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તતસનો પત્ર
1 દેવના દાસ તથા ઈ ુ ખ્રસ્તના પ્રે રત પાઉલ તરફથી કુશળતા

હો. દેવની પસંદગી પામેલા લોકોના વ ાસને મદદરૂપ થઈ શકાય
તે માટે અને એ લોકો સત્યને જાણી શકે તે માટે સહાય કરવા
મને મોકલ્યો છે. અને તે સત્ય લોકોને બતાવે છે કે કેવી ર તે
દેવની સેવા કરવી. 2 અનંતજીવનની આપણી આશામાંથી જ એ
વ ાસ અને જ્ઞાન જન્મે છે. સમયનો પ્રારભ થયો તે પહેલા દેવે
એ જીવન ું વચન આપ્ ું હ ું અને દેવ કદ જૂઠુ બોલી શકતો
નથી. 3 યોગ્ય સમયે દેવે એવા જીવન વષે જગતને જાણવા
દ ુ.ં દેવે ુવાતાર્ દ્વારા દુ નયાને એ વાત જણાવી. એ કાયર્ માટે
દેવે મારામાં વ ાસ ૂ ો. આપણા તારનાર દેવે મને આજ્ઞા
આપી તેથી એ બધી બાબતોનો મેં ઉપદેશ કય છે.

4 હવે હુ તતસને આ લ ું છુ કે જે વ ાસના આપણે
સહભાગી છ એ, તેમાં ું મારા સગા ુત્ર સમાન છે.
દેવ જે પતા તથા આપણા તારનાર ખ્રસ્ત ઈ ુ તરફથી તને

કૃપા અને શાં ત પ્રાપ્ત થાઓ.
ક્ર ત ટા ુમાં તતસ ું કાયર્

5 તને ક્ર ત ટા ુ પર એટલા માટે રા ો છે કે ત્યાં જે કાય
કરવાની જરૂર છે, તે ું પ ર ૂણર્ કર શકે અને મેં તને ત્યાં એટલા
માટે પણ રા ો છે કે જથેી કર ને દરેક નગરમાં માણસોની વડ લો
તર કે ું પસંદગી કર શકે. 6 વડ લ થવા માટે એ ક્ત કોઈ પણ
ખરાબ કામ માટે અપરાધી ઠરેલી ન હોવી જોઈએ. એ માણસને
એક જ પત્ની હોવી જોઈએ. તેનાં બાળકો વ ાસી હોવાં
જોઈએ. તેનાં બાળકો ઉદ્ધત અને આજ્ઞા ું ઉલ્લંઘન કરનારાં
હોવાં ન જોઈએ. 7 દેવના કાયર્ની સંભાળ રાખવા ું કામ એ
અધ્યક્ષ ું છે. તેથી કોઈ પણ ખરાબ કાયર્નો તે ુનેગાર હોવો
ન જોઈએ. તે ક્ત એવી ન હોવી જોઈએ કે જે અ ભમાની
અને સ્વાથ હોય, અથવા તો જે વારવાર ુસ્સે થઈ જતી હોય.
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તેણે અ તશય મદ્યપાન ન કર ું જોઈએ. તે ક્ત એવી ન
હોવી જોઈએ જનેે ઝઘડા પસંદ હોય. અને તે ક્ત એવી તો
ન હોવી જોઈએ જે કે હમેશાં લોકોને છેતર ને ધનવાન થવાનો
પ્રયત્ન કરતી હોય. 8 વડ લ તો એવો હોવો જોઈએ કે જે લોકોને
પોતાના ઘરમાં આવકારવા અને તેઓને મદદ કરવા હમેશા આ ુર
હોય. જે કઈ સત્કમર્ હોય તેનો તે ચાહક હોવો જોઈએ. તે
વવેક ુ દ્ધ ઘરાવતો હોવો જોઈએ. તેણે ન્યાયી જીવન જીવ ું
જોઈએ. તે પ વત્ર જ હોવો જોઈએ, તે પોતાની જાત પર
અંકુશ રાખી શકતો હોવો જોઈએ. 9 આપણે જે સત્યનો ઉપદેશ
આપીએ છ એ તે ું તે પોતે પણ વફાદાર ૂવર્ક પાલન કરતો હોવો
જોઈએ. તે વડ લમાં સારા કે ુદ્ધ ઉપદેશ દ્વારા લોકોને સહાય
કરવાની ક્ષમતા હોવી જોઈએ. જે લોકો સાચા શક્ષણથી વ ુખ
હોય તેઓ ખોટા છે, એ ું તેઓને સ્પ કહેવા શ ક્તમાન હોવો
જોઈએ.

