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માથ્થીની
લખેલી ુવાતાર્

ઈ ુની વંશાવળ
( ૂક 3:23-38)

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

2 ઈબ્રા હમ ઈસહાકનો પતા હતો.
ઈસહાક યાકૂબનો પતા હતો.
યાકૂબ યહૂદા અને તેના ભાઈઓનો પતા હતો.
3 યહૂદા પેરેસ અને ઝેરાહનો પતા હતો. (તેઓની મા તામાર હતી.)
પેરેસ હેસ્રોનનો પતા હતો.
હેસ્રોન આરામનો પતા હતો.
4 આરામ અ મનાદાબનો પતા હતો.
અ મનાદાબ નાહશોનનો પતા હતો.
નાહશોન સલ્મોનનો પતા હતો.
5 સલ્મોન બોઆઝનો પતા હતો. (બોઆઝની માતા રાહાબ હતી.)
બોઆઝ ઓબેદનો પતા હતો. (ઓબેદની માતા રૂથ હતી.)
ઓબેદ યશાઈનો પતા હતો.
6 યશાઈ દાઉદ રાજાનો પતા હતો.
દાઉદ ુલેમાનનો પતા હતો. ( ુલેમાનની મા પહેલા ઊ રયાની પત્ની હતી.)

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

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

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

17 આમ ઈબ્રા હમથી દાઉદ ુધીની ચૌદ પેઢ થઈ. દાઉદથી યહૂદ લોકોને
બા બલમાં લઈ ગયા ત્યાં ુધીની પણ યૌદ પેઢ થઈ. અને એ લોકોને બા બલમાં
લઈ ગયા તે સમયથી ખ્રસ્તના જન્મ ુધીની યૌદ પેઢ થઈ.

ઈ ુ ખ્રસ્તનો જન્મ
( ૂક 2:1-7)

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

હતો તેથી તેણે છૂટાછેડા આપવા ું ુપ્ત ર તે ન ક ુર્.
20 જયારે તે આ બાબતનો વચાર કરતો હતો ત્યારે તેને પ્ર ુનો દૂત દેખાયો.

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

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

24 જયારે ૂસફ જાગ્યો, ત્યારે પ્ર ુના દૂતના આદેશને અ ુસય અને મ રયમને
તેની પત્ની તર કે સ્વીકાર ઘરે તેડ લા ો. 25 પર ુ મ રયમે દ કરાને જન્મ
આપ્યો ત્યાં ુધી ૂસફે તેને જાણી ન હ. તેણે તે ું નામ ઈ ુ પા ું.

2
જ્ઞાની માણસો ઈ ુની ુલાકાતે

* 1:16: ખ્રસ્ત “અ ભ ષક્ત થએલ” (મસીહ) અથવા દેવનો પસંદ કરેલ. † 1:20: દાઉદના દ કરા
દાઉદના કૂળનો ક્ત, ઈસ્રાએલનો ખ્રસ્ત પહેલા 1,000 વષર્ પહેલાનો રાજા. ‡ 1:20: પ વત્ર આત્મા
દેવનો આત્મા કહેવાય છે, ખ્રસ્તનો આત્મા અને સંબોધક વગેરે નામથી પણ ઓળખાય છે. દેવ અને
ખ્રસ્ત સાથે જોડાએલ, તે જગતમાં લોકો મધ્યે દેવ ું કાયર્ કરે છે. § 1:21: ઈ ુ ઈ ુ નામનો અથર્
“તારણ.” ✡ 1:23: ઉલ્લેખઃ યશા. 7:14



માથ્થી 2:1 3 માથ્થી 2:13

1 ઈ ુનો જન્મ યહૂ દયાના બેથલેહેમ નગરમાં થયો હતો. હેરોદ* રાજાના
સમયમાં તેનો જન્મ થયો હતો. ઈ ુનો જન્મ થયા પછ ૂવર્ના પ્રદેશમાંથી જ્ઞાની
માણસો યરૂશાલેમ આ ા. 2 જ્ઞાની માણસોએ લોકોને ૂછ ું કે, “નવજાત શ ુ
જે યહૂ દઓનો રાજા છે તે ાં છે? અમે જે તારો જોયો છે તે બતાવે છે કે
તેનો જન્મ થઈ ૂકયો છે. અમે તેનો તારો ૂવર્માં ઊગતો જોયો અને અમે તે ું
ભજન કરવા આ ા છ એ.”

3 યહૂ દઓના આ નવા રાજા વષે હેરોદ રાજાએ સાંભ ું. આથી તે રાજા
ૂબજ બેચેન થયો અને યરૂશાલેમના બધા લોકો પણ ૂબજ ચતા ુર થઈ

ગયા. 4 હેરોદ યહૂ દઓના બધાજ પ્ર ુખ યાજકો અને શા ીઓની એક સભા
બોલાવી, તેઓને ૂછ ું કે ખ્રસ્તનો જન્મ ાં થવો જોઈએ. 5 તેઓએ ઉ ર
આપ્યો કે. “ ખ્રસ્તનો જન્મ યહૂ દયાના બેથલેહેમ નગરમાં થવો જોઈએ. પ્રબોધકે
ધમર્શા ોમાં આ વષે લ ું છે.

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

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

7 પછ હેરોદે ૂવર્માંથી જ્ઞાની માણસોની એક ુપ્ત સભા બોલાવી. હેરોદ
જ્ઞાની માણસો પાસેથી તારો દેખાવાનો ચૉ સ સમય જાણી લીધો. 8 પછ હેરોદે
જ્ઞાની માણસોને બેથલેહેમ મોકલ્યા. તેણે જ્ઞાની માણસોને કહ ુ કે, “જાઓ
અને ૂબજ કાળજી ૂવર્ક નવા જન્મેલા બાળકને શોધી કાઢો. ારે તમને તે
બાળકનો પ ો મળે તો મને આવીને જાણ કરો. જથેી હુ પણ તે ું ભજન કરવા
જઈ શકુ.”

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

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

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

ક ું કે, “ઊભો થા! બાળક અને તેની માને લઈને મસરમા નાસી જા. હેરોદ
બાળકની તપાસ શરૂ કરશે. તે તેને માર નાખવા માગે છે. હુ ાં ુધી કહુ
કે બ ું સલામત નથી, ત્યાં ુધી મસરમાં જ રહેજ.ે”
* 2:1: હેરોદ હેરોદ (મોટો) પહેલો ઈ. ૂવર્ 40 થી ઈ. ૂવર્ 4 નો યહૂ દયાનો રાજા.
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14 તેથી ૂસફ ઊઠયો અને બાળક અને તેની માને પોતાની સાથે લઈને મસર
જવા ચાલી નીક ો. તેઓ રાત્રીના સમયે ચાલી નીક ા. 15 હેરોદ મરણ
પામ્યો ત્યાં ુધી ૂસફ મસરમાં રોકાયો. પ્ર ુએ પ્રબોધક દ્વારા જણા ું હ ું તે
સા ું પડે માટે આમ બન્ ુ,ં “મેં મારા ુત્રને મસરમાંથી બહાર બોલાવી લીઘો.”✡

હેરોદે બેથલેહેમમાં કરેલી બધા જ બાળકોની હત્યા
16 જયારે હેરોદે જો ું કે જ્ઞાની માણસોએ તેને ૂખર્ બના ો છે ત્યારે તે ૂબજ
ુસ્સે થયો. તેથી તેણે હૂકમ કય કે બેથલેહેમ અને તેની આસપાસના વસ્તારમાં

બધા જ છોકરાઓને માર નાખો. હેરોદે જ્ઞાની માણસો પાસેથી બાળકના જન્મનો
સમય જાણી લીધો. કે જે (હાલના સમયથી) બે વષર્ પહેલાનો સમય હતો તેથી
તેણે બે વષર્ની ઉંમરના કે તેથી નાના દરેક બાળકને માર નાખાવનો હુકમ કય .
17 પ્ર ુએ પ્રબોધક ય મયા દ્વારા જે ભ વષ્યવાણી જણાવીહતી તે પ ર ૂણર્ થઈ:

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

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

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

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

21 તેથી ૂસફ બાળક અને તેની માને લઈને ઈસ્રાએલ ગયો. 22 પછ ૂસફે
સાભ ું કે હેરોદના મરણ પછ તેનો ુત્ર આ ખલાઉસ રાજા થયો છે ત્યારે
ૂસફને ત્યાં જતાં ડર લાગ્યો ત્યારે સ્વપ્નમાં ચેતવણી મળ તેથી તે યહૂ દયાને

બદલે ગાલીલ પ્રાંતમાં ગયો. 23 ૂસફ નાસરેથ ગામમાં ગયો. આમ એટલા માટે
થ ુ,ં જથેી પ્રબોધકો ું કહે ુ ૂણ થાય. દેવે ક ું કે ખ્રસ્ત નાઝાર † કહેવાશ.ે

3
બા પ્તસ્મા કરનાર યોહાન ું કાયર્
(માક 1:1-8; ૂક 3:1-9, 15-17; યોહાન 1:19-28)

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

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

અને તેના માટેનો માગર્ સીધો કરો.’ ” યશાયા 40:3
✡ 2:15: ઉલ્લેખઃ હો શ 11:1 † 2:23: નાઝાર નાઝરેથનો વતની, નાઝરેથનો અથર્ “જડ” થાય.
યશા. 11:1
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4 યોહાનનાં વસ્રો ઊંટના વાળમાંથી બનાવેલાં હતા.ં તેની કમરે ચામડાનો પટ્ટો.
યોહાન તીડ અને જગલી મઘ ખાતો હતો. 5 યોહાનનો ઉપદેશ સાંભળવા લોકો
યરૂશાલેમમથી, યદન નદ ની આસપાસના સમગ્ર વસ્તારમાંથી તથા યહૂ દયાના
તમામ પ્રદેશોમાંથી આવતા હતા.ં 6 લોકોએ પોતાના પાપની ક ૂલાત કર અને
યોહાને તેઓને યદન નદ માં બા પ્તસ્મા આપ્ ું.

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

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

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

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

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

16 બા પ્તસ્મા પામ્યા પછ ઈ ુ સીધે સીધો જ પાણીમાંથી બહાર આ ો.
પછ તે વખતે આકાશ ઊઘડા ું અને તેણે દેવના આત્માને ક ૂતરની જમે નીચે
આવતો અને પોતાની ઉપર ઊતરતો જોયો. 17 અને આકાશવાણી થઈ, “આ
મારો ુત્ર છે અને હુ તેને ચાહુ છુ. અને તેનાથી હુ ૂબજ પ્રસ છુ.”

* 3:7: ફરોશીઓ એક યહૂ દ ધા મક સ ૂહ જે બીજા યહૂ દ નયમો અને ર ત-ર વાજો ું મકકમતાથી
પાલન કરવાનો દાવો કરે છે. † 3:7: સદૂક ઓ એક ુ યહૂ દ ધા મક સ ૂહ જે જૂના કરારનાં
પહેલા પાંચ ુસ્તકોનો જ સ્વીકાર કરે છે. તેઓ માને છે કે લોકો ૃત્ ુમાંથી પાછા સજીવન થતા નથી.
‡ 3:10: ૃક્ષ જે લોકો ઈ ુનો સ્વીકાર કરતા નથી તે લોકો, તેઓ કાપી નંખાનારા ૃક્ષો જવેા છે.
§ 3:12: અનાજને � જુદુ પાડશે યોહાન સમજાવે છે કે ઈ ુ સારા લોકોને દુ લોકોથી જુદા પાડશ.ે
** 3:13: બા પ્તસ્મા આ ગ્રીક શ છે. તેનો અથર્ પાણીમાં ડૂબક મરાવી તરત બહાર નીકળ ું,
ઝબોળ ુ,ં અથવા દટા ું નેવો થાય છ
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4
ઈ ુ ું પર ક્ષણ
(માક 1:12-13; ૂક 4:1-13)

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

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

‘માણસ ફક્ત રોટલીથી ન હ પર ુ
દેવના ુખમાંથી આવતા પ્રત્યેક વચનથી જીવન પામે છે.’ ” ુન નયમ 8:3

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

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

જથેી તારા પગ ખડક પર અથડાશે ન હ.’ ” ગીતશા 91:11-12
7 ઈ ુએ તેને ઉ ર આપ્યો, “એના વષે પણ શા મા ક ું છે કે,

‘પ્ર ુ તારા દેવની પર ક્ષણ ું ન કર.’ ” ુન નયમ 6:16

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

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

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

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

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

12 ઈ ુએ સાંભ ું કે યોહાનને જલેમાં ૂય છે. તેથી તે ગાલીલ પાછો ગયો.
13 તે નાઝરેથ ન રોકાતાં ઝ ુલોન અને નફતાલીની નજીકના પ્રદેશમાં ગાલીલ

* 4:4: ધમર્શા પ વત્ર લખાણ – જૂનો કરાર.
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સરોવર પાસે કફર-નહૂમમાં જઈને ર ો. 14 યશાયા પ્રબોધકે† જે ક ું હ ું તે
સા ું ુરવાર કરવા માટે ઈ ુએ આમ ક ુર્:

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

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

તે પ્રકાશ જે લોકો કબર જવેી અંધકારમય ધરતી
પર જીવે છે તેમના માટે આ ો છે.” યશાયા 9:1-2

17 ત્યારથી ઈ ુએ ઉપદેશ આપવો શરૂ કય , તેણે ક ું કે, “પસ્તાવો કરો,
કારણ આકાશ ું રા આવી ર ું છે.”

ઈ ુ દ્વારા કેટલાક પ્રે રતોની પસંદગી
(માક 1:16-20; ૂક 5:1-11)

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

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

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

23 ઈ ુ ગાલીલનો બધોજ પ્રદેશ ફય અને લોકોને સભા ાનોમાં‡ ઉપદેશ
આપ્યો અને આકાશના રા વષેની ુવાતાર્નો બોધ આપ્યો. તેણે લોકોનાં
બધાંજ રોગો અને બીમાર ઓ દૂર કયાર્. 24 ઈ ુ વષેના આ સમાચાર આખા
સ રયામાં ફેલાઈ ગયા, આથી જઓે પીડાતા હતા અને ૂતવળગેલાઓન,ે તથા
જઓે વાઈ અને લકવાથી પીડાતા હતા તેઓને તેની પાસે લાવવામાં આ ાં;
અને ઈ ુએ તે બધાને સાજા કયાર્. 25 આથી ગાલીલથી તથા દશનગરથી§
તથા યરૂશાલેમથી તથા યહૂ દયાથી અને યદન નદ પારનો મોટો લોકસ ુદાય તેની
પાછળ ગયો.
† 4:14: પ્રબોધક દેવને માટે બોલનાર ક્ત. કેટલીક વખત ભ વષ્યમાં ું થનાર છે તે બાબતો પણ
પ્રબોધક કહેતો. ‡ 4:23: સભા ાનોમાં યહૂ દઓ ું પ્રાથર્ના માટે એકઠા મળવા ું ળ જયાં જાહેર

સભાઓ અને પ વત્રશા ના અભ્યાસ માટે પણ મળતા. § 4:25: દશનગર ગ્રીકમાં “દેકાપોલીસ.”
ગાલીલ સ ુદ્રની ૂવર્માં આ પ્રદેશ આવેલો છે. એક સમયે ત્યાં દસ ુ નગરો હતાં.
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5
ઈ ુ લોકોને શક્ષણ આપે છે
( ૂક 6:20-23)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 સત્કમ કરવાને લીધે જઓેના ઉપર જુલ્મ ુજારવામાં આવેલો છે તેઓને
ધન્ય છે.

કેમ કે આકાશ ું રા તેઓ ું છે.

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

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

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

14 “તમે સ્વયં પ્રકાશ છો, જે આખા જગતને પ્રકા શત કરે છે. પવર્ત ઉપર
બાંધેલ નગરને છુપાવી શકા ું નથી, તેને દરેક જણ જોઈ શકે છે. 15 અને લોકો
દ વો સળગાવીને પછ તેને વાટકા નીચે ૂકતા નથી, પણ તેઓ તેને દ વી પર
ૂકે છે પછ તે દ વો ઘરમાં જે બધા લોકો રહે છે તેમને પ્રકાશ આપે છે. 16 તે

* 5:5: ૃથ્વી ું વતન ગી. શા. 37:11.
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ર તે તમારે પણ બીજા લોકોને પ્રકાશ આપવો જોઈએ. જથેી તેઓ તમાર રૂડ
કરણીઓ જોઈને લોકો તમારા આકાશમાં બાપની સ્ ુ ત કરે.

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

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

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

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

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

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

25 “તારો દશુ્મન તને ન્યાયસભામાં લઈ જાય તો ત્વર ત તેની સાથે મત્રતા
કર, આ તારે ન્યાયસભામાં જતાં પહેલા કર ું અને જો ું તેનો મત્ર ન હ
થઈ શકે તો તે તને ન્યાયસભામાં ઘસડ જશે. અને ન્યાયાધીશ કદાચ તને
અ ધકાર ને ુપ્રત કરશે અને તને જલેમાં નાખવામાં આવશ.ે 26 હુ તને સત્ય
કહુ છુ. ાં ુધી તમે તમારુ દે ું ૂરે ૂરુ ૂકવશો ન હ ત્યાં ુધી તમે
જલેમાંથી છૂટ શકશો ન હ.

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

ન હ.’✡ 28 પર ુ હુ તમને જણા ું છુ કે જો તમે કોઈ ીને પામવાની ઈચ્છાથી

✡ 5:21: ઉલ્લેખઃ ન. 20:13; ુન. 5:17 ✡ 5:27: ઉલ્લેખઃ ન. 20:14; ુન. 5:18
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તેના તરફ નજર કરો તો તમે તમારા મનથી તેની સાથે ભચાર કય છે. 29 જો
તમાર જમણી આંખ તમને પાપ કરવા પ્રેરે તો તેને કાઢ ને ફેંક દો. તમારુ
આ ું શર ર નરકમાં ધકેલાય તેના કરતાં તમારા શર રનો એક ભાગ ુમાવવો તે
વ ુ હતાવહ છે. 30 જો તમારો જમણો હાથ તમને પાપ કરવા પ્રેરે તો તેને
કાપીને ફેંક દો. આ ુ શર ર નરકમાં ધકેલાય તેના કરતાં તમારા શર રનો એક
ભાગ ુમાવવો તે તમારા માટે વ ુ હતાવહ છે.

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

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

ઈ ુ સમ વષે શક્ષણ આપે છે
33 “તમે સાંભ ું કે આપણા ૂવર્જોને એ પણ કહેવામાં આ ું હ ું કે,

‘તમે પ્ર ુના નામે લીધેલા સમનો ભંગ કરશો ન હ.† પ્ર ુને જે વચન આપ્ ું છે
તે હમેશા અવશ્ય પાળો.’ 34 પણ હુ તમને કહુ છુ કે, કદ સમ ન ખાઓ,
કદ આકાશના નામે સમ ના ખાઓ કારણ કે આકાશ તો દેવ ું રા ાસન
છે. 35 ૃથ્વીના નામે કદ સમ ખાઓ ન હ કારણ કે ૃથ્વી દેવ ું પાયાસન છે.
અને યરૂશાલેમના નામે પણ સમ ન ખાઓ કારણ એ મહાન રાજા ું શહેર છે.
36 તમારા માથાના પણ સમ ન ખાઓ. તમે માથાના એક પણ વાળને સફેદ કે
કાળો કર શકશો ન હ. 37 ફક્ત ‘હા’ કે ‘ના’ કહો એટ ું ૂર ું છે. તમે તેમાં
જે કઈ ઉમેરશો તો તે ૂંડાથી આવે ું છે.

ઈ ુ વેર વષે શક્ષણ આપે છે
( ૂક 6:29-30)

38 “તમે સાંભ ું કે એમ કહેવા ુ હ ુ, ‘આંખ ને બદલે આંખ અને દાંત ને
બદલે દાંત.’✡ 39 પર ુ હુ તમને કહુ છુ કે દુ ક્તનો પ્ર તકાર ન કરો. જો
તમને કોઈ જમણા ગાલ પર તમાચો મારે, તો તમારે બીજો ગાલ દરવો. 40 જો
તમારુ ખમીસ લઈ લેવા માટેનો દાવો કર ને તમને કોઈ ન્યાયસભામાં લઈ જવા
ઈચ્છે તો તમારો કોટ પણ તેને આપી દો. 41 જો કોઈ સૈ નક તમને તેની સાથે
એક માઈલ ચાલવા બળજબર કરે તો તમે તેની સાથે બે માઈલ ચાલો. 42 જો
કોઈ તમાર પાસે કઈક માગે તો તેને અવશ્ય આપો, તમાર પાસે કોઈ ઉછ ું
માંગવા આવ તો ના પાડશો ન હ.

બધાને પ્રેમ કરો
( ૂક 6:27-28; 32-36)

43 “તમે સાંભ ું કે એમ કહેવા ું હ ું કે, ‘ ું તારા પડોશીને પ્રેમ કર અને
દશુ્મનને ધ ાર.’✡ 44 પણ હુ તમને કહુ છુ કે તમારા દશુ્મનોને પ્રેમ કરો અને

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

6
ઈ ુ દાન વષે શક્ષણ આપે છે

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

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

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

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

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

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

10 તારુ રા આવે અને ું ઈચ્છે છે તેવી બાબતો જે ર તે આકાશમાં બને
છે તે ર તે ૃથ્વી ઉપર બને તે માટે અમે પ્રાથર્ના કર એ છ એ.
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11 અમને અમાર રોજની જરૂ રયાત પ્રમાણે અ આપ.
12 જે ર તે અમે અમારુ ખરાબ કરનારને માફ આપી છે,

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

પર ુ શેતાનથી અમને બચાવ.*

14 હા, જો ું બીજાઓનાં દષુ્કમ માફ કરશે, તો આકાશનો પતા તારાં પણ
દષુ્કમ માફ કરશે. 15 પર ુ જો ું તારુ ખરાબ કરનારને માફ ન હ કરે તો
આકાશનો પતા તને પણ માફ ન હ કરે.

ઈ ુ ઉપવાસ વષે શક્ષણ આપે છે
16 “ ારે તમે ઊપવાસ કરો, ત્યારે તમાર જાતને ઉદાસ દેખાડશો ન હ,

દભીઓ એમ કરે છે. તેઓ તેમના ચહેરા વ ચત્ર બનાવી દે છે જથેી લોકોને
બતાવી શકે કે તેઓ ઉપવાસ કર ા છે. હુ તમને સત્ય કહુ છુ કે તે દભી
લોકોને તેનો બદલો ૂરે ૂરો મળ ગયો છે. 17 ારે ું ઉપવાસ કરે ત્યારે, તારા
માથા પર તેલ ચોપડ અને તારુ મોં ધોઈ નાખ. 18 ત્યારે લોકોને ના જણાવો
કે તમે ઉપવાસ કયાર્ છે, તમારા પતા જનેે તમે જોઈ શક્તા નથી તે બ ુંજ
જુએ છે. તમે ુપ્ત ર તે જે કઈ કરો છો તે તમારા આકાશમાંના પતા જુએ
છે. અને તે તમને તેનો બદલો જરૂરથી આપશે.

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

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

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

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

પ્રથમ દેવ ું રા
( ૂક 12:22-34)

25 “તેથી હુ તમને કહુ છુ કે, તમારે જીવવા માટે જરૂર ખાવાપીવાની ચતા
કરશો ન હ અને શર રને ઢાંકવા કપડાંની ચતા ના કરો. કારણ ખોરાક કરતાં
જીવન બધારે અગત્ય ું છે અને કપડાં કરતાં શર ર વધારે અગત્ય ું છે. 26 તમે
પક્ષીઓને જુઓ, તેઓ બી વાવતાં નથી, ને કાપતાં નથી ને કોઠારોમાં ભરતાં
નથી. અને છતાય તમારો પતા તે પંખીઓ ું ભરણપોષણ કરે છે તમે તો

* 6:13: કેટલીક ગ્રીક નકલોમાં આ ભાગ જોડલેો છે: “કેમ કે રોજય તથા પરાકમ તથા મ હમા
સવર્કાળ ુધી તારાં છે. આમીન.”
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પક્ષીઓ કરતાં ઘણા જ ૂલ્યવાન છો. 27 એના વષે ચતા કરવાથી તમારાં
આ ુષ્યમાં એકાદ પળનો પણ વધારો ન હ કર શકો.

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

31 “તેથી તમે ચતા રાખશો ન હ અને કહેશો ન હ, ‘અમે ું ખાઈ ું?’ ‘અમે
ું પી ું?’ અથવા ‘અમે ું પહેર ું?’ 32 જે લોકો દેવને ઓળખતા નતી

તેઓ આ બધી વસ્ ુઓની પાછળ પડે છે. તમે આની ચતા ના કરો કારણ
કે આકાશમાં રહેલાં તમારા પતાને ખબર છે કે તમારે આ બધાની જરૂર છે.
33 પણ પહેલા તમે દેવના રા ને તથા તેના ન્યાયીપણાને શોધો, તો તે પણ
તમને આ બધી જ વસ્ ુઓ આપશ.ે 34 તે માટે આવતીકાલની ચતા ન કરો.
આજની સમસ્યાઓ આજને માટે ૂરતી છે. આવતીકાલ ું દ:ુખ આવતીકાલ ું
છે.

7
ઈ ુ બીજાને દો ષત ન ઠરાવવા વષે શક્ષણ આપે છે
( ૂક 6:37-38; 41-42)

1 “બીજાઓને દો ષત ન ઠરાવો, અને દેવ તમને દો ષત ઠરાવશે ન હ. 2 તમે
જે ર તે બીજાનો ન્યાય કરશો, તે જ ર તે તમારો પણ ન્યાય થશે તમે બીજાઓનો
ન્યાય કરવા જે માપનો ઉપયોગ કરો છો, તે જ માપનો ઉપયોગ તમારા ુકાદા
માટે થશ.ે

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

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

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

7 “દેવ પાસે માંગવા ું ચા ું રાખો, અને દેવ તમને આપશ,ે શોધવા ું ચા ું
રાખો, અને તમને જડશ.ે ખખડાવવા ું ચા ું રાખો અને દરવાજો તમારા માટે
ઉઘડ જશે. 8 કારણ કે જે માંગે છે તેને એ જરૂરથી મળે છે, જે શોધતા રહે
છે તેમને જરૂરથી પ્રાપ્ત થાય છે. અને જે ખટખટાવે છે, તેમને માટે દરવાજા
અવશ્ય ઉઘડ જાય છે.
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9 “તમારામાંના કોઈ એકને દોકરો છે? જો તારો દ કરો તાર પાસે રોટલી
માંગે તો ું ું તેને પથ્થર આપીશ? ના! 10 જો તારો દ કરો તાર પાસે માછલી
માંગે તો ું તેને સપર્ આપશે? ના! 11 તમે ૂડા છતાં તમે પોતાના બાળકોને
સારો ખોરાક આપી જાણો છો તો તમારા આકાશમાંના પતાની પાસે માંગશો તો
તમને જરૂર સાર વસ્ ુઓ આપશે.

અગત્યનો નયમ
12 “તમે બીજા પાસે જવેા વહારની અપેક્ષા રાખતા હોય એવો જ વહાર

તમે તેઓની સાથે રાખો. ૂસાના નયમશા અને પ્રબોધકોની વાતોનો સારાંશ
એ જ છે.

આકાશ અને નરકનો માગર્
( ૂક 13:24)

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

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

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

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

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

24 “જે કોઈ ક્ત મારા વચનોને સાંભળે છે અને તે પ્રમાણે આચરણ કરે
છે તે ખડક પર મકાન બાંધનાર ડા ા માણસ જવેો છે. 25 ધોધમાર વરસાદ
પડ્યો, ૂર આ ું અને તે ઘર પર વાવાઝોડુ કા ું છતાં પણ તે ઘર ૂટ પ ું
ન હ કારણ કે તેનો પાયો ખડક ઉપર બાંધેલો હતો.
* 7:22: ૂતો શેતાનના દુ આત્માઓ.
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26 “પર ુ જે ક્ત મારા આ વચનોને ધ્યાનથી સાંભળે છે પર ુ તે પ્રમાણે
વતર્તો નથી તે રેતી પર ઘર બાંધનાર ૂખર્ માણસ જવેો છે. 27 ધોધમાર
વરસાદ આ ો, ૂર આ ું અને વાવાઝોડાના સપાટા લાગ્યા ત્યારે તે મકાન
મોટા અવાજ સાથે જમીનદોસ્ત થઈ ગ ુ.ં”

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

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

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

3 ઈ ુએ તે માણસને સ્પશર્ કય અને ક ું કે, “હુ તને સાજો કરવા ઈચ્છુ છુ,
સાજો થઈ જા!” અને તરત જ તે માણસ કોઢથી સાજો થઈ ગયો. 4 ઈ ુએ
તેને ક ું કે, “જે કાંઈ બન્ ું છે તે વાત કોઈને પણ કરતો ન હ. અહ થી સીધો
જ યાજક પાસે જા અને ત્યાં તાર જાતને બતાવ. ૂસાના આદેશ પ્રમાણે
અપર્ણ ચઢાવ જથેી લોકો જાણી શકે કે ું સાજો થયો છે.”

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

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

7 ઈ ુએ લશ્કર અ ધકાર ને ક ું કે, “હુ જઈશ અને તેને સાજો કર શ.”
8 લશ્કર અ ધકાર એ ક ું કે, “હે પ્ર ,ુ ું મારા ઘરે આવે એવો હુ યોગ્ય

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

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

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

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

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

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

ઈ ુને અ ુસરવાની ઈચ્છા
( ૂક 9:57-62)

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

20 ઈ ુએ તેને ક ુ કે, “ શયાળોને રહેવા માટે દરો હોય છે, પંખીઓને રહેવા
માટે માળા હોય છે, પણ માણસના દ કરાને* મા ું ટેકવાની પણ જગા નથી.”

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

22 પર ુ ઈ ુએ તેને ક ું, “માર પાછળ આવ. ને ુએલાએને પોતાના
ૂએલાઓને દાટવા દે.”

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

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

26 ઈ ુએ ક ું કે, “તમે શા માટે ભયભીત થાઓ છો? તમને ૂરતો વ ાસ
નથી?” પછ ઈ ુ ઉભો થયો અને પવન અને મોંજાને ધમકા ા, પછ સ ુદ્ર
સં ૂણર્ શાંત થઈ ગયો.

27 આથી લોકો આ યર્ચ કત થઈ ગયા અને બોલ્યા, “અરે આ માણસ કેવા
પ્રકારનો છે? જનેી આજ્ઞાને પવન અને સ ુદ્ર પણ માને છે!”

* 8:20: માણસનો દ કરો ઈ ુ પોતાના માટે આ નામ વાપરતો. દા ન. 7:13-14 માં આ નામ મ સહા
માટે છે જનેે દેવે પોતાના લોકોને તારવાને પસંદ કય છે.
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ઈ ુ બે માણસોમાંથી ૂતોને કાઢે છે
(માક 5:1-20; ૂક 8:26-39)

28 સ ુદ્રને સામે કનારે ગદરાનીના† દેશમાં ઈ ુ આ ો ત્યાં તેને અ ુદ્ધ
આત્માઓ વળગેલા બે માણસો મ ા. તેઓ કબરોની વચમાં રહેતા હતાં તે
એટલા બધા બહામણા હતા કે ત્યાં થઈને કોઈ જઈ શક્ ું ન હ ું. 29 તેઓ
ૂમ પાડવા લાગ્યા, “ઓ દેવના દ કરા, ું અમાર પાસે ું અપેક્ષા રાખે છે?
ન ચત સમય પહેલા અમને શક્ષા કરવા આ ો છે?”
30 ત્યાંથી થોડકે દૂર ૂંડ ું ટો ું ચર ું હ ું. 31 અ ુદ્ધ આત્માઓએ વનંતી

કર કે, “જો ું અમને કાઢ જ ૂકવાનો હોય તો, ું અમને એ ૂંડોના ટોળામાં
જવા દે.”

32 ઈ ુએ તેઓને ક ુ,ં “જાઓ” અને અ ુદ્ધ આત્માઓ ૂંડોનાં ટોળામાં
પેઠા. ૂંડ ું આ ું ટો ું ટેકર ની ધાર પરથી સ ુદ્રમાં ધસી ગ ું અને પાણીમાં
ડૂબી મ ુર્. 33 ૂંડો ચરાવનારા ત્યાંથી શહેરમાં નાઠા અને બધીજ બાબતો જવેી
કે અ ુદ્ધ આત્માઓ વળગેલા માણસે સાથે જે બન્ ું હ ું તે જણા ુ.ં 34 આ ું
નગર ઈ ુને મળવા બહાર આ ું અને ારે લોકોએ તેને જોયો ત્યારે વનંતી
કર કે, અમારા સીમોમાંથી ું ચાલ્યો જા.

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

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

છે.”
3 કેટલાએક શા ીઓએ આ સાંભ ું અને અંદરો અંદર વાતો કરવા લાગ્યા

કે, “આ માણસ પોતે જ દેવ હોય તેમ બોલે છે. આ ર તે તે દેવની વરૂદ્ધ
બોલે છે.”

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

7 અને તે માણસ ઉભો થયો અને ઘેર ચાલ્યો ગયો. 8 લોકોએ આ જો ું
અને તેઓ આ યર્ચ કત થઈ ગયા અને લોકોએ દેવની સ્ ુ ત કર કારણ કે દેવે
આવો અ ધકાર માણસોને આપ્યો.
† 8:28: ગદરાની ગાલીલના સરોવરના અ ૂણાનો પ્રદેશ.
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ઈ ુએ માથ્થીની પસંદગી કર
(માક 2:13-17; ૂક 5:27-32)

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

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

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

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

14 પછ યોહાનના શષ્યો ઈ ુની પાસે આ ા. તેઓએ ઈ ુને ૂછ ું કે,
“અમે અને ફરોશીઓ વારવાર ઉપવાસ કર એ છ એ તો તારા શષ્યો શા માટે
ઉપવાસ કરતા નથી?”

15 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “ ાં ુધી તેમની સાથે વરરાજા હોય ત્યાં ુધી
વરરાજાના મત્રો પાસે ઉદાસીનતાની અપેક્ષા રાખી શકાય? અલબ ન હ જ,
પર ુ ારે તેઓની પાસેથી વરરાજા લઈ લેવાશે ત્યારે સમય આવશે પછ
તેઓ ઉપવાસ કરશે.

16 “જો કોઈ જૂનાં કપડાં પર કોરા કપડાં ું થીંગડુ મારે તો એ થીંગડાંથી
કપડાંમાં કાણું વધારે મોટુ બનશે. 17 લોકો તાજો દ્રાક્ષારસ ભરવા માટે જૂની
મશકોનો ઉપયોગ નથી કરતાં તેમ કરવાથી જૂની મશકો ફાટ જશે, ત્યાર પછ
દ્રાક્ષારસ વહ જશે અને બંને દ્રાક્ષારસ અને દ્રાક્ષારસની મશકો નાશ પામશ.ે તેથી
લોકો હમેશા નવો દ્રાક્ષારસ ભરવા માટે નવી જ મશકોનો ઉપયોગ કરે છે. આમ
કરવાથી દ્રાક્ષારસ અને મશકો બંને સાર ર તે સાચવી શકાય છે.”

ઈ ુ ૃત દ કર ને જીવન આપે છે અને બમાર ીને સાજી કરે છે
(માક 5:21-43; ૂક 8:40-56)

18 ઈ ુ ારે આ વાતો કહતો હતો, ત્યારે સભા ાનનો એક અ ધકાર
આ ો અને તેને પગે પડ્યો અને ક ું કે, “માર દ કર હમણાં જ મરણ પામી
છે. ું આવીને માત્ર તારા હાથથી તેને સ્પશર્ કર તો તે સજીવન થશ.ે”

19 તેથી ઈ ુ ઊભો થયો અને તેને ઘેર ગયો. તેના શષ્યો તેની પાછળ ગયા.ં
20 એક ી હતી, જે છેલ્લા બાર વષર્થી લોહ વાના રોગથી પીડાતી હતી

તેણે પાછળથી આવીને ઈ ુના ઝભ્ભાની નીચલી કોરને સ્પશર્ કય . 21 ી
વચારતી હતી કે, “જો હુ માત્ર તેના ઝભ્ભાને સ્પશર્ કર શ તો હુ સાજી થઈ
જઈશ.”
✡ 9:13: ઉલ્લેખઃ હો શ 6:6
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22 ઈ ુ તેની તરફ વ ો અને તે ીને જોઈ ક ું, “દ કર હમ્મત રાખ,
તારા વ ાસે તને સાજી કર છે.” તે જ પળે તે ી સાજી થઈ ગઈ.

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

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

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

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

ઉ ર આપ્યો કે, “હા પ્ર ુ, અમે વ ાસ કર એ છ એ.”
29 પછ તેઓની આંખોને સ્પશર્ કર ઈ ુ બોલ્યો, “તમે વ ાસ રાખો છો

તો તે પ્રમાણે થાઓ.” 30 અને તરત જ તેઓ દેખતા થયા. ઈ ુએ તેઓને
ક ુ,ં “તમે આ વષે કોઈને વાત ન કરતા.” 31 પર ુ આંધળા માણસો ત્યાંથી
ચાલ્યા ગયા અને ઈ ુની આ ક ત તેઓએ આખા વસ્તારમાં ફેલાવી.

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

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

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

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

10
ઈ ુએ પ્રે રતોને ઉપદેશ માટે મોકલ્યા
(માક 3:13-19; 6:7-13; ૂક 6:12-16; 9:1-6)
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1 ઈ ુએ તેના બાર શષ્યોને બોલા ા. ઈ ુએ તેઓને અ ુદ્ધ આત્માઓને
કાઢવાની તથા દરેક જાતની માંદગી અને બીમાર માંથી સાજા કરવાની શ ક્ત
આપી. 2 બાર પ્રે રતોનાં નામ આ પ્રમાણે છે:

પ્રથમ સમોન જે પતર કહેવાય છે
તેનો ભાઈ આં ન્દ્રયા,
ઝબદ નો દ કરો યાકૂબ
તથા તેનો ભાઈ યોહાન.
3 ફ લપ
અને બથ લ્મી;
થોમા
તથા કર ઉઘરાવનાર માથ્થી;
અલ્ફ નો દ કરો યાકૂબ
અને થદ ;
4 સમોન કનાની*
તથા યહૂદા ઈશ્ક રયોત, જે તેને દશુ્મનના હાથમાં સોપી દેનારો હતો.

5 આ બાર જણને બહાર મોકલતી વખતે ઈ ુએ તેમને આજ્ઞા કર કે “ ાં
બન-યહૂદ ઓ વસે છે ત્યાં જશો ન હ અને કોઈપણ સમરૂનીઓના નગરમાં જશો
ન હ. 6 પણ ઈસ્રાએલના લોકો પાસે જાઓ. તે યહૂદ ઓ ખોવાયેલા ઘેંટા જવેાં
છે. 7 જવેા તમે જાઓ કે તરત જ તેઓને ઉપદેશ આપો કે, ‘આકાશ ું રા
ટૂક સમયમાં આવી ર ું છે.’ 8 માંદા લોકોને સાજા કરો. મરેલાને જીવતા કરો.
રક્ત પ ના રોગીઓને સાજા કરો અને અ ુદ્ધ આત્માઓને કાઢો. હુ તમને આ
સામર્થ્ય વના ૂલ્યે આ ું છુ. માટે તમે પણ દરેકને વના ૂલ્યે આપો. 9 તમાર
સાથે સો ુ,ં રૂ ું કે તાં ુ કે કોઈપણ પ્રકાર ું નાંણુ રાખશો ન હ. 10 ુસાફર
દરમ્યાન તમાર સાથે ફક્ત તમે જે કપડા પહેયાર્ છે તે તથા જે પગરખા પહેયાર્
છે તે જ રાખશો. ચાલવા માટે લાકડ પણ લેશો ન હ. વધારાનાં કપડાં કે
પગરખાં પણ ના રાખશો કારણ કે કામ કરનાર ને તેની જરૂ રયાતની વસ્ ુઓ
આપવામાં આવશે જ.

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

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

16 “સાંભળો! હુ તમને એવી જગ્યાએ મોકલી ર ો છુ કે ાં વરુઓની
વચ્ચે તમે ઘેટાં જવેા લાગશો. આથી તમે સાપ જવેા ચપળ અને ક ૂતર જવેા

* 10:4: કનાની યહૂ દ રાજક ય જૂથ ું નામ જનેો તે સભ્ય હતો.
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સાલસ બનો અને ખોટુ કરશો ન હ. 17 લોકોથી ચેતના રહેજો, કારણ એ લોકો
તમાર ધરપકડ કરશે. તમને ન્યાય માટે લઈ જશે અને સભા ાનોમાં લઈ
જઈ તમારા પર કોરડા ફટકારાશે. 18 તમને હાકેમો તથા રાજાઓ સમક્ષ હાજર
કરવામાં આવશ.ે આ બ ું મારા લીધે તમને કરવામાં આવશે. તમે ત્યારે મારા
વષે એ બધાને કહેજો. 19 ારે તમને પકડવામાં આવે તો તમારે ું કહે ું
અને કેવી ર તે કહે ું તેની ચતા કરશો ન હ. યોગ્ય ઉ ર આપવાના શ ો તમને
તે વખતે જ આપવામાં આવશ.ે 20 તે સમયે તમે ન હ, પર ુ તમારા પતાનો
આત્મા તમારા દ્વારા બોલશે.

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

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

પ્ર ુથી ડરો, લોકોથી ન હ
( ૂક 12:2-7)

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

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

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

32 “જે કોઈ બીજા લોકોની સામે મારામાં વ ાસની ક ૂલાત કરશે તો, હુ
પણ આકાશમાંના બાપની આગળ એ મારો છે તેમ જાહેર કર શ. 33 પર ુ

ારે કોઈ માણસ બીજા લોકોની સામે મારામાં તેના વ ાસને ક ૂલ ન કરે,
તો તેનો હુ નકાર કર શ. અને હુ આકાશમાંના બાપની સમક્ષ તે મારો છે એ ું
જાહેર કર શ ન હ.

ઈ ુ વષે લોકોનો અસ્વીકાર
( ૂક 12:51-53; 14:26-27)
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34 “એમ ન માનતા કે હુ ૃથ્વી પર શાં ત લાવવા આ ો છુ, શાં ત તો ન હ,
પણ હુ તલવાર લઈને આ ો છુ.

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

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

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

જે ક્ત આપણી વરુદ્ધ નથી તે આપણા પક્ષનો છે
(માક 9:41)

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

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

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

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

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

7 યોહાનના શષ્યો પાછા ફરવા તૈયાર થયા, ઈ ુએ લોકોને ું જોવા ઈચ્છો
છો તે ૂછ ું અને ક ું, “તમે ઉજજડ પ્રદેશમાં યોહાન પાસે ગયા ત્યારે ું જોવા
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ગયા હતા? ું પવનથી હાલતા બરુને જોવા ગયા હતા? ના! 8 તો તમે ત્યાં
ું જોવા ગયા હતા?ં ું જણેે ૂબ સારા વ ો પહેયાર્ હતા તેવા માનવીને?

ના! આવા ુંદર કપડા પહેરે છે તે તો રાજાના રાજમહેલમાં રહે છે. 9 તો
પછ તમે ું જોવા ગયા હતા?ં ું દેવના પ્રબોધકને જોવા ગયા હતા?ં હા,
હુ તમને કહુ છુ, યોહાન તો પ્રબોધક કરતાં ઘણો અ ધક છે. 10 યોહાન વષે
લ ું છે તે આ છે:

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

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

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

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

પર ુ તમે રડ્યા ન હ.’

18 યોહાન બા પ્તસ્ત બીજાની જમે ખાતો પીતો નથી આ ો તેથી લોકો કહે છે
કે, ‘તેની અંદર ૂત છે.’ 19 માણસનો દ કરો જે આ ો છે તે બીજાઓની
જમે ખાય છે. પીએ છે, ‘એના તરફ તો જુઓ! તે કેટ ું બ ું ખાય છે અને
કેટ ું બ ું પીવે છે, ઉપરાંત કર ઉઘરાવનાર અને પાપીઓનો મત્ર છે.’ પર ુ
તે ું શાણપણ પોતાના કાય ના પ રણામથી ન્યાયી ુરવાર થાય છે.”

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

20 ઈ ુએ ાં ાં તેનાં મોટા ભાગનાં પરાક્રમી કાય કયાર્ હતા,ં તે નગરોની
ટ કા કર કારણ કે લોકો પોતાના જીવનમાં પ રવતર્ન લા ા ન હ. અને પાપકમ
કરવા ું છો ું ન હ. 21 ઈ ુએ ક ું, “ઓ ખોરાઝ ન* તને હાય! હાય! ઓ
બેથસૈદા તને હાય! હાય! જો આ પરાક્રમો મેં દુ એવા ૂર અને સદોન†
ના નગરોમાં કયાર્ હોત તો ત્યાંના લોકોએ પસ્તાવો કય હોત અને તેમના પર

* 11:21: ખોરાઝ ન બેથસૈદા, કફર-નહૂમ ગાલીલ સરોવર પાસેના નગરો જયાં ઈ ુ લોકોને બોધ કરતો
હતો. † 11:21: ૂર અને સદોન લેબેનોનમાંના નગરો ાં ૂબ ખરાબ લોકો રહેતા હતા.
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ટાટ તથા રાખ‡ નાખીને બતા ું હોત કે તેઓ તેમના પાપોને માટે દ:ુખી હતાં.
22 પણ હુ તમને કહુ છુ કે ન્યાયના દવસે ૂર અને સદોનને આકાશ જટેલી
ઊંચી પદવીએ પહોંચાડાશે.

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

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

25 પછ ઈ ુએ ક ું, “ઓ બાપ, આકાશ તથા ૃથ્વીના પ્ર ુ, હુ તાર સ્ ુ ત
કરુ છુ. તારો આભાર છુ કારણ તેં જ્ઞાનીઓથી આ સત્યોને ુપ્ત રાખીને જે
લોકો નાના બાળકો જવેા છે તેમની આગળ પ્રગટ ક ુર્ છે. 26 હા, ઓ બાપ,
આ તેં એટલા માટે ક ુર્ કે તારે એ પ્રમાણે કર ું હ ું.

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

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

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

1 તે સમયે, ઈ ુ વશ્રામવારે પોતાના શષ્યો સાથે અનાજના ખેતરોમાંથી જતો
હતો. તેના શષ્યો ૂ ા થયા હતા. તેથી તેઓ અનાજના કણસલાં તોડ
ખાવા લાગ્યા. 2 ફરોશીઓએ આ જો ું અને તેમણે ઈ ુને ક ું: “જો! તારા
શષ્યો શા ના નયમનો ભંગ કરે છે. અને અનાજના કણસલાં તોડે છે જે
વશ્રામવારે કરવાની મનાઈ છે.”
3 ઈ ુએ તેમને ક ું, “ ું તમે વાંચ્ ું છે કે ારે દાઉદ અને તેના સાથીદારો
ૂ ા થયા હતા ત્યારે દાઉદે ું ક ુર્ હ ું? 4 દાઉદ દેવના ઘરમાં ગયો હતો

અને દેવને અપલી રોટલી ખાવાની છૂટ ફક્ત યાજકોને હોય છે તે તેણે ખાધી
હતી. આ નયમશા નો ભંગ ન હતો? 5 ું ૂસાના નયમશા માં તમે કદ યે
વાચ્ ું નથી? વશ્રામવારે ફરજ પાલન કરનારા યાજકો નયમનો ભંગ કરે અને
છતાં પણ તેમને દો ષત ગણાવતા નથી? 6 હુ તમને કહુ છુ, અહ એ ું કોઈક
છે કે જે મં દર કરતાં પણ મોટો છે. 7 શા ો કહે છે, ‘મારે પ્રાણીના યજ્ઞો
‡ 11:21: ટાટ તથા રાખ તે દવસોમાં શોક ક્ત કરવા ટાટના મોટા વ ો પહેરતા અને શર ર પર
રાખ લગાવતા.
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નથી જોઈતા; પણ હુ લોકોમાં દયા ચાહુ છુ’ તમે જો શા ોના આ શ ોના
સાચા અથ સમજતા હોત તો જઓે નદ ષ છે, તેઓને દો ષત ન ઠરાવત.

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

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

9 ઈ ુ ત્યાંથી નીકળ ને તેઓના સભા ાનમાં આ ો. 10 ત્યાં સભા ાનમાં
એક ક્ત હતી જનેો હાથ અપંગ હતો. તેથી લોકોએ ઈ ુને ૂછ ું, “ ું
નયમશા અ ુસાર વશ્રામવારે કોઈને સાજો કરવો એ ું યોગ્ય ગણાય?”
11 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “ધારો કે તમાર પાસે એક ઘેટુ હોય અને વશ્રામવારે

તે ખાડામાં પડ ગ ું હોય તો ું તમે તેને પકડ ખાડામાંથી બહાર ન હ કાઢો?
12 ઘેટાં કરતાં મ ુષ્ય વધારે ૂલ્યવાન છે, માટે વશ્રામવારે ભલાઈનાં કામ કરવાની
નયમશા અ ુસાર મંજૂર હોય છે.”
13 પછ ઈ ુએ પેલા માણસને ક ું, “તારો હાથ મને જોવા દે.” તે માણસે

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

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

છોડ ચાલ્યો ગયો. ઘણા લોકો તેની પાછળ ગયા. ઈ ુએ બધા જ બમાર
લોકોને સાજા કયાર્. 16 ઈ ુએ લોકોને ચેતવણી આપી કે તે કોણ હતો, તે
બીજા લોકોને કહે ું ન હ. 17 આમ બન્ ,ુ જથેી યશાયા પ્રબોધકના શ ો સાચા
ુરવાર થયા,

18 “જુઓ, આ મારો સેવક છે;
જનેે મેં પસંદ કય છે;

હુ તેને પ્રેમ કરુ છુ
અને એનાથી હુ સં ુ છુ;

હુ મારો આત્મા તેનામાં ૂક શ,
અને તે બધા દેશોના લોકોનો ન્યાય કરશે.

19 તે વાદ વવાદ કરશે ન હ કે ૂમો પાડશે ન હ;
લોકો તેને શેર ઓમાં ઊંચા અવાજે બોલતો સાંભળશે ન હ.

20 કારણ કે ન્યાયનો વજય ન થાય ત્યાં ુધી બરુ જવેા કમજોરને તે કચડ
નાખશે ન હ;

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

21 બધા જ રા ોના લોકો તેનામાં આશા રાખશ.ે” યશાયા 42:1-4
દેવ તરફથી પ્રાપ્ત થયેલ ઈ ુ ું સામર્થ્ય
(માક 3:20-30; ૂક 11:14-23; 12:10)

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

24 ારે ફરોશીઓએ સાંભ ું ત્યારે કહેવા લાગ્યા, “ઈ ુ ૂતોના રાજા
બઆલઝ ૂલની મદદથી ૂતોને હાંક કાઢે છે.”

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

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

કાયર્થી માણસની ઓળખાણ
( ૂક 6:43-45)

33 “જો તમારે સારુ ફળ જોઈ ું હોય તો સારુ ૃક્ષ રોપ ું જોઈએ, તમારુ
ૃક્ષ સારુ ન હ હોય તો તેને ખરાબ ફળ મળશ.ે ૃક્ષની ઓળખાણ તેના ફળથી

જાણી શકાય છે. 34 ઓ સપ ના વંશ, તમે જ ખરાબ હો તો સાર વાત કેવી
ર તે કર શકો? તમારા હૃદયમાં જે કાંઈ ભ ુર્ છે તે જ ુખ બોલે છે. 35 સારા
માણસના હૃદયમાં સાર વસ્ ુ સંધરેલી હોય તો તે સારુ જ ખોલે છે. પણ જો
દુ ના હૃદયમાં ખરાબ વાત સંઘરેલી હોય તો તેને હોઠે ખરાબ વાત જ બોલાય
છે. 36 પણ હુ તમને કહુ છુ કે ન્યાયકાળે દરેક ક્તએ તેણે બોલેલા પ્રત્યેક
અ વચાર શ માટે ઉ ર આપવો પડશે. 37 તમે બોલેલા શ ોના આધારે જ
તમારો ન્યાય કરવામાં આવશ,ે તમાર કહેલી કેટલીક વાતો તમને નદ ષ ઠરાવશ.ે
અને તમાર કહેલી કેટલીક વાતો તમને દો ષત કરાવશે.”

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

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

42 “ન્યાયના દવસે શેબાની રાણી આજની પેઢ ના તમારા લોકો સાથે ઊભી
રહેશે કારણ કે ઘણે દૂરથી ુલેમાન ું જ્ઞાન સાંભળવા આવી હતી. અહ
ુલેમાન કરતાં પણ એક મોટો છે.
લોકોમાં શેતાન
( ૂક 11:24-26)

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

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

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

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

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

1 તે જ દવસે ઈ ુ ઘરમાંથી નીકળ ને સરોવરના કનારે જઈને બેઠો. 2 ઘણા
લોકો તેની આસપાસ ભેગા થયા. તેથી તે હોડ માં પ્રવેશ્યો અને બેઠો. લોકો
કનારે ઊભા ર ાં. 3 ઈ ુએ દૃ ાંતો દ્વારા ઉપદેશ આપવા ું શરૂ ક ુર્. તેણે
ક ુ,ં
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“એક ખેડૂત ખેતરમાં વાવવા માટે બહાર ગયો. 4 ારે ખેડૂત વાવણી કરતો
હતો ત્યારે કેટલાંએક બી રસ્તાની બાજુએ પડયા.ં પક્ષીઓ આ ાં અને તે ખાઈ
ગયા.ં 5 કેટલાંએક બી પથ્થરવાળ જમીન પર પડ્યાં. ત્યાં ૂરતી માટ નહોતી.
અને માટ ું ઊંડાણ નહો ું. તેથી બી વહેલા ઊગી નીક ાં. 6 પણ ૂયર્ના
તાપથી બધા જ કુમળા છોડ ચીમળાઈ ગયા અને ુકાઈ ગયા. કારણ તેમનાં
ૂળ ઊડાં ન હતા.ં 7 કેટલાએક બી કાંટા ઝાંખરામાં પડ્યાં. ઝાંખરા ઉગ્યાં પણ

સારા બી ના છોડને ઉગતા જ દબાવી દ ધા. 8 કેટલાંક સાર જમીનમાં પડ્યાં
અને તેમાંથી છોડ ઊગ્યા, અને અનાજ ઉત્પ ક ુર્. કેટલાંક છોડે સોગણાં,
કેટલાંક સાઠગણાં અને કેટલાંકે ત્રીસગણાં ફળ ઉત્પ કયાર્. 9 તમે લોકો જે મને
સાંભળ ર ાં છો, તે ધ્યાનથી સાંભળો!”

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

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

11 ઈ ુએ શષ્યોને ક ું, “આકાશના રા અને તેના મમ વષે તમને
સમજવાનો અ ધકાર આપવામાં આ ો છે પર ુ તે બીજા લોકોને આપવામાં
આ ો નથી. 12 જનેી પાસે સમજ છે, તેને આપવામાં આવશે અને તેની પાસે
તેની જરૂ રયાત કરતાં પણ ુષ્કળ થશ,ે પણ જનેી પાસે સમજ નથી, તેની પાસે
જે થોડ ઘણી છે તે પણ ુમાવી બેસશે. 13 આથી હુ દૃ ાંત દ્વારા તેમને
કહુ છુ કે તમે નજર કરશો અને તમને દેખાશ.ે લોકો જુએ છે પણ હક કતમાં
તેઓ જુએ છે છતાં તેઓ જોતા નથી. તેઓ સાંભળે છે, પણ હક કતમાં તેઓ
સાંભળતા નથી અને સમજતા પણ નથી. 14 તેથી યશાયા પ્રબોધકે ભ વષ્યવાણી
કર છે તે સાચી પડ છે:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33 પછ તેણે બીજુ દૃ ાંત ક ું, “આકાશ ું રા ખમીર જે ું છે, એક
ીએ ત્રણ ગણાં લોટમાં ખમીર ભેળ ું ાં ુધી બધાજ લોટને આથો આવી

ખમીર તૈયાર ન થ ું ત્યાં ુધી તે રહેવા દ ુ.ં”
34 ઈ ુએ લોકોને દૃ ાંત કથાઓ દ્વારા ઉપદેશ આપ્યો. તેણે દૃ ાંત કથાઓનો

ઉપયોગ કયાર્ સવાય કદ યે ઉપદેશ આપ્યો નથી. 35 આમ એટલા માટે બન્ ુ,ં
પ્રબોધકે જે ક ું હ ું તે સા ું પડ:ે

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

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

વનંતી કર , “અમને ખેતરના નકામા છોડવા ું દૃ ાંત સમજાવો.”
37 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “જણેે સારા બી ું વાવેતર ક ુર્ છે તે માણસનો

દ કરો છે. 38 આ ખેતર પણ જગત છે ાં સારા બી રા ના સંતાન છે
અને ખરાબ બી શેતાનનાં સંતાન છે. 39 જે વૈર એ ખરાબ બી વા ા તે શેતાન
છે, કાપણી એ જગતનો અંત છે, અને પાક લણનારા એ દૂતો છે.

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

ધન ભંડાર અને મોતીની વાતાર્
44 “આકાશ ું રા ખેતરમાં સંતાડલેા ખજાના જે ું છે એક દવસ ારે

માણસને તે ખજાનો મ ો ત્યારે ૂબ ુશ થયો અને તે જ ખેતરમા ધનનો
ખજાનો સંતાડ દ ઘો. અને તે ખેતર ખર દવા પોતાની પાસે જે કઈ હ ું, તે
બ ુંજ વેચી દ ું.

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

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

જાતની માછલીઓ પકડ હતી. 48 ારે જાળ ૂર માછલીઓથી ભરાઈ ગઈ
ત્યારે તેણે જાળને પાણીમાંથી બહાર કાઢ સાર માછલીઓ ટોપલીઓમાં ભર
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દ ઘી. અને ખરાબ માછલીઓને ફેંક દ ઘી. 49 ૃ ના અંત સમયે પણ આ ું
જ થશ.ે દૂતો આવીને દુ માણસોને સારા માણસોથી જુદા પાડશે. 50 દૂતો
દુ માણસોને ધગધગતા અ માં ફેંક દેશે ાં એ લોકો કલ્પાંત કરશે અને
દ:ુખથી તેમના દાંત પીસશે અને દ:ુખી થશ.ે”

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

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

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

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

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

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

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

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

યોહાનની હત્યા
3 હેરોદે આ પહેલા યોહાનને કેદ કય હતો અને તેને સાંકળો વડે બાંધી જલેમાં
ૂર દ ધો હતો. હેરોદના ભાઈ ફ લપની પત્ની હરો દયાને લીધે યોહાનની ધરપકડ

થઈ હતી. 4 હેરોદે યોહાનની ધરપકડ એટલા માટે કર હતી કે તે તેને વારવાર
કહેતો કે, “હેરો દયાની સાથે રહે ું તારા માટે ઉ ચત નથી.” 5 તેથી હેરોદ તેને
માર નાંખવા માંગતો હતો પર ુ તે લોકોથી ડરતો હતો. કારણ લોકો યોહાનને
પ્રબોધક માનતા હતા.

6 પણ હેરોદના જન્મ દવસે હેરો દયાની દ કર એ હેરોદ અને તેના મહેમાનોની
સમક્ષ ૃત્ય ક ુર્. તેથી તે ૂબ ુશ થયો. 7 હેરોદે તેને વચન આપ્ ું કે તારે જે
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જોઈએ તે માંગ હુ તને આપીશ. 8 ું માંગ ું તે હેરો દયાએ તેની દ કર ને ક ું,
તેથી તેણે હેરોદને ક ુ, “આ થાળ માં યોહાન બા પ્તસ્ત ું મા ું મને આપ.”

9 રાજા હેરોદ ૂબજ દલગીર થયો પણ તેના મહેમાનોની સમક્ષ તેણે તે
દ કર ને વચન આપ્ ું હ ું, તેથી તેની માંગ ૂર કરવા હુકમ કય . 10 તેથી તેણે
જલેમાં માણસોને યોહાનનો શરચ્છેદ કરવા મોકલ્યા. 11 યોહાન ું મા ું થાળ માં
ૂક ને છ કર ને આપ્ ુ.ં છોકર તે મા ું તેની મા પાસે લઈ ગઈ. 12 પછ

યોહાનના શષ્યો આ ા અને તે ું ધડ લી ુ અને દફનાવી દ ું. પછ તેઓએ
જઈને ઈ ુને આ બધી બાબત જણાવી.

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

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

15 બપોર પછ તેના શષ્યો તેની પાસે આ ા અને ક ુ, “આ ુમસાન
જગ્યા છે. હવે ૂબ મોડુ થઈ ગ ું છે તો લોકોને મોકલો કે જથેી તેઓ
ગામડાઓમાં જાય અને તેમના માટે થોડુ ખાવા ું ખર દે.”

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

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

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

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

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

25 સવારના ત્રણ અને છ બાગ્યાની વચ્ચે ઈ ુ સરોવરના પાણી પર ચાલતો
ચાલતો તેમની પાસે આ ો. 26 ઈ ુને પાણી પર ચાલતો આવતો જોઈને શષ્યો
ભયભીત થયા અને ૂમો પાડવા લાગ્યા કે, “આ ૂત છે!”
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27 ઈ ુ તરત જ બોલ્યો: “ ચતા ન કરો! એ તો હુ જ છુ! ડરો ન હ.”
28 ત્યારે પતરે તેને ક ું, “પ્ર ,ુ જો એ ું જ છે, તો ું મને પાણી પર

ચાલીને તાર પાસે આવવા કહે.”
29 ઈ ુએ ક ું, “ પતર, ું આવ.”
પછ પતર હોડ માંથી ઉતર પાણી પર ચાલતો ઈ ુ તરફ જવા લાગ્યો.

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

31 તરત જ ઈ ુએ તેનો હાથ પકડ્યો અને ક ું, “તારો વ ાસ ઘણો ઓછો
છે. અને તેં શા માટે શંકા કર ?”

32 ઈ ુ અને પતર હોડ માં ચઢયા પછ પવન શાંત થઈ ગયા. 33 તેના જે
શષ્યો હોડ માં હતા તેઓએ તેને નમન ક ુર્ અને ક ુ,ં “ ું ખરેખર દેવનો દ કરો
છે.”

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

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

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

1 પછ કેટલાક ફરોશીઓ અને શા ીઓ યરૂશાલેમથી ઈ ુની પાસે આ ા
અને તેઓએ ૂછ ું. 2 “તારા શષ્યો આપણા ૂવર્જોએ ન કરેલા ર ત રવાજો ું
પાલન કેમ નથી કરતાં? તેઓ ખાતા પહેલા તેમના હાથ કેમ ધોતા નથી!”

3 ઈ ુએ ક ુ,ં “તમારા ર ત રવાજો ું પાલન કરવા માટે તમે દેવની આજ્ઞા ું
પાલન કરવાની શા માટે ના પાડો છો? 4 દેવે તો ક ું હ ું કે, ‘ ું તારા પતા
તથા તાર મા ું સન્માન કર.’✡ અને દેવે એમ પણ ક ું હ ું કે ‘જે પોતાના
પતા તથા મા ું અપમાન કરે છે તેને અવશ્ય માર નાખવો જોઈએ.’✡ 5 પણ
તમે એમ કહો છો કે કોઈ ક્ત તેના પતા કે માને એમ કહ શકે; ‘તમને
મદદ કરવા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાય એ ું જે કાંઈ માર પાસે છે, તે દેવને
અપર્ણ કરવામાં આ ું છે. તેથી તમાર મદદ ન હ કર શકુ.’ 6 આમ તમે
પોતાના બાપ ું કે માતા ું સન્માન ન હ કરવા ું શીખવો છો. એમ તમે તમારા
સંપ્રદાયથી દેવની આજ્ઞા રદ કર છે. આ ર તે તમે બતાવો છો કે ૂવર્જોએ
બનાવેલા ર ત રવાજો ું પાલન કર ું વધારે મહત્વ ું છે. 7 તમે દભી છો! તમારા
વષે યશાયાએ જે ભ વષ્યવાણી કર છે, તે સાચી છે:
✡ 15:4: ઉલ્લેખઃ ન. 20:12; ૂન. 5:16 ✡ 15:4: ન. 21:17
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8 ‘આ લોકો પોતાના હોઠોથી મને માન આપે છે,
પર ુ તેઓનાં હૃદય મારાથી ઘણાં દૂર છે.

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

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

12 ત્યારે શષ્યોએ આવીને ઈ ુને ક ું કે, “ ું તમને ખબર છે કે તમાર આ
વાતથી ફરોશીઓ ુસ્સે થયા છે?”

13 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “મારા આકાશમાંના બાપે રોપ્યાં ન હ હોય એવા
દરેક છોડને ૂળમાંથી ઉખાડ નાંખવામાં આવશે. 14 માટે ફરોશીઓની વાત જવા
દો. જો એક આંધળો માણસ બીજા આંધળા માણસનો દોરશે તો બં ે જણ
ખાડામાં પડશે.”

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

16 ઈ ુએ ક ુ, “હજુ પણ તમને સમજવામાં ુશ્કેલી છે? 17 ું તમે નથી
જાણતાં કે જે ખોરાક તમારા મોંમાં જાય છે તે પેટમાં જાય છે. પછ શર રમાંથી
બહાર નીકળ જાય છે અને તે ગટરમાં જાય છે. 18 પર ુ જે શ ો ક્તના
મોંમાંથી નીકળે છે તે જે ર તે ક્ત વચારે છે તે ું પ રણામ છે. આ શ ો
માણસને અસ્વચ્છ બનાવે છે. 19 કેમ કે ખરાબ વચાર, હત્યા, ભચાર,
દરુાચાર, જૂઠ, ચોર , નદા જવેા દરેક ખરાબ વચાર માણસના હૃદયમાંથી નીકળે
છે. 20 માણસને આજ વસ્ ુ અપ વત્ર બનાવે છે. હાથ ધોયા વના ખાવાથી
કઈ અ ુદ્ધ થવા ું નથી.”

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

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

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

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

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

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



માથ્થી 15:27 35 માથ્થી 16:3

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

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

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

પછ તે એક ટેકર પર ચઢયો અને ત્યાં બેઠો.
30 લોકોનાં ટોળેટોળાં ત્યાં આ ાં લંગડા, આંધળા, ટુડાંઓન,ે ૂંગા અને

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

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

32 પછ ઈ ુએ તેના શષ્યોને પાસે બોલા ા અને ક ું, “આ લોકો પર મને
દયા આવે છે કારણ કે તેઓ ત્રણ દવસથી સતત માર સાથે છે. હવે એમની
પાસે કઈજ ખાવા ું નથી. હુ તેમને ૂ ા જવા દેવા માંગતો નથી, કદાચ
રસ્તામાં તેઓ જતાં જતાં ૂખથી બેભાન થઈ જાય.”

33 પછ શષ્યોએ ક ુ,ં “આટલા બધા લોકોને જમાડવા આપણે ૂરતી રોટલી
ાંથી મેળવી ું અને આપણે કોઈપણ ગામથી ઘણા દૂર છ એ.”
34 ઈ ુએ ૂછ ું, “તમાર પાસે કેટલી રોટલી છે?”
શષ્યોએ ક ું, “અમાર પાસે સાત રોટલીઓ અને થોડ ક નાની માછલીઓ

છે.”
35 ઈ ુએ લોકોને જમીન પર બેસી જવા ક .ુ 36 ઈ ુએ રોટલી અને માછલી

લઈન દેવનો આભાર માન્યો અને તેણે રોટલીના ટૂકડા કર શષ્યોને આપ્યા અને
શષ્યોએ તે ટૂકડા લોકોને આપ્યા. 37 દરેકે ઘરાઈને ખા ુ.ં પછ વધેલા ટૂકડા
ભેગા કયાર્ અને તેની સાત ટોપલી ભરાઈ. 38 ત્યાં જઓેએ ખા ું તેમાં ીઓ
અને બાળકો ઉપરાંત 4,000 ુરુષો હતા. 39 પછ ઈ ુએ લોકોને વદાય કયાર્
અને તેઓ હોડ માં બેસી મગદાન પ્રદેશમાં ગયા.

16
યહૂ દ આગેવાનો દ્વારા ઈ ુની કસોટ
(માક 8:11-13; ૂક 12:54-56)

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

2 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “ ૂયાર્સ્ત સમયે તમે જાણો છો કે હવામાન કે ું
થવા ું છે અને આકાશ ર ૂમડુ છે તો તમે કહેશો કે હવામાન સારુ હશે. 3 અને
ુય દય સમયે આકાશ લાલ અને ઘેરાયે ું હોય તો તમે કહેશો કે આજે હવામાન

તોફાની હશે. તમે આકાશના ચન્હો સમાજી શકો છો ખરા,પણ વતૅમાન સમયના
ચન્હો તમે પારખી શકતા નથી. આજની દુ અને ભચાર પ્રજા પરાક્રમોની
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એંધાણી માગે છે. 4 આજની દુ અને અ વ ાસી પેઢ એંધાણીની રાહ જુએ
છે પણ તેઓને ૂનાના ચન્હ* સવાય બીજુ કોઈ ચન્હ અપાશે ન હ.” પછ
ઈ ુ તે જગ્યા છોડ ને ચાલ્યો ગયો.

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

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

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

કહે છે?”
8 ઈ ુએ શષ્યોને વચાર જાણીને તેઓને ક ું, “ઓ અલ્પ વ ાસી લોકો,

તમે શા માટે કોઈ રોટલી ન હ હોવાની ચચાર્ કરો છો? 9 ું તમે હજી પણ
સમજતા નથી? તમને યાદ છે કે ફક્ત પાંચ રોટલીથી મેં 5,000 માણસોને
જમાડ્યા હતા અને તેમના જમ્યા પછ કેટલી બધી રોટલી વધી હતી? 10 અને
યાદ કરો કે, સાત જ રોટલીઓથી 4,000 માણસોને જમાડ્યા હતા. અને તેમના
જમ્યા પછ પણ તમે કેટલી બધી ટોપલીઓમાં રોટલી ભર હતી? 11 હુ ખોરાક
સંબંધી કહુ છુ એવો વચાર જ તમને કેમ આ ો? તમે કેમ સમજતા નથી?
પણ ફરોશીઓ અને સદૂક ઓના ખમીરથી તમે સાવધાન રહો.”

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

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

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

14 શષ્યોએ ક ું, “કેટલાક લોકો કહે છે કે ું યોહાન બા પ્તસ્ત છે. બીજા
લોકો કહે છે કે, ું એ લયા† છે. થોડા લોકો કહે છે ું ય મયા‡ અથવા બીજા
પ્રબોધકમાંનો એક છે.”

15 પછ ઈ ુએ તેના શષ્યોને ૂછ ું, “તમે ું કહો છો, હુ કોણ છુ?”
16 સમોન પતરે ઉ ર આપ્યો, “ ું પોતે મસીહ, જીવતા દેવનો દ કરો છે.”
17 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો; “ ૂના ુત્ર સમોન તને ધન્ય છે કેમ કે માંસે તથા

લોહ એ ન હ, પણ મારા આકાશમાં બાપે તને એ જણા ું છે. 18 હુ તને કહુ
છુ કે ું પતર છે, આ ખડક પર હુ માર મંડળ બાંધીશ, અને તે મંડળ ની સામે
હાદેસની સ ા ું§ જોર ચાલશે ન હ. 19 હુ તને આકાશના રા ની ચાવીઓ
આપીશ. ું જનેે ૃથ્વી પર બંધનકતાર્ ગણશે તે જ આકાશમાં બંધનકતાર્ રહેશે.

* 16:4: ૂનાના ચન્હ ૂના ત્રણ દવસ મોટ માછલીના પેટમાં ર ો તેવી જ ર તે ઈ ુ કબરમાં ત્રણ
દવસ ર ો. વાંચો જૂના કરારમાં ૂના ું ુસ્તક. † 16:14: એ લયા ઈ. .ૂ 850 માં દેવ વષે

બોલનાર પ્રબોધક. ‡ 16:14: ય મયા ઈ. .ૂ 600 માં દેવ વષે બોલનાર પ્રબોધક. § 16:18:
હાદેસની સ ા શા ક અથર્ “મરણ ું દ્વાર.”
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અને ૃથ્વી પર ું જે બંધનકતાર્ નથી તેમ જાહેર કર શ તે આકાશમાં બંધનકતાર્
થશે ન હ.”

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

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

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

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

23 ઈ ુ પતર તરફ ફય અને ક ું, “અરે શેતાન, ું મારાથી દૂર ચાલ્યો જા;
ું દેવની ર તે ન હ પણ માણસની ર તે વચારે છે.”
24 પછ ઈ ુએ પોતાના શષ્યોને ક ું, “જો કોઈ ક્ત માર પાછળ આવવા

માંગે છે તો તેણે પોતાની જાતને ૂલી જઈ તેણે પોતાની વધસ્તંભ ઊઠાવીને
માર પાછળ ચાલ ું પડશ.ે 25 જે માણસ પોતા ું જીવન બચાવવા ઈચ્છે, તે
પોતા ું જીવન ુમાવશે, પણ મારે લીધે જે પોતા ું જીવન ુમાવશે, તે તે ું જીવન
બચાવશ.ે 26 જો કોઈ એક માણસ આ ું જગત મેળવે, પણ જો તે ું જીવન
ુમાવે તો તે શા કામ ુ?ં અથવા માણસ પોતાના જીવનને બદલે ું આપશે?

27 માણસનો દ કરો પોતાના બાપના મ હમાએ પોતાના દૂતો ુદ્ધાં આવશ,ે તો
તે સમયે તે પ્રમાણે તેનો બદલો આપશે. 28 હુ તમને સત્ય કહુ છુ, અહ
ઊભેલામાંથી કેટલાક લોકો માણસના દ કરાને તેના રા સાથે આવતો જુએ
ત્યાં ુધી જીવતા રહેશે.”

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

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

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

5 ારે પતર વાત કરતો હતો, ત્યારે એક ચમકતા વાદળે તેઓના પર આવી
તેમને ઢાંક દ ધા અને વાદળમાંથી વાણી થઈ, “આ (ઈ )ુ મારો વહાલો દ કરો
છે, જનેાથી હુ ૂબજ પ્રસ છુ, તમે બધા તેને ધ્યાનથી સાંભળો!”
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6 તે શષ્યોએ આ વાણી સાંભળ અને તેઓ ૂબ ભયભીત થયા. જથેી
તેઓ જમીન પર પડ્યા. 7 ઈ ુએ પાસે આવીને તેમને સ્પશર્ કય અને ક ું,
“ઊઠો, બીશો ન હ.” 8 તેઓએ ઊચે નજર કર તો ત્યાં એકલા ઈ ુ સવાય
બીજા કોઈને જોયા ન હ.

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

10 શષ્યોએ ઈ ુને ૂછ ું કે, “શા ીઓ એ ું શા માટે કહે છે કે, ખ્રસ્ત
પહેલાં એ લયાએ આવ ું જોઈએ?”

11 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, તેઓ સા ુ કહે છે, “એ લયા આવી ર ો છે અને
તે દરેક વસ્ ુને વ ત કર દેશે. 12 પણ હુ તમને કહુ છુ કે એ લયા આવી
ુ ો છે. તેઓએ તેને ઓળ ો ન હ પણ જમે તેઓએ ચા ું તેમ તેઓએ

તેને ક ુર્ તેમજ માણસના દ કરાને પણ દ:ુખ સહન કર ું જ પડશ.ે” 13 શષ્યો
સમ ા કે ઈ ુ યોહાન બા પ્તસ્ત વષે વાત કરતો હતો.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26 પતરે ક ું, “પરદેશીઓ પર.”
ઈ ુએ ક ું, “તો પછ પોતાના દ કરાઓને કર ભરવાનો ના હોય. 27 પણ

આપણે કર ઉઘરાવનારાઓને ુસ્સે કરવા નથી. ું સરોવરના કાંઠે જા અને
એક માછલી પકડ, પહેલી માછલી પકડ તે ું મોં ખોલજ,ે તેના મોઢામાંથી તને
ચાર ડ્રાકમા મળશે એ સ ો લઈને કર ઉઘરાવનાર પાસે જજે અને તારો અને
મારો કર તેમને આપી દેજ.ે”

18
ઈ ુ કહે છે મહાન કોણ
(માક 9:33-37; ૂક 9:46-48)

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

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

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

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

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

ક્તને અફસોસ છે કે જે ઠોકર લાવવા માટે જવાબદાર છે.
8 “એટલે જો તારો હાથ કે પગ તને પાપ કરવા પ્રેરે તો તેને કાપીને ફેંક દે.

કારણ કે બંને હાથ અથવા બંને પગ સ હત અનંત અ માં નંખાય તે કરતા
અપંગ થઈને અનંતજીવન મેળવ ું તે સારુ છે. 9 જો તાર આંખ પાપ કરવા

* 17:24: બે-ડ્રાકમા દરેક વષ પ્રત્યેક યહૂ દએ મં દરમાં ભરવા માટેનાં કર ું માપ.



માથ્થી 18:10 40 માથ્થી 18:25

પ્રેરે તો તેને કાઢ ને ફેંક દે કારણકે બંને આંખો સ હત તને નરકની આગમાં ફેંક
દેવામાં આવે તેના કરતાં એક આંખે અનંતજીવનમાં પ્રવેશ કરવો તે ઉ મ છે.

ઈ ુ ખોવાયેલ ઘેટાંની વાતાર્ કહે છે
( ૂક 15:3-7)

10 “સાવધાન રહો, આ નાના બાળકોમાંથી એકનો પણ અનાદર ન થાય, કારણ
કે તેઓના દૂતો આકાશમાં હમેશા મારા બાપની આગળ હોય છે. 11 માણસનો
દ કરો ખોવાયેલા લોકોને તારવા આ ો છે.

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

ારે કોઈ માણસ ખરાબ કરે તો
( ૂક 17:3)

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

કરતો નથી અને તે કર ઉધરાવનારા જવેો જ છે.
18 “હુ તને સત્ય કહુ છુ, ારે ૃથ્વી પર તમે જે કાંઈ બાંધશો, તે આકાશમાં

બંધાશે અને ૃથ્વી પર જે કાંઈ બંધન ુક્ત જાહેર કરશો તે આકાશમાં બંધનકતાર્
ન હ હોય. 19 હુ તમને એ પણ કહુ છુ કે, તમારામાંના બે કઈ પણ વાત સંબંધી
એક ચ ના થઈ દેવની પ્રાથર્ના કર ને જે કઈ માગશે તે મારા આકાશમાંનો બાપ
તમને અવશ્ય આપશ.ે 20 કારણ કે મારા નામ પર બે અથવા ત્રણ શષ્યો ાં
ભેગા થઈને મળશે તો હુ પણ ત્યાં તેમની મધ્યે હોઈશ.”

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

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

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

23 “આકાશના રા ની ુલના એવા રાજા સાથે કરવામાં આવે છે જે પોતાના
સેવકોની સાથે હસાબ ુક્તે કરે છે. 24 ારે રાજાએ હસાબ લેવાનો શરૂ
કય , ત્યારે તેની સમક્ષ એક એવી ક્ત આવી કે જનેી પાસે ચાંદ ના કેટલાક
પાઉન્ડ લેવાના નીકળતા હતા. 25 દે ું ુકવવા માટે તેની પાસે ક ું જ સાધન
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ન હ ું, એટલે રાજાએ હુકમ કય કે તેને તથા તેની પત્નીને તથા તેના બાળકોને
તથા તેની મા લક ું જે કઈ હ ું તે બ ુ વેચી દે ુ.ં

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

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

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

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

પછ તેઓ તેમના ધણી પાસે ગયા અને સઘળ હક કત જણાવી.
32 “પછ ધણીએ જે ું દે ું માફ ક ુર્ હ ું તે નોકરને બોલા ો અને ક ું,

‘અરે દુ નોકર, તાર આજીજી સાંભળ મેં તારુ જે બ ું દે ું હ ું તે માફ ક ુર્.
33 જમે મેં તારા પ્રત્યે જે દયા બતાવી એવી દયા તારા સાથી નોકર પ્રત્યે તારે
દશાર્વવી જોઈતી હતી.’ 34 તેનો ધણી ૂબજ ુસ્સે થયો અને ાં ુધી તે
ૂરે ૂરૂ દે ું ભરપાઈ ન કરે ત્યાં ુધી તેને સખત કેદની સજા ફરમાવી.
35 “એ જ પ્રમાણે તમે તમારા ભાઈઓ અને બહેનોને તમારા હૃદયથી માફ

કર દો. ન હ તો જે ર તે રાજા વર્ત્યો તે ર તે મારા આકાશમાંનો બાપ તમને
માફ ન હ કરે.”

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

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

3 કેટલાક ફર શીઓ ઈ ુ પાસે આ ા. તેને વાતમાં ફસાવવા ૂછ ું, “ ુરુષ
ગમે તે કારણે પોતાની પત્નીને છૂટાછેડા આપે એ ું યોગ્ય છે?”

4 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “જરુર તમે શા માં આ વાચ્ ું હશે કે ારે દેવે
ૃથ્વી બનાવી ત્યારે ‘દેવે નરનાર ઉત્પન કયાર્.’✡ 5 અને ક ું કે, ‘આના કારણે

મ ુષ્ય તેના પતા અને માતાને છોડ દેશે અને તેની પત્ની સાથે જોડાશે, અને
તે બે એક દેહ થશ.ે’✡ 6 એટલે એ ુરુષ અને ી અલગ ન હ એક દેહ છે,
જનેે દેવે લાંબા સમય માટે જોડ્યા છે, કોઈપણ ક્તએ તેઓને જુદા પાડવા
જોઈએ ન હ.”

7 ફરોશીઓએ ૂછ ું, “તો પછ ૂસાએ એવી આજ્ઞા કેમ કર છે કે મ ુષ્ય
પોતાની પત્નીને છૂટાછેડા ું પ્રમાણપત્ર લખી આપી છૂટાછેડા આપી શકે છે?”
✡ 19:4: ઉલ્લેખઃ ઉત. 1:17; 5:2 ✡ 19:5: ઉલ્લેખઃ ઉત. 2:24
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8 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “ ૂસાએ તમને તમાર પત્નીઓને છૂટાછેડા આપવાની
છૂટ આપી છે કારણ તમે દેવનો ઉપદેશ સ્વીકારવા તૈયાર ન હતા. હક કતમાં
શરુઆતમાં છૂટાછેડાની છૂટ આપી જ નહોતી. 9 હુ તમને કહુ છુ, કે ભચારના
કારણ વના જે કોઈ પોતાની ીને ૂક દઈને બીજીને પરણ,ે તે ભચાર કરે
છે. અને તે ૂક દ ધેલી જોડે જે લ કરે તે પણ ભચાર કરે છે. ુરુષ
છૂટાછેડા આપી ફર લ ત્યારે જ કર શકે, જો તેની પ્રથમ પત્ની બીજા કોઈ
ુરુષ સાથે ભચાર કરે છે.”
10 શષ્યોએ ઈ ુને ક ું, “જો આવા જ કારણસર ુરુષ છૂટાછેડા આપે તો

તેના કરતાં લ કરવાં જોઈએ ન હ એ સારુ છે.”
11 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “લ અંગે ું આ સત્ય બધાજ સ્વીકારશે ન હ. આ

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

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

13 પછ લોકો તેમનાં બાળકોને ઈ ુ પાસે લા ાં જથેી ઈ ુ તેમનાં માથે હાથ
ૂક આશીવાર્દ દે અને તેમના માટે પ્રાથર્ના કરે. પર ુ તેના શષ્યોએ તેમને

ધમકા ાં. 14 પછ ઈ ુએ ક ું, “નાના બાળકોને માર પાસે આવવા દો, તેમને
રોકશો ન હ, કારણ કે આકાશ ું રા જે નાના બાળકો જવેા છે એમના માટે
છે.” 15 બાળકો પર હાથ ૂ ા પછ ઈ ુએ તે જગ્યા છોડ .

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

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

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

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

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

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

21 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “જો તારે ૂણર્ થ ું હોય તો, પછ જા, તાર પાસે
તારુ પોતા ું જે કઈ છે તે વેચી દે, પૈસા ગર બોને આપી દે, ું જો આ વ ુ

✡ 19:19: ઉલ્લેખઃ ન. 20:12-16; ુન. 5:16-20
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કર શ તો આકાશમાં તારો કમતી ખજાનો ભેગો થશ,ે પછ ચાલ, માર સાથે
આવ!”

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

23 પછ ઈ ુએ શષ્યોને ક ું, “હુ તમને સત્ય કહુ છુ, કે ધનવાનના માટે
આકાશના રા માં પ્રવેશ કરવો ક ઠન છે. 24 હા, તેથી તો હુ વારવાર કહુ છુ કે
પૈસાદાર લોકોને આકાશના રા માં પ્રવેશ કરવો એના કરતાં સોયના નાકામાંથી
ઊંટને પસાર થ ું સહે ું છે.”

25 ારે શષ્યોએ આ સાંભ ું ત્યારે તેમને આ યર્ થ ું અને ૂછ ું, “તો
પછ કોને બચાવી શકશ?ે”

26 ઈ ુએ તેમને જોઈને ક ું, “લોકોને માટે આ અશ છે. ફક્ત દેવને માટે
બ ું જ શ છે.”

27 પતરે ઈ ુને ક ું, “અમે બ ુજ છોડ ને તાર પાછળ આ ા છ એ, તો
અમને ું મળશે?”

28 ઈ ુએ તેને ક ું, “હુ તમને સત્ય કહુ છુ કે ારે નવા ુગમાં માણસનો
દ કરો તેના મ હમાના રા ાસન પર બરાજશે તે વખતે તમે પણ બાર રા ાસન
પર બેસશો. અને માર પાછળ આવનારા ઈસ્રાએલના બારે કુળનો ન્યાય
કરશો. 29 મારા નામને માટે જઓેએ ઘરો, ભાઈઓ, માતા પતા, બાળકો,
જમીનજાગીરનો ત્યાગ કય છે તેઓ તેના કરતાં ઘણાંજ યોગ્ય છે. તેઓ સોગણું
મેળવશે અને અનંતજીવનનો વારસો પામશ.ે 30 પર ુ ઘણા એવા છે જઓે ું
હમણા જીવનમાં ઊં ું ાન છે પણ ભ વષ્યમાં તે નીચલી કક્ષાએ ઉતરશે અને
હમણા જે નીચલી કક્ષાએ છે તે ભ વષ્યમાં ઊં ું ાન પ્રાપ્ત કરશે.

20
ઈ ુ ખેત મજૂરો ું દૃ ાંત આપે છે

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

3 “નવ વાગ્યાની આસપાસ તે જમીનદાર બજારમાં ગયો ત્યારે કેટલાક માણસો
ક ુંય કામ કયાર્ વના ત્યાં ઊભા હતા. 4 તેથી તે માણસે ક ું, તમે મારા
ખેતરમાં જઈને કામ કરશો તો હુ તમને યોગ્ય વળતર આપીશ.” 5 તેથી લોકો
ખેતરમાં કામ કરવા ગયા.

“ફર બાર વાગે અને બીજી વાર ત્રણ વાગે બજારમાં ગયો ત્યારે પણ લોકોને
ખેતરમાં કામ કરવા માટે લઈ આ ો. 6 પછ સાંજે પાંચે વાગે તે બજારમાં
ફર થી ગયો ત્યારે પણ કેટલાક માણસો ત્યાં ઊભા હતા, તેઓને જમીનદારે
ૂછ ું, ‘તમે આખો દવસ કોઈપણ કામ વના અહ કેમ ઊભા ર ા છો?’
7 “તે લોકોએ ક ું, ‘અમને કોઈએ કામ આપ્ ું નથી.’
“તે માણસે તેઓને ક ું, ‘તમે મારા ખેતરમાં જાવ અને કામે લાગો,’
8 “સાંજ પડ એટલે, દ્રાક્ષની વાડ ના ધણીએ તેના ુ કારભાર ને બોલાવીને

ક ું કે, ‘મજૂરોને બોલાવીને તેમની મજૂર ૂકવી દો. પહેલાથી છેલ્લા જે મજૂરો
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આ ા તેમને મજૂર આપવા ું શરૂ કરો અને પહેલા મજૂર એ આ ા હતાં તેમને
આપતા ુધી ચા ુ રાખો.’

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

13 “પણ ખેતરના મા લકે તેઓમાંના એક જણાને ક ું, ‘ મત્ર, મેં તાર સાથે
કોઈ જ અન્યાય કય નથી. ું તમે ક ૂલ થયા ન હતા કે હુ તમને એક
દ નાર આપીશ? 14 તેથી આ તાર મજૂર લે અને ચાલતો થા, માટે જે છેલ્લો
માણસ મજૂર કરવા આ ો છે તેને આટલી જ મજૂર આપવાની માર ઈચ્છા
છે. 15 મારે મારા પૈસા ું જે કર ું હોય તે કરુ. તમને અદેખાઈ આવે છે કારણ
કે એ લોકો સાથે હુ સારો છુ.’

16 “એ પ્રમાણે જઓે છેલ્લા છે તેને હવે ભ વષ્યમાં પ્રથમ ાન મળશ.ે
અને જે ું પ્રથમ ાન હશે તેને ભ વષ્યમાં છેલ્ ું ાન મળશે.”

ઈ ુના તેના મરણ વષેનો સંકેત
(માક 10:32-34; ૂક 18:31-34)

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

માતાની ખાસ માંગણી
(માક 10:35-45)

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

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

એક દ કરો તાર જમણી બાજુ અને બીજો દ કરો તાર ડાબી બાજુએ બેસે.”
22 ઈ ુએ બે દ કરાઓને ક ું, “તમે ું માંગી ર ા છો તે તમે જાણતા નથી.

જે પ્યાલો મારે પીવાનો છે તે તમારાથી પીવાશ?ે”
તેઓએ ક ું, “હા, અમે પી શક ુ!ં”
23 ઈ ુએ તેઓને ક ું, “અલબ હુ જે કઈ પીઉ તે તમે પી શકશો તો

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

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

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

31 લોકોએ તેઓને ધમકાવીને શાંત રહેવા ક ું છતાં તેઓ તો વધારે જોરથી
ૂમો પાડતા હતા, “હે પ્ર ુ, દાઉદના દ કરા, અમારા પર દયા કર!”
32 તે સાંભળ ને ઈ ુ ઊભો ર ો અને તેઓને બોલાવીને ૂછ ું, “તમે માર

પાસે તમારા માટે ું કરાવવા ઈચ્છો છો?”
33 તેઓએ ક ું, “પ્ર ુ, અમારે દેખતા થ ું છે.”
34 ઈ ુને તેમના પર દયા આવી અને તેઓની આંખોને સ્પશર્ કય . અને તરત

જ તેઓ જોઈ શ ા. અને તેઓ ઈ ુની પાછળ ચાલ્યા.

21
ઈ ુનો રાજાની માફક યરૂશાલેમમાં પ્રવેશ
(માક 11:1-11; ૂક 19:28-38; યોહાન 12:12-19)

1 ઈ ુ અને તેના શષ્યો યરૂશાલેમની નજીક જૈ ૂન પહાડ પર બેથફગે ગામ
ુધી આ ા. ત્યારે ઈ ુએ બે શષ્યોને મોકલ્યા. 2 ઈ ુએ તેના શષ્યોને ક ું,

“જે ગામ તમે સામે જુઓ છો ત્યાં જાઓ. તમે ત્યાં પ્રવેશ કરશો, એટલે એક
ગધેડાને અને તેના બચ્ચાંને બાંધેલા જોશો, તેને છોડ ને અહ લઈ આવો. 3 જો
કોઈ તમને કઈ ૂછે તો એટ ું જ કહેજો કે, ‘પ્ર ુને તેની જરુર છે. પછ એ
તેને તરત જ મોકલી આપશે.’ ”

4 પ્રબોધક દ્વારા જે કહેવા ું હ ું તે ૂણર્ થાય તે માટે આમ થ ું:
5 “ સયોનની દ કર , ‘જો તારો રાજા તાર પાસે આવે છે. તે નમ્ર છે તથા

એક ગધેડા પર, એક કામ કરનાર પ્રાણીથી જન્મેલા નાના ખોલકા પર સવાર
થઈન આવે છે.’ ” ઝખાયાર્ 9:9

6 શષ્યો ગયા અને ઈ ુએ ક ું તે પ્રમાણે ક ુર્. 7 શષ્યો ગધેડ અને નાના
ખોલકાને ઈ ુ પાસે લા ા. તેઓએ તેમના ૂગડાં ખોલકા પર ૂ ા, ઈ ુ તે
પર બેઠો. 8 લોકોમાંથી ઘણાએ પોતાનાં વ ો ઈ ુના માગર્માં બછા ા.ં ારે
ઘણા લોકોએ ૃક્ષોની ડાળ ઓ કાપીને તેના માગર્માં બીછાવી. 9 કેટલાક લોકો
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ઈ ુની આગળ ચાલી ર ા હતા, કેટલાક ઈ ુની પાછળ ચાલતા હતા. તેઓ
પોકારતા હતા,

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

આકાશમાં દેવનો મ હમા થાઓ!”
10 પછ ઈ ુ યરૂશાલેમમાં દાખલ થયો. શહેરના બધા જ લોકો ૂંઝાઈ ગયા.

તેઓએ ૂછ ું, “આ માણસ કોણ છે?”
11 તે ટોળામાંથી ઘણાએ ઉ ર આપ્યો, “આ તો ગાલીલના નાસરેથમાંનો

પ્રબોધક ઈ ુ છે.”

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

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

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

તે ું તમે સાંભળો છો?”
ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હા, શા કહે છે કે, ‘તેં ઘાવણા બાળકોના ુખે

તાર સ્ ુ ત કરાવી છે તે યોગ્ય સ્ ુ ત છે.’✡ ું શા માં તમે વાંચ્ ું નથી?”
17 પછ ત્યાંથી ઈ ુ તે ળ છોડ ને યરૂશાલેમ નગરની બહાર આ ો અને

બેથ નયા ચાલ્યો ગયો. અને ત્યાં રાત રોકાયો.
ઈ ુ વ ાસ ું સામર્થ્ય બતાવે છે
(માક 11:12-14; 20-24)

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

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

20 શષ્યોએ ારે આ જો ું ત્યારે અચંબા સાથે ઈ ુને ૂછ ું, “આ અંજીર ું
ઝાડ એકદમ કેમ ૂકાઈ ગ ુ?ં”
✡ 21:13: ઉલ્લેખઃ યશા. 56:7 ✡ 21:13: ઉલ્લેખઃ ય મ. 7:11 ✡ 21:16: ઉલ્લેખઃ ગી.
શા. 8:3 (ગ્રીક અ ુવાદ)
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21 ઈ ુએ તેમને ઉ ર આપતા ક ું, “હુ તમને સત્ય કહુ છુ, તમને વ ાસ
હોય અને મનમાં શંકા ન કરો તો તમે આના કરતાં પણ વશેષ કર શકશો.
અરે તમે આ પવર્તને કહ શકશો, ‘અહ થી ઊંચકાઈને સ ુદ્રમાં પડ.’ તો તે
પ્રમાણે થશ.ે 22 જો તમને વ ાસ હોય તો પ્રાથર્નામાં તમે જે કઈ માગશે તે
તમને મળશ.ે”

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

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

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

‘યોહાન ું બા પ્તસ્મા દેવ તરફથી હ ું,’ તો ઈ ુ આપણને ૂછશે, ‘તો તમે
યોહાનમાં વ ાસ કેમ નથી કરતા?’ 26 જો એમ કહ ું કે તે મ ુષ્યથી હ ું,
તો એ લોકો આપણા પર ુસ્સે થશ,ે આપણે લોકોથી ડર એ છ એ એટલે
આપણને કહેશે તમે યોહાનમાં શા માટે વ ાસ કરતા નથી.”

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

આ કરુ છુ!”

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

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

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

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

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

ઉઘરાવનાર અને વેશ્યાઓ ખરાબ લોકો છે, પર ુ તેઓ તમારા કરતા આકાશના
રા માં તમે યત્ન કરશો તેના કરતાં પહેલા પ્રવેશ કરશે. 32 યોહાન તમને
સાચો માગર્ બતાવવા આ ો પણ તમે યોહાનમાં વ ાસ કય ન હ. પણ કર
ઉઘરાવનાર અને વેશ્યાઓ તેનામાં વ ાસ કરે છે એમ તમે જુઓ છો છતાં
પણ તમે હજી પણ પસ્તાવો કરતાં નથી કે નથી તેનામાં વ ાસ કરતા.
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દેવે તેના દ કરાને મોકલ્યો
(માક 12:1-12; ૂક 20:9-19)

33 “આ વાતાર્ ધ્યાનથી સાંભળો: એક માણસ હતો તે ું પોતા ું ખેતર હ ું
તેમા તેણે દ્રાક્ષ વાવી અને તેની ચારે બાજુ એક દવાલ ચણી હતી. દ્રાક્ષનો રસ
કાઢવા કુડ બના ો, એક ૂરજ બાંધ્યા પછ કેટલાક ખેડૂતોને તે વાડ ઈજારે
આપીને તે પ્રવાસમાં ગયો. 34 દ્રાક્ષ ૂંટવાનો સમય થયો એટલે તેના નોકરોને
ખેડૂતો પાસેથી પોતાની દ્રાક્ષનો ભાગ લેવા મોકલ્યો.

35 “પણ ખેડૂતોએ આ નોકરોને પકડ્યા અને તેમાના એકને ૂબ માય . અને
બીજા નોકરને માર ના ો. અને ત્રીજા નોકરને પણ પત્થર વડે માર ના ો.
36 તેથી તે માણસે બીજા નોકરોને ખેડૂત પાસે મોકલ્યો. તે માણસે પહેલા કરતાં
વ ુ નોકરોને મોકલ્યા તેમની સાથે પણ ખેડૂતોએ તે ું જ વતર્ન ક ુર્. 37 એટલે
માણસે પોતાના દ કરાને ખેડૂતો પાસે મોકલ્યો. તે માણસે ક ું, ‘ખેડૂતો મારા
દ કરાને માન આપશે.’

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

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

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

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

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

અને આપણી નજરમાં આ યર્કારક છે.’ ગીતશા 118:22-23
43 “એટલે જ હુ તમને કહુ છુ કે દેવ ું રા તમાર પાસેથી લઈ લેવામાં

આવશ.ે અને એવા લોકોને આપવામાં આવશે કે જઓે દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે
રા ોમાં ફળ આવશ.ે 44 જે મ ુષ્ય આ પથ્થર પર પટકાશે તેના ટુકડટુેકડા
થઈ જશે. અને એ પથ્થર જે ક્ત પર પડશે તેનો ૂકો થઈ જશે.”

45 ુ યાજકો અને ફરોશીઓએ ઈ ુ પાસેથી આ દૃ ાંત સાંભ ું અને
તેઓને લાગ્ ું કે ઈ ુ તેમના સબંધમાં જ કહે છે. 46 તેઓ ઈ ુને પકડવાનો
રસ્તો શોધતા હતા. પણ તેઓ લોકોથી ૂબ ડરતા હતા, કારણ લોકો ઈ ુને
પ્રબોધક તર કે માનતા હતા.

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

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

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

5 “નોકરો ગયા અને લોકોને ભોજન માટે આવવા ું ક ું, પણ લોકોએ નોકરોને
સાંભળવાની ના પાડ દ ઘી, તેઓ પોતાના બીજા કામે ચાલ્યા ગયા. એક પોતાના
ખેતરમાં કામ કરવા ચાલ્યો ગયો. ારે બીજો પોતાના ધંધા પર ચાલ્યો ગચો.
6 થોડા બીજાઓએ નોકરોને પકડ્યા, તેમને માયાર્ અને માર નાં ા. 7 રાજા
ૂબ ુસ્સે થયો અને રાજાએ તે ું લશ્કર મોકલ્ ુ.ં તેઓએ પેલા લોકોને માર

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

જે લોકોને નમંત્રણ આપ્ ું છે તેઓ ભોજનસમારભમાં આવવા માટે યોગ્ય ન
હતા. 9 તેથી હવે તમે શેર ઓના ૂણે ૂણામાં જાઓ અને જે લોકોને જુઓ
તે દરેકને લ ા ભોજનસમાંરભમાં આવવા ું કહો.’ 10 તેથી નોકરો શેર ઓમાં
ગયા. તેઓને જે લોકો મ ા તે દરેક સારા નરસા માણસોને લ ના ભોજન
સમારભમાં બોલાવી લા ા. આખો ભોજનખંડ માણસોથી ભરાઈ ગયો.

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

14 “કેમકે આમં ત્રતો ઘણા છે પણ પસંદ કરાયેલા થોડા છે.”
ઈ ુને પકડવાની કેટલાંક યહૂ દ આગેવાનોની ચાલ
(માક 12:13-17; ૂક 20:20-26)

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

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

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

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

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

23 એ જ દવસે થોડાક સદૂક ઓ ઈ ુ પાસે આ ા (લોકો મરણમાંથી ઊભા
થશે તે સદૂક ઓ માનતા નહોતા) અને સદૂક ઓએ ઈ ુને ૂછ ું. 24 “ઉપદેશક,
ૂસાએ ક ું છે કે, જો કોઈ માણસ ન:સંતાન મરણ પામે તો તેના ભાઈએ તેની

પત્ની સાથે પરણ ું જોઈએ. જથેી તેઓ બાળકો મેળવી પોતાના ભાઈ માટે
વંશ ઉપજાવ.ે 25 એક કુટુબમાં સાત ભાઈઓ હતા. તેમાંના મોટા ભાઈએ લ
ક ુર્ અને ન:સંતાન મરણ પામ્યો, તેથી પોતાની ીને બીજા ભાઈ પાસે તેડ
ગયો. 26 આ બીજો ભાઈ પણ ન:સંતાન મરણ પામ્યો. પછ પેલી ી ત્રીજા
ભાઈની સાથે પરણી એમ સાતે ભાઈઓના સંબંધમાં આ ું બન્ ુ.ં 27 સૌથી
છેલ્લે તે ી પણ મરણ પામી. 28 આ સાતે માણસો તે ીને પરણ્યા, તો
પછ હવે ૂએલાઓનાં ુનરુત્થાનમાં, પેલા સાતમાંથી તે કોની પત્ની થશે?”

29 ઈ ુએ ક ું, “ધમર્લેખો અને દેવનાં પરાક્રમ વષેના તમારા અજ્ઞાનને કારણે
એ તમે સમજી શકતા નથી. 30 તેઓ ારે મરણમાંથી ુનરુત્થાન પામશે, ત્યારે
તે બધા આકાશમાંના દૂતો જવેા હશે અને લગ્રની વાત જ ન હ હોય. 31 ું
ુનરુત્થાનના સંબંધમાં દેવે તમને જે ક ું છે તે તમે વાંચ્ ું છે? 32 દેવે ક ું,

‘હુ ઈબ્રા હમનો તથા ઈસહાકનો તથા યાકૂબનો દેવ છુ.’✡ પણ તે ૂએલાઓનો
દેવ નથી. પર ુ જીવતા લોકોનો દેવ છે.”

33 ઈ ુનો ઉ ર સાંભળ ને તે લોકો તેના ઉપદેશથી અચરત પામ્યા હતા.

સહુથી મોટ આજ્ઞા કઈ છે?
(માક 12:28-34; ૂક 10:25-28)

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

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

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

✡ 22:32: ઉલ્લેખઃ ન. 3:6 ✡ 22:37: ઉલ્લેખઃ ુન. 6:5 ✡ 22:39: ઉલ્લેખઃ લ.ે 19:18
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41 ારે બધા ફરોશીઓ ભેગા થયા હતા ત્યારે, ઈ ુએ તેઓને પ્ર ૂછયો.
42 ઈ ુએ ક ું, “મસીહ વષે તમે ું માનો છો? તે કોનો દ કરો છે?”
તેઓએ ઉ ર આપ્યો, “તે દાઉદનો દ કરો છે.”
43 ઈ ુએ તેઓને ફર થી પ્ર કય , “તો પછ પ વત્ર આત્માની પ્રેરણાથી

દાઉદ તેને ‘પ્ર ુ’ કેમ કહે છે.

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

45 દાઉદે તેને ખ્રસ્ત પ્ર ુ ક ો તો એ તેનો દ કરો કેવી ર તે હોઈ શકે?”
46 ઉ રમાં કોઈ ક ું જ બોલી શ ા ન હ. તે સમય પછ તેઓએ બીજા

પ્ર ો ૂછવાની કોઈએ હમત કર ન હ.

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

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

5 “તેઓ સારા કામ એટલા માટે કરે છે કે લોકો તેઓને જુએ. તેઓ પ વત્ર
દેખાવા માટે શા વચનોના શ ો સાથેની પેટ ઓ લઈ લે છે અને સ્મરણપત્રોને
પહોળા બનાવે છે અને પોતાના ઝભ્ભાની ઝૂલને લાંબી કરે છે જથેી લોકો
તેમને ધમાર્ત્મા સમજ,ે જુએ. 6 આવા ફરોશીઓ અને શા ીઓને જમણવારોમાં
મહત્વ ૂણર્ ાન પ્રાપ્ત કરવા ું ગમે છે અને સભા ાનોમાં ુ ાને બેસવા ુ
ગમે છે. 7 બજારમાં લોકો તેમને માન આપે તે તેમને ગમે છે અને લોકો તેમને
‘ ુરુ’ કહ ને બોલાવે તે ુ તે ઈચ્છે છે.

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

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

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

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

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

રહે છે તેના પણ સમ લે છે. 22 અને જે આકાશના સમ લે છે તે દેવના
રા ાસનની સાથે એ રા ાસન પર બેસનારના પણ સમ લે છે.

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

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

27 “અરે ઢોંગી, યહૂ દ શા ીઓ અને ફરોશીઓ તમને અફસોસ છે! કે
તમે સફેદ ધોળેલી કબર જવેા છો. કારણ કે તે બહારથી ુંદર દેખાય છે પણ
અંદરથી મરણ પામેલા લોકોનાં હાડકાઓ અને બધીજ જાતનો ગંદવાડ ભરેલો
છે. 28 એ ું જ તમારા માટે છે. લોકો તમને બહારથી જુએ છે તો તમે ન્યાયી
જવેા દેખાવ છો. પણ અંદરથી તો તમે ઢોંગથી ભરેલા દુ છો.

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

33 “ઓ સપ ! સપ ના વંશ! તમે નરકના દડમાંથી કેવી ર તે બચી શકશો!
34 આથી હુ તમાર પાસે પ્રબોધકને તથા જ્ઞાનીઓ તથા શા ીઓને મોક ું છુ.
તેઓમાંના કેટલાકને તમે વધસ્તંભે જડશો અને કેટલાકને માર નાખશો. કેટલાકને
તમે તમારા સભા ાનોમાં કોરડા મારશો અને ગામેગામ તેઓની પાછળ પડશો.

35 “તેથી તમે ૃથ્વી પર સાર ક્તઓને માર નાખવા માટે ુનેગાર
ઠરશો, ન્યાયી હાબેલને માર નાખવામાં આ ો. તેનાથી માંડ બેર ાના દ કરા
ઝખાયાર્ને મં દરની તથા હોમવેદ ની વચ્ચે માર નાખવામાં આ ો. તેથી હાબેલ
અને ઝખાયાર્ના સમયમાં જે બધા સારા લોકો રહેતા હતા તેના મરણ માટે તમે
ુનેગાર છો. 36 હુ તમને સાચે જ કહુ છુ. આ બધી વસ્ ુઓ માટે આ પેઢ ના

લોકોને ભોગવ ું જ પડશે.

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

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

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

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

3 પછ ઈ ુ જૈ ૂન પવર્ત પર બેઠો હતો ત્યારે શષ્યો તેની સાથે એકાંત માટે
આ ા અને ૂછ ું એ બ ું ારે બનશ?ે અને “અમને કહે કે તારા આગમનની
અને જગતના અંતની નશાનીઓ ું હશે?”

4 ઈ ુએ ક ું, “સાવધાન રહો! તમને કોઈ ગેરમાગ ન દોરે. 5 ઘણા લોકો
આવશે અને મારા નામનો ઉપયોગ કરશે અને કહેશે, ‘હુ જ ખ્રસ્ત છુ.’ અને
તેઓ ઘણા લોકોને છેતરશ.ે 6 પણ તમે લડાઈઓ વષે અને લડાઈઓની
અફવાઓ વષે સાંભળશો ત્યારે તમે ગભરાશો ન હ. એ બ ું જ અંત પહેલા
બનવા ું છે અને ભ બષ્યનો અંત હજી બાક છે. 7 રા બીજા રા ોની સામે
અને રા ો બીજા રા ોની વરૂદ્ધ ઊઠશ.ે અને એક સમય એવો આવશે કે
લોકોને ખાવા માટે ખોરાક પણ ન હ હોય અને જુદા જુદા વસ્તારોમાં ધરતીકપ
થશ.ે 8 પણ એ બધાં તો દ:ુખોનો આરભ જ છે.
✡ 23:39: ઉલ્લેખઃ ગી. શા. 118:26.
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9 “આ સમયે તમને શક્ષા માટે ુપ્રત કરવામાં આવશે અને તમને માર
નાંખશે કારણ કે તમે મારા શષ્યો છો. બધા જ રા ો તમારો તરસ્કાર કરશે.
10 આ સમયે ઘણા લોકોનો વ ાસ ડગી જશે. એકબીજાની સામે થઈ જશે
અને એકબીજાનો તરસ્કાર કરશે. 11 અનેક જૂઠા પ્રબોધકો નીકળ પડશે અને
તેઓ ઘણાને આડે માગ દોર જશે. 12 અ ન સવર્ત્ર પ્રસરશે. પ રણામે
ઘણાનો પ્રેમ ઠડો પડ જશે. 13 પર ુ જે કોઈ અંત ુધી ટકશે તે જ તારણ
પામશ.ે 14 દેવના રા ની ુવાતાર્ આખા વ માં બધી જ જા તના લોકોને
સંભળાવવામાં આવશ.ે ત્યારે અંત આવશે.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

37 “ ૂહના સમયમાં બન્ ું એ ું જ માણસના દ કરાના આગમન સમયે બનશે.
38 જળપ્રલય થયો તે પહેલા લોકો ખાતાપીતા અને પરણાવતા, આ બ ુજ ૂહ
વહાણ પર ન ચઢયો ત્યાં ુધી બન ું ર ું. 39 જળપ્રલય થયો અને બધાને
તાણીને લઈ ગયો, ત્યાં ુધી ખબર ન પડ , માણસના દ કરાને આવવા ું થશે,
ત્યારે આ ું જ બનશે. 40 એ સમયે ખેતરમાં કામ કરતાં બે માણસોમાંથી એકને
ઉઠાવી લેવાશે અને બીજો ત્યાં જ છોડ દેવાશે. 41 આ સમયે ઘંટ ચલાવતી
બે ીઓમાંથી એક ીને ત્યાંથી ઊઠાવી લેવામાં આવશે અને બીજીને ત્યાંજ
પાછળ રહેવા દેવામાં આવશ.ે

42 “એટલે તમે લોકો સાવધ રહો, કારણ કે તમારો પ્ર ુ ારે આવે છે તે
તમે જાણતા નથી. 43 યાદ રાખો કે, જો ઘરના ધણીએ જાણ્ ું હોત કે ચોર
ા સમયે આવશે તો તે ઘણી સજાગ રહેત અને ચોરને ઘરમાં પ્રવેશ કરવા ન

દેત. 44 એટલે તમારે પણ તૈયાર રહે ું જોઈએ કારણ માણસનો દ કરો ગમે તે
સમયે આવશ,ે ારે તમને ખબર પણ ન હ પડ.ે

તૈયાર રહો
( ૂક 12:41-48)

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

નથી આવવાના. 49 પછ તે પોતાના સાથીદાર સેવકોને મારપીટ કરશે. અને તે
સેવક બીજા લોકો સાથે તેની જમે ખાવા પીવા લાગશે. 50 પણ તે ચાકરનો
ધણી એવો ઓ ચતો આવી પહોંચશે કે તેને તે દવસની કદ આશા ન હ હોય
અને તે સમય વષે તે જાણતો ન હ હોય. 51 એનો સ્વામી એને ખરાબ ર તે
સજા કરશે અને ઢોંગીઓ વચ્ચે તે ું ાન ન ચત કરશે. ાં લોકો રૂદન
કરતાં હશ.ે દ:ુખની પીડાથી દાંત પીસતાં થશ.ે
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25
દશ કુમા રકાઓની વાતાર્

1 “એ દવસે આકાશ ું રા દશ કુમા રકાઓ પોતાના વરને મળવા મશાલ
લઈને નીકળ હોય તેના જે ું હશ.ે 2 એમાંથી પાંચ ૂખર્ હતી. અને પાંચ
વચારશીલ હતી. 3 ૂખર્ કુમા રકાઓ ારે પોતાની મશાલો લઈને આવી ત્યારે
તેમની સાથે વધારા ું તેલ લી ું ન હ. 4 વચારશીલ કુમા રકાઓ પાસે તેમની
મશાલો સાથે બરણીમાં વધારા ું તેલ હ ું. 5 વરને આવતાં ઘણી વાર લાગી
એટલામાં બધીજ કુમા રકાઓ થાક ગઈ અને ઊંઘવા લાગી.

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

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

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

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

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

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

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

ત્રણ નોકરોની વાતાર્
( ૂક 19:11-27)

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

19 “ઘણા સમય પછ તે ધણી પાછો આ ો અને નોકરોને ૂછ ું કે તેઓએ
તેના પૈસા ું ું ક ુર્. 20 જનેે પાંચ થેલી આપવામાં આવી તેણે બીજી વધારાની
પાંચ થેલી લાવી તેના ધણીને આપી અને ક ું, ‘તેં મારા પર વ ાસ ૂ ો
તેથી તે પાંચ થેલીઓનો બીજી પાંચ થેલીઓ કમાવવા મેં ઉપયોગ કય .’
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21 “ધણીએ ક ું, ‘ ું ૂબ સારો વ ાસ રાખવા લાયક નોકર છે. તેં થોડા
પૈસાનો સારો ઉપયોગ કય છે, તેથી હુ તને આના કરતાં પણ વધારે વસ્ ુ
સાચવવા આપીશ. આવ, અને મારા ુખનો ભાગીદાર બન.’

22 “પછ જનેે બે થેલીઓ આપવામાં આવી હતી, તે ધણી પાસે આ ો
અને નોકરે ક ું, ‘ધણી તેં મને બે થેલી ભરેલા પૈસા આપ્યા હતા, મેં આ બંને
થેલીના પૈસાનો ઉપયોગ કય છે અને હુ બીજી બે થેલીઓ વધારે કમાયો છુ.’

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

24 “પછ જનેે એક થેલી આપવામાં આવી હતી, તે નોકર ધણી પાસે આ ો
અને ધણીને ક ું, “હુ જાણું છુ કે ું ૂબજ કડક માણસ છે. તેણે ક ું,
‘ ાં તેં નથી વા ું ત્યાંથી પાક લણનાર, અને ાં તેં નથી વે ુર્, ત્યાંથી એકઠુ
કરનાર છે. 25 તેથી મને ૂબજ બીક લાગી અને તાર પૈસાની થેલી લઈને હુ
ગયો અને જમીનમાં સંતાડ દ ધી. તેં મને જે ચાંદ ના સ ાની થેલી આપી
હતી, તે પાછ લે.’

26 “ધણીએ ક ું, ‘ ું દુ અને આળ ુ નોકર છે! ું કહે છે, ાં મેં નથી
વા ું ત્યાંથી હુ પાક લણું છુ અને ાં નથી વે ુર્ ત્યાંથી એકઠુ કરુ છુ. 27 તો
મારુ ધન તેં બેન્કમાં કેમ ન ૂક ું? જો બેન્કમાં પૈસા ૂ ાં હોત તો મને ાજ
સાથે પાછા મળત.’

28 “તેથી ઘણીએ બીજા નોકરોને ક ું આની પાસેથી પૈસાની એક થેલી લઈ
લો અને જનેી પાસે દશ થેલી છે તેને આપી દો. 29 દરેક ક્તની પોતાની
પાસે જે છે તેનો તે યોગ્ય ઉપયોગ કરશે તો તેને વ ુ આપવામાં આવશ.ે અને
જનેે તેની જરુ રયાત છે તેનાથી પણ અ ધક પ્રાપ્ત કરશે અને જનેી પાસે છે,
તેનો યોગ્ય ઉપયોગ ન હ કરે તો તેની પાસેથી બ ું જ છ નવી લેવામાં આવશ.ે
30 તેથી ધણીએ ક ું, ‘આ નકામા નોકરને બહારના અંધકારમાં ફેંક દો ાં
લોકોરૂદન કરે છે અને દાંત પીસે છે.’

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

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

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

37 “પછ સારા માણસો ઉ ર આપશે, ‘પ્ર ,ુ અમે ારે તને ૂ ો જોયો
અને ભોજન આપ્ ુ?ં અમે ારે તને તરસ્યો જોયો અને તને કાંઈક પીવા
આપ્ ું? 38 અમે તને ારે એકલો જોયો અને ઘરથી દૂર ફરતા જોયો? અને
અમે તને અમારે ઘેર ારે બોલા ો? અમે તને વ વગર ારે જોયો અને
તને કોઈક વ પહેરવા આપ્ ુ?ં 39 અમે તને ારે માંદો જોયો? અમે તને
ારે કારાવાસમાં જોયો અને તાર ુલાકાત લીધી?’
40 “પછ રાજા ઉ ર આપશે, ‘હુ તમને સત્ય કહુ છુ. તમે મારા લોકોમાંના

એકના માટે અહ જે બ ું ક ુર્ તે બ ું તમે મારા માટે જ ક ુર્.’
41 “પછ રાજા તેની ડાબી બાજુ બેઠેલા માણસોને કહેશે. ‘માર પાસેથી જે

અ સદાને માટે સળગે છે ત્યાં ચાલ્યા જાઓ. તમે શ્રા પત છો, શેતાન તથા
તેના દૂતો માટે જે સવર્કા લક અ તૈયાર કરેલો છે તેમાં પડો અને, 42 આજ
તમાર સજા છે. કારણ હુ ૂ ો હતો ત્યારે તમે મને ક ું જ ખાવા ું આપ્ ું
નહો ું અને ારે હુ તરસ્યો હતો ત્યારે તમે મને કાંઈ પીવા આપ્ ું નહો ુ.ં
43 હુ ારે ઘરતી દૂર હતો અને ફરતો હતો, ત્યારે તમે મને ઘરમાં બોલા ો
નહોતો. વ વગર ન હતો, પર ુ તમે મને વ પહેરવા આપ્યા નહોતા. હુ
બમાર હતો અને કારાવાસ ભોગવતો હતો ત્યારે તમે માર સેવા કર નહોતી.’
44 “પછ લોકો પણ ઉ રમાં ૂછશે, ‘હે પ્ર ,ુ અમે તને ૂ ો, તરસ્યો,

એકલો, વ વગર, બમાર અથવા બંદ ારે જોયો? અને અમે તને મદદ
ના કર ?’

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

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

26
યદૂ દ આગેવાનોની ઈ ુને માર નાખવાની યોજના
(માક 14:1-2; ૂક 22:1-2; યોહાન 11:45-53)

1 ઈ ુએ આ બધી બાબતો કહેવા ું ૂરુ કયાર્ પછ તેણે તેના શષ્યોને ક ું,
2 “તમે જાણો છો કે બે દવસ બાદ પાસ્ખાપવર્ છે. તે દવસે માણસના દ કરાને
વધસ્તંભ પર માર નાખવા માટે દશુ્મનોને ુપ્રત કરવામાં આવશે.”

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

એક ી કઈક વ શ કરે છે
(માક 14:3-9; યોહાન 12:1-8)
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6 ઈ ુ બેથ નયામાં હતો. તે સમોન નામના કો ઢના ઘરમાં હતો. 7 ારે
ઈ ુ ત્યાં હતો, એક ી તેની પાસે આવી. તેની પાસે આરસપાનની ૂબ
કમતી અ રથી ભરેલી શીશી હતી. તે ીએ ઈ ુ ારે જમતો હતો ત્યારે
તેના માથા પર અ ર રે ું.

8 શષ્યોએ આ જો ું અને તેઓ તે ી પર ુસ્સે થયા. તે શષ્યોએ ૂછ ું,
“આ અ રનો બગાડ શા માટે? 9 કારણ કે આ અ ર ઘણા ૂલ્યે વેચી શકાત
અને પૈસા ગર બ લોકોને આપી શકાત.”

10 પણ ું બન્ ું છે તે ઈ ુએ જાણ્ ુ.ં ઈ ુએ ક ું, “આ ીને તમે શા
માટે સતાવો છો? તેણીએ મારા માટે સારુ કામ ક ુર્ છે. 11 ગર બ લોકો
તમાર સાથે હમેશા હશે પણ હુ સદા તમાર સાથે ન હ હોઉં. 12 આ ીએ
મારા શર ર પર અ ર રે ું. તેણીએ મારા મરણ પછ માર દફ્ન કયાની તૈયાર
માટે ક ુર્ છે. 13 હુ તમને સત્ય કહુ છુ, આખી દુ નયાના લોકોને તે ુવાતાર્
જણાવાશે. અને દરેક જગ્યાએ ાં તે ુવાતાર્ કહેવામાં આવશે ત્યાં આ

ીએ જે ક ુર્ છે તે પણ જણાવાશે અને લોકો તેણીને યાદ કરશે.”

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

14 પછ બાર શષ્યોમાંનો એક ુ યાજકો પાસે કહેવા ગયો. આ ઈશ્ક રયોત
નામનો યહૂદા તે શષ્ય હતો. 15 યહૂદાએ ક ું, “હુ તમને ઈ ુ ુપ્રત કર શ.
તમે મને આ કરવા માટે ું આપશો?” યહૂદાને યાજકે 30 ચાંદ ના સ ાઓ
આપ્યા. 16 તે સમય પછ યહૂદાએ ઈ ુને યાજકોને સોંપવા માટેના ઉ મ
સમયની રાહ જોવા માંડ .

ઈ ુ ું પાસ્ખાપવર્ ું ભોજન
(માક 14:21-22; ૂક 22:7-14; 21-23; યોહાન 13:21-30)

17 બેખમીર રોટલીના પ્રથમ દવસે શષ્યો ઈ ુ પાસે આ ા. તે શષ્યોએ
ક ુ,ં “અમે તારા માટે પાસ્ખા પવર્ના ભોજન માટે બધી તૈયાર કર ું. અમે
ભોજનની તૈયાર ાં કર એ? તાર શી ઈચ્છા છે?”

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

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

22 શષ્યો આ સાંભળ ને ઘણા દલગીર થયા. દરેક શષ્યોએ ઈ ુને ક ું,
“પ્ર ુ ખરેખર હુ તે એક નથી!”

23 ઈ ુએ ક ું, “જે એક જણે માર સાથે તેનો હાથ વાટકામાં ઘાલ્યો છે તે
જ ક્ત માર વરૂદ્ધ જશે. 24 પણ તે ક્તને અફસોસ છે જનેી મારફતે
માણસના દ કરાને માર નાખવા ુપ્રત કરાયો છે. શા ું લખાણ કહે છે કે
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આ બનશે. પર ુ જે માણસના દ કરાને માર નાખવા માટે સોંપે છે, તે ક્ત ું
ઘણું ખરાબ થશે. જો તે માણસ જન્મ્યો ના હોત તો તેને માટે સારુ હોત.”

25 પછ યહૂદાએ ઈ ુને ક ું, “ઉપદેશક, ચો સ હુ તાર વરૂદ્ધ જઈશ
ન હ.” (યહૂદા તે એક છે જે ઈ ુને તેના દશુ્મનોને સોંપશે.)
ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હા ું તે જ છુ.”

પ્ર ુ ું ભોજન
(માક 14:22-26; ૂક 22:15-20; 1 ક રથીઓને 11:23-25)

26 ારે તેઓ જમતા હતા ત્યારે, ઈ ુએ થોડ રોટલી લીધી અને રોટલી
માટે દેવનો આભાર માની તેના ભાગ પાડ્યા અને તેના શષ્યોને રોટલી આપી,
ઈ ુએ ક ું, “આ રોટલી લો અને તે ખાઓ. આ રોટલી મારુ શર ર છે.”

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

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

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

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

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

33 પતરે ઉ ર આપ્યો, “તારા કારણે બીજાઓ કદાચ વ ાસ ુમાવે પણ
હુ મારો વ ાસ કદ ુમાવીશ ન હ.”

34 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હુ તને સત્ય કહુ છુ, આજે રાત્રે ું કહ શ ું મને
ઓળખતો નથી. મરઘાના બોલતા પહેલા ું આ ત્રણ વાર કહ શ.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

50 ઈ ુએ ક ું, “ મત્ર, ું જે કરવા આ ો છુ તે કર.”
પછ તે માણસો આ ા અને ઈ ુ પર હાથ નાખીને તેને પકડ લીધો.

51 ઈ ુની સાથેના શષ્યોમાંના એકે લાંબો હાથ કર ને પોતાની તલવાર કાઢ .
આ શષ્યે ુ યાજકના નોકર પર હુમલો કય અને કાન કાપી ના ો.

52 ઈ ુએ તે માણસને ક ું, “તાર તલવાર પાછ તેની જગ્યાએ ૂક દે. જે
લોકો તલવારનો ઉપયોગ કરે છે તેઓ તલવાર વડે માર નંખાશે. 53 તમે ખરેખર
જાણો છો કે મારા બાપ પાસે માંગણી કરુ તો તે દૂતોની બાર ફોજ કરતાં વધારે
આપી શકે. 54 પર ુ ધમર્લેખોમાં ક ું છે તેથી એ ું જ થ ું જોઈએ.”

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

યહૂ દ આગેવાનો સમક્ષ ઈ ુ
(માક 14:53-65; ૂક 22:54-55; 63-71; યોહાન 18:13-14; 19-24)

57 ઈ ુને જે માણસોએ પકડયો હતો તેઓ તેને પ્ર ુખ યાજક કાયાફા પાસે
દોર ગયા. શા ીઓ અને વડ લ યહૂ દ નેતાઓ ત્યાં ભેગા થયા હતા. 58 પતર
ઈ ુ પાછળ ગયો, પણ તે ઈ ુની નજીક આ ો ન હ. પતર પ્ર ુખ યાજકના
ઘરની ઓસર ુધી ઈ ુની પાછળ આ ો. તે અંદર ગયો અને ચોક દારો સાથે
બેઠો. પતર જોવા ઈચ્છતો હતો કે અંતમાં ઈ ુ ું ું થશ.ે

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

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

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

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

65 ારે પ્ર ુખ યાજકે આ સાંભ ુ,ં ત્યારે તે ઘણો ુસ્સે થયો. તેણે તેનાં
વ ો ફાડ નાં ા.ં અને ક ું, “હવે વ ુ સા બતીની જરૂર નથી, તમે બધાએ
હમણા જ દેવ વરૂદ્ધ બોલતાં સાંભ ો. 66 તમે ું વચારો છો?”
યહૂદ ઓએ ઉ ર આપ્યો, “તે અપરાધી છે, અને તે મરણજોગ છે.”
67 પછ ત્યાં લોકો ઈ ુના ચહેરા પર ૂં ા અને તેઓએ તેને ૂ ઓ માર .

બીજા લોકોએ ઈ ુને થબડાકો માર . 68 તેઓએ ક ું, “ઓ ખ્રસ્ત! અમને
કહે તને કોણે મા ુર્!”

પતર ું ઈ ુને હુ ઓળ ું છુ કહેતાં ડર ું
(માક 14:66-72; ૂક 22:56-62; યોહાન 18:15-18, 25-27)

69 તે સમયે, પતર પરસાળમાં બેઠો હતો. એક સે વકા પતર પાસે આવી.
તેણે ક ું, “ ું પણ ગાલીલના ઈ ુની જોડે હતો.”

70 પણ પતરે ક ું કે, તે ઈ ુ સાથે કદ હતો ન હ. તેણે ત્યાં બધા લોકોને
આ ક ું. પતરે ક ું, “તમે કોના વષે વાત કરો છો તે હુ જાણતો નથી.”
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71 પછ પતરે પરસાળ છોડ , દરવાજા આગળ બીજી એક સે વકાએ તેને
જોયો. તેણે ત્યાં લોકોને ક ું, “આ માણસ ઈ ુ નાઝાર સાથે હતો.”

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

73 થોડ વાર પછ ત્યાં ઊભેલા કેટલાક લોકો પતર પાસે ગયા અને ક ું,
“અમે જાણીએ છ એ કે ઈ ુને અ ુસરનારા તે લોકોમાંનો ું એક છે કારણ કે
ું જે ર તે વાત કરે છે તે જ બતાવે છે. તેના આધારે અમે આ કહ એ છ એ.”
74 પછ પતરે શાપ આપવા ું શરૂ ક ુર્. તેણે દ્ઢતાથી ક ું, “હુ દેવના સમ

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

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

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

યહૂદા ું પોતાની જાતે મરણ પામ ું
(પ્રે રતોનાં કૃત્યો 1:18-19)

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

છે. અમારો નથી.”
5 તેથી યહૂદાએ પૈસા મં દરમાં ફેં ા. પછ યહૂદાએ તે ળ છો ું અને

પોતે જાતે લટક ને ફાંસો ખાધો.
6 ુ યાજકોએ મં દરમાંથી ચાંદ ના સ ા ઊંચક લીઘા. તેઓએ ક ું,

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



માથ્થી 27:10 64 માથ્થી 27:23

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

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

11 ઈ ુ હાકેમ પલાત સમક્ષ ઊભો ર ો. પલાતે તેને પ્ર નો ૂછયાં, તેણે
ક ુ,ં “ ું ું યહૂ દઓનો રાજા છે?”
ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હા, હુ છુ.”
12 ારે ુ યાજક અને વડ લ યહૂ દ આગેવાનોએ ઈ ુ પર આરોપો
ૂ ા. તેણે કઈ જ ક ું ન હ.
13 તેથી પલાતે ઈ ુને ક ું, “ ું આ લોકોને તાર આ બધી બાબતો માટે

આરોપ ૂકતા સાંભળે છે, ું શા માટે ઉ ર આપતો નથી?”
14 પર ુ ઈ ુએ પલાતને ઉ રમાં કઈ જ ક ું ન હ. આથી પલાત ઘણો

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

15 પ્ર ત વષર્ પાસ્ખાપવર્ના સમયે હાકેમ કેદમાંથી એક ક્તને ુક્ત કરતો.
હમેશા લોકો જે ક્તને ઈચ્છે તેને ુક્ત કરવામાં આવતો. 16 તે સમયે ત્યાં
કેદમાં એક માણસ હતો જે ઘણો કુ ાત હતો. તે ું નામ બરબ્બાસ હ ું.

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

19 પલાત ારે ન્યાયાસન પર બેઠો હતો ત્યારે તેણે આ બાબતો કહ .
ારે તે ત્યાં બેઠો હતો ત્યારે તેની પત્નીએ તેને સંદેશો મોકલ્યો. સંદેશામાં

ક ુ,ં “તે માણસ સાથે કઈ જ કર શ ન હ, તે માણસ નદ ષ છે. આજે મને
તેના વષે સ્વપ્ન આ ું હ ું, અને તેનાથી મને ઘણું દ:ુખ થ ુ.ં”

20 પર ુ ુ યાજકો અને વડ લ યહૂદ નેતાઓએ લોકોને સમજા ા કે
બરબ્બાસને ુક્ત કરવો અને ઈ ુને માર નાખવા વનંતી કરો.

21 પલાતે ક ું, “માર પાસે બરબ્બાસ અને ઈ ુ છે. માર પાસેથી આ
બેમાંથી તમારા માટે કોને ુક્ત કરાવવા ઈચ્છો છો?”
લોકોએ ઉ ર આપ્યો, “બરબ્બાસને!”
22 પલાતે ૂછ ું, “તો જે એક ખ્રસ્ત કહેવાય છે, મારે તેની સાથે ું કર ું

જોઈએ?”
પણ બધા લોકોએ ઉ ર આપ્યો, “તેને વધસ્તંભ પર માર નાખો!”
23 પલાતે ૂછ ું, “તમે શા માટે માર પાસે તેને માર નંખાવવા ઈચ્છો છો?

તેણે ું ખોટુ ક ું છે.”

* 27:10: “તેઓએ � કય હતો” ઝખાયાર્ 11:12-13; ય મ 32:6-9
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પર ુ બધા લોકોએ મોટે સાદે ૂમો પાડવા ું ચા ું રા ુ,ં “તેને વધસ્તંભ પર
માર નાખો!”

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

25 બધા લોકોએ ઉ ર આપ્યો, “અમે તેના મરણ માટે જવાબદાર છ એ.
અમે અમાર જાત માટે, તથા અમારા બાળકો માટે તેના મરણ માટેની કોઈપણ
શક્ષાનો સ્વીકાર કર એ છ એ.”
26 પલાતે તેમના માટે બરબ્બાસને ુક્ત કય . પલાતે કેટલાક સૈ નકને ઈ ુને

ચા ુક વડે મારવા ક ું. પછ પલાતે ઈ ુને વધસ્તંભ પર માર નાખવા માટે
સૈ નકોને ુપ્રત કય .

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

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

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

32 સૈ નકો ઈ ુ સાથે શહેરની બહાર જતા હતા. તે સૈ નકોએ બીજા માણસને
ઈ ુનો વધસ્તંભ લઈ જવા દબાણ ક ુર્. આ માણસ ું નામ કુરેનીનો સમોન હ ું.
33 તેઓ ુલ ુથા નામના ળે આ ા. ( ુલ ુથાનો અથર્ ખોપર ની જગ્યા).
34 ુલ ુથામા,ં સૈ નકોએ ઈ ુને દ્રાક્ષારસ પીવા માટે આપ્યો. તે દ્રાક્ષારસમાં
સરકો ભેળવેલો હતો. ઈ ુએ દ્રાક્ષારસ ચા ો પર ુ તે પીવાની ના પાડ .

35 સૈ નકોએ ઈ ુને વધસ્તંભે જડ્યો. પછ તેઓએ તેનાં ૂગડાં કોને મળે તે
માટે સ ા ઉછા ા. 36 સૈ નકો ત્યાં બેઠા અને ઈ ુની ચોક કરવા લાગ્યા.
37 સૈ નકોએ તેના વરૂદ્ધ ું તહોમતના ું ઈ ુના માથા પર ૂ ું, તેમાં લખે ું હ ુ:
“આ ઈ ુ છે, જે યહૂ દઓનો રાજા છે.”

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

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

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

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

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

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

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

ફાટ ગયો. પડદો ટોચ પરથી શરૂ થઈ અને તે નીચે ુધી ફાટ ગયો અને ધરતી
પણ કાંપી અને ખડકો ફાટ ગયા. 52 બધી કબરો ઉઘડ અને દેવના સંતોમાંના
ઘણા જે મરણ પામ્યા હતા, તે ઊભા થયા. 53 ઈ ુના મરણમાંથી ઊઠયા બાદ
પેલા લોકો પ વત્ર શહેરમાં ગયા અને ઘણા લોકોએ તેને જોયો.

54 લશ્કરના અમલદારો અને તેના માણસો જે ઈ ુની ચોક કરતા હતા તેમણે
ધરતીકપ અને આ બ ું થયે ું જો ુ.ં તે ઘણા ગભરાઈ ગયા હતા અને ક ું,
“ખરેખર તે દેવનો દ કરો હતો!”

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

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

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

ઈ ુની કબરની ચોક
62 તે દવસ સ દ્ધકરણ દવસ કહેવાતો હતો. બીજે દવસે ુ યાજકો

અને ફરોશીઓ પલાત પાસે ગયા. 63 તેઓએ ક ું, “સાહેબ, અમે યાદ કર એ
છ એ કે, ારે તે ઠગ જીવતો હતો ત્યારે તે કહેતો હતો કે ‘ત્રણ દહાડા
પછ હુ મરણમાંથી સજીવન થઈશ.’ 64 તેથી ત્રણ દહાડા ુધી કબરની ચોક
કરવાનો હુકમ કર. તેના શષ્યો આવે અને કદાચ લાશને ચોર જાય. પછ
તેઓ લોકોને કહેશે કે તે મરણમાંથી સજીવન થયો છે. આ ૂલ તેઓએ પહેલા
તેના વષે જે ક ું હ ું તેનાં કરતાં વધારે ખરાબ હશે.”

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

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

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

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

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

8 ીઓ તરત જ કબર પાસેથી પાછ વળ . તેઓનાં હૃદય ભય અને
આનંદની લાગણી અ ુભવતાં હતા.ં તેના શષ્યોને જે કાંઈ બન્ ું તેનો સંદેશો
આપવા દોડ ગઈ. 9 તેઓ દોડતી જતી હતી, એવામાં તેઓએ ઈ ુને ઉભેલો

* 28:1: વશ્રામવાર યહૂ દ સપ્તાહનો સાતમો દવસ, યહૂ દઓ માટે આ ખાસ ધા મક દવસ છે.
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જોયો. ઈ ુએ તેઓને કુશળતા પાઠવી. તેઓએ ઈ ુના પગ પકડ તે ું ભજન
ક ુર્. 10 પછ ઈ ુએ તેમને ક ું, “ગભરાશો ન હ, જાઓ અને મારા ભાઈઓને
( શષ્યો) ગાલીલ જવા કહો. તેઓ મને ત્યાં જોશ.ે”

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

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

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

1:6-8)
16 પછ અ ગયાર શષ્યો ગાલીલ પહોંચ્યા અને ઈ ુએ ક ું હ ું ત્યાં પહાડ

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

“ધ્યાનથી સાંભળો! હુ (દેવ) મારા દૂતને તાર આગળ મોકલીશ.
તે તારા માટે માગર્ તૈયાર કરશે.” 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 નથી. 8 મેં તમારુ પાણીથી બા પ્તસ્મા ક ુર્. પણ
જે ક્ત આવે છે તે તમારુ પ વત્ર આત્માથી બા પ્તસ્મા કરશે.”

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 .
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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 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.

ઈ ુ ઘણા લોકોને સાજા કરે છે
(માથ્થી 8:14-17; ૂક 4:38-41)
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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 .

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 ા.



માક 2:1 72 માક 2:16

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 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. 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?”
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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 કાઢશે. 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 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
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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 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)

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 બન-ેરગેસ એટલે

“ગજનાના ુત્રો” નામ આપ્યા);
18 આં દ્રયા,
ફ લપ,
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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.”

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 ભાઈ અને બહેન અને મા એ લોકો છે
જે દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે કરે છે.”
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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
પડ્યાં. ાં ૂ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 પડ્યાં. 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 આપ્યાં. કેટલાક
છોડે ત્રીસગણાં, 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)

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 ું.
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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. 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 ત્રીસગણાં, 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
થશ.ે 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 તમને, તમે જટે ું
આપશો તેનાથી વ ુ આપશ.ે 25 જે ક્ત પાસે કાંઇક છે તે વધારે પ્રાપ્ત
કરશે. પણ જે કઈ થોડુ છે તે પણ ુમાવશે.”

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)

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.”
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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 ુ.ં

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!”
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9 પછ ઈ ુએ તે માણસને ૂછ ું, “તારુ નામ ું છે?”
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 ગયા.ં 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.

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.



માક 5:27 80 માક 6:2

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. 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
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
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આપ્ ું? અને આવા પરાક્રમો કરવાની તાકાત તેણે ાંથી મેળવી? 3 તે તો
ફક્ત એક ુથાર છે. અને તેની મા મ રયમ છે. તે યાકૂબ, યોસે, 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 ગામમા,ં 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
હતા.ં 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 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
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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 ું 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)

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.
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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.ે”

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 રાત્રે, 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 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
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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 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
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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 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.”

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 .
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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 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?”



માક 8:6 87 માક 8:21

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

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?”



માક 8:22 88 માક 8:35

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 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 થશ.ે 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.”

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
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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
બચાવશ.ે 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 ું જોશ.ે 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, 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



માક 9:13 90 માક 9:28

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, 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!”
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?”
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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 આવશે. 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)

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
(દેવને) 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)

42 “જો આ નાના બાળકોમાંનો એક મારામાં વ ાસ કરે અને બીજી એક
ક્ત તે બાળકને પાપ કરવા કારણરૂપ બને, તો તે ક્ત માટે તે ઘણું ખરાબ
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હશ.ે 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
રહેશે. 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 પામશ.ે”
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.

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 બનશે.’ 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

* 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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ી 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
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.

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 બનશે. સોયના નાકામાંથી
પસાર થ ું ઊંટના માટે સહે ું બનશે!”
✡ 10:19: ઉલ્લેખઃ ન. 20:12-16; ુન. 5:16-20.
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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 મેળવશે. 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 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 આવશે. યાજકો અને શા ીઓ
કહેશે કે માણસના દકરાએ મર ું જોઈએ. તેઓ બનયહૂ દ લોકોને માણસનો
દકરા સોંપશે. 34 તે લોકો તેની મશ્કર કરશે અને તેના પર ૂંકશ,ે તેઓ તેને
ચા ૂકથી મારશે અને તેને માર નાખશે. 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 ું.”
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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 મળશે. પેલી જગ્યાઓ તેમના માટે
તૈયાર કરવામાં આવી છે.”

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 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
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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 મોકલશે.’ ”

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 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 નાણાવટ ઓની મેજો તથા ક ૂતર વેચનારાઓની પાટલીઓ
ઊંઘી વાળ . 16 ઈ ુએ મં દરમાંથી કોઈ પણ માણસને વસ્ ુઓ લઈ જવાની
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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 રાત્રે, 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 રાખે, તો તે તમને મળશે. 25 ારે
તમે પ્રાથર્ના કરો છો, અને તમે યાદ કરો છો કે તમે 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 થશ.ે” (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.”
* 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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ઈ ુએ ક ું, “તો પછ હુ તમને કહ શ ન હ કે આ કામો હુ કઈ સ ાથી
કરુ છુ.”

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 થશે.’ 8 તેથી તે ખેડૂતોએ તે ુત્રને
માર ના ો. અને તેને ખેતરની બહાર ફેંક દ ધો.

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)
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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 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 થશ.ે 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 થશ?ે”
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 ું તે તેઓનો દેવ છે, તો પછ
તે માણસો ખરેખર મરેલા નથી. તે ફક્ત જીવતા લોકોનો દેવ છે, તમે સદૂક ઓ
ખોટા છો!”
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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)

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
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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. 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 બનાવ.ે
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 લડશ.ે 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 મારશે. 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.
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12 “ભાઈઓ પોતાના ભાઈઓની વરૂદ્ધ થશે અને તેઓને માર નાખવા સોંપશે.
પતા પોતાના બાળકોની વરૂદ્ધ થશે અને તેઓને માર નાખવા સોંપશે. બાળકો
તેમના માતા પતાની વરૂદ્ધ થશે અને તેમના માબાપને માર નંખાવવાના રસ્તા
શોધશે. 13 બધા લોકો તમને ધ ારશ.ે કારણ કે તમે મને અ ુસરો છો. પણ
જે ક્ત અંત ુધી ટકશે તે ું તારણ થશ.ે

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 હશે.
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 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 કહેશે, ‘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 જશે,
અને ચંદ્ર તેનો પ્રકાશ આપશે ન હ.

25 આકાશના તારાઓ ખરવા લાગશે,
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 મોકલશે. 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,
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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 બનશે. 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 આવશ.ે

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 આવ.ે 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.ે”

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 હશે,
* 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. * 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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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
આવશ.ે અને દરેક જગ્યાએ ાં ુવાતાર્ જણાવશે, 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 ું 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 આવશ.ે 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 થશ,ે 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 નાખવા માટે સોંપવાનો છે તે ક્ત માટે તે ઘણું
ખરાબ હશ.ે તે ક્ત કદા પ જન્મ્યો ન હોત તો તેને માટે વધારે સારુ થાત.”
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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 જશે.’ 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.”

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.”
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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 આવ.ે
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 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 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)



માક 14:53 107 માક 14:68

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 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.
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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 ું.

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 ું?”
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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 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 ુ.ં

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
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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 ુ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 શકશ”ે
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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.

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 દવસે, 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 હશે. 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)

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.
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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

પામશ.ે પર ુ જે ક્ત વ ાસ ધરાવતી નથી તે ુનેગાર ગણાશ.ે 17 અને જે
લોકો વ ાસ કરે છે તેઓ સા બતી તર કે આવા પ્રકારના ચમત્કારો કરવા સમથર્
થશ.ે 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 પકડશ.ે ઇજા વગર વષપાન કરશે. તેઓ બમાર
લોકો પર હાથ ૂકશે અને બમાર લોકો સાજા થશે.”

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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ૂકની
લખેલી ુવાતાર્

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

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

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

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

8 તેના વગર્ના વતી દેવ સમક્ષ યાજક ઝખાયાર્ સેવા કરતો હતો. આ વખતે
તેના વગર્ને સેવા કરવા માટેનો વારો હતો. 9 યાજકોના રવાજ પ્રમાણે મં દરમાં
પ્રવેશવા માટે અને દેવ સમક્ષ વેદ પર ૂપ સળગાવવા માટે તેની પસંદગી થઈ.
તેથી ઝખાયાર્ ૂપ સળગાવવા માટે પ્ર ુના મં દરમાં દાખલ થયો. 10 તે સમયે
મં દર બહાર પ્રાથર્ના માટે ઘણા લોકો ભેગા થયા હતા. ારે ૂપ સળગાવવામાં
આવતો હતો ત્યારે તેઓ પ્રાથર્ના કરતા હતા.

11 તે વખતે પ્ર ુનો એક દૂત ઝખાયાર્ની આગળ ૂપવેદ ની જમણી બાજુએ
ઊભેલો દેખાયો. 12 ારે ઝખાયાર્એ દૂતને જોયો ત્યારે તે ચોંક ઊઠ્યો અને
ગભરાયો. 13 પર ુ તે દૂતે તેને ક ું, “ઝખાયાર્, ગભરાઇશ ન હ. દેવે તાર
પ્રાથર્ના સાંભળ છે. તાર પ ત્ન, એ લસાબેત, ુત્રને જન્મ આપશ.ે જે ું નામ
ું યોહાન પાડશ.ે 14 આના કારણે તને ુષ્કળ આનંદ થશ.ે તેના જન્મના કારણે

ઘણા લોકો પણ આનંદ પામશે. 15 યોહાન પ્ર ુ માટે એક મહાન માણસ થશ.ે
તે કદ દાક્ષારસ પીશે ન હ કે બીજુ કોઈ કેફ પીણું લેશે ન હ. જન્મથી જ તે
પ વત્ર આત્માથી ભર ૂર હશે.

16 “યોહાન યહૂ દઓને પાછા ફેરવશે પછ તેમના પ્ર ુ તેમના દેવ તરફ ફેરવશે.
17 યોહાન તેની જાતે પ્રથમ દેવ આગળ ચાલશે. તે એ લયાની જમે સામથ્યૅવાન
બનશે. એ લયા પાસે હતો તેવો આત્મા તેની પાસે હશે. તે પતા અને બાળકો

* 1:5: અ બયાના વગૅ યહૂ દ યાજકો 24 જૂથોમાં વભાજીત થયા હતા. જુઓ 1 કાળ. 24.
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વચ્ચે શાં ત લાવશે. ઘણા લોકો પ્ર ુની આજ્ઞાઓ ું પાલન કરતા નથી. યોહાન
તેઓને સાચા વચારના માગ વાળશે અને પ્ર ુના આગમન માટે તૈયાર કરશે.”

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

19 દૂતે તેને ઉ ર આપ્યો, “હુ ગા બ્રયેલ છુ. હુ દેવની સમક્ષ ઊભો રહુ
છુ. દેવે મને આ ુભ સંદેશો આપવા માટે તાર પાસે મોકલ્યો છે. 20 તેથી
ધ્યાનથી સાંભળ! ાં ુધી આ બનાવ ના બને ત્યાં ુધી ું ૂંગો રહેશે. ું
તાર બોલવાની શ ક્ત ુમાવીશ. શા માટે? કારણ કે મેં તને જે ક ું તેમાં તેં
વ ાસ કય નથી. પર ુ આ શ ો ચો સ સમયે સાચા ઠરશે.”
21 બહાર લોકો હજુ પણ ઝખાયાર્ની રાહ જોતા હતા. તેઓ નવાઇ પામ્યા

હતા કે શા માટે મં દરમાં તે આટલા લાંબા સમય ુધી ર ો. 22 ારે ઝખાયાર્
બહાર આ ો. તે તેની સાથે બોલી શ ો ન હ. તેથી લોકોએ વચા ુર્ કે
ઝખાયાર્ને મં દરની અંદર કોઈ દશર્ન થ ું છે, ઝખાયાર્ તે કઈ બોલી શ ો ન હ,
ઝખાયાર્ લોકોને ફક્ત ઇશારા કરતો હતો. 23 ારે તેનો સેવા કરવાનો સમય
ૂરો થયો. ત્યારે ઝખાયાર્ ઘેર પાછો ગયો.
24 થોડા સમય બાદ ઝખાયાર્ની પ ત્ન એ લસાબેતને ગભર્ ર ો. પાંચ મહ ના
ુધી તે ઘરની બહાર નીકળ ન હ. એ લસાબેતે ક ું: 25 “જુઓ, પ્ર ુએ મારા

માટે ું ક ુર્ છે! અગાઉ લોકો મને મહેણાં મારતા હતા. પણ હવે નઃસંતાન ું
અપમાન દૂર થ ું છે.”

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

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

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

30 દૂતે ક ું, “ગભરાઇશ ન હ, મ રયમ, દેવ તારા પર અત્યંત પ્રસ થયો
છે. 31 ધ્યાનથી કાળજી ૂવર્ક સાંભળ! તને ગભર્ રહેશે અને ું દ કરાને જન્મ
આપશ.ે તે ું નામ ું ઈ ુ પાડશે. 32 તે બાળક એક મોટો માણસ થશે અને
લોકો તેને પરાત્પરનો દ કરો કહેશે. દેવ પ્ર ુ તેને તેના પતા દાઉદ ું રા ાસન
આપશ.ે 33 ઈ ુ હમેશા યાકૂબના લોકો પર શાસન કરશે. ઈ ુના રા નો અંત
કદ આવશે ન હ.”

34 મ રયમે દૂતને ૂછ ું, “તે કેવી ર તે બનશે? હુ તો હજી એક કુવાર કન્યા
છુ!”

35 દૂતે મ રયમને ઉ ર આપ્યો, “પ વત્ર આત્મા તાર પાસે આવશે અને
પરાત્પર ું પરાક્રમ તારા પર આચ્છાદન કરશે. જે બાળકનો જન્મ થશે તે પ વત્ર
થશ.ે તે દેવનો દ કરો કહેવાશે. 36 જો એ લસાબેત જે તાર સબંધી છે તે પણ
સગભાર્ છે અને તેની ૃધ્ધાવ ામાં તે એક દ કરાને જન્મ આપશે. દરેક ક્ત



ૂક 1:37 115 ૂક 1:56

તેને વાંઝણી માનતા હતા. પણ તે છ માસથી સગભાર્ છે! 37 દેવ માટે ક ું જ
અશ નથી!”

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

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

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

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

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

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

48 દેવે તેની સામાન્ય
અને દ ન સે વકા પર કૃપાદ કર છે.

હવે પછ ,
બધા લોકો કહેશે કે હુ આશીવાર્દ ત છુ,

49 કારણ કે સવર્સમથર્ દેવે મારા માટે મહાન કાય કયાર્ છે.
તે ું નામ પ વત્ર છે.

50 જે લોકો તેની સ્ ુ ત કરે છે તેના ઉપર દેવ હમેશા તેની દયા દશાર્વે છે.
51 દેવે તેના હાથો ું સામથ્યૅ બતા ું છે.

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

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

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

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

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

છે.”
56 લગભગ ત્રણ માસ એ લસાબેત સાથે ર ા પછ મ રયમ ઘેર પાછ ફર .
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યોહાનનો જન્મ
57 યોગ્ય સમયે એ લસાબેતે ુત્રને જન્મ આપ્યો. 58 તેણીના પડોશીઓ તથા

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

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

61 લોકોએ એ લસાબેતને ક ું, “પણ તમારા કુટુબમાં કોઈ ું નામ યોહાન
નથી.” 62 પછ થી તેઓએ પતાને ઇશારો કર ને ૂછ ું, “તને ક ું નામ ગમશે?”

63 ઝખાયાર્એ લખવા માટે કઈક માંગ્ .ુ પછ તેણે લ ુ,ં “તે ું નામ યોહાન
છે.” દરેક જણને આ યૅ થ ું. 64 પછ ઝખાયાર્ બોલવા લાગ્યો. તે દેવની
સ્ ુ ત કરવા લાગ્યો. 65 અને તેના બધા પડોશીઓ ગભરાઇ ગયા. યહૂ દયાના
આખા પહાડ પ્રદેશમાં લોકો આ બાબતો વષે વાતો કરતા હતા. 66 આ બધા
લોકો ારે તેઓએ આ બાબતો વષે સાંભ ું. ત્યારે અચરત પામ્યા હતા.
તેઓએ વચા ુર્, “આ બાળક કેવો થશે?” તેઓએ આ પ્રમાણે ક ું કારણ કે
બાળક સાથે પ્ર ુ ું સામથ્યૅ હ ું.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

77 ું લોકોને કહ શ કે તેઓને પાપોની માફ મળશે. અને તેઓને બચાવી લેવામાં
આવશ.ે

78 “આપણા દેવની દયા વડે આકાશમાંથી
ૂતન દવસ ું પ્રભાત આપણા પર પ્રગટશ.ે
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79 જે લોકો અંધકાર અને ૃત્ ુના ભય નીચે જીવી ર ા છે તે લોકોને દેવ મદદ
કરશે.

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

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

2
ઈ ુનો જન્મ
(માથ્થી 1:18-25)

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

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

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

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

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

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

15 પ્ર ુના દૂતો ભરવાડોને છોડ ને આકાશમાં પાછા ચાલ્યા ગયા. ભરવાડો
એકબીજા સાથે વાતો કરવા લાગ્યા, “આપણે બેથલેહેમ જઇને અહ જે કઈ
ઘટના બની છે તથા પ્ર ુએ આપણને દશાર્વી છે તે જોવી જોઈએ.”
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16 ભરવાડો તો ઝડપથી ત્યાં પહોંચી ગયા અને મ રયમ તથા ૂસફને પણ
શોધી કાઢ્યા. બાળક પણ ગભાણમાં ૂતે ુ હ ું. 17 ભરવાડોએ બાળકને જો ું
અને પછ પ્ર ુના દૂતે બાળક વષે તેઓને ું ક ું હ ું તે તેઓએ જણા ુ.ં
18 ભરવાડોએ તેઓને જે ક ું તે સાંભળ ને દરેક જણ નવાઇ પામ્યા. 19 પર ુ
મ રયમે આ બધી વાતો મનમાં રાખી અને વારવાર તેના વષે વચાર કરતી.
20 ભરવાડો પણ જે કઈ જો ું અને સાંભ ું હ ું, તે બ ુ તેઓને દૂતે કહ
હતી તે જ થઈ હતી. તે બધા પ્ર ુનો મ હમા તથા સ્ ુ ત કરતાં કરતાં ઘેર
પાછા ફયાર્.

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

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

મ રયમ બાળકને પ્ર ુ સમક્ષ રજૂ કરવા માટે યરૂશાલેમ લઈ ગયા. 23 પ્ર ુના
નયમશા માં જે લ ું છે તે પ્રમાણે, “પ રવારમાં ારે પ્રથમ દ કરો જન્મ
લે છે તેને પ્ર ુને સારુ પ વત્ર ગણવો જોઈએ.”* 24 વળ પ્ર ુના નયમશા
પ્રમાણે લોકોએ બ લદાન પણ આપવા ું હોય છે. તે ુજબ હોલાંની એક જોડ
અથવા ક ૂતરનાં બે બચ્ચા ું બ લદાન આપવા ું હોય છે. તેથી ૂસફ અને
મ રયમ આ વ ધ કરવા યરૂશાલેમ ગયા.

શમયોન ઈ ુને જુએ છે
25 યરૂશાલેમમાં શમયોન નામનો માણસ રહેતો હતો. તે ઘણો ઉ મ ધા મક

ન ાવાળો માણસ હતો.
તે ઈ ાએલના લોકોના ુખ માટે પ્ર ુના આગમનની વાટ જોતો હતો. પ વત્ર

આત્મા તેની સાથે હતો. 26 પ વત્ર આત્માએ શમયોનને ક ું હ ું કે ાં ુધી
તે પ્ર ુ ખ્રસ્તનાં દશર્ન ન હ કરે ત્યાં ુધી તે ું ૃત્ ુ થશે ન હ. 27 પ વત્ર
આત્માના માગર્દશર્નથી તે મં દરમાં ગયો. યહૂ દઓના નયમશા ની વ ધ કરવા
માટે મ રયમે અને ૂસફ બાળ ઈ ુને લઈને મં દરમાં આ ા. 28 શમયોને
બાળકને હાથમાં લી ું અને દેવનો આભાર માન્યો.

29 “પ્ર ુ, હવે તેં આપેલા વચન પ્રમાણે આ તારા સેવકને શાં તથી ૃત્ ુ ું શરણ
લેવા દે.

30 કારણ કે મેં માર પોતાની આંખો વડે તારા તારણનાં દશર્ન કયાર્ છે.
31 તમે બધાજ લોકો માટે તેને તૈયાર કય છે.

32 તે જગતના લોકો માટે ો ત છે જે બીન યહૂ દઓને તમારો માગર્ બતાવશ.ે
તે ઈ ાએલના લોકોનો મ હમા વધારશે.”

33 શમયોને ઈ ુ વષે જે કઈ ક ું તે સાંભળ ને તેના માતા પતા નવાઇ
પામ્યા. 34 પછ શમયોને તેઓને આશીવાર્દ આપ્યો. અને ઈ ુની મા મ રયમને
ક ુ,ં “ઈ ાએલના ઘણા લોકોની ચડતી પડતી આ બાળકને કારણે થશ.ે તે

* 2:23: “પ રવારમા � ગણવો જોઇએ.” (check see should be added) ન. 13:2, 12.
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દેવની તરફથી એંધાણીરુપ બનશ.ે જનેે કેટલાક લોકો સ્વીકારવા ના પાડશ.ે
35 લોકોના હ્રદયમાં રહેલા ુપ્ત વચારો જાહેર થશ.ે જે કઈ ઘટનાઓ બનશે
તેમાથી તારુ હ્રદય દ:ુખી થશ.ે”

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

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

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

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

ગાલીલના નાસરેથમાં પોતાને ગામ પાછા ફયાર્. 40 દેવની કૃપા તે નાના બાળક
સાથે હતી. તેથી તે જમે જમે મોટો થતો ગયો તેમ તેમ વધારે પરાક્રમી અને
ુ દ્ધશાળ થતો ગયો.
41 પ્ર તવષર્ પાસ્ખાપવર્ વખતે ઈ ુના માતા પતા યરૂશાલેમ જતાં હતા. 42 ારે

ઈ ુ બાર વષર્નો થયો ત્યારે તેઓ પવર્માં હમેશા જે પ્રમાણે જતા હતા તે જ
પ્રમાણે ગયા. 43 ારે પવર્ની ઉજવણી ૂર થઈ ત્યારે તેઓ ધેર પાછા ફયાર્.
પર ુ બાળ ઈ ુ તો યરૂશાલેમમાં જ રહ ગયો. તેના માતા પતા તેના વષે કઈ
જ જાણતા નહોતા. 44 તેમણે વચા ુર્ કે ઈ ુ તે સ ુહમાં હશે. એક દવસની
ુસાફર કયાર્ પછ તેની શોધમાં તેઓ નીક ા. તેઓએ તેમના પ રવારમાં તથા

નજીકના મત્રમંડળમાં શોધ કર . તે માટે ૂસફ અને મ રયમ આખો દવસ ફયાર્.
45 પર ુ ૂસફ અને મ રયમને ાંય ઈ ુ જડ્યો ન હ. તેથી ફર પાછા તેની
શોધમાં યરૂશાલેમ ગયા.

46 ત્રણ દવસ પછ ઈ ુ તેઓને જડ્યો. ઈ ુ મં દરમાં ધમર્ ુરુઓ સાથે
બેસીને પ્રશ્રોની ચચાર્ કર ર ો હતો. 47 જે દરેક ક્તએ તેને સાંભ ો. તેના
ચ ુરાઇભયાર્ ઉ રો અને સમજશ ક્ત જોઈને આ યર્ પામ્યા હતા. 48 ઈ ુના
માતા પતાએ ારે તેને જોયો ત્યારે તેઓ પણ નવાઇ પામ્યા. તેની માએ તેને
ૂછ ું, “દ કરા, અમાર સાથે આ ું તેં કેમ ક ુર્? તારા પતા અને હુ તારા માટે

બહુ ચતા કરતા હતા. અને તાર શોધ પણ કર ર ા હતા.”
49 ઈ ુએ તેઓને ક ું, “તમે માર શોધ શાં માટે કરતા હતા? તમને ખબર

હોવી જોઈએ કે, હુ મારા પતા ું કામ ાં છે ત્યાં જ હોઇશ!” 50 પર ુ
ઈ ુએ જે ક ું તેનો અથર્ તેઓ સમજી શ ા ન હ.

51 ત્યારબાદ ઈ ુ તેઓની સાથે નાસરેથ પાછો ફય અને હમેશા માતા પતા
જે કઈ કહે તે બધા ું પાલન કરતો. તેની માતા હજુ પણ તે બધી બાબતો
અંગે મનમાં વચારતી હતી. 52 ઈ ુએ વ ુને વ ુ અભ્યાસ કરવા ું ચા ુ રા ુ.ં
તે કદમાં ઊંચો થયો અને લોકો ઈ ુને ચાહતા અને ઈ ુ દેવને પ્રસ કરતો.
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3
યોહાનનો ઉપદેશ
(માથ્થી 3:1-12; માક 1:1-8; યોહાન 1:19-28)

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

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

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

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

તેનો માગર્ સીધો બનાવો.
5 પ્રત્યેક ખીણો ૂર દેવાશ.ે

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

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

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

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

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

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

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

14 સૈ નકોએ યોહાનને ૂછ ું, “અમારુ ું? અમારે ું કર ું જોઈએ?”
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યોહાને તેઓને ક ું, “બળજબર થી કોઈની પાસેથી પૈસા લેશો ન હ. કોઈને
માટે જુઠુ બોલશો ન હ. તમને જે કઈ પગારમાં મળે છે તેમાં સંતોષ રાખો.”

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

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

યોહાનની કાયર્સમા પ્ત
19 યોહાને રાજા હેરોદની તેના ભાઈની પ ત્ન સાથેના તેના સંબંધ માટે ટ કા

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

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

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

ૂસફની વંશાવળ
(માથ્થી 1:1-17)

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

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

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

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

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

4
ઈ ુ ું શેતાન દ્ધારા પર ક્ષણ
(માથ્થી 4:1-11; માક 1:12-13)

1 પ વત્ર આત્માથી ભર ૂર થઈને ઈ ુ યદન નદ થી પાછો ફય . પ વત્ર આત્મા
તેને અરણ્યમાં દોર ગયો. 2 ત્યાં શેતાને 40 દવસ ુધી તે ું પર ક્ષણ ક ુર્. તે
સમય દરમ્યાન ઈ ુએ કઈ પણ ખા ું ન હ. દવસો ૂરા થયા પછ ઈ ુને ૂબ
ૂખ લાગી.
3 શેતાને ઈ ુને ક ું, “જો ું દેવનો દ કરો હોય તો આ પથ્થરને રોટલી બની

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

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

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

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

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

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



ૂક 4:11 124 ૂક 4:22

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

11 અને એમ પણ લ ું છે કે:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

આંધળાઓને દ આપવા જથેી તેઓ ફર થી જોઈ શકે
તથા કચડાયેલા લોકોને ુક્ત કરવા મારો અ ભષેક કય છે.

19 તથા તેની દયા બતાવવાનો પ્ર ુનો સમય જાહેર કરવા મને મોકલ્યો
છે.” યશાયા 61:1-2; 58:6

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

22 આ સાંભળ ને બધાજ લોકો ઈ ુની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા, ઈ ુની કૃપાથી
ભર ૂર એવા શ ો સાંભળ ને તેઓ અજાયબી પામ્યા. તે લોકોએ ૂછ ું, “તે
આ ું કેવી ર તે બોલી શકે? એ તો માત્ર ૂસફનો દ કરો છે, કેમ ખરુન?ે”
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23 ઈ ુએ તેઓને ક ું, “હુ જાણું છુ કે તમે મને આ જુની વાત જરુરથી
કહેશો: ‘વૈદ ું પોતે તાર સારવાર કર.’ તમે કહેશો કે ‘અમે સાંભ ું છે કે
જે ચમત્કારો કફર-નહૂમમાં કયાર્ છે તે તારા પોતાના વતનમાં શા માટે બતાવતો
નથી!’ ” 24 પછ અ ુએ ક ું, “હુ તમને સત્ય કહુ છુ કોઈ પણ પ્રબોધક
પોતાના જ શહેરમાં સ્વીકારતો નથી.

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

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

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

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

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

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

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

36 આ યર્ચ કત પામેલા લોકો એકબીજાને કહેવા લાગ્યા: “આનો અથર્
ું? આ માણસના શ ોમાં આ તે કેવો અ ધકાર! અને તાકાત છે? કે

અ ુદ્ધ આત્માઓ પણ તેને આધીન થઈને બહાર નીકળ જાય છે.” 37 બધાજ
આજુબાજુના પ્રદેશમાં ઈ ુ વષેના સમાચાર વા ુવેગે પ્રસર ગયા.

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

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

ઈ ુ ઘણા લોકોને સાજા કરે છે
40 સંધ્યાકાળે ઘણા લોકો તેઓના માંદા મત્રોને લઈને ઈ ુ પાસે આ ા. તે

બધા વ વધ પ્રકારના રોગીઓ હતા. ઈ ુએ દરેક માંદા માણસના માથે હાથ
ૂ ો અને તે સવર્ને સાજા કયાર્. 41 ઈ ુની આજ્ઞાથી ઘણા લોકોમાંથી ૂતો

નીકા ા.ં તેઓ ઘાંટો પાડ ને કહેતાં હતા કે, “ ું દેવનો દ કરો છે.” પર ુ ઈ ુએ
તે બધાને ૂબ ધમકા ા અને તેમને બોલવા દ ધા ન હ. તેઓને ખબર હતી કે
ઈ ુ એ ખ્રસ્ત છે.

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

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

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

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

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

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

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

8-9 ારે સમોન પતરે આ જો ું ત્યારે તે ઈ ુના ચરણોમાં મા ું નમાવીને
બોલ્યો, “પ્ર !ુ હુ તો એક પાપી માણસ છુ. ું મારાથી દૂર રહે.” તેણે
આ એટલા માટે ક ું કારણ કે આટલી બધી માછલીઓ પકડાઇ તેથી તે અને
તેના સાથીદારો ભારે આ યર્ પામ્યા. 10 ઝબદ નો દ કરો યાકૂબ અને યોહાન
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તથા પતરના ભાગીદારો જે સમોનના મત્રો હતા તેઓને પણ આ જોઈને ભારે
આ યર્ થ ું હ ું.
તેથી ઈ ુએ સમોનને ક ું, “ગભરાઇશ ન હ, હવે પછ ું માછલીઓ ન હ,

પર ું માણસોને ભેગા કર શ!”
11 પછ તે લોકો તેઓની હોડ ઓ કનારે લા ા અને સવર્સ્વનો ત્યાગ કર ને

ઈ ુને અ ુસયાર્.

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

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

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

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

પક્ષઘાતી માણસને ઈ ુ સાજો કરે છે
(માથ્થી 9:1-8; માક 2:1-12)

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

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

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

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

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

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

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

31 ઈ ુએ તેઓને પ્રત્ ુ ર આપ્યો, “તંદરુસ્ત માણસોને વૈદની જરૂર પડતી
નથી. ફક્ત રોગીઓને જ વૈદની જરૂર પડે છે. 32 હુ પ્રામા ણક માણસનો ન હ
પર ુ પાપીઓને તેઓના જીવન અને હ્રદય પ રવતર્ન કરવા બોલાવવા આ ો
છુ!”

ઉપવાસ વષેના પ્રશ્રનો ઈ ુ ઉ ર આપે છે
(માથ્થી 9:14-17; માક 2:18-22)

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

34 ઈ ુએ તેઓને ક ું, “જો વરરાજા તેઓની સાથે હોય તો ું વરરાજાની
જાનમાં આવેલા જાનૈયાઓ ઉપવાસી રહે તે ું શ છે? 35 પર ુ એવો સમય
આવશ.ે ારે વરરાજાને તેઓની પાસેથી લઈ લેવામાં આવશે અને તેના મત્રોને
ઉપવાસ કરવો પડશે.”

36 ઈ ુએ લોકોને આ દ ાંત પણ ક ું, “કોઈ પણ ક્ત પોતાના નવા
કોટમાંથી કાપડનો ટૂકડો કાઢ ને જૂના કોટને થીંગડુ મારતો નથી. કારણ કે તે
જાણે છે કે આમ કરવાથી નવા કોટને ુકશાન થશે અને નવા કોટ ું થીંગડુ
જૂના કોટના કાપડને મળ ું ન હ આવે. 37 કોઈ પણ માણસ નવો દ્ધાક્ષારસ
જૂના દ્ધાક્ષારસની મશકોમાં ભરતો નથી. કારણ કે નવો દ્ધાક્ષારસ જૂની મશકને
ફાડ નાખશે અને તેથી દ્ધાક્ષારસ ઢોળાઇ જશે. દ્ધાક્ષારસની મશકોનો નાશ થશ.ે
38 લોકો હમેશા નવો દ્ધાક્ષારસ નવી મશકોમાં જ ભરે છે. 39 જે કોઈ જૂના
દ્ધાક્ષારસ ું પાન કરે છે તેઓ કદા પ નવો દ્ધાક્ષારસ માગતા નથી. તે કહે છે,
‘જૂનો દ્ધાક્ષારસ જ સારો છે.’ ”
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6
ઈ ુ વશ્રામવારનો પ્ર ુ છે
(માથ્થી 12:1-8; માક 2:23-28)

1 એક વખત વશ્રામવારના દવસે ઈ ુ અનાજના ખેતરોમાંથી પસાર થતો
હતો. ત્યારે તેના શષ્યો અનાજના કણસલાં તોડ ને હાથમાં મસળ ને ખાતા હતાં.
2 કેટલાએક ફરોશીઓએ ૂછ ું, “ વશ્રામવારના દવસે ૂસાના નયમા ુસાર જે
કાયર્ કર ું મંજૂર કરેલ નથી તે શા માટે કરો છો?”

3 ઈ ુએ પ્રત્ ુ ર આપ્યો, “દાઉદે ું ક ુ ારે તે અને તેની સાથેનાં માણસો
ૂ ા હતા. તે ું તમે વાંચ્ ું નથી? 4 દાઉદ દેવના મં દરમાં ગયો અને દેવને

અ પત થયેલી રોટલી ૂસાના નયમ પ્રમાણે યાજકો સવાય બીજો કોઈ ખાઇ
શકે ન હ તે રોટલી તેણે ખાધી હતી અને તેમાંથી રોટલીનો થોડો થોડો ટૂકડો તેની
સાથેના લોકોને આપ્યો હતો.” 5 પછ ઈ ુએ ફરોશીઓને ક ું કે, “માણસનો
દ કરો વશ્રામવારનો પણ પ્ર ુ છે.”

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

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

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

ઈ ુના બાર પ્રે રતોની પસંદગી
(માથ્થી 10:1-4; માક 3:13-19)

12 તે દવસો દરમ્યાન ઈ ુ પ્રાથર્ના કરવા માટે પહાડ પર ગયો. અને તેણે
આખી રાત દેવની પ્રાથર્નામાં વતાવી. 13 અને પછ ારે પ્રભાત થ ું ત્યારે
તેણે પોતાના શષ્યોને બોલાવીને ચેઓનામાંથી બારની પસંદગી કર અને તેઓને
“પ્રે રતો” નામ આપ્ ુ.ં

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

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

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

20 ઈ ુ તેના શષ્યો તરફ જોતાં જોતાં બોલ્યો,

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

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

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

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

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

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

કારણ કે તમે શોક કરવાના છો અને રડવાના છો.
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26 “ ારે બધાજ લોકો તમારુ સારુ કહેશે ત્યારે તમને અફસોસ છે કારણ
કે તેઓના બાપદાદાઓ પણ હમેશા જૂઠા પ્રબોધકો માટે આવી જ પ્રસંશા કરતા
હતા.

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

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

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

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

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

તમાર જાત તરફ જુઓ
(માથ્થી 7:1-5)

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

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

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

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

43 “એક સારુ ૃક્ષ ખરાબ ફળ આપ ું નથી, તેમ એક ખરાબ ૃક્ષ સારુ
ફળ આપ ું નથી. 44 પ્રત્યેક ૃક્ષ જે પોતે જે ફળ આપે છે તેનાથી ઓળખાય
છે. લોકો કાંટાના ઝાડ પરથી અંજીર ભેગા કરતા નથી. અને ઊંટકટા પરથી
દ્ધાક્ષ મેળવતા નથી! 45 સારા માણસના હ્રદયમાં સાર વસ્ ુઓ સાચવેલી હોય
છે તેથી તેના હ્રદયમાંથી સાર વસ્ ુઓ બહાર આવે છે. પર ુ દુ માણસના
હ્રદયમાં ખરાબ વસ્ ુઓ સાચવેલી હોય છે. તેથી તે ખરાબ વસ્ ુઓ બહાર કાઢે
છે. કારણ કે ક્ત તેના હ્રદયમાં જે કાંઇ ભરે ું હોય છે તે જ બોલે છે.

બે પ્રકારના લોકો
(માથ્થી 7:24-27)

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

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

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

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

6 તેથી ઈ ુ તે માણસો સાથે ગયો. ારે ઈ ુ અમલદારના ઘર નજીક
આવતો હતો ત્યારે અમલદારે કેટલાએક મત્રોને કહેવા માટે મોકલ્યા કે, “પ્ર ુ
મારા ઘરમાં આવવાની તકલીફ લઈશ ન હ. હુ તને મારા ઘરમાં લાવવા માટે



ૂક 7:7 133 ૂક 7:22

ૂરતી યોગ્યતા ધરાવતો નથી. 7 તેથી હુ માર જાતને તાર પાસે આવવા યોગ્ય
ગણી શકતો નથી. તારે તો માત્ર આજ્ઞા કરવાની જ જરૂર છે અને મારો નોકર
સાજો થઈ જશે. 8 હુ તાર સ ા જાણું છુ. હુ બીજા માણસોની સ ાનો
તાબેદાર છુ. અને મારા તાબામાં સૈ નકો છે. હુ એક સૈ નકને કહુ છુ કે જા,
એટલે તે જાય છે અને બીજા સૈ નકને કહુ છુ, કે આવ, અને તે આવે છે; અને
મારા નોકરને હુ કહુ છુ કે આ કર અને નોકર તે કરે છે.”

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

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

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

મોટો સ ૂહ તેની સાથે યાત્રા કરતો હતો. 12 ારે ઈ ુ શહેરની ભાગોળે
આ ો, તેણે એક ૂએલા માણસને બહાર લઈ જતાં જોયો, એક માતા કે જે
વધવા હતી તેનો એકનો એક દકરો ૃત્ ુ પામ્યો હતો. ારે તેના ુત્રના
ૃતદેહને લઈ જવાતો હતો ત્યારે માતાની સાથે શહેરના ઘણા લોકો હતા.

13 ારે પ્ર ુએ (ઈ ુ) તેને જોઈ, ત્યારે તેના હ્રદયમાં તેને માટે કરૂણા ઉપજી.
ઈ ુએ તેને ક ું, “રડ શ ન હ,” 14 ઈ ુ ઠાઠડ ની પાસે ગયો અને તેને સ્પશર્
કય . ખાં ધયા ઊભા ર ા.ં ઈ ુએ ૃત્ ુ પામેલા ુત્રને ક ું, “હે જુવાન, હુ
તને કહુ છુ કે ઊઠ.” 15 પછ તે ૃત્ ુ પામેલો માણસ બેઠો થયો અને વાતો
કરવા લાગ્યો. ઈ ુએ તેને તેની માને સોંપ્યો.

16 બધાજ લોકો ભયભીત થયા. તેઓ દેવની સ્ ુતી કરતા હતા. તેઓએ
ક ુ,ં “આપણી પાસે એક મોટો પ્રબોધક આ ો છે!” અને તેઓએ ક ું, “દેવ
તેના લોકોની સંભાળ રાખે છે.”

17 ઈ ુ વષેના આ સમાચાર આખા યહૂ દયામાં અને આસપાસના બધાજ
પ્રદેશમાં પ્રસર ગયા.

યોહાનનો પ્રશ્ર
(માથ્થી 11:2-19)

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

ક્તની રાહ જોઈએ?”
20 તેથી તે માણસો ઈ ુ પાસે આ ા. તેઓએ ક ું, “બા પ્તસ્મા કરનાર

યોહાને તાર પાસે અમને ૂછવા મોકલ્યા છે કે જે આવનાર છે તે ું ું જ છે
કે પછ અમે બીજી આવનાર ક્તની રાહ જોઈએ?”

21 તે સમય દરમ્યાન, ઈ ુએ ઘણા લોકોને માંદગીમાંથી, રોગોમાંથી અને
ૂંડા આત્માઓથી પીડાતાઓને સાજા કયાર્. ઈ ુએ ઘણા આંધળાઓને સાજા

કયાર્ જથેી તેઓ ફર થી દેખતા થઈ શકે. 22 પછ ઈ ુએ યોહાનના શષ્યોને
ક ુ,ં “જાઓ અને તમે અહ જે જો ું છે અને સાંભ ું છે તે યોહાનને કહ
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સંભળાવો. આંધળા લોકો સાજા થયા છે અને જોઈ શકે છે. ૂલાં સાજા થયા
છે અને ચાલી શકે છે. રક્ત પ ઓને સાજા કરવામાં આવે છે, બહેરાઓને
સાજા કયાર્ છે અને તેઓ સાંભળ શકે છે. ૃત લોકોને સજીવન કરવામાં
આ ા છે. અને ગર બ લોકોને દેવના રા ની ુવાતાર્ પ્રાપ્ત થાય છે. 23 અને
જે કોઈ મારા સંબંધી ઠોકર ન હ ખાશે તેને ધન્ય છે!”

24 યોહાનના સંદેશાવાહકો ગયા પછ ઈ ુએ યોહાન વષે લોકોને કહેવા ું શરૂ
ક ુર્: “રેતીના રણમાં તમે ું જોવા ગયા હતા? ું પવનથી હાલતા બરુને?
25 તમે બહાર ું જોવા ગયા હતા? ું ુંદર વ પ રધાન કરેલા માણસન?ે
ના, તો ું જઓે ભપકાદાર વ ો પહરે છે અને ભોગ વલાસ કરે છે કે જઓે
મહેલોમાં રહે છે. 26 ખરેખર, તમે ું જોવા માટે બહાર ગયા હતા? ું
પ્રબોધકન?ે હા, અને હુ તમને કહુ છુ, યોહાન એ પ્રબોધક કરતાં વધારે છે.
27 યોહાન વષે આમ લખે ું છે:

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

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

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

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

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

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

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

સમોન ફરોશી
36 ફરોશીઓમાંના કોઈ એકે ઈ ુને પોતાની સાથે જમવા માટે ક ું. ઈ ુ

ફરોશીના ઘરમાં ગયો અને મેજ પાસે બેઠો.



ૂક 7:37 135 ૂક 8:3

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

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

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

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

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

સમોનને ક ું, “આ ીને ું જુએ છે? ારે હુ તારા ઘરમાં આ ો ત્યારે
તેં મને મારા પગ ધોવા માટે પાણી આપ્ ું નહ . પણ તેણે મારા પગ તેના
આં ુથી ધોયા અને તેના ચોટલાથી ૂંછયા છે. 45 તેં મને ુંબન ક ુર્ નથી,
પણ હુ ારથી અંદર આ ો ત્યારથી તે જરા પણ રોકાયા વગર મારા પગને
ુંબન કયાર્ કરે છે! 46 તેં મારા માથામાં તેલ ચો ું નથી, પણ તેણે મારા પગ

પર અ ર ચો ું છે. 47 તેથી હુ તને કહુ છુ કે, તેના ગણા પાપો હોવા છતાં
માફ થયા છે. આ સ્પ છે, કારણ કે તેણે ઘણો પ્રેમ દશાર્ ો છે. પર ુ જનેે
ઓછુ માફ કરવામાં આવે છે તે પ્રેમ પણ થોડોક દશાર્વે છે.”

48 પછ ઈ ુએ તે ીને ક ું, “તારા પાપ માફ કરવામાં આ ા છે.”
49 જમવાના મેજ પાસે બેઠેલા લોકો તેઓની જાતે વચાર કરવા લાગ્યા કે,

“આ માણસ કોણ છે કે જે પાપને પણ માફ કરે છે?”
50 ઈ ુએ તે ીને ક ું, “તારા વ ાસે તને બચાવી છે, શાં તથી જા.”

8
ઈ ુ સાથેનો લોકસ ુહ

1 બીજા દવસ,ે ઈ ુએ કેટલાક શહેરો અને નાનાં ગામોની ુસાફર કર . ઈ ુ
ઉપદેશ આપતો અને દેવના રા ની ુવાતાર્ પણ આપતો. તેની સાથે બાર
શષ્યો હતા. 2 તેની સાથે કેટલીએક ીઓ પણ હતી. ઈ ુએ તે ીઓને
ૂંડા આત્માઓના બંધનમાંથી ુક્ત કર ને તેઓને માંદગીમાંથી સાજી કર હતી.

તે ીઓમાંની એક ું નામ મ રયમ હ ું, તે મગ્દલા ગામની હતી. જનેામાંથી
સાત ૂત નીક ાં હતા.ં 3 આ ીઓની સાથે ૂઝાની પત્ની યોહા ા (હેરોદનો
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કારભાર ) અને ુસા ા તથા બીજી ઘણી ીઓ હતી. તે ીઓ તેમના
પોતાના પૈસાનો ઉપયોગ ઈ ુ અને તેના પ્રે રતોને મદદ માટે કરતી.

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

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

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

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

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

‘તેઓ નજર કરશે,
પણ તેઓ જોશે ન હ;

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

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

11 “દ્ધ ાંતનો અથર્ આ છે: “બી એ તો દેવના વચન છે. 12 રસ્તાની ધારે
પડે ું બી એટલે ુ?ં તે એવા લોકો છે જે ઉપદેશ સાંભળે છે પણ પછ
શેતાન આવે છે અને તેઓના હ્રદયમાંથી ઉપદેશ લઈ જાય છે. તેથી એ લોકો
ઉપદેશમાં માનતા નથી અને બચી શકતા નથી. 13 પેલા ખડક પર પડલેા બી નો
અથર્ ુ?ં તે એવા લોકો જવેા છે જે દેવનો ઉપદેશ સાંભળે છે અને આનંદ ૂવર્ક
સ્વીકાર કરે છે પણ આવા લોકોનાં ૂ ળયાં ઊંડા હોતાં નથી તેઓ થોડા સમય
માટે સ્વીકારે છે પણ ારે પર ક્ષણનો સમય આવે છે, તો વ ાસ ુમાવે છે
અને દેવથી દૂર જતા રહે છે.

14 “કાંટાવાળ ઝાડ માં પડલેા બી નો અથર્ ુ?ં તે બી એવા લોકો જવેા છે
જે દેવના વચન સાંભળે છે પણ આ જીવનની ચતાઓ, સંપ અને મોજમઝામાં
તેઓનો વકાસ અટક જાય છે. અને તેથી તેઓને સારાં ફળ કદા પ આવતાં
નથી. 15 અને જે સાર જમીન પર પડ્યાં હોય છે તે બી ું ું? તે બી એવા
લોકો જવેા છે જે દેવના વચનો પ્રામા ણક ુદ્ધ હ્રદયથી સાંભળે છે. તેઓ દેવના
વચનને અ ુસરે છે અને ધીરજથી સારા ફળ પ્રાપ્ત કરે છે.
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તમાર સમજશ ક્તનો ઉપયોગ
(માથ્થી 4:21-25)

16 “કોઈ પણ ક્ત દ વો સળગાવીને તેને વાસણ તળે ઢાંકતો નથી. અથવા
ખાટલા નીચે છુપાવતો નથી. તે માણસ દ વો દ વી પર ૂકે છે તેથી જે લોકો
અંદર આવે તેઓને જોવા માટે ૂરતો પ્રકાશ મળશે. 17 દરેક વસ્ ુ જે છુપાયેલી
છે તે સ્પ થશ.ે દરેક ુપ્ત વસ્ ુ જાહેર થઈ જશે. 18 તેથી તમે કેવી
ર તે ધ્યાનથી સાંભળો છો તે માટે સાવધાન બનો. જે ક્ત પાસે થોડ ક
સમજશ ક્ત હશે તે વધારે પ્રાપ્ત કરશે. પણ જે ક્ત પાસે સમજશ ક્ત ન હ
હોય, તેની પાસેથી તેના ધારવા ુજબ જે થોડ સમજશ ક્ત હશે તે પણ તે
ુમાવશ.ે”

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

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

21 ઈ ુએ તેઓને ઉ ર આપ્યો, “આ લોકો જે દેવની વાત ધ્યાનથી સાંભળે
છે અને તે ું પાલન કરે છે તેઓ માર મા તથા મારા ભાઈઓ છે!”

ઈ ુની સ ા ું શષ્યોને દશર્ન
(માથ્થી 8:23-27; માક 4:35-41)

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

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

માણસ છે? તે પવન અને પાણીને પણ હૂકમ કરે છે અને તેઓ તે ું માને છે!”
26 ઈ ુ અને તેના શષ્યો ગાલીલથી સરોવરને પેલે પાર હોડ હકાર ગયા.

તેઓ ગેરસાનીઓના લોકોના પ્રદેશમાં આવી પહોંચ્યા. 27 ારે ઈ ુ હોડ માંથી
બહાર નીક ો ત્યારે તે શહેરમાનો એક માણસ ઈ ુ પાસે આ ો. આ માણસમાં
ૂતો હતા.ં તે ઘણા લાંબા સમયથી કપડાં પહેરતો ન હતો. તે ઘરમાં ન હ

પણ ાં લોકોના ૃતદેહો દાટવામાં આવતા તે ુફાઓમાં તે રહેતો.
28-29 અ ુદ્ધ આત્મા તેને વારવાર વળગતો. તેને કા ુમાં રાખવા માટે તેના

હાથ અને પગ સાંકળથી બાંધવામાં આવતા. તે માણસ હમેશા સાંકળો તોડ
નાંખતો. અને તેના અંદર રહેલા ૂતો નજન જગ્યાએ બહાર જવા તેને દબાણ
કરતા. પછ ઈ ુએ તે અ ુદ્ધ આત્માને આ માણસમાંથી બહાર આવવા હુકમ
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કય તે માણસ ઈ ુની આગળ નીચે પડ્યો અને મોટા સાદેથી ૂમો પાડવા લાગ્યો,
“ઓ ઈ ુ, પરાત્પર દેવના દ કરા, ું માર પાસેથી ું ઈચ્છે છે? મહેરબાની
કર ને મને શક્ષા કર શ ન હ!”

30 ઈ ુએ તેને ૂછ ું, “તારુ નામ ું છે?”
તે માણસે ઉ ર આપ્યો, “સેના.” (તેણે ક ું તે ું નામ સેના હ ું કારણ

કે ઘણા ૂતો તેનામાં પેઠાં હતા.) 31 ૂતોએ ઈ ુને વનંતી કર કે અમને
અનંતકાળના અંધકારમાં મોકલીશ ન હ. 32 ત્યાં એક ટેકર ની બાજુમાં ઘણાં
ૂંડો ું ટો ું ચર ું હ ું. ૂતોએ ઈ ુને વનંતી કર કે, અમને ૂંડોમાં પ્રવેશવાની

રજા આપો. તેથી ઈ ુએ ૂતોને તેમ કરવાની રજા આપી. 33 પછ ૂતો
માણસમાંથી નીકળ ને ૂંડોમાં પેઠા. પછ ૂંડો ું ટો ું પહાડની ધાર પરથી
સરોવરમાં ધસી પ ું. બધાજ ૂંડો ડૂબીને મર ગયા.

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

બધાજ લોકોએ ઈ ુને દૂર ચાલ્યા જવા ક ું. તેઓ બધા ડર ગયા હતા.
તેથી ઈ ુ પાછો હોડ માં બેઠો અને ગાલીલ પાછો ફય . 38 જે માણસ કે

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

છે.
ઈ ુ ૃત છોકર ને જીવનદાન આપે છે અને માંદ ીને સાજી કરે છે
(માથ્થી 9:18-26; માક 5:21-43)

40 ઈ ુ ારે ગાલીલ પાછો ફય ત્યારે લોકોએ તે ું સ્વાગત ક ુર્. દરેક
ક્ત તેની રાહ જોતી હતી. 41 ઈ ુ પાસે યાઈર નામનો એક માણસ આ ો.

યાઇર સભા ાનનો અ ધકાર હતો. તે ઈ ુના ચરણે પડ્યો અને ઈ ુને વનંતી
કર કે મારે ઘેર પધારો. 42 યાઇરને માત્ર એક દ કર હતી. તે બાર વષર્ની
હતી, જે મરણ પથાર એ હતી.

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

તાર આજુબાજુ જે લોકો છે તેઓ તારા પર ધસી ર ાં હતા.ં”
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46 ઈ ુએ ક ું, “મને કોઈએ સ્પશર્ કય છે. કેમકે મને ખબર પડ છે કે
પરાક્રમ મારામાંથી બહાર નીક ું છે.” 47 ારે ીએ જો ું કે તે છુપી રહ
શકે તેમ નથી ત્યારે ુંજતી ુંજતી આગળ આવી અને બધાજ લોકોની સમક્ષ
ઈ ુના પગ આગળ પડ ને બોલી કે શા માટે તે ઈ ુને સ્પશ હતી. પછ તેણે
ક ું કે ારે તેણે ઈ ુનો સ્પશર્ કય ત્યારે તરત જ તે સાજી થઈ ગઇ હતી.
48 ઈ ુએ તેને ક ું, “દ કર , તને તારા વ ાસે સાજી કર છે. શાં તથી જા.”

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

50 ઈ ુએ આ સાંભ ુ,ં તેણે યાઇરને ક ું, “જરાય ગભરાઇશ ન હ. માત્ર
વ ાસ રાખ એટલે તાર ુત્રી સાજી થઈ જશે.”
51 ઈ ુ ઘરે આ ો. ઈ ુએ ફક્ત પતર, યાકૂબ, યોહાન તથા છોકર ના

માબાપને જ તેની સાથે અંદર આવવા દ ધા. ઈ ુએ બીજા કોઈ પણ માણસને
અંદર આવવા દ ધા ન હ. 52 બધાજ લોકો રડતાં હતા અને વલાપ કરતાં હતાં
કારણ કે તે છોકર ૃત્ ુ પામી હતી. પણ ઈ ુએ ક ું, “રડશો ન હ, તે ું ૃત્ ુ
થ ું નથી, પણ તે ઊંઘે છે.”

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

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

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

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

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

7 જે કઈ બન ું હ ું તે બધી બાબતો વષે શાસનકતાર્ હેરોદે સાંભ ુ.ં તે
ૂંઝવણમાં પડ્યો કારણ કે કેટલાએક લોકોએ ક ું, “યોહાન ૂએલામાંથી ઊઠ્યો

છે.” 8 બીજા લોકોએ ક ું, “એ લયા આપણી પાસે આ ો છે.” અને બીજા
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કેટલાએક લોકોએ ક ું, “પ્રાચીન પ્રબોધકોમાંનો એક ૂએલાંમાંથી ઊભો થયો
છે.” 9 હેરોદે ક ું, “મેં યોહાન ું મસ્તક કાપી નંખા ુ,ં પણ જનેા સંબધી હુ
આ વાતો સાંભ ું છુ તે કોણ છે?” હેરોદે ઈ ુને મળવાના પ્રયત્ન ચા ુ કયાર્.

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

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

રા સંબંધી વાત કર . તેણે જે માંદા લોકો હતા તેઓને સાજા કયાર્.
12 નમતા બપોરે, તે બાર પ્રે રતો ઈ ુ પાસે આ ા અને ક ું, “આ જગ્યાએ

કોઈ રહેતા નથી. લોકોને વદાય કરો. જથેી તેઓ તેમના માટે ખેતરમાં અને
આજુબાજુના ગામોમાં જઇને ખાવાની અને રહેવાની ૂવાની જગ્યાની વ ા
કરે.”

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

આ બધા લોકો માટે ખાવા ું ખર દ લાવીએ એમ ું ઈચ્છે છે?” 14 (ત્યાં
લગભગ 5,000 માણસો હતા.ં)
ઈ ુએ તેના શષ્યોને ક ું, “લોકોને કહો પચાસ પચાસના સ ૂહમાં બેસે.”
15 તેઓએ તેમ ક ુર્, અને બધાજ લોકો નીચે બેસી ગયા. 16 પછ ઈ ુએ

પાંચ રોટલી અને બે માછલીઓ લીધી. ઈ ુએ ઊચે આકાશમાં જો ું અને
ખોરાક માટે આશીવાર્દ માંગ્યો. પછ ઈ ુએ ખોરાકના ભાગ પાડ્યા અને તે
શષ્યોને આપ્યા. ઈ ુએ શષ્યોને લોકોને ભોજન પીરસવા ું ક ું. 17 બધાજ
લોકોએ ખા ું અને ૃપ્ત થયા. છતાં ત્યાં ઘણું ખાવા ું ર ું હ ું. અને છાંડલેા
ખોરાકના ટૂકડાઓથી બાર ટોપલીઓ ભર .

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

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

19 શષ્યોએ ઉ ર આપ્યો, “કેટલાએક લોકો કહે છે કે ું યોહાન બા પ્તસ્ત
છે. બીજા કેટલાએક કહે છે ું એ લયા છે અને કેટલાએક લોકો કહે છે; ું
પ્રા ચન પ્રબોધકોમાંનો એક છે અને ફર સજીવન થઈને આ ો છે.”

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

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

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



ૂક 9:22 141 ૂક 9:38

22 પછ ઈ ુએ ક ું, “માણસના દ કરાએ સહન કર ું પડશ.ે મોટા યહૂ દ
વડ લો, ુ યાજકો અને શા ીઓ તેનો અસ્વીકાર કરશે. માણસના દ કરાને
માર નાખવામાં આવશ.ે પણ ત્રણ દવસ પછ તે ૃત્ ુમાંથી ઊભો થશ.ે”

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

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

28 ઈ ુ, એ વાતો ક ા પછ લગભગ આઠ દવસો પછ પતર, યોહાન તથા
યાકૂબને લઈને પહાડ પર પ્રાથર્ના કરવા માટે ગયો. 29 ઈ ુ ારે પ્રાથર્ના કરતો
હતો ત્યારે તેનો ચહેરો બદલાયો. તેનાં વ ો સફેદ ચમકતાં થયા.ં 30 તે પછ
બે માણસો ઈ ુ સાથે વાતો કરતાં હતા. તે માણસો ૂસા તથા એ લયા હતા.
31 ૂસા અને એ લયા પણ તેજસ્વી અને ચમકતા દેખાતા હતા. તેઓ ઈ ુ સાથે
તેના ૃત્ ુ સંબંધી વાત કરતા હતા. જે યરૂશાલેમમાં થવા ું હ ું. 32 પતર અને
બીજા ઘસઘસાટ ઊંઘતા હતા. પણ તેઓ જાગી ઊઠ્યા અને ઈ ુનો મ હમા
જોયો. તેઓએ ઈ ુ સાથે ઊભેલા બે માણસોને પણ જોયા. 33 ારે ૂસા
અને એ લયા ારે વદાય થતા હતા ત્યારે પતરે ક ું, “સ્વામી, આપણે અહ
છ એ તે સારુ છે અમે અહ ત્રણ તં ૂ બનાવી ું. એક તારા માટે, એક ૂસા
માટે અને એક એ લયા માટે” ( પતર જે કઈ કહેતો હતો તે સમજતો નહતો.)

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

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

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

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

41 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “તમે લોકો જે હમણાં જીવો છો પણ તમારામાં
વ ાસ નથી. તમારા જીવનો બધા ખોટાં છે. હુ ાં ુધી તમાર સાથે હોઇશ
અને તમાર સાથે ાં ુધી તમારુ સહન કરુ?” ઈ ુએ તે માણસને ક ું,
“તારા ુત્રને અહ લાવ.”

42 ારે તે છોકરો આવતો હતો ત્યારે અ ુદ્ધ આત્માએ તેને જમીન પર
પછાડ્યો. છોકરાએ તેની જાત પરનો કા ૂ ુમા ો. પણ ઈ ુએ અ ુદ્ધ
આત્માને ૂબ ધમકા ો. પછ તે છોકરો સાજો થઈ ગયો. અને ઈ ુએ તે
છોકરાને તેના બાપને પાછો આપ્યો. 43 બધા લોકો દેવના આ મહાન પરાક્રમથી
આ યર્ચ કત થયા.

ઈ ુ તેના ૃત્ ુ વષેની વાત કહે છે
(માથ્થી 17:22-23; માક 9:30-32)
હજુ પણ લોકો ઈ ુએ જે જે બ ુ ક ુ તેનાથી વ સ્મત થતા હતા. ઈ ુએ

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

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

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

ક્ત છે જે નમ્ર છે.”

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

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

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

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

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

ઈ ુને અ ુસર ુ
(માથ્થી 8:19-22)

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

58 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “લોંકડાંને રહેવા માટે દર હોય છે. પક્ષીઓને રહેવા
માટે માળા હોય છે પણ માણસના દ કરાને મા ું ૂકવાની જગ્યા નથી.”

59 ઈ ુએ બીજા એક માણસને ક ું, “માર પાછળ આવ!”
પણ તે માણસે ક ું, “પ્ર ુ, મને જવા દે અને પહેલા હુ મારા પતાને દાટુ.”
60 પણ ઈ ુએ તેને ક ું, “જે લોકો મરેલા છે તેઓને પોતાના ૃત્ ુ પામેલાઓને

દાટવા દે. ું જઇને દેવના રા ની વાત પ્રગટ કર.”
61 બીજા એક માણસે ક ું, “પ્ર ,ૂ હુ તાર પાછળ આવીશ પણ પહેલા મને

મારા પ રવારમાં જઇને સલામ કર આવવાની રજા આપ.”
62 ઈ ુએ ક ું, “જો કોઈ ક્ત ખેતર ખેડવા ું શરૂ કરે અને પાછળ જુએ

તો તે દેવના રા ને માટે યોગ્ય નથી.”

10
ઈ ુ 72 માણસોને મોકલે છે

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

3 “તમે હમણા જઇ શકો છે. પણ ધ્યાનથી સાંભળો! હુ તમને મોક ું છુ
અને તમે વરુઓમાં ઘેટાંનાં બચ્ચાં જવેા હશો. 4 પૈસા, ઝોળ કે જોડાં કઈ પણ
તમાર સાથે લઈ જશો ન હ. રસ્તામાં કોઈની સાથે વાત કરવા રોકાશો ન હ.
5 કોઈ પણ ઘરમાં પ્રવેશ કરતા પહેલા કહો કે, ‘આ ઘરનાંને શાં ત થાઓ.’
6 જો શાં તનો દ કરો ત્યાં રહેતો હોય તો તમારા આશીવાર્દની શાં ત તેમની સાથે
રહેશે. પણ જો, માણસ શાં ત ન હ રાખતો હોય તો પછ તમારા આશીવાર્દની
શાં ત તમાર પાસે પાછ આવશ.ે 7 શાંત ઘરમાં જ રહો. લોકો તમને ત્યાં જે
* 9:54: કેટલીક ગ્રીક નકલોમાં ઉમે ુર્ છે: “� જમે એ લયાએ ક ુર્.” † 9:55: કેટલીક ગ્રીક
નકલોમાં ઉમે ુર્ છે: “અને ઈ ુએ ક ું, ‘તમે જાણતા નથી કે કેવા પ્રકારનો આત્મા તમાર પાસે છે. 56
માણસનો દ કરો નાશ કરવા ન હ પણ તેઓને તારવા આ ો છે.’ ” * 10:1: 72 કેટલીક ૂકની
ગ્રીક નકલોમાં 70 ઉલ્લેખ કયાર્ છે.
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કઈ આપે તે ખાઓ અને પીઓ. કારણ કે મજૂર તેના વેતનને પાત્ર છે. તેથી
એક ઘેરથી બીજા ઘેર જશો ન હ.

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

10 “પણ જો તમે કોઈ શહેરમાં જાઓ અને લોકો તમને આવકારે ન હ તો
પછ તે શહેરની શેર ઓમાં જાઓ. અને કહો; 11 ‘તમારા શહેરની જે ૂળ
અમારા પગ પર છે તે પણ અને તમાર સામે ખંખેર નાખીએ છ એ. પણ
એટ ું યાદ રાખજો કે દેવ ું રા જલદ આવે છે.’ 12 હુ કહુ છુ કે ન્યાયના
દવસે તે શહેરના લોકોની હાલત સદોમના લોકો કરતાં વધારે ખરાબ થશ.ે

ઈ ુની અ વ ા ુ લોકોને ચેતવણી
(માથ્થી 11:20-24)

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

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

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

પ્રસ હતા. તેઓએ ક ું, “પ્ર ુ, ારે અમે તારા નામનો ઉપયોગ કય ત્યારે
ૂતો પણ અમને તાબે થયા.”
18 ઈ ુએ તે માણસોને ક ું, “મેં શેતાનને આકાશમાંથી વીજળ ની પેઠે પડતો

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

ઈ ુ બાપને પ્રાથર્ના કરે છે
(માથ્થી 11:25-27; 13:16-17)

21 પછ પ વત્ર આત્માથી ઈ ુને વધારે આનંદનો અ ુભવ થયો. ઈ ુએ ક ું,
“હે બાપ આકાશ અને ૃથ્વીના ધણી, હુ તારો આભાર મા ુ છુ. હુ તાર સ્ ુતી
કરુ છુ કારણ કે તેં ડા ા અને ુદ્ધ શાળ લોકોથી આ વાતો ુપ્ત રાખી છે.
પણ તેં એ વાતો એવા લોકો કે જે નાનાં બાળકો જવેા છે તેમને તેં પ્રગટ કર
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છે. હા બાપ, તેં આ ક ુર્ છે કારણ કે ું ખરેખર જે કરવા ઈચ્છતો હતો તે
આ જ છે.

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

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

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

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

26 ઈ ુએ તેને ક ું, “ નયમશા માં ું લ ું છે? તેમાં ું ું વાંચે છે?”
27 તે માણસે ઉ ર આપ્યો, “ ‘તારે પ્ર ુ તારા દેવ પર ૂણર્ હ્રદયથી તથા

તારા ૂરા જીવથી તથા તારા ૂણર્ સામથ્યૅથી તથા તારા ૂણર્ મનથી પ્રી ત કરવી
જોઈએ.’✡ તથા, ‘તમે તમાર જાતને જવેો પ્રેમ કરો છો તેવો જ તમારા પડોશી
પર પ્રેમ રાખવો.’ ”✡

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

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

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

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

33 “પછ એક સમરૂની તે રસ્તેથી પસાર થતો હતો. તે તે જગ્યાએ આ ો
ાં પેલો ઇજાગ્રસ્ત માણસ પડ્યો હતો. સમરૂનીએ તે માણસને જોયો. તે

ઇજાગ્રસ્ત માણસને જોઈ તેને કરૂણા ઉપજી. 34 તે સમરૂની તેની પાસે ગયો અને
તેને ઘા પર ઓ લવ ું તેલ અને દ્ધાક્ષારસ રેડ્યો. પછ તેણે તે માણસના ઘા પર
પાટો બાંધ્યો. સમરૂની પાસે એક ગધેડા હતો. તેણે તે ઇજાગ્રસ્ત માણસને તેના

✡ 10:27: ઉલ્લેખઃ ુન. 6:5. ✡ 10:27: ઉલ્લેખઃ લે. 19:18. † 10:32: લેવી લેવીના
કૂળનો માણસ જે મં દરમાં યહૂ દ યાજકોનો મદદકતાર્ હતો.
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ગધેડા પર બેસાડ્યો અને તેને ધમર્શાળામાં લઈ ગયો. ધમર્શાળામાં સમરૂનીએ
તેની માવજત કર . 35 બીજે દવસ,ે સમરૂની બે ચાંદ ના સ ા લા ો અને
ધમર્શાળામાં જે માણસ કામ કરતો હતો તેને આપ્યા. સમરૂનીએ ક ું, ‘આ
ઇજા પામેલા માણસની માવજત કરજ.ે જો તેના માટે ું વધારે ખચર્ કર શ તો
હુ ારે ફર પાછો આવીશ ત્યારે તે આપીશ.’ ”

36 પછ ઈ ુએ ક ું, “હવે ૂંટારાઓથી ઇજા પામેલા પેલા માણસ પર આ
ત્રણ માણસોમાંથી (યાજક, લેવી, સમરૂની) ા માણસે પ્રેમ દશાર્ ો. ું ું
વચારે છે?”
37 કાયદાના પં ડતે ઉ ર આપ્યો, “તે એક કે જણેે તને મદદ કર ,”
ઈ ુએ તેને ક ું, “તો પછ ું જા અને જઇને બીજા લોકો માટે એ પ્રમાણે

કર.”
મ રયમ અને માથાર્

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

41 પણ પ્ર ુએ તેને ઉ ર આપ્યો, “માથાર્, માથાર્, ું ઘણી બધી બાબતોમાં
ચતા કરે છે અને ગભરાય છે. 42 ફક્ત એક જ વાત મહત્વની છે, મ રયમે
યોગ્ય પસંદગી કર છે; અને તે તેની પાસેથી કદા પ લઈ લેવામાં આવશે ન હ.”

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

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

2 ઈ ુએ શષ્યોને ક ું, “ ારે તમે પ્રાથર્ના કરો ત્યારે આ ર તે પ્રાથર્ના કરો:

‘ઓ બાપ, અમે પ્રાથર્ના કર એ છ એ કે તારુ નામ સદા પ વત્ર મનાઓ.
અમે પ્રાથર્ના કર એ છ એ કે તારુ રા આવો.
3 દરેક દવસે અમને જરુર ખોરાક આપ.
4 અમે કરેલાં પાપ ું માફ કર,

કારણ કે અમે અમારા પ્રત્યેક અપરાધીઓને માફ કર એ છ એ.
અને અમને પર ક્ષણમાં ના લાવો પણ ૂંડાઇથી અમારો છૂટકો કર.’ ”

માગવા ું ચા ુ રાખો
(માક 7:7-11)

5-6 પછ ઈ ુએ તેઓને ક ું, “ધારો કે તમારામાંનો કોઈ એક મોડ રાત્રે
તમારા મત્રને ઘરે જાય અને કહે, ‘મારો એક મત્ર માર ુલાકાતે શહેરમાં
આ ો છે. પર ુ માર પાસે તેને ખવડાવવા કઈ નથી. કૃપા કર ને મને ત્રણ
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રોટલી આપ,’ 7 તમારો મત્ર ઘરમાંથી જ ઉ ર આપે છે, ‘ચાલ્યો જા, મને
તકલીફ ન આપ! હમણા બારણું બંધ છે. હુ અને મારા બાળકો પથાર માં
છ એ. હુ હમણા ઊઠ ને તને રોટલી આપી શકુ તેમ નથી.’ 8 હુ તમને કહુ છુ
કે તમે એના મત્ર હોવા છતાં કદાચ તે ન ઊઠે, પણ તમારા સતત આગ્રહને
કારણે તે અવશ્ય ઊઠશે અને તમને જરૂર બ ું જ આપશ.ે 9 તેથી હુ તમને
કહુ છુ. માગવા ું ચા ુ રાખો, અને દેવ તમને આપશે. શોધવા ું ચા ુ રાખો
અને તમે તે મેળવશો. બારણું ખખડાવવા ું ચા ું રાખો, અને બારણું તમારા
માટે ઉઘડશ.ે 10 હા, જો એક ક્ત માંગવા ું ચા ુ રાખે છે તો તે ક્ત
મેળવશે. જો ક્ત શોધવા ું ચા ુ રાખે છે તો તેને મળે છે. જો ક્ત
ખખડાવવા ું ચા ુ રાખે છે, તો તે ક્ત માટે બારણું ઉઘડશ.ે 11 તમારામાંથી
કોઈને દ કરો છે? જો તમારો દ કરો તમાર પાસે એક માછલી માગશે તો તમે
ું કરશો? ું કોઈ પતા તેના ુત્રને સપર્ આપશે? ના! તમે તેને એક માછલી

જ આપશો. 12 અથવા, જો તમારો દ કરો એક ઇંડુ માંગશે તો ું તમે તેને
એક વીંછ આપશો? ના! 13 તમે બીજા લોકો જવેા જ છો, તમે ૂંડા છો
છતાં તમે જાણો છો કે તમારા બાળકોને સાર ભેટો કેવી ર તે આપવી. તેથી
તમારા આકાશમાંના બાપ જાણે છે. જે લોકો તેની પાસે માગે છે તેમને તે
પ વત્ર આત્મા આપશે. તે કેટ ું વશેષ ખાતર ૂવર્ક છે.”

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

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

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

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

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

ખાલી માણસ
(માથ્થી 12: 43-45)

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

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

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

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

અમને સા બતી આપો
(માથ્થી 12:38-42: માક 8:12)

29 લોકોનો સ ૂહ મોટો ને મોટો થતો ગયો. ઈ ુએ ક ુ,ં “આજે જે લોકો
જીવે છે તેઓ દુ છે, તેઓ દેવની પાસેથી એંધાણી રુપે કોઈ ચમત્કાર માંગે
છે, પણ તેઓને એંધાણીરુપે કોઈ ચમત્કાર આપવામાં આવશે ન હ. ૂનાને જે
ચમત્કાર થયો તે જ ફક્ત એંધાણી હશે. 30 નનવેહમાં રહેતા લોકોને માટે ૂના
જ નશાની હતો. માણસના દ કરા સાથે પણ એમ જ છે. આ સમયના લોકો
માટે માણસનો દ કરો જ નશાની થશે.

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

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

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

* 11:31: દ ક્ષણની રાણી દ ક્ષણની રાણી. તે ુલેમાન પાસે 1,000 માઈલની ૂસાફર કર ને દેવ ું
જ્ઞાન (ડાહપણ) શીખવા માટે આવી. વાંચો 1 રાજા 10:1-13.
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33 “કોઈ પણ ક્ત દ વો લઈને તેને વાસણ નીચે સંતાડ ૂકશે ન હ. તેને
બદલે તે દ વી પર ૂકે છે તેથી ઘરમાં પ્રવેશનારા તે જોઈ શકે. 34 તાર આંખ
તારા શર ર માટે દ વો છે. જો તાર આંખો સાર હશે તો તારુ આ ું શર ર
પ્રકાશથી ભરે ું હશ.ે પણ જો તાર આંખો ખરાબ હશે તો તારુ આ ુ શર ર
અંધકારથી ભરે ું હશ.ે 35 માટે સાવધાન રહે, તારામાં રહેલા પ્રકાશને અંધકાર
થવા દઇશ ન હ. 36 જો તારુ આ ું શર ર પ્રકાશથી ભરે ું હશે અને તેનો કોઈ
ભાગ અંધકારરૂપ ન હ હોય તો તે બ ું તેજસ્વી થશ.ે જમે દ વો તને પ્રકાશ
આપે છે તેમ.”

ઈ ુ ફરોશીઓની ટ કા કરે છે
(માથ્થી 23:1-36; માક 12:38-40; ૂક 20:45-47)

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

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

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

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

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

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

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

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

12
ફરોશીઓ જવેા ના બનો

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

ફક્ત ઈ ુથી ડરો
(માથ્થી 10:28-31)

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

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

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

8 “હુ તમને કહુ છુ, જો કોઈ ક્ત બીજા લોકો આગળ ઊભો રહે અને
કહે કે તેને મારામાં વ ાસ છે. પછ હુ કહ શ કે તે ક્ત માક છે. હુ
આ દેવના દૂતોની આગળ કહ શ. 9 પણ જો કોઈ ક્ત લોકો આગળ ઊભો
રહ ને જાહેર કરે કે તેને મારામાં વ ાસ નથી પછ હુ કહ શ કે તે ક્ત માર
નથી. હુ આ દેવના દૂતોની આગળ કહ શ.
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10 “કોઈ ક્ત માણસના દ કરાની વરૂદ્ધ કઈક કહે છે, તો તેને માફ આપી
શકાય છે. પણ કોઈ ક્ત પ વત્ર આત્માની વરૂદ્ધ કઈ વાત કહેશે તો તેને
માફ કર શકાશે ન હ.

11 “ ારે લોકો તમને સભા ાનોમાં અ ધપ તઓ અને અ ધકાર ઓની
આગળ લઈ જાય ત્યારે ું કહે ું તેની ચતા ન કરો અને તમારો બચાવ
કેવી ર તે કરવો તેની પણ ચતા ન કરો. 12 તે વખતે પ વત્ર આત્મા તમારે ું
કહે ું જોઈએ તે શીખવશે.”

ઈ ુની સ્વાથર્પણા સામે ચેતવણી
13 ટોળામાંના એક માણસે ઈ ુને ક ું, “ ુરુજી, હમણા જ અમારા પતા ું
ૃત્ ુ થ ું છે. મારા ભાઈને કહે કે અમારા પતાની મા લક ની વસ્ ુઓનો ભાગ

મને આપે.”
14 પણ ઈ ુએ તેઓને ક ું, “કોણે ક ું કે હુ તમારો ન્યાયાધીશ થઈશ કે

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

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

18 “પછ પૈસાદાર માણસે ક ું, ‘હુ જાણું છુ કે હુ ું કર શ.’ હુ માર
વખારોને પાડ નાંખીને વધારે મોટ વખારો બાંધીશ! હુ ત્યાં મારા બધાજ ઘઉં
અને સાર વસ્ ુઓ એક સાથે નવી વખારમાં ૂક શ. 19 પછ હુ માર જાતને
કહ શ, ‘માર પાસે ઘણી સાર વસ્ ુઓનો સંગ્રહ છે, મેં ઘણાં વરસ માટે ૂર ું
બચા ું છે આરામ લ,ે ખા, પી અને જીવનમાં આનંદ કર!’

20 “પર ુ દેવે તે માણસને ક ું, ‘અરે! ૂખર્ માણસ આજે રાત્રે તારુ ૃત્ ુ
થશ.ે તેથી તેં તાર જાત માટે તૈયાર કરેલી વસ્ ુઓ ું ુ?ં હવે તે વસ્ ુઓ
કોની થશ?ે’

21 “જે ક્ત તેની જાત માટે જ ફક્ત વસ્ ુઓ બચાવે છે તે ું આમ જ
થશ.ે દેવ સમક્ષ તે ક્ત ધનવાન નથી.”

દેવના રા ને પ્રથમ ાન આપ ું
(માથ્થી 6:25-34; 19:21)

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

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

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

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

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

હમેશા તૈયાર રહો
(માથ્થી 24:42-44)

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

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

વ ાસપાત્ર સેવક કોણ?
(માથ્થી 24:45-51)

41 પતરે ક ું, “પ્ર ,ુ તેં આ વાતાર્ અમારા માટે કહ કે બધા લોકો માટે?”
42 પ્ર ુએ ક ું, “શાણો અને વ ાસપાત્ર સેવક કોણ છે? ધણી એક દાસ

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

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

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

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

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

દ કરો તેના પતાની વરૂદ્ધ થશે.
પતા તેના ુત્રની વરૂદ્ધ થશે.

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

મા તેની ુત્રીની વરોધી
થશે સા ુ અને વહુમાં ભાગલા પડશે:

વહુ તેની સા ુની વરોધી થશ.ે
સા ુ તેની વહુની વરોધી થશ.ે”
સમયને પારખો
(માથ્થી 16:2-3)

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

તમાર સમસ્યા ઉકેલો
(માથ્થી 5:25-26)

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

13
પસ્તાવો કરો

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

નરુપયોગી ૃક્ષ
6 ઈ ુએ આ વાતાર્ કહ : “એક માણસ પાસે એક અંજીર ું ઝાડ હ ું. તેણે

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

ઈ ુ ું વશ્રામવારે એક ીને સાજા કર ું
10 ઈ ુ એક સભા ાનમાં વશ્રામવારે ઉપદેશ આપતો હતો. 11 સભા ાનમાં

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

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

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

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

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

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

સાંકડો દરવાજો
(માથ્થી 7:13-14; 21:23)

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

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

28 “તમે લોકો ઈબ્રા હમ, ઇસહાક, યાકૂબ અને બધા પ્રબોધકોને દેવના રા માં
જોશો અને પોતાને બહાર કાઢ ૂકેલા જોશો, ત્યારે તમે ભયથી રડશો અને
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દાંત પીસશો. 29 ૂવર્, પ મ, ઉ ર અને દ ક્ષણમાંથી લોકો આવશે. તેઓ
દેવના રા માં મેજ પાસે બેસશે. 30 જે લોકો હમણા જીવનમાં નીચામાં નીચી
જગ્યાએ છે તે લોકો દેવના રા માં ઊંચામાં ઊચી જગ્યાએ હશે. અને જે
લોકો હમણા ઊચામાં ઊચી જગ્યાઓ છે તેઓ હવે દેવના રા માં નીચામાં
નીચી જગ્યાએ હશ.ે”

યરૂશાલેમમાં ઈ ુના ૃત્ ુની આગાહ
(માથ્થી 23:27-39)

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

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

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

14
વશ્રામવારે સાજાં કર ું યોગ્ય છે?

1 ઈ ુ ફરોશીઓના અ ધકાર ઓમાંના એકને ઘરે વશ્રામવારે તેમની સાથે
ખાવા માટે ગયો. ત્યાં લોકો ઈ ુને ૂબ નજીકથી તાક ર ાં હતા. 2 જલંદરનો
રોગવાળા માણસને ઈ ુની આગળ ઊભો રા ો હતો. 3 ઈ ુએ શા ીઓને
અને ફરોશીઓને ક ું, “ વશ્રામવારે સાજાં કર ું સારુ છે કે ખરાબ?” 4 પણ
તેઓએ ઉ ર આપ્યો ન હ. તેથી ઈ ુએ તે માણસને લક્ષમાં લીધો અને તેને
સાજો કય . પછ ઈ ુએ તે માણસને મોકલી દ ધો. 5 ઈ ુએ ફરોશીઓ અને
શા ીઓને ક ું, “જો તમારો દ કરો અથવા કામ કરનાર પ્રાણી વશ્રામવારે
કૂવામાં પડે તો તમે તરત જ તેને બહાર કાઢશો.” 6 ઈ ુએ જે ક ું તેની સામે
ફરોશીઓ અને શા ીઓ કઈ જ કહ શ ા ન હ.

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

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

* 13:32: શયાળવા ઈ ુના મતે હેરોદ શયાળ જવેો પ્રપંચી અને ચ ૂર હતો.
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બેઠક આપ.’ પછ તમે છેલ્લી જગ્યાએ જવાની શરૂઆત કરશો. અને તમે
ૂબ શર મદા બનશો.
10 “તેથી માણસ ારે તમને નમંત્રણ આપે તો જે ઓછ મહત્વની હોય

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28 “જો તમે ુરજ બાંધવા ઈચ્છા રાખો તો, પહેલા બેસીને તેની કમત કેટલી
થશે તે ન કરવી જોઈએ. માર પાસે તે કામ ૂરુ કરવા ૂરતા પૈસા છે કે
કેમ તે જો ું જોઈએ. 29 જો તમે તેમ ન હ કરો તો, તમે કામ તો શરુ કર
શકશો, પણ તમે તે ૂરુ કર શકશો ન હ. અને જો તમે તે ૂરુ ન હ કર શકો,
તો બધા લોકો જે જોતા હતા તેઓ તમાર મશ્કર કરશે. 30 તેઓ કહેશે; ‘આ
માણસે બાંધવા ું તો શરૂ ક ુર્, પણ ૂરુ કર શ ો ન હ!’

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

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

તમારો પ્રભાવ ના છોડો
(માથ્થી 5:13; માક 9:50)

34 “મીઠુ એ સારુ છે પણ જો મીઠુ તેનો ખારો સ્વાદ ુમાવે તો પછ તેની
કશી કમંત રહેતી નથી. તમે તેને ફર ખારુ બનાવી શકતા નથી. 35 તમે તેનો
જમીનને માટે અથવા ખાતરને માટે પણ ઉપયોગ કર શકતા નથી. લોકો તેને
બહાર ફેંક દે છે.

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

15
આકાશમાં આનંદ
(માથ્થી 18:12-14)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28 “મોટો દ કરો ુસ્સામાં હતો અને મજબાનીમાં જવા રાજી નહોતો. તેથી
તેનો પતા બહાર આ ો અને તેને અંદર આવવા ક ું. 29 ુત્રએ તેના પતાને
ક ુ,ં ‘મેં ઘણા વષ ુધી એક ુલામની જમે તાર સેવા કર છે! મેં હમેશા
તાર આજ્ઞા ું પાલન ક ુર્ છે. પણ તેં કદા પ મારા માટે એક વાછરડુ પણ કાપ્ ું
નથી. તેં કદા પ મને કે મારા મત્રોને મજબાની આપી નથી. 30 પણ તારા
બીજા દ કરાએ કસબણો પાછળ તારા બધા પૈસા વેડફ દ ધા અને તે ઘરે આવે
છે ત્યારે ું તેને માટે એક રુ ુ વાછરડુ કપાવે છે?’

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

16
સા ુ ધન

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

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

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

7 “પછ કારભાર એ બીજા માણસને ક ુ,ં ‘તારે મારા ધણી ું દે ું કેટ ું છે?’
તે માણસ બોલ્યો; ‘મારે તે ું 60,000 પૌંડ ઘઉ ું દે ું છે.’ પછ કારભાર એ
તેને ક ું, ‘આ ર ું, તારુ બીલ ું તેને ઓછુ કર શકે છે. 50,000 પૌંડ લખ.’
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8 “પાછળથી ધણીએ તે અપ્રામા ણક કારભાર ને ક ું કે તેણે ચ ુરાઇથી કામ
ક ુર્ છે, હા, દનુ્યવી માણસો તે સમયના અજવાળાના લોકો કરતાં તેઓના
ધંધામાં વધારે ચ ુર હોય છે.

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

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

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

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

એ ું દેવે ઈચ્છ ુ.ં પણ યોહાન બા પ્તસ્ત આ ો તે સમયથી દેવના રા ની
ુવાતાર્ પ્રગટ કરવામાં આવી રહ છે. ઘણા લોકો દેવના રા માં પ્રવેશવા ૂબ

પ્રયત્નો કર ર ાં છે. 17 આકાશ અને ૃથ્વી માટે જતાં રહે ું વધારે સરળ છે
પર ુ શા ની એક પણ માત્રા બદલી શકાશે ન હ”

છૂટાછેડા અને ુનર્લ
18 “જો કોઈ માણસ પોતાની પત્નીને છૂટાછેડા આપીને બીજી કોઈ ીને

પરણે છે, તે ભચારના પાપ માટે દો ષત છે. અને કોઈ માણસ છૂટાછેડા
લીધેલી ીને પરણે છે તે પણ ભચાર માટે દો ષત છે.”

ધનવાન માણસ અને લાજરસ
19 ઈ ુએ ક ું, “એક ધનવાન માણસ હતો જે હમેશા સૌથી ુંદર વ ો

પહેરતો. તે એટલો ધનવાન હતો કે રોજ ૂબ વૈભવ વલાસ અને મજબાનીઓ
રાખવા સમથર્ હતો. 20 ત્યાં લાજરસ નામનો ૂબ ગર બ માણસ પણ હતો.
લાજરસના આખા શર ર પર ફોલ્લા હતા. લાજરસ વારવાર તે ધનવાન માણસના
દરવાજા આગળ પડ્યો રહેતો. 21 ધનવાન માણસના મેજ પરથી ખાતાં ખાતાં
નીચે પડલેા ટુકડાઓ ખાઇને પોતાની ૂખ સંતોષતો. કૂતરા પણ આવતા અને
તેના ફોલ્લા ચાટતા.
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22 “પછ થી લાજરસ ૃત્ ુ પામ્યો. દૂતોએ લાજરસને લઈને ઈબ્રા હમની
ગોદમાં ૂ ો. તે ધનવાન માણસ પણ ૃત્ ુ પામ્યો. અને તેને દાટવામાં આ ો.
23 તેને હાદેસમાં મોકલવામાં આ ો અને ત્યાં ઘણી પીડા ભોગવવી પડ . તે
ધનવાન માણસે દૂરથી ઈબ્રા હમને લાજરસ સાથે જોયો. 24 તેણે ૂમ પાડ ,
‘ઈબ્રા હમ બાપ, મારા પર દયા કર. લાજરસને મોકલ કે તે પોતાની આંગળ ું
ટેર ું પાણીમાં બોળ ને માર જીભને ઠડ કરે; કારણ કે હુ આગમાં પીડા ભોગવી
ર ો છુ.’

25 “પણ ઈબ્રા હમે ક ું, ‘દ કરા, યાદ કર ારે ું જીવતો હતો ત્યારે તાર
પાસે જીવનમાં બધી જ સાર વસ્ ુઓ હતી. પણ લાજરસના જીવનમાં તો બ ું
જ ખરાબ હ ું. હવે લાજરસ અહ દલાસો પામે છે, અને ું પીડા ભોગવે છે.
26 તદપુરાંત અમાર અને તાર વચ્ચે એક મોટ ખાઈ છે. કોઈ માણસ તેને
ઓળંગીને તને મદદ કરવા આવી શકશે ન હ. અને કોઈ ક્ત ત્યાંથી અહ
અમાર બાજુ આવી શકશે ન હ.’

27 “ધનવાન માણસે ક ું, ‘પછ કૃપા કર ને પતા ઈબ્રા હમ, લાજરસને મારા
પતાને ઘરે ૃથ્વી પર મોકલ. 28 મારે પાંત ભાઈઓ છે. લાજરસ મારા
ભાઈઓને ચેતવણી આપી શકે, જથેી તેઓને આ વેદનાની ૂ મ પર આવ ું ના
પડ.ે’

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

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

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

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

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

“જો તારો ભાઈ પાપ કરે તો તેને કહે કે તે ખોટો છે. પણ તે જો દ:ુખ
ક્ત કરે અને પાપ કરવા ું બંધ કરે તો તેને માફ કર. 4 જો તારો ભાઈ

દવસમાં સાત વાર કઈ ખોટુ કરે, અને દરેક વખતે તાર પાસે પાછો આવે અને
કહે કે, હુ દલગીર છુ. તો ું તેને માફ કર.”

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

માનત.
સારા સેવક બનો
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7 “ધારો કે તમારામાંના કોઈ એક પાસે નોકર છે કે જે ખાતરમાં કામ કરે છે.
નોકર ખેતરમાં જમીન ખેડતો અથવા ઘેટાંની સંભાળ રાખતો હોય છે. ારે
તે કામ પરથી આવે છે, ત્યારે તમે તેને ું કહેશો? તમે તેને કહેશો કે, ‘અંદર
આવ અને જમવા માટે બેસી જા’? 8 ના! તમે તમારા નોકરને કહેશો, મારા
માટે કઈક ખાવા ું તૈયાર કર. પછ કપડાં પહેર અને માર સેવા કર. ારે
હુ ખાવા પીવા ું ુરુ કરુ પછ ું ખાજ.ે 9 નોકર તે ું રોજંીદુ કામ કરવા માટે
કોઈ વ શ મહેરબાની પ્રાપ્ત કરતો નથી. તેના માલીકે તેને જે કરવા ું કહે ું
તે જ ફક્ત તે કરે છે. 10 તમાર સાથે એ ું જ છે. ારે તમને જે કરવા ું
કહેવામાં આ ું છે તે જ બ ું તમે ક ુર્ છે ત્યારે તમારે કહે ું જોઈએ, ‘અમે
ફક્ત અમારે જે કામ કરવા ું હ ું તે જ ક ુ છે, અમે ખાસ મહેરબાનીને લાયક
નથી.’ ”

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

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

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

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

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

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

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

22 પછ ઈ ુએ તેના શષ્યોને ક ુ,ં “એવો સમય આવશે કે ારે માણસના
દ કરાના દવસોમાંના એકને તમે જોવા ઈચ્છશો પણ તમે જોઈ શકશો ન હ.
23 લોકો તમને કહેશે, ‘જુઓ ત્યાં તે છે!’ જુઓ, અહ તે છે! તમે ાં છો
ત્યાં જ રહો; દૂર જશો ના અને શોધશો ના.

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

જે દવસે તે આવશે ત્યારે તે આકાશમાં વીજળ ના ઝબકારાની જમે પ્રકાશસે.
25 પણ તે પહેલા માણસના દ કરાને ઘણું સહન કર ું પડશે અને આ પેઢ ના
લોકો દ્ધારા તે ું મરણ થશ.ે
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26 “જમે ૂહના દવસોમાં થ ું તેમ માણસના દ કરાના દવસોમાં પણ થશ.ે
27 ૂહના સમય દરમ્યાન ારે તે દવસે ૂહ વહાણમાં પ્રવેશ્યો તે દવસ ુધી
લોકો ખાતા પીતા પરણતા અને પરણાવતા હતા. પછ રેલ આવી અને બધા
લોકોનો નાશ થયો.

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

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

33 “જે માણસ પોતાનો જીવ બચાવવાનો પ્રયત્ન કરશે, તે જીવ ુમાવશે અને
જે કોઈ માણસ તેનો જીવ આપશે, તે બચાવી શકશ.ે 34 ારે હુ ફર થી
આવીશ તે સમયે બે જણ એક જ પથાર માં ઊઘતા હશે. તો એક જણને લઈ
લેવાશે. અને બીજા માણસને પડતો ૂકાશ.ે 35 ાં બે ીઓ સાથે અનાજ
દળતી હશે તો એક ીને લઈ લેવાશે અને બીજી ીને પડતી ૂકાશે.” 36 *

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

18
દેવ તેના લોકોને ઉ ર આપશે

1 પછ ઈ ુએ તેના શષ્યોને શીખ ું કે તેઓએ હમેશા પ્રાથર્ના કરવી જોઈએ
અને કદા પ આશા ુમાવવી જોઈએ ન હ. ઈ ુએ તેઓને શીખવવા એક
વાતાર્નો ઉપયોગ કય : 2 “એક શહેરમાં એક ન્યાયાધીશ હતો. તે દેવની પરવા
કરતો ન હ. ન્યાયાધીશ પણ લોકો તેના વષે ું વચારે છે તેની ચીંતા કરતો
ન હ. 3 તે જ ગામમાં એક ી હતી, તેના પ ત ું અવસાન થએલ હ ું. તે

ી ઘણીવાર આ ન્યાયાધીશ પાસે આવતી અને કહેતી કે, ‘એક માણસ મારુ
ખરાબ કર ર ો છે, મને મારા હ ો અપાવ.’ 4 પર ુ ન્યાયાધીશ તે ીને
મદદ કરવા ઈચ્છતો ન હતો. લાંબા સમય પછ ન્યાયાધીશે તેની જાતે વચા ુર્,
‘હુ દેવથી ડરતો નથી અને લોકો ું વચારે છે તેની પણ પરવા કરતો નથી.
5 પણ આ ી મને તકલીફ આપે છે. જો હુ તેને જે જોઈએ છે તે આપીશ
તો તે મારો પીછો છોડશ.ે પણ જો હુ તેને જે જોઈએ છે તે ન હ આ ુ તો
હુ માંદો પડ શ ત્યાં ુધી તે મને તકલીફ કરશે!’ ”

6 પ્ર ુએ ક ું કે, “ધ્યાનથી સાંભળ, અન્યાયી ન્યાયાધીશે જે ક ું તેનો પણ
અથર્ છે. 7 દેવના લોકો તેને રાત દવસ ૂમો પાડે છે. દેવ હમેશા તેના લોકોને
જે સા ું છે તે હમેશા આપશે. દેવ તેના લોકોને ઉ ર આપવામાં ઢ લ કરશે
ન હ. 8 હુ તમને કહુ છુ, દેવ જલ્દ થી તેના લોકોની મદદ કરશે! તે તમને બહુ

* 17:36: કેટલીક ૂકની ગ્રીક નકલોમાં 36મી કલમ ઉમેર છે: “બે માણસો એક ખેતરમાં હશે. એક
માણસ ઉચક લેવાશ,ે અને બીજો માણસ પડતો ૂકાશ.ે”
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જ જલ્દ થી આપશ!ે પણ ારે માણસનો દ કરો ફર થી આવશે, ત્યારે તેનામાં
વ ાસ હોય એવા લોકો તેને ૃથ્વી પર જડશ?ે”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

કોણ તારણ પામશ?ે
26 ારે લોકોએ આ સાંભ ુ,ં તેઓએ ક ું, “તો પછ કો ું તારણ થશ?ે”
27 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “માણસો માટે જે કર ું અશ છે તે બાબત દેવ

કર શકે છે!”
28 પતરે ક ું કે, “જુઓ, અમે અમાર પાસે જે બ ું હ ું તેનો ત્યાગ કર ને

તાર પાછળ આયા છ એ!”
29 ઈ ુએ ક ું કે, “હુ તમને સત્ય કહુ છુ, દેવના રા માટે દરેક ક્ત

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

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

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

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

35 ઈ ુ યરેખોના શહેર નજીક આ ો. ત્યાં રસ્તાની બાજુએ એક આંધળો
માણસ બેઠો હતો. આંધળો માણસ પૈસા માટે લોકો પાસે ભીખ માંગતો હતો.
36 ારે આ માણસે રસ્તા પરથી પસાર થતાં લોકોનો અવાજ સાંભ ો, તેણે
ૂછ ું, “ ું થઈ ર ું છે?”
37 લોકોએ તેને ક ું કે, “નાસરેથનો ઈ ુ અહ થી પસાર થઈ ર ો છે.”
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38 આંધળો માણસ ઉત્સાહમાં આવી ગયો અને બોલ્યો કે, “ઈ ,ુ દાઉદના
દ કરા! કૃપા કર ને મને મદદ કર!”

39 જે લોકો આગળ હતા અને સ ૂહને દોરતા હતા તેઓએ આંધળા માણસની
ટ કા કર . તેઓએ તેને શાં ત જાળવવા ક ું, પણ ઔંધળો માણસ વધારે જોરથી
ૂમો પાડવા લાગ્યો, “દાઉદના દ કરા! મને મદદ કર!”
40 ઈ ુ ત્યાં થોભી ગયો અને બોલ્યો, “પેલા આંધળા માણસને માર પાસે

લાવ!” ારે આંધળો માણસ નજીક આ ો, ઈ ુએ તેને ૂછ ું કે, 41 “તાર
ઈચ્છા માર પાસે ું કરાવવાની છે?”
આંધળા માણસે ક ું કે, “પ્ર ુ, મારે ફર થી દેખતા થ ું છે.”
42 ઈ ુએ તેને ક ું કે, “જો! ું સાજો થઈ ગયો છે કારણ કે તને વ ાસ

છે.”
43 પછ તે માણસ જોઈ શ ો. તે માણસ ઈ ુની પાછળ દેવનો મ હમા

પ્રગટ કરતો કરતો ગયો. બધા લોકો જઓેએ આ જો ું તેઓએ આ જે કઈ
બન્ ું છે તે માટે દેવની આભારસ્ ુ ત કર .

19
જાખ્ખી

1 ઈ ુ યરેખોના શહેરમાં થઈને જતા હતો. 2 યરેખોમાં જાખ્ખી નામનો માણસ
રહેતો હતો. તે ઘણો શ્રીમંત અને કર ઉઘરાવનાર ુ માણસ હતો. 3 તેણે
પણ ઈ ુને જોવાની ઈચ્છા હતી. ત્યાં બીજા ઘણા લોકો હતા તેઓની ઈચ્છા
પણ ઈ ુને જોવાની હતી. જાખ્ખી એટલો ઠ ગણો હતો કે લોકોની ભીડમાં
જોઈ શકતો ન હ. 4 તેથી ઈ ુ જે જગ્યાએ આવવાનો હતો તે જાણીને તે ત્યાં
દોડ ગયો. પછ જાખ્ખી એક ુલ્લરના ઝાડ પર ચડ્યો જથેી તે ઈ ુને જોઈ
શકે.

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

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

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

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

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

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

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

હુ પાંચ થેલી કમાયો.’ 19 રાજાએ આ ચાકરને ક ું, ‘ ું પાંચ શહેરોનો અ ધકાર
થઈ શક શ.’

20 “પછ બીજો એક ચાકર અંદર આ ો અને રાજાને ક ું કે, ‘સાહેબ, આ
રહ તાર પૈસાની થેલી. મેં તેને કપડાંના ટુકડામાં લપેટ ને છુપાવી રાખી હતી.
21 મને તાર બીક લાગતી હતી કારણ કે ું શ ક્તશાળ છે. હુ જાણું છુ કે ું
બહુ કડક છે. ું જે તારુ નથી તે પણ માગી લે છે; અને ાં તેં વા ું નથી
તેની ફસલ લણી લે તેવો છે.’

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

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

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

26 “રાજાએ ક ું કે, ‘જે માણસ એની પાસે જે કઈ છે તેનો ઉપયોગ કરે
છે તે વધારે મેળવે છે. પણ જે ક્ત એની પાસે જે કઈ છે તેનો ઉપયોગ
કરતો નથી. તેની પાસેથી બ ું જ લઈ લેવામાં આવે છે. 27 હવે મારા દશુ્મનો
ાં છે? ાં છે એ લોકો જે હુ તેઓનો રાજા થાઉં તેમ તેઓ ઈચ્છતા

નહોતા? મારા દશુ્મનોને અહ લાવો અને તેઓને માર નાખો. હુ તેઓને મરતા
જોઈશ!’ ”
* 19:16: પૈસાની થેલી ગ્રીક શા ક અથર્ “મીના” તે દવસોમાં એક મીના બરાબર ત્રણ મ હના ું
વેતન થ ું.
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યરૂશાલેમમાં ઈ ુનો પ્રવેશ
(માથ્થી 21:1-11; માક 11:1-11; યોહાન 12:12-19)

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

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

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

37 ઈ ુ યરૂશાલેમની નજીક આવતો હતો. તે લગભગ જૈ ૂનના પહાડની
તળેટ નજીક આ ો હતો. શષ્યોનો આખો સ ૂહ ુશ હતો. તેઓ ૂબ
ઉત્સાહમાં હતા. તેઓએ દેવની સ્ ુ ત કર . તેઓએ બધાજ પરાક્રમો જોયા
હતા તે માટે દેવની સ્ ુ ત કર . 38 તેઓએ ક ું કે,
“ ‘પધારો! પ્ર ુના નામે જે રાજા આવે છે તેને ધન્ય છે!’ ગીતશા 118:26
આકાશમાં શાં ત તથા પરમ ઊંચામાં મ હમા થાઓ!”

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

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

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

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

ઈ ુ ું મં દરમાં આગમન
(માથ્થી 21:12-17; માક 11:15-19; યોહાન 2:13-22)
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45 ઈ ુ મં દરમાં પ્રવેશ્યો અને વસ્ ુઓ વેચનારાઓની વસ્ ુઓ બહાર ફેંકવા
માડ . 46 ઈ ુએ ક ું કે, “શા ોમાં લ ું છે કે, ‘મારુ ઘર પ્રાથર્ના ું ઘર
થશ.ે’✡ પર ુ તમે તેને ‘ચોરોને છુપાવા માટેનો અડ્ડો બનાવી દ ું છે.’ ”

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

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

1 એક દવસ ઈ ુ મં દરમાં હતો. તે લોકોને બોધ આપતો હતો. ઈ ુ દેવના
રા વષેની ુવાતાર્ લોકોને કહેતો હતો. ત્યારે ુ યાજકો, શા ીઓ અને
ૃદ્ધ યહૂ દ આગેવાનો પણ ઈ ુ સાથે વાત કરવા આ ા. 2 તેઓએ ક ું કે,

“અમને કહે! કયા અ ધકારથી ું આ વસ્ ુઓ કરે છે? આ અ ધકાર તને કોણે
આપ્યો?”

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

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

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

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

9 પછ ઈ ુએ લોકોને આ વાતાર્ કહ , “એક માણસે વાડ માં દ્ધાક્ષા રોપી.
કેટલાએક ખેડૂતોને જમીન ઇજારે આપી પછ તે લાબાં સમય ુધી બહાર
ગયો. 10 થોડા સમય પછ દ્ધાક્ષની ફસલનો સમય આ ો. તેથી તે માણસે
પેલા ખેડૂતો પાસે એક ચાકરને મોકલ્યો, જથેી તેઓ તેને તેના ભાગની દ્ધાક્ષ
આપે. પણ તે ખેડૂતોએ ચાકરને માય અને કઈ પણ આપ્યા વના કાઢ ૂ ો.
11 તેથી તે માણસે બીજા એક ચાકરને મોકલ્યો. ખેડૂતોએ આ ચાકરને પણ
માય . તેઓએ તે ું સહેજ પણ માન રા ું ન હ. તે ખેડૂતોએ તે ચાકરને કાંઇ

✡ 19:46: ઉલ્લેખઃ યશા. 56:7.
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આપ્યા વના કાઢ ૂ ો. 12 તેથી માણસે ત્રીજા સેવકને ખેડૂતો પાસે મોકલ્યો,
ખેડૂતોએ આ ચાકરને ખરાબ ર તે ઇજા પહોંચાડ અને તેને બહાર ફેંક દ ધો.

13 “ખેતરના મા લકે ક ું કે, ‘હવે હુ ું કરુ? હુ મારા ુત્રને મોકલીશ. હુ
મારા ુત્રને ઘણો ચાહુ છુ. કદાચ ખેડૂતો મારા ુત્રને માન આપે!’ 14 ારે
ખેડૂતોએ ુત્રને જોયો ત્યારે તેઓએ એકબીજાને ક ું કે, ‘આ મા લકનો દ કરો
છે. આ ખેતરો તેના થશે.’ જો આપણે તેને માર નાખી ું ત્યાર પછ તેના
ખેતરો આપણા થશ.ે 15 તેથી ખેડૂતોએ ુત્રને ખેતરમાંથી બહાર કાઢ ૂ ો
અને માર ના ો.

“આ ખેતરનો ધણી તેઓને ું કરશે? 16 તે આવીને પેલા ખેડૂતોને માર
નાખશ!ે પછ કે બીજા કેટલાએક ખેડૂતોને ખેતર આપશ.ે”
લોકોએ આ વાતાર્ સાંભળ . તેઓએ ક ું કે, “ના! આ ું કદ ન થાઓ!”

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

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

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

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

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

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

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

દેવની જે વસ્ ુઓ છે તે દેવને આપો.”
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26 તે માણસો તેના શણપણભયાર્ ઉ રથી આ યર્ પામ્યા. તેઓ કઈ બોલી
શ ા ન હ. તે માણસો લોકો આગળ ઈ ુને ફસાવવામાં ફા ા ન હ. ઈ ુએ
ક ું ક ું ન હ જથેી તેઓ તેની વરૂદ્ધ ઉપયોગ કર શકે.

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

27 કેટલાએક સદૂક ઓ ઈ ુ પાસે આ ા. (સદૂક ઓ માને છે કે ૃત્ ુ પછ
ુનરુત્થાન નથી.) તેઓએ ઈ ુને ૂછ ું કે; 28 “ઉપદેશક, ૂસાએ આપણા

માટે લ ું છે કે જો પરણીત માણસ ૃત્ ુ પામે અને તેની પત્નીને બાળક ના
હોય તો પછ તેના ભાઈએ તે ીને પરણ ું જોઈએ. પછ તેઓને તેના ૃત્ ુ
પામેલા ભાઈ માટે બાળકો થશે. 29 ત્યાં સાત ભાઈઓ હતા. પહેલો ભાઈ એક

ીને પરણ્યો, પણ ૃત્ ુ પામ્યો. તેને બાળકો ન હતા.ં 30 પછ બીજો ભાઈ
તે ીને પરણ્યો અને તે ૃત્ ુ પામ્યો. 31 અને ત્રીજો ભાઈ તે ીને પરણ્યો
અને તે ૃત્ ુ પામ્યો. આ જ ઘટના બધાજ સાતે ભાઈઓ સાથે બની. તેઓ
બધા ૃત્ ુ પામ્યા. અને તેઓને બાળકો ન હતા. 32 છેલ્લે ૃત્ ુ પામનાર ી
હતી. 33 પર ુ બધા સાતે ભાઈઓ તેણીને પરણ્યા. તેથી ારે ૃત્ ુ પછ
ુનરુત્થનનો સમય આવશ,ે ત્યારે આ ી કોની પત્ની થશ?ે”
34 ઈ ુએ સદૂક ઓને ક ું કે, “ ૃથ્વી પર લોકો પરણે છે. 35 જે લોકો ૃત્ ુ

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

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

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

41 પછ ઈ ુએ ક ું કે, “ ખ્રસ્ત દાઉદનો દ કરો છે એમ લોકો શા માટે કહે
છે? 42 ગીતશા માં દાઉદ પોતે કહે છે કે:

‘પ્ર ુએ (દેવ) મારા પ્ર ુને ( ખ્રસ્ત) ક ું કે:
ું માર જમણી બાજુએ બેસ,

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

44 જો દાઉદ ખ્રસ્તને તેના ‘પ્ર ુ’ કહે તો પછ ખ્રસ્ત દાઉદનો દ કરો કેવી ર તે
થઈ શકે?”
* 20:37: ‘ઈબ્રા હમનો � કહે છે.’ ન. 3:6.
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શા ીઓથી સાવધાન રહેવાની ચેતવણી
(માથ્થી 23:1-36; માક 12:38-40; ૂક 11:37-54)

45 બધા લોકો ઈ ુને ધ્યાનથી સાંભળતા હતા. ઈ ુએ તેના શષ્યોને ક ું,
46 “શા ીઓથી સાવધાન રહો. તેઓને કપડાં પહેર ને આજુબાજુ ફર ને
માનવંતા દેખાડવા ું ગમે છે. બજારનાં ળોએ તેઓને લોકો માન આપે તેમ
તેઓ ઈચ્છે છે. તેઓ સભા ાનોમાં, ુ મહત્વની બેઠકો મેળવવા ચાહે છે.
તેઓ જમણવારમાં પણ મહત્વની બેઠકો ચાહે છે. 47 પણ તેઓ વધવાઓના
ઘર પડાવી લે છે. તેઓ લાંબી પ્રાથર્નાઓ કર ને તેઓની જાતે સારા દેખાવાનો
પ્રયત્ન કરે છે. દેવ આ લોકોને વશેષ શક્ષા કરશે.”

21
સા ું દાન
(માથ્થી 12:41-44)

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

મં દરનો વનાશ
(માથ્થી 24:1-14; માક 13:1-13)

5 કેટલાએક લોકો મં દર વષે વાતો કરતા હતા. તેઓએ ક ું, “આ એક
ુંદર મં દર ઉ મ પથ્થરોથી બાંધે ું છે. દેવને દાનમાં અપાયેલ ઘણી ુંદર ભેટો

તો જુઓ!”
6 પણ ઈ ુએ ક ું, “સમય આવશે ત્યારે તમે જે બ ું અહ જુઓ છો તેનો

નાશ થશ.ે આ મકાનનો પ્રત્યેક પથ્થર જમીન પર પાડ નાખવામાં આવશ,ે એક
પણ પથ્થર બીજા પથ્થર પર રહેવા દેવામાં આવશે ન હ!”

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

8 ઈ ુએ ક ું, “સાવધાન રહો! કોઈ તમને ુખર્ ન બનાવ.ે ઘણા લોકો
મારા નામે આવશ,ે તેઓ કહેશે, ‘હુ ખ્રસ્ત છુ’ અને ‘ખરો સમય આ ો છે!’
પણ તમે તેઓને અ ુસરશો ન હ. 9 ારે તમે ુદ્ધો તથા હુલ્લડોની અફવાઓ
સાંભળો ત્યારે બીશો ન હ. આ બાબતો પ્રથમ બનશે પણ તેનો અંત પાછળથી
આવશ.ે”

10 પછ ઈ ુએ તેમને ક ું, “એક રા બીજા રા સાથે લડશ.ે એક રા
બીજા રા ની સામે લડશ.ે 11 ત્યાં મોટા ધરતીકપ, મંદવાડ અને દ:ુખલાયક
બાબતો ઘણી જગ્યાએ થશે. બીજી કેટલીક જગ્યાએ તો લોકોને ખાવા માટે
ભોજન પણ ન હ હોય, ભયંકર બનાવો બનશે. આકાશમાંથી આ યર્જનક
વસ્ ુઓ લોકોને ચેતવણી આપવા આવશ.ે
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12 “પર ુ આ બધી વસ્ ુઓ બનતા પહેલાં, લોકો તમને પકડશે અને તમારુ
અ હત કરશે. લોકો તેમની સભા ાનોમાં તમારો ન્યાય કરશે. અને તમને કેદ
કરશે, તમને જબરજસ્તી રાજાઓ અને શાસનકતાર્ઓ સમક્ષ ઊભા રાખવામાં
આવશ.ે તમે મને અ ુસરો છો તેથી લોકો તમાર સામે આ બ ું કરશે. 13 પણ
આ તમને મારા વષે કહેવાની તક આપશે. 14 બચાવ માટે તમારે ું કહે ું તેની
પણ જરાય ચતા કરશો ન હ. 15 તમારો કોઈ પણ દશુ્મન ઉ ર ન આપી શકે
તે ુ કહેવા માટે ુ દ્ધ હુ તમને આપીશ. 16 માતા પતા, ભાઈઓ, સંબંધીઓ
અને મત્રો પણ તાર વરૂદ્ધ થશ.ે તેઓ તમારામાંના કેટલાકને માર નાખશ.ે
17 બધા માણસો તમને ધ ારશે કારણ કે તમે મને અ ુસરો છો. 18 પણ
આમાંની કોઈ પણ વસ્ ુ તમને ખરેખર ુકશાન કર શકશે ન હ. 19 જો તમે
તમારા વ ાસમાં મ મ રહેશો તો આ બધામાંથી તમાર જાતને બચાવી લેશો.

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

20 “તમે યરૂશાલેમની ચારે બાજુએ લશ્કર જોશો. પછ તમે જાણશો કે
યરૂશાલેમનો વનાશ થવાનો સમય આ ો છે. 21 તે વખતે યહૂ દયામાં જે લોકો
છે તે પહાડોમાં નાશી જાય. જઓે યરૂશાલેમમાં હોય તેઓએ જલ્દ છોડ
જ ું. જો તમે યરૂશાલેમ નજીકના પ્રદેશમાં હો તો શહેરની અંદર જશો ન હ.
22 પ્રબોધકોએ ારે દેવ તેના લોકોને શક્ષા કરશે તે આ સમયની બાબતમાં
ઘણું બ ું લ ું છે. તે આ સમય છે. ારે આ બ ું પ ર ૂણર્ થાય. 23 તે
વખતે જઓે ગભર્વતી હશે અથવા જનેે નાનાં દધુ પીતા બાશકો છે તે તેમના
માટે દ:ુદાયક છે! શા માટે? કારણ કે આ ૂ મ પર વધારે વપ નો સમય
આવશ.ે દેવ આ લોકો પર ુસ્સે થશ.ે 24 કેટલાએક લોકો સૈ નકો દ્ધારા ૃત્ ુ
પામશ.ે બીજા લોકોને કેદ તર કે રાખશે અને બધાજ દેશોમાં લઈ જવાશ.ે
ફક્ત યરૂશાલેમ તેઓનો સમય ૂરો ન હ થાય ત્યાં ુધી બન ય ૂ દઓથી પગ
તળે ૂંદ નંખાશે.

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

25 “ ૂયર્, ચંદ્ર અને તારાઓ સાથે આ યર્જનક ઘટનાઓ બનશે. ૃથ્વી પરના
લોકો ફસાયાની લાગણી અ ુભવશ.ે સ ુદ્ધોમાં ગજના તોફાન સજાશ. અને
લોકો તે ું કારણ સમજી શકશે ન હ. 26 લોકો ૃથ્વી પર ું થશે તેની અ તશય
ચતાઓથી ભયભીત થઈ જશે. ૃથ્વી પર જે કઈ થશે તેનાથી આકાશમાં
જે બ ું છે તે પણ બદલાઇ જશે. 27 પછ લોકો માણસના દ કરાને પરાક્રમ
સાથે અને મહા મ હમાસ હત વાદળાંમાં આવતો જોશ.ે 28 ારે આ ઘટનાઓ
બનવા લાગે ત્યારે ઊચે નજર કરો અને ુશ થાઓ! ચતા ના કરો. કારણ કે
તમે જાણો છો કે તમારો ઉદ્ધાર થવાનો સમય પાસે આ ો છે!”

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

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

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

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

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

37 દવસ દરમ્યાન, ઈ ુ લોકોને મં દરમાં બોધ આપતો, રાત્રે તે શહેરની બહાર
જતોં અને આખી રાત જૈ ૂનના પહાડ પર રહેતો. 38 સવારે બધા લોકો વહેલા
ઊઠતા અને ઈ ુને ધ્યાનથી સાંભળવા મં દરમાં જતા.

22
યહૂ દ આગેવાનોની ઈ ુને માર નાખવાની ઈચ્છા
(માથ્થી 26:1-5, 14-16; માક 14:1-2, 10-11; યોહાન 11:45-53)

1 હવે બેખમીર રોટલી ું પવર્ જે પાસ્ખા કહેવાય છે તેનો લગભગ સમય હતો.
2 ુ યાજકો અને શા ીઓ ઈ ુને માર નાખવાનો રસ્તો શોધવાના પ્રયત્નો
કરતા હતા. પણ તેઓ લોકોથી ડરતા હતા.

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

3 ઈ ુના બાર પ્રે રતોમાં એક ું નામ યહૂદા ઈશ્ક રયોત હ ું. શેતાન યહૂદામાં
પેઠો. અને તેને ખરાબ કૃત્યો કરવા પ્રેય . 4 યહૂદા ુ યાજકો અને કેટલાએક
સરદારો જે મં દરના રક્ષકો હતા તેઓને મ ો અને તેઓની સાથે વાતો કર .
યહૂ દએ તેઓને ઈ ુને કેવી ર તે સોંપવો તે સંબંધી મસલત કર . 5 યાજકો
આ બાબતથી વધારે ુશ હતા. જો તે ઈ ુ તેઓને સોંપે તો તેઓએ યહૂદાને
પૈસા આપવા ું વચન આપ્ ુ.ં 6 યહૂદાએ સંમતી આપી. પછ યહૂદા તેઓને
ઈ ુ સોંપવાના ઉ મ યમયની રાહ જોવા લાગ્યો. અને લોકો તેની આજુબાજુ
હાજર ના હોય તેવા પ્રસંગે તેને તેઓના હાથમાં સોંપવાની તક જોવા લાગ્યો.

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

7 બેખમીર રોટલીનો દવસ આ ો. આ તે દવસ હતો ારે યહૂ દઓ
પાસ્ખાના યજ્ઞમાં ઘેટાઓ ું બ લદાન આપતા હતા. 8 ઈ ુએ પતર અને યોહાનને
ક ું કે, “જાઓ, આપણે ખાવા માટે પાસ્ખા ભોજન તૈયાર કરો.”

9 પતર અને યોહાને ઈ ુને ક ું કે, “ ું આ ભોજનની તૈયાર અમાર પાસે
ાં કરાવવા ઈચ્છે છે?”
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ઈ ુએ તેઓને ક ું, 10 “સાંભળો! તમે શહેરમાં અંદર જશો, ત્યાર બાદ તમે
એક માણસને પાણીની ગાગર લઈ જતા જોશો. તેની પાછળ જજો. તે એક
મકાનમાં જશે. તમે તેની સાથે જાઓ. 11 તે ઘરના મા લકને કહો, ‘ઉપદેશક
ૂછે છે કે ું કૃપા કર ને અમને તે ખંડ બતાવ ાં હુ અને મારા શષ્યો પાસ્ખા

ભોજન લઈ ું.’ 12 પછ તે માણસ જે મકાનનો મા લક છે તે તેમને મેડ પર
એક મોટો ખંડ બતાવશે. આ ખંડ તમારા માટે તૈયાર હશે ત્યાં પાસ્ખા ભોજન
તૈયાર કરો.”

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

પ્ર ુ ું ભોજન
(માથ્થી 26:26-30; માક 14:22-26; 1 ક રથીઓને 11:23-25)

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

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

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

ઈ ુની વરૂદ્ધ કોણ?
21 ઈ ુએ ક ું કે, “તમારામાંનો એક માર વરૂદ્ધ થશ.ે તેનો હાથ મેજ પર

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

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

સેવક જવેા બનો
24 પાછળથી પ્રે રતો વષે અંદરો અંદર દલીલો કરવા લાગ્યા કે તેઓના બધામાં
ુ કોણ. 25 પછ ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “દુ નયાના રાજાઓ તેમની પ્રજા

પર શાસન કરે છે. જે માણસોનો બીજા લોકો પર અ ધકાર હોય છે તેઓ
તે લોકોના મહાન પરાપકાર હોવા ું ‘લોકો પાસે કહેવડાવે છે.’ 26 પણ તમારે
તેમના જે ું થ ું ના જોઈએ. સૌથી ુ ક્તએ સૌથી નાની ક્ત જવેા
થ ું જોઈએ, આગેવાનોએ સેવકો જવેા થ ું જોઈએ. 27 કોણ વધારે અગત્ય ું
છે, જે ક્ત મેજ પાસે બેસે છે તે કે જે ક્ત તેની સેવા કરે છે તે?
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ખરેખર જે ક્ત મેજ પાસે બેસે છે તે વધારે અગત્યની છે, પણ હુ તો તમાર
વચ્ચે એક સેવક જવેો છુ!

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

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

31 “ઓ સમોન, સમોન જો શેતાને એક ખેડૂત જમે ઘઉં ચાળે છે તેમ તને
કબજે લેવા માગ્યો. 32 મેં પ્રાથર્ના કર છે કે ું તારો વ ાસ ુમાવે ન હ!

ારે તમે માર પાસે પાછા આવો ત્યારેં તમારા ભાઈઓને વધારે મજ ૂત
થવામાં મદદ કરજો.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

39-40 ઈ ુએ શહેર છો ું અને જૈ ૂન પહાડ પરની જગ્યાએ પહોંચ્યો. તેના
શષ્યો તેની સાથે ગયા. (ઈ ુ ત્યાં વારવાર જતો.) ઈ ુએ તેના શષ્યોને ક ું
કે, “પ્રાથર્ના કરો કે તમે પર ક્ષણમાં ન પડો.”

41 પછ ઈ ુ તેઓનાથી લગભગ 50 ડગલા દૂર ગયો અને ૂંટણે પડ્યો અને
પ્રાથર્ના કર . 42 “હે, બાપ જો તાર ઈચ્છા હોય તો, આ યાતનાનો પ્યાલો
મારાથી દૂર કર: તોપણ તાર ઈચ્છા પ્રમાણે ન હ પણ તાર ઈચ્છા પ્રમાણે
થાઓ.” 43 પછ એક દૂત દેખાયો, તે દૂત આકાશમાંથી ઈ ુની મદદ માટે
આ ો હતો. 44 ઈ ુ ૂબ પીડાતો હતો. પ્રાથર્નામાં તેણે ૂબ આગ્રહ કય ,
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તેના મોઢા પરથી પડતો પરસેવો લોહ નાં ટ પાં જવેો ધરતી પર પડતો હતો.
45 ારે ઈ ુએ પ્રાથર્ના ૂર કર તેના શષ્યો પાસે ગયો ત્યારે તેઓ ઘસઘસાટ
ઊંઘતા હતા. (તેઓ તેમના દ:ુખોથી વધારે થા ા હતા) 46 ઈ ુએ તેઓને ક ું
કે, “તમે શા માટે ઊંઘો છો? ઊભા થાઓ અને પર ક્ષણો સામે મજ ૂત બનવા
પ્રાથર્ના કરો.”

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

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

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

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

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

ઈ ુને ઓળ ું છુ તે ું કહેવાનો પતરનો ભય
(માથ્થી 26:57-58, 69-75; માક 14:53-54, 66-72; યોહાન 18:12-

18, 25-27)
54 તેઓ ઈ ુને પકડ ને દૂર લઈ ગયા. તેઓ ઈ ુને ુ યાજકના ઘરમાં

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

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

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

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

ઈ ુ તરફ લોકો ું હસ ું
(માથ્થી 26:67-68; માક 14:65)

63-64 કેટલાએક માણસો ઈ ુની ચોક કરતા હતા. તેઓ ઈ ુની આ પ્રમાણે
મશ્કર કરતા હતા: તેઓએ તેની આંખે પાટા બંધ્યા હતા તેથી તે તેઓને જોઈ
શકે ન હ. પછ થી તેઓએ તેને માય અને ક ું કે, “જો ું પ્રબોધક હોય, તો
અમને કહે તને કોણે માય ?” 65 તે માણસોએ ઈ ુની નદા કર ને તેની વરૂદ્ધ
બીજુ ઘણું ક ું.

યહૂ દ આગેવાનો સમક્ષ ઈ ુ
(માથ્થી 26:59-66; માક 14:55-64; યોહાન 18:19-24)

66 બીજા સવારે, લોકોના વડ લોની સભા, ુ યાજકો તથા શા ીઓ સાથે
ભેગી થઈ. તેઓએ ઈ ુને તેઓના ઊંચામાં ઊચી ન્યાયસભામાં લઈ ગયા.
67 તેઓએ ક ું કે, “જો ું ખ્રસ્ત હોય, તો અમને કહે!”
ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “જો હુ તમને કહુ કે હુ ખ્રસ્ત છુ તો તમે મારુ

માનવાના નથી, 68 અને જો હુ તમને ૂછ શ તો તમે ઉ ર આપવાના નથી.
69 પણ હવે પછ માણસનો દ કરો દેવના રાજયાસનની જમણી બાજુએ બેસશે.”

70 તેઓ બધાએ ક ું કે, “તો ું ું દેવનો દ કરો છે?”
ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “હા, તમે સાચા છો ારે તમે જ કહો છો કે હુ તે

છુ.”
71 તેઓએ ક ું કે, “હવે આપણને બીજા સાક્ષીઓની શી જરુર છે? આપણે

આપણી જાતે તેને આ કહેતો સાંભ ો છે!”

23
હાકેમ પલાત ઈ ુને પ્રશ્રો ૂછે છે
(માથ્થી 27:1-2, 11-14; માક 15:1-5; યોહાન 18:28-38)

1 પછ આખો સ ૂહ ઊભો થયો અને પલાત પાસે ઈ ુને લઈ ગયો. તેઓ
ઈ ુની વરૂદ્ધ તહોમત ૂકવા લાગ્યા. 2 તેઓએ પલાતને ક ું કે, “અમારા
લોકોના વચારોને બદલવાના પ્રયત્ન કરતા આ માણસને અમે પકડ્યો છે. કૈસરને
કરવેરા આપવાનો તેણે વરોધ કય . તે એક ખ્રસ્ત રાજા હોવાનો દાવો કરે છે.”

3 પલાતે ઈ ુને ૂછ ું કે, “ ું ું યહૂ દઓનો રાજા છે?”
ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હા, તે સા ું છે.”
4 પલાતે ુ યાજકો તથા લોકોને ક ું કે, “મને આ માણસમાં કઈ ખોટુ

દેખા ું નથી.”
5 તેઓએ ફર ફર ને ક ું કે, “પણ તે લોકોને ઉશ્કેરે છે! તે યહૂ દયાની

આજુબાજુ બોધ આપે છે. તેણે ગાલીલમાં શરૂ કય અને હવે તે અહ છે!”

પલાત ઈ ુને હેરોદ પાસે મોકલે છે
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6 પલાતે આ સાંભ ું અને ૂછ ું કે, ું ઈ ુ ગાલીલનો હતો? 7 પલાતે
જાણ્ ું કે ઈ ુ હેરોદના તાબામાં છે. તે વખતે હેરોદ યરૂશાલેમમાં હતો. તેથી
પલાતે ઈ ુને તેની પાસે મોકલ્યો.
8 ારે હેરોદે ઈ ુને જોયો ત્યારે તે ઘણો ુશ થયો. હેરોદે ઈ ુ વષે

ઘણી બાબતો સાંભળ હતી. તેથી લાંબા સમયથી તે ઈ ુને મળવા ઈચ્છતો
હતો. હેરોદ કોઈ ચમત્કાર જોવા માંગતો હતો. તેથી તેણે આશા રાખી કે ઈ ુ
કઈ ચમત્કાર કરશે. 9 હેરોદે ઈ ુને ઘણા પ્રશ્રો ૂછયા, પણ ઈ ુએ કઈ ક ું
ન હ. 10 ુ યાજકો તથા શા ીઓ ત્યાં ઊભા હતા. તેઓએ ઈ ુની વરૂદ્ધ
તહોમત ૂકવા ું ચા ું રા ુ.ં 11 પછ હેરોદ અને તેના સૈ નકો ઈ ુને હસતા
હતા. તેઓએ ઈ ુને રાજાઓના જવેાં કપડાં પહેરાવી તેની મશ્કર ઉડાવી. પછ
હેરોદે ઈ ુને પાછો પલાત પાસે મોકલ્યો. 12 ૂતકાળમાં પલાત અને હેરોદ
હમેશા દશુ્મનો હતા પણ તે દવસે હેરોદ અને પલાત મત્રો બન્યા.

ઈ ુએ મર ું જોઈએ
(માથ્થી 27:15-26; માક 15:6-15; યોહાન 18:39-19:16)

13 પલાતે ુ યાજકો, યહૂ દ અ ધકાર ઓ અને બધા લોકોને ભેગા કયાર્
અને સાથે બોલા ા. 14 પલાતે તેઓને ક ું કે, “આ માણસને તમે માર પાસે
લા ા છો. તમે ક ું કે તે લોકો ું પ રવતર્ન કરે છે. પણ મેં તમાર સમક્ષ તેની
પર ક્ષા કર , મને તેણે કઈ ખોટુ ક ુર્ હોય એ ું દેખા ું ન હ. 15 હેરોદને પણ
કઈ ખોટુ જણા ું નથી. તેઓ આક્ષેપ ૂકે છે તેમા ું તેણે ક ું જ ક ુર્ નથી.
પણ તેનામાં કઈ ખોટુ દેખા ું નથી. હેરોદે ઈ ુને આપણી પાસે પાછો મોકલ્યો
છે તેથી તેને માર નાખવો જોઈએ ન હ. 16 તેથી હુ તેને થોડ શક્ષા કયાર્
પછ , તેને જવા માટે ુક્ત કર શ.” 17 હવે દર વષ પાસ્ખાપવર્ને દવસે લોકોને
માટે પલાતે એક કેદ ને છોડ દેવો પડતો હતો.

18 પણ બધા લોકોએ ૂમો પાડ , “તેને માર નાખો! બરબ્બાસને ુક્ત
કરો!” 19 (બરબ્બાસ શહેરમાં હુલ્લડ શરુ કરવા બદલ બંદ ખાનામાં હતો. તેણે
કેટલાક માણસોની હત્યા પણ કર હતી.)

20 પલાત ઈ ુને ુક્ત કરવા ઈચ્છતો હતો. તેથી પલાતે તેને ફર થી ક ું કે
તે ઈ ુને છોડ ૂકશે. 21 પણ તેઓએ વારવાર ૂમો પાડ , “તેને માર નાખો!”
“વધસ્તંભ પર માર નાખો!”

22 ત્રીજી વખત પલાતે લોકોને ક ું કે, “શા માટે? તેણે ું ખોટુ ક ુર્ છે?
તે દો ષત નથી. તેને માર નાખવા ું કોઈ કારણ મને દેખા ું નથી. તેથી હુ તેને
થોડ ક સજા કર ને પછ છોડ દઇશ.”

23 લોકોએ ૂમો પાડવા ું ચા ુ રા ુ.ં તેઓએ માંગણી કર કે ઈ ુને
વધસ્તંભે જડાવીને માર નાખો. તેમની ૂમો એટલી મોટ થઈ કે 24 પલાતે
તેઓના માંગ્યા પ્રમાણે તેઓને આપવાનો નણર્ય કય . 25 લોકો બરબ્બાસને
ુક્ત કરાવવા ઈચ્છતા હતા. બરબ્બાસ હુલ્લડ શરુ કરાવવા બદલ તથા લોકોની

હત્યા માટે બંદ ખાનામાં હતો. પલાતે બરબ્બાસને છોડ ૂ ો. અને પલાતે
ઈ ુને માર નાખવા માટે લોકોને સોંપ્યો. લોકોને તો આ જ જોઈ ું હ ું.

ઈ ુ ું વધસ્તંભે ૃત્ ુ
(માથ્થી 27:32-44; માક 15:21-32; યોહાન 19:17-19)
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26 ઈ ુને માર નાખવા સૈ નકો દૂર લઈ જતા હતા. તે જ સમયે સીમમાંથી
એક માણસ શહેરમાં આવતો હતો. તે ું નામ સમોન હ ું. સમોન, કુરેની
શહેરનો હતો. સૈ નકોએ સમોનને ઈ ુનો વધસ્તંભ તેની ખાંધે ચઢાવીને ઈ ુની
પાછળ ચાલવા ફરજ પાડ .

27 ઘણા બધા લોકો ઈ ુની પાછળ ચાલ્યા. તેમાંની ઘણી ીઓ હતી.
28 પર ુ ઈ ુએ તેમના તરફ ફર ને ક ું કે, “યરૂશાલેમની ીઓ, મારા માટે
રડશો ન હ. તમાર જાત માટે અને તમારા બાળકો માટે રડો! 29 સમય એવો
આવે છે કે ારે લોકો કહેશે કે, ‘એ ીઓને ધન્ય છે જઓેને બાળકો થઈ
શકતા નથી. તે ીઓને ધન્ય છે કે જઓેએ બાળકોને જન્મ આપ્યો નથી.
અને જઓેએ બાળકોને ધવડા ું નથી.’ 30 પછ લોકો પહાડોને કહેશે કે,
‘અમારા પર પડો!’ લોકો ટેકર ઓને કહેશે કે, ‘અમને ઢાંક નાખો!’ 31 જો
હમણા ારે જીવન સારંૂ છે ત્યારે લોકો આ ર તે વતર્શે. પણ ારે ખરાબ
સમય આવશે ત્યાંરે ું થશે? કેમ કે જો તેઓ લીલા ઝાડને આમ કરે છે તો
ૂકાને ું ન હ કરશે?”
32 ત્યાં બીજા બે ુનેગારો પણ હતા તેઓને માર નાખવા માટે તેઓ ઈ ુની

સાથે દોર જતા હતા. 33 ઈ ુ અને તે બે ુનેગારોને “ખોપર ” નામની જગ્યાએ
લઈ ગયા. ત્યાં સૈ નકોએ ઈ ુને ખીલા ઠોક ને વધસ્તંભે જડ્યો. તેઓએ એક
ુનેગારને ઈ ુની જમણી બાજુએ વધસ્તંભે જડ્યો. તેઓએ બીજા ુનેગારને

ઈ ુની ડાબી બાજુએ વધસ્તંભે જડ્યો.
34 ઈ ુએ ક ું કે, “હે બાપ, આ લોકોને માફ કર. જઓે માર હત્યા કર

ર ા છે. તેઓ ું કર ર ા છે તે તેઓ જાણતા નથી.”
સૈ નકોએ પાસા ફેંક ને જુગાર રમ્યો અને ન ક ુર્ કે ઈ ુના ૂગડાં કોણ

લેશ.ે 35 લોકો ત્યાં ઊભા રહ ને ઈ ુને જોતા હતા. યહૂ દ અ ધકાર ઓ ઈ ુની
મશ્કર કરતાં હતા. તેઓએ ક ું કે, “જો તે દેવનો એક પસંદ કરાયેલ ખ્રસ્ત
હોય તો તેને તેનો બચાવ તેની જાતે કરવા દો. તેણે બીજા લોકોને બચા ા
છે. ું તેણે નથી બચા ા?”

36 સૈ નકોએ પણ ઈ ુની ઠઠ્ઠા મશ્કર કર . તેઓ ઈ ુ પાસે આ ા અને
તેને થોડો સરકો આપ્યો. 37 સૈ નકોએ ક ું કે, “જો ું યહૂ દઓનો રાજા હોય
તો ું તાર જાતને બચાવ!” 38 (વધસ્તંભની ટોચ પર આ શ ો લખેલા હતા:
“આ યહૂ દઓનો રાજા છે.” )

39 ુનેગારોમાંનો એક જનેે ત્યા ફાંસીએ લટકા ો હતો તેણે ઈ ુ ું અપમાન
કર ને ૂમો પાડવા ું શરુ ક ુર્, “ ું ું ખ્રસ્ત નથી? તો તાર જાતને બચાવ!
અને અમને પણ બચાવ!”

40 પર ુ બીજા ુનેગારે તેને અટકા ો. તેણે ક ું કે, “તારે દેવથી ડર ું
જોઈએ! આપણે બધાજલ્દ થી મર જઇ ુ!ં 41 તારા અને મારા માટે ૃત્ ુ
ન્યાયી ર તે આવી ર ું છે કારણ કે આપણને જે કઈ મ ું છે તે આપણા
કુકમ માટે યોગ્ય છે. આ માણસે તો ક ું જ ખોટુ ક ુર્ નથી.” 42 પછ આ
ુનેગારે ઈ ુને ક ું કે, “ઈ ુ, ારે ું રાજા તર કે શાસન શરુ કરે ત્યારે મને

સંભારજ!ે”
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43 પછ ઈ ુએ તેને ક ું કે, “ધ્યાનથી સાંભળ, હુ જે કહુ છુ તે સા ું છે.
આજે ું માર સાથે પારાદૈસમાં* હોઇશ!”

ઈ ુ ૃત્ ુ પામે છે
(માથ્થી 27:45-56; માક 15:33-41; યોહાન 19:28-30)

44 તે લગભગ બપોર હતી, પર ુ સમગ્ર વસ્તારમાં બપોરના ત્રણ વાગ્યા ુધી
અંધકાર છવાયો હતો. 45 ત્યાં ૂરજ ન હતો. મં દરમાંનો પડદો બે ભાગમાં
ફાટ ગયો. 46 ઈ ુએ જોરથી ઊચા અવાજે પોકાર કય કે, “ઓ બાપ, હુ
મારો આત્મા તારા હાથમાં સોં ું છુ.” ઈ ુએ એમ ક ું, પછ તે ૃત્ ુ પામ્યો.

47 લશ્કરના અ ધકાર એ ત્યાં જે કઈ થ ું તે જો ુ.ં તેણે દેવની સ્ ુ ત કર ને
ક ું કે, “હુ જાણું છુ આ માણસ ખરેખર ન્યાયી હતો!”

48 ઘણા લોકો આ જોવા માટે શહેરની બહાર આ ા. ારે લોકોએ
તે જો ુ,ં તેઓ 49 ઈ ુના નજીકના મત્રો ત્યાં હતા. ત્યાં કેટલીએક ીઓ
ગાલીલમાંથી ઈ ુની પાછળ આવી હતા તે પણ ત્યાં હતી. તેઓ વધસ્તંભથી
ઘણે દૂર ઊભા રહ ને આ જોતી હતી.

અ રમથાઇનો ૂસફ
(માથ્થી 27:57-61; માક 15:42-47; યોહાન 19:38-42)

50-51 યહૂ દઓના શહેર અ રમથાઇનો એક માણસ ત્યાં હતો. તે ું નામ ૂસફ
હ ું. તે એક સારો, અને ધ મક માણસ હતો. તે દેવના રા ની આવવાની રાહ
જોતો હતો. તે યહૂ દઓની ન્યાયસભાનો સભ્ય હતો. ારે બીજા યહૂ દઓના
આગેવાનોએ ઈ ુને માર નાખવાનો નણર્ય કયાર્ ત્યારે તે સંમત થયો નહોતો.
52 ૂસફે પલાત પાસે જઇને ઈ ુનો દેહ માંગ્યો. પલાતે ૂસફને શબ લેવાની
હા પાડ . 53 તેથી ૂસફે વધસ્તંભ પરથી દેહ નીચે લાવીને ૂગડાંમાં વીંટા ું.
પછ તેણે ઈ ુ ું દેહ ખડકમાં ખોદેલી કબરમાં ૂ ુ.ં આ અગાઉ આ કબર કદ
ઉપયોગમાં લેવાઇ ન હતી. 54 તે દવસ સ દ્ધકરણનો હતો. ારે ૂયાર્સ્ત
થયો ત્યારે, વશ્રામવાર શરૂ થયો હતો.

55 જે ીઓ ગાલીલથી ઈ ુની સાથે આવી હતી તે ૂસફ પાસે ગઇ.
તેઓએ કબર જોઈ. તેઓએ ાં ઈ ુનો દેહ ૂકવામાં આ ો હતો તે પણ
જો ુ.ં 56 પછ તે ીઓ ઈ ુના દેહ પર મસાલા તથા ુગં ધત દ્ધ ો ૂકવા
માટેની તૈયાર કરવા પાછ આવી.

વશ્રામવારે તેઓએ વશ્રામ લીધો. ૂસાના નયમ પ્રમાણે બધાજ લોકોએ
આ ક ુર્.

24
ઈ ુના ુનરુત્થાનના સમાચાર
(માથ્થી 28:1-10; માક 16:1-8; યોહાન 20:1-10)

1 વહેલી સવારે, અઠવા ડયાના પહેલા દવસ,ે ીઓ કબર પાસે ાં ઈ ુનો
દેહ ૂ ો હતો ત્યાં આવી. તેઓ તેને માટે બનાવેલા ુગંધી દ્ધ ો લાવી
હતી. 2 એક ભારે પથ્થર કબરના દ્ધારને બંધ કરવા ૂકવામાં આ ો હતો.

* 23:43: પારાદૈસ સારા માણસો મરણ પામ્યા પછ જાય છે તે જગ્યા.
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પણ ીઓએ જે ું કે પથ્થર ગબડાવી દેવામાં આ ો હતો. 3 તેઓ અંદર
ગઇ, પણ તેઓએ પ્ર ુ ઈ ુનો દેહ જોયો ન હ. 4 ીઓ આ સમજી શક
ન હ ારે તેઓ આ વષે અચરજ પામતાં હતાં ત્યારે ચળકતાં ૂગડામાં બે
માણસો (દૂતો) તેઓની બાજુમાં આવીને ઊભા. 5 તે ીઓ ઘણી ગભરાઇ
ગઇ; તેઓએ તેમના મસ્તક નીચાં નમા ા. તે બે માણસોએ ીઓને ક ું કે,
“જે જીવંત ક્ત છે તેને તમે અહ શા માટે શોધો છો? આ જગ્યા તો મરેલા
લોકો માટે છે. 6 ઈ ુ અહ નથી. તે ૃત્ ુમાંથી ઊઠ્યો છે! તમને યાદ છે

ારે તે ગાલીલમાં હતો ત્યારે ું ક ું હ ું? 7 ઈ ુએ ક ું હ ું કે માણસનો
દ કરો દુ માણસોને સોંપાય, વધસ્તંભ પર જડાય અને માર નંખાય તથા ત્રીજા
દવસે પાછો ઊઠે એ અવશ્ય ું છે.” 8 પછ ીઓને ઈ ુએ જે ક ું હ ું તે
યાદ આ ું.

9 ીઓ કબર આગળથી પાછ આવી અને અ ગયાર શષ્યો તથા બીજા
શષ્યો પાસે ગઇ. ીઓએ કબરમાં જે કઈ શ ું હ ું તે બ ું તેઓને ક ું.
10 આ ીઓમાં મગ્દલાની મ રયમ, યોહા ા યાકૂબની મા મ રયમ તથા કેટલીએક
બીજી ીઓ હતી. આ ીઓએ પ્રે રતોને જે કઈ બન્ ું હ ું તે બ ું ક ું.
11 પર ુ ીઓએ જે ક ું તે પ્રે રતોએ માન્ ું ન હ. એ વાતો ૂખાર્ઇ ભરેલી
લાગી. 12 પણ પતર ઊભો થયો. જો આ સા ું હોય તો તે જોવા માટે કબરે
એકલો દોડ્યો. તેણે અંદર જો ુ.ં પણ તેણે ઈ ુને જમેાં વીંટા ો હતો તે
ૂગડાં જ માત્ર જોયા.ં ત્યાં ફક્ત ૂગડાં જ પડલેા હતા.ં ઈ ુ નહતો. પતરે

જે થ ું હ ું તે સંબધી આ યર્ પામીને એકાંત માટે દૂર ચાલ્યો ગયો.

ઈ ુ એમ્મોસના માગ
(માક 16:12-13)

13 તે જ દવસે શષ્યોમાંથી બે એમ્મોસ નામના શહેરમાં જતા હતા. તે
યરૂશાલેમથી લગભગ સાત માઇલ દૂર હ ું. 14 તેઓ બધા સાથે જે કઈ બનાવો
બન્યા હતા તે અંગે વાતો કરતા હતા. 15 ારે તેઓ આ બાબતમાં ભેગા
થઈ વાતો કરતા હતા અને ચચાર્ કરતા હતા ત્યારે ઈ ુ પોતે તેઓની નજીક
આવીને તેઓની સાથે ચાલ્યો. 16 (પણ પેલા બે માણસોને ઈ ુને ઓળખવાની
દ નહોતી.) 17 પછ ઈ ુએ ક ું કે, “તમે ચાલતાં ચાલતાં એકબીજાની સાથે
શાની ચચાર્ કરો છો?”
તે બે માણસો ઊભા ર ા. તેઓના ચહેરા ઘણા ઉદાસ દેખાતા હતા.

18 ક લયોપાસ નામના એકે ઉ ર આપ્યો કે, “યરૂશાલેમમાં ફક્ત ું જ એકલો
એવો માણસ હશે જે છેલ્લા થોડા દવસો પહેલાં ત્યાં ું થ ું છે તે ું જાણતો
નથી.”

19 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “કયા બનાવો?”
પેલા માણસોએ તેને ક ું કે, “તે ઈ ુ વષે જે નાસરેથનો છે. દેવ અને બધા

લોકો માટે તે એક મહાન પ્રબોધક હતો. તેણે ક ા પ્રમાણે પરાક્રમમાં મહાન
ચમત્કારો કયાર્. 20 પણ અમારા અ ધકાર ઓ અને ુ યાજકોએ મરણદડ માટે
તેને દૂર મોકલી દ ધો. તેઓએ ઈ ુને વધસ્તંભે ખીલાઓ વડે જડ્યો. 21 અમને
આશા હતી કે તે એક ઈ ાએલનો ઉદ્ધાર કરનાર થશ.ે પણ પછ આ બ ું
બન્ ુ.ં અને હવે બીજુ કઈક.
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“આ બનાવો બન્યાને આજે ત્રીજો દવસ છે. 22 પણ આજે અમારામાંની
કેટલીએક ીઓએ અમને આ યર્જનક વાત કર . આ વહેલી સવારે ીઓ
કબર પાસે ગઇ ાં ઈ ુના દેહને ૂકવામાં આ ો હતો. 23 પણ તેઓએ ત્યાં
તે ું શર ર દ ઠુ ન હ. તેઓએ આવીને અમને ક ું કે તેઓએ બે દૂતના પણ
દશર્ન કયાર્. દૂતોએ ક ું કે, ‘ઈ ુ જીવંત છે!’ 24 તેથી અમારા કેટલાએક જૂથ
પણ કબર પાસે ગયા. ત્યાં ીઓએ ક ું તે ું જ હ ું-કબર ખાલી હતી. અમે
જો ુ,ં પણ અમે ઈ ુને જોયો ન હ.”

25 પછ ઈ ુએ તે બે માણસોને ક ું કે, “તમે ૂખર્ છો, અને ધીમા છો
જે બધી વસ્ ુઓ તમને પ્રબોધકોએ કહ છે તે સમજવા માટે વ ાસ હોવો
જોઈએ. 26 પ્રબોધકોએ ક ું હ ું કે ખ્રસ્તે તેના મ હમામાં પ્રવેશતા પહેલા આ
બ ું સહે ું પડશ.ે” 27 પછ ઈ ુએ બ ું સમજાવવાની શરુઆત કર . જે તેના
સંબંધી ધમર્લેખોમાં લખાયે ું હ ું. ઈ ુએ ૂસાના ુસ્તકોથી શરુઆત કર અને
પછ પ્રબોધકોએ તેના વષે ું ક ું હ ું તેની વાત કર .

28 તેઓ એમ્મોસના શહેરની નજીક આ ા અને ઈ ુએ ત્યાં રોકાઇ જવાની
કોઈ યોજના ના હોય તેમ આગળ જવા ું ચા ું રા ુ.ં 29 પણ તેઓ તેને રાકવા
ઈચ્છતા હતા. તેઓએ તેને આગ્રહ કય , “અમાર સાથે રહે.” મોડુ થ ું છે
લગભગ રાત્રી થઈ ગઇ છે. તેથી તે તેઓની સાથે રહેવા અંદર ગયો.

30 ઈ ુ તેઓની સાથે નીચે જમવા બેઠો અને થોડ રોટલી લીધી અને તેણે
ભોજન માટે સ્ ુ ત કર અને તેના ભાગ પાડ્યા. પછ તે તેઓને આપ્યા. 31 તે
વખત,ે તેઓને ઈ ુને ઓળખવાની દ મળ . પણ ારે તેઓએ જો ું કે તે
કોણ હતો ત્યારે તે અદ્ધશ્ય થઈ ગયો. 32 બંને માણસોએ એકબીજાને ક ું કે,
“ ારે ઈ ુ રસ્તા પર આપણી સાથે વાત કરતો હતો ત્યારે આપણા હ્રદયમાં
આગ સળગતી હતી. ારે તે ધમર્લેખોના અથર્ સમજાવતો તે ઉત્સાહદાયક
હ ું.”

33 પછ તે બંને માણસો ઊભા થયા અને યરૂશાલેમ પાછા ફયાર્. યરૂશાલેમમાં
તેઓએ ઈ ુના શષ્યોને ભેગા થયેલા જોયા. અ ગયાર પ્રે રતો અને પેલા લોકો
જે તેઓની સાથે હતા. 34 તેઓએ ક ું કે, “પ્ર ,ુ ખરેખર ૃત્ ુમાંથી ઊઠ્યો
છે! તેણે પોતે સમોનને દશર્ન આપ્યા છે.”

35 પછ તે બે માણસોએ રસ્તા પર જે કઈ બન્ ું હ ું તે બ ું ક ું. ારે
ઈ ુએ રોટલીના ટુકડા કયાર્ ત્યારે તેઓએ ઈ ુને કેવી ર તે ઓળ ો તે વષે
પણ વાત કર .

શષ્યોને ઈ ુના દશર્ન
(માથ્થી 28:16-20; માક 16:14-18; યોહાન 20:19-23; પ્રે રતોનાં કૃત્યો

1:6-8)
36 ારે તે બે માણસો આ વાત કહેતા હતા, ઈ ુ પોતે શષ્યોના સ ૂહમાં

ઊભો ર ો. ઈ ુએ ક ું કે, “તમને શાં ત થાઓ.”
37 શષ્યો આ યર્ પામ્યા. તેઓ ગભરાઇ ગયા. તેઓએ વચા ુ કે તેઓ
ૂત જોઈ ર ા હતા. 38 પણ ઈ ુએ ક ું કે, “તમે કેમ ગભરાઓ છો? તમે

જે જુઓ છો તેમાં શંકા શા માટે કરો છો? 39 મારા હાથો અને પગો તરફ
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જુઓ. તે ખરેખર હુ જ છુ! મને સ્પશર્ કરો. તમે જોઈ શકશો કે માર પાસે
જીવંત શર ર છે; ૂતને આના જે ું શર ર હો ું નથી.”

40 ઈ ુએ તેઓને આમ ક ા પછ તેણે તેઓને તેના હાથોના અને પગોના
ઘા બતા ાં. 41 શષ્યો આનંદથી આ યર્માં પડ ગયા હતા. ઈ ુ જીવતો હતો
તે જોઈને તેઓ ૂબ ૂબ પ્રસ થયા. હજુ તેઓએ જે જો ું તે માનવા તેઓ
તૈયાર નહોતા. ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “અહ તમાર પાસે કઈ ખાવા ું છે?”
42 તેઓએ તેને એક રાંધેલી માછલીનો ટુકડો આપ્યો. 43 ારે શષ્યો જોતા
હતા ત્યારે ઈ ુએ માછલી લીધી અને તે ખાધી.

44 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “યાદ કરો ારે હુ તમાર સાથે હતો ત્યારે મેં
એ વાતો તમને કહ હતી કે ૂસાના નયમશા માં તથા પ્રબોધકોનાં ુસ્તકોમાં
તથા ગીતશા માં મારા સંબંધી જે લખે ું છે તે બ ું થ ું જોઈએ.”

45 ઈ ુએ ધમર્લેખો શષ્યોને સમજા ા. ઈ ુએ તેના વષે લખેલી વાતો
સમજાવવામાં તેમને મદદ કર . 46 પછ ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “તે લખે ું
છે કે ખ્રસ્તને માર નાખવામાં આવશે અને ત્રીજા દવસે તે ૃત્ ુમાંથી ઊઠશ.ે
47-48 તમે આ બ ું થતા જો ુ-ંતમે સાક્ષી છો. તમારે લોકોને જઇને કહે ું
જોઈએ કે તેઓના પાપો માફ થઈ શકશે. તેઓને કહો કે તેઓએ પસ્તાવો
કરવો જોઈએ અને તેઓનાં પાપો માટે દલગીર થ ું જોઈએ. જો તેઓ આમ
કરશે, તો દેવ તેઓને માફ કરશે. તમારે યરૂશાલેમથી શરુઆત કરવી જોઈએ
અને મારા નામે આ બાબતનો ઉપદેશ આપવો જોઈએ. આ ુવાતાર્ દુ નયાના
બધા લોકોને કહેવી જોઈએ. 49 ધ્યાનથી સાંભળો! મારા બાપે તમને જે વચન
આપેલ છે તે હુ તમને મોકલીશ. પણ ાં ુધી તમે આકાશથી પરાક્રમે વે ત
થાઓ ત્યાં ુધી તમારે યરૂશાલેમમાં રહે ું જોઈએ.”

ઈ ુ ું સ્વગાર્રોહણ
(માક 16:19-20; પ્રે રતોનાં કૃત્યો 1:9-11)

50 ઈ ુ તેના શષ્યોને યરૂશાલેમની બહાર લગભગ બેથ નયા લઈ ગયો. ઈ ુએ
તેના હાથ ઊંચા કયાર્ અને તેના શષ્યોને આશીવાર્દ આપ્યા. 51 ારે ઈ ુ
તેઓને આશીવાર્દ આપતો હતો ત્યારે તેઓથી તે છૂટો પડ્યો અને આકાશમાં
લઈ જવામાં આ ો. 52 શષ્યોએ તે ું ભજન ક ુર્. તેઓ યરૂશાલેમમાં પાછા
ફયાર્. તેઓ ૂબ ૂણર્ આનં દત હતા. 53 તેઓ બધો જ સમય દેવની સ્ ુ ત
કરતાં, મં દરમાં ર ા.
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યોહાનની
લખેલી ુવાતાર્

ખ્રસ્ત જગતમાં આવે છે
1 જગતનો આરભ થયા પહેલાંથી, તે શ ત્યાં હતો. તે શ દેવની સાથે

હતો. તે શ દેવ હતો. 2 તે શરુઆતમાં ત્યાં દેવની સાથે હતો. 3 તેના થી
જ બધી વસ્ ુઓ ઉત્પ થઈ. તેના વના ક ું જ ઉત્પ થ ું નથી. 4 તેનામાં
જીવન હ ું. તે જીવન લોકો માટે પ્રકાશ હતો. 5 તે અજવા ું અંધકારમાં પ્રકાશે
છે. અંધકારે પ્રકાશને જાણ્યો નથી.

6 ત્યાં એક યોહાન નામનો માણસ આ ો, તેને દેવે મોકલ્યો હતો. 7 યોહાન
લોકોને પ્રકાશ વષે કહેવા આ ો. યોહાન દ્વારા લોકો પ્રકાશ વષે સાંભળ
અને માની શકે. 8 યોહાન પોતે પ્રકાશ નહોતો. પણ યોહાન લોકોને પ્રકાશ વષે
કહેવા આ ો. 9 સાચો પ્રકાશ જગતમાં આવતો હતો. આજ ખરો પ્રકાશ છે
જે બધા લોકોને પ્રકાશ આપે છે.

10 તે શ જગતમાં હતો જ. તેના દ્વારા જ જગત ું નમાર્ણ થ ું છે. પણ
જગતે તેને ઓળ ો ન હ. 11 જે જગતમાં આ ો તે તે ું પોતા ું જ હ ું.
પણ તેના પોતાના લોકોએ જ તેનો સ્વીકાર કય ન હ. 12 કેટલાક લોકોએ તેનો
સ્વીકાર કય . તેઓએ તેનામાં વ ાસ કય . જે લોકોએ તેનામાં વ ાસ કય
હતો તેઓને તેણે કઈક આપ્ ુ.ં તેણે તેઓને દેવનાં બાળકો થવાનો અ ધકાર
આપ્યો. 13 જવેી ર તે નાનાં બાળકો જન્મ છે તેવી ર તે આ બાળકો જન્મ્યા ન
હતા. તેઓ માતા પતાની ઈચ્છાથી કે યોજનાથી જન્મ્યા ન હતા. આ બાળકો
દેવથી જન્મ્યા હતા.

14 તે શ એક મ ુષ્ય થયો અને આપણામાં વસ્યો. આપણે તેનો મ હમા
જોયો. જે ફક્ત પતાના દ કરાનો જ મ હમા છે. તે શ કૃપા તથા સત્યતાથી
ભર ૂર હતો. 15 યોહાને લોકોને તેના વષે ક ું, યોહાને ક ું, “હુ જનેા વષે
કહેતો હતો તે એ જ છે. મેં ક ું, ‘જે માર પાછળ આવે છે તે મારા કરતાં
પણ મોટો છે. તે માર પહેલાનો હતો.’ ”

16 તે શ ( ખ્રસ્ત) કૃપા અને સત્યથી ભર ૂર હતો, તેની પાસેથી આપણે
બધા વધારે ને વધારે કૃપા પામ્યા. 17 ૂસા મારફતે નયમશા આપવામાં
આ ુ.ં પર ુ કૃપા અને સત્યતા ઈ ુ ખ્રસ્ત મારફતે આ ાં. 18 કોઈ પણ
માણસે આજપયત દેવને જોયો નથી, પર ુ એકાક જ નત દ કરો (ઈ )ુ જ દેવ
છે. તે પતા (દેવની) ની ઘણી નજીક છે. દેવ કોના જવેો છે, તે દ કરાએ
આપણને બતા ું છે.

યોહાન ું લોકોને ઈ ુ વષે કહે ું
(માથ્થી 3:1-12; માક 1:1-8; ૂક 3:1-9, 15-17)

19 યરૂશાલેમના યહૂ દઓએ કેટલાક યાજકોને તથા લેવીઓને યોહાન પાસે
મોકલ્યા. યહૂ દઓએ તેઓને યોહાનને ૂછવા માટે મોકલ્યા, “ ું કોણ છે?”
20 યોહાન સ્પ બોલ્યો. યોહાને ઉ ર આપવાની ના પાડ ન હ, યોહાને
સ્પ તા ૂવર્ક ક ું, “હુ ખ્રસ્ત નથી.” યોહાને લોકોને આ વાત કહ .

21 યહૂ દઓએ યોહાનને ૂછ ું, “તો પછ ું કોણ છે? ું એ લયા છે?”
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યોહાને ઉ ર આપ્યો, “ના હુ એ લયા નથી.”
યહૂ દઓએ ૂછ ું, “ ુ પ્રબોધક છે?”
યોહાને ઉ ર આપ્યો, “ના હુ પ્રબોધક નથી.”
22 પછ તે યહૂ દઓએ ક ું, “ ું કોણ છે? અમને તારા વષે કહે. જથેી

અમને જણેે મોકલ્યા છે તેને અમે ઉ ર આપી શક એ, ું તારા માટે ું કહે
છે?”

23 યોહાને તેઓને યશાયા પ્રબોધકના શ ો ક ા,

“હુ રાનમાં ૂમો પાડતી ક્તની વાણી છુ;
‘પ્ર ુ માટે સીધો રસ્તો તૈયાર કરો.’ ” યશાય 40:3

24 આ યહૂ દઓને ફરોશીઓમાંથી મોકલવામાં આ ા હતા. 25 આ માણસોએ
યોહાનને ક ું, “ ું કહે છે કે ું ખ્રસ્ત નથી. ું કહે છે ું એ લયા કે પ્રબોધક
પણ નથી. પછ ું શા માટે લોકોને બા પ્તસ્મા આપે છે?”

26 યોહાને ઉ ર આપ્યો, “હુ લોકો ું પાણીથી બા પ્તસ્મા કરુ છુ. પણ અહ
તમાર સાથે એક ક્ત છે જનેે તમે જાણતા નથી. 27 તે ક્ત જે માર
પાછળ આવે છે, હુ તેના જોડાની દોર છોડવા જટેલો પણ યોગ્ય નથી.”

28 યદન નદ ને પેલે પાર આ બધી વસ્ ુઓ બેથ નયામાં બની. આ જગ્યાએ
યોહાન લોકો ું બા પ્તસ્મા કરતો હતો.

ઈ ુ દેવ ું હલવાન
29 બીજે દવસે યોહાને ઈ ુને તેના તરફ આવતો જોયો. યોહાને ક ું, “જુઓ

દેવ ું હલવાન, જે જગતના પાપોને દૂર કરે છે! 30 આ તે જ છે જનેા વષે
મેં ક ું હ ું, ‘એક મ ુષ્ય માર પાછળ આવશ.ે પણ તે મારા કરતાં મોટો છે,
કારણ કે તે મારા પહેલાથી જીવે છે. તે સદાકાળ જીવંત છે.’ 31 જો કે મને
ખબર ન હતી કે તે કોણ હતો. પણ હુ લોકોને પાણીથી બા પ્તસ્મા આપવા
આ ો છુ કે જથેી ઈસ્રાએલ (યહૂ દઓ) જાણી શકે કે ઈ ુ તે જ ખ્રસ્ત છે.”

32-34 પછ યોહાને ક ું, “હુ પણ જાણતો નહોતો કે ખ્રસ્ત કોણ હતો.
પર ુ દેવે મને લોકો ું પાણીથી બા પ્તસ્મા કરવા મોકલ્યો અને દેવે મને ક ું,
‘ ું જે માણસ પર આત્માને નીચે ઉતરતો અને રહેતો જોશ,ે તે માણસ પ વત્ર
આત્માથી બા પ્તસ્મા કરશે.’ યોહાને ક ું, મેં આમ થતાં જો ું છે. મેં આત્માને
આકાશમાંથી નીચે આવતો જોયો. આત્મા ક ૂતર જવેો દેખાયો અને તેના (ઈ )ુ
પર તે બેઠો. તેથી હુ લોકોને કહુ છુ, ‘તે આ છે. તે (ઈ ુ) દેવનો દ કરો છે.’ ”

ઈ ુનો પ્રથમ શષ્ય
35 ફર થી બીજે દવસે યોહાન ત્યાં હતો. યોહાનના બે શષ્યો તેની સાથે

હતા. 36 યોહાને ઈ ુને બાજુમાંથી પસાર થતાં જોયો. યોહાને ક ું, “જુઓ,
દેવ ું હલવાન!”

37 તે બે શષ્યોએ યોહાનને આમ કહેતા સાંભ ો, તેથી તેઓ ઈ ુને અ ુસયાર્.
38 ઈ ુ પાછો ફય અને તે બે માણસોને તેની પાછળ આવતા જોયા. ઈ ુએ
ૂછ ું, “તમારે ું જોઈએ છે?”
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તે બે માણસોએ ૂછ ું, “રાબ્બી, ું ાં રહે છે?” (“રબ્બી” નો અથર્
“ શક્ષક”)

39 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “માર સાથે આવો અને જુઓ.” તેથી તે બે માણસો
ઈ ુ સાથે ગયા. તેઓએ ઈ ુ ાં રહેતો હતો તે જગ્યા જોઈ. તેઓ ત્યાં
ઈ ુ સાથે તે દવસે ર ા. તે લગભગ બપોરના ચારનો સમય હતો.

40 તે બે માણસો યોહાન પાસેથી ઈ ુ વષે સાંભ ા પછ તેઓ ઈ ુની
પાછળ ગયા. આ બે માણસોમાંના એક ું નામ આં ન્દ્રયા હ ું. આં ન્દ્રયા સમોન
પતરનો* ભાઈ હતો. 41 આં ન્દ્રયાઓ સૌ પ્રથમ તેના ભાઈ સમોનને શોધ્યો.
આં ન્દ્રયાએ સમોનને ક ું, “અમે મસીહને શોધી કાઢયો છે.” (“મસીહ” નો
અથર્ “ ખ્રસ્ત” છે.)

42 પછ આં ન્દ્રયા સમોનને ઈ ુ પાસે લા ો, ઈ ુએ સમોન તરફ જો ું
અને ક ું, “ ું યોહાનનો દ કરો સમોન છે. ું કેફા કહેવાશે.” (“કેફા” નો અથર્
“પથ્થર” થાય છે.)

43 બીજે દવસે ઈ ુએ ગાલીલ જવા ું ન ક ુર્. ઈ ુ ફ લપને મ ો
અને તેને ક ું, “મને અ ુસર.” 44 ફ લપ બેથસૈદાનો એટલે આં ન્દ્રયા તથા
પતરના શહેરનો હતો. 45 ફ લપ નથા નયેલને મ ો અને ક ું, “યાદ કરો કે
નયમશા માં ૂસાએ ું ક ું છે. ૂસાએ જે માણસ આવવાનો હતો તેના
વષે લ ુ.ં પ્રબોધકોએ પણ તેના વષે લ ું અમે તેને મ ા છ એ. તે ું નામ
ઈ ુ છે, તે ૂસફનો દ કરો છે. તે નાસરેથમાંનો છે.”

46 પણ નથા નયેલે ફ લપને ક ું, “ ું નાસરેથમાંથી કઈક સારુ નીકળ શકે?”
ફ લપે ઉ ર આપ્યો, “આવો અને જુઓ.”
47 ઈ ુએ નથા નયેલને તેના તરફ આવતા જોયો. ઈ ુએ ક ું, “આ માણસ

જે માર પાસે આવે છે તે ખરેખર દેવના લોકોમાંનો એક છે તેનામાં કઈ દુ તા
નથી.”

48 નથા નયેલે ૂછ ું, “ ું મને કેવી ર તે ઓળખે છે?”
ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “ ારે ું અંજીરના ૃક્ષ નીચે હતો, ત્યારે મેં તને

જોયો. ફ લપે તને મારા વષે ક ું તે પહેલાં ું ત્યાં હતો.”
49 પછ નથા નયેલે ઈ ુને ક ું, “રાબ્બી, ું દેવનો દ કરો છે. ું ઈસ્રાએલનો

રાજા છે.”
50 ઈ ુએ નથા નયેલને ક ું, “મેં તને ક ું કે મેં તને અંજીરના ૃક્ષ નીચે

જોયો. તેથી તે મારામાં વ ાસ ૂ ો. પણ ું તેના કરતાં પણ વધારે મહાન
વાતો જોશે.” 51 ઈ ુએ વધારામાં ક ું, “હુ તને સત્ય કહુ છુ. તમે બધા
આકાશને ઊઘડે ું જોશો, તમે દેવના દૂતોને માણસના દ કરા ઊપર ચઢતા ઉતરતા
જોશો.”

2
કાના ગામમાં લ

1 બે દવસ પછ ગાલીલના કાના ગામમાં એક લ હ ુ, ઈ ુની મા ત્યાં
હતી. 2 ઈ ુ અને તેના શષ્યોને પણ લ માં નમંત્રણ આપ્ ુ હ ું. 3 લ માં

* 1:40: પતર ગ્રીક નામ “ પતર,” અરા મક નામ “કેફા,” અથાર્ત પથ્થર.
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ૂરતા પ્રમાણમાં દ્રાક્ષારસ ન હતો. બધોજ દ્રાક્ષારસ ૂરો થઈ ગયા પછ ઈ ુની
માએ તેને ક ું, “તેઓ પાસે હવે વધારે દ્રાક્ષારસ નથી.”

4 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “વહાલી બાઈ, મારે ું કર ું તે તારે મને કહે ું
જોઈએ ન હ. મારો સમય હજુ આ ો નથી.”

5 ઈ ુની માએ સેવકોને ક ું, “ઈ ુ તમને જે કરવા ું કહે તે કરો.”
6 તે જગ્યાએ છ મોટા પથ્થરનાં પાણીનાં કુડાં હતા.ં તે યહૂ દઓની ુદ્ધ

કરવાની ર ત પ્રમાણે આના જવેા પાણીનાં કુડાંનો ઉપયોગ કરતા. પ્રત્યેક પાણીનાં
કુડાંમાં લગભગ 20 થી 30 ગેલન પાણી સમા ું.

7 ઈ ુએ નોકરોને ક ું, “આ પાણીના કુડાંઓને પાણીથી ભરો.” તેથી નોકરોએ
કુડાંઓને છલોછલ ભયાર્.

8 પછ ઈ ુએ નોકરોને ક ું, “હવે થોડુ પાણી બહાર કાઢો. જમણના
કારભાર પાસે લઈ જાઓ.”
તેથી નોકરો કારભાર ની પાસે પાણી લા ા. 9 પછ લ ના જમણના

કારભાર એ તે ચા ો. પર ુ તે પાણી દ્રાક્ષારસ થઈ ગયો હતો. તે માણસને
ખબર નહોતી કે દ્રાક્ષારસ ાંથી આ ો. પર ુ જે નોકરો પાણી લા ા
તેઓએ જાણ્ ું કે તે ાંથી આ ો. લ ના કારભાર એ વરરાજાને બોલા ો.
10 તેણે વરરાજાને ક ું, “લોકો હમેશા ઉ મ દ્રાક્ષારસ પ્રથમ ૂકે છે ત્યાર બાદ
મહેમાનોના સાર પેઠે પીધા પછ સસ્તો દ્રાક્ષારસ આપે છે. પણ તમે તો અત્યાર
ુધી ઉ મ દ્રાક્ષારસ સાચવી રા ો છે.”
11 ઈ ુએ કરેલો આ પ્રથમ ચમત્કાર હતો. ઈ ુએ આ ચમત્કાર ગાલીલના

કાના ગામમાં કય . તેથી ઈ ુએ તેનો મ હમા દેખાડયો. અને તેના શષ્યોએ
તેનામાં વ ાસ ૂ ો.

12 પછ ઈ ુ કફર-નહૂમના નગરમાં ગયો. ઈ ુની મા, ભાઈઓ અને તેના
શષ્યો તેની સાથે ગયા. તેઓ બધા કફર-નહૂમમાં થોડા દવસ ર ા.

મં દરમાં ઈ ુ
(માથ્થી 21:12-13; માક 11:15-17; ૂક 19:45-46)

13 તે લગભગ યહૂ દઓના પાસ્ખાપવર્નો સમય હતો, તેથી ઈ ુ યરૂશાલેમમાં
ગયો. 14 ઈ ુ યરૂશાલેમના મં દરમાં ગયો. ઈ ુએ મં દરમાં ઢોર, ઘેટાં અને
ક ૂતરો વેચનારાઓને જોયા. તેણે તેઓના મેજ પર નાણાવટ ઓને બેઠેલા જોયા.
15 ઈ ુએ કેટલાક દોરડાંના ટુકડાઓ વડે કોરડો બના ો. પછ ઈ ુએ આ
બધા માણસોને, ઘેટાંઓને, અને ઢોરોને મં દર છોડ જવા દબાણ ક ુર્. ઈ ુએ
બાજઠો ઊધાં પાડ્યા અને લોકોનાં વ નમયનાં નાણાં વેર ના ાં. 16 પછ
ઈ ુએ માણસોને જઓે ક ૂતરો વેચતાં હતા તેઓને ક ું, “આ વસ્ ુઓ અહ થી
બહાર લઈ જાઓ. મારા પતાના ઘરને ખર દવા અને વેચવા માંટે ું ઘર ન કરો.”

17 આ બન્ ું ત્યારે ઈ ુના શષ્યોએ શા લેખમાં લખાયેલા લખાણ ું સ્મરણ
ક ુર્:

“તારા ઘરની માર આ ા મારો નાશ કરે છે.” ગીતશા 69:9
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18 યહૂ દઓએ ઈ ુને ક ું, “તને આ બ ું કરવાનો અ ધકાર છે તે સા બત
કરવા માટે અમને અદ ૂત ચમત્કારોની એંધાણી બતાવ.”

19 ઈ ુએ ક ું, “આ મં દરનો નાશ કરો અને હુ ફર થી ત્રણ દવસમાં ઊ ું
કર શ.”

20 યહૂ દઓએ ઉ ર આપ્યો, “લોકોએ આ મં દર બાંધવા 46 વષર્ કામ ક ુર્.
ું ું ખરેખર માને છે કે ું ત્રણ દવસમાં ફર થી તે બાંધી શક શ?”
21 ઈ ુ મં દરનો અથર્ તે ું પોતા ું શર ર કરતો હતો. 22 ઈ ુના ૃત્ ુમાંથી

ઊઠ્યા પછ તેના શષ્યોને સ્મરણ થ ું કે ઈ ુએ આ ક ું હ ું. તેથી તેના
શષ્યોએ તેના વષેના લેખમાં વ ાસ કય . અને તેઓએ ઈ ુ જે બોલ્યો હતો
તે વચનમાં પણ વ ાસ કય .

23 પાસ્ખાપવર્ માટે ઈ ુ યરૂશાલેમમાં હતો. ઘણા લોકો ઈ ુમાં વ ાસ
રાખતા, કારણ કે તેઓએ તેણે કરેલા ચમત્કારો જોયા.ં 24 પણ ઈ ુએ તેમનો
વ ાસ કય ન હ. શા માટે? કારણ કે તેઓ બધા લોકો જે વચારતા હતા તે
ઈ ુ જાણતો હતો. 25 ઈ ુને માણસ વષે લોકો કહે તેવી કોઈ જરૂર ન હતી.
માણસના મનમાં ું છે તે ઈ ુ જાણ્ .ુ

3
ઈ ુ અને નકોદેમસ

1 ત્યાં નકોદેમસ નામનો માણસ હતો નકોદેમસ ફરોશીઓમાંનો એક હતો.
તે એક અગત્યનો યહૂ દ અ ધકાર હતો. 2 એક રાત્રે નકોદેમસ ઈ ુ પાસે
આ ો. નકોદેમસે ક ું, “રાબ્બી, અમે જાણીએ છ એ કે ું દેવનો મોકલેલો
ઉપદેશક છે. ું જે ચમત્કારો કરે છે તે દેવની મદદ વગર બીજુ કોઈ કર શકે
ન હ.”

3 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હુ તને સત્ય કહુ છુ. માણસે નવો જન્મ પામવો
જોઈએ. જો તે ક્ત નવો જન્મ પામ્યો ન હોય તો પછ તે ક્ત દેવના
રા માં જઈ શકતો નથી.”

4 નકોદેમસે ક ું, “પણ જો માણસ ખરેખર ૃદ્ધ હોય તો તે કેવી ર તે ફર થી
જન્મી શકે? ક્ત માના ઉદરમાં ફર થી કેવી ર તે પ્રેવશી શકે! તેથી માણસ
બીજી વખત જન્મ ધારણ કર શકે ન હ!”

5 પણ ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હુ તને સત્ય કહુ છુ. તે ક્ત પાણીથી અને
આત્માથી જન્મેલો હોવો જોઈએ. જો ક્ત પાણી અને આત્માથી જન્મ્યો
ન હોય તો પછ તે દેવના રા માં પ્રવેશી શકતો નથી. 6 ક્તનો દેહ તેના
માતા પતાના દેહમાંથી જન્મે છે પર ુ ક્ત ું આ ત્મક જીવન આત્મામાંથી જન્મે
છે. 7 મેં તને ક ું કે, તારે નવો જન્મ ધારણ કરવો જોઈએ તેથી આ યર્
પામતો ના. 8 પવન ાં જવા ઈચ્છે ત્યાં વાય છે. ું કાતા પવનને સાંભળે
છે, પણ ું જાણતો નથી કે પવન ાંથી આવે છે અને પવન ાં જાય છે.
આત્મામાંથી જન્મે ું છે, તે પ્રત્યેક સાથે પણ તે ું જ છે.”

9 નકોદેમસે ૂછ ું, “આ બ ું કેવી ર તે શ બને છે?”
10 ઈ ુએ ક ું, “ ું ઈસ્રાએલનો એક અગત્યનો ઉપદેશક છે. પણ હજુ આ

વાતો ું કેમ સમજી શકતો નથી? 11 હુ તને સત્ય કહુ છુ. અમે જે જાણીએ
છ એ તે કહ એ છ એ. અમે જે જો ું છે તે અમે કહ એ છ એ. પણ તમે
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લોકો અમે તમને જે કહ એ છ એ તે સ્વીકારતા નથી. 12 મેં તને ૃથ્વી પરની
અહ ની વાતો વષે ક ું છે. પણ ું મારામાં વ ાસ કરતો નથી. તેથી ખરેખર
જો હુ તને આકાશની વાતો વષે કહ શ તો પણ ું મારામાં વ ાસ કર શ
ન હ! 13 ફક્ત એક જે ઊચે આકાશમાં ગયો તથા તે જે આકાશમાંથી નીચે
આ ો તે જ માણસનો દ કરો છે.”

14 “ ુસાએ રેતીના રણમાં સપર્ને ઊચો કય . માણસના દ કરા સાથે પણ
એમ જ છે. માણસના દ કરાને પણ ઊચો કરવાની જરૂર છે. 15 પછ પ્રત્યેક

ક્ત જે માણસના દ કરામાં વ ાસ રાખે છે તે અનંતજીવન પામવા માટે
શ ક્તમાન થશે.”

16 હા, દેવે જગત પર એટલી બધી પ્રી ત કર કે તેણે તેનો એકનો એક દ કરો
આપ્યો. દેવે તેનો દ કરો આપ્યો તેથી તેનામાં દરેક ક્ત જે વ ાસ કરે તેનો
નાશ ન થાય, પણ તે અનંતજીવન પામે. 17 દેવે તેના દ કરાને દુ નયામાં મોકલ્યો.
દેવે તેના દ કરાને જગતનો ન્યાય કરવા મોકલ્યો નથી. દેવે તેના દ કરાને એટલા
માટે મોકલ્યો કે તેના દ કરા દ્વારા જગતને બચાવી શકાય. 18 જે ક્ત દેવના
દ કરામાં વ ાસ રાખે છે, તેનો ન્યાય (અપરાધી) થતો નથી; પણ જે ક્ત
વ ાસ કરતો નથી તેનો ન્યાય થઈ ગયેલ છે, શા માટે? કારણ કે તે ક્તને
દેવના એકના એક દ કરામાં વ ાસ નથી. 19 આ સત્ય હક કતના આધારે
લોકોને ન્યાય થાય છે. જગતમાં અજવા ું આ ું છે, પણ લોકોને અજવા ું
જોઈ ું નથી. તેઓ અંધકાર (પાપ) ઈચ્છે છે. શા માટે? કારણ કે તેઓનાં
કૃત્યો ુંડાં હતા.ં 20 દરેક ક્ત જે ુંડુ કરે છે તે અજવાળાને ધ ારે છે. તે

ક્ત અજવાળામાં આવશે ન હ. શા માટે? કારણ કે પછ તે અજવા ું તેણે
કરેલાં બધાં જ ુંડા કામો બતાવશ.ે 21 પર ુ જે ક્ત સત્યના માગર્ને અ ુસરે
છે તે અજવાળામાં આવે છે. પછ તે અજવા ું બતાવશે કે તે ક્તએ જે
ક ુર્ હ ું તે દેવ દ્વારા ક ુર્ હ ું.

ઈ ુ અને યોહાન બા પ્તસ્મ
22 આ પછ , ઈ ુ અને તેના શષ્યો યહૂદાના પ્રદેશમાં આ ા. ત્યાં ઈ ુ

અને તેના શષ્યો ર ા અને લોકોને બા પ્તસ્મા આપતા હતા. 23 યોહાન પણ
એનોનમાં લોકોને બા પ્તસ્મા કરતો હતો. એનોન શાલીમની નજીક હ ું. યોહાન
ત્યાં બા પ્તસ્મા કરતો હતો કારણ કે ત્યાં ૂબ પાણી હ ું. લોકો ત્યાં બા પ્તસ્મા
પામવા જતા હતા. 24 (યોહાનના બંદ ખાનામાં કેદ થયા પહેલા આ બન્ ું હ ું.)

25 યોહાનના શષ્યોમાંથી કેટલાએકનો બીજા એક યહૂ દ સાથે વાદ વવાદ
થયો. તેઓ ધા મક ુ દ્ધકરણ માટે દલીલો કરતા હતા. 26 તેથી તે શષ્યો
યોહાન પાસે આ ા. તેઓએ ક ુ, “રાબ્બી, જે માણસ યદન નદ ની બીજી
બાજુએ તાર સાથે હતો તે ું સ્મરણ કર. તેં લોકોને જે માણસ વષે ક ું તે
એ છે. તે માણસ લોકો ું બા પ્તસ્મા કરે છે અને ઘણા લોકો તેની પાસે જાય
છે.”

27 યોહાને ઉ ર આપ્યો, “માણસ માત્ર એટ ું જ મેળવી શકે છે જટે ું દેવ
તેને આપે છે. 28 તમે તમાર જાતે મને કહેતા સાંભ ો છે, ‘હુ ખ્રસ્ત નથી.
હુ તો ફક્ત તે એક છુ જનેે તેનો માગર્ તૈયાર કરવા માટે દેવે મોકલ્યો છે.’
29 કન્યા ફક્ત વરરાજા માટે જ હોય છે. તે મત્ર જે વરરાજાને મદદ કરે છે,
રાહ જુએ છે અને વરરાજાના આગમન માટે ધ્યાનથી સાંભળે છે. આ મત્ર
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વરરાજાની વાણી સાંભળે છે, ત્યારે ઘણો પ્રસ થાય છે. એવી જ પ્રસ તા
માર પાસે છે અને માર પ્રસ તાનો સમય હવે અહ છે. 30 તે વધતો જાય
પણ હુ ઘટતો જાઉં એ અવશ્ય ું છે.

તે એક જે આકાશમાંથી આવે છે
31 “તે એક જે ઉપરથી આવે છે તે બીજા બધા લોકો કરતા વધારે મહાન

છે. જે ક્ત ૃથ્વીનો છે તે ૃથ્વીનો જ છે. તે ક્ત ૃથ્વી પર જે છે
તેના વષે વાત કરે છે. પણ તે એક (ઈ ુ) જે આકાશમાંથી આવે છે તે બીજા
બધા લોકો કરતા વધારે મહાન છે. 32 તે તેણે જે જો ું છે અને સાંભ ું છે
તે જ કહે છે. પર ુ લોકો તે જે કહે છે તે સ્વીકારતા નથી. 33 જે ક્ત
તેની (ઈ ુની) સાક્ષીનો સ્વીકાર કરે છે તેણે સા બતી આપી છે કે દેવ સત્ય છે.
34 દેવે તેને (ઈ ુ) મોકલ્યો છે. અને તે દેવ જે કહે છે તે જ કહે છે. દેવે તેને
અમાપ આત્મા આપ્યો છે. 35 પતા દ કરા પર પ્રી ત કરે છે. પતાઓ દ કરાને
બધી વસ્ ુઓ પર અ ધકાર આપેલ છે. 36 જે ક્તને દ કરામાં વ ાસ છે
તેને અનંતજીવન છે. પણ જે ક્ત દ કરાની આજ્ઞા પાળતો નથી તેને કદા પ
તે જીવન મળશે ન હ. દેવનો કોપ તે ક્ત પર રહે છે.”

4
સમરૂનમાં એક ી સાથે ઈ ુની વાત

1 ફરોશીઓએ સાંભ ું કે ઈ ુ યોહાન કરતાં વધારે લોકોને તેના શષ્યો
બનાવીને બા પ્તસ્મા આપે છે. 2 (પણ ખરેખર ઈ ુ પોતે લોકોને બા પ્તસ્મા
આપતો નહોતો. તેના શષ્યો લોકોને તેના માટે બા પ્તસ્મા આપતા હતા.) ઈ ુએ
જાણ્ ું કે ફરોશીઓએ તેના વષે સાંભ ું છે. 3 તેથી ઈ ુ યહૂ દયા છોડ ને ફર
પાછો ગાલીલમાં ગયો. 4 ગાલીલના રસ્તામાં ઈ ુને સમરૂનના વસ્તારમાં થઈન
જ ું પ ું.

5 ઈ ુ સમરૂનમાં ૂખાર નામના શહેરમાં આ ો. આ શહેર એક ખેતર નજીક
હ ું, જે યાકૂબે તેના દ કરા ૂસફને આપ્ ું હ ું. 6 ત્યાં યાકૂબનો કૂવો હતો.
ઈ ુ તેની લાંબી યાત્રાથી થા ો હતો. તેથી ઈ ુ કૂવાની બાજુમાં બેઠો. તે વેળા
લગભગ બપોર હતી. 7 એક સમરૂની ી પાણી મેળવવા માટે તે કૂવાની નજીક
આવી. ઈ ુએ તેણીને ક ું, “કૃપા કર ને મને પીવા માટે થોડુ પાણી આપ.”
8 (ઈ ુના શષ્યો ખાવા ું ખર દવા માટે ગામમાં ગયા હતા ત્યારે આ બન્ ુ.ં)

9 તે સમરૂની ીએ ઉ ર આપ્યો, “મને નવાઈ લાગે છે કે ું માર પાસે
પીવા ું પાણી માગે છે! ું એક યહૂ દ છે અને હુ એક સમરૂની ી છુ!”
(યહૂ દઓ સમરૂનીઓ જોડે સંબંધ રાખતા નથી.)

10 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “દેવ જે દાન આપે છે તે વષે ું જાણતી નથી
અને તાર પાસે પાણી માંગનાર હુ કોણ છુ તે પણ ું જાણતી નથી. જો ું
આ દાન જાણતી હોત તો ું માગત અને મેં તને જીવ ું પાણી આપ્ ું હોત.”

11 તે ીએ ક ું, “પ્ર ુ, ું તે જીવ ું પાણી ાંથી મેળવીશ? તે કૂવો
ઘણો ઊંડો છે. અને તાર પાસે પાણી કાઢવા ું કઈ નથી. 12 ું અમારા પતા
( ૂવર્જ) યાકૂબ કરતાં મોટો છે? યાકૂબે અમને આ કૂવો આપ્યો. તેણે પોતે
તેમાંથી પાણી પી ુ.ં તેના દ કરાઓ અને તેનાં બધાં પ ુઓએ આ કૂવામાંથી
પાણી પી ું.”
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13 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “પ્રત્યેક ક્ત જે આ પાણી પીએ છે તે ફર થી
તરસ્યો થશ.ે 14 પણ જે ક્ત, હુ આ ું તે પાણી પીએ છે તે ફર થી કદા પ
તરસ્યો થતો નથી. પણ જે પાણી હુ તેને આપીશ, તે પાણી તે ક્તમાં વહેતા
પાણીનો ઝરો થશે. તે પાણી તે ક્તમાં અનંતજીવન ુધી ઝયાર્ કરશે.”

15 તે ીએ ઈ ુને ક ું, “પ્ર ,ુ મને એ પાણી આપ. પછ હુ કદા પ ફર થી
તરસી થઈશ ન હ. અને મારે વધારે પાણી મેળવવા પાછા અહ આવ ું પડે
ન હ.”

16 ઈ ુએ તેને ક ું, “જા તારા પ તને બોલાવી લાવ અને પછ પાછ અહ
આવ.”

17 ીએ ઉ ર આપ્યો, “પણ મારે પ ત નથી.”
ઈ ુએ તેને ક ું, “તેં બરાબર ક ું છે કે તારે પ ત નથી. 18 ખરેખર તારે

પાંચ પ તઓ હતા. પણ ું હમણાં જે માણસ સાથે રહે છે તે તારો પ ત નથી.
તેં મને સા ું ક ું છે.”

19 તે ીએ ક ું, “પ્ર ુ, હુ જોઈ શકુ છુ કે ું એક પ્રબોધક છે. 20 અમારા
પ ૃઓ આ પહાડ પર ભજન કરતા હતા. પણ તમે યહૂ દઓ કહો છો કે
યરૂશાલેમ એ તે જ જગ્યા છે ાં લોકોએ ભજન કર ું જોઈએ.”

21 ઈ ુએ ક ું, “બાઈ, મારુ માન! હવે એવો સમય આવે છે ારે તમે
આ પહાડ પર અથવા યરૂશાલેમમાં પતા (દેવ) ું ભજન ન હ કરશો. 22 તમે
સમરૂનીઓ, તમે જે જાણતા નથી તેને ભજો છો. અમે યહૂ દઓ જનેે જાણીએ
છ એ તેને ભજીએ છ એ, યહૂ દઓમાંથી ઉદ્ધાર આવે છે. 23 હવે તે સમય
આવે છે ારે સાચા ભજનારાઓ આત્માથી તથા સત્યતાથી પતાને ભજશ.ે
હવે તે સમય અહ છે. અને આ પ્રકારના લોકો તેના ભજનારા થાય તેમ પતા
ઈચ્છે છે. 24 દેવ આત્મા છે. તેથી જે લોકો દેવને ભજે છે તેઓએ આત્માથી
તથા સત્યતાથી તે ું ભજન કર ું જોઈએ.”

25 તે ીએ ક ું, “હુ જાણું છુ કે મસીહ આવે છે.” (મસીહ જે ખ્રસ્ત
કહેવાય છે તે) “ ારે મસીહ આવશે ત્યારે તે આપણને બ ું સમજાવશે.”

26 પછ ઈ ુએ ક ું, “જે ક્ત હમણાં તાર સાથે વાત કરે છે. હુ તે
મસીહ છુ.”

27 તે સમયે ઈ ુના શષ્યો ગામમાંથી પાછા આ ા. તેઓ અજાયબી પામ્યા
હતા કારણ કે તેઓએ ઈ ુને તે ી સાથે વાત કરતો જોયો. પણ તેઓમાંના
કોઈએ ૂછ ું ન હ, “તારે ું જોઈએ છે?” અથવા “ ું શા માટે તેની સાથે
વાત કરે છે?”

28 પછ તે ી તેની પાણીની ગાગર ત્યાં ૂક ને ગામમાં પાછ ફર . તેણે
ગામમાં જઈને લોકોને ક ુ,ં 29 “એક માણસે મેં જે કઈ ક ુર્ હ ું તે બ ું મને
ક ુ,ં આવો, તેને જુઓ, તે જ ખ્રસ્ત હોવો જોઈએ.” 30 તેથી તે લોકોએ તે
ગામ છો ું અને ઈ ુને જોવા ગયા.

31 ારે તે ી ગામમાં હતી. ઈ ુના શષ્યો તેને વનંતી કરતા હતા,
“રાબ્બી જમ!”

32 પણ ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “માર પાસે ખાવા ખોરાક છે પણ તમે તેના
વષે જાણતા નથી.”
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33 તેથી શષ્યોએ પોતાની જાતને ૂછ ું, “ ું કોઈ ઈ ુ માટે કઈ ખાવા ું
લા ા હશ?ે”

34 ઈ ુએ ક ું, “જણેે મને મોકલ્યો છે, તેની ઈચ્છા ૂર કરવી, અને તે ું
કામ ૂણર્ કર ુ,ં એ મારુ અ છે. 35 ારે વાવો છો ત્યારે તમે વારવાર
હમેશા કહો છો, ‘અનાજના દાણા ભેગા કરતાં પહેલા ચાર મ હના રાહ જોવાની
છે.’ પણ હુ તમને કહુ છુ, તમાર આંખો ખોલો, લોકો તરફ જુઓ, તેઓ
હવે પાક માટે તૈયાર ખેતરો જવેાં છે. 36 છતાં પણ, હમણા તે ક્ત પાકની
કાપણી કરે છે તેને ુકવણી પણ કરવામાં આવેલ છે. તે અનંતજીવન માટે
પાકને ભેગો કરે છે. તેથી જે ક્ત વાવે છે તે કાપણી કરનાર ક્ત સાથે
ુખી થઈ શકે છે. 37 તે સા ું છે જે આપણે કહ એ છ એ, ‘એક ક્ત

વાવે છે, પણ બીજી એક ક્ત પાકની કાપણી કરે છે.’ 38 મેં તમને પાકની
કાપણી કરવા મોકલ્યા છે. જનેે માટે તમે કામ ક ુર્ નથી. બીજા લોકોએ કામ
ક ુર્ અને તમે તેઓનાં કામમાંથી ફળ મેળવો છો.”

39 તે ગામના ઘણા સમરૂની લોકોએ ઈ ુમાં વ ાસ કય . તે ીએ ઈ ુ
વષે તેઓને જે ક ું તેને કારણે તેઓએ વ ાસ કય . તેણીએ તેઓને ક ું,
“તેણે (ઈ ુએ) જે બ ું મેં ક ,ુ તે મને ક ું,” 40 તે સમરૂનીઓ ઈ ુ પાસે ગયા.
તેઓએ ઈ ુને તેઓની સાથે રહેવા વનંતી કર . તેથી ઈ ુ ત્યાં બે દવસ ર ો.
41 ઈ ુએ જે વાતો કહ , તેને કારણે ઘણા વધારે લોકોએ વ ાસ કય .

42 તે લોકોએ તે ીને ક ુ,ં “તેં અમને જે ક ું તેને કારણે પ્રથમ અમે
ઈ ુમાં વ ાસ કય . પણ હવે અમે વ ાસ કય કારણ કે અમે અમાર જાતે
તેને સાંભ ો. હવે અમે જાણ્ ું કે તે ન ય એ જ છે જે જગતનો ઉદ્ધારક
છે.”

ઈ ુ ું અમીરના દ કરાને સાજા કર ું
(માથ્થી 8:5-13; ૂક 7:1-10)

43 બે દવસો પછ ઈ ુ તે ળ છોડ ને ગાલીલમાં ગયો. 44 (ઈ ુએ અગાઉ
ક ું હ ું કે પ્રબોધક ું તેના પોતાના ગામમાં માન નથી હો ુ.ં) 45 ારે ઈ ુ
ગાલીલમાં આવી પહોંચ્યો. ત્યાંના લોકોએ તે ું સ્વાગત ક ુર્. આ લોકોએ
યરૂશાલેમમાં પાસ્ખા પવર્ વખતે ઈ ુએ જે બ ું ક ુર્ તે જો ું હ ું. આ લોકો
પણ તે પવર્માં ગયા હતા.

46 ઈ ુ ફર થી ગાલીલમાં કાના ગામની ુલાકાતે ગયો. કાના એ છે ાં
ઈ ુએ પાણીમાંથી દ્રાક્ષારસ બના ો હતો. રાજાના અ ધકાર ઓમાંનો એક
મહત્વનો અ ધકાર કફરનહૂમ શહેરમાં રહેતો હતો. આ માણસનો દ કરો માંદો
હતો. 47 તે માણસે સાંભ ું કે ઈ ુ યહૂ દયાથી હવે ગાલીલ આ ો હતો. તેથી
તે માણસ કાનામાં ઈ ુ પાસે ગયો. તેણે ઈ ુને કફર-નહૂમ આવીને તેના દ કરાને
સાજો કરવા વનંતી કર . તેનો દ કરો મરવાની અણી પર હતો. 48 ઈ ુએ તેને
ક ુ,ં “તમે લોકો ચમત્કારો અને અદ ૂત કાય જોયા વગર વ ાસ કરવાના
નથી.”

49 રાજાના અ ધકાર એ ક ું, “પ્ર ુ, મારો નાનો દ કરો મર જાય, તે પહેલા
મારે ઘેર આવ.”

50 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “જા તારો દ કરો જીવશે.”
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તે માણસે ઈ ુએ જે તેને ક ું તેમાં વ ાસ કય અને ઘરે ગયો. 51 ઘરે
જતાં રસ્તામાં તે માણસના સેવકો આ ા અને તેને મ ા. તેઓએ તેને ક ું,
“તારો દ કરો સાજો છે.”

52 તે માણસે ૂછ ું, “કયા સમયે મારો દ કરો સાજો થયો?”
તે નોકરોએ ઉ ર આપ્યો, “ ારે તેનો તાવ જતો ર ો ત્યારે ગઈકાલે

લગભગ બપોરે એક વાગ્યો હતો.”
53 પતાએ જાણ્ ું કે ઈ ુએ ક ું હ ું કે, “તારો દ કરો જીવશે.” તે સમય

પણ બપોરને એક વાગ્યાનો હતો. તેથી તે માણસે અને તેના ઘરના બધા લોકોએ
ઈ ુમાં વ ાસ કય .

54 યહૂ દયાથી ગાલીલ આ ા પછ ઈ ુએ કરેલો તે બીજો ચમત્કા હતો.

5
ઈ ુ ું ૂલ પાસે માણસને સાજા કર ું

1 પાછળથી યહૂ દઓના પવ માંના એક પવર્ માટે ઈ ુ યરૂશાલેમ કયો.
2 યરૂશાલેમમાં ત્યાં પાંચ પરસાળથી ઢકાયેલો કુડ છે. યહૂ દ ભાષામાં તેને
બેથઝાથા કહે છે. આ કુડ ઘેટાંઓના દરવાજા પાસે છે. 3 ઘણા માંદા લોકો
કુડ નજીક પરસાળોમાં પડલેા હતા. કેટલાક લોકો આંધળા હતા, કેટલાક લંગડા
હતા, કેટલાક લકવાગ્રસ્ત હતા.* 4 † 5 એક માણસ ત્યાં પડલેો હતો જે 38
વરસથી માંદો હતો. 6 ઈ ુએ ત્યાં તે માણસને પડલેો જોયો. ઈ ુએ જાણ્ ું કે
તે માણસ ઘણા લાંબા સમયથી માંદો હતો. તેથી ઈ ુએ તે માણસને ૂછ ું,
“ ું ું સાજો થવા ઈચ્છે છે?”

7 તે માંદા માણસે ઉ ર આપ્યો, “પ્ર ુ, ારે તે પાણી હાલે ત્યારે તે
પાણીમાં ઊતરવા માટે મને મદદ કરનાર માર પાસે કોઈ નથી. પાણીમાં સૌથી
પહેલાં ઊતરવા માટે પ્રયત્ન કરુ છુ. પર ુ ારે હુ પ્રયત્ન કરુ છુ, ત્યારે
બીજો માણસ હમેશા માર અગાઉ ઊતર પડે છે.”

8 પછ ઈ ુએ ક ું, “ઊભો થા! તાર પથાર ઉપાડ અને ચાલ.” 9 પછ
તરત જ તે માણસ સાજો થઈ ગયો. તે માણસે તેની પથાર ઉપાડ ને ચાલવા ું
શરુ ક ુર્.
જે દવસે આ બ ું બન્ ું તે વશ્રામવારનો દવસ હતો. 10 તેથી તે યહૂ દઓએ

તે માણસને જે સાજો થઈ ગયો હતો તેને ક ું, “આજે વશ્રામવાર છે,
વશ્રામવારને દવસે તારા માટે પથાર ઊચકવી તે નયમની વરૂદ્ધ છે.”
11 પણ તે માણસે ઉ ર આપ્યો, “તે માણસ (ઈ ુ) જણેે મને સાજો કય ,

તેણે મને ક ું, ‘તાર પથાર ઊચક ને ચાલ.’ ”
12 યહૂ દઓએ તે માણસને ૂછ ું, “તાર પથાર ઊચક ને ચાલ એમ જણેે

તને ક ું તે માણસ કોણ છે?”
13 પર ુ તે માણસ કોણ છે, એ પેલો સાજો થયેલો માણસ જાણતો નહોતો;

ત્યાં તે જગ્યાએ ઘણા લોકો હતા અને ઈ ુ ત્યાંથી ખસી ગયો હતો.

* 5:3: કેટલીક ગ્રીક નકલોમાં ઉમે ુર્ છે કે “અને તેઓ પાણી હાલવાની વાટ જોતા હતા.” † 5:4:
કેટલીક ૂરાણી ગ્રીક નકલોમાં કલમ 4 ઉમેરેલ છે: “કેમ કે કોઈ કોઈ વેળા પ્ર ુનો દૂત તે કૂડમાં ઊતરતો
અને પાણીને હલાવતો હતો. દૂતે આ કયાર્ પછ , જે કોઈ પહેલો તેમાં ઊતરતો, તેને જે કઈ રોગ લાગેલો
હોય તેથી તે નીરોગી થતો.”
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14 પાછળથી ઈ ુ મં દરમાં તે માણસને મ ો. ઈ ુએ તેને ક ું, “જો, ું
હવે સાજો થયો છે હવેથી પાપ ન કર. કદાચ તારુ કઈક વધારે ખરાબ થાય!”

15 પછ તે માણસ ત્યાંથી ખસી જઈને પેલા યહૂ દઓ પાસે પાછો ગયો. તે
માણસે તેઓને ક ું કે, “તે ઈ ુ હતો જણેે તેને સાજો કય હતો.”

16 ઈ ુ આ કાય વશ્રામવારે કરતો હતો. માટે યહૂ દઓએ ઈ ુ ું ખરાબ
કરવા ું શરુ ક .ુ 17 પર ુ ઈ ુએ યહૂ દઓને ક ું, “મારા પતાએ કદ કામ
કરવા ું બંધ ક ુર્ નથી અને તેથી હુ પણ કામ કરુ છુ.”

18 તેથી યહૂ દઓએ તેને માર નાખવાનો વધારે પ્રયત્ન કય . તે યહૂ દઓએ
ક ુ,ં “પહેલા ઈ ુ વશ્રામવારના કાયદાનો ભંગ કરતો હતો પછ તે એવો દાવો
કરે છે કે દેવ તેનો પતા છે, આ ર તે તે પોતાની જાતને દેવ સાથે સમાન બનાવે
છે!”

ઈ ુ પાસે દેવની સ ા છે
19 પર ુ ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હુ તમને સત્ય કહુ છુ. દ કરો તેની જાતે

કઈ કર શકે ન હ. દ કરો બાપને જે કઈ કરતા જુએ છે, તે જ માત્ર કરે છે.
પતા જે કરે છે તે જ કામ દ કરો કરે છે. 20 પતા દ કરા પર પ્રેમ કરે છે, અને
પતા પોતે જે કઈ કરે છે તે બ ું જ દ કરાને દેખાડે છે; આ માણસ સાજો થયો
હતો, પર ુ પતા દ કરાને આના કરતાં વધારે મોટાં કામ કરવાનાં દેખાડશ.ે પછ
તમે બધા નવાઈ પામશો. 21 પતા ૂએલાઓને ઊઠાડે છે અને તેઓને સજીવન
કરે છે. તે જ ર તે દ કરો પણ તેની ઈચ્છા હોય તો ૂએલાઓને સજીવન કરે
છે.

22 “કેમ કે પતા કોઈનો ન્યાય ૂકવતો નથી. પર ુ પતાએ ન્યાય કરવાની
સવર્ સ ા દ કરાને આપી છે. 23 દેવે આમ ક ુર્ છે કારણ કે બધા લોકો જમે
પતાને માન આપતા તેમ દ કરાને પણ માન આપે. જો કોઈ ક્ત દ કરાને
માન આપતો નથી તો પછ તે ક્ત પતાને પણ માન આપતો નથી. જણેે
દ કરાને મોકલ્યો છે તે પતા એક જ છે.

24 “હુ તમને સત્ય કહુ છુ, જો કોઈ ક્ત હુ જે કહુ છુ તે સાંભળે છે
અને જણેે મને મોકલ્યો છે, તેમાં વ ાસ કરે છે તેને અનંતજીવન મળે છે.
તે ક્ત અપરાધી ન હ ઠરે. તેણે ૃત્ ુંમાંથી નીકળ ને જીવનમાં પ્રવેશ કય
છે. 25 હુ તમને સત્ય કહુ છુ, હવે મહત્વનો સમય આવે છે, તે સમય અહ
આવી ુ ો છે. જે લોકો પાપમાં ૃત્ ું પામ્યા છે, તેઓ દેવના દ કરાની વાણી
સાંભળશે, અને તે લોકો એ જે કહે છે તેનો સ્વીકાર કરશે તેઓને અનંતજીવન
પ્રાપ્ત થશ.ે 26 કારણ કે પતા (દેવ) ના પોતાનામાંથી જીવન આવે છે. તેથી
પતાએ દ કરા (ઈ ુ) ને પણ જીવન આપવાનો અ ધકાર આપ્યો છે. 27 અને
પતાએ દ કરાને બધા લોકોનો ન્યાય ુકવવાનો અ ધકાર પણ આપ્યો છે. શા
માટે? કારણ કે તે દ કરો માણસનો દ કરો છે.

28 “આથી તમે આ યર્ પામશો ન હ. એ સમય આવે છે ારે જે લોકો
ૃત્ ુ પામ્યા છે અને તેઓની કબરોમાં છે તેઓ તેની વાણી સાંભળશે. 29 જે

લોકોએ જીવનમાં સારા કામો કયાર્ છે તેઓ સજીવન થશે અને અનંતજીવન
મેળવશે. પર ુ જે લોકોએ ૂંડા કામ કયાર્ છે તેઓને ન્યાયની સામે ઊભા
કરવામાં આવશ.ે
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30 “હુ એકલો કઈ કર શક્તો નથી. જે પ્રમાણે મને કહેવામાં આ ું છે તે
જ ર તે હુ ફક્ત ન્યાય કરુ છુ. તેથી મારો ન્યાય અદલ છે. શા માટે? કેમ
કે હુ માર જાતને ુશ કરવા પ્રયત્ન કરતો નથી. પર ુ જણેે મને મોકલ્યો છે,
તેને (દેવન)ે હુ ુશ કરવા પ્રયત્ન કરુ છુ.

ઈ ુ યહૂ દઓ સાથે વાતો કરવા ું ચા ુ રાખે છે
31 “જો હુ મારા વષે લોકોને કહુ, તો પછ લોકો મારા વષે હુ જે કઈ કહુ

છુ તે સ્વીકારશે ન હ. 32 પર ુ ત્યાં બીજી એક ક્ત છે જે લોકોને મારા
વષે કહે છે અને હુ જાણું છુ કે તે મારા વષે જે કઈ કહે છે તે સા ું છે.
33 “તમે યોહાન પાસે માણસો મોકલ્યા છે અને તેણે તમને સત્ય વષે ક ું

છે. 34 મારા વષે લોકોને કહેવા માટે મારે માણસની જરૂર નથી. પણ હુ તમને
આ બાબતો કહુ છુ તેથી તમારો ઉદ્ધાર થઈ શકે છે. 35 યોહાન એક દ વા
જવેો હતો જે સળગતો અને પ્રકાશ આપતો અને તમે ઘડ ભર તેના અજવાળામાં
આનંદ પામતા હતા.

36 “પણ માર પાસે મોટ સા બતી છે જે યોહાનના કરતાં મોટ છે. જે કામો
હુ કરુ છુ તે માર સા બતી છે. આ તે કામો છે જે મારા પતાએ મને કરવા
માટે આપ્યાં હતા.ં આ કામો બતાવે છે કે મને પતાએ મોકલ્યો હતો. 37 અને
જે પતાએ મને મોકલ્યો તેણે તેની જાતે મારા વષે સા બતી આપેલ છે. પર ુ
તમે કદ તેની વાણી સાંભળ નથી. તે કોના જવેો દેખાય છે તે તમે કદ જો ું
નથી. 38 પતાની વાત તમારામાં રહેલી નથી. શા માટે? કારણ કે પતાએ જનેે
મોકલ્યો છે તેમાં તમને વ ાસ નથી. 39 શા ોને તમે કાળજી ૂવર્ક તપાસી
જુઓ. તમે ઘારો છો કે તે શા ો તમને અનંતજીવન આપે છે. પેલા એ જ
શા ો મારા વષે પણ કહે છે! 40 પર ુ તમે તે જીવન પામવા માટે માર પાસે
આવવા ું ઈચ્છતા નથી.”

41 “મારે માણસો પાસેથી પ્રસંશા જોઈતી નથી. 42 પણ હુ તમને જાણું છુ-હુ
જાણું છુ કે દેવ પરની પ્રી ત તમારામાં નથી. 43 હુ મારા પતા પાસેથી આ ો
છુ. હુ તેના માટે બો ું છુ. પણ જો બીજી કોઈ એક ક્ત ફક્ત પોતાના માટે
જ બોલતો આવે છે ત્યારે તમે તેને સ્વીકારશો. 44 એકબીજાની પ્રસંશા થાય તે
ગમે છે. પણ દેવ પાસેથી પ્રસંશા મેળવવા તમે કદ પ્રયત્ન કરતા નથી. તેથી
તમે કેવી ર તે વ ાસ કરશો? 45 એમ ના માનશો કે હુ પતા આગળ ઊભો
રહ ને કહ શ કે તમે ખોટા છો. ૂસા એ ક્ત છે જે કહે છે કે તમે ખોટા
છો. અને ૂસા એ તે જ છે જે તમને બચાવશે એવી તમે આશા રાખી હતી.
46 જો તમે ખરેખર ૂસામાં વ ાસ કય હતો તો, તમે મારા પર વ ાસ કય
હોત. શા માટે? કારણકે ૂસાએ મારા વષે લ ું છે. 47 પર ુ તમે ૂસાએ
જે લ ું છે તેનો વ ાસ કરતા નથી. તેથી હુ જે વાતો કહુ છુ તેના પર તમે
વ ાસ કર શકશો ન હ.”

6
ઈ ુ 5,000થી વધારે લોકોને જમાડે છે
(માથ્થી 14:13-21; માક 6:30-44; ૂક 9:10-17)

1 એ પછ ઈ ુ ગાલીલના સ ુદ્રને પાર ગયો ( તબે રયાસ સરોવર). 2 ઘણા
લોકો ઈ ુને અ ુસયાર્. તેઓ તેની પાછળ ગયા કારણ કે ઈ ુએ જે ર તે ચમત્કારો
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કર ને માંદાઓને સાજા કયાર્ તે તેઓએ જો ુ.ં 3 ઈ ુ ટેકર ની તરફ ગયો. ત્યાં
તે પોતાના શષ્યો સાથે બેઠો. 4 હવે લગભગ યહૂ દઓના પાસ્ખાપવર્નો સમય
નજીક હતો.

5 ઈ ુએ ઊંચે જો ું તો ઘણા લોકો તેના તરફ આવતા હતા. ઈ ુએ ફ લપને
ક ુ,ં “આ બધા લોકોને ખાવા માટે ૂરતી રોટલી આપણે ાંથી ખર દ એ?”
6 (ઈ ુએ ફ લપને પારખવા સારુ આ પ્ર કય , કારણ કે તે ું કરવાનો હતો
તે જાણતો હતો).

7 ફ લપે ઉ ર આપ્યો, “અહ ના દરેક ક્તને એક રોટલીનો નાનો ટુકડો
મળે તે માટે ૂરતી રોટલીઓ ખર દવા માટે આપણે બધાએ એક માસ કામ
કરવાની જરૂર છે.”

8 બીજો એક શષ્ય આ ન્દ્રયા ત્યાં હતો. આ ન્દ્રયા સમોન પતરનો ભાઈ
હતો. આ ન્દ્રયાએ ક ું, 9 “અહ એક છોકરો છે જનેી પાસે જવની પાંચ
રોટલીઓ અને બે માછલી છે. પર ુ તે આટલા બધા લોકો માટે ૂરતી નથી.”

10 ઈ ુએ ક ું, “લોકોને બેસી જવા માટે કહો.” આ ઘણી ઘાસવાળ જગ્યા
હતી. ત્યાં લગભગ 5,000 માણસો બેઠા હતા. 11 પછ ઈ ુએ રોટલીના
ટુકડાઓ લીધા. ઈ ુએ રોટલી માટે દેવનો આભાર માન્યો અને ત્યાં નીચે બેઠેલા
લોકોને તે આપ્યા. તેણે માછલી ું પણ તેમ જ ક ુર્. ઈ ુએ તેઓને જટે ું
જોઈ ું હ ું તેટ ું લોકોને આપ્ ુ.ં

12 બધા લોકો પાસે ૂર ું ખાવા ું હ ું. ારે તેઓએ ખાવા ું ૂરુ ક ુર્,
ઈ ુએ તેના શષ્યોને ક ું, “જે છાંડલેાં માછલી અને રોટલીના ટુકડાઓ છે તે
ભેગા કરો. કઈ પણ બગડવા દેશો ન હ.” 13 તેથી શષ્યોએ છાંડલેા ટુકડા
ભેગા કયાર્. તે લોકોએ ફક્ત પાંચ જવની રોટલીમાંના ટુકડાથી જમવા ું શરુ ક ુર્
હ ુ. પર ુ ખોરાકના છાંડલેા ટુકડાઓમાંથી શષ્યોએ બાર મોટ ટોપલીએ ભર .

14 લોકોએ ઈ ુએ કરેલો આ ચમત્કાર જોયો. લોકોએ ક ુ,ં “ખરેખર તે
પ્રબોધક હોવો જોઈએ. જે જગતમાં આવનાર છે.”

15 ઈ ુએ જાણ્ ું કે લોકો તેને રાજા બનાવવા ઈચ્છતા હતા. લોકોએ ઈ ુને
પકડવા માટે આવવાની અને તેને તેઓને રાજા બનાવવાની યોજના કર . તેથી
ઈ ુ તેઓને છોડ ને પહાડ પર ફર થી એકલો ગયો.

ઈ ુ પાણી પર ચાલે છે
(માથ્થી 14:22-27; માક 6:45-52)

16 તે સાંજે ઈ ુના શષ્યો સરોવર (ગાલીલ સરોવર) તરફ નીચે ગયા. 17 હવે
અંધારુ થ ું હ ું અને હજુ ઈ ુ તેઓની પાસે પાછો આ ો ન હતો. શષ્યો
હોડ માં બેઠા અને કફરનહૂમ તરફ બીજી બાજુ જવા ું શરુ ક ુર્. 18 પવન ઘણો
સખત કાતો હતો. સાગર પરનાં મોજાં મોટાં થતાં જતાં હતાં. 19 તેઓએ
ત્રણથી ચાર માઈલ હોડ હકાર પછ તેઓએ ઈ ુને જોયો. તે પાણી પર
ચાલતો ચાલતો હોડ તરફ આવતો હતો. શષ્યો બીતા હતા. 20 પણ ઈ ુએ
તેઓને ક ું, “ગભરાશો ન હ. તે હુ જ છુ.” 21 ઈ ુએ આમ ક ા પછ ,
શષ્યો ઈ ુને હોડ માં લઈને ુશ થયા. પછ તે હોડ તેઓ જે જગ્યાએ જવા
ઈચ્છતા હતા ત્યાં આવી પહોંચી.

લોકો ઈ ુને શોધે છે
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22 બીજો દવસ આ ો, કેટલાક લોકો સ ુદ્રની બીજી બાજુએ ર ા. આ
લોકોએ જાણ્ ું કે ઈ ુ તેના શષ્યો સાથે હોડ માં ગયો ન હ. લોકોએ જાણ્ ું
કે ઈ ુના શષ્યો હોડ માં એકલા હતા અને તેઓએ જાણ્ ું કે ત્યાં એક જ
હોડ હતી. 23 પણ પછ તબે રયાસથી કેટલીક હોડ ઓ આવી. આગલા
દવસે લોકોએ ાં ભોજન ક ુર્ હ ું તે ળની નજીક હોડ ઓ આવી. પ્ર ુ
(ઈ ુ) નો આભાર માન્યા પછ તેઓએ રોટલી ખાધી હતી તે આ જ જગ્યા
હતી. 24 લોકોએ જો ું કે ઈ ુ અને તેના શષ્યો હવે ત્યાં ન હતા. તેથી લોકો
હોડ ઓમાં બેસી ગયા અને કફર-નહૂમ ગયા. તેઓની ઈચ્છા ઈ ુને શોધવાની
હતી.

ઈ ુ, જીવનની રોટલી
25 લોકોએ ઈ ુને સ ુદ્રની બીજી બાજુએ જોયો. તેઓએ ઈ ુને ૂછ ું,

“રાબ્બી, ું ારે અહ આ ો?”
26 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “તમે શા માટે મને શોધો છો? તમે મને શોધી ર ા

છો કારણ કે તમે માર શ ક્તના અદ ૂત કાય જોયા છે. જે માર સ ાની
સા બતી છે. ના! હુ તમને સા ું કહુ છુ. તમે મને શોધતા હતા. કારણ કે
તમે રોટલી ખાઈને ૃપ્ત થયા હતા. 27 ભૌ તક ભોજન નાશવંત છે. તેથી તે
પ્રકાર ું ભોજન મેળવવા માટે કામ ન કરો. પર ુ જે તમને અનંતજીવન આપે
છે અને હમેશા સારુ છે તે ભોજન મેળવવા કામ કરો. માણસનો દ કરો તમને
તે ભોજન આપશે. દેવ પતાએ બતા ું છે કે તે માણસના દ કરા સાથે છે.”

28 લોકોએ ઈ ુને ૂછ ું, “દેવ આપણી પાસે કેવાં કામો કરાવવા માટે ઈચ્છે
છે?”

29 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “દેવ જે કામ ઈચ્છે છે તે આ છે: દેવે જનેે મોકલ્યો
છે તેનામાં તમે વ ાસ કરો.”

30 તેથી તે લોકોએ ૂછ ું, “ ું દેવે મોકલેલો છે તે સા બત કરવા ું કેવા
ચમત્કારો કર શ? ારે અમે તને ચમત્કાર કરતાં જોઈ ું પછ વ ાસ કર ું.
ું ું કર શ? 31 અમારા ( ૂવર્જો) એ રણમાં આપેલ મા ા ખા ું. આ શા માં

લખે ું છે. ‘દેવે તેઓને આકાશમાંથી રોટલી ખાવા માટે આપી.’ ”
32 ઈ ુએ ક ું, “હુ તમને સત્ય કહુ છુ, ૂસાએ તમારા લોકોને આકાશમાંથી

રોટલી આપી ન હતી. પર ુ મારા પતા તમને આકાશમાંથી સાચી રોટલી આપે
છે. 33 દેવની રોટલી ું છે? આકાશમાંથી જે રોટલી નીચે આવે છે તે દેવની
છે, અને તે જગતને જીવન આપે છે.”

34 તે લોકોએ ક ું, “પ્ર ુ, આ રોટલી અમને સદા આપો.”
35 પછ ઈ ુએ ક ું, “જે જીવન આપે છે તે રોટલી હુ છુ. જે ક્ત

માર પાસે આવે છે તે કદા પ ૂખે મરશે ન હ. જે ક્ત મારામાં વ ાસ
રાખે છે તેને કદા પ તરસ લાગશે ન હ. 36 મે તમને અગાઉ ક ું છે કે તમે
મને જોયો છે અને છતાં તમે વ ાસ કરતા નથી. 37 મને લોકો આપે છે અને
તે લોકોમાંના બધા જ માર પાસે આવશ.ે માર પાસે જે દરેક ક્ત આવશે
તેનો હુ હમેશા સ્વીકાર કર શ. 38 દેવ માર પાસે જે કરાવવા ઈચ્છે છે તે
કરવા માટે હુ આકાશમાંથી નીચે આ ો છુ. હુ માર ઈચ્છાથી કઈ કરવા માટે
આ ો નથી. 39 દેવે મને જે કઈ આપ્ ું છે તેમાંથી ક ું ુમાવીશ ન હ. પણ
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છેલ્લા દવસે તે લોકોને હુ પાછા ઉઠાડ શ. જણેે મને મોકલ્યો છે અને માર
પાસે જે કઈ કરાવવાની ઈચ્છા છે તે આ છે. 40 ક્ત જે દ કરાને જુએ છે,
અને તેનામાં વ ાસ ૂકે છે. તેને અનંતજીવન મળે છે. હુ તે ક્તને છેલ્લા
દવસે ઉઠાડ શ. એ મારા પતાની ઈચ્છા છે.”
41 યહૂ દઓએ ઈ ુ વષે ફ રયાદો શરુ કર . કારણ કે ઈ ુએ ક ું હ ું કે,

“હુ આકાશમાંથી નીચે ઉતરેલી રોટલી છુ.” 42 યહૂ દઓએ ક ું, “આ ઈ ુ છે.
અમે તેના માતા પતાને ઓળખીએ છે. ઈ ુ, ૂસફનો દ કરો છે. તે કેવી ર તે
કહ શકે કે, ‘હુ આકાશમાંથી નીચે આ ો છુ’?”

43 પણ ઈ ુએ ક ું, “તમે માંહોમાંહે ફ રયાદો કરવા ું બંધ કરો. 44 તે
પતા એ જ મને મોકલ્યો છે. અને તે જ પતા લોકોને માર પાસે લાવે છે.
હુ તે લોકોને છેલ્લા દવસે પાછા ઊઠાડ શ. જો પતા ક્તને માર પાસે
લાવતા નથી, તો પછ તે ક્ત માર પાસે આવી શક્તી નથી. 45 પ્રબોધકોનાં
ુસ્તકોમાં આ લખે ું છે. ‘દેવ બધા લોકોને ઉપદેશ આપશે.’ લોકો પતાને

ધ્યાનથી સાંભળે છે અને તેની પાસેથી શીખે છે. તે લોકો માર પાસે આવે
છે. 46 હુ સમજતો નથી કે કોઈએ પતાને જોયો હોય. ફક્ત જે દેવ પાસેથી
આ ો છે તેણે જ પતાને જોયો છે.

47 “હુ તમને સા ું કહુ છુ, જો કોઈ ક્ત વ ાસ કરે છે તો તેને
અનંતજીવન છે. 48 હુ રોટલી છુ જે જીવન આપે છે. 49 તમારા ૂવર્જો
મા ા (અ ) ખા ું છે, જે દેવે તેઓને રણમાં આપ્ ું હ ું. પણ બધા લોકોની
જમે તેઓ ૃત્ ુ પામ્યા. 50 હુ એ રોટલી છુ જે આકાશમાંથી ઉતરે છે. જો
કોઈ ક્ત આ રોટલી ખાય છે તે કદા પ ૃત્ ુ પામશે ન હ. 51 હુ જીવતી
રોટલી છુ જે આકાશમાંથી ઉતર છે, જો કોઈ ક્ત આ રોટલી ખાય તો તે
અનંતજીવન પ્રાપ્ત કરે છે. આ રોટલી મારુ શર ર છે. હુ મારુ શર ર આપીશ
જથેી જગતમાંના લોકો જીવન પ્રાપ્ત કર શકે.”

52 પછ યહૂ દઓ અંદરો અંદર દલીલો કરવા લાગ્યા. તેઓએ ક ું, “આ
માણસ આપણને તે ું શર ર ખાવા માટે કેવી ર તે આપી શકે?”

53 ઈ ુએ ક ું, “હુ તમને સત્ય કહુ છુ, તમારે માણસના દ કરા ું શર ર
ખા ું જોઈએ અને તે ું લોહ પી ું જોઈએ. જો તમે આ ન હ કરો, તો પછ
તમારામાં સા ું જીવન હશે ન હ. 54 જે ક્ત મારુ માંસ ખાય છે અને
મારુ લોહ પીએ છે તેને અનંતજીવન છે. છેલ્લે દવસે હુ તે ક્તને ફર થી
ઊઠાડ શ. 55 મારુ શર ર સા ું ભોજન છે. મારુ લોહ ખરેખર પીવા ું છે.
56 જો કોઈ ક્ત મારુ માંસ ખાય છે અને મારુ લોહ પીએ છે તે પછ તે

ક્ત મારામાં રહે છે અને હુ તે ક્તમાં રહુ છુ.
57 “ પતાએ મને મોકલ્યો છે. તે પતા જીવે છે, અને હુ જી ું છુ તે કારણે જ

જે ક્ત મને ખાય છે તે પણ મારા કારણે જ જીવશે. 58 આપણા ૂવર્જોએ
રણમાં જે રોટલી ખાધી તેના જવેી રોટલી હુ નથી. તેઓએ તે રોટલી ખાધી,
પણ બધા લોકોની જમે તેઓ ૃત્ ુ પામ્યા. હુ એ રોટલી છુ જે આકાશમાંથી
ઉતર આવી છે. જે ક્ત આ રોટલી ખાય છે તે અનંતજીવન જીવશે.”

59 આ બધી બાબતો કફર-નહૂમના શહેરના સભા ાનમાં બોધ આપતો હતો
ત્યારે કહ .
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ઘણા શષ્યોએ ઈ ુને છોડ દ ધા
60 ઈ ુના શષ્યોએ આ સાંભ ુ,ં શષ્યોમાંના ઘણાએ ક ું, “આ ઉપદેશ

સ્વીકારવો ઘણો ક ઠન છે. આ ઉપદેશ કોણ સ્વીકાર શકે?”
61 ઈ ુએ જાણ્ ું કે તેના શષ્યો આ વષે ફ રયાદ કરે છે. તેથી ઈ ુએ ક ું,

“ ૂં આ ઉપદેશ તમને ઠોકર ખવડાવે છે? 62 તો પછ માણસનો દ કરો ાંથી
આ ો તે જગ્યાએ પાછો ફરતો જોઈને તમને પણ ઠોકર લાગશે? 63 તે એ
માંસ નથી જે ક્તને જીવન આપે છે. જે જીવાડે છે તે આત્મા છે; માંસથી
કઈ લાભ થતો નથી. જે વાતો મેં તમને કહ છે, તે આત્મા તથા જીવન છે.
64 તમારામાંના કેટલાક વ ાસ કરતા નથી.” (ઈ ુ જે વ ાસ કરતા નથી તે
લોકોને જાણે છે. ઈ ુએ આરભથી જ આ વાતો જાણી અને કયો માણસ તેનો
દ્રોહ કરવાનો છે તે પણ ઈ ુએ જાણ્ ુ.ં) 65 ઈ ુએ ક ું, “આ કારણે જ મેં
ક ુ,ં ‘જો પતા કોઈ ક્તને માર પાસે આવવા ન હ દે તો પછ તે ક્ત
માર પાસે આવી શકશે ન હ.’ ”

66 આ બાબતો ઈ ુએ ક ા પછ , ઈ ુના ઘણા શષ્યો તેને છોડ ગયા.
તેઓએ ઈ ુની પાછળ જવા ું બંધ ક ુર્.

67 ઈ ુએ બાર પ્રે રતોને ૂછ ું, “તમે પણ મને છોડ ને જવા ઈચ્છો છો?”
68 સમોન પતરે ઈ ુને ઉ ર આપ્યો, “પ્ર ુ, અમે ાં જઈ ?ુ તાર પાસે

જે વાતો છે તે અનંતજીવન આપશે. 69 અમને તારામાં વ ાસ છે. અમે
જાણીએ છ એ કે દેવનો પ વત્ર એક ું જ છે.”

70 પછ ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “મેં તમારામાંથી તે બધા બાર પસંદ કયાર્
છે છતાં પણ તમારામાંનો એક શેતાન છે.” 71 ઈ ુ સમોનના દ કરા યહૂદા
ઈશ્ક રયોત વષે વાત કરતોં હતો. યહૂદા બાર પ્રે રતોમાંનો એક હતો. પર ુ
પાછળથી યહૂદા ઈ ુને ુપ્રત કરનાર હતો.

7
ઈ ુ અને તેના ભાઈઓ

1 આ પછ , ઈ ુએ ગાલીલના પ્રદેશની આજુબાજુ ુસાફર કર . ઈ ુ
યહૂ દયામાં ુસાફર કરવા ઈચ્છતો નહોતો, કારણ કે ત્યાંના યહૂ દઓ તેને માર
નાખવા ઈચ્છતા હતા.ં 2 તે યહૂ દઓના માંડવાપવર્નો સમય પાસે હતો. 3 તેથી
ઈ ુના ભાઈઓએ તેને ક ું, “તારે અહ થી નીકળ જ ું જોઈએ અને યહૂ દયાના
ઉત્સવમાં જ ું જોઈએ. પછ ત્યાં તારા શષ્યો ું જે ચમત્કારો કરે છે તે જોઈ
શકશ.ે 4 જો કોઈ ક્ત, લોકો તેને ઓળખે તેમ ઈચ્છતી હોય તો પછ તે

ક્તએ તે જે કામ કરે તે છુપાવવા જોઈએ ન હ. તાર જાતને જગત સમક્ષ
જાહેર કર. ું જે ચમત્કારો કરે તે તેઓને જોવા દે.” 5 (ઈ ુના ભાઈઓએ
પણ તેનામાં વ ાસ કય ન હ.)

6 ઈ ુએ તેના ભાઈઓને ક ું, “મારા માટેનો યોગ્ય સમય હજુ આ ો નથી.
પર ુ તમારા જવા માટે કોઈ પણ સમય યોગ્ય છે. 7 જગત તમને ધ ાર
શકશે ન હ. પર ુ જગત મને ધ ારે છે. શા માટે? કારણ કે હુ જગતમાં
લોકોને કહુ છુ કે તેઓ ૂંડા કામો કરે છે. 8 તેથી તમે પવર્માં જાઓ. હવે
હુ પવર્માં જઈશ ન હ. મારા માટેનો યોગ્ય સમય હજુ આ ો નથી.” 9 ઈ ુ
આમ ક ા પછ ગાલીલમાં ર ો.
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10 તેથી ઈ ુના ભાઈઓ પવર્માં જવા વદાય થયા. તેઓના વદાય થયા પછ
ઈ ુ પણ ગયો. પર ુ લોકો તેને ન જુએ તે ર તે ગયો. 11 યહૂ દઓ પવર્માં
ઈ ુને શોધતા હતા. યહૂ દઓએ ક ું, “તે માણસ ાં છે?”

12 ત્યાં લોકોનો મોટો સ ૂહ હતો. આ લોકોમાંના ઘણા એકબીજા સાથે
અંદરોઅંદર ઈ ુ વષે ુપ્ત ર તે વાતો કરતા હતા. કેટલાક લોકોએ ક ું, “તે
એક સારો માણસ છે,” પણ બીજા લોકોએ ક ું, “ના, તે લોકોને ૂખર્ બનાવે
છે.” 13 પર ુ લોકોમાંથી કોઈની પણ જાહેરમાં ઈ ુ વષે બોલવાની હમત ન
હતી. લોકો યહૂ દ આગેવાનોથી ડરતા હતા.

ઈ ુનો યરૂશાલેમમાં બોધ
14 પવર્ લગભગ અડ ુ ૂરુ થ ુ હ ુ. પછ ઈ ુ મં દરમાં ગયો અને બોધ

શરુ કય . 15 યહૂ દઓ આ યર્ પામ્યા. તેઓએ ક ું, “આ માણસે શાળામાં
કદ અભ્યાસ કય નથી. આટલી બધી વધા તે કેવી ર તે શી ો?”

16 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હુ જે બોધ આ ું છુ તે મારો પોતાનો નથી પણ
જણેે મને મોકલ્યો છે તેનો (દેવ) છે. 17 જો કોઈ માણસ દેવ જે ઈચ્છે છે તે
કરવા ઈચ્છે તો પછ તે ક્ત જાણશે કે મારો બોધ દેવ પાસેથી આવે છે.
અથવા 18 કોઈ ક્ત તેના વચારનો બોધ આપે છે તેના પોતાના માટે માન
મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પર ુ જે ક્ત તેને મોકલનાર માટે માન મેળવવા
પ્રયત્ન કરે છે તે ક્ત સા ું કહે છે. તેનામાં ક ું ખોટુ હો ું નથી. 19 તમને
નયમશા આપ્ .ુ ખરુ ને? પર ુ તમારામાંના કોઈએ તે ું પાલન ક ુર્ નથી.
તમે શા માટે મને માર નાખવા પ્રયત્ન કરો છો?”

20 લોકોએ ઉ ર આપ્યો, “તારામાં અ ુદ્ધ આત્મા પ્રવેશેલો છે અને તને ગાંડો
બના ો છે! અમે તને માર નાખવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી.”

21 ઈ ુએ તેઓને ક ું, “મેં એક ચમત્કાર કય અને તમે બધા અચરજ
પામ્યા. 22 ૂસાએ તમને ુ તનો નયમ આપ્યો છે. (પર ુ ખરેખર ૂસાએ
તમને ુ તનો નયમ આપ્યો નથી. ૂસાના પહેલા જે લોકો જીવી ગયા તેઓની
પાસેથી ુ તનો નયમ આ ો છે.) તેથી કેટલીક વાર વશ્રામવારે શ ુની ુ ત
કરવામાં આવે છે. 23 આ બતાવે છે કે ક્ત વશ્રામવારે ૂસાના નયમ ું
પાલન કરવા ુ ત કરાવી શકે છે. તેથી વશ્રામવારના દવસે માણસના આખા
શર રને સાજા કરવા માટે મારા પર શા માટે ુસ્સે થયા છો? 24 વસ્ ુઓ જે
ર તે દેખાય છે તેના આધારે ન્યાય કરવા ું બંધ કરો. ન્યાયી બનો અને જે સા ું
છે તેનો યથાથર્ ન્યાય કરો.”

લોકો નવાઈ પામે છે કે ઈ ુ જ ખ્રસ્ત છે
25 પછ કેટલાક લોકો જે યરૂશાલેમમાં રહે છે તેઓએ ક ું, “આ તે માણસ

છે જનેે તેઓ માર નાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે. 26 પર ુ તે ાં બધા જોઈ શકે
અને તેને સાંભળ શકે ત્યાં બોધ આપે છે. અને કોઈ પણ ક્ત તેને બોધ
આપતા અટકાવવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી. અ ધકાર ઓએ ું ખરેખર નણર્ય કય
હશે કે તે ખરેખર ખ્રસ્ત જ છે? 27 પણ અમે જાણીએ છ એ કે આ માણસ ું
ઘર ાં છે. પણ ખરેખર ખ્રસ્ત ારે આવશે ત્યારે કોઈ ક્ત જાણશે ન હ
કે તે ાંથી આવે છે?”
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28 ઈ ુ હજી મં દરમાં શીખવતો હતો. ઈ ુએ ક ું, “હા, તમે મને જાણો
છો અને હુ ાંનો છુ એ પણ તમે જાણો છો. પણ હુ માર પોતાની સ ાથી
આ ો નથી. જણેે મોકલ્યો છે તે (દેવ) સત્ય છે. તમે તેને ઓળખતા નથી.
29 પણ હુ તેને ઓળ ું છુ અને હુ તેની પાસેથી આ ો છુ. તેણે મને મોકલ્યો
છે.”

30 ારે ઈ ુએ આ ક ું, લોકોએ તેની ધરપકડ કરવા પ્રયત્ન કય . પણ
કોઈ ક્તએ ઈ ુ પર હાથ ના ો ન હ. હજુ ઈ ુને માર નાખવા માટેનો
યોગ્ય સમય ન હતો. 31 પર ુ લોકોમાંના ઘણા ઈ ુમાં વ ાસ રાખતા હતા.
લોકોએ ક ું, “અમે ખ્રસ્તની આવવાની રાહ જોઈએ છ એ. ારે ખ્રસ્ત
આવશ,ે ત્યારે તે ું આ માણસ (ઈ ુ) કરતા વધારે ચમત્કારો કરશે? ના!
આથી આ માણસ જ ખ્રસ્ત હોવો જોઈએ.”

યહૂ દઓ ઈ ુને પકડવાનો પ્રયત્ન કરે છે
32 ઈ ુ વષે લોકો જે ગણગણાટ કરતા હતા તે ફરોશીઓએ સાંભ ુ.ં તેથી
ુ યાજકો અને ફરોશીઓએ કેટલાક મં દરના ભાલદારોને ઈ ુની ધરપકડ કરવા

મોકલ્યા. 33 પછ ઈ ુએ ક ું, “હજુ થોડો સમય હુ તમાર સાથે રહ શ. પછ
હુ જણેે (દેવ) મને મોકલ્યો છે તેની પાસે પાછો જઈશ. 34 તમે માર શોધ
કરશો, પણ તમે મને શોધી શકશો ન હ. અને ાં હુ છુ ત્યાં તમે આવી
શકશો ન હ.”

35 યહૂ દઓએ એકબીજાને ક ું, “આ માણસ ાં જશે કે આપણે શોધી
શક ું ન હ. ાં આપણા લોકો રહે છે તે ગ્રીક શહેરમાં તે જશે? ું તે ગ્રીક
લોકોને ત્યાં બોધ આપશે? 36 માણસ (ઈ ુ) કહે છે, ‘તમે મને શોધશો પણ
તમે મને શોધી શકશો ન હ.’ અને તે એમ પણ કહે છે, ‘હુ ાં છુ ત્યાં તમે
આવી શકશો ન હ’ તેનો અથર્ શો?”

ઈ ુ પ વત્ર આત્મા વષે કહે છે
37 પવર્નો છેલ્લો દવસ આ ો. તે ઘણો જ અગત્યનો દવસ હતો. તે

દવસે ઈ ુ ઊભો થયો અને મોટા સાદે ક ું, “જો કોઈ માણસ તરસ્યો હોય
તો તે માર પાસે આવે અને પીએ. 38 જો કોઈ માણસ મારામાં વ ાસ ૂકે
છે તો તેના હૃદયમાંથી જીવતા પાણીની નદ ઓ વહેશ.ે શા જે કહે છે તે એ
જ છે.” 39 ઈ ુ પ વત્ર આત્મા વષે કહેતો હતો. પ વત્ર આત્મા હજુ લોકોને
આપવામાં આ ો ન હતો કારણ કે હજુ ઈ ુ ૃત્ ુ પામીને મ હમાવાન થયો
ન હતો. પણ પાછળથી પેલા લોકો જે ઈ ુમાં વ ાસ રાખશે તેઓ આત્માને
પ્રાપ્ત કરશે.

ઈ ુની લોકો વષે દલીલ
40 લોકોએ ઈ ુએ જે બધી બાબતો કહ તે સાંભળ . કેટલાક લોકોએ ક ું,

“આ માણસ ખરેખર પ્રબોધક જ છે.”
41 બીજા કેટલાક લોકોએ ક ું, “તે જ ખ્રસ્ત છે.”
બીજા લોકોએ ક ું, “ ખ્રસ્ત ગાલીલમાંથી આવશે ન હ. 42 શા કહે છે,

ખ્રસ્ત દાઉદના વંશમાંથી આવનાર છે, અને શા કહે છે કે ખ્રસ્ત બેથલેહેમમાંથી
આવનાર છે, જે શહેરમાં દાઉદ હતો.” 43 તેથી લોકો ઈ ુ વષે એકબીજા
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સાથે સંમત થયા ન હ. 44 કેટલાક લોકો ઈ ુની ધરપકડ કરવા ઈચ્છતા હતા.
પણ આમ કરવાનો કોઈએ પ્રયત્ન કય ન હ.

યહૂ દ અ ધકાર ઓએ વ ાસ કરવાની ના પાડ
45 મં દરના ભાલદારો ુ યાજકો અને ફરોશીઓ પાસે પાછા ગયા. યાજકો

અને ફરોશીઓએ ૂછ ું, “તમે ઈ ુને શા માટે લા ા નથી?”
46 મં દરના ભાલદારોએ ઉ ર આપ્યો, “તે જે બાબતો કહે છે તે કોઈ પણ

માણસના શ ો કરતા મહાન છે.”
47 ફરોશીઓએ ઉ ર આપ્યો, “ઈ ુએ તમને પણ ૂખર્ બના ા ું!

48 અ ધકાર ઓમાંથી કોઈએ તેનામાં વ ાસ કય ? ના! ું આપણા
ફરોશીઓમાંથી કોઈને તેનામાં વ ાસ હતો? ના! 49 પણ પેલા લોકો બહાર
છે તેઓ નયમશા વષે જાણતા નથી. તેઓ દેવના શા પત છે!”

50 નકોદેમસ ત્યાં તે સ ૂહમાં હતો. નકોદેમસ તેઓમાંનો એક જે અગાઉ
ઈ ુ પાસે આ ો હતો. નકોદેમસે ક ું,

51 “માણસને પહેલા સાંભ ા વના ું આપણું નયમશા આપણને તેનો
ન્યાય કરવા દે છે? ાં ુધી તેણે ું ક ુ છે તે આપણે જાણીએ ન હ ત્યાં
ુધી આપણે તેનો ન્યાય કર શકતા નથી.”
52 યહૂ દ અ ધકાર ઓએ ઉ ર આપ્યો, “ ું ું પણ ગાલીલનો છે? શા ોનો

અભ્યાસ કર, ું વાંચી શક શ કે કોઈ પ્રબોધક ગાલીલમાંથી આવનાર નથી.”

(યોહાનની કેટલીક પ્રાચીન નકલોમાં 7:53-8:11 કલમો ઉમેરેલ નથી)

ભચારમાં પકડાયેલી ી
53 બધા યહૂ દ અ ધકાર ઓ તેને છોડ ને ગયા.

8
1 ઈ ુ જૈ ૂનના પહાડ પર ગયો 2 વહેલી સવારમાં ઈ ુ મં દરમાં પાછો આ ો.

બધા લોકો ઈ ુ પાસે આ ા. ઈ ુએ ત્યાં બેસીને લોકોને બોધ કય .
3 શા ીઓ અને ફરોશીઓ એક ીને ત્યાં લા ા. તે ી ભચાર ું

પાપ કરતાં પકાડાઈ હતી. આ યહૂ દઓએ તે ીને લોકો સમક્ષ ઊભા રહેવા
માટે દબાણ ક ુર્. 4 તેઓએ ઈ ુને ક ુ,ં “ ુરુજી, આ ી એક માણસ
સાથે ભચાર કરતાં પકડાઈ છે જે તેનો પ ત નથી. 5 નયમશા માં ૂસાએ
આપણને આજ્ઞા કર છે કે આ ું કામ કરનાર પ્રત્યેક ીઓને આપણે પથ્થરોથી
માર નાખવી. અમારે ું કર ું, તે વષે ું ું કહે છે?”

6 યહૂ દઓ ઈ ુ ું પર ક્ષણ કરવા આ પ્ર નો ઉપયોગ કરતાં હતા, તેઓ
ઈ ુને કઈક ખોટુ કહેતા પકડવા ઈચ્છતા હતા. પછ તેઓ તેની વરુદ્ધ આરોપ
ૂક શકે. પણ ઈ ુએ નીચા વળ ને તેની આંગળ વડે જમીન પર લખવા ું ુરુ

ક ુ. 7 યહૂ દ અ ધકાર ઓએ ઈ ુને તેઓના પ્ર ૂછવા ું ચા ુ રા ું. તેથી
ઈ ુ ઊભો થયો અને ક ું, “ ું અહ કોઈ એવી ક્ત છે જણેે કદ પાપ
ના ક ુ હોય? જે ક્તએ પાપ ક ુ ના હોય તે આ ી પર પહેલો પથ્થર
મારે.” 8 પછ ઈ ુ ફર થી નીચો વ ો અને જમીન પર લ ું.
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9 જે લોકોએ ઈ ુને સાંભ ો તેઓ એક પછ એક વદાય થયા. ૃદ્ધ
માણસો પ્રથમ છોડ ગયા, અને પછ બીજા ગયા. ઈ ુને ત્યાં તે ી સાથે
એકલા છોડ ગયા. હજુ તે ત્યાં ઊભી રહ છે. 10 ઈ ુ ફર થી ઊભો થયો ને
તેને ૂછ ું, “બાઈ, તે બધા લોકો ગયા છે. તેમાંથી કોઈએ તને દો ષત ઠરાવી
નથી?”

11 તે ીએ ઉ ર આપ્યો, “પ્ર ુ, તેમાંના કોઈએ મને દો ષત ઠરાવી નથી.”
પછ ઈ ુએ ક ું, “તેથી હુ પણ તને દો ષત ઠરાવતો નથી. ું હવે જઈ શકે

છે, પણ ફર થી પાપ કર શ ન હ.”

ઈ ુ જગતનો પ્રકાશ છે
12 પાછળથી ઈ ુએ લોકોને ક ું, “હુ જગતનો પ્રકાશ છુ. જે ક્ત મને

અ ુસરે છે તે કદ અંધકારમાં રહેશે ન હ. તે ક્તને પ્રકાશ મળશે જે જીવન
આપે છે.”

13 પર ુ ફરોશીઓએ ઈ ુને ક ું, “ ારે ું તાર જાત વષે કહે છે ત્યારે
ું જ ફક્ત એક એકલો એવો છે જે આ વાતો સાચી છે એમ કહે છે. તેથી

અમે આ વાતો જે ું કહે છે તે અમે સ્વીકાર શક એ તેમ નથી.”
14 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હા, હુ માર જાત વષે આ વાતો કહુ છુ. પર ુ હુ

જે વાતો કહુ છુ, તે લોકો માની શકશ.ે શા માટે? કારણ કે હુ ાંથી આ ો
તે હુ જાણુ છુ, અને હુ ાં જાઉં છુ તે પણ હુ જાણું છુ, હુ તમારા લોકો
જવેો નથી. હુ ાંથી આ ો છુ. અને ાં જાઉં છુ તે જાણતા નથી. 15 તમે
કોઈ માણસનો ન્યાય કરો તે ર તે મારો ન્યાય કરો છો. હુ કોઈ માણસનો ન્યાય
કરતો નથી. 16 પણ જો હુ ન્યાય કરુ તો, મારો ન્યાય સાચો હશે. શા માટે?
કારણ કે ારે હુ ન્યાય કરુ ત્યારે હુ એકલો હોતો નથી. મને મોકલનાર
પતા માર સાથે હોય છે. 17 તમારુ પોતા ું નયમશા કહે છે કે ારે બે
સાક્ષીઓ એક જ વાત કહે તો પછ તમારે તેઓ જે કહે તે સ્વીકાર ું જોઈએ.
18 હુ સાક્ષીઓમાંનો એક છુ કે હુ માર જાત વષે બો ું છુ, અને મને જણેે
મોકલ્યો છે તે પતા મારા બીજા સાક્ષી છે.”

19 લોકોએ ૂછ ું, “તારો પતા ાં છે?”
ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “તમે મને કે મારા પતાને જાણતા નથી. પણ જો તમે

મને જાણ્યો હોત તો પછ તમે મારા પતાને પણ જાણતા હોત.” 20 ારે
ઈ ુ મં દરમાં ઉપદેશ આપતો હતો, ત્યારે તેણે આ બાબતો કહ . ાં બધા
લોકો પૈસા આપવા આવતા હતા. તે જગ્યાની નજીક તે હતો. પર ુ કોઈ

ક્તએ તેને પકડ્યો ન હ. ઈ ુ માટેનો યોગ્ય સમય હજુ આ ો ન હતો.

યહૂ દઓ ઈ ુ વષે સમજતા નથી
21 ફર થી ઈ ુએ લોકોને ક ું, “હુ તમને છોડ શ. તમે માર શોધ કરશો,

પણ તમે તમારા પાપ સાથે ૃત્ ુ પામશો. હુ ાં જાઉં છુ, ત્યાં તમે આવી
શકશો ન હ.”

22 તેથી યહૂ દઓએ તેમની જાતે ૂછ ુ, “તમે ધારો છો કે ઈ ુ આત્મહત્યા
કરશે? તો પછ આ બાબત હોવી જોઈએ. કારણ કે તેણે ક ું, ‘હુ ાં
જાઉં છુ ત્યાં તમે આવી શકશો ન હ’?”
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23 પણ ઈ ુએ પેલા યહૂ દઓને ક ું, “તમે નીચેની દુ નયાના છો, હુ ઉપરની
દુ નયાનો છુ. તમે આ દુ નયાના છો, હુ આ દુ નયાનો નથી. 24 તેથી મેં તમને
ક ું છે કે તમે તમારા પાપોમાં ૃત્ ુ પામશો. હા, હુ (તે) છુ એવો તમે વ ાસ
ન હ કરો તો તમે તમારાં પાપોમાં ૃત્ ુ પામશો.”

25 યહૂ દઓએ ૂછ ું, “તો પછ ું કોણ છે?”
ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “મેં તમને શરુઆતથી જે ક ું છે તે હુ છુ. 26 માર

પાસે તમારા વષે કહેવાની ઘણી બાબતો છે. હુ તમારો ન્યાય કર શકુ છુ તો
પણ જણેે મને મોકલ્યો છે અને મેં તેની પાસેથી જે વાતો સાંભળ છે તે જ
ફક્ત હુ લોકોને કહુ છુ અને તે સત્ય કહુ છુ.”

27 ઈ ુ કોના વષે વાત કરતો હતો તે લોકો સમજતા ન હતા. ઈ ુ તેઓને
પતા (દેવ) વષે વાત કરતો હતો. 28 તેથી ઈ ુએ લોકોને ક ું, “તમે માણસના
દ કરાને ઊચો કરશો (માર નાખશો) પછ તમે હુ તે જ છુ તે તમે જાણી શકશો
અને હુ માર પોતાની જાતે કઈ કરતો નથી પણ જમે પતાએ જે મને શીખ ું
છે, તેમ હુ એ વાતો તમને કહુ છુ. 29 જણેે (દેવ)ે મને મોકલ્યો છે તે માર
સાથે છે. તેને જે ગમે છે તે હુ હમેશા કરુ છુ. તેથી તેણે મને એકલો છોડ્યો
નથી.” 30 ારે ઈ ુ આ વાતો કહેતો હતો ત્યારે, ઘણા લોકોએ તેનામાં
વ ાસ ૂ ો હતો. ઈ ુ પાપમાંથી છુટકારા વષે વાત કરે છે.

પાપ વષે ચેતવણી
31 તેથી જે યહૂ દઓએ તેનામાં વ ાસ ૂ ો હતો તેઓને ઈ ુએ ક ું,

“જો તમે મારા બોધને માનવા ું ચા ુ રાખશો તો પછ તમે મારા સાચા શષ્યો
છો. 32 પછ જ તમને સત્ય સમજાશે અને સત્ય તમને ુક્ત કરશે.”

33 યહૂ દઓએ ઉ ર આપ્યો, “અમે ઈબ્રા હમના લોકો છ એ. અમે કદ
ુલામ ર ા નથી. તેથી શા માટે ું કહે છે કે એમ ુક્ત થઈ ું?”
34 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હુ તમને સા ું કહુ છુ પ્રત્યેક ક્ત જે પાપ કરે

છે તે ુલામ છે. પાપ તેનો મા લક છે. 35 ુલામ કુટુબ સાથે હમેશા રહેતો
નથી. પર ુ તે દ કરો હમેશા કુટુબનો રહ શકે. 36 તેથી જો દ કરો તમને ુક્ત
કરે તો પછ તમે ખરેખર ુક્ત થશો. 37 હુ જાણું છુ તમે ઈબ્રા હમના લોકો
છો. પર ુ તમે મને માર નાખવા ઈચ્છો છો. શા માટે? કારણ કે તમે મારા
બોધનો સ્વીકાર કરવા ઈચ્છતા નથી. 38 મારા પતાએ જે મને બતા ું છે તે
જ કામો હુ તમને કહુ છુ. પર ુ તમે તમારા પતાએ તમને જે ક ું છે તે કરો
છો.”

39 યહૂ દઓએ ક ું, “અમારો પતા ઈબ્રા હમ છે.”
ઈ ુએ ક ું, “જો તમે ખરેખર ઈબ્રા હમના બાળકો હતા તો પછ તમે જે

કામો ઈબ્રા હમે કયાર્ તે જ કરશો. 40 હુ એ માણસ છુ કે જણેે દેવ પાસેથી
સાંભ ું તે સત્ય તમને ક ું છે. પર ુ તમે મને માર નાખવા પ્રયત્ન કરો છો.
ઈબ્રા હમે તેના જે ું કઈ જ ક ુ નથી. 41 તેથી તમારા પતાએ જે કઈ ક ુર્ તે
તમે કરો છો.”
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પણ યહૂ દઓએ ક ું, “અમે એના જવેા બાળકો નથી કે જે તેઓએ કદ
જાણ્ ું ન હોય કે તેમનો પતા કોણ છે. દેવ અમારો પતા છે. અમારો તે માત્ર
એક જ પતા છે.”

42 ઈ ુએ પેલા યહૂ દઓને ક ુ,ં “જો દેવ ખરેખર તમારા પતા હોત, તો
તમે મારા પર પ્રેમ રાખત; હુ દેવમાંથી નીકળ ને આ ો છુ. અને હવે હુ અહ
છુ. હુ માર પોતાની સ ાથી આ ો નથી. દેવે મને મોકલ્યો છે. 43 હુ તમને
આ બાબતો જે કહુ છુ તે તમે સમજી શકશો ન હ. શા માટે? કારણ કે તમે
મારા બોધને સ્વીકાર શકતા નથી. 44 તમારો પતા શેતાન છે, અને તમે તેના
દ કરા છો. તે જે ઈચ્છે છે તે કરવા તમે ઈચ્છો છો. શેતાન શરુઆતથી જ
ૂની હતો. શેતાન હમેશા સત્યથી વરૂદ્ધ છે અને તેથી તેનામાં સત્ય નથી. જૂઠુ

બોલ ું તે તેનો સ્વભાવ છે. હા, તે જુઠો છે. અને તે જૂઠાનો બાપ છે.
45 “હુ સત્ય કહુ છુ, તેથી તમે મારામાં વ ાસ કરતા નથી. 46 તમારામાંથી

કોણ સા બત કર શકે છે કે હુ પાપનો ુનેગાર છુ. જો હુ સત્ય કહુ છુ, તો
પછ તમે શા માટે મારુ માનતા નથી? 47 જે ક્ત દેવનો છે તે દેવ જે કહે
છે તે સ્વીકારે છે. પણ તમે દેવ જે કહે છે તે સ્વીકારતા નથી. કારણ કે તમે
દેવના નથી.”

ઈ ુ પોતાના વષે અને ઈબ્રા હમ વષે વાત કરે છે
48 યહૂ દઓએ ઉ ર આપ્યો, “અમે કહ એ છ એ કે ું સમરૂની છે, અમે

કહ એ છ એ કે તારામાં શેતાન પ્રવેશ્યો છે. અને તને ગાંડો બના ો છે! અમે
આ બાબત કહ એ છ એ ત્યારે ું અમે સાચા નથી?”

49 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “મારામાં કોઈ શેતાન પ્રવેશ્યો નથી. હુ મારા પતાને
આદર આ ું છુ. પણ તમે કોઈ મારો આદર કરતા નથી. 50 હુ માર જાત માટે
આદર મેળવવા પ્રયત્ન કરતો નથી. મને આદર અપાવવાની ઈચ્છા કરનાર ત્યાં
એક જ છે. તે ન્યાય કરનાર છે. 51 હુ તમને સત્ય કહુ છુ. જો કોઈ મારુ
વચન પાળે છે, તો પછ તે કદ ૃત્ ુ પામશે ન હ.”

52 યહૂ દઓએ ઈ ુને ક ું, “હવે અમે જાણીએ છ એ કે તારામાં શેતાન
પ્રવેશ્યો છે! ઈબ્રા હમ અને પ્રબોધકો પણ ૃત્ ુ પામ્યા. પણ ું કહે છે કે, ‘જે

ક્ત મારાં વચનોને પાળશે તે કદ ૃત્ ુ પામશે ન હ.’ 53 ું ું ધારે છે કે
ું અમારા પતા ઈબ્રા હમ કરતાં વધારે મહાન છે? ઈબ્રા હમ ૃત્ ુ પામ્યો અને

પ્રબોધકો પણ ૃત્ ુ પામ્યા. ું કોણ હોવાનો દાવો કરે છે?”
54 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “જો હુ માર જાતને માન આ ું તો પછ તે આદરની

કોઈ કમત નથી. જે એક મારો આદર કરે છે તે મારો પતા છે. અને તમે
દાવો કરો છો કે તે તમારો દેવ છે. 55 પણ ખરેખર તમે તેને ઓળખતા નથી.
હુ તેને ઓળ ું છુ. જો હુ કહુ કે હુ તેને જાણતો નથી, તો પછ હુ તમારા
જવેો જૂઠો ઠરુ. પણ હુ તેને ઓળ ું છુ અને તે જે કહે છે તે ું હુ પાલન કરુ
છુ. 56 તમારો પતા ઈબ્રા હમ ઘણો ુશ હતો, કારણ કે ારે હુ આ ો તે
દવસ તેણે જોયો અને તે ુખી થયો.”
57 યહૂ દઓએ ઈ ુને ક ું, “ ું તેં ઈબ્રા હમને જોયો છે? હજુ તો ું 50

વરસનો પણ થયો નથી.”
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58 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હુ તમને સત્ય કહુ છુ, ઈબ્રા હમનો જન્મ થયા
પહેલાનો હુ છુ.” 59 ારે ઈ ુએ આ ક ુ,ં ત્યારે લોકોએ તેના તરફ ફેંકવા
માટે પથ્થર ઉપાડ્યા. પર ુ ઈ ુ છુપાઈને મં દરમાંથી બહાર નીકળ ગયો.

9
જન્મથી આંધળા માણસને ઈ ુ સાજો કરે છે

1 ઈ ુ ારે ચાલતો હતો ત્યારે, તેણે એક આંધળા માણસને જોયો. આ
માણસ જન્મથી આંધળો હતો. 2 ઈ ુના શષ્યોએ ૂછ ું, “રાબ્બી, આ માણસ
જન્મથી જ આંધળો છે. પર ુ કોના પાપથી તે આંધળો જનમ્યો? તેના પોતાના
પાપ,ે કે તેના માબાપના પાપે?”

3 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “તે આ માણસનાં પાપ કે તેનાં માતા પતાનાં પાપોથી
આંધળો થયો નથી. આ માણસ આંધળો જન્મ્યો છે જથેી કર ને ારે હુ
તેને સાજો કરુ ત્યારે દેવ ું સામર્થ્ય લોકોને પ્રગટ કરાવી શકાય. 4 ારે હજુ
પણ દવસનો સમય છે, ત્યારે જણેે મને મોકલ્યો છે તેનાં કામ કરવાં જોઈએ.

ારે રાત હોય છે ત્યારે રાત્રે કોઈ માણસ કામ કર શકતો નથી. 5 ારે હુ
જગતમાં છુ, હુ જગતનો પ્રકાશ છુ.”

6 ઈ ુએ આમ ક ાં પછ , ઈ ુ ૂળ પર ૂંકયો તે સાથે થોડો કાદવ બના ો.
ઈ ુએ તે માણસની આંખો પર કાદવ ૂ ો. 7 ઈ ુએ તે માણસને ક ું, “જા
અને શલોઆહના કુડમાં ધોઈ નાખ.” ( શલોઆહ અથાર્ત “મોકલેલા.”) તેથી
તે માણસ કુડ તરફ ગયો. તે આંખો ધોઈને પાછો આ ો. હવે તે જોઈ શકતો
હતો.

8 કેટલાક માણસોએ આ માણસને પહેલા ભીખ માગતો જોયો હતો. આ
લોકોએ અને તે માણસના પડોશીઓએ ક ું, “જુઓ! આ એ જ માણસ છે
જે હમેશા બેસીને ભીખ માગતો હતો.”

9 કેટલાક લોકોએ ક ું, “હા! તે એ જ માણસ છે,”
પણ બીજા લોકોએ ક ું, “ના, તે એ જ માણસ નથી. તે ફક્ત તેના જવેો

દેખાય છે.” તેથી તે માણસે પોતે ક ું કે, “હુ એ જ માણસ છુ જે પહેલાં
આંધળો હતો.”

10 લોકોએ ૂછ ું, “ ું બન્ ુ?ં તેં તાર દ કેવી ર તે મેળવી?”
11 તે માણસે ઉ ર આપ્યો, “તે માણસ જનેે લોકો ઈ ુ કહે છે તેણે થોડો

કાદવ બના ો. તેણે તે કાદવ માર આંખો પર ૂ ો. પછ મને શલોઆહ
કુડમાં ધોવા જવા ક ું, તેથી હુ શલોઆહ કુડમાં જઈને ધોયા પછ દેખતો
થયો.”

12 લોકોએ તે માણસને ૂછ ું, “આ માણસ (ઈ ુ) ાં છે?”
તે માણસે ઉ ર આપ્યો, “હુ જાણતો નથી.”

ઈ ુએ સાજા કરેલા માણસને યહૂ દઓ પ્ર ૂછે છે
13 પછ લોકો તે માણસને ફરોશીઓ પાસે લા ા જે આંધળો હતો. 14 ઈ ુએ

કાદવ બનાવીને તે માણસની આંખો સાજી કર . જે દવસે ઈ ુએ આ ક ુ તે
વશ્રામવાર હતો. 15 તેથી હવે ફરોશીઓએ તે માણસને ૂછ ું, “તેં તાર દ
કેવી ર તે મેળવી?”
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તે માણસે ઉ ર આપ્યો, “તેણે માર આંખો પર કાદવ ૂ ો. મેં આંખો
ધોઈ, અને હવે હુ જોઈ શકુ છુ.”

16 કેટલાક ફરોશીઓએ ક ું, “આ માણસ (ઈ ુ) વશ્રામવારના નયમ ું પાલન
કરતો નથી. તેથી તે દેવ પાસેથી આ ો નથી.”
બીજાઓએ ક ું, “પર ુ એક માણસ કે જે પાપી છે તે આવા ચમત્કારો કર

શકે ન હ.” આ લોકો એકબીજા સાથે સંમત થઈ શ ા ન હ.
17 યહૂ દ અ ધકાર ઓએ તે માણસને ફર થી ૂછ ું, “આ માણસે (ઈ ુ) તને

સાજો કય , અને ું જોઈ શકે છે. ું એના વષે ું કહે છે?”
તે માણસે ઉ ર આપ્યો, “તે એક પ્રબોધક છે.”
18 યહૂ દઓ હજુ પણ માનવા તૈયાર નથી કે ખરેખર તે આ માણસ સાથે આ

બન્ ું છે. તે તેઓ માનવા તૈયાર નહોતા કે આ માણસ આંધળો હતો અને હવે
તે સાજો થયો છે. પણ પાછળથી તેઓએ તે માણસના માતા- પતાને તેડા ા.
19 તે યહૂ દઓએ તેના માતા- પતાને ૂછ ું, “ ું આ તમારો દ કરો છે? તમે
કહો કે તે આંધળો જનમ્યો હતો. તો હવે એ શી ર તે દેખતો થયો છે?”

20 માતા પતાએ ઉ ર આપ્યો, “અમે જાણીએ છ એ કે આ માણસ અમારો
દ કરો છે અને અમે જાણીએ છ એ કે તે આંધળો જનમ્યો હતો. 21 પણ અમે
જાણતા નથી કે હવે તે શી ર તે જોઈ શકે છે. અમે જાણતાં નથી તેની આંખો
કોણે સાજી કર . તેને ૂછો, એ ુખ્ત ઉમરનો છે અને તે તેની જાત માટે
બોલશે.” 22 તેના મા બાપે આ ક ું, કારણ કે તેઓ યહૂ દ અ ધકાર ઓથી
ડરતા હતા. માટે તેઓએ એમ ક ું, કારણ કે યહૂ દઓએ અગાઉથી એવો
ઠરાવ કય હતો કે ઈ ુ એ જ ખ્રસ્ત એ ું જો કોઈ ક ૂલ કરે, તો તેને
સભા ાનમાંથી કાઢ ૂકવો. 23 તેના કારણે તેના મા બાપે ક ું હ ું કે તે ુખ્ત
ઉંમરનો છે. તેને પોતાને ૂછો.

24 તેથી યહૂ દ અ ધકાર ઓએ જે આંધળો હતો તે માણસને બોલા ો,
તેઓએ તે માણસને ફર થી અંદર આવવા ક ું, યહૂ દ અ ધકાર ઓએ ક ું,
“તારે સત્ય કહ ને દેવનો મ હમા કરવો જોઈએ. અમે જાણીએ છ એ કે આ
માણસ (ઈ )ુ એક પાપી છે.”

25 તે માણસે ઉ ર આપ્યો, “જો તે પાપી હોય તો હુ જાણતો નથી. હુ
એક વાત જાણું છુ કે, હુ આંધળો હતો અને હવે હુ જોઈ શકુ છુ.”

26 યહૂ દ અ ધકાર ઓએ ૂછ ું, “તેણે (ઈ ુએ) તને ું ક ું? તેણે તાર
આંખો કેવી ર તે સાજી કર ?”

27 માણસે ઉ ર આપ્યો, “મેં હમણાં જ તમને તે ક ું હ ું. પણ તમે મને
ધ્યાનથી સાંભ ો નથી. તમે શા માટે તે ફર થી સાંભળવા ઈચ્છો છો? ું તમે
પણ તેના શષ્યો થવા ઈચ્છો છો?”

28 યહૂ દ અ ધકાર ઓ ુસ્સે થયા અને તે માણસની નદા કર ને પછ તેઓએ
ક ુ,ં “ ું તે માણસ (ઈ ુ) નો શષ્ય છે. અમે ૂસાના શષ્યો છ એ. 29 અમે
જાણીએ છ એ કે દેવ ૂસા સાથે બોલ્યો, પર ુ અમે એ પણ જાણતા નથી કે
એ માણસ (ઈ ુ) કયાંથી આવે છે!”

30 તે માણસે ઉ ર આપ્યો, “આ એક ઘણી અજાયબ વસ્ ુ છે. તમે
જાણતા નથી કે ઈ ુ ાંથી આવે છે. છતાં તેણે માર આંખો સાજી કર છે.
31 આપણે બધા જાણીએ છ એ કે દેવ પાપીઓને ધ્યાનથી સાંભળતો નથી.
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પર ુ દેવ તે ક્તને ધ્યાનથી સાંભળશે જે તેની ભ ક્ત કરતો હોય અને તેની
ઈચ્છા પ્રમાણે કરતો હોય. 32 ારથી દુ નયાનો આરભ થયો ત્યાર પછ નો
આ એક પ્રથમ પ્રસંગ છે કે કોઈ ક્તએ જન્મથી આંધળા માણસને સાજો
કય હોય. 33 આ માણસ (ઈ )ુ દેવથી હોવા જોઈએ, જો તે દેવથી ના હોત
તો તે આ ું ક ું કર શકત ન હ.”

34 યહૂ દ અ ધકાર ઓએ ઉ ર આપ્યો, “ ું તો ભર ૂર પાપોમાં જનમ્યો છે!
ું ું અમને ઉપદેશ આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે?” અને યહૂ દ અ ધકાર ઓએ તે

માણસને કાઢ ૂ ો.

આ ત્મક અંધાપો
35 ઈ ુએ સાંભ ું કે યહૂ દ અ ધકાર ઓએ તે માણસને કાઢ ૂ ો છે.

ઈ ુએ તે માણસને શોધ્યો અને ક ુ,ં “ ું ું માણસના દ કરામાં વ ાસ કરે
છે?”

36 તે માણસે ૂછ ું, “સાહેબ, માણસનો દ કરો કોણ છે? મને કહે, તેથી હુ
તેના પર વ ાસ ૂક શકુ!”

37 ઈ ુએ તેને ક ું, “તેં તેને હમણા જ જોયો છે અને જે તાર સાથે વાત
કરે છે તે માણસનો દ કરો છે.”

38 તે માણસે ઉ ર આપ્યો, “હા પ્ર ુ! મને વ ાસ છે,” પછ તે માણસે
નમન કર ને ઈ ુ ું ભજન ક ુર્.

39 ઈ ુએ ક ું, “હુ આ જગતમાં આ ો છુ, જથેી કર ને જગતનો ન્યાય
થઈ શકે. હુ આ ો છુ જથેી આંધળા લોકો જોઈ શકે અને હુ આ ો છુ,
જથેી કર ને લોકો ધારે છે કે તેઓ જોઈ શકે છે તેઓ આંધળા થાય.”

40 કેટલાક ફરોશીઓ ઈ ુની નજીક હતા. તેઓએ ઈ ુને આ કહેતા સાંભ ો.
તેઓએ ૂછ ું, “ ું? ું એમ કહે છે કે અમે પણ આંધળા છ એ?”

41 ઈ ુએ ક ું, “જો તમે ખરેખર આંધળા હોત તો તમને પાપનો દોષ ન
લાગત, પણ તમે કહો છો કે તમે જુઓ છો તેથી તમે દો ષત છો.”

10
ઘેટાંપાળક અને તેનાં ઘેટાં

1 ઈ ુ કહે છે, “હુ તમને સત્ય કહુ છુ ારે માણસ ઘેટાંના વાડામાં પ્રવેશે
છે, ત્યારે તેણે દરવાજાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. પછ જો તે બીજા કોઈ
રસ્તેથી પ્રવેશ કરે છે, તો તે એક ૂંટારો છે. તે ઘેટાં ચોરવાનો પ્રયત્ન કરે
છે. 2 પણ જે માણસ ઘેટાંની સંભાળ રાખે છે તે દરવાજામાંથી પ્રવેશે છે. તે
ઘેટાંપાળક છે. 3 જે માણસ દરવાજાની ચોક કરે છે તે ઘેટાપાળક માટે દરવાજો
ઉઘાડે છે. અને ઘેટાં ઘેટાંપાળકનો અવાજ ધ્યાનથી સાંભળે છે. ઘેટાંપાળક તેનાં
પોતાનાં ઘેટાંને તેમનાં નામનો ઉપયોગ કર ને બોલાવે છે. અને તેઓને બહાર
દોર જાય છે. 4 તે ઘેટાંપાળક તેનાં બધાં ઘેટાંને બહાર કાઢે છે પછ તે તેઓની
આગળ ચાલે છે અને તેમને દોરે છે. ઘેટાં તેની પાછળ જાય છે. કારણ કે
તેઓ તેના અવાજને જાણે છે. 5 પર ુ અજાણ્યાં ક્તની પાછળ ઘેટાં કદ
જતાં નથી. તેઓ તે ક્તની પાસેથી નાસી જશે, કારણ કે તેઓ અજાણ્યા
માણસનો અવાજ ઓળખતા નથી.”

6 ઈ ુએ લોકોને આ વાત કહ , પર ુ લોકો તેનો અથર્ સમજી શ ા ન હ.
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ઈ ુ એક ઉ મ ઘેટાંપાળક
7 તેથી ઈ ુએ ફર થી ક ું, “હુ તમને સત્ય કહુ છુ, હુ ઘેટાં માટે ું બારણું

છુ. 8 મારા આવતા પહેલા જે લોકો આ ા તે બધા ચોરો અને ૂંટારાઓ
હતા. ઘેટાંઓએ તેઓને ધ્યાનથી સાંભ ા ન હ. 9 હુ બારણું છુ. જે કોઈ

ક્ત મારા દ્વારા પ્રવેશ કરે છે તે ું રક્ષણ થશે. તે ક્ત અંદર આવશે અને
બહાર જશે. તે માણસ તેની જરુ રયાતો જ મેળવી શકશ.ે 10 ચોર ફક્ત ચોર
કરવા, માર નાખવા અને નાશ કરવા આવે છે. પણ હુ આ ો છુ જથેી તેઓને
જીવન મળે, અને તે ુષ્કળ મળે.

11 “હુ ઉ મ ઘેટાંપાળક છુ. ઉ મ ઘેટાંપાળક પોતાનાં ઘેટાંઓ માટે તે ું
જીવન આપે છે. 12 જે ચાકરને ઘેટાં રાખવા પૈસા ુકવાય છે તે ઘેટાંપાળકથી
જુદો છે. પગારદાર ચાકર એ ઘેટાંનો ધણી નથી. તેથી ચાકર ારે વરુને
આવ ું જુએ છે ત્યારે તે ઘેટાંને એકલા ૂક ને નાસી જાય છે. પછ તે વરુ
ઘેટાં પર હુમલો કર ને તેઓને વખેર નાખે છે. 13 તે માણસ નાસી જાય છે
કારણ કે તે એક માત્ર પગારદાર ચાકર છે. ખરેખર તે ઘેટાંની ચતા કરતો નથી.

14-15 “હુ એક ઉ મ ઘેટાંપાળક છુ. હુ મારા ઘેટાંને જાણું છુ અને મારા
ઘેટાં મને ઓળખે છે, જમે પતા મને ઓળખે છે તેમ હુ મારા ઘેટાંને ઓળ ું
છુ. હુ મારુ જીવન આ ઘેટાં માટે આ ું છુ. 16 માર પાસે બીજા ઘેટાં પણ
છે, તેઓ અહ આ ટોળામાં નથી. મારે તેઓને પણ દોરવાની જરૂર છે. તેઓ
મારા અવાજને ધ્યાનથી સાંભળશે. ભ વષ્યમાં ત્યાં એક જ ટો ું અને એક જ
ઘેટાંપાળક હશે. 17 પતા મને પ્રેમ કરે છે કારણ કે હુ મારુ જીવન આ ું છુ. હુ
મારુ જીવન આ ું છુ તેથી હુ તે પાછુ મેળ ું છુ. 18 કોઈ ક્ત માર પાસેથી
મારુ જીવન લઈ શક્ ું નથી. પણ હુ મારુ પોતા ું જીવન ુક્ત ર તે આ ું છુ.
મને મારુ જીવન આપવાનો અ ધકાર છે. અને મને તે પાછુ મેળવવાનો પણ
અ ધકાર છે. મને મારા પતાએ આ ક ું છે.”

19 ફર થી યહૂ દઓ એકબીજા સાથે સંમત થયા ન હ કારણ કે ઈ ુએ આ
બાબતો કહ . 20 આ યહૂ દઓમાંના ઘણાએ ક ું, “એક શેતાન તેનામાં પ્રવેશ્યો
છે અને તેને ગાંડો બના ો છે, તે ું શા માટે સાંભળો છો?”

21 પણ બીજા યહૂ દઓએ ક ું, “એક માણસ જે શેતાન ઘેલો છે તે આના
જવેી વાતો કહ શકે ન હ. શેતાન આંધળા લોકોની આંખો સાજી કર શકે?
ના!”

યહૂ દઓ ઈ ુની વરૂદ્ધમાં
22 તે શયાળાનો સમય હતો. યરૂશાલેમમાં પ્ર ત ા પવર્* નો સમય આ ો.

23 મં દરમાં ઈ ુ ુલેમાનની પરસાળમાં ચાલતો હતો. 24 યહૂ દઓ ઈ ુની
આસપાસ ભેગા થયા. તેઓએ ક ુ, “ ાં ુધી ું તારા વષે અમને સંદેહમાં
રાખીશ? જો ું ખ્રસ્ત હોય તો પછ અમને સ્પ કહે.”

25 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “મેં તો તમને બ ું જ ક ું છે, પણ તમે વ ાસ
કરતા નથી. હુ મારા પતાના નામે કામો કરુ છુ. હુ કોણ છુ તે મારા કામો
બતાવશ.ે 26 પણ તમે વ ાસ કરતા નથી. શા માટે? કારણ કે તમે મારાં

* 10:22: પ્ર ત ા પવર્ ડસેમ્બર ું વશેષ અઠવા ડ ું જનેે યહૂ દઓ ઉજવે છે.
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ઘેટાં (લોકો) નથી. 27 મારાં ઘેટાં માર વાણી સાભળે છે. હુ તેઓને ઓળ ું
છુ. અને તેઓ મને અ ુસરે છે. 28 હુ મારાં ઘેટાંઓને અનંતજીવન આ ું છુ.
તેઓ કદા પ ૃત્ ુ પામશે ન હ. અને કોઈ પણ ક્ત તેઓને મારાં હાથમાંથી
છ નવી શકશે ન હ. 29 મારાં પતાએ મને મારુ ઘેટુ આપ્ ુ.ં તે દરેક જણ કરતા
મહાન છે. કોઈ પણ ક્ત મારાં પતાના હાથમાંથી મારાં ઘેટાંને ચોર શકશે
ન હ. 30 હુ અને મારાં પતા એક જ છ એ.”

31 ફર થી યહૂ દઓએ ઈ ુને માર નાખવા પથ્થરો હાથમાં લીધા. 32 પર ુ
ઈ ુએ તેઓને ક ું, “મેં પતા તરફથી ઘણાં સારા કામો કયાર્ છે. તમે તે બધા
કામો જોયા છે. તે સારા કામોમાંના કયા કામને કારણે તમે મને માર નાખો
છો?”

33 યહૂ દઓએ ઉ ર આપ્યો, “તેં કરેલાં કોઈ સારાં કામને લીધે અમે તને
માર નાખતા નથી. પણ ું જે વાતો કહે છે તે દેવની વરૂદ્ધ છે. ું ફક્ત એક
માણસ છે, પર ુ ું કહે છે કે ું દેવ સમાન છે. તે જ કારણથી અમે તને
પથ્થરો વડે માર નાખવા પ્રયત્ન કર એ છ એ!”

34 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “તે તમારા કાયદામાં લખે ું છે, ‘હુ (દેવ) કહુ છુ કે
તમે દેવો છો.’✡ 35 આ શા લેખમાં પેલા લોકોને દેવો ક ા છે � તે લોકો
કે જમેને દેવનો સંદેશ પ્રાપ્ત થયો છે. આ શા લેખ હમેશા સાચો છે. 36 તો
પછ તમે શા માટે કહો છો કે હુ જે કહુ છુ દેવની વરૂદ્ધ છે. કારણ કે મેં
ક ુ,ં ‘હુ દેવનો દ કરો છુ.’ હુ એ જ છુ જનેે દેવે પસંદ કય છે અને જગતમાં
મોકલ્યો છે. 37 જો મારા પતા જે કરે છે તે હુ ન કરુ તો, પછ હુ જે કહુ
તે ના માનશો. 38 પણ જો હુ મારા પતા જે કરે છે તે જ કરુ તો, પછ
તમારે હુ જે કઈ કરુ તેમાં વ ાસ રાખવો જોઈએ. તમે મારામાં વ ાસ ન
કરો, પર ુ હુ જે કઈ કરુ છુ તેમાં તમે વ ાસ કરો. પછ તમે જાણશો અને
સમજશો કે પતા મારામાં છે અને હુ પતામાં છુ.”

39 ઈ ુને પકડવાનો પ્રયત્ન યહૂ દઓએ ફર થી કય . પર ુ ઈ ુ તેઓની
પાસેથી નીકળ ગયો.

40 પછ ઈ ુ યદન નદ ને પેલે પાર ગયો. ાં પહેલા યોહાન બા પ્તસ્મા
કરતો હતો. તે ળે ઈ ુ ગયો. ઈ ુ ત્યાં ર ો. 41 અને ઘણા લોકો તેની
પાસે આ ા. તે લોકોએ ક ું, “યોહાને કદ ચમત્કારો કયાર્ નથી. પર ુ યોહાને
આ માણસ વષે જે બ ું ક ું હ ું તે સા ું છે.” 42 અને ત્યાં ઘણા લોકોએ
ઈ ુમાં વ ાસ કય .

11
લાજરસ ું ૃત્ ુ

1 ત્યાં લાજરસ નામનો એક માણસ હતો જે માંદો હતો. તે બેથ નયાના
ગામમાં રહેતો હતો. આ તે ગામ હ ું ાં મ રયમ તથા તેની બહેન માથાર્
રહેતાં હતા.ં 2 (મ રયમ એ જ ી છે જણેે પ્ર ુ (ઈ )ુ પર અ ર છાંટ ું હ ું
અને તેના પગ પોતાના વાળ વડે ૂછયા હતા,) મ રયમનો ભાઈ લાજરસ હતો,
જે માણસ હવે માંદો હતો. 3 તેથી મ રયમ અને માથાર્એ ઈ ુને કહેવા માટે
એક ક્તને મોકલી, “પ્ર ુ, તારો પ્રય મત્ર લાજરસ માંદો છે.”
✡ 10:34: ઉલ્લેખઃ ગી. શા. 82:6
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4 ારે ઈ ુએ આ સાંભ ુ,ં તેણે ક ું, “આ માંદગીનો અંત ૃત્ ુ થશે
ન હ. પર ુ આ માંદગી દેવના મ હમા માટે છે. દેવના દ કરાનો મ હમા લાવવા
માટે આમ થ ું છે.” 5 (ઈ ુએ માથાર્, તેની બહેન અને લાજરસ પર પ્રેમ રા ો
હતો.) 6 યારે ઈ ુએ સાંભ ું કે લાજરસ માંદો છે ત્યારે પોતે ાં હતો તે જ
જગ્યાએ તે બે દવસ વધારે ર ો. 7 પછ ઈ ુએ તેના શષ્યોને ક ું, “આપણે
પાછા યહૂ દયા ફર થી જ ું જોઈએ.”

8 શષ્યોએ ક ુ,ં “પણ રાબ્બી, યહૂ દયામાં યહૂ દઓ તને પથ્થરો વડે માર
નાખવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા. તે ફક્ત થોડા સમય અગાઉ થ ું હ ું. હવે ું
ત્યાં પાછો જવા ઈચ્છે છે?”

9 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “ત્યાં દવસના બાર કલાક પ્રકાશના હોય છે. ખરુ
ન?ે જો કોઈ ક્ત દવસ દરમ્યાન ચાલે તો પછ તે ઠોકર ખાઈને પડતો
નથી. શા માટે? કારણ કે તે આ જગતના પ્રકાશ વડે જોઈ શકે છે. 10 પણ

ારે ક્ત રાત્રી દરમ્યાન ચાલે છે, તે ઠોકર ખાય છે. શા માટે? કારણ કે
તેને જોવા માટે મદદ કરનાર પ્રકાશ હોતો નથી.”

11 ઈ ુએ આ વાતો કયાર્ પછ તેણે ક ું, “આપણો મત્ર લાજરસ હવે ઊંઘે
છે. પણ હુ તેને જગાડવા જઈશ.”

12 શષ્યોએ ક ું, “પ્ર ુ, પણ જો તે ઊંઘતો હશે તો તે સાજો થશે.”
13 ઈ ુએ તો તેના મરણ વષે ક ુ હ ુ: પણ ઈ ુના શષ્યોને એ ું લાગ્ ું કે
તેણે ઊઘમાં વસામો લેવા વષે ક ુ હ ું.

14 તેથી ત્યાર બાદ ઈ ુએ સ્પ ક ું, “લાજરસ ૃત્ ુ પામેલ છે. 15 અને
મને આનંદ છે કે હુ ત્યાં ન હતો. હુ તમાર ખાતર પ્રસ છુ. કારણ કે હવે
તમે મારામાં વ ાસ કરશો. હવે આપણે તેની પાસે જઈ ુ.ં”

16 પછ થોમાએ (જે દદમુસ કહેવાય છે) બીજા શષ્યોને ક ું, “આપણે
પણ જઈ ુ.ં આપણે યહૂ દયામાં ઈ ુ સાથે ૃત્ ુ પામી ું.”

બેથ નયામાં ઈ ુ
17 ઈ ુ બેથ નયામાં આ ો. ઈ ુએ જો ું કે લાજરસ ખરેખર ૃત્ ુ પામેલો

છે અને ચાર દવસથી કબરમાં છે. 18 બેથ નયા યરૂશાલેમથી બે માઈલ દૂર
હ ું. 19 ઘણા યહૂ દઓ માથાર્ અને મ રયમ પાસે આ ા. યહૂ દઓ માથાર્ અને
મ રયમને તેમના ભાઈ લાજરસ સંબંધી દલાસો આપવા આ ા હતા.

20 માથાર્એ સાંભ ું કે ઈ ુ આવે છે. તે ઈ ુને મળવા સામે ગઈ. પર ુ
મ રયમ ઘરે રહ . 21 માથાર્એ ઈ ુને ક ું, “પ્ર ુ, જો ું અહ હોત તો મારો
ભાઈ મરત ન હ. 22 પર ુ હુ જાણું છુ કે હજુ પણ ું દેવ પાસે જે કઈ માગશે
તે દેવ તને આપશે.”

23 ઈ ુએ ક ું, “તારો ભાઈ ઊઠશે અને તે ફર થી જીવતો થશે.”
24 માથાર્એ ઉ ર આપ્યો, “છેલ્લે દવસે લોકો ુનરુત્થાન (મરણમાંથી ઉઠશે)

પામશે ત્યારે તે ફર થી પાછો ઊઠશ.ે એ હુ જાણું છુ.”
25 ઈ ુએ તેને ક ું, “હુ ુનરુત્થાન છુ. હુ જીવન છુ. જે ક્ત મારામાં

વ ાસ કરે છે તેના ૃત્ ુ પછ ફર થી જીવન પ્રાપ્ત કરશે. 26 અને જે ક્ત
જીવે છે અને વ ાસ કરે છે તે ખરેખર કદ ૃત્ ુ પામશે ન હ. માથાર્, ું ું
એવો વ ાસ કરે છે?”
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27 માથાર્એ ઉ ર આપ્યો, “હા, પ્ર ુ. મને વ ાસ છે કે ું ખ્રસ્ત છે, દેવનો
દ કરો છે. ું જે જગતમાં આવનાર તે જ છે.”

ઈ ુ રડે છે
28 માથાર્એ આ બાબત કહ પછ તેની બહેન મ રયમ પાસે પાછ ગઈ.

માથાર્એ એકલી મ રયમ સાથે વાત કર . માથાર્એ ક ુ,ં “ ુરુજી (ઈ ુ) અહ
છે. તે તને બોલાવે છે.” 29 ારે મ રયમે આ સાંભ ુ, તે ઊભી થઈ અને
ઝડપથી ઈ ુ પાસે ગઈ. 30 ઈ ુ હજુ ગામમાં આ ો ન હતો. તે હજુ માથાર્
તેને ાં મળ તે જગ્યાએ હતો. 31 યહૂ દઓ મ રયમ સાથે ઘરમાં હતા.
તેઓ તેને દલાસો આપતા હતા. તેઓએ જો ું કે મ રયમ ઉતાવળથી ઊભી
થઈને બહાર ગઈ. તેઓએ ધા ુ કે તે લાજરસની કબર તરફ જાય છે. તેઓએ
વચા ુર્ કે તે ત્યાં વલાપ કરવા જાય છે. તેથી તેઓ તેને અ ુસયાર્. 32 મ રયમ
ઈ ુ જે જગ્યાએ હતો ત્યાં ગઈ. ારે તેણે ઈ ુને જોયો. તે તેના પગે પડ .
મ રયમે ક ું, “પ્ર ુ, જો ું અહ હોત તો મારો ભાઈ મરત ન હ.”

33 ઈ ુએ જો ું કે મ રયમ રડતી હતી. ઈ ુએ તે પણ જો ું કે યહૂ દઓ
તેની સાથે આ ા હતા. તેઓ પણ રડતા હતા. ઈ ુ ું હૃદય ઘણું દઃુખી થ ું
અને તે ઘણો ાકુળ હતો. 34 ઈ ુએ ૂછ ું, “તમે તેને (લાજરસ) ાં ૂ ો
છે?”
તેઓ કહે છે, “પ્ર ુ આવીને જો.”
35 ઈ ુ રડ્યો.
36 અને યહૂ દઓએ ક ું, “જુઓ! ઈ ુ લાજરસ પર પ્રેમ રાખતો હતો!”
37 પણ કેટલાક યહૂ દઓએ ક ું, “ઈ ુએ આંધળા માણસની આંખો સાજી

કર છે. ઈ ુમાં ું લાજરસ ન મરે એ ું પણ કરવાની શ ક્ત ન હતી?”

ઈ ુ લાજરસને ફર થી સજીવન કરે છે
38 ફર થી ઈ ુને તેના હૃદયમાં ઘણું દઃુખ થ ું.

ાં લાજરસ હતો તે કબર પાસે ઈ ુ આ ો. તે કબર એક ુફા હતી.
તેના પ્રવેશદ્વારને મોટા પથ્થર વડે ઢાંકે ું હ ું. 39 ઈ ુએ ક ુ,ં “આ પથ્થરને દૂર
કરો.”
માથાર્એ ક ું, “પણ પ્ર ુ, લાજરસને મર ગયાને હજુ ચાર દવસ થયા છે.

ત્યાં દગુધ હશ.ે” માથાર્ ૃત્ ુ પામનાર માણસ (લાજરસ)ની બહેન હતી.
40 પછ ઈ ુએ માથાર્ને ક ું, “યાદ કર મેં તને ું ક ું હ ું?” મેં ક ું, “જો
ું વ ાસ કરશે તો પછ ું દેવનો મ હમા જોઈ શકશ.ે”
41 તેથી તેઓએ પ્રવેશદ્વાર પરથી પથ્થર હઠા ો. પછ ઈ ુએ ઊંચે જો ું

અને ક ું, “ પતા, હુ તારો આભાર મા ું છુ. કારણ કે તેં મને સાંભ ો. 42 હુ
જાણું છુ કે ુ મને હમેશા સાંભળે છે. પર ુ મેં આ ક ું કારણ કે અહ માર
આજુબાજુ લોકો છે. હુ ઈચ્છુ છુ કે તેઓ વ ાસ કરે કે તેં મને મોકલ્યો છે.”

43 ઈ ુએ આમ ક ા પછ મોટા સાદે પોકાર કય , “લાજરસ બહાર આવ!”
44 તે ૃત્ ુ પામેલ માણસ (લાજરસ) બહાર આ ો. તેના હાથ અને પગ
ૂગડાંના ટૂકડાઓથી વીંટળાયેલા હતા. તેનો ચહેરો રૂમાલથી ઢાંકેલો હતો.
ઈ ુએ લોકોને ક ું, “તેના પરથી ૂગડાંના ટૂકડા લઈ લો અને તેને જવા દો.”
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ઈ ુને માર નાખવાની યહૂ દ આગેવાનોની યોજના
(માથ્થી 26:1-5; માક 14:1-2; ૂક 22:1-2)

45 ત્યાં ઘણા યહૂ દઓ મ રયમની ુલાકાતે આ ા હતા. આ યહૂ દઓએ
ઈ ુએ જે ક ુર્ તે જો ું અને આ યહૂ દઓમાંના ઘણાએ ઈ ુમાં વ ાસ કય .
46 પર ુ કેટલાક યહૂ દઓ ફરોશીઓ પાસે ગયા. તેઓએ ઈ ુએ જે ક ુર્ તે
ફરોશીઓને ક ું. 47 પછ ુ યાજકો અને ફરોશીઓએ યહૂ દઓની સભા
બોલાવી. તેઓએ ક ું, “આપણે ું કર ું જોઈએ? આ માણસ (ઈ )ુ ઘણા
ચમત્કારો કરે છે. 48 જો આપણે તેને આ ચમત્કારો કરવા ું ચા ુ રાખવા દઈ ું,
તો બધા લોકો તેનામાં વ ાસ કરશે. પછ રોમનો આવશે અને આપણા મં દર
અને રા ને લઈ લેશે.”

49 ત્યાં કાયાફા નામનો એક માણસ હતો. તે વરસે તે પ્ર ુખ યાજક હતો.
કાયાફાએ ક ું, “તમે લોકો ક ું જાણતા નથી! 50 લોકોના માટે એક માણસ ું
મર ું તે આખા રા નો વનાશ થાય વે કરતાં વધારે સારુ છે. પર ુ તમને આનો

ાલ આવતો નથી.”
51 કાયાફાએ આ વષે તેની જાતે આનો વચાર કય ન હ. તે વરસનો તે
ુ યાજક હતો. તેથી તેણે ખરેખર ભ વષ્ય ક ું હ ું કે ઈ ુ યહૂ દઓના

રા માટે ૃત્ ુ પામશ.ે 52 હા, ઈ ુ યહૂ દ રા ના લોકો માટે મરશે. પર ુ ઈ ુ
દેવનાં બીજા બાળકો જે આખા જગતમાં વખરાયેલા છે તેમનાં માટે પણ ૃત્ ુ
પામશ.ે તે બધાઓને ભેગા કરવા અને તે લોકોને એક બનાવવા માટે તે ૃત્ ુ
પામશ.ે

53 તે દવસે યહૂ દ આગેવાનોએ ઈ ુને માર નાખવાની યોજના કરવા ું શરુ
ક ુર્. 54 તેથી ઈ ુએ યહૂ દઓમાં આજુબાજુ જાહેરમાં ફરવા ું બંધ ક ુર્. ઈ ુએ
યરૂશાલેમ છો ું અને રણની નજીકની જગ્યાએ ગયો. ઈ ુ એફ્રાઈમ નામના
શહેરમાં ગયો. ઈ ુ ત્યાં તેના શષ્યો સાથે ર ો.

55 યહૂ દઓના પાસ્ખાપવર્નો લગભગ તે સમય હતો. તે દેશમાંથી ઘણા લોકો
પાસ્ખાપવર્ પહેલા યરૂશાલેમ ગયા. તેઓ પાસ્ખાપવર્ પહેલા પોતાને ુદ્ધ કરવા
માટે ખાસ વસ્ ુઓ કરવા ગયા હતા. 56 લોકો ઈ ુની શોધ કર ર ા હતા.
તેઓ મં દરમાં ઊભા રહ ને એકબીજાને ૂછતા હતા, “ ું તે (ઈ )ુ ઉત્સવમાં
આવે છે? તમે ું ધારો છો?” 57 પર ુ ુ યાજકો અને ફરોશીઓએ ઈ ુ
વષે ખાસ હુકમ આપ્યો હતો. તેઓએ ક ુ,ં કે જો કોઈ ક્ત ઈ ુ ાં
છે તે જાણે તો તે માણસે તેઓને જણાવ ું જોઈએ. પછ ુ યાજકો અને
ફરોશીઓ ઈ ુને પકડ શકે.

12
બેથ નયામાં ઈ ુ તેના મત્રો સાથે
(માથ્થી 26:6-13; માક 14:3-9)

1 પાસ્ખાપવર્ના છ દવસો અગાઉ, ઈ ુ બેથ નયા ગયો. લાજરસ ાં રહેતો
હતો તે ગામ બેથ નયા હ ું. (લાજરસ એ માણસ હતો જનેે ઈ ુએ ૃત્ ુમાંથી
ઉઠાડ્યો હતો.) 2 તેઓએ ઈ ુ માટે બેથ નયામાં ભોજન રા ું હ ું. માથાર્એ
ભોજન પીરસ્ ુ.ં તે લોકોમાં લાજરસ હતો જે ઈ ુ સાથે જમતો હતો. 3 તે
સમયે મ રયમે ઘણું કમતી જટામાંસી ું એક શેર અ ર આણ્ ુ.ં મ રયમે તે
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અ ર ઈ ુના પગ પર લગા ુ.ં પછ તેણે તેના પગ તેના વાળ વડે ૂછયા.
અને અ રની મીઠ ુગંધથી આ ું ઘર ભરાઈ ગ ું.

4 યહૂદા ઈશ્ક રયોત ત્યાં હતો. યહૂદા ઈ ુના શષ્યોમાંનો એક હતો. (તે
એક કે જે પાછળથી ઈ ુની વરૂદ્ધ થનાર હતો.) મ રયમે જે ક ુર્ તે યહૂદાને
ગમ્ ું ન હ. તેથી તેણે ક ું, 5 “તે અ રની કમત ચાંદ ના 300 સ ા હતી. તે
વેચી શકા ું હોત અને પૈસા ગર બ લોકોને આપી શ ા હોત.” 6 પણ યહૂદા
ખરેખર ગર બ લોકો વષે ચતા કરતો ન હતો. યહૂદાએ આ ક ું કારણ કે તે
એક ચોર હતો. યહૂદા જે શષ્યોના સ ૂહ માટે પૈસાની પેટ રાખતો હતો અને
તે વારવાર પેટ માંથી પૈસા ચોરતો હતો.

7 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “તેને રોકશો ન હ. આજના દવસ માટે તેણીના માટે
આ અ ર બચાવ ું યોગ્ય હ ું. આ દવસ મારા માટે દફનની તૈયાર નો હતો.
8 ગર બ લોકો હમેશા તમાર સાથે હશે પણ હુ હમેશા તમાર સાથે નથી.”

લાજરસ વરૂદ્ધ યોજન
9 યહૂ દઓમાંના ઘણાએ સાંભ ું કે ઈ ુ બેથ નયામાં હતો. તેથી તેઓ ઈ ુને

જોવા ત્યાં ગયા. તેઓ ત્યાં લાજરસને જોવા પણ ગયા. ઈ ુએ ૃત્ ુમાંથી
ઊભા કરેલામાંનો એક લાજરસ હતો. 10 તેથી તે ુ યાજકોએ લાજરસને
માર નાખવા માટે પણ યોજના કર . 11 લાજરસને કારણે ઘણા યહૂ દઓ તેમના
આગેવાનોને છોડતા હતા અને ઈ ુમાં વ ાસ કરતા હતા. તે જ કારણે યહૂ દ
આગેવાનો પણ માર નાખવા ઈચ્છતા હતા.

ઈ ુનો યરૂશાલેમમાં પ્રવેશ
(માથ્થી 21:1-11; માક 11:1-11; ૂક 19:28-40)

12 બીજે દવસે યરૂશાલેમમાં લોકોએ સાંભ ું કે ઈ ુ ત્યાં આવતો હતો.
ત્યાં ઘણા લોકો હતા જે પાસ્ખાપવર્માં આ ા હતા. 13 તે લોકોએ ખજૂર ના
ૃક્ષોની ડાળ ઓ લીધી અને ઈ ુને મળવા બહાર ગયા. લોકોએ પોકાર કયાર્,

“ ‘હોસા ા!’
‘જે પ્ર ુના નામે આવે છે, તેને ધન્ય છે!’ ગીતશા 118:25-26

ઈઝરાએલનો રાજા આવે છે તેને ધન્ય છે!”
14 ઈ ુને એક ગધેડાનો વછેરો મ ો અને તેના પર તે બેઠો. શા લેખ કહે

છે તે ું આ હ ુ:

15 “ સયોન* ની દ કર , બી મા!
જો! તારો રાજા આવે છે.

તે ગધેડાના વછેરા પર બેસીને આવે છે.” ઝખાયાર્ 9:9
16 ઈ ુના શષ્યો તે સમયે જે બન ું હ ું તે સમજી શ ા ન હ. પર ુ ઈ ુ

મ હમાવાન થયો, તેઓ સમ ા કે આ બાબતો તેના વષે લખેલી હતી. પછ
તે શષ્યોને યાદ આ ું કે લોકોએ તે બ ું તેને માટે ક ુર્ હ ું.

* 12:15: સયોન અક્ષરશ: “ સયોનની દ કર ,” અથાર્ત યરૂશાલેમ.
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17 ત્યાં ઈ ુ સાથે ઘણા લોકો હતા ારે તેણે લાજરસને ૃત્ ુમાંથી ઊઠાડ્યો
અને તેને કબરમાંથી બહાર આવવા ક ું. હવે પેલા લોકોએ ઈ ુએ જે ક ુર્
તેના વષે બીજા લોકોને ક ું. 18 ઘણા લોકો ઈ ુને મળવા બહાર ગયા, કારણ
કે તેઓએ સાંભ ું કે ઈ ુએ આ ચમત્કાર કય . 19 તેથી તે ફરોશીઓએ
એકબીજાને ક ું, “જુઓ! નોંઘ કરો તમે કશામાં સફળતા પ્રાપ્ત કર નથી.
આ ું જગત તેને અ ુસરે છે!”

ઈ ુ જીવન અને ૃત્ ુ વષે વાત કરે છે
20 ત્યાં કેટલાક ગ્રીક લોકો પણ હતા. પાસ્ખાપવર્માં જે લોકો યરૂશાલેમથી

આવેલા હતા તે ભજન કરવા ગયા. 21 આ ગ્રીક લોકો ફ લપ પાસે ગયા.
( ફ લપ ગાલીલના બેથસૈદાનો હતો.) ગ્રીક લોકોએ ક ું, “સાહેબ, અમાર
ઈચ્છા ઈ ુને મળવાની છે.” 22 ફ લપે આવીને આ ન્દ્રયાને ક ું. પછ આ ન્દ્રયા
અને ફ લપ ગયા અને ઈ ુને ક ું.

23 ઈ ુએ તેઓને ક ું, “માણસના દ કરાને મ હમાવાન થવાનો સમય આ ો
છે. 24 હુ તમને સત્ય કહુ છુ એક ઘઉંનો દાણો જમીન પર પડે છે અને મર
જાય છે. પછ તે ઊગે છે અને ઘણા બીજ બનાવે છે. પણ જો તે કદ
મર ન હ જાય, તો પછ તે ફક્ત એક સાદો દાણો જ રહેશે. 25 જે ક્ત
તેના પોતાના જીવ પર પ્રી ત કરે છે તે જીવન ુમાવે છે. પર ુ જે ક્ત આ
દુ નયામાં પોતાના જીવને ધ ારે છે તે જીવન ને ટકાવે છે. તેને અનંતજીવન
પ્રાપ્ત થશ.ે 26 જે ક્ત માર સેવા કરે છે તેણે મને અ ુસર ું જોઈએ. પછ
મારો સેવક હુ ાં ાં હોઈશ ત્યાં તે પણ માર સાથે હશે. મારા પતા જે
લોકો માર સેવા કરે છે તેઓને સન્માન આપશ.ે

ઈ ુ તેના ૃત્ ુ વષે વાત કરે છે
27 “હવે હુ ઘણો ાકુળ થયો છુ. મારે ું કહે ું જોઈએ? મારે એમ કહે ું,

‘ પતા, મને આ વપ ના સમયમાંથી બચાવ?’ ના! હુ આ વખતે આના માટે
જ આ ો છુ તેથી મારે દ:ુખ સહે ું જોઈએ. 28 પતા, તારા નામનો મ હમા
થાઓ!”
પછ થી એક વાણી આકાશમાંથી આવી, “મેં તેના નામનો મ હમા કય છે.

હુ ફર થી તે કર શ.”
29 ત્યાં ઊભેલા લોકોએ તે વાણી સાંભળ . પેલા લોકોએ ક ું, તે ગજના

હતી.
પણ બીજા લોકોએ ક ું, “એક દૂતે ઈ ુ સાથે વાત કર !”
30 ઈ ુએ લોકોને ક ું, “તે વાણી તમારા માટે હતી મારા માટે ન હ. 31 હવે

જગતનો ન્યાય કરવાનો સમય છે. હવે આ જગતનો શાસક (શેતાન) બહાર
ફેંકાઇ જશે. 32 મને ૃથ્વી પરથી ઊંચો કરવામાં આવશે અને ારે આ બનશે
ત્યારે હુ બધા લોકોને માર તરફ ખેંચીશ.” 33 ઈ ુએ પોતા ું ૃત્ ુ કેવી ર તે
થશે તે દશાર્વવા આ ક ું.

34 લોકોએ ક ું, “પર ુ આપણો નયમ કહે છે કે ખ્રસ્ત સદાકાળ જીવશે.
તેથી ું શા માટે કહે છે કે, ‘માણસના દ કરાને ઊંચો કરાવવો જોઈએ?’ આ
માણસનો દ કરો કોણ છે?”
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35 પછ ઈ ુએ ક ું, “ફક્ત થોડા વ ુ સમય માટે તમાર સાથે પ્રકાશ રહેશે.
ાં ુધી તમાર સાથે પ્રકાશ છે ત્યાં ુધી પ્રકાશમાં ચાલો, તો પછ અંધકાર

(પાપ) તમને પકડશે ન હ. જે ક્ત અંધકારમાં ચાલે છે તે જાણતી નથી કે
તે ાં જાય છે. 36 તેથી ાં ુધી તમાર પાસે પ્રકાશ હોય ત્યાં ુધી તમારો
વ ાસ પ્રકાશ પર રાખો. પછ તમે પ્રકાશના દ કરા બનશો.” ારે ઈ ુએ
આ વાતો કહેવા ું ૂણર્ ક ુર્ ત્યારે તે વદાય થયો. ઈ ુ એવી જગ્યાએ ગયો

ાં લોકો તેને શોધી શકે ન હ.
યહૂ દઓએ ઈ ુમાં વ ાસ કરવાની ના પાડ

37 ઈ ુએ ઘણા ચમત્કારો કયાર્. લોકોએ આ બાબતો જોઈ. પણ તેઓએ
હજુ પણ તેનામાં વ ાસ કય ન હ. 38 તે સં ૂણર્ ર તે સમજાવવા યશાયા
પ્રબોધકે ક ું:

“પ્ર ,ુ અમે તેઓને જે ક ું છે તેને કોણે માન્ ું છે?
પ્ર ુની સ ા કોણે જોઈ છે?” યશાયા 53:1

39 આના કારણે જ લોકો વ ાસ કર શ ા ન હ. કારણ કે યશાયાએ વળ
ક ું હ ુ કે,

40 “દેવે લોકોને આંધળા બના ા.
દેવે તેમનાં મન જડ કયાર્ દેવે

આ ક ુર્ તેથી કર ને તેઓ પોતાની આંખોથી આ જોઈ શકે ન હ
અને તેમના મનથી સમજે ન હ. રખેને હુ તેઓને સાજા કરુ.” યશાયા 6:10

41 યશાયાએ આ ક ું કારણ કે તેણે તેનો (ઈ ુનો) મ હમા જોયો. તેથી યશાયા
તેના (ઈ ુ) વષે બોલ્યો.

42 પર ુ ઘણા લોકોએ ઈ ુમાં વ ાસ ૂ ો. ઘ્◌ૅંણા યહૂ દ આગેવાનોએ
પણ ઈ ુમાં વ ાસ ૂ ો. પર ુ તેઓ ફરોશીઓથી બીતા હતા. તેથી તેઓ
જાહેરમાં કહ શકતા નહોતા કે તેઓએ વ ાસ ૂ ો છે. તેઓને ભય હતો
કે તેઓ તેમને કદાય સભા ાનમાંથી કાઢ ૂકે. 43 આ માણસો દેવ તરફથી
થતી પ્રસંશા કરતાં માણસો તરફથી થતી પ્રસંશાને વધારે ચાહતા હતા.

ઈ ુનો બોધ લોકોનો ન્યાય કરશે
44 પછ ઈ ુએ મોટા સાદે ક ું, “જે ક્ત મારામાં વ ાસ કરે છે તેણે

ખરેખર જણેે (દેવ)ે મને મોકલ્યો છે તેનામાં પણ વ ાસ કરે છે. 45 જે ક્ત
મને જુએ છે તે ખરેખર જણેે મને મોકલ્યો છે તેને જુએ છે. 46 હુ પ્રકાશ છુ
અને હુ આ જગતમાં આ ો છુ. હુ આ ો છુ જથેી કર ને પ્રત્યેક ક્ત જે
મારામાં વ ાસ કરે છે તે અંધકારમાં રહે ન હ.

47 “હુ જગતમાં લોકોનો ન્યાય કરવા આ ો નથી. હુ જગતના લોકોને
બચાવવા માટે આ ો છુ. તેથી જે લોકો માર વાતોને સાંભળે છે પણ પાલન
કરતા નથી તેનો ન્યાય જે કરે છે તે હુ નથી. 48 જે ક્ત મારામાં વ ાસ
કરવાની ના પાડે છે જે કહુ છુ તેનો સ્વીકાર કરતાં નથી તેનો ન્યાય કરનાર એક
છે. જે વાત મેં કહ છે તે જ છેલ્લે દવસે તે ક્તનો ન્યાય કરશે. 49 શા
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માટે? કારણ કે આ વાતો માર પોતાની નથી. પતાએ જણેે મને મોકલ્યો છે
તેણે ું કહે ું અને ું શીખવ ું તે મને ક ું છે. 50 પતા જે આજ્ઞા કરે છે
તેમાંથી અનંતજીવન આવે છે તે હુ જાણું છુ, તેથી હુ જે કઈ કહુ છુ તે પતાએ
મને ક ું છે તે જ હુ કહુ છુ.”

13
પ્ર ુ ઈ ુ તેના શષ્યોના પગ ૂએ છે

1 યહૂ દઓના પાસ્ખાપવર્નો લગભગ સમય હતો. ઈ ુએ જાણ્ ું કે આ જગત
છોડવાનો તેના માટેનો સમય હતો. હવે તે સમય ઈ ુ માટે પતા પાસે પાછા
જવાનો હતો. ઈ ુએ હમેશા જગતમાં જે તેના હતા તે લોકોને પ્રેમ કરતો હતો.
તેનો પ્રેમ સં ૂણર્ શ્રે હતો. હવે ઈ ુનો તેનો પ્રેમ તેઓને બતાવવાનો સમય
હતો.

2 ઈ ુ અને તેના શષ્યો સાંજના ભોજનમાં સાથે હતા. શેતાને અગાઉથી
યહૂદા ઈશ્ક રયોતને ઈ ુની વરૂદ્ધ થવા સમજા ો હતો. (યહૂદા સમોનનો દ કરો
હતો.) 3 પતાએ ઈ ુને બધી વસ્ ુઓ પરની સ ા સોંપી હતી. ઈ ુએ આ
જાણ્ ુ.ં ઈ ુએ તે પણ જાણ્ ું કે તે દેવ પાસેથી આ ો છે. અને એમ પણ
જાણ્ ું કે હવે તે દેવ પાસે પાછો જતો હતો. 4 યારે તેઓ જમતા હતા, ઈ ુએ
ઊભા થઈને પોતાનો ઝભ્ભો ઉતાર ના ો. ઈ ુએ રુમાલ લીધો અને તેને
પોતાની કમરે બાંધ્યો. 5 પછ ઈ ુએ વાસણમાં પાણી રે ું. તેણે શષ્યોના પગ
ધોવાની શરુઆત કર . તેણે રુમાલ વડે તેમના પગ ૂછયા. જે રુમાલ તેની
કમરે વીંટાળેલો હતો.

6 ઈ ુ સમોન પતર પાસે આ ો. પર ુ પતરે ઈ ુને ક ું, “પ્ર ુ, તારે મારા
પગ ધોવા જોઈએ ન હ.”

7 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હમણા હુ ું કરુ છુ તે ું જાણતો નથી. પર ુ
પાછળથી ું સમજી શક શ.”

8 પતરે ક ું, “ના! હુ કદા પ મારા પગ ધોવા દઈશ ન હ.”
ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “જો હુ તારા પગ ન હ ધોઉ, તો પછ ું મારા

લોકોમાંનો એક થશે ન હ.”
9 સમોન પતરે ક ું, “પ્ર ,ુ મારા પગ ધોયા પછ ું મારા હાથ અને મારુ

મા ું પણ ધો!”
10 ઈ ુએ ક ું, “ ક્તના સ્નાન કયાર્ પછ તે ું આ ું શર ર ચોખ્ ું થાય

છે. તેને ફક્ત તેના પગ ધોવાની જ જરુર છે. અને તમે માણસો ચોખ્ખા છો,
પર ુ તમારામાંના બધા ન હ.” 11 ઈ ુએ જાણ્ ું કે, કોણ તેની વરૂદ્ધ થશ.ે તે
જ કારણે ઈ ુએ ક ું, “તમારામાંથી દરેક ચોખ્ખા નથી.”

12 ઈ ુએ તેમના પગ ધોવા ું ૂરુ ક ુર્. પછ તેણે પોતાનાં કપડાં પહેયાર્ અને
ફર થી મેજ પર બેઠો. ઈ ુએ ૂછ ું, “તમે સમજો છો મેં તમારા માટે ું ક ુ?
13 તમે મને ુરુ તથા પ્ર ુ કહો છો. એ ખરુ છે, કારણ કે હુ એ જ છુ.
14 હુ જ તમારો ‘ ુરુ’ અને ‘પ્ર ુ’ છુ. પણ મેં તમારા પગ સેવકની જમે ધોયા.
તેથી તમારે પણ એકબીજાના પગ ધોવા જોઈએ. 15 મેં તમારા માટે એક ન ૂના
તર કે આ ક ુર્. તેથી મેં તમારા માટે જે ક ુર્ તે ું તમારે એકબીજા માટે કર ું
જોઈએ. 16 હુ તમને સત્ય કહુ છુ. એક સેવક તેના ધણી કરતાં મોટો નથી.
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અને જે ક્તને કઈક કરવા મોકલાયેલો છે તે પોતાના મોકલનાર કરતાં મોટો
નથી. 17 જો તમે આ વાતો જાણો અને તેઓને પાળો તો તમે ુખી થશો.

18 “હુ તમારા બધા વષે બોલતો નથી. જઓેને મેં પસંદ કયાર્ છે તેઓને હુ
જાણું છુ. પર ુ શા લેખમાં જે ક ું છે તે થ ું જોઈએ. ‘જે માણસ મારા
ભોજનમાં ભાગીદાર બન્યો છે તે માર વરૂદ્ધ થયો છે.’ 19 હુ તમને તે બનતા
પહેલા આ કહુ છુ. જથેી ારે એ બન,ે ત્યારે તમે વ ાસ કરો કે હુ તે છુ.
20 હુ તમને સત્ય કહુ છુ. જે કોઈને હુ મોક ું છુ તેનો સ્વીકાર જે કરે છે તે
મારો સ્વીકાર કરે છે અને જે મારો સ્વીકાર કરે છે તે મારા મોકલનારનો પણ
સ્વીકાર કરે છે.”

ઈ ુ કહે છે કોણ તેની વરૂદ્ધ થશે
(માથ્થી 26:20-25; માક 14:17-21; ૂક 22:21-23)

21 ઈ ુએ આ વાતો ક ા પછ તેણે ભારે ાકુળતા અ ુભવી. ઈ ુએ
જાહેરમાં ક ું, “હુ તમને સત્ય કહુ છુ. તમારામાંનો એક માર વરૂદ્ધ થશ.ે”

22 ઈ ુના બધા શષ્યો એકબીજા સામે જોવા લાગ્યા. ઈ ુ જનેા વષે વાત
કરતો હતો, તે ક્ત કોણ હતી તે તેઓ સમજી શ ા ન હ. 23 શષ્યોમાંનો
એક ઈ ુની બાજુમાં છાતીને અઢેલીને બેઠો હતો. ઈ ુ જનેે પ્રેમ કરતો હતો તે
આ શષ્ય હતો. 24 સમોન પતરે આ શષ્યને ઈશારો કર ને ઈ ુને ૂછ ું કે
જનેા વષે વાત કરતો હતો તે ક્ત કોણ હતી.

25 તે શષ્ય ઈ ુની છાતીને અઢેલીને બેઠો હતો અને ૂછ ું, “પ્ર ુ, તે કોણ
છે જે તાર વરૂદ્ધ થશે?”

26 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હુ આ રોટલી થાળ માં બોળ શ. હુ જે માણસને તે
આપીશ તે માણસ માર વરૂદ્ધ થશ.ે” તેથી ઈ ુએ રોટલીનો ટુકડો લીધો. તેણે
તે બો ો ને યહૂદા ઈશ્ક રયોત જે સમોનનો દ કરો છે તેને આપ્યો. 27 ારે
યહૂદાએ ટુકડો લીધો, શેતાન તેનામાં પ્રવેશ્યો. ઈ ુએ યહૂદાને ક ું, “ ું જે
બાબત કરે, તે જલ્દ થી કર!” 28 મેજ પાસેનો કોઈપણ માણસ સમજયો ન હ કે
શા માટે ઈ ુએ યહૂદાને આમ ક ું. 29 યહૂદા સ ૂહ માટે પૈસાની પેટ રાખનાર
માણસ હતો. તેથી કેટલાક શષ્યોએ વચા ુર્ કે યહૂદા જઈને કેટલીક જરુર
વસ્ ુઓ પવર્ માટે ખર દે એ ું ઈ ુ સમજતો હતો. અથવા તેઓએ વચા ુર્ કે
ઈ ુ ઈચ્છતો હતો કે યહૂદા ગર બ લોકોને જઈને કઈક આપે.

30 ઈ ુએ આપેલી રોટલી યહૂદાએ સ્વીકાર પછ યહૂદા બહાર ગયો. તે
રાત હતી.

ઈ ુ તેના ૃત્ ુ વષે વાત કરે છે
31 ારે યહૂદા બહાર ગયો, ઈ ુએ ક ું, “હવે માણસના દ કરાએ તેનો

મ હમા પ્રાપ્ત કય છે અને માણસના દ કરા દ્વારા દેવ મ હમા પ્રાપ્ત કરશે.
32 જો દેવ તેના મારફત મ હમા પ્રાપ્ત કરે છે પછ દેવ પોતાના મારફત માણસના
દ કરાને મ હમા આપશ.ે”

33 ઈ ુએ ક ું, “મારા બાળકો, હવે હુ ફક્ત થોડા સમય માટે તમાર સાથે
હોઈશ. તમે મને શોધશો અને મેં જે યહૂ દઓને ક ું તે હવે હુ તમને ક ું છુ.

ાં હુ જઈ ર ો છુ ત્યાં તમે આવી શકશો ન હ.
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34 “હુ તમને નવી આજ્ઞા આ ું છુ કે એકબીજાને પ્રેમ કરો. જે ર તે મેં તમને
પ્રેમ કય છે તેમ તમે એકબીજા પર પ્રેમ રાખો. 35 જો તમે એકબીજા પર પ્રેમ
રાખશો તો બધા લોકો જાણશે કે તમે મારા શષ્યો છો.”

ઈ ુ કહે છે કે પતર તેનો નકાર કરશે
(માથ્થી 26:31-35; માક 14:27-31; ૂક 22:31-34)

36 સમોન પતરે ઈ ુને ૂછ ું, “પ્ર ુ, ું ાં જાય છે?”
ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હુ ાં જાઉં છુ ત્યાં હવે ું માર પાછળ આવી

શક શ ન હ, પણ ું પાછળથી અ ુસર શ.”
37 પતરે ૂછ ું, “પ્ર ,ુ હવે હુ શા માટે તાર પાછળ આવી શકુ ન હ? હુ

તારા માટે મરવા પણ તૈયાર છુ.”
38 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “ ું ું ખરેખર મારા માટે તારોં જીવ આપીશ?

હુ તને સા ું કહુ છુ. મરઘો બોલે તે પહેલા ું ત્રણ વાર કહ શ કે ું મને
ઓળખતો નથી.”

14
ઈ ુ તેના શષ્યોને દલાસો આપે છે

1 ઈ ુએ ક ું, “તમારા હૃદયોને ાકુળ થવા ન દો. દેવમાં વ ાસ રાખો
અને મારામાં વ ાસ રાખો. 2 મારા પતાના ઘરમાં ત્યાં ઘણાં ઓરડાઓ છે.
જો તે સા ું ના હોત તો હુ તમને આ કહેત ન હ. હુ તમારા માટે જગ્યાની
તૈયાર કરવા જાઉં છુ. 3 ત્યાં જઈને તમારા માટે જગ્યાની તૈયાર કયાર્ બાદ,
હુ પાછો આવીશ. પછ હુ તમને માર સાથે લઈ જઈશ. તેથી કર ને હુ ાં
હોઈશ ત્યાં તમે પણ હશો. 4 હુ ાં જાઉ છુ તે જગ્યાનો માગર્ તમે જાણો
છો.”

5 થોમાએ ક ું, “પ્ર ુ, ું ાં જાય છે તે અમે જાણતાં નથી. તેથી અમે
તે માગર્ કેવી ર તે જાણી શક એ?”

6 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હુ માગર્ છુ. હુ સત્ય છુ અને જીવન છુ. પતા
પાસે જવાનો માગર્ ફક્ત મારા દ્વારા છે. 7 જો તમે મને ખરેખર ઓળખતા હોત,
તો પછ તમે મારા પતાને પણ જાણશો. હવેથી તમે એને જાણશો. તમે તેને
જોયો છે.”

8 ફ લપે ઈ ુને ક ુ,ં “પ્ર ુ, અમને પતા બતાવ. અમારે જે બ ું જોઈએ
છે તે એ છે.”

9 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “ ફ લપ, ઘણા લાંબા સમય ુધી હુ તાર સાથે
છુ. તેથી તારે મને ઓળખવો જોઈએ. જે ક્તએ મને જોયો છે તેણે મારા
પતાને પણ જોયો છે. તેથી ું શા માટે કહે છે, અમને પતા બતાવ? 10 ું
તમે ખરેખર માનો છો કે હુ પતામાં છુ અને પતા મારામાં છે? તમને મેં જે
બધી વાતો કહ છે તે મારામાંથી આવી નથી. પતા મારામાં રહે છે તે તે ું
પોતા ું કામ કરે છે. 11 મારામાં વ ાસ કરો ારે હુ કહુ કે હુ પતામાં છુ
અને પતા મારામાં છે. અથવા કામોને લીધે જ મારામાં વ ાસ કરો.”

12 હુ તમને સત્ય કહુ છુ, જે ક્ત મારામાં વ ાસ કરે છે તે મેં જે કામો
કયાર્ છે તેવાં જ કરશે. હા! તે મેં કયાર્ છે તેનાં કરતાં વધારે મહાન કામો
પણ કરશે. શા માટે? કારણ કે હુ પતા પાસે જાઉં છુ. 13 અને જો તમે
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મારા નામે જે કઈ માગશો તો હુ તમારા માટે તે કર શ. પછ દ કરા દ્વારા પતા
મ હમાવાન દશાર્વાશ.ે 14 જો તમે મારા નામે કઈ માર પાસે માગશો તો હુ તે
કર શ.

પ વત્ર આત્મા ું વચન
15 “જો તમે મારા પર પ્રેમ કરો છો, તો પછ હુ તમને જે આજ્ઞાઓ કરુ

તે ું પાલન કરશો. 16 હુ પતાને ૂછ શ, અને તે મને બીજો સંબોધક* આપશ.ે
તે તમને આ સંબોધક હમેશા તમાર સાથે રહેવા માટે આપશે. 17 તે સંબોધક
સત્યનો આત્મા† છે. જગત તેનો સ્વીકાર કર શક ું નથી. શા માટે? કારણ
કે જગત તેને જો ું નથી કે તેને ઓળખ ું નથી. પણ તમે તેને ઓળખો છો.
તે તમાર સાથે રહે છે અને તે તમારામાં રહેશ.ે

18 “હુ માતા પતા વનાના બાળકોની જમે તમને બધાને એકલા છોડ શ ન હ.
હુ તમાર પાસે પાછો આવીશ. 19 ૂબ જ ટૂકા સમયમાં જગતના લોકો મને
વધારે વખત જોઈ શકશે ન હ. પણ તમે મને જોઈ શકશો. તમે જીવશો કારણ
કે હુ જી ું છુ. 20 તે દવસે તમે જાણશો કે હુ પતામાં છુ. તમે જાણશો કે
તમે મારામાં છો અને હુ તમારામાં છુ. 21 જો કોઈ ક્ત માર આજ્ઞાને જાણે
છે અને તે આજ્ઞાઓ ું પાલન કરે છે. પછ તે માણસ ખરેખર મને પ્રેમ કરે છે
અને મારા પતા તે ક્તને પ્રેમ કરે છે જે મને પ્રેમ કરે છે અને હુ તે માણસને
પ્રેમ કર શ. હુ માર જાતે તેને બતાવીશ.”

22 પછ યહૂદાએ (યહૂદા ઈશ્ક રયોત ન હ) ક ું, “પણ પ્ર ,ુ ું શા માટે
અમાર આગળ પ્રગટ થવાની યોજના કરે છે, પણ જગત આગળ ન હ?”

23 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “જો કોઈ ક્ત મને પ્રેમ કરે છે, તો તે મારા
વચન ું પાલન કરશે. મારા પતા તે ક્તને પ્રેમ કરશે. મારા પતા અને હુ
તે ક્ત પાસે આવી ું અને તેની સાથે રહ ુ.ં 24 પણ જે ક્ત મને પ્રેમ
કરતો નથી. તે મારા વચન ું પાલન કરતો નથી, આ વચન જે તમે સાંભળો છો
તે ખરેખર મારુ નથી. તે જણેે મને મોકલ્યો છે તે મારા પતા ું છે.

25 “મેં તમને આ બધા વચનો ક ા ારે હુ તમાર સાથે છુ. 26 પર ુ
સંબોધક તમને બ ું જ શીખવશે. મેં જે બધી બાબતો તમને કહ છે તે ું
સ્મરણ સંબોધક કરાવશે. આ સંબોધક પ વત્ર આત્મા છે જનેે પતા મારા નામે
મોકલશ.ે

27 “હુ તમને શાં ત આપીને જાઉં છુ. હુ તમને આ ું છુ તે માર પોતાની
શાં ત છે. જગત આપે છે તેના કરતાં જુદ ર તે હુ તમને શાં ત આપીશ. તેથી
તમારા હૃદયોને ાકુળ થવા દેશો ન હ. ડરશો ન હ. 28 તમે મને સાંભ ો,
જો તમને ક ું છે કે, ‘હુ વદાય થાઉં છુ, પણ હુ તમાર પાસે પાછો આવીશ.’
જો તમે મને પ્રેમ કરશો તો તમે ુખી થશો. હુ પાછો પતા પાસે જાઉં છુ.
શા માટે? કારણ કે હુ છુ તેના કરતાં પતા વધારે મહાન છે. 29 મેં હમણાં
તમને આમ ક ું તે બનતા પહેલા ક ું છે. પછ ારે તે બનશ,ે ત્યારે તમે
વ ાસ કરશો.
* 14:16: સંબોધક અથવા “ દલાસો દેનાર,” પ વત્ર આત્મા. † 14:17: સત્યનો આત્મા પ વત્ર
આત્મા. દેવ ું સત્ય સમજાવવા ઈ ુના શષ્યોને સહાય કરવા ું કાયર્ કરે છે. જુઓ યોહા. 16:13



યોહાન 14:30 223 યોહાન 15:17

30 “હુ તમાર સાથે વધારે લાંબો સમય વાત કર શ ન હ. જગતનો શાસક
(શેતાન) આવે છે. તેને મારા પર અ ધકાર નથી. 31 પર ુ જગતે જાણ ું
જોઈએ કે હુ પતાને પ્રેમ કરુ છુ. તેથી પતાએ મને જે કરવા ક ું છે તે
બરાબર કરુ છુ.

“આવો. આપણે આ જગ્યા છોડ ું.”

15
ઈ ુ એક દ્રાક્ષાવેલો છે

1 ઈ ુએ ક ું, “હુ ખરો દ્રાક્ષાવેલો છુ; મારો પતા માળ છે. 2 તે ફળ ન હ
ઉગાડતી માર પ્રત્યેક ડાળ ઓ કાપી નાખે છે. અને જે ફળ ઉગાડે છે તેવી
ડાળ ઓને વધારે ફળ આવે તે માટે ુદ્ધ કરે છે. 3 મેં તમને જે વચનો ક ાં
છે તેનાથી તમે હવે ુદ્ધ થઈ ગયા છો. 4 તમે મારામાં છો અને હુ તમારામાં
રહ શ. કોઈ ડાળ એકલી ફળ આપી શકે ન હ. તે દ્રાક્ષાવેલામાં હોવી જોઈએ.
તમારુ માર સાથે તે ું જ છે. તમે એકલા ફળ આપી શકો ન હ. તમારે મારામાં
રહે ું જોઈએ.

5 “હુ દ્રાક્ષવેલો છુ અને તમે ડાળ ઓ છો. જો કોઈ ક્ત મારામાં સતત
રહે છે. તો હુ તે ક્તમાં રહુ છુ પછ તે ક્ત વધારે ફળ આપે છે. પણ
મારા વના તે ક્ત કઈ જ કર શક્તી નથી. 6 જો કોઈ ક્ત મારામાં
રહેતી નથી તો પછ તે ડાળ ફેંક દેવા જવેી છે. તે ડાળ નાશ પામે છે.
લોકો ુકાઈ ગયેલી ડાળ ઓ ઉપાડ લે છે અને તેને અ માં નાખીને બાળ
નાખે છે. 7 મારામાં રહો, અને મારાં વચનમાં રહો. જો તમે તેને અ ુસરવા ું
ચા ુ રાખશો તો તમે તમાર જરૂર કોઈ પણ વસ્ ુ માગી શકશો. અને તે તમને
આપવામાં આવશ.ે 8 તમારે વધારે ફળ આપવાં જોઈએ અને બતાવ ું જોઈએ
કે તમે મારા શષ્યો છો. આનાથી મારા પતાને મ હમા પ્રાપ્ત થાય છે.

9 “જે ર તે પતાએ મને પ્રેમ કય તેમ હુ તમને પ્રેમ કરુ છુ. હવે મારા પ્રેમમાં
રહો. 10 મેં મારા પતાની આજ્ઞા ું પાલન ક ુ છે અને હુ તેના પ્રેમમાં ર ો છુ
તે જ ર તે જો તમે માર આજ્ઞા ું પાલન કરો છો તો તમે મારા પ્રેમમાં રહેશો.
11 મેં તમને આ વચનો ક ાં છે જથેી મને જે આનંદ મળે છે તે જ આનંદ
તમને મળે. હુ ઈચ્છુ છુ કે તમારો આનંદ સં ૂણર્ થાય. 12 માર તમને આ
આજ્ઞા છે કે મેં તમને પ્રેમ કય છે તેવો પ્રેમ તમે એકબીજાને કરો. 13 પોતાના
મત્રને માટે જીવ આપીને જ ક્ત સૌથી શ્રે પ્રેમ બતાવી શકે છે. 14 હુ
તમને જે કહુ તે જો તમે કરો તો તમે મારા મત્રો છો. 15 હવેથી હુ તમને
સેવકો કહ શ ન હ કારણ કે સેવક કદ જાણતો નથી કે તેનો મા લક ું કરે છે
પણ હવે હુ તમને મત્રો કહુ છુ કારણ કે મેં મારા પતા પાસે સાંભળે ું બ ું
જ તમને ક ું છે.

16 “તમે મને પસંદ કય નથી; મેં તમને પસંદ કયાર્ છે. અને મેં તમને ત્યાં
જઈને ફળ આપવા ું કામ સોંપ્ ું છે. હુ ઈચ્છુ છુ કે આ ફળ તમારા જીવનમાં
ચા ુ રહે. પછ તમે મારા નામે જે કઈ માગશો તે પતા તમને આપશે. 17 આ
માર આજ્ઞા છે: તમે એકબીજાને પ્રેમ કરો.

ઈ ુ તેના શષ્યોને ચેતવણી આપે છે
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18 “જો જગત તમને ધ ારે છે તો, યાદ કરજો કે જગતે મને પ્રથમ ધ ાય
છે. 19 જો તમે જગતના હોત તો જગત તમારા પર પોતાના લોકોની જમે પ્રેમ
રાખત, પણ મે તમને જગતની બહારથી પસંદ કયાર્ છે. તેથી તમે જગતના
નથી. તેથી જગત તમને ધ ારે છે.

20 “મેં તમને કહેલો પાઠ યાદ કરો: સેવક તેના મા લકથી મોટો નથી. જો
લોકોએ મારુ ખોટુ ક ુર્ હશે તો પછ તેઓ તમારુ પણ ખોટુ કરશે. અને જો
લોકો મારા વચન ું પાલન કરશે તો પછ તેઓ તમાર આજ્ઞા ું પણ પાલન કરશે.
21 લોકો મારા કારણે આ બ ું તમાર સાથે કરશે. તેઓ જણેે મને મોકલ્યો
છે તેને ઓળખતા નથી. 22 જો મેં જગતના લોકોને આવીને ક ું ના હોત, તો
પછ તેઓ પાપના દો ષત થાત ન હ. પણ હવે મેં તેમને ક ું છે. તેથી તેઓનાં
પાપ માટે હવે તેઓની પાસે બહા ું નથી.

23 “જે ક્ત મને ધ ારે છે તે મારા પતાને પણ ધ ારે છે. 24 તે લોકો
વચ્ચે જે કામો મેં કયાર્ છે તે કામો આજપયત કોઈએ કયાર્ નથી. જો મેં તે
કામો ના કયાર્ હોત તો તેઓ પાપના ુનેગાર ના થયા હોત. પર ુ તેઓએ આ
કામો જોયા છે જે મે કયાર્ છે અને છતાં તેઓ મને અને મારા પતાને ધ ારે
છે. 25 પણ આ બન્ ું તેથી તેઓના નયમશા માં જે લ ું છે તે સા ું ુરવાર
થશ;ે ‘તેઓએ મારો વનાકારણે દ્વષે રા ો છે.’

26 “હુ પતા પાસેથી તમારા માટે સંબોધક મોકલીશ. તે સંબોધક સત્યનો
આત્મા છે જે પતા પાસેથી આવે છે. ારે તે આવે છે, ત્યારે તે મારા વષે
કહેશે. 27 અને તમે પણ લોકોને મારા વષે કહેશો, કારણ કે તમે શરુઆતથી
જ માર સાથે ર ા છો.”

16
1 “હુ તમને આ વચનો કહુ છુ તેથી તે લોકો તમારા વ ાસનો નાશ કરવા

શ ક્તમાન થશે ન હ. 2 લોકો તમને તેમના સભા ાનોમાંથી હાંક કાઢશે. હા,
એવો સમય આવે છે ારે લોકો વચારશે કે તમને માર નાખવા તે દેવની સેવા
છે. 3 લોકો આ કામ કરશે કારણ કે તેઓએ પતાને ઓળ ો નથી. અને
તેઓએ મને પણ ઓળ ો નથી. 4 મેં તમને હવે આ વચનો ક ાં છે. તેથી

ારે આ વસ્ ુઓ થવાનો સમય આવે ત્યારે મેં તમને આપેલી ચેતવણી તમે
યાદ કરશો.

પ વત્ર આત્મા ું કાયર્
“મેં તમને શરુઆતમાં આ વચનો ક ાં ન હતા કારણ કે ત્યારે હુ તમાર

સાથે હતો. 5 હવે હુ જણેે મને મોકલ્યો છે તેની પાસે પાછો જાઉ છુ, પણ
તમારામાંથી કોઈએ મને ૂછ ું ન હ, ‘ ું ાં જાય છે?’ 6 તમારાં હૃદયો
ાકુળતાથી ભરાયેલાં છે. કારણ કે મેં તમને આ વચનો ક ાં છે. 7 પણ હુ

તમને સત્ય કહુ છુ. મારુ દૂર જ ું એ તમારા માટે સારુ છે. શા માટે? કારણ
કે હુ ારે દૂર જઈશ હુ તમારા માટે સંબોધક મોકલીશ. પણ જો હુ દૂર ન હ
જાઉં તો પછ સંબોધક આવશે ન હ.

8 “ ારે સંબોધક આવશે ત્યારે લોકોને આ બાબતો જવેી કે પાપ વષે,
ન્યાયીપણા વષે અને ન્યાય ુકવવા વષે જગતને ખાતર કરાવશ.ે 9 સંબોધક
ખાતર કરશે કે લોકો પાપી છે, કારણ કે તેઓને મારામાં વ ાસ નથી. 10 તે
તેઓને મારા ન્યાયીપણા વષે ખાતર કરાવશે, કારણકે હવે હુ પતા પાસે જાઉં
છુ. પછ તમે મને જોશો ન હ. 11 અને સંબોધક જગતને ન્યાય વષે ખાતર
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કરાવશ.ે કારણ કે ખરેખર આ જગતનો શાસક (શેતાન) નો ન્યાય ુકવવામાં
આ ો છે.

12 “હજી મારે તમને ઘણી વાતો કહેવાની છે. પણ હવે તમારા માટે તે
બ ું સ્વીકાર ું વધારે પડ ું છે. 13 પણ ારે સત્યનો આત્મા આવશે ત્યારે
તે તમને સવર્ સત્યમાં દોર જશે. સત્યનો આત્મા તેના પોતાના વચનો બોલશે
ન હ. તે ફક્ત જે સાંભળે છે તે જ બોલશે. તે જે થનાર છે તેના વષે કહેશે.
14 સત્યનો આત્મા મને મ હમાવાન કરશે. કેવી ર ત?ે તે માર પાસેથી વાતો
મેળવશે અને તમને તે વાતો કહેશે. 15 પતા પાસે જે બ ું છે તે મારુ છે.
તેથી હુ કહુ છુ કે આત્મા માર પાસેથી મેળવશે અને તમને તે કહેશે.

ઉદાસીનતા પ્રસ તામાં પ રવતર્ન પામશે
16 “ટૂક સમય પછ તમે મને જોઈ શકશો ન હ. પર ુ ફર થી ટૂક સમય બાદ

તમે મને જોઈ શકશો.”
17 કેટલાક શષ્યોએ એકબીજાને ક ું, “ ારે તે કહે છે ત્યારે ઈ ુ ું સમજે

છે, ‘ટૂક સમય પછ તમે મને જોઈ શકશો ન હ, અને પછ ટૂક સમય પછ
તમે મને ફર થી જોશો?’ અને તે ું સમજે છે ારે તે કહે છે, ‘કારણ કે હુ
પતા પાસે જાઉ છુ?’ ” 18 શષ્યોએ ૂછ ું, “થોડા સમયનો તે ું અથર્ સમજે
છે? તે ું કહે છે તે અમે સમજી શકતા નથી.”

19 ઈ ુએ જાણ્ ું કે શષ્યો તેને આ વષે ૂછવા ઈચ્છતા હતા. તેથી ઈ ુએ
શષ્યોને ક ું, “ ારે હુ કહુ છુ તમે એકબીજાને ૂછો છો હુ ું સમજુ છુ?
થોડા સમય પછ તમે મને જોશો ન હ અને પછ બીજા થોડા સમય પછ તમે
મને ફર થી જોશો?” 20 હુ તમને સત્ય કહુ છુ. તમે રડશો અને ઉદાસ થશો,
પણ જગતને આનંદ થશે. તમે ઉદાસ થશો પર ુ તમાર ઉદાસીનતા આનંદમાં
ફેરવાઈ જશે.

21 “ ારે કોઈ ી બાળકને જન્મ આપે છે ત્યારે, તેને પીડા થાય છે કારણ
કે તેનો સમય આ ો છે. પણ ારે તેના બાળકનો જન્મ થાય છે, તે પીડા
ૂલી જાય છે. તે ૂલી જાય છે કારણ કે બાળકનો જન્મ આ જગતમાં થયો

હોવાથી તે ઘણી પ્રસ હોય છે. 22 તમાર સાથે પણ એ ું જ છે. તમે
હમણા ઉદાસ છો. પણ હુ તમને ફર થી જોઈશ અને તમે પ્રસ થશો અને
કોઈ તમારો આનંદ છ નવી શકશે ન હ. 23 તે દવસે તમે મને કઈ ૂછશો ન હ.
હુ તમને સત્ય કહુ છુ. મારા નામે તમે જે કઈ મારા પતા પાસેથી માગશો તે
તમને આપશે. 24 તમે કદ પણ મારા નામે ક ું માગ્ ું નથી. માગો અને તમને
પ્રાપ્ત થશે. અને તમારો આનંદ સં ૂણર્ થશ.ે

જગત પર વજય
25 “મેં તમને આ વચનો અથર્ને છુપાવતા શ ોનો ઉપયોગ કર ને કહ છે.

પર ુ એવો સમય આવશે હુ તમને વચનો કહેવા માટે તેના જવેા શ ોનો ઉપયોગ
કર શ ન હ. હુ તમાર સાથે પતા વષે સાદા શ ોમાં વાતો કર શ. 26 તે
દવસે તમે મારા નામે પતા પાસે જે કઈ માગશો. હુ કહુ છુ કે મારે તમારા
માટે પતાની પાસે કઈ માગવાની જરૂર પડશે ન હ. 27 ના! પતા પોતે તમને
પ્રેમ કરે છે. તે તમને પ્રેમ કરે છે કારણ કે તમે મને પ્રેમ કય છે. અને તે
તમને પ્રેમ કરે છે કારણ કે તમે વ ાસ કય છે કે હુ દેવ પાસેથી આ ો છુ.
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28 હુ પતા પાસેથી જગતમાં આ ો છુ. હવે હુ જગત છોડ ને પતા પાસે
પાછો જાઉ છુ.”

29 પછ ઈ ુના શષ્યોએ ક ું, “હવે ું અમને સ્પ કહે છે. ું સમજવામાં
ક ઠન પડે એવા શ પ્રયોગ કરતો નથી. 30 હવે અમે જોઈ શક એ છ એ કે ું
બ ું જાણે છે. ું ક્તને તે ૂછે તે પહેલા તેનો ઉ ર આપે છે. તેથી અમને
વ ાસ થાય છે કે ું દેવ પાસેથી આ ો છે.”
31 ઈ ુએ ક ું, “તેથી ું હવે તમે વ ાસ કરો છો? 32 ધ્યાન ૂવર્ક મને

સાંભળો. સમય આવે છે ારે તમે વેર વખેર થઈ જશો. તે સમય હવે અહ
છે. તમે મને છોડ જશો. હુ એકલો પડ શ. પણ ખરેખર હુ એકલો ન હ
હોઉ, કારણ કે પતા માર સાથે છે.

33 “મેં તમને આ વચનો ક ાં છે જથેી કર ને તમને મારામાં શાં ત મળે. આ
દુ નયામાં તમને ુશ્કેલીઓ પડશ.ે પર ુ હમતવાન બનો! મેં જગતને પરાજય
આપ્યો છે!”

17
ઈ ુ તેના શષ્યો માટે પ્રાથર્ના કરે છે

1 ઈ ુએ આ વાતો કહ ર ાં પછ તેણે આકાશ તરફ જો ુ.ં ઈ ુએ પ્રાથર્ના
કર , “ પતા, સમય આ ો છે. તારા દ કરાને મ હમાવાન કર. જથેી દ કરો
તને મ હમાવાન કરે. 2 તેં દ કરાને સવર્ લોકો પર અ ધકાર આપ્યો છે. જથેી
દ કરો તે બધા લોકોને અનંતજીવન બક્ષે. જે તેં તેને આપ્ ું છે. 3 અને આ
અનંતજીવન છે કે માણસો તને ઓળખી શકે, ફક્ત ખરા દેવ, અને તે માણસો
ઈ ુ ખ્રસ્તને ઓળખી શકે. જનેે તેં મોકલ્યો છે. 4 તેં મને જે કરવા ું સોંપ્ ું
છે તે કામ મે ૂરુ ક ુર્ છે. મેં તેને ૃથ્વી પર મ હમાવાન કય છે. 5 અને હવે,
હે પતા, તાર સાથે મને મ હમાવાન કર. જગતની શરુઆત થતાં પહેલાં તાર
સાથે મારો જે મ હમા હતો તે મને આપ.”

6 “તેં મને જગતમાંથી કેટલાક માણસો આપ્યા. મેં તેઓને ું કોના જવેો છે
તે બતા ું છે. તે માણસો તારા હતા. અને તેં મને તેઓ આપ્યા છે. તેઓએ
તારા ઉપદેશ ું પાલન ક ુર્ છે. 7 હવે તેઓ જાણે છે કે તેં મને આપેલી દરેક
વસ્ ુ તાર પાસેથી આવે છે. 8 તેં મને જે વચનો આપ્યા છે તે મેં તેઓને
આપ્યા. તેઓએ તે વચનોને સ્વીકાયાર્. તેઓ જાણે છે કે હુ તાર પાસેથી
આ ો છુ અને તેઓને વ ાસ છે કે તેં મને મોકલ્યો છે. 9 હમણા હુ તેઓને
માટે પ્રાથર્ના કરુ છુ. હુ જગતના લોકો માટે પ્રાથર્ના કરતો નથી. પણ તેં મને
જે લોકો આપ્યાં છે તેઓને માટે હુ પ્રાથર્ના કરુ છુ, કારણ કે તેઓ તારાં છે.
10 માર પાસે જે બધા છે તે તારાં છે, અને તાર પાસે જે બધા છે તે મારાં
છે, અને આ માણસો મારો મ હમા લાવે છે.

11 “હવે હુ તાર પાસે આ ું છુ. હવે હુ આ જગતમાં રહ શ ન હ. પણ
આ માણસો હજુ પણ આ દુ નયામાં છે. પ વત્ર પતા તેઓને સલામત રાખે
છે. તારા નામના અ ધકારથી સલામત રાખે છે (જે નામ તેં મને આપે ું છે.),
તેથી તેઓ એક થશ,ે જમે ું અને હુ એક છ એ. 12 ારે હુ તેઓની સાથે
હતો, મેં તેઓને સલામત રા ાં. મેં તારા નામની સ ાથી તેઓને સલામત
રા ા-ંજે નામ તેં મને આપ્ ું છે. મેં તેઓ ું રક્ષણ ક ુર્ છે. અને તેઓમાંનો
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માત્ર એક ખોવાયો હતો. જે માણસ પસંદ કરાયેલ ન હતો. તે ખોવાયો હતો.
શા લેખમાં જે ક ું છે તે બની શકે.

13 “હુ હમણા તાર પાસે આ ું છુ. પણ હુ આ વસ્ ુઓ માટે પ્રાથર્ના કરુ
છુ ત્યારે પણ હુ હજુ જગતમાં છુ. હુ આ વસ્ ુઓ કહુ છુ તેથી આ માણસો
મારો આનંદ પ્રાપ્ત કર શકે. હુ ઈચ્છુ છુ કે મારો બધો આનંદ તેઓની પાસે
હોય. 14 તેઓને તારો ઉપદેશ આપ્યો છે અને જગતે તેઓને તરસ્કાર કય છે,
કારણ કે તેઓ આ દુ નયાના નથી. જમે હુ આ દુ નયાનો નથી.

15 “હુ તને તેઓને આ દુ નયામાંથી બહાર લઈ જવા ું કહેતો નથી. પણ હુ
તને દુ પાપમાંથી (શેતાનથી) તેઓને સલામત રાખવા ું કહુ છુ. 16 તેઓ આ
જગતના નથી, તે જ ર તે હુ આ જગતનો નથી. 17 તારા સત્ય દ્વારા તાર
સેવા માટે તૈયાર કર. તારુ વચન સત્ય છે. 18 મેં તેઓને જગતમાં મોકલ્યા છે.
જે ર તે તેં મને જગતમાં મોકલ્યો છે. 19 હુ માર જાતને સેવા માટે તૈયાર કરુ
છુ. હુ તેઓના માટે આ કરુ છુ. જથેી કર ને તેઓ ખરેખર તાર સેવા માટે
તૈયાર થઈ શકે.

20 “હુ આ માણસો માટે પ્રાથર્ના કરુ છુ. હુ પણ તે બધા લોકો માટે
પ્રાથર્ના કરુ છુ. આ બધા લોકોના વચનના કારણે તેઓ મારામાં વ ાસ કરશે.
21 પતા, હુ પ્રાથર્ના કરુ છુ કે જે બધા લોકો મારામાં વ ાસ કરે છે તેઓ એક
બન.ે ું મારામાં છે અને હુ તારામાં છુ. હુ પ્રાથર્ના કરુ છુ કે આ બધા લોકો
પણ આપણમાં એક થાય. તેથી જગત વ ાસ કરશે કે તેં મને મોકલ્યો છે.
22 મેં આ લોકોને તેં મને જે મ હમા આપ્યો હતો તે મેં આપ્યો જથેી આપણે
જમે એક છ એ તે પ્રમાણે તેઓ પણ એક થાય. 23 હુ તેઓમાં હોઈશ અને
ું મારામાં હોઈશ. તેથી તેઓ સં ૂણર્ ર તે એક થશે. પછ જગત જાણશે કે

તેં મને મોકલ્યો છે અને જગત જાણશે કે તેં આ લોકોને પ્રેમ કય હતો. જમે
તેં મને પ્રેમ કય હતો.

24 “ પતા, હુ ઈચ્છુ છુ કે હુ જે દરેક જગ્યાએ છુ ત્યાં તેં મને જઓેને આપ્યાં
છે તેઓ માર સાથે રહે. હુ ઈચ્છુ છુ કે તેઓ મારો મ હમા જુએ. આ મ હમા
તેં મને આપેલો છે. કારણ કે જગતની ઉત્પ થતાં પહેલા તેં મને પ્રેમ કય છે.
25 પતા, ું એક જે ન્યાયી છે. જગત તને જાણ ું નથી. પણ હુ તને જાણું
છુ. અને આ લોકો જાણે છે કે તેં મને મોકલ્યો છે. 26 મેં તેઓને બતા ું છે
કે ું કોના જવેો છે. અને ફર થી હુ તેઓને બતાવીશ ું કોના જવેો છે. પછ
તેઓને એજ પ્રેમ મળશે જવેો તને મારા માટે છે. અને હુ તેઓનામાં રહ શ.”

18
ઈ ુ પકડાય છે
(માથ્થી 26:47-56; માક 14:43-50; ૂક 22:47-53)

1 ારે ઈ ુએ પ્રાથર્ના ૂર કર , તે તેના શષ્યો સાથે વદાય થયો. તેઓ
કદ્રોન ખીણને પેલે પાર ગયા. બીજી બાજુએ ત્યાં એક ઓલીવના ૃક્ષોની વાડ
હતી. ઈ ુ અને તેના શષ્યો ત્યાં ગયા.

2 યહૂદાએ જાણ્ ું આ જગ્યા ાં હતી, કારણ કે ઈ ુ તેના શષ્યો સાથે
વારવાર ત્યાં મળતા હતો. યહૂદા જે ઈ ુની વરૂદ્ધ થયો હતો. 3 તેથી યહૂદા
સૈ નકોના સ ૂહને બાગ તરફ દોર ગયો. યહૂદા ુ યાજકો તથા ફરોશીઓ
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પાસેથી સપાઈઓને લઈને આ ો. તેઓ મશાલો, ફાનસો અને શ ો લઈને
આ ા હતા.

4 ઈ ુ બ ું જ જાણતો હતો કે તે ું ું થવા ું હ ું. ઈ ુ બહાર ગયો અને
ૂછ ું, “તમે કોને શોધો છો?”
5 તે માણસોએ ઉ ર આપ્યો, “નાઝરેથના ઈ ુને.”
ઈ ુએ ક ું, “હુ ઈ ુ છુ.” (યહૂદા, જે એક ઈ ુની વરૂદ્ધ થયો તે તેઓની

સાથે ત્યાં ઊભો હતો.) 6 ારે ઈ ુએ ક ું, “હુ ઈ ુ છુ.” ત્યારે માણસો
પાછા પડ્યા અને જમીન પર પડ્યા.

7 ઈ ુએ તેઓને ફર થી ૂછ ું, “તમે કોની શોધ કરો છો?”
તે માણસોએ ક ું, “નાઝરેથના ઈ ુની.”
8 ઈ ુએ ક ું, “મેં તમને ક ું કે, હુ ઈ ુ છુ, તેથી જો તમે માર શોધ કરતાં

હોય તો પછ આ બીજા માણસોને ુક્ત ર તે જવા દો.” 9 આ બન્ ું તેથી
ઈ ુએ અગાઉ ક ું હ ું તે સા ું સા બત થશે. “તેં મને આપેલા માણસોમાંથી
મેં કોઈને ુમા ો નથી.”

10 સમોન પતર પાસે એક તલવાર હતી. તેણે તલવાર ખેંચીને પ્ર ુખ
યાજકના સેવકને માર ને તેનો જમણો કાન કાપી ના ો. (સેવક ું નામ માલ્ખસ
હ ુ.) 11 ઈ ુએ પતરને ક ું, “તાર તલવાર પાછ મ્યાનમાં ૂક! મારે પીડાનો
પ્યાલો પીવા ું સ્વીકાર ું જોઈએ જે મને પતાએ આપ્યો છે.”

ઈ ુને અ ાસની આગળ લાવવામાં આવે છે
(માથ્થી 26:57-58; માક 14:53-54; ૂક 22:54)

12 પછ સૈ નકો તેમના સેનાપ તઓ સાથે અને યહૂ દ ચોક દારોએ ઈ ુને
પકડ્યો. તેઓએ ઈ ુને બાંધ્યો. 13 અને તેને પ્રથમ અ ાસ પાસે લા ા.
અ ાસ કાયાફાનો સસરો હતો. તે વષ કાયાફા પ્ર ુખ યાજક હતો. 14 કાયાફા
જે એક હતો જણેે યહૂ દઓને સલાહ આપી. જો કોઈ એક માણસ બધા લોકો
માટે ૃત્ ુ પામે તો તે વધારે સારુ હશ.ે

પતર ઈ ુની જાણકાર વષે જૂઠુ બોલે છે
(માથ્થી 26:69-70; માક 14:66-68; ૂક 22:55-57)

15 સમોન પતર અને બીજો એક ઈ ુનો શષ્ય ઈ ુને અ ુસયાર્. આ શષ્ય
પ્ર ુખ યાજકને જાણતો હતો. તેથી તે ઈ ુની સાથે પ્ર ુખ યાજકના મકાનના
વરડામાં ગયો. 16 પર ુ પતરે બહાર દરવાજાની બાજુમાં રાહ જોઈ. તે શષ્યે
જણેે જાણ્ ું કે પ્ર ુખ યાજક બહારની બાજુ પાછો આ ો. તેણે તે છોકર ને
ક ું કે લોકો માટે દરવાજા ઉઘાડ. પછ તે પતરને અંદર લા ો.

17 દરવાજા પાસેની ચોક દાર છોકર એ પતરને ક ુ,ં “ ું ું પણ તે માણસના
(ઈ ુ) શષ્યોમાંનો એક છે?”

પતરે ક ું, “ના, હુ નથી!”
18 તે સમયે ઠડ હતી, તેથી તો સેવકો અને ચોક દારોએ અ સળગા ો

હતો. તેઓ તેની આજુબાજુ ઊભા હતા અને પોતાની જાતે તાપતા હતા. પતર
આ માણસોની સાથે ઊભો હતો.
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પ્ર ુખ યાજક ઈ ુને પ્ર ો ૂછે છે
(માથ્થી 26:59-66; માક 14:55-64; ૂક 22:66-71)

19 પ્ર ુખ યાજકે ઈ ુને તેના શષ્યો વષે પ્ર ો ૂછયા. તેણે ઈ ુને તેણે
આપેલા બોધ વષે પ્ર ો ૂછયા. 20 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “હુ હમેશા બધા જ
લોકોને જાહેરમાં કહુ છુ. મેં હમેશા સભા ાનોમાં અને મં દરોમાં બોધ આપ્યો
છે. બધા જ યહૂ દઓ ત્યાં ભેગા થતા હતા. મેં કદ ુપ્ત ર તે ક ું જ ક ું
નથી. 21 તો પછ ું મને શા માટે પ્ર કરે છે? જે લોકોએ મારો બોધ
સાંભ ો છે તેઓને ૂછ. મેં ું ક ું તે તેઓ જાણે છે.”

22 ારે ઈ ુએ આ ક ું, ત્યાં ઊભેલા ચોક દારોમાંના એકે તેને માય .
ચોક દારે ક ું, “તારે પ્ર ુખ યાજક સાથે આ ર તે વાત ના કરવી જોઈએ!”

23 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “જો હુ કઈક ખોટુ કહુ તો, પછ અહ દરેક જણને
સા બત કરાવો કે ું ખોટુ હ ું. પણ જો મેં કહેલી વાતો સાચી હોય તો પછ
ું મને શા માટે મારે છે?”
24 તેથી અ ાસે ઈ ુને પ્ર ુખ યાજક કાયાફા પાસે મોકલ્યો. હજુ ઈ ુ

બંધાએલો હતો.
પતર ફર જૂઠુ બોલે છે
(માથ્થી 26:71-75; માક 14:69-72; ૂક 22:58-62)

25 સમોન પતર પોતાની જાતને ગરમ રાખવા માટે અ પાસે ઊભો હતો,
બીજા માણસોએ પતરને ક ું, “ ું ું તે માણસના (ઈ ુ) શષ્યોમાંનો એક
છે?”
પર ુ પતરે નકાર કર ને ક ું, “ના, હુ નથી.”
26 પ્ર ુખ યાજકના સેવકોમાંનો એક ત્યાં હતો. આ સેવક તે માણસનો સંબંધી

હતો જનેો પતરે કાન કાપી ના ો હતો. તે સેવકે ક ું કે, “મેં તને તેની (ઈ )ુ
સાથે બાગમાં જોયો નથી?”

27 પર ુ ફર થી પતરે ક ું, “ના, હુ તેની સાથે ન હતો!” અને તે જ સમયે
મરઘો બોલ્યો.

ઈ ુને પલાતની આગળ લાવવામાં આવે છે
(માથ્થી 27:1-2, 11-31; માક 15:1-20; ૂક 23:1-25)

28 પછ યહૂ દઓ ઈ ુને કાયાફાના મકાનમાંથી રોમન હાકેમના દરબારમાં લઈ
જાય છે. તે વહેલી સવારનો સમય હતો. યહૂ દઓ દરબારની અંદર જઈ શ ા
ન હ. તેઓ તેમની જાતને અ ુદ્ધ* બનાવવા ઈચ્છતા નહોતા. કારણ કે તેઓ
પાસ્ખાપવર્ ું ભોજન ખાવા ઈચ્છતા હતા. 29 તેથી પલાત બહારની બાજુએ
યહૂ દઓ તરફ ગયો. તેણે ૂછ ું, “ ું ું કહે છે, આ માણસે ું ખોટુ ક ુર્
છે?”

30 યહૂ દઓએ ઉ ર આપ્યો, “તે ખરાબ માણસ છે. તેથી અમે તેને તાર
પાસે લા ા છ એ.”

31 પલાતે યહૂ દઓને ક ુ,ં “ઓ યહૂ દઓ, તમે પોતે એને લઈ જાઓ, અને
તમારા નયમશા પ્રમાણે એનો ન્યાય કરો.”
* 18:28: અ ુદ્ધ યહૂ દઓ એ ું માનતા હતા કે બીનયહૂ દઓના ઘરે જવાથી તેઓની પ વત્રતા અ ુદ્ધ
થઈ જતી હતી. જૂઓ યોહા. 11:55.
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યહૂ દઓએ ઉ ર આપ્યો, “પણ અમારુ નયમશા અમને કોઈ ક્તને
તેને ૃત્ ુદડની શક્ષા કરવાની પરવાનગી આપ ું નથી.”

32 (આમ બન્ ું તેથી પોતે કેવી ર તે ૃત્ ુ પામવાનો હતો તે વષે ઈ ુએ
કહેલા વચન સાચા ઠરે.)

33 પછ પલાત પાછો મહેલની અંદરની બાજુએ ગયો. પલાતે ઈ ુને પોતાની
પાસે બોલા ો. તેણે ઈ ુને ૂછ ું, “ ું ું યહૂ દઓનો રાજા છે?”

34 ઈ ુએ ક ું, “ ું તે તારો પોતાનો સવાલ છે, અથવા બીજા લોકોએ તને
મારા વષે ક ું છે?”

35 પલાતે ક ું, “હુ યહૂ દ નથી! તે તારા પોતાના લોકો અને ુ યાજકો
તને લા ા છે. તેં ું ખોટુ ક ુર્ છે?”

36 ઈ ુએ ક ું, “મારુ રા આ જગત ું નથી. જો તે આ જગત ું હોત,
તો પછ મારા સેવકો લડાઈ કરત તેથી મને યહૂ દઓને સોંપવામાં આવી શકાયો
ના હોત. પણ મારુ રા બીજા કોઈ ળ ું છે.”

37 પલાતે ક ું, “તેથી ું રાજા છે!”
ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “ ું કહે છે કે હુ રાજા છુ તે સા ું છે. મારો જન્મ

આ માટે હતો કે લોકોને સત્ય વષે કહે ું. તેના કારણે હુ જગતમાં આ ો છુ.
અને પ્રત્યેક ક્ત જે સત્યનો છે તે મને ધ્યાનથી સાંભળે છે.”

38 પલાતે ક ું, “સત્ય ું છે?” ારે પલાતે આ ક ું, તે ફર થી યહૂ દઓ
સાથે બહાર ગયો. પલાતે યહૂ દઓને ક ું, “આ માણસમાં તેની સામેનો કોઈ
આક્ષેપ ૂકવા જે ું મને કઈ લાગ ું નથી. 39 પણ પાસ્ખાપવર્ના સમયે તમારા
માટે એક બંદ વાનને મારે ુક્ત કરવો જોઈએ એવો તમારા રવાજોમાં એક
રવાજ છે. ું તમે ઈચ્છો છો કે હુ આ ‘યહૂ દઓના રાજાને ુક્ત કરુ?’ ”
40 યહૂ દઓએ પાછળથી ૂમ પાડ , “ના, એને તો ન હ જ! બરબ્બાસને
ુક્ત કર ને જવા દો?” (બરબ્બાસ એ તો ૂંટારો હતો.)

19
1 પછ પલાતે આજ્ઞા કર કે ઈ ુને દૂર લઈ જઈને કોરડા ફટકારો. 2 સૈ નકોએ

કેટલીક કાંટાળ ડાળ ઓનો ુગટ બનાવવામાં ઉપયોગ કય . તેઓએ આ કાંટાનો
ુગટ ઈ ુના માથે ૂ ો. પછ તે સૈ નકોએ જાં ુડા રગનો ઝભ્ભો ઈ ુને

પહેરા ો. 3 સૈ નકો ઈ ુ પાસે ઘણીવાર આ ા અને ક ું, “હે યહૂ દઓના
રાજા, સલામ!” તેઓએ ઈ ુને ચહેરા પર માય .

4 ફર થી પલાત બહાર આ ો અને યહૂ દઓને ક ું, “જુઓ! હુ ઈ ુને
બહાર તમાર પાસે મોક ું છુ. હુ ઈચ્છુ છુ કે તમે જાણો કે મને તેની સામે
ુનો દાખલ કરવા કઈ મ ું નથી.” 5 પછ ઈ ુ બહાર આ ો. તેણે કાંટાનો
ુગટ અને જાંબલી ઝભ્ભો પહેય હતો. પલાતે યહૂ દઓને ક ું, “અહ તે

માણસ છે!”
6 ારે ુ યાજકો અને યહૂ દ ચોક દારોએ ઈ ુને જોયો તેઓએ ૂમ

પાડ , “વધસ્તંભ પર તેને જડો! વધસ્તંભ પર તેને જડો!”
પર ુ પલાતે ઉ ર આપ્યો, “તમે તેને લઈ જાઓ અને તેને તમાર જાતે

વધસ્તંભે જડો. મને એનામાં તેની સામે આક્ષેપ ૂકવા કોઈ ુનો જડ્યો નથી.”
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7 યહૂ દઓએ ઉ ર આપ્યો, “અમારુ નયમશા છે તે કહે છે તેણે ૃત્ ુદડ
ભોગવવો જોઈએ, કારણ કે તેણે ક ું કે તે દેવનો દ કરો છે.”

8 ારે પલાતે આ સાંભા ુ,ં તે વધારે ગભરાયો. 9 પલાત દરબારની
અંદરની બાજુએ પાછો ગયો. તેણે ઈ ુને ૂછ ું, “ ું ાંનો છે?” પણ ઈ ુએ
તેને કોઈ ઉ ર આપ્યો ન હ. 10 પલાતે ક ું, “ ું મને કહેવાની ના પાડે છે?
યાદ રાખ, તને ુક્ત કરવાની સ ા માર પાસે છે. તને વધસ્તંભ પર માર
નાખવાની સ ા પણ મને છે.”

11 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “મારા પરની જે સ ા છે તે ફક્ત તને દેવે જ
આપેલી છે તેથી જે માણસે મને તને સોંપ્યો છે તે વધારે મોટા પાપને માટે
દો ષત છે.”

12 આ પછ , પલાતે ઈ ુને છોડ દેવાનો પ્રયત્ન કય . પર ુ યહૂ દઓએ
ૂમો પાડ . “જે કોઈ ક્ત પોતે રાજા હોવાનો દાવો કરે છે તે કૈસરનો વરોધી

છે તેથી જો ું આ માણસને છોડ દેશે તો એનો અથર્ એ કે ું કૈસરનો મત્ર
નથી.”

13 યહૂ દઓએ જે ક ું તે પલાતે સાંભ ું. તેથી તે ઈ ુને બહાર ફરસબંદ
નામની જગ્યાએ લા ો. (યહૂ દ ભાષામાં “ગબ્બથા” કહે છે.) પલાત ત્યાં
ન્યાયાસન પર બેઠો. 14 હવે તે પાસ્ખાપવર્ની તૈયાર નો દવસ* હતો અને
લગભગ બપોરનો સમય હતો. પલાતે યહૂ દઓને ક ું, “તમારો રાજા અહ
છે!”

15 યહૂ દઓએ ૂમ પાડ , “તેને દૂર લઈ જાઓ! તેને દૂર લઈ જાઓ! તેને
વધસ્તંભ પર જડો!”

પલાતે યહૂ દઓને ૂછ ું, “ ું તમે ઈચ્છો છો કે હુ તમારા રાજાને વધસ્તંભે
જડા ુ?ં”

ુ યાજકોએ ઉ ર આપ્યો, “અમારો રાજા ફક્ત કૈસર છે.”
16 તેથી પલાતે ઈ ુને તેને વધસ્તંભ પર જડ ને માર નાખવા સોંપ્યો.
ઈ ુ ું વધસ્તંભ પર ૃત્ ુ
(માથ્થી 27:32-44; માક 15:21-32; ૂક 23:26-39)
સૈ નકોએ ઈ ુને પકડયો. 17 ઈ ુ તેનો પોતાનો વધસ્તંભ ઊચક ને “તે

ખોપર ની જગ્યાના નામે ઓળખાતા ળે ગયો.” (યહૂ દ ભાષામાં તે જગ્યાને
“ ુલ ુથા” કહેવાય છે.) 18 ુલ ુથામાં તેઓએ ઈ ુને વધસ્તંભ પર જડ્યો.
તેઓએ બીજા બે મૅંણસોને વધસ્તંભ પર ૂ ા. તેઓએ ઈ ુને વચમાં રાખીને
તેની આજુબાજુ બે માણસોને ૂ ા.

19 પલાતે એક નશાની લખી અને વધસ્તંભ પર ૂક . તે નશાની પર લખે ું
હ ું. “નાઝરેથનો ઈ ુ, યહૂ દઓનો રાજા.” 20 તે નશાની યહૂ દ, લે ટન, ગ્રીક
ભાષામાં લખેલી હતી. યહૂ દઓમાંના ઘણાએ નશાની વાંચી, કારણ કે આ
જગ્યા ાં તેઓએ ઈ ુને વધસ્તંભ પર માર ના ો તે શહેરની નજીક હતી.

21 ુ યહૂ દ યાજકોએ પલાતને ક ું, “યહૂ દઓનો રાજા” એમ લખો ન હ
પણ લખો, “આ માણસો ક ું, ‘હુ યહૂ દઓનો રાજા છુ.’ ”

22 પલાતે ઉ ર આપ્યો, “મેં જે લ ું છે તે હુ બદલીશ ન હ.”

* 19:14: તૈયાર નો દવસ ુક્રવાર, સાબ્બાથ દવસ પહેલાનો દવસ.
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23 સૈ નકોએ ઈ ુને વધસ્તંભ પર જડ્યા પછ તેઓએ તેના ૂગડાં ઉતાયાર્.
તેઓએ તેના ૂગડાંના ચાર ભાગો પાડ્યા. દરેક સૈ નકે એક ભાગ લીધો.
તેઓએ તેનો લાંબો ડગલો પણ લીધો. તે ઉપરથી નીચે ુધી ૂંથેલો આખો
એક ૂગડાંનો ટુકડો હતો. 24 તેથી સૈ નકોએ એકબીજાને ક ું, “આપણે તેના
ભાગ પાડવા માટે આને ચીરવો જોઈએ ન હ પણ એ કોને મળે એ જાણવા
માટે ચઠ્ઠ ઓ નાખવી.” તે શા માં લખે ું છે એ સા ું થાય, તેથી આમ બન્ ુ:ં

“તેઓએ મારા ૂગડાં તેઓની વચ્ચે વહેંચ્ચા.
અને તેઓએ મારા ૂગડાં માટે ચઠ્ઠ ઓ નાખી.” ગીતશા 22:18

તેથી સૈ નકોએ આ ક ુર્.
25 ઈ ુની મા તેના વધસ્તંભ નજીક ઊભી હતી. તેની માની બહેન કલોપાની

પત્ની તથા મગ્દલાની મ રયમ પણ ત્યાં હતી. 26 ઈ ુએ તેની માને જોઈ તથા
તે જનેા પર પ્રેમ રાખતો હતો તે શષ્યને પણ ત્યાં ઊભેલો જોયો. તેણે તેની
માને ક ું, “વહાલી બાઈ, તારો દ કરો અહ છે.” 27 પછ ઈ ુએ શષ્યને ક ું,
“અહ તાર મા છે.” તેથી આમ ક ાં પછ , આ શષ્ય ઈ ુની માને તેના ઘરે
રહેવા લઈ ગયો.

ઈ ુ ૃત્ ુ પામે છે
(માથ્થી 27:45-56; માક 15:33-41; ૂક 23:44-49)

28 પાછળથી, ઈ ુએ જાણ્ ું કે હવે બ ુંજ ૂરુ થઈ ગ ું છે તેથી શા વચન
પ્રમાણે ૂણર્ કરવા તેણે ક ુ,ં “હુ તરસ્યો છુ.”† 29 ત્યાં સરકાથી ભરે ું વાસણ
હ ું તેથી સૈ નકોએ તેમાં વાદળ બોળ અને તેઓએ ઝૂફાના છોડની એક ડાળ
પર વાદળ ૂક . પછ તેઓએ તે ઈ ુના મોંમાં ૂક . 30 ઈ ુએ તે સરકો
ચા ો. પછ તેણે ક ું, “સં ૂણર્ થ ુ.ં” ઈ ુએ તે ું મા ું નમા ું અને ૃત્ ુ
પામ્યો.

31 આ દવસ તૈયાર નો દવસ હતો. બીજો દવસ ખાસ સાબ્બાથ દવસ
હતો. યહૂ દઓ ઈચ્છતા નહોતા કે સાબ્બાથના દવસે વધસ્તંભ પર ુડદાં રહે.
તેથી તેઓએ પલાતને વનંતી કર કે તેઓના પગ ભાંગવામાં આવે જથેી તેઓ
જલદ મરણ પામે અને તેઓના ુડદાં વધસ્તંભ પરથી ઉતાર શકાય. 32 તેથી
તે સૈ નકો આ ા અને ઈ ુની બાજુમાં વધસ્તંભ પરના પહેલા માણસના પગ
ભાંગી ના ા. 33 પર ુ ારે તે સૈ નક ઈ ુની નજીક આ ા. તેઓએ જો ું
કે તે ખરેખર ૃત્ ુ પામી ૂ ો હતો તેથી તેઓએ તેના પગ ભાંગ્યા ન હ.

34 પણ સૈ નકોમાંના એકે ઈ ુની કૂખમાં તેનો ભાલો ભોંક દ ધો. તેથી લોહ
અને પાણી બહાર નીક ા. 35 (જે ક્તએ આ બનતા જો ું તેણે તે વષે
ક ુ.ં તેથી તમે પણ વ ાસ કર શકો તે જે વાતો કહે છે તે સાચી છે. તે
જાણે છે કે તે સા ું કહે છે.) 36 આ બાબતો બની તેથી કર ને શા વચન
ૂણર્ થ ું છે. “તે ું એક પણ હાડકુ ભાંગવામાં આવશે ન હ.” 37 બીજા

શા વચનમાં ક ું છે, “જનેે તેઓએ વીધ્યો તેને તેઓ જોશે.”✡

† 19:28: (Check Should be See) ગી. શા. 22:15; 69:21 ✡ 19:37: ઉલ્લેખઃ ઝખ.
12:10
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ઈ ુ ું દફન
(માથ્થી 27:57-61; માક 15:42-47; ૂક 23:50-56)

38 પાછળથી, અ રમથાઈનો ૂસફ નામનો માણસ પલાતને ઈ ુના દેહને લઈ
જવા માટે ૂછ ું. ( ૂસફ ઈ ુનો ુપ્ત શષ્ય હતો. પર ુ તેણે ુપ્ત રા ુ,ં
કારણ કે તે યહૂ દઓથી બીતો હતો.) પલાતે ક ું કે ૂસફ ઈ ુના દેહને લઈ
જઈ શકે તેમ છે. તેથી ૂસફ આ ો અને ઈ ુના દેહને લઈ ગયો.

39 નકોદેમસ ૂસફ સાથે ગયો. નકોદેમસ તે માણસ હતો જે અગાઉ રાત્રે
ઈ ુ પાસે આ ો હતો અને તેની સાથે વાતો કર હતી. નકોદેમસ આશરે 100
શેર ુગંધી દ્ર લા ો. આ એક બોર તથા અગર ું મશ્રણ હ ું. 40 આ
બે માણસોએ ઈ ુના દેહને લીધો. તેઓએ તેને ુગધીદાર દ્ર ો સાથે શણના
ૂગડાંના ટુકડાઓમાં લપે ું હ ું. (આ ર તે યહૂ દઓ લોકોને દફનાવે છે.)

41 ાં ઈ ુને વધસ્તંભ પર માર નાખવામાં આ ો હતો, ત્યાં એક બાગ હતો.
તે બાગમાં ત્યાં એક નવી કબર હતી. ત્યાં પહેલા કોઈ ક્તને દફનાવવામાં
આવી ન હતી. 42 તે માણસોએ ઈ ુને તે કબરમાં ૂ ો. કારણ કે તે નજીક
હતી, અને યહૂ દઓ તેઓના સાબ્બાથ દવસના આરભની તૈયાર કરતા હતા.

20
કેટલાક શષ્યોએ ઈ ુની કબર ખાલી જોઈ
(માથ્થી 28:1-10; માક 16:1-8; ૂક 24:1-12)

1 અઠવા ડયાના પ્રથમ દવસે વહેલી સવારે મ રયમ મગ્દલાની કબર પાસે ગઈ
ાં ઈ ુ ું શબ હ ું ત્યાં હજુ અંધારુ હ ું. મ રયમે જો ું કે જે મોટો પથ્થર

પ્રવેશદ્વાર પર ઢાંકેલો હતો તે દૂર ખસેડવામાં આ ો હતો. 2 તેથી મ રયમ
સમોન પતર તથા બીજા શષ્ય પાસે દોડ ગઈ. (જે એક કે જનેે ઈ ુ ચાહતો
હતો.) મ રયમે ક ું, “તેઓ કબરમાંથી પ્ર ુને લઈ ગયા છે. અમને ખબર નથી
તેઓએ તેને ાં ૂ ો છે.”

3 તેથી પતર અને બીજો શષ્ય બહાર ગયો અને કબર તરફ જવા ું શરુ
ક ુ. 4 તેઓ બંને દોડતા હતા, પર ુ બીજો શષ્ય પતર કરતાં વધારે ઝડપથી
દોડતો હતો તેથી બીજો શષ્ય કબર પાસે પહેલો પહોંચ્યો. 5 તે શષ્યએ નીચા
નમીને અંદર જો ુ.ં તેણે ત્યાં શણનાં ૂગડાંના ટૂકડાઓ ત્યાં પડલેા જોયા. પણ
તે અંદર ગયો ન હ.

6 પછ તેની પાછળ સમોન પતર પણ આ ો. પતર કબરમાં ગયો. તેણે
પણ શણનાં ૂગડાંના ટૂકડાઓ ત્યાં જોયા. 7 તેણે ઈ ુના માથાની આજુબાજુ
વીંટાળે ું ૂગડુ પણ જો ુ.ં તે ૂગડાંની ગળ વાળેલી હતી અને શણના
ટુકડાઓથી જુદ જગ્યાએ તે ૂકે ું હ ું. 8 પછ બીજો શષ્ય અંદર ગયો. આ
તે શષ્ય હતો જે કબર પાસે પહેલો પહોંચ્યો હતો. ારે તેણે ું બન્ ું હ ું
તે જો ું ત્યારે તેણે વ ાસ કય . 9 (આ શષ્યો હજુ પણ શા લેખ સમજતા
નહોતા કે ઈ ુએ ૃત્ ુમાંથી ઊઠ ું જોઈએ.)

મ રયમ માગ્દાલેણને ઈ ુ ું દશર્ન
(માક 16:9-11)
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10 પછ શષ્યો ઘેર પાછા ફયાર્. 11 પણ મ રયમ કબરની બહારની બાજુ
ઊભી રહ ને રડતી હતી. ારે તે રડતી હતી, તેણે નીચા નમીને કબરની
અંદરની બાજુ નજર કર . 12 મ રયમે બે દૂતોને સફેદ વ ોમાં જોયા. તેઓ

ાં ઈ ુનો દેહ હતો ત્યાં બેઠા હતા. એક દૂત ાં ઈ ુ ું મા ું હ ું ત્યાં
બેઠો હતો, અને બીજો દૂત ાં ઈ ુના પગ હતા ત્યાં બેઠો હતો.

13 દૂતોએ મ રયમને ૂછ ું, “બાઈ, ું શા માટે રડે છે?”
મ રયમે ક ું, “કેટલાક લોકો મારા પ્ર ુના શર રને લઈ ગયા. મને ખબર નથી

કે તેઓએ તેને ાં ૂ ો છે.” 14 ારે મ રયમે આ ક ું, તેણે પછવાડે ફર ને
જો ું તો ત્યાં ઈ ુને ઊભેલો દ ઠો. પણ તે જાણતી ન્હોતી કે તે ઈ ુ હતો.

15 ઈ ુએ તેને ૂછ ું, “બાઈ, ું શા માટે રડે છે? ું કોને શોધે છે?”
મ રયમે ધા ુર્ કે આ માણસ બગીચાની કાળજી રાખનાર હતો. તેથી મ રયમે

તેને ક ું, “સાહેબ, જો તેં તેને અહ થી ઉઠાવી લીધો હોય, તો તેં તેને ાં
ૂ ો છે તે મને કહે. હુ જઈશ અને તેને લઈ જઈશ.”
16 ઈ ુએ તેને ક ું, “મ રયમ.”
મ રયમ ઈ ુ તરફ ફર અને તેને હ ું ભાષામાં ક ું, “રાબ્બોની” (આનો

અથર્ “ ુરુજી.”)
17 ઈ ુએ તેને ક ું, “મને પકડ શ ન હ. હજુ ુધી હુ પતા પાસે ગયો નથી.

પર ુ મારા ભાઈઓ ( શષ્યો) પાસે જા અને તેઓને આ વાત કહે. ‘હુ મારા
અને તમારા પતા પાસે પાછો જાઉ છુ. હુ મારા અને તમારા દેવ પાસે પાછો
જાઉ છુ.’ ”

18 મ રયમ મગ્દલાની શષ્યો પાસે ગઈ અને તેઓને ક ું, “મેં પ્ર ુને જોયો!”
અને તેણે તેઓને ઈ ુએ જે ક ું હ ું તે બ ું ક ું.

તેના શષ્યોને ઈ ુના દશર્ન
(માથ્થી 28:16-20; માક 16:14-18; ૂક 24:36-49)

19 અઠવા ડયાના પહેલા દવસે તે સાંજે બધા શષ્યો ભેગા થયા હતા.
બારણાંઓને તાળા હતા,ં કારણ કે, તેઓ યહૂ દઓથી ડરતાં હતા. પછ ઈ ુ
તેઓની વચ્ચે આ ો અને ઊભો ર ો ઈ ુએ ક ું, “તમને શાં ત થાઓ!”
20 આમ ક ાં પછ ઈ ુએ શષ્યોને તેના હાથ અને તેની કૂખ બતાવી. ારે
તેઓએ પ્ર ુને જોયો ત્યારે ૂબ ુશ થયા.

21 પછ ઈ ુએ ફર થી ક ું, “તમને શાં ત થાઓ!” પતાએ મને મોકલ્યો
છે. તે જ ર તે હવે, હુ તમને મોક ું છુ. 22 આમ ક ાં પછ તેણે શષ્યો પર
ાસ ના ો. ઈ ુએ ક ું, “પ વત્ર આત્મા પામો. 23 જો તમે લોકોના પાપોને

માફ કરશો, તો પછ તેઓનાં પાપોની માફ મળશે. જો તમે લોકોનાં પાપોને
માફ ન હ કરો તો, પછ તેઓનાં પાપ માફ થશે ન હ.”

થોમાને ઈ ુના દશર્ન
24 થોમા (દ દમુસ કહેવાતો) ારે ઈ ુ આ ો ત્યારે બીજાઓની સાથે તે

નહોતો. થોમા તે બારમાંનો એક હતો. 25 બીજા શષ્યોએ થોમાને ક ુ,ં “અમે
પ્ર ુને જોયો છે.” થોમાએ ઉ ર આપ્યો, “ ા ુધી હુ તેના હાથમાં ખીલાંના
ઘા ના જોઉં ત્યાં ુધી હુ વ ાસ કર શ ન હ. તેના હાથોના ઘા જોયા વના
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તથા માર આંગળ ખીલાઓના ઘામાં ૂ ા વના તથા તેની કૂખમાં મારો હાથ
ૂ ા વના હુ વ ાસ કર શ ન હ.”
26 એક અઠવા ડયા પછ ફર થી શષ્યો ઘરમાં હતા. થોમા તેઓની સાથે

હતો. બારણાંઓને તાળાં હતા.ં પર ુ ઈ ુ આ ો અને તેઓની વચ્ચે આવીને
ઊભો. ઈ ુએ ક ું, “તમને શાં ત થાઓ!” 27 પછ ઈ ુએ થોમાને ક ું, “તાર
આંગળ અહ ૂક. મારા હાથો તરફ જો. તારો હાથ અહ માર કૂખમાં ૂક.
શંકા કરવા ું બંધ કર વ ાસ કરવા ું શરુ કર.”

28 થોમાએ ઈ ુને ક ું, “મારા પ્ર ુ અને મારા દેવ!”
29 ઈ ુએ થોમાને ક ું, “તેં વ ાસ કય કારણ કે તેં મને જોયો. જે લોકો

મને જોયા વના વ ાસ કરે છે તેઓને ધન્ય છે.”
યોહાને આ ુસ્તક શા માટે લ ું

30 ઈ ુએ બીજા ઘણા ચમત્કારો કયાર્ જે તેના શષ્યોએ જોયા. આ ચમત્કારો
આ ુસ્તકમાં લખેલા નથી. 31 છતાં આ વાતો લખી છે તેથી તમે વ ાસ કરો
કે ઈ ુ જ ખ્રસ્ત છે, દેવનો દ કરો છે. પછ , વ ાસ કરવાથી, તેના નામ દ્વારા
તમે જીવન પ્રાપ્ત કર શકશો.

21
ઈ ુના સાત શષ્યોને દશર્ન

1 પાછળથી, તેના શષ્યોને ઈ ુએ પોતાની જાતે દશર્ન દ ધા. આ તબે રયાસ
(ગાલીલ) સરોવરની બાજુમાં હ ું. તે આ ર તે બન્ ુ.ં 2 શષ્યોમાંના કેટલાક
ભેગા થયા હતા. તેઓમાં સમોન પતર, થોમા (જે દ દમુસ કહેવાતો હતો ત)ે
ગાલીલના કાનાનો નથા નયેલ, ઝબદ ના બે દ કરાઓ, અને બીજા બે શષ્યો
હતા. 3 સમોન પતરે ક ું, “હુ માછલા પકડવા બહાર જાઉં છુ.”
બીજા શષ્યોએ ક ું, “અમે તાર સાથે આવી ું.” પછ બધા જ શષ્યો

બહાર ગયા અને હોડ માં બેઠા. તેઓએ તે રાત્રે માછલા પકડવા પ્રયત્ન કય
પણ કઈ હાથ આ ું ન હ.

4 બીજી વહેલી પરોઢે ઈ ુ સ ુદ્રકાંઠે ઊભો હતો. પર ુ શષ્યોએ તેને
ઓળ ો ન હ કે તે ઈ ુ હતો. 5 પછ ઈ ુએ શષ્યોને ક ું, “ મત્રો તમે કોઈ
માછલી પકડ છે?”

શષ્યોએ ક ું, “ના.”
6 ઈ ુએ ક ું, “તમાર હોડ ની જમણી બાજુએ પાણીમાં તમાર જાળ નાખો.

તમે ત્યાં થોડ માછલીઓ પકડ શકશો.” તેથી શષ્યોએ આમ ક ુર્. તેઓએ
એટલા બધા માછલાં પકડ્યાં કે તેઓ જાળને હોડ માં પાછ ખેંચી શ ા ન હ.

7 ઈ ુ જનેે પ્રેમ કરતો હતો તે શષ્યોમાંના એક શષ્યએ પતરને ક ું, “તે
માણસ પ્ર ુ છે!” પતરે તેને આમ કહેતો સાંભ ો, “તે માણસ પ્ર ુ છે,” પતરે
તેનો ડગલો પહેય . (કામ કરવા તેણે પોતાનાં કપડાં કાઢ ના ાં હતાં.) પછ
તે પાણીમાં કૂદ પડયો. 8 બીજા શષ્યો હોડ માં કનારે ગયા. તેઓએ માછલા
ભરેલી જાળ ખેંચી. તેઓ કનારાથી 100 વારથી વધારે દૂર ન હતા. 9 ારે
શષ્યો હોડ માંથી નીચે ઉતર કનારા પર આ ા. તેઓએ ગરમ કોલસાનો
અ જોયો. ત્યાં આગ પર એક માછલી અને ત્યાં બાજુમાં રોટલી પણ હતી.
10 પછ ઈ ુએ ક ું, “તમે માછલીઓ પકડ છે તેમાંથી થોડ લાવો.”
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11 સમોન પતર હોડ માં ગયો અને જાળને સ ુદ્ર કનારે ખેંચી. તે મોટ
માછલીઓથી ભરેલી હતી. ત્યાં 153 માછલીઓ હતી. માછલીઓ ઘણી ભારે
હતી, પણ જાળ ફાટ ન હ. 12 ઈ ુએ તેઓને ક ું, “આવો અને ખાઓ.”
શષ્યોમાંથી કોઈ પણ તેને ૂછ શ ો ન હ, “ ું કોણ છે?” તેઓએ જાણ્ ું
તે પ્ર ુ હતો. 13 ઈ ુ ભોજન તરફ ગયો. તેણે રોટલી લીધી અને તે તેઓને
આપી. ઈ ુએ પણ માછલી લીધી અને તે તેઓને આપી.

14 ૃત્ ુ પામેલાઓમાંથી ઊઠયા પછ ઈ ુએ પોતાના શષ્યોને આમ ત્રીજી
વાર દશર્ન દ ધા.

ઈ ુ પતર સાથે વાત કરે છે
15 ારે તેઓએ ભોજન ૂરુ ક ુર્, ઈ ુએ સમોન પતરને ક ું, “ સમોન,

યોહાનના દ કરા, ું ું મને આ બીજા ુરુષો કરતાં વધારે હેત કરે છે?”
પતરે ઉ ર આપ્યો, “હા, પ્ર ુ, ું જાણે છે કે હુ તને હેત કરુ છુ.”
પછ ઈ ુએ પતરને ક ું, “મારા હલવાનો* ની સંભાળ રાખ.”
16 ફર થી ઈ ુએ પતરને ક ું, “ સમોન, યોહાનના દ કરા, ું ું મને પ્રેમ કરે

છે?”
પતરે ઉ ર આપ્યો, “હા, પ્ર ુ, ું જાણે છે કે હુ તને પ્રેમ કરુ છુ.”
પછ ઈ ુએ પતરને ક ું, “મારા ઘેટાંઓની સંભાળ રાખ.”
17 ઈ ુએ ત્રીજી વાર ક ું, “ સમોન, યોહાનના દ કરા, ું ું મને પ્રેમ કરે

છે?”
પતર ઉદાસ હતો કારણ કે ઈ ુએ તેને ત્રણ વખત ૂછ ું, “ ું ું મને પ્રેમ

કરે છે?” પતરે ક ું, “પ્ર ુ ું બ ું જાણે છે. ું જાણે છે કે હુ તને પ્રેમ કરુ
છુ!”
ઈ ુએ પતરને ક ું, “મારા ઘેંટાંની સંભાળ રાખ. 18 હુ તને સત્ય કહુ છુ.
ારે ું ુવાન હતો. ું તારો પોતાનો પટ્ટો બાંધી અને તાર ાં જવાની

ઈચ્છા હતી ત્યાં ગયો. પણ ારે ું ૃદ્ધ થશે ત્યારે ું તારા હાથ લાંબા કર શ
અને બીજો કોઈ ુરુષ તને બાંધશે. તે ક્ત તાર ઈચ્છા ાં ન હ જવાની
હશે ત્યાં દોર જશે.” 19 (ઈ ુએ દેવનો મ હમા પ્રગટ કરવા, તે દશાર્વવા એમ
ક ુ.ં) પછ ઈ ુએ પતરને ક ું, “માર પાછળ આવ!”

20 પતર પાછો વ ો અને ઈ ુ જે શષ્યને પ્રેમ કરતો હતો, તેને પાછળ
ચાલતો જોયો. (આ તે શષ્ય હતો જણેે વા ુના સમયે તેની છાતી પર અઢેલીને
ૂછ ું હ ું, “પ્ર ુ તાર વરૂદ્ધ કોણ થશ?ે”) 21 ારે પતરે આ શષ્યને તેની

પાછળ જોયો. તેણે ઈ ુને ૂછ ું, “પ્ર ુ, તેના વષે ું છે?”
22 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો, “ધારો કે હુ પાછો આ ું ત્યાં ુધી તે જીવતો રહે

એવી માર ઈચ્છા હોય, તે ું તારા માટે કોઈ મહત્વ હો ું જોઈએ ન હ. ું માર
પાછળ આવ!”

23 તેથી એ વાત ભાઈઓમાં અંદર અંદર પ્રસર . તેઓ કહેતા હતા કે આ
શષ્ય જનેે ઈ ુ પ્રેમ કરતો હતો તે ૃત્ ુ પામશે ન હ. પણ ઈ ુએ ક ું ન હ ું
કે તે ૃત્ ુ પામશે ન હ. તેણે ફક્ત ક ું, “ધારો કે મેં ન ક ુર્ હોય કે હુ
પાછો આ ું ત્યાં ુધી તે જીવે એમાં તારે ું?”

* 21:15: હલવાનો યોહાન 10માં દશાર્ ાં પ્રમાણે ઈ ુ આ શ ોનો અથર્ તેનાં લોકો કરે છે.
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24 તે શષ્ય જે આ બાબત કહે છે, તે જણેે હમણાં આ બાબત લખી છે.
અમે જાણીએ છ એ કે તે જે કહે છે તે સા ું છે.

25 ત્યાં બીજી ઘણી બાબતો છે જે ઈ ુએ કર છે. જો તે બાબતોના પ્રત્યેક
કામો લખવામાં આવે તો હુ ધારુ છુ કે એટલા બધાં ુસ્તકો થાય કે તેનો
સમાવેશ આ જગતમાં થાય ન હ.
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પ્રે રતોનાં કૃત્યો

ૂક બીજુ ુસ્તક લખે છે
1 વહાલા થયો ફલ,
મેં પ્રથમ ુસ્તક ઈ ુએ જે કઈ ક ુર્ અને શીખ ું તે દરેક બાબતો વષે લ ું

છે. 2 મેં ઈ ુના જીવનના આરભથી તેને જે દવસથી આકાશમાં લઈ લેવામાં
આ ો ત્યાં ુધીના સમગ્ર જીવન વષે લ ું છે. આ બનતાં પહેલાં, ઈ ુએ
પોતે પસંદ કરેલા પ્રે રતો સાથે વાત કર . પ વત્ર આત્માની સહાયથી ઈ ુએ
પ્રે રતોને તેઓએ ું કર ું જોઈએ તે ક ું. 3 આ ઈ ુના ૃત્ ુ પછ ની વાત
હતી. પણ તેણે પ્રે રતોને બતા ું કે તે જીવંત છે. ઈ ુએ ઘણાં સામર્થ્યશાળ
પરાક્રમો કર ને આ સા બત ક ુર્. પ્રે રતોને ઈ ુના ૃત્ ુમાંથી સજીવન થયા બાદ
40 દવસ દરમ્યાન ઘણીવાર તેના દશર્ન થયાં. ઈ ુએ પ્રે રતોને દેવના રા
વષે ક ું. 4 એક વખત ઈ ુ તેઓની સાથે જમતો હતો, ત્યારે ઈ ુએ તેઓને
યરૂશાલેમ છોડવાની ના પાડ હતી. ઈ ુએ ક ું, “તમને બાપે જે વચન આપ્ ું છે
તે વષે મેં તમને પહેલાં ક ું છે. આ વચન પ્રાપ્ત કરવા માટે અહ યરૂશાલેમમાં
રાહ જુઓ. 5 યોહાને પાણીથી બા પ્તસ્મા ક ુર્, પણ થોડા દવસો પછ તમે
પ વત્ર આત્માથી બા પ્તસ્મા પામશો.”

ઈ ુ આકાશમાં લઈ લેવામાં આ ો છે
6 બધા પ્રે રતો ભેગા થયા. તેઓએ ઈ ુને ૂછ ું, “પ્ર ુ, ું આ સમય તારા

માટે યહૂ દઓને તેઓ ું રા ફર થી સોંપવાનો છે?”
7 ઈ ુએ તેઓને ક ું, “ફક્ત એક માત્ર બાપ જ સમયો અને તાર ખો ન

કરવા માટે અ ધકૃત છે. આ વસ્ ુઓ તમે જાણી શકો ન હ. 8 પણ પ વત્ર
આત્મા તમાર પાસે આવશ.ે પછ તમે સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરશો. ત્યારે તમે મારા
સાક્ષી થશો-તમે લોકોને મારા વષે કહેશો. પહેલાં, તમે યરૂશાલેમમાં લોકોને
કહેશો. પછ યહૂ દયામા,ં સમરૂનમાં તથા વ ના બધા જ લોકોને કહેશો.”

9 પ્રે રતોને આ બાબતો ક ા પછ , ઈ ુને આકાશમાં લઈ લેવામાં આ ો.
પ્રે રતોના દેખતાં જ ઈ ુ વાદળમાં અદ્ધશ્ય થઈ ગયો, અને તેઓ તેને જોઈ
શ ા ન હ. 10 ઈ ુ દૂર જઈ ર ો હતો અને પ્રે રતો આકાશમાં જોઈ ર ા
હતા. અચાનક, બે ેત વ ધાર માણસો તેઓની બાજુમાં આવીને ઊભા.
11 તે બે માણસોએ પ્રે રતોને ક ું, “ઓ ગાલીલના માણસો, તમે અહ આકાશ
તરફ જોતાં શા માટે ઊભા છો? તમે જો ું કે ઈ ુને તમાર પાસેથી આકાશમાં
લઈ લેવામાં આ ો છે. જે ર તે તમે તેને જતાં જોયો તે જ ર તે તે પાછો
આવશ.ે”

એક નવા પ્રે રતની પસંદગી
12 પછ તે પ્રે રતો જૈ ૂન પવર્ત પરથી યરૂશાલેમ પાછા ફયાર્. (આ પવર્ત

યરૂશાલેમથી લગભગ અડધો માઇલ દૂર છે.) 13 તે પ્રે રતો શહેરમાં પ્રવેશ્યા.
તેઓ ાં રહેતા હતા ત્યાં મેડ પરના ઓરડામાં ગયા. તે પ્રે રતો હતા, પતર,
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યોહાન, યાકૂબ, આં ન્દ્રયા, ફ લપ, થોમા, બથ લ્મી, માથ્થી, યાકૂબ (અલ્ફ નો
દ કરો), સમોન (ઝલોતસ) તથા યાકૂબનો ભાઈ યહૂદા ત્યાં ગયા.

14 બધા પ્રે રતો ભેગા થયા હતા. તેઓ સતત એક જ હે ુથી પ્રાથર્ના કરતાં
હતા ત્યાં કેટલીક ીઓ હતી. ઈ ુની મા મ રયમ, અને તેના ભાઈઓ પણ
ત્યાં પ્રે રતો સાથે હતા.

15 થોડા દવસ પછ વ ાસીઓની એક સભા મળ . (ત્યાં તેમાનાં લગભગ
120 હાજર હતા.) પતરે ઊભા થઈને ક ું, 16-17 “ભાઈઓ, શા વચનોમાં
પ વત્ર આત્માએ દાઉદ દ્ધારા ક ું કે કઈક થવાની જરુર છે. તે આપણા
સ ૂહમાનાં એક યહૂદા વષે કહેતો હતો. યહૂદા આપણી સાથે સેવામાં ભાગીદાર
હતો. આત્માએ ક ું કે ઈ ુને પકડવા માટે યહૂદા માણસોને દોરશે.”

18 (યહૂદાને આ દુ કામ માટે પૈસા આપવામાં આ ા હતા. તેના પૈસા
તેના માટે ખેતર ખર દવામાં વપરાયા. પણ યહૂદા ઊંધે મસ્તકે પટકાયો, અને
તે ું શર ર ફાટ ગ ું. તેનાં બધાં આંતરડાં બહાર નીકળ ગયા.ં 19 યરૂશાલેમના
બધા લોકોએ આ વષે જાણ્ ુ.ં તેથી તેઓએ તે ખેતર ું નામ હકેલ્દમા રા ુ.ં
તેઓની ભાષામાં હકેલ્દમાનો અથર્, “લોહ ું ખેતર” થાય છે.)

20 પતરે ક ું, “ગીતશા ના ુસ્તકમાં યહૂદા વષે આમ લખે ું છે:

‘તેની જમીન નજીક લોકોએ જ ું ન હ;
ત્યાં કોઇએ રહે ું ન હ!’ ગીતશા 69:25

અને એમ પણ લખે ું છે:

‘તે ું કામ બીજો કોઇ માણસ લે.’ ગીતશા 109:8

21-22 “તેથી હવે બીજા કોઈ માણસે આપણી સાથે જોડા ું જોઈએ અને
ઈ ુના ુનરુત્થાનના સાક્ષી થ ું જોઈએ. આ માણસ પેલા માણસોમાંનો એક
હોવો જોઈએ. ારે પ્ર ુ ઈ ુ આપણી સાથે હતો ત્યારે બધા જ સમય દરમ્યાન
આપણા સ ૂહનો ભાગ હતો, ારથી યોહાને લોકોને બા પ્તસ્મા આપવા ું શરૂ
ક ુર્, ત્યારથી ઈ ુને આપણી પાસેથી આકાશમાં લઈ જવાયો ત્યાં ુધી આ
માણસ આપણી સાથે હોવો જોઈએ.”

23 પ્રે રતોએ બે માણસોને સ ૂહની આગળ ઊભા કયાર્. એક હતો ૂસફ
બસર્બા, તે ુસ્તસના નામથી ઓળખતો અને બીજો માણસ હતો મા થ્થયાસ.
24-25 પ્રે રતોએ પ્રાથર્ના કર , “પ્ર ,ુ ું પ્રત્યેક માણસોના મનોને જાણે છે. આ
બેમાંથી ું આ કામ કરવા માટે કોને પસંદ કરે છે તે દશાર્વ. યહૂદા ભટક
જઈને ાં જવાનો હતો ત્યાં ગયો. પ્ર ુ, કયા માણસે પ્રે રત તર કે તેની જગ્યા
લેવી જોઈએ તે બતાવ.” 26 પછ પ્રે રતોએ બેમાંથી એકની પસંદગી કરવા માટે
ચઠ્ઠ ઓ નાખી. પ્ર ુની ઈચ્છા ુસાર મા થ્થયાસના નામની ચઠ્ઠ નીકળ . તેથી
તે બીજા અ ગયારની સાથે પ્રે રત થયો.

2
પ વત્ર આત્મા ું આગમન
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1 ારે પચાસમાનો દવસ આ ો ત્યારે, પ્રે રતો બધા એક જગ્યાએ ભેગા
થયા હતા. 2 અચાનક આકાશમાંથી અવાજ આ ો. આ અવાજ સખત કાતા
પવનના જવેો હતો. તેઓ ાં બેઠા હતાં તે આ ું ઘર આ અવાજથી ગાજી
ઊ ુ.ં 3 અ ના જવેી છૂટ છૂટ પડતી જીભો તેઓના જોવામાં આવી. આ
જીભો છૂટ પડ ને પ્રત્યેક ક્ત પર ઊભી બેઠ . 4 તેઓ બધા પ વત્ર આત્માથી
ભર ૂર થયા, અને તેઓએ જુદ જુદ ભાષાઓ બોલવા ું શરૂ ક ુર્. પ વત્ર
આત્માએ તેઓને આ કરવા ું સામર્થ્ય આપ્ ુ.ં

5 આ સમયે યરૂશાલેમમાં કેટલાક ધા મક યહૂ દઓ રહેતા હતા. દુ નયાના
દરેક દેશમાંના આ માણસો હતા. 6 આ માણસોનો મોટો સ ૂહ ભેગો થયો
હતો કારણ કે તેઓએ આ અવાજ સાંભ ો હતો. તેઓ નવાઇ પામ્યા હતા.
કારણ કે પ્રે રતો બોલતાં હતા. અને દરેક માણસે તેઓની પોતાની ભાષામાં તે
સાંભ ું હ ું.

7 બધા યહૂ દઓ આનાથી આ યર્ પામ્યા હતા. તેઓ સમજી શ ા ન હ
કે પ્રે રતો આ ું કેવી ર તે કર શ ા. તેઓએ ક ું, “જુઓ, આ બધા જ
માણસો જઓેને આપણે બોલતાં સાંભળ એ છ એ તે બધા ું ગાલીલના નથી?
8 પણ આપણે તેઓને આપણી પોતાની ભાષામાં બોલતાં સાંભળ એ છ એ.
આ કેવી ર તે શ છે? આપણે બધા જ જુદ જુદ જગ્યાઓના છ એ:
9 પાથ ઓ, માદ ઓ, એલામીઓ, મેસોપોતા મયાના, યહૂ દયાના, ક પદો કયાના,
પોન્તસના, આ શયાના, 10 ગયાના, પમ્ લયાના, ઇજીપ્તના, લ બયાના, કૂરેની
ભાષા તથા રોમ વસ્તારના પ્રવાસીઓ, યહૂ દ તથા બીન-યહૂ દઓમાંથી થએલા
યહૂ દ, 11 આમ આપણે જુદા જુદા દેશોના છ એ. પણ આપણે આ માણસને
આપણી પોતાની ભાષામાં સાંભળ એ છ એ! તેઓ દેવના જે કઈ મોટાં કામો
વષે કહે છે તે આપણે બધા સમજી શક એ છ એ.”
12 બધા લોકો આ યર્ચ કત થયા. અને ૂંઝાયા. તેઓ એકબીજાને ૂછે છે,

“આ ું થઈ ર ું છે?” 13 બીજા લોકો પ્રે રતો તરફ ઠઠ્ઠા કર ર ાં હતા. આ
લોકોએ વચા ુર્ કે પ્રે રતોએ વધારે પડતો દ્ધાક્ષારસ પીધેલો છે.

પતર ું લોકોને ભાષણ
14 પછ પતર અ ગયાર બીજા પ્રે રતો સાથે ઊભો ર ો. તે એટલા મોટા

અવાજે બોલ્યો કે જથેી બધા લોકો સાંભળ શકે. તેણે ક ું, “મારા યહૂ દ
ભાઈઓ તથા યરૂશાલેમમાં તમારામાંના બધા જે રહો છો, હુ તમને કઈક કહ શ,
જે જાણવાની તમારે જરુર છે. કાળજી ૂવર્ક સાંભળો. 15 આ માણસો તમે
ધારો છો એમ પીધેલા નથી; હજુ સવારના નવ વાગ્યા છે! 16 પણ યોએલ
પ્રબોધકે જે બાબત માટે લ ું હ ું તે આજે તમે અહ થ ું જુઓ છો. યોએલ
પ્રબોધકે જે લ ું છે તે આ છે:

17 ‘દેવ કહે છે કે:
છેલ્લા દવસોમા,ં હુ મારો આત્મા બધા લોકો પર રેડ દઈશ.

તમારા ુત્રો અને ુત્રીઓ પ્રબોધ કરશે.
તમારા જુવાનોને સંદશર્નો થશ.ે
તમારા ૃદ્ધોને ખાસ સ્વપ્નો આવશ.ે
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18 તે સમયે, હુ મારા સેવક-સે વકાઓ પર મારો આત્મા રેડ શ
અને તેઓ પ્રબોધ કરશે.

19 હુ ઊચે આકાશમાં આ યર્જનક કામો બતાવીશ.
હુ નીચે ૃથ્વી પર તેના અદ ૂત ચહનો આપીશ.
ત્યાં લોહ , અ , અને ુમાડાના ગોટેગોટા દેખાડ શ.

20 ૂયર્ ું પ રવતર્ન અંધકારમાં થશે,
અને ચંદ્ર લાલ લોહ જવેો બનશે.

પછ પ્ર ુનો મહાન તથા પ્ર સધ્ધ દવસ આવશ.ે
21 અને પ્રત્યેક માણસ જે પ્ર ુમાં વ ાસ કરશે ત તારણ પામશ.ે’ યોએલ

2:28-32
22 “મારા યહૂ દ ભાઈઓ, આ શ ો ધ્યાનથી સાંભળો: નાસરેથનો ઈ ુ એક

ઘણો વ શ માણસ હતો. દેવે તમને આ સ્પ દશર્ન કરા ું છે. દેવે પરાક્રમો
અને આ ય તથા ચમત્કારોથી તે સા બત ક ુર્ છે. તે ઈ ુ દ્ધારા કરવામાં
આ ું હ ું. તમે બધાએ આ બાબતો જોઈ છે. તેથી તમે જાણો છો કે આ
સા ું છે. 23 તમને ઈ ુ સોંપવામાં આ ો, અને તમે તેની હત્યા કર . દુ
માણસોની સહાયથી તમે ખીલા ઠોક ને ઈ ુને વધસ્તંભે જડા ો. પણ દેવ તો
જાણતો હતો કે આ બ ું થવા ું છે. આ દેવની યોજના હતી. ઘણા સમય
પહેલા દેવે આ યોજના ઘડ હતી. 24 ઈ ુએ ૃત્ ુની વેદના સહન કર , પણ
દેવે તેને એ બધી વેદનાઓમાંથી ુક્ત કય . દેવે ઈ ુને ૃત્ ુમાંથી ઊઠાડ્યો.  ૃત્ ુ
ઈ ુને પકડ શ ું ન હ. 25 દાઉદે ઈ ુના સંદભર્માં આમ ક ું છે:

‘મેં પ્ર ુને હમેશા માર સંન્ ુખ જોયો;
મને સલામત રાખવા માટે તે માર જમણી બાજુએ છે.

26 તેથી મારુ હ્રદય પ્રસ છે,
અને માર જીભ હષ લ્લાસ ક્ત કરે છે.

હા, મારુ શર ર પણ આશામાં રહેશે.
27 કારણ કે ું મારા આત્માને ૃત્ ુના ળે છોડશે ન હ.

ું તારા પ વત્રને પણ કબરમાં કોહવાણ જોવા દઇશ ન હ.
28 તેં મને જીવન જીવતાં શીખ્વ ું છે.

ું તાર નજીક આવીશ અને મને આનંદથી ભર ૂર કર શ.’ ગીતશા
16:8-11

29 “મારા ભાઈઓ, હુ તમને આપણા ૂવર્જ દાઉદના સંદભર્માં સા ું કહ શ.
તે ૃત્ ુ પામ્યોં હતો અને તેને દફનાવવામાં આ ો હતો. તેની કબર આજે પણ
આપણી પાસે છે. 30 દાઉદ એક પ્રબોધક હતો અને દેવે જે ક ું તે જાણતો
હતો. દેવે દાઉદને વચન આપ્ ું હ ું કે તે દાઉદના પ રવારમાંથી કોઈ ક્તને
દાઉદના જવેો રાજા બનાવશ.ે 31 દાઉદે તે થતાં પહેલા આ જાણ્ ું. તેથી તે

ક્તના સંદભર્માં દાઉદે આમ ક ુ:ં

‘તેને ૃત્ ુની જગ્યાએ રહેવા દેવામાં આ ો ન હતો.
તે ું શર ર કબરમાં સડવા દ ું ન હ.’
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દાઉદ ૃત્ ુમાંથી ુનરુત્થાન પામેલ ખ્રસ્તના સંદભર્માં કહેતો હતો. 32 તેથી ઈ ુ
ૃત્ ુમાંથી સજીવન થયેલ દેવ છે, દાઉદ ન હ! આપણે બધા આ માટે સાક્ષી

છ એ. આપણે તેને જોયો છે! 33 ઈ ુનો આકાશમાં લઈ જવામાં આવેલ છે.
તેથી ઈ ુ દેવની જમણી બાજુએ દેવની સાથે છે. પતાએ (દેવ) હવે ઈ ુને
પ વત્ર આત્મા આપેલ છે. દેવે જે વચન આપ્ ું હ ું તે પ વત્ર આત્મા છે. તેથી
હવે ઈ ુ તે આત્મા રેડ ર ો છે. તમે જે જુઓ છે અને સાંભળે છો તે આ
છે. 34 જે એકને આકાશમાં લઈ જવામાં આવેલ છે તે દાઉદ ન હતો. જનેે
આકાશમાં લઈ જવામાં આ ો હતો તે તો ઈ ુ હતો. દાઉદે પોતે જ ક ું છે:

‘પ્ર ુએ (દેવ) મારા પ્ર ુને ક ું:
35 ાં ુધી હુ તારા દશુ્મનોને હુ તાર સ ામાં ના સોં ું

ત્યાં ુધી માર જમણી બાજુએ બેસ.’ ગીતશા 110:1

36 “તેથી બધા યહૂ દ લોકોએ આ સત્ય જાણ ું જોઈએ, દેવે ઈ ુને પ્ર ુ
અને ખ્રસ્ત બના ો છે. તે એ જ માણસ છે જનેે તમે વધસ્તંભે ખીલા માર ને
જડ્યો!”

37 ારે લોકોએ આ સાંભ ું ત્યારે, તેઓ ઘણા દ:ુખી થયા. તેઓએ પતર
અને બીજા શષ્યોને ૂછ ું, “ભાઈઓ, અમારે ું કર ું જોઈએ?”

38 પતરે તેઓને ક ું, “પસ્તાવો કરો. તમારામાંનો દરેક ઈ ુ ખ્રસ્તના નામે
બા પ્તસ્મા પામો. પછ દેવ તમારાં પાપોને માફ કરશે. અને તમને પ વત્ર
આત્મા ું દાન પ્રાપ્ત થશ.ે 39 આ વચન તમારા માટે છે અને તે તમારાં બાળકો
તથા જે લોકો દૂર દૂર છે તેઓને માટે પણ છે. આપણા પ્ર ુ દેવ તેની પાસે
જટેલાંને બોલાવશે તે દરેક માણસ માટે છે.”

40 પતરે બીજા ઘણા શ ોથી તેઓને ચેતવણી આપી; તેણે તેઓને ક ું,
“હાલમાં જે દુ લોકો જીવી ર ા છે તેઓથી તમાર જાતનો બચાવ કરો!”
41 પછ જે લોકોએ પતરે ક ું હ ું તેમાં વ ાસ કય તેઓ બા પ્તસ્મા પામ્યા.ં
તે દવસે આશરે 3,000 લોકો વ ાસીઓના સ ૂહમાં ઉમેરાયા.

વ ાસીઓનો ફાળો
42 વ ાસીઓએ સંગતમાં ભેગા મળવા ું ચા ું રા ુ.ં તેઓ પ્રે રતોના બોધ

શીખવામાં તેઓના સમયનો ઉપયોગ કરતા. વ ાસીઓ એકબીજાના સહભાગી
બન્યા. તેઓ રોટલી ભાગવામાં તથા પ્રાથર્ના કરવામાં લા ું ર ા. 43 પ્રે રતો
ઘણા અદ ૂત કૃત્યો અને ચમત્કારો કરતા હતા.ં પ્રત્યેક માણસના હ્રદયમાં દેવના
માટે મહાન સન્માનની ભાવના જાગી. 44 બધા જ વ ાસીઓ સાથે રહેતાં.
તેઓ દરેક વસ્ ુઓ વહેંચતા. 45 વ ાસીઓએ તેઓની જમીનો તથા તેઓની
મા લક ની વસ્ ુઓ વેચી અને પછ તે પૈસા તેઓનામાં જ દરેકની જરૂર યાત
પ્રમાણે વહેંચી આપ્યા. 46 વ ાસીઓ પ્ર ત દન મં દરના આંગણામાં ભેગા
મળતા. તેઓ બધાને હે ુ સવર્ સામાન્ય હતો. તેઓ તેઓના ઘરોમાં એક સાથે
જમતા. તેઓ રોટલી ભાંગીને ઉમંગથી તથા નખાલસથી ખાતા. 47 વ ાસીઓ
દેવની સ્ ુ ત કરતા અને બધા જ લોકોને તેઓ ગમતા. પ્ર ત દન વધારે ને વધારે
માણસોનો ઉદ્ધાર થતો; પ્ર ુ વ ાસીઓના સ ૂહમાં તે લોકોનો ઉમેરો કરતો
હતો.
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3
પતર લંગડા માણસને સાજો કરે છે

1 એક દવસે પતર અને યોહાન મં દરમાં ગયા. તે વખતે બપોરનાં ત્રણ વાગ્યા
હતા. આ સમય મં દરની દૈ નક પ્રાથર્ના કરવાનો હતો. 2 ારે તેઓ મં દરના
પ્રાંગણમાં જતાં હતાં ત્યારે એક માણસ ત્યાં હતો. આ માણસ તેના જન્મથી
અપંગ હતો. તે ચાલી શકતો ન હતો, તેથી કેટલાક મત્રો તેને ઊચક ને લઈ
જતા. તેના મત્રો તેને રોજ મં દરે લાવતા. તેઓ મં દરના બહારના દરવાજાની
એક તરફ તે લંગડા માણસને બેસાડતા. તે દરવાજો ુંદર નામે ઓળખાતો.
ત્યાં મં દર જતા લોકો પાસે તે માણસ પૈસા માટે ભીખ માગતો. 3 તે દવસે તે
માણસે પતર અને યોહાનને મં દરના પ્રાંગણમાં જતા જોયા. તેણે તેઓની પાસે
પૈસા માંગ્યા.

4 પતર અને યોહાને તે અપંગ માણસ તરફ જો ું અને ક ું, “અમારા તરફ
જો!” 5 તે માણસે તેઓના તરફ જો ુ,ં તેણે વચા ુર્ તેઓ તેને થોડા પૈસા
આપશ.ે 6 પણ પતરે ક ું, “માર પાસે સો ું કે ચાંદ કઈ નથી. પણ માર
પાસે તને આપી શકાય તે ું બીજુ કઈક છે: ઈ ુ ખ્રસ્ત નાઝાર ના નામથી ઊભો
થા અને ચાલ!”

7 પછ પતરે તે માણસનો જમણો હાથ પકડ્યો અને તેને ઉઠાડ્યો. તરત
જ તે માણસના પગોમાં અને ૂંટ ઓમાં જોર આ ું. 8 તે માણસ કૂદયો, તેના
પગ ઉપર ઊભો ર ો અને ચાલવા લાગ્યો. તે તેઓની સાથે મં દરમાં ગયો. તે
માણસ ચાલતો, કૂદતો અને દેવની સ્ ુ ત કરવા લાગ્યો. 9-10 બધા લોકોએ તેને
ઓળ ો. લોકોએ જાણ્ ું કે તે એ જ અપંગ માણસ હતો જે હમેશા ુંદર
નામના દરવાજા પાસે પૈસાની ભીખ માગવા બેસતો હતો. હવે તેઓએ તે જ
માણસને ચાલતો અને સ્ ુ ત કરતો જોયો. લોકો આ યર્ચ કત થયા. આમ
કેવી ર તે બન્ ું તે તેઓ સમજી શ ા ન હ.

પતર ું લોકોને સંબોધન
11 તે માણસ પતર અને યોહાનને પકડ ર ો હતો. બધા જ લોકો અચરજ

પામ્યા હતા કારણ કે તે માણસ સાજો થઈ ગયો હતો. તેઓ પતર અને
યોહાન પાસે ુલેમાનની પરસાળમાં દોડ ગયા.

12 ારે પતરે આ જો ુ,ં તેણે લોકોને ક ુ,ં “મારા યહૂ દ ભાઈઓ, આમાં
તમે શા માટે અચરજે પામો છો? તમે અમારા તરફ એ ર તે જોઈ ર ો છો
જાણે અમારા સામર્થ્યથી આ માણસ ચાલતો થઈ શ ો છે. તમે વચારો છો
અમે સારા છ એ તેથી આમ બન્ ું હ ું? 13 ના! દેવે જ તે ક ુ છે! તે
ઈબ્રા હમનો, ઈસહાકનો તથા યાકૂબનો દેવ છે. તે આપણા બધા ૂવર્જોનો દેવ
છે. તેણે તેના વ શ સેવક ઈ ુને મ હમા આપ્યો છે. પણ તમે ઈ ુને માર
નાખવા ુપ્રત કય , પલાતે ઈ ુને છોડ ૂકવાનો નણર્ય કય હતો. પણ તમે
પલાતને ક ું કે તમારે ઈ ુની જરુર નથી. 14 ઈ ુ પ વત્ર અને પ્રમા ણક હતો
પણ તમે પ વત્ર અને પ્રમા ણક માણસની ઈચ્છા રાખી નહ . તમે ઈ ુને બદલે
એક ૂનીને છોડ ૂક્વા ું પલાતને ક ું. 15 અને તેથી તમને જે જીવન આપે
છે તેને જ માર ના ો! પર ુ દેવે તેને ૃત્ ુમાંથી ઊઠાડ્યો. અમે તેના સાક્ષી
છ એ-અમે અમાર આંખોથી તે જો ું છે.
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16 “તે ઈ ુ ું પરાક્રમ હ ું કે જનેા વડે આ લંગડો માણસ સાજો થયો. આ
બન્ ું કારણ કે અમને ઈ ુના નામમાં વ ાસ હતો. તમે આ માણસને જોઈ
શકો છો. અને તમે તેને જાણો છો. તે ઈ ુ પરના વ ાસને કારણે સં ૂણર્
સાજો થયો હતો. જે કઈબન્ ું તે બ ું તમે બધાએ જો ું હ ું!

17 “મારા ભાઈઓ, હુ જાણું છુ કે તમે ઈ ુ સાથે આમ ક ુર્ કારણ કે તમે
ું કરતાં હતા તે તમે જાણતાં નહોતા. તમારા અ ધકાર ઓ પણ સમજતા ન

હતા. 18 દેવે ક ું કે આ વસ્ ુઓ બનશે. દેવે બધા પ્રબોધકો મારફતે ક ું કે
તેનો ખ્રસ્ત દ:ુખ સહેશે અને ૃત્ ુ પામશે. દેવે આ કેવી ર તે ૂણર્ ક ુર્ એ મેં
તમને ક ું. 19 તેથી તમારે પસ્તાવો કરવો જોઈએ. દેવ પાસે પાછા ફરો અને
તે તમારા પાપો માફ કરશે. 20 પછ પ્ર ુ તમને આ ત્મક તાજગી માટે સમય
આપશ.ે તે તમને ઈ ુ આપશે, તે એક ખ્રસ્ત તર કે પસંદ થયેલ છે.

21 “પણ ાં ુધી બધી વસ્ ુઓ ફર થી બરાબર ન થાય ત્યાં ુધી ઈ ુએ
આકાશમાં રહે ું જોઈએ. ારે તેના પ વત્ર પ્રબોધકો દ્ધારા તે બોલ્યો હતો
ત્યારે ઘણાં લાંબા સમય પહેલા દેવે આ સમય વષે ક ું હ ું. 22 ૂસાએ ક ું,
‘પ્ર ુ તારો દેવ તને એક પ્રબોધક આપશે. તે પ્રબોધક તમારા પોતાના લોકોમાંથી
જ આવશે. તે મારા જવેો હશ.ે તમને પ્રબોધક જે કહે તે સવર્ ું પાલન કર ું
જોઈએ. 23 અને જો કોઇ ક્ત તે પ્રબોધકની અવજ્ઞા કરશે તો, પછ તે ું
ૃત્ ુ થશે, અને દેવના લોકોથી તે જુદો પડશ.ે’
24 “શ ુએલના ક ા પછ તેના પછ ના બધા પ્રબોધકોએ દેવ વષે ક ું છે.

તે સવર્ જણે આ સમય માટે પણ ક ું છે. 25 પ્રબોધકોએ જનેા વષે ક ું
હ ું તે તમને પ્રાપ્ત થયેલ છે. દેવે તમારા ૂવર્જો સાથે જે કરાર કય હતો તે
તમને પ્રાપ્ત થયેલ છે. દેવે તમારા પતા ઈબ્રા હમને ક ું હ ુ.ં ‘ ૃથ્વી પરના
દરેક રા તમારા સંતાનો દ્ધારા આશીવાર્ દત થશે.’* 26 દેવે તેના ખાસ સેવકને
મોકલ્યો છે. દેવે ઈ ુને તમાર પાસે પ્રથમ મોકલ્યો છે. દેવે તમને આશીવાર્દ
આપવા માટે ઈ ુને મોકલ્યો છે. તમારામાંના દરેકને ખરાબ કાય કરવામાંથી
પાછા ફેરવીને તે આમ કરે છે.”

4
યહૂ દઓની ન્યાયસભા સમક્ષ પતર અને યોહાન

1 ારે પતર અને યોહાન લોકોને વાત કરતા હતા, ત્યારે કેટલાક માણસો
તેમની પાસે આ ા. ત્યાં કેટલાક યહૂ દ યાજકો, મં દર ું રક્ષણ કરતા સૈ નકોના
સરદારો અને કેટલાક સદૂ કયો હતા. 2 તેઓ અસ્વ હતા કારણ કે પતર
અને યોહાન લોકોને ઈ ુના સંદભર્માં બોધ આપતા હતા અને તે બે પ્રે રતો
લોકોને કહેતા હતા કે ૃત્ ુ પામેલા લોકો ું ઈ ુ દ્ધારા ુનરુત્થાન થશ.ે 3 યહૂ દ
આગેવાનોએ પતર અને યોહાનની ધરપકડ કર ને તેઓને જલેમાં ૂયાર્. તે વેળા
લગભગ રાત હતી. તેથી તેઓએ પતર અને યોહાનને બીજા દવસ ુધી
જલેમાં રા ા. 4 પણ ઘણા બધા લોકોએ પતર અને યોહાનનો બોધ સાંભ ો
અને તેઓએ જે ક ું તેમાં વ ાસ ૂ ો. હવે તેઓના વ ાસીઓના સ ૂહમાં
લગભગ 5,000 માણસોની સં ા થઈ.
* 3:25: ‘ ૃથ્વી � થશ.ે’ ઉત. 22:18; 26:24
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5 બીજા દવસે યહૂ દ અ ધકાર ઓ, વડ લો, અને શા ીઓ યરૂશાલેમમાં
ભેગા થયા. 6 અ ાસ (પ્ર ુખ યાજક) કાયાફા, યોહાન, અને આલેકસાંદર ત્યાં
હતા. પ્ર ુખ યાજક પ રવારના પ્રત્યેક ત્યાં હતા. 7 તેઓએ પતર અને યોહાનને
ભેગા થયેલા બધા લોકોની સામે ઊભા રા ા. યહૂ દ આગેવાનોએ તેઓને ઘણી
બધી વાર ૂછ ું, “તમે કેવી ર તે આ અપંગ માણસને સાજો કય ? તમે કયા
સામર્થ્યનો ઉપયોગ કય ? તમે કોના અ ધકારથી આ ક ુર્?”

8 પછ પ વત્ર આત્માથી ભર ૂર થઈને પતરે તેઓને ક ું, “લોકોના આગેવાનો
અને વડ લ આગેવાનો: 9 આ અપંગ માંદા માણસ ું સારુ કામ થ ું છે તેના
વષે તમે પ્ર ો કરો છો? તમે અમને ૂછો છો કે તેને સાજો કોણે કય ?
10 અમે તમને બધાને અને બધા જ યહૂ દ લોકોને જણાવવા ઈચ્છ એ છ એ
કે નાસરેથના ઈ ુ ખ્રસ્તના સામર્થ્યથી આ માણસ સાજો થયો છે. તમે ઈ ુને
વધસ્તંભે જડ દ ધો. દેવે તેને ૃત્ ુમાંથી ઉઠાડ્યો. આ માણસ લંગડો હતો
પણ હવે તે સાજો થયો છે અને તમાર આગળ ઊભો રહેવા સમથર્ છે. તે
ઈ ુના સામર્થ્ય ું જ પ રણામ છે.

11 ‘જે પથ્થર તમે બાંધનારાઓએ નકામો ગણ્યો હતો.
પણ હવે એ જ પથ્થર ૂણાનો ુ પથ્થર થયો છે.’ ગીતશા
118:22

12 માત્ર ઈ ુ એકલો જ લોકો ું તારણ કર શકે તેમ છે. દુ નયામાં તેના એકલાના
નામમાં જ આ સામર્થ્ય છે. જે લોકો ું તારણ કરવા માટે આપવામાં આવેલ છે.
ઈ ુના વડે આપણું તારણ થ ું જોઈએ!”

13 યહૂ દ આગેવાનો સમજતા હતા કે પતર અને યોહાન પાસે કોઇ વ શ
તાલીમ કે શક્ષણ ન હતા. પણ આગેવાનોએ તે પણ જો ું કે પતર અને
યોહાન બોલતાં ડરતાં નહોતા. તેથી યહૂ દ આગેવાનો નવાઇ પામ્યા. પછ
તેઓને ાલ આ ો કે પતર અને યોહાન ઈ ુની સાથે હતા. 14 તેઓએ એક
અપંગ માણસને ત્યાં બે પ્રે રતોની બાજુમાં ઊભેલો જોયો. તેઓએ જો ું કે તે
માણસ સાજો થઈ ગયો હતો. તેથી તેઓ પ્રે રતોની વરૂદ્ધ કઈકહ શ ા ન હ.

15 યહૂ દ આગેવાનોએ તેઓને સભા છોડ જવા ક ું. પછ આગેવાનોએ
તેઓને ું કર ું જોઈએ તે વષે એકબીજા સાથે વાતો કરવા લાગ્યા. 16 તેઓએ
ક ુ,ં “આપણે પેલા માણસો ું ું કર ુ?ં યરૂશાલેમમાં દરેક માણસ જાણે છે કે
તેઓએ અદ ૂત ચમત્કાર કયાર્ છે. આ સ્પ છે. આપણે કહ શક એ ન હ
કે તે સા ું નથી. 17 આપણે તેઓને ધમક આપવી જાઇએ અને આ માણસ
(ઈ ુ) વષે કદ પણ ના બોલવા જણાવ ું જોઈએ. જથેી આ વાત લોકોમાં
આગળ પ્રસરશે ન હ.”

18 પછ યહૂ દ આગેવાનોએ પતર અને યોહાનને ફર થી અંદર બોલા ા.
તેઓએ પ્રે રતોને ઈ ુના નામે કઈ પણ શીખવવાની કે કહેવાની મનાઇ કર .
19 પણ પતર અને યોહાને તેઓને જવાબ આપ્યો, “તમાર દ્દ એ ું યોગ્ય
છે? દેવ ું ઈચ્છે છે? અમારે દેવને કે તમને તાબે થ ુ?ં 20 અમે શાંત રહ
શક એ ન હ. અમે જે જો ું છે અને સાંભ ું છે તેના સંદભર્માં અમારે લોકોને
કહે ું જોઈએ.”
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21-22 યહૂ દ આગેવાનો પ્રે રતોને શક્ષા કરવાનો કોઇ રસ્તો શોધી શ ા ન હ,
કારણ કે જે કઈ બન્ ું હ ું તેને લીધે બધા લોકો દેવની સ્ ુ ત કરતા હતા. (આ
ચમત્કાર દેવની સા બતી માટે ૂરતો હતો જે માણસ સાજો થયો હતો તે 40
વરસથી મોટ ઉંમરનો માણસ હતો.) તેથી યહૂ દ આગેવાનોએ પ્રે રતોને ફર થી
ચેતવણી આપીને છોડ દ ધા.

પતર અને યોહાન ું વ ાસીઓમાં પાછા જ ું
23 પતર અને યોહાને યહૂ દ આગેવાનોની સભાનો ત્યાગ કય અને તેઓ

પોતાના સ ૂહમાં ગયા. તેઓએ ુ યાજકો અને વડ લ યહૂ દ આગેવાનોએ
તેમને જે કઈ ક ું હ ું તે બ ું સ ૂહને ક ુ.ં 24 ારે વ ાસીઓએ આ
સાંભ ું ત્યારે તેઓ બધાએ પ્રાથર્ના કર અને એ જ વનંતી કર . “પ્ર ુ, ૃથ્વી,
આકાશ, સ ુદ્ર અને જે બધી વસ્ ુઓ જગતમાં છે તેને ઉત્પ કરનાર ું જ
છે. 25 અમારો ૂવર્જ દાઉદ તારો સેવક હતો. પ વત્ર આત્માની સહાયથી તેણે
આ શ ો લ ા:

‘શા માટે રા ો ૂમો પાડે છે?
શા માટે વ ના લોકો દેવની વરૂદ્ધ યોજના ઘડે છે? તે નરથર્ક છે!

26 ‘ ૃથ્ની પરના રાજાઓ તેઓની જાતે લડવા સજજ થયા છે,
અને બધા અ ધકાર ઓ પ્ર ુની (દેવ) વરૂદ્ધ અને તેના ખ્રસ્તની વરૂદ્ધ
ભેગા થયા છે.’ ગીતશા 2:1-2

27 ારે અહ યરૂશાલેમમાં ઈ ુની વરૂદ્ધ હેરોદ, પોં ત ુસ પલાત, રા ો અને
બધા યહૂ દ લોકો આવીને ભેગા મ ા ત્યારે ખરેખર આ બાબતો બની. ઈ ુ
તારો પ વત્ર સેવક છે. તે એક છે જનેે તેં ખ્રસ્ત બના ો છે. 28 આ લોકો
જે ઈ ુની વરૂદ્ધ આવીને ભેગા મ ા છે જથેી તાર યોજના ૂણર્ થઈ. તારા
સામર્થ્ય અને તાર ઈચ્છાથી તે બન્ ુ.ં 29 અને હવે, પ્ર ુ, તેઓ ું કહે છે
તે સાંભળ, તેઓ અમને ધમકાવે છે! પ્ર ુ, અમે તારા સેવકો છ એ. ું
અમાર પાસે જે કહેવડાવવા ઇચ્છતો હોય તે અમે ભય વગર બોલીએ તેમાં
અમને સહાય કર. 30 તારુ સામર્થ્ય બતાવીને અમને સામર્થ્યવાન થવામાં મદદ
કર. માંદા લોકોને સાજા કર, સા બતીઓ આપ, અને ઈ ુના નામના અદ ૂત
સામર્થ્યથી તે અદ ૂત ચમત્કારો થવા દે, જે તારો પ વત્ર સેવક છે.”

31 વ ાસીઓની પ્રાથર્ના પછ તેઓ ાં ભેગા થયા હતા તે મકાન હાલ્ ુ.ં
તેઓ બધા પ વત્ર આત્માથી ભર ૂર થયા. અને તેઓએ દેવનો સંદેશો નભર્ય
ર તે કહેવા ું ચા ુ ક ુ.

વ ાસીઓનો ભાગ
32 વ ાસીઓ ું મંડળ એક મન ું તથા એક જીવ ું હ ું. સ ૂહનો કોઇ

પણ ક્ત તેઓની પાસે જે વસ્ ુઓ હતી તેની મા લક તર કેનો દાવો તેમાંના
કોઈએ કય ન હ. તેને બદલે તેઓ દરેક વસ્ ુના ભાગ કર વહેંચતા. 33 મહાન
સામર્થ્યથી પ્રે રતોએ લોકોને ક ું કે પ્ર ુ ઈ ુ ખરેખર ૃત્ ુમાંથી ઉઠ્યો છે. અને
દેવે બધા વ ાસીઓને ઘણા આશીવાર્દ આપ્યા હતા. 34 તેઓ બધાને તેઓને
જરુર બ ું મ ું હ ું. દરેક માણસે પોતાની મા લક નાં ખેતરો અને મકાનો વેચી
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ના ા.ં 35 તેઓએ પૈસા લાવીને પ્રે રતોને આપ્યા. પછ દરેક ક્તને તેની
જરૂ રયાત પ્રમાણે વસ્ ુઓ આપવામાં આવી.

36 વ ાસીઓમાં એક ું નામ ૂસફ હ ું. પ્રે રતો તેને બાનાર્બાસ કહેતા. (આ
નામનો અથર્ “બીજાને મદદ કરનાર ક્ત.”) તે લેવી હતો સૈપ્રસમાં તેનો જન્મ
થયો હતો. 37 ૂસફની મા લક ું એક ખેતર હ ું. તેણે ખેતર વેચીને પૈસા
લઈને તે પૈસા પ્રે રતોને આપ્યા હતા.

5
અનાન્યા તથા સ ફરા

1 અનાન્યા નામે એક માણસ હતો તેની પત્ની ું નામ સ ફરા હ ું. અનાન્યા
પાસે જે જમીન હતી, તે તેણે વેચી દ ધી. 2 પણ તેણે પ્રે રતોને ફક્ત પૈસાનો
કેટલોક હસ્સો આપ્યો. તેણે કેટલાક પૈસા તેના માટે ખાનગીમાં રહેવા દ ધા.
તેની પત્નીએ પણ આ જાણ્ ું અને તે તેની સાથે સમંત થઈ.

3 પતરે ક ું, “અનાન્યા, શા માટે શેતાનને તારા હ્રદય પર સવાર થવા દે છે?
તેં જૂઠુ બોલીને પ વત્ર આત્માને છેતરવાનો પ્રયત્ન શા માટે કય તેં તારુ ખેતર
વેચ્ ુ,ં પણ તેં શા માટે પૈસાનો ભાગ તાર જાત માટે રહેવા દ ધો? 4 તેં ખેતર
વેચ્ ું તે પહેલાં તે તારુ હ ું અને તે વેચ્યા પછ પણ તેં તાર ઈચ્છા ુસાર તે
પૈસાનો કોઇ ર તે ઉપયોગ કય હોત. તેં શા માટે આ ખરાબ કરવા ું વચા ુર્
છે? ું દેવ સમક્ષ જૂઠુ બોલ્યો છે, માણસો સમક્ષ ન હ!”

5-6 ારે અનાન્યાએ આ સાંભ ું, તે નીચે પડ્યો અને ૃત્ ુ પામ્યો. કેટલાક
જુવાનો આ ા અને તેના શર રને (કફનમા)ં વીંટા ુ.ં તેઓ તેને બહાર લઈ
ગયા અને દફનાવી દ ધો અને દરેક માણસે જણેે આ અંગે સાંભ ું તે બધા
ભયભીત થયા.

7 ત્રણેક કલાફ પછ તેની પત્ની અંદર આવી. સ ફરા તેના પ ત ું જે કઈ
થ ું એ અંગે ક ું જાણતી નહોતી. 8 પતરે તેને ક ું, “તારા ખેતરના તને કેટલા
પૈસા મ ા તે મને કહે. ું તે આટલા જ હતા (જે રકમ અનાન્યાએ કહ )?”
સ ફરાએ જવાબ આપ્યો, “હા, ખેતર માટે જે મ ું તે બ ું જ.”
9 પતરે તેને ક ું, “પ્ર ુના આત્મા ું પર ક્ષણ કરવા માટે ું અને તારો પ ત

કેમ સંમત થયા? ધ્યાનથી સાંભળ! ું પેલા પગલાંનો અવાજ સાંભળે છે?
તારા પ તને દફનાવનારા બારણે આવી પહોંચ્યા છે! તેઓ તને પણ આ ર તે
લઈ જશે.” 10 તે જ વખતે સ ફરા તેના પગે પડ અને ૃત્ ુ પામી. જુવાન
માણસો અંદર આ ા અને જો ું કે તે ૃત્ ુ પામી હતી. તે માણસો તેને બહાર
લઈ ગયા અને તેના પ તની બાજુમાં જ દફનાવી. 11 બધા જ વ ાસીઓ અને
બીજા બધા લોકો જમેણે આ વષે સાંભ ું તે બધા ભયભીત થઈ ગયા.

દેવ તરફથી સા બતી
12 પ્રે રતોએ ઘણાં અદ ૂત ચમત્કારો અને પરાક્રમો કયાર્. બધા લોકોએ

આ બધી વસ્ ુઓ જોઈ. પ્રે રતો ુલેમાનની પરસાળમાં ભેગા થયા હતા.
તેઓ બધાનો હે ુ સામાન્ય હતો. 13 બીજા લોકોમાંથી કોઇની પણ હમત
તેઓની સાથે ઊભા રહેવાની ન હતી. બધા જ લોકો પ્રે રતોના વષે સારુ
બોલતાં હતા. 14 વધારે ને વધારે લોકો પ્ર ુમાં વ ાસ કરતાં થયા-ઘણા
માણસો અને ઘણી ીઓ વ ાસીઓના સ ૂહમાં ઉમેરાવા લાગ્યા. 15 તેથી
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લોકો તેઓના માંદાઓને શેર ઓમાં લાવવા લાગ્યા.ં લોકોએ સાંભ ું કે પતર
બાજુમાં આવી ર ો છે. તેથી લોકોએ તેઓના માંદા માણસોને પથાર ઓમાં તથા
ખાટલાઓમાં ુવાડ્યા. તેઓએ વચા ુર્ કે જો માંદા લોકો નજીકમાં હોય તો
પતરના પડછાયાનો તેઓને સ્પશર્ થાય તો, તેઓને સાજા થવા માટે ૂર ું છે.
16 યરૂશાલેમની આજુબાજુ બધા શહેરોમાંથી લોકો આ ા. તેઓ તેઓના માંદા
લોકોને અને જે લોકો અ ુદ્ધ આત્માથી પીડાતા હતા તે સૌને લા ા. તેઓમાંના
બધાને સાજા કરવામાં આ ા હતા.

યહૂ દઓનો પ્રે રતોને અટકાવવાનો પ્રયત્ન
17 પ્ર ુખ યાજક અને તેના બધા મત્રોને (જઓે સદૂક પંથ તર કે ઓળખાતા)

ઘણી ઈષાર્ થઈ. 18 તેઓએ પ્રે રતોની ધરપકડ કર તેમને બંદ ખાનામાં ુયાર્.
19 પર ુ રાત્રી દરમ્યાન પ્ર ુના દૂતે બંદ ખાનાનાં બારણાં ઉઘાડ્યાં. દૂતે પ્રે રતોને
બહાર લઈ જઈને ક ું, 20 “જાઓ અને મં દરના વાડામાં ઊભા રહો અને
ઈ ુમાં આ નવી જંીદગીની બધી બાબતો લોકોને કહો.” 21 ારે પ્રે રતોએ
આ સાંભ ું ત્યારે, તેઓ તેની આજ્ઞા માનીને મં દરમાં ગયા. વહેલી પ્રભાતે
પ્રે રતોએ લોકોને બોધ આપવાનો આરભ કય .
પ્ર ુખ યાજક અને તેના મત્રો મં દરમાં આ ા. તેઓએ યહૂ દ આગેવાનો

અને મહત્વના વડ લ માણસોની સભા બોલાવી. તેઓએ કેટલાક માણસોને
બંદ ખાનામાંથી પ્રે રતોને તેની પાસે લાવવા મોકલ્યા. 22 ારે તે માણસો
બંદ ખાનામાં પહોચ્યાં ત્યારે તેઓએ ત્યાં પ્રે રતોને જોયા ન હ. તેથી તેઓ
પાછા ગયા અને યહૂ દ આગેવાનોને આ બાબત કહ . 23 તે માણસોએ ક ું,
“બંદ ખાનામાં બારણાં બંધ હતાં ને તેને તાળાં મારેલાં હતા.ં રક્ષકો દરવાજા
પાસે ઊભા હતા. પણ ારે અમે બારણાં ઉઘાડ્યા ત્યારે બંદ ખા ું ખાલી
હ ું!” 24 મં દરના રક્ષકોના સરદારે અને ુ યાજકોએ આ સાંભ ું ત્યારે
તેઓ ૂંઝવણમાં પડ્યા, “આના કારણે ું પ રણામ આવશ?ે”

25 બીજા એક માણસે તેને આવીને ક ું, “ધ્યાનથી સાંભળો, તમે જે માણસોને
જલેમાં ૂયાર્ હતા તેઓ તો મં દરની પરસાળમાં ઊભા છે. તેઓ લોકોને બોધ
આપે છે!” 26 પછ સરદાર અને તેના માણસો મં દરની બહાર ગયા અને
પ્રે રતોને પાછા લા ા. પર ુ સૈ નકોએ બળનો ઉપયોગ કય ન હતો, કારણ કે
તેઓ લોકોથી બીતા હતા. સૈ નકોને લોકોના ુસ્સે થવાનો અને પથ્થરોથી માર
નાખવાનો ભય હતો.

27 સૈ નકોએ પ્રે રતોને સભામાં લાવીને યહૂ દ આગેવાનોની આગળ તેઓને
ઊભા રા ા. પ્ર ુખ યાજકે પ્રે રતોને પ્રશ્ર કય . 28 તેણે ક ું, “અમે તમને આ
માણસ વષે કદા પ ન હ શીખવવા ક ું છે! પણ જુઓ તમે ું ક ુર્ છે! તમે
તમારા બોધથી આખા યરૂશાલેમને ગજા ું છે. તમે આ માણસના ૃત્ ુ માટે
અમને જવાબદાર ઠેરવવા પ્રયત્ન કરો છો.”

29 પતર અને બીજા પ્રે રતોએ જવાબ આપ્યો, “અમારે માણસો કરતાં દેવની
આજ્ઞા ું પાલન વધારે કર ું જોઈએ. 30 તમે ઈ ુને માર ના ો. તમે તેને
વધસ્તંભે લટકા ો. પણ દેવ,ે અમારા ૂવર્જોના એ જ દેવે ઈ ુને ૃત્ ુમાંથી
ઊઠાડ્યો છે. 31 ઈ ુને દેવે તેની જમણી બાજુએ ઊંચો કય છે. દેવે ઈ ુને
આપણા રાજા અને તારનાર બના ો છે. દેવે આમ ક ુર્ તેથી યહૂ દઓ પસ્તાવો
કરે. પછ દેવ તેઓનાં પાપોને માફ કર શકે. 32 અમે આ બ ું બનતાં જો ું
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છે. અમે કહ શક એ છ એ કે આ બ ું સા ું છે. પ વત્ર આત્મા પણ એ
બતાવે છે કે આ સા ું છે. દેવે બધા લોકો જે દેવની આજ્ઞા ું પાલન કરે છે તે
સૌને પ વત્ર આત્મા આપેલો છે.”

33 યહૂ દ આગેવાનોએ આ શ ો સાંભ ા. તેઓ ઘણા ુસ્સે થયા. તેઓએ
પ્રે રતોને માર નાંખવા માટે યોજના કરવા માંડ . 34 ફરોશીઓમાંનો એક સભામાં
ઊભો થયો. તે ું નામ ગમાલ્યેલ હ ું. તે ન્યાયશા ી હતો, અને બધા જ લોકો
તેને માન આપતા. થોડ મ નટો માટે પ્રે રતોને સભા છોડ જવા માટે કહેવા
તેણે માણસોને ક ું. 35 પછ તેણે તેઓને ક ું, “ઈ ાએલી માણસો, આ
લોકો તમે જે કઈ કરવા ધારો છો તે વષે સાવધાન રહો. 36 યાદ કરો, ારે
થ ુદાસે બળવો કય ત્યારે તેણે ક ું કે તે એક મહત્વનો માણસ હતો. આશરે
400 માણસો તેની સાથે જોડાયા. પણ તેને માર નાખવામાં આ ો અને જે
બધા તેને અ ુસયાર્ હતા તેઓ વેર વખેર થઈને ભાગી ગયા. અને તેઓ ક ું
જ કર શ ા ન હ. 37 તે પછ , ગાલીલમાંથી યહૂદા નામનો માણસ આ ો.
વસ ત ગણતર નો સમય હતો ત્યારે તે બન્ ુ.ં તે શષ્યોના એક સ ૂહને દોરતો
હતો. પર ુ તે પણ માય ગયો. અને તેના બધા શષ્યો વખેરાઈને નાસી ગયા.
38 અને તેથી હવે, હુ તમને કહુ છુ, આ લોકોથી દૂર રહો. તેઓને એકલા છોડ
દો. જો તેઓની યોજના જે મ ુષ્યસ જત છે તો, તે નષ્ફળ જશે. 39 પણ
જો આ યોજના દેવ ન મત હશ,ે તો તમે કોઇ તેઓને અટકાવી શકવાના નથી.
ઊલટુ તમે દેવની સાથે લડનારા મનાશો!”
ગમાલ્યેલે જે ક ું તે સાથે યહૂ દ આગેવાનો સંમત થયા. 40 તેઓએ પ્રે રતોને

ફર થી અંદર બોલા ા. પ્રે રતોને માયાર્ અને ઈ ુ વષે ફર થી લોકોને ન હ
કહેવા તેઓને ક ું. પછ તેઓએ પ્રે રતોને ુક્ત કયાર્. 41 પ્રે રતો સભા છોડ
જતા ર ા.ં પ્રે રતો ુશ હતા કારણ કે ઈ ુના નામને લીધે તેઓ અપમાન સહન
કરવાને પાત્ર ઠયાર્. 42 પ્રે રતોએ લોકોને બોધ આપવા ું બંધ ક ુર્ ન હ. પ્રે રતોએ
લોકોને ઈ ુ એ જ ખ્રસ્ત છે એ ુવાતાર્ કહેવા ું ચા ું રા ુ.ં તેઓ પ્ર ત દન
મં દરમાં પરસાળમાં અને લોકોને ઘરે આમ કહેતા.

6
વ શ કાયર્ માટે સાત માણસની પસંદગી

1 વધારે ને વધારે લોકો ઈ ુના શષ્યો થવા લાગ્યા પર ુ આ સમય દરમ્યાન
જ, ગ્રીક ભાષી યહૂ દઓએ બીજા યહૂ દઓને દલીલો કર . તેઓએ ફર યાદ કર
કે રોજ શષ્યોને જે વહેંચવામાં આવે છે તેમાંથી તેઓની વધવાઓને તેઓનો
ભાગ મળતો નથી. 2 તે બાર પ્રે રતોએ આખા સ ૂહને બોલા ો.
પ્રે રતોએ તેઓને ક ું, “દેવના વચનોનો બોધ આપવા ું આપણું કામ અટક

ગ ું છે. તે સારુ નથી. લોકોને કઈક ખાવા ું વહેંચવામાં મદદ કરવા કરતાં
દેવના વચનોનો બોધ આપવા ું ચા ુ રાખ ું તે વધારે સારુ છે. 3 તેથી ભાઈઓ,
તમારા પોતાનામાંથી સાત માણસો પસંદ કરો. લોકો જનેે સારા માણસો કહે
તેવા તે હોવા જોઈએ. તેઓ આત્માથી ભર ૂર અને જ્ઞાનથી ભર ૂર હોવા
જોઈએ. આપણે તેઓને આ કામ કરવા ું સોંપી ુ.ં 4 પછ આપણે આપણો
બધો સમય પ્રાથર્નામાં તથા વાતની (પ્ર ુની) સેવા કરવામાં વાપર શક ું.”
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5 સમગ્ર સ ૂહને આ વચાર ગમ્યો. તેથી તેઓએ સાત ુરુષોની પસંદગી
કર . સ્તેફન ( વ ાસથી અને પ વત્ર આત્માથી ભર ૂર માણસ) ફ લપ, પ્રોખરસ,
નકાનોર, તીમોન, પા મનાસ, અને નકોલાઉસ (અંત્યોખનો યહૂ દ થયેલો માણસ).
6 પછ થી તેઓએ આ માણસોને પ્રે રતો સમક્ષ રજૂ કયાર્. પ્રે રતોએ પ્રાથર્ના કર
અને તેઓએ તેઓના હાથ તેઓના પર ૂ ા.

7 દેવની વાતોને વધારે ને વધારે લોકો ુધી પ્રચાર થતો ગયો. યરૂશાલેમમાં
શષ્યાની સં ા મોટ થતી ગઇ. યહૂ દ યાજકોના મોટા સ ૂહો પણ વ ાસને
આધીન થયા.

સ્તેફનના વરોધી યહૂ દઓ
8 સ્તેફનને મહાન આશીવાર્દ પ્રાપ્ત થયો. દેવે સ્તેફનને ચમત્કારો કરવા ું અને

લોકોને દેવની સા બતીઓ બતાવવા ું સામર્થ્ય આપ્ ુ.ં 9 પર ુ કેટલાક યહૂ દઓ
આ ા અને સ્તેફનની સાથે દલીલો કર . આ યહૂ દઓ સભામાંના હતા.
તે સભા લબત ની માટેની હતી. (આ સભા કુરેનીના યહૂ દઓ માટેની તથા
આલેકસાં દ્રયાના યહૂ દઓ માટેની હતી.) કલી કયા અને આ સયાના યહૂ દઓ
તેઓની સાથે હતા. તેઓ બધાએ આવીને સ્તેફન સાથે દલીલો કર . 10 પર ુ
સ્તેફન આત્માની પ્રેરણાથી જ્ઞાન સાથે બોલતો. તેના શ ો એટલા મ મ હતા
કે યહૂ દઓ તેની સાથે દલીલો કર શ ા ન હ.

11 તેથી યહૂ દઓએ કેટલાક માણસોને કહેવા માટે ઊભા કયાર્, “અમે સાંભ ું
છે કે સ્તેફન, ૂસા અને દેવની વરૂદ્ધ બોલ્યો.” 12 આમ કર ને આ યહૂ દઓએ
લોકોન,ે વડ લો તથા શા ીઓને ૂંઝવણમાં ૂં ા. તેઓ એટલા બધા ઉશ્કેરાયા
કે તેઓએ આવીને સ્તેફનને પકડ લીધો. તેઓ તેને યહૂ દઓના બોધકોની સભામાં
લઈ ગયા.

13 યહૂ દઓ સભામાં કેટલાક માણસોને લા ા. તેઓએ આ માણસોને સ્તેફન
વષે જૂઠુ બોલવા ું ક ું. તે માણસોએ ક ું, “આ માણસ (સ્તેફન) હમેશા આ
પ વત્ર જગ્યા માટે ખરાબ કહે છે અને હમેશા તે ૂસાના નયમશા વરૂદ્ધ
દભુાર્ષણ કરે છે. 14 અમે તેને કહેતાં સાંભ ો છે કે ઈ ુ નાઝાર આ ાનનો
નાશ કરશે. તેણે એમ પણ ક ું છે કે ૂસાએ આપણને જે ર ત રવાજો આપ્યા
છે તેને ઈ ુ બદલી નાખશ.ે” 15 સભામાં બેઠેલા બધા લોકો સ્તેફન તરફ એક
નજરે જોઈ ર ા. તેનો ચહેરો એક દૂતના જવેો દેખાતો હતો અને તેઓએ તે
જોયો.

7
સ્તેફન ું ઉદ્દબોધન

1 પ્ર ુખ યાજકે સ્તેફનને ક ું, “ ું આ હક કત સાચી છે?” 2 સ્તેફને
જવાબ આપ્યો, “મારા ભાઈઓ અને યહૂ દ વડ લો મને ધ્યાનથી સાંભળો.
આપણા ૂવર્જ ઈબ્રા હમને આપણા મ હમાવાન દેવના દશર્ન થયા. ઈબ્રા હમ
મેસોપોટે મયામાં રહેતો પછ તે હારાનમાં રહેવા ગયા હતો તે અગાઉ આ બન્ ું
હ ું. 3 દેવે ઈબ્રા હમને ક ું, ‘તારો દેશ અને તારા લોકોને છોડ ને તે દેશમાં જા
જે હુ તને બતાવીશ.’
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4 “તેથી ઈબ્રા હમે ખાલ્દ દેશ છોડ્યો અને તે હારાનમાં રહેવા ગયો.
ઈબ્રા હમના પતાના ૃત્ ુ પછ દેવે તેને આ ળે મોકલ્યો. ાં હાલમાં
તમે રહો છો. 5 પણ દેવે ઈબ્રા હમને આ જમીનમાંથી ક ું આપ્ ું ન હ. દેવે
તેને એક ડગ ું પણ જમીન આપી ન હ. પણ દેવે વચન આપ્ ું કે ભ વષ્યમાં તે
ઈબ્રા હમને આ જમીન તેના માટે તથા તેના સંતાનો માટે આપશ.ે (ઈબ્રા હમને
કોઈ સંતાન નહોતા તે અગાઉ આ હ ું.)

6 “દેવે તેને જે ક ું તે આ છે: ‘તારા વંશજો બીજા દેશમાં રહેશે. તેઓ
અજ્ઞાત હશે. ત્યાંના લોકો તેઓને 400 વરસ ુધી ુલામીમાં રાખશ.ે તેઓને
દ:ુખ આપશ.ે 7 જે રા તેઓને ુલામ બનાવશે તેને હુ શક્ષા કર શ.’ અને
દેવે એમ પણ ક ું, ‘આ હક કતો બન્યા પછ તમારા લોકો તે દેશમાંથી બહાર
આવશ.ે અને પછ આ ળે તમારા લોકો અહ માર સેવા કરશે.’

8 “દેવે ઈબ્રા હમ સાથે કરાર કય ; આ કરારની નશાની ુ ત હતી. અને
તેથી ારે ઈબ્રા હમને ુત્ર થયો ત્યારે તે આઠ દવસનો થતાં જ તેણે તેની
ુ ત કર . તેના ુત્ર ું નામ ઈસહાક હ ું. ઇસહાકે પણ યાકૂબની ુ ત કર .

અને યાકૂબે તેના ુત્રો માટે એમ જ ક ુર્. આ ુત્રો આગળ જતાં બાર ૂવર્જો
થયા.

9 “આ ૂવર્જોને ૂસફની (તેઓનો નાનો ભાઈ) ઈષાર્ થઈ. તેઓએ ૂસફને
ુલામ થવા માટે મસરમાં વેચ્યો. પર ુ દેવ ૂસફની સાથે હતો. 10 ૂસફને ત્યાં

ઘણી ુશ્કેલીઓ હતી. પણ દેવે તેને તે બધી ુશ્કેલીઓમાંથી બચા ો. ફારુન
મસરનો રાજા હતો. તેને ૂસફ ગમતો અને તેને માન આપતો કારણ કે દેવે
ૂસફને ડહાપણ આપ્ ુ.ં ફારુને ૂસફને મસરનો અ ધકાર બનાવી જવાબદાર

સોંપી. અને ફારુનના મહેલના તમામ લોકો પર શાસન કરવાની જવાબદાર
સોંપી. 11 પર ુ આખા મસર અને કનાનની બધી જમીન ુકાઇ ગઇ. જથેી
ત્યાં અનાજ ઊગ્ ું ન હ. આથી લોકોને ૂબ સંકટો સહન કરવા પડ્યા. આપણા
ૂવર્જો ખાવા માટે કઈ મેળવી શ ા ન હ.
12 “પણ યાકૂબે સાંભ ું કે મસરમાં અનાજનો સંગ્રહ થતો હતો. તેથી

તેણે આપણા પતાઓને (યાકૂબનાં સંતાનો) ત્યાં મોકલ્યો. (આ તેનો મસરનો
પ્રથમ પ્રવાસ હતો.) 13 પછ તેઓ બીજી વાર ગયા. આ વખતે, ૂસફે તેના
ભાઈઓને તે કોણ હતો તે ક ું અને ફારુને ૂસફના પ રવાર વષે જાણ્ ુ.ં
14 પછ ૂસફે કેટલાક લોકોને તેના પતા યાકૂબને મસર આવવા ું નમંત્રણ
આપવા મોકલ્યો. તેણે તેના બધા સગાં સંબંધીઓને પણ નમંત્રણ પાઠ ાં (75

ક્તઓ એક સાથ)ે 15 તેથી યાકૂબ મસર આવી ગયો. યાકૂબ અને આપણા
ૂવર્જો ૃત્ ુપયત ત્યાં ર ા. 16 પાછળથી તેઓના શર રોને શખેમ લઈ જવામાં

આ ા. તેઓને કબરમાં ૂકવામાં આ ા. (તે એ જ કબર હતી જે ઈબ્રા હમે
હમોરના દ કરાઓ પાસેથી શખેમમાંથી ખર દ હતી. તેણે તેઓને રૂપા ું નાણું
પણ ૂક ું હ ું.)

17 “ મસરમાં યહૂ દ લોકોની સં ામાં ૃ દ્ધ થઈ. ત્યાં વધારે ને વધારે આપણા
લોકો હતા. (દેવે ઈબ્રા હમને જે વચન આપ્ ું હ ું તે જલદ થી સા ું થવા ું
હ ું.) 18 પછ મસરમાં એક બીજા રાજાનો અમલ શરૂ થયો. તે ૂસફ વષે
કઈ જાણતો ન હતો. 19 આ રાજા આપણા લોકોની સાથે કપટ કર ને આપણા
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ૂવર્જો તરફ ખરાબ ર તે વતર્તો હતો. રાજાએ તેમનાં બાળકોને ુલ્લામાં બહાર
તેઓની પાસે ુકાવડા ાં જથેી તેઓ જીવે ન હ.

20 “આ સમય દરમ્યાન ૂસાનો જન્મ થયો હતો. તે ઘણો ુંદર હતો. ત્રણ
માસ ુધી તેના પતાના ઘરમાં ૂસાની સંભાળ લીધી. 21 ારે તેઓએ ૂસાને
બહાર ૂ ો. ફારુનની દ કર એ તેને લઈ લીધો. તેણીએ તે જાણે તેનો પોતાનો
ુત્ર હોય તે ર તે તેને ઉછેય . 22 મસર ઓએ તેઓ જે બ ું જાણતા હતા તે
ૂસાને શીખ ુ.ં તે બોલવામાં અને તે પ્રમાણે કરવામાં બાહોશ હતો.
23 “ ારે ૂસા લગભગ 40 વષર્નો થયો, તેણે વચા ુર્ કે પોતાના દેશના

ઇ ાએલી ભાઈઓને મળ ું તે સારુ હશે. 24 ૂસાએ જો ું કે એક મસર
માણસ યહૂ દ સાથે અ નચ્છનીય ર તે વતર્તો હતો. તેથી તેણે યહૂ દને સહાય
કર . ૂસાએ યહૂ દને ઇજા પહોંચાડવા માટે મસર ને શક્ષા કર . ૂસાએ તેને
એટલો સખત માય કે તે મર ગયો. 25 ૂસાએ વચા ુર્ કે તેના યહૂ દ ભાઈઓ
સમજશે કે દેવ મારા હાથે તેઓનો છૂટકારો કરશે. પણ તેઓ સમ ા ન હ.

26 “બીજે દવસે ૂસાએ બે યહૂ દ માણસોને લડતા જોયા. તેણે બને વચ્ચે
સમાધાન કરાવવા પ્રયત્ન કય . તેણે ક ું, ‘ભલા માણસો, તમે ભાઈઓ છો!
તમે એકબીજા ું ખરાબ શા માટે કરો છો?’ 27 એક માણસ કે જે બીજા ું
ખરાબ કરતો હતો તેણે ૂસાને ધ ો માય . તેણે ૂસાને ક ું, ‘અમારા પર કોણે
તને અ ધકાર કે ન્યાયાધીશ બના ો છે? ના! 28 ગઇકાલે તેં પેલા મસર ને
માર ના ો તેમ મને માર નાખવા ધારે છે?’✡ 29 ારે ૂસાએ તેને આમ
કહેતો સાંભ ો ત્યારે, ૂસાએ મસર છો ું. તે મધાનના પ્રદેશમાં રહેવા ગયો.
ત્યાં તે અજાણ્યો હતો. ૂસા મધાનમાં રહેતો ત્યારે ત્યાં તેને બે દ કરા હતા.

30 “ચાળ સ વરસ પછ ૂસા સનાઇ પવર્તના રણ પ્રદેશમાં હતો. ત્યાં દૂતે
તેને ઝાડ ઓ મધ્યે અ જ્વાળામાં દશર્ન દ ું. 31 ારે ૂસાએ આ જો ુ.ં
તે નવાઇ પામ્યો. તે તેને જોવા સારુ નજીક ગયો. ત્યારે ૂસાએ એક અવાજ
સાંભ ો; તે પ્ર ુનો અવાજ હતો. 32 પ્ર ુએ ક ુ,ં ‘હુ તારા ૂવર્જોનો દેવ,
એટલે ઈબ્રા હમનો, ઈસહાકનો તથા યાકૂબનો દેવ છુ.’✡ ૂસા ભયથી ુંજી
ઊઠ્યો. અ સામે જોવાની તેની હમત ચાલી ન હ.

33 “પ્ર ુએ તેને ક ું, ‘તારા જોડા કાઢ નાંખ, કારણ કે જે ળે ું ઊભો
છે તે પ વત્ર ૂ મ છે. 34 મેં મારા લોકોને મસરમાં દ:ુખ સહન કરતાં જોયા
છે. મેં તેઓના નસાસા સાંભ ા છે. તેઓને ુક્ત કરવા હુ નીચે ઊતય છુ.
હવે ચાલ, ૂસા હુ તને મસરમાં પાછો મોક ું છુ.’✡

35 “આ ૂસા કે જનેો તેઓએ નકાર કય એમ કહ ને કે તેને કોણે અમારો
અ ધકાર અને ન્યાયાધીશ બના ો? ના! એ જ ૂસાને દેવે અ ધકાર અને
ઉદ્ધાર કરનાર થવા સારુ મોકલ્યો. દેવે ૂસાને દૂતની મદદથી મોકલ્યો. આ તે
દૂત હતો જનેે ૂસાએ બળતા ઝાડવા મધ્યે જોયો હતો. 36 તેથી ૂસાએ લોકોને
બહાર દોયાર્. તેણે અદ ૂત પરાક્રમો અને ચમત્કારો કયાર્. ૂસાએ ઇ જપ્તમાં
અને રાતા સ ુદ્રમાં, મસર દેશમાં અને 40 વરસ ુધી રણપ્રદેશમાં અદ્દ ૂત
કામો તથા ચમત્કારો કયાર્.
✡ 7:28: ઉલ્લેખઃ ન. 2:14 ✡ 7:32: ઉલ્લેખઃ ન. 3:6 ✡ 7:34: ઉલ્લેખઃ ન. 3:5-10
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37 “આ એ જ ૂસા હતો જણેે યહૂ દ લોકોને આ શ ો ક ા હતા. ‘દેવ
તમને એક પ્રબોધક આપશ.ે તે પ્રબોધક તમારા પોતાના લોકોમાંથી જ આવશ.ે
અને તે મારા જવેો જ થશે.’✡ 38 આ એ જ ૂસા છે જે રણપ્રદેશના યહૂ દઓની
સભામાં હતો. તે દૂત સાથે હતો. જે દૂત તેને સનાઇ પહાડ પર કહેતો હતો,
અને તે જ આપણા ૂવર્જો સાથે હતો. ૂસા દેવ પાસેથી આજ્ઞાઓ મેળવે છે
જે જીવન આપે છે. ૂસા આપણને તે આજ્ઞાઓ આપે છે.

39 “પણ આપણા ૂવર્જો ૂસાને તાબે ન થયા. તેઓએ તેનો અસ્વીકાર કય .
તેઓએ ફર થી મસર પાછા જવા વચા ુર્. 40 આપણા ૂવર્જોએ હારુનને ક ું,
‘ ૂસા અમને મસર દેશમાંથી બહાર લા ો છે પણ અમને ખબર નથી કે તે ું ું
થ ું છે તેથી કેટલાક દેવોને બનાવ જે અમાર આગળ જાય અને અમને દોરે.’
✡ 41 તેથી લોકોએ એક ૂ ત બનાવી જે વાછરડાં જવેી હતા. પછ તેઓએ
ૂ તને તે ું બ લદાન આપ્ ું. લોકો ઘણા ુશ હતા કારણ કે તેણે જે બના ું

હ ું તે પોતાના હાથે બના ું હ ું! 42 પણ દેવ તેઓનાથી વ ુખ થયો અને
તેઓને આકાશમાંના જૂઠાં દેવોના સૈન્યની ૂજા કરતા અટકા ા. દેવ કહે છે:
પ્રબોધકોના જે લખાણ છે તે આ છે. દેવ કહે છે,

‘ઓ યહૂ દ લોકો! તમે રણપ્રદેશમાં 40 વરસ ુધી મને લોહ ના બ લદાનો
ચઢા ા નહોતા.

43 તમે માલોખનો માંડવો અને
તમારા રમ્ફા દેવનો તારો લઈને આ ા છો.

આ ૂ તઓ તમે ૂજા કરવાને બનાવી છે.
તેથી હુ તમને બા બલને પેલે પાર મોકલી દઈશ.’ આમોસ 5:25-27

44 “અરણ્યમાં તે પ વત્ર મંડપ આપણા ૂવર્જોની પાસે હતો. દેવે ૂસાને આ
મંડપ કેવી ર તે બનાવવો તે ક ું. દેવે જે યોજના બનાવી હતી તે પ્રમાણે તેણે
તે બના ો. 45 પાછળથી યહો ુઆ આપણા પતાઓને બીજા રા ોની ૂ મ
જીતવા દોર ગયો. આપણા લોકો અંદર પ્રવેશ્યા. દેવે બીજા લોકોને બહાર
કાઢ્યા. ારે આપણા લોકો આ નવી ૂ મમાં પ્રવેશ્યા, તેઓ તેઓની સાથે
એ જ મંડપ લઈ આ ા. આપણા લોકોએ આ મંડપો તેઓના ૂવર્જો પાસેથી
પ્રાપ્ય કય હતો. અને આપણા લોકોએ દાઉદનો સમય આવતા ુધી તે રા ા.
46 દેવ દાઉદ પર ઘણો પ્રસ હતો. દાઉદે તેના યાકૂબના દેવને માટે રહેઠાણ
(મં દર) બનાવવાની રજા માગી. 47 પર ુ ુલેમાન એક ક્ત હતો જણેે મં દર
બાધ્ ુ.ં

48 “પર ુ પરાત્પર દેવ માણસોએ તેઓના હાથે બાંધેલા રહેઠાણોમાં રહેતો
નથી. પ્રબોધકો જે લખે છે તેમ:
49 ‘પ્ર ુ કહે છે,
આકાશ મારુ રા ાસન છે.

ૃથ્વી મારા પાદાસન માટેની જગ્યા છે.
તમે મારા માટે કેવા પ્રકાર ું રહેઠાણ બનાવશો?

એવી કોઈ પણ જગ્યા નથી ાં મને વશ્રામની જરુર પડ!ે
✡ 7:37: ઉલ્લેખઃ ુન. 18:15 ✡ 7:40: ઉલ્લેખઃ ન. 32:1
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50 સ્મરણ કરો મેં જ આ બધી વસ્ ુઓ બનાવી છે!’ ” યશાયા 66:1-2

51 પછ સ્તેફને ક ું, “ઓ હઠ લા યહૂ દ આગેવાનો, તમે તમારા હ્રદય દેવને
અપર્ણ કયાર્ નથી! તમે તેને ધ્યાનથી સાંભળતા પણ નથી. તમે હમેશા પ વત્ર
આત્મા તમને જે કહે છે તેઓનો વરોધ કરો છો. તમારા ૂવર્જોએ આમ ક ુર્
અને તમે પણ એમ જ કરો છો. 52 તમારા ૂવર્જોએ ાં ુધી જી ા ત્યાં
ુધી દરેક પ્રબોધકને સતા ા છે. તે પ્રબોધકોએ તે ન્યાયીના ( ખ્રસ્ત) આગમન
વષે આગળથી ખબર આપી હતી. પર ુ તમારા ૂવર્જોએ તે પ્રબોધકોને માર
ના ા. અને હવે બીજા એક ન્યાયીથી વ ુખ થઈને તમે તેને માર ના ો.
53 તમે એ લોકો છો જનેે ૂસા દ્ધારા નયમો પ્રાપ્ત થયા. દેવે તમને આ નયમો
દૂતો દ્ધારા આપ્યા. પર ુ તમે આ નયમ પા ો ન હ!”

સ્તેફન ું ૃત્ ુ
54 યહૂ દ આગેવાનોએ સ્તેફનની આ બાબતો સાંભળ . તેઓ ુસ્સે થયા.

યહૂ દ આગેવાનો એવા ગાંડા થઈ ગયા હતા કે તેઓ સ્તેફન સામે દાંત પીસવા
લાગ્યા. 55 પર ુ સ્તેફન તો પ વત્ર આત્માથી ભર ૂર હતો. સ્તેફને આકાશમાં
ઊચે જો ુ.ં તેણે દેવનો મ હમા જોયો. તેણે ઈ ુને જમણી બાજુએ ઊભેલો
જોયો. 56 સ્તેફને ક ું, “જુઓ! હુ આકાશને ુલ્ ું જોઉં છુ અને માણસના
દ કરાને દેવની જમણી બાજુએ ઊભેલો જોઉં છુ!”

57 પછ બધા યહૂ દ આગેવાનોએ મોટા અવાજે ૂમો પાડ . તેઓએ તેઓના
હાથો વડે તેઓના કાન બંધ કર દ ધા. તેઓ બધા સ્તેફન તરફ એક સાથે
દોડ્યા. 58 તેઓ તેને શહેર બહાર લઈ ગયા અને તે ૃત્ ુ પામ્યો ત્યાં ુધી તેના
તરફ પથ્થરો ફેં ા. જે માણસો સ્તેફન વરૂદ્ધ ખોટુ બોલતા હતા તેઓએ તેના
કપડાં શાઉલ નામના જુવાન માણસ પાસે ૂ ા હતા. 59 પછ તેઓ સ્તેફનને
પથ્થરો મારતા હતા. પર ુ સ્તેફન તો પ્રાથર્ના કરતો હતો. તેણે ક ું, “પ્ર ુ
ઈ ુ, મારા આત્માનો સ્વીકાર કર!” 60 તેણે ૂંટણે પડ ને ૂમ પાડ , “પ્ર ુ આ
પાપ માટે તેઓને દોષ દઈશ ન હ!” આમ ક ા પછ સ્તેફન અવસાન પામ્યો.

8
1-3 શાઉલ સંમત હતો કે સ્તેફનની હત્યા કરવી એ સાર બાબત હતી.

વ ાસીઓ માટે સંકટો
કેટલાક ધા મક માણસોએ સ્તેફનને દફના ો. તેઓએ તેના માટે ઘણું રૂદન

ક ુર્. તે જ દવસે યરૂશાલેમમાં યહૂ દઓએ વ ાસીઓના સ ૂહની સતાવણી
શરૂ કર . યહૂ દઓએ તેઓને ૂબ સંતાપ આપ્યો. શાઉલ પણ આ સ ૂહનો
વનાશ કરવા પ્રયત્ન કરતો હતો. શાઉલ તેઓનાં ઘરોમાં ૂસી જતો. તે ી
ુરુષોને બહાર ઘસડ લાવીને બંદ ખાનામાં નાખતો. બધાજ વ ાસીઓએ

યરૂશાલેમ છો ું. માત્ર પ્રે રતો જ ર ા. વ ાસીઓ યહૂ દયા અને સમરૂનમાં
જુદા જુદા ળોએ ગયા. 4 વ ાસીઓ સવર્ત્ર વખરાઈ ગયા. જે જે જગ્યાએ
વ ાસીઓ ગયા ત્યાં તેઓએ લોકોને ુવાતાર્ પ્રગટ કર .

ફ લપનો સમાર આમાં બોધ
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5 ફ લપ સમાર આના શહેરમાં ગયો ત્યાં તેણે ઈ ુ વષે બોધ આપ્યો. 6 ત્યાંના
લોકોએ ફ લપને સાંભ ો અને તેઓ બધાએ ફ લપે જે કઈ ક ું તે કાળજી ૂવર્ક
ધ્યાનથી સાંભ ુ.ં 7 આ લોકોમાંના ઘણાંને અ ુદ્ધ આત્માઓ વળગ્યા હતા.
પણ ફ લપે અ ુદ્ધ આત્માઓને તેઓમાંથી બહાર કાઢ્યા. ારે તેઓ બહાર
નીક ા ત્યારે તેઓએ ઘણો મોટો અવાજ કય . ત્યાં ઘણા લકવાગ્રસ્ત અને
અપંગ માણસો પણ હતા. ફ લપે આ લોકોને પણ સાજા કયાર્. 8 તે શહેરના
લોકો આના કારણે ઘણા આનંદ વભોર થયા.

9 પણ તે શહેરમાં એક સમોન નામનો માણસ હતો. ફ લપના આવતા
પહેલા સમોન ત્યાં જાદનુા ખેલ કરતો હતો. તે સમાર આના બધા લોકોને તેની
ુ કતોથી અચરજ પમાડતો હતો. તે તેની જાતને મહાન માણસ કહેવડાવવાનો

દભ કરતો. 10 બધા જ લોકો ઓછા મહત્વના કે વધારે મહત્વના- સમોન જે
કહેતો તે માનતા. લોકો કહેતા, “આ માણસ પાસે દેવની સ ા છે. ‘જે મહાન
સ ા’ કહેવાય છે!” 11 સમોન તેના જાદઇુ ખેલોથી લોકોને આ યર્ચ કત કરતો
ર ો. 12 પણ ફ લપે લોકોને દેવના રા અને ઈ ુ ખ્રસ્તના નામ વષે ુવાતાર્
કહ , ુરુષો અને ીઓએ ફ લપમાં વ ાસ ૂ ો. તેઓએ બા પ્તસ્મા લી ુ.ં
13 સમોને પોતે પણ વ ાસ ૂ ો અને બા પ્તસ્મા પામ્યો. સમોન ફ લપની
સાથે ર ો. ફ લપે જે અદ ૂત ચમત્કારો અને સામર્થ્યવાન કાય કયાર્ તે જોઈ
તે ઘણો નવાઈ પામ્યો.

14 પ્રે રતો હજુ યરૂશાલેમમાં હતા. તેઓએ સાંભ ું કે સમાર આના લોકોએ
દેવની વાત સ્વીકાર છે તેથી પ્રે રતોએ પતર અને યોહાનને સમાર આના લોકો
પાસે મોકલ્યા. 15 ારે પતર અને યોહાન આવી પહોંચ્યા ત્યારે, તેઓએ
સમાર આના વ ાસીઓ પ વત્ર આત્મા પામે તે માટે પ્રાથર્ના કર . 16 આ બધા
લોકોને ઈ ુના નામે બા પ્તસ્મા આપ્ ું. પર ુ હજુ ુધી તેઓમાંના કોઈમાં પ વત્ર
આત્મા ઉતય ન હતો. તેથી પતર અને યોહાને પ્રાથર્ના કર . 17 તે બે પ્રે રતોએ
તે લોકો પર હાથ ૂ ા. પછ તે લોકો પ વત્ર આત્મા પામ્યા.

18 સમોને જો ું કે ારે પ્રે રતોએ તેઓના પર તેઓના હાથ ૂ ા ત્યારે
જ તેઓને પ વત્ર આત્મા પ્રાપ્ત થયેલ છે. તેથી સમોને પ્રે રતોને પૈસા આપવાની
દરખાસ્ત કર . 19 સમોને ક ું, “તમારા જવેો અ ધકાર મને પણ આપો જથેી

ારે હુ કોઇ માણસના માથે હાથ ૂકુ તો તેને પ વત્ર આત્મા પ્રાપ્ત થાય.”
20 પતરે સમોનને ક ું, “ ું અને તારા પૈસા બંને બરબાદ થઈ જશે! કારણ

કે તેં વચા ુર્ કે દેવ ું દાન પૈસાથી મળે છે. 21 ું આ કામમાં અમાર સાથે
ભાગ લઈ શક શ ન હ. તારુ હ્રદય દેવ સમક્ષ ન્યાયી નથી. 22 ું પસ્તાવો
કર! તેં આ જે કઈ ખરાબ ક ુર્ છે ત્યાંથી ું પાછો વળ. પ્ર ુને પ્રાથર્ના કર.
કદાચ તારા અંત:કરણના આ વચારને તે માફ કરશે. 23 હુ જોઈ શકુ છુ કે ું
અદેખાઈની કડવાશમાં અને પાપના બંધનમાં છે.”

24 સમોને જવાબ આપ્યો, “તમે બંને પ્ર ુને મારા માટે પ્રાથર્ના કરો. પ્રાથર્ના
કરો કે તમે જે ક ું છે તે હવે માર સાથે બનશે ન હ!”

25 પછ તે બે પ્રે રતોએ ઈ ુની જે વાતો જોઈ હતી તે કહ . પ્રે રતોએ
લોકોને પ્ર ુનો તે સંદેશ ક ો. પછ તેઓ યરૂશાલેમ પાછા ફયાર્. રસ્તામાં જતાં
જતાં સમરૂનીઓમાંનાં ઘણાં ગામોમાં લોકોને ુવાતાર્ પ્રગટ કર .

ઈ થઓ પયાના એક માણસને ફ લપનો બોધ
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26 પ્ર ુના દૂતે ફ લપને ક ું. તે દૂતે ક ું, “તૈયાર થઈ જા અને દ ક્ષણમાં
જા. યરૂશાલેમથી ગાઝા જવાના રસ્તેથી જા. આ રસ્તો રેતીના રણમાં થઈને
જાય છે.”

27 તેથી ફ લપ તૈયાર થઈને ગયો. રસ્તામાં તેણે એક ઈ થઓ પયાના માણસને
જોયો. તે એક ખોજો હતો. તે ઈ થઓ પયા (હબશીઓ) ની રાણી ક દકાના
હાથ નીચે એક મહત્વનો અમલદાર હતો. તે તેણીના બધા ધનભંડારની કાળજી
રાખવા માટે જવાબદાર હતો. આ માણસ યરૂશાલેમ ભજન કરવા ગયો હતો.
28 હવે તે તેના ઘર તરફના રસ્તે પાછો ફર ર ા હતો. ત્યાં તે તેના રથમાં
બેસીને યશાયા પ્રબોધક ું ુસ્તક વાંચતો હતો.

29 આત્માએ ફ લપને ક ું, “પેલા રથ પાસે જા અને તેની નજીકમાં ઊભો
રહે.” 30 તેથી ફ લપ રથ નજીક ગયો. અને તે માણસને વાંચતા સાંભ ો.
તે યશાયા પ્રબોધક ું ુસ્તક વાંચતો હતો. ફ લપે તેને ક ું, “ ું જે વાંચે છે તે
ું ું સમજે છે?”
31 તે માણસે ક ું, “હુ કેવી ર તે સમજી શકુ? મને કોઇ માગર્દશર્ન

આપનારની જરુર છે.” પછ તેણે રથમાં આવીને તેની સાથે બેસવા નમંત્રણ
આપ્ ું. 32 શા ું જે પ્રકરણ વાંચતો હતો તે આ પ્રમાણે હ ું કે:

“ઘેટાંની જમે તેને માર નાંખવા માટે લઈ જવામાં આ ો.
તે એક હલવાન જમે ારે કોઇ તે ું ઊન કાતરે ત્યારે મૌન રહે છે. તેમ તેણે

પોતા ું મોંઢુ ખોલ્ ું ન હ.
તે કઈ જ બોલ્યો ન હ.

33 તે શરમાળ હતો, અને તેના બધા હ ો છનવાઈ ગયા હતા.
ૃથ્વી પરના તેના જીવનનો અંત આ ો;

તેના પ રવારના સંદભર્માં હવે કોઇ વણર્ન મળશે ન હ.” યશાયા 53:7-8

34 તે અમલદારે ફ લપને ક ું, “કૃપા કર ને મને કહે. તેના સંદભર્માં કહેનારો
પ્રબોધક કોણ છે? તે તેના પોતા વષે કહે છે કે બીજા કોઇ માટે કહે છે?”
35 ફ લપે બોલવા ું શરુ ક ુર્. તેણે આ શા થી જ શરુઆત કર ને પેલા
માણસને ઈ ુના સંદભર્માં ુવાતાર્ કહ

36 ારે તેઓ રસ્તા પરથી પસાર થતા હતા ત્યારે તેઓ એક જગ્યાએ
આ ા ાં પાણી હ ું. તે અમલદારે ક ું, “જુઓ! અહ પાણી છે! અહ
બા પ્તસ્મા લેવામાં મને કોઈ અડચણ પડે તેમ નથી.” 37 ફ લપે જવાબ આપ્યો,
જો ું તારા સં ૂણર્ હ્રદયથી વ ાસ કરતો હોય તો ું કર શકે. તે અમલદારે
ક ુ,ં “મને વ ાસ છે કે ઈ ુ ખ્રસ્ત તે દેવનો દ કરો છે.” 38 પછ અમલદારે
રથને ઊભો રાખવા આજ્ઞા કર . ફ લપ અને અમલદાર બંને પાણીમાં નીચે
ઉતયાર્. અને ફ લપે તેને બા પ્તસ્મા આપ્ ુ.ં 39 ારે તેઓ પાણીમાંથી બહાર
આ ા ત્યારે પ્ર ુનો આત્મા ફ લપને લઈ ગયો. અમલદારે પછ તેને ફર થી
કદ જોયો ન હ. અમલદારે તેના ઘર તરફ ચાલવા માં ું. તે ુશ હતો.
40 ફ લપ અશ્દોદ નામના શહેરમાં જોવામાં આ ો. તે અશ્દોદથી કૈસ રયા
ુધીના માગર્માં બધા શહેરમાં ુવાતાર્ પ્રગટ કરતો ગયો.
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9
શાઉલ ું બદલાણ

1 યરૂશાલેમમાં શાઉલ હજુ પણ પ્ર ુના શષ્યોને બધીજ વખતે હત્યા કરવાની
ધમક ઓ આપતો હતો. તેથી તે પ્ર ુખ યાજક પાસે ગયો. 2 શાઉલે તેને દમસ્ક
શહેરની સભાઓના યહૂ દઓને પત્રો લખવા ું ક ું. શાઉલે ખ્રસ્તના માગર્ના
શષ્યોને દમસ્કમાં શોધવાનો અ ધકાર પ્ર ુખ યાજક પાસેથી માગ્યો. જો તેને
કોઈ ી કે ુરુષ મળે તો તેઓને યરૂશાલેમ લઈ આવે.

3 તેથી શાઉલ દમસ્ક ગયો. ારે તે શહેરની નજીક આ ો. તેની આજુબાજુ
એકાએક આકાશમાંથી તેજસ્વી પ્રકાશ ઝ ૂ ો. 4 શાઉલ જમીન પર પટકાયો.
તેણે તેને કહેવાતી એક વાણી સાંભળ . “શાઉલ, શાઉલ! ું શા માટે મને
સતાવે છે?”

5 શાઉલે ક ું, “ ું કોણ છે, પ્ર ુ?”
જવાબમાં વાણી સંભળાઇ, “હુ ઈ ુ છુ, ું જનેી સતાવણી કરે છે. તે હુ

છુ. 6 હવે ઊભો થા, શહેરમાં જા, ત્યાં ત્યારે ું કર ું જોઈએ તે તને કોઈ
કહેશે.”

7 શાઉલ સાથે ુસાફર કરતા માણસો ત્યાં ઊભા ર ા. તેઓ કઈ બોલ્યા
ન હ. તે માણસોએ વાણી સાંભળ , પણ તેઓએ કોઇને જોયો ન હ. 8 શાઉલ
જમીન પરથી ઊભો થયો. તેણે તેની આંખો ઉઘાડ . પણ તે કઈ જોઈ શ ો
ન હ. તેથી શાઉલની સાથેના માણસોએ તેનો હાથ પકડ્યો અને તેને દમસ્ક દોર
ગયા. 9 ત્રણ દવસ ુધી શાઉલ કઈ જોઈ શ ો ન હ. તે ખાઈ કે પી શ ો
પણ ન હ.

10 ત્યાં દમસ્કમાં ઈ ુનો શષ્ય હતો. તે ું નામ અનાન્યા હ ું. પ્ર ુ તેને દશર્ન
દઇને બોલ્યો. પ્ર ુએ ક ું, “અનાન્યા!”
અનાન્યાએ ક ું, “હુ અહ છુ, પ્ર ુ.”
11 પ્ર ુએ અનાન્યાને ક ું, “ઊભો થા અને પાધરા નામના રસ્તે જા. યહૂ દયા ું

ઘર શોધી કાઢ. તાસર્સના શહેરમાં શાઉલ નામના માણસની તપાસ કર. તે
હમણાં ત્યાં પ્રાથર્ના કરે છે. 12 શાઉલે એક દશર્ન જો ું છે. આ દશર્નમાં
આનાન્યા નામનો માણસ તેની પાસે આ ો અને તેના પર હાથ ૂ ો. પછ
શાઉલ ફ રથી જોઈ શ ો.”

13 પણ આનાન્યાએ જવાબ આપ્યો, “પ્ર ,ુ ઘણા લોકોએ મને આ માણસ
વષે ક ું છે. તેઓએ યરૂશાલેમમાં તારા પ વત્ર લોકોને કેટ ું બ ું દ:ુખ આપ્ ું
હ ું તેના સંબંધમાં મને ક ું હ ું. 14 હવે શાઉલ અહ દમસ્કમાં આ ો છે.
ુ યાજકોએ જે લોકોને તારામાં વ ાસ છે તે બધાને પકડવા માટેનો તેને

અ ધકાર આપ્યો છે.”
15 પણ પ્ર ુએ અનાન્યાને ક ું, “જો! મેં એક અગત્યના કામ માટે શાઉલને

પસંદ કય છે. તેણે રાજાઓન,ે યહૂ દ લોકોને અને બીજા રા ોને મારા વષે
કહે ું જોઈએ. 16 મારા નામે એને કેટ ું બ ું દ:ુખ સહન કર ું પડશ.ે એ હુ
તેને બતાવીશ.”

17 તેથી અનાન્યા ત્યાંથી છોડ ને યહૂદાના ઘરે ગયો. તેણે તેના હાથો શાઉલ
પર ૂ ા અને ક ું, “શાઉલ, મારા ભાઈ, પ્ર ુ ઈ ુએ મને મોકલ્યો છે. ું

ારે અહ આ ો ત્યારે રસ્તા પર જે તને દેખાયો તે એ જ છે. ઈ ુએ મને
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એટલા માટે મોકલ્યો કે જથેી ું ફર થી જોઈ શકે. અને ું પ વત્ર આત્માથી
ભર ૂર થાય.” 18 અચાનક તેની આંખોમાંથી છાલાં જે ું કઈ ખર પ ુ,ં એટલે
તે જોઈ શકવા સમથર્ બન્યો, શાઉલ ઊભો થયો અને તે બા પ્તસ્મા પામ્યો.
19 પછ તેણે થોડુક ખા ું અને ફર થી સામર્થ્ય અ ુભવવા લાગ્યો.

શાઉલનો જમસ્કમાં બોધ
શાઉલ દમસ્કમાં ઈ ુના શષ્યો સાથે થોડા દવસો માટે ર ો. 20 તેથી

જલદ થી તેણે સભા ાનોમાં ઈ ુ વષે બોધ આપવાની શરુઆત કર . તેણે
લોકોને ક ું, “ઈ ુ એ દેવનો દ કરો છે!”

21 જે બધા લોકોએ શાઉલને સાંભ ો તે નવાઈ પામ્યા હતા. તેઓએ ક ું,
“આ એ જ માણસ છે જે યરૂશાલેમમાં હતો. તે ઈ ુ નામમાં વ ાસ રાખનારા
લોકોને માર નાખવા પ્રયત્ન કરતો હતો! તે (શાઉલ) અહ એ જ વસ્ ુ કરવા
આ ો છે. તે ઈ ુના શષ્યોને પકડવા માટે અહ જ આ ો છે. અને તેઓને
યરૂશાલેમમાં ુ યાજકો પાસે લઈ જશે.”

22 પણ શાઉલ વધારે ને વધારે બળવાન થયો. તેણે સા બત ક ુર્ કે ઈ ુ
એ જ ખ્રસ્ત છે. તેની સા બતીઓ એટલી મજ ૂત હતી કે દમસ્કમાં રહેતા
યહૂ દઓ તેની સામે દલીલો કર શ ા ન હ.

શાઉલ ું યહૂ દઓ પાસેથી ભાગી જ ું
23 ઘણા દવસો પછ , યહૂ દઓએ શાઉલને માર નાખવાની યોજના કર .

24 યહૂ દઓ રાત દવસ શહેરના દરવાજાએ ચોક કરતા અને શાઉલની રાહ
જોતા. તેઓ તેને માર નાખવા ઈચ્છતા હતા. પર ુ શાઉલે તેઓની આ
યોજનાના સંદભર્માં જાણ્ ુ.ં 25 એક રાત્રે શાઉલે જે કેટલાક શષ્યોને શીખ ું
હ ું તેઓએ તેને શહેર છોડવા માટે મદદ કર . શષ્યોએ શાઉલને ટોપલામાં
ૂ ો. તેઓએ શહેરની દ વાલના બાકોરામાંથી ટોપલાને ઉપરથી નીચે ઉતાય .

યરૂશાલેમમાં શાઉલ
26 પછ શાઉલ યરૂશાલેમમાં ગયો. તેણે શષ્યોના સ ૂહમાં જોડાઇ જવાનો

પ્રયત્ન કય . પણ તેઓ બધા તેનાથી ડરતા હતા. શાઉલ ખરેખર ઈ ુનો શષ્યો
છે તે તેઓ માનતા ન હતા. 27 બાનાર્બાસે શાઉલને સ્વીકાય અને તેને પ્રે રતો
પાસે લઈ ગયો. બાનાર્બાસે પ્રે રતોને ક ું, શાઉલે દમસ્કના રસ્તા પર પ્ર ુને
જોયો છે. બાનાર્બાસે પ્રે રતોને સમજા ું કે પ્ર ુએ શાઉલ ને કેવી ર તે ક ું.
પછ તેણે પ્રે રતોને ક ું કે શાઉલે દમસ્કના લોકોને કોઇ પણ જાતના ભય વના
પ્ર ુનો બોધ આપ્યો.

28 અને તેથી શાઉલ શષ્યોની સાથે ર ો, તેણે સમગ્ર યરૂશાલેમમાં ુસાફર
કર અને જરા પણ ભય વના પ્ર ુ વષે બોધ આપ્યો. 29 શાઉલ વારવાર
યહૂ દઓ કે જે ગ્રીક બોલતા હતા તેમની સાથે બોલતો, તે તેઓની સાથે દલીલો
પણ કરતો. પર ુ તેઓ તેને માર નાખવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા. 30 ારે
વ ાસીઓએ આ સંદભર્માં સાંભ ું, તેઓ શાઉલને કૈસ રયાના શહેરમાં લઈ
ગયા. કૈસ રયાથી તેઓએ શાઉલને તાસર્સના શહેરમાં મોકલ્યો.

31 ત્યારે સમગ્ર યહૂ દયા, ગાલીલ અને સમરૂનની મંડળ માં શાં તનો સમય
હતો. પ વત્ર આત્માની મદદથી મંડળ વધારે મજ ૂત બની. વ ાસીઓ જે
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ર તે તેઓ જીવન જીવતા તે ર તે પ્ર ુને માન આપવા ું દશાર્વતા. આ કારણને
લીધ,ે વ ાસીઓનો સ ૂહ વધારે મોટો થવા લાગ્યો.

લોદ અને યાફામાં પતર
32 પતરે યરૂશાલેમની આજુબાજુના બધા ગામોમાં યાત્રા કર . તેણે

વ ાસીઓની ુલાકાત લીધી. જે લોદમાં રહેતા હતા. 33 લોદમાં તેને
એક એ નયાસ નામનો પક્ષઘાતી માણસ મ ો. છેલ્લા આઠ વષર્થી એ નયાસ
તેની પથાર માંથી ઊભો થઈ શકતો ન હતો. 34 પતરે તેને ક ું, “એ નયાસ,
ઈ ુ ખ્રસ્ત તને સાજો કરે છે. ઊભો થા અને તાર પથાર પાથર! હવે ું તાર
જાત માટે આ બ ું કર શક શ!” એ નયાસ તરત જ ઊભો થયો. 35 લોદ
તથા શારોનના મેદાનોના બધા જ લોકોએ તેને જોયો. આ લોકો પ્ર ુ ઈ ુ તરફ
વ ા.

36 યાફા શહેરમાં ટબીથા નામની ઈ ુની શષ્યા હતી. (તે ું ગ્રીક નામ, દોરકસ,
અથાર્ત “હરણ.”) તે હમેશા લોકો માટે ુભ કાય કરતી. જે લોકોને પૈસાની
જરુર હોય તે લોકોને તે હમેશા પૈસા આપતી. 37 ારે પતર લોદમાં હતો.
ત્યારે ટબીથા માંદ પડ અને ૃત્ ુ પામી. તેઓએ તેને નહવડાવી અને મેડ
પરના ઓરડામાં ુવડાવી. 38 યાફામાંના શષ્યોએ સાંભ ું કે પતર લોદમાં
હતો. (લોદ યાફા નજીક છે.) તેથી તેઓએ બે માણસને પતર પાસે મોકલ્યા.
તેઓએ તેને વનંતી કર . મહેરબાની કર ને ઝડપથી આવ.

39 પતર તૈયાર થઈ ગયો અને તેઓની સાથે ગયો. ારે તે આવી પહોંચ્યો,
તેઓ તેને મેડ પરના ઓરડામાં લઈ ગયા. બધી જ વધવાઓ પતરની
આજુબાજુ ઊભી રહ . તેઓ રુદન કરતાં હતા.ં ટબીથા ારે જીવતી હતી
ત્યારે જે વ ો બના ા હતા તે તેઓએ પતરને દેખાડ્યા. 40 પતરે બધાજ
લોકોને ઓરડાની બહાર કાઢ્યા. તેણે ૂંટણીએ પડ ને પ્રાથર્ના કર . પછ તેણે
ટબીથાના ુડદા તરફ ફર ને ક ું, “ટબીથા, ઊભી થા!” તેણે તેની આંખો
ઉઘાડ . ારે તેણે પતરને જોયો, તે ત્યાં બેઠ થઈ. 41 પતરે તેનો હાથ
લંબા ો અને તેને ઊભા થવામાં મદદ કર . પછ તેણે વ ાસીઓ અને
વધવાઓને અંદર ઓરડામાં બોલા ા. તેણે તેઓને ટબીથા બતાવી; તે જીવતી
હતી!

42 યાફામાં દરેક ળે લોકોએ આ સંદભર્માં સાંભ ું હ ું. આ લોકોમાંના
ઘણાએ પ્ર ુમાં વ ાસ કય . 43 પતર યાફામાં ઘણા દવસો ર ો. તે યાફામાં
સમોન નામના એક ચમારને ત્યાં ર ો.

10
પતર અને કન લયસ

1 કૈસ રયા શહેરમાં કન લયસ નામે એક માણસ રહેતો હતો. તે લશ્કરની
એક પલટનનો ૂબેદાર હતો જે ઈટા લયન કહેવાતો. 2 કન લયસ એક ધા મક
માણસ હતો. તે અને બીજા બધા લોકો જે તેના ઘરમાં રહેતાં હતા તેઓ
સાચા દેવની ભ ક્ત કરતા હતા. તે તેનો પોતાનો ઘણો ખરો પૈસો ગર બ લોકોને
આપતો. કન લયસ હમેશા દેવની પ્રાથર્ના કરતો હતો. 3 એક બપોરે લગભગ
ત્રણ કલાકે કન લયસે એક દશર્ન જો ુ.ં તેણે તે સ્પ ર તે જો ુ.ં દેવનો એક
દૂત દશર્નમાં તેની પાસે આ ો અને ક ું, “કન લયસ!”
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4 કન લયસે દૂત તરફ જો ુ.ં તેણે ડર જઈને ક ું, “સાહેબ, તારે ું જોઈએ
છ એ?”
તે દૂતે કન લયસને ક ું, “દેવે તાર પ્રાથર્નાઓ સાંભળ છે. તેં જે વસ્ ુઓ

ગર બ લોકોને આપી છે તે તેણે જોઈ છે. દેવ તારુ સ્મરણ કરે છે. 5 હવે
યાફા શહેરમાં કેટલાએક માણસો મોકલ. સમોન નામના માણસને પાછો લાવવા
તમારા માણસોને મોકલો. સમોન પણ પતર કહેવાય છે. 6 સમોન જે માણસ
સાથે રહે છે. તે ું નામ પણ સમોન છે. જે એક ચમાર છે. સ ુદ્રની બાજુમાં
તે ું ઘર છે.” 7 જે દૂતે કન લયસને ક ું તે ચાલ્યો ગયો. પછ તેણે તેના
બે ચાકરો અને એક સૈ નકને બોલા ો. આ સૈ નક એક ધા મક માણસ હતો.
તે સૈ નક કન લયસને મદદ કરનારાઓમાંનો એક હતો. 8 કન લયસે આ ત્રણે
માણસોને બધી વાત સમજાવી. પછ તેણે તેઓને યાફા રવાના કયાર્.

9 બીજે દવસે આ ત્રણે માણસો યાફા નજીક આ ા. આ સમયે, પતર
ઘરના ધાબા પર પ્રાથર્ના કરવા જતો હતો. લગભગ બપોરનો સમય હતો.
10 પતર ૂ ો હતો. તેને ખાવાની ઈચ્છા હતી. પણ ારે તેઓ પતર
માટે ખાવા ું બનાવવાની તૈયાર કરતા હતા ત્યારે એક દશર્ન તેની સામે આ ુ.ં
11 તેણે ુલ્લા આકાશમાંથી કઈક નીચે આવ ું જો ુ.ં તે જમીન પર નીચે
આવતી એક મોટ ચાદર જે ું દેખા ું હ ું. તે તેના ચાર ૂણાઓથી જમીન
પર ઉતર ું હ ું. 12 તેમાં પ્રત્યેક જાતના ચોપગાં પ ુઓ હતા-જે પ ુઓ ચાલી
શકતા, તથા જમીન પર પેટે સરક શકતા, અને પક્ષીઓ જે હવામાં ઊડતા.ં
13 પછ વાણીએ પતરને ક ું, “ઊભો થા, પતર, આમાંના કોઇ એક પ્રાણીને
માર ને ખા.”

14 પણ પતરે ક ુ,ં “હુ તે કદ કર શ ન હ, પ્ર ુ! મેં કદા પ નાપાક કે
અ ુદ્ધ ભોજન ક ુ નથી.”

15 પછ વાણીએ તેને ફર થી ક ુ,ં “દેવે આ વસ્ ુઓ ુદ્ધ કર છે. તેને
‘નાપાક’ કહ શ ન હ!” 16 આમ ત્રણ વખત બન્ ું. પછ આ ુ વાસણ
આકાશમાં પાછુ ઊચે લઈ લેવામાં આ ું. 17 પતર ુંઝાઈ ગયો. આ દશર્નનો
અથર્ શો?
કન લયસે જે માણસોને મોકલ્યા હતા તેઓએ સમોન ું ઘર શોધી કા ુ.ં

તેઓ દરવાજા પાસે આવીને ઊભા ર ા.ં 18 તેઓએ ૂછ ું, “ ુ સમોન પતર
અહ રહે છે?”

19 પતર હજુ પણ દશર્ન વષે વચારતો હતો. પર ુ આત્માએ તેને ક ું,
“જો! ત્રણ માણસો તાર આ ુરતાથી રાહ જુએ છે. 20 ઊભો થા અને નીચે
ઊતર. આ માણસો સાથે જા અને પ્રશ્રો ૂછ શ ન હ. મેં તેઓને તાર પાસે
મોકલ્યા છે.” 21 તેથી પતર નીચે ઉતર ને તે માણસો પાસે ગયો. તેણે ક ું,
“તમે જે માણસની રાહ જુઓ છો, તે માણસ હુ છુ. તમે અહ શા માટે
આ ા છો?”

22 તેઓએ ક ું, “એક પ વત્ર દૂતે કન લયસને તેના પોતાને ઘરે તને નમંત્રણ
આપવા ક ું. કન લયસ એક લશ્કર અમલદાર છે. તે એક ભલો (ધા મક)
માણસ છે. તે દેવની ભ ક્ત કરે છે. બધા યહૂ દઓ તેને માન આપે છે. તે
દૂતે કન લયસને તેના ઘરે નમંત્રણ આપવા ક ું તેથી તારે જે કઈ કહે ું હોય તે
ધ્યાનથી સાંભળે.” 23 પતરે તે માણસોને અંદર આવીને રાત્રે રહેવા માટે ક ું.
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બીજે દવસે પતર તૈયાર થયો અને ત્રણ માણસો સાથે ગયો. યાફામાંથી
કેટલાક વ ાસીઓ પતર સાથે ગયા. 24 બીજે દવસે તેઓ કૈસ રયા શહેરમાં
આ ા. કન લયસ તેઓની રાહ જોતો હતો. તેણે તેનાં સંબંધીઓ અને ગાઢ
મત્રોને તેના ઘરે લગભગ ભેગા કયાર્ હતા.
25 ારે પતર ઘરમાં પ્રવેશ્યો, કન લયસ તેને મ ો. કન લયસ પતરના

ચરણોમાં નમી પડ્યો અને તેણે દડવત પ્રણામ કયાર્. 26 પર ું પતરે તેને ઊભો
થવા ક ું. પતરે ક ું, “ઊભો થા! હુ ફક્ત એક તારા જવેો જ માણસ છુ.”
27 પતરે કન લયસ સાથે વાતો કરવા ું ચા ું રા ુ,ં પછ પતર અંદરની બાજુએ
ગયો અને ત્યાં એક મોટુ લોકો ું ટો ું એકઠુ થયે ું જો ુ.ં

28 પતરે લોકોને ક ું, “તમે લોકો પોતે જાણો છો કે જે માણસ યહૂ દ નથી,
તેની સાથે સંબંધ રાખવો અથવા અને ત્યાં જ ું, એ યહૂ દ માણસને ઉ ચત
નથી; પણ દેવે મને દશાર્ ું છે કે મારે કોઈ પણ માણસને નાપાક અથવા અ ુદ્ધ
કહે ું ન હ. 29 તેથી જ ારે મને અહ આવવા માટે કહેવામાં આ ું ત્યારે
મેં કોઇ દલીલ કર નથી. હવે, કૃપા કર ને મને કહો, મને શા માટે બોલાવવામાં
આ ો છે.”

30 કન લયસે ક ું, “ચાર દવસ પહેલા, હુ મારા ઘરમાં પ્રાથર્ના કરતો હતો. તે
વખતે બપોરના ત્રણ વાગ્યા હતા. અચાનક, માર સામે એક માણસ (દૂત) ઊભો
હતો. તેણે ચળકતો પોશાક પહેરેલો હતો. 31 તે માણસે ક ું, ‘કન લયસ! દેવે
તાર પ્રાથર્ના સાંભળ છે. તેં જે વસ્ ુઓ ગર બ લોકોને આપી છે તે દેવે જોઈ
છે. દેવ તારુ સ્મરણ કરે છે. 32 તેથી યાફા શહેરમાં કેટલાક માણસોને મોકલ.
સમોન પતરને આવવા ું કહે. પતર પણ સમોન નામના માણસના ઘરમાં રહે
છે. જે તે એક ચમાર છે. તે ું ઘર સ ુદ્ર કાંઠે છે.’ 33 તેથી મેં તાત્કા લક તને
તેડા ો; અને ું આ ો તે તેં બહુ સારુ ક ુર્. હવે પ્ર ુએ જે વાતો તને કહેવા
જણા ું છે તે બ ું સાંભળવા માટે અમે સઘળા દેવ સમક્ષ હાજર છ એ.”

પતર ું કન લયસના ઘરમાં ભાષણ
34 પતરે બોલવા ું શરુ ક ુર્, “હવે હુ ખરેખર સમજુ છુ કે દેવ સમક્ષ પ્રત્યેક
ક્ત એક સમાન છે. 35 અને દેવ જે ક્ત તેની આરાધના કરે છે અને

જે સા ું છે તે કરે છે તેનો સ્વીકાર કરે છે. ક્ત કયા દેશમાંથી આવે છે તે
અગત્ય ું નથી. 36 દેવે યહૂ દ લોકોને ક ું છે. દેવે તેમને ુવાતાર્ મોકલી છે કે
ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્ધારા શાં ત આવી છે. ઈ ુ તે સવર્નો પ્ર ુ છે!

37 “યહૂ દયામાં સવર્ત્ર ું બન્ ું છે તે ું જાણે છે. યોહાને લોકોને બા પ્તસ્માના
સંદભર્માં બોધ આપ્યો પછ તે ગાલીલમાં શરુ થઈ. 38 તમે નાસરેથના ઈ ુ વષે
જાણો છો. દેવે તેને પ વત્ર આત્મા અને સામર્થ્યથી અ ભ ષક્ત કર ને ખ્રસ્ત
બના ો. ઈ ુ લોકો ું સારુ કરવા બધે જ ગયો. ઈ ુએ શેતાનથી પીડાતા
લોકોને સાજા કયાર્. આ દશાર્વે છે કે ઈ ુ સાથે દેવ હતો.

39 “ઈ ુએ યહૂ દયા અને યરૂશાલેમમાં જે બ ું ક ુર્ તે અમે જો ું. અમે
સાક્ષી છ એ. વળ ઈ ુની હત્યા થઈ હતી. તેઓએ તેને લાકડાના વધસ્તંભ
પર લટકા ો. 40 પર ુ, તેના ૃત્ ુ પછ ના ત્રીજા દવસે દેવે ઈ ુને ૂએલામાંથી
ઉઠાડ્યો. દેવે લોકોને સ્પ ર તે ઈ ુના દશર્ન કરા ા. 41 પર ુ બધા જ લોકો
ઈ ુને જોઈ શ ા ન હ. ફક્ત સાક્ષીઓ કે જમેને દેવે અગાઉથી પસંદ કયાર્
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હતા તેઓએ તેને જોયો. અમે તે સાક્ષીઓ છ એ. ઈ ુ ારે ૃત્ ુમાંથી ઉઠ્યો
પછ , અમે તેની સાથે ખા ું છે અને પી ું છે.

42 “ઈ ુએ અમને લોકોને બોધ આપવા ું ક ું અને સાક્ષી આપો કે દેને
એને જ જીવતાંનો તથા ૂએલાંનો ન્યાયાધીશ તર કે પસંદ કરેલ છે. 43 પ્રત્યેક

ક્ત જે ઈ ુમાં વ ાસ રાખે છે તેને પાપની માફ મળશ.ે દેવ ઈ ુના નામે
તે લોકોના પાપ માફ કરશે. બધા જ પ્રબોધકો કહે, આ સા ું છે.”

બનયહૂ દઓમાં પ વત્ર આત્મા આ ો
44 ારે પતર એ વાતો કહેતો હતો એટલામાં જે લોકો વાત સાંભળતા

હતા તેઓ સવર્ના ઉપર પ વત્ર આત્મા ઉતય . 45 યહૂ દ વ ાસીઓ જઓે
ત્યાં પતર સાથે આ ા હતા તેઓ નવાઇ પામ્યા. તેઓને નવાઇ લાગી હતી કે
પ વત્ર આત્મા બનયહૂ દ લોકો પર પણ રેડાયો છે. 46 આ યહૂ દ વ ાસીઓએ
તેઓને વ વધ ભાષામાં બોલતા અને દેવની સ્ ુ ત કરતા સાંભ ા. પછ પતરે
ક ુ,ં 47 “અમે તેઓને પાણીથી બા પ્તસ્મા આપવાની મનાઇ કર શક એ ન હ.
તેઓને આપણી માફક જ પ વત્ર આત્મા પ્રાપ્ત થયેલ છે!” 48 તેથી પતરે
કન લયસ, તેનાં સગા અને મત્રોને ઈ ુ ખ્રસ્તના નામે બા પ્તસ્મા આપવાની
આજ્ઞા કર . પછ લોકોએ પતરને તેઓની સાથે થોડા દવસ રહેવા માટે ક ું.

11
પતર ું યરૂશાલેમમાં ુનરાગમન

1 યહૂ દયાના પ્રે રતો અને ભાઈઓએ સાંભ ું કે બનયહૂ દઓએ પણ દેવની
વાતોનો સ્વીકાર કય છે. 2 પર ુ ારે પતર યરૂશાલેમ આ ો. કેટલાક યહૂ દ
વ ાસીઓએ તેની સાથે દલીલો કર . 3 તેઓએ ક ું, “ ું લોકોના જે ઘરમાં
ગયો તેઓ યહૂ દઓ નહોતા, અને તેઓએ ુ ત કરાવી નહોતી! તેં તેઓની
સાથે ખા ું પણ ખરુ!”

4 પતરે તેઓને આખી વાત સમજાવી. 5 પતરે ક ું, “હુ યાફાના શહેરમાં
હતો. ારે હુ પ્રાથર્ના કરતો હતો, એક દશર્ન માર સામે આ ું. મેં દશર્નમાં
આકાશમાંથી કઈક નીચે આવ ું જો ુ,ં તે એક મોટ ચાદર જે ું દેખા ું હ ું. તે
તેના ચાર ૂણાઓથી જમીન પર નીચે ઉતરતી હતી. તે નીચે આવીને માર
નજીક અટક ગઈ. 6 મેં તેની અંદર જો ું. મેં પાળેલાં અને જગલી બંને પ્રકરના
પ્રાણીઓ જોયા.ં મેં પેટે સરકતાં પ્રાણીઓ અને હવામાં ઊડતાં પક્ષીઓ જોયા.
7 મેં એક વાણી મને એમ કહેતી સાંભળ કે, ‘ઊભો થા. પતર, આમાંથી કોઇ
પ્રાણીને માર નાખ અને તે ખા!’

8 “પણ મેં ક ું, ‘હુ કદા પ તે ન હ કરુ, પ્ર !ુ મેં કદા પ નાપાક કે અ ુદ્ધ
હોય એ ું કઈ ખા ું નથી.’

9 “પર ુ આકાશમાંના અવાજે ફર થી ક ું, ‘દેવે આ વસ્ ુઓ સ્વચ્છ બનાવી
છે. તેને નાપાક કહ શ ન હ!’

10 “આ ત્રણ વખત બન્ ુ.ં પછ તે આખી વસ્ ુ આકાશમાં પાછ લઈ લેવામાં
આવી. 11 પછ હુ ાં રહેતો હતો ત્યાં તે ઘરમાં તરત જ ત્રણ માણસો આવી
પહોંચ્યા. ત્રણ માણસો કૈસ રયા શહેરમાંથી માર પાસે મોકલવામાં આ ા હતા.
12 આત્માએ મને કોઇ પણ જાતની શંકા રા ા વના તેમની સાથે જવા ક ું.
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આ છ ભાઈઓ જે અહ હતા તેઓ માર સાથે આ ા. અમે કન લયસના ઘરે
ગયા. 13 કન લયસે અમને દૂત વષે ક ુ.ં જનેે તેના ઘરમાં ઊભેલો જોયો. દૂતે
કન લયસને ક ું, ‘ સમોન પતરને આવવા માટે ું નમંત્રણ આપવા માટે કેટલાક
માણસોને યાફા મોકલ. 14 તે તને જે વાતો કહેશે તેના વડે ું અને તારા ઘરનાં
બંને તારણ પામશો.’

15 “મેં બોલવાનો આરભ કયાર્ બાદ તરત જ પ વત્ર આત્મા તેઓના પર ઉતય .
જે ર તે શરૂઆતમાં તે (પ વત્ર આત્મા) અમારા પર ઉતય હતો. 16 પછ મેં
પ્ર ુની વાણી ું સ્મરણ ક ુર્. પ્ર ુએ ક ું, ‘યોહાને પાણીથી લોકો ું બા પ્તસ્મા
ક ુર્. પણ ું પ વત્ર આત્મામાં બા પ્તસ્મા પામશે!’ 17 દેવે આ લોકોને તે જ
ભેટ આપી જે તેણે અમને કે જઓે પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તમાં વ ાસ રાખતા હતા,
તેમને આપી હતી. તો પછ હુ કોણ કે દેવના કામને અટકા ુ?ં ના!”

18 ારે યહૂ દ વ ાસીઓએ આ વાતો સાંભળ , તેઓએ દલીલો કરવા ું
બંધ ક ુર્. તેઓએ દેવને મ હમા આપતાં ક ુ,ં “તેથી દેવ બનયહૂ દઓને પસ્તાવો
કરવા ું મન આપ્ ું છે અને આપણા જે ું જીવન પામવા માટે સંપ આપે છે.”

અંત્યોખમાં ુવાતાર્
19 સ્તેફનના ૃત્ ુ પછ થયેલી સતાવણીને લીધે વ ાસીઓ વખરાઈ ગયા

હતા. કેટલાક વ ાસીઓ તે દૂર દૂરના ળે ફની કયા, સૈપ્રસ અને અંત્યોખ
ગયા હતા. વ ાસીઓએ ુવાતાર્ આ જગ્યાઓએ કહ , પણ તેઓએ તે
ફક્ત યહૂ દઓને જ કહ . 20 આ વ ાસીઓમાંના કેટલાક સૈપ્રસ અને કુરેનીના
માણસો હતા. ારે આ માણસો અંત્યોખમાં આ ા. તેઓએ આ ગ્રીક
લોકોને પણ પ્ર ુ ઈ ુ વષેની ુવાતાર્ કહ . 21 પ્ર ુ વ ાસીઓને મદદ કરતો
હતો અને એક મોટો લોકોનો સ ૂહ પ્ર ુમાં માનવા લાગ્યો અને તેને અ ુસરવા
લાગ્યો.

22 યરૂશાલેમમાં મંડળ એ આ નવા વ ાસીઓ વષે સાંભ ું. તેથી
યરૂશાલેમના વ ાસીઓએ બાનાર્બાસને અંત્યોખમાં મોકલ્યો. 23-24 બાનાર્બાસ
એક સારો માણસ હતો. તે પ વત્ર આત્માથી અને ૂણર્ વ ાસથી ભર ૂર
હતો. ારે બાનાર્બાસ અંત્યોખ ગયો. તેણે જો ું કે દેવે આ લોકોને ઘણા
આશીવાર્દ આપ્યા છે, આથી બાનાર્બાસ ઘણો પ્રસ થયો. તેણે અંત્યોખમાં
બધા વ ાસીઓને પ્રોત્સાહન આપ્ ું. તેણે તેઓને ક ું, “તમારો વ ાસ કદ
ુમાવો ન હ, હમેશા તમારા ખરા હ્રદય ૂવર્ક પ્ર ુની આજ્ઞાઓ માનો,” ઘણા બધા

લોકો પ્ર ુ ઈ ુના શષ્યો બન્યા.
25 પછ બાનાર્બાસ તાસર્સના શહેરમાં ગયો. તે શાઉલની શોધમાં હતો.

26 ારે તેણે શાઉલને શોધ્યો ત્યારે તે તેને અંત્યોખ લા ો. શાઉલ અને
બાનાર્બાસ ત્યાં આ ું એક વષર્ ર ા. દરેક વખતે વ ાસીઓનો સ ૂહ ભેગો
મળતો. શાઉલ અને બાનાર્બાસ તેઓને મ ા અને સાથે રહ ને ઘણા લોકોને
બોધ કય , અંત્યોખના શહેરમાં ઈ ુના શષ્યો સૌ પ્રથમ વાર જ “ ખ્રસ્તી” તર કે
ઓળખાયા.

27 લગભગ તે સમય દરમ્યાન કેટલાક પ્રબોધકો યરૂશાલેમથી અંત્યોખ ગયા.
28 આમાંના એક પ્રબોધક ું નામ આગાબાસ હ ું. અંત્યોખમાં આગાબાસ ઊભો
થયો અને બોલ્યો. પ વત્ર આત્માની સહાયથી તેણે ક ું, “આખા વ માટે
ઘણો ખરાબ સમય આવી ર ો છે. ત્યાં લોકોને ખાવા માટે ખોરાક મળશે
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ન હ.” (આ સમયે ારે કલો દયસ બાદશાહ હતો ત્યારે દકુાળ પડ્યો હતો.)
29 વ ાસીઓએ નણર્ય કય કે તેઓ બધા તેઓના ભાઈઓને તથા બહેનોને
જે યહૂ દયામાં રહે છે તેઓને મદદ કરવા પ્રયત્ન કરશે. પ્રત્યેક વ ાસીએ
પોતાના સામર્થ્ય અ ુસાર તેઓને મોકલવાની યોજના ઘડ . 30 તેઓએ પૈસા
ભેગા કયાર્ અને તે બાનાર્બાસને અને શાઉલને આપ્યા. પછ બાનાર્બાસ અને
શાઉલે તે (નાણા)ં યહૂ દયાના વડ લો પર મોકલ્યા.

12
હેરોદ અ ગ્રપાએ મંડળ ું કરે ું ુકસાન

1 એ સમય દરમ્યાન રાજા હેરોદે* મંડળ ના કેટલાક લોકોની સતાવણી શરુ
કર . 2 હેરોદે યાકૂબને તલવારથી માર નાખવાનો હુકમ કય . યાકૂબ યોહાનનો
ભાઈ હતો. 3 હેરોદે જો ું કે યહૂ દઓને આ ગમે છે તેથી તેણે પતરને પણ
પકડવાનો નણર્ય કય . (પાસ્ખા પવર્ના યહૂ દઓના બેખમીર રોટલીના પ વત્ર
સમય દરમ્યાન આ બન્ ુ.ં) 4 હેરોદે પતરને પકડ ને બંદ ખાનામાં ૂ ો. 16
સૈ નકોનો સ ૂહ પતર ું રક્ષણ કરતો. પાસ્ખાપવર્ના ઉત્સવ પછ રાહ જોવાની
હેરોદની ઈચ્છા હતી. પછ તેણે પતરને લોકોની આગળ લાવવાની યોજના કર .
5 તેથી પતરને જલેમાં રાખવામાં આ ો. પર ુ મંડળ માં પતર માટે આગ્રહથી
દેવની પ્રાથર્ના થતી હતી.

પતરનો જલેમાંથી છૂટકારો
6 પતર બે સૈ નકોની વચમાં ઊંઘતો હતો. તેને બે સાંકળો વડે બાંધવામાં

આ ો હતો. ઘણા સૈ નકો જલેના દરવાજે ચોક કરતા હતા. તે રાત્રે હેરોદે
બીજા દવસે પતરને લોકો આગળ રજૂ કરવાની યોજના કર . 7 એકાએક,
ત્યાં, પ્ર ુનો દૂત આવીને ઊભો. ઓરડામાં પ્રકશ પથરાયો. દૂતે પતરને કૂખે
સ્પશર્ કય અને તેને જગાડ્યો. તે દૂતે ક ું, “ઉતાવળ કર, ઊભો થા!” સાંકળો
પતરના હાથમાંથી નીચે પડ . 8 તે દૂતે પતરને ક ું, “કપડાં પહેર અને તારા
જોડા પહેર.” અને તેથી પતરે તે જ પ્રમાણે ક ુર્. પછ તે દૂતે ક ું, “તારુ
અંગર ું પહેર અને માર પાછળ આવ.”

9 તેથી દૂત બહાર આ ો અને પતર તેને અ ુસય . દૂત જે કરે છે તે
ખરેખરુ છે એમ તે સમજતો નહોતો, તેણે વચા ુર્ કે તે એક દશર્ન જોઈ ર ો
છે. 10 પતર અને દૂતે પહેલી અને બીજી ચોક વટાવી. પછ તેઓ લોખંડના
દરવાજા પાસે આ ા. તે દરવાજાથી તેઓ છૂટા પડ્યા. દરવાજો તેને માટે
જાતે જ ઊધડ ગયો, પતર અને દૂત દરવાજામાંથી ગયા અને એક મહોલ્લામાં
ચાલ્યા. પછ દૂત તરત જતો ર ો.

11 પછ ું બન્ ું હ ું તે ું ભાન પતરને થ ું. તેણે વચા ુર્, “હવે મને ખબર
પડ કે પ્ર ુએ ખરેખર તેના દૂતને માર પાસે મોકલ્યો હતો. તેણે મને હેરોદથી
બચા ો. યહૂ દ લોકોએ વચા ુર્ કે માર સાથે ખરાબ થવા ું હ ું પર ુ પ્ર ુએ
મને આ બધી બાબતોમાંથી બચા ો છે.”

12 ારે પતરને આ સમજા ું ત્યારે, તે મ રયમને ઘરે ગયો. તે યોહાનની
મા હતી. (યોહાન ું બીજુ નામ માક હ ું.) ઘણા માણસો ત્યાં ભેગા થયા હતા.

* 12:1: હેરોદ હેરોદ અ ગ્રપા પહેલો, મહાન હેરોદનો જયે ુત્ર.
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તેઓ બધા પ્રાથર્ના કરતા હતા. 13 પતરે બહારનો દરવાજો ખખડા ો. એક
રોદા નામની જુવાન દાસી ખબર કાઢવા આવી. 14 રોદાએ પતરનો અવાજ
ઓળ ો. અને તે ૂબ આનંદ પામી હતી. તે દરવાજો ઉઘાડવા ું પણ ૂલી
ગઇ. તે અંદર દોડ ગઇ અને સ ૂહને ક ું, “ પતર બારણાં આગળ ઊભો છે!”
15 વ ાસીઓએ રોદાને ક ું, “ ું તો ઘેલી છે!” પણ તેણીએ કહેવા ું ચા ુ
રા ું કે, તે સા ું હ ું. તેથી તેઓએ ક ું, “તે પતરનો દૂત હોવો જોઈએ.”

16 પણ પતરે બારણું ખખડાવવા ું ચા ુ રા ુ.ં ારે વ ાસીઓએ બારણું
ઉઘા ું, તેઓએ પતરને જોયો. તેઓ નવાઇ પામ્યા. 17 પતરે તેના હાથના
ઇશારાથી તેઓને શાંત રહેવા ક ું. તેણે તેઓને સમજા ું કે પ્ર ુ તેને કેવી ર તે
બંદ ખાનામાંથી બહાર લા ો. તેણે ક ું, “જે કઈ બન્ ું છે તે યાકૂબને તથા
બીજા ભાઈઓને કહો.” પછ પતર બીજી કોઇ જગ્યાએ જવા માટે ચાલ્યો
ગયો.

18 બીજા દવસે સૈ નકો બહુ ુંઝવણમાં હતા. અને પતરને આ ું થ ું
હશે તે ું તેઓને અચરજ થ ું હ ું. 19 હેરોદે પતરની શોધ દરક ળે કરાવી
પણ તેને શોધી શ ા ન હ. તેથી હેરોદે ચોક દારોને પ્રશ્રો ૂછયા અને તેણે
ચોક દારોને માર નાખવાનો હુકમ કય .

હેરોદ અ ગ્રપા ું અવસાન
પાછળથી હેરોદે યહૂ દયા છો ું. તે કૈસ રયા શહેરમાં ગયો અને થોડો સમય

ત્યાં ર ો. 20 હેરોદ ૂરના તથા સદોન શહેરોના લોકો પર ઘણો જ ુસ્સે હતો.
તે બધા લોકો સ ૂહમાં હેરોદ પાસે આ ા. તેઓ તેઓના પક્ષમાં બ્લાસ્તસને
લેવા શ ક્તમાન હતા. બ્લાસ્તસ રાજાનો ખાનગી સેવક હતો. લોકોએ હેરોદને
શાં ત માટે ૂછ ું, કારણ કે તેઓના દેશને ખોરાકના ૂરવઠા માટે હેરોદના પ્રદેશ
પર આધાર રાખવો પડતો હતો.

21 હેરોદે તેઓની સાથે મળવા માટે એક દવસ ન કય . તે દવસે હેરોદ
ુંદર રાજપોશાક પહેર ને તે તેની રાજગાદ પર બેઠો અને લોકો સમક્ષ ભાષણ

ક ુર્. 22 લોકોએ પોકાર કય , “આ વાણી દેવની છે, એક માણસની નથી!”
23 હેરોદે આ મ હમા સ્વીકાય અને દેવને મ હમા આપ્યો ન હ. તેથી અચાનક
પ્ર ુના દૂતે તેને માંદો પાડ્યો. તેને અંદરથી ક ડાઓ ખાઈ ગયા અને તે ૃત્ ુ
પામ્યો.

24 દેવની વાત પ્રસરતી હતી અને વધારે ને વધારે લોકોને પ્રભા વત કરતી
હતી. વ ાસીઓનો સ ૂહ મોટો ને મોટો થતો જતો હતો.

25 યરૂશાલેમમાં બાનાર્બાસ અને શાઉલે તેઓ ું કામ ૂણર્ ક ુર્. તેઓ અંત્યોખ
પાછા ફયાર્. યોહાન માક તેઓની સાથે હતો.

13
બાનાર્બાસ અને શાઉલનાં વ શ કાય

1 અંત્યોખમાં જે મંડળ હતી, તેમાં કેટલાક પ્રબોધકો અને ઉપદેશકો હતા.
એટલે બાનાર્બાસ, શમયોન (જે નગર તર કે ઓળખાતો હતો ત)ે, ૂ કયસ
(કુરેનીનો), મનાહેમ (જે હેરોદ રાજા સાથે ઉછર ને મોટા થયો હતો) તથા શાઉલ
હતા. 2 આ બધા માણસો પ્ર ુની સેવા અને ઉપવાસ કરતા હતા. પ વત્ર
આત્માએ તેઓને ક ું, “બાનાર્બાસ અને શાઉલ વ શ કાય કરવા માટે મને
આપો. મેં આ કામ કરવા માટે તેઓની પસંદગી કરેલ છે.”



પ્રે રતોનાં કૃત્યો 13:3 266 પ્રે રતોનાં કૃત્યો 13:19

3 તેથી મંડળ એ પ્રાથર્ના અને ઉપવાસ કયાર્. તેઓએ તેઓના હાથ બાનાર્બાસ
અને શાઉલ પર ૂ ા અને તેઓને બહાર મોકલ્યા.

સૈપ્રસમાં બાનાર્બસ અને શાઉલ
4 પ વત્ર આત્મા દ્ધારા બાનાર્બાસ અને શાઉલને બહાર મોકલવામાં આ ા.

તેઓ સ ૂ કયાના શહેરમાં ગયા. ત્યાંથી પછ સ ૂ કયાથી સૈપ્રસ ટા ુ તરફ
વહાણ હકાર ગયા. 5 ારે બાનાર્બાસ અને શાઉલ સલા મસના શહેરમાં
આ ા, તેઓએ યહૂ દઓના સભા ાનોમાં દેવ ું વચન પ્રગટ ક ુર્. (યોહાન માક
પણ તેઓની સાથે મદદમાં હતો.)

6 તેઓ આખો ટા ુ ઓળંગીને પાફસના શહેરમાં ગયા. ત્યાં તેઓ એક યહૂ દ
માણસને મ ા જે જાદનુા ખેલ કરતો હતો. તે ું નામ બય ું હ ું. તે એક
જૂઠો પ્રબોધક હતો. 7 બય ુ હમેશા સ ગ ુસ પાઉલની નજીક રહેતો, સ ગ ુસ
પાઉલ એક હાકેમ હતો. અને તે ૂબ જ શાણો માણસ હતો. તેણે બાનાર્બાસ
અને શાઉલને તેની પાસે આવવા ક ું. દેવનો સંદેશ સાંભળવાની તેની ઈચ્છા
હતી. 8 પર ુ અ લમાસ જાદગુર, બાનાર્બાસ અને શાઉલની વરૂદ્ધ હતો. (ગ્રીક
ભાષામાં બય ુ માટે અ લમાસ નામ છે.) અ લમાસે હાકેમને ઈ ુના વ ાસમાંથી
અટકાવવાનો પ્રયત્ન કય . 9 પણ શાઉલ તો પ વત્ર આત્માથી ભર ૂર હતો.
પાઉલે (શાઉલ ું બીજુ નામ) અ લમાસ (બય ુ) તરફ જો ુ.ં 10 અને ક ું,
“ઓ, શેતાનના દ કરા! ું જે કઈ બ ું ન્યાયી છે તેનો દશુ્મન છે. ું દુ
ુ ક્તઓ અને જૂઠાણાંથી ભર ૂર છે. ું હમેશા દેવના સત્યને અસત્યમાં ફેરવવા

માટે પ્રયત્ન કરે છે. 11 હવે પ્ર ુ તને સ્પશર્ કરશે અને ું આંધળો થઈશ.
કેટલાક સમય માટે ું કઈ જોઈ શક શ ન હ- ૂયર્નો પ્રકાશ પણ ન હ.”
પછ અ લમાસ માટે બ ુંજ અંધકારમય બની ગ ું. તે આજુબાજુ ચાલતા
ૂલો પડ ગયો. તે કોઈકને શોધવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો, જે તેનો હાથ પકડ ને

દોર શકે. 12 ારે હાકેમે આ જો ું ત્યારે પ્ર ુના બોધથી તે આ યર્ચ કત
થઈ ગયો.

પાઉલ અને બાનાર્બાસ ું સૈપ્રસ છોડ ું
13 પાઉલ અને તેની સાથે જે લોકો હતા તેઓ પાફસથી દૂર હોડ હકાર

ગયા. તેઓ પગ નામના પમ્ફ લયા શહેરમાં આ ા. યોહાન માક તેઓને છોડ ને
યરૂશાલેમમાં પાછો ફય . 14 તેઓએ પગનો તેમનો પ્રવાસ ચા ુ રા ો અને
પસી દયાના નજીકના શહેર અંત્યોખમાં આ ા.
અંત્યોખમાં તેઓ વશ્રામવારે યહૂ દઓના સભા ાનમાં જઈને બેઠા. 15 ૂસાના

નયમશા અને પ્રબોધકનાં લખાણો વંચાયા. પછ સભા ાનના આગેવાનોએ
પાઉલ અને બાનાર્બાસને સંદેશો મોકલ્યો, “ભાઈઓ, જો તમાર પાસે અહ
લોકો માટે બોધરૂપી સંદેશ હોય તો, મહેરબાની કર ને બોલો!”

16 પાઉલ ઊભો થયો. તેણે તેનો હાથ ઊચો કય અને ક ું, “મારા યહૂ દ
ભાઈઓ અને બીજા લોકો તમે જે સાચા દેવની ભ ક્ત કરો છો, કૃપા કર ને મને
સાંભળો! 17 ઈ ાએલના દેવે આપણા ૂવર્જોને પસંદ કયાર્ છે. તેઓ મસર
દેશમાં અજ્ઞાત ર તે રહેતા હતા, ત્યારે તે સમય દરમ્યાન દેવે તેના લોકોને સફળ
થવામાં મદદ કર . દેવ તેઓને તે દેશમાંથી વધારે સામર્થ્યથી બહાર લા ો.
18 અને 40 વરસ ુધી દેવે રણમાં તેઓ ું વતર્ન ધીરજ ૂવર્ક સહન ક .ુ 19 દેવે
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કનાનની ૂ મનાં સાત રા ોનો વનાશ કય . 20 આ બ ું લગભગ 450 વષર્માં
બન્ ુ.ં

“આ પછ , દેવે આપણા લોકોને શ ુએલ પ્રબોધકના સમય ુધી ન્યાયાધીશો
આપ્યા. 21 પછ તે લોકોએ રાજાની માંગણી કર . તેથી દેવે તેઓને ક શનો
દ કરો શાઉલ આપ્યો. શાઉલ બન્યામીનના કુળનો હતો. તે 40 વષર્ રાજા
ર ો. 22 પછ દેવે શાઉલને દૂર કર ને દાઉદને રાજા બના ો. દેવે દાઉદ વષે
જે ક ું તે આ છે, ‘દાઉદ, એ યશાઇનો દ કરો કે જે તેના વચારોમાં મારા
જવેો છે. હુ તેની પાસે જે કરાવવા ઇચ્છુ છુ તે બ ુંજ તે કરશે.’

23 “દેવે દાઉદના વંશમાંથી એકને ઈસ્રાએલનો તારનાર તર કે ઊભો કય . તે
વંશજ ઈ ુ છે. દેવે આ કરવા ું વચન આપ્ ુ.ં 24 ઈ ુના આગમન પહેલા,
યોહાને બધા યહૂ દ લોકોને બોધ આપ્યો. તેઓ ુસ્તાવો ઈચ્છે છે તે બતાવવા
માટે યોહાને તે લોકોને બા પ્તસ્મા લેવા ક ું. 25 ારે યોહાન તે ું કાયર્ ુરુ
કરતો હતો, ત્યારે તેણે ક ું, ‘હુ કોણ છુ એ વષે તમે ું ધારો છો? હુ તે
ખ્રસ્ત નથી. તે મોડથેી આવશ.ે હુ તો તેના જોડા છોડવાને પણ યોગ્ય નથી.’
26 “મારા ભાઈઓ, ઈબ્રા હમના વંશજોના દ કરાઓ અને તમે બનયહૂ દઓ

કે જઓે સાચા દેવને ભજો છો, ધ્યાનથી સાંભળો! આ તારણ વષેના સમાચાર
અમને મોકલવામાં આવેલ છે. 27 યરૂશાલેમમાં રહેતા યહૂ દઓ અને યહૂ દ
અ ધકાર ઓ ઈ ુ તારનાર હતો તેનો અ ુભવ કરતા નથી. પ્રબોધકોએ ઈ ુ
વષે જે વચન ક ા છે તે પ્રત્યેક વશ્રામવારે યહૂ દઓ સમક્ષ વાંચવામાં આવતા
હતા.ં પણ તેઓ સમજતા નહોતા. યહૂ દઓએ ઈ ુનો તરસ્કાર કય , આ ર તે
તેઓએ પ્રબોધકોના શ ોને સાચા બના ા! 28 ઈ ુના ૃત્ ુદડ માટે તેઓને
કોઇ ચો સ કારણ જ ું ન હ પર ુ તેઓએ પલાતને તેને માર નાખવા ક ું.

29 “ઈ ુના વષે થનારા ખરાબ બનાવોના લખાણો ુજબ યહૂ દઓએ સઘ ું
ખરાબ ક ુર્. પછ તેઓએ ઈ ુને વધસ્તંભ પરથી ઉતાર ને તેને કબરમાં ૂ ો.
30 પણ દેવે તેને ૃત્ ુમાંથી ઉઠાડ્યો! 31 આ પછ ઘણા દવસો માટે જે લોકો
ગાલીલથી યરૂશાલેમ ઈ ુ સાથે ગયા હતા, તેઓએ ઈ ુને જોયો. તેઓ હમણાં
લોકોની આગળ તેના સાક્ષી છે.

32 “અમે દેવે અમારા ૂવર્જોને આપેલાં વચન વષેની વધામણી કહ એ છ એ.
33 અમે તેનાં બાળકો છ એ. અને દેવે આ વચન અમારા માટે પ ર ૂણર્ ક ુર્ છે.
દેવે ઈ ુને ૃત્ ુમાંથી ઉઠાડ ને આ ક ુર્ છે. આપણે આ વષે ગીતશા માં પણ
વાંચીએ છ એ.

‘ ુ મારો દ કરો છે,
આજે હુ તારો પતા થયો છુ.’ ગીતશા : 2:7

34 દેવે ઈ ુને ૃત્ ુમાંથી ઉઠાડ્યો છે. ઈ ુ ફર થી કબરમાં કદા પ જશે ન હ
અને ૂળમાં ફેરવાશે ન હ. તેથી દેવે ક ું:

‘હુ તને સાચા અને પ વત્ર વચનો (આશીવાર્દો) આપીશ જે મેં દાઉદને આપ્યાં
હતા.’ યશાયા 55:3

35 પણ બીજી એક જગ્યાએ દેવ કહે છે:
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‘ ું તારા પ વત્રનાં શર રને કબરમાં સડવા દઇશ ન હ.’ ગીતશા 16:10

36 “દાઉદ ારે જીવતો હતો ત્યારે તેણે દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે ક ુર્. પછ
તે ૃત્ ુ પામ્યો. દાઉદને તેના ૂવર્જોની સાથે દાટવામાં આ ો અને કબરમાં
તેના શર રને સડો લાગ્યો. 37 પણ એક જનેે દેવે ૃત્ ુમાંથી ઉઠાડ્યો તે ું
કબરમાં કોહવાણ થ ું ન હ. 38-39 ભાઈઓ, અમે તમાર આગળ જે પ્રગટ
કર એ છ એ, તે તમારે સમજ ું જોઈએ કે તેના દ્ધારા પાપોની માફ તમને પ્રગટ
કરવામાં આવે છે. તેના (ઈ ુ) મારફત પ્રત્યેક ક્ત જે વ ાસીઓ છે તેને
બધામાંથી ુ ક્ત મળશે. જમેાં ૂસાનો નયમ પણ તમને ુક્ત કર શકે તેમ
નથી. પ્રત્યેક વ ાસ કરનાર ઈ ુ દ્ધારા ન્યાયી ઠરે છે. 40 ધ્યાનથી સાંભળો!
રખેને પ્રબોધકોના લેખમાં ુ આ વચન તમારા પર આવી પડે કે:

41 ‘ઓ તરસ્કાર કરનારાઓ!
સાંભળો, તમે આ યર્ પામશો, અને નાશ પામશો;

કારણ કે તમારા સમય દરમ્યાન
હુ (દેવ) કઈક કર શ જે તમે માનશો ન હ.

કદાચ જો કોઇ તમને તે સમજાવે તો પણ તમે તે માનશો ન હ!’ ” હબાકકુક
1:5

42 ારે પાઉલ અને બાનાર્બાસ સભા ાન છોડતા હતા, લોકોએ પાઉલ
અને બાનાર્બાસને આ પછ ના બીજા વશ્રામવારે આ વષે વધારે કહેવા માટે
ફર થી આવવા ક ું. 43 સભા વસજન થયા પછ , યહૂ દઓ અને ઘણા લોકો
જે યહૂ દધમર્માં પ રવતર્ન થયા હતા અને સાચા દેવની ભ ક્ત કરતા હતા તેઓ
પાઉલ અને બાનાર્બાસને અ ુસયાર્. પાઉલ અને બાનાર્બાસે તેઓને વાત કર
અને દેવની કૃપામાં ચા ુ રહેવા સમજા ા.

44 બીજા વશ્રામવારે, લગભગ શહેરના બધા જ લોકો પ્ર ુનો બોધ સાંભળવા
ભેગા મ ા. 45 યહૂ દઓએ આ બધા લોકોને ત્યાં જોયા. તેથી યહૂ દઓને
વધારે ઈષાર્ થઈ. તેઓએ થોડાક અપશ ો ક ા. અને પાઉલે જે ક ું હ ું
તેના વરોધમાં દલીલો કર . 46 પણ પાઉલ તથા બાનાર્બાસે ઘણી હમત રાખીને
ક ુ,ં તેઓએ ક ું, “અમારે પ્રથમ તમને યહૂ દઓને દેવના વચનો કહેવા જોઈએ.
પણ તમે ધ્યાનથી સાંભળવાની ના પાડ . તમે તમાર જાતે ખોવાઇ જાઓ છો,
અનંતજીવન પામવાને તમે પોતાને અયોગ્ય ઠરાવો છો! તેથી અમે હવે બીજા
રા ોના લોકો પાસે જઈ ુ.ં 47 પ્ર ુ એ આપણને જે કરવા ું ક ું છે તે આ
છે. પ્ર ુએ ક ું છે:

‘મેં તમને બીજા રા ો માટેનો પ્રકાશ થવા બના ા છે,
જથેી કર ને તમે આખા વ માં લોકોને તારણનો માગર્ બતાવી શકશો.’ ”
યશાયા 49:6

48 ારે બનયહૂ દઓએ પાઉલને આમ કહેતા સાંભ ો, ત્યારે તેઓએ ુશ
થઈને દેવ ું વચન મ હમાવાન માન્ ું અને લોકોમાંના ઘણાએ વ ાસ કય . તે
લોકોની પસંદગી અનંતજીવન માટે કરવામાં આવી હતી.
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49 અને તેથી આખા દેશમાં પ્ર ુનો સંદેશ કહેવામાં આ ો હતો. 50 પર ુ
યહૂ દઓએ ધા મક તથા કુલીન ીઓને તથા શહેરના અ ધકાર ઓને ઉશ્કેરણી
કર ને પાઉલ અને બાનાર્બાસની સતાવણી કરાવી. પ રણામે આ લોકોએ પાઉલ
અને બાનાર્બાસને શહેરની બહાર હાંક કાઢ્યા. 51 તેથી પાઉલ અને બાનાર્બાસે
તેમનાં પગોની ૂળ ખંખેર નાખી. પછ તેઓ ઈકો નયા શહેરમાં ગયા. 52 પર ુ
અંત્યોખમાં ઈ ુના શષ્યો ુશ હતા અને પ વત્ર આત્માથી ભર ૂર હતા.

14
ઈકો નયામાં પાઉલ અને બાનાર્બાસ

1 ઈકો નયા શહેરમાં પાઉલ અને બાનાર્બાસ ગયા તેઓ યહૂ દઓના
સભા ાનમાં પ્રવેશ્યા. (તેઓએ બધાં શહેરોમાં જે કઈ ક ુર્ તે આ છે.)
તેઓ ત્યાં લોકો સાથે બોલ્યા. પાઉલ અને બાનાર્બાસ એટ ું સારુ બોલ્યા કે
ઘણા યહૂ દઓ અને ગ્રીકોએ, તેઓએ જે ક ું તેમાં વ ાસ કય . 2 પર ુ
કેટલાક યહૂ દઓએ વ ાસ કય નહ . આ યહૂ દઓએ બનયહૂ દ લોકોને
ઉશ્કેયાર્ અને ભાઈઓના વષે મનમાં ખરાબ વસ્ ુઓ વચારતા કયાર્.

3 તેથી પાઉલ અને બાનાર્બાસ લાંબા સમય ુધી ઇકો નયામાં ર ા અને તેઓ
પ્ર ુ વષે આ યર્થી હમત રાખીને બોલ્યા. પાઉલ અને બાનાર્બાસ દેવની કૃપા
વષે બોધ આપતા હતા. પ્ર ુએ ૂરવાર ક ુર્, કે તેઓ જે કહેતા હતા તે સા ું
હ ું. પ્રે રતોને (પાઉલ તથા બાનાર્બાસ) ચમત્કારો તથા અદ ૂત કૃત્યો કરવામાં તે
મદદ કરતા. 4 પર ુ શહેરના કેટલાક લોકો યહૂ દઓ સાથે સંમત થયા. શહેરના
બીજા લોકો પાઉલ અને બાનાર્બાસમાં વ ાસ કરતા. તેથી શહેરના ભાગલા
પડ્યા હતા.

5 કેટલાક બનયહૂ દ લોકો, કેટલાક યહૂ દઓ, અને તેઓના યહૂ દ
અ ધકાર ઓએ પાઉલ અને બાનાર્બાસને ઇજા પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કય . આ
લોકોની ઈચ્છા તેઓને પથ્થરોથી માર નાખવાની હતી. 6 ારે પાઉલ અને
બાનાર્બાસે આ સંબંધી જાણ ુ.ં ત્યારે તેઓએ તે શહેર છોડ ું, તેઓ ુ ા
અને દબમાં ુકો નયાના શહેરોમાં અને તેની આજુબાજુના શહેરોના વસ્તારમાં
ગયા. 7 તેઓએ ત્યાં પણ ુવાતાર્ પ્રગટ કર .

ુ ામાં પાઉલ અને બાનાર્બાસ
8 ુ ામાં એક માણસ હતો જનેા પગમાં કઈક ખોડ હતી. તે જન્મથી જ

અપંગ હતો; તે કદ ચાલ્યો નહોતો. 9 આ માણસ બેઠો હતો અને પાઉલને
ધ્યાનથી સાંભળતો હતો, પાઉલે તેના તરફ જો ું કે તે માણસને વ ાસ હતો
કે દેવ તેને સાજો કર શકે તેમ છે. 10 તેથી પાઉલે મોટા અવાજે ક ું, “તારા
પગ પર ઊભો થા!” તે માણસ કૂદ ને ઊભો થયો અને આજુ બાજુ ચાલવા
માંડ્યો.

11 પાઉલે જે ક ુર્ તે ારે લોકોએ જો ું ત્યારે તેઓએ તેઓની પોતાની
ુકો નયાની ભાષામાં પોકાર કય . તેઓએ ક ું, “દેવો, માણસો ું રૂપ લઈને

આ ા છે. તેઓ આપણી પાસે નીચે ઉતયાર્ છે!” 12 લોકોએ બાનાર્બાસને
“ ઝ ૂસ”* ક ો. તેઓએ પાઉલને “હમસ”† ક ો, કારણ કે તે જ ુ

* 14:12: ઝ ૂસ ગ્રીકના ઘણા દેવોમાં ુ દેવ. † 14:12: ‘હમસ’ બીજો ગ્રીક દેવ. ગ્રીક લોકો
માને છે કે તે બીજા દેવોનો સંદેશવાહક છે.
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બોલનાર હતો. 13 ઝ ૂસ ું મં દર શહેરમાં નજીકમાં હ ું. આ મં દરના યાજકે
કેટલાક બળદો અને લો શહેરના દરવાજા પાસે આણ્યા.ં તે યાજક અને લોકો
પાઉલ અને બાનાર્બાસને ભ ક્ત ૂવર્ક ભેટ અપર્ણ કરવા ઇચ્છતા હતા.

14 પર ુ ારે પ્રે રતો, પાઉલ અને બાનાર્બાસ લોકો ું કરતા હતા તે
સમ ા, ત્યારે તેઓએ તેમનાં પોતાનાં વ ો ફાડ્યા.ં‡ પછ તેઓ લોકોમાં
અંદર દોડ ગયા અને તેઓને માટે સાદે ક ું: 15 “સજ્જનો, તમે આ બ ું શા
માટે કરો છો? અમે દેવો નથી! અમારે પણ તમારા જવેી લાગણીઓ છે. અમે
તમને ુવાતાર્ કહેવા આ ા છે. અમે તમને આ નરથર્ક વસ્ ુઓ તરફથી પાછા
ફરવા ું કહ એ છ એ. ઉત્પ કરનાર જીવતા દેવ તરફ ફરો. તેણે આકાશ,
ૃથ્વી, સ ુદ્ર અને તેઓના માં રહેલી પ્રત્યેક વસ્ ુઓ ું સજન ક ુર્ છે.
16 “ ૂતકાળમાં દેવે પ્રત્યેક રા ોને તેઓની ઈચ્છા પ્રમાણે કરવા દ ું હ ું.

17 પર ુ દેવે જે ક ુર્ તે ખરુ છે. દેવ પોતાના વષે સાક્ષી આપ્યા વગર ર ો
નથી. તે તમારા માટે સારુ કામ કરે છે. તે તમને આકાશમાંથી વરસાદ આપે
છે. તે તમને યોગ્ય સમયે સાર ફસલ આપે છે. તે તમને ુષ્કળ પ્રમાણમાં
અનાજ આપે છે અને તે તમારા હ્રદયને આનંદથી ભરે છે.”

18 પાઉલ અને બાનાર્બાસે તે લોકોને આ વાતો કર પર ુ હજુ ુધી પાઉલ
અને બાનાર્બાસ લોકોને લગભગ તેઓની ભ ક્ત અને બ લદાન કરતાં ભાગ્યે જ
અટકાવી શ ા.

19 પછ કેટલાક યહૂ દઓ અંત્યોખ અને ઈકો નયામાંથી આ ા. તેઓએ
લોકોને પાઉલની વરૂદ્ધ સતાવણી કરવા સમજા ા. અને તેથી લોકોએ પાઉલ
પર પથ્થરો ફેં ા અને તેને શહેરની બહાર ઘસડ ગયા. લોકોએ ધા ુ કે તેઓએ
પાઉલને માર ના ો છે. 20 ઈ ુના શષ્યો પાઉલની આજુબાજુ ભેગા થયા
અને તે ઊભો થયો અને શહેરમાં પાછો ગયો. બીજે દવસ,ે તે અને બાનાર્બાસ
આ શહેર છોડ ને દબના શહેરમાં ગયા.

અંત્યોખ સ રયામાં પાછા ફર ું
21 પાઉલ અને બાનાર્બાસે દબના શહેરમાં પણ ુવાતાર્ પ્રગટ કર . ઘણા

લોકો ઈ ુના શષ્યો બન્યા. પાઉલ અને બાનાર્બાસ ુ ા, ઈકો નયા અને
અંત્યોખ શહેરોમાં પાછા પયાર્. 22 તે શહેરોમાં પાઉલ અને બાનાર્બાસે ઈ ુના
શષ્યોને વધારે બળવાન બના ા. તેઓએ તેઓને વ ાસમાં રહેવામાં મદદ
કર . પાઉલ અને બાનાર્બાસે ક ું, “દેવના રા માં આપણે પ્રવેશવા માટે ઘણાં
સંકટોનો સામનો કરવો પડે છે.” 23 પાઉલ અને બાનાર્બાસે પ્રત્યેક મંડળ માટે
વડ લોને પસંદ કયાર્. તેઓએ ઉપવાસ કયાર્ અને આ વડ લો માટે પ્રાથર્ના કર .
આ વડ લો એ માણસો હતા, જઓેને પ્ર ુ ઈ ુમાં વ ાસ હતો. તેથી પાઉલ
અને બાનાર્બાસે તેઓને પ્ર ુની સંભાળ હેઠળ રા ા.

24 પાઉલ અને બાનાર્બાસ પસી દયા થઈને આ ા. પછ તેઓ પમ્ લયા
દેશમાં આ ા. 25 તેઓએ પગ શહેરમાં દેવની વાતનો બોધ આપ્યો, અને
પછ તેઓ અ ા લયા શહેરમાં આ ા, 26 અને ત્યાંથી પાઉલ અને બાનાર્બાસ
સ રયાના અંત્યોખ તરફ હોડ હકાર ગયા. આ એ જ શહેર છે, ાં
વ ાસીઓએ તેઓને દેવની કૃપામાં રા ા. અને આ કામ કરવા માટે તેઓને
મોકલ્યા જે કાયર્ તેણે હવે ૂણર્ ક ુર્ છે.
‡ 14:14: તેઓએ � ફાડયાં આ દશાર્વે છે કે તેઓ ઘણાં ક્રો ધત થયા હતા.
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27 ારે પાઉલ અને બાનાર્બાસ આ ા, તેઓએ મંડળ ને ભેગી કર . પાઉલ
અને બાનાર્બાસે દેવે તેમની સાથે કરેલી પ્રત્યેક બાબતો વષે જણા ુ.ં તેઓએ
ક ુ,ં “દેવે દરવાજો ઉઘાડ્યો છે, તેથી બીજા રા ોના લોક ( બનયહૂ દઓ) પણ
વ ાસ ધરાવે છે!” 28 પાઉલ અને બાનાર્બાસ ઈ ુ ખ્રસ્તના શષ્યોની સાથે
લાંબો સમય ત્યાં ર ા.

15
યરૂશાલેમમાં સભા

1 પછ કેટલાક માણસો યહૂ દયાથી અંત્યોખમાં આ ા. તેઓએ બનયહૂ દ
ભાઈઓને શીખવવા ું શરૂ ક ુર્. “જો તમે ુ ત ન હ કરાવો તો તમને બચાવી
શકાશે ન હ. ૂસાએ આપણને આમ કરવા ું શીખ ું છે.” 2 પાઉલ અને
બાનાર્બાસ આ બોધની વરૂદ્ધમાં હતા. તેઓએ આ માણસો સાથે દલીલો કર .
તેથી તે સ ૂહે પાઉલ અને બાનાર્બાસને, અને બીજા કેટલાક માણસોને યરૂશાલેમ
મોકલવા ું ન ક ુર્. આ માણસો પ્રે રતો અને વડ લોની સાથે આ વષયમાં
વધારે વાતો કરવા ત્યાં જતા હતા.

3 તે મંડળ એ માણસોને વદાય થવામાં મદદ કર . આ માણસો ફની કયા
સમરૂનનાં દેશોમાં થઈને ગયા. આ બધાં શહેરોમાં તેઓએ બનયહૂ દ લોકો સાચા
દેવ તરફ કેવી ર તે વ ા તે સંબંધમાં ક ું, આથી બધા ભાઈઓ ઘણા આનં દત
થયા. 4 પાઉલ, બાનાર્બાસ અને બીજાઓ યરૂશાલેમમાં આ ા. પ્રે રતો, વડ લો
અને વ ાસીઓના આખા સ ૂહે તેઓ ું સ્વાગત ક ુર્. પાઉલ, બાનાર્બાસ
અને બીજાઓને દેવે તેઓની સાથે જે કઈ ક ુર્ તે વષે ક ું, 5 યરૂશાલેમના
કેટલાક વ ાસીઓ ફરોશીપંથના હતા. તેઓ ઊભા થયા અને ક ું, “ બનયહૂ દ
વ ાસીઓની ુ ત કરાવવી જોઈએ. આપણે તેઓને ૂસાના નયમશા ું
પાલન કરવા કહે ું જોઈએ!”

6 પછ પ્રે રતો અને વડ લો આ સમસ્યાનો અભ્યાસ કરવા ભેગ થયા. 7 ત્યાં
એક લાંબો વાદ વવાદ થયો. પછ પતરે ઊભા થઈને તેઓને ક ું, “મારા
ભાઈઓ, હુ જાણું છુ કે તમે શરૂઆતના દવસોમાં ું બન્ ું છે તે ું સ્મરણ
કરો છો. દેવે મને તમારામાંથી બનયહૂ દ લોકોને ુવાતાર્ આપવા પસંદ કય
છે. તેઓએ માર પાસેથી ુવાતાર્ સાંભળ છે અને તેઓએ વ ાસ ૂ ો છે.
8 દેવ બધા માણસોના વચાર જાણે છે, અને તેણે આ બનયહૂ દઓને સ્વીકાયાર્
છે. દેવ જમે આપણને તેમ તેઓને પણ પ વત્ર આત્મા આપ્યાથી તેઓ વષે
સાક્ષી ૂર . 9 દેવની આગળ આ લોકો આપણા કરતાં જુદા નથી. ારે
તેઓ વ ાસી બન્યા, દેવે તેઓનાં હ્રદયો પ વત્ર બના ાં. 10 તેથી હવે તમે શા
માટે બનયહૂ દ ભાઈઓની ગરદન પર ભારે બોજ લાદો છો? તમે દેવને ુસ્સે
કરવાના પ્રયત્ન કર ર ા છો? અમે અને અમારા ૂવર્જો તે બોજ વહન કરવા
ું ૂરતા સશકત નહોતા! 11 ના, અમને વ ાસ છે કે અમે અને આ લોકો

પ્ર ુ ઈ ુની કૃપાથી તારણ પામી ું!”
12 પછ આખો સ ૂહ શાંત થયો. તેઓએ પાઉલ અને બાનાર્બાસની વાણીને

ધ્યાન ૂવર્ક સાંભળ . પાઉલ અને બાનાર્બાસે બનયહૂ દ લોકોની વચમાં દેવ દ્ધારા
જે ચમત્કારો તથા અદ ૂત પરાક્રમો કયાર્ હતા તે બધા વષે ક ું, 13 પાઉલ
અને બાનાર્બાસે તેમ ું વક્ત ૂરુ ક ુર્. પછ યાકૂબે ક ું. તેણે ક ું, “મારા
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ભાઈઓ, મને ધ્યાનથી સાંભળો. 14 સમોને ( પતર) અમને બતા ું કે બનયહૂ દ
લોકો પર દેવે તેનો પ્રેમ કેવી ર તે દશાર્ ો છે. દેવે પ્રથમ વખત જ બનયહૂ દ
લોકોને સ્વીકાર ને તેઓને તેઓના લોકો બના ા. 15 પ્રબોધકોનાં વચનો પણ
આ સાથે ુસંગત છે:

16 ‘હુ (દેવ) આ પછ પાછો આવીશ.
હુ દાઉદ ું મકાન ફર થી બાંધીશ.
તે નીચે પડ ગયે ું છે.

હુ તેના મકાનના ભાગોને ફર થી બાંધીશ.
જે નીચે ખેંચી કાઢવામાં આવેલ છે. હુ તે મકાન ફર થી બાંધીશ.

17 પછ બીજા બધા બાક ના લોકો પ્ર ુને શોધશે.
બધા જ બનયહૂ દ લોકો પણ મારા લોકો છે.

પ્ર ુએ આ ક ુ છે.
અને પ્ર ુ જે આ બ ું કરે છે તે આ એક કહે છે.’ આમોસ 9:11-12

18 ‘દુ નયાના આરભથી આ વસ્ ુઓ પ્રગટ થયેલ છે.’

19 “તેથી હુ વચારુ છુ કે આપણે બનયહૂ દ ભાઈઓ જે દેવ તરફ વ ા
છે તેઓને હેરાન ન કર એ. 20 તેને બદલે, આપણે તેઓને પત્ર લખવો જોઈએ.
આપણે તેઓને આ બાબતો કહેવી જોઈએ:

ૂ તઓને ધરાવેલો ખોરાક તેઓએ ખાવો ન હ. આનાથી ખોરાક અ ુદ્ધ બને
છે.

કોઈ પણ પ્રકાર ું ભચાર ું પાપ કર ું ન હ.
લોહ વા ચાખો (ખાઓ) ન હ. ૂંગળાવીને માર નાખેલાં પ ુઓને ખાઓ
ન હ.

21 તેઓએ આ બાબતો કરવી જોઈએ ન હ, કારણ કે આજે પણ દરેક શહેરમાં
હજી એવા માણસો (યહૂ દઓ) છે જઓે ૂસાના નયમશા નો બોધ આપે છે.
ઘણા વષ થી પ્રત્યેક વશ્રામવારે સભા ાનોમાં ૂસાના વચનો વાંચવામાં આવે
છે.”

બનયહૂ દ વ ાસીઓ પર પત્ર
22 પ્રે રતો, વડ લો અને સમગ્ર મંડળ ના સભ્યોની ઈચ્છા પાઉલ અને બાનાર્બાસ

સાથે કેટલાક લોકોને અંત્યોખ મોકલવાની હતી. તે સ ૂહે તેઓના પોતાના કેટલાક
માણસો પસંદ કરવાનો નણર્ય કય . તેઓએ યહૂદા (બસર્બા કહેવાય છે) અને
સલાસને પસંદ કયાર્. યરૂશાલેમમાં આ ભાઈઓ ું બહુમાન કરવામાં આ ુ.ં
23 તે સ ૂહે આ માણસો સાથે પત્ર મોકલ્યો. પત્રમાં ક ું છે:

યરૂશાલેમમાં વસતા પ્રે રતો, વડ લો અને તમારા ભાઈઓ
તરફથી અંત્યોખ, સ રયા અને કલી કયાની મંડળ ના બનયહૂ દઓમાંથી
ખ્રસ્તના શષ્યો થયેલા ભાઈઓને કુશળતા:
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વહાલા ભાઈઓ,
24 અમે સાંભ ું છે કે અમારા સ ૂહમાંથી કેટલાક માણસો તમાર પાસે

આ ા છે. તેઓએ જે વાતો કહ તેનાથી તમે હેરાન થયા છો અને ગ્ર
થયા છો. પણ અમે તેઓને આમ કહેવા ું ક ું નથી! 25 અમે બધા કેટલાક
માણસોને પસંદ કર ને તમાર પાસે મોકલવા માટે સંમત થયા છ એ, તેઓ
અમારા પ્રય મત્રો પાઉલ અને બાનાર્બાસ સાથે રહેશે. 26 પાઉલ અને
બાનાર્બાસે તેઓના જીવનો આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની સેવામાં સમ પત કયાર્
છે. 27 તેથી અમે યહૂદા અને સલાસને તેઓની સાથે મોકલ્યા છે. તેઓ
તમને એ જ વાતો મૌ ખક ર તે રહેશે. 28 પ વત્ર આત્માને તથા અમને પણ
તે સારુ લાગ્ ું છે કે જરુ રયાત કરતાં ભારે બોજો તમારા પર ૂકવો ન હ.
તમારે આ બાબતો કરવાની જરુર છે:
29 એટલે કે, ૂ તઓને ધરાવવામાં આવેલ ખોરાકને ખાઓ ન હ. આ ખોરાકને
અ ુદ્ધ બનાવે છે.

લોહ ને ચાખો ન હ. ૂંગળાવીને માર નાંખેલા પ ુઓને ખાશો ન હ.
કોઈ પણ પ્રકાર ું ભચાર ું પાપ કર ું ન હ.

જો આ બધી વસ્ ુઓથી તમે દૂર રહેશો તો તમારુ ભ ું થશ.ે

હવે અમે તમને ુભેચ્છા પાઠવીએ છ એ.

30 તેથી પાઉલ, બાનાર્બાસ, યહૂદા અને સલાસે યરૂશાલેમ છોડ ુ.ં તેઓ
અંત્યોખ પહોંચ્યા. અંત્યોખમાં તેઓએ વ ાસીઓને સ ૂહ ભેગો કય અને
તેઓને પત્ર આપ્યો. 31 ારે વ ાસીઓએ પત્ર વાંચ્યો, તેઓને આનંદ થયો.
તે પત્રથી તેઓને દલાસો મ ો. 32 યહૂદા અને સલાસ પણ પ્રબોધકો હતા.
તેઓએ ભાઈઓને મદદ કરવા ઘણી વાતો કહ અને તેઓને વધારે મજ ૂત
બના ા. 33 થોડો સમય ત્યાં યહૂદા અને સલાસ ર ા અને પછ તેઓ છોડ ને
ગયા. તેઓએ ભાઈઓ પાસેથી શાં તના આશીવાર્દ પ્રાપ્ત કયાર્. યહૂદા અને
સલાસ યરૂશાલેમમાં જઓેએ તેમને મોકલ્યા હતા તે ભાઈઓ પાસે પાછા ગયા.
34 *

35 પર ુ પાઉલ અને બાનાર્બાસ અંત્યોખમાં ર ા. તેઓ બીજા ઘણાની સાથે
બોધ કરતા ર ા અને લોકોને પ્ર ુના વચન ું શક્ષણ આપતા ર ા.ં

પાઉલ અને બાનાર્બાસ ું છૂટા પડ ું
36 થોડા દવસો પછ . પાઉલે બાનાર્બાસને ક ું, “આપણે પ્ર ુની વાત ઘણા

શહેરોમાં પ્રગટ કર છે. આપણે તે બધા શહેરમાં ભાઈઓ અને બહેનોની
ુલાકાત લઈને તેઓ કેમ છે તે જોવા પાછા જ ું જોઈએ.”
37 યોહાન માક ને તેઓની સાથે લેવાની ઈચ્છા બાનાર્બાસની હતી. 38 પર ુ

તેઓની પ્રથમ યાત્રામાં યોહાન માક તેઓને પમ્ લયામાં છોડ દ ધા. તેણે
તેઓની સાથે કામ કરવા ું ચા ુ રા ું ન હ. તેથી પાઉલે તેને સાથે લઈ જવો
એ સારો વચાર છે એમ માન્ ું નહ . 39 પાઉલ અને બાનાર્બાસને આ બાબતમાં

* 15:34: પ્રેકૃત્યોની કેટલીક ગ્રીક નકલોમાં કલમ 34 ઉમેર છે: “પણ સલાસે ત્યાં જ રહેવા ું ન
ક ુર્.”
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તીવ્ર મતભેદ થયા. તેઓ જુદા પડ્યા અને જુદા જુદા રસ્તે ગયા. બાનાર્બાસે
સૈપ્રત તરફ વહાણ હકા ુર્ અને માકને તેની સાથે લીધો.

40 પાઉલે તેની સાથે જવા સલાસની પસંદગી કર . અંત્યોખના ભાઈઓએ
પાઉલને દેવની કૃપાને સોંપ્યા પછ તેને બહાર મોકલ્યો. 41 પાઉલ અને સલાસ
સ રયા તથા કલી કયાના શહેરમાં થઈને મંડળ ઓને વધારે મજ ૂત બનાવવામાં
સહાયરૂપ થતાં ગયાં.

16
પાઉલ અને સલાસ સાથે તમોથી ું જ ું

1 પાઉલ દબ અને ુ ાના શહેરોમાં ગયો તમોથી નામનો એક ઈ ુનો શષ્ય
ત્યાં હતો. તમોથીની માતા એક યહૂ દ વ ાસી હતી. તેના પતા એક ગ્રીક
હતા. 2 ુ ા અને ઈકો નયામાંના વ ાસીઓ તમોથીને માન આપતા. તેઓ
તેના વષે સાર વાતો કહેતા. 3 પાઉલની ઈચ્છા હતી કે તમોથી તેની સાથે
ુસાફર કરે. પર ુ તે પ્રદેશમાં રહેતા તમામ યહૂ દઓ જાણતા હતા કે તમોથીના
પતા ગ્રીક હતા. તેથી યહૂ દઓ ખાતર પાઉલે તમોથીની ુ ત કરાવી.
4 પછ પાઉલ અને તેની સાથેના માણસોએ એક ગામથી બીજે ગામ ુસાફર

કર . તેઓએ વ ાસીઓને પ્રે રતો અને વડ લો તરફથી યરૂશાલેમમાં નયમો
અને નણર્યો આપ્યા. તેઓએ વ ાસીઓને આ નયમો ું પાલન કરવા ક ું.
5 તેથી મંડળ ઓ વ ાસમાં વધારે મજ ૂત થતી હતી અને પ્ર ત દન વધારે મોટ
થતી જતી હતી.

આ સયા (એ શયા માઈનોર) માં પાઉલની યાત્રા
6 પાઉલ અને તેની સાથેના માણસો ગયા અને ગલા તયાના પ્રદેશોમાં થઈને

ગયા. પ વત્ર આત્માએ તેઓને આ સયામાં ુવાતાર્નો બોધ કરવાની મના
કર હતી. 7 પાઉલ અને તમોથી ૂ સયાની નજીકના પ્રદેશમાં ગયા. તેઓ
બ ૂ નયાના પ્રદેશમાં જવા ઈચ્છતા હતા. પર ુ ઈ ુનો આત્મા તેઓને અંદર
જવા દેતો ન હતો. 8 તેથી તેઓ ૂ સયાથી પસાર થઈ ત્રોઆસ આ ા.

9 તે રાત્રે પાઉલે એક દશર્ન જો ુ.ં આ દશર્નમાં મકદો નયાનો એક માણસ
પાઉલની પાસે આ ો. તે માણસે ત્યાં ઊભા રહ ને વનંતી કર , “મકદો નયા
પાર કર ને આવો, અમને મદદ કરો!” 10 પાઉલે દશર્ન જો ું પછ , અમે તરત
જ મકદો નયા જવાની તૈયાર કર . અમે સમ ા કે દેવે અમને પેલા લોકોને
ુવાતાર્ પ્રગટ કરવા માટે બોલા ા છે.

ૂ દયા ું બદલાણ
11 અમે વહાણમાં બેસીને ત્રોઆસ છો ું, અને અમે સમોથાર્ક ટા ુ તરફ

વહાણ સીધા હકાર ગયા. બીજે દવસે અમે નયા ુ લસના શહેર તરફ વહાણ
હકા ુર્. 12 પછ અમે ફ લ પી ગયા. ફ લ પી મકદો નયાના પ્રદેશમાં એક
મહત્વ ું શહેર છે. તે રોમનો માટે ું શહેર છે. અમે તે શહેરમાં થોડાક દવસો
માટે ર ા.

13 વશ્રામવારના દવસે શહેરના દરવાજા બહાર નદ એ ગયા. અમે વચા ુર્
કે અમને પ્રાથર્ના માટે નદ કનારે જગ્યા મળશે. કેટલીક ીઓ ત્યાં ભેગી થઈ
હતી. તેથી અમે ત્યાં બેઠા અને તેઓની સાથે વાતો કર . 14 ત્યાં ુવા તરા
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શહેરની એક ૂ દયા નામની ી હતી. તે ું કામ જાં ુ ડયાં વેચવા ું હ ું. તે
સાચા દેવની ભ ક્ત કરતી હતી, ૂ દયાએ પાઉલને ધ્યાનથી સાંભ ો. પ્ર ુએ
ત ું હ્રદય ઉઘા ું. તેણે પાઉલે જે ક ું તેમાં વ ાસ ૂ ો. 15 તે અને તેના
ઘરમાં રહેતા બધા લોકો ું બા પ્તસ્મા કરવામાં આ ું. પછ ૂ દયાએ અમને
તેના ઘરમાં નમંત્રણ આપ્ ુ.ં તેણે કાલાવાલા કર ને ક ું, “જો તમે વચારતા
હોય કે હુ પ્ર ુ ઈ ુની સાચી વ ાસી છુ, તો પછ મારા ઘરમાં આવો અને
રહો.” તેણે અમને તેની સાથે રહેવા ઘણો આગ્રહ કય .

પાઉલ અને સલાસ કારાવાસમાં
16 ારે અમે પ્રાથર્ના માટેની જગ્યાએ જતા હતા ત્યારે એક વખતે અમાર

સાથે કઈક બન્ ુ.ં એક જુવાન દાસી અમને મળ . તેનામાં એક અગમ ૂચક
આત્મા* હતો. આ આત્મા તેને ભ વષ્યમાં ું થવા ું છે તે કહેવા ું સામર્થ્ય
આપતો. આમ કરવાથી તેણે ૂબ પૈસા તેના મા લકને કમાવી આપ્યા. 17 આ
છોકર પાઉલને અને અમને અ ુસર . તેણીએ મોટે સાદે ક ું, “આ માણસો
પરાત્પર દેવના સેવકો છે! તેઓ તમને કહે છે તમારુ તારણ કેવી ર તે થશ?ે”
18 ઘણા દવસો ુધી તેણે આ કરવા ું ચા ુ રા ુ.ં પાઉલ બેચેન હતો. તેથી
તેણે તેના તરફ ફર ને આત્માને ક ું, “ઈ ુ ખ્રસ્તના પરાક્રમથી હુ તને આજ્ઞા
કરુ છુ કે ું એનામાંથી બહાર નીકળ જા!” તરત જ તે આત્મા બહાર નીકળ
ગયો.

19 જે માણસોની મા લક આ સે વકા છોકર પર હતી તેઓએ આ જો ુ.ં
આ માણસોએ જાણ્ ું કે હવે તેઓ પૈસા બનાવવા માટે તેણીનો ઉપયોગ કર
શકશે ન હ. તેથી તેઓએ પાઉલ અને સલાસને પકડ્યા અને શહેરની સભાની
જગ્યામાં ઘસડ લા ા. શહેરના અ ધકાર ઓ ત્યાં હતા. 20 તે માણસો પાઉલ
અને સલાસને આગેવાનોની આગળ લા ા અને ક ું, “આ માણસો યહૂ દઓ
છે. તેઓ આપણા શહેરમાં ુશ્કેલીઓ ઊભી કરે છે, 21 તેઓ લોકોને એ ું
કહે છે, જે આપણા માટે યોગ્ય નથી. આપણે રોમન નાગ રકો છ એ. આપણે
આ વસ્ ુઓ કર શક એ ન હ.”

22 લોકો પાઉલ અને સલાસની વરૂદ્ધ થયા પછ તે આગેવાનોએ પાઉલ
અને સલાસના વ ો ફાડ ના ાં અને પાઉલ અને સલાસને ફટકા મારવાની
આજ્ઞા કર . 23 તે માણસોએ પાઉલ અને સલાસને ઘણા ફટકા માયાર્. પછ
આગેવાનોએ પાઉલ અને સલાસને જલેમાં ૂયાર્. તે આગેવાનોએ દરોગાને ક ું,
“સખ્ત જાપ્તા નીચે તેઓની ચોક કરજ.ે” 24 દરોગાએ આ ખાસ હુકમ પા ો,
તેથી તેણે પાઉલ અને સલાસને જલેમાં ૂબ દૂર અંદરની બાજુએ ૂયાર્. તેણે
તેઓના પગ બે લાકડાના મોટા ટૂકડાઓ વચ્ચે બાંધી દ ધા.

25 લગભગ મધરાતે પાઉલ અને સલાસ પ્રાથર્ના કરતા હતા અને દેવના સ્તોત્ર
ગાતાં હતા. બીજા કેદ ઓ તેઓને સાંભળતા હતા.ં 26 અચાનક ત્યાં એક મોટો
ધરતીકપ થયો. તે એટલો બધો ભારે હતો કે તેનાથી કારાવાસના પાયા ુંજી
ઊઠ્યા. પછ કારાવાસના બધા દરવાજા ઉઘડ ગયા. બધા કેદ ઓ તેમની
સાંકળોમાંથી ુક્ત થયા. 27 સંત્રી જાગી ઊઠ્યો. તેણે જો ું કે કારાવાસના
દરવાજા ઉધડ ગયા હતા. તેણે વચા ુર્, કે કેદ ઓ લગભગ ભાગી ગયા છે.
તેથી સંત્રીએ તેની તલવાર ઉપાડ અને તેની જાતે આત્મહત્યા કરવા જતો હતો.
* 16:16: અગમ ૂચક આત્મા શેતાન તરફથી મળેલ આત્મા જે ખાસ જ્ઞાન આપે છે.
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28 પર ુ પાઉલે પોકાર કય , “તાર જાતને ઈજા કરતો ન હ! અમે બધા અહ
છ એ!”

29 સંત્રીએ કોઇકને દ વો લાવવા મારે ક ું, પછ તે અંદર દોડ્યો. તે ુંજતો
હતો. તે પાઉલ અને સલાસની સમક્ષ પગે પડ્યો. 30 પછ તે તેઓને બહાર
લા ો અને ક ું, “હે સાહેબો, મારે તારણ પામવા ું કર ું જોઈએ?”

31 તેઓએ તેને ક ું, “પ્ર ુ ઈ ુમાં વ ાસ કર અને ું બચી જઈશ. ું અને
તારા ઘરમાં રહેતા બધા લોકો તારણ પામશે.” 32 તેથી પાઉલ અને સલાસે
પ્ર ુ ું વચન દરોગા અને તેના ઘરના બધા લોકોને ક ું. 33 તે રાતનો મોડો
સમય હતો. પર ુ સંત્રીએ પાઉલ અને સલાસને લઈ જઈને તેઓના ઘા ધોયા.
પછ સંત્રી અને તેના બધા લોકોને બા પ્તસ્મા આપવામાં આ ું. 34 આ પછ
સંત્રીએ પાઉલ અને સલાસને ઘેર લઈ ગયો અને તેઓને માટે જમવા ું તૈયાર
કરા ું. તે અને તેના ઘરના બધા જ લોકોએ ૂબ આનંદ કય . કારણ કે તેઓ
હવે દેવમાં વ ાસ કરતા હતા.

35 બીજી સવારે આગેવાનોએ કેટલાક સૈ નકોને સંત્રીને કહેવા મોકલ્યા, “આ
માણસોને ુક્ત કરો અને જવા દો!”

36 સંત્રીએ પાઉલને ક ું, “આગેવાનોએ તમને ુક્ત કર ને છોડ ૂકવા આ
સૈ નકો મોકલ્યા છે. તમે હવે અહ થી જઈ શકો છો. શાં તથી જાઓ.”

37 પર ું પાઉલે સૈ નકોને ક ું, “તમારા આગેવાનોએ સા બત ક ુર્ નથી કે
અમે ખોટુ ક ુર્ છે. પણ તેઓએ અમને લોકોની સામે માયાર્ અને કારાવાસમાં
ૂયાર્. અમે રોમન નાગ રકો છ એ. તેથી અમને હ છે. હવે આગેવાનોની

ઈચ્છા અમને ુપ્ત ર તે જવા દેવાની છે. ના! આગેવાનોએ આવ ું જોઈએ
અને અમને બહાર લાવવા જોઈએ!”

38 સૈ નકોએ પાઉલે જે ક ું તે આગેવાનોને ક ું, ારે આગેવાનોએ સાંભ ું
કે પાઉલ અને સલાસ રોમન નાગ રકો છે, ત્યારે તેઓ ડર ગયા હતા. 39 તેથી
તેઓએ આવીને પાઉલ અને સલાસને ક ું કે તેઓ દલગીર છે. તેઓ પાઉલ
અને સલાસને કારાવાસની બહાર લઈ ગયા અને તેમને શહેર છોડ જવા
ક ુ.ં 40 પર ુ ારે પાઉલ અને સલાસ કારાવાસમાંથી બહાર આ ા. તેઓ
ૂ દયાને ઘેર ગયા. તેઓએ ત્યાં કેટલાક વ ાસીઓને જોયા અને તેઓને
દલાસો આપ્યો પછ પાઉલ અને સલાસ વદાય થયા.

17
થેસ્સલો નકમાં પાઉલ અને સલાસ

1 પાઉલ અને સલાસે અ મ્ફ ુ લસ અને અપલો નયાના શહેરોમાં થઈને
ુસાફર કર . તેઓ થેસ્સલો નકા શહેરમાં આ ા. ત્યાં તે શહેરમાં યહૂ દઓ ું

સભા ાન હ ું. 2 પાઉલ આ સભા ાનમાં યહૂ દઓને મળવા માટે ગયો. આ
તેનો હમેશનો રવાજ હતો. પ્રત્યેક વશ્રામવારે ત્રણ અઠવા ડયા ુધી પાઉલ
યહૂ દઓ સાથે ધમર્શા ો વષે વાતો કરતો. 3 પાઉલ યહૂ દઓને આ ધમર્શા ો
સમજાવતો. તેણે બતા ું કે ખ્રસ્તે ૃત્ ુ પામ ું અને પછ ૃત્ ુમાંથી પાછા
ઊઠ ું એ આવશ્યક હ ું. પાઉલે ક ું, “આ માણસ ઈ ુ કે જનેા વષે હુ તમને
કહુ છુ તે ખ્રસ્ત છે.” 4 કેટલાએક યહૂ દઓના મન ું સમાધાન થ ું અને તેઓ
પાઉલ અને સલાસ સાથે જોડાયા. સભા ાનમાં ત્યાં કેટલાએક ગ્રીક માણસો
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પણ હતા જઓે સાચા દેવની ભ ક્ત કરતા હતા. ત્યાં કેટલીએક મહત્વની
ીઓ પણ હતી, આ લોકોમાંના ઘણા પાઉલ અને સલાસ સાથે જોડાયા.
5 પણ યહૂ દઓ જઓે માનતા ન હતા તેઓ ઈષ્યાર્ ુ બન્યા. તેઓએ

શહેરમાંથી કેટલાએક ખરાબ ભાડૂતી માણસો રા ા. આ ખરાબ માણસોએ
ઘણા લોકોને ભેગા કયાર્ અને શહેરમાં ુશ્કેલીઓ ઊભી કર . તે લોકો પાઉલ
અને સલાસની શોધમાં યાસોનના ઘરમાં ગયા. તે માણસો પાઉલ અને સલાસને
લોકોની આગળ બહાર કાઢવા ઇચ્છતા હતા. 6 પણ તેઓ પાઉલ અને સલાસને
શોધી શ ા ન હ. તેથી તે લોકોએ યાસોન અને બીજા કેટલાએક વ ાસીઓને
શહેરના આગેવાનો આગળ ઘસડ લા ા. તે બધા લોકોએ ૂમો પાડ . “આ
માણસોએ વ માં દરેક જગ્યાએ ુશ્કેલી ઊભી કર છે. અને તેઓ હવે અહ
આ ા છે. 7 યાસોન તેઓને તેના ઘરમાં રાખે છે. તેઓ બધા કૈસરની નયમની
વરૂદ્ધ ગયા અને તેઓ કહે છે કે ત્યાં બીજો એક ઈ ુ નામે રાજા છે.”
8 શહેરના અ ધકાર ઓ અને બીજા લોકોએ આ વાતો સાંભળ . તેઓ ઘણા

બેચેન બન્યા. 9 તેઓએ યાસોનને તથા બીજા વ ાસીઓને દડ કય . પછ
તેઓએ વ ાસીઓને છોડ દ ધા.

પાઉલ અને સલાસ ું બરૈયામાં જ ું
10 તે જ રાત્રે વ ાસીઓએ પાઉલ અને સલાસને બરૈયા નામના બીજા એક

શહેરમાં મોકલ્યા. તેઓ ત્યાં આવીને બરૈયામાં યહૂ દઓના સભા ાનમાં ગયા.
11 આ યહૂ દઓ થેસ્સલો નકાના યહૂ દઓ કરતાં વધારે સારા લોકો હતા. આ
યહૂ દઓ પાઉલ અને સલાસે જે વાતો કહ તે ધ્યાનથી સાંભળ ને ઘણા ુશ
થયા હતા. બરૈયાના આ યહૂ દઓ પ્ર ત દન ધમર્શા ોનો અભ્યાસ કરતા. તેઓ
જો આ વસ્ ુઓ સાચી હોય તો જાણવા ઈચ્છતા હતા. 12 આ યહૂ દઓમાંના
ઘણા માનતા. ઘણા મહત્વના ગ્રીક માણસો અને ગ્રીક ીઓએ પણ વ ાસ
કય .

13 પર ુ ારે થેસ્સલો નકાના યહૂ દઓએ સાંભ ું કે પાઉલે બરૈયામાં દેવનાં
વચન ક ા. તેઓ પણ બરૈયામાં આ ા. થેસ્સલો નકાના લોકોએ બરૈયાના
લોકોને ઉશ્કેર ને ુશ્કેલીમાં ૂ ા. 14 તેથી વ ાસીઓએ પાઉલને ઝડપથી સ ુદ્ર
કનારે મોકલી દ ધો. પર ુ સલાસ અને તમોથી બરૈયામાં ર ા. 15 વ ાસીઓ
જે પાઉલની સાથે ગયા, તેઓ તેમને આ ેન્સ શહેરમાં લઈ ગયા. આ ભાઈઓ
પાઉલ પાસેથી સંદેશો લઈને સલાસ અને તમોથી પાસે પાછા ગયા. સંદેશામાં
ક ુ,ં “માર પાસે જટેલા બની શકે તેટલા જલ્દ આવો.”

આથેન્સમાં પાઉલ
16 પાઉલ આથેન્સમાં સલાસ અને તમોથીની રાહ જોતો હતો. પાઉલનો

આત્મા ઉકળ ઊઠ્યો કારણ કે તેણે જો ું કે શહેર ૂ તઓથી ભરે ું છે.
17 પાઉલે સભા ાનમાં જઓે સાચા દેવની ભ ક્ત કરે છે તેવા યહૂ દઓ અને
ગ્રીકો સાથે વાતો કર . પાઉલે શહેરના વેપાર વસ્તારમાંથી પસાર થતા લોકો
સાથે વાતો કર . પાઉલે આમ રોજ ક ુર્. 18 કેટલાએક એ પકૂર તથા ટોઇક
(મત માનનારા) દાશર્ નકોએ તેમની સાથે દલીલો કર .
તેઓમાંના કેટલાએકે ક ું, “આ માણસ ખરેખર જાણતો નથી કે તે શાના

વષે કહે છે. તે ું કહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે?” પાઉલ તેઓને ઈ ુના ૃત્ ુમાંથી
ઊભા થવાની વાત પ્રગટ કરતો હતો. તેથી તેઓએ ક ું, “તે આપણને બીજા
કેટલાએક દેવો વષે કહેતો હોય એમ દેખાય છે.”
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19 તેઓએ પાઉલને પકડ ને અને તેને અ રયોપગસની કારોબાર ની સભામાં
લઈ આ ા. તેઓએ ક ું, “કૃપા કર ને ું અમને જે નવો વચાર શીખવે છે
તે સમજાવ. 20 ું જે વાતો કહે છે તે અમારે માટે નવી છે. આ વાતો અમે
પહેલા કદા પ સાંભળ નથી. અમે જાણવા ઇચ્છ એ છ એ કે આ શક્ષણનો
અથર્ શો છે?” 21 (આથેન્સના બધા લોકો અને બીજા પ્રદેશોના લોકો જઓે
ત્યાં રહેતા, તેઓ તેમનો સમય બીજા કશામાં ન હ પર ુ કઈક ન ું સાંભળવામાં
અને કહેવામાં વતાવતા.)

22 પછ પાઉલ અ રયોપગસની કારોબાર સભા સમક્ષ ઊભો ર ો. પાઉલે
ક ુ,ં “આથેન્સના માણસો, હુ જોઈ શકુ છુ કે તમે બધી વાતોમાં ઘણા ધમર્ ુસ્ત
છો. 23 હુ તમારા શહેરમાંથી પસાર થતો હતો અને તમે જે પદાથ ું ભજન
કરતા હતા તે જો ુ.ં મેં એક વેદ જોઈ, જનેા પર આ શ ો લખેલા હતા.
‘એ દેવને જે અજ્ઞાત છે.’ તમે એક દેવને ભજો છો જનેે તમે જાણતા નથી.
હુ તમને જનેા વષે કહુ છુ તે આ દેવ છે!

24 “તે એ દેવ છે જણેે આખી દુ નયા અને તેમાંની દરેક વસ્ ુઓ બનાવી.
તે આકાશ તથા ૃથ્વીનો પ્ર ુ છે તે માણસોએ બાંધેલાં મં દરોમાં રહેતા નથી.
25 આ એ દેવ છે જે જીવન, ાસોચ્છવાસ છે અને લોકોને સવર્ વસ્ ુઓ આપે
છે. તેને લોકો પાસેથી કોઇ પણ મદદની જરુર પડતી નથી. દેવ પાસે તેને
જરુર બધીજ વસ્ ુઓ છે. 26 દેવે એક માણસ (આદમ) બનાવીને શરુઆત
કર . તેનાથી દેવે બધા વ વધ લોકો બના ા. દેવે તેને વ માં દરેક ળે
રહેતો કય . દેવે ચોકસાઈ ૂવર્ક નણર્ય કય . તેઓએ ાં અને ારે રહે ું
જોઈએ.

27 “દેવ ઈચ્છે છે કે લોકો તેને શોધ,ે તેઓ તેને માટે ચારે બાજુ અંધારામાં
ફફોસીને તેને પામે, પર ુ તે આપણામાંના કોઇથી વેગળો નથી: 28 આપણે
તેની સાથે રહ એ છ એ, આપણે તેની સાથે ચાલીએ છ એ, આપણે તેની સાથે
છ એ. તમારા પોતાના કેટલાએક ક વઓએ ક ું છે: ‘આપણે પણ તેનાં સંતાનો
છ એ.’

29 “આપણે દેવના બાળકો છ એ. તેથી તમારે એમ વચાર ું ના જોઈએ કે
દેવ માણસોની કાર ગર કે કાલ્પ નક કોઇક વસ્ ુ જવેા છે. તે કાંઈ ુવણર્, ચાંદ
કે પથ્થર જવેો નથી. 30 ૂતકાળમાં લોકો દેવને સમજતા નહોતા. પણ દેવે આ
બાબતમાં અજ્ઞાનતા બતાવી હતી પણ હવે, દેવ વ માં પ્રત્યેક ક્તને તે ું
હ્રદય અને જીવન બદલવા ું (પસ્તાવો) કહે છે. 31 દેવે એક દવસ ન કય
છે ારે તે દુ નયાના બધા જ લોકોનો ન્યાય કરશે. તે ઉદાર થશે. તે એક
માણસનો આ કામ માટે ઉપયોગ કરશે. લાંબા સમય પહેલા દેવે આ માણસને
પસંદ કયાર્ છે. અને દેવે દરેક ક્તને આ બાબતની સા બતી આપી છે. દેવે
તે માણસને ૃત્ ુમાંથી ઉઠાડ તે સા બત ક ુર્ છે!”

32 ારે લોકોએ ઈ ુના ૃત્ ુમાંથી ુનરુત્થાન વષે સાંભ ું, તેમાંના
કેટલાએક હસ્યા અને બીજા કેટલાએકે ક ુ,ં “અમે પાછળથી આ વષે વધારે
તમાર પાસેથી સાંભળ ું.” 33 પછ પાઉલ તેઓની પાસેથી ચાલ્યો ગયો.
34 પર ુ કેટલાક લોકોએ પાઉલમાં વ ાસ ૂ ો અને તેની સાથે જોડાયો. તે
લોકોમાંનો એક વ ાસી દયો ુ સ હતો. તે અ રયોપગસી કારોબાર નો સભ્ય
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હતો. બીજી ક્ત દામ રસ નામની ી વ ાસ કરવા લાગી. બીજા કેટલાક
લોકો પણ હતા જે વ ાસ કરવા લાગ્યા.

18
ક રથમાં પાઉલ

1 પાછળથી પાઉલે આથેન્સ છોડ ું અને ક રથના શહેરમાં ગયો. 2 ત્યાં
ક રથમાં પાઉલ અકુલાસ નામના યહૂ દને મ ો. અકુલાસ પોન્તસ દેશમાં
જનમ્યો હતો. પર ુ અકુલાસ અને તેની પત્ની પ્ર સ્કલા તાજતેરમાં ઈટાલીથી
ક રથમાં આ ા હતા. તેઓએ ઇટાલી છોડ ું કારણ કે કલો દયસ*ે ફરમાન
કા ું હ ું કે બધા યહૂ દઓએ રોમ છોડ ું. પાઉલ અકુલાસ અને પ્ર સ્કલાની
ુલાકાતે ગયો. 3 પાઉલની જમે તેઓ તં ૂ બનાવવા ું કામ કરતા હતા. પાઉલ

તેઓની સાથે ર ો અને તેઓની સાથે કામ ક ુર્.
4 પ્રત્યેક વશ્રામવારે પાઉલ યહૂ દઓ અને ગ્રીકો સાથે સભા ાનમાં ચચાર્

કરતો હતો. પાઉલ આ લોકોને ઈ ુમાં વ ાસ રાખવા માટે સમજાવવાનો
પ્રયત્ન કરતો હતો. 5 સલાસ અને તમોથી મકદો નયાથી ક રથમાં પાઉલ પાસે
આ ા. આ પછ પાઉલે તેનો બોધો સમય લોકોને ુવાતાર્ કહેવામાં અપર્ણ
કય . તેણે યહૂ દઓને બતા ું કે ઈ ુ એ જ ખ્રસ્ત છે. 6 પર ુ યહૂ દઓએ
પાઉલનો બોધ સ્વીકાય ન હ. યહૂ દઓએ કેટલીક ઘણી ખરાબ વસ્ ુઓ કહ .
તેથી પાઉલે તેના વ ો પરની ૂળ ખંખેર નાખી. તેણે યહૂ દઓને ક ું, “જો
તમારુ તારણ ન થાય તો તે તમારો પોતાનો દોષ હશે. મારાથી થાય તેટ ું બ ું
મેં ક ુર્ છે. આ પછ , હુ ફક્ત બનયહૂ દ લોકો પાસે જઈશ!”

7 પાઉલે સભા ાન છોડ ું અને તતસ ુસ્તસના ઘરે ગયો. આ માણસ
સાચા દેવ ું ભજન કરતો. તે ું ઘર સભા ાનની બાજુમાં જ હ ું. 8 ક્રસ્ ુસ તે
સભા ાનનો આગેવાન હતો. ક્રસ્ ુસ અને તેના ઘરમાં રહેતા બધા જ લોકોએ
પ્ર ુમાં વ ાસ કય . બીજા ઘણા લોકોએ ક રથમાં પાઉલનો સંદેશ સાંભ ો.
તેઓએ પણ વ ાસ કય અને બા પ્તસ્મા પામ્યા.

9 રા ત્ર દરમ્યાન પાઉલે દશર્ન જો ુ.ં પ્ર ુએ તેને ક ું, “ગભરાઈશ ન હ!
લોકો સાથે ચચાર્ કરવા ું ચા ુ રાખ, અને બંધ કર શ ન હ! 10 હુ તાર સાથે
છુ. તને ઇજા કરવા કોઇ શ ક્તમાન થશે ન હ. મારા લોકોમાંના ઘણા આ
શહેરમાં છે.” 11 પાઉલ ત્યાં લોકોને દેવનાં વચનોનો બોધ કરવા માટે દોઢ વરસ
ુધી ર ો.
ગા લયો સમક્ષ પાઉલ

12 ગા લયો અખાયા દેશનો અ ધકાર બન્યો. તે સમયે, યહૂ દઓ પાઉલની
વરૂદ્ધમાં ભેગા થઈને આ ા. તેઓ પાઉલને ન્યાયાસન આગળ લઈ ગયા.
13 યહૂ દઓએ ગા લયોને ક ુ, “યહૂ દઓના આપણા નયમશા ની તદ્દન વરૂદ્ધ
લોકોને દેવની ભ ક્ત કરવા ું શીખવે છે!”

14 પાઉલ કઈક કહેવા તૈયાર હતો, પર ુ ગા લયોએ યહૂ દઓને ક ું.
ગા લયોએ ક ું, “જો તમે ખરાબ ુના કે કઈક ખોટા માટે ફ રયાદ કરવાના
હશો તો હુ તમને યહૂ દઓને ધ્યાનથી સાંભળ શ. 15 પણ તમે યહૂ દઓ જે

* 18:2: કલો દયસ ઈ. ૂવર્ 41-54 દરમ્યાન રોમનો સમ્રાટ (શાસક).
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વાતો કહો છો. તેમાં શ ો, નામો, તમારા પોતાના યહૂ દના નયમશા વષેની
દલીલો માટેના ફક્ત પ્રશ્રો હોય છે. તેથી તમારે તમાર જાતે આવી બાબતોમાં
નકાલ કરવો જોઈએ. હુ આ બાબતોમાં ન્યાયાધીશ થવા ઈચ્છતો નથી.”
16 ગા લયોએ તેઓને ન્યાયાસન આગળથી કાઢ ૂ ા.

17 પછ તેઓએ બધાએ (સભા ાનના આગેવાન) સો નેસને પકડ્યો.
તેઓએ ન્યાયાલયની આગળ સો નેસને માય . પર ુ ગાલીયોએ આની કોઇ
પરવા કર ન હ.

અંત્યોખમાં પાઉલ ું પાછા ફર ું
18 પાઉલ ભાઈઓ સાથે ઘણા દવસો ુધી ર ો. પછ તેણે તેમની રજા

લઈને વદાય લીધી અને સ રયા જવા વહાણ હકા ુ. પ્ર સ્કલા અને અકુલાસ
પણ તેમની સાથે હતા. ક ખ્રયામાં પાઉલે તે ું મા ું ુંડા ું હ ું. આ બતાવે
છે કે તેણે દેવની પાસે માનતા લીધી છે. 19 પછ તેઓ એફેસસ શહેરમાં
ગયા. ાં પાઉલે પ્ર સ્કલા અને અકુલાસને છોડ્યા હતા તે આ ળ છે.

ારે પાઉલ એફેસસમાં હતો; તે સભા ાનમાં ગયો અને યહૂ દઓ સાથે વાતો
કર . 20 યહૂ દઓએ પાઉલને વધારે લાંબો સમય રહેવા માટે ક ું, પણ તેણે
અસ્વીકાર કય . 21 પાઉલે તેઓની વદાય લીધી અને ક ું, “જો દેવની ઈચ્છા
મને મોકલવાની હશે તો હુ તમાર પાસે ફર થી પાછો આવીશ.” અને તેથી
પાઉલે એફેસસથી દૂર વહાણ હકા ુર્.

22 પાઉલ કૈસ રયાના શહેરમાં ગયો. પછ તે યરૂશાલેમમાં મંડળ ને અ ભનંદન
આપવા ગયો. તે પછ પાઉલ અંત્યોખ શહેરમાં ગયો. 23 પાઉલ અંત્યોખમાં
થોડો સમય ર ો. પછ તેણે અંત્યોખ છો ું અને ગલા તયા તથા ગયાના
દેશોમાં થઈને ગયો. આ દેશોમાં પાઉલે ગામડે ગામડે ુસાફર કર . તેણે ઈ ુના
બધા શષ્યોને વધારે મજ ૂત બના ા.

એફેસસ અને અખાયા (ક રથ) માં અપોલોસ
24 એક અપોલોસ નામનો યહૂ દ એફેસસમાં આ ો. અપોલોસ આલેકસાં દ્રયા

શહેરમાં જનમ્યો હતો. તે એક શ ક્ષત માણસ હતો. તે ધમર્લેખો ઘણી સાર
ર તે જાણતો. 25 અપોલોસને પ્ર ુ વષે શીખવવામાં આ ું હ ું. અપોલોસ

ારે લોકોને પ્ર ુ વષે કહેતો ત્યારે તે હમેશા ઉત્સાહ હતો. અપોલોસને
પ્ર ુ વષે જે શીખવવામાં આ ું હ ું તે સા ું હ ું પર ુ ફક્ત બા પ્તસ્મા
જે અપોલોસ જાણતો તે યોહાને શીખવે ું બા પ્તસ્મા હ ું. 26 અપોલોસે
સભા ાનમાં બહુ બહાદરુ ૂવર્ક બોલવા ું શરુ ક ુર્. પ્ર સ્કલાએ તથા અકુલાસે
તેનો બોધ સાંભ ો. તેઓ તેને તેઓના ઘેર લઈ ગયા અને દેવનો માગર્ વધારે
સાર ર તે તેમને સમજવામાં મદદ કર .

27 અપોલોસ અખાયાના પ્રદેશમાં જવા ઈચ્છતો હતો. તેથી એફેસસના
ભાઈઓએ તેમને મદદ કર . તેઓએ અખાયામાં ઈ ુના શષ્યોને પત્ર લ ો.
તેઓએ પત્રમાં આ શષ્યોને અપોલોસને સ્વીકારવા ક ું. અખાયાના આ શષ્યો
દેવની કૃપાથી ઈ ુમાં વ ાસ કરતા હતા. ારે અપોલોસ ત્યાં ગયો, તેણે
તેઓને ઘણી મદદ કર . 28 તેણે બધા લોકોની આગળ યહૂ દઓની વરૂદ્ધ ૂબ
મજ ૂત દલીલો કર . અપોલોસ સ્પ ર તે સા બત ક ુર્ કે યહૂ દઓ ખોટા
હતા. તેણે ધમર્શા ોનો ઉપયોગ કય અને બતા ું કે ઈ ુ એ જ ખ્રસ્ત છે.
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19
એફેસસમાં પાઉલ

1 ારે અપોલોસ ક રથના શહેરમાં હતો ત્યારે, પાઉલ એફેસસના શહેરના
રસ્તા પર કેટલાક ળોની ુલાકાત લેતો હતો. એફેસસમાં પાઉલને યોહાનના
કેટલાક શષ્યો મ ા. 2 પાઉલે તેઓને ૂછ ું, “ ારે તમે વ ાસ કય ત્યારે
તમને પ વત્ર આત્મા પ્રાપ્ત થયો?”
આ શષ્યોએ તેને ક ું, “અમે કદ તે પ વત્ર આત્મા વષે સાંભ ું નથી.”
3 તેથી પાઉલે તેઓને ૂછ ું, “તમને કેવા પ્રકાર ું બા પ્તસ્મા આપવામા આ ું

હ ું?”
તેઓએ ક ું, “તે યોહાને શીખવેલ બા પ્તસ્મા હ ું.”
4 પાઉલે ક ું, “લોકો તેમનાં જીવનમાં બદલાણ ઇચ્છે છે તે દશાર્વવા બા પ્તસ્મા

લેવા યોહાને લોકોને ક ું. જે તેની પાછળ આવે છે તેના પર વ ાસ કરવા ું
યોહાને ક ું. તે પાછળ આવનાર ક્ત તો ઈ ુ છે.”

5 ારે તેઓએ આ સાંભ ું ત્યારે. તેઓ પ્ર ુ ઈ ુના નામે બ પ્તસ્મા
પામ્યા હતા. 6 પછ પાઉલે તેનો હાથ તેઓના પર ૂ ો અને પ વત્ર આત્મા
તેઓ પર આ ો. તેઓ જુદ જુદ ભાષાઓ બોલવા લાગ્યા અને પ્રબૅં◌ેધ કરવા
લાગ્યા. 7 ત્યાં લગભગ બાર માણસો આ સ ૂહમાં હતા.

8 પાઉલ સભા ાનમાં ગયો અને ઘણી હમતથી બોલ્યો. પાઉલે આ કામ
ત્રણ માસ ુધી ચા ુ રા ુ.ં તેણે યહૂ દઓ સાથે વાતો કર અને દેવના રા
વષે તેણે કહેલી વાતો સ્વીકારવા સમજા ા. 9 પણ કેટલાક યહૂ દઓ દરુાગ્રહ
થયા. તેઓએ માનવાનો અનાદર કય . આ યહૂ દઓએ દેવના માગર્ વષે કેટલીક
વધારે ખરાબ વાતો કહ . બધા જ લોકોએ આ વાતો સાંભળ . તેથી પાઉલે
પેલા યહૂ દઓને છોડ દ ધા અને ઈ ુના શષ્યોને તેની સાથે લીધા. ુરાનસ
નામના માણસની શાળામાં પાઉલ ગયો. ત્યાં પાઉલ દરરોજ લોકો સાથે ચચાર્
કરતો. 10 પાઉલે આ કામ બે વષર્ માટે ક ુર્. આ કામને કારણે પ્રત્યેક યહૂ દ
અને ગ્રીક જે આ સયાના દેશોમાં રહેતા હતા તેઓએ પ્ર ુની વાતો સાંભળ .

સ્કેવાના ુત્રો
11 દેવે પાઉલના હાથે કેટલાક ખાસ ચમત્કારો કરા ા. 12 કેટલાએક લોકો

પાઉલે વાપરેલા હાથરૂમાલો તથા ૂગડા લઈ જતા. લોકો માંદા લોકો પર આ
વસ્ ુઓ ૂકતા. ારે તેઓએ આ ક ,ુ ત્યારે માંદા લોકો સાજા થઈ ગયા
અને શેતાનનો અ ુદ્ધ આત્મા તેઓને છોડ દેતો.

13-14 કેટલાએક યહૂ દઓ પણ આજુબાજુ ુસાફર કરતા અને લોકોમાંથી
અ ુદ્ધ આત્માઓને બહાર કાઢતા. ુ યાજક સ્કેવાના સાત ુત્રો આ કરતા.
આ યહૂ દઓ લોકોમાંથી અ ુદ્ધ આત્માને બહાર કાઢવા માટે પ્ર ુ ઈ ુના નામનો
ઉપયોગ કરતાં. તેઓ બધા કહેતાં, “પાઉલ જે ઈ ુના વષે વાત કરે છે તેના
જ નામે હુ તમને બહાર આવવા આજ્ઞા કરુ છુ!”

15 પણ એક વખતે એક શેતાનના અ ુદ્ધ આત્માએ આ યહૂ દઓને ક ું, “હુ
ઈ ુને જાણું છુ અને હુ પાઉલ વષે જાણું છુ પણ તમે કોણ છો?”

16 પછ એ માણસ જનેામાં શેતાનનો અ ુદ્ધ આત્મા તેની અંદર હતો, તે આ
યહૂ દઓ પર કૂદ પડયો. તે તેઓના બધા કરતા વધારે મજ ૂત હતો. તેણે
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તેઓ બધાને માયાર્ અને તેઓનાં કપડાં ફાડ ના ા. આ યહૂ દઓ તે ઘરમાંથી
નાસી ગયા.

17 એફેસસના બધા લોકો, યહૂ દઓ અને ગ્રીકોએ આ વષે સાંભ ુ.ં તેઓ
બધાએ પ્ર ુ ઈ ુના નામને ૂબ માન આપવા ું શરૂ ક ુર્. અને લોકોએ પ્ર ુ ઈ ુ ું
નામ મોટુ મના ું. 18 ઘણા બધા વ ાસીઓએ જે કઈ ખરાબ વસ્ ુઓ કર
હતી તે કહેવાની અને ક ૂલ કરવાની શરુઆત કર . 19 કેટલાક વ ાસીઓએ
જાદનુો ઉપયોગ કય . આ વ ાસીઓ તેઓની જાદઇુ ચોપડ ઓ લા ા અને
સવર્ના દેખતાં તેઓને બાળ ના ા; આ ુસ્તકોની કમત લગભગ 50,000
ચાંદ ના સ ા હતી. 20 આમ પ્ર ુની વાત પરાક્રમથી વધારે ને વધારે લોકોને
અસર કરવા લાગી અને વ ુ ને વ ુ લોકો વ ાસી બન્યા.

પાઉલની પ્રવાસની યોજના
21 આ બના બન્યા પછ , પાઉલે યરૂશાલેમ જવાની યોજના કર . પાઉલે

મકદો નયા તથા અખાયાના પ્રદેશમાં થઈને પછ યરૂશાલેમ જવાની યોજના કર .
પાઉલે વચા ુર્, “માર યરૂશાલેમની ુલાકાત પછ મારે રોમની ુલાકાત લેવી
જોઈએ.” 22 તમોથી અને એરાસ્તસ પાઉલના મદદગારોમાંના બે હતા. પાઉલે
તેઓને મકદો નયાના પ્રદેશોમાં સીધા મોકલ્યા. પાઉલ એ શયામાં થોડો સમય
ર ો.

એફેસસમાં ુશ્કેલીઓ
23 તે સમય દરમ્યાન એફેસસમાં કેટલીક ખરાબ ુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ. આ
ુશ્કેલી દેવના માગર્ વષે હતી. આ બ ું તે ર તે બન્ ુ.ં 24 ત્યાં દેમે ત્રયસ નામનો

એક માણસ હતો. તે ચાંદ ું હસ્તકલા ું કામ કરતો હતો. તેણે ચાંદ ના નાના
ન ૂનાઓ બના ાં જે દેવી આ ત મસનાં મં દર જવેા દેખાતા હતા. ૃહઉધોગના
કાર ગરે આ વસાયમાં ઘણા પૈસા બના ા.

25 દેમે ત્રયસે કાર ગરોની સાથે જઓે આના સંબંધમાં બીજા વસાયમાં
સંકળાયેલા હતા. તેમને બોલા ા અને ક ું, “તમે જાણો છો કે આપણે
આપણા ધંધામાંથી ઘણા પૈસા બનાવીએ છ એ. 26 પર ુ આ માણસ પાઉલ
ું કરે છે તે જુઓ! તે ું કહે છે તે સાંભળો. પાઉલે ઘણા લોકોને પ્રભા વત

કર ને તેઓ ું પ રવતર્ન કરા ું છે. તેણે એફેસસમાં અને આખા એ શયામા આ
ક ુર્ છે. પાઉલ કહે છે માણસોએ બનાવેલા દેવો ખરા નથી. 27 આ વસ્ ુઓ
જે પાઉલ કહે છે તે આપણા કામની વરૂદ્ધમાં લોકોને ઉશ્કેર ને બદલશે. પણ
ત્યાં પણ બીજી એક સમસ્યા છે. લોકો વચારવા ું શરૂ કરશે કે મહાન દેવી
આ ત મસ ું મં દર મહત્વ ું નથી! તેની મહાનતાનો નાશ થશ.ે આ ત મસ એક
દેવી છે જનેે આ શયામાં (એ શયા) પ્રત્યેક જણ તથા આખી દુ નયા તેની ૂજા
કરે છે.”

28 ારે આ માણસોએ આ બાબતો સાંભળ . તેઓ ઘણા ુસ્સે થયા.
તેઓએ પોકાર કય . “આ ત મસ, એફેસીઓની દેવી, મહાન છે!” 29 શહેરના
બધા લોકો બેચેન બન્યા, લોકોએ ગાયસ તથા અ રસ્તાખર્સને જકડ લીધા. (તે
બે માણસો મકદો નયાના હતા અને પાઉલની સાથે ુસાફર કરતા હતા) પછ
બધાજ લોકો અખાડામાં દોડ ગયા. 30 પાઉલની ઈચ્છા અંદર જઈને લોકોની
સાથે વાતો કરવાની હતી. પર ુ ઈ ુના શષ્યોએ તેને જવા દ ધો ન હ. 31 દેશના
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કેટલાક ુ આગેવાનો પણ પાઉલના મત્રો હતા. આ આગેવાનોએ તેને એક
સંદેશો મોકલ્યો. તેઓએ પાઉલને અખાડામાં ન જવા માટે વનંતી કર .

32 કેટલાક લોકો કઈ ૂમ પાડતા હતા તો બીજા લોકો કઈ ૂમ પાડતા હતા.
તે સભામાં ુંઝવણ હતી. મોટા ભાગના લોકો તો જાણતા જ નહોતા કે તેઓ
શા માટે ત્યાં આ ા છે. 33 તે યહૂ દઓએ આલેકસાંદર નામના માણસને લોકો
સમક્ષ ઊભો કય . લોકોએ તેને ું કર ું તે ક ું. આલેકસાંદરે હાથ હલા ો.
કારણ કે તે લોકોને પ્રત્ ુ ર આપવા ઇચ્છતો હતો. 34 પર ુ ારે લોકોએ
જો ું કે આલેકસાંદર એક યહૂ દ હતો. તેઓ બધાએ બે કલાક ુધી આ જ
ૂમો પાડવા ું ચા ું રા ુ.ં તે લોકોએ ક ુ,ં “એફેસીઓના આ ત મસની જ!ે

એફેસીઓના આ ત મસની જ!ે આ ત મસની જ�ે!”
35 પછ શહેરના નગરશેઠે લોકોને શાંત કયાર્ અને ક ું, “એફેસસના માણસો,

બધા લોકો જાણે છે કે એફેસસ એ ું શહેર છે ાં મહાન દેવી આ ત મસ ું
મં દર છે. બધા લોકો જાણે છે કે અમે પણ તેણીનો પ વત્ર પથ્થર રાખીએ
છ એ. 36 કોઇ ક્ત કહ શકશે ન હ કે આ સા ું નથી. તેથી તમારે શાંત
થ ું જોઈએ. તમારે બંધ કર ું જોઈએ અને તમે કઈ કરો તે પહેલા વચાર ું
જોઈએ.

37 “તમે આ માણસોને લા ા છો, પણ તેઓએ આપણી દેવીની વરૂદ્ધ ક ુંજ
ખરાબ ક ુર્ નથી. તેઓએ દેવીના મં દરમાંથી ક ુંય ચો ુર્ પણ નથી. 38 આપણી
પાસે ન્યાયના ન્યાયાલયો છે અને ત્યાં ન્યાયાધીશો હોય છે. માટે જો દેમે ત્રયસને
તથા તેની સાથેના હસ્તકલાના કાર ગરોને કોઇને ઉપર કઈ ફર યાદ કરવી હોય
તો અદાલત ુલ્લી છે. તે એ છે ાં તેઓ એકબીજા સામે આક્ષેપો ૂક
શકે છે.

39 “ ું એ ું બીજુ ક ું છે જનેા વષે તાર વાત કરવાની ઈચ્છા હોય? તો
પછ લોકોની નય મત ભરાતી શહેરની સભામાં આવો. ત્યાં તેનો નણર્ય થશ.ે
40 હુ આ કહુ છુ કારણ કે કેટલીએક ક્તઓ આજે આ બનાવ જોઈ શકે
છે અને કહેશે અમે હુલ્લડ કર એ છ એ. અમે ધાંધલ ધમાલને સમજાવી શકતા
નથી. કારણ કે આ સભા ભરવા માટે કોઇ સા ું કારણ નથી.” 41 શહેરના
નગરશેઠે આ વાતો ક ા પછ , તેણે લોકોને ઘરે જવા ક ું અને બધા લોકોએ
વદાય લીધી.

20
પાઉલ ું મકદો નયા અને ગ્રીસમાં ગમન

1 ારે ુશ્કેલીનો અંત આ ો ત્યારે પાઉલે શષ્યોને તેની પાસે બોલા ા,
તેમને પ્રોત્સા હત કયાર્. પછ તેઓને તેણે છેલ્લી સલામ પાઠવી અને મકદો નયાનો
પ્રવાસ શરૂ કય . 2 મકદો નયાના માગર્માં જુદા જુદા ળોએ તેણે ઈ ુના
શષ્યોને દ્રઠ કરવા પાઉલ ાં ુધી ગ્રીસ પહોંચ્યો ન હ ત્યાં ુધી સતત
લોકોને પ્રોત્સા હત કયાર્. પછ તે ગ્રીસ દેશમાં આ ો. 3 ત્યાં તે ત્રણ માસ
ર ો.
તે સ રયા હોડ હકારવાની તૈયાર માં હતો. પર ુ કેટલાક યહૂ દઓ તેની

વરૂદ્ધ યોજનાઓ કરતા હતા. તેથી પાઉલે મકદો નયાના દ્ધારા સ રયા પાછા
જવાનો નણર્ય કય . 4 કેટલાક માણસો તેની સાથે હતા. તેઓમાં બરૈયાના
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ૂરસનો દ કરો સોપાત્રસ થેસ્સાલો નક ઓમાંના અ રસ્તાખર્સ અને સકુદસ, દબનો
ગાયસ, તમોથી અને આ શયાના બે માણસો ુ ખકસ અને ત્રો ફમસ હતા.
5 પાઉલની આગળ આ માણસો પહેલા ગયા. તેઓ ત્રોઆસ શહેરમાં અમાર
રાહ જોતા હતા. 6 બેખમીરની રોટલીના દવસ પછ અમે વહાણમાં બેસીને
ફ લ પી શહેરમાંથી નીક ા. અમે ત્રોઆસમાં આ માણસોને પાંચ દવસ પછ
મ ા અને સાત દવસ રોકાયા.

પાઉલની ત્રોઆસની છેલ્લી ુલાકાત
7 સપ્તાહના પહેલા દવસ,ે અમે બધા રોટલી ભાંગવાને એકઠા થયા હતા.

પાઉલે સ ૂહને વાત કર . તે બીજે દવસે વદાય થવાની યોજના કરતો હતો.
પાઉલે મધરાત ુધી વાતો ચા ુ રાખી. 8 અમે બધા મેડા પર ઓરડામાં એક
સાથે હતા, અને ત્યાં ઓરડામાં ઘણી બ ીઓ હતા. 9 ત્યાં ુ ુખસ નામનો
ુવાન માણસ બાર માં બેઠો હતો. પાઉલે વાતો કરવા ું ચા ુ રા .ુ અને
ુ ુખસને ઝોકા આવતા હતા. આખરે ુ ુખસ ગાઢ નદ્રામાં ગયો અને બાર માંથી

નીચે પડ્યો. તે ત્રીજે માળથી જમીન પર પટકાયો. ારે લોકો ત્યાં ગયા અને
તેને ઊચ ો, ત્યારે તે ૃત્ ુ પામ્યો હતો.

10 પાઉલ નીચે ુ ુખસ પાસે ગયો. તે ૂંટણે પડ્યો અને ુ ુખસને બાથમાં
લીધો. પાઉલે બીજા વ ાસીઓને ક ું, “ ચતા કરશો ન હ. હવે તે જીવે છે.”
11 પાઉલ ફર થી મેડા પર ગયો. તેણે રોટલીનો ટુકડો કય અને ખાધો. પાઉલે
તેઓને લાંબો સમય ુધી બોધ આપ્યો. ારે તેણે વાત કરવા ું બંધ ક ુર્, તે
વહેલી સવાર હતી. પછ પાઉલે વદાય લીધી. 12 લોકો ુ ુખસ ને ઘરે લઈ
ગયા. તે જીવતો હતો, તેથી લોકો ઘણો આનંદ પામ્યા.

ત્રોઆસથી મલેતેસનો પ્રવાસ
13 અમે આસસ શહેર જવા માટે વહાણ હકા ુર્. અમે પાઉલની આગળ

પહેલા ગયા. તેની ઈચ્છા અમને આસસમાં મળવાની અને ત્યાં વહાણમાં અમાર
સાથે જોડાવાની હતી. પાઉલે અમને આ કરવા માટે ક ું. કારણ કે તે જમીન
માગ આસસ જવા ઇચ્છતો હતો. 14 પાછળથી, અમે આસસમાં પાઉલને મ ા,
અને પછ તે અમાર સાથે વહાણ પર આ ો. અમે બધા મ ુલેની શહેરમાં
આ ા. 15 બીજે દવસે અમે મ ુલેનીથી દૂર વહાણ હકાર ગયા. અમે ખયોસ
ટા ુ નજીકની જગ્યાએ આ ા. પછ બીજે દવસે અમે સામોસ ટા ુ તરફ
હકાર ગયા. એક દવસ પછ અમે મલેતસ શહેર આ ા. 16 પાઉલે એફેસસ
ન હ રોકાવવાનો નણર્ય કર જ લીધો. તેની ઈચ્છા આ સયામાં લાંબો સમય
રોકાવવાની ન હતી. તેને ઉતાવળ હતી કારણ કે શ હોય તો પચાસમાના
પવર્ને દવસે તેની ઈચ્છા યરૂશાલેમમાં હાજર રહેવાની હતી.

એફેસસના વડ લો સમક્ષ પાઉલ ું ભાષણ
17 પાઉલે મલેતસથી પાછો એક સંદેશો એફેસસમાં મોકલ્યો. પાઉલે

એફેસસના વડ લોને પોતાની પાસે આવવા નમંત્રણ પાઠ ું.
18 ારે વડ લો આ ા, ત્યારે પાઉલે તેઓને ક ું, “આ શયામાં હુ આ ો

તેના પ્રથમ દવસથી તમે મારા જીવન વષે જાણો છો. હુ તમાર સાથે હતો
ત્યારે આટલો બધો સમય તમાર સાથે કેવી ર તે ર ો હતો તે તમે જાણો છો.
19 યહૂ દઓ માર વરૂદ્ધ કાવતરુ ધડ ર ા હતા. તેથી મને બહુ ુશ્કેલી પડ
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અને તેથી હુ ઘણી વાર રડ્યો. પણ તમે જાણો છો કે મેં હમેશા પ્ર ુની સેવા
કર છે. મેં કદ મારા વષે પહેલા વચા ુર્ નથી. 20 મેં હમેશા તમારા માટે જે
ઉ મ હ ું તે જ ક ુર્ છે. મેં લોકોની સમક્ષ જાહેરમાં ઈ ુ વષેની ુવાતાર્ તમને
કહ . અને તમારા ઘરોમાં પણ બોધ કય . 21 મેં બધા લોકોને ક ું, યહૂ દ
લોકો અને ગ્રીક લોકો તેઓ પસ્તાવો કરે અને દેવ પાસે આવ.ે મેં તેઓ બધાને
આપણા પ્ર ુ ઈ ુમાં વ ાસ કરવા ક ું.

22 “પણ હવે મારે પ વત્ર આત્માને માન આપીને યરૂશાલેમ જ ું જોઈએ. ત્યાં
મારુ ું થશે તે હુ જાણતો નથી. 23 હુ ફક્ત એટ ું જાણું છુ કે પ વત્ર આત્મા
મને કહે છે કે પ્રત્યેક શહેરમાં મારે માટે ુશ્કેલીઓ અને યરૂશાલેમમાં બંદ ખાનાં
રાહ જોઈ ર ા છે. 24 હુ મારા પોતાના જીવનની જરા પણ ચતા કરતો નથી.
પણ ૂબ મહત્વની વસ્ ુ એ છે કે હુ મારુ કામ ૂણર્ કરુ. પ્ર ુ ઈ ુએ મને
દેવની કૃપાની ુવાતાર્ લોકોને કહેવા ું કાયર્ સોંપ્ ુ છે તે પણ મારે ૂણર્ કર ું છે.

25 “અને હવે મને ધ્યાનથી સાંભળો. હુ જાણું છે કે તમારામાં ું કોઈ પણ
મને ફર થી જોઈ શકશે ન હ. હુ બધો જ સમય તમાર સાથે હતો. મેં તમને
દેવના રા વષેની ુવાતાર્ કહ છે. 26 તેથી આજે હુ તમને એક વાત કહ શ
કે મને ખાતર છે કે જો તમારામાંના કેટલાકનો બચાવ ન થાય તો દેવ મને દોષ
દેશે ન હ! 27 હુ આ કહ શકુ છુ કારણ કે હુ જાણું છુ કે દેવ તમને જે
જણાવવા ઈચ્છતો હતો તે બ ું મેં તમને ક ું છે. 28 તમાર જાત માટે તથા દેવ
જે બધા લોકો તમને આપ્યા છે તેઓને માટે સાવધાન રહો. પ વત્ર આત્માએ
આ ઘેટાં જવેા ટોળાની (દેવનાં લોકો) કાળજી રાખવા ું કામ તમને સોંપ્ ું છે.
તમારે દેવની મંડળ માટે ભરવાડો જવેા બન ું જોઈએ. આ તે મંડળ છે જે
દેવે તેના પોતાના લોહ થી ખર દ છે. 29 હુ જાણું છુ કે મારા વદાય થયા પછ
કેટલાક માણસો તમારા સ ૂહમાં આવશે. તેઓ જગલી વરુઓ જવેા હશે.
તેઓ ઘેટાં જવેા ટોળાનો વનાશ કરવા પ્રયત્ન કરશે. 30 અને તમારા સ ૂહના
માણસો પણ ખરાબ આગેવાનો બનશ.ે તેઓ જે ખોટ વાતો છે તે શીખવવાની
શરુઆત કરશે. તેઓ ઈ ુના કેટલાક શષ્યોને સત્યથી દૂર દોર જશે. 31 તેથી
સાવધાન રહો! હમેશા આ યાદ રાખો. હુ તમાર સાથે ત્રણ વષર્ માટે હતો.
આ સમય દરમ્યાન મેં તમને કદા પ ચેતવણી આપવા ું બંધ ક ુર્ નથી. મેં તમને
રાત અને દવસ શીખ ું છે. મેં વારવાર તમારા માટે આં ુઓ પાડ્યા છે.

32 “હવે હુ તમને દેવને સો ું છુ. હુ તમને ઉ ત કરવાને દેવની કૃપાના વચન
પર આધાર રા ું છુ. તે વચનો તમને વારસો આપવા સમથર્ છે જે દેવ તેના
બધા લોકોને આપે છે. 33 ારે હુ તમાર સાથે હતો, ત્યારે મેં કદા પ કોઇના
પૈસા કે ુંદર વ ોની ઈચ્છા કર નથી. 34 તમે જાણો છો કે મેં તાર તથા
માર સાથે જે લોકો, તેમની જરૂ રયાત ૂર પાડવા માટે માર જાતે જે મહેનત
કર છે. 35 મેં હમેશા તમને બતા ું છે કે મેં જે ક ુર્ તે ું કામ તમારે કર ું
જોઈએ. અને જે લોકો નબળા છે તેમને મદદ કરવી જોઈએ. મેં તમને પ્ર ુ
ઈ ુ ું વચન યાદ રાખવા શીખ ું છે. ઈ ુએ ક ું છે, ‘ ારે તમે પ્રાપ્ત કરો
છો તેના કરતાં તમે આપો છો ત્યારે વધારે ુખી થશો.’ ”

36 ારે પાઉલે આ વાતો કરવાની ૂર કર , તે ૂંટણે પડ્યો અને તેઓ
બધાએ સાથે પ્રાથર્ના કર . 37-38 તેઓ બધા બહુ રડવા લાગ્યા. તે માણસો
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ઘણા દ:ુખી હતા, કારણ કે પાઉલે ક ું હ ું કે તેઓ કદા પ ફર તેને જોઈ
શકશે ન હ. તેઓ પાઉલની કોટે વળગ્યા અને તેને ુંબન ક ુર્. પછ તેઓ તેની
સાથે વહાણ ુધી વદાય આપવા ગયા.

21
પાઉલ ું યરૂશાલેમમાં ગમન

1 અમે બધાએ વડ લોની વદાય લીધી અને પછ વહાણ હકાર ગયા. અમે
કોસ ટા ુ ગયા. બીજે દવસે અમે રોદસ ટા ુ પર ગયા. રોદસથી અમે પાતરા
ગયા. 2 પાતરામાં અમને એક વહાણ મ ું તે ફની કયા પ્રદેશમાં જ ું હ ું.
અમે વહાણમાં બેઠા અને હકાર ગયા.

3 અમે સૈપ્રસ ટા ુ નજીક હકા ુર્. અમે તેને ઉ ર (ટા ુ) તરફ જોયો, પણ
અમે અટ ા ન હ. અમે સ રયાના દેશ તરફ હકાર ગયા. અમે ૂર શહેર
પાસે અટ ા. કારણ કે ત્યાં માલવાહક વહાણ ખાલી કરવા ું હ ું. 4 અમે
ૂરના ઈ ુના કેટલાએક શષ્યોને જોયા, અને અમે તેઓની સાથે સાત દવસ

ર ા. તેઓએ પાઉલને યરૂશાલેમ ન હ જવા ચેતવણી આપી કારણ કે પ વત્ર
આત્માએ તેઓને તેમ ક ું હ ું. 5 પણ ારે અમે અમાર ુલાકાત ૂર
કર . અમે વદાય લીધી અને અમે અમારો પ્રવાસ ચા ુ રા ો. ઈ ુના બધા જ
શષ્યો, ીઓ અને બાળકો સાથે અમને વદાય આપવા અમાર સાથે શહેરની
બહાર આ ા. અમે બધા સ ુદ્ર કનારે ૂંટણે પડ્યા અને પ્રાથર્ના કર . 6 પછ
અમે ુભેચ્છા પાઠવી અને વહાણમાં બેઠા ત્યારબાદ શષ્યો ઘરે ગયા.

7 અમે ૂરથી પ્રવાસ ચા ુ રા ો અને તો લમાઈના શહેરમાં ગયા. અમે ત્યાં
ભાઈઓને ુભેચ્છા પાઠવી અને તેઓની સાથે એક દવસ ર ા. 8 બીજે દવસે
અમે તો લમાઇ છો ું અને કૈસ રયા શહેરમાં ગયા. અમે ફ લપના ઘરે ગયા
અને તેની સાથે ર ા. ફ લપની પાસે ુવાતાર્ પ્રચાર કરવા ું કામ હ ું. તે સાત
સહાયકોમાંનો એક હતો. 9 તેને ચાર ુત્રીઓ હતી જે પ ર ણત ન હતી. આ
ુત્રીઓને પ્રબોધ કરવા ું સામર્થ્ય હ ું.
10 અમારા ઘણા દવસો ત્યાં ર ા બાદ આગાબાસ નામનો પ્રબોધક યહૂ દયાથી

આ ો. 11 તે અમાર પાસે આ ો અને પાઉલનો કમરબંધ ઉછ નો લીધો. પછ
આગાબાસે તેના પોતાના હાથ અને પગ બાંધવા માટે તે કમરબંધનો ઉપયોગ કય .
આગાબાસે ક ું, “પ વત્ર આત્મા મને કહે છે, ‘જે માણસનો આ કમરબંધ છે તેને
યરૂશાલેમમાં યહૂ દઓ આવી ર તે બાંધીને બનયહૂ દઓના હાથમાં સોંપશે.’ ”

12 અમે બધાએ આ શ ો સાંભ ા છે. તેથી અમે અને ઈ ુના ા નક
શષ્યોએ પાઉલને યરૂશાલેમ ન હ જવા વનંતી કર . 13 પણ પાઉલે ક ું, “તમે
શા માટે રડો છો? તમે મને શા માટે આટલો દ:ુખી કરો છો? હુ યરૂશાલેમમાં
બંદ વાન થવા તૈયાર છુ. હુ પ્ર ુ ઈ ુના નામે ૃત્ ુ પામવા માટે પણ તૈયાર
છુ!”

14 અમે તેને યરૂશાલેમથી દૂર રહેવા માટે સમજાવી શ ા ન હ. તેથી અમે
તેને વનંતી કરવા ું બંધ ક ુર્ અને ક ું, “અમે પ્રાથર્ના કર એ છ એ કે પ્ર ુની
જે ઈચ્છા હોય તે ૂણર્ થાઓ.”

15 આ દવસો પછ , અમે સરસામાન લઈને યરૂશાલેમ જવા નીક ા.
16 કૈસ રયાથી કેટલાએક ઈ ુના શષ્યો અમાર સાથે આ ા. આ શષ્યો
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અમને મનાસોન જે જૂનો શષ્યો સૈપ્રસનો હતો, તેને ઘરે લઈ ગયા. મનાસોન
એ ઈ ુના શષ્યોમાં પ્રથમ શષ્ય હતો. તેઓ અમને તેને ઘેર લઈ ગયો તેથી
અમે તેની સાથે રહ શ ા.

પાઉલની યાકૂબની ુલાકાત
17 યરૂશાલેમમાં વ ાસીઓ અમને જોઈને ઘણા પ્રસ થયા. 18 બીજે

દવસ,ે પાઉલ અમાર સાથે યાકૂબની ુલાકાતે આ ો. બધાજ વડ લો પણ
ત્યાં હતા. 19 પાઉલે તે બધાને અ ભનંદન પાઠ ા. પછ થી તેણે તેઓને દેવે
બનયહૂ દ લોકોમાં તેમની પાસે કેવી ર તે સેવા કરાવી તે વગતે ક ુ.ં તેણે
તેઓને દેવે તેઓના મારફત જે બ ું કરા ું હ ું તે બનયહૂ દઓમાં પણ ક ુ.ં

20 ારે આગેવાનોએ આ વાતો સાંભળ , તેઓએ દેવની સ્ ુ ત કર . પછ
તેઓએ પાઉલને ક ું, “ભાઈ, ું જોઈ શકે છે કે હજારો યહૂ દઓ વ ાસીઓ
બન્યા છે. પણ તેઓ વચારે છે કે ૂસાના નયમશા ું પાલન કર ું તે ઘણું
અગત્ય ું છે. 21 આ યહૂ દઓએ તારા બોધ વષે સાંભ ું છે. યહૂ દઓ
જે બનયહૂ દઓના દેશમાં રહે છે તેમને ૂસાના નયમશા નો ત્યાગ કરવા ું
કહે છે. તેઓએ સાંભ ું છે કે ું તે યહૂ દઓને તેમનાં બાળકોને ુ ત ન હ
કરાવવા અને યહૂ દઓના રવાજો ું પાલન ન કરવા કહે છે.

22 “અમારે ું કર ું? અહ ના યહૂ દ વ ાસીઓ જાણશે કે ું આ ો છે.
23 તેથી તારે ું કર ું તે અમે કહ ું અમારા ચાર માણસોએ દેવ આગળ પ્ર તજ્ઞા
કર છે. 24 આ માણસોને તાર સાથે લે અને તેઓના ુ દ્ધકરણ સમારભમાં
ભાગીદાર બન. તેમનો ખચર્ આપ. પછ તેઓ તેમનાં માથા ૂંડાવે, આમ કર
અને તે પ્રત્યેક ક્તને સા બત કરાવશે કે તેઓએ તારા વષે સાંભળેલી વાતો
સાચી નથી. તેઓ જોશે કે ું તારા જીવનમાં ૂસાના નયમશા ું પાલન કરે
છે.

25 “અમે બનયહૂ દ વ ાસીઓને પત્ર મોકલી દ ધેલ છે. પત્રમાં ક ું છે:

‘ ૂ તઓને અપર્ણ કરેલ ભોજન ખા ું ન હ. લોહ ને ચાખ ું ન હ.
ૂંગળાવીને માર નાખેલાં પ ુઓને ખાવા ન હ.
ભચાર ું પાપ કરો ન હ.’ ”

પાઉલની ધરપકડ
26 પછ પાઉલે તે ચાર માણસોને સાથે લીધા. બીજે દવસે પાઉલે ુ દ્ધકરણ

સમારભના દવસો ારે ૂણર્ થશે તેની જાહેરાત કર . છેલ્લે દવસે તેઓમાંના
દરેકને માટે અપર્ણ ચઢાવવામાં આવશ.ે

27 લગભગ તે સાત દવસ ૂરા થયા. પણ કેટલાક આ સયાના યહૂ દઓએ
પાઉલને મં દરમાં જોયો. તેઓએ બધા લોકોને ઉશ્કેયાર્ અને તેઓએ પાઉલને
હાથ નાખીને પકડ લીધો. 28 તેઓએ ૂમો પાડ , “અરે! ઈસ્રાએલી માણસો,
અમને મદદ કરો! આ એ માણસ છે જે ૂસાના નયમશા ની વરૂદ્ધ, આપણા
લોકોની વરૂદ્ધ અને આ જગ્યાની વરૂદ્ધ શીખવે છે. આ માણસ દરેક જગ્યાએ
બધા જ લોકોને આ વાતો શીખવે છે. અને હવે તેણે કેટલાએક ગ્રીક માણસોને
મં દરની પરસાળમાં દાખલ કયાર્ છે! તેણે આ પ વત્ર ાનને અ ુદ્ધ ક ુર્ છે.”
29 (યહૂ દઓએ આમ ક ું, કારણ કે તેઓએ યરૂશાલેમમાં ત્રો ફમસને પાઉલ
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સાથે જોયો. ત્રો ફમસ એફેસસનો ગ્રીક માણસ હતો. યહૂ દઓએ વચા ુર્ કે
પાઉલે તેને મં દરના પ વત્ર ભાગમાં લા ો છે.)

30 યરૂશાલેમના બધા જ લોકોમાં ખળભળાટ મચી ગયો. તેઓ બધા દોડ્યા
અને પાઉલને પકડ્યો. તેઓએ તેને મં દરના પ વત્ર ળની બહાર કાઢ્યો.
મં દરના દરવાજા તરત જ બંધ કરવામાં આ ા. 31 લોકો પાઉલની હત્યા
કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા. યરૂશાલેમમાં રોમન સૈન્યના ૂબેદારે સાંભ ું કે
સમગ્ર શહેરમાં ુશ્કેલી ઊભી થઈ છે. 32 તરત જ ાં લોકો હતા ત્યાં ૂબેદાર
ગયો. તે કેટલાએક લશ્કર અમલદારો અને સૈ નકોને સાથે લા ો. લોકોએ
ૂબેદાર અને સૈ નકોને જોયા. તેથી તેઓએ પાઉલને મારવા ું બંધ ક .ુ
33 ૂબેદારે પાઉલની પાસે જઈને તેની ધરપકડ કર . ૂબેદારે તેના સૈ નકોને

પાઉલને બે સાંકળો વડે બાંધવા ક ું. પછ ૂબેદારે ૂછ ું, “આ માણસ
કોણ છે? તેણે ું ખરાબ ક ુર્ છે?” 34 કેટલાએક લોકો એક વાત કહેતા
હતા તો બીજા લોકો બીજી વાતો કહેતા હતા. આ બધા ુંચવાડા અને
ગડબડને કારણે ૂબેદાર સત્ય ન કર શ ો ન હ. ૂબેદારે સૈ નકોને પાઉલને
લશ્કરના મકાનમાં લઈ જવા માટે ક ું. 35-36 બધા જ લોકો તેઓને અ ુસરતા
હતા. ારે સૈ નકો પગ થયાં પાસે આ ા, તેઓ પાઉલને રક્ષણ આપવા લઈ
જવાના હતા. તેઓને પાઉલ ું રક્ષણ કરવા માટે ક ું કારણ કે લોકો તેને ઇજા
પહોંચાડવાની તૈયાર માં હતા. લોકોએ ૂમો પાડ , “તેને માર નાખો!”

37 સૈ નકો પાઉલને લશ્કરના મકાનમાં લઈ જવાની તૈયાર માં હતા. પર ુ
પાઉલે ૂબેદારને ૂછ ું, “તમને કઈ કહેવાનો મને અ ધકાર છે?”

ૂબેદારે ક ું, “ઓહ! ું ગ્રીક બોલે છે? 38 તો પછ હુ તને જે માણસ
ધારતો હતો તે ું નથી. હુ વચારતો હતો કે ું મસરનો માણસ છે જણેે ઘણા
સમય પહેલા ન હ, હમણાં જ સરકારની વરૂદ્ધમાં કેટલીક ુશ્કેલીઓ શરુ કર
હતી. તે મસર માણસે 4,000 ૂનીઓને દોર ને બહાર અરણ્યમાં લઈ ગયો.”

39 પાઉલે ક ું, “ના, હુ તાસસર્નો એક યહૂ દ માણસ છુ. તાસર્સ કલી કયાના
પ્રદેશમાં છે. હુ તે અગત્યના શહેરનો નાગ રક છુ. મહેરબાની કર ને મને લોકોને
કહેવા દો.”

40 ૂબેદારે પાઉલને લોકો સમક્ષ બોલવાની રજા આપી. તેથી પાઉલ પગ થયા
પર ઊભો ર ો. તેણે તેના હાથો વડે નશાની કર . તેથી લોકો શાંત થઈ જાય.
લોકો શાંત થઈ ગયા એટલે પાઉલે તેઓને ઉદ્દબોધન ક ુર્. તેણે હ ું ભાષાનો
ઉપયોગ કય .

22
પાઉલ ું લોકોને ઉદ્દબોધન

1 પાઉલે ક ુ,ં “મારા ભાઈઓ અને મારા પતાઓ, મને ધ્યાનથી સાંભળો!
હુ તમાર આગળ મારો બચાવ કરુ છુ.”

2 યહૂ દઓએ સાંભ ું કે પાઉલ હ ું ભાષા બોલે છે, તેથી તેઓ વધારે
શાંત થયા. પાઉલે ક ું,

3 “હુ એક યહૂ દ છુ. મારો જન્મ કલી કયા પ્રદેશના તાસર્સમાં થયો હતો.
હુ આ શહેરમાં ઊછરેલો. હુ ગમાલ્યેલના* શષ્ય હતો. તેણે કાળજી ૂવર્ક

* 22:3: ગમાલ્યેલ ફરોશીઓનો ૂબ મહત્વનો શક્ષક, એક યહૂ દ ધમર્ જથ (જૂઓ પ્ર.ે કૃ 5:34)
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મને આપણા ૂવર્જોના નયમો વષે બ ું જ શીખ ુ.ં તમે બધા અહ આજે
જે કરો છો તેમ હુ દેવની સેવા કરવા વષે ઘણો ગંભીર હતો. 4 જે લોકો
ઈ ુના માગર્ને અ ુસરતા હતા. તેઓને મેં સતા ા હતા. મારા કારણે તેઓમાંના
કેટલાકની હત્યા પણ થઈ હતી. મેં ુરુષો અને ીઓને પકડ્યા અને મેં તેઓને
કારાવાસમાં ના ા હતા.

5 “પ્ર ુખ યાજક વડ લ યહૂ દ આગેવાનોની આખી સ મ ત તમને કહ શકશે
કે આ સા ું છે! એક વખતે આ આગેવાનોએ મને કેટલાક પત્રો આપ્યા. આ
પત્રો દમસ્ક શહેરના યહૂ દ ભાઈઓ માટે હતા. હુ ત્યાં ઈ ુના શષ્યોને પકડવા
અને તેમને શક્ષા કરવા માટે યરૂશાલેમમાં પાછા લાવવા જતો હતો.

પાઉલ તેની ચચાર્ઓ વષે કહે છે
6 “પર ુ દમસ્કના મારા માગર્માં માર સાથે કઈક બન્ ું. તે લગભગ બપોર

હતી ારે હુ દમસ્કની નજીક આવી પહોંચ્યો. અચાનક એક તેજસ્વી પ્રકાશ
આકાશમાંથી માર આજુબાજુ પ્રકાશ્યો. 7 હુ જમીન પર પડ્યો. મને કઈક
કહેતી વાણી મેં સાંભળ . ‘શાઉલ, શાઉલ ું શા માટે માર સતાવણી કરે છે?’

8 “મેં ૂછ ું, ‘પ્ર ુ! ું કોણ છે!’ તે વૅંણીએ ક ું, ‘હુ નાઝરેથનો ઈ ુ છુ.
ું જનેે સતાવે છે તે હુ એક છુ.’ 9 માર સાથે જે માણસો હતા તેઓ માર

સાથે જણેે વાત કર છે તેની વાણી સમજી શ ા ન હતા. પર ુ માણસોએ
પ્રકાશ જોયો.

10 “મેં ક ું, ‘પ્ર ,ુ મારે ું કર ું જોઈએ?’ પ્ર ુએ જવાબ આપ્યો, ‘ઊભો
થા અને દમસ્કમાં જા અને મેં તારે કરવાના કામની યોજના કર છે તે વષે તને
ત્યાં કહેવામાં આવશે.’ 11 હુ જોઈ શ ો ન હ કારણ કે તેજસ્વી પ્રકાશે મને
આંધળો બના ો હતો. તેથી જે માણસો માર સાથે હતા. તેઓ મને દમસ્કમાં
દોર ગયા.

12 “દમસ્કમાં અનાન્યા† નામનો માણસ માર પાસે આ ો. અનાન્યા ધ મ
માણસ હતો. તે ૂસાના નયમશા ું પાલન કરતો હતો. ત્યાં રહેતા બધા જ
યહૂ દઓ તેને માન આપતા. 13 અનાન્યા માર પાસે આ ો અને મને ક ું,
‘ભાઈ શાઉલ, ફર થી જો!’ તરત જ હુ તેને જોવા સામર્થ્યવાન થયો હતો.

14 “અનાન્યાએ મને ક ું, ‘અમારા ૂવર્જોના દેવે ઘણા વખત પહેલા તને
પસંદ કય છે. દેવે તેની યોજના જાણવા માટે તને પસંદ કય છે. તેણે તને
એક ન્યાયી જોવા તથા તેની પાસેથી બોધ સાંભળવા પસંદ કય છે. 15 બધા
લોકો સમક્ષ ું તેનો સાક્ષી થશ.ે તેં જોયેલી અને સાંભળેલી વાતો વષે લોકોને
કહે. 16 હવે વધારે સમય રાહ જોઈશ ન હ. ઊભો થા, અને તેના નામની
પ્રાથર્ના કર ને બા પ્તસ્મા લઈને તારા પાપ ધોઇ નાખ.’

17 “પછ , હુ યરૂશાલેમ પાછો ફય . હુ મં દરની પરસાળમાં પ્રાથર્ના કરતો
હતો. અને મેં એક દશ્ય જો ુ.ં 18 મેં ઈ ુને જોયો અને ઈ ુએ મને ક ું,
‘ઉતાવળ કર, યરૂશાલેમ હમણા જ છોડ જા. અહ મના લોકો મારા વશે ું
સત્ય સ્વીકારશે ન હ.’

19 “મેં ક ુ,ં ‘પણ પ્ર ુ લોકો જાણે છે કે હુ તે હતો જણેે વ ાસીઓને
કારાવાસમાં નાખીને તેઓને માયાર્ હતા. હુ દરેક સભા ાનમાં તારા પર જઓે
વ ાસ કરે છે તેઓને શોધવા અને તે લોકોને પકડવા ગયો છુ. 20 લોકો એ
† 22:12: અનાન્યા પ્રે રતોનાં કૃત્યોમાં આ નામનાં ત્રણ ક્તઓ છે. જૂઓ પ્ર.ે રૃ. 5:1 અને બીજા
બે માટે 23:2.
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પણ જાણે છે કે ારે તારા સાક્ષી સ્તેફનને માર ના ો હતો ત્યારે હુ ત્યાં
હતો. હુ ત્યાં ઊભો રહ ને સંમત થયો હતો કે તેઓએ સ્તેફનને માર નાખવો
જોઈએ. જે લોકો તેને માર નાખતા હતા તેમનાં વ ો પણ હુ સાચવતો હતો.’

21 “પણ ઈ ુએ મને ક ું, ‘હવે ચાલ્યો જા. હુ તને ઘણે દૂર બનયહૂ દ
લોકો પાસે મોકલીશ.’ ”

22 ારે પાઉલે બનયહૂ દ લોકો પાસે જવાની છેલ્લી વાત કર ત્યારે લોકોએ
ધ્યાનથી સાંભળવા ું બંધ ક ુર્. તેઓ બધાએ ૂમો પાડ , “તેને માર નાખો!
તેને ૃથ્વી પરથી દૂર કરો! આવા માણસને જીવતો રહેવા દેવો ના જોઈએ!”
23 તેઓએ ૂમો પાડ અને તેઓના ડગલા ફેંક દ ધા. તેઓએ હવામાં ૂળ
ફેંક . 24 પછ સરદારે સૈ નકોને પાઉલને લશ્કરના મકાનમાં લઈ જવા ક ું. તેણે
પાઉલને મારવા માટે સૈ નકોને ક ું. તે પાઉલ પાસે કહેવડાવવા ઈચ્છતો હતો
કે લોકો શા માટે આમ તેની વરૂદ્ધ ૂમો પાડતા હતા. 25 તેથી સૈ નકો પાઉલને
બાંધીને મારવાની તૈયાર કરતા હતા. પણ પાઉલે લશ્કર ૂબેદારને ક ું, “ ું
તમને જે દો ષત સા બત થયેલ નથી તે રોમન નાગ રકને મારવાનો અધીકાર છે?”

26 ારે ૂબેદાર આ સાંભ ું, તે સરદાર પાસે ગયો. તે સરદારે ક ું, “ ું
ું કરે છે તે ું જાણે છે? આ માણસ રોમન નાગ રક છે!”
27 સરદાર પાઉલ પાસે આ ો અને ૂછ ું, “ ું ું રોમન નાગ રક છે?”
પાઉલે જવાબ આપ્યો, “હા.”
28 સરદારે ક ું, “મેં રોમન નાગ રક થવા માટે ઘણા પૈસા આપ્યા છે.”
પણ પાઉલે ક ું, “હુ તો જન્મથી જ રોમન નાગ રક છુ.”
29 ત્યારે જઓે તેને પ્રશ્રો કરવાની તૈયાર માં હતા. તેઓ તરત પાઉલને ૂક ને

જતા ર ા. તે સરદારને ભય હતો કારણ કે તેણે પાઉલને સખત બાંધ્યો હતો
અને પાઉલ એક રોમન નાગ રક હતો.

યહૂ દ આગેવાનો સમક્ષ પાઉલ ું વક્ત
30 બીજે દવસે યહૂ દઓ પાઉલની વરૂદ્ધ શા માટે બોલતા હતા. તે ું કારણ

જાણવા માટે સરદારે ન ક ુર્. તેથી તેણે ુ યાજકોને અને યહૂ દઓની
ન્યાયસભાને હાજર થવા હુકમ કય . તે સરદારે પાઉલની સાંકળો છોડ . પછ
તે પાઉલને બહાર લા ો અને તેઓની સભા આગળ પાઉલને ઊભો રા ો.

23
1 પાઉલે યહૂ દઓની ન્યાયસભાની સભા તરફ જોઈને ક ુ,ં “ભાઈઓ, હુ

મારુ જીવન દેવ સમક્ષ ુદ્ધ અંત:કરણથી જી ો છુ, હમેશા મને જે સા ું
લાગ્ ું હ ું તે જ મેં ક ુર્ છે.” 2 અનાન્યા પ્ર ુખ યાજક ત્યાં હતો. અનાન્યાએ
પાઉલને સાંભ ો અને જે માણસો પાઉલની નજીક ઊભા હતા તેઓને તેના
મોં પર મારવા ક ું. 3 પાઉલે અનાન્યાને ક ુ,ં “દેવ તને પણ મારશે. ું એક
ગંદ દવાલ જવેો છે જે સફેદ ધોળેલી છે. ું ત્યાં બેસે છે અને મારો ન્યાય
ૂસાના નયમશા નો ઉપયોગ કર ને કરે છે. પણ ું તેઓને મને મારવા ું કહે

છે અને તે ૂસાના નયમની વરૂદ્ધ છે.”
4 પાઉલની નજીક ઊભેલા તે માણસોએ તેને ક ું, “ ું દેવના પ્ર ુખ યાજકને

આ ું કહ શકે ન હ. ું એ ું અપમાન કરે છે.”
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5 પાઉલે ક ું, “ભાઈઓ, એ પ્ર ુખ યાજક છે તે હુ જાણતો નહોતો. તે
ધમર્શા ોમાં લ ું છે, કે ‘તમારે તમારા લોકોના અ ધકાર વષે ખરાબ બોલ ું
જોઈએ ન હ.’✡”

6 સભામાંના કેટલાએક માણસો સદૂ કઓ અને બીજા કેટલાએક ફરોશીઓ
હતા. તેથી પાઉલને વચાર આ ો. તેણે તેઓના તરફ ૂમ પાડ , “મારા
ભાઈઓ, હુ ફરોશી છુ અને મારા પતા પણ ફરોશી હતા. હુ અહ કસોટ
પર છુ કારણ કે મને આશા છે કે લોકો ૃત્ ુમાંથી ઉઠશે!”  ારે પાઉલે આમ
ક ુ,ં ત્યાં ફરોશીઓ અને સદૂ કઓની વચ્ચે એક મોટ તકરાર થઈ. સ ૂહમાં
ભાગલા પડ્યા હતા.

7-8 (સદૂ કઓ માનતા હતા કે ૃત્ ુ પછ લોકો ફર થી જીવતા થઈ શકે ન હ.
સદૂ કઓ શીખવે છે કે દૂત અથવા આત્મા પણ નથી. પર ુ ફરોશીઓ આ બધી
વસ્ ુઓમાં માને છે.) 9 આ બધા યહૂ દઓએ વધારે મોટા સાદે ૂમો પાડવાની
શરૂઆત કર , શા ીઓ અને કેટલાએક જે ફરોશીઓ હતા તેઓ ઊભા થયા
અને દલીલો કર , “અમને આ માણસમાં કઈ ખોટુ જોવા મ ું નથી! દમસ્કના
રસ્તા પર કદાચ દૂતે કે આત્માએ તેને કઈ ક ું હોય!”

10 દલીલોમાંથી તકરાર શરૂ થઈ. સરદારને બીક હતી કે યહૂ દઓ પાઉલના
ટુકડે ટુકડા કરશે. તેથી સરદારે સૈ નકોને નીચે જવા ું ક ું અને આ યહૂ દઓ
પાસેથી પાઉલને દૂર લઈ જઈને લશ્કરના કલ્લામાં લઈ જવા માટે ક ું.

11 બીજી રાત્રે પ્ર ુ ઈ ુ આ ો અને પાઉલની બાજુમાં ઊભો ર ો. તેણે
ક ુ,ં “ હમત રાખ! તેં યરૂશાલેમમાં લોકોને મારા વષે ક ું છે. તારે રોમમાં
પણ ત્યાંના લોકોને મારા વષે કહેવા માટે જવા ું છે!”

પાઉલને માર નાખવા ું કાવતરુ
12 બીજી સવારે કેટલાએક યહૂ દઓએ એક યોજના ઘડ . તેઓની ઈચ્છા

પાઉલને માર નાખવાની હતી. યહૂ દઓએ તેમની જાતે પ્ર તજ્ઞા કર કે ાં
ુધી તેઓ પાઉલને માર ન હ નાખે ત્યાં ુધી તેઓ કઈ પણ ખાશે કે પીશે

ન હ. 13 ત્યાં લગભગ 40 ઉપરાંત યહૂ દઓ હતા જઓેએ આ કાવતરુ ક ુ
હ ું. 14 આ યહૂ દઓ ુ યાજકો અને વડ લ યહૂ દ આગેવાનોની પાસે ગયા
અને વાત કર . યહૂ દઓએ ક ું, “અમે અમાર જાતે ગંભીર પ્ર તજ્ઞા કર છે.
અમે પ્ર તજ્ઞા લીધી છે કે ાં ુધી અમે પાઉલને માર નાખીએ ન હ ત્યાં ુધી
અમે ખા ું કે પી ું ન હ! 15 તેથી અમે તમાર પાસે જે કરાવવા ઈચ્છ એ છ એ
તે આ છે. તમારા તરફથી સરદારને તથા બધા યહૂ દ આગેવાનો તરફથી સંદેશો
મોકલો. સરદારને કહો કે તમાર ઈચ્છા પ્રમાણે પાઉલને તમાર આગળ રજૂ
કરે. સરદારને કહો કે તમાર ઈચ્છા પાઉલને વધારે પ્રશ્રો ૂછવાની છે. ારે
તે અહ રસ્તા પર હશ,ે ત્યારે અમે પાઉલને માર નાખવાની રાહ જોઈ ું.”

16 પણ પાઉલના ભા ણયાએ આ યોજના વષે સાંભ ુ.ં તે લશ્કરના
બંગલામાં ગયો અને પાઉલને તે યોજના વષે ક ું. 17 પછ પાઉલે એક
લશ્કરના અમલદારને બોલા ો અને તેને ક ું, “આ ુવાન માણસને સરદારની
પાસે લઈ જા. તેની પાસે તેને માટે સંદેશો છે.” 18 તેથી તે લશ્કરનો અમલદાર
પાઉલના ભા ણયાને સરદાર પાસે લા ો. તે અમલદારે ક ું, “તે કેદ પાઉલે
✡ 23:5: ઉલ્લેખઃ ન. 22:28
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આ ુવાન માણસને તાર પાસે લાવવા માટે મને ક ું. તેની ઈચ્છા તને કઈક
કહેવાની છે.”

19 તે સરદાર તે ુવાન માણસને એક જગ્યાએ દોર ગયો ાં તેઓ એકલા
હોય. તે સરદારે ૂછ ું, “ ું મને ું કહેવા ઇચ્છે છે?”

20 તે ુવાન માણસે ક ું, “યહૂ દઓએ ન ક ુર્ છ્ કે આવતીકાલે
ન્યાયસભામાં પાઉલને લઈ આવવા માટે તને કહે ું. યહૂ દઓ ઈચ્છે છે કે
ું વચારે કે તેઓની યોજના પાઉલને વધારે પ્રશ્રો ૂછવાની છે. 21 પર ુ

તેઓનામાં વ ાસ કરવો ન હ! ત્યાં લગભગ 40 યહૂ દઓ જે છુપાયેલા છે
અને પાઉલને માર નાખવાની રાહ જોઈ ર છે. તેઓ બધાએ પ્ર તજ્ઞા કર
છે કે, ાં ુધી તેઓ પાઉલને માર ન હ નાખે ત્યાં ુધી ખા ું કે પી ું ન હ!
હવે તેઓ ું હા કહે તેની જ રાહ જુએ છે.”

22 તે સરદારે તે ુવાન માણસને દૂર મોકલ્યો. તે સરદારે તેવે ક ું, “કોઈને
કહ શ ન હ કે તેં મને તેઓની યોજના વષે ક ું છે.”

પાઉલને કૈસ રયા મોકલાય છે
23 પછ સરદારે બે લશ્કર અમલદારોને બોલા ા. તેણે તેઓને ક ું, “મારે

કૈસ રયા જવા માટે કેટલાક માણસોની જરુર છે. 200 સૈ નકોને તૈયાર રાખો.
70 ઘોડસેવાર સૈ નકો પણ તૈયાર રાખો, અને 200 બરછ વાળાઓને પણ આજે
રાત્રે નવ વાગે જવા માટે તૈયાર રાખો. 24 પાઉલની સવાર માટે કેટલાએક
ઘોડા તૈયાર રાખો. હાકેમ ફે લકસ પાસે તેને સહ સલામત લઈ જવામાં આવે.”
25 સરદારે એક પત્ર લ ો. પત્રમાં આ ુજબ લખાણ છે.

26 નેકનામદાર ફે લકસ
હાકેમને કલો દયસ ુ સયાની

સલામ.
27 તે યહૂ દઓએ આ માણસને (પાઉલ) પકડ્યો હતો અને તેઓએ તેને

માર નાખવાની યોજના કર હતી. પર ુ મેં સાંભ ું છે કે તે એક રોમન
નાગ રક છે, તેથી હુ મારા સૈ નકો સાથે ગયો અને તેને છોડા ો. 28 હુ
કારણ જાણવા ઇચ્છુ છુ કે તેઓ શા માટે તેની સામે આક્ષેપો કરે છે. તેથી
હુ તેને ન્યાયસભામાં લઈ ગયો. 29 મેં જે જાણ ું તે આ છે; યહૂ દઓએ
ક ું, પાઉલે એ ું કઈક ક ુર્ છે જે ખોટુ હ ું. પણ આ આક્ષેપો તેના પોતાના
યહૂ દ નયમો વષે છે. તેમાનો એક પણ લાયક નથી. અને આ વસ્ ુઓમાંની
કેટલીક તો જલે અને ૃત્ ુદડને યોગ્ય છે. 30 મારુ ધ્યાન દોરવામાં આ ું
હ ું કે કેટલાએક યહૂ દઓએ પાઉલને માર નાખવાની યોજના ઘડ ર ા
હતા. તેથી હુ તેને તમાર પાસે મોક ું છુ. મેં તે ફ રયાદ ઓને પણ તેમને
તેની સામે જે વરોધ હોય તે કહેવા ક ું છે.

31 તે સૈ નકોને જે કહેવામાં આ ું હ ું તે તેઓએ ક ુ. તે સૈ નકો પાઉલને
લઈ ગયા અને તે જ રાત્રે અં તપા ત્રસના શહેરમાં તેઓ તેને લઈ ગયા.
32 બીજે દવસે ઘોડસેવારો પાઉલ સાથે કૈસ રયા પહોંચ્યા. પણ બીજા સૈ નકો
અને બરછ વાળા માણસો યરૂશાલેમમાં લશ્કરના મકાનની પાછળ પાછા ગયા.
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33 ઘોડસેવાર સૈ નકો કૈસ રયામાં પ્રવેશ્યા અને હાકેમને પત્ર આપ્યો. પછ થી
તેઓએ તેને પાઉલને સોંપ્યો.

34 તે હાકેમે પત્ર વાંચ્યો. પછ તેણે પાઉલને ૂછ ું, “ ું કયા દેશનો છે?”
હાકેમે જાણ્ ું કે પાઉલ કલી કયાનો હતો. 35 ત્યારે તેણે ક ુ,ં “ફ રયાદ ઓ
આ ા પછ હુ તારા ુકદ્દમાની તપાસ કર શ.” પછ તેણે તેને હેરોદના દરબારમાં
પહેરા હેઠળ રાજમહેલમાં રાખવાનો હુકમ કય .

24
યહૂ દઓનો પાઉલ પર આક્ષેપ

1 પાંચ દવસ બાદ અનાન્યા કૈસ રયા શહેરમાં ગયો. અનાન્યા એ એક પ્ર ુખ
યાજક હતો, અનાન્યા કેટલાક વડ લ યહૂ દ આગેવાનો અને તે ુર્ ુસ વક લને પણ
લા ો. તેઓ હાકેમની આગળ પાઉલની વરૂદ્ધ આક્ષેપો ૂકવા માટે કૈસ રયા
ગયા. 2 પાઉલને સભામાં લઈ જવામાં આ ો. તે ુર્ ુસે તેના પર તહોમત
ૂકવા ું શરૂ ક ુર્.
તે ુર્લસે ક ું, “નેકનામદાર ફે લક્સ! અમારા લોકો તારા કારણે ુખશાં ત

ભોગવે છે. તાર દ ધર્દ થી આપણા દેશની ઘણી ખોટ વસ્ ુઓને સાચી
બનાવાઇ હતી. 3 તે અમે સવર્ પ્રકારે અને સવર્ ળે ૂરે ૂર કૃતજ્ઞાથી
સ્વીકાર એ છ એ. 4 પણ હુ તારો વધારે સમય લેવા ઇચ્છતો નથી. તેથી હુ
ફક્ત થોડા શ ો જ કહ શ. કૃપા કર ને ધીરજ રાખ અને અમને સાંભળવા
ૂરતી કૃપા કર. 5 આ માણસ (પાઉલ) પીડાકારક છે. તે દુ નયામાં દરેક

જગ્યાએ યહૂ દઓમાં મતભેદ ફેલાવે છે. તે નાઝરેથના સ ૂહનો આગેવાન છે.
6 તેણે મં દરને અ ુદ્ધ કરવાનો પણ પ્રયત્ન કય . પણ અમે તેને રો ો છે.
(અમે અમારા શા પ્રમાણે એનો ન્યાય કરવા ચાહતા હતા. 7 પણ ુ સયાસ
સરદાર આવીને બહુ જબરદસ્તી કર ને અમારા હાથમાંથી એને છોડાવી ગયો,
8 અને એના પર ફ રયાદ કરનારાઓને આપની પાસે આવવાની આજ્ઞા કર ) *
જો તેની સામેના આ બધા જ આક્ષેપો સાચા હોય તો, ું નણર્ય કર શકે છે.
તાર જાતે તેને કેટલાક પ્રશ્રો ૂછ.” 9 બીજા યહૂ દઓ સંમત થવા. તેઓએ
ક ુ,ં “આ વસ્ ુઓ ખરેખર સાચી છે!”

પાઉલે કરેલો બચાવ
10 હાકેમે પાઉલને બોલવા માટે ઇશારો કય . તેથી પાઉલે જવાબ આપ્યો.

“નામદાર હાકેમ ફે લકસ, હુ જાણું છુ કે આ દેશનો ું લાંબા સમય ુધી
ન્યાયાધીશ ર ો છે. તેથી હુ ુશીથી મારો બચાવ માર જાતે તાર સમક્ષ રજૂ
કરુ છુ. 11 હુ ફક્ત બાર દવસ પહેલા જ યરૂશાલેમમાં ભજન કરવા ગયો. ું
તાર જાતે જ શોધી શકે છે કે આ સા ું છે. 12 આ યહૂ દઓ જે મારા પર
તહોમત ૂકે છે તેઓએ મને મં દરમાં કોઇની સાથે દલીલ કરતા જોયો નથી.
મેં સભા ાનોમાં કે બીજી કોઇ શહેરની જગ્યાએ લોકોને ભેગા કર ને ઉશ્કેયાર્
નથી. 13 આ યહૂ દઓ માર સામે કોઇ આક્ષેપો સા બત કર શકે તેમ નથી.
તેઓ હવે માર વરૂદ્ધ બોલે છે.

* 24:8: (અમે અમારા � આજ્ઞા કર ) કેટલીક ગ્રીક આ ૃ તઓમાં આ ભાગ જોડવામાં આ ો છે.
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14 “પણ હુ તને આ કહ શ. હુ અમારા ૂવર્જોના દેવની ભ ક્ત, ઈ ુના
માગર્ના શષ્યો તર કે કરુ છુ. યહૂ દઓ કહે છે કે ઈ ુનો સાચો માગર્ નથી.
પણ મને ૂસાના નયમશા માં શીખવેલ પ્રત્યેક વાતોમાં વ ાસ છે. અને
પ્રબોધકોનાં ુસ્તકોમાં જે લખાણ છે તે બધી વસ્ ુઓમાં પણ મને વ ાસ છે.
15 યહૂ દઓને દેવમાં આશા છે તે જ આશા મને છે. અને યહૂ દઓમાં અહ
બધાજ ન્યાયી, અન્યાયી ુનરુત્થાન પામશ.ે 16 તેથી હુ હમેશા મને જમેાં
વ ાસ છે તે કરવા પ્રયત્ન કરુ છુ. તે દેવ અને માણસો સમક્ષ સા ું છે એમ
માનીને તેમ કરવા પ્રયત્ન કરુ છુ.

17-18 “હુ ઘણાં વષ થી યરૂશાલેમથી દૂર હતો. તેથી હુ મારા લોકો જે ગર બ
છે અને બ લદાનો અપર્ણ કરે છે. તેમને લેવા પાછો આ ો છુ. ારે કેટલાએક
યહૂ દઓએ મને મં દરમાં જોયો ત્યારે હુ આ કરતો હતો. મેં ુ દ્ધકરણનો ઉત્સવ
ૂણર્ કય . ત્યાં માર આજુબાજુ કોઇ ટો ું ન હ ું. અને મેં કોઇ જાતની

ગરબડ ઊભી કર ન હતી. 19 પણ આ સયાના કેટલાએક યહૂ દઓ ત્યાં હતા.
તેઓએ અહ તાર સમક્ષ ઊભા રહે ું જોઈએ. જો મેં ખરેખર કોઇ ખોટુ
ક ુર્ હોય તો આ સયાના પેલા યહૂ દઓ જે છે તેણે મારા પર તહોમત ૂક ું
જોઈએ. તેઓ ત્યાં હતા! 20 ારે હુ યરૂશાલેમમાં યહૂ દઓની ન્યાયસભામાં
ઊભો હતો ત્યારે તેઓએ મારામાં ક ું ખોટુ જો ું હોય તો આ યહૂ દઓને અહ
ૂછો. 21 ારે હુ તેની આગળ ઊભો ત્યારે મેં એક વાત જરુર કર . મેં

ક ુ,ં ‘ ુ આજે મારો ન્યાય કરે છે કારણ કે મને વ ાસ છે કે લોકો ૃત્ ુમાંથી
ુનરુત્થાન પામશે!’ ”
22 ફે લકસ ઈ ુના માગર્ વષે લગભગ ઘણું બ ું સમ ો. તેણે ન્યાય ું કામ

બંધ રખાવી અને ક ું, “ ારે સરદાર ુ સયાસ અહ આવશે ત્યારે હુ આ
બાબતનો નણર્ય કર શ.” 23 ફે લકસે લશ્કરના અમલદારને પાઉલને રક્ષણમાં
રાખવા ક ું. પણ તેણે અમલદારને થોડ ક સ્વતંત્રતા આપવા ક ું. અને
પાઉલના મત્રોને પાઉલની જરુ રયાતની વસ્ ુઓ લાવી આપવાની છૂટ આપવા
ક ુ.ં

પાઉલ ું ફે લકસ અને તેની પત્નીને ઉદ્દબોધન
24 થોડાક દવસો પછ ફે લકસ તેની પત્ની દ્ર સલા સાથે આ ો. તેણી

એક યહૂ દ હતી. ફે લકસે પાઉલને તેની પાસે લાવવા માટે ક ું. ફે લકસે ઈ ુ
ખ્રસ્તમાં વ ાસ વષેની પાઉલની વાતો ધ્યાનથી સાંભળ . 25 ારે પાઉલ
ન્યાયી જીવન, સંયમ, અને ભ વષ્યમાં જે ન્યાય થશે જવેી વસ્ ુઓ વષે બોલ્યો,
ત્યારે ફે લકસને ડર લાગ્યો. ફે લક્સે ક ું, “હવે ું જા, ારે માર પાસે વધારે
સમય હશે ત્યારે હુ તને બોલાવીશ.” 26 પણ ફે લકસ પાસે પાઉલની સાથે વાત
કરવા બીજુ એક કારણ હ ું. ફે લકસે આશા રાખી કે પાઉલ તેને લાંચ (પૈસા)
આપશ.ે તેથી ફે લક્સે પાઉલને વારવાર બોલા ો અને તેની સાથે વાત કર .

27 પણ બે વરસ પછ પો ક ુસ ફેસ્ ુસ હાકેમ બન્યો. તેથી ફે લકસ લાંબો
સમય હાકેમ ન ર ો. પર ુ ફે લક્સે પાઉલને બંદ ખાનામાં ના ો કારણ કે
ફે લકસ યહૂ દઓને ુશ કરવા કઈક કરવા ઇચ્છતો હતો.
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25
પાઉલની કૈસરને મળવાની ઈચ્છા

1 ફેસ્ ુસ હાકેમ બન્યો, અને ત્રણ દવસ પછ તે કૈસ રયાથી યરૂશાલેમ ગયો.
2 ુ યાજક અને મહત્વના યહૂ દ આગેવાનોએ ફેસ્ ુસની આગળ પાઉલની
વરૂદ્ધ આક્ષેપો ૂ ા. 3 તેઓએ ફેસ્ ુસને તેઓના માટે કઈક કરવા ક ું. તે
યહૂ દઓ ઇચ્છતા હતા કે ફેસ્ ુસ પાઉલને પાછો યરૂશાલેમ મોકલે. તેઓ પાસે
પાઉલને રસ્તામાં જ માર નાખવાની યોજના હતી. 4 પર ુ ફેસ્ ુસે જવાબ
આપ્યો, “ના! પાઉલને કૈસ રયામાં રાખવામાં આવશ.ે હુ જલદ થી માર જાતે
કૈસ રયા જઈશ. 5 તમારા કેટલાએક આગેવાનોએ માર સાથે જ ું જોઈએ. જો
તેણે ખરેખર કઈક ખોટુ ક ુ હોય તો તેઓ ત્યાં કૈસ રયામાં તે માણસ વરૂદ્ધ
તહોમત ૂક શકે છે.”

6 ફેસ્ ુસ યરૂશાલેમમાં આઠ કે દસ દવસો ર ો. પછ તે કૈસ રયા પાછો
ગયો. બીજે દવસે ફેસ્ ુસે સૈ નકોને તેની આગળ પાઉલને લાવવા માટે ક ું.
ફેસ્ ુસ ન્યાયાસન પર બેઠો હતો. 7 પાઉલ ઓરડામાં આ ો હતો. જે યહૂ દઓ
યરૂશાલેમથી આ ાં હતા તેઓ તેની આજુબાજુ ઊભા, ઘણા ગંભીર આક્ષેપો
તેની વરૂદ્ધ ૂ ા. પણ તેઓ આમાં ું ક ું પણ સા બત કર શ ા ન હ.
8 પાઉલે પોતાના બચાવ માટે જે ક ું તે આ છે. “મેં યહૂ દઓના નયમ વરૂદ્ધ,
મં દર વરૂદ્ધ કે કૈસર વરૂદ્ધ ક ું ખોટુ ક ુર્ નથી.”

9 પર ુ ફેસ્તસની ઈચ્છા યહૂ દઓને ુશ કરવાની હતી. તેથી તેણે પાઉલને
ૂછ ું, “તાર ઈચ્છા યરૂશાલેમ જવાની છે? ું ઇચ્છે છેકે હુ ત્યાં આ તહોમતો
વષે તારો ન્યાય કરુ?”
10 પાઉલે ક ું, “હમણાં હુ કૈસરના ન્યાયાસન આગળ ઊભો છુ. ાં મારો

ન્યાય થવો જોઈએ તે જ જગ્યા આ છે. મેં યહૂ દઓ ું ક ું ખોટુ ક ુર્ નથી.
તમે જાણો છો આ સા ું છે. 11 જો કાયદો કહેતો હોય કે મારે મર જ ું
જોઈએ, તો હુ મરવા માટે સંમત છુ. હુ ૃત્ ુમાંથી બચવા માટે કહેતો નથી.
પણ જો આ તહોમતો સાચા ના હોય તો પછ મને કોઈ ક્ત આ યહૂ દઓને
હવાલે કર શકે ન હ, ના! હુ મારો કેસ કૈસર સાંભળે એમ ઈચ્છુ છુ!”

12 ફેસ્ ુસે આ બાબત વષે તેના સલાહકારો સાથે વાત કર . પછ તેણે ક ું,
“તેથી ુ કૈસર પાસે જા અને તેને મળ!”

હેરોદ અગ્રીપ આગળ પાઉલ
13 થોડા દવસો પછ અગ્રીપા રાજા અને બર નકા ફેસ્ ુસની ુલાકાતે કૈસ રયા

આ ા. 14 તેઓ ત્યાં ઘણા દવસો ર ા. ફેસ્ ુસે રાજાને પાઉલ સંબંધી ક ું,
“ત્યાં એક માણસ છે જનેે ફે લકસે કારાવાસમાં ૂય છે. 15 ારે હુ યરૂશાલેમ
ગયો ત્યારે ુ યાજકોએ તથા યહૂ દઓના વડ લોએ ત્યાં તેની વરૂદ્ધ તહોમતો
ૂ ા. આ યહૂ દઓ મને તેના ૃત્ ુનો હૂકમ કરવા ઇચ્છતા હતા. 16 પર ુ મેં

જવાબ આપ્યો. ‘ ારે કોઈ માણસ પર કઈક ખોટુ કરવાના તહોમતો ૂકવામાં
આવે તો રોમનો બીજા લોકોને તે માણસનો ન્યાય કરવા માટે આપતા ન હતા.
પ્રથમ તે માણસને જે માણસોએ તેની સામે ફ રયાદ કર હોય તેનો સામનો
કરવાની તક આપવી જોઈએ. અને તેને તેઓએ તેની વરૂદ્ધ કરેલી ફ રયાદોનો
બચાવ તેની જાતે કરવાની પરવાનગી પણ આપવી જોઈએ.’
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17 “તેથી આ યહૂ દઓ અહ કૈસ રયા ન્યાય માટે આ ા. અને મેં સમય
ુમા ો ન હ. બીજે દવસે હુ ન્યાયાસનની બેઠક પર બેઠો અને હુકમ કય કે

તે માણસને અંદર લાવવામાં આવે. 18 યહૂ દઓ ઊભા થયા અને તેની સામે
તહોમત ૂ ુ.ં પણ યહૂ દઓએ કોઇ ખરાબ ુનાઓ વષે ફ રયાદ કર ન હ.
હુ ધારતો હતો કે તેઓ કરશે. 19 તેઓએ જે વાતો કહ , તે તેઓના પોતાના
ધમર્ અને ઈ ુ નામના માણસ વષે હતી. ઈ ુ ૃત્ ુ પામ્યો છે છતાં પાઉલે
દાવો કય કે તે હજુય જીવે છે. 20 હુ આ બાબત વષે વ ું જાણતો ન હતો.
તેથી મેં પ્રશ્રો ૂછયા ન હ. પણ મેં પાઉલને ૂછ ું, ‘તાર ઈચ્છા યરૂશાલેમમાં
જઈને આ બાબતમાં ન્યાય કરવાની છે?’ 21 પણ પાઉલે કૈસ રયામાં જ રાખવા
માટે ક ું. તે પાદશાહ પાસેથી નણર્ય ઇચ્છે છે. તેથી મેં હુકમ કય કે ાં
ુધી હુ તેને રોમમાં કૈસર પાસે ન મોકલી શકુ ત્યાં ુધી તેને કેદમાં રાખવો.”
22 અગ્રીપાએ ફેસ્ ુસને ક ું, “આ માણસને સાંભળવો મને પણ ગમશે.”
ફેસ્ ુસે ક ું, “આવતીકાલે ું એને સાંભળ શક શ!”
23 બીજે દવસે અગ્રીપા અને બર નકા દેખાયા. તેઓ ઘણા મહત્વના લોકો

હોય તે ર તે વ ો પ રધાન કર ને દબદબાથી વર્ત્યા. અગ્રીપા અને બર નકા
લશ્કરના અ ધકાર ઓ અને કૈસ રયાના મહત્વના લોકો ન્યાયાલય ખંડમાં ગયા.
ફેસ્ ુસે પાઉલને અંદર લાવવા સૈ નકોને હુકમ કય .

24 ફેસ્ ુસે ક ું, “રાજા અગ્રીપા અને તમે બધા લોકો અહ અમાર સાથે
ભેગા થયા છો, તમે આ માણસને જુઓ છો. યરૂશાલેમના તથા અહ ના આ
બધા યહૂ દ લોકોએ મને તેના વષે ફ રયાદ કર છે. ારે તેઓએ તેના વષે
ફ રયાદ કર ત્યારે તેઓએ પોકાર કય કે, તેને માર નાખવો જોઈએ. 25 મેં

ારે તેનો ન્યાય કય . મને કઈ ખોટુ જણા ું નહ , મને તેને મોતનો હુકમ
કરવા કોઈ કારણ જણા ું ન હ. પણ તેણે તેની જાણ તેની જાતે કરવા ક ું
કે તેનો ન્યાય કૈસર વડે થવો જોઈએ. તેથી મેં તેને રોમ મોકલવાનો નણર્ય
કય . 26 પણ માર પાસે તેની વરૂદ્ધ કૈસરને લખવા માટે કોઇ ચો સ બાબત
ન હતી તેથી હુ તમારા બધાની આગળ ખાસ કર ને રાજા અગ્રીપા પાસે લા ો
છુ. કારણ કે તેણે કઈ ખોટુ ક ુર્ નથી. હુ આશા રા ું છુ કે ું તેને પ્રશ્ર કર
અને મને કૈસરને કઈક લખવા દે. 27 હુ વચારુ છુ કે બંદ વાનને કૈસર પાસે
તેની વરૂદ્ધ કોઇ જાતના આરોપો દશાર્ ા વના મોકલવો તે ૂખર્તા છે. મને એ
અયોગ્ય લાગે છે.”

26
અગ્રીપા સમક્ષ પાઉલ

1 અગ્રીપાએ પાઉલને ક ું, “ ું હવે તારા બચાવમાં કહ શકે છે.” પછ
પાઉલે તેનો હાથ ઊચો કય અને બોલવા ું શરુ ક ુર્. 2 તેણે ક ું, “હે રાજા
અગ્રીપા, મારા વરૂદ્ધ યહૂ દઓએ જે બધા આરોપો ૂ ા છે તે બધાનો હુ
જવાબ આપીશ. હુ મા ું છુ કે હુ ભાગ્યશાળ છુ કે આજે હુ તમાર સમક્ષ
અહ ઊભો રહ ને આ કર શ. 3 મને તાર સાથે વાત કરવાનો ઘણો આનંદ
છે કારણ કે તમે બધા યહૂ દઓના રવાજો તથા બાબતો જનેા વષે યહૂ દઓ
દલીલો કરે છે તે વષે તમે મા હતગાર છો. કૃપા કર ને ધીરજ ૂવર્ક મને ધ્યાનથી
સાંભળો.
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4 “બધાજ યહૂ દઓ મારા આખા જીવન વષે જાણે છે. શરુઆતથી મારા
પોતાના દેશમાં અને પાછળથી યરૂશાલેમમાં હુ જે ર તે જીવતો હતો તે તેઓ
જાણે છે. 5 આ યહૂ દઓ મને લાંબા સમયથી જાણે છે. જો તેઓ ઇચ્છે તો,
તેઓ તેમને કહ શકશે કે, હુ એક સારો ફરોશી હતો. અને ફરોશીઓ અમારા
ધમર્ના નયમો ું પાલન, યહૂ દ લોકોના બીજા સ ૂહો કરતાં વધારે કાળજી ૂવર્ક
કરે છે. 6 હમણાં હુ ન્યાય માટે ઊભો છુ. કારણ કે દેવે જે વચન અમારા
ૂવર્જોને આપ્ ું હ ું તેમા મને આશા છે. 7 આ તે વચન છે કે આપણા લોકોની

બાર જા તઓ તે પ્રાપ્ત કરવાની આશા રાખે છે. આ આશૅંથી યહૂ દઓ રાત
દવસ દેવની સેવા કરે છે. મારા રાજા, યહૂ દઓએ મારા ઉપર તહોમત ૂ ાં
છે કારણ કે હુ પણ એ જ વચનની આશા રા ું છુ. 8 શા માટે તમે લોકો
વચારો છો કે ૃત્ ુ પામેલા લોકોને દેવ ઉઠાડે છે તે અસંભ વત છે?
9 “ ારે હુ એક ફરોશી હતો, ત્યારે મેં વચા ુર્ હ ું કે નાઝરેથના ઈ ુના નામ

વરૂદ્ધ મારે ઘણું કર ું જોઈએ. 10 અને યરૂશાલેમમાં મેં વ ાસીઓની વરૂદ્ધ
ઘણું ક ુર્. પ્ર ુખ યાજકોએ મને આમાંના ઘણા લોકોને કારાવાસમાં ૂરવાનો
અ ધકાર આપ્યો હતો. ારે ઈ ુના શષ્યોને માર નાખવામાં આવતા હતા.
હુ સંમત થતો કે તે એક સાર બાબત હતી. 11 પ્રત્યેક સભા ાનમાં મેં તેઓને
શક્ષા કર . મેં તેઓની પાસે ઈ ુની વરૂદ્ધમાં ખરાબ કહેવડાવવા પ્રયત્ન કય .
હુ આ લોકોની વરૂદ્ધ એટલો બધો ુસ્સે થયો હતો કે મેં બીજા શહેરોમાં જઈને
તેઓને શોધીને તેઓને ઇજા પહોંચાડ .

ઈ ુના દશર્ન વષે પાઉલ ું કથન
12 “એક વખતે ુ યાજકોએ મને દમસ્ક જવા માટેની સ ા અને પરવાનગી

આપી. 13 હુ દમસ્કના માગર્ પર હતો. હે રાજા! બપોરનો સમય હતો. મેં
આકાશમાંથી પ્રકાશ જોયો. તે પ્રકાશ ૂયર્થી પણ વધારે તેજસ્વી હતો. તે
તેજ માર ચારે બાજુ અને જે માણસો માર સાથે ુસાફર કરતાં હતા તેઓના
પર પ્રકાશ્ ુ.ં 14 અમે બધા જમીન પર પડ ગયા. પછ મેં એક વાણી યહૂ દ
ભાષામાં સાંભળ . તે વાણીએ ક ું, ‘શાઉલ, શાઉલ ું મને કેમ સતાવે છે?
માર સાથે લડવામાં ું તાર જાતને જ ુકસાન કર ર ો છે.’

15 “મેં ક ું, ‘પ્ર ુ! ું કોણ છે?’
“પ્ર ુએ ક ું, ‘હુ ઈ ુ છુ. ું જનેે સતાવે છે તે હુ છુ. 16 ઊભો થા! મારો

સેવક થવા માટે મેં તને પસંદ કય છે. ું મારો સાક્ષી થશે-તેં આજે મારા વષે
જો ું છે. અને પછ હુ તને જે બતાવીશ તે ું લોકોને કહ શ. તેના કારણે હુ
આજે તાર પાસે આ ો છુ. 17 હુ તારા પોતાના લોકોથી તને ઇજા થવા દઇશ
ન હ. અને હુ તારુ બનયહૂ દઓથી પણ રક્ષણ કર શ. હુ આ લોકો પાસે
તને મોક ું છુ. 18 ું તે લોકોને સત્ય બતાવ. લોકો અંધકારમાંથી અજવાળામાં
પાછા ફરશે. પછ તેઓ શેતાનની સ ામાંથી પાછા ફર દેવ તરફ પાછા ફરશે.
પછ તેઓના પાપ માફ કરવામાં આવશ.ે જે લોકો મારામાં વ ાસ રાખીને
પ વત્ર થયા છે તેઓ તેમાં ભાગીદાર થશ.ે’ ”

પાઉલ તેના કાયર્ વષે કહે છે
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19 પાઉલે બોલવા ું ચા ુ રા ુ:ં “રાજા અગ્રીપા, ારે મેં આ આકાશી
દશર્ન જો ુ,ં પછ મેં તેની આજ્ઞા માની. 20 મેં લોકોને કહેવા ું શરુ ક ુર્. તેઓએ
પસ્તાવો કરવો જોઈએ અને દેવ પાસે પાછા ફર ું જોઈએ. મેં તે લોકોને ક ું કે
તેઓએ ખરેખર પસ્તાવો કય છે તે દશાર્વવા તેવાં કામો કરવાં જોઈએ. મેં સવર્
પ્રથમ આ વસ્ ુઓ દમસ્કના લોકોને કહ . પછ હુ યરૂશાલેમના તથા યહૂ દઓના
દરેક ભાગમાં ગયો અને આ વાતો ત્યાં લોકોને કહ અને બનયહૂ દ લોકો પાસે
પણ હુ ગયો.

21 “આ કારણથી જ યહૂ દઓએ મને પકડ ને અને મં દરમાં માર નાખવાનો
પ્રયત્ન કય હતો. 22 પણ દેવે મને મદદ કર અને હજુ આજે પણ તે કરે છે.
હુ અહ ઊભો છુ કારણ કે મને દેવની મદદ મળ છે અને મેં જે કઈ જો ું છે
તે બ ું લોકોને હુ કહુ છુ. પણ હુ ક ું પણ ન ું કહેતો નથી. ૂસાએ અને
પ્રબાધકોએ ક ું છે કે તે થશે એ જ વાત હુ કહુ છુ. 23 તેઓએ ક ું છે કે
ખ્રસ્ત ૃત્ ુ પામશે અને તે પ્રથમ જ ૃત્ ુમાંથી ુનરુત્થાન પામશ.ે ૂસાએ અને
પ્રબાધકોએ ક ું છે કે ખ્રસ્ત યહૂ દ લોકો અને બનયહૂ દ લોકો માટે પ્રકાશ
લાવશે.”

પાઉલનો અગ્રીપાને સમજાવવાનો પ્રયત્ન
24 ારે પાઉલ તેની જાતે બચાવમાં આ વાતો કહેતો હતો ત્યારે ફેસ્ ુસે

પોકાર કય , “પાઉલ, ું ઘેલો છે! વ ુ પડતી વધાએ તને ઘેલો બના ો છે!”
25 પાઉલે ક ું, “નેકનામદાર ફેસ્ ુસ, હુ ઘેલો નથી. હુ જે વાતો કહુ છુ તે

સા ું છે. મારાં વચનો એ એક ૂખર્ માણસનાં વચનો નથી. હુ ગંભીર છુ.
26 રાજા અગ્રીપા આ વસ્ ુઓ વષે જાણે છે કે હુ તેની સાથે ુક્ત ર તે વાત
કર શકુ છુ. હુ જાણું છુ કે તેણે આ બધી વાતો વષે સાંભ ું છે. શા
માટે? કારણ કે આ વાતો ાં બધા લોકો જોઈ શકે ત્યાં બને છે. 27 રાજા
અગ્રીપા, પ્રબોધકોએ જ લ ું છે તે વાતોમાં તને વ ાસ છે? હુ જાણું છુ કે
ું વ ાસ કરે છે!”
28 રાજા અગ્રીપાએ પાઉલને ક ુ,ં “ ું એમ વચારે છે કે મને આટલી

સહેલાઇથી ખ્રસ્તી થવા માટે સમજાવી શક શ?”
29 પાઉલે ક ું, “એ બહુ મહત્વ ું નથી કે તે સહે ું છે કે ક ઠન છે, હુ દેવને

પ્રાથર્ના કરુ છુ કે માત્ર ું જ ન હ પર ુ પ્રત્યેક કત્ જે આજે મને ધ્યાનથી
સાંભળે છે તેઓ બચાવાશ-ેમારે જે બેડ ઓ છે તે સવાય મારા જવેા થશ!ે”

30 રાજા અગ્રીપા, હાકેમ ફેસ્ ુસ, બર નકા, અને તેઓની સાથે બેઠેલા બધા
લોકો ઊભા થઈ ગયા. 31 અને ખંડ છોડ ગયા. તેઓ એક બીજા સાથે
વાતો કરતા હતા. તેઓએ ક ું, “આ માણસને દેહાંતદડ કે કારાવાસમાં નાખવો
જોઈએ ન હ, ખરેખર તેણે કઈ ખોટુ ક ુ નથી!” 32 અને અગ્રીપાએ ફેસ્ ુસને
ક ુ,ં “જો તેણે કૈસર પાસે દાદ માંગી ના હોત તો આપણે આ માણસને જવા
માટે ુક્ત કર શ ા હોત.”

27
પાઉલની રોમની યાત્રા

1 તે નણર્ય કરવામાં આ ો કે આપણે ઇટાલી તરફ વહાણ હકાર ું. જુ લયસ
નામનો લશ્કર ૂબેદાર પાઉલ અને બીજા કેટલાએક બંદ વાનોની ચોક કરતો
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હતો. જુ લયસ પાદશાહના સૈન્યમાં સેવા કરતો હતો. 2 અમે વહાણમાં બેઠા
અને વદાય થયા. વહાણ અદ્ર ુ યાના શહેરમાંથી આ ું હ ું. અ રસ્તાખર્સ
અમાર સાથે હતો. તે મકદો નયાના થેસ્સલો નકા શહેરનો માણસ હતો.

3 બીજે દવસે અમે સદોન શહેરમાં આ ા. જુ લયસ પાઉલ તરફ ઘણો
સારો હતો. તેણે પાઉલને તેના મત્રોની ુલાકાત લેવા જવાની છૂટ આપી. આ
મત્રો પાઉલની જરૂ રયાતોના કાળજી રાખતા. 4 અમે સદોન છો ું અને સૈપ્રસ
ટા ુ નજીક વહાણ હકાર ગયા કારણ કે પવન અમાર વરૂદ્ધ કાતો હતો.
5 અમે કલી કયા અને પમ્ લયા પાસેનો સ ુદ્ધ ઓળંગ્યો. પછ અમે ૂ કયાના
ૂરા શહેરમાં આ ા. 6 ૂરામાં લશ્કરના અમલદારને આલેકસાં દ્ધયાના શહેર ું

વહાણ મ ુ.ં આ વહાણ ઈટાલી જ ું હ ું. તેથી તેણે અમને તેમાં બેસાડ્યા.
7 અમે ઘણા દવસો ુધી ધીમે ધીમે હકા ુર્. અમારા માટે ક નદસ પહોંચ ું

ઘણું ક ઠન હ ું. કારણ કે પવન અમાર વરૂદ્ધ કાતો હતો અમે તે રસ્તે જરાય
આગળ જઈ શ ા ન હ. તેથી અમે સાલ્મોનીની નજીક ક્ર તની ટા ુની દ ક્ષણ
બાજુએ હકાર ગયા. 8 અમે કનારે કનારે હકાર ગયા. પણ હકાર ું ઘણું
કઠણ હ ું. પછ અમે (સલામત બંદર) (સેફ હાબેસર્) નામે ઓળખાતી જગ્યાએ
આ ા. ત્યાં નજીકમાં લસૈયા શહેર છે.

9 પણ અમે ઘણો સમય બગાડ્યો છે. હવે હકાર ું એ ઘણું ભયાનક હ ું,
કારણ કે યહૂ દઓના ઉપવાસનો દવસ પછ લગભગ તેમ થ ું હ ું. તેથી
પાઉલે તેમને ચેતવણી આપી. 10 “ભાઈઓ, હુ જોઈ શકુ છુ કે આ સફરમાં
ઘણી આફતો આવશ.ે વહાણ અને વહાણની અંદરની વસ્ ુઓનો વનાશ થશ.ે
આપણા જીવો પણ જોખમમાં હશ!ે” 11 પર ુ કપ્તાન અને વહાણના મા લકે
પાઉલે જે કઈ ક ું તે માન્ ું ન હ અને લશ્કરના ૂબેદારે જે કપ્તાને અને
વહાણના મા લકે ક ું તે માન્ ુ.ં 12 અને તે બંદર શયાળામાં વહાણોને રહેવા
માટે સાર જગ્યા ન હતી. તેથી ઘણા માણસોએ નણર્ય કય કે વહાણે ત્યાંથી
વદાય થ ું જોઈએ. તે માણસોને આશા હતી કે આપણે ફ્નકસ જઈ શક એ.
વહાણ ત્યાં શયાળામાં રહ શકે. (ફે નકસ ક્ર ત ટા ુ પર આવે ું શહેર હ ું.
અને તેને એક બંદર છે જે ું ુખ અ કોણ તથા ઇશાન ૂણા તરફ છે.)

તોફાન
13 પછ દ ક્ષણ તરફથી સારો પવન કાવાની શરૂઆત થઈ. વહાણ પરના

માણસોએ વચા ુર્: “આપણે જોઈએ છે તે આ પવન છે. હવે તે આપણી પાસે
છે!” તેથી તેઓએ લંગર ખેંચ્ ું અને ક્ર ત કનારાની નજીક હકાર ગયા. 14 પણ
થોડા સમય પછ ઉ ર ૂવ ય (નોથર્ ઈ ટ- ુરાકુલોન) નામનો તોફાની પવન ટા ુ
ઓળંગીને ધસી આ ો. 15 વહાણ પવનમાં સપડા ુ.ં અને દૂર ઘસડાઈ ગ .ુ
વહાણ પવનની વરૂદ્ધમાં હકાર શકા ું ન હ ું. તેથી અમે પ્રયત્ન કરવાનો બંધ
કય અને પવનની સાથે ઘસડાવા દ ું.

16 અમે કૌદા નામના એક નાના ટા ુ તરફ હકાર ગયા. પછ અમે બચાવ
હોડ લાવવામાં સામર્થ્યવાન થયા. પણ તે કર ું ઘણું અધરુ હ ું. 17 માણસોના
બચાવ હોડ ને અંદર લા ા બાદ તેઓએ વહાણને સાથે રાખવા વહાણની
આજુબાજુ દોરડાં બાંધ્યા. તે માણસોને બીક હતી કે વહાણ ૂ તસના રેતીના
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કનારા સાથે અથડાશે. તેથી તેઓએ સઢસામાન નીચે ઉતયાર્ અને પવનથી
વહાણને તણાવા દ ું.

18 બીજે દવસે અમારા તરફ એટલા જોરથી પવન કાતો હતો કે માણસોએ
વહાણમાંથી કેટલીક વસ્ ુઓ બહાર ફેંક દ ધી. 19 એક દવસ પછ તેઓએ
વહાણનાં સાધનો પોતાના હાથે જ બહાર ફેંક દ ધા. 20 ઘણા દવસો ુધી
અમે ૂયર્ કે તારાઓ જોઈ શ ા ન હ. તોફાન ઘણું ખરાબ હ ું. અમે જીવતા
રહેવાની બધી આશા ુમાવી હતી. અમે વચા ુર્ અમે મર જઈ ું.

21 તે માણસોએ ઘણા દવસો ુધી કઈ ખા ું ન હ. પછ એક દવસ પાઉલ
તેઓની આગળ ઊભો ર ો અને બોલ્યો, “માણસો, મેં તમને ક્ર ત ન હ છોડવા ું
ક ું હ ું. તમે મને ધ્યાનથી સાંભ ો હોત તો પછ તમને આ બ ું ુકસાન
અને ખોટ થાત ન હ. 22 પણ હવે હુ તમને ુશી થવા કહુ છુ. તમારામાંનો
કોઈ ૃત્ ુ પામશે ન હ. પણ વહાણનો નાશ થશ.ે 23 ગઇ રાત્રે દેવ તરફથી એક
દેવદૂત માર પાસે આ ો. હુ જનેી ભ ક્ત કરુ છુ તે દેવ આ છે. હુ તેનો છુ.
24 દેવના દૂતે ક ું, ‘પાઉલ, ગભરાઈશ ન હ! તારે કૈસરની સામે ઊભા રહેવા ું
જ છે. અને દેવે આ વચન આપ્ ું છે. તે તાર સાથે વહાણમાં હકારતા હશે
તે બધા લોકોની જંીદગી તારે ખાતર બચાવશે અને તારે ખાતર તે પેલા લોકો ું
જીવન પણ બચાવશે જે તાર સાથે વહાણ હકારે છે.’ 25 તેથી માનવબં ુઓ
પ્રસ થાઓ! મને દેવમાં વ ાસ છે. તેના દૂતે ક ું તે ુજબ જ બ ું બનશે.
26 પણ આપણે એક બેટ પર અથડા ું પડશ.ે”

27 ચૌદમી રાત આવી ત્યારે અમે આં દ્રયા સ ુદ્રમાં આમ તેમ તરતા હતા.
ખલાસીઓને લાગ્ ું આપણે જમીનના નજીક છ એ. 28 તેઓએ દોરડાને છેડે
વજન લટકાવીને પાણીની અંદર ફેં ા. તેઓએ જો ું દ રયાની ઊડાઈ 120 ટ
હતી. તેઓ થોડા આગળ ગયા અને ફર થી દોરડા ના ા તો ત્યાં 90 ટ ઊડાઈ
હતી. 29 ખલાસીઓને ભય હતો કે આપણે ખડકો સાથે અથડાઇ ું. તેથી
તેઓએ ચાર લંગર વહાણના પાછલા ભાગમાંથી પાણીમાં ના ા. પછ તેઓ
દવસનો પ્રકાશ આવે તે માટે પ્રાથર્ના કરવા લાગ્યા. 30 કેટલાએક ખલાસીઓની
ઈચ્છા વહાણ છોડ ને જવાની હતી. તેઓએ (જીવનરક્ષા) મછવો પાણીમાં
ઉતાય . ખલાસીઓ બીજા માણસો વચારે એમ ઈચ્છતા હતા. કે તેઓ
વહાણની સામેથી વધારે લંગર નાખતા હતા. 31 પણ પાઉલે લશ્કરના ૂબેદાર
અને બીજા સૈ નકોને ક ું, “જો આ લોકો વહાણમાં ન હ રહે તો પછ તેઓને
બચાવાશે ન હ!” 32 તેથી સૈ નકોએ દોરડાં કાપી ના ા અને જીવનરક્ષા મછવાને
પાણીમાં છોડ દ ું.

33 ારે અમે દવસ ઉગવાની રાહ જોતા હતા ત્યારે પાઉલે બધા લોકોને
કઈક ખાવા માટે સમજાવવાની શરૂઆત કર . તેણે ક ું, “ગયા બે અઠવા ડયાથી
તમે ૂ ા રહ ને રાહ જોઈ છે. તમે 14 દવસ ુધી ખા ું નથી. 34 હુ તમને
હવે વનંતી કરુ છુ કે, તમે કઈક ખાઓ. પછ તેણે આ ક ું. તમારે જીવતા
રહેવા માટે આ તમારા માટે જરુર છે. તમારામાંના કોઈના માથાનો એક વાળ
પણ ખરવાનો નથી,” 35 પાઉલે કેટલીક રોટલી લીધી તેઓના બધાની સમક્ષ
દેવની સ્ ુ ત કર . તેણે એક ટુકડો તોડ્યો અને ખાવાની શરૂઆત કર . 36 બધા
લોકોને વધારે સારુ લાગ્ ુ.ં તેઓ બધાએ પણ ખાવા ું શરૂ ક ુર્. 37 (ત્યાં
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વહાણમાં 276 લોકો હતા.) 38 અમે અમાર ઈચ્છા ુજબ અમે બ ું ખા ુ.ં
પછ અમે વહાણને હલકુ કરવા સ ુદ્રમાં અનાજ નાખવા ું શરૂ ક ુર્.

વહાણનો વનાશ
39 ારે દવસનો પ્રકાશ આ ો ત્યારે ખલાસીઓએ જમીન જોઈ. પણ

તેઓએ તે જમીન ાંની હતી તે ખબર ન હતી. તેઓએ (રેતીના) કાંઠાવાળ
ખાડ જોઈ. ખલાસીઓની ઈચ્છા, જો તેઓ કર શકે તો વહાણને કનારા ુધી
હકારવાની હતી. 40 તેથી તેઓએ ુકાનને પકડ રાખવા દોરડાં અને લંગરો
સ ુદ્રમાં ના ા. પછ તેઓએ તે સાથે દોરડાં પણ ઢ લા કર દ ધા.ં સામેનો
સઢ પવન તરફ ચઢાવી દ ધો અને કનારા તરફ હકા ુર્. 41 પણ વહાણ ત્યાં
રેતીના કનારા સાથે અથડા ુ.ં વહાણનો આગળનો ભાગ ત્યાં ચોટ ગયો. તે
વહાણ હાલી શ ું ન હ. પછ મોટા મોજાંઓએ વહાણના પાછળના ભાગના
ટૂકડા કરવા ું શરુ ક ુર્.

42 સૈ નકોએ કેદ ઓને માર નાખવાનો નણર્ય કય , જથેી કોઈ પણ કેદ
તર ને દૂર ભાગી શકે ન હ. 43 પર ુ લશ્કર ૂબેદાર પાઉલને જીવતો રાખવા
ઈચ્છતો હતો. તેથી તેણે સૈ નકોને કેદ ઓને માર નાખવાની પરવાનગી આપી
ન હ. જુ લયસે જે લોકો તરવા માટે પાણીમાં કૂદકો માર જમીન ુધી તર જઈ
શકે તેમ હોય તેને પ્રથમ તેમ કરવા ક ું. 44 બીજા લોકોએ વહાણના પા ટયાં
કે ટુકડાઓનો ઉપયોગ કય અને આ ર તે બધા લોકો જમીન પર ઉતયાર્. તે
લોકોમાંથી કોઇ ું ૃત્ ુ થ ું ન હ.

28
પાઉલ માલ્ટાના ટા ુ પર

1 ારે અમે જમીન પર સલામત હતા અમે જાણ્ ું કે ટા ુ માલ્ટા કહેવાતો
હતો. 2 તે વખતે વરસાદ વરસતો હતો અને ૂબ ઠડ હતી. પણ જે લોકો
ત્યાં રહેતા હતા તે અમારા પ્રત્યે ઘણા સારા હતા. તેઓએ અમારા માટે અ
સળગા ો અને અમારા બધા ું સ્વાગત ક ુર્. 3 પાઉલે આગ માટે થોડ ક ૂક
લાકડ ઓ ભેગી કર . પાઉલ તે અ માં લાકડા નાખતો હતો ત્યારે ગરમીને
કારણે એક ઝેર સાપ બહાર આ ો અને પાઉલના હાથે કરડ્યો. 4 ટા ુ પર
લોકોએ પાઉલના હાથ પર સાપને લટકતો જોયો. તેઓએ ક ુ,ં “આ માણસ
એક ૂની હોવો જોઈએ. તે સ ુદ્ધમાં ૃત્ ુ પામ્યો ન હ, પણ ન્યાય તેને જીવતો
રહેવા દેવા ઈચ્છતો નથી.”

5 પણ પાઉલે તે સાપને અ જ્ઞમાં ઝટક ના ો. પાઉલને કોઇ ઇજા થઈ
ન હ. 6 લોકો ધારતા હતા કે પાઉલને સોજો ચડશે અથવા તો એકાએક પડ ને
મર જશે. લોકોએ રાહ જોઈ અને લાંબા સમય ુધી ધ્યાનથી જો ુ.ં પણ તે ું
કઈ જ ખોટુ થ ું ન હ. તેથી લોકોએ તેમના પાઉલ વષેના અ ભપ્રાય બદલ્યા.
તેઓએ ક ું, “તે એક દેવ છે!”

7 ત્યાં તે જ પ્રદેશમાં કેટલાએક ખેતરો હતા. તે ટા ુ પરનો એક મહત્વનો
માણસ આ ખેતરોનો મા લક હતો. તે ું નામ પ બ્લ ુસ હ ું. તેણે તેના ઘરમાં
અમારુ સ્વાગત ક ુર્. પ બ્લ ુસ મારા માટે ઘણો સારો હતો. અમે તેના ઘરમાં
ઘણા દવસ ર ા. 8 પ બ્લ ુસનો પતા ઘણો બમાર હતા. તે તાવને લીધે
પથાર વશ હતો. તેને મરડો થયો હતો. પર ુ પાઉલ તેની પાસે ગયો અને તેના
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માટે પ્રાથર્ના કર . પાઉલે તેના હાથો તે માણસના માથા પર ૂ ા અને તેને
સાજો કય . 9 આ બનાવ પછ ટા ુ પરના લોકો જઓે બમાર હતા તેઓ
પાઉલ પાસે આ ા. પાઉલે તેઓને પણ સાજા કયાર્.

10-11 ટા ુ ઉપરના લોકોએ અમને ઘણા માન સાથે ઘણી ભેટો આપી. ત્યાં
અમે ત્રણ માસ ર ા. ારે અમે વદાય થવા તૈયાર થયા, લોકોએ અમને
અમાર જરુર વસ્ ુઓ આપી.

પાઉલ ું રોમમાં ગમન
અમે આલેકસાં દ્રયા શહેરમાંથી એક વહાણમાં બેઠા. તે વહાણ શયાળાના

સમય દરમ્યાન માલ્ટા ટા ુ પર ર ુ. વહાણની સામે દયોસ્કુર ની નશાની હતી.
12 અમે ુરાકુસમાં આ ા ત્યાં ુરાકુસમાં ત્રણ દવસ ર ા અને પછ વદાય
થયા. 13 અમે રે ગ ુમ શહેરમાં આવી પહોંચ્યા. બીજે દવસે દ ક્ષણમાંથી પવન
કાવાની શરુઆત થઈ. તેથી અમે વદાય થવા સામર્થ્યવાન થયા. એક દવસ
પછ અમે ુત્યોલી શહેરમાં આ ા. 14 અમને ત્યાં કેટલાએક વ ાસીઓ
મ ા. તેઓએ પોતાની સાથે એક અઠવા ડ ું રહેવા માટે ક ું. આખરે અમે
રોમ આ ા. 15 રોમના વ ાસીઓએ જાણ્ ું કે અમે અહ હતા. તેઓ અમને
આ પયસના બજારમાં અને ત્રણ ધમર્શાળાઓમાં મળવા માટે સામા આ ા.

ારે પાઉલે આ વ ાસીઓને જોયા, તેને વધારે સારુ લાગ્ ુ.ં પાઉલે દેવનો
આભાર માન્યો.

રોમમાં પાઉલ
16 પછ અમે રોમ ગયા. રોમમાં પાઉલને એકલા રહેવાની છૂટ મળ . પણ

એક સૈ નક તેની ચોક માટે પાઉલની સાથે ર ો.
17 ત્રણ દવસ પછ પાઉલને કેટલાએક મહત્વના યહૂ દઓના ુ માણસોને

ભેગા બોલા ા. ારે તેઓ ભેગા થયા. પાઉલે ક ુ,ં “મારા યહૂ દ ભાઈઓ,
મેં આપણા લોકોની વરૂદ્ધ ક ું જ ક ુર્ નથી. મેં આપણા ૂવર્જોના રવાજો
વરૂદ્ધ પણ કઈ ક ુર્ નથી. પર ુ મને યરૂશાલેમમાં પકડ ને રોમનોને હવાલે
કરવામાં આ ો છે. 18 તે રોમનોએ મને ઘણા પ્રશ્રો ૂછયા. પર ુ તેઓએ
કયા કારણે મને મરણદડ માટે યોગ્ય ગણવા તે માટે તેઓ કોઇ કારણ શોધી
શ ા નથી. તેથી તેઓ મને ુક્ત કર દેવા ઇચ્છતા હતા. 19 પણ ત્યાંના
યહૂ દઓને તે જોઈ ું ન હ ું. તેથી મેં મારા ન્યાય માટે વાંધો ઊઠા ો અને
કૈસર આગળ રોમમાં આવવા માટે કહે ું પ ું. પર ુ હુ એમ કહેતો નથી કે
મારા લોકોએ કાંઇક ખોટુ ક ુર્ છે. 20 તે કારણે હુ તમને મળવા અને તમાર
સાથે વાત કરવા ઇચ્છતો હતો. હુ આ સાંકળોથી બંધાયેલો છુ કારણ કે મને
ઇ ાએલની આશામાં વ ાસ છે.”

21 યહૂ દઓએ જવાબ આપ્યો, “અમને યહૂ દઓમાંથી તારા વષે કોઇ પત્ર
મ ો નથી. જે યહૂ દ ભાઈઓ ત્યાંથી ુસાફર કર ને આ ા છે તેમાંના કોઇ
તારા વષેના સમાચાર લા ા નથી કે અમને તારા વષે કઈ ખરાબ ક ું નથી.
22 અમને તારા વચારો સાંભળવાની ઈચ્છા છે. અમે જાણીએ છ એ કે બધી
જ જગ્યાએ લોકો આ સ ૂહની વરૂદ્ધ બોલે છે.”

23 પાઉલે અને યહૂ દઓએ સભા માટે એક દવસ પસંદ કય . તે દવસે એ
યહૂ દઓના ઘણા લોકો પાઉલની પાસે તેના ઉતારામાં આ ા. પાઉલ આખો
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દવસ તેમની સમક્ષ બોલ્યો. પાઉલે તેમને દેવના રા ની સમજણ આપી.
પાઉલે ઈ ુ વષેની વાતોમાં વ ાસ કરવા તેઓને સમજાવવા માટે પ્રયત્ન કય .
તેણે ૂસાના નયમશા અને પ્રબોધકોના ધમર્શા નો ઉપયોગ આ કરવા માટે
કય . 24 કેટલાએક યહૂ દઓએ પાઉલે કહેલી વાતોમાં વ ાસ કય , પણ
બીજાઓએ તેમાં વ ાસ ન કય . 25 તેઓ દલીલ કરતા હતા. યહૂ દઓ જવા
તૈયાર હતા, પણ પાઉલે તેમને એક વધારાની બાબત કહ , “પ વત્ર આત્માએ
યશાયા પ્રબોધક દ્ધારા તમારા ૂવર્જોને સત્ય ક ું છે. તેણે ક ુ,ં

26 ‘આ લોકો પાસે જાઓ અને તેઓને કહો:
તમે ધ્યાનથી સાંભળશો,

પણ તમે સમજી શકશો ન હ!
તમે જોશો અને તમે જોયા કરશો,

પણ તમે જે જુઓ છો તે સમજી શકશો ન હ!
27 હા, આ લોકોના મન નબળા થઈ ગયા છે.

આ લોકોને કાન છે, પણ તેઓ ધ્યાનથી સાંભળતા નથી.
અને આ લોકો સત્ય જોવાની ના પાડે છે.

આમ બન્ ું છે તેથી તેઓ તેઓની પોતાની આંખો વડે
પણ જોઈ શક્તા નથી,
તેઓના કાનોથી સાંભળે છે,
અને તેઓના મનથી સમજે છે.

આમ બન્ ું છે તેથી તેઓ માર પાસે તેઓના સાજા થવા માટે પણ આવશે
ન હ.’ યશાયા 6:9-10

28 “હે યહૂ દઓ, હુ તમને જણાવવા ઈચ્છુ છુ કે દેવે બનયહૂ દ લોકો માટે
તે ું તારણ મોકલ્ ું છે. તેઓ ધ્યાનથી સાંભળશે!” 29 “પાઉલે આ વાતો કહ
ત્યાર પછ , યહૂ દઓ ચાલ્યા ગયા. તેઓ માંહોમાંહે ઘણો વાદ વવાદ કરતા
હતા.” *

30 પાઉલ પોતાના ભાડાના ઘરમાં ૂરાં બે વરસ ર ો. જઓે તેને મળવા ત્યાં
આવતા હતા. તે બધા લોકોનો તેણે આદરસત્કાર કય . 31 પાઉલે દેવના રા
વષેનો બોધ આપ્યો. તેણે પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત વષે શીખ ુ.ં તે ઘણો બહાદૂર
હતો, અને કોઇએ તેને બોલતાં અટકાવવા પ્રયત્ન કય ન હ.

* 28:29: કેટલીક ૂરાણી પ્રે રતાનાં કૃત્યોની નકલોમાં કલમ 29 ઉમેરેવામાં આવી છે.
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રોમનોને પત્ર
1 બધા લોકોને દેવની ુવાતાર્ સંભળાવવા હુ પસંદગી પામેલ છુ.
દેવે મને એક પ્રે રત થવા બોલા ો છે. એવા ખ્રસ્ત ઈ ુના દાસ પાઉલ

તરફથી કુશળતા હો.
2 તેના લોકોને આ ુવાતાર્ આપવા ું વચન દેવે તેના પ્રબોધકો મારફતે આપ્ ું

હ ું. પ વત્ર શા માં આ વચન લખે ું છે. 3-4 આ ુવાતાર્ આપણા પ્ર ુ ઈ ુ
ખ્રસ્ત વષે છે કે જે દેવનો દ કરો છે, જો કે એક ક્ત તર કે તેનો જન્મ
દાઉદના કુટુબમાં થયો હતો. પ વત્ર આત્માના પ્રતાપે ૂએલામાંથી પાછા ઉઠવાના
પરાક્રમથી તેને દેવનો દ કરો જાહેર કરવામાં આ ો હતો.

5 દેવે ખ્રસ્ત દ્વારા, તેના પ્રે રત બનવા ું આ ખાસ મહત્વ ું કામ મને સોંપ્ ું
છે. બધા દેશોના લોકો દેવમાં વ ાસ રાખીને તેની આજ્ઞા પાળે એ ું માગર્દશર્ન
આપવા ું કામ દેવે મને આપ્ ું છે. ખ્રસ્ત માટે આ કાયર્ હુ કર ર ો છુ. 6 હે
રોમવાસીઓ, તમે પણ ઈ ુ ખ્રસ્તના થવા માટે તેડાયેલાં છો.

7 તમે તે લોકો છો જઓેને દેવ ચાહે છે અને પોતાના પ વત્ર લોકો થવા માટે
તમને બોલા ા છે. એવા તમ સવર્ લોકોને હુ આ પત્ર લ ું છુ.
આપણા પતા દેવથી અને પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તથી તમને કૃપા અને શાં ત થાઓ.

આભારસ્ ુ તની પ્રાથર્ના
8 ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા હુ દેવનો તમારા સવર્ને માટે આભાર મા ું છુ. તમે

રોમવાસીઓ પણ દેવમાં અસીમ વ ાસ ધરાવો છો એ ું કહેતા ઘણા લોકોને
મેં સાંભ ા છે. તેથી દેવનો આભાર મા ું છુ. 9-10 ારે ારે હુ પ્રાથર્ના
કરુ છુ ત્યારે ત્યારે તમને યાદ કરુ છુ. દેવ જાણે છે કે આ વાત સાચી છે.
દેવના દ કરા વષેની ુવાતાર્ લોકોમાં ફેલાવીને મારા આત્મા સાથે દેવની સેવા
કરુ છુ. તમો સવર્ રોમવાસીઓ વચ્ચે પ્ર ુ મને આવવા દે એવી માર પ્રાથર્ના
છે. દેવની ઈચ્છા હશે તો એમ થશે. 11 તમ સૌને મળવા ું મને ઘણું મન થાય
છે. હુ તમને કોઈ આ ત્મક દાન આપીને વધારે સામર્થ્યવાન બનાવવા ઈચ્છુ છુ.
12 હુ એમ કહેવા મા ું છુ કે આપણને જમેાં વ ાસ છે તેના વડે આપણે
એકબીજાને મદદ કર શક એ છ એ. તમારો વ ાસ મને મદદ કરશે, અને
મારો વ ાસ તમને.

13 ભાઈઓ અને બહેનો, તમારા આધ્યા ત્મક વકાસમાં મદદરૂપ થવા માટે
તમાર પાસે આવવા અનેકવાર મેં તૈયાર ઓ કર હતી. પર ુ મને આવવા દ ધો
નથી, એની નોંધ લેવા વનંતી. જમે બીજા બન-યહૂ દ લોકોને મેં જે ર તે મદદ
કર છે. તે ર તે તમને પણ મદદ કરવાની માર ઈચ્છા છે.

14 ગ્રીક લોકો તથા બન-ગ્રીક લોકો, શાણા તેમ જ ૂખર્ લોકો કે જે સૌની
સેવા મારે કરવી જોઈએ. 15 તેથી જ રોમના લોકોને દેવની આ ુવાતાર્
પહોંચાડવા હુ અત્યંત આ ુર છુ.

16 આ ુવાતાર્ માટે હુ ગવર્ અ ુભ ું છુ. આ ુવાતાર્ એવા સામર્થ્યની છે,
જનેો ઉપયોગ દેવ એવા લોકોને બચાવવા માટે કરે છે જઓે વ ાસ રાખે છે.
સૌ પ્રથમ યહૂ દઓને પછ બન-યહૂ દઓને. 17 દેવ લોકોને પોતાની સાથે કેવી
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ર તે ન્યાયી બનાવે છે તે દશાર્વવાનો આ ુવાતાર્નો હે ુ છે. આની શરૂઆત
વ ાસથી થાય છે અને તેનો અંત પણ વ ાસથી જ થાય છે. શા માં ક ું
છે તેમ, “દેવમાં વ ાસ રાખીને જે ક્ત ન્યાયી થશે તે અનંતકાળ ુધી
જીવશે.”✡

સઘળા પાપી છે
18 સત્ય જાણ્યાં છતાં પણ લોકો અ ન જીવન જીવે છે. તેથી આવા લોકો

કે જે સત્ય ધમર્નો ત્યાગ કર ને અ ન અને ખોટા કમ કરતા હોય તેમના પર
સ્વગર્માંથી દેવનો કોપ ઉતરે છે. 19 દેવ પોતાનો કોપ ક્ત કરે છે, કારણ કે
તેના વષે જે કઈ જાણી શકાય તે બ ુંજ તેઓ જાણે છે. કેમ કે દેવે જ તે
તેમની આગળ પ્રગટ ક ુર્ છે.

20 દેવની બાબતમાં કેટલીક વસ્ ુઓ એવી છે જે જોઈ ન શકાય તેવી છે.
જમે કે દેવ ું સનાતન પરાક્રમ અને એવા અન્ય બધા જ ુણો કે જે તેને દેવ
બનાવે છે. પર ુ આ જગતનો પ્રારભ થયો ત્યારથી એ બધી બાબતો ઘણી
સરળતાથી લોકો સમજી શકે એમ છે. દેવે જે વસ્ ુઓ ું સજન ક ુ છે, એ ું
દશર્ન કર ને દેવ વષેની આ બાબતો લોકો સરળતાથી સમજી શકે છે. તેથી
લોકો જે ખરાબ કાય કર ર ાં છે તેના પાપામાંથી છટકવા કોઈ પણ બહા ું
ચાલશે ન હ.

21 આમ, દેવ વષે સઘ ું જાણ્યા પછ પણ તેઓએ દેવને મ હમા આપ્યો
ન હ અને તેનો આભાર માન્યો ન હ. લોકોના વચારો ું અધ:પતન થ ું. તેમના
ૂખર્ મનમાં પાપરુપી અંધકાર છવાઈ ગયો. 22 લોકોએ જ્ઞાની હોવાનો દાવો

કય . પર ુ તેઓ તેમની જાતે ૂખર્ બન્યા. 23 અ વનાશી દેવના મ હમાને બદલે,
ૃથ્વી પરના માનવો જવેી ૂ તઓ બનાવીને લોકો તેની ભ ક્ત કરવા લાગ્યા.

પ ,ુ પક્ષી અને નાગો જવેી વસ્ ુઓ દ્વારા લોકો દેવના મ હમાનો વેપાર કરવા
લાગ્યા.

24 માત્ર અ ન કાય કરવાની ઈચ્છાને કારણે લોકો ું જીવન આમ પાપમય
બની ગ ુ.ં તેથી દેવે તેઓને ત્યાગ કય અને તેઓને મન ફાવે તેમ પાપના
માગ ચાલવા દ ધા. લોકોએ નૈ તક અપ વત્રતાના કાય માં રોકાઈને પાપ કયાર્
અને તેઓના શર ર ું અપમાન ક ુર્. 25 દેવ વષેના સત્યનો અનાદર કર ને એ
લોકોએ અસત્યનો વેપાર ચલા ો. જણેે દરેક વસ્ ુઓ ું સજન ક ુર્ તે દેવની
સેવા-ભ ક્ત કરવાને બદલે એ લોકો દેવ સર્જીત ભૌ તક વસ્ ુઓની ