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માકની
લખેલી ુવાતાર્

ઈ ુ ુ આગમન
(માથ્થી 3:1-12 ૂક 3:1-9, 15-17; યોહાન 1:19-28)

1 દેવના દ કરા, ઈ ુ ખ્રસ્ત વષેની ુવાતાર્નો આરભ. 2 યશાયા
પ્રબોધકે જે ક ુ છે તે થશે. યશાયાએ લ ું છે:

“ધ્યાનથી સાંભળો! હુ (દેવ) મારા દૂતને તાર આગળ મોકલીશ.
તે તારા માટે માગર્ તૈયાર કરશ.ે” માલાખી 3:1

3 “ત્યાં એક ક્ત છે જે રેતીના રણમાં પોકાર કરે છે:
‘પ્ર ુ માટે માગર્ તૈયાર કરો.

તેના રસ્તા સીધા કરો.’ ” યશાયા 40:3
4 તેથી યોહાન બા પ્તસ્ત આ ો અને રણપ્રદેશમાં લોકોને

બા પ્તસ્મા આપતો હતો. તેણે લોકોને ક ું કે જો તેઓ તેમના
જીવનમાં પ રવતર્ન ઈચ્છતા હોય તો તે બતાવવા માટે બા પ્તસ્મા
પામે પછ તેમના પાપો માફ કરવામાં આવશ.ે 5 યહૂ દયા દેશના
અને યરૂશાલેમના બધા લોકો યોહાન પાસે આવવા નીક ા. આ
લોકોએ કરેલાં પાપોની ક ૂલાત કયાર્ પછ યદન નદ માં તેઓ
યોહાન દ્ધારા બા પ્તસ્મા પામ્યા.

6 ઊંટના વાળમાંથી બનાવેલાં વ ો યોહાન પહેરતો હતો.
યોહાન તેની કમરે એક ચામડાનો પટટો બાંધતો હતો. તે તીડો
તથા જગલી મધ ખાતો હતો.

7 યોહાન લોકોને જે ઉપદેશ આપતો હતો તે આ છે: “મારા
કરતાં જે વધારે મહાન છે તે માર પાછળ આવે છે. હુ તો તેના
ૂંટણે પડવા તથા તેના જોડાની દોર છોડવા માટે પણ યોગ્ય
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નથી. 8 મેં તમારુ પાણીથી બા પ્તસ્મા ક ુર્. પણ જે ક્ત
આવે છે તે તમારુ પ વત્ર આત્માથી બા પ્તસ્મા કરશ.ે”

ઈ ુ ું બા પ્તસ્મા
(માથ્થી 3:13-17 ૂક 3:21-22)

9 તે વખતે ઈ ુ ગાલીલના નાસરેથથી ાં યોહાન હતો તે
જગ્યાએ આ ો. યોહાને યદન નદ માં ઈ ુને બા પ્તસ્મા આપ્ .ુ
10 ારે ઈ ુ પાણીમાંથી બહાર આવતો હતો ત્યારે તેણે આકાશ
ઊઘડે ું જો ું. પ વત્ર આત્મા ઈ ુ પર ક ૂતરની જમે આ ો.
11 આકાશમાંથી એક અવાજ આ ો અને ક ું, “ ું મારો વ્હાલો
દ કરો અને હુ તને ચાહુ છુ. હુ તારા પર ઘણો પ્રસ થયો છુ.”

ઈ ુ ું પર ક્ષણ
(માથ્થી 4:1-11; ૂક 4: 1-13)

12 પછ થી આત્માએ ઈ ુને રણમાં મોકલ્યો. 13 ઈ ુ રણમાં
40 દવસો ર ો હતો. તે ત્યાં જગલી પ ુઓ સાથે હતો. ારે
ઈ ુ રણમાં હતો શેતાનથી તે ું પર ક્ષણ થ ું હ ું. અને દૂતોએ
આવીને ઈ ુની સેવા કર .

ઈ ુ કેટલાક શષ્યોની પસંદગી કરે છે
(માથ્થી 4:12-17; ૂક 4:14-15)

14 આ પછ , યોહાનને બંદ ખાનામાં ૂકવામાં આ ો હતો. ઈ ુ
ગાલીલમાં ગયો અને દેવ તરફથી ુવાતાર્ પ્રગટ કર . 15 ઈ ુએ
ક ું, “હવે ન ત સમય આવી પહોંચ્યો છે. દેવ ું રા નજીક
છે. પસ્તાવો કરો અને દેવની ુવાતાર્માં વ ાસ કરો!”

પ્રથમ શષ્યોને આમંત્રણ
(માથ્થી 4:18-22; ૂક 5:1-11)

16 ઈ ુ ગાલીલના સરોવરની બાજુમાં ચાલતો હતો ત્યારે ઈ ુએ
સમોનના ભાઈ આં દ્રયાને જોયો. આ બંને માણસો માછ મારો
હતા, અને તેઓ માછલા પકડવા સરોવરમાં જાળ નાખતા હતા.ં
17 ઈ ુએ તેમને ક ું, “માર પાછળ આવો, ને હુ તમને એક
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જુદા પ્રકારના માછ મારો બનાવીશ. તમે લોકોને ભેગા કરવા ું
કામ કરશો, માછલીઓ ન હ.” 18 તેથી સમોન અને આં દ્રયાએ
તેઓની જાળો છોડ દ ધી અને ઈ ુની પાછળ ગયા.

19 ઈ ુએ ગાલીલ સરોવરની બાજુમાં ચાલવા ું ચા ુ રા ુ.ં
તેણે ત્યાં બે વધારે ભાઈઓ, ઝબદ નો દ કરો યાકૂબ અને યોહાનને
જોયા. તેઓ હોડ માં તેમની માછલાં પકડવાની જાળો તૈયાર કરતાં
હતા. 20 તેમનો પતા ઝબદ અને તે માણસો જે તેમના માટે
કામ કરતાં હતા, તેઓ તે ભાઈઓ સાથે હોડ માં હતા. ારે
ઈ ુએ તે ભાઈઓને જોયા, તેણે તેઓને આવવા ક ું. તેઓએ
તેમના પતાને છોડ્યા અને ઈ ુની પાછળ ગયા.

ઈ ુ ું અ ુદ્ધ આત્માવાળા માણસને સાજા કર ું
( ૂક 4:31-37)

21 ઈ ુ અને તેના શષ્યો કફર-નહૂમમાં ગયા. વશ્રામવારે ઈ ુ
સભા ાનમાં ગયો અને લોકોને ઉપદેશ આપ્યો. 22 ત્યાં જે
લોકો હતા તેઓ ઈ ુના ઉપદેશથી નવાઇ પામ્યા. ઈ ુએ તેમના
શા ીઓની જમે શીખ ું ન હ. પર ુ ઈ ુએ જે ક્ત પાસે
અ ધકાર હોય તેવી ર તે શીખ ુ.ં 23 ારે ઈ ુ સભા ાનમાં
હતો, ત્યારે એક અ ુદ્ધ આત્મા વળગેલા માણસે ૂમ પાડ ,
24 “નાઝરેથના ઈ ુ! તારે અમાર સાથે ું છે? ું ું અમારો
નાશ કરવા આ ો છે? હુ જાણું છુ ું કોણ છે-દેવનો એક
પ વત્ર!”

25 ઈ ુએ તેને ધમકાવતાં ક ું, “શાંત રહે! તે માણસમાંથી
બહાર નીકળ!” 26 તે અ ુદ્ધ આત્માએ તે માણસને ુંજાવી
ના ો. પછ તે આત્માએ મોટ ૂમ પાડ અને તે માણસમાંથી
બહાર નીકળ ગયો.

27 લોકો નવાઇ પામ્યા હતા. તેઓએ એકબીજાને ૂછ ું,
“અહ ું થઈ ર ું છે? આ માણસ કઈક ન ું શીખવે છે. અને
તે અ ધકારથી શીખવે છે. તે અ ુદ્ધ આત્માઓને પણ હુકમ કરે
છે અને તેઓ તે ું માને છે.” 28 તેથી ઈ ુના સમાચાર ઝડપથી
ગાલીલના પ્રદેશમાં સવર્ત્ર પ્રસર ગયા.
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ઈ ુ ઘણા લોકોને સાજા કરે છે
(માથ્થી 8:14-17; ૂક 4:38-41)

29 ઈ ુ અને તેના શષ્યોએ સભા ાન છો ુ.ં તેઓ
યાકૂબ અને યોહાન સાથે સમોન અને આં દ્રયાના ઘરમાં ગયા.
30 સમોનની સા ુ બમાર હતી. તે પથાર મા હતી અને તેને
તાવ હતો. ત્યાંના લોકોએ ઈ ુને તેના વષે ક ું. 31 તેથી ઈ ુ
તેની પથાર પાસે ગયો. ઈ ુએ તેનો હાથ પકડ્યો અને તેને ઉભા
થવામાં મદદ કર . તેનો તાવ ઉતર ગયો અને તે સાજી થઈ
ગઈ. પછ થી તેણે તેઓની સેવા કરવી શરુ કર .

32 તે રાત્રે ૂયાર્સ્ત થયા પછ લોકો ઘણા માંદા લોકોને ઈ ુ
પાસે લા ા તથા જઓેને ૂતો વળગેલા હતા તેવા લોકોને પણ
લા ા હતા. 33 શહેરના બધાજ લોકો તે ઘરનાં બારણા આગળ
ભેગા થયા. 34 ઈ ુએ ઘણા લોકો જઓે જુદા જુદા રોગથી
પીડાતા હતા તે બધાને સાજા કયાર્. ઈ ુએ ઘણાં ૂતોને કાઢ્યા.ં
પણ ઈ ુએ ૂતોને બોલવા દ ધાં ન હ, કારણ કે ૂતો જાણતા
હતા કે તે કોણ હતો.

ઈ ુની ુવાતાર્ આપવાની તૈયાર
( ૂક 4:42-44)

35 બીજી સવારે, ઈ ુ ઘણો વહેલો ઉઠ્યો. ારે અંધારુ
હ ું ત્યારે ઈ ુએ ઘર છો ુ.ં તે એકાંત જગ્યાએ એકલો પ્રાથર્ના
કરવા ગયો. 36 પાછળથી, સમોન અને તેના મત્રો ઈ ુની શોધમાં
નીક ા. 37 તેઓએ ઈ ુને શોધ્યો અને ક ું, “બધા જ લોકો
તાર રાહ જોઈ ર ા છે!”

38 ઈ ુએ જવાબ આપ્યો, “આપણે બીજી કોઈ જગ્યાએ જ ું
જોઈએ. આપણે અહ ના આજુબાજુના બીજાં ગામોમાં જઇએ,
હુ તે ળોએ પણ ઉપદેશ આપી શકુ તે માટે આ ો છુ.”
39 તેથી ઈ ુએ ગાલીલમાં સવર્ત્ર ુસાફર કર . સભા ાનોમાં
તેણે ઉપદેશ કય , અને તેણે દુ ાત્માઓને લોકોને છોડ ને જવા
ફરજ પાડ .
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ઈ ુ ું માંદા માણસને સાજા કર ું
(માથ્થી 8:1-4; ૂક 5:12-16)

40 એક માણસ કે જનેે કોઢ હતો તે ઈ ુ પાસે આ ો. તે
માણસે ૂંટણ ટેકવીને ઈ ુને વનંતી કર . “ ું ઈચ્છે તો ું મને
સાજો કરવા સમથર્ છે.”

41 ઈ ુને આ માણસ માટે દયા આવી. તેથી ઈ ુએ તે માણસને
સ્પશર્ કય અને ક ું, “હુ તને સાજો કરવા ઈચ્છુ છુ, સાજો થઈ
જા!” 42 પછ માંદગી તે માણસને છોડ ગઈ અને તે સાજો
થઈ ગયો.

43 ઈ ુએ તે માણસને જવા ું ક ું. પણ ઈ ુએ તેને કડક
ચેતવણી આપી. ઈ ુએ ક ું, 44 “મેં તારા માટે જે કાંઇ ક ુ તે
વષે ું કોઈ ક્તને કહ શ ન હ. પણ જા અને યાજકને જઇને
બતાવ. અને દેવને ભેટ અપર્ણ કર. કારણ કે ું સાજો થઈ ગયો
છે. ૂસાએ જે ફરમાન ક ુર્ છે તેની ભેટ અપર્ણ કર. આથી
લોકોને સાક્ષી મળશે કે ું સાજો થઈ ગયો છે” 45 તે માણસ
ત્યાંથી વદાય થયો અને બધા લોકોને તેણે જોયા તે સવર્ને ક ું
કે ઈ ુએ તેને સાજો કય છે. તેથી ઈ ુ વષેના સમાચાર પ્રસર
ગયા. અને તેથી ઈ ુ ફર શહેરમાં ઉઘાડ ર તે જઇ ન શ ો.
ઈ ુ એવી જગ્યાઓએ ર ો ાં લોકો રહેતાં ન હતા. પર ુ
બધા શહેરોના લોકો ઈ ુ જે જગ્યાએ હતો ત્યાં આ ા.

2
ઈ ુ ું પક્ષઘાતી માણસને સાજા કર ું
(માથ્થી 9:1-8; ૂક 5:17-26)

1 થોડા દવસો પછ , ઈ ુ ફર પાછો કફર-નહૂમમાં આ ો.
તે સમાચાર પ્રસર ગયા કે ઈ ુ ઘેર પાછો ફય હતો. 2 ઘણા
લોકો ઈ ુનો ઉપદેશ સાંભળવા ભેગા થયા હતા. ઘર ભરે ું હ ું.
ત્યાં દરવાજા બહાર પણ ઊભા રહેવાની જગ્યા ન હતી. ઈ ુ
આ લોકોને ઉપદેશ આપતો હતો. 3 કેટલાક લોકો એક પક્ષઘાતી
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માણસને ઊંચક ને લાવતા હતા. 4 પણ તેઓ તે માણસને ઈ ુ
પાસે લાવી શ ા ન હ કારણ કે ઘર લોકોથી ભરે ું હ .ુ તેથી તે
માણસો ઈ ુ ાં હતો તે છાપરાં પર ગયા અને છાપરામાં બકોરુ
પા ું પછ તેઓએ પક્ષઘાતી માણસ જે ખાટલામાં પડલેો હતો
તે ખાટલો નીચે ઉતાય . 5 ઈ ુએ જો ું કે આ માણસોને ૂબ
વ ાસ છે, તેથી તે પક્ષઘાતી માણસને ક ું, “જુવાન માણસ,
તારા પાપો માફ થયાં છે.”

6 કેટલાક શા ીઓ ત્યાં બેઠેલા હતા. ઈ ુએ જે ક ુર્ તે
તેઓએ જો ું, અને તેઓએ તેઓની જાતને ક ું, 7 “આ માણસ
આમ કેમ કહે છે? તે જે કહે છે તે દેવની વરૂદ્ધ છે. ફક્ત દેવ
જ પાપોને માફ કરા શકે.”

8 ઈ ુએ જાણ્ ું કે આ શા ીઓ તેના વષે આવી બાબતો
વચારતા હતા. તેથી ઈ ુએ તેઓને ક ું, “તમારા મગજમાં આવા
વચારો કેમ આવે છે? આ પક્ષઘાતી માણસને ું કહે ું સરળ
છે, તારા પાપ માફ થયા છે, કે તેને કહે ું, ઊભો થા, તાર
પથાર લઈને ચાલ? 9-10 પણ હુ તમને સા બત કરાવી આપીશ
કે માણસના ુત્રને ૃથ્વી પર પાપો માફ કરવાનો અ ધકાર છે.”
તેથી ઈ ુએ પક્ષઘાતી માણસને ક ું. 11 હુ તને કહુ છુ, “ઊભો
થા, તાર પથાર ઊચક ને તારે ઘેર ચાલ્યો જા.”

12 તે પક્ષઘાતી માણસ ઊભો થયો. તેણે તેની પથાર લીધી
અને ઓરડામાંથી બહાર ચાલ્યો ગયો. બધા લોકો તેને જોઈ
શ ા. લોકો નવાઇ પામ્યા અને દેવની સ્ ુ ત કર . તેઓએ ક ું,
“આજ ુધી જોયેલી સૌથી આ યર્કારક બાબત આ છે.”

લેવીને ઈ ુ ું તેડુ
(માથ્થી 9:9-13; ૂક 5:27-32)

13 ઈ ુ ફર થી સરોવર પાસે ગયો. ઘણા માણસો ત્યાં તેને
અ ુસયાર્. તેથી ઈ ુએ તેમને ઉપદેશ આપ્યો. 14 ઈ ુ સરોવરની
બાજુમાંથી પસાર થતો હતો, ત્યાં અલ્ફ ના દ કરા લેવીને જોયો.
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લેવી જકાતનાકા પર બેઠો હતો. ઈ ુએ તેને ક ું, “માર પાછળ
આવ,” પછ લેવી ઉભો થયો અને ઈ ુની પાછળ ગયો.

15 તે દવસે મોડથેી ઈ ુએ લેવીને ઘેર ભોજન ક ુર્. ત્યાં ઘણા
જકાતદારો હતા. અને બીજા ખરાબ લોકો ત્યાં ઈ ુ અને તેના
શષ્યો સાથે ભોજન કરતા હતા. ત્યાં આ લોકોમાંના ઘણા હતા
જઓે ઈ ુને અ ુસયાર્ હતા. 16 શા ીઓએ (તેઓ ફરોશીઓ
હતા) ઈ ુને જકાતદારો અને બીજા ખરાબ લોકો સાથે ભોજન
કરતાં જોયો. તેઓએ ઈ ુના શષ્યોને ૂછ ું, “શા માટે તે (ઈ )ુ
જકાતદારો અને પાપીઓ સાથે ખાય છે?”

17 ઈ ુએ આ સાંભ ું અને તેણે તેઓને ક ું, “તંદરુસ્ત
માણસોને વૈદની જરૂર પડતી નથી. પણ માંદા માણસોને વૈદની
જરુર પડે છે. હુ સજ્જન લોકોને નમંત્રણ આપવા આ ો નથી,
હુ પાપીઓને નમંત્રણ આપવા આ ો છુ.”

ઈ ુનો અન્ય ધા મક આગેવાનો તરફનો અણગમો
(માથ્થી 9:14-17; ૂક 5:33-39)

18 યોહાનના શષ્યો અને ફરોશીઓ ઉપવાસ કરતા હતા.
કેટલાક લોકોએ ઈ ુ પાસે આવીને ક ું, “યોહાનના શષ્યો ઉપવાસ
કરે છે. અને ફરોશીઓના શષ્યો પણ ઉપવાસ કરે છે. પણ
તારા શષ્યો ઉપવાસ કરતા નથી. શા માટે?”

19 ઈ ુએ જવાબ આપ્યો, “ ારે લ સમારભ હોય છે ત્યારે
વરરાજાના મત્રો ઉદાસ હોતા નથી. તે તેઓની સાથે હોય છે.
ત્યારે તેઓ ઉપવાસ કરતા નથી. 20 પણ ારે સમય આવશે
ત્યારે વરરાજાને તેમની પાસેથી લઈ લેવામાં આવશ.ે ારે
વરરાજા તેઓને છોડ ને જાય છે ત્યારે તેઓ ઉદાસ હોય છે.
પછ તેઓ ઉપવાસ કરશે.”

21 “ ારે ક્ત જૂનાં વ ના કાણા પર થીંગડુ મારે છે ત્યારે
તે કોરા કપડાનો ઉપયોગ કરતો નથી. જો તે તેમ કરે તો થીંગડુ
જૂનાને સાંધવાને બદલે ખેંચી કાઢશ.ે અને તે કાણું વધારે ફાટે
છે. 22 અને લોકો કદા પ નવો દ્રાક્ષારસ જુના દ્રાક્ષારસની મશકમાં
રેડતાં નથી. શા માટે? કારણ કે નવો દ્રાક્ષારસ, જૂના દ્રાક્ષારસની
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મશકને ફાડ નાખશે અને દ્રાક્ષારસ દ્રાક્ષારસની મશકો નાશ પામશ.ે
લોકો હમેશા નવો દ્રાક્ષારસ નવા દ્રાક્ષારસની મશકમાં ભરે છે.”

કેટલાક યહૂ દઓ ઈ ુની ટ કા કરે છે
(માથ્થી 12:1-8; ૂક 6:1-5)

23 વશ્રામવારના દવસ,ે ઈ ુ કેટલાક આનાજના ખેતરોમાંથી
પસાર થતો હતો. ઈ ુના શષ્યો તેની સાથે ચાલતાં હતા. શષ્યો
કેટલાંક કણસલાં તોડ ખાવા લાગ્યા. 24 ફરોશીઓએ આ જો ું
અને ઈ ુને ક ું, “તારા શષ્યો તેમ શા માટે કરે છે? વશ્રામવારના
દવસે તેમ કર ું તે યહૂદ ઓના નયમની વરૂદ્ધ છે.”
25 ઈ ુએ જવાબ આપ્યો, “ ારે દાઉદ અને તેની સાથેના

લોકો ૂ ા હતા અને તેઓને ભોજનની જરુર હતી ત્યારે તેઓએ
ું ક ુર્ હ ું તે તમે વાંચ્ ું છે? 26 તે સમય દરમ્યાન ુ યાજક

અબ્યાથાર હતો. દાઉદ દેવના ઘરમાં ગયો અને દેવને અપર્ણ
કરેલી રોટલી ખાધી. અને ૂસાનો નયમ કહ છે, ફક્ત યાજકો
જ તે રોટલી ખાઇ શકે. દાઉદે તેની સાથેના પેલા લોકોને પણ
રોટલીનો થોડો ભાગ આપ્યો.”

27 પછ ઈ ુએ ફરોશીઓને ક ું, “ વશ્રામવાર લોકોને મદદ
કરવા બનાવાયો છે. વશ્રામવારના શાસન માટે લોકોને બનાવવામાં
આ ા નથી. 28 તેથી માણસનો ુત્ર એ દરેક દવસનો,
વશ્રામવારનો પણ પ્ર ુ છે.”

3
ઈ ુ માણસના ુકાયેલા હાથને સાજો કરે છે
(માથ્થી 12:9-14; ૂક 6: 6-11)

1 બીજા એક સમયે ઈ ુ સભા ાનમાં ગયો. ત્યાં સભા ાનમાં
એક ુકાયેલા હાથવાળો માણસ હતો. 2 કેટલાક યહૂ દઓ ઈ ુને
કઈક ખોટુ કરતાં જોવા ઈચ્છતા હતા, જથેી તેઓ તેના પર
તહોમત ૂક શકે. તેથી તે લોકો તેમની નજીકથી ચોક કરતા
હતા. ઈ ુ વશ્રામવારના દવસે તે માણસને સાજો કરે છે કે ન હ
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તે તેઓ જોતા હતા. 3 ઈ ુએ તે ુકાયેલા હાથવાળા માણસને
ક ું, “અહ ઊભો થા જથેી બધા લોકો તને જોઈ શકે.”

4 પછ ઈ ુએ લોકોને ૂછ ું, “ વશ્રામવારના દવસે કઈ વસ્ ુ
કરવી ઉ ચત છે; સારુ કર ું કે ખરાબ કર ુ?ં જીવ બચાવવો કે
નાશ કરવો, ું ઉ ચત છે?” લોકોએ ઈ ુને જવાબ આપવા ક ું
ક ું ન હ.

5 ઈ ુએ લોકો તરફ જો ું. તે ુસ્સામાં હતો પણ તેને ઘણું
દ:ુખ થ ું. કારણ કે તેઓ કઠણ હૃદયના હતા. ઈ ુએ તે માણસને
ક ું, “મને તારો હાથ જોવા દે.” તે માણસે તેનો હાથ ઈ ુ
આગળ લંબા ો. અને તે સાજો થઈ ગયો. 6 પછ ફરોશીઓ
વદાય થયા અને ઈ ુને શી ર તે માર નાખવો તે વષે હેરોદ ઓ
સાથે યોજનાઓ કર .

ઘણા લોકો ું ઈ ુની પાછળ જ ું
7 ઈ ુ તેના શષ્યોની સાથે સરોવર તરફ ગયો. ગાલીલમાંથી

ઘણા લોકો તેની પાછળ ગયા. 8 યહૂ દયામાંથી, યરૂશાલેમમાંથી,
યદનને પેલે પારથી તથા ૂર તથા સદોનની આસપાસના ઘણા
લોકો તેણે જે જે કાય કયાર્ તે સાંભળ ને તેની પાસે આ ા.

9 ઈ ુએ ઘણા લોકોને જોયા. તેથી તેણે તેના શષ્યોને નાની
હોડ લાવીને તેને માટે તૈયાર રાખવાં ક ું. ઈ ુને હોડ જોઈતી
હતી જથેી લોકોની ભીડના કારણે તે દબાઇ જાય ન હ. 10 ઈ ુએ
ઘણા લોકોને સાજાં કયાર્. તેથી બધા જ માંદા લોકો તેનો સ્પશર્
કરવા તેના તરફ ધકેલાતા હતા. 11 કેટલાક લોકોમાં શેતાન તરફથી
અ ુદ્ધ આત્મા હતો. ારે અ ુદ્ધ આત્માએ ઈ ુને જોયો ત્યારે
તેઓ તેને પગે પડ ને ૂમો પાડવા લાગ્યા. “ ું દેવનો દ કરો છે!”
12 પર ુ ઈ ુએ તે આત્માઓને કડકાઇથી આજ્ઞા કર કે તે કોણ
હતો તે લોકોને કહે ું ન હ.

ઈ ુની તેના બાર પ્રે રતોની પસંદગી
(માથ્થી 10:1-4; ૂક 6:12-16)
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13 પછ ઈ ુ ટેકર પર ગયો. ઈ ુએ કેટલાક માણસોને તેની
પાસે આવવા ક ું. ઈ ુને જે માણસો જોઈતા હતા તે આ હતા.
આ માણસો ઈ ુ પાસે ગયા. 14 ઈ ુએ બાર માણસો પસંદ કયાર્
અને તેઓને પ્રે રતો ક ા.ં ઈ ુની ઈચ્છા આ બાર માણસો તેની
સાથે રહે એવી હતી. અને તેની ઈચ્છા તેઓ બધાને જુદ જુદ
જગ્યાએ ઉપદેશ માટે મોકલવાની હતી. 15 અને ઈ ુની ઈચ્છા
હતી કે આ માણસો લોકોમાંથી ૂતોને બહાર કાઢવાનો અ ધકાર
પામ.ે 16 ઈ ુએ પસંદ કરેલા બાર માણસોના નામ આ છે.

સમોન (ઈ ુએ તે ું નામ પતર આપ્ ું).
17 ઝબદ નો દ કરો યાકૂબ અને યોહાન (ઈ ુએ તેઓને બને-
રગેસ એટલે “ગજનાના ુત્રો” નામ આપ્યા);

18 આં દ્રયા,
ફ લપ,
બથ લ્મી,
માથ્થી,
થોમા,
અલ્ફ નો દ કરો યાકૂબ,
થદ તથા સમોન કનાની તથા
19 યહૂદા ઈશ્ક રયોત કે જણેે ઈ ુને દગો દ ધો.

કેટલાકનો ઈ ુમાં શેતાન હોવાનો આક્ષેપ
(માથ્થી 12:22-32; ૂક 11:14-23; 12:10)

20 પછ ઈ ુ ઘેર ગયો. પણ ફર થી ત્યાં ઘણા લોકો ભેગા
થયા. ત્યાં એટલા બધા લોકો હતા કે ઈ ુ અને તેના શષ્યો ખાઈ
શ ા ન હ. 21 ઈ ુના કુટુબે આ બધી બાબતો વષે સાંભ ુ.ં
તેઓ તેને પકડવા ગયા. કારણ કે લોકોએ ક ું કે, ઈ ુ ઘેલો
હતો.

22 યરૂશાલેમના શા ીઓએ ક ું, “તેનામાં (ઈ )ુ બઆલઝ ૂલ
(શેતાન) વસે છે ને ૂતોના સરદારની મદદથી તે ૂતોને કાઢે છે.”
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23 તેથી ઈ ુએ લોકોને બોલા ા. અને લોકોને શીખવવા
વાતાર્ઓનો ઉપયોગ કય . ઈ ુએ ક ું, “શેતાન તેના પોતાના
અ ુદ્ધ આત્માઓને લોકોમાંથી બહાર કાઢવા દબાણ કરશે ન હ.
24 જે રા તેની પોતાની વરૂદ્ધ લડે છે તે ચા ુ રહ શક ું
નથી. 25 અને જે પ રવારમાં ભાગલા પડે છે તે સફળ થઈ શક ું
નથી. 26 અને જો શેતાન તેની જાતની વરૂદ્ધ હોય અને તેના
પોતાના લોકો વરૂદ્ધ લડે તો તે નભી શકતો નથી. તે શેતાનનો
અંત હશે.

27 “જો કોઈ ક્તની ઈચ્છા બળવાન માણસના ઘરમાં
પ્રવેશવાની અને તેના ઘરમાંથી તેની વસ્ ુઓની ચોર કરવાની
હોય તો તે ક્તએ પહેલાં બળવાન માણસને બાંધવો જોઈએ,
પછ થી તે ક્ત ઘરમાંથી વસ્ ુઓ ચોર શકશે.

28 “હુ તમને સત્ય કહુ છુ કે લોકોના પાપો માફ થઈ શકે છે.
અને લોકો દેવની વરૂદ્ધ જે બધી ખરાબ વાતો કહે તે પણ માફ
થઈ શકે છે. 29 પણ જે કોઈ ક્ત પ વત્ર આત્માની વરૂદ્ધ
ખરાબ વાતો કહ છે તે કદા પ માફ થઈ શકશે ન હ. તે હમેશા
તે પાપ માટે દો ષત રહેશે.”

30 ઈ ુએ આ ક ું કારણ કે શા ીઓ કહેતા હતા કે ઈ ુને
આત્મા વળગેલા છે.

ઈ ુના શષ્યો એજ તેનો સાચો પ રવાર
(માથ્થી 12:46-50; ૂક 8:19-21)

31 પછ ઈ ુની મા અને તેના ભાઈઓ આ ાં. તેઓએ બહાર
ઉભાં રહ ને ઈ ુને બહાર આવવા ું કહેવા માટે એક માણસને
મોકલ્યો. 32 ઈ ુની આજુબાજુ ઘણા બધા લોકો બેઠા હતા.
તેઓએ તેને ક ું, “તાર મા અને તારા ભાઈઓ બહાર તારા માટે
રાહ જુએ છે”

33 ઈ ુએ ૂછ ું “માર મા કોણ છે? મારા ભાઈઓ કોણ
છે?” 34 પછ ઈ ુએ તેની આજુબાજુ બેઠેલા લોકો તરફ જો ુ.ં
તેણે ક ું, “આ લોકો માર મા અને ભાઈઓ છે! 35 મારા સાચા
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ભાઈ અને બહેન અને મા એ લોકો છે જે દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે
કરે છે.”

4
બી વાવનાર એક ખેડૂત વષેની વાતાર્
(માથ્થી 13:1-9; ૂક 8:4-8)

1 બીજી એક વખત ઈ ુએ સરોવરની બાજુમાં ઉપદેશ શરૂ
કય . ઘણા બધા લોકો ઈ ુની આજુબાજુ ભેગા થયા. તેથી તે
હોડ માં ચઢ્યો અને ત્યાં બેઠો. બધા જ લોકો પાણીની બાાજુમાં
સ ુદ્રને કાંઠે ર ા.ં 2 ઈ ુએ હોડ માંથી જ લોકોને ઉપદેશ આપ્યો.
ઈ ુએ તેઓને શીખવવા માટે ઘણી વાતાર્ઓનો ઉપયોગ કય . તેણે
ક ું:

3 “ધ્યાનથી સાંભળો! એક ખેડૂત તેના બી વાવવા માટે બહાર
નીક ો. 4 ારે ખેડૂત વાવતો હતો, કેટલાંક બી રસ્તાની
બાજુએ પડ્યા. પક્ષીઓ આ ાં અને પેલાં બધા બી ખાઈ ગયા.ં
5 કેટલાંક બી ખડકાળ જમીન પર પડ્યા.ં ાં ૂરતી માટ
ન હતી. ત્યાં બી ઘણા ઝડપથી ઊગ્યાં કારણ કે જમીન બહુ
ઊંડ ન હતી. 6 પણ ુયર્ ઊગ્યો ત્યારે તે છોડ કરમાઇ ગયો
હતો. તે અંતે ુકાઇ ગયો. કારણ કે તેને ઊંડા ૂ ળયાં ન હતા.
7 બીજા કેટલાંક બી કાંટાળા જાળાંમા પડ્યા.ં કાંટાના જાળાંએ
સારા છોડને ઉગતાં અટકા ા. તેથી તે છોડોએ ફળ ન આપ્ ુ.ં
8 કેટલાંક બીજા બી સાર જમાન પર પડ્યાં. સાર જમીનમાં
તે બી ઊગવા માંડ્યા.ં તે ઊગ્યા અને ફળ આપ્યા.ં કેટલાક
છોડે ત્રીસગણા,ં કેટલાક છોડોએ સાઠગણાં અને કેટલાક છોડોએ
સોગણાં ફળ આપ્યાં.”

9 પછ ઈ ુએ ક ું, “તમે લોકો જે મને સાંભળો છો, ધ્યાનથી
સાંભળો!”

ઈ ુ કહે છે તે શા માટે વાતાર્ઓનો ઉપયોગ કરે છે
(માથ્થી 13:10-17; ૂક 8:9-10)
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10 ારે ઈ ુ એકાંતમાં હતો ત્યારે બાર પ્રે રતો અને ઈ ુના
બીજા શષ્યોએ તેને વાતાર્ઓ વષે ૂછ ું.

11 ઈ ુએ ક ું, “તમે ફક્ત દેવના રા વષે ું સા ું રહસ્ય
સમજી શકો. પણ બીજા લોકો ું હુ બધી વસ્ ુઓ વાતાર્ઓનો
ઉપયોગ કર કહુ છુ. 12 હુ આ કરુ છુ તેથી,

‘તેઓ જોશે અને જોયા કરશે પર ુ કદા પ જોઈ શકશે ન હ;
તેઓ સાંભળશે અને સાંભ ાં કરશે, પણ કદા પ સમજશે
ન હ.

જો તેઓએ જો ું હોય અને સમ ા હોય તો, તેઓ
પસ્તાવો કરે, ને તેઓને (પાપની) માફ મળે.’ ” યશાયા
6:9-10

બી વાવનારની વાતાર્ ઈ ુ સમજાવે છે
(માથ્થી 13:18-23; ૂક 8:11-15)

13 પછ ઈ ુએ શષ્યોને ક ું, “તમે આ વાતાર્ સમ ા? જો
તમે ના સમ ા હોય તો પછ તમે બીજી કઈ વાતાર્ સમજી
શકશો? 14 ખેડૂત એ એક ક્ત છે જે લોકોમાં દેવના વચનને
વાવે છે. 15 કેટલીક વાર તે વચન રસ્તા પર પડે છે. આ કેટલાક
લોકો જે ું છે. તે લોકો દેવ ું વચન સાંભળે છે. પર ુ શેતાન
આવે છે અને વચન લઈ જાય છે જે તેઓનામાં વવાયે ું હ ુ.ં

16 “બીજા લોકો પથ્થરવાળ જમીનમાં વાવેલાં બીજ જવેા છે.
તેઓ વચન સાંભળે છે અને તેનો આનંદથી તરત જ સ્વીકાર કરે
છે. 17 પણ આ લોકો વચનને તેમના જીવનમાં ઊંડા ઉતરવા દેતા
નથી. તેઓ આ વચનને ફક્ત થોડ વાર માટે રાખે છે. ારે
ુશ્કેલી અથવા સતાવણી વચનને કારણે આવે છે ત્યારે તેઓ

તરત ઠોકર ખાય છે.
18 “બીજા કેટલાંક લોકો કાંટાળા જાળામાં વાવેલાં બીજ જવેા

છે. આ લોકો વચન સાંભળે છે. 19 પણ પછ તેમના જીવનમાં
આવી બાબતો આવે છે. જવેી કે આ જીવનની ચતાઓ, ૂબ
પૈસાનો ખોટો મોહ, અને બીજી બધીજ જાતની વસ્ ુઓની કામના.
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આ વસ્ ુઓ વચનના વકાસને અટકાવે છે. તેથી તે વચન તે
લોકોના જીવનમાં ફળદાયી થ ું નથી.

20 “બીજા લોકો સાર જમાનમાં વાવેલાં બીજ જવેા છે. તેઓ
ઉપદેશ સાંભળે છે, સ્વીકારે છે અને ફળ આપે છે. કેટલીક વાર
ત્રીસગણા,ં કેટલીક વાર સાઠગણાં અને કેટલીક વાર સોગણાં ફળ
આપે છે.”

તમાર પાસે જે હોય તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ
( ૂક 8:16-18)

21 પછ ઈ ુએ તેઓને ક ું, “ ું માપ તળે અથવા ખાટલા
તળે ૂકવા સારુ કોઈ દ વો રાખે છે? ું દ વી પર ૂકવા ન હ?
22 જે બ ું સંતાડે ું છે તે સ્પ થશે. દરેક ુપ્ત વસ્ ુ પ્રગટ
કરવામાં આવશ.ે 23 તમે લોકો જે મને સાંભળો છો, ધ્યાનથી
સાંભળો! 24 તમે જે સાંભળો તે વષે કાળજી ૂવર્ક વચારો. તમે
જે માપથી આપશો તે માપથી દેવ તમને આપશે. પણ દેવ તમન,ે
તમે જટે ું આપશો તેનાથી વ ુ આપશે. 25 જે ક્ત પાસે
કાંઇક છે તે વધારે પ્રાપ્ત કરશે. પણ જે કઈ થોડુ છે તે પણ
ુમાવશ.ે”

ઈ ુની બીજની વાતાર્નો ઉપયોગ
26 પછ ઈ ુએ ક ું, “દેવ ું રા એક માણસ જમીનમાં

બીજ વાવે છે તેના જે ું છે. 27 બીજ ઊગવાની શરૂઆત કરે છે.
તે રાત અને દવસ ઊગે છે. તે મહત્વ ું નથી કે માણસ ઊંઘે
છે કે જાગે છે, છતા પણ બીજ તો ઊગે છે; પણ તે શી ર તે
ઊગ ું તે જાણતો નથી. 28 કોઈ પણ જાતની મદદ વના ભોંય
અનાજ ઉગાડે છે. પ્રથમ છોડ ઊગે છે. પછ કણસ ું અને
ત્યાર બાદ કણસલામાં બધા દાણા ભરાય છે. 29 ારે દાણા
તૈયાર થાય છે, ત્યારે માણસ તેને કાપે છે. આ સમય કાપણીનો
છે.”

દેવ ું રા રાઈના દાણા જે ું છે
(માથ્થી 13:31-32, 34-35; ૂક 13:18-19)
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30 પછ ઈ ુએ ક ું, “દેવ ું રા શાના જે ું છે એ તમને
બતાવવા હુ શાનો ઉપયોગ કર શકુ? તે સમજાવવા માટે હુ
વાતાર્નો ઉપયોગ કર શકુ? 31 દેવ ું રા એક રાઈના બી જે ું
છે જે તમે જમીનમાં વાવો છે. તે સવર્ બી કરતાં નાનામાં ના ું
બી છે. 32 પણ ારે તમે આ બી વાવો છો, તે ઊગે છે અને
તમારા બાગના બધા જ છોડવાઓમાં સૌથી મોટો છોડ બને છે.
તેને ૂબ મોટ ડાળ ઓ હોય છે. ત્યાં આકાશનાં પક્ષીઓ આવી
શકે છે અને માળાઓ બનાવી શકે છે અને ૂયર્થી રક્ષણ મેળવી
શકે છે.”

33 ઈ ુએ તેમને શીખવવા માટે આવી ઘણી વાતાર્ઓનો ઉપયોગ
કય , જથેી તેઓ દરેક બાબત સમજી શકે. 34 ઈ ુ હમેશા લોકોને
શીખવવા માટે વાતાર્ઓનો ઉપયોગ કરતો. પણ ારે ઈ ુ અને
તેના શ્ષ્યો એકલા ભેગા થતા ત્યારે ઈ ુ તેઓને દરેક વાતોનો
ુલાસો કરતો.

ઈ ુ ું તોફાનને અટકાવ ું
(માથ્થી 8:23-27; ૂક 8:22-25)

35 તે દવસે સાંજે ઈ ુએ તેના શષ્યોને ક ું, “ચાલો, આપણે
સરોવરને પેલે પાર જઇએ.” 36 ઈ ુ અને શષ્યોએ લોકોને
ત્યાં છોડ્યા. ઈ ુ જમેાં બેઠો હતો તે જ હોડ માં તેઓ ગયા.
ત્યાં તેની સાથે બીજી હોડ ઓ પણ હતી. 37 સરોવરમાં પવન ું
મોટુ તોફાન થ ુ.ં મોજાઓ ઉપરની બાજુઓ પર અને હોડ ની
અંદર આવવા લાગ્યા.ં હોડ લગભગ પાણીથી ભરાઇ ગઈ હતી.
38 ઈ ુ હોડ ના પાછલા ભાગમા ઓસીકા પર તે ું મા ું ટેકવીને
ઊંઘતો હતો. શષ્યો તેની પાસે ગયા અને તેને જગાડ ને ક ું,
“ઉપદેશક, તને અમાર ચતા નથી? આપણે ડૂબી જઈ ુ!ં”

39 ઈ ુ ઊભો થયો અને પવનને અને મોંજાઓને અટક જવા
આજ્ઞા કર , ઈ ુએ ક ું, “છાનો રહે, શાંત થા!” પછ પવન
અટક ગયો અને સરોવર શાંત થઈ ગ ુ.ં
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40 ઈ ુએ તેના શષ્યોને ક ું, “તમે શા માટે ડરો છો? ું
તમને હજુયે વ ાસ નથી?”

41 શષ્યો ઘણા ડર ગયા હતા અને એકબીજાને ૂછતા હતા
કે, “આ માણસ કેવા પ્રકારનો છે કે પવન તથા સ ુદ્ર પણ તે ું
માને છે?”

5
ઈ ુ ૂત વળગેલા માણસને ુક્ત કરે છે
(માથ્થી 8:28-34; ૂક 8:26-39)

1 ઈ ુ અને તેના શષ્યો સરોવર પાર કર ને ગેરસાની લોકો
રહેતા હતા તે પ્રદેશમાં ગયો. 2 ારે ઈ ુ હોડ માંથી નીચે ઉતય
ત્યારે ાં મરેલા માણસોને દાટવામાં આવે છે તે ુફાઓમાંથી
એક માણસ તેમની પાસે આ ો. આ માણસને ૂત વળગેલ
હ ુ.ં 3 તે માણસ કબરસ્તાનની ુફાઓમાં રહેતો હતો. કોઈ
માણસ તેને બાંધી શકતો ન હતો. સાંકળો પણ આ માણસને
બાંધી શકતી ન હતી. 4 ઘણી વાર લોકોએ તે માણસના હાથ પગ
બાંધવા સાંકળનો ઉપયોગ કય . પણ તે માણસ તેના હાથપગથી
સાંકળો તોડ નાખતો. કોઈ માણસ તેને કા ુમાં રાખવા ૂરતો
સમથર્ન હતો. 5 રાત દવસ તે માણસ કબરસ્તાનની ુફાઓની
આસપાસ અને ટેકર ઓ પર ચાલતો હતો. તે માણસ ચીસો
પાડતો અને પથ્થરોથી પોતાને ઘાયલ કરતો.

6 ારે ઈ ુ ઘણે દૂર હતો ત્યારે તે માણસે તેને જોયો. તે
માણસ ઈ ુ પાસે દોડ ગયો અને તેની આગળ ૂંટણીએ પડ્યો.
7-8 ઈ ુએ તે માણસને ક ું, “ઓ અ ુદ્ધ આત્મા, તે માણસમાંથી
બહાર નીકળ.” તેથી તે માણસે મોટા અવાજે ઘાંટો પાડ્યો, “ઈ ુ,
પરાત્પર દેવના દ કરા, ું માર પાસે ું ઈચ્છે છે? હુ તને દેવના
સોગંદ દઉં છુ કે, ું મને શક્ષા ન હ કરે!”

9 પછ ઈ ુએ તે માણસને ૂછ ું, “તારુ નામ ું છે?”
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તે માણસે જવાબ આપ્યો, “મારુ નામ સેના છે. કેમ કે મારામાં
ઘણા આત્માઓ છે.” 10 તે માણસમાં રહેલા આત્માઓએ ઈ ુને
વારવાર વનં ત કર કે તેઓને તે પ્રદેશમાંથી બહાર ન કાઢે.

11 ત્યાં નજીકમાં એક ૂંડો ું મોટુ ટો ું ટેકર ઓની બાજુમાં
ચર ું હ ુ.ં 12 અ ુદ્ધ આત્માઓએ ઈ ુને વનંતી કર , “અમને
ૂંડોમાં મોકલ, અમને તેઓમાં મોકલ.” 13 તેથી ઈ ુએ તેઓને

રજા આપી. અ ુદ્ધ આત્માઓએ માણસને છોડયો અને તેઓ
ૂંડોમાં ગયા. પછ તે ૂંડો ું ટો ું ટેકર ઓની કરાડો પરથી ધસી

ગ ું અને સરોવરમાં પડ ગ ુ.ં બધાંજ ૂંડો ડૂબી ગયાં. તે
ટોળામાં લગભગ 2,000 ૂંડો હતા.ં

14 જે માણસો ૂંડોની સંભાળ રાખવા ું કામ કરતા હતા તે
નાસી ગયા. તે માણસો ગામમાં ગયા અને ખેતરોમાં દોડ ગયા.
તેઓએ બધાં લોકોને જે બન્ ું હ ું તે ક ું તેથી જે બન્ ું હ ું તે
જોવા માટે તેઓ આ ા. 15 લોકો ઈ ુ પાસે આ ા. તેઓએ
ઘણા અ ુદ્ધ આત્માઓની સેના વળગેલો માણસ જોયો. તે
માણસ બેઠો હતો અને વ ો પહેરેલો હતો. તે ું મગજ ફર થી
સ્વ હ ુ.ં લોકો ભયભીત થયા હતા. 16 કેટલાક લોકો ત્યાં
હતા અને ઈ ુએ જે ક ુ તે જો ું હ ુ.ં તે લોકોએ બીજા લોકોને
પેલો માણસ જનેામાં દુ ાત્મા હતો તે ું ું થ ું તે ક ું અને
તેઓએ ૂંડો વષે પણ ક ું. 17 પછ તે લોકો ઈ ુને તેમનો
પ્રદેશ છોડ જવા વનંતી કરવા લાગ્યા.

18 ઈ ુ હોડ માં બેસવા જતો હતો. અ ુદ્ધ આત્માઓથી ુક્ત
થયેલા માણસે ઈ ુ સાથે જવા વનંતી કર . 19 પણ ઈ ુએ તે
માણસને સાથે આવવાની ના પાડ . ઈ ુએ ક ું, “તારે ઘેર તારા
સગાંઓ પાસે જા, પ્ર ુએ તારા માટે જે બ ું ક ુ તે વષે તેઓને
કહે. તેમને જણાવ કે પ્ર ુ તારા માટે દયા ુ હતો.”

20 તેથી તે માણસે વદાય લીધી અને તેના માટે ઈ ુએ જે
મહાન કાય કયાર્ તે વષે દશનગરમાં લોકોને ક ું. બધા લોકો
નવાઈ પામ્યા.



માક 5:21 xviii માક 5:33

ઈ ુ ું ૃત છોકર ને સજીવન કર ું અને બમાર ીને સાજી
કરવી

(માથ્થી 9:18-26; ૂક 8:40-56)
21 ઈ ુ હોડ માં બેસી સરોવર ઓળંગીને તેની બીજી બાજુએ

ગયો. સરોવરની બાજુમાં તેની આજુબાજુ ઘણા લોકો ભેગા થયા
હતા. 22 સભા ાનના આગેવાનોમાંનો એક ત્યાં આ ો. તે ું
નામ યાઈર હ ું. યાઈરે ઈ ુને જોયો અને તેની આગળ પગે
પડ્યો. 23 યાઈરે ઈ ુને ઘણી આજીજી કર ને ક ું, “માર નાની
દકર મરણ પથાર પર છે. કૃપા કર ને તારો હાથ તેના પર ૂક.
પછ તે સાજી થઈ જશે અને જીવશે.”

24 તેથી ઈ ુ યાઈર સાથે ગયો. ઘણા લોકો ઈ ુની પાછળ
ગયા. તેઓ તેની આજુબાજુ ઘણા નજીક હોવાથી ધ ા-ધ
થતી હતી.

25 લોકો મધ્યે એક ી હતી. આ ીને છેલ્લા બાર વષ થી
લોહ વા હતો. 26 તે ીએ ઘણું સહન ક ુર્ હ ુ.ં ઘણા વૈદોએ
તેનો ઇલાજ કરવા પ્રયત્ન કય હતો. તેની પાસેના બધા પૈસા
ખચાર્ઇ ગયા પર ુ તેનામાં ુધારો થતો ન હતો. તેની બમાર
વધતી જતી હતી.

27 તે ીએ ઈ ુ વષે સાંભ ુ.ં તેથી તે ટોળામાંથી ઈ ુની
પાછળ લોકો સાથે ગઈ. અને તેના ઝભ્ભાને અડક . 28 તે

ીએ વચા ુર્, “જો હુ તેના કપડાંને પણ સ્પશર્ કર શ તો તે મને
સાજી કરવા ૂર ું છે.” 29 ારે તે ી તેના ઝભ્ભાને અડક ,
ત્યારે તરત તેનો લોહ વા અટક ગયો. તે ીને લાગ્ ું કે તે ું
શર ર દદમાંથી સાજુ થઈ ગ ું છે. 30 ઈ ુએ જાણ્ ું કે તેનામાંથી
સામર્થ્ય બહાર નીક ુ.ં તેથી તે ટોળા તરફ ફય અને ૂછ ું,
“મારા ૂગડાને કોણે સ્પશર્ કય ?”

31 શષ્યોએ ઈ ુને ક ું, “ ું જુએ છે કે ઘણા લોકો તાર પર
પડાપડ કરે છે અને ું ૂછે છે કે, ‘મને કોણે સ્પશર્ કય ?’ ”

32 પર ુ જે ક્તએ ઈ ુને સ્પશર્ કય તેને જોવા ું ઈ ુએ
ચા ું રા ુ.ં 33 તે ીએ જાણ્ ું કે તે સાજી થઈ ગઈ હતી.



માક 5:34 xix માક 5:43

તેથી તે આવી અને ઈ ુના પગે પડ . તે ી ભયથી ુંજતી
હતી. તેણે ઈ ુને આખી વાત કહ . 34 ઈ ુએ તે ીને ક ું,
“તને સાજી કરવામાં આવી છે કારણ કે તને વ ાસ છે. શાં તથી
જા. હવે તારે વધારે સહન કરવા ું ન હ રહે.”

35 ઈ ુ હજુ બોલતો હતો તેટલામાં કેટલાક માણસો યાઈર જે
સભા ાનનો આગેવાન છે તેના ઘરમાંથી આ ો. તે માણસોએ
ક ું, “તાર દ કર ૃત્ ુ પામી છે. તેથી હવે ઉપદેશકને તસ્દ
આપવાની જરુર નથી.”

36 માણસો ું કહે છે તેની ચતા પણ ઈ ુએ કર ન હ.
ઈ ુએ સભા ાનના આગેવાનને ક ું, “ગભરાઈશ ન હ; માત્ર
વ ાસ રાખ.”
37 ઈ ુએ ફક્ત પતર, યાકૂબ અને યાકૂબના ભાઈ યોહાનને

પોતાની સાથે આવવા દ ધા. 38 ઈ ુ અને આ શષ્યો યાઈર જે
સભા ાનનો આગેવાન હતો તેને ઘેર ગયા. ઈ ુએ ઘણા લોકોને
મોટે સાદે રડતા જોયા. ત્યાં ઘણી ુંઝવણ હતી. 39 ઈ ુએ
ઘરમાં પ્રવેશીને લોકોને ક ું, “તમે લોકો શા માટે રડો છો અને
આટલો બધો ઘોંઘાટ કરો છે? આ બાળક મર ગ ું નથી.
તે તો ફક્ત ઊંઘે છે.” 40 પણ બધા લોકો ઈ ુ તરફ હસ્યા.
ઈ ુએ લોકોને ઘરની બહાર જવા ક ું. પછ ઈ ુ બાળક જે
ઓરડામાં હ ું ત્યાં ગયો. તે બાળકના માતા પતા અને તેના ત્રણ
શષ્યોને તેની સાથે ઓરડામાં લા ા. 41 પછ ઈ ુએ છોકર નો
હાથ પકડ્યો અને તેને ક ું, “ટ લથા કૂમ!” (આનો અથર્, “નાની
છોકર , હુ તને ઊભી થવા કહુ છુ.”) 42 તે છોકર ઊભી થઈ
અને ચાલવા લાગી. (તે છોકર બાર વરસની હતી.) પતા, માતા
અને શષ્યો ૂબ અચરજ પામ્યા હતા. 43 ઈ ુએ પતા અને
માતાને કડક હુકમ કય કે લોકોને આ વષે કહે ું ન હ. પછ
ઈ ુએ તે છોકર ને થોડુ ખાવા ું આપવા તેઓને ક ું.

6
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ઈ ુ ું તેના વતનમાં ગમન
(માથ્થી 13:53-58; ૂક 4:16-30)

1 ઈ ુ ત્યાંથી વદાય લઈને પાછો તેના વતનમાં આ ો.
તેના શષ્યો તેની સાથે ગયા. 2 વશ્રામવારના દવસે ઈ ુએ
સભા ાનમાં ઉપદેશ આપ્યો. ઘણા લોકો તેનો ઉપદેશ સાંભળ ને
નવાઇ પામ્યા. આ લોકોએ ક ું, “આ માણસે આ ઉપદેશ
ાંથી મેળ ો? તેને આ ડાહપણ કેવી ર તે મ ું? તે તેને

કોણે આપ્ ુ?ં અને આવા પરાક્રમો કરવાની તાકાત તેણે ાંથી
મેળવી? 3 તે તો ફક્ત એક ુથાર છે. અને તેની મા મ રયમ
છે. તે યાકૂબ, યોસ,ે યહૂદા અને સમોનનો ભાઈ છે અને તેની
બહેનો અહ આપણી સાથે છે.” તે લોકોએ ઈ ુનો સ્વીકાર કય
ન હ.

4 ઈ ુએ લોકોને ક ું, “બીજા લોકો પ્રબોધકને સન્માન આપે છે
પણ તેના પોતાના ગામમાં, તેના પોતાના લોકો સાથે અને પોતાના
ઘરમાં પ્રબોધકને સન્માન મળ ું નથી.” 5 ઈ ુએ તે ગામમાં વધારે
પરાક્રમી કામ કયાર્ ન હ. તેણે જે પરાક્રમો કયાર્ તે તો માત્ર કેટલાક
બીમાર લોકો પર તેનો હાથ ૂક સાજાં કયાર્ હતાં. 6 ઈ ુને ઘણું
આ યર્ થ ું હ ું કારણ કે પેલા લોકોને વ ાસ ન હતો. પછ
ઈ ુએ તે પ્રદેશના બીજા ગામોમાં જઇને ઉપદેશ આપ્યો.

બાર પ્રે ષતો ું સેવકાયર્
(માથ્થી 10:1-15; ૂક 9: 1-6)

7 ઈ ુએ બાર શષ્યોને સાથે બોલા ા. ઈ ુએ તેઓને બબ્બે
જણને બહાર મોકલ્યા. ઈ ુએ તેઓને અ ુદ્ધ આત્માઓ પર
અ ધકાર આપ્યો. 8 ઈ ુએ તેના શષ્યોને ક ું તે આ છે: “તમાર
યાત્રાઓ માટે કાંઇ લે ું ન હ. ચાલવા માટે ફક્ત એક લાકડ સાથે
લો, રોટલી ન હ, થેલી ન હ, અને તમારા ખસ્સામાં પૈસા ન હ.
9 જોડા પહેરો અને ફક્ત પહેરેલાં વ ો જ રાખો. 10 ારે
તમે ઘરમાં પ્રવેશો ત્યારે ાં ુધી તે જગ્યા છોડો ત્યાં ુધી
તે ઘરમાં જ રહો. 11 જો કોઈ ગામ તમને સ્વીકારવા ના પાડે
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અથવા તમને સાંભળવા ના પાડે તો તે ગામ છોડ જાઓ. તમારા
પગને લાગેલી ૂળ ખંખેર નાખો. આ તેઓને માટે એક ચેતવણી
હશ.ે”

12 તે શષ્યો ત્યાંથી વદાય થયા અને બીજી જગ્યાએ ગયા.
તેઓએ લોકોને ઉપદેશ આપ્યો અને તેઓને પસ્તાવો કરવા ક ું.
13 તે શષ્યોએ ઘણાં ૂતોને લોકોમાંથી કાઢ્યાં અને તેમણે ઘણાં
માંદા લોકોને ઓ લવ તેલ ચોળ સાજાં કયાર્.

હેરોદ માને છે ઈ ુ એ જ બા પ્તસ્મા કરનાર યોહાન છે
(માથ્થી 14:1-12; ૂક 9:7-9)

14 હેરોદ રાજાએ ઈ ુ વષે સાંભ ું, કારણ કે હવે ઈ ુ પ્ર ાત
થઈ ગયો હતો. કેટલાક લોકોએ ક ું, “તે (ઈ )ુ બા પ્તસ્મા કરનાર
યોહાન જ છે. તે ૃત્ ુમાંથી ઊઠ્યો છે. તેથી તે આવાં પરાક્રમો
કર શકે છે.”

15 બીજા લોકોએ ક ું, “ઈ ુ એક પ્રબોધક જવેો છે. લાંબા
સમય પહેલા થઈ ગયેલા પ્રબોધકો જવેો તે છે.”

16 હેરોદે ઈ ુના વષે આ વાતો સાંભળ . તેણે ક ું, “મેં
યોહાનને તે ું મા ું કાપી નાંખી માર નાં ો. હવે તે યોહાન
ૃત્ ુમાંથી સજીવન થયો છે!”

યોહાન બા પ્તસ્ત ું ૃત્ ુ કેવી ર તે થ ું
17 હેરોદે પોતે તેના સૈ નકોને યોહાનને પકડવાનો હુકમ કય

હતો. તેથી યોહાન બંદ ખાનામાં કેદ થયો હતો. હેરોદે તેની પત્નીને
ુશ કરવા આમ ક ુર્ હ ુ.ં હેરો દયા હેરોદના ભાઈ ફ લપની

પત્ની હતી. પર ુ પાછળથી હેરોદ હેરો દયાને પરણયો. 18 યોહાને
હેરોદને ક ું કે તેના માટે તેના ભાઈની પત્ની સાથે પરણ ું તે
ઉ ચત નથી. 19 તેથી હેરો દયાએ યોહાનને ધ ાય . તે તેને
માર નાખવા ઈચ્છતી હતી. પર ુ હેરોદને યોહાનને માર નાખવા ું
સમજાવવા માટે હેરો દયા અશ ક્તમાન હતી. 20 હેરોદ યોહાનની
હત્યા કરતાં ડરતો હતો. હેરોદે જાણ્ ું કે બધા લોકો ધારતા હતા
કે યોહાન એક સારો અને પ વત્ર માણસ છે. તેથી હેરોદે યોહાન ું
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રક્ષણ ક ુર્. હેરોદને યોહાનનો ઉપદેશ સાંભળવાનો આનંદ થયો.
પણ યોહાનનો ઉપયોગ હેરોદને હમેશા ચતા કરાવતો.

21 પછ યોહાનના ૃત્ ુના કારણ માટે હેરો દયાને યોગ્ય સમય
મ ો. તે હેરોદની વરસગાંઠને દવસે બન્ ુ.ં હેરોદ સૌથી મહત્વના
સરકાર અ ધકાર ઓ, તેના લશ્કર સેનાપ તઓ અને ગાલીલના
ઘણા અગત્યના લોકોને મજબાની આપી. 22 હેરો દયાની ુત્રી
મજબાનીમાં આવી અને નાચી. ારે તે નાચી ત્યારે હેરોદ અને
તેની સાથે જમતા લોકો ઘણા પ્રસ થયા.
તેથી હેરોદે તે છોકર ને ક ું, “તારે જે જોઈએ તે ું માંગી શકે

છે અને હુ તને તે આપીશ.” 23 હેરોદે તેણીને વચન આપ્ ુ,ં “ ું
ગમે તે માગીશ હુ તને આપીશ. હુ મારુ અડ ું રા પણ તને
આપીશ.”

24 તે છોકર તેની મા પાસે ગઈ અને ક ું, “મારે રાજા હેરોદની
પાસે ું માંગ ું જોઈએ?”
તેની માએ ક ું, “યોહાન બા પ્તસ્ત ું મા ું માંગ.”
25 તે છોકર ઝડપથી રાજા પાસે ગઈ. તે છોકર એ રાજાને

ક ું, “કૃપા કર ને મને યોહાન બા પ્તસ્ત ું મા ું આપ. હમણાં
થાળ માં તે માર પાસે લાવ.”

26 રાજા હેરોદ ઘણો દલગીર થયો. પણ તેણે છોકર ને જે
ઈચ્છે તે આપવા ું વચન આપ્ ું હ ુ.ં અને ત્યાં હેરોદની સાથે
જમતાં લોકોએ તે ું વચન સાંભ ું હ ુ.ં તેથી હેરોદ તેણી જે
માગે તેનો અસ્વીકાર કરવા ઈચ્છતો ન હતો. 27 તેથી રાજાએ
યોહાન ું માં ુ કાપીને લાવવા માટે સૈ નકને મોકલ્યો. તેથી સૈ નકે
કારાવાસમાં જઈને યોહાન ું મા ું કાપી ના ુ.ં 28 પછ તે સૈ નક
યોહાન ું મા ું થાળ મા પાછુ લા ો. તેણે તે મા ું છોકર ને
આપ્ ુ.ં પછ તે છોકર એ તે મા ું તેની માને આપ્ ુ.ં 29 યોહાનના
શષ્યોએ જે બન્ ું તેના વષે સાંભ ુ.ં તેથી તેઓ આ ા અને
યોહાન ું ધડ મેળ ુ.ં તેઓએ તેને કબરમાં ૂ ુ.ં

ઈ ુ ું 5,000 થી વધારે માણસને જમાડ ું
(માથ્થી 14:13-21; ૂક 9:10-17; યોહાન 6:1-14)
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30 જે પ્રે રતોને ઈ ુએ ઉપદેશ માટે મોકલ્યા હતા, તે ઈ ુ પાસે
પાછા આ ા. તેઓ ઈ ુની આજુબાજુ ભેગા થયા અને તેઓએ
જે બધી વસ્ ુ કર અને શીખ ું તે વષે તેને ક ું. 31 ઈ ુ અને
તેના શષ્યો ઘણી ભીડવાળ જગ્યાએ હતા.ં અને ત્યાં ઘણા
બધા લોકો હતા. ઈ ુ અને તેના શષ્યોને ખાવાનો સમય પણ
ન હતો. ઈ ુએ તેના શષ્યોને ક ું, “માર સાથે આવો આપણે
એકાંત માટે શાંત જગ્યોએ જઈ ું. ત્યાં આપણે થોડો આરામ
કર ું.”

32 તેથી ઈ ુ અને તેના શષ્યો એકલા દૂર ચાલ્યા ગયા. તેઓ
હોડ માં ાં કોઈ લોકો ન હતા એવા નજન ળે ગયા. 33 પર ુ
ઘણા લોકોએ તેને જતા દ ઠો. લોકોએ તેને ઓળ ો કે તે ઈ ુ
હતો તેથી ાં ઈ ુ જતો હતો તે ળે બધાં ગામોમાંથી લોકો
પગપાળા દોડ ગયા. ઈ ુના આવતા પહેલાં લોકો ત્યાં હતા.
34 ારે ઈ ુ ત્યાં આ ો, તેણે ઘણા માણસોને વાટ જોતાં
જોયા. ઈ ુને તેમના માટે દ:ુખ થ ુ,ં કારણ કે તેઓ સંભાળ
રાખનાર ભરવાડ વનાના ઘેંટા જવેા હતા. ઈ ુએ લોકોને ઘણી
વસ્ ુઓ શીખવી.

35 હવે દવસનો નમતો પહોર હતો. તેથી ઈ ુના શષ્યો તેની
પાસે આ ા. તેઓએ ક ું, “આ જગ્યાએ કોઈ લોકો રહેતા
નથી અને અત્યારે ઘણું મોડુ થ ું છે, 36 તેથી લોકોને દૂર મોકલો.
તેઓ અહ ના આસપાસના ગામોમાં અને ખેતરોમાં જઇને ખાવા ું
ખર દે.”

37 પણ ઈ ુએ જવાબ આપ્યો, “તમે તેઓને થોડુ ખાવા ું
આપો.”
તે શષ્યોએ ઈ ુને ક ુ,ં “આપણે આ બધા લોકોને ખવડાવવા

માટે ૂરતી રોટલીઓ ખર દ શક એ તેમ નથી! આપણે બધાને
તેટલી રોટલીઓ ખર દવા માટે એક મહ ના ુધી કામ કર ને ૂર ું
કમા ું પડ.ે”
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38 ઈ ુએ શષ્યોને ક ું, “તમાર પાસે કેટલી રોટલીઓ છે?
જાઓ અને જુઓ.”

શષ્યોએ તેઓની રોટલીઓ ગણી. તેઓએ ઈ ુ પાસે આવીને
ક ું, “આપણી પાસે પાંચ રોટલી અને બે માછલીઓ છે.”

39 પછ ઈ ુએ શષ્યોને ક ું, “બધા લોકોને લીલા ઘાસ પર
જૂદા જૂદા જૂથોમાં બેસવા કહો.” 40 તેથી બધા લોકો સ ૂહમાં
બેઠા, કેટલાક જૂથોમાં એકસો માણસો હતા તો કેટલાક જૂથોમાં
પચાસ માણસો હતા.

41 ઈ ુએ પાંચ રોટલી અને બે માછલીઓ લીધી. તેણે ઊંચે
આકાશમાં જો ું અને રોટલી માટે દેવનો આભાર માન્યો. પછ
ઈ ુએ તે રોટલીના ટુકડા કયાર્ અને તે તેના શષ્યોને આપ્યા.
ઈ ુએ તેના શષ્યોને તે રોટલી લોકોને આપવા ક ું. પછ ઈ ુએ
બે માછલીના ભાગ કયાર્ અને લોકોને માછલી આપી.

42 આમ લોકોએ ખા ું અને ૃપ્ત થયા. 43 લોકોએ ખાવા ું
ૂરુ કયાર્ બાદ શષ્યોએ છાંડલેા રોટલીના ટુકડાઓથી અને

માછલીઓથી બાર ટોપલીઓ ભર . 44 ત્યાં લગભગ 5,000
ુરુષોએ ભોજન ક ુર્.
ઈ ુ પાણી પર ચાલે છે
(માથ્થી 14:22-23; યોહાન 6:15-21)

45 પછ ઈ ુએ શષ્યોને હોડ માં બેસવા માટે ક ું. ઈ ુએ
તેમને બેથસૈદાની પેલે પાર સરોવરની બીજી બાજુએ જવા માટે
ક ું. ઈ ુએ ક ું કે તે પાછળથી આવશ,ે ઈ ુએ લોકોને તેમના
ઘર તરફ જવા ું ક ું. 46 લોકોને ુભ વદાય ક ાં પછ ઈ ુ
ટેકર પર પ્રાથર્ના કરવા ગયો.

47 તે રાત્ર,ે હોડ હજુ પણ સરોવરની મધ્યમાં હતી. ઈ ુ
ૂ મ પર એકલો હતો. 48 ઈ ુએ સરોવરમાં હોડ ને દૂર દૂર

જોઈ. તેણે શષ્યોને હોડ ના હલેસા મારવામાં સખત મહેનત
કરતાં જોયા. પવન તેમની વરૂદ્ધ કાતો હતો. સવારે ત્રણ થી
છ કલાકના સમયે, ઈ ુએ પાણી પર ચાલવા ું ચા ુ રા ું, અને
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તે તેમની બાજુમાંથી પસાર થતો હતો. ને જાણે તેઓથી આગળ
જવા ું તેણે ક ુર્. 49 પર ુ શષ્યોએ ઈ ુને પાણી પર ચાલતો
જોયો. તેઓએ ધા ુર્ કે, એ તો આભાસ છે. શષ્યો ભયથી
ૂમો પાડવા લાગ્યા. 50 બધા શષ્યોએ ઈ ુને જોયો અને તેઓ

ઘણા ભયભીત થયા. પર ુ ઈ ુએ શષ્યાને ક ું, “ હમ્મત રાખો.
તે હુ જ છુ, ગભરાશો ન હ,” 51 પછ ઈ ુ શષ્યો સાથે હોડ માં
પ્રવેશ્યો અને પવન શાંત થઈ ગયો. તે શષ્યો તો સં ૂણર્ આ યર્
પામ્યા. 52 તેઓએ ઈ ુને પાંચ રોટલીમાંથી વધારે રોટલી બનાવતા
જોયો હતો.પણ તેઓ સમજી શ ા ન હતા. તેનો અથર્ ું છે.
તેઓ તે સમજવા માટે શ ક્તમાન ન હતા.

ઈ ુએ માંદા માણસોને સાજા કયાર્
(માથ્થી 14:34-36)

53 ઈ ુના શષ્યોએ સરોવરને ઓળંગ્ ુ.ં તેઓ ગ ેસરેતના
દ રયા કનારે આ ા. તેઓએ ત્યાં હોડ લાંગર . 54 ારે
તેઓ હોડ ની બહાર હતા. ત્યારે લોકોએ ઈ ુને જોયો. તેઓએ
જાણ્ ું કે તે કોણ હતો. 55 આખા પ્રદેશમાં દોડ જઇને લોકોને
જણા ું કે ઈ ુ ત્યાં છે. લોકો માંદા માણસોને ખાટલામાં લા ા.
56 ઈ ુ તે પ્રદેશના આસપાસનાં ગામો, શહેરો અને ખેતરોમાં ગયો
અને દરેક જગ્યાએ ઈ ુ ગયો. ત્યાં તે લોકો બમાર લોકોને
બજારના ળોએ લા ા. તેઓ ઈ ુને તેનાં ઝભ્ભાની ક નારને
પણ સ્પશર્ કરવા દેવા માટે વનંતી કર . અને બધા લોકોએ જમેણે
સ્પશર્ કય તે સવર્ સાજાં થઈ ગયા.

7
દેવના નયમો અને લોકોએ બનાવેલા કાયદાઓ
(માથ્થી 15:1-20)

1 કેટલાએક ફરોશીઓ અને કેટલાએક શા ીઓ યરૂશાલેમમાંથી
આ ા. તેઓ ઈ ુની આજુબાજુ ભેગા થયા. 2 ફરોશીઓ અને
શા ીઓ ઈ ુના કેટલાએક શષ્યોને ગંદા હાથો વડે ખાતાં જોયા.
(“ચોખ્ખા ન હ” નો અથર્: ફરોશીઓ લોકોને આગ્રહ કરતા કે જે
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અ ુક ર તે તેમના હાથ થોવા જોઈએ તે ર તે ધોયા ન હતા.)
3 ફરોશીઓ અને બધા યહૂદ ઓ તેમની વ શ ર તે હાથ ધોયા
વના કદા પ ખાતા નથી. તેઓ તેમની અગાઉ થઈ ગયેલા મહાન
લોકોએ આપેલા ઉપદેશને અ ુસરવા આ કરતા. 4 અને ારે
યહૂદ ઓ બજારમાંથી કઈક ખર દે છે. ત્યારે તેઓ તેને ખાસ
ર તે ુએ ન હ ત્યાં ુધી તેઓ કદ ખાતા નથી. તેઓ તેમની
અગાઉ જે રહેતા હતા તે લોકોના બીજા નયમોને પણ અ ુસયાર્.
તેઓ પ્યાલાઓ, ઘડાઓ અને ગાગરો ધોવા જવેા નયમોને પણ
અ ુસરે છે.

5 ફરોશીઓ અને શા ીઓએ ઈ ુને ક ુ,ં “તારા શષ્યો અમારા
મહાન લોકો જે અમાર અગાઉ જીવી ગયા તેઓએ અમને આપેલા
નયમોને અ ુસરતા નથી. તારા શષ્યો જે હાથો ચોખ્ખા નથી
તેના વડે તેમ ું ખાવા ું ખાય છે. તેઓ આમ શા માટે કરે છે?”

6 ઈ ુએ જવાબ આપ્યો, “તમે બધા દભી છો. યશાયા તમારા
વષે સા ું જ કહે છે. યશાયાએ લ ું છે,

‘આ લોકો કહે છે તેઓ મને માન આપે છે,
પણ તેઓ ખરેખર મને તેમના જીવનનો મહત્વનો ભાગ
બનાવતા નથી.

7 તેઓ માર ભ ક્ત થર્ કરે છે.
જે વસ્ ુઓનો તેઓ ઉપદેશ કરે છે તે તો લોકોએ બનાવેલા
ફક્ત સાદા નયમો છ.’ યશાયા 29:13

8 તમે દેવની આજ્ઞાને અ ુસરવા ું બંધ ક ુર્ છે. હવે તમે માણસોના
ઉપદેશો અ ુસરો છો.”

9 પછ ઈ ુએ તેઓને ક ું, “તમે ધારો છો કે તમે ચાલાક છો!
તમે દેવની આજ્ઞા અવગણો છો જથેી તમે તમારા પોતાના ઉપદેશકને
અ ુસર શકો. 10 ૂસાએ ક ું, ‘તમારે તમારા માતા પતાને માન
આપ ું જોઈએ.’ પછ ૂસાએ ક ું, ‘જે કોઈ ક્ત તેના પતા
કે માની નદા કરે તેને માર નાખવો જોઈએ.’ 11 પણ તમે ઉપદેશ



માક 7:12 xxvii માક 7:23

આપો છો કે ક્ત તેના પતા અને માને કહ શકે, ‘માર પાસે
થોડુક છે. હુ તમને મદદ કરવા માટે તેનો ઉપયોગ કર શકુ. પણ
હુ તમને મદદ કરવા માટે તેનો ઉપયોગ ન હ કરુ. હુ તે દેવને
અપર્ણ કર શ.’ 12 તમે ક્તને તેના મા કે પતા માટે એથી
વધારે કાંઇ કરવાની મંજૂર આપતા નથી. 13 તેથી તમે ઉપદેશ
આપો છો કે દેવે જે ક ું છે તે મહત્વ ું નથી. તમે ધારો છો કે
તમે લોકોને જે ઉપદેશ આપો છો તે નયમોને અ ુસર ું તે વધારે
મહત્વ ું છે અને તમે તેના જે ું ઘણું કરો છો.”

14 ઈ ુએ ફર થી લોકોને તેમની પાસે બોલા ા. તેણે ક ું,
“પ્રત્યેક ક્તએ મને ધ્યાનથી સાંભળવો જોઈએ અને હુ જે
કહુ છુ તે સમજ ું જોઈએ. 15 એવી કોઈ વસ્ ુ નથી જે ક્ત
તેના શર રમાં ૂકે છે જે તેને અપ વત્ર બનાવે છે. તેનામાંથી જે
વસ્ ુઓ બહાર આવે છે તેના વડે જ ક્ત અપ વત્ર બને છે.”
16 તમે લોકો મારા શ ો ધ્યાનથી સાંભળો. તમને લોકોને જો
કાન હોય તો, સાંભળો.

17 પછ ઈ ુ તે લોકોને છોડ ને ઘરમાં ગયો. શષ્યોએ ઈ ુને
આ વાતાર્ વષે ૂછ ું. 18 ઈ ુએ ક ું, “તમને સમજવામાં હજુ
ુશ્કેલી છે? તમે ખાતર ૂવર્ક જાણો છો કે બહારથી ક્તમાં

એ ું ક ું પ્રવેશ ું નથી જે તેને વટાળ શકે. 19 ખોરાક ક્તના
મગજમાં જતો નથી. ખોરાક તો પેટમાં જાય છે. પછ તે ખોરાક
શર રની બહાર નીકળ જાય છે.” ( ારે ઈ ુએ આ ક ું, તેનો
અથર્ એ છે કે એવો કોઈ ખોરાક નથી જે લોકોને ખાવા માટે
ખોટો છે.)

20 અને ઈ ુએ ક ું, “જે વસ્ ુઓ ક્તઓમાંથી આવે છે તે
જ તે ક્તને વટાળે છે. 21 આ બધી ખરાબ વસ્ ુઓ ક્તના
મનની અંદર શરૂ થાય છે. મનમાં ખોટા વચારો, અનૈ તક પાપો,
ચોર , ૂન, 22 ભચાર, સ્વાથર્, લોકો ું ખરાબ કર ું, થર્
જીવન, પાપનાં કામો કરવા, અદેખાઇ, લોકોની નદા કરવી, મથ્યા
દભ કરવો અને ૂખાર્ઈભ ુ જીવન. 23 આ બધી દુ વસ્ ુઓ

ક્તની અંદરથી આવે છે. આ વસ્ ુઓ ક્તને વટાળે છે.”
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ઈ ુની બનયહૂ દ ીને સહાય
(માથ્થી 15:21-28)

24 ઈ ુ તે જગ્યા છોડ ને ૂરની આજુબાજુના પ્રદેશમાં ગયો.
ઈ ુ ત્યાં એક ઘરમાં ગયો. તે ત્યાં હતો એમ તે પ્રદેશના લોકો
જાણે એમ ઈ ુ ઈચ્છતો નહોતો. પણ ઈ ુ ુપ્ત રહ શ ો
ન હ. 25 એક ીએ સાંભ ું કે ઈ ુ ત્યાં હતો. તેની નાની
દ કર ની અંદર શેતાનનો અ ુદ્ધ આત્મા હતો. તેથી તે ી ઈ ુ
પાસે આવીને તેના ચરણોમાં નમી પડ . 26 તે ી યહૂ દ ન હતી.
તે ગ્રીક હતી અને સ રયા પ્રદેશના ફની કયામાં જન્મી હતી. તે

ીએ ઈ ુને તેની દ કર માંથી ૂત કાઢવાને વનંતી કર .
27 ઈ ુએ તે ીને ક ું, “છોકરાંની રોટલી લઈને કૂતરાંઓને

આપવી તે યોગ્ય નથી. પ્રથમ છોકરાંને તેઓ ઈચ્છે તેટ ું બ ું
ખાવા દો.”

28 તે ીએ જવાબ આપ્યો, “તે સા ું છે, પ્ર ુ. પર ુ છોકરા
જે ખોરાકના નાના કકડાં મેજ નીચે પડે છે તે ખાતા નથી. તે
કૂતરાંઓ ખાઇ જાય છે.”

29 પછ ઈ ુએ ીને ક ું, “તે એક ઘણો સારો જવાબ છે,
ું જઈ શકે છે. તે ૂત તાર દ કર માંથી નીકળ ગ ું છે.”
30 તે ી ઘેર ગઈ અને તેની દ કર ને પથાર માં પડલેી જોઈ.
ૂત નીકળ ગ ુ હ ુ.ં
ઈ ુ બહેરા માણસને સાજો કરે છે

31 પછ ઈ ુએ ૂરની આજુબાજુનો પ્રદેશ છોડ્યો અને સદોન
થઈને ગાલીલ સરોવર તરફ ગયો. ઈ ુ દસ ગામોના પ્રદેશમાં
થઈને ગયો. 32 ારે તે ત્યાં હતો ત્યારે કેટલાક લોકો એક
માણસને તેના પાસે લા ા. આ માણસ બહેરો હતો અને બોબડો
હતો. લોકોએ ઈ ુને તેના હાથ તે માણસ પર ૂક ને તેને સાજો
કરવા વનંતી કર .

33 ઈ ુ તે માણસને લોકો પાસેથી દૂર તેની સાથે એકાંતમાં
દોર ગયા. પછ ઈ ુએ તે માણસના કાનની અંદર તેની આંગળ
ૂક અને ૂંક ને તે માણસની જીભને સ્પશર્ કય . 34 ઈ ુએ
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આકાશમાં ઊંચે જો ું અને નસાસો ના ો. ઈ ુએ તે માણસને
ક ું, “એફફથા!” (આનો અથર્, “ઊઘડ જા.”) 35 ારે ઈ ુએ
આ ક ુર્, ત્યારે તે માણસ સાંભળવા શ ક્તમાન બન્યો. તે માણસ
તેની જીભનો ઉપયોગ કરવા સમથર્ બન્યો અને સ્પ બોલવા
લાગ્યો.

36 ઈ ુએ લોકોને આજ્ઞા કર કે જે કઈ બન્ ું છે તે વષે કોઈ
ક્તને કહે ું ન હ. ઈ ુએ હમેશા લોકોને આજ્ઞા કરતા ક ું કે

તેના વષે બીજા લોકોને કહે ું ન હ. પણ જમે જમે તેણે તેના
વષે ન કહેવાની વ ુ ને વ ુ આજ્ઞા કર તેમ લોકો તેના વષે
વધારે ને વધારે કહેવા લાગ્યા. 37 લોકો ખરેખર નવાઇ પામ્યા.
લોકોએ ક ું, “ઈ ુ દરેક વસ્ ુ સાર ર તે કરે છે. ઈ ુ બહેરાં
માણસોને સાંભળતાં કરે છે. અને જે લોકો વાત કર શકતા નથી,
તેઓને વાત કરવા શ ક્તમાન કરે છે.”

8
ઈ ુ 4,000 થી વધારે લોકોને જમાડે છે
(માથ્થી 15:32-39)

1 બીજી વખતે ઈ ુ સાથે ત્યાં ઘણા લોકો હતા. લોકો પાસે
ખાવા ું ન હ ુ.ં તેથી ઈ ુએ તેના શષ્યોને તેની પાસે બોલા ા.
ઈ ુએ ક ું, 2 “મને આ લોકોની દયા આવે છે. તેઓ માર
સાથે ત્રણ દવસથી હતા. અને હવે તેઓની પાસે કઈ ખાવા ું
નથી. 3 મારે તેઓને ઘેર ૂ ા મોકલવા જોઈએ ન હ. જો
તેઓ જમ્યા વના જશે તો ઘરે જતાં તેઓ રસ્તામાં બેહોશ થઈ
જશે. આ લોકોમાંના કેટલાક તો ૂબ દૂરથી અહ આ ા છે.”

4 ઈ ુના શષ્યોએ જવાબ આપ્યો, “પર ુ આપણે કોઈ પણ
ગામથી ઘણા દૂર છ એ. આ બધા લોકોને ખવડાવવા માટે ૂરતી
રોટલી આપણે ાંથી મેળવી શક એ?”

5 પછ ઈ ુએ તેઓને ૂછ ું, “તમાર પાસે કેટલી રોટલીઓ
છે?”

શષ્યોએ ઉ ર આપ્યો, “અમાર પાસે સાત રોટલીઓ છે”



માક 8:6 xxx માક 8:16

6 ઈ ુએ લોકોને જમીન પર બેસવા ક ું, પછ ઈ ુએ સાત
રોટલીઓ લીધી અને દેવની સ્ ુ ત કર . ઈ ુએ રોટલીના ભાગ
કયાર્ અને તેના શષ્યોને તે ટુકડાઓ આપ્યા. ઈ ુએ તે શષ્યોને
લોકોને રોટલી આપવા ક ું. શષ્યોએ તે ું માન્ .ુ 7 તે શષ્યો
પાસે થોડ માછલીઓ હતી. ઈ ુએ માછલી માટે સ્ ુ ત કર અને
લોકોને માછલી આપવા શષ્યોને ક ું.

8 બધા લોકોએ ખા ુ અને ૃપ્ત થયા. પછ શષ્યોએ ન હ
ખાધેલા ખોરાકના ટુકડાઓથી સાત ટોપલીઓ ભર . 9 ત્યાં
લગભગ 4,000 ુરુષોએ ખા ુ. તેઓના ખાધા પછ ઈ ુએ
તેઓને ઘેર જવા માટે ક ુ.ં 10 ઈ ુ તેના શષ્યો સાથે હોડ માં
દલ્મ ૂથાની હદમાં ગયો.

ઈ ુની કસોટ કરવાનો ફરોશીઓનો પ્રયત્ન
(માથ્થી 16:1-4; ૂક 11:16, 29)

11 ફરોશીઓ ઈ ુ પાસે આ ા અને તેને પ્રશ્રો ૂછયા.
તેઓ ઈ ુની પર ક્ષા કરવા ઈચ્છતા હતા. તેથી તેઓએ ઈ ુને
આકાશમાંથી નશાની માગીને તે દેવ તરફથી આ ો હતો તે
બતાવવા ક ું. 12 ઈ ુએ નસાસો ના ો. તેણે ક ું, “તમે
લોકો શા માટે સા બતી નશાની તર કે માગો છો? હુ તમને સત્ય
કહુ છુ. તેના જવેી કોઈ નશાની તમને આપવામાં આવશે ન હ.”
13 પછ ઈ ુ ફરોશીઓને છોડ ને હોડ માં બેસીને પેલે પાર ગયો.

ઈ ુની યહૂ દ આગેવાનો વરૂદ્ધ ચેતવણી
(માથ્થી 16:5-12)

14 તે શષ્યો પાસે હોડ માં તેઓની પાસે ફક્ત રોટલીનો એક
ટુકડો હતો. તેઓ વધારે રોટલી લાવવા ું ૂલી ગયા. 15 ઈ ુએ
તેમને ચેતવણી આપી, “સાવધાન રહો! ફરોશીઓના ખમીર અને
હેરોદના ખમીરથી સાવધ રહો.”

16 શષ્યોએ આના અથર્ની ચચાર્ કર . તેઓએ ક ું, “તેણે
આ ક ું કારણ કે આપણી પાસે રોટલી નથી.”
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17 ઈ ુએ જાણ્ ું કે તે શષ્યો આના વષે વાતો કરતા હતા.
તેથી ઈ ુએ તેઓને ૂછ ું, “શા માટે તમે રોટલી ન હ હોવા વષે
વાત કરો છો? તમે હજુ પણ જોઈ શકતા નથી કે સમજી શકતા
નથી? ું તમે સમજવા શ ક્તમાન નથી? 18 ું તમાર પાસે
જે આંખો છે તે આ જોઈ શકતી નથી? ું તમાર પાસે જે
કાન છે તે સાંભળ શક્તા નથી? યાદ કરો મેં અગાઉ ું ક ુ
હ .ુ ારે આપણી પાસે ૂરતી રોટલી ન હતી. 19 મેં પાંચ
રોટલીમાંથી 5,000 લોકોને જમાડ્યા હતા. યાદ કરો કે તમે ન હ
ખવાયેલા ખોરાકના ટુકડાઓ વડે કેટલી ટોપલીઓ ભર હતી?”
તે શષ્યોએ ઉ ર આપ્યો, “અમે બાર ટોપલીઓ ભર હતી.”
20 “અને યાદ કરો કે મેં સાત રોટલીમાંથી 4,000 લોકોને

જમાડ્યા હતા. યાદ કરો તમે ન હ ખવાયેલા ખોરાકના ટુકડાઓથી
તમે કેટલી ટોપલીઓ ભર હતી?”
તે શષ્યોએ ઉ ર આપ્યો, “અમે સાત ટોપલીઓ ભર હતી.”
21 પછ ઈ ુએ તેઓને ક ું, “મેં જે ક ુર્ તે બ ું તમે યાદ કરો

છો, પણ હજુ તમે સમજી શકતા નથી?”

ઈ ુ ું બેથસૈદામાં આંધળા માણસને સાજા કર ું
22 ઈ ુ અને તેના શષ્યો બેથસૈદામાં આ ા. કેટલાએક લોકો

એક આંધળા માણસને ઈ ુ પાસે લા ા. તેઓએ તે માણસને
સ્પશર્ કરવા ઈ ુને વનંતી કર . 23 તેથી ઈ ુએ તે આંધળા
માણસનો હાથ પકડ્યો અને તેને ગામની બહાર દોર ગયા. પછ
ઈ ુ તે માણસની આંખો પર ૂં ો. ઈ ુએ તેના હાથ આંધળા
માણસ પર ૂ ા અને તેને ક ું, “હવે ું જોઈ શકે છે?”

24 આંધળા માણસે ઊં ુ જો ું અને ક ું, “હા, હુ લોકોને
જોઈ શકુ છુ. તેઓ આજુબાજુ ચાલતા ૃક્ષો જવેા દેખાય છે.”

25 ફર થી ઈ ુએ તેનો હાથ આંધળા માણસની આંખો પર
ૂ ો. પછ તે માણસે તેની આંખો પહોળ કર ને ખોલી. તેની

આંખો સાજી થઈ ગઈ, અને તે દરેક વસ્ ુ સ્પ તા ૂવર્ક જોઈ
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શકતો હતો. 26 ઈ ુએ તેને ઘેર જવા ક ું. ઈ ુએ ક ું, “ગામમાં
જઈશ ન હ.”

પતર કહે છે ઈ ુ એ જ ખ્રસ્ત છે
(માથ્થી 16:13-20; ૂક 9:18-21)

27 ઈ ુ અને તેના શષ્યો કૈસ રયા ફ લ પીનાં ગામડાઓમાં
ગયા. ારે તેઓ ુસાફર કરતા હતા, ઈ ુએ શષ્યોને ૂછ ું,
“હુ કોણ છુ, એ વષે લોકો ું કહે છે?”

28 શષ્યોએ ઉ ર આપ્યો, “કેટલાક લોકો તને યોહાન બા પ્તસ્ત
કહે છે. બીજા કેટલાક લોકો તને એ લયા કહે છે. અને બીજા
કેટલાક લોકો કહે છે કે ું પ્રબોધકોમાંનો એક છે.”

29 પછ ઈ ુએ ૂછ ું, “હુ કોણ છુ એ વષે તમે ું કહો
છો?”

પતરે ઉ ર આપ્યો, “ ુ તો ખ્રસ્ત છે.”
30 ઈ ુએ તેના શષ્યોને કડકાઇથી ક ું: “હુ કોણ છુ તે કોઈને

કહે ું ન હ.”
ઈ ુના મરણની આગાહ
(માથ્થી 16:21-28; ૂક 9:22-27)

31 પછ ઈ ુએ તેમને ઉપદેશ આપવા ું શરુ ક ુર્. કે માણસના
ુત્રે ઘણું બ ું સહન કર ું જોઈએ. ઈ ુએ બોધ આપ્યો

કે માણસનો ુત્ર, વડ લ યહૂ દ આગેવાનો ુ યાજકો અને
શા ીઓ દ્ધારા નાપસંદ થશ.ે ઈ ુએ બોધ આપ્યો કે માણસના
ુત્રને માર નંખાશે અને પછ ૃત્ ુમાંથી ત્રણ દવસો પછ તે

ઊભો થશે. 32 ઈ ુએ તેઓને દરેક જે બનવા ું હ ું તે ક ું.
તેણે ક ુંય ુપ્ત રા ું ન હ. પતર ઈ ુને બાજુમાં લઈ ગયો
અને વાતો કહેવા માટે તેને ઠપકો આપવા લાગ્યો. 33 પણ ઈ ુ
પાછો ફય અને તેના શષ્યો તરફ જો ુ.ં પછ તેણે પતરને ઠપકો
આપ્યો. ઈ ુએ પતરને ક ું, “શેતાન! માર પાસેથી દૂર જા,
ું દેવની વાતોની પરવા કરતો નથી. ું ફક્ત લોકો જનેે મહત્વ

આપે છે તેની જ કાળજી રાખે છે.”
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34 પછ ઈ ુએ લોકોને તેની પાસે બોલા ા. તેના શષ્યો પણ
ત્યાં હતા. પછ ઈ ુએ ક ુ,ં “જો કોઈ ક્ત મને અ ુસરવા
ઈચ્છે તો તેણે જે વસ્ ુઓ તે ઈચ્છે છે તેની ‘ના’ કહેવી જોઈએ.
તે ક્તએ વધસ્તંભ (પીડા) સ્વીકારવો જોઈએ જે તેને આપવામાં
આવેલ છે, અને તેણે મને અ ુસર ું જોઈએ. 35 જે ક્ત તે ું
જીવન બચાવવા ઈચ્છે છે તે ુમાવશ.ે અને પ્રત્યેક ક્ત જે
મારા માટે અને ુવાતાર્ માટે તે ું જીવન આપે છે, તે હમેશને માટે
તે ું જીવન બચાવશે. 36 જો કોઈ ક્ત આ ું જગત જીતે
છે પણ તે ું જીવન ુમાવે છે તો તેને કઈ ર તે લાભદાયી છે?
37 ક્ત ફર થી તેનો જીવ ખર દવા કદા પ ક ું ૂર ું આપી
શકતો નથી. 38 જે લોકો હમણા જીવે છે; તેઓ પાપી અને દુ
સમયમાં જીવે છે. જે કોઈ મારે લીધે તથા માર વાતોને લીધે
શરમાશે તેને લીધે હુ ારે મારા પતાના મ હમામાં પ વત્ર દૂતો
સાથે આવીશ, ત્યારે તે ક્તથી શરમાઈશ.”

9
1 પછ ઈ ુએ ક ું, “હુ તમને સત્ય કહુ છુ કે, તમારામાંના

કેટલાએક લોકો અહ ઊભા છે તેઓ તેમના ૃત્ ુ પહેલા દેવના
રા ને આવ ું જોશે. દેવ ું રા પરાક્રમ સાથે આવશે.”

ઈ ુ ૂસા અને એ લયા સાથે
(માથ્થી 17:1-13; ૂક 9:28-36)

2 છ દવસો પછ ઈ ુ પતર, યાકૂબ તથા યોહાનને લઈને એક
ઊંચા પવર્ત પર ગયો. તેઓ બધા ત્યાં એકલા હતા. ારે
શષ્યોની નજર સમક્ષ તે ું રૂપાંતર થ ુ,ં ત્યારે 3 ઈ ુનાં કપડાં
સફેદ ચમકતાં થયા.ં કપડા બીજી ક્ત બનાવી શકે તેના કરતાં
વધારે ઉજળાં હતા. 4 પછ ત્યાં બે માણસો આ ા અને ઈ ુ
સાથે વાતો કરવા લાગ્યા. તે માણસો ૂસા અને એ લયા હતા.

5 પતરે ઈ ુને ક ું, “ઉપદેશક, તે સારુ છે કે આપણે અહ
છ એ. અહ આપણે ત્રણ માંડવા બાંધીએ. એક તારા માટે,



માક 9:6 xxxiv માક 9:15

એક ૂસા માટે અને એક એ લયા માટે.” 6 પતરે ું કહે ું તે
જાણતો ન હતો. કારણ કે તે અને બીજા બે શષ્યો બહુ બીધા
હતા.

7 પછ એક વાદળ આ ું અને તેઓ પર છાયા કર .
વાદળમાંથી એક અવાજ આ ો અને ક ું, “આ મારો ુત્ર
છે અને હુ તેને ચાહુ છુ. તેને તાબે થાઓ!”

8 પછ પતર, યાકૂબ, અને યોહાને જો ુ,ં પણ તેઆએે ફક્ત
ત્યાં ઈ ુને તેઓની સાથે એકલો જોયો.

9 ઈ ુ અને તેના શષ્યો પવર્ત પરથી નીચે પાછા ઉતરતા હતા
ત્યારે ઈ ુએ શષ્યોને આજ્ઞા કર , “તમે પવર્ત પર જે વસ્ ુઓ
જોઈ છે તે વષે કોઈ ક્તને કહેશો ન હ. માણસનો ુત્ર
ૂએલામાંથી સજીવન ન થાય ત્યાં ુધી રાહ જુઓ. પછ તમે

જે જો ું છે તે લોકોને કહ શકો છો.” 10 તેથી શષ્યોએ ઈ ુની
આજ્ઞા માની, અને તેઓએ જે જો ું હ ું તે વષે ક ું ક ું ન હ.
પણ તેઓએ ૂએલામાંથી સજીવન થવા વષે ઈ ુ ું સમજે છે
તેની ચચાર્ કર . 11 શષ્યોએ ઈ ુને ૂછ ું, “પ્રથમ એ લયાએ
આવ ું જોઈએ એ ું શા ીઓ શા માટે કહે છે?”

12 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “એ લયાએ પ્રથમ આવ ું જોઈએ
એ કહેવા માટે તેઓ સાચા છે. એ લયા બધી વસ્ ુઓ જે ર તે
હોવી જોઈએ તેવી બનાવે છે. પણ શા એ ું શા માટે કહે
છે કે માણસનો ુત્ર ઘણું સહન કરશે અને લોકો તેનો અસ્વીકાર
કરશે? 13 હુ કહુ છુ કે એ લયા ખરેખર આ ો છે; અને તેના
વષે શા માં ક છે તે પ્રમાણે લોકોએ જમે ચા ું તેમ તેને
ક ુર્.”

ઈ ુ ું બમાર છોકરાને સાજા કર ું
(માથ્થી 17:14-20; ૂક 9:37-43)

14 પછ ઈ ુ, પતર, યાકૂબ અને યોહાન બીજા શષ્યો પાસે
ગયા. તેઓએ ઘણા લોકોને તેઓની આજુબાજુ જોયા. શા ીઓ
શષ્યો સાથે દલીલો કરતા હતા. 15 ારે લોકોએ ઈ ુને જોયો,
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તેઓ વધારે અચરજ પામ્યા. તેઓ તેને આવકારવા તેની પાસે
દોડ ગયા.

16 ઈ ુએ ૂછ ું, “તમે શા ીઓ સાથે શાના વષે દલીલો કરો
છો?”

17 ટોળામાંથી એક માણસે જવાબ આપ્યો, “ઉપદેશક, હુ મારા
ુત્રને તાર પાસે લા ો છુ. મારા ુત્રમાં શેતાનનો આત્મા તેની

અંદર છે. આ અ ુદ્ધ આત્મા મારા ુત્રને વાતો કરતા અટકાવે
છે. 18 અ ુદ્ધ આત્મા મારા ુત્ર પર હુમલો કરે છે અને તેને
જમીન પર ફેંકે છે. મારો ુત્ર તેના ુખમાંથી ફ ણ કાઢે છે. તેના
દાંત કચકચાવે છે. અને તે તવાતો જાય છે. મેં તારા શષ્યોને
અ ુદ્ધ આત્માને બહાર કાઢવા માટે ક ું, પણ તેઓ કાઢ શ ા
ન હ.”

19 ઈ ુએ ક ું, “તમે લોકો વ ાસ કરતા નથી! ાં ુધી
હુ તમાર સાથે રહ શ? ાં ુધી હુ તમારુ સહન કર શ?
છોકરાને માર પાસે લાવો!”

20 તેથી શષ્યો તે છોકરાને ઈ ુ પાસે લા ા. ારે દુ
આત્માએ ઈ ુને જોયો, તે અ ુદ્ધ આત્માએ છોકરા પર હુમલો
કય . તે છોકરો નીચે પડ્યો અને જમીન પર આળોટતો હતો.
તેના ુખમાંથી ફ ણ નીકળ ું હ ુ.ં

21 ઈ ુએ છોકરાના પતાને ક ું, “કેટલા લાંબા સમયથી આ
છોકરાને આ ું થાય છે?”

પતાએ જવાબ આપ્યો, “તે ઘણો નાનો હતો ત્યારથી. 22 તે
અ ુદ્ધ આત્માએ તેને ઘણી વખત માર નાખવા માટે અ માં
તથા પાણીમાં ના ો હતો. જો ું તેને માટે ક ું કર શકે તો
કૃપા કર ને અમારા પર દયા કર અને અમને મદદ કર.”

23 ઈ ુએ પતાને ક ુ,ં “તેં ક ું કે, ‘શ હોય તો મદદ કર.’
જે ક્ત વ ાસ કરે છે તેના માટે બધી વસ્ ુઓ શ છે.”

24 પતા ઘણો ઉ ે જત થયો. તેણે ક ું, “હુ જરુર વ ાસ
કરુ છુ. મને વધારે વ ાસી બનાવામાં મદદ કર!”



માક 9:25 xxxvi માક 9:32

25 ઈ ુએ જો ું કે બધા જે લોકો ત્યા ું બની ર ું છે તે
જોવા માટે દોડતા હતા તેથી ઈ ુએ અ ુદ્ધ આત્માને ક ું, “ઓ
અ ુદ્ધ આત્મા, ું આ છોકરાને બહેરો બનાવે છે અને તેને વાત
કરતાં અટકાવે છે-હુ તને આ છોકરામાંથી બહાર આવવાને અને
કદા પ તેનામાં ન હ પ્રવેશવા હુકમ કરુ છુ!”

26 તે અ ુદ્ધ આત્માએ ચીસ પાડ . તે આત્માએ તે છોકરાને
ફર થી જમીન પર પાડ્યો. અને પછ તે અ ુદ્ધ આત્મા બહાર
નીકળ ગયો. તે છોકરો મર ગયો હતો એ ું દેખા ુ.ં ઘણાં
લોકોએ ક ું, “તે ૃત્ ુ પામ્યો છે!” 27 પર ુ ઈ ુએ તે છોકરાનો
હાથ પકડ્યો અને તેને ઊભો થવામાં મદદ કર .

28 ઈ ુ ઘરમાં ગયો. ત્યાં તેની સાથે તેના શષ્યો એકલા હતા.
તેઓએ તેને ૂછ ું “અમે શા માટે અ ુદ્ધ આત્માને બહાર કાઢ
શ ા ન હ?”

29 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “આ પ્રકારના આત્માને ફક્ત પ્રાથર્નાના
ઉપયોગ દ્ધારા જ બહાર કાઢ શકાય છે.”

ઈ ુ ું તેના ૃત્ ુ વષે કહે ું
(માથ્થી 17:22-23; ૂક 9:43-45)

30 પછ ઈ ુ અને તેના શષ્યોએ તે જગ્યા છોડ . તેઓ
ગાલીલમાં થઈને ગયા. ઈ ુ ાં હતો તે લોકો જાણે એમ
ઈચ્છતો ન હતો. 31 ઈ ુ તેના શષ્યોને એકલાને ઉપદેશ આપવા
ઈચ્છતો હતો. ઈ ુએ તેઓને ક ું, “માણસનો દકરો લોકોને
સોંપવામાં આવશ.ે તેઓ તેને માર નાખશે. માર ના ા પછ ,
ત્રણ દવસ પછ તે ૃત્ ુમાંથી સજીવન થશ.ે” 32 પર ુ ઈ ુ જે
કહેવા માગતો હતો તે શષ્યો સમ ા ન હ, અને તેઓ તેણે ું
અથર્ કય છે એ ૂછતાં ડરતા હતા.

ઈ ુ કહે છે કે સૌથી મહાન કોણ છે
(માથ્થી 18:1-5; ૂક 9:46-48)
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33 ઈ ુ અને તેના શષ્યો કફર-નહૂમ ગયા. તેઓ એક ઘરમાં
ગયા. પછ ઈ ુએ તેના શષ્યોને ક ું. “મેં આજે રસ્તા પર તમને
દલીલો કરતાં સાંભ ા. તમે શાના વષે દલીલો કરતા હતા?”
34 પર ુ શષ્યો શાંત ર ા.ં કારણ કે રસ્તામાં તેઓ અંદર અંદર
સૌથી મોટો કોણ હતો તે અંગેનો વવાદ કરતા હતા.

35 ઈ ુ નીચે બેઠો અને બાર પ્રે રતોને તેની પાસે બોલા ા.
ઈ ુએ ક ું, “જો કોઈ ક્તની ઈચ્છા સૌથી વધારે મહત્વના

ક્ત બનવાની હોય તો પછ તેણે બીજા દરેક લોકોને તેના
કરતા વધારે મહત્વના ગણવા જોઈએ. તે ક્તએ બીજા બધા
લોકોની સેવા કરવી જોઈએ.”

36 પછ ઈ ુએ એક ના ું બાળક લી ું. ઈ ુએ બાળકને શષ્યો
આગળ ઊ ું રા ુ.ં ઈ ુએ તે બાળકને તેના ખોળામાં લી ું અને
ક ું, 37 “જો કોઈ ક્ત મારા નામે આ નાના બાળકોને સ્વીકાર
કરશે તો તે ક્ત મને પણ સ્વીકારે છે. અને જો ક્ત
મને સ્વીકારે છે તો પછ તે ક્ત મને મોકલનારને (દેવન)ે પણ
સ્વીકારે છે.”

જે ક્ત આપણી વરૂદ્ધ નથી તે આપણા પક્ષનો છે
( ૂક 9:49-50)

38 પછ ઈ ુએ ક ું, “ઉપદેશક, અમે તારા નામનો ઉપયોગ
કર ને એક ક્તને ૂતને બહાર કાઢતાં દ ઠો. તે આપણા જૂથનો
ન હતો. તેથી અમે તેને તે બંધ કરવા ક ું.”

39 ઈ ુએ ક ું, “તેને રોકશો ન હ, જે કોઈ ક્ત પરાક્રમ
કરવા મારા નામનો ઉપયોગ કરે છે તે મારા વષે ખરાબ કહેશે
ન હ. 40 જે ક્ત આપણી વરૂદ્ધ નથી તે આપણા પક્ષનો
છે. 41 હુ તને સત્ય કહુ છુ, જે કોઈ ક્ત તને પીવા ું પાણી
આપીને મદદ કરે છે કારણ કે ું ખ્રસ્તનો શષ્ય છે, તો તે ક્ત
ખરેખર તેનો બદલો પ્રાપ્ત કરશે.”

પ્રલોભનો વષે ચેતવણી
(માથ્થી 18:6-9; ૂક 17:1-2)
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42 “જો આ નાના બાળકોમાંનો એક મારામાં વ ાસ કરે અને
બીજી એક ક્ત તે બાળકને પાપ કરવા કારણરૂપ બન,ે તો તે

ક્ત માટે તે ઘણું ખરાબ હશે. તે ક્ત તેના ગળે ઘંટ ું પડ
બાંધીને દ રયામાં જાતે ડૂબી જાય તે વધારે સારુ છે. 43 જો તારો
હાથ તને પાપ કરાવે તો તે કાપી નાખ. તારા માટે તારા શર રનો
ભાગ ુમાવવો એ વધારે સારુ છે, પર ુ જીવન તો સદા માટે
રહેશ.ે બે હાથો સાથે નરકમાં જ ું તેના કરતાં તે વધારે સારુ છે.
તે જગ્યામાં કદા પ અ હોલવાતો નથી. 44 * 45 જો તારો પગ
તને પાપ કરાવે, તો તેને કાપી નાખ. તારા માટે તારા શર રનો
ભાગ ુમાવવો તે વધારે સારુ છે. પણ જીવન તો સદાય રહે.
બે પગો સાથે નરકમાં ફેંકવામાં આવે તેના કરતાં તે વધારે સારુ
છે. 46 † 47 જો તાર આંખ તને પાપ કરાવે તો તેને બહાર કાઢ
નાખ, તાર પાસે ફક્ત એક આંખ હોવી વધારે સારુ છે. પણ
જીવન તો સદાય રહે. બે આંખો સાથે નરકમાં ફેકવામાં આવે
તેના કરતાં તે એક આંખ સાથે દેવના રા માં પ્રવેશ કરવો તે
વધારે સારુ છે. 48 નરકમાં લોકોને જે જ ુઓ ખાય તે કદા પ
મરતા નથી. નરકમાં અ કદા પ હોલવાતો નથી.

49 “પ્રત્યેક ક્ત અ વડે શક્ષા પામશે.”
50 “મીઠુ એ સારુ છે. પર ુ મીઠુ તેનો ખારો સ્વાદ ુમાવે

પછ તમે તેને ફર થી ખારુ બનાવી શકતા નથી. તેથી ભલાઇથી
ૂણર્ બનો અને એકબીજા સાથે શાં ત રાખો.”

10
ઈ ુનો છુટાછેડાનો ઉપદેશ
(માથ્થી 19:1-12)

1 પછ ઈ ુએ તે જગ્યા છોડ . તે યદન નદ ને પેલે પાર
યહૂ દયા પ્રદેશમાં ગયો. ફર થી ઘણા લોકો તેની પાસે આ ા.
ઈ ુ હમેશા કરતો હતો, તેવી ર તે લોકોને ઉપદેશ આપ્યો.

* 9:44: માકની કેટલીક ગ્રીક નકલોમાં કલમ 44 જોડવામાં આવી છે, જે કલમ 48
ને મળતી આવે છે. † 9:46: માકની કેટલીક ગ્રીક નકલોમાં કલમ 46 જોડવામાં
આવી છે, જે કલમ 48 ને મળતી આવે છે.
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2 કેટલાક ફરોશીઓ ઈ ુ પાસે આ ા. તેઓએ ઈ ુ કઈક
ખોટુ કહે તે માટે પ્રયત્નો કયાર્. તેઓએ ઈ ુને ૂછ ું, “પોતાની
પત્નીને છૂટાછેડા આપવા તે માણસ માટે યોગ્ય છે?”

3 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “ ૂસાએ તમને ું કરવા હુકમ કય
હતો?”

4 તે ફરોશીઓએ ક ુ,ં “ ૂસાએ છૂટાછેડા ું પ્રમાણપત્ર લ ા
પછ તેની પત્નીથી છૂટાછેડા લેવાની માણસને પરવાનગી આપી
છે”

5 ઈ ુએ ક ું, “ ૂસાએ તે આજ્ઞા તમારા માટે લખી છે કારણ
કે તમે દેવના ઉપદેશને સ્વીકારવાની ના પાડ . 6 પર ુ ારે
દેવે દુ નયા બનાવી, ‘તેણે તેઓમાં નર અને નાર ું સજન ક .ુ’
7 ‘તેથી માણસ તેના માતા પતાને છોડ ને તેની પત્ની સાથે જોડાશ.ે
8 અને બે જણ એક બનશ.ે’ તેથી તેઓ બે નથી પણ એક છે.
9 દેવે તે બેને સાથે જોડ્યા છે. તેથી કોઈ ક્તએ તેઓને છૂટા
ન હ પાડવા જોઈએ.”

10 પાછળથી તે શષ્યો અને ઈ ુ ઘરમાં હતા. તે શષ્યોએ
ફર થી ઈ ુને છૂટાછેડાના પ્રશ્ર વષે ૂછ ું. 11 ઈ ુએ ઉ ર
આપ્યો, “કોઈ પણ ક્ત જે તેની પત્નીને છૂટાછેડા આપે છે
અને બીજી ીને પરણે છે. તે તેની પત્ની વરૂદ્ધ પાપમાં દો ષત
છે. તે ભચારના પાપ માટે ુનેગાર છે. 12 અને જે ી
પોતાના પ તને છૂટાછેડા આપે છે અને બીજા ુરુષને પરણે છે
ત્યારે તે પણ ભચાર માટે દો ષત છે.”

ઈ ુનો બાળકોનો સ્વીકાર
(માથ્થી 19:13-15; ૂક 18:15-17)

13 લોકો તેમનાં નાનાં બાળકોને ઈ ુ પાસે લા ા.ં તેથી તેઓને
સ્પશ શકે. પર ુ શષ્યોએ લોકોને તેમના બાળકોને ઈ ુ પાસે
લાવતા અટકા ા. 14 ઈ ુએ ું બન્ ું તે જો ું. તેના શષ્યોએ
બાળકોને ન હ આવવા માટે ું કહે ું તેને ગમ્ ું ન હ. ઈ ુએ
તેઓને ક ું, “નાનાં બાળકોને માર પાસે આવવા દો, તેઓને
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રોકશો ન હ. કારણ કે દેવ ું રા એ લોકો ું છે જઓે આ
નાનાં બાળકો જવેાં છે. 15 હુ તમને સા ું કહુ છુ, તમારે દેવના
રા નો સ્વીકાર, એક ના ું બાળક વસ્ ુઓ સ્વીકારે છે તેવી ર તે
કરવો જોઈએ. ન હ તો તમે કદા પ તેમાં પ્રવેશ કરશો જ ન હ.”
16 પછ ઈ ુએ બાળકોને તેના બાથમાં લીધા. ઈ ુએ તેઓના
પર હાથ ૂક તેઓને આશીવાર્દ દ ધો.

એક ધનવાનની ઈ ુને અ ુસરવાની ના
(માથ્થી 19:16-30; ૂક 18:18-30)

17 ઈ ુએ વદાય થવાની શરુઆત કર . પર ુ એક માણસ
દોડતો આ ો અને ઈ ુની આગળ તેના ૂંટણે પડ્યો, તે માણસે
ૂછ ું, “ઉ મ ઉપદેશક, અનંતજીવન મેળવવા મારે ું કર ું

જોઈએ?”
18 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “ ું મને ઉ મ શા માટે કહે છે? કોઈ
ક્ત ઉ મ નથી. ફક્ત દેવ જ ઉ મ છે. 19 પણ હુ તારા

પ્ર નો ઉ ર આપીશ. ું આજ્ઞાઓ જાણે છે: ‘તારે કોઈ ું ૂન
કર ું જોઈએ ન હ, તારે ભચાર ું પાપ કર ું જોઈએ ન હ,
તારે ચોર કરવી જોઈએ ન હ, તારે તારા માબાપને માન આપ ું
જોઈએ �’✡”

20 તે માણસે ક ુ,ં “ઉપદેશક, હુ બાળક હતો ત્યારથી આ
બધી આજ્ઞાઓ ું પાલન કરુ છુ.”

21 ઈ ુએ તે માણસ સામે જો ુ.ં ઈ ુને તેના પર હેત આ ું.
ઈ ુએ ક ું, “ ું એક વાત સબંધી અ ૂરો છે. જા અને તાર
પાસે જે બ ું છે તે વેચી નાખ. પૈસા ગર બ લોકોને આપ. તને
આકાશમાં તેનો બદલો મળશ.ે પછ આવ અને મને અ ુસર.”

22 ઈ ુને આમ કહેતા સાંભળ ને તે માણસનો ચહેરો ફ ો
પડ ગયો. અને તે વદાય થયો. તે માણસ દ:ુખી હતો કારણ કે
તે ઘણો પૈસાદાર હતો અને તેના પૈસા રાખવા ઈચ્છતો હતો.
✡ 10:19: ઉલ્લેખઃ ન. 20:12-16; ુન. 5:16-20.
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23 પછ ઈ ુએ તેના શષ્યો તરફ જો ું અને તેઓને ક ું,
“ધનવાન ક્તઓ માટે દેવના રા માં પ્રવેશ ું ઘણું ુશ્કેલ
હશ!ે”

24 ઈ ુએ જે ક ું તેથી શષ્યો આ યર્ચ કત થયા. પણ
ઈ ુએ ફર થી ક ું, “મારાં બાળકો, દેવના રા માં પ્રવેશ ું તે
ઘણું ક ઠન છે! 25 અને પૈસાદાર માણસો માટે દેવના રા માં
પ્રવેશ ું તે ઘણું ુશ્કેલ બનશ.ે સોયના નાકામાંથી પસાર થ ું
ઊંટના માટે સહે ું બનશે!”

26 તે શષ્યો વધારે નવાઇ પામ્યા હતા અને એકબીજાને ક ું,
“તો કોણ તારણ પામી શકે?”

27 ઈ ુએ શષ્યો તરફ જો ું અને ક ું, “આ કઈક એ ું છે જે
લોકો તેમની જાતે કર શકે ન હ, તે દેવ પાસેથી આવ ું જોઈએ.
દેવ બધી વસ્ ુઓ કર શકે છે.”

28 પતરે ઈ ુને ક ું, “અમે તને અ ુસરવા બ ુંજ છોડ દ ુ!ં”
29 ઈ ુએ ક ું, “હુ તમને સત્ય કહુ છુ, પ્રત્યેક ક્ત જણેે

તે ું ઘર, ભાઈઓ, બહેનો, મા, પતા, બાળકો અથવા ખેતરોને
માર ુવાતાર્ માટે છોડ્યા છે, 30 તેઓએ જટે ું છો ું છે તેના
કરતાં સોગણું વધારે મેળવશ.ે અહ આ દુ નયામાં તે ક્ત
વધારે ઘરો, ભાઈઓ, બહેનો, મા, પતા, બાળકો અથવા ખેતરો
મેળવશે અને તે વસ્ ુઓ સાથે તે ક્તની સતાવણી થશે. પણ
આવનાર દુ નયામાં તેને બદલો મળશ.ે તે બદલો અનંતજીવન
છે. 31 ઘણા લોકો જનેી પાસે હાલમાં ઊંચામાં ઊંચી જગ્યા છે,
તેમની પાસે ભ વષ્યમાં નીચામાં નીચી જગ્યા હશ.ે અને જે લોકો
પાસે હાલમાં નીચામાં નીચી જગ્યા છે તેઓ ભ વષ્યમાં ઊંચામાં
ઊંચી જગ્યા મેળવશે.”

ઈ ુ ફર થી તેના ૃત્ ુ વષે કહે છે
(માથ્થી 20:17-19; ૂક 18:31-34)

32 ઈ ુ અને તેની સાથેના લોકો યરૂશાલેમ જતા હતા. ઈ ુ
લોકોને દોરતો હતો. ઈ ુના શષ્યો આ યર્ચ કત થઈ ગયા. પણ
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પેલા લોકો જે તેની પાછળ આવતા હતા તેઓ બીતાં હતા. ઈ ુએ
ફર થી બાર પ્રે રતોને ભેગા કયાર્. અને તેઓની સાથે એકલા વાત
કર . ઈ ુએ યરૂશાલેમમાં ું થશે તે તેઓને ક ું. 33 ઈ ુએ ક ું,
“આપણે યરૂશાલેમ તરફ જઈએ છ એ. માણસના દકરાને ુ
યાજકો અને શા ીઓના હાથમાં સોંપવામાં આવશ.ે યાજકો
અને શા ીઓ કહેશે કે માણસના દકરાએ મર ું જોઈએ. તેઓ
બનયહૂ દ લોકોને માણસનો દકરા સોંપશ.ે 34 તે લોકો તેની
મશ્કર કરશે અને તેના પર ૂંકશે, તેઓ તેને ચા ૂકથી મારશે
અને તેને માર નાખશ.ે પર ુ તેના ૃત્ ુ પછ ત્રીજા દવસે તે
પાછો ઊઠશે.”

યાકૂબ અને યોહાનની માગણી
(માથ્થી 20:20-28)

35 પછ ઝબદ નો દ કરો યાકૂબ તથા યોહાન ઈ ુની પાસે આવે
છે. તેઓએ ક ું, “ઉપદેશક, અમે તને અમારા માટે ક ુંક કરવા ું
કહેવાની ઈચ્છા રાખીએ છ એ.”

36 ઈ ુએ ૂછ ું, “તમે માર પાસે ું કરાવવા ઈચ્છો છો?”
37 ુત્રોએ ઉ ર આપ્યો, “ ું તારા મ હમામાં અમારામાંના એકને

તાર જમણી બાજુ બેસવા દે અને એકને તાર ડાબી બાજુ બેસવા
દે.”

38 ઈ ુએ ક ું, “તમે જે માગો છો તે તમે સમજી શકતા નથી.
મારે જે પીડા સહન કરવાની છે તેવી તમે સ્વીકાર શકશો? અને
જે બા પ્તસ્મા હુ લઉં છુ તે બા પ્તસ્મા તમે લઈ શકશો?”

39 ુત્રોએ ઉ ર આપ્યો, “હા અમે કર શક ુ.ં”
ઈ ુએ ુત્રોને ક ું, “હુ જે સહન કર શ તે ર તે તમારે સહન

કર ું પડશે. હુ જે ર તે બા પ્તસ્મા પામીશ તેવી જ ર તે તમારુ
બા પ્તસ્મા થશે. 40 પણ માર જમણી કે ડાબી બાજુમાં બેસવાનો
અ ધકાર આપનાર ક્ત હુ નથી. ત્યાં કેટલાએક લોકો છે તેઓને
પેલી જગ્યાઓ મળશ.ે પેલી જગ્યાઓ તેમના માટે તૈયાર કરવામાં
આવી છે.”
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41 બીજા દસ શષ્યોએ આ સાંભ ું. તેઓ યાકૂબ અને યોહાન
પર ુસ્સે થયા. 42 ઈ ુએ બધા શષ્યોને સાથે બોલા ા. ઈ ુએ
ક ું, “ બનયહૂ દ લોકો પાસે માણસો છે તેઓ શાસકો કહેવાય
છે. ું જાણે છે કે પેલા શાસકો લોકો પર તેમ ું ધણીપણું
બતાવવા ઈચ્છે છે અને તેમના આગેવાનો લોકો પર તેઓની બધી
સ ાનો ઉપયોગ કરવા ઈચ્છે છે. 43 પણ તમાર સાથે તે ર તે
ન થ ું જોઈએ. તમારામાંથી કોઈ મહાન થવા ઈચ્છ ું હોય તો
પછ તેણે સેવકની જમે તમાર સેવા કરવી જોઈએ. 44 જો
તમારામાંથી કોઈ એક સૌથી વધારે મહત્વનો થવા ઈચ્છે તો પછ
તેણે તમારા બધાની એક દાસની જમે સેવા કરવી. 45 તે જ ર ત,ે
માણસનો ુત્ર બીજા લોકો પાસે તેની સેવા કરાવવા આ ો નથી.
પર ુ માણસનો ુત્ર બીજા લોકોની સેવા કરવા માટે આ ો છે.
માણસનો ુત્ર ઘણા લોકોને બચાવવા તે ું જીવન સમ પત કરવા
આ ો છે”

એક આંધળા માણસને ઈ ુ ું સાજા કર ું
(માથ્થી 20:29-34; ૂક 18:35-43)

46 પછ તેઓ યરેખોના ગામમાં આ ા. ઈ ુ તેના શષ્યો અને
બીજા ઘણા લોકો સાથે તે ગામની વદાય લેતા હતા. બ તમાય
નામનો એક આંધળો માણસ ( તમાયનો ુત્ર) રસ્તાની બાજુમાં
બેઠો હતો. આ માણસ હમેશા પૈસાની ભીખ માંગતો હતો.
47 આંધળા માણસે સાંભ ું કે નાઝરેથનો ઈ ુ બાજુમાંથી પસાર
હતો. તે આંધળા માણસે ૂમ પાડ , “ઈ ુ, દાઉદના દ કરા, કૃપા
કર ને મને મદદ કર!”

48 ઘણા લોકોએ આંધળા માણસની ટ કા કર . તેઓએ તેને
ન હ બોલવા ક ું. પર ુ આંધળો માણસ વધારે ને વધારે ૂમો
પાડવા લાગ્યો. “દાઉદના દ કરા, કૃપા કર ને મને મદદ કર!”

49 ઈ ુ ઊભો ર ો અને ક ું, “તે માણસને અહ આવવા
કહો.”
તેથી તેઓએ આંધળા માણસને બોલા ો. તેઓએ ક ું,

“ હમ્મત રાખ! ઊભો થા! ઈ ુ તને બોલાવે છે.” 50 આંધળો



માક 10:51 xliv માક 11:8

માણસ ઝડપથી ઊભો થયો. તેણે તેનો ડગલો ત્યાં ૂ ો અને
ઈ ુ તરફ ગયો.

51 ઈ ુએ માણસને ૂછ ું, “માર પાસે ું ું કરવાની ઈચ્છા
રાખે છે?”
આંધળો માણસ બોલ્યો, “ઉપદેશક, માર ઈચ્છા ફર દેખતા

થવાની છે.”
52 ઈ ુએ ક ું, “જા, ું તારા વ ાસને કારણે સાજો થઈ

ગયો છે.” પછ તે માણસ ફર થી દેખતો થયો. તે રસ્તામાં ઈ ુને
અ ુસય .

11
ઈ ુનો રાજાની જમે યરૂશાલેમમાં પ્રવેશ
(માથ્થી 21:1-11; ૂક 19:28-40; યોહાન 12:12-19)

1 ઈ ુ અને તેના શષ્યો યરૂશાલેમની નજીક આવતા હતા.
તેઓ જૈ ુનના પહાડ આગળ બેથફગે તથા બેથ નયાના શહેરો
પાસે આ ા. ત્યાં ઈ ુએ તેના બે શષ્યોને આગળ મોકલ્યા.
2 ઈ ુએ શષ્યોને ક ું, “તમે જે ગામ જુઓ છો તે ગામમાં
જાઓ. ારે તમે પ્રવેશ કરશો ત્યારે, તમે એક ગધેડાના વછેરાને
ત્યાં બાંધેલો જોશો. આ વછેરા પર કોઈએ કદ સવાર કર
નથી, તે વછેરાને છોડ ને તેને અહ માર પાસે લાવ. 3 જો કોઈ

ક્ત તને ૂછે કે ું તે વછેરાને શા માટે લઈ જાય છે, તો તે
ક્તને કહેજ,ે ‘મા લકને આ વછેરાની જરૂર છે. તે જલ્દ થી

તેને પાછો મોકલશ.ે’ ”
4 તે શષ્યો ગામમાં ગયા. તેઓએ એક ઘરના દરવાજા નજીક

શેર માં એક વછેરાને બાંધેલો જોયો. તે શષ્યોએ તે વછેરાને
છોડ્યો. 5 કેટલાક લોકો ત્યાં ઊભા હતા અને તેઓએ આ જો ું,
તે લોકોએ ૂછ ું, “તમે ું કરો છો? તમે તે વછેરાને શા માટે
છોડો છો?” 6 ઈ ુએ શષ્યોને જે જવાબ આપવા કહે ું તે ર તે
શષ્યોએ જવાબ આપ્યો. લોકોએ શષ્યોને વછેરુ લેવા દ ુ.ં
7 શષ્યો ઈ ુ પાસે વછેરો લા ા. શષ્યોએ તેમના ૂગડાં

વછેરા પર ૂ ાં. અને ઈ ુ તેના પર બેઠો. 8 ઘણા લોકોએ તેમનાં
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ડગલા ઈ ુ માટે રસ્તા પર પાથયાર્. બીજા લોકોએ ખેતરમાંથી
ડાળ ઓ કાપી અને રસ્તા પર ડાળ ઓ પાથર . 9 કેટલાક લોકો
ઈ ુની આગળ આગળ ચાલતા હતા. બીજા લોકો તેની પાછળ
ચાલતા હતા. બધા લોકોએ ૂમ પાડ ,

“ ‘તેની સ્ ુ ત કરો!’
‘આવકાર! પ્ર ુના નામે જે એક આવે છે તે દેવનો
આશીવાર્ દત છે!’ ગીતશા 118:25, 26

10 “આપણા પતા દાઉદના રા ને દેવના આશીવાર્દ છે.
તે રા આવે છે!

પરમ ઊંચામાં દેવની સ્ ુ ત કરો!”

11 ઈ ુ યરૂશાલેમમાં દાખલ થયો અને મં દરમાં ગયો. ઈ ુએ
મં દરમાં દરેક વસ્ ુઓ તરક જો ુ.ં પણ સાંજ પડ ગઈ હતી,
તેથી ઈ ુ બાર પ્રે રતો સાથે બેથ નયા ગયો.

નષ્ફળ અંજીર
(માથ્થી 21:18-19)

12 બીજે દવસ,ે જે ું તેઓએ બેથ નયા છો ુ,ં ઈ ુ ૂ ો
થયો હતો. 13 ઈ ુએ દૂર એક અંજીર ું ઝાડ જનેે પાંદડા આ ાં
હતાં તે જો ુ.ં તેથી ઈ ુ તે ઝાડ પાસે ગયો કે કદાચ તેને તે
પરથી કઈ મળે, પણ ઈ ુએ તે ઝાડ પર કોઈ અંજીર જોયા
ન હ. ત્યાં ફક્ત પાંદડાઓ હતા.ં કેમ કે અંજીરોની ઋ ુ ન હતી.
14 તેથી ઈ ુએ તે ઝાડને ક ું, “લોકો તારા પરથી ફર કદ ફળ
ખાશે ન હ.” ઈ ુના શષ્યોએ તેને આ કહેતા સાંભ ુ.ં

ઈ ુ ું મં દરમાં જ ું
(માથ્થી 21:12-17; ૂક 19:45-48; યોહાન 2:13-22)

15 ઈ ુ અને તેના શષ્યો યરૂશાલેમમાં ગયા. તે મં દરમાં
ગયો. ઈ ુએ ત્યાં જે લોકો વસ્ ુઓ વેચતા હતા અને
ખર દતા હતા તેઓને બહાર કાઢવાની શરૂઆત કર . ઈ ુએ
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નાણાવટ ઓની મેજો તથા ક ૂતર વેચનારાઓની પાટલીઓ ઊંઘી
વાળ . 16 ઈ ુએ મં દરમાંથી કોઈ પણ માણસને વસ્ ુઓ લઈ
જવાની પરવાનગી આપવાની ના પાડ . 17 પછ ઈ ુએ લોકોને
ઉપદેશ આપ્યો. તેણે ક ું, “શા ોમાં તે લખે ું છે. ‘મારુ ઘર
બધા લોકો માટે ું પ્રાથર્ના ુ ઘર કહેવાશે.’ પર ુ તમે દેવના ઘરને
‘ચોરોને છુપાવા માટેની જગ્યામાં ફેરવો છો.’ ”

18 ુ યાજકો અને શા ીઓએ આ બાબતો સાંભળ .
તેઓ ઈ ુને માર નાખવાનો રસ્તો શોધવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા.
તેઓ ઈ ુથી ડરતા હતા. કારણ કે બધા લોકો તેના ઉપદેશથી
અચરજ પામતા હતા. 19 તે રાત્ર,ે ઈ ુ અને તેના શષ્યોએ તે
શહેર છો ું.

ઈ ુ વ ાસ ું સામથ્યૅ બતાવે છે
(માથ્થી 21:20-22)

20 બીજી સવારે ઈ ુ તેના શષ્યો સાથે ચાલતો હતો. તેઓએ
અંજીર ું ઝાડ જો ુ.ં ઈ ુ આગલા દવસે જે વષે બોલ્યો હતો.
એ અંજીર ું ૃક્ષ તેના ૂળ સાથે ૂકાઇ ગયે ું જો ું. 21 પતરે
ૃક્ષ ું સ્મરણ કર ને ઈ ુને ક ું, “ઉપદેશક, જો! ગઈકાલ,ે તે

ક ું કે અંજીર ું ૃક્ષ ૂળમાંથી ૂકાઇ જશે. હવે તેં ૂકુ અને
મરે ું છે!”

22 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “દેવમાં વ ાસ રાખો. 23 હુ તમને
સત્ય કહુ છુ. તમે આ પવર્તને કહ શકો છો, ‘જા, દ રયામાં
પડ.’ અને જો તમને તમારા મનમાં શંકા ના હોય અને વ ાસ
હોય કે તમે જે કહેશો તે બનશે તો દેવ તે તમારા માટે કરશે.
24 તેથી હુ તમને કહુ છુ કે પ્રાથર્નામાં જે સવર્ તમે માગો છો,
તે અમે પામ્યા છ એ, એવો વ ાસ રાખ,ે તો તે તમને મળશ.ે
25 ારે તમે પ્રાથર્ના કરો છો, અને તમે યાદ કરો છો કે તમે



માક 11:26 xlvii માક 11:33

બીજા કોઈ એક ક્ત સાથે કઈક કારણસર ુસ્સે થયા છો.
તો તે ક્તને માફ કરો.” 26 *

યહૂ દ આગેવાનોની ઈ ુના અ ધકારની શંકા
(માથ્થી 21:23-27; ૂક 20:1-8)

27 ઈ ુ અને તેના શષ્યો ફર થી યરૂશાલેમ ગયા. ઈ ુ મં દરમાં
ચાલતો હતો. ુ યાજકો, શા ીઓ અને વડ લ યહૂ દ
આગેવાનો ઈ ુ પાસે આ ા. 28 તેઓએ ઈ ુને ક ું, “અમને
કહે! તને આવા કામો કરવાની કઈ સ ા છે? તને આ સ ા
કોણે આપી?”

29 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હુ તમને એક પ્ર ૂછ શ. તમે
મારા પ્ર નો જવાબ આપો. પછ હુ તમને કોની સ ાથી આ
કામો કરુ છુ તે કહ શ. 30 મને કહો: ારે યોહાન લોકોને
બા પ્તસ્મા આપતો હતો, ત્યારે તે (સ ા) દેવ પાસેથી આવી કે
માણસો પાસેથી? મને ઉ ર આપો!”

31 આ યહૂ દ નેતાઓએ ઈ ુના પ્ર વષે વાતો કર . તેઓએ
એકબીજાને ક ું, “જો આપણે ઉ ર આપીએ. યોહાન ું
બા પ્તસ્મા દેવ પાસેથી, તો પછ ઈ ુ કહેશે, ‘તો પછ યોહાનમાં
શા માટે વ ાસ કરતા નહોતા?’ 32 પણ જો આપણે કહ એ,
‘યોહાન ું બા પ્તસ્મા માણસ પાસે ું હ ુ.ં’ તો લોકો આપણા
પર ુસ્સે થશે.” (આ આગેવાનો લોકોથી બીતા હતા. બધાજ
લોકોને વ ાસ હતો કે યોહાન એક પ્રબોધક હતો.)

33 તેથી આગેવાનોએ ઈ ુને ઉ ર આપ્યો, “અમે ઉ ર જાણતા
નથી.”
ઈ ુએ ક ું, “તો પછ હુ તમને કહ શ ન હ કે આ કામો હુ

કઈ સ ાથી કરુ છુ.”

* 11:26: કેટલીક પ્રાચીન ગ્રીક નકલોમાં કલમ 26 જોડ છે: “પણ જો તમે
બીજાઓને માફ ન હ કરો, તો તમારો પતા જે આકાશમાં છે તે પણ તમારા અપરાધ
તમને માફ કરશે ન હ.”
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12
દેવ તેના ુત્રને મોકલે છે
(માથ્થી 21:33-46; ૂક 20:9-19)

1 ઈ ુ લોકોને ઉપદેશ આપવા માટે વાતાર્ઓનો ઉપયોગ કરતો.
“એક માણસે એક ખેતરમાં દ્રાક્ષાવાડ રોપી અને તે માણસે
ખેતરની આજુબાજુ દવાલ બનાવી. અને એક ખાડો ખોદ
દ્રાક્ષાકુડ બના ો. પછ તે માણસે ુરજ બાંધ્યો. તે માણસે
કેટલાક ખેડૂતોને ખેતર ઇજારે આપ્ ુ.ં પછ તે માણસ પ્રવાસ માટે
વદાય થયો.
2 “થોડા વખત પછ , દ્રાક્ષ ૂંટવાનો સમય આ ો. તેથી તે

માણસે તેનો દ્રાક્ષનો ભાગ લેવા માટે એક નોકરને ખેડૂત પાસે
મોકલ્યો. 3 પર ુ તે ખેડૂતોએ નોકરને ખાલી હાથે કાઢ ૂ ો.
4 પછ તે માણસે બીજા એક નોકરને ખેડૂતો પાસે મોકલ્યો. તે
ખેડૂતોએ તે ું માં ુ ફોડ ના ું. તેઓએ તેને માટે કોઈ માન
બતા ું ન હ. 5 તેથી તે માણસે બીજા એક નોકરને મોકલ્યો.
તે ખેડૂતોએ આ નોકરને માર ના ો. તે માણસે ઘણા બીજા
નોકરોને ખેડૂત પાસે મોકલ્યો. તે ખેડૂતોએ કેટલાક ખેડૂતોને માયાર્
અને બીજાઓને માર ના ા.

6 “તે માણસ પાસે ખેડૂતોની પાસે મોકલવા એક ક્ત જ
રહ . આ ક્ત તે માણસનો ુત્ર હતો. તે માણસ તેના દ કરાને
ચાહતો હતો. પર ુ તે માણસે ુત્રને ખેડૂતો પાસે મોકલવાનો
નણર્ય કય . ુત્ર એ છેલ્લી ક્ત હતી જનેે તે મોકલી શકે તે
માણસે ક ું, ‘તે ખેડૂતો મારા ુત્રને માન આપશે.’

7 “પણ ખેડૂતોએ એકબીજાને ક ું, ‘આ ધણીનો ુત્ર છે. જો
આપણે તેને માર નાખી ુ.ં તો પછ તે ું ખેતર આપણું થશ.ે’
8 તેથી તે ખેડૂતોએ તે ુત્રને માર ના ો. અને તેને ખેતરની
બહાર ફેંક દ ધો.
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9 “તેથી જે ખેતરનો ધણી હતો તે ું કરશે? તે ખેતરમાં જશે
અને પેલા ખેડૂતોને માર નાખશે. પછ તે બીજા ખેડૂતોને તે ખેતર
આપશે. 10 ખરેખર તમે આ શા વાંચ્યો છે:

‘જે પથ્થરનો બાંધકામ કરનારાઓએ અસ્વીકાર કય . તે ૂણાના
માથાળાનો (પથ્થર) થયો.

11 પ્ર ુ આ બ ુ ક ુર્ છે, અને તે આપણા માટે અદ ુત છે.’ ”
ગીતશા 118:22-23

12 આ યહૂ દ આગેવાનોએ આ વાતાર્ સાંભળ જે ઈ ુએ કહ .
તેઓએ જાણ્ ું કે આ વાતાર્ તેઓના વષે હતી. તેથી તેઓ ઈ ુને
પકડવાની ુ ક્ત શોધવા ઈચ્છતા હતા. પર ુ તેઓ લોકોથી બીતા
હતા. તેથી તે યહૂ દ આગેવાનો ઈ ુને છોડ ને ચાલ્યા ગયા.

યહૂ દ આગેવાનોનો ઈ ુને ફસાવવાનો પ્રયત્ન
(માથ્થી 22:15-22; ૂક 20:20-26)

13 પાછળથી, યહૂ દ આગેવાનોએ કેટલાક ફરોશીઓને અને
હેરોદ ઓના નામે જાણીતા સ ુહમાંથી કેટલાક માણસોએ ઈ ુ
પાસે મોકલ્યા. તેઓ ઈ ુને કઈક ખોટુ કહેતા પકડવા ઈચ્છતા
હતા. 14 ફરોશીઓ અને હેરોદ ઓ ઈ ુ પાસે ગયા અને ક ું,
“ઉપદેશક, અમે જાણીએ છ એ કે ું એક પ્રમા ણક માણસ છે.
ું તારા વષે બીજા લોકો જે વચારે છે તેની જરા પણ દરકાર

કર શ ન હ. બધા માણસો તાર પાસે સરખા છે. અને ું દેવના
માગર્ વષે સાચો ઉપદેશ આપે છે. તો અમને કહે: કૈસરને કર
આપવો ઉ ચત છે? હા કે ના? આપણે કર આપવો જોઈએ કે
આપણે કર ન આપવો જોઈએ?”

15 પણ ઈ ુએ જાણ્ ું કે આ માણસો ખરેખર તેને પર ક્ષણનો
પ્રયત્ન કરતા હતા. ઈ ુએ ક ું, “તમે શા માટે મને કઈક ખોટુ
કહેતા પકડવાનો પ્રયત્ન કરો છો? મને એક ચાંદ નો સ ો લાવી
આપો. મને તે જોવા દો.” 16 તેઓએ ઈ ુને એક સ ો આપ્યો
અને ઈ ુએ ૂછ ું, “ સ ા પર કો ું ચત્ર છે? અને તેના પર
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કો ું નામ લખે ું છે?” તેઓએ જવાબ આપ્યો, “તે કૈસર ું ચત્ર
છે અને કૈસર ું નામ છે.”

17 પછ ઈ ુએ તેઓને ક ું, “કૈસરની જે વસ્ ુઓ છે તે કૈસરને
આપો. અને દેવની જે વસ્ ુઓ છે તે દેવને આપો.” ઈ ુએ જે
ક ું તેથી તે માણસો નવાઇ પામ્યા.

કેટલાક સદૂક ઓનો ઈ ુને ફસાવવાનો પ્રયત્ન
(માથ્થી 22:23-33; ૂક 20:27-40)

18 પછ કેટલાક સદૂક ઓ ઈ ુ પાસે આ ા. (સદૂક ઓ માને
છે કે કોઈ ક્ત ૂએલામાંથી ઊઠ શકે ન હ.) સદૂક ઓએ
ઈ ુને એક પ્ર ૂછયો. 19 તેઓએ ક ું, “ઉપદેશક, ૂસાએ
લ ું છે કે જો કોઈ પ ર ણત માણસ ૃત્ ુ પામે અને તેને બાળકો
ન હોય, તો પછ તેના ભાઈએ તે ીને પરણ ું જોઈએ. પછ
તેઓને તેના ૃત ભાઈ માટે બાળકો થશે. 20 ત્યાં સાત ભાઈઓ
હતા. પહેલો ભાઈ પરણ્યો પણ મર ગયો. તેને બાળકો ન હતા.
21 તેથી બીજો ભાઈ તે ીને પરણ્યો. પણ તે પણ ૃત્ય પામ્યો
અને તેને બાળકો ન હતા. એ જ બાબત ત્રીજા ભાઈ સાથે
બની. 22 બધા સાત ભાઈઓ તે ીને પરણ્યા અને ૃત્ ુ પામ્યા.
ભાઈઓમાંના કોઈનાથી તે ીને બાળકો ન થયા અને છેલ્લે તે

ી પણ મર ગઈ. 23 પણ બધા સાત ભાઈઓ તેને પરણ્યા
હતા તેથી ૃત્ ુ પછ ારે ુનરુત્થાનનો સમય થશે ત્યારે, આ

ી કોની પત્ની થશે?”
24 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “તમે આ ૂલ શા માટે કર ? શા
ું કહે છે તે તમે નથી જાણતા કારણ કે તમે દેવના સામર્થ્ય વષે

નથી જાણતા. 25 ારે લોકો ૂએલામાંથી ઊઠશે ત્યારે ત્યાં
એકબીજા સાથે લ કરશે ન હ. તેઓ આકાશમાંના દૂતો જવેા
હશ.ે 26 ખરેખર ૃત્ ુ પામેલા લોકો પાછા ઊઠે છે તે વષે દેવે
ું ક ું છે તે તમે વાચ્ ું છે. ાં ૂસાએ ુસ્તકમાં સળગતી

ઝાડ વષે લ ું છે. તે કહે છે કે દેવે ૂસાને આ ક ું છે, ‘હુ
ઇબ્રા હમનો, ઇસહાકનો અને યાકૂબનો દેવ છુ.’ 27 જો દેવે ક ું
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તે તેઓનો દેવ છે, તો પછ તે માણસો ખરેખર મરેલા નથી. તે
ફક્ત જીવતા લોકોનો દેવ છે, તમે સદૂક ઓ ખોટા છો!”

કઈ આજ્ઞા સૌથી મહત્વની?
(માથ્થી 22:34-40; ૂક 10:25-28)

28 શા ીઓમાંનો એક ઈ ુ પાસે આ ો. તેણે ઈ ુને સદૂક ઓ
અને ફરોશીઓ સાથે દલીલો કરતા સાંભ ો. તેણે જો ું કે ઈ ુએ
તેમના પ્ર ોના સારા ઉ ર આપ્યા. તેથી તેણે ઈ ુને ૂછ ું, “કઈ
આજ્ઞઓ સૌથી મહત્વની છે?”

29 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “સૌથી વધારે મહત્વની આજ્ઞાઆ છે:
‘ઈ ાએલના લોકો, ધ્યાનથી સાંભળો! પ્ર ુ આપણો દેવ છે તે
ફક્ત પ્ર ુ છે. 30 તારે પ્ર ુ તારા દેવને પ્રેમ કરવો જોઈએ. તારે
તેને તારા ૂરા હ્રદયથી, ને તારા ૂરા જીવથી, ને તારા ૂરા મનથી,
ને તારા ૂરા સામથ્યર્થી પ્રેમ કરવો જોઈએ.’ 31 બીજી સૌથી
મહત્વની આજ્ઞા આ છે: ‘ ું તાર જાતને પ્રેમ કરે છે તે જ ર તે
તારે તારા પડોશી પર પ્રેમ કરવો જોઈએ.’ આ બે આજ્ઞાઓ
સૌથી અગત્યની છે.”

32 તે માણસે ઉ ર આપ્યો. “તે એક સારો ઉ ર હતો.
ઉપદેશક, ારે તેં આ બાબતો કહ ું સાચો હતો. દેવ જ
ફક્ત પ્ર ુ છે, અને બીજો કોઈ દેવ નથી. 33 અને ક્તએ દેવને
ૂરા હૃદયથી, ૂરા મનથી, ૂરા સામથ્યર્થી પ્રી ત કરવી જોઈએ.

અને ક્ત તેની જાતને પ્રેમ કરે છે તે જ ર તે પડોશીને પ્રેમ
કરવો જોઈએ. આ આજ્ઞાઓ, દેવને અ પત બઘા જ પ્રાણીઆ
અને બ લદાનોથી વધારે મહત્વની છે.”

34 ઈ ુએ જો ું કે માણસે તેને ડહાપણથી ઉ ર આપ્યો. તેથી
ઈ ુએ માણસને ક ું, “ ું દેવના રા ની નજીક છે.” અને તે
પછ કોઈએ ઈ ુને વધારે પ્ર ો ૂછવાની હમ્મત ન કર .

મસીહ-દા વદનો પણ પ્ર ુ
(માથ્થી 22:41-46; ૂક 20:41-44)
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35 ઈ ુ મં દરમાં ઉપદેશ આપતો હતો. ઈ ુએ ૂછ ું, “શા
માટે શા ીઓ કહે છે કે ખ્રસ્ત એ દાઉદનો દ કરો છે? 36 પ વત્ર
આત્માની મદદથી, દાઉદ તેની જાતે કહે છે:

‘પ્ર ુએ (દેવ) મારા પ્ર ુને ( ખ્રસ્તન)ે ક ું:
માર પાસે જમણી બાજુએ બેસ,

અને હુ તારા દશુ્મનોને તારા અંકુશમાં ૂક શ.’ ગીતશા
110:1

37 દાઉદ તેની જાતે ખ્રસ્તને ‘પ્ર ુ’ કહે છે. તેથી ખ્રસ્ત કેવી
ર તે દાઉદનો દ કરો હોઇ શકે?” ઘણા લોકોએ ઈ ુને સાંભ ો
અને તેઓ ઘણા ુશ થયા હતા.

ધા મકતાના ઢોંગ
(માથ્થી 23:1-36; ૂક 20:45-47)

38 ઈ ુએ ઉપદેશ આપવા ું ચા ુ રા ુ.ં ઈ ુએ ક ું,
“શા ીઓથી સાવધાન રહો. તેઓને કપડાં પહેર ને આજુબાજુ
ફરવા ું જે મહત્વ ું દેખાય, તે ગમે છે. અને લોકો બજારના

ળોએ તેમને માન આપે તે તેઓને ગમે છે. 39 તેઓને
સભા ાનોમાં સૌથી મહત્વની બેઠકો પ્રાપ્ત થાય, તે ગમે છે.
અને મજબાનીઓમાં પણ તેઓને સૌથી મહત્વની બેઠકો મળે તે
ગમે છે. 40 તેઓ વધવાઓનાં સાધન અને તેમના ઘરો પડાવી
લે છે. પછ તેઓ તેમની જાતે સારા દેખાવાનો પ્રયત્નો લાંબી
પ્રાથર્નાઓ કર ને કરે છે. દેવ તેઓને ઘણી બધી શક્ષા કરશે.”

વધવા આપવાનો અથર્ બતાવે છે
( ૂક 21:1-4)

41 ઈ ુ મં દરમાં દાનપેટ નજીક બેઠો, ાં લોકો તેઓની ભેટો
ૂકતા. લોકો પેટ માં પૈસા આપતા. 42 પછ એક ગર બ વધવા

આવી અને તેણે બે ઘણા નાના તાંબાના સ ા આપ્યા. આ
સ ાઓની કમત એક દમડ પણ ન હતી.
43 ઈ ુએ તેના શષ્યોને બોલા ા. ઈ ુએ ક ું, “હુ તમને

સા ું કહુ છુ. આ ગર બ વધવાએ ફક્ત બે નાના સ ા આપ્યા.
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પણ તેણે ખરેખર બધા ધનવાન માણસો કરતા વધારે આપ્ ું છે.
44 આ લોકો પાસે ુષ્કળ છે. તેઓએ તો ફક્ત તેમને જનેી
જરુર નથી તે જ આપ્ ુ.ં પણ તેણે તો તેના જીવન જીવવા માટે
જરુર હ ું તે બ ુજ નાણું આપ્ ુ.ં”

13
મં દર ું વનાશાત્મક ભા વ
(માથ્થી 24:1-44; ૂક 21:5-33)

1 ઈ ુ મં દરમાંથી વદાય લેતો હતો તેના શષ્યોમાંના એકે ક ું,
“જો, ઉપદેશક! આ મં દરમાં ઘણા આકષર્ક મકાનો અને ઘણા
મોટા પથ્થરો છે.”

2 ઈ ુએ ક ું, “તમે આ મોટાં બાંધકામો જુઓ છો? આ
બધાં બાંધકામોનો વનાશ થશ.ે દરેક પથ્થર જમીન પર ફેંકવામાં
આવશ.ે એક પણ પથ્થર ત્યાં રહેવા દેવામાં આવશે ન હ.”

3 પાછળથી, ઈ ુ જૈ ૂનના પહાડ પર એક જગ્યાએ બેઠો હતો.
તે પતર, યાકૂબ, યોહાન તથા આં ન્દ્રયા સાથે એકલો હતો. તેઓ
બધા મં દરને જોઈ શ ા. પેલા શષ્યોએ ઈ ુને ૂછ ું. 4 “અમને
કહે, આ ારે બનશે? અને આ સમય બનવા માટેનો છે તે
બાબતે અમને કઈ નશાની બતાવશ?ે”

5 ઈ ુએ શષ્યોને ક ું, “સાવધાન રહો! કોઈ ક્ત તમને ૂખર્
ન બનાવે. 6 ઘણા લોકો આવશે અને મારા નામનો ઉપયોગ કરશે.
તેઓ કહેશે, ‘હુ એ છુ’ અને તેઓ ઘણા લોકોને છેતરશે. 7 તમે
ુદ્ધો વષે સાંભળશો અને ુદ્ધોની અફવાઓ વષે સાંભળશો.

પણ ગભરાશો ન હ. આ વસ્ ુઓ તેનો અંત થતા પહેલા થશ.ે
8 રા ો બીજા રા ો સામે લડશે. એવો સમય આવશે ારે
લોકોને માટે ખાવા ું પણ ન હ હોય. અને ત્યાં જુદા જુદા ળોએ
ધરતીકપ થશ.ે મહા દ:ુખનો આ તો આરભ છે. બાળક જન્મતા
પહેલા થતી પીડાઓ જવેી આ વસ્ ુઓ છે.

9 “પોતા વષે સાવધાન રહે ું જોઈએ. લોકો તમને પકડશે
અને તમને ન્યાય માટે લઈ જશે. તેઓ તમને તેમના સભા ાનમાં
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મારશ.ે તમને રા પાલ અને રાજાઓ સામે ઊભા રાખવામાં
આવશ.ે તમે તેઓને મારા વષે કહેશો. આ તમારા જીવનમાં
બનશે કારણ કે તમે મને અ ુસરો છો. 10 આ વસ્ ુઓ બને તે
પહેલા બધા લોકોને ુવાતાર્ પહોંચવી જોઈએ. 11 તમને પકડવામાં
આવશે અને ન્યાય થશે. પર ુ તમારે ું કહે ું જોઈએ તેની ચતા
અગાઉથી ના કરશો. તે સમયે દેવ તમને જે આપે તે કહેશો. તે
વખતે ખરેખર તમે બોલશો ન હ પણ તે પ વત્ર આત્મા બોલનાર
છે.

12 “ભાઈઓ પોતાના ભાઈઓની વરૂદ્ધ થશે અને તેઓને માર
નાખવા સોંપશ.ે પતા પોતાના બાળકોની વરૂદ્ધ થશે અને તેઓને
માર નાખવા સોંપશ.ે બાળકો તેમના માતા પતાની વરૂદ્ધ થશે
અને તેમના માબાપને માર નંખાવવાના રસ્તા શોધશ.ે 13 બધા
લોકો તમને ધ ારશે. કારણ કે તમે મને અ ુસરો છો. પણ જે

ક્ત અંત ુધી ટકશે તે ું તારણ થશે.
14 “જનેાં કારણે વનાશ થશે એવી ભયંકર વસ્ ુ તમે જોશો.
ાં તેને ન હો ું જોઈએ, તે જગ્યાએ તે ઊભી રહેલી હશે.”

(જે આ વાંચે છે તેમણે સમજ ુ.ં) “તે સમયે, યહૂ દયામાંથી
લોકોએ પહાડો તરફ નાસી જ ું જોઈએ. 15 કોઈ પણ વસ્ ુ માટે
રોકાયા વના સમય બગાડ્યા વના લોકોએ ભાગી જ ું જોઈએ.
જો કોઈ ક્ત તેના ઘરના છાપરા ઉપર હોય તો તેણે તેના
ઘરમાંથી કઈ પણ લેવા સારુ નીચે જ ું જોઈએ ન હ. 16 જો
કોઈ ક્ત ખેતરમાં હોય તો તેણે તેનો ડગલો લેવા પાછા જ ું
ન જોઈએ.

17 “તે સમયે ીઓ જે ગભર્વતી છે અથવા જનેે ધાવણાં
બાળકો છે, તેઓ માટે ઘણું ખરાબ હશ.ે 18 અને (તમારુ નાસ )ુ
શયાળામાં ન થાય તે માટે પ્રાથર્ના કરો. 19 શા માટે? કારણ કે
તે દવસો દરમ્યાન ઘણી ુશ્કેલીઓ હશ.ે શરૂઆતમાં દેવે ારે
આ જગત બના ું ત્યારે જે કઈ બન્ ું હ ું તેના કરતા વધારે
ુશ્કેલીઓ ઊભી થશે અને આવી ુશ્કેલીઓ ફર થી રેય બનશે

ન હ. 20 તે ભયંકર સમયને ટૂકો કરવાનો નણર્ય દેવે કય છે.
જો તે સમયને ટૂકો કરવામાં ન આ ો હોત તો પછ કોઈ ક્ત



માક 13:21 lv માક 13:30

જીવતી રહ શક ના હોત. પણ દેવે તેણે પસંદ કરેલા તેના ખાસ
લોકોને માટે તે સમય ટૂકો કય છો.

21 “તે સમયે કેટલીક ક્તઓ તમને કહેશે, ‘જુઓ, અહ
ખ્રસ્ત છે!’ અથવા બીજી એક ક્ત કહેશ,ે ‘તે ત્યાં છે!’
પણ તેમ ું માનશો ન હ. 22 જૂઠા ખ્રસ્તો અને જૂઠા પ્રબોધકો
આવશે અને મહાન કામો અને અદ ૂત ચમત્કારો કરશે. તેઓ
આ કામો દેવે પસંદ કરેલા લોકો આગળ કરશે, જો શ હશે
તો તેઓ આ કામો કર ને તેના લોકોને છેતરવાનો પ્રયત્ન કરશે.
23 તેથી સાવધાન રહો, હવે મેં તમને આ બ ું બનતા પહેલા તે
વષે ચેતવણી આપી છે.”
24 “તે દવસો દરમ્યાન આ વપ ઓ પછ ,

‘ ૂયર્ અંધકારરૂપ થઈ જશ,ે
અને ચંદ્ર તેનો પ્રકાશ આપશે ન હ.

25 આકાશના તારાઓ ખરવા લાગશ,ે
અને આકાશના પરાક્રમો હલાવાશે.’ યશાયા 13:10; 34:4

26 “પછ લોકો માણસના ુત્રને ઘણાં પરાક્રમ તથા મ હમા
સ હત વાદળામાં આવતો જોશે. 27 માણસનો ુત્ર ૃથ્વીની
ચારેબાજુ તેના દૂતોને મોકલશ.ે દૂતો ૃથ્વી પરના દરેક ભાગોમાંથી
તેના પસંદ કરેવા લોકોને ભેગા કરશે.”

28 “અંજીર ું ૃક્ષ આપણને એક બોધપાઠ શીખવે છે. ારે
અંજીર ના ૃક્ષની ડાળ ઓ લીલી અને નરમ બને છે અને નવા
પાંદડાં ઊગવાની શરુઆત થાય છે ત્યારે તમે જાણો છો કે ઉનાળો
નજીક છે. 29 આ વસ્ ુઓ સાથે એ ું જ છે જે મેં તમને ક ું તે
બનશે જ. ારે તમે આ બ ું બન ું જોશો, ત્યારે તમે જાણશો
કે તે સમય* નજીક છે. 30 હુ તમને સત્ય કહુ. ારે આ
સમયના લોકો જીવતા હશે ત્યારે જ આ બધી વસ્ ુઓ બનશ.ે

* 13:29: સમય યજારે કઈક મહત્વ ું સમયમાં બનવા ું છે તેના વષે ઈ ુ કહે છે.
જૂઓ ૂક. 21:31, ાં ઈ ુએ ક ું છે કે દેવ ું રા આવવાનો આ સમય છે.
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31 આખી ૃથ્વી અને આકાશનો વનાશ થશે. પણ જે વાતો મેં
કહ છે તે કદા પ નાશ પામશે ન હ.”

32 “કોઈ ક્ત જાણતી નથી કે કયા દવસે કયા સમયે તે
થશે. તે ુત્ર અને આકાશના દૂતો પણ તે જાણતા નથી. ફક્ત
પતા જ જાણે છે. 33 સાવધાન રહો! હમેશા તૈયાર રહો! તમને
ખબર નથી તે સમય ારે આવશે.

34 “એક માણસ તે ું ઘર છોડ ને પ્રવાસમાં જાય છે તેના જે ું
આ છે. તે માણસ તેના ઘરની સંભાળ લેવા ું તેના સેવકોને સોંપે
છે. તે દરેક સેવકને દરવાજાની ચોક કરવા ું કામ સોંપે છે. તે
માણસ આ સેવકને હમેશા તૈયાર રહેવા ું કહે છે. હમણા હુ
તમને કહુ છુ તે એ જ છે. 35 તેથી તમારે હમેશા તૈયાર રહે ું
જોઈએ, તમે જાણતા નથી, ઘરનો ધણી સાંજ,ે મધરાતે કે વહેલી
સવારે કે ારે ૂયર્ ઊગે છે ત્યારે કદાચ આવ.ે 36 રખેને તે
ધણી એકાએક પાછો ઝડપથી પણ આવે. જો તમે હમેશા તૈયાર
રહો તો પછ તે તમને ઊંઘતા જોશે ન હ. 37 હુ તમને આ કહુ
છુ, અને હુ આ પ્રત્યેક ક્તને કહુ છુ: ‘તૈયાર રહો!’ ”

14
ઈ ુને માર નાખવા ું યહૂ દ આગેવાનો ું કાવતરુ
(માથ્થી 26:1-5; ૂક 22:1-2; યોહાન 11:45-53)

1 પાસ્ખા અને બેખમીર રોટલીના પવર્ના* ફક્ત બે દવસ
પહેલાનો વખત હતો, ુ યાજકો અને શા ીઓ ઈ ુને પકડવા
માટે કઈક જૂઠાણાંનો ઉપયોગ કરવાનો રસ્તો શોધવાનો પ્રયત્ન
કરતાં હતા. પછ તેઓ તેને માર શકે. 2 તેઓએ ક ું, “પણ
અમે પવર્ દરમ્યાન ઈ ુને પકડ શક એ ન હ. અમે ઈચ્છતા નથી
કે લોકો ુસ્સે થાય અને હુલ્લડ ું કારણ બન.ે”

* 14:1: બેખમીર રોટલીના પવર્ મહત્વ ું યહૂ દ પ વત્ર અઠવા ડ ું જૂના કરારનાં
સમયમાં પાસ્ખા પદ્ધ શરૂ થતો દવસ, પણ આ સમય દરમ્યાન બે પવ એક બન્યા
છે.
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એક ી ું કઈક વ શ કાયર્
(માથ્થી 26:6-13; યોહાન 12:1-8)

3 ઈ ુ બેથ નયામાં હતો. તે સમોન કો ઢયાના ઘરમાં ખાતો
હતો. ારે ઈ ુ ત્યાં હતો, ત્યારે એક ી તેની પાસે આવી.
તે ી પાસે ક મતી અ રથી ભરેલી આરસપાનની શીશી હતી.
આ અ ર ુદ્ધ જટામાંસીમાંથી બનાવે ું હ ુ.ં તે ીએ તે શીશી
ભાંગી નાખી અને ઈ ુના માથા પર તે અ ર રે ું.

4 ત્યા કેટલાએક શષ્યોએ આ જો ું. તેઓ નારાજ થયા અને
એકબીજાને ફ રયાદ કરવા લાગ્યા. તેઓએ ક ું, “તે અ રનો
બગાડ શા માટે કરવો જોઈએ? 5 તે અ ર ું ૂલ્ય આખા વષર્ની
કમાણી જટે ું છે. તે વેચી શકા ું હોત અને પૈસા ગર બ લોકોને
આપી શ ા હોત.” અને તેઓએ તે ીની કડક ટ કા કર .

6 ઈ ુએ ક ું, “તે ીની ચતા ના કરો. તમે શા માટે તેને
સતાવો છો? તેણે મારા માટે ઘણું સારુ કામ ક ુર્ છે. 7 તમાર
સાથે સદાય ગર બ લોકો હશ,ે તમે ઈચ્છો તે સમયે તેમને મદદ
કર શકો છે. પણ હુ હમેશા તમાર સાથે નથી. 8 આ ીએ
ફક્ત તે કામ ક ુર્. જે મારે માટે તેનાથી થઈ શકે, તેણે અ ર મારા
શર ર પર રે ું. મારા મરતાં પહેલા મારા દફન માટે અગાઉથી
તેણે આ ક ુર્. 9 હુ તમને સત્ય કહુ છુ. ુવાતાર્ આખી દુ નયામાં
લોકોને જણાવવામાં આવશે. અને દરેક જગ્યાએ ાં ુવાતાર્
જણાવશ,ે ત્યાં આ ીએ જે ક ુર્ તેની વાત પણ કહેવાશે. તેણે
જે ક ુ છે તેની વાતો થશે અને લોકો તેને યાદ કરશે.”

ઈ ુના દશુ્મનોને મદદ કરવા યહૂદા સંમત
(માથ્થી 26:14-16; ૂક 22:3-6)

10 પછ બાર પ્રે રતોમાંનો એક ુ યાજકોને કહેવા માટે
ગયો. આ યહૂદા ઈશ્ક રયોત નામનો શષ્ય હતો, તે તેઓને ઈ ુને
સોંપવા ઈચ્છતો હતો. 11 ુ યાજકો આ વષે જાણી ઘણા
પ્રસ હતા. તેઓએ યહૂદાને આ કરવા માટે પૈસા આપવા ું
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વચન આપ્ ુ.ં તેથી યહૂદા ઈ ુને સોંપવાની ઉ મ સમયની રાહ
જોતો હતો.

પાસ્ખાપવર્
(માથ્થી 26:17-25; ૂક 22:7-14, 21-23; યોહાન 13:21-

30)
12 હવે તે બેખમીર રોટલીના પવર્નો પ્રથમ દવસ હતો. આ

સમયે યહૂ દઓ હમેશા પાસ્ખાપવર્માં ઘેટાંઓના બ લદાન કરતા.
ઈ ુના શષ્યો તેની પાસે આ ા. તેઓએ ક ું, “અમે જઈ ું
અને પાસ્ખા ભોજન જમવા તારે માટે દરેક વસ્ ુઓ તૈયાર કર ું.
ભોજન માટે ાં જઈએ એ વષે તાર ઈચ્છા શી છે?”

13 ઈ ુએ તેના શષ્યોમાંથી બે જણાને મોકલ્યા. ઈ ુએ તેઓને
ક ું, “શહેરમાં જાઓ, તમે એક માણસને પાણીની ગાગર લઈને
જતા જોશો. તે માણસ તમાર પાસે આવશે. તે માણસની
પાછળ જાઓ. 14 તે માણસ એક ઘરમાં જશે. તે ક્ત જે
ઘરનો ધણી છે તેને કહો, ‘ઉપદેશક ૂછે છે કે તમે અમને તે
ઓરડો બતાવો કે ાં તે અને તેના શષ્યો પાસ્ખા ભોજન ખાઈ
શકે.’ 15 મા લક તમને મોટ ઉપલી મેડ બતાવશે. આ મેડ
તમારા માટે તૈયાર છે. આપણાં માટે ત્યાં ભોજન તૈયાર કરો.”

16 તેથી શષ્યો વદાય થયા ને તે શહેરમાં ગયા. ઈ ુએ કહેલી
દરેક બાબત એ પ્રમાણે બની. તેથી શષ્યોએ પાસ્ખા ભોજન
તૈયાર ક .ુ

17 સાંજ,ે ઈ ુ બાર પ્રે રતો સાથે તે ઘરમાં ગયો. 18 ારે
તેઓ બધા ખાતા હતા ત્યારે ઈ ુએ ક ું, “હુ તમને સત્ય કહુ
છુ. તમારા બારમાંનો એક માર વરૂદ્ધ થશે, તમારામાંનો એક
હમણા માર સાથે ખાય છે.”

19 શષ્યો આ સાંભળ ને ઘણા દલગીર થયા. દરેક શષ્યે
ઈ ુને ખાતર આપી, “ખરેખર તાર વરૂદ્ધ થનાર તે હુ નથી!”

20 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “તે માણસ જે માર વરૂદ્ધ છે તે
તમારા બારમાંનો એક છે. જે રોટલી માર સાથે એક જ વાટકામાં
બોળે છે તે જ તે છે. 21 માણસનો ુત્ર જશે અને ૃત્ ુ પામશ.ે
તે લખાણો કહે છે, આ બનશે પર ુ જે માણસના ુત્રને માર
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નાખવા માટે સોંપવાનો છે તે ક્ત માટે તે ઘણું ખરાબ હશ.ે
તે ક્ત કદા પ જન્મ્યો ન હોત તો તેને માટે વધારે સારુ થાત.”

પ્ર ુ ભોજન
(માથ્થી 26:26-30; ૂક 22:15-20; 1 ક રથીઓને 11:23-

25)
22 ારે તેઓ ખાતાં હતા, ત્યારે ઈ ુએ રોટલી લીધી. ઈ ુએ

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

23 પછ ઈ ુએ દ્રાક્ષારસનો પ્યાલો લીધો અને તેણે તે માટે
દેવનો આભાર માન્યો અને તે શષ્યોને આપ્યો. બધાજ શષ્યોએ
તે પ્યાલામાંથી પી ું. 24 પછ ઈ ુએ ક ું, “આ દ્રાક્ષારસ મારુ
લોહ છે. મારુ લોહ (મરણ) દેવ તરફથી તેના લોકો સાથે નવા
કરારનો આરભ કરે છે. આ લોહ ઘણા લોકો માટે વહેવડાવવામાં
આ ું છે. 25 હુ તમને સત્ય કહુ છુ, હવે પછ હુ આ દ્રાક્ષારસ
પીનાર નથી. ારે હુ દેવના રા માં તે પીશ ત્યારે તે દ્રાક્ષારસ
નવો હશે.”

26 બધા શષ્યોએ ગીત ગા ું પછ તેઓ જૈ ુનના પવર્ત તરફ
ગયા.

ઈ ુના બધા શષ્યો ું તેને છોડ જ ું
(માથ્થી 26:31-35; ૂક 22:31-34; યોહાન 13:36-38)

27 પછ ઈ ુએ શષ્યોને ક ું, “તમે બધા તમારો વ ાસ
ુમાવશો. શા માં તે લખાયે ું છે:

‘હુ પાળકને માર નાખીશ,
અને ઘેટાંઓ નાસી જશ.ે’ ઝખાયાર્ 13:7

28 પર ુ મારા ૃત્ ુ પછ , ૃત્ ુમાંથી સજીવન થઈને હુ ગાલીલમાં
જઇશ. હુ ત્યાં તમારા જતાં પહેલા હોઈશ.”

29 પતરે ક ું, “બીજા બધા શષ્યો તેમનો વ ાસ કદાચ
ુમાવે પણ હુ મારો વ ાસ કદ ુમાવીશ ન હ.”
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30 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હુ તને સત્ય કહુ છુ. આજે રાત્રે ું
કહ શ કે ું મને ઓળખતો નથી. મરઘો બે વાર બોલે તે પહેલા
ું આ ત્રણ વાર એ ું કહ શ.”
31 પણ પતરે દ્રઢતા ૂવર્ક ખાતર આપી, “હુ કદ ય કહ શ ન હ

કે હુ તને ઓળખતો નથી અને જરૂર હશે તો હુ તાર સાથે ૃત્ ુ
પણ પામીશ!” અને બીજા બધા શષ્યોએ પણ એમ જ ક ું.

ઈ ુ એકલો પ્રાથર્ના કરે છે
(માથ્થી 26:36-46; ૂક 22:39-46)

32 ઈ ુએ અને તેના શષ્યો ગેથશેમાને નામે એક ળે ગયા.
ઈ ુએ તેના શષ્યોને ક ું, “ ારે હુ પ્રાથર્ના કરુ ત્યારે અહ
બેસો.” 33 ઈ ુએ પતર, યાકૂબ અને યોહાનને તેની સાથે આવવા
ક ું પછ ઈ ુની વધારે ુશ્કેલીઓની શરુઆત થઈ અને તે ઘણો
ઉદાસ થયો. 34 ઈ ુએ પતર, યાકૂબ અને યોહાનને ક ું, “મારો
આત્મા દ:ુખથી ભરેલો છે. મારુ હ્રદય દ:ુખથી ભાંગી પડે છે.
અહ રાહ જુઓ અને જાગતા રહો.”

35 ઈ ુ તેઓથી થોડો આગળ ગયો. પછ ઈ ુ ભોંય પર
પડ્યો અને પ્રાથર્ના કર . ઈ ુએ પ્રાથર્ના કર કે, જો શ હોય
તો, આ પીડાની ઘડ મારાથી દૂર થાઓ. 36 ઈ ુએ પ્રાથર્ના કર ,
“અબ્બા પતા! તારાથી બ ું થઈ શકે છે. આ પીડાનો પ્યાલો
મારાથી દૂર કર પણ તાર ઈચ્છા પ્રમાણે કર. હુ ઈચ્છુ તે ન હ.”

37 પછ ઈ ુ તેના શષ્યો પાસે ગયો. તેણે તેઓને ઊંઘતા
જોયા. તેણે પતરને ક ું, “ સમોન, ું શા માટે ઊંઘે છે? ું
માર સાથે એક કલાક જાગતો ના રહ શકે? 38 જાગતા રહો
અને પ્રાથર્ના કરો કે તમને લલચાવવામાં ન આવે. જે સા ું છે તે
કરવા તમારો આત્મા ઈચ્છે છે. પણ તમારુ શર ર નબ ું છે.”

39 ફર થી ઈ ુ ચાલ્યો ગયો અને એ જ શ ોમાં પ્રાથર્ના કર .
40 પછ ઈ ુ શષ્યો પાસે પાછો ગયો. ફર થી ઈ ુએ તેઓને
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ઊંઘતા જોયા. તેઓની આંખો ૂબ થાકેલી હતી. શષ્યોને ખબર
નહોતી કે તેઓએ ઈ ુને ું કહે ું જોઈએ.

41 ત્રીજી વખતની પ્રાથર્ના કયાર્ પછ ઈ ુ તેના શષ્યો પાસે
પાછો ગયો. ઈ ુએ તેઓને ક ું, “તમે હજુ પણ ઊંઘો છો અને
આરામ કરો છો? તે ૂર ું છે! માણસના ુત્રને પાપી લોકોને
આપવા માટેનો સમય આ ો છે. 42 ઊભા થાઓ! આપણે જ ું
જોઈએ. અહ તે માણસ આવે છે જમેને પેલા લોકોને સોંપવાનો
છે.”

ઈ ુ પકડાય છે
(માથ્થી 26:47-56; ૂક 22:47-53; યોહાન 18:3-12)

43 ારે ઈ ુ હજુ બોલતો હતો તે જ પળે યહૂદા ત્યાં
આ ો. યહૂદા એ બાર પ્રે રતોમાંનો એક હતો. યહૂદા સાથે
ઘણા લોકો હતા. આ લોકો ુ યાજકો, શા ીઓ અને વડ લ
યહૂદ આગેવાનોમાંથી મોકલવામાં આ ા હતા. યહૂદા સાથેના
આ લોકો પાસે તલવારો અને સોટા હતા.

44 લોકોને કયો માણસ ઈ ુ હતો તે બતાવવા કઈક કરવા
માટેની યોજના યહૂદાએ કર હતી. યહૂદાએ ક ું, “જે માણસને
હુ ૂમીશ તે ઈ ુ છે. તેને પકડો અને ારે તમે તેને દૂર
દોર જાઓ ત્યારે તેની ચોક કરો.” 45 તેથી યહૂદા ઈ ુ પાસે
ગયો અને ક ું, “રાબ્બી!” પછ યહૂદા ઈ ુને ૂમ્યો. 46 પછ
તે માણસોએ ઈ ુને ઘેય અને તેને પકડ્યો. 47 ઈ ુની નજીક
ઊભેલા શષ્યોમાંના એકે તેની તલવાર તાણી અને ખેંચીને બહાર
કાઢ . આ શષ્યે ુ યાજકના નોકરને માય અને તલવારથી
તેનો કાન કાપી ના ો.

48 પછ ઈ ુએ ક ું, “હુ એક ુનેગાર હોઉં એમ તમે મને
પકડવા તલવારો અને સોટા લઈને આ ા છો ું? 49 પ્ર ત દન
હુ મં દરમાં ઉપદેશ આપતી વખતે તમાર સાથે હતો. તમે મને
ત્યાં પકડ શ ા ન હ પર ુ આ બધી વસ્ ુઓ બની જે શા માં
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ક ા પ્રમાણે જ છે.” 50 પછ ઈ ુના બધા શષ્યો તેને ૂક ને
દૂર નાસી ગયા.

51 ત્યાં ઈ ુની પાછળ એક જુવાન માણસ આવતો હતો.
તેણે ફક્ત શણ ું વ ઓઢે ું હ ુ.ં લોકોએ પણ આ માણસને
પકડ્યો. 52 તેણે ઓઢે ું શણ ું વ છૂટુ થઈ ગ ું અને તે
ઉઘાડા શર રે નાસી ગયો.

યહૂ દ આગેવાનો સમક્ષ ઈ ુ
(માથ્થી 26:57-68; ૂક 22:54-55, 63-71; યોહાન

18:13-14, 19-24)
53 તે લોકો જમેણે ઈ ુને પકડ્યો હતો તેઓ તેને પ્ર ુખ

યાજકને ઘેર લઈ ગયા. બધા આગળ પડતાં યાજકો, વડ લ
યહૂદ આગેવાનો અને શા ીઓ ત્યાં ભેગા થયા હતા. 54 પતર
ઈ ુની પાછળ ગયો. પણ તે ઈ ુની નજીક આ ો ન હ. પતર
ઈ ુની પાછળ પ્ર ુખ યાજકના ઘેર ચોકમાં આ ો. પતર ત્યાં
ચોક દારો સાથે બેઠો હતો. તે અંગારાથી તાપતો હતો.

55 ુ યાજકો અને યહૂ દયોની ન્યાયની સભાએ ઈ ુને માર
નાખી શકાય તે માટે કાંઇક ખોટ સાક્ષી ઈ ુની વરૂદ્ધ શોધવા
પ્રયત્ન કય . પર ુ તે શોધી શ ા ન હ. 56 ઘણા લોકો આ ા
અને ઈ ુ માટે ખોટ સાક્ષી આપી પણ તે બધાએ જુદ જુદ
વાતો કહ . તેઓ એકબીજા સાથે સંમત ન હતા.

57 પછ કેટલાએક લોકો ઊભા થયા અને ઈ ુની વરૂદ્ધ કઈક
ખોટુ પ્રમાણપત્ર આપ્ ુ.ં તેઓએ ક ું, 58 “અમે આ માણસને
(ઈ )ુ એમ કહેતા સાંભ ો છે, ‘હુ આ મં દરનો વનાશ કર શ
જનેે માણસોએ બના ું છે. અને હુ ત્રણ દવસમાં બીજુ એક
મં દર બાંધીશ જે માણસોએ બનાવે ું ન હ હોય.’ ” 59 પણ આ
લોકો જે બાબતો કહેતા હતા તે એકબીજા સાથે મળતી આવતી
ન હતી.

60 પછ પ્ર ુખ યાજક બધા લોકોની આગળ ઊભો થયો અને
ઈ ુને ક ું, “આ લોકો તાર વરૂદ્ધ જે બાબત કહે છે, તાર
ઉપરના આ તહોમતો વષે તાર પાસે કઈક કહેવા ું છે? ું આ
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લોકો સા ું કહે છે?” 61 પણ ઈ ુ કાંઇ બોલ્યો ન હ, તેણે કોઈ
ઉ ર આપ્યો ન હ.
તે પ્ર ુખ યાજકે ઈ ુને બીજો એક પ્ર ૂછયો: “ ું ું

સ્ ુ તમાન દેવનો ુત્ર ખ્રસ્ત છે?”
62 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હા, હુ દેવનો ુત્ર છુ અને ભ વષ્યમાં

તમે માણસના ુત્રને તેના (દેવ) પરાક્રમની જમણી બાજુએ બેઠેલો
જોશો. અને તમે માણસના ુત્રને આકાશનાં વાદળો પર આવતો
જોશો.”

63 ારે પ્ર ુખ યાજકે આ સાંભ ું, ત્યારે તે ઘણો ુસ્સે
થયો. તેણે તેનાં વ ો ફાડ ના ા અને ક ું, “અમારે કોઈ
વધારાના સાક્ષીઓની જરૂર નથી. 64 તમે બધાએ તેને દેવની
વરૂદ્ધ આ બાબત કહતાં સાંભ ો છે. તમે ું વચારો છો?”
બધા લોકોએ ક ું કે ઈ ુ ુનેગાર છે.
તેઓએ ક ું કે તે ુનેગાર છે અને તેને માર નાખવો જોઈએ.

65 ત્યાં કેટલાએક લોકો ઈ ુ પર ૂં ા. તેઓએ ઈ ુની આંખો
ઢાંક દ ધી અને તેના પર તેમની ુંઠ ઓનો પ્રહાર કય તેઓએ
ક ું, “અમને કહ બતાવ કે ું એક પ્રબોધક છે!” પછ થી
ચોક દારો ઈ ુને દૂર દોર ગયા અને તેને માય .

તે ઈ ુને જાણે છે તે ું કહેવામાં પતરનો ડર
(માથ્થી 26:69-75: ૂક 22:56-62; યોહાન 18:15-18,

25-27)
66 તે સમયે પતર હજુ પણ ચોકમાં હતો. પ્ર ુખ યાજકની

એક દાસી પતર પાસે આવી. 67 તે દાસીએ પતરને અ થી
તાપતા જોયો. તે પતરને નજીકથી જોવા લાગી. પછ થી તે
દાસીએ ક ું, “ ું નાઝરેથના માણસ ઈ ુ સાથે હતો.”

68 પર ુ પતરે ક ું કે તે કદ ઈ ુ સાથે ન હતો. તેણે ક ું,
“ ું શાના વષે વાતો કરે છે તે હુ જાણતો કે સમજતો નથી.”
પછ પતર વદાય થયો અને ચોકના પ્રવેશદ્ધાર તરફ ગયો.



માક 14:69 lxiv માક 15:5

69 દાસીએ પતરને ત્યાં જોયો. ફર થી તે દાસીએ લોકોને
જઓે ત્યાં ઊભા હતા તેઓને ક ું, “આ માણસ પેલા લોકોમાંનો
એક છે જે ઈ ુની પાછળ ગયો છે.” 70 ફર થી પતરે ક ુ,ં તે
સા ું નથી.
થોડાક સમય પછ કેટલાક લોકો પતરની નજીક ઊભા હતા,

તે લોકોએ ક ું, “ ું તે લોકોમાંનો એક છે જે ઈ ુને અ ુસય
છે. ું ગાલીલથી ઈ ુની જમે જ આ ો છે.”

71 પછ પતરે શાપ આપવાની શરૂઆત કર . તેણે દ્રઢતાથી
ક ું, “હુ દેવના સોગન ખાઇને કહુ છુ કે આ માણસને હુ
ઓળખતો નથી.”

72 પતરના આમ ક ાં પછ મરઘો બીજી વાર બોલ્યો, પછ
ઈ ુએ તેને જે ક ું હ ું તે પતરે યાદ ક ુ. “મરઘો બે વાર
બોલ્યા અગાઉ ું ત્રણ વખત કહ શ કે ું મને ઓળખતો નથી.”
પછ પતર ઘણો દલગીર થયો અને તે પર મન લગાડ ને રડ્યો.

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

1 વહેલી સવારમાં ુ યાજકો, વડ લ યહૂદ આગેવાનો,
શા ીઓ અને યહૂ દઓની આખી ન્યાયસભાએ ઈ ુ ું ું કર ું
તે અંગે નણર્ય કય . તેઓએ ઈ ુને પલાતને સોંપ્યો.

2 પલાતે ઈ ુને ૂછ ું, “ ું ું યહૂ દઓનો રાજા છે?”
ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હા, તે સા ું છે.”
3 ુ યાજકોએ ઈ ુ પર ઘણાં તહોમત ૂ ા.ં 4 તેથી

પલાતે ઈ ુને બીજો એક પ્ર ૂછયો. પલાતે ક ું, “ ું જોઈ
શકે છે કે આ લોકોએ કેટલાં બધાં તારા પર તહોમત ૂ ાં છે.
ું ઉ ર કેમ આપતો નથી?”
5 પણ ઈ ુએ હજી પણ ઉ ર આપ્યો ન હ. પલાતને ઘણું

આ યર્ થ ું હ ુ.ં



માક 15:6 lxv માક 15:18

ઈ ુને ુ ક્ત આપવામાં પલાતનો નષ્ફળ પ્રયત્ન
(માથ્થી 27:15-31; ૂક 23:13-25; યોહાન 18:39-

19:16)
6 પ્ર તવષર્ પાસ્ખાપવર્ના સમયે હાકેમ એક ક્તને

કારાવાસમાંથી ુક્ત કર શકતો હતો. લોકો જનેે ુ ક્ત આપવા
ઈચ્છતા હોય તે ક્તને તે ુક્ત કર શકે. 7 તે વખતે જલેમાં
બરબ્બાસ નામનો માણસ હતો. તે કારાવાસમાં હુલ્લડખોરો સાથે
હતો. આ હુલ્લડખોરો હુલ્લડ દરમ્યાન ૂન માટે ુનેગાર હતા.

8 લોકો પલાત પાસે આ ા. અને તેને હમેશા તે જમે કરતો
હતો તે પ્રમાણે એક કેદ ને ુક્ત કરવા ક ું. 9 પલાતે લોકોને
ક ું, “તમે યહૂ દઓના રાજાને માર પાસે ુક્ત કરાવવા ઈચ્છો
છો?” 10 પલાતે જાણ્ ું કે ુ યાજકોએ તેને ઈ ુને સોંપ્યો
હતો કારણ કે તેઓને ઈ ુની ઇષાર્ હતી. 11 પર ુ ુ યાજકોએ
લોકોને ઉશ્કેયાર્ કે તેઓ પલાતને બરબ્બાસને ુક્ત કરવા ું કહે,
ઈ ુને ન હ.

12 પલાતે લોકોને ફર થી ૂછ ું, “તેથી મારે આ માણસ જનેે
તમે યહૂ દઓનો રાજા કહો છો તેની સાથે ું કર ુ?ં”

13 તે લોકોએ ફર થી ૂમો પાડ , “તેને વધસ્તંભ પર ચઢાવો
અને માર નાખો!”

14 પલાતે ૂછ ું, “શા માટે? તેણે ું ક ુર્ છે?”
પર ુ લોકોએ મોટેથી ૂમો પાડ , “વધસ્તંભ પર તેને માર

નાખો!”
15 પલાત લોકોને ુશ કરવા ઈચ્છતો હતો. તેથી પલાતે

તેમના માટે બરબ્બાસને ુક્ત કય અને પલાતે સૈ નકોને ઈ ુને
ચાબખાથી મારવા ક ું, પછ પલાતે ઈ ુને વધસ્તંભ પર માર
નાખવા માટે સૈ નકોને હવાલે કય .

16 પલાતના સૈ નકો ઈ ુને હાકેમના મહેલમાં લા ા (પ્રૈતો ુર્મ
કહેવાતા). તેઓએ બીજા બધા સૈ નકોને સાથે બોલા ા. 17 તે
સૈ નકોએ ઈ ુને જાંબલી રગનો ઝભ્ભો પહેરા ો. પછ તેઓએ
કાંટાનો ુગટ ૂંથીને તેના માથા પર ૂ ો. 18 પછ તેઓએ
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ઈ ુને બોલા ો. અને ક ું, “હે યહૂદ ઓના રાજા સલામ!” એમ
કહ ને તેઓ તેને પ્રણામ કરવા લાગ્યા. 19 સૈ નકોએ ઈ ુને તેના
માથા પર લાકડ વડે ઘણી વખત માય . તેઓ પણ તેના પર
ૂં ા. પછ તેઓ ઈ ુને ૂંટણે પડ્યા. અને નીચે પડ ને નમસ્કાર

કર ને તેના ઠઠ્ઠા કયાર્. 20 તેઓએ ઈ ુનાં ઠઠ્ઠા કર ર ાં પછ તે
સૈ નકોએ જાંબલી રગનો ઝભ્ભો ઉતાર ને તેને તેનાં કપડાં ફર થી
પહેરા ા. પછ તેઓ ઈ ુને મહેલમાંથી બહાર કાઢ ને વધસ્તંભ
પર માર નાખવા માટે લઈ ગયા.

ઈ ુ ું વધસ્તંભ પર ૃત્ ુ
(માથ્થી 27:32-24; ૂક 23:26-39; યોહાન 19:17-19)

21 ત્યાં કુરેનીનો એક માણસ શહેરમાં ચાલતો આવતો હતો.
તે માણસ સમોન આલેકસાંદર અને રૂફસનો બાપ હતો. સમોન
ખેતરોમાંથી શહેરમાં ચાલતો હતો. તે સૈ નકોએ ઈ ુ માટેનો
વધસ્તંભ બળાત્કારે સમોન પાસે ઉંચકા ો. 22 તેઓ ુલ ુથા
નામની જગાએ ઈ ુને દોર ગયા. ( ુલ ુથાનો અથર્ “ખોપર ની
જગ્યા.”) 23 ુલ ુથામાં સૈ નકોએ ઈ ુને દ્રાક્ષારસ પીવા આપ્યો.
આ દ્રાક્ષારસ બોળ સાથે ભેળવેલો હતો. પર ુ ઈ ુએ તે પીવાની
ના પાડ . 24 સૈ નકોએ ઈ ુને વધસ્તંભે ખીલે જડ્યો. પછ
સૈ નકોએ ઈ ુના કપડાં તેમની જાતે અંદરો અંદર વહેંચી લીધા.
પહેરેલા કયા કપડાંનો કયો ભાગ કયા સૈ નકે લેવો તે ન કરવા
માટે તેઓ પાસા વડે જુગાર રમ્યા.

25 ારે ઈ ુને તેઓએ વધસ્તંભ પર જડ્યો તે વખતે સવારના
નવ વાગ્યા હતા. 26 ત્યાં એક લે ખત નોંધ હતી જનેા પર
તહોમતના ુ લખે ું હ ું: “યહૂ દઓનો રાજા.” 27 તેઓએ બે
ૂંટારાઓને ઈ ુની બાજુમાં વધસ્તંભો પર જડયા હતા. તેઓએ

એક ૂંટારાને ઈ ુની જમણી બાજુ ૂ ો હતો અને તેઓએ બીજા
ૂંટારાને ઈ ુની ડાબી બાજુએ ૂ ો હતો. 28 તે ુનેગારોમાં

ગણાયો એ ું શા વચનમાં છે તે ૂણર્ થ ુ.ં
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29 બાજુમાં ચાલતા લોકોએ ઈ ુની નદા કર . તેઓએ તેમના
માથાં હલા ાં અને ક ું, “તેં ક ું, ું મં દરનો વનાશ કર શકે
છે અને તેને ફર થી ત્રણ દવસમાં બાંધી શકે છે, 30 તો તાર
જાતને બચાવ! ું વધસ્તંભ પરથી નીચે ઉતર આવ!”

31 ુ યાજકો અને શા ીઓ પણ ત્યાં હતા. તેઓએ
પણ બીજા લોકોની જમે જ ક ુર્. અને ઈ ુની ઠઠ્ઠા મશ્કર કર
અને ક ું, “તેણે બીજા લોકોને બચા ા પણ તે તેની જાતને
બચાવી શકતો નથી. 32 જો તે ખરેખર ખ્રસ્ત ઇ ાએલનો
રાજા (યહૂ દઓ) હોય તો પછ તેણે હમણાં વધસ્તંભ પરથી
નીચે આવીને તેની જાતને બચાવવી જોઈએ. આપણે આ જોઈ ું
અને પછ અમે તેનામાં વ ાસ ૂક ુ,ં” તે ૂંટારાઓ કે જઓેને
ઈ ુની બાજુમાં વધસ્તંભ પર માર નાખવાના હતા, તેઓએ પણ
તેની નદા કર .

ઈ ુ મરણ પામે છે
(માથ્થી 27:45-56; ૂક 23:44-49; યોહાન 19:28-30)

33 બપોરે આખા દેશમાં અંધકાર છવાઇ ગયો. આ અંધકાર
ત્રણ વાગ્યા ુધી ચા ુ ર ો. 34 ત્રણ વાગે ઈ ુએ મોટા સાદે
પોકાર કય , “એલાઇ, એલાઇ, લમા શબક્થની.” આનો અથર્
છે, “મારા દેવ, મારા દેવ, તેં મને શા માટે એકલો ૂક દ ધો?”

35 ત્યાં ઊભા રહેલા કેટલાક લોકોએ આ સાંભ ું. તે લોકોએ
ક ું, “ધ્યાનથી સાંભળો! તે એ લયાને બોલાવે છે”

36 એક માણસ ત્યાં દોડ્યો અને વાદળ લીધી. તે માણસે
વાદળ ને સરકાથી ભર અને વાદળ ને લાકડ એ બાંધી. પછ
ઈ ુને તેમાંથી પાણી પીવા તે વાદળ આપવા તેણે લાકડ નો
ઉપયોગ કયાર્. તે માણસે ક ું, “હવે આપણે રાહ જોઈએ અને
જોઈએ કે એ લયા તેને વધસ્તંભથી નીચે ઉતારવા આવે છે કે
કેમ.”

37 પછ ઈ ુએ મોટે સાદેથી ૂમ પાડ ને પ્રાણ છોડ્યો.
38 ારે ઈ ુ મરણ પામ્યો, તે જ વખતે મં દરનો પડદો બે

ભાગમાં ફાટ ગયો હતો. તે ઉપરથી શરુ થયો અને છેક નીચે
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ુધી ફાટ ગયો. 39 લશ્કરનો અમલદાર જે ત્યાં વધસ્તંભ આગળ
ઉભો હતો તેણે ઈ ુ ું મરણ થતાં ું બન્ ું તે જો ુ.ં તે અમલદારે
ક ું, “આ માણસ ખરેખર દેવનો ુત્ર હતો!”

40 કેટલીક ીઓ વધસ્તંભથી દૂર ઊભી રહ ને જોતી હતી.
આ ીઓમાં મ રયમ માગ્દલાની, ઈ ુકો નાનો ભાઈ યાકૂબ તથા
યોસેની મા મ રયમ અને શલોમી હતી. (યાકૂબ તેનો સૌથી નાનો
ુત્ર હતો.) 41 ગાલીલમાં ઈ ુની પાછળ આવનાર અને તેની

સંભાળ રાખનાર આ ીઓ હતી. બીજી ઘણી ીઓ ત્યાં
હતી. આ ીઓ યરૂશાલેમમાં ઈ ુની સાથે આવી હતી.

ઈ ુ ું દફન
(માથ્થી 27:57-61; ૂક 23:50-56; યોહાન 19:38-42)

42 આ દવસ સ દ્ધકરણનો કહેવાય છે. (આનો અથર્
વશ્રામવારના આગળનો દવસ.) ત્યાં અંધારુ થઈ ર ું હ ું.
43 ૂસફ નામનો અ રમથાઇનો માણસ પલાત પાસે જઇને
ઈ ુનો ૃતદેહ લેવા જવા માટે ૂરતો બહાદૂર હતો. ૂસફ
યહૂ દઓની સભાનો સન્માનનીય સભ્ય હતો. દેવના રા ું
આગમન ઈચ્છનારા લોકોમાંનો તે એક હતો.

44 પલાતને સાંભળ ને આ યર્ થ ું કે ઈ ુ હમેશ માટે મરણ
પામ્યો હતો. પલાતે લશ્કર અમલદારને બોલા ો, જે ઈ ુની
ચોક કરતો હતો. પલાતે અમલદારને ૂછ ું; ું ઈ ુ મરણ
પામ્યો છે? 45 તે અમલદારે પલાતને ક ું કે ઈ ુ મરણ પામ્યો
છે તેથી પલાતે ૂસફને ક ું, “તે શબ મેળવી શકશે”

46 ૂસફે કેટ ુંક શણ ું કાપડ ખર ધ્ ુ.ં તેણે વધસ્તંભ પરથી
ૃતદેહ ઉતાય . અને તે ૃતદેહને શણના કાપડમાં વીંટા ુ.ં પછ
ૂસફે શબને કબરમાં ૂ ુ.ં જે ખડકની દવાલમાં ખોદ હતી.

પછ ૂસફે તે કબરના પ્રવેશદ્ધારને એક મોટો પથ્થર ગબડાવી
બંધ કર દ ુ.ં 47 મ રયમ મગ્દલાની અને યોસેની માએ ઈ ુને
જે જગ્યાએ ૂ ો હતો તે જગ્યા જોઈ.
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16
ઈ ુના ૃત્ ુમાંથી સજીવન થયાના સમાચાર
(માથ્થી 28:1-8; ૂક 24:1-12; યોહાન 20:1-10)

1 વશ્રામવારના વીતી ગયા પછ ના બીજા દવસ,ે મ રયમ
મગ્દલાની, શલોમી, તથા યાકૂબની મા મ રયમે કટલાક ુગંધીદાર
દ્ર ો તેને ચોળવા સારુ વેચાતાં લીધા. 2 તે અઠવા ડયાના પ્રથમ
દવસ,ે વહેલી સવારમાં તે ીઓ કબર તરફ જતી હતી. ૂય દય
પહેલા તે ઘણા વહેલા હતા. 3 તે ીઓએ અકબીજાને ક ું,
“ત્યાં એક મોટો પથ્થર હતો જે કબરના પ્રવેશદ્ધારને ઢાંકતો હતો.
આપણા માટે તે પથ્થર કોણ ખસેડશ?ે”

4 પછ તે ીઓએ નજર કર અને જો ું તો પથ્થર ખસેડલેો
હતો. તે પથ્થર ઘણો મોટો હતો. પર ુ તે પ્રવેશદ્ધાર પાસેથી દૂર
ખસેડાઇ ગયો હતો. 5 ીઓ કબરમાં ગઈ. તેઓએ ત્યાં એક
ુવાન માણસને સફેદ ઝભ્ભો પહેરેલો જોયો. તે માણસ કબરની

જમણી બાજુએ બેઠેલો હતો. તે ીઓ ડરતી હતી.
6 પર ુ તે માણસે ક ું, “ડરશો ન હ, તમે નાઝરેથના ઈ ુને

શોધો છો. જનેે વધસ્તંભ પર માર નાખવામાં આ ો હતો. તે
ૂએલામાંથી ઊઠ્યો છે! તે અહ નથી; જુઓ, અહ તે જગ્યા

છે, તેઓએ તેને ૂ ો હતો ારે તે મરણ પામ્યો હતો. 7 હવે
જાઓ, અને તેના શષ્યોને કહો અને પતરને પણ કહો કે તે
(ઈ )ુ તમને ત્યાં મળશ.ે શષ્યોને કહો, ‘ઈ ુ ગાલીલમાં જાય
છે. તે તમારા પહેલા ત્યાં હશ.ે અગાઉ તેણે ક ાં પ્રમાણે તમે
તેને ત્યાં જોશો.’ ”

8 તે ીઓ ઘણી ડર ગઈ હતી અને ુંઝાઇ ગઈ હતી. તેઓ
કબર છોડ ને દૂર દોડ ગઈ. તે ીઓએ જે કઈ બન્ ું હ ું તે
વષે કોઈને પણ કઈજ ક ું ન હ કારણ કે તેઓ ગભરાતી હતી.
(કેટલીક જૂની ગ્રીક નકલોમાં માક ું ુસ્તક અહ ૂરૂ થાય છે.)

કેટલાક શષ્યો ઈ ુને જુએ છે
(માથ્થી 28:9-10; યોહાન 20:11-18; ૂક 24:13-35)
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9 ઈ ુ અઠવા ડયાના પ્રથમ દવસે ૂએલામાંથી ઊઠ્યો. ઈ ુએ
પોતાની જાતે પ્રથમ મ રયમ મગ્દાલાને દશર્ન આપ્યા. એક વખત
ૂતકાળમાં ઈ ુએ મ રયમમાંથી સાત અ ુદ્ધ આત્માઓને બહાર

કાઢ્યા હતા. 10 મ રયમે ઈ ુને જોયા પછ તેના શષ્યોને જઇને
તેણે ક ું, તેના શષ્યો ઘણા દ:ુખી હતા. અને રૂદન કરતા હતા.
11 પણ મ રયમે તેઓને ક ું કે ઈ ુ જીવતો છે. મ રયમે ક ું કે
તેણે ઈ ુને જોયો છે. પણ શષ્યો તે ું માનતા નહોતા.

12 પાછળથી ઈ ુએ પોતાના દશર્ન આપ્યા. ારે શષ્યો
પોતાના ખેતરમાં ચાલતા જતા હતા ત્યારે થોડા સમય પછ
ઈ ુએ પોતાની જાતે તે લોકોને દશર્ન આપ્યા. પર ુ ઈ ુ મરણ
પામતા પહેલા જવેો દેખાતો નહોતો.

13 આ શષ્યો બીજા શષ્યો પાસે પાછા ગયા અને જે બન્ ું
હ ુ તે તેમને ક ું. ફર થી શષ્યોએ એમા ું કોઈ ું પણ માન્ ું
ન હ.

ઈ ુ પ્રે રતો સાથે વાત કરે છે
(માથ્થી 28:16-20; ૂક 24:36-49; યોહાન 20:19-23

પ્રે રતોનાં કૃત્યો 1:6-8)
14 પાછળથી ઈ ુએ પોતાની જાતે અ ગયાર શષ્યો ારે તેઓ

ખાતા હતા, ત્યારે દશર્ન દ ધા. ઈ ુએ શષ્યોને ઠપકો આપ્યો,
કારણ કે તેઓને ઓછો વ ાસ હતો. તેઓ કઠણ હૃદયના હતા.
અને જે લોકોએ ઈ ુને ૂએલામાંથી સજીવન થયેલો જોયો તેઓ ું
માનવા તેઓ તૈયાર નહોતા.

15 ઈ ુએ શષ્યોને ક ું, “દુ નયામાં દરેક જગ્યાએ જાઓ,
પ્રત્યેક ક્તને ુવાતાર્ કહો. 16 જે કોઈ ક્ત વ ાસ કરે
અને બા પ્તસ્મા લે તે તારણ પામશે. પર ુ જે ક્ત વ ાસ
ધરાવતી નથી તે ુનેગાર ગણાશે. 17 અને જે લોકો વ ાસ કરે
છે તેઓ સા બતી તર કે આવા પ્રકારના ચમત્કારો કરવા સમથર્
થશે. તેઓ લોકોમાંથી અ ુદ્ધ આત્માઓને બહાર કાઢવા મારા
નામનો ઉપયોગ કરશે. તેઓ કદ શી ા નથી તેવી ભાષાઓમાં
બોલશે. 18 ઈજા પામ્યા વગર તેઓ સપ ને તેમના હાથમાં પકડશે.
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ઇજા વગર વષપાન કરશે. તેઓ બમાર લોકો પર હાથ ૂકશે
અને બમાર લોકો સાજા થશ.ે”

સ્વગાર્રોહણ
( ૂક 24:50-53; પ્રે રતોનાં કૃત્યો 1:9-11)

19 પ્ર ુ ઈ ુએ શષ્યોને આ વાતો ક ા પછ , તેને આકાશમાં
લઈ લેવાયો. ત્યાં ઈ ુ દેવની જમણી બાજુએ બેઠો. 20 તેના
શષ્યો જગતમાં દરેક જગ્યાએ ગયા અને લોકોને ુવાતાર્ પ્રગટ
કર . અને પ્ર ુએ તેઓને મદદ કર . પ્ર ુએ સદ્ધ ક ુર્ કે
તેણે લોકોને આપેલ ુવાતાર્ સાચી હતી. તેણે શષ્યોને ચમત્કારો
કરવા ું સામથ્યર્ આપીને આ સા બત ક ુર્.
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