10 એવા અનેક લોકો છે કે જે આજ્ઞા ું પાલન કરતા નથી-એવા
લોકો કે જે નકામી બાબતો વષે ચચાર્ કયાર્ કરતા હોય અને બીજા
લોકોને ખોટા માગ દોરતા હોય છે. હુ ખાસ તો એવા લોકો
વષે ઉલ્લેખ કરવા મા ું છુ કે જઓે એમ કહેતા ફરે છે કે સૌ
બનયહૂ દ લોકોની ુ ત કરવી જ જોઈએ. 11 વડ લ એવો
હોવો જોઈએ કે જે એવા લોકોને સ્પ બતાવી શકે કે તેઓની
માન્યતા ખોટ છે, અને તેઓને નકામી બાબતો વષે બોલતા બંધ
કર દે. જનેો ઉપદેશ તેઓએ આપવા જવેો નથી એવી બાબતનો
ઉપદેશ આપીને તે લોકો આખા કુટુબનો નાશ કર ર ા છે. તેઓ
લોકોને માત્ર છેતરવા અને પૈસા બનાવવા એ ું બ ું શીખવી ર ા
છે. 12 એમના જ ક્ર ત ટા ુના તેઓના પોતાના પ્રબોધકોમાંના એકે
આમ ક ું પણ છે કે, “ક્ર તના લોકો તો હમેશા જૂઠુ બોલનારા
હોય છે, તેઓ જગલી પ ુઓ જવેા અને આળ ુ છે કે જઓે
ખાવા સવાય બીજુ કઈ કરતા નથી.” 13 એ પ્રબોધકે કહેલા
શ ો સાચા છે. તેથી ું એ લોકોને કહે કે તેઓ ખોટા છે.
તારે એમની સાથે કડક થ ું જ પડશ.ે તો જ એમનો વ ાસ
દૃઢ થશ.ે 14 ત્યારબાદ તેઓ યહૂદ વાતાર્ઓને માની લેવા ું બંધ
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કરશે. અને જે લોકો સત્યને સ્વીકારતા નથી તેઓ આદેશોને
અ ુસરવા ું પણ તેઓ બંધ કરશે.

15 જે લોકો પોતે ુદ્ધ છે, તેઓના માટે તો બધી વસ્ ુઓ ુદ્ધ
હોય છે. પર ુ પાપથી ભરેલા અને અ વ ાસીઓને માટે કઈ
પણ ુદ્ધ હો ું નથી. ખરેખર, એ લોકોના વચારો દુ બન્યા
છે અને સત્ય ું છે તે જાણવા તેઓ ું જ્ઞાન ન થઈ ગ ુ છે.
16 એ લોકો તો એમ કહેતા હોય છે કે તેઓ દેવને જાણે છે,
ઓળખે છે. પર ુ એ લોકો જે ખરાબ કાય કરે છે તે બતાવે છે
કે તેઓ દેવનો નકાર કરે છે. તેઓ તો ભયંકર લોકો છે, તેઓ
દેવની આજ્ઞાનો ભંગ કરે છે, અને તેઓ કોઈ પણ સારાં કામને
માટે નકામા છે.

2
ુદ્ધ ઉપદેશ ું પાલન

1 ુદ્ધ ઉપદેશ ું પાલન કરવા લોકોએ ું ું કર ું જોઈએ
એ વષે તારે એમને કહે ું જ જોઈએ. 2 ૃદ્ધોને ું આત્મ-
સંયમ રાખવા ુ,ં ગંભીર, તથા શાણા થવા ું શીખવ. તેઓએ દૃઢ
વ ાસ, ઉત્કટ પ્રેમ તથા ધીરજમાં દૃઢ થ ું જોઈએ.
3 વળ ું ૃદ્ધ ીઓને પ વત્ર જીવન ગાળવા ું શીખવ. ું

એમને શીખવ કે બીજા લોકોની વરૂદ્ધમાં કૂથલી કરનાર ન હ,
કે ઘણો દ્રાક્ષારસ પીનાર ન હ પણ ીઓએ જે સારુ છે તે
શીખવ ું જોઈએ. 4 એ ર તે તેઓ જુવાન ીઓને તેમના પ ત
અને બાળકોને પ્રેમ રાખવા ું શીખવ ું જોઈએ. 5 જુવાન ીઓને
સમજુ અને શદ્ધ બનવા ુ,ં પોતાનાં ઘરોની સંભાળ રાખવા ું, દયા ુ
થવા ું અને પોતાના પ તની આજ્ઞા પાળવા ું, તેઓએ શીખવ ું
જોઈએ. તે પછ , પ્ર ુએ આપણને આપેલા વાતની કોઈ પણ

ક્ત ટ કા કર શકશે ન હ.
6 એ જ ર ત,ે જુવાન માણસોને પણ ું શાણા થવા ું કહે.

