચોર કર
શકે છે. 30 જો જે ક્ત માર સાથે નથી તો તે માર વરૂદ્ધમાં
છે. જે માર સાથે કામ કર શકતો નથી, તે માર વરૂદ્ધમાં કામ
કરે છે.

31 “તેથી હુ કહુ છુ, લોકોએ કરે ું દરેક પાપ અને પ્રત્યેક
દભુાર્ષણ આ બ ુજ માફ થઈ શકે છે. પણ જે કોઈ માણસ
પ વત્ર આત્માની વરૂદ્ધ જે દભુાર્ષણ કરે છે તે માણસને માફ ન હ
કરાશે. 32 કોઈ માણસના દ કરાની વરૂદ્ધ બોલે તો તેને માફ થઈ
શકે, પર ુ કોઈ પ વત્ર આત્માની વરૂદ્ધ બોલે તો તે ક્તને માફ
કર શકાય ન હ. આ ુગમાં પણ ન હ, ને આવનાર ુગમાં પણ
ન હ.

કાયર્થી માણસની ઓળખાણ
( ૂક 6:43-45)

33 “જો તમારે સારુ ફળ જોઈ ું હોય તો સારુ ૃક્ષ રોપ ું
જોઈએ, તમારુ ૃક્ષ સારુ ન હ હોય તો તેને ખરાબ ફળ મળશ.ે
ૃક્ષની ઓળખાણ તેના ફળથી જાણી શકાય છે. 34 ઓ સપ ના

વંશ, તમે જ ખરાબ હો તો સાર વાત કેવી ર તે કર શકો?
તમારા હૃદયમાં જે કાંઈ ભ ુર્ છે તે જ ુખ બોલે છે. 35 સારા
માણસના હૃદયમાં સાર વસ્ ુ સંધરેલી હોય તો તે સારુ જ ખોલે
છે. પણ જો દુ ના હૃદયમાં ખરાબ વાત સંઘરેલી હોય તો તેને
હોઠે ખરાબ વાત જ બોલાય છે. 36 પણ હુ તમને કહુ છુ કે
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ન્યાયકાળે દરેક ક્તએ તેણે બોલેલા પ્રત્યેક અ વચાર શ
માટે ઉ ર આપવો પડશે. 37 તમે બોલેલા શ ોના આધારે જ
તમારો ન્યાય કરવામાં આવશ,ે તમાર કહેલી કેટલીક વાતો તમને
નદ ષ ઠરાવશ.ે અને તમાર કહેલી કેટલીક વાતો તમને દો ષત
કરાવશ.ે”

ઈ ુની પાસે યહૂ દઓએ નશાની માંગી
(માક 8:11-12; ૂક 11:29-32)

38 એક દવસે કેટલાક ફરોશીઓ અને શા ીઓ ઈ ુની પાસે
આ ા. તેમણે ક ું, “ઉપદેશક, અમને નશાનીરૂપે કઈ ચમત્કાર
કર બતાવ.”

39 ઈ ુએ ક ું, “દેવળ દુ અને અ વ ાસી લોકો જ નશાની
તર કે ચમત્કારની માંગણી કરે છે. પર ુ ૂના પ્રબોધકની નશાની
સવાય બીજી કોઈ નશાની અપાશે ન હ. 40 જમે ૂના ત્રણ દવસ
અને ત્રણ રાત મોટ માછલીના પેટમાં ર ો તેમ માણસનો દોકરો
ૃથ્વીના પેટમાં ત્રણ દવસ અને ત્રણ રાત રહેશે. 41 ન્યાયકાળે
નનવેહના લોકો આજની પેઢ ના તમારા લોકો સાથે ઊભા રહેશે,
અને તમને દો ષત ઠરાવશે. કેમ કે ારે ૂનાએ તેઓને ઉપદેશ
આપ્યો, ત્યારે તેઓએ પસ્તાવો કય અને પોતાના ખરાબ માગર્
છોડ દઈ દેવની તરફ વ ા. પણ જુઓ ૂના કરતાં અહ એક
મોટો છે તો પણ તમે તેના પર વ ાસ કરવાનો ઈન્કાર કરો છો.

42 “ન્યાયના દવસે શેબાની રાણી આજની પેઢ ના તમારા લોકો
સાથે ઊભી રહેશે કારણ કે ઘણે દૂરથી ુલેમાન ું જ્ઞાન સાંભળવા
આવી હતી. અહ ુલેમાન કરતાં પણ એક મોટો છે.

લોકોમાં શેતાન
( ૂક 11:24-26)

43 “અ ુદ્ધ આત્મા માણસમાંથી નીક ા પછ ઉજજડ ળોએ
વસામો શોધતો ફરે છે પણ એને એ ું કોઈજ ળ વસામા
માટે મળ ું નથી. 44 તેથી તે કહે છે, ‘જનેા ઘેરથી ( ક્ત)
હુ નીક ો છુ તેના જ ઘરે ( ક્ત) હુ પાછો જઈશ.’ તેથી
તે પાછો આવે છે અને જુએ છે તો પેલા માણસ ું ઘર ખાલી
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સ્વચ્છ અને ુઘડ બનાવે ું છે. 45 પછ તે અ ુદ્ધ આત્મા જાય
છે અને પોતાના કરતાં વ ુ ૂંડા એવા સાત અ ુદ્ધ આત્માઓને
લાવે છે. અને એ બધાજ પેલા માણસમાં પ્રવેશીને રહે છે. આ
અગાઉ કરતાં તેની દશા વધારે કફોડ બને છે. આ દુ પેઢ ના
લોકો જે આજે છે તેમની હાલત પણ એવી જ થશ.ે”

ઈ ુના શષ્યો જ તે ું કુટુબ
(માક 3:31-35; ૂક 8:19-21)

46 ઈ ુ ારે લોકોને વાત કર રહયો હતો ત્યારે તેની સાથે
વાત કરવાની ઈચ્છાથી તેની મા અને ભાઈઓ ઘરની બહાર ઊભા
ર ા હતા. 47 એક માણસે ઈ ુને આવીને ક ું, “તાર મા અને
ભાઈઓ તાર સાથે વાત કરવાની ઈચ્છાથી તાર રાહ જોઈને
બહાર ઊભા ર ાં છે.”

48 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “કોણ માર મા અને કોણ મારા
ભાઈઓ?” 49 પછ ઈ ુએ પોતાના શષ્યો તરફ આંગળ ચીંધી
ને ક ું, “જુઓ! આ લોકો જ માર મા અને મારા ભાઈઓ છે.
50 મારા આકાશમાંના બાપની ઈચ્છા પ્રમાણે જે વત છે તે જ
મારા ભાઈ, બહેન, અને મા છે.”

13
ઈ ુ બીજ વાવનાર ું દૃ ાંત કહે છે
(માક 4:1-9; ૂક 8:4-8)

1 તે જ દવસે ઈ ુ ઘરમાંથી નીકળ ને સરોવરના કનારે જઈને
બેઠો. 2 ઘણા લોકો તેની આસપાસ ભેગા થયા. તેથી તે હોડ માં
પ્રવેશ્યો અને બેઠો. લોકો કનારે ઊભા ર ા.ં 3 ઈ ુએ દૃ ાંતો
દ્વારા ઉપદેશ આપવા ું શરૂ ક ુર્. તેણે ક ું,

“એક ખેડૂત ખેતરમાં વાવવા માટે બહાર ગયો. 4 ારે ખેડૂત
વાવણી કરતો હતો ત્યારે કેટલાંએક બી રસ્તાની બાજુએ પડયા.ં
પક્ષીઓ આ ાં અને તે ખાઈ ગયા.ં 5 કેટલાંએક બી પથ્થરવાળ
જમીન પર પડ્યા.ં ત્યાં ૂરતી માટ નહોતી. અને માટ ું ઊંડાણ
નહો ું. તેથી બી વહેલા ઊગી નીક ાં. 6 પણ ૂયર્ના તાપથી
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બધા જ કુમળા છોડ ચીમળાઈ ગયા અને ુકાઈ ગયા. કારણ
તેમનાં ૂળ ઊડાં ન હતા.ં 7 કેટલાએક બી કાંટા ઝાંખરામાં પડ્યા.ં
ઝાંખરા ઉગ્યાં પણ સારા બી ના છોડને ઉગતા જ દબાવી દ ધા.
8 કેટલાંક સાર જમીનમાં પડ્યાં અને તેમાંથી છોડ ઊગ્યા, અને
અનાજ ઉત્પ ક ુર્. કેટલાંક છોડે સોગણા,ં કેટલાંક સાઠગણાં
અને કેટલાંકે ત્રીસગણાં ફળ ઉત્પ કયાર્. 9 તમે લોકો જે મને
સાંભળ ર ાં છો, તે ધ્યાનથી સાંભળો!”

ઈ ુના ઉપદેશમાં દૃ ાંતનો ઉપયોગ
(માક 4:10-12; ૂક 8:9-10)

10 પછ ઈ ુના શષ્યોએ તેને આવીને ૂછ ું, “ ું લોકોને દૃ ાંતો
દ્વારા શા માટે શીખવે છે?”

11 ઈ ુએ શષ્યોને ક ું, “આકાશના રા અને તેના મમ
વષે તમને સમજવાનો અ ધકાર આપવામાં આ ો છે પર ુ તે
બીજા લોકોને આપવામાં આ ો નથી. 12 જનેી પાસે સમજ છે,
તેને આપવામાં આવશે અને તેની પાસે તેની જરૂ રયાત કરતાં પણ
ુષ્કળ થશે, પણ જનેી પાસે સમજ નથી, તેની પાસે જે થોડ

ઘણી છે તે પણ ુમાવી બેસશ.ે 13 આથી હુ દૃ ાંત દ્વારા તેમને
કહુ છુ કે તમે નજર કરશો અને તમને દેખાશ.ે લોકો જુએ છે
પણ હક કતમાં તેઓ જુએ છે છતાં તેઓ જોતા નથી. તેઓ
સાંભળે છે, પણ હક કતમાં તેઓ સાંભળતા નથી અને સમજતા
પણ નથી. 14 તેથી યશાયા પ્રબોધકે ભ વષ્યવાણી કર છે તે
સાચી પડ છે:

‘તમે લોકો સાંભળશો અને સાંભળતા જ રહેશો,
પણ કદ સમજશો ન હ.

તમે જોઈ શકશો છતાં પણ કદ પણ જોઈ શકશો ન હ.
અને તમે ું જુઓ છો તે સમજી શકશો ન હ તેમના કસ્સામાં
આ સા ું સા બત થ ું છે.

15 કેમ કે આ લોકો ું હૃદય લાગણી વ હન થઈ ગ ું છે.
તેઓને કાન છે, પણ ભાગ્યે જ સાંભળે છે,
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અને તેઓએ પોતાની આંખો બંધ કર છે.
કારણ સત્ય જો ું નથી,

ન હ તો તેઓ પોતાની આંખોથી જુએ,
પોતાના કાનથી સાંભળે,
અને પોતાના હૃદયથી સમજી પાછા ફરે તો હુ

તેઓને સાજા કરુ.’ યશાયા 6:9-10
16 પણ તમે આશીવાર્દ પામેલા છો, કારણ કે તમાર આંખો જોઈ
શકે છે અને તમારા કાન સાંભળ શકે છે. ને સમજી શકે છે.
17 હુ તમને સત્ય કહુ છુ કે ઘણા પ્રબોધકો અને સારા માણસો
તમે જે જુઓ છો તે જોવા ઈચ્છતા હતા પર ુ તેઓ જોઈ શકયા
ન હ. અને ઘણા પ્રબોધકો અને સારા માણસો તમે જે સાંભળો
છો તે સાંભળવા ઈચ્છતા હતા પર ુ તે સાંભળ શકયા ન હ.

ઈ ુ બી નો અથર્ સમજાવે છે
(માક 4:13-20; ૂક 8:11-15)

18 “બી વાવનાર ખેડૂતનાં દૃ ાંતનો અથર્ ધ્યાનથી સાંભળો:
19 “જે બીજ રસ્તા ઉપર પડ્યા છે તેનો અથર્ શો? એનો અથર્

એ કે જે રા વષેની સંદેશ સાંભળે છે પણ તે સમજી શકતો
નથી, ત્યારે શેતાન આવીને તેના મનમાં જે વાવે ું છે તે છ નવીને
લઈ જાય છે. રસ્તાની કોરે જે વાવે ું તે એ જ છે.

20 “અને ખડકાળ પ્રદેશમાં બી પડે છે, તેનો અથર્ શો? એ
બી એવા માણસ જે ું છે કે જે ઉપદેશ સાંભળે છે અને તરત
જ આનંદથી સ્વીકાર લે છે. 21 તો પણ તેના પોતામાં જડ ન હ
હોવાથી તે થોડ વાર ટકે છે અને ારે વચનને લીધે વપ અથવા
સતાવણી આવે છે ત્યારે તે તરત ઠોકર ખાય છે તે માણસનાં
હૃદય ુધી તે ઉપદેશની અસર થાય અને જયારે તેને સ્વીકારેલા
સંદેશને લીધે સતાવણી થાય છે ◌ેત્યારે ઝડપથી સધ્ધાંતો ત્યજી
દે છે અને પાછો પડે છે.

22 “અને જે બી કાંટા અને ઝાંખરામાં પડ્યાં છે તે એવી ક્ત
જવેા છે કે જે ઉપદેશ સાંભળે છે પણ ારે દનુ્યવી ચતાઓ
અને સંપ ના પ્રલોભનો આવે છે ત્યારે સંદેશને ુંગળાવી નાખે
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છે. અને તેને ઊગતા અટકાવે છે. અને તે કોઈ ફળ ધારણ કર
શકતા નથી.

23 “સાર જમીન ઉપર પડલેા બી નો અથર્ એ છે કે જે ક્ત
આ ઉપદેશ સાંભળે છે અને સમજે છે તે તેનાં ફળ પામે છે અને
કોઈવાર તે જીવનમાં સો ગણા,ં કોઈવાર સાઠ ગણાં અને કોઈવાર
ત્રીસ ગણાં ફળ ધારણ કરે છે.”

ઘઉ અને નકામા છોડ વષે વાતાર્
24 ઈ ુએ બીજુ એક દૃ ાંત ક ું, “આકાશ ું રા એ ક્ત

જે ું છે, જણેે પોતાના ખેતરમાં સારા બીજની વાવણી કર હતી.
25 એક રાત્ર,ે બધાં જ માણસો ઊંઘતા હતા. ત્યારે તેનો વૈર
આ ો અને ઘઉંમાં નકામા બી વાવી ગયો. 26 પણ ારે
છોડ ઊગ્યા અને દાણા દેખાયા ત્યારે નકામા છોડ પણ દેખાયા.
27 ખેડૂતનો છોકરો આ ો અને તેને ક ું, ‘ ું તમે ખેતરમાં સારા
બી વા ા ન હતા?ં તો પછ ખરાબ છોડ ાંથી આ ા?’

28 “તે માણસે ઉ ર આપ્યો, ‘વૈર ઓએ આ વા ું છે,’
“નોકરે ૂછ ું, ‘તમે રજા આપો તો નકામા છોડ કાઢ નાખીએ.’
29 “તેણે ક ુ, ‘ના, તેમ કરવા જશો તો નકામા છોડ સાથે

ઘઉંના છોડ પણ ઉખાડ નાખશો. 30 પાક લણતાં ુધી ઘઉં અને
નકામા દાણા ભલે સાથે ઊગે પાક લણણીના સમયે લણનારાઓને
હુ કહ શ પહેલા નકામા છોડને ભેગા કરો. તેમને બાળ નાખવાના
હે ુથી તેમના ભારા બાંધો. અને પછ ધઉં મારા કોઠારમાં ભેગા
કરો.’ ”

ઈ ુ બીજી દૃ ાંત કથાઓ સાથે શક્ષણ આપે છે
(માક 4:30-34; ૂક 13:18-21)

31 પછ ઈ ુએ લોકોને બીજુ દૃ ાંત ક ું, “આકાશ ું રા
રાઈના બી જે ું છે જનેે માણસે લઈને તેના ખેતરમાં વા ુ.ં
32 બધા જ બી કરતાં તે સૌથી ના ું છે. પણ તે ારે ઉગે છે
ત્યારે બગીચાનાં બધાજ છોડ કરતાં બધારે મોટુ બને છે અને તે
ૃક્ષ બને છે. અને પક્ષીઓ ત્યાં આવીને ડાળ ઓમાં માળા બાંધે

છે.”
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33 પછ તેણે બીજુ દૃ ાંત ક ું, “આકાશ ું રા ખમીર જે ું
છે, એક ીએ ત્રણ ગણાં લોટમાં ખમીર ભેળ ું ાં ુધી
બધાજ લોટને આથો આવી ખમીર તૈયાર ન થ ું ત્યાં ુધી તે
રહેવા દ ુ.ં”

34 ઈ ુએ લોકોને દૃ ાંત કથાઓ દ્વારા ઉપદેશ આપ્યો. તેણે
દૃ ાંત કથાઓનો ઉપયોગ કયાર્ સવાય કદ યે ઉપદેશ આપ્યો નથી.
35 આમ એટલા માટે બન્ ુ,ં પ્રબોધકે જે ક ું હ ું તે સા ું પડ:ે

“હુ દૃ ાંતો દ્વારા જ વાત કર શ;
અને ૃથ્વીની ઉત્પ થી અત્યાર ુધી ુપ્ત રખાયેલા
રહસ્યોને હુ સમજાવીશ.” ગીતશા 78:2

ધઉં અને કડવા દાણાના દૃ ાંતનો ુલાસો
36 પછ ઈ ુ લોકસ ુદાયને છોડ ઘરમાં ગયો, તેના શષ્યોએ

આવીને તેને વનંતી કર , “અમને ખેતરના નકામા છોડવા ું દૃ ાંત
સમજાવો.”

37 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “જણેે સારા બી ું વાવેતર ક ુર્ છે તે
માણસનો દ કરો છે. 38 આ ખેતર પણ જગત છે ાં સારા બી
રા ના સંતાન છે અને ખરાબ બી શેતાનનાં સંતાન છે. 39 જે
વૈર એ ખરાબ બી વા ા તે શેતાન છે, કાપણી એ જગતનો અંત
છે, અને પાક લણનારા એ દૂતો છે.

40 “આ દૃ ાંતમાં જમે નકામા છોડને જુદા કાઢ બાળ દેવામાં
આવે છે તે જ પ્રમાણે જગતના અંતકાળે થશે. 41 માણસનો
દ કરો પોતાના દૂતોને મોકલશે એ દૂતો એવા લોકો જઓે બીજાને
પાપ કરવા પ્રેરે છે અને જઓે અ ન કરે છે તેમને બહાર કાઢશે
અને તેમને તેના રા ની બહાર લઈ જશ.ે 42 તે દૂતો આવા
માણસોને અ ની ભઠ્ઠ માં ફેંક દેશે. ાં લોકો વેદનાને લીધે
રડશે અને દાંત પીસશે. 43 ત્યારે સારા લોકો જ તેના બાપના
રા માં ૂરજની જમે ચમકશે. જે સાંભળ શકતા હોય તે માર
વાત ધ્યાનથી સાંભળ લો!

ધન ભંડાર અને મોતીની વાતાર્
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44 “આકાશ ું રા ખેતરમાં સંતાડલેા ખજાના જે ું છે એક
દવસ ારે માણસને તે ખજાનો મ ો ત્યારે ૂબ ુશ થયો
અને તે જ ખેતરમા ધનનો ખજાનો સંતાડ દ ઘો. અને તે ખેતર
ખર દવા પોતાની પાસે જે કઈ હ ુ,ં તે બ ુંજ વેચી દ ુ.ં

45 “વળ , આકાશ ું રા ુંદર સાચા મોતીની શોધ કરવા
નીકળેલા એક વેપાર જે ું છે. 46 એક દવસે તે વેપાર એ આ
વ શ ૂલ્યવાન મોતી જો ું ત્યારે તે ગયો અને તેની પાસે જે
કઈ હ ુ તે બ ુ વેચી દ ું અને તે ખર દ લી ું.

માછલીની જાળની વાતાર્
47 “અને આકાશ ું રા એક જાળ જે ું છે, જનેે સરોવરમાં

નાખીને બધીજ જાતની માછલીઓ પકડ હતી. 48 ારે જાળ
ૂર માછલીઓથી ભરાઈ ગઈ ત્યારે તેણે જાળને પાણીમાંથી

બહાર કાઢ સાર માછલીઓ ટોપલીઓમાં ભર દ ઘી. અને
ખરાબ માછલીઓને ફેંક દ ઘી. 49 ૃ ના અંત સમયે પણ
આ ું જ થશ.ે દૂતો આવીને દુ માણસોને સારા માણસોથી જુદા
પાડશે. 50 દૂતો દુ માણસોને ધગધગતા અ માં ફેંક દેશે ાં
એ લોકો કલ્પાંત કરશે અને દ:ુખથી તેમના દાંત પીસશે અને દ:ુખી
થશે.”

51 પછ ઈ ુએ તેના શષ્યોને ૂછ ુ,ં “હવે તમે આ બધી
બાબતો સમજો છો?”

શષ્યોએ ક ું, “હા, અમે સમજીએ છ એ.”
52 પછ ઈ ુએ શષ્યોને ક ું, “જે શા ીઓ આકાશના રા

વષે જાણે છે એ એક એવા ઘર ઘણી છે કે જે તેના કોઠારમાંથી
નવી અને જુની વસ્ ુઓ બહાર કાઢ નાખે છે.”

ઈ ુ વતનમાં પાછો ફય
(માક 6:1-6; ૂક 4:16-30)

53 ારે ઈ ુએ દૃ ાંતો દ્વારા પોતાનો ઉપદેશ ૂરો કયાર્ પછ
ત્યાંથી ચાલી નીક ો. 54 ઈ ુ ાં ઉછર ને મોટો થયો હતો ત્યાં
ગયો અને લોકોને તેમના સભા ાનમાં ઉપદેશ આપવા લાગ્યો.
અને લોકો આ ચયર્ ુગ્ધ થયા અને ક ું, “આ માણસને આ ું
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ડહાપણ અને ચમત્કાર કરવા ું પરાક્રમ કયાંથી પ્રાપ્ત થ ુ?ં” 55 આ
તો એક ુથારનો દ કરો છે. તેની મા મ રયમ તર કે ઓળખાય
છે. તેના ભાઈઓને યાકૂબ, ૂસફ, સમોન અને યહૂદા તર કે
આપણે ઓળખીએ છ એ. 56 તેની બહેનો પણ અહ જ રહે
છે, તો આ માણસમાં આટ ું બ ું ડહાપણ અને આ બ ું કરવા ું
સામર્થ્ય કયાંથી આ ાં? 57 એથી એ લોકોએ તેનો સ્વીકાર કય
ન હ.
એટલે ઈ ુએ લોકોને ક ું, “પ્રબોધકને પોતાના ગામ કે પોતાના

ઘર સવાય બધે જ સન્માન મળે છે.” 58 તે લોકો ઈ ુમાં વ ાસ
કરતાં ન હતા, તેથી તેણે ત્યાં ઘણાં પરાક્રમી કાય બતા ા ન હ.

14
હેરોદે ઈ ુના વષે સાંભ ું
(માક 6:14-29; ૂક 9:7-9)

1 આ સમયે ગાલીલના રા કતાર્ હેરોદ, ઈ ુ વષે સાંભ ુ.ં
2 ત્યારે તેણે પોતાના ચાકરોને ક ું, “આ માણસ (ઈ )ુ તો યોહાન
બા પ્તસ્ત છે. તે ૃત્ ુમાંથી ઉઠયો છે. તેથી જ આ પરાક્રમી
કામો કરવા તે સામર્થ્યવાન છે.”

યોહાનની હત્યા
3 હેરોદે આ પહેલા યોહાનને કેદ કય હતો અને તેને સાંકળો

વડે બાંધી જલેમાં ૂર દ ધો હતો. હેરોદના ભાઈ ફ લપની
પત્ની હરો દયાને લીધે યોહાનની ધરપકડ થઈ હતી. 4 હેરોદે
યોહાનની ધરપકડ એટલા માટે કર હતી કે તે તેને વારવાર કહેતો
કે, “હેરો દયાની સાથે રહે ું તારા માટે ઉ ચત નથી.” 5 તેથી
હેરોદ તેને માર નાંખવા માંગતો હતો પર ુ તે લોકોથી ડરતો હતો.
કારણ લોકો યોહાનને પ્રબોધક માનતા હતા.

6 પણ હેરોદના જન્મ દવસે હેરો દયાની દ કર એ હેરોદ અને
તેના મહેમાનોની સમક્ષ ૃત્ય ક ુર્. તેથી તે ૂબ ુશ થયો.
7 હેરોદે તેને વચન આપ્ ું કે તારે જે જોઈએ તે માંગ હુ તને
આપીશ. 8 ું માંગ ું તે હેરો દયાએ તેની દ કર ને ક ું, તેથી તેણે
હેરોદને ક ુ, “આ થાળ માં યોહાન બા પ્તસ્ત ું મા ું મને આપ.”
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9 રાજા હેરોદ ૂબજ દલગીર થયો પણ તેના મહેમાનોની સમક્ષ
તેણે તે દ કર ને વચન આપ્ ું હ ુ,ં તેથી તેની માંગ ૂર કરવા
હુકમ કય . 10 તેથી તેણે જલેમાં માણસોને યોહાનનો શરચ્છેદ
કરવા મોકલ્યા. 11 યોહાન ું મા ું થાળ માં ૂક ને છ કર ને આપ્ ુ.ં
છોકર તે મા ું તેની મા પાસે લઈ ગઈ. 12 પછ યોહાનના શષ્યો
આ ા અને તે ું ધડ લી ુ અને દફનાવી દ ુ.ં પછ તેઓએ
જઈને ઈ ુને આ બધી બાબત જણાવી.

ઈ ુ 5,000થી વ ુને જમાણે છે
(માક 6:30-44; ૂક 9:10-17; યોહાન 6:1-14)

13 ઈ ુએ ારે યોહાન વષે જાણ્ ું ત્યારે તે હોડ માં એકલો
એકાંત ળે ચાલ્યો ગયો. લોકોએ ારે જાણ્ ું કે ઈ ુ ચાલ્યો
ગયો છે, તો લોકસ ુદાય પોતાના ગામ છોડ તેની પાછળ પાછળ
ચાલતો ગયો. 14 ઈ ુ ારે હોડ માંથી બહાર આ ો ત્યારે તેણે
લોકોની ભીડ જોઈ, તેમના પર દયા વષાર્વી, માંદા લોકોને સાજા
કયાર્.

15 બપોર પછ તેના શષ્યો તેની પાસે આ ા અને ક ુ, “આ
ુમસાન જગ્યા છે. હવે ૂબ મોડુ થઈ ગ ું છે તો લોકોને મોકલો

કે જથેી તેઓ ગામડાઓમાં જાય અને તેમના માટે થોડુ ખાવા ું
ખર દે.”

16 ઈ ુએ ક ું, “તમારે દૂર જવાની જરૂર નથી. તમે તેઓને
ખાવા માટે ખોરાક આપો.”

17 શષ્યોએ ક ુ, “પણ આપણી પાસે ફક્ત પાંચ રોટલી અને
બે માછલી છે.”

18 ઈ ુએ ક ુ, “રોટલી અને માછલી માર પાસે લાવો,”
19 પછ તેણે લોકોને ઘાસ પર બેસી જવા ક ું. ઈ ુએ પાંચ
રોટલી અને બે માછલી લીધી અને તેણે આકાશ તરફ જો ું,
ખોરાક માટે દેવનો આભાર માન્યો, તેણે રોટલીના ટૂકડા કયાર્ અને
તેના શષ્યોને તે આપ્યા. અને તેઓએ તે લોકોને આપ્યા. 20 બધા
જ લોકોએ ખા ુ અને ૂબજ સં ુ થયા. ખોરાકના બાક ના
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બચેલા ટૂકડાઓ શષ્યોએ બાર ટોપલીઓમાં ભયાર્. 21 જઓેએ
ત્યાં ખા ું તેમા ીઓ અને બાળકોને ગણતર માં લીધા સવાય
5,000 ુરુષો હતા.

ઈ ુ સરોવરના પાણી પર ચાલ્યા
(માક 6:45-52; યોહાન 6:16-21)

22 પછ ઈ ુએ તેના શષ્યોને હોડ માં જવા ું ક ુ અને ક ું,
“તમે સરોવરની પેલે પાર જાઓ, હુ થોડ વારમાં આ ુ છુ.” ઈ ુ
ત્યાં રોકાયો અને લોકોને ક ું, “તમે ઘેર જાઓ.” 23 ઈ ુએ
લોકોને વદાય આપી અને ટેકર પર એકલો પ્રાથર્ના કરવા ગયો
ત્યારે ૂબજ મોડુ થઈ ગ ું હ ું અને ઈ ુ એકલો જ ત્યાં હતો.
24 આ વખતે હોડ કનારાથી ૂબજ દૂર હતી અને મોજાઓથી
ડામાડોળ થઈ રહ હતી કારણ કે તેની સાથે સખત પવન કાતો
હતો.

25 સવારના ત્રણ અને છ બાગ્યાની વચ્ચે ઈ ુ સરોવરના પાણી
પર ચાલતો ચાલતો તેમની પાસે આ ો. 26 ઈ ુને પાણી પર
ચાલતો આવતો જોઈને શષ્યો ભયભીત થયા અને ૂમો પાડવા
લાગ્યા કે, “આ ૂત છે!”

27 ઈ ુ તરત જ બોલ્યો: “ ચતા ન કરો! એ તો હુ જ છુ!
ડરો ન હ.”

28 ત્યારે પતરે તેને ક ું, “પ્ર ,ુ જો એ ું જ છે, તો ું મને
પાણી પર ચાલીને તાર પાસે આવવા કહે.”

29 ઈ ુએ ક ું, “ પતર, ું આવ.”
પછ પતર હોડ માંથી ઉતર પાણી પર ચાલતો ઈ ુ તરફ જવા

લાગ્યો. 30 પણ ારે પતર પાણી પર ચાલતો હતો ત્યારે તેણે
સખત પવન કાતો જોયો અને તે ડર ગયો. તે ડૂબવા લાગ્યો
અને ૂમ પાડ ઊઠ્યો, “હે પ્ર ,ુ મને બચાવ!”

31 તરત જ ઈ ુએ તેનો હાથ પકડ્યો અને ક ું, “તારો વ ાસ
ઘણો ઓછો છે. અને તેં શા માટે શંકા કર ?”
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32 ઈ ુ અને પતર હોડ માં ચઢયા પછ પવન શાંત થઈ ગયા.
33 તેના જે શષ્યો હોડ માં હતા તેઓએ તેને નમન ક ુર્ અને ક ું,
“ ું ખરેખર દેવનો દ કરો છે.”

ઈ ુએ માંદા માણસોને સાજા કયાર્
(માક 6:53-56)

34 સરોવર પાર કર , તેઓ ગ ેસરેતને કનારે ઉતયાર્.
35 લોકોએ જાણ્ ું કે ઈ ુ આ ો છે, તે તેના આગમનના સમાચાર
તેઓએ આખા પ્રદેશમાં પ્રસરા ા, અને બધાજ માંદા લોકોને ઈ ુ
પાસે લાવવા એકબીજાને ક ું અને લોકો ઈ ુ પાસે બધાજ માંદા
માણસોને લા ા. 36 અને માંદા લોકો ઈ ુને આજીજી કરવા
લાગ્યા કે ફક્ત તારા ઝભ્ભાની કનારને અડકવા દે. જટેલા
લોકોએ તેના ઝભ્ભાને સ્પશર્ કય તે બધાજ સાજા થઈ ગયા.

15
દેવની આજ્ઞા અને મ ુષ્યએ બનાવેલ નયમો
(માક 7:1-23)

1 પછ કેટલાક ફરોશીઓ અને શા ીઓ યરૂશાલેમથી ઈ ુની
પાસે આ ા અને તેઓએ ૂછ ુ.ં 2 “તારા શષ્યો આપણા
ૂવર્જોએ ન કરેલા ર ત રવાજો ું પાલન કેમ નથી કરતાં?

તેઓ ખાતા પહેલા તેમના હાથ કેમ ધોતા નથી!”
3 ઈ ુએ ક ું, “તમારા ર ત રવાજો ું પાલન કરવા માટે તમે

દેવની આજ્ઞા ું પાલન કરવાની શા માટે ના પાડો છો? 4 દેવે તો
ક ું હ ું કે, ‘ ું તારા પતા તથા તાર મા ું સન્માન કર.’✡ અને
દેવે એમ પણ ક ું હ ું કે ‘જે પોતાના પતા તથા મા ું અપમાન
કરે છે તેને અવશ્ય માર નાખવો જોઈએ.’✡ 5 પણ તમે એમ
કહો છો કે કોઈ ક્ત તેના પતા કે માને એમ કહ શકે; ‘તમને
મદદ કરવા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાય એ ું જે કાંઈ માર પાસે
છે, તે દેવને અપર્ણ કરવામાં આ ું છે. તેથી તમાર મદદ ન હ

✡ 15:4: ઉલ્લેખઃ ન. 20:12; ૂન. 5:16 ✡ 15:4: ન. 21:17
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કર શકુ.’ 6 આમ તમે પોતાના બાપ ું કે માતા ું સન્માન ન હ
કરવા ું શીખવો છો. એમ તમે તમારા સંપ્રદાયથી દેવની આજ્ઞા
રદ કર છે. આ ર તે તમે બતાવો છો કે ૂવર્જોએ બનાવેલા
ર ત રવાજો ું પાલન કર ું વધારે મહત્વ ું છે. 7 તમે દભી છો!
તમારા વષે યશાયાએ જે ભ વષ્યવાણી કર છે, તે સાચી છે:

8 ‘આ લોકો પોતાના હોઠોથી મને માન આપે છે,
પર ુ તેઓનાં હૃદય મારાથી ઘણાં દૂર છે.

9 તેઓની મારા તરફની ભ ક્ત નકામી છે.
તેઓ દેવની આજ્ઞાઓને બદલે માણસોએ બનાવેલા નયમોનો
ઉપદેશ આપે છે.’ ” યશાયા 29:13

10 પછ ઈ ુએ લોકોને પાસે બોલાવીને ક ું, “હુ જે કહુ છુ
તે ધ્યાનથી સાંભળો અને સમજવા પ્રયત્ન કરો. 11 મ ુષ્ય જે
ખોરાક ખાય છે, તેથી તે અપ વત્ર થઈ જતો નથી, પર ુ તેના
ુખમાંથી જે કોઈ શ ો નીકળે છે તેનાથી તે અ ુદ્ધ બને છે

તેનાથી તે અપ વત્ર થાય છે.”
12 ત્યારે શષ્યોએ આવીને ઈ ુને ક ું કે, “ ું તમને ખબર છે

કે તમાર આ વાતથી ફરોશીઓ ુસ્સે થયા છે?”
13 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “મારા આકાશમાંના બાપે રોપ્યાં ન હ

હોય એવા દરેક છોડને ૂળમાંથી ઉખાડ નાંખવામાં આવશ.ે
14 માટે ફરોશીઓની વાત જવા દો. જો એક આંધળો માણસ
બીજા આંધળા માણસનો દોરશે તો બં ે જણ ખાડામાં પડશ.ે”

15 પતરે ઈ ુને વનંતી કર ક ું, “અગાઉ લોકોને આપેલ
દૃ ાંતનો અથર્ સમજાવો.”

16 ઈ ુએ ક ુ, “હજુ પણ તમને સમજવામાં ુશ્કેલી છે?
17 ું તમે નથી જાણતાં કે જે ખોરાક તમારા મોંમાં જાય છે તે
પેટમાં જાય છે. પછ શર રમાંથી બહાર નીકળ જાય છે અને તે
ગટરમાં જાય છે. 18 પર ુ જે શ ો ક્તના મોંમાંથી નીકળે
છે તે જે ર તે ક્ત વચારે છે તે ું પ રણામ છે. આ શ ો
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માણસને અસ્વચ્છ બનાવે છે. 19 કેમ કે ખરાબ વચાર, હત્યા,
ભચાર, દરુાચાર, જૂઠ, ચોર , નદા જવેા દરેક ખરાબ વચાર

માણસના હૃદયમાંથી નીકળે છે. 20 માણસને આજ વસ્ ુ અપ વત્ર
બનાવે છે. હાથ ધોયા વના ખાવાથી કઈ અ ુદ્ધ થવા ું નથી.”

ઈ ુ બીન યહૂ દ ીને મદદ કરે છે
(માક 7:24-30)

21 પછ એ વસ્તારમાંથી ઈ ુ દૂર ૂર અને સદોનના પ્રદેશમાં
ગયો. 22 ત્યાં રહેતી એક કનાની ીઓ ઈ ુ પાસે આવીને
જોરથી ૂમ પાડ ને વનંતી કર , “ઓ પ્ર ,ુ દાઉદના દ કરા, મારા
પર દયા કર, માર દ કર ને ૂત વળગે ું છે અને તે કાયમ રબાયા
કરે છે.”

23 પણ ઈ ુએ તેને કશો જ ઉ ર આપ્યો ન હ, શષ્યોએ
ઈ ુને વનંતી કરતાં ક ું, “તેને દૂર મોકલી દો. તે આપણી
પાછળ આવે છે અને ૂમો પાડે છે.”

24 ઈ ુએ ક ું, “દેવે મને ઈસ્રાએલના (યહૂ દઓ) ઘરનાં
ખોવાયેલાં ઘેટાં પાસે મોકલ્યો છે.”

25 પછ તે ી ફર થી ઈ ુ પાસે આવી અને તેને પગે પડ
કહેવા લાગી, “પ્ર ,ુ મને મદદ કર!”

26 ઈ ુએ ક ું, “છોકરાઓની રોટલી લઈન કૂતરાંઓને આપવી
એ બરાબર નથી.”

27 ીએ ઉ ર આપ્યો, “હા પ્ર ,ુ એ તો ખરુ છે પર ુ
કૂતરાંઓ પોતાના મા લકના મેજ નીચે પડલેા રોટલીના નાના
ટુકડાઓ ખાય છે.”

28 ઈ ુએ ક ું, “બાઈ, તારો વ ાસ ઘણો છે! તાર ઈચ્છા
પ્રમાણે તને થાઓ.” તેની દ કર તે જ ઘડ એ સાજી થઈ ગઈ.

ઈ ુએ ઘણા લોકોને સાજા કયાર્
29 પછ ઈ ુએ તે ળ છોડ દ ુ.ં અને ગાલીલના સરોવરના

કનારે ગયો. પછ તે એક ટેકર પર ચઢયો અને ત્યાં બેઠો.
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30 લોકોનાં ટોળેટોળાં ત્યાં આ ાં લંગડા, આંધળા, ટુડાંઓને,
ૂંગા અને બીજા ઘણા માંદા લોકોને ઈ ુના પગ આગળ લાવીને

તેમને ૂ ાં અને તેણે તે બધાને સાજા કયાર્. 31 લોકો આ ચયર્
પામ્યા. કારણ કે તેઓએ ૂંગાઓને બોલતાં જોયા,ં અપંગ સાજા
થયાં, લંગડા ચાલતા થયાં અને આંધળા દેખતાં થયા છે! આથી
લોકોએ ઈસ્રાએલના દેવની સ્ ુ ત કર .

ઈ ુએ 4,000 કરતાં વ ુ લોકોને જમાડયા
(માક 8:1-10)

32 પછ ઈ ુએ તેના શષ્યોને પાસે બોલા ા અને ક ું, “આ
લોકો પર મને દયા આવે છે કારણ કે તેઓ ત્રણ દવસથી સતત
માર સાથે છે. હવે એમની પાસે કઈજ ખાવા ું નથી. હુ તેમને
ૂ ા જવા દેવા માંગતો નથી, કદાચ રસ્તામાં તેઓ જતાં જતાં
ૂખથી બેભાન થઈ જાય.”
33 પછ શષ્યોએ ક ું, “આટલા બધા લોકોને જમાડવા આપણે
ૂરતી રોટલી ાંથી મેળવી ું અને આપણે કોઈપણ ગામથી ઘણા

દૂર છ એ.”
34 ઈ ુએ ૂછ ું, “તમાર પાસે કેટલી રોટલી છે?”
શષ્યોએ ક ું, “અમાર પાસે સાત રોટલીઓ અને થોડ ક નાની

માછલીઓ છે.”
35 ઈ ુએ લોકોને જમીન પર બેસી જવા ક ુ. 36 ઈ ુએ

રોટલી અને માછલી લઈન દેવનો આભાર માન્યો અને તેણે રોટલીના
ટૂકડા કર શષ્યોને આપ્યા અને શષ્યોએ તે ટૂકડા લોકોને આપ્યા.
37 દરેકે ઘરાઈને ખા ુ.ં પછ વધેલા ટૂકડા ભેગા કયાર્ અને તેની
સાત ટોપલી ભરાઈ. 38 ત્યાં જઓેએ ખા ું તેમાં ીઓ અને
બાળકો ઉપરાંત 4,000 ુરુષો હતા. 39 પછ ઈ ુએ લોકોને
વદાય કયાર્ અને તેઓ હોડ માં બેસી મગદાન પ્રદેશમાં ગયા.
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16
યહૂ દ આગેવાનો દ્વારા ઈ ુની કસોટ
(માક 8:11-13; ૂક 12:54-56)

1 ફરોશીઓ અને સદૂક ઓ ઈ ુની કસોટ કરવા આ ા.
તેઓએ તેને ૂછ ુ,ં જો તને દેવે મોકલ્યો છે તો અમને કોઈ
પરાક્રમ કર બતાવ.

2 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “ ૂયાર્સ્ત સમયે તમે જાણો છો કે
હવામાન કે ું થવા ું છે અને આકાશ ર ૂમડુ છે તો તમે કહેશો
કે હવામાન સારુ હશ.ે 3 અને ુય દય સમયે આકાશ લાલ
અને ઘેરાયે ું હોય તો તમે કહેશો કે આજે હવામાન તોફાની
હશ.ે તમે આકાશના ચન્હો સમાજી શકો છો ખરા,પણ વતૅમાન
સમયના ચન્હો તમે પારખી શકતા નથી. આજની દુ અને

ભચાર પ્રજા પરાક્રમોની એંધાણી માગે છે. 4 આજની દુ
અને અ વ ાસી પેઢ એંધાણીની રાહ જુએ છે પણ તેઓને ૂનાના
ચન્હ* સવાય બીજુ કોઈ ચન્હ અપાશે ન હ.” પછ ઈ ુ તે
જગ્યા છોડ ને ચાલ્યો ગયો.

ઈ ુ યહૂ દ આગેવાનોથી સાવધ રહેવા જણાવે છે
(માક 8:14-21)

5 ઈ ુ અને તેના શષ્યો સરોવર પાર કર ગયા. પણ રોટલી
લાવવા ું શષ્યો ૂલી ગયા. 6 ઈ ુએ તેઓને ક ું, “ફરોશીઓ
અને સદૂક ઓના ખમીરથી સાવધ રહો.”

7 શષ્યોને લાગ્ ું કે, “તેઓ રોટલી લાવવા ું ૂલી ગયા છે
તેથી ઈ ુ આ ું કહે છે?”

8 ઈ ુએ શષ્યોને વચાર જાણીને તેઓને ક ું, “ઓ
અલ્પ વ ાસી લોકો, તમે શા માટે કોઈ રોટલી ન હ હોવાની
ચચાર્ કરો છો? 9 ું તમે હજી પણ સમજતા નથી? તમને યાદ

* 16:4: ૂનાના ચન્હ ૂના ત્રણ દવસ મોટ માછલીના પેટમાં ર ો તેવી જ ર તે
ઈ ુ કબરમાં ત્રણ દવસ ર ો. વાંચો જૂના કરારમાં ૂના ું ુસ્તક.
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છે કે ફક્ત પાંચ રોટલીથી મેં 5,000 માણસોને જમાડ્યા હતા
અને તેમના જમ્યા પછ કેટલી બધી રોટલી વધી હતી? 10 અને
યાદ કરો કે, સાત જ રોટલીઓથી 4,000 માણસોને જમાડ્યા
હતા. અને તેમના જમ્યા પછ પણ તમે કેટલી બધી ટોપલીઓમાં
રોટલી ભર હતી? 11 હુ ખોરાક સંબંધી કહુ છુ એવો વચાર
જ તમને કેમ આ ો? તમે કેમ સમજતા નથી? પણ ફરોશીઓ
અને સદૂક ઓના ખમીરથી તમે સાવધાન રહો.”

12 આખરે શષ્યો સમ ા કે ઈ ુ તેમને રોટલીના ખમીરથી
સાવધ રહેવા ું કહેતો ન હતો, પર ુ ઈ ુ તેમને ફરોશીઓ અને
સદૂક ઓના ઉપદેશથી સાવધ રહેવા ું કહેતો હતો.

પતર ક ુ, ઈ ુ તે ખ્રસ્ત છે
(માક 8:27-30; ૂક 9:18-21)

13 ારે ઈ ુ કૈસ રયા ફ લ પી પ્રદેશમાં આ ો તો તેણે તેના
શષ્યોને ૂછ ું કે, “માણસનો દ કરો કોણ છે એ વષે લોકો ું
કહે છે?”

14 શષ્યોએ ક ું, “કેટલાક લોકો કહે છે કે ું યોહાન બા પ્તસ્ત
છે. બીજા લોકો કહે છે કે, ું એ લયા† છે. થોડા લોકો કહે છે
ું ય મયા‡ અથવા બીજા પ્રબોધકમાંનો એક છે.”
15 પછ ઈ ુએ તેના શષ્યોને ૂછ ુ,ં “તમે ું કહો છો, હુ

કોણ છુ?”
16 સમોન પતરે ઉ ર આપ્યો, “ ું પોતે મસીહ, જીવતા દેવનો

દ કરો છે.”
17 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો; “ ૂના ુત્ર સમોન તને ધન્ય છે કેમ

કે માંસે તથા લોહ એ ન હ, પણ મારા આકાશમાં બાપે તને એ
જણા ું છે. 18 હુ તને કહુ છુ કે ું પતર છે, આ ખડક પર
હુ માર મંડળ બાંધીશ, અને તે મંડળ ની સામે હાદેસની સ ા ું§
જોર ચાલશે ન હ. 19 હુ તને આકાશના રા ની ચાવીઓ
† 16:14: એ લયા ઈ. ૂ. 850 માં દેવ વષે બોલનાર પ્રબોધક. ‡ 16:14:
ય મયા ઈ. ૂ. 600 માં દેવ વષે બોલનાર પ્રબોધક. § 16:18: હાદેસની સ ા
શા ક અથર્ “મરણ ું દ્વાર.”
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આપીશ. ું જનેે ૃથ્વી પર બંધનકતાર્ ગણશે તે જ આકાશમાં
બંધનકતાર્ રહેશે. અને ૃથ્વી પર ું જે બંધનકતાર્ નથી તેમ જાહેર
કર શ તે આકાશમાં બંધનકતાર્ થશે ન હ.”

20 પછ તે ખ્રસ્ત છે તે ું કોઈને પણ ન હ જણાવવા ઈ ુએ
તેના શષ્યોને ચેતવણી આપી.

ઈ ુના મરણની આગાહ
(માક 8:31-9:1; ૂક 9:22-27)

21 પછ ઈ ુ તે સમયથી તેના શષ્યોને કહેવા લાગ્યો કે,
તેણે યરૂશાલેમ જ ું પડશે. ત્યાં વડ લો તથા ુ યાજકો અને
શા ીઓ દ્વારા ઘણી બાબતો સહન કરવી પડશ.ે તેણે તેઓને
સમજા ું કે તેને માર નાખવામાં આવશે અને ત્રણ દવસ પછ
તે ફર થી મરણમાંથી સજીવન થશ.ે

22 પતર ઈ ુને એક બાજુ લઈ ગયો અને કહેવા લાગ્યો,
“તને દેવ બધી બાબતોથી બચાવ,ે પ્ર !ુ તાર સાથે આ ું બનશે
ન હ!”

23 ઈ ુ પતર તરફ ફય અને ક ું, “અરે શેતાન, ું મારાથી
દૂર ચાલ્યો જા; ું દેવની ર તે ન હ પણ માણસની ર તે વચારે
છે.”

24 પછ ઈ ુએ પોતાના શષ્યોને ક ું, “જો કોઈ ક્ત
માર પાછળ આવવા માંગે છે તો તેણે પોતાની જાતને ૂલી
જઈ તેણે પોતાની વધસ્તંભ ઊઠાવીને માર પાછળ ચાલ ું પડશ.ે
25 જે માણસ પોતા ું જીવન બચાવવા ઈચ્છે, તે પોતા ું જીવન
ુમાવશ,ે પણ મારે લીધે જે પોતા ું જીવન ુમાવશ,ે તે તે ું જીવન

બચાવશે. 26 જો કોઈ એક માણસ આ ું જગત મેળવે, પણ
જો તે ું જીવન ુમાવે તો તે શા કામ ુ?ં અથવા માણસ પોતાના
જીવનને બદલે ું આપશ?ે 27 માણસનો દ કરો પોતાના બાપના
મ હમાએ પોતાના દૂતો ુદ્ધાં આવશ,ે તો તે સમયે તે પ્રમાણે તેનો
બદલો આપશે. 28 હુ તમને સત્ય કહુ છુ, અહ ઊભેલામાંથી
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કેટલાક લોકો માણસના દ કરાને તેના રા સાથે આવતો જુએ
ત્યાં ુધી જીવતા રહેશે.”

17
ૂસા અને એ લયાને ઈ ુએ સાથે જોયા
(માક 9:2-13; ૂક 9:28-36)

1 છ દવસ પછ , ઈ ુ પતરને તથા યાકૂબને તથા તેના ભાઈ
યોહાનને સાથે લઈને એક ઊંચા પવર્ત પર એકાંતમાં ચાલ્યો ગયો.
ત્યાં તેઓ એકલા જ ર ા. 2 અને શષ્યો આગળ તે ું રૂપાંતર
થ ું. તેનો ચહેરો ૂયર્ જવેો પ્રકા શત થયો અને તેનાં વ ો પ્રકાશ
જવેાં તેજસ્વી થયાં. 3 એકાએક ૂસા અને એ લયા ત્યાં દેખાયા
અને ઈ ુની સાથે વાત કરવા લાગ્યા.ં

4 પતરે ઈ ુને ક ું, “પ્ર ,ુ આપણે અહ રહે ું સારુ છે, જો
તાર ઈચ્છા હોય તો, હુ ત્રણ માંડવા અહ ઊભા કર દઉં, એક
તારા માટે, એક ૂસા માટે, એક એ લયા માટે.”

5 ારે પતર વાત કરતો હતો, ત્યારે એક ચમકતા વાદળે
તેઓના પર આવી તેમને ઢાંક દ ધા અને વાદળમાંથી વાણી થઈ,
“આ (ઈ )ુ મારો વહાલો દ કરો છે, જનેાથી હુ ૂબજ પ્રસ છુ,
તમે બધા તેને ધ્યાનથી સાંભળો!”

6 તે શષ્યોએ આ વાણી સાંભળ અને તેઓ ૂબ ભયભીત
થયા. જથેી તેઓ જમીન પર પડ્યા. 7 ઈ ુએ પાસે આવીને
તેમને સ્પશર્ કય અને ક ું, “ઊઠો, બીશો ન હ.” 8 તેઓએ ઊચે
નજર કર તો ત્યાં એકલા ઈ ુ સવાય બીજા કોઈને જોયા ન હ.

9 ઈ ુ અને તેના શષ્યો પવર્ત પરથી નીચે ઉતરતા હતા, ત્યારે
તેણે શષ્યોને આજ્ઞા કર , “તમે જે કાંઈ પવર્ત પર જો ું તે વષે
કોઈપણ ક્તને વાત કરતાં ન હ, ાં ુધી માણસનો દ કરો
મરણમાંથી ઊઠે ન હ ત્યાં ુધી રાહ જુઓ. તેના પછ તમે જે
કાંઈ દશર્ન કયાર્ છે તે વષે વાત કર શકશો.”

10 શષ્યોએ ઈ ુને ૂછ ું કે, “શા ીઓ એ ું શા માટે કહે છે
કે, ખ્રસ્ત પહેલાં એ લયાએ આવ ું જોઈએ?”
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11 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, તેઓ સા ુ કહે છે, “એ લયા આવી
ર ો છે અને તે દરેક વસ્ ુને વ ત કર દેશે. 12 પણ હુ તમને
કહુ છુ કે એ લયા આવી ુ ો છે. તેઓએ તેને ઓળ ો ન હ
પણ જમે તેઓએ ચા ું તેમ તેઓએ તેને ક ુર્ તેમજ માણસના
દ કરાને પણ દ:ુખ સહન કર ું જ પડશે.” 13 શષ્યો સમ ા કે
ઈ ુ યોહાન બા પ્તસ્ત વષે વાત કરતો હતો.

ઈ ુ બમાર છોકરાને સાજો કરે છે
(માક 9:14-29; ૂક 9:37-43)

14 ઈ ુ અને તેના શષ્યો લોકો પાસે પાછા ગયા. એક માણસ
ઈ ુ પાસે આ ો અને તેને ુંટણીએ પડ પ્રણામ કયાર્. 15 માણસે
ક ું, “હે પ્ર ુ, મારા દ કરા પર દયા રાખ કારણ કે તેને વાઈનો
રોગ છે અને તે ૂબ પીડાય છે.ઘણીવાર તે અ જ્ઞમાં પડે છે તો
ઘણીવાર તે પાણીમા પડે છ.◌ે 16 મારા દ કરાને તારા શષ્યો પાસે
લા ો પર ુ તેઓ તેને સાજો કર શ ા ન હ.”

17 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “તમે એવા લોકો છો જમેને વ ાસ
નથી અને તમે ભટકેલ છો, ાં ુધી તમાર સાથે મારે રહે ું
જોઈએ? ાં ુધી હુ તમારુ સહ શ? એ છોકરાને માર પાસે
લાવો.” 18 પછ ઈ ુએ તે ૂતને તેના શર રમાંથી બહાર નીકળ
જવાનો આદેશ આપ્યો અને તરત જ તે ૂત ચાલ્ ું ગ ુ.ં અને
તે જ ઘડ એ તે છોકરો સાજો થઈ ગયો હતો.

19 પછ ઈ ુ પાસે શષ્યો એકલા જ આ ા, તેમણે ક ું,
“અમે એ છોકરાના શર રમાંથી ૂતને કાઢવાના બધા જ પ્રયત્ન
કયાર્ પણ અમે તે કર શ ા ન હ. શા માટે અમે તેને બહાર
હાંક કાઢ ન શ ા?”

20 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “તમે ન કર શ ા કારણ કે, તમારો
વ ાસ અલ્પ છે. હુ તમને સત્ય કહુ છુ કે જો તમારો વ ાસ
રાઈના દાણા જટેલો પણ હશે તો પછ તમે પવર્તને પણ કહ
શકશો કે, ‘ ું અહ થી ખસીને પેલી જગ્યાએ જા અને તે જશે,
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તમારા માટે ક ું જ અશ હશે ન હ.’ 21 ફક્ત પ્રાથર્ના અને
ઉપવાસથી જ એ પ્રકારનો આત્મા ( ૂત) ચાલ્યો જાય છે.”

ઈ ુ તેના મરણ વષે કહે છે
(માક 9:30-32; ૂક 9:43-45)

22 ારે ઈ ુ અને તેના શષ્યો ગાલીલમાં ભેગા મ ા ત્યારે
ઈ ુએ શષ્યોને ક ુ,ં “માણસનો દ કરો માણસોના હાથમાં ુપ્રત
કરાશે. 23 એ માણસો માણસના દ કરાને માર નાખશે, પર ુ
ત્રીજા દવસે તે મરણમાંથી ઊભો થશે.” તે સાંભળ શષ્યો
ૂબજ દ:ુખી થયા.

ઈ ુ કર ભરવા વષે શીખવે છે
24 ઈ ુ અને તેના શષ્યો કફર-નહૂમ ગયા. જે કર ઉઘરાવતા

હતા તે લોકો પતર પાસે આ ા અને ક ું, “ ું તમારા ઉપદેશક
બે ડ્રાકમા*ં જટેલો પણ મં દરનો કર આપતા નથી?”

25 પતરે ઉ ર આપ્યો, “હા, ઈ ુ તે આપે છે.”
પછ આ વષે ઈ ુને વાત કરવા પતર ઘરમાં ગયો. પર ુ તે

કાંઈ કહે તે પહેલા ઈ ુએ તેને ૂછ ું, “ પતર તને ું લાગે છે?
રાજાઓ તેમના પોતાના લોકો પર કર નાખે છે કે પછ પરદેશીઓ
પર કર નાખે છે?”

26 પતરે ક ું, “પરદેશીઓ પર.”
ઈ ુએ ક ું, “તો પછ પોતાના દ કરાઓને કર ભરવાનો ના

હોય. 27 પણ આપણે કર ઉઘરાવનારાઓને ુસ્સે કરવા નથી.
ું સરોવરના કાંઠે જા અને એક માછલી પકડ, પહેલી માછલી

પકડ તે ું મોં ખોલજ,ે તેના મોઢામાંથી તને ચાર ડ્રાકમા મળશે
એ સ ો લઈને કર ઉઘરાવનાર પાસે જજે અને તારો અને મારો
કર તેમને આપી દેજ.ે”

* 17:24: બે-ડ્રાકમા દરેક વષ પ્રત્યેક યહૂ દએ મં દરમાં ભરવા માટેનાં કર ું માપ.
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18
ઈ ુ કહે છે મહાન કોણ
(માક 9:33-37; ૂક 9:46-48)

1 તે વખતે શષ્યો ઈ ુ પાસે આ ા અને ૂછ ુ, “આકાશના
રા માં મોટુ કોણ છે?”

2 ઈ ુએ એક નાના બાળકને તેની પાસે આવવા ક ું અને
તેમની વચ્ચે તેને ઊભો રહેવા ક ું, 3 પછ શષ્યોને ક ું, “હુ
તમને સત્ય કહુ છુ કે ાં ુધી તમે લોકો બદલાશો ન હ અને
બાળક જવેા ન હ બનો ત્યાં ુધી તમે આકાશના રા માં પ્રવેશ
ન હ કર શકો. 4 તેથી જે કોઈ, પોતાને આ બાળકના જે ું નમ્ર
બનાવશે તે આકાશના રા માં સૌથી મહાન ક્ત છે.

5 “જે કોઈ મારા નામે આવા બાળકનો સ્વીકાર કરે છે તે મારો
સ્વીકાર કરે છે.

પ્રલોભનો વષે ચેતવણી
(માક 9:42-48; ૂક 17:1-2)

6 “પર ુ જે કોઈ મારા પર વ ાસ કરનાર એક પણ નાનામાં
નાની ક્તને ઠોકર ખવડાવે તે કરતાં એવા માણસના ગળે ઘંટ ું
પડ બાંધી અને તેને ઊંડા દ રયામાં ડુબાડ દેવામાં આવે તે વધારે
સારુ છે. 7 જગતને અફસોસ છે, કારણ કે જે વસ્ ુઓને કારણે
લોકો પાપ કરે છે આવી વસ્ ુઓ તો બનવાની. પણ તે ક્તને
અફસોસ છે કે જે ઠોકર લાવવા માટે જવાબદાર છે.

8 “એટલે જો તારો હાથ કે પગ તને પાપ કરવા પ્રેરે તો તેને
કાપીને ફેંક દે. કારણ કે બંને હાથ અથવા બંને પગ સ હત
અનંત અ માં નંખાય તે કરતા અપંગ થઈને અનંતજીવન મેળવ ું
તે સારુ છે. 9 જો તાર આંખ પાપ કરવા પ્રેરે તો તેને કાઢ ને ફેંક
દે કારણકે બંને આંખો સ હત તને નરકની આગમાં ફેંક દેવામાં
આવે તેના કરતાં એક આંખે અનંતજીવનમાં પ્રવેશ કરવો તે ઉ મ
છે.

ઈ ુ ખોવાયેલ ઘેટાંની વાતાર્ કહે છે
( ૂક 15:3-7)
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10 “સાવધાન રહો, આ નાના બાળકોમાંથી એકનો પણ અનાદર
ન થાય, કારણ કે તેઓના દૂતો આકાશમાં હમેશા મારા બાપની
આગળ હોય છે. 11 માણસનો દ કરો ખોવાયેલા લોકોને તારવા
આ ો છે.

12 “જો માણસ પાસે 100 ઘેટાં હોય, પણ તેમાંથી એકાદ ઘેટુ
ખોવાઈ ગ ુ,ં તો તે માણસ બાક ના 99 ઘેટાંને ટેકર પર છોડ
એકને શોધવા નીકળશે, બરાબરન?ે 13 અને એ માણસને જો
ખોવાયે ું ઘેટુ મળ જાય, તો તે એટલો બધો ુશ થાય કારણ
કે તેને 99 ઘેટાં કરતાં એક ખોવાયે ું ઘેટુ મ ું તેનો વ ુ આનંદ
છે, હુ તમને સત્ય કહુ છુ. 14 તમારા આકાશમાંના બાપને આ
નાનાઓમાંથી એકને પણ ુમાવ ું ગમશે ન હ.

ારે કોઈ માણસ ખરાબ કરે તો
( ૂક 17:3)

15 “જો તારો ભાઈ અથવા બહેન તારુ કાંઈ ખરાબ કરે તો
તેની પાસે જા અને તેને સમજાવ. જો તારુ સાંભળ ને ૂલ ક ૂલ
કરે તો જાણજે કે તેં તારા ભાઈને જીતી લીધો છે. 16 પણ જો
એ માણસ તને સાંભળવાની સાફ ના પાડે તો ું ફર થી એકાદ
બે વ ુ ક્તને તાર સાથે લ.ે ું જે કઈ કહે તે આ બે કે
ત્રણ સાક્ષીઓથી સા બત કર શકાય. 17 આમ છતાં એ ધ્યાનથી
સાંભળવાની ના પાડે તો પછ મંડળ ને આ વાતની જાણ કર.
અને મંડળ નો ુકાદો પણ માન્ય ન રાખે તો પછ તેને એક એવો
માન કે જે દેવમાં વ ાસ કરતો નથી અને તે કર ઉધરાવનારા
જવેો જ છે.

18 “હુ તને સત્ય કહુ છુ, ારે ૃથ્વી પર તમે જે કાંઈ
બાંધશો, તે આકાશમાં બંધાશે અને ૃથ્વી પર જે કાંઈ બંધન
ુક્ત જાહેર કરશો તે આકાશમાં બંધનકતાર્ ન હ હોય. 19 હુ

તમને એ પણ કહુ છુ કે, તમારામાંના બે કઈ પણ વાત સંબંધી
એક ચ ના થઈ દેવની પ્રાથર્ના કર ને જે કઈ માગશે તે મારા
આકાશમાંનો બાપ તમને અવશ્ય આપશે. 20 કારણ કે મારા નામ
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પર બે અથવા ત્રણ શષ્યો ાં ભેગા થઈને મળશે તો હુ પણ
ત્યાં તેમની મધ્યે હોઈશ.”

માફ વષેની વાતાર્
21 પછ પતર ઈ ુ પાસે આ ો અને તેને ૂછ ું, “પ્ર ુ મારો

ભાઈ, માર વરૂદ્ધ અપરાધ કયાર્ જ કરે તો મારે તેને કેટલી વાર
માફ આપવી? ું સાત વાર?”

22 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હુ તમને કહુ છુ, સાત વાર ન હ
પણ સાત વાર કરતાં પણ વધારે અને તાર વરૂદ્ધ અપરાધ ચા ુ
રાખે તો સત્યોતેર વખત તારે તેને માફ આપવી જોઈએ.”

23 “આકાશના રા ની ુલના એવા રાજા સાથે કરવામાં આવે
છે જે પોતાના સેવકોની સાથે હસાબ ુક્તે કરે છે. 24 ારે
રાજાએ હસાબ લેવાનો શરૂ કય , ત્યારે તેની સમક્ષ એક એવી

ક્ત આવી કે જનેી પાસે ચાંદ ના કેટલાક પાઉન્ડ લેવાના નીકળતા
હતા. 25 દે ું ુકવવા માટે તેની પાસે ક ું જ સાધન ન હ ુ,ં
એટલે રાજાએ હુકમ કય કે તેને તથા તેની પત્નીને તથા તેના
બાળકોને તથા તેની મા લક ું જે કઈ હ ું તે બ ુ વેચી દે ુ.ં

26 “પછ એ સેવકે એને પગે પડ ને આજીજી કર કે, ‘મારા
માટે ધીરજ રાખો, હુ આપ ું બ ુજ દે ું ૂકવી દઈશ.’ 27 રાજા
એના નોકર માટે દલગીર થયો અને તે ું દે ું માફ કર દ ું અને
તેને છોડ ૂ ો.

28 “પછ , તે સેવક છૂટો થયો પાછળથી તેને તેના સાથી
સેવકોમાંના એકને દ ઠો. તેની પાસે, તે ું નજી ું લેણું હ ું તેણે
જઈને તે ું ગ ુ પક ું અને ક ું, ‘તાર પાસે મારુ જે કઈ લેણું
છે તે ૂકવી દે!’

29 “પેલો માણસ તેને પગે પડ્યો અને પોતાને થોડો સમય
આપવા કરગરવા લાગ્યો અને ક ું, ‘મારા માટે ધીરજ રાખો માર
પાસે નીકળ ું તારુ બ ુજ લેણું હુ તને ૂકવી દઈશ.’

30 “પણ પહેલો નોકર સંમત ન થયો, તેણે તેના સાથી સેવકની
ધરપકડ કરવા માટે ગોઠવણ કર . અને ૂરે ુરુ દે ું ૂકવી આપે
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ન હ ત્યાં ુધી તેને જલેમાં ૂરા ો. 31 બીજા નોકરોએ જે કાંઈ
બન્ ું તે જો ું અને ૂબ દલગીર થયા પછ તેઓ તેમના ધણી
પાસે ગયા અને સઘળ હક કત જણાવી.

32 “પછ ધણીએ જે ું દે ું માફ ક ુર્ હ ું તે નોકરને બોલા ો
અને ક ું, ‘અરે દુ નોકર, તાર આજીજી સાંભળ મેં તારુ જે
બ ું દે ું હ ું તે માફ ક ુર્. 33 જમે મેં તારા પ્રત્યે જે દયા બતાવી
એવી દયા તારા સાથી નોકર પ્રત્યે તારે દશાર્વવી જોઈતી હતી.’
34 તેનો ધણી ૂબજ ુસ્સે થયો અને ાં ુધી તે ૂરે ૂરૂ દે ું
ભરપાઈ ન કરે ત્યાં ુધી તેને સખત કેદની સજા ફરમાવી.

35 “એ જ પ્રમાણે તમે તમારા ભાઈઓ અને બહેનોને તમારા
હૃદયથી માફ કર દો. ન હ તો જે ર તે રાજા વર્ત્યો તે ર તે મારા
આકાશમાંનો બાપ તમને માફ ન હ કરે.”

19
છૂટાછેડા વષે ઈ ુ ું શક્ષણ
(માક 19:1-12)

1 આ વાતોનો ઉપદેશ આપી ર ા પછ ઈ ુ ગાલીલથી નીકળ ને
યદન નદ ની બીજી બાજુ, યહૂ દયાના વસ્તારમાં આ ો. 2 ધણા
લોકો ઈ ુની પાછળ ગયા, ઈ ુએ તેમાંના માંદા લોકોને ત્યાં સાજા
કયાર્.

3 કેટલાક ફર શીઓ ઈ ુ પાસે આ ા. તેને વાતમાં ફસાવવા
ૂછ ું, “ ુરુષ ગમે તે કારણે પોતાની પત્નીને છૂટાછેડા આપે એ
ું યોગ્ય છે?”
4 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “જરુર તમે શા માં આ વાચ્ ું હશે

કે ારે દેવે ૃથ્વી બનાવી ત્યારે ‘દેવે નરનાર ઉત્પન કયાર્.’✡
5 અને ક ું કે, ‘આના કારણે મ ુષ્ય તેના પતા અને માતાને
છોડ દેશે અને તેની પત્ની સાથે જોડાશ,ે અને તે બે એક દેહ
થશે.’✡ 6 એટલે એ ુરુષ અને ી અલગ ન હ એક દેહ છે,
✡ 19:4: ઉલ્લેખઃ ઉત. 1:17; 5:2 ✡ 19:5: ઉલ્લેખઃ ઉત. 2:24
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જનેે દેવે લાંબા સમય માટે જોડ્યા છે, કોઈપણ ક્તએ તેઓને
જુદા પાડવા જોઈએ ન હ.”

7 ફરોશીઓએ ૂછ ું, “તો પછ ૂસાએ એવી આજ્ઞા કેમ કર
છે કે મ ુષ્ય પોતાની પત્નીને છૂટાછેડા ું પ્રમાણપત્ર લખી આપી
છૂટાછેડા આપી શકે છે?”

8 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “ ૂસાએ તમને તમાર પત્નીઓને
છૂટાછેડા આપવાની છૂટ આપી છે કારણ તમે દેવનો ઉપદેશ
સ્વીકારવા તૈયાર ન હતા. હક કતમાં શરુઆતમાં છૂટાછેડાની છૂટ
આપી જ નહોતી. 9 હુ તમને કહુ છુ, કે ભચારના કારણ વના
જે કોઈ પોતાની ીને ૂક દઈને બીજીને પરણે, તે ભચાર
કરે છે. અને તે ૂક દ ધેલી જોડે જે લ કરે તે પણ ભચાર
કરે છે. ુરુષ છૂટાછેડા આપી ફર લ ત્યારે જ કર શકે, જો
તેની પ્રથમ પત્ની બીજા કોઈ ુરુષ સાથે ભચાર કરે છે.”

10 શષ્યોએ ઈ ુને ક ું, “જો આવા જ કારણસર ુરુષ
છૂટાછેડા આપે તો તેના કરતાં લ કરવાં જોઈએ ન હ એ સારુ
છે.”

11 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “લ અંગે ું આ સત્ય બધાજ
સ્વીકારશે ન હ. આ સત્ય સ્વીકારવા દેવે કેટલાક માણસોને
ઠરા ા છે. 12 કેટલાક માણસો લગન નથી કરતાં તેનાં અહ
જુદાં કારણો છે, કેટલાક જન્મથી જ ખોજા હોય છે. કેટલાકને
તો બીજા લોકો દ્વારા અશ ક્તમાન બાનાવાયા છે. છેવટે કેટલાક
એવા પણ છે જઓે આકાશનાં રા ને લીધે લ ન હ કરવા ું
સ્વીકારે છે. આ ઉપદેશ જે પાળ શકે તે પાળે.”

ઈ ુ બાળકોને આવકારે છે
(માક 10:13-16; ૂક 18:15-17)

13 પછ લોકો તેમનાં બાળકોને ઈ ુ પાસે લા ાં જથેી ઈ ુ
તેમનાં માથે હાથ ૂક આશીવાર્દ દે અને તેમના માટે પ્રાથર્ના કરે.
પર ુ તેના શષ્યોએ તેમને ધમકા ાં. 14 પછ ઈ ુએ ક ું, “નાના
બાળકોને માર પાસે આવવા દો, તેમને રોકશો ન હ, કારણ કે
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આકાશ ું રા જે નાના બાળકો જવેા છે એમના માટે છે.”
15 બાળકો પર હાથ ૂ ા પછ ઈ ુએ તે જગ્યા છોડ .

ધનવાન માણસે ઈ ુને અ ુસરવા ના પાડ
(માક 10:17-31; ૂક 18:18-30)

16 એક માણસ ઈ ુ પાસે આ ો અને ૂછ ું, “હે ઉપદેશક,
અનંતજીવન પામવા માટે મારે ું કર ું જોઈએ?”

17 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “ ું સારુ છે એ ું મને શા માટે ૂછે
છે? ફક્ત દેવ સારો છે. પર ુ જો તારે અનંતજીવન જોઈ ું હોય
તો દેવની આજ્ઞા ું પાલન કર.”

18 માણસે ૂછ ું, “કઈ આજ્ઞાઓ?”
ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “ ‘તારે કોઈ ુ ૂન કર ું ન હ, તારે
ભચાર ું પાપ કર ું ન હ, તારે કોઈની વસ્ ુની ચોર કરવી

ન હ, તારે કોઈનામાં જૂઠ સાક્ષી આપવી ન હ. 19 તારે તારા
માતા પતાને માન આપ ુ,ં’✡ અને ‘પોતાના પર જટેલો પ્રેમ કરે
છે તેટલો જ પ્રેમ બીજા લોકોને પણ કર.’ ”

20 ુવાને ઈ ુને ક ું, “મેં આ બધી જ વાતો ું પાલન ક ુર્ છે,
હવે મારે ું કરવા ું બાક છે?”

21 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “જો તારે ૂણર્ થ ું હોય તો, પછ
જા, તાર પાસે તારુ પોતા ું જે કઈ છે તે વેચી દે, પૈસા ગર બોને
આપી દે, ું જો આ વ ુ કર શ તો આકાશમાં તારો કમતી
ખજાનો ભેગો થશે, પછ ચાલ, માર સાથે આવ!”

22 આ સાંભળ ને તે ુવાન માણસ ઘણો દ:ુખી થયો હતો.
કારણ કે તે ઘણો પૈસાદાર હતો. તે પૈસા તેની પાસે જ રાખવા
ઈચ્છતો હતો તેથી તે ચાલ્યો ગયો.

23 પછ ઈ ુએ શષ્યોને ક ું, “હુ તમને સત્ય કહુ છુ, કે
ધનવાનના માટે આકાશના રા માં પ્રવેશ કરવો ક ઠન છે. 24 હા,
તેથી તો હુ વારવાર કહુ છુ કે પૈસાદાર લોકોને આકાશના રા માં

✡ 19:19: ઉલ્લેખઃ ન. 20:12-16; ુન. 5:16-20



માથ્થી 19:25 lxviii માથ્થી 20:5

પ્રવેશ કરવો એના કરતાં સોયના નાકામાંથી ઊંટને પસાર થ ું સહે ું
છે.”

25 ારે શષ્યોએ આ સાંભ ું ત્યારે તેમને આ યર્ થ ું અને
ૂછ ું, “તો પછ કોને બચાવી શકશે?”
26 ઈ ુએ તેમને જોઈને ક ું, “લોકોને માટે આ અશ છે.

ફક્ત દેવને માટે બ ું જ શ છે.”
27 પતરે ઈ ુને ક ું, “અમે બ ુજ છોડ ને તાર પાછળ આ ા

છ એ, તો અમને ું મળશ?ે”
28 ઈ ુએ તેને ક ુ,ં “હુ તમને સત્ય કહુ છુ કે ારે નવા
ુગમાં માણસનો દ કરો તેના મ હમાના રા ાસન પર બરાજશે

તે વખતે તમે પણ બાર રા ાસન પર બેસશો. અને માર પાછળ
આવનારા ઈસ્રાએલના બારે કુળનો ન્યાય કરશો. 29 મારા નામને
માટે જઓેએ ઘરો, ભાઈઓ, માતા પતા, બાળકો, જમીનજાગીરનો
ત્યાગ કય છે તેઓ તેના કરતાં ઘણાંજ યોગ્ય છે. તેઓ સોગણું
મેળવશે અને અનંતજીવનનો વારસો પામશ.ે 30 પર ુ ઘણા એવા
છે જઓે ું હમણા જીવનમાં ઊં ું ાન છે પણ ભ વષ્યમાં તે
નીચલી કક્ષાએ ઉતરશે અને હમણા જે નીચલી કક્ષાએ છે તે
ભ વષ્યમાં ઊં ું ાન પ્રાપ્ત કરશે.

20
ઈ ુ ખેત મજૂરો ું દૃ ાંત આપે છે

1 “આકાશ ું રા એક જમીનદાર જે ું છે. આ માણસ તેના
ખેતરમાં દ્રાક્ષ ઉગાડે છે. એક મળસકે તે માણસ પોતાના ખેતરમાં
કામ કરવા માટે મજૂરો લેવા ગયો. 2 અને તેણે તેઓની સાથે
રોજનો એક દ નાર ન કર ને ખેતરમાં મજૂરોને મોકલ્યા.”

3 “નવ વાગ્યાની આસપાસ તે જમીનદાર બજારમાં ગયો ત્યારે
કેટલાક માણસો ક ુંય કામ કયાર્ વના ત્યાં ઊભા હતા. 4 તેથી
તે માણસે ક ું, તમે મારા ખેતરમાં જઈને કામ કરશો તો હુ તમને
યોગ્ય વળતર આપીશ.” 5 તેથી લોકો ખેતરમાં કામ કરવા ગયા.
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“ફર બાર વાગે અને બીજી વાર ત્રણ વાગે બજારમાં ગયો
ત્યારે પણ લોકોને ખેતરમાં કામ કરવા માટે લઈ આ ો. 6 પછ
સાંજે પાંચે વાગે તે બજારમાં ફર થી ગયો ત્યારે પણ કેટલાક
માણસો ત્યાં ઊભા હતા, તેઓને જમીનદારે ૂછ ું, ‘તમે આખો
દવસ કોઈપણ કામ વના અહ કેમ ઊભા ર ા છો?’
7 “તે લોકોએ ક ુ,ં ‘અમને કોઈએ કામ આપ્ ું નથી.’
“તે માણસે તેઓને ક ુ,ં ‘તમે મારા ખેતરમાં જાવ અને કામે

લાગો,’
8 “સાંજ પડ એટલ,ે દ્રાક્ષની વાડ ના ધણીએ તેના ુ

કારભાર ને બોલાવીને ક ું કે, ‘મજૂરોને બોલાવીને તેમની મજૂર
ૂકવી દો. પહેલાથી છેલ્લા જે મજૂરો આ ા તેમને મજૂર

આપવા ું શરૂ કરો અને પહેલા મજૂર એ આ ા હતાં તેમને
આપતા ુધી ચા ુ રાખો.’

9 “જે મજૂરો પાંચ વાગે આ ા હતા તેમાંના દરેકને એક
દ નારનો સ ો મ ો. 10 પછ જે સૌથી પહેલા સવારમા કામ
પર આ ા હતા તે તેમ ું મહેનતાણું લેવા આ ા. તેઓએ
વચા ુર્ તેઓ વધારે મહેનાતાણું મેળવશે પણ તે દરેકને એક જ
દ નારનો સ ો મ ો. 11 ારે તેમને એક દ નારનો સ ો
મ ો ત્યાર પછ દ્રાક્ષની વાડ ના મા લકને તેમણે ફ રયાદ કર .
12 ‘જે લોકો છેલ્લાં આ ા હતા અને એક કલાક જ કામ ક ુર્
તેમને તેં અમારા જટેલી જ મજૂર આપી. ારે અમે તો આખો
દવસ ૂયર્ની ગરમીમાં કામ ક ુર્ છે.’
13 “પણ ખેતરના મા લકે તેઓમાંના એક જણાને ક ું, ‘ મત્ર,

મેં તાર સાથે કોઈ જ અન્યાય કય નથી. ું તમે ક ૂલ થયા ન
હતા કે હુ તમને એક દ નાર આપીશ? 14 તેથી આ તાર મજૂર
લે અને ચાલતો થા, માટે જે છેલ્લો માણસ મજૂર કરવા આ ો
છે તેને આટલી જ મજૂર આપવાની માર ઈચ્છા છે. 15 મારે
મારા પૈસા ું જે કર ું હોય તે કરુ. તમને અદેખાઈ આવે છે
કારણ કે એ લોકો સાથે હુ સારો છુ.’
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16 “એ પ્રમાણે જઓે છેલ્લા છે તેને હવે ભ વષ્યમાં પ્રથમ
ાન મળશ.ે અને જે ું પ્રથમ ાન હશે તેને ભ વષ્યમાં છેલ્ ું
ાન મળશ.ે”
ઈ ુના તેના મરણ વષેનો સંકેત
(માક 10:32-34; ૂક 18:31-34)

17 ઈ ુ ારે પોતાના બાર શષ્યો સાથે યરૂશાલેમ જઈ ર ો
હતો. ત્યારે તેણે એ બધાને એકાંતમાં એક બાજુએ બોલાવીને
ક ું, 18 “જુઓ, આપણે યરૂશાલેમ જઈ ર ા છ એ. માણસનો
દ કરો ુ યાજક અને શા ીઓને સોંપવામાં આવશ,ે અને તેને
મોતની સજા ફટકારવામાં આવશે. 19 પછ તે લોકો માણસના
દ કરાને બીનયહૂ દઓને સોંપી દેશે જઓે તેની કૂ્રર મશ્કર કરશે.
તેના પર કોરડા વીંઝશે અને તેને વધસ્તંભ પર જડાવી દેશે, પર ુ
ત્રીજા દવસે તે સજીવન થશે.”

માતાની ખાસ માંગણી
(માક 10:35-45)

20 પછ ઝબદ ની પત્ની પોતાના દ કરાઓને સાથે રાખીને ઈ ુની
પાસે આવી. તેણે પગે પડ ને ઈ ુની પાસે માંગણી કર .

21 ઈ ુએ ૂછ ું, “તારે ું જોઈએ છે?”
તેણે ઉ ર આપ્યો, “મને વચન આપ કે તારા રા માં મારા બે

દ કરાઓમાંથી એક દ કરો તાર જમણી બાજુ અને બીજો દ કરો
તાર ડાબી બાજુએ બેસ.ે”

22 ઈ ુએ બે દ કરાઓને ક ું, “તમે ું માંગી ર ા છો તે તમે
જાણતા નથી. જે પ્યાલો મારે પીવાનો છે તે તમારાથી પીવાશે?”
તેઓએ ક ું, “હા, અમે પી શક ુ!ં”
23 ઈ ુએ તેઓને ક ું, “અલબ હુ જે કઈ પીઉ તે તમે પી

શકશો તો ખરા. પણ માર જમણી કે ડાબી બાજુ કોને ાન
આપ ુ,ં તે મારા હાથની વાત નથી. એ ાનો મારા પતાએ
ન કરેલ ક્તઓ માટે છે.”
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24 ારે આ માંગણી વષે બાક ના દશ શષ્યોએ સાંભ ું
ત્યારે તેઓ આ બે ભાઈઓ પર બહુ ુસ્સે થયા. 25 પછ
ઈ ુએ શષ્યોને પોતાની પાસે બોલાવીને ક ું, “તમે જાણો છો
કે યહૂદ રા કતાર્ઓ પોતાની પ્રજા પર સ ાનો ૂણર્ અમલ
કરે છે અને તેમના મોટા માણસો તેમના અ ધકાર ું લોકોને ભાન
કરાવવા ચાહે છે. 26 પણ તમાર સાથે આ ર તે થ ું ન જોઈએ.
તમારામાં જે આગેવાન થવા ઈચ્છે તે તમારો સેવક હોવો જોઈએ.
27 અને જે સૌથી મોટો થવા ઈચ્છે છે, તેણે એક ુલામ તર કે
તમાર સેવા કરવી જોઈએ. 28 તમારે માણસના દ કરા જવેા થ ું
જોઈએ, માણસનો દ કરો સેવા કરાવવા ન હ પણ સેવા કરવા
અને ઘણા લોકોને માટે ુ ક્ત ૂલ્ય તર કે પોતા ું જીવન સમપર્ણ
કરવા આ ો છે.”

ઈ ુએ બે આંધળા માણસોને દેખતા કયાર્
(માક 10:46-52; ૂક 18:35-43)

29 ારે ઈ ુ અને તેના શષ્યો યર ખોથી નીકળ ને જતા હતા
ત્યારે ઘણા લોકો ઈ ુને અ ુસરતા હતા. 30 રસ્તાની બાજુએ
બે અંધજનો બેઠા હતા. એ રસ્તે થઈને ઈ ુ પસાર થાય છે
એ ું સાંભળ ને તેઓ જોરશોરથી ૂમો પાડવા લાગ્યા, “હે પ્ર ,ુ
દાઉદના દ કરા અમારા પર દયા કર!”

31 લોકોએ તેઓને ધમકાવીને શાંત રહેવા ક ું છતાં તેઓ
તો વધારે જોરથી ૂમો પાડતા હતા, “હે પ્ર ુ, દાઉદના દ કરા,
અમારા પર દયા કર!”

32 તે સાંભળ ને ઈ ુ ઊભો ર ો અને તેઓને બોલાવીને ૂછ ું,
“તમે માર પાસે તમારા માટે ું કરાવવા ઈચ્છો છો?”

33 તેઓએ ક ું, “પ્ર ,ુ અમારે દેખતા થ ું છે.”
34 ઈ ુને તેમના પર દયા આવી અને તેઓની આંખોને સ્પશર્

કય . અને તરત જ તેઓ જોઈ શ ા. અને તેઓ ઈ ુની
પાછળ ચાલ્યા.
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21
ઈ ુનો રાજાની માફક યરૂશાલેમમાં પ્રવેશ
(માક 11:1-11; ૂક 19:28-38; યોહાન 12:12-19)

1 ઈ ુ અને તેના શષ્યો યરૂશાલેમની નજીક જૈ ૂન પહાડ પર
બેથફગે ગામ ુધી આ ા. ત્યારે ઈ ુએ બે શષ્યોને મોકલ્યા.
2 ઈ ુએ તેના શષ્યોને ક ુ,ં “જે ગામ તમે સામે જુઓ છો ત્યાં
જાઓ. તમે ત્યાં પ્રવેશ કરશો, એટલે એક ગધેડાને અને તેના
બચ્ચાંને બાંધેલા જોશો, તેને છોડ ને અહ લઈ આવો. 3 જો
કોઈ તમને કઈ ૂછે તો એટ ું જ કહેજો કે, ‘પ્ર ુને તેની જરુર
છે. પછ એ તેને તરત જ મોકલી આપશે.’ ”

4 પ્રબોધક દ્વારા જે કહેવા ું હ ું તે ૂણર્ થાય તે માટે આમ
થ ું:

5 “ સયોનની દ કર , ‘જો તારો રાજા તાર પાસે આવે છે. તે
નમ્ર છે તથા એક ગધેડા પર, એક કામ કરનાર પ્રાણીથી જન્મેલા
નાના ખોલકા પર સવાર થઈન આવે છે.’ ” ઝખાયાર્ 9:9

6 શષ્યો ગયા અને ઈ ુએ ક ું તે પ્રમાણે ક ુર્. 7 શષ્યો
ગધેડ અને નાના ખોલકાને ઈ ુ પાસે લા ા. તેઓએ તેમના
ૂગડાં ખોલકા પર ૂ ા, ઈ ુ તે પર બેઠો. 8 લોકોમાંથી ઘણાએ

પોતાનાં વ ો ઈ ુના માગર્માં બછા ા.ં ારે ઘણા લોકોએ
ૃક્ષોની ડાળ ઓ કાપીને તેના માગર્માં બીછાવી. 9 કેટલાક લોકો

ઈ ુની આગળ ચાલી ર ા હતા, કેટલાક ઈ ુની પાછળ ચાલતા
હતા. તેઓ પોકારતા હતા,

“દાઉદના દ કરાને હોસા ા!
‘પ્ર ુના નામે જે આવે છે તેને ધન્ય છે. પરમ ઊચામાં
હોસા ા.’ ગીતશા 118:26

આકાશમાં દેવનો મ હમા થાઓ!”
10 પછ ઈ ુ યરૂશાલેમમાં દાખલ થયો. શહેરના બધા જ લોકો
ૂંઝાઈ ગયા. તેઓએ ૂછ ું, “આ માણસ કોણ છે?”
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11 તે ટોળામાંથી ઘણાએ ઉ ર આપ્યો, “આ તો ગાલીલના
નાસરેથમાંનો પ્રબોધક ઈ ુ છે.”

ઈ ુનો મં દરમાં પ્રવેશ
(માક 11:15-19; ૂક 19:45-48; યોહાન 2:13-22)

12 ઈ ુ મં દરમાં ગયો અને જઓે વેચાણ કરવાનો અને
ખર દવાનો ધંધો મં દરમાં કરતા હતા તે બધાને હાંક કાઢયા
અને શરાફોના ગલ્લા અને ક ૂતર વેચનારાઓના આસનો તેણે
ઊંધા વા ા. 13 તેણે ત્યાં હાજર હતા તે બધાજ લોકોને
જણા ું કે, “શા માં લ ું છે કે ‘મારુ ઘર પ્રાથર્નાના ઘર તર કે
ઓળખાશ.ે’✡ પર ુ તમે તો તેને ‘ ૂટારાની ુફા’✡ બનાવી દ ઘી
છે.”

14 પછ કેટલાક અંધજનો અને અપંગો ઈ ુની પાસે આ ાં.
ઈ ુએ તેઓને સાજા કયાર્. 15 ુ યાજકો અને શા ીઓએ
ઈ ુએ કરેલા પરાક્રમો જોયા અને “દાઉદના દ કરાને હોસા ા,”
એવા બાળકોના પોકાર સાંભ ા. ત્યારે તેઓ ુસ્સે થયા.

16 ુ યાજકો અને શા ીઓએ ઈ ુને ૂછ ું, “આ બાળકો
જે કહે છે, તે ું તમે સાંભળો છો?”
ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હા, શા કહે છે કે, ‘તેં ઘાવણા

બાળકોના ુખે તાર સ્ ુ ત કરાવી છે તે યોગ્ય સ્ ુ ત છે.’✡ ું
શા માં તમે વાંચ્ ું નથી?”

17 પછ ત્યાંથી ઈ ુ તે ળ છોડ ને યરૂશાલેમ નગરની બહાર
આ ો અને બેથ નયા ચાલ્યો ગયો. અને ત્યાં રાત રોકાયો.

ઈ ુ વ ાસ ું સામર્થ્ય બતાવે છે
(માક 11:12-14; 20-24)

18 બીજે દવસે વહેલી સવારે, ઈ ુ શહેરમાં પાછો ફરતો હતો
ત્યારે તે ૂબજ ૂ ો થયો હતો. 19 ઈ ુએ રસ્તાની બાજુએ
એક અંજીર ું ઝાડ જો ું અને અંજીર ખાવાની આશાએ તે ૃક્ષ

✡ 21:13: ઉલ્લેખઃ યશા. 56:7 ✡ 21:13: ઉલ્લેખઃ ય મ. 7:11 ✡ 21:16:
ઉલ્લેખઃ ગી. શા. 8:3 (ગ્રીક અ ુવાદ)



માથ્થી 21:20 lxxiv માથ્થી 21:27

પાસે ગયો, પણ ઝાડ ઉપર એક પણ અંજીર નહો ુ.ં તેના પર
કેવળ પાંદડા જ હતાં તેથી તેણે ૃક્ષને ક ું, “ભ વષ્યમાં તારા
પર કદ ફળ લાગશે ન હ!” અને અંજીર ું ઝાડ તરત જ ૂકાઈ
ગ ુ.ં

20 શષ્યોએ ારે આ જો ું ત્યારે અચંબા સાથે ઈ ુને ૂછ ું,
“આ અંજીર ું ઝાડ એકદમ કેમ ૂકાઈ ગ ુ?ં”

21 ઈ ુએ તેમને ઉ ર આપતા ક ું, “હુ તમને સત્ય કહુ છુ,
તમને વ ાસ હોય અને મનમાં શંકા ન કરો તો તમે આના કરતાં
પણ વશેષ કર શકશો. અરે તમે આ પવર્તને કહ શકશો,
‘અહ થી ઊંચકાઈને સ ુદ્રમાં પડ.’ તો તે પ્રમાણે થશે. 22 જો
તમને વ ાસ હોય તો પ્રાથર્નામાં તમે જે કઈ માગશે તે તમને
મળશે.”

ઈ ુના અ ધકાર પર યહૂ દનેતાઓની શંકા
(માક 11:27-33; ૂક 20:1-8)

23 ઈ ુ મં દરમાં દાખલ થયો અને ારે બોધ આપતો હતો
ત્યારે પ્ર ુખ યાજકો અને લોકોના વડ લોએ તેની પાસે જઈને
ૂછ ું, “કયા અ ધકારથી ું આ બાબતો કરે છે? તને આવો

અ ધકાર કોણે આપ્યો?”
24 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હુ તમને પણ એક પ્ર ૂછુ છુ, એનો

ઉ ર તમે મને આપશો, તો હુ તમને કહ શ કે કયા અ ધકારથી હુ
એ કામો કરુ છુ. 25 મને કહો: ારે યોહાને લોકોને બા પ્તસ્મા
આપ્ ું ત્યારે તે કોના તરફથી મ ું હ ુ,ં દેવથી કે માણસથી?”
તેઓ અંદર એકબીજા સાથે ચચાર્ કરવા લાગ્યા કે, “જો આપણે

કહ ું, ‘યોહાન ું બા પ્તસ્મા દેવ તરફથી હ ું,’ તો ઈ ુ આપણને
ૂછશ,ે ‘તો તમે યોહાનમાં વ ાસ કેમ નથી કરતા?’ 26 જો

એમ કહ ું કે તે મ ુષ્યથી હ ુ,ં તો એ લોકો આપણા પર ુસ્સે
થશે, આપણે લોકોથી ડર એ છ એ એટલે આપણને કહેશે તમે
યોહાનમાં શા માટે વ ાસ કરતા નથી.”

27 તેઓએ ઈ ુને ઉ ર આપ્યો, “અમે નથી જાણતા કે યોહાનને
અ ધકાર ાંથી મ ો.”
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પછ ઈ ુએ ક ું, “તો હુ તમને કાંઈ જ ન હ કહુ કે હુ કયા
અ ધકારથી આ કરુ છુ!”

ઈ ુ બે દ કરાઓની વાતાર્ કહે છે
28 “સારુ, બતાવો, હુ કહુ છુ તે બાબતમાં તમે ું માનો છો?

એક ક્તને બે દ કરા હતા, પહેલા દ કરાની પાસે જઈને તેણે
ક ું, ‘આજે ું માર દ્રાક્ષની વાડ માં કામ કરવા જા.’

29 “પણ દ કરાએ ઉ ર આપ્યો, ‘હુ ન હ જાઉં.’ પછ એ ું
મન બદલા ું અને ન ક ુર્ કે તેણે જ ું જોઈએ, અને તે ગયો.

30 “પછ તે પતા બીજા છોકરા પાસે ગયો અને તેને ક ું,
‘દ કરા, માર દ્રાક્ષની વાડ માં જા અને ત્યાં ખેતરમાં કામ કર.’
દ કરાએ ક ું, ‘હા સાહેબ, હુ જઈશ અને કામ કર શ.’ પણ તે
ગયો ન હ.”

31 ઈ ુએ ૂછ ું, “કયા દ કરાએ પતાની આજ્ઞા ું પાલન ક ુર્?”
યહૂ દ નેતાએ ક ું, “પહેલા દ કરાએ.”
ઈ ુએ તેમને ક ું, “હુ તમને સત્ય કહુ છુ કે તમે એમ માનો

છો કે કર ઉઘરાવનાર અને વેશ્યાઓ ખરાબ લોકો છે, પર ુ તેઓ
તમારા કરતા આકાશના રા માં તમે યત્ન કરશો તેના કરતાં પહેલા
પ્રવેશ કરશે. 32 યોહાન તમને સાચો માગર્ બતાવવા આ ો પણ
તમે યોહાનમાં વ ાસ કય ન હ. પણ કર ઉઘરાવનાર અને
વેશ્યાઓ તેનામાં વ ાસ કરે છે એમ તમે જુઓ છો છતાં પણ
તમે હજી પણ પસ્તાવો કરતાં નથી કે નથી તેનામાં વ ાસ કરતા.

દેવે તેના દ કરાને મોકલ્યો
(માક 12:1-12; ૂક 20:9-19)

33 “આ વાતાર્ ધ્યાનથી સાંભળો: એક માણસ હતો તે ું પોતા ું
ખેતર હ ું તેમા તેણે દ્રાક્ષ વાવી અને તેની ચારે બાજુ એક દવાલ
ચણી હતી. દ્રાક્ષનો રસ કાઢવા કુડ બના ો, એક ૂરજ બાંધ્યા
પછ કેટલાક ખેડૂતોને તે વાડ ઈજારે આપીને તે પ્રવાસમાં ગયો.
34 દ્રાક્ષ ૂંટવાનો સમય થયો એટલે તેના નોકરોને ખેડૂતો પાસેથી
પોતાની દ્રાક્ષનો ભાગ લેવા મોકલ્યો.
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35 “પણ ખેડૂતોએ આ નોકરોને પકડ્યા અને તેમાના એકને ૂબ
માય . અને બીજા નોકરને માર ના ો. અને ત્રીજા નોકરને પણ
પત્થર વડે માર ના ો. 36 તેથી તે માણસે બીજા નોકરોને ખેડૂત
પાસે મોકલ્યો. તે માણસે પહેલા કરતાં વ ુ નોકરોને મોકલ્યા
તેમની સાથે પણ ખેડૂતોએ તે ું જ વતર્ન ક ુર્. 37 એટલે માણસે
પોતાના દ કરાને ખેડૂતો પાસે મોકલ્યો. તે માણસે ક ું, ‘ખેડૂતો
મારા દ કરાને માન આપશે.’

38 “પણ ારે ખેડૂતોએ ઘણીના દ કરાને જોયો ત્યારે તેઓ
અંદર અંદર તેમનામાં વાતો કરવા લાગ્યા કે, ‘આજ તે ઘણીનો
દ કરો છે, વારસ છે આ ખેતર તે ું છે માટે જો આપણે તેને
પણ માર નાખીએ તો આ ખેતર આપણું થઈ જશે!’ 39 તેથી
ખેડૂતોએ છોકરાને પકડ્યો અને ખેતરની બહાર ફેંક દ ઘો અને
તેને માર ના ો.

40 “આ ખેતરનો ઘણી આવશે ત્યારે એ ખેડૂતોને ું કરશ?ે”
41 યહૂ દઓના ધમર્ ુરુઓ અને આગેવાનોએ ક ું, “તે ચો સ

આ દુ માણસોને માર નાંખશે. અને બીજા ખેડૂતો જે તેમનો
પાક થશે ત્યારે ભાગ આપશે તેવા ખેડૂતોને તે ખેતર ભાગે ખેડવા
આપશે.”

42 ઈ ુએ તેઓને ક ું, “ ું તમે શા માં નથી વાંચ્ ુ?ં

‘બાંધનારાઓએ નકામો ગણીને પડતો ૂકેલો પથ્થર જ ૂણાનો
ુ પથ્થર બન્યો, એ પ્ર ુથી બન્ ુ,ં

અને આપણી નજરમાં આ યર્કારક છે.’ ગીતશા
118:22-23

43 “એટલે જ હુ તમને કહુ છુ કે દેવ ું રા તમાર પાસેથી
લઈ લેવામાં આવશ.ે અને એવા લોકોને આપવામાં આવશે કે
જઓે દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે રા ોમાં ફળ આવશે. 44 જે મ ુષ્ય
આ પથ્થર પર પટકાશે તેના ટુકડટુેકડા થઈ જશે. અને એ પથ્થર
જે ક્ત પર પડશે તેનો ૂકો થઈ જશે.”
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45 ુ યાજકો અને ફરોશીઓએ ઈ ુ પાસેથી આ દૃ ાંત
સાંભ ું અને તેઓને લાગ્ ું કે ઈ ુ તેમના સબંધમાં જ કહે છે.
46 તેઓ ઈ ુને પકડવાનો રસ્તો શોધતા હતા. પણ તેઓ લોકોથી
ૂબ ડરતા હતા, કારણ લોકો ઈ ુને પ્રબોધક તર કે માનતા હતા.

22
ભોજન માટે નમંત્રણ આપેલ લોકો વષે વાતાર્
( ૂક 14:15-24)

1 ઈ ુએ લોકોને સમજાવવા માટે બીજી દૃ ાંત વાતાર્ઓ કહ :
2 “આકાશ ું રા એક રાજા જે ું છે કે જણેે પોતાના દ કરાના
લ પ્રસંગે ભોજન સમારભ ગોઠ ો હોય. 3 રાજાએ કેટલાક
માણસોને ભોજન માટે નમંત્રણ આપ્ ુ.ં ભોજન તૈયાર થ ું એટલે
રાજાએ જમવા માટે લોકોને બોલાવવા તેના નોકરોને મોકલ્યા પણ
લોકોએ રાજાના સમારભમાં આવવાની ના પાડ .

4 “પછ રાજાએ બીજા વધારે નોકરો મોકલ્યા, રાજાએ નોકરોને
ક ું, ‘જે લોકોને નમંત્રણ આપ્ ું છે તેમને કહો કે ભોજન તૈયાર છે.
મેં મારા સારામાં સારા બળદ અને વાછરડાંને માર ને ભોજન તૈયાર
ક ુર્ છે. બ ુ જ તૈયાર છે માટે લ ન મ ેના ભોજનસમારભમાં
આવો.’

5 “નોકરો ગયા અને લોકોને ભોજન માટે આવવા ું ક ું, પણ
લોકોએ નોકરોને સાંભળવાની ના પાડ દ ઘી, તેઓ પોતાના બીજા
કામે ચાલ્યા ગયા. એક પોતાના ખેતરમાં કામ કરવા ચાલ્યો ગયો.

ારે બીજો પોતાના ધંધા પર ચાલ્યો ગચો. 6 થોડા બીજાઓએ
નોકરોને પકડ્યા, તેમને માયાર્ અને માર નાં ા. 7 રાજા ૂબ
ુસ્સે થયો અને રાજાએ તે ું લશ્કર મોકલ્ ુ.ં તેઓએ પેલા લોકોને

માર ના ા. અને તેમના શહેરને બાળ ના ુ.ં
8 “પછ , રાજાએ તેના નોકરોને ક ું, ‘લ ો ભોજનસમારભ

તૈયાર છે, મેં જે લોકોને નમંત્રણ આપ્ ું છે તેઓ ભોજનસમારભમાં
આવવા માટે યોગ્ય ન હતા. 9 તેથી હવે તમે શેર ઓના
ૂણે ૂણામાં જાઓ અને જે લોકોને જુઓ તે દરેકને લ ા

ભોજનસમાંરભમાં આવવા ું કહો.’ 10 તેથી નોકરો શેર ઓમાં
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ગયા. તેઓને જે લોકો મ ા તે દરેક સારા નરસા માણસોને
લ ના ભોજન સમારભમાં બોલાવી લા ા. આખો ભોજનખંડ
માણસોથી ભરાઈ ગયો.

11 “પણ ારે રાજા મહેમાનોને જોવા અંદર આ ો ત્યારે એક
માણસ તેણે જોયો કે જણેે લ ને લાયક કપડા પહેયાર્ નહોતાં.
12 રાજાએ તેને ૂછ ું, ‘હે મત્ર, લ ે લાયક વ પહેયાર્ વગર ું
કેવી ર તે અહ યાં આ ો?’ પણ પેલા માણસે કાંઈ ઉ ર આપ્યો
ન હ. 13 એટલે રાજાએ તેના નોકરોને ક ું, ‘આ માણસના હાથ
અને પગ બાંધી દો અને તેને અંધારામાં ફેંક દો ાં લોકો રડશે
અને દાંત પીસશ.ે’

14 “કેમકે આમં ત્રતો ઘણા છે પણ પસંદ કરાયેલા થોડા છે.”

ઈ ુને પકડવાની કેટલાંક યહૂ દ આગેવાનોની ચાલ
(માક 12:13-17; ૂક 20:20-26)

15 પછ ફરોશીઓ ઈ ુ ાં ઉપદેશ આપતો હતો તે જગ્યા
છોડ ચાલ્યા ગયા અને એક સભા બોલાવીને ઈ ુને પ્ર ો દ્વારા
ફસાવવા ું ન ક ુર્. 16 તેથી ફર શીઓએ કેટલાક માણસોને અને
હેરોદ ઓને ઈ ુની પાસે મોકલ્યા. તેમણે ઈ ુને ૂછ ું, “ઉપદેશક,
અમે જાણીએ છ એ કે, ું પ્રમા ણક છે અને કોઈની શેહશરમમાં
આ ા વના ું દેવના માગર્ વષે સા ું શક્ષણ આપે છે. તાર
પાસે બધાજ લોકો સરખા છે. 17 તો ું અમને કહે કે, કૈસરને
કર આપવો તે ું ઉ ચત છે? હા કે ના?”

18 ઈ ુ એમનો ખરાબ વચાર સમજી ગયા અને ક ું,
“ઢોંગીઓ! તમે મને શા માટે ફસાવવા માંગો છો? 19 તમે
જે સ ા દ્વારા કર ૂકવો છો તે લાવીને મને બતાવો.” તેઓએ
એક દ નાર લાવીને ઈ ુને બતા ો. 20 પછ ઈ ુએ તેમને ૂછ ું,
“આ સ ા પર કો ું ચત્ર છે? અને તેના ઉપર કો ું નામ લખે ું
છે?”

21 પછ લોકોએ ક ું, “આના ઉપર કૈસર ું નામ છે અને તે ું
જ ચત્ર છે.”
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એટલે ઈ ુએ તેઓને ક ુ, “જે કૈસરનાં છે તે કૈસરને આપી
દો અને જે દેવ ું છે તે દેવને આપી દો.”

22 ઈ ુની વાત સાંભળ બધા અચરત પામ્યા, અને ઈ ુને છોડ
ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા.

ઈ ુને પકડવાની કેટલાંક સદૂક ઓની ચાલ
(માક 12:18-27; ૂક 20:27-40)

23 એ જ દવસે થોડાક સદૂક ઓ ઈ ુ પાસે આ ા (લોકો
મરણમાંથી ઊભા થશે તે સદૂક ઓ માનતા નહોતા) અને
સદૂક ઓએ ઈ ુને ૂછ ું. 24 “ઉપદેશક, ૂસાએ ક ું છે કે,
જો કોઈ માણસ ન:સંતાન મરણ પામે તો તેના ભાઈએ તેની
પત્ની સાથે પરણ ું જોઈએ. જથેી તેઓ બાળકો મેળવી પોતાના
ભાઈ માટે વંશ ઉપજાવે. 25 એક કુટુબમાં સાત ભાઈઓ હતા.
તેમાંના મોટા ભાઈએ લ ક ુર્ અને ન:સંતાન મરણ પામ્યો, તેથી
પોતાની ીને બીજા ભાઈ પાસે તેડ ગયો. 26 આ બીજો ભાઈ
પણ ન:સંતાન મરણ પામ્યો. પછ પેલી ી ત્રીજા ભાઈની સાથે
પરણી એમ સાતે ભાઈઓના સંબંધમાં આ ું બન્ ુ.ં 27 સૌથી
છેલ્લે તે ી પણ મરણ પામી. 28 આ સાતે માણસો તે ીને
પરણ્યા, તો પછ હવે ૂએલાઓનાં ુનરુત્થાનમા,ં પેલા સાતમાંથી
તે કોની પત્ની થશ?ે”

29 ઈ ુએ ક ું, “ધમર્લેખો અને દેવનાં પરાક્રમ વષેના તમારા
અજ્ઞાનને કારણે એ તમે સમજી શકતા નથી. 30 તેઓ ારે
મરણમાંથી ુનરુત્થાન પામશે, ત્યારે તે બધા આકાશમાંના દૂતો
જવેા હશે અને લગ્રની વાત જ ન હ હોય. 31 ું ુનરુત્થાનના
સંબંધમાં દેવે તમને જે ક ું છે તે તમે વાંચ્ ું છે? 32 દેવે ક ું,
‘હુ ઈબ્રા હમનો તથા ઈસહાકનો તથા યાકૂબનો દેવ છુ.’✡ પણ
તે ૂએલાઓનો દેવ નથી. પર ુ જીવતા લોકોનો દેવ છે.”

33 ઈ ુનો ઉ ર સાંભળ ને તે લોકો તેના ઉપદેશથી અચરત
પામ્યા હતા.
✡ 22:32: ઉલ્લેખઃ ન. 3:6
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સહુથી મોટ આજ્ઞા કઈ છે?
(માક 12:28-34; ૂક 10:25-28)

34 ફરોશીઓએ જાણ્ ું કે ઈ ુએ પોતાના ઉ રથી સદૂક ઓને
બોલતા બંધ કર દ ઘા તેથી તેઓ એકત્ર થયા. 35 એક ફરોશી
જે શા ી હતો. તેણે ઈ ુને ફસાવવા એક પ્ર ન ૂછયો. 36 “ઓ
ઉપદેશક, નયમશા માં સહુથી મોટ આજ્ઞા કઈ છે?”

37 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “ ‘પ્ર ુ તારા દેવ પર, ું તારા ૂરા
હૃદયથી, ને તારા ૂરા જીવથી અને તારા ૂરા મનથી પ્રીતી કર.’✡
38 આ પહેલી અને સૌથી મોટ આજ્ઞા છે. 39 બીજી મોટ આજ્ઞા
પણ એવી જ છે. ‘ ું જવેો પ્રેમ તારા પર કરે છે તેવો જ પ્રેમ
તારા પડોશી પર કર.’✡ 40 આખા નયમશા અને પ્રબોધકોના
લખાણોનો પાયો આ બે આજ્ઞાઓમાં સમાયેલો છે. આ બે
આજ્ઞાઓને પાળશો તો તમે બીજી સવર્ આજ્ઞાઓ પાળશો.”

ઈ ુનો ફરોશીઓને પ્રશ્ર
(માક 12:35-37; ૂક 20:41-44)

41 ારે બધા ફરોશીઓ ભેગા થયા હતા ત્યારે, ઈ ુએ તેઓને
પ્ર ૂછયો. 42 ઈ ુએ ક ું, “મસીહ વષે તમે ું માનો છો?
તે કોનો દ કરો છે?”
તેઓએ ઉ ર આપ્યો, “તે દાઉદનો દ કરો છે.”
43 ઈ ુએ તેઓને ફર થી પ્ર કય , “તો પછ પ વત્ર આત્માની

પ્રેરણાથી દાઉદ તેને ‘પ્ર ’ુ કેમ કહે છે.

44 ‘પ્ર ુએ (દેવ)ે મારા પ્ર ુને ( ખ્રસ્ત) ક ું કે:
ાં ુધી તારા શ ુંઓ તારા નયંત્રણ હેઠળ છે;
ત્યાં ુધી ું માર જમણી બાજુ બેસ.’ ગીતશા 110:1

45 દાઉદે તેને ખ્રસ્ત પ્ર ુ ક ો તો એ તેનો દ કરો કેવી ર તે હોઈ
શકે?”
✡ 22:37: ઉલ્લેખઃ ુન. 6:5 ✡ 22:39: ઉલ્લેખઃ લ.ે 19:18
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46 ઉ રમાં કોઈ ક ું જ બોલી શ ા ન હ. તે સમય પછ
તેઓએ બીજા પ્ર ો ૂછવાની કોઈએ હમત કર ન હ.

23
ઈ ુ ધા મક નેતાઓની ટ કા કરે છે
(માક 12:38-40; ૂક 11:37-52; 20:45-47)

1 ઈ ુએ પછ લોકોને અને તેના શષ્યોને ક ું. ઈ ુએ ક ું,
2 “યહૂ દ શા ીઓને તથા ફરોશીઓને ૂસાનો ઉપદેશ તમને
સમજાવવાનો અ ધકાર છે. 3 તેથી એ લોકો જે કહે તે પ્રમાણે
વતર્જો અને તેમની આજ્ઞા ું પાલન કરજો. પર ુ તે લોકો જે કરે
છે તે પ્રમાણે તમે ન કરતા. હુ એટલા માટે કહુ છુ કે, તેઓ
જે ઉપદેશ આપે છે તે પ્રમાણે તેઓ પોતે વતર્તા નથી. 4 તેઓ
એવા કડક નયમો બનાવે છે કે લોકોને પાળવા ુશ્કેલ પડે છે.
તે બીજા લોકોને નયમો ું પાલન કરવા અ ુરોધ કરે છે પર ુ તે
લોકો તેમાંનો એક પણ નયમ પાળવા પ્રયત્ન કરતા નથી.

5 “તેઓ સારા કામ એટલા માટે કરે છે કે લોકો તેઓને
જુએ. તેઓ પ વત્ર દેખાવા માટે શા વચનોના શ ો સાથેની
પેટ ઓ લઈ લે છે અને સ્મરણપત્રોને પહોળા બનાવે છે અને
પોતાના ઝભ્ભાની ઝૂલને લાંબી કરે છે જથેી લોકો તેમને ધમાર્ત્મા
સમજ,ે જુએ. 6 આવા ફરોશીઓ અને શા ીઓને જમણવારોમાં
મહત્વ ૂણર્ ાન પ્રાપ્ત કરવા ું ગમે છે અને સભા ાનોમાં ુ

ાને બેસવા ુ ગમે છે. 7 બજારમાં લોકો તેમને માન આપે તે
તેમને ગમે છે અને લોકો તેમને ‘ ુરુ’ કહ ને બોલાવે તે ુ તે ઈચ્છે
છે.

8 “પર ુ તમે ‘ ુરુ’ ન કહેવાઓ કારણ તમારો ુરુ તો એક
જ છે અને તમે બધા તો ભાઈ બહેન છો. 9 તમારામાંથી કોઈને
પણ આ ૃથ્વી પર ‘ પતા’ ન કહો કારણ તમારો પતા તો એક
જ છે અને તે આકાશમાં છે. 10 તમે ‘સ્વામી’ પણ ન કહેવાઓ,
કારણ તમારો સ્વામી તો ફક્ત એક જ છે અને તે માત્ર ખ્રસ્ત,
જે તમારા સ્વામી છે. 11 તમારામાં મહત્વ ૂણર્ ક્ત એ હશે
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કે જે તમારો સેવક બનશ.ે 12 જે પોતાની જાતને બીજા કરતા
ઊંચો કરશે તેઓને નીચા કરવામાં આવશ.ે અને જઓે પોતાને
નીચો કરશે તેઓને ઊંચા કરવામાં આવશ.ે

13 “હે શા ીઓ અને ફરોશીઓ, તમને અફસોસ છે, તમે ઢોંગી
છો, કારણ તમે આકાશના રા ના દરવાજા લોકો માટે બંધ કરો
છો. તમે પોતે આકાશના રા માં પ્રવેશ કરતા નથી, અને જઓે
આકાશના રા માં પ્રવેશ કરવા પ્રયત્ન કરે છે તેમને જવા દેતા
નથી. 14 અરે, ઓ શા ીઓ તથા ફરોશીઓ; ઢોંગીઓ, તમને
અફસોસ છે! કારણ કે તમે વધવાઓની મલકત હડપ કર
જાઓ છો અને ઢોંગ કર ને લાંબી પ્રાથર્નાઓ કરો છો તે માટે
તમને સખત સજા થશ.ે

15 “ઓ શા ીઓ તથા ફરોશીઓ, ઢોંગીઓ, તમને અફસોસ
છે! તમારા માગ ને એક ક્ત અ ુસરે માટે તમે સ ુદ્ર તથા
ૃથ્વી ફર વળો છો; ારે તમને તે ક્ત મળે છે ત્યારે તમે

તેને પોતા કરતાં બમણો નરકનો દ કરો બનાવો છો!
16 “ઓ અંધ આગેવાનો તમાર કેવી દદુશા થશ?ે તમારો

નયમ છે કે ‘જો કોઈ પ્ર ુ મં દરના નામે સમ લે તો કાંઈ વાંધો
ન હ, અને એ ના પાળે તો પણ ચાલે પણ મં દરના સોનાના નામે
સમ લે તો પછ તેણે તેના સમ પાળવા જોઈએ.’ 17 અરે ઓ
અંધ ૂખાર્ઓ! વધારે મોટુ ક ું, સો ું કે મં દર? મં દર મોટુ છે
કારણ એ મં દરને લીધે સો ું પ વત્ર બન્ ું છે.

18 “તમે એ પણ કહો છો, ‘કોઈ વેદ ના સમ ખાય તો તે
અગત્ય ું નથી પર ુ જો વેદ પર ચઢાવેલ વસ્ ુના સમ ખાય તો
તેણે તે સમ પાળવા જ જોઈએ.’ 19 અરે અંધજનો, કોણ મોટુ,
વેદ પર ચઢાવેલી વસ્ ુ કે વેદ ? જે અપર્ણને પ વત્ર બનાવે છે?
20 તેથી જે કોઈ વેદ ના સમ લે છે તે તેના તથા તેના પર ૂકેલ
દરેક વસ્ ુના સમ લે છે. 21 જે મં દરના સમ લે છે તે તેની સાથે
મં દરમાં રહે છે તેના પણ સમ લે છે. 22 અને જે આકાશના સમ
લે છે તે દેવના રા ાસનની સાથે એ રા ાસન પર બેસનારના
પણ સમ લે છે.

23 “ઓ શા ીઓ તથા ફરોશીઓ, ઢોંગીઓ, તમને અફસોસ
છે! તમે તમાર પાસે જે કાંઈ દ નાનો, ૂવાનો, તથા જીરાનો
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દશમો ભાગ છે તે દેવને આપો છો. પર ુ તમે વધારે નયમશા ની
મોટ વાતો ું પાલન કરતા નથી. તમે ન્યાયીકરણ, દયા અને
વ ાસની અવગણના કરો છો. તમારે આ બીજી બાબતોની
ઉપેક્ષા કયાર્ વના તમારે આ બધા ું પાલન કર ું જોઈએ. 24 તમે
લોકોને માગર્દશર્ન આપો છો, પણ તમે પોતે જ આંધળા છો! તમે
તમારા પીણામાંથી માખી દૂર કરો છો પણ ઊંટને ગળ જાઓ
છો.

25 “અરે ઢોંગી, યહૂ દ શા ીઓ અને ફરોશીઓ તમને અફસોસ
છે! તમે તમાર વાટક ઓ, થાળ ઓ બહારથી સાફ કર રાખો
છો, પર ુ તમે તમારા પોતાના સંતોષ માટે લોકોને છેતર ને તેની
અંદર જુલ્મ તથા અન્યાય ભરો છો. 26 ઓ આંધળા ફરોશી,
પહેલા ું તારા થાળ વાટકા અંદરથી સાફ કર તો તેની સાથે
સાથે વાસણ બહારથી પણ સ્વચ્છ થઈ જશે.

27 “અરે ઢોંગી, યહૂ દ શા ીઓ અને ફરોશીઓ તમને અફસોસ
છે! કે તમે સફેદ ધોળેલી કબર જવેા છો. કારણ કે તે બહારથી
ુંદર દેખાય છે પણ અંદરથી મરણ પામેલા લોકોનાં હાડકાઓ

અને બધીજ જાતનો ગંદવાડ ભરેલો છે. 28 એ ું જ તમારા માટે
છે. લોકો તમને બહારથી જુએ છે તો તમે ન્યાયી જવેા દેખાવ
છો. પણ અંદરથી તો તમે ઢોંગથી ભરેલા દુ છો.

29 “અરે ઢોંગી, યહૂ દ શા ી અને ફરોશીઓ, તમને અફસોસ
છે! કે તમે પ્રબોધકો માટે કબરો બનાવો છો અને ન્યાયી લોકોની
કબરો શણગારો છો. 30 અને કહો છો, ‘જો ૂવર્જોના સમયમાં
અમે હોત તો આ પ્રબોધકોને માર નાખવા જરાપણ મદદ ન કર
હોત.’ 31 એટલે તમે એ સ્વીકારો છો કે જે લોકોએ પ્રબોધકોને
માર ના ા છે તેમના જ તમે સંતાનો છો. 32 તેઓના પગલે
ચાલીને અને તમારા બાપદાદાઓનાં પાપ ૂરા કરશો!

33 “ઓ સપ ! સપ ના વંશ! તમે નરકના દડમાંથી કેવી
ર તે બચી શકશો! 34 આથી હુ તમાર પાસે પ્રબોધકને તથા
જ્ઞાનીઓ તથા શા ીઓને મોક ું છુ. તેઓમાંના કેટલાકને તમે
વધસ્તંભે જડશો અને કેટલાકને માર નાખશો. કેટલાકને તમે તમારા
સભા ાનોમાં કોરડા મારશો અને ગામેગામ તેઓની પાછળ પડશો.
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35 “તેથી તમે ૃથ્વી પર સાર ક્તઓને માર નાખવા માટે
ુનેગાર ઠરશો, ન્યાયી હાબેલને માર નાખવામાં આ ો. તેનાથી

માંડ બેર ાના દ કરા ઝખાયાર્ને મં દરની તથા હોમવેદ ની વચ્ચે
માર નાખવામાં આ ો. તેથી હાબેલ અને ઝખાયાર્ના સમયમાં
જે બધા સારા લોકો રહેતા હતા તેના મરણ માટે તમે ુનેગાર
છો. 36 હુ તમને સાચે જ કહુ છુ. આ બધી વસ્ ુઓ માટે આ
પેઢ ના લોકોને ભોગવ ું જ પડશે.

યરૂશાલેમના લોકો પર ઈ ુનો ખેદ
( ૂક 13:34-35)

37 “ઓ યરૂશાલેમ, યરૂશાલેમ! પ્રબોધકોને માર નાખનાર
અને દેવના પ્રે રતોને પથ્થરોથી માર નાખનાર, હુ ઘણીવાર
તમારાં બાળકોને ભેગા કરવા ઈચ્છતો હતો, જમે મરઘી પોતાના
બચ્ચોઓને પાંખો તળે એકઠાં કરે છે, પણ તમે એ ું ઈચ્છ ું
ન હ. 38 હવે તારુ મં દર ૂરે ૂરુ ઉજજડ થઈ જશ.ે 39 હુ તને
કહુ છુ, ‘પ્ર ુને નામે જે આવે છે તે આશીવાર્ દત છે’✡ એ ું તમે
ન હ કહો ત્યાં ુધી તમે મને ફર કદ જોશો ન હ.”

24
મં દરના નાશની આગાહ
(માક 13:1-31; ૂક 21:5-33)

1 ઈ ુએ મં દર છોડ ું અને ચાલતો હતો, ત્યારે શષ્યો તેની
પાસે આ ા. તેઓ તેને મં દર બતાવવા લાગ્યા. 2 ઈ ુએ
ક ું, “તમે આ બ ું જુઓ છો? હુ તમને સત્ય કહુ છુ, આ
બ ું તોડ પાડવામાં આવશ.ેએક પથ્થર પર બીજો પથ્થર રહેવા
દેવામા આવશે ન હ. અને એક એક પથ્થરને જમીનદોસ્ત કરવામાં
આવશ.ે”

3 પછ ઈ ુ જૈ ૂન પવર્ત પર બેઠો હતો ત્યારે શષ્યો તેની
સાથે એકાંત માટે આ ા અને ૂછ ું એ બ ું ારે બનશ?ે અને

✡ 23:39: ઉલ્લેખઃ ગી. શા. 118:26.
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“અમને કહે કે તારા આગમનની અને જગતના અંતની નશાનીઓ
ું હશે?”
4 ઈ ુએ ક ું, “સાવધાન રહો! તમને કોઈ ગેરમાગ ન દોરે.

5 ઘણા લોકો આવશે અને મારા નામનો ઉપયોગ કરશે અને કહેશે,
‘હુ જ ખ્રસ્ત છુ.’ અને તેઓ ઘણા લોકોને છેતરશે. 6 પણ તમે
લડાઈઓ વષે અને લડાઈઓની અફવાઓ વષે સાંભળશો ત્યારે
તમે ગભરાશો ન હ. એ બ ું જ અંત પહેલા બનવા ું છે અને
ભ બષ્યનો અંત હજી બાક છે. 7 રા બીજા રા ોની સામે અને
રા ો બીજા રા ોની વરૂદ્ધ ઊઠશે. અને એક સમય એવો
આવશે કે લોકોને ખાવા માટે ખોરાક પણ ન હ હોય અને જુદા
જુદા વસ્તારોમાં ધરતીકપ થશે. 8 પણ એ બધાં તો દ:ુખોનો
આરભ જ છે.

9 “આ સમયે તમને શક્ષા માટે ુપ્રત કરવામાં આવશે અને
તમને માર નાંખશે કારણ કે તમે મારા શષ્યો છો. બધા જ રા ો
તમારો તરસ્કાર કરશ.ે 10 આ સમયે ઘણા લોકોનો વ ાસ ડગી
જશે. એકબીજાની સામે થઈ જશે અને એકબીજાનો તરસ્કાર
કરશે. 11 અનેક જૂઠા પ્રબોધકો નીકળ પડશે અને તેઓ ઘણાને
આડે માગ દોર જશે. 12 અ ન સવર્ત્ર પ્રસરશે. પ રણામે
ઘણાનો પ્રેમ ઠડો પડ જશ.ે 13 પર ુ જે કોઈ અંત ુધી ટકશે તે
જ તારણ પામશે. 14 દેવના રા ની ુવાતાર્ આખા વ માં બધી
જ જા તના લોકોને સંભળાવવામાં આવશ.ે ત્યારે અંત આવશ.ે

15 “જનેા વષે દા નયેલ પ્રબોધકે કહે ું છે કે, ‘એ ભયાનક
વનાશકાર વસ્ ુન’ે તમે પ વત્ર જગ્યામાં (મં દર) ઊભેલી જુઓ.”
(વાંચક તેનો અથર્ સમજી લે) 16 “ત્યારે જઓે યહૂ દયામાં રહે છે
તેઓને પહાડો તરફ ભાગી જ ું પડશ.ે 17 જઓે ઘરના છાપરાં
પર હોય તેઓએ ઘરમાં સરસામાન લેવા જ ું ન હ. 18 જઓે
ખેતરોમાં હોય તેમણે પોતાના કપડાં લેવા પાછા ઘરે જ ું ન હ.

19 “એ દવસોમાં જે ગભર્વતી ીઓ હશ,ે અને જનેે ધાવણાં
બાળકો હશે તેમને માટે દ:ુખદાયક દવસ હશ.ે 20 પ્રાથર્ના કરો કે
તમારે શયાળાનાં દવસોમાં કે વશ્રામવારે ભાગ ું ના પડ.ે 21 એ
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દવસોમાં એવી મોટ આપ આવશે કે ૃ રચી ત્યારથી
અત્યાર ુધી કદ આવી નથી. અને ભ વષ્યમાં એવી આપ
આવશે ન હ.

22 “આ ભયંકર આપ ના દવસો લોકોને ખાતર ઓછા કરવામાં
આવશ.ે જો તેમ ન થ ું હોત તો કોઈ માણસ બચી શકત ન હ.
પર ુ દેવના પસંદ કરાયેલા માણસો માટે જ આ દવસો ઘટાડવામાં
આવશ.ે

23 “ત્યારે તમને જો કોઈ કહે કે જુઓ, અહ ‘ ખ્રસ્ત’ છે
અથવા તે અહ છે તો તેનો વ ાસ કરશો ન હ. 24 કેમ કે
જૂઠા ખ્રસ્ત તથા જૂઠા પ્રબોધકો ઊભા થશ.ે અને એવા અદ ૂત
ચમત્કારો તથા અદ ૂત કૃત્યો કર બતાવશે કે જો બની શકે તો
દેવના પસંદ કરેલા લોકોને પણ તેઓ ુલાવશ.ે 25 જુઓ, આ
વાત તમને અગાઉથી બાતા ું છુ માટે સાવધ રહેજો.

26 “તેથી કોઈ તમને કહે; ‘ ખ્રસ્ત પેલી ઉજજડ ૂમીમાં છે!’
પણ તે ઉજજડ પ્રદેશમાં ખ્રસ્તને જોવા જશો ન હ. કોઈ કહે,
‘ ખ્રસ્ત અ ુક ઘરમાં છે તો તે તમે માનશો ન હ. 27 ારે
માણસનો દ કરો આવશે ત્યારે આકાશમાં ૂવર્થી પ ચમે ઝબકારા
જે ું થશે જે દરેક માણસ જોઈ શકશ.ે તે પ્રમાણે માણસનો
દ કરો પ્રગટ થશ.ે 28 ાં મડદાં હશ,ે ત્યાં ગીધો ભેગાં થશે.

29 “એ દવસોમાં ારે વપ દૂર થશે કે તરત જ:

‘ ૂરજ અંધકારરૂપ થઈ જશે,
અને ચંદ્ર તે ું અજવા ું આપશે ન હ.

અને તારાઓ આકાશમાંથી ખર પડશે.
આકાશમાં બ ુંજ ુંજી ઊઠશ.ે’ યશાયા 13:10; 34:4-5

30 “એ સમયે, માણસના દ કરાના આવવાના સંકેત આકાશમાં
જોવા મળશે, તે વખતે ૃથ્વી પરના બધાજ લોકો વલાપ કરશે
અને માણસના દ કરાને પરાક્રમ અને મોટા મ હમાસ હત આકાશના
વાદળોમાં આવતો જોશે. 31 માણસનો દ કરો પોતાના દૂતોને
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ૃથ્વીની ચારે બાજુ મોકલવા મોટા અવાજથી રણ શગડુ કશે.
દૂતો ૃથ્વીના દરેક ભાગમાંથી પસંદ કરેલા માણસોને ભેગા કરશે.

32 “અંજીર પરથી બોધપાઠ લો, ારે તેની ડાળ કુમળ હોય
છે અને પાંદડાં ટવા લાગે છે ત્યારે તમે સમજી શકો છો કે
ઉનાળો પાસે આ ો છે. 33 તે જ પ્રમાણે, ારે તમે આ બધા
જ બનાવો બનતા જુઓ, ત્યારે જાણી લે ું કે એ સમય નજીક
આવી ર ો છે અને આવવાની તૈયાર છે. 34 હુ તમને સત્ય કહુ
છુ કે આ પેઢ નાં લોકોના જીવતાં જ આ બધી જ ઘટના બનશ.ે
35 આખી દુ નયા, ૃથ્વી અને આકાશનો નાશ થશ,ે પણ મેં તમને
જે શ ો ક ાં છે તેનો કદ વનાશ ન હ થાય!

સમય તો ફક્ત દેવ જાણે છે
(માક 13:32-37; ૂક 17:26-30; 34-36)

36 “પણ એ દવસ અને કલાક વષે કોઈ જાણ ું નથી.
આકાશના દૂતો કે દ કરો કોઈ જાણ ું નથી. ફક્ત તે બાપ જ
જાણે છે.

37 “ ૂહના સમયમાં બન્ ું એ ું જ માણસના દ કરાના આગમન
સમયે બનશ.ે 38 જળપ્રલય થયો તે પહેલા લોકો ખાતાપીતા અને
પરણાવતા, આ બ ુજ ૂહ વહાણ પર ન ચઢયો ત્યાં ુધી બન ું
ર ું. 39 જળપ્રલય થયો અને બધાને તાણીને લઈ ગયો, ત્યાં
ુધી ખબર ન પડ , માણસના દ કરાને આવવા ું થશે, ત્યારે આ ું

જ બનશ.ે 40 એ સમયે ખેતરમાં કામ કરતાં બે માણસોમાંથી
એકને ઉઠાવી લેવાશે અને બીજો ત્યાં જ છોડ દેવાશ.ે 41 આ
સમયે ઘંટ ચલાવતી બે ીઓમાંથી એક ીને ત્યાંથી ઊઠાવી
લેવામાં આવશે અને બીજીને ત્યાંજ પાછળ રહેવા દેવામાં આવશ.ે

42 “એટલે તમે લોકો સાવધ રહો, કારણ કે તમારો પ્ર ુ ારે
આવે છે તે તમે જાણતા નથી. 43 યાદ રાખો કે, જો ઘરના
ધણીએ જાણ્ ું હોત કે ચોર ા સમયે આવશે તો તે ઘણી
સજાગ રહેત અને ચોરને ઘરમાં પ્રવેશ કરવા ન દેત. 44 એટલે
તમારે પણ તૈયાર રહે ું જોઈએ કારણ માણસનો દ કરો ગમે તે
સમયે આવશ,ે ારે તમને ખબર પણ ન હ પડ.ે
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તૈયાર રહો
( ૂક 12:41-48)

45 “ધણી પોતાના ઘરના સવર્ને નયત સમયે ખાવા ું આપવા
જનેે પોતાના ઘરના સેવકો પર અ ધકાર નીમે છે એવો શાણો અને
વ ા ુ સેવક કોણ છે? 46 ધણી ારે આવે ત્યારે જે સેવક
આ કામ કરતો દેખાશે તે માણસ ુખી થશ.ે 47 હુ તમને સત્ય
કહુ છુ. એવા વફાદાર માણસને ધણી પોતાની તમામ મલ્કતનો
કારભાર બનાવશ.ે

48 “પણ જો નોકર દુ હશે અને વચારશે કે મારા ધણી તરત
જ પાછા નથી આવવાના. 49 પછ તે પોતાના સાથીદાર સેવકોને
મારપીટ કરશે. અને તે સેવક બીજા લોકો સાથે તેની જમે ખાવા
પીવા લાગશ.ે 50 પણ તે ચાકરનો ધણી એવો ઓ ચતો આવી
પહોંચશે કે તેને તે દવસની કદ આશા ન હ હોય અને તે સમય
વષે તે જાણતો ન હ હોય. 51 એનો સ્વામી એને ખરાબ ર તે
સજા કરશે અને ઢોંગીઓ વચ્ચે તે ું ાન ન ચત કરશ.ે ાં
લોકો રૂદન કરતાં હશ.ે દ:ુખની પીડાથી દાંત પીસતાં થશે.

25
દશ કુમા રકાઓની વાતાર્

1 “એ દવસે આકાશ ું રા દશ કુમા રકાઓ પોતાના વરને
મળવા મશાલ લઈને નીકળ હોય તેના જે ું હશ.ે 2 એમાંથી
પાંચ ૂખર્ હતી. અને પાંચ વચારશીલ હતી. 3 ૂખર્ કુમા રકાઓ

ારે પોતાની મશાલો લઈને આવી ત્યારે તેમની સાથે વધારા ું
તેલ લી ું ન હ. 4 વચારશીલ કુમા રકાઓ પાસે તેમની મશાલો
સાથે બરણીમાં વધારા ું તેલ હ ુ.ં 5 વરને આવતાં ઘણી વાર
લાગી એટલામાં બધીજ કુમા રકાઓ થાક ગઈ અને ઊંઘવા લાગી.

6 “મધ્યરાત્રીએ કોઈકે જાહેરાત કર કે, ‘વરરાજા આવી ર ો
છે! તો ચાલો આપણે તેને મળવા જઈએ!’

7 “પછ બધી જ કુમા રકાઓ જાગી ગઈ ને પોતાની મશાલો
તૈયાર કર . 8 પણ ૂખર્ કુમા રકાઓએ વચારશીલ કુમા રકાઓને
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ક ું: ‘અમને તમારુ થોડુ તેલ આપો. અમાર મશાલો હોલવાઈ
જાય છે.’

9 “સમજુ કુમા રકાઓએ ક ું, ‘ના! કદાચ અમાર પાસે જે
તેલ છે તે તમને તથા અમને ુરુ ન હ પડે માટે તમે તેલ વેચનારા
પાસે જાઓ અને પોતપોતાના માટે થોડુ ખર દ લાવો.’

10 “તેથી તે કુમા રકાઓ તેલ ખર દવા ગઈ. એટલામાં વરરાજા
આવી પહોંચ્યો. જે કુમા રકાઓ તૈયાર હતી, તેઓ તેની જોડે
લ નાં જમણમાં પહોંચી ગઈ અને પછ બારણાં બંધ કરવામાં
આ ાં.

11 “પછ પેલી બીજી કુમા રકાઓ આવી અને બહાર ઊભી
રહ ને કહેવા લાગી, ‘સ્વામી, હે સ્વામી, બારણાં ઉઘાડો અને
અમને અંદર આવવા દો.’

12 “પણ વરરાજાએ ઉ ર આપ્યો, ‘હુ તમને સત્ય કહુ છુ, હુ
તમને જાણતો નથી.’

13 “તેથી હમેશા તૈયાર રહો, તમને ખબર નથી, માણસનો
દ કરો ા દવસે અને ા સમયે આવશે.

ત્રણ નોકરોની વાતાર્
( ૂક 19:11-27)

14 “આકાશ ું રા એવી ક્ત જે ું છે કે કોઈ ક્ત
બીજા દેશના પ્રવાસે જતી વખતે તેના નોકરોને બોલાવીને કહે છે
કે આ માર સંપ , હુ જાઉ તે દરમ્યાન તમે સાચવજો. 15 તેણે
એકને ચાંદ ના સ ા ભરેલી પાંચ થેલીઓ આપી, બીજાને બે
અને ત્રીજા ને એક, તેણે દરેકને તેમની શ ક્ત અ ુસાર આપી;
પ્રવાસ કરવા ચાલી નીક ો. 16 જનેે ચાંદ ના સ ાની પાંચ
થેલીઓ આપી હતી તે ત્યાંથી ચાલી નીક ો અને એણે તરત
જ તે પૈસા ું બીજે રોકાણ ક ુર્. અને બીજી પાંચ થેલી કમાયો.
17 જનેે બે થેલીઓ મળ હતી તેણે પણ બીજે રોકાણ ક ું અને
બે થેલી કમાઈ લીધી. 18 પણ જે નોકરને એક જ થેલી આપી
હતી તે ગયો અને જમીનમાં ખાડો ખોદ પોતાના ધણીના પૈસાની
થેલી જમીનમાં દાટ દ ઘી.
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19 “ઘણા સમય પછ તે ધણી પાછો આ ો અને નોકરોને
ૂછ ું કે તેઓએ તેના પૈસા ું ું ક ુર્. 20 જનેે પાંચ થેલી

આપવામાં આવી તેણે બીજી વધારાની પાંચ થેલી લાવી તેના
ધણીને આપી અને ક ું, ‘તેં મારા પર વ ાસ ૂ ો તેથી તે
પાંચ થેલીઓનો બીજી પાંચ થેલીઓ કમાવવા મેં ઉપયોગ કય .’

21 “ધણીએ ક ું, ‘ ું ૂબ સારો વ ાસ રાખવા લાયક નોકર
છે. તેં થોડા પૈસાનો સારો ઉપયોગ કય છે, તેથી હુ તને આના
કરતાં પણ વધારે વસ્ ુ સાચવવા આપીશ. આવ, અને મારા
ુખનો ભાગીદાર બન.’
22 “પછ જનેે બે થેલીઓ આપવામાં આવી હતી, તે ધણી

પાસે આ ો અને નોકરે ક ું, ‘ધણી તેં મને બે થેલી ભરેલા પૈસા
આપ્યા હતા, મેં આ બંને થેલીના પૈસાનો ઉપયોગ કય છે અને
હુ બીજી બે થેલીઓ વધારે કમાયો છુ.’

23 “ધણીએ ક ું, ‘તેં બરાબર ક ુર્ છે. ું ૂબજ સારો નોકર
છે અને ું વ ાસ રાખવા લાયક છે. તેં થોડા પૈસાનો ૂબ સારો
ઉપયોગ કય એટલે હુ તને આનાં કરતા પણ વધારે અ ધકાર
આપીશ, આવ અને માર સાથે ુખમાં ભાગીદાર થા.’

24 “પછ જનેે એક થેલી આપવામાં આવી હતી, તે નોકર ધણી
પાસે આ ો અને ધણીને ક ું, “હુ જાણું છુ કે ું ૂબજ કડક
માણસ છે. તેણે ક ું, ‘ ાં તેં નથી વા ું ત્યાંથી પાક લણનાર,
અને ાં તેં નથી વે ુર્, ત્યાંથી એકઠુ કરનાર છે. 25 તેથી મને
ૂબજ બીક લાગી અને તાર પૈસાની થેલી લઈને હુ ગયો અને

જમીનમાં સંતાડ દ ધી. તેં મને જે ચાંદ ના સ ાની થેલી આપી
હતી, તે પાછ લે.’

26 “ધણીએ ક ું, ‘ ું દુ અને આળ ુ નોકર છે! ું કહે છે,
ાં મેં નથી વા ું ત્યાંથી હુ પાક લણું છુ અને ાં નથી વે ુર્

ત્યાંથી એકઠુ કરુ છુ. 27 તો મારુ ધન તેં બેન્કમાં કેમ ન ૂક ું?
જો બેન્કમાં પૈસા ૂ ાં હોત તો મને ાજ સાથે પાછા મળત.’
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28 “તેથી ઘણીએ બીજા નોકરોને ક ું આની પાસેથી પૈસાની
એક થેલી લઈ લો અને જનેી પાસે દશ થેલી છે તેને આપી દો.
29 દરેક ક્તની પોતાની પાસે જે છે તેનો તે યોગ્ય ઉપયોગ
કરશે તો તેને વ ુ આપવામાં આવશ.ે અને જનેે તેની જરુ રયાત
છે તેનાથી પણ અ ધક પ્રાપ્ત કરશે અને જનેી પાસે છે, તેનો
યોગ્ય ઉપયોગ ન હ કરે તો તેની પાસેથી બ ું જ છ નવી લેવામાં
આવશ.ે 30 તેથી ધણીએ ક ું, ‘આ નકામા નોકરને બહારના
અંધકારમાં ફેંક દો ાં લોકોરૂદન કરે છે અને દાંત પીસે છે.’

માણસનો દ કરો બધા લોકોનો ન્યાય કરશે
31 “માણસનો દ કરો ફર થી આવશ.ે તે ભ મ હમા સાથે

તેના બધાજ દૂતો સાથે આવશે અને તે રાજા તર કે મ હમાના
રા ાસન પર બીરાજશે. 32 વ ના બધાજ લોકો માણસના
દ કરાની આગળ ભેગા થશે. માણસનો દ કરો પછ બધાજ લોકોને
બે ભાગમાં વહેંચી નાખશ.ે જમે ઘેટાંપાળક ઘેંટા બકરાંને જુદા
પાડે છે. 33 માણસનો દ કરો ઘેટાંને (સારા લોકો) પોતાની જમણી
બાજુ ૂકશે અને બકરાંને (ખરાબ લોકો) ડાબી બાજુ રાખશે.

34 “પછ તે રાજા, જમણી બાજુ બેસનારા સારા માણસોને
કહેશે, ‘આવો, મારા બાપના આશીવાર્ દતો આવો, અને જે રા
જગતનો પાયો નાખતા પહેલા તમારા માટે અગાઉથી જ તૈયાર
કરવામાં આ ુ છે તે પ્રાપ્ત કરો. 35 તમને આ રા મ ું છે
કારણ હુ ૂ ો હતો ત્યારે તમે મને ખાવા ું આપ્ ું હ ું, તરસ્યો
હતો ત્યારે તમે મને કાંઈક પીવા આપ્ ું હ ું. અને ારે હુ
એકલો ભટકતો હતો ત્યારે તમે મને ઘેર બોલા ો હતો. 36 હુ
વ વગરનો હતો ત્યારે તમે મને કાંઈક પહેરવાં આપ્ ું હ ું. હુ
માંદો હતો ત્યારે તમે માર ચાકર કર હતી, હુ કારાવાસમાં હતો,
ત્યારે તમે મને મળવા આ ા હતા.’

37 “પછ સારા માણસો ઉ ર આપશે, ‘પ્ર ,ુ અમે ારે તને
ૂ ો જોયો અને ભોજન આપ્ ુ?ં અમે ારે તને તરસ્યો જોયો

અને તને કાંઈક પીવા આપ્ ુ?ં 38 અમે તને ારે એકલો જોયો
અને ઘરથી દૂર ફરતા જોયો? અને અમે તને અમારે ઘેર ારે
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બોલા ો? અમે તને વ વગર ારે જોયો અને તને કોઈક
વ પહેરવા આપ્ ુ?ં 39 અમે તને ારે માંદો જોયો? અમે
તને ારે કારાવાસમાં જોયો અને તાર ુલાકાત લીધી?’

40 “પછ રાજા ઉ ર આપશ,ે ‘હુ તમને સત્ય કહુ છુ. તમે
મારા લોકોમાંના એકના માટે અહ જે બ ું ક ુર્ તે બ ું તમે મારા
માટે જ ક ુર્.’

41 “પછ રાજા તેની ડાબી બાજુ બેઠેલા માણસોને કહેશે.
‘માર પાસેથી જે અ સદાને માટે સળગે છે ત્યાં ચાલ્યા જાઓ.
તમે શ્રા પત છો, શેતાન તથા તેના દૂતો માટે જે સવર્કા લક અ
તૈયાર કરેલો છે તેમાં પડો અને, 42 આજ તમાર સજા છે. કારણ
હુ ૂ ો હતો ત્યારે તમે મને ક ું જ ખાવા ું આપ્ ું નહો ું અને

ારે હુ તરસ્યો હતો ત્યારે તમે મને કાંઈ પીવા આપ્ ું નહો ુ.ં
43 હુ ારે ઘરતી દૂર હતો અને ફરતો હતો, ત્યારે તમે મને
ઘરમાં બોલા ો નહોતો. વ વગર ન હતો, પર ુ તમે મને
વ પહેરવા આપ્યા નહોતા. હુ બમાર હતો અને કારાવાસ
ભોગવતો હતો ત્યારે તમે માર સેવા કર નહોતી.’

44 “પછ લોકો પણ ઉ રમાં ૂછશ,ે ‘હે પ્ર ,ુ અમે તને ૂ ો,
તરસ્યો, એકલો, વ વગર, બમાર અથવા બંદ ારે જોયો?
અને અમે તને મદદ ના કર ?’

45 “પછ રાજા ઉ રમાં કહેશે, ‘હુ તમને સત્ય કહુ છુ, કે
તમે અહ મારા લોકોમાંના કોઈને પણ ના પાડ તે મને ના પાડ
બરાબર છે.’

46 “પછ તે દુ માણસો ત્યાંથી ચાલ્યા જશે અને તેઓને
સદાને માટે સજા થશે. અને પછ સારા લોકો અનંતજીવનમાં
જતા રહેશે.”

26
યદૂ દ આગેવાનોની ઈ ુને માર નાખવાની યોજના
(માક 14:1-2; ૂક 22:1-2; યોહાન 11:45-53)
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1 ઈ ુએ આ બધી બાબતો કહેવા ું ૂરુ કયાર્ પછ તેણે તેના
શષ્યોને ક ું, 2 “તમે જાણો છો કે બે દવસ બાદ પાસ્ખાપવર્
છે. તે દવસે માણસના દ કરાને વધસ્તંભ પર માર નાખવા માટે
દશુ્મનોને ુપ્રત કરવામાં આવશે.”

3 પ્ર ુખ યાજક ું નામ કાયાફા હ ુ,ં પછ ુ યાજકો અને
લોકોના વડ લો પ્ર ુખ યાજકની કચેર માં ભેગા મ ા. 4 તે
સભામાં તેઓએ ઈ ુની ધરપકડ કરવાનો રસ્તો શોધવા પ્રયત્ન
કય . તેઓએ કપટનો ઉપયોગ કર ન,ે ઈ ુને પકડવાની અને માર
નાખવાની યોજના કર . 5 સભામાંના માણસોએ ક ું, “આપણે
પાસ્ખાપવર્ દરમ્યાન ઈ ુને પકડ શક એ ન હ, આપણા લોકો ુસ્સે
થાય અને ગરબડ ું કારણ ઊ ું થાય તેમ ઈચ્છતા નથી.”

એક ી કઈક વ શ કરે છે
(માક 14:3-9; યોહાન 12:1-8)

6 ઈ ુ બેથ નયામાં હતો. તે સમોન નામના કો ઢના ઘરમાં
હતો. 7 ારે ઈ ુ ત્યાં હતો, એક ી તેની પાસે આવી. તેની
પાસે આરસપાનની ૂબ કમતી અ રથી ભરેલી શીશી હતી. તે

ીએ ઈ ુ ારે જમતો હતો ત્યારે તેના માથા પર અ ર રે ું.
8 શષ્યોએ આ જો ું અને તેઓ તે ી પર ુસ્સે થયા. તે

શષ્યોએ ૂછ ું, “આ અ રનો બગાડ શા માટે? 9 કારણ કે આ
અ ર ઘણા ૂલ્યે વેચી શકાત અને પૈસા ગર બ લોકોને આપી
શકાત.”

10 પણ ું બન્ ું છે તે ઈ ુએ જાણ્ ું. ઈ ુએ ક ું, “આ
ીને તમે શા માટે સતાવો છો? તેણીએ મારા માટે સારુ કામ

ક ુર્ છે. 11 ગર બ લોકો તમાર સાથે હમેશા હશે પણ હુ સદા
તમાર સાથે ન હ હોઉં. 12 આ ીએ મારા શર ર પર અ ર
રે ું. તેણીએ મારા મરણ પછ માર દફ્ન કયાની તૈયાર માટે
ક ુર્ છે. 13 હુ તમને સત્ય કહુ છુ, આખી દુ નયાના લોકોને તે
ુવાતાર્ જણાવાશ.ે અને દરેક જગ્યાએ ાં તે ુવાતાર્ કહેવામાં
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આવશે ત્યાં આ ીએ જે ક ુર્ છે તે પણ જણાવાશે અને લોકો
તેણીને યાદ કરશે.”

યહૂદા ઈ ુનો દશુ્મન બને છે
(માક 14:10-11; ૂક 22:3-6)

14 પછ બાર શષ્યોમાંનો એક ુ યાજકો પાસે કહેવા
ગયો. આ ઈશ્ક રયોત નામનો યહૂદા તે શષ્ય હતો. 15 યહૂદાએ
ક ું, “હુ તમને ઈ ુ ુપ્રત કર શ. તમે મને આ કરવા માટે
ું આપશો?” યહૂદાને યાજકે 30 ચાંદ ના સ ાઓ આપ્યા.

16 તે સમય પછ યહૂદાએ ઈ ુને યાજકોને સોંપવા માટેના ઉ મ
સમયની રાહ જોવા માંડ .

ઈ ુ ું પાસ્ખાપવર્ ું ભોજન
(માક 14:21-22; ૂક 22:7-14; 21-23; યોહાન 13:21-

30)
17 બેખમીર રોટલીના પ્રથમ દવસે શષ્યો ઈ ુ પાસે આ ા.

તે શષ્યોએ ક ું, “અમે તારા માટે પાસ્ખા પવર્ના ભોજન માટે
બધી તૈયાર કર ું. અમે ભોજનની તૈયાર ાં કર એ? તાર
શી ઈચ્છા છે?”

18 ઈ ુએ ક ું, “શહેરમાં જાવ, હુ જે માણસને જાણું છુ,
એવા માણસ પાસે જાવ. ઉપદેશક કહે છે તે તેને કહો, ‘પસંદ
કરાયેલો નયત સમય નજીક છે. હુ તારા ઘેર મારા શષ્યો
સાથે પાસ્ખાપવર્ ું ભોજન કર શ.’ ” 19 શષ્યોએ આજ્ઞા ું પાલન
ક ુર્ અને ઈ ુએ તેઓને જે કરવા માટે ક ું તે ક ુર્. તેઓએ
પાસ્ખાપવર્ ું ભોજન તૈયાર ક ુર્.

20 સાંજે ઈ ુ મેજ પાસે તેના બાર શષ્યો સાથે બેઠો હતો.
21 તેઓ બધા જમતા હતા. પછ ઈ ુએ ક ું, “હુ તમને સત્ય
કહુ છુ. તમારા બારમાંનો એક જે અહ છે તે મને જલ્દ થી
દશુ્મનોને ુપ્રત કરશે.”

22 શષ્યો આ સાંભળ ને ઘણા દલગીર થયા. દરેક શષ્યોએ
ઈ ુને ક ું, “પ્ર ુ ખરેખર હુ તે એક નથી!”
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23 ઈ ુએ ક ું, “જે એક જણે માર સાથે તેનો હાથ વાટકામાં
ઘાલ્યો છે તે જ ક્ત માર વરૂદ્ધ જશે. 24 પણ તે ક્તને
અફસોસ છે જનેી મારફતે માણસના દ કરાને માર નાખવા ુપ્રત
કરાયો છે. શા ું લખાણ કહે છે કે આ બનશે. પર ુ જે
માણસના દ કરાને માર નાખવા માટે સોંપે છે, તે ક્ત ું ઘણું
ખરાબ થશે. જો તે માણસ જન્મ્યો ના હોત તો તેને માટે સારુ
હોત.”

25 પછ યહૂદાએ ઈ ુને ક ું, “ઉપદેશક, ચો સ હુ તાર
વરૂદ્ધ જઈશ ન હ.” (યહૂદા તે એક છે જે ઈ ુને તેના દશુ્મનોને
સોંપશે.)
ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હા ું તે જ છુ.”
પ્ર ુ ું ભોજન
(માક 14:22-26; ૂક 22:15-20; 1 ક રથીઓને 11:23-

25)
26 ારે તેઓ જમતા હતા ત્યારે, ઈ ુએ થોડ રોટલી લીધી

અને રોટલી માટે દેવનો આભાર માની તેના ભાગ પાડ્યા અને
તેના શષ્યોને રોટલી આપી, ઈ ુએ ક ું, “આ રોટલી લો અને
તે ખાઓ. આ રોટલી મારુ શર ર છે.”

27 પછ ઈ ુએ એક દ્રાક્ષારસનો પ્યાલો લીઘો. તે માટે દેવનો
આભાર માન્યો. અને તે તેના શષ્યોને આપ્યો. ઈ ુએ ક ું,
“તમારામાંના દરેક જણ આ પીઓ. 28 આ દ્રાક્ષારસ મારુ લોહ
છે. નવા કરાર ું એ મારુ લોહ (મરણ) છે જે પાપીઓને માફ ના
અથ ઘણાઓને માટે વહેવડાવામાં આ ું છે. 29 હુ તમને આ કહુ
છુ કે: જયાં ુધી આપણે મારા પતાના રા માં ભેગા મળ ું
ન હ ત્યાં ુધી હુ ફર થી આ દ્રાક્ષારસ પીશ ન હ. તે દ્રાક્ષારસ
નવો હશે. ત્યારે હુ તમાર સાથે ફર થી પીશ.”

30 બધા શષ્યોએ ગીત ગા ુ.ં પછ તેઓ જૈ ુનના પહાડ પર
ગયા.

પતરના નકારની આગાહ
(માક 14:27-31; ૂક 22:31-34; યોહાન 13:36-38)
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31 ઈ ુએ શષ્યોને ક ું, “આજે રાત્રે તમે મારા કારણે તમારો
વ ાસ ુમાવશો. શા લેખમાં લખે ું છે.

‘હુ ઘેટાંઓના પાળકને માર શ,
અને ઘેટાંઓ દૂર ભાગી જશે.’ ઝખાયાર્ 13:7

32 પણ મારા મરણ પછ , હુ મરણમાંથી સજીવન થઈશ. પછ
હુ ગાલીલમાં જઈશ. તમારા ત્યાં જતાં પહેલા હુ ત્યાં હોઈશ.”

33 પતરે ઉ ર આપ્યો, “તારા કારણે બીજાઓ કદાચ વ ાસ
ુમાવે પણ હુ મારો વ ાસ કદ ુમાવીશ ન હ.”
34 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હુ તને સત્ય કહુ છુ, આજે રાત્રે ું

કહ શ ું મને ઓળખતો નથી. મરઘાના બોલતા પહેલા ું આ
ત્રણ વાર કહ શ.”

35 પર ુ પતરે ઉ ર આપ્યો, “જો કે મારે તાર સાથે મર ું
પડે તો પણ હુ તારો નકાર ન હ કરુ!” અને બીજા શષ્યોએ
પણ એમ જ ક ું.

ઈ ુ એકલો પ્રાથર્ના કરે છે
(માક 14:32-42; ૂક 22:39-46)

36 પછ ઈ ુ તેના શષ્યો સાથે ગેથશેમા નામની જગ્યાએ ગયો.
ઈ ુએ તેના શષ્યોને ક ું, “ ારે હુ ત્યાં જાઉં અને પ્રાથર્ના કરુ
ત્યાં ુધી તમે અહ બેસો.” 37 ઈ ુએ પતર અને ઝબદ ના બંને
દ કરાઓને તેની સાથે લીઘા. પછ તે શોકા ુર અને દ:ુખી થયો.
38 ત્યારે તે તેઓને કહે છે, “મારુ હૃદય દ:ુખથી ભાંગી પડે છે.
માર સાથે અહ જાગતા રહો અને રાહ જુઓ.”

39 પછ ઈ ુ તેઓથી થોડે દૂર ચાલ્યો ગયો. અને ઈ ુએ ઊંધે
મોઢે પડ ને એવી પ્રાથર્ના કર કે, “ઓ મારા બાપ, જો શ
હોય તો મને આ દ:ુખનો પ્યાલો આપીશ ન હ, પર ુ તાર ઈચ્છા
પ્રમાણે કર, માર ઈચ્છા પ્રમાણે ન હ.” 40 પછ ઈ ુ પાછો તેના
શષ્યો પાસે ગયો. ઈ ુએ તેના શષ્યોને ઊંઘતા દ ઠા. ઈ ુએ
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પતરને ક ું, “તમે લોકો માર સાથે એક કલાક માટે પણ જાગતા
રહ શકતા નથી? 41 જાગતા રહો, અને પ્રાથર્ના કરો કે તમે
પર ક્ષણમાં ન આવો. તમારો આત્મા જે સા ું છે તે કરવા ઇચ્છે
છે. પણ તમારુ શર ર અબળ છે.”

42 પછ ઈ ુ બીજી વાર દૂર ગયો અને પ્રાથર્ના કર , “મારા
બાપ, માર પાસેથી જો દદ ભર ત દૂર ન કર શકાય અને
જો મારે તે કર ું જોઈએ તો પછ હુ પ્રાથર્ના કરુ છુ કે ું ઈચ્છે
છે તે પ્રમાણે થાય.”

43 પછ ઈ ુ શષ્યો પાસે ગયો. ઈ ુએ ફર થી તેમને ઊંઘતા
દ ઠા. તેઓની આંખો ૂબ થાકેલી હતી. 44 તેથી ઈ ુ તેઓ
પાસેથી ખસી ગયો અને તેમનાથી દૂર ગયો અને પહેલાની માફક
તે જ શ ોમાં ત્રીજી વખત પ્રાથર્ના કર .

45 પછ ઈ ુ શષ્યો પાસે પાછો ગયો અને ક ું, “હજુ પણ
તમે ઊંઘો છો અને આરામ કરો છો? માણસના દ કરાને પાપી
લોકોને ુપ્રત કરવાનો સમય આ ો છે. 46 ઊભા થાઓ!
આપણે જ ું જોઈએ. અહ તે માણસ આવે છે જે મને મારા
દશુ્મનોને ુપ્રત કરશે.”

ઈ ુ પકડાય છે
(માક 14:43-50; ૂક 22:47-53; યોહાન 18:3-12)

47 ઈ ુ હજી બોલતો હતો ત્યારે યહૂદા ત્યાં આ ો. યહૂદા
બાર શષ્યોમાંનો એક હતો. આ લોકો ુ યાજકો તથા લોકોના
વડ લોમાંથી મોકલવામાં આ ા હતા. યહૂદાની સાથેના આ લોકો
પાસે તલવારો અને લાકડ ઓ હતી. યહૂદાએ લોકોને આ માણસ
ઈ ુ લાકડ ઓ હતી. 48 યહૂદાએ લોકોને આ માણસ ઈ ુ છે તે
બતાવવા કઈક યોજના કર હતી. યહૂદાએ ક ું, “હુ જે માણસને
ૂમીશ તે જ ઈ ુ છે; તેને પકડ લેજો.” 49 તેથી યહૂદા ઈ ુ

પાસે ગયો અને ક ું, “રાબ્બી સલામ!” યહૂદા ઈ ુને ુમ્યો.
50 ઈ ુએ ક ું, “ મત્ર, ું જે કરવા આ ો છુ તે કર.”
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પછ તે માણસો આ ા અને ઈ ુ પર હાથ નાખીને તેને પકડ
લીધો. 51 ઈ ુની સાથેના શષ્યોમાંના એકે લાંબો હાથ કર ને
પોતાની તલવાર કાઢ . આ શષ્યે ુ યાજકના નોકર પર
હુમલો કય અને કાન કાપી ના ો.

52 ઈ ુએ તે માણસને ક ું, “તાર તલવાર પાછ તેની જગ્યાએ
ૂક દે. જે લોકો તલવારનો ઉપયોગ કરે છે તેઓ તલવાર વડે

માર નંખાશે. 53 તમે ખરેખર જાણો છો કે મારા બાપ પાસે
માંગણી કરુ તો તે દૂતોની બાર ફોજ કરતાં વધારે આપી શકે.
54 પર ુ ધમર્લેખોમાં ક ું છે તેથી એ ું જ થ ું જોઈએ.”

55 પછ ઈ ુએ બધા લોકોને ક ું, “તમે તલવારો અને લાકડ ઓ
લઈને હુ અપરાધી હોઉં તે ર તે મને પકડવા આ ો છો? હુ
હમેશા મં દરમાં બેસીને બોધ આપતો હતો. તમે ત્યાં મને પકડ્યો
ન હ. 56 પર ુ આ બધી ઘટનાઓ બની, તેથી પ્રબોધકોના લેખ
ૂણર્ થયા.” પછ ઈ ુના બધા શષ્યો તેને છોડ ને દૂર નાસી

ગયા.
યહૂ દ આગેવાનો સમક્ષ ઈ ુ
(માક 14:53-65; ૂક 22:54-55; 63-71; યોહાન 18:13-

14; 19-24)
57 ઈ ુને જે માણસોએ પકડયો હતો તેઓ તેને પ્ર ુખ યાજક

કાયાફા પાસે દોર ગયા. શા ીઓ અને વડ લ યહૂ દ નેતાઓ
ત્યાં ભેગા થયા હતા. 58 પતર ઈ ુ પાછળ ગયો, પણ તે ઈ ુની
નજીક આ ો ન હ. પતર પ્ર ુખ યાજકના ઘરની ઓસર ુધી
ઈ ુની પાછળ આ ો. તે અંદર ગયો અને ચોક દારો સાથે બેઠો.
પતર જોવા ઈચ્છતો હતો કે અંતમાં ઈ ુ ું ું થશે.
59 ુ યાજકો અને સમગ્ર ન્યાયી સભાએ ઈ ુની વરૂદ્ધ કઈ

શોધવાનો પ્રયત્ન કય , જથેી તેઓ તેને માર નાખી શકે. તેઓએ
લોકોને જૂઠ સાક્ષી કહેવડાવવા માટે પ્રયત્ન કય કે ઈ ુએ ખોટુ
ક ુર્ છે. 60 ઘણા લોકો આ ા અને ઈ ુ વષે ખોટ વાતો કહ .
પર ુ સભાને ઈ ુને માર નાખવા માટે સા ું કારણ મ ું ન હ,
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પછ બે માણસો આ ા અને ક ું, 61 “આ માણસે ક ું છે કે,
‘હુ દેવના મં દરનો નાશ કર શકુ છુ અને ફર થી ત્રણ દવસમાં
બાંધી શકુ છુ.’ ”

62 પછ થી પ્ર ુખ યાજક ઊભો થયો, અને તેણે ઈ ુને ક ું,
“આ લોકોએ તાર વરૂદ્ધ ક ું છે. તાર વરૂદ્ધમાં ુકાયેલા
આક્ષેપો વષે તારે કઈક કહે ું છે? ું આ લોકો સા ું કહે છે?”
63 પણ ઈ ુએ કઈજ ક ું ન હ.
ફર થી પ્ર ુખ યાજકે ઈ ુને ક ું, “હવે હુ તને સોગંદ દઉં છુ

હુ તને જીવતા દેવના અ ધકારથી અમને સા ું કહેવા હુકમ કરુ
છુ. અમને કહે, ું ું દેવનો દ કરો ખ્રસ્ત છે?”

64 ઈ ુએ ક ું, “હા, હુ છુ. ભ વષ્યમાં તમે માણસના દ કરાને
દેવની જમણી બાજુએ બેઠેલો જોશો અને તમે માણસના દ કરાને
આકાશના વાદળા પર આવતો જોશો.”

65 ારે પ્ર ુખ યાજકે આ સાંભ ું, ત્યારે તે ઘણો ુસ્સે
થયો. તેણે તેનાં વ ો ફાડ નાં ાં. અને ક ું, “હવે વ ુ
સા બતીની જરૂર નથી, તમે બધાએ હમણા જ દેવ વરૂદ્ધ બોલતાં
સાંભ ો. 66 તમે ું વચારો છો?”
યહૂદ ઓએ ઉ ર આપ્યો, “તે અપરાધી છે, અને તે મરણજોગ

છે.”
67 પછ ત્યાં લોકો ઈ ુના ચહેરા પર ૂં ા અને તેઓએ તેને
ૂ ઓ માર . બીજા લોકોએ ઈ ુને થબડાકો માર . 68 તેઓએ

ક ું, “ઓ ખ્રસ્ત! અમને કહે તને કોણે મા ુર્!”

પતર ું ઈ ુને હુ ઓળ ું છુ કહેતાં ડર ું
(માક 14:66-72; ૂક 22:56-62; યોહાન 18:15-18,

25-27)
69 તે સમયે, પતર પરસાળમાં બેઠો હતો. એક સે વકા પતર

પાસે આવી. તેણે ક ું, “ ું પણ ગાલીલના ઈ ુની જોડે હતો.”
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70 પણ પતરે ક ું કે, તે ઈ ુ સાથે કદ હતો ન હ. તેણે ત્યાં
બધા લોકોને આ ક ું. પતરે ક ું, “તમે કોના વષે વાત કરો
છો તે હુ જાણતો નથી.”

71 પછ પતરે પરસાળ છોડ , દરવાજા આગળ બીજી એક
સે વકાએ તેને જોયો. તેણે ત્યાં લોકોને ક ું, “આ માણસ ઈ ુ
નાઝાર સાથે હતો.”

72 ફર થી, પતરે દેવના સમ ખાઈન ક ું કે તે ઈ ુ સાથે કદ
ન હતો. પતરે ક ું, “દેવના સોગંદ ૂવર્ક કહુ છુ કે હુ આ
માણસ ઈ ુને ઓળખતો નથી!”

73 થોડ વાર પછ ત્યાં ઊભેલા કેટલાક લોકો પતર પાસે
ગયા અને ક ું, “અમે જાણીએ છ એ કે ઈ ુને અ ુસરનારા તે
લોકોમાંનો ું એક છે કારણ કે ું જે ર તે વાત કરે છે તે જ
બતાવે છે. તેના આધારે અમે આ કહ એ છ એ.”

74 પછ પતરે શાપ આપવા ું શરૂ ક ુર્. તેણે દ્ઢતાથી ક ું,
“હુ દેવના સમ ખાઉં છુ કે હુ આ માણસને ઓળખતો નથી.”
પતરના આમ ક ા પછ મરઘો બોલ્યો. 75 પછ ઈ ુએ તેને જે
ક ું હ ુ,ં તે પતરને યાદ આ ુ, “મરઘો બોલતા પહેલા ું ત્રણ
વાર કહ શ કે ું મને ઓળખતો નથી.” પછ પતર બહાર ગયો
અને ુંસકે ુંસકે રડયો.

27
ઈ ુને પલાત હાકેમ પાસે ુપ્રત કરવા લઈ જાય છે
(માક 15:1; ૂક 23:1-2; યોહાન 18:28-32)

1 બીજા દવસની વહેલી સવારે, બધા ુ યાજકો અને
લોકોના વડ લો ભેગા થયા અને ઈ ુને માર નાખવાની યોજના
કર . 2 તેઓએ ઈ ુને સાંકળોએ બાંધ્યો. પછ તેને લઈ જઈને
પલાત હાકેમને ુપ્રત કય .

યહૂદા ું પોતાની જાતે મરણ પામ ું
(પ્રે રતોનાં કૃત્યો 1:18-19)
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3 યહૂદાએ જો ું કે તેઓએ ઈ ુને માર નાખવા ું ન ક ુર્ છે.
યહૂદા ઈ ુને તેના દશુ્મનોને સોંપનારાઓમાંનો એક હતો. ારે
યહૂદાઓ ું બન્ ું તે જો ું ત્યારે તેણે જે કઈ ક ુર્ હ ું તે માટે
ઘણો દલગીર થયો. તેથી તે ુ યાજકો તથા વડ લ આગેવાનો
પાસે 30 ચાંદ ના સ ા પાછા લા ો. 4 યહૂદાએ ક ું, “મેં પાપ
ક ુર્ છે, મે એક નદ ષ માણસને માર નાખવા આપ્યો છે.”
યહૂદ આગેવાનોએ ઉ ર આપ્યો, “અમને કોઈ ચતા નથી!

તે પ્ર તારો છે. અમારો નથી.”
5 તેથી યહૂદાએ પૈસા મં દરમાં ફેં ા. પછ યહૂદાએ તે ળ

છો ું અને પોતે જાતે લટક ને ફાંસો ખાધો.
6 ુ યાજકોએ મં દરમાંથી ચાંદ ના સ ા ઊંચક લીઘા.

તેઓએ ક ું, “અમારો કાયદો આ પૈસાને મં દરના ભંડારમાં
રાખવાની પરવાનગી આપતો નથી, કારણ કે આ પૈસા માણસના
મરણ માટે આપવામાં આ ા છે.” 7 તેથી તેઓએ એક ખેતર
જે કુભારના ખેતરના નામે ઓળખાય છે તે આ પૈસાથી ખર દવા ું
ન ક ુર્. જે લોકો યરૂશાલેમની ુલાકાતે આવતાં મરણ પામતાં
તેઓને માટે દફનાવવાની જગ્યા તર કે તે ખેતર ઉપયોગમાં લેવાશે.
8 તેના કારણે હજુ પણ તે લોહ ના ખેતર તર કે ઓળખાય છે.
9 તેથી પ્રબોધક ય મયાએ જે ક ું તે આ ર તે વચન ૂરુ થ ું:

“તેઓએ 30 ચાંદ ના સ ા લીધા. તેના જીવન માટે યહૂ દ
લોકોએ આ કમત ઠરાવેલી હતી. 10 તેઓએ તે 30 ચાંદ ના
સ ાઓનો કુભાર ું ખેતર ખર દવા માટે ઉપયોગ કય . પ્ર ુએ
તેનો મને હુકમ કય હતો.”*

હાકેમ પલાત ઈ ુને પ્ર કરે છે
(માક 15:2-5; ૂક 23:3-5; યોહાન 18:33-38)

11 ઈ ુ હાકેમ પલાત સમક્ષ ઊભો ર ો. પલાતે તેને પ્ર નો
ૂછયા,ં તેણે ક ુ,ં “ ું ું યહૂ દઓનો રાજા છે?”
* 27:10: “તેઓએ � કય હતો” ઝખાયાર્ 11:12-13; ય મ 32:6-9
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ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હા, હુ છુ.”
12 ારે ુ યાજક અને વડ લ યહૂ દ આગેવાનોએ ઈ ુ

પર આરોપો ૂ ા. તેણે કઈ જ ક ું ન હ.
13 તેથી પલાતે ઈ ુને ક ું, “ ું આ લોકોને તાર આ બધી

બાબતો માટે આરોપ ૂકતા સાંભળે છે, ું શા માટે ઉ ર આપતો
નથી?”

14 પર ુ ઈ ુએ પલાતને ઉ રમાં કઈ જ ક ું ન હ. આથી
પલાત ઘણો જ આ યર્ચ કત થયો.

પલાત ઈ ુને ુક્ત કરવાના પ્રયત્નમાં નષ્ફળ
(માક 15:6-15; ૂક 23:13-25; યોહાન 18:39-19:16)

15 પ્ર ત વષર્ પાસ્ખાપવર્ના સમયે હાકેમ કેદમાંથી એક ક્તને
ુક્ત કરતો. હમેશા લોકો જે ક્તને ઈચ્છે તેને ુક્ત કરવામાં

આવતો. 16 તે સમયે ત્યાં કેદમાં એક માણસ હતો જે ઘણો
કુ ાત હતો. તે ું નામ બરબ્બાસ હ ુ.ં

17 બધા લોકો પલાતને ઘરે ભેગા થયા. પલાતે લોકોને ક ું,
“હુ તમારા માટે એક માણસને ુક્ત કર શ. તમે ા માણસને
માર પાસે ુક્ત કરાવવા ઈચ્છો છો? બરબ્બાસ કે, ઈ ુ જે
ખ્રસ્ત કહેવાય છે તેને?” 18 પલાતે જાણ્ ું કે લોકોએ ઈ ુને
અદેખાઈને કારણે તેને સોંપ્યો.

19 પલાત ારે ન્યાયાસન પર બેઠો હતો ત્યારે તેણે આ
બાબતો કહ . ારે તે ત્યાં બેઠો હતો ત્યારે તેની પત્નીએ તેને
સંદેશો મોકલ્યો. સંદેશામાં ક ું, “તે માણસ સાથે કઈ જ કર શ
ન હ, તે માણસ નદ ષ છે. આજે મને તેના વષે સ્વપ્ન આ ું
હ ુ,ં અને તેનાથી મને ઘણું દ:ુખ થ ુ.ં”

20 પર ુ ુ યાજકો અને વડ લ યહૂદ નેતાઓએ લોકોને
સમજા ા કે બરબ્બાસને ુક્ત કરવો અને ઈ ુને માર નાખવા
વનંતી કરો.
21 પલાતે ક ું, “માર પાસે બરબ્બાસ અને ઈ ુ છે. માર

પાસેથી આ બેમાંથી તમારા માટે કોને ુક્ત કરાવવા ઈચ્છો છો?”
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લોકોએ ઉ ર આપ્યો, “બરબ્બાસન!ે”
22 પલાતે ૂછ ું, “તો જે એક ખ્રસ્ત કહેવાય છે, મારે તેની

સાથે ું કર ું જોઈએ?”
પણ બધા લોકોએ ઉ ર આપ્યો, “તેને વધસ્તંભ પર માર

નાખો!”
23 પલાતે ૂછ ું, “તમે શા માટે માર પાસે તેને માર નંખાવવા

ઈચ્છો છો? તેણે ું ખોટુ ક ું છે.”
પર ુ બધા લોકોએ મોટે સાદે ૂમો પાડવા ું ચા ું રા ું, “તેને

વધસ્તંભ પર માર નાખો!”
24 પલાતે જો ું કે લોકોને વચાર બદલવા માટે તે કઈ કર

શકે તેમ નથી અને તેણે જો ું કે લોકો બેચેન થઈ ર ા હતા.
તેથી પલાતે થોડુ પાણી લઈને હાથ ધોયા. જથેી તે બધા લોકો
જોઈ શકે. પછ પલાતે ક ું, “હુ આ માણસના મરણ માટે
દો ષત નથી. તમે જ તેમાંના એક છો જે તે કર ર ાં છો!”

25 બધા લોકોએ ઉ ર આપ્યો, “અમે તેના મરણ માટે
જવાબદાર છ એ. અમે અમાર જાત માટે, તથા અમારા બાળકો
માટે તેના મરણ માટેની કોઈપણ શક્ષાનો સ્વીકાર કર એ છ એ.”

26 પલાતે તેમના માટે બરબ્બાસને ુક્ત કય . પલાતે કેટલાક
સૈ નકને ઈ ુને ચા ુક વડે મારવા ક ું. પછ પલાતે ઈ ુને
વધસ્તંભ પર માર નાખવા માટે સૈ નકોને ુપ્રત કય .

પલાતના સૈ નકો ઈ ુની ઠઠ્ઠા મશ્કર કરે છે
(માક 15:16-20; યોહાન 19:2-3)

27 પછ પલાતના સૈ નકો ઈ ુને હાકેમના મહેલમાં લા ા.
બધા સૈ નકો ઈ ુને આજુબાજુ ઘેર વ ા. 28 સૈ નકોએ ઈ ુનાં
વ ો ઉતાર ના ાં અને લાલ ઝભ્ભો તેને પહેરા ો. 29 પછ
સૈ નકો ુગટ બનાવવા માટે કાંટાળ ડાળ ઓનો ઉપયોગ કય .
તેઓએ આ કાંટાનો ુગટ ઈ ુનાં માથા પર ૂ ો, અને તેના
જમણાં હાથમાં તેઓએ એક લાકડ ૂક . પછ તે સૈ નકો ઈ ુ
આગળ નમ્યા અને તેની મશ્કર કરવા લાગ્યા. તેઓએ ક ું,
“ઓ યહૂ દઓના રાજા, સલામ!” 30 સૈ નકો ઈ ુ પર ૂં ા.
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પછ તેઓએ તેની લાકડ લીધી અને તેને માથામાં ઘણી વાર
માર . 31 તેઓએ ઈ ુની મશ્કર કર ર ા પછ , સૈ નકોએ ઝભ્ભો
ઉતાર લીધો અને ફર થી તેને તેનાં પોતાનાં કપડાં પહેરા ા. પછ
તેઓ ઈ ુને વધસ્તંભ જડવા માટે દૂર લઈ ગયા.

વધસ્તંભ પર ઈ ુ ું મરણ
(માક 15:21-32; ૂક 23:26-39; યોહાન 19:17-19)

32 સૈ નકો ઈ ુ સાથે શહેરની બહાર જતા હતા. તે
સૈ નકોએ બીજા માણસને ઈ ુનો વધસ્તંભ લઈ જવા દબાણ
ક ુર્. આ માણસ ું નામ કુરેનીનો સમોન હ ુ.ં 33 તેઓ
ુલ ુથા નામના ળે આ ા. ( ુલ ુથાનો અથર્ ખોપર ની

જગ્યા). 34 ુલ ુથામાં, સૈ નકોએ ઈ ુને દ્રાક્ષારસ પીવા માટે
આપ્યો. તે દ્રાક્ષારસમાં સરકો ભેળવેલો હતો. ઈ ુએ દ્રાક્ષારસ
ચા ો પર ુ તે પીવાની ના પાડ .

35 સૈ નકોએ ઈ ુને વધસ્તંભે જડ્યો. પછ તેઓએ તેનાં
ૂગડાં કોને મળે તે માટે સ ા ઉછા ા. 36 સૈ નકો ત્યાં બેઠા

અને ઈ ુની ચોક કરવા લાગ્યા. 37 સૈ નકોએ તેના વરૂદ્ધ ું
તહોમતના ું ઈ ુના માથા પર ૂ ુ,ં તેમાં લખે ું હ :ુ “આ ઈ ુ
છે, જે યહૂ દઓનો રાજા છે.”

38 બે ૂટારાઓને ઈ ુની બાજુમાં વધસ્તંભ પર જડ્યા હતા.
એક ૂટારાને ઈ ુની જમણી બાજુએ અને બીજાને ડાબી બાજુએ
રા ો હતો. 39 ઈ ુની બાજુમાંથી પસાર થતા લોકો તેની મશ્કર
કરતાં હતા. લોકોએ તેમના માથાં હલા ા. 40 અને ક ું, “તેં
ક ું હ ું કે મં દરનો નાશ કર ને તેને ત્રણ દવસમાં બાંધી શકે છે.
તેથી તાર જાતને બચાવ! જો ું ખરેખર દેવનો દ કરો હોય તો
વધસ્તંભ પરથી નીચે ઉતર!”

41 ુ યાજકો, શા ીઓ અને વડ લો યહૂ દ આગેવાનો પણ
ત્યાં હતા. આ માણસો પણ બીજા લોકોની જમે ઈ ુની મશ્કર
કરતાં હતા. 42 તેઓએ ક ું, “તેણે બીજા લોકોને બચા ા, પણ
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તે તેની જાતને બચાવી શક્તો નથી. લોકો કહે છે તે ઈસ્રાએલનો
રાજા છે. (યહૂ દઓનો) જો તે રાજા હોય તો તેને હવે વધસ્તંભ
પરથી નીચે આવ ું જોઈએ. પછ અમે તેનામાં વ ાસ ૂક ુ.ં
43 તેણે દેવમાં વ ાસ ૂ ો છે. દેવ તેને ખરેખર ઈચ્છતો હોય
તો દેવને તેનો છૂટકારો કરવા દો. તેણે તેની જાતે ક ું છે કે,
‘હુ દેવનો દ કરો છુ.’ ” 44 અને તે જ ર ત,ે ૂંટરાઓ જે ઈ ુની
નજીક વધસ્તંભ પર માર નંખાવા લટકાવવામાં આ ાં હતા તેમણે
પણ ઈ ુની મશ્કર કર .

ઈ ુ મરણ પામે છે
(માક 15:33-41; ૂક 23:44-49; યોહાન 19:28-30)

45 મધ્યાહને આખા દેશમાં અંધકાર છવાઈ ગયો. આ અંધકાર
ત્રણ કલાક ચા ુ ર ો. 46 લગભગ ત્રણ વાગે ઈ ુએ મોટા
અવાજ સાથે ૂમ પાડ કે “એલી, એલી, લમા શબક્થની?”
આનો અથર્ છે, “મારા દેવ, મારા દેવ, તેં મને શા માટે એકલો
છોડ દ ધો?”

47 ત્યાં ઊભા રહેલા કેટલાક લોકોએ આ સાંભ ુ.ં લોકોએ
ક ું, “તે એ લયાને બોલાવે છે.”

48 લોકોમાંના એકે ઝડપથી દોડ ને એક વાદળ લીધી અને
તેણે વાદળ ને સરકાથી ભર અને તે વાદળ ને લાકડ સાથે બાંધી.
પછ તેણે તે લાકડ નો ઉપયોગ કર ને ઈ ુને વાદળ ૂસવા માટે
આપી. 49 પણ બીજા લોકોએ ક ું, “તેની (ઈ ુ) ચતા કરશો
ન હ. અમને જોવા દો કે એ લયા એને છોડાવવા આવે છે કે
કેમ.”

50 ફર થી ઈ ુએ મોટા સાદે, ૂમ પાડ . પછ તે મરણ પામ્યો.
51 ારે ઈ ુ મરણ પામ્યો, ત્યારે મં દરનો પડદો ઉપરથી નીચે

બે ભાગમાં ફાટ ગયો. પડદો ટોચ પરથી શરૂ થઈ અને તે નીચે
ુધી ફાટ ગયો અને ધરતી પણ કાંપી અને ખડકો ફાટ ગયા.

52 બધી કબરો ઉઘડ અને દેવના સંતોમાંના ઘણા જે મરણ પામ્યા
હતા, તે ઊભા થયા. 53 ઈ ુના મરણમાંથી ઊઠયા બાદ પેલા
લોકો પ વત્ર શહેરમાં ગયા અને ઘણા લોકોએ તેને જોયો.
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54 લશ્કરના અમલદારો અને તેના માણસો જે ઈ ુની ચોક
કરતા હતા તેમણે ધરતીકપ અને આ બ ું થયે ું જો ુ.ં તે ઘણા
ગભરાઈ ગયા હતા અને ક ું, “ખરેખર તે દેવનો દ કરો હતો!”

55 ઘણી ીઓ વધસ્તંભથી દૂર ઊભી રહ ને જોતી હતી.
આ ીઓ ઈ ુ સાથે ગાલીલમાંથી આવી હતી. અને તેની સેવા
કરતી હતી. 56 તેઓમાં મગ્દલાની મ રયમ, યાકૂબ તથા યોસેની
મા મ રયમ, તથા ઝબદ ના ુત્રોની મા હતી.

પ્ર ુ ઈ ુ ું દફન
(માક 15:42-47; ૂક 23:50-56; યોહાન 19:38-42)

57 તે સાંજે ૂસફ નામનો એક ધનવાન યરૂશાલેમમાં આ ો.
અ રમથાઈના શહેરમાંથી ૂસફ ઈ ુનો એક શષ્ય હતો. 58 ૂસફ
પલાત પાસે ગયો અને ઈ ુનો દેહ તેને આપવા ક ું. પલાતે
ઈ ુનો દેહ ૂસફને આપવા માટે સૈ નકોને હુકમ કય . 59 ૂસફે
દેહ લીધા પછ શણના સફેદ વ ોમાં વીટાં ો. 60 ૂસફે ઈ ુના
દેહને એક નવી કબરમાં ૂ ો. ૂસફે એક ખડકની દવાલમાં
તે કબર ખોદ હતી. પછ તેણે એક મોટા પથ્થરને ગબડાવી
પ્રવેશદ્વારને ઢાંક દ ુ.ં આ પ્રમાણે કયાર્ પછ ૂસફ ચાલ્યો ગયો.
61 મગ્દલાની મ રયમ અને મ રયમ નામની બીજી ી કબરની
નજીક બેઠ હતી.

ઈ ુની કબરની ચોક
62 તે દવસ સ દ્ધકરણ દવસ કહેવાતો હતો. બીજે દવસે
ુ યાજકો અને ફરોશીઓ પલાત પાસે ગયા. 63 તેઓએ ક ું,

“સાહેબ, અમે યાદ કર એ છ એ કે, ારે તે ઠગ જીવતો હતો
ત્યારે તે કહેતો હતો કે ‘ત્રણ દહાડા પછ હુ મરણમાંથી સજીવન
થઈશ.’ 64 તેથી ત્રણ દહાડા ુધી કબરની ચોક કરવાનો હુકમ
કર. તેના શષ્યો આવે અને કદાચ લાશને ચોર જાય. પછ
તેઓ લોકોને કહેશે કે તે મરણમાંથી સજીવન થયો છે. આ ૂલ
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તેઓએ પહેલા તેના વષે જે ક ું હ ું તેનાં કરતાં વધારે ખરાબ
હશ.ે”

65 પલાતે ક ુ,ં “થોડાક સૈ નકો લઈ જાવ અને જાઓ અને
તમે જે ઉ મ ર ત જાણતા હોય તે ર તે કબરની ચોક કરો.”
66 તેથી તેઓ બધા કબર પાસે ગયા અને તેને ચોક દારોથી ુર ક્ષત
કર . તેઓએ કબરના ુખ પર મોટો પથ્થર ૂક સીલ મા ુ અને
ત્યાં રક્ષણ માટે ચોક દારો ૂ ા.

28
ઈ ુ મરણમાંથી સજીવન થયાના સમાચાર
(માક 16:1-8; ૂક 24:1-12; યોહાન 20:1-10)

1 વશ્રામવાર* ૂણર્ થયા પછ અઠવા ડયાના પ્રથમ દવસની
વહેલી સવારે મગ્દલાની મ રયમ તથા બીજી મ રયમ કબર તરફ
નજર કરવા આવી.

2 તે સમયે ત્યાં ભયંકર ધરતીકપ થયો અને પ્ર ુનો એક દૂત
આકાશમાંથી ઉતય અને કબરના પ્રવેશદ્વાર આગળથી પથ્થર
ગબડાવી તેના ઉપર બેઠો. 3 તેનો ચહેરો વીજળ જવેો ચમકતો
હતો. અને તેનાં કપડાં બરફ જવેાં ઉજળાં હતા.ં 4 જે સપાઈઓ
કબરનો પહેરો ભર ર ાં હતા તે ભયના માયાર્ કાંપવા લાગ્યા
અને જાણે મરણ પામ્યા હોય તેવા થઈ ગયા.

5 પછ દૂતે પેલી ીઓને ક ું, “ગભરાશો ન હ, હુ જાણું છુ
કે વધસ્તંભે જડાયેલા ઈ ુની તમે શોધમાં નીક ા છો. 6 પણ
ઈ ુ અહ નથી, તેણે ક ું હ ું તે પ્રમાણે તે ઊઠયો છે, આવો,
તે ું શર ર ાં પ ું હ ું તે જગ્યા જુઓ. 7 અને હવે જલદ
જાવ અને તેના શષ્યોને કહો: ‘ઈ ુ મરણમાંથી ઊઠયો છે. અને
તે ગાલીલ જશે. ત્યાં તેને મળો. મારે જે કહેવા ું હ ું તે આ છે.
તમારા પહેલાં એ ત્યાં હશ.ે તમે તેને ત્યાં ગાલીલમાં જોશો.’ ”
પછ દૂતે ક ું: “મેં તમને ક ું તે યાદ રાખો.”

* 28:1: વશ્રામવાર યહૂ દ સપ્તાહનો સાતમો દવસ, યહૂ દઓ માટે આ ખાસ
ધા મક દવસ છે.
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8 ીઓ તરત જ કબર પાસેથી પાછ વળ . તેઓનાં હૃદય
ભય અને આનંદની લાગણી અ ુભવતાં હતા.ં તેના શષ્યોને જે
કાંઈ બન્ ું તેનો સંદેશો આપવા દોડ ગઈ. 9 તેઓ દોડતી જતી
હતી, એવામાં તેઓએ ઈ ુને ઉભેલો જોયો. ઈ ુએ તેઓને
કુશળતા પાઠવી. તેઓએ ઈ ુના પગ પકડ તે ું ભજન ક ુર્.
10 પછ ઈ ુએ તેમને ક ું, “ગભરાશો ન હ, જાઓ અને મારા
ભાઈઓને ( શષ્યો) ગાલીલ જવા કહો. તેઓ મને ત્યાં જોશે.”

યહૂ દ આગેવાનોને ઘટનાની જાણ
11 ીઓ શષ્યોને મા હતી આપવા જતી હતી ત્યારે કબરની

ચોક કરનારા સૈ નકોએ શહેરમાં ુ યાજકો પાસે જઈને જે
કાંઈ બન્ ું હ ું તે બ ું જે તેમને ક ું. 12 યહૂ દ આગેવાનો
તથા વડ લોએ એકઠા મળ એક યોજના બનાવી.અને સૈ નકોને
મોટ લાંચ આપી. 13 તેઓએ સૈ નકોને ક ું, “લોકોને જઈને
કહો કે અમે ઊંઘતા હતા ત્યારે ઈ ુના શષ્યો રાત્રે આવી ઈ ુના
શબને ચોર ને જતા ર ા.ં 14 તમાર આ વાત હાકેમ જાણશે
તો અમે તેને સમજાવી ું, અને તમને ક ુંજ ન હ થવા દઈએ.”
15 સૈ નકોએ પૈસા લઈ લીધા અને તેઓને સમજા ા પ્રમાણે વાત
વહેતી ૂક . આ વાત યહૂ દઓમાં ફેલાઈ ગઈ અને આજે પણ
એ વાત યહૂ દઓમાં ચાલતી આવે છે.

ઈ ુની પોતાના શષ્યો સાથે વાતચીત
(માક 16:14-18; ૂક 24:36-49; યોહાન 20:19-23;

પ્રે રતોનાં કૃત્યો 1:6-8)
16 પછ અ ગયાર શષ્યો ગાલીલ પહોંચ્યા અને ઈ ુએ ક ું

હ ું ત્યાં પહાડ પર પહોંચી ગયા. 17 તેઓએ ારે ઈ ુને
જોયો ત્યારે તે ું ભજન ક ુર્. પણ તે ખરેખર ઈ ુ હતો કે કેમ?
તે બાબતની કેટલાકને શંકા થઈ. 18 ઈ ુ તેમની પાસે આ ો
અને ક ું, “આકાશ અને ૃથ્વી પર સવર્ અ ધકાર મને આપવામાં
આ ો છે. 19 તેથી તમે બધાજ દેશોમાં જાઓ અને સવર્ લોકોને
મારા શષ્યો બનાવો, બાપ તથા દ કરા તથા પ વત્ર આત્માના નામે
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તેઓને બા પ્તસ્મા આપો. 20 મેં તમને જે જે આજ્ઞા આપી છે
તે પ્રમાણે તેઓને તે આજ્ઞાઓ ું પાલન કરવા ું શીખવતા જાઓ
અને જુઓ, જગતના અંતકાળ પયર્ત સદાય હુ તમાર સાથે છુ.”
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