7 જુવાન માણસો માટે દરેક બાબતમાં ન ૂનારુપ થવા તારે સારાં
કામો કરવાં જોઈએ. ારે ું ઉપદેશ આપે ત્યારે પ્રામા ણક અને
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ગંભીર બન. 8 અને ારે ું બોલ,ે ત્યારે સત્ય જ ઉચ્ચારજે
જથેી કર ને તાર ટ કા ન થાય. તે પછ તો તારો દશુ્મન શરમાઈ
જશે કેમ કે આપણી વરૂદ્ધ ખરાબ કહેવા ું એની પાસે કઈ પણ
હશે ન હ.

9 અને જે લોકો દાસો તર કે સેવા આપે છે તેઓને ું આ બ ું
કહેજ:ે તેઓએ હમેશા પોતાના ધણીની આજ્ઞા પાળવી જોઈએ,
તેઓએ પોતાના ધણીઓને ુશ રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ;
તેઓએ પોતાના ધણીઓ સાથે દલીલબાજીમાં ઉતર ું ન જોઈએ;
10 તેઓએ પોતાના ધણીઓને ત્યાંથી ચોર ન કરવી જોઈએ;
અને તેઓએ તેમના ધણીઓને એ ું દેખાડ ું જોઈએ કે તેઓ
ભરોસાપાત્ર છે. દાસોએ આ ર તે વતર્ ું જોઈએ, જથેી તેઓ જે
કઈ કરે તેમાં એ ું દેખાય કે આપણા તારનાર દેવનો ુબોધ સારો
છે.

11 આપણે આ ર તે જ જીવ ું જોઈએ, કારણ કે દેવની કૃપા ું
આગમન થ ું છે. જે કૃપા દરેક ક્ત ું તારણ કરે છે. અને
તે કૃપા હવે આપણને આપવામાં આવી છે. 12 તે કૃપા આપણને
શીખવે છે કે દેવથી વ ુખ જીવન જીવ ું ન જોઈએ અને દુ નયા
આપણી પાસે ખોટાં કામો કરાવવા માગતી હોય તે ન કરવાં
જોઈએ. તે કૃપા આપણને હવે શાણપણથી અને સાચા માગ
ૃથ્વી પર રહેવાનો ઉપદેશ આપે છે-જીવવાની એવી ર ત કે જે

બતાવે કે આપણે દેવની સેવા કર એ છ એ. 13 આપણા મહાન
દેવ તથા તારનાર ઈ ુ ખ્રસ્તના આવવાની રાહ જોતાં આપણે એ
ર તે જીવ ું જોઈએ. તે જ તો આપણી મહાન આશા છે, અને
તે ું આગમન મ હમાવંત હશ.ે 14 તેણે આપણા માટે પોતાની
જાત ું સ્વાપર્ણ કર દ ુ.ં તે બધા અન્યાયથી આપણને છોડાવવા
મરણ પામ્યો. તે મરણ આપણને પ વત્ર કર ને પોતાને સારુ ખાસ
પ્રજા તથા સવર્ સારા કામ કરવાને આ ુર એવા લોક તૈયાર કરે.

15 આ બધી વાતો ું લોકોને કહે. એ માટે તને સં ૂણર્ સ ા
છે. તેથી લોકોના વ ાસને દૃઢ કરવા માટે તેઓએ ું ું કર ું
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જોઈએ તે કહેવા ું તારા અ ધકારનો ઉપયોગ કર. તેઓને
પ્રોત્સા હત કર અને તેઓ કઈ પણ ખોટુ કરતા હોય ત્યારે તેઓને
ુધાર. અને તારુ કોઈ મહત્વ ન હોય એમ માનનાર કોઈ પણ
ક્તને તાર સાથે એ ર તે વતર્વા ન દઈશ.

3
જીવન જીવવાનો સાચો માગર્

1 ું લોકોને કહે કે તેઓ હમેશા આ બાબતો યાદ
રાખે: રાજસ ાને અને અ ધકાર ઓની સ ા હેઠળ રહે ું; એ
અ ધકાર ઓની આજ્ઞા પાળવી અને દરેક સાર વસ્ ુ કરવા તત્પર
રહે ું; 2 કોઈ પણ ક્તના વષે ખરાબ ન બોલ ુ;ં બીજા લોકો
સાથે શાં તથી રહે ું; બીજા લોકો સાથે વનમ્ર થ ુ;ં અને તેઓની
સાથે માયા ુ થ ુ.ં બીજા લોકો સાથે દયા ુ બન ું. બધા લોકોની
સાથે આવો વહાર કરવા ું ું વ ાસીઓને કહે.

3 ૂતકાળમાં તો આપણે પણ ૂખર્ લોકો હતા. આપણે
આજ્ઞાઓ ું ઉલ્લંઘન કરતા હતા, આપણે ખોટા હતા, અને આપણાં
શર રની ઈચ્છાને આધીન થઈ આપણે અનેક પ્રકારનો ભોગ વલાસ
ભોગવતા હતા, અને આપણે તે ઈચ્છાઓ અને વલાસના ુલામ
હતા. આપણે દુ કાય વા ું અને ઈષ્યાર્ ુ જીવન જીવતા હતા.
લોકો આપણને ધ ારતા હતા અને આપણે એકબીજાને ધ ારતા
હતા. 4 પર ુ ત્યારબાદ દેવ આપણા તારનારની દયા અને પ્રેમ
સૌને પ્રગટ થયાં. 5 તેની સાથે ન્યાયી થવા માટે આપણે કરેલા
કૃત્યોને કારણે તેણે આપણને તાયાર્ નથી. પર ુ તેની દયાથી તેણે
આપણને ુનજન્મના સ્નાનથી તેના પ વત્ર આત્મા દ્વારા આપણું
નવીનીકરણ કર ને દેવે આપણને તાયાર્ છે. 6 આપણા તારનાર
ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા દેવે એ પ વત્ર આત્મા આપણા ઉપર ુષ્કળ
રેડયો છે. 7 આમ, દેવની કૃપા વડે જ આપણે ન્યાયી થયા. અને
દેવે આપણને આત્મા આપ્યો જથેી આપણને અનંતજીવન મળે.
આપણે એની જ તો આશા રાખીએ છ એ. 8 આ વાત સાચી
છે.
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આ બધી બાબતો લોકો સમજે એની ું ખાતર કર એમ હુ
ઈચ્છુ છુ. તો જ દેવમાં વ ાસ કરનારા લોકો સારા કાય કરવા
માટે પોતાના જીવનને સમ પત કરશે. આ બધી વાતો સાર છે,
અને સૌ લોકોને મદદરુપ થશ.ે

9 એવા લોકોથી દૂર રહેજે જે ૂખાર્ઈભર દલીલો કરતા હોય,
જે લોકો નકામી વંશાવળ ઓની વાતો કયાર્ કરતા હોય, જે લોકો
ૂસાના નમયશા ના ઉપદેશ વષે ુશ્કેલીઓ ઊભી કર ને ઝધડતા

હોય. આ બાબતો નકામી છે અને તે લોકોને સહાયરુપ ન હ
થાય. 10 જો કોઈ ક્ત દલીલબાજી કરવા ું કારણ માગતી
હોય, તો ું એને ચેતવણી આપ. જો એ ક્ત દલીલબાજી
કરવા ું કારણ ચા ુ રાખે, તો ફર એક વાર એને ચેતવજ.ે તેમ
છતાં જો તે દલીલબાજી કરવા ું કારણ ચા ુ જ રાખે, તો તે
માણસ સાથે કોઈ સંબંધ રાખતો ન હ. 11 ું જાણે છે કે એવી

ક્ત દુ અને પાપી હોય છે. તેનાં પાપ જ સા બત કરે છે કે
તે ખોટો છે.

યાદ રાખવા જવેી કેટલીક બાબતો
12 હુ આ તમાસ અને ુ ખકસને તાર પાસે મોકલીશ. ારે

તેઓને હુ ત્યાં મોક ું ત્યારે, ું નકો ુ લસમાં માર પાસે આવવાનો
પ્રયત્ન કરજ.ે આ શયાળા દરમ્યાન ત્યાં રહેવા ું મેં ન ક ુર્
છે. 13 ત્યાંથી ઝેનાસ શા ી અને અપોલોસ પ્રવાસ કરવાના
છે. તારાથી થઈ શકે એટલી બધીજ મદદ ું એમના પ્રવાસ માટે
કરજ.ે જરુર હોય એવી દરેક વસ્ ુ એમને મળ રહે એની ું
ખાતર કરજ.ે 14 આપણા લોકોએ સારા કામો કરવા માટે તેમના
જીવનનો ઉપયોગ કરવા ું શીખ ું જ પડશે. જે લોકોને જરુર
હોય એવા ું તેઓએ ભ ું કર ું જોઈએ. તે પછ તે લોકોના
જીવન નકામા ન હ રહે.

15 અહ માર સાથેના બધા લોકો તને ક્ષેમકુશળ કહે છે.
વ ાસમાંના જઓે આપણા પર પ્રેમ રાખે છે તેમને ું ક્ષેમકુશળ
કહેજ.ે
તમ સવર્ પર કૃપા થાઓ.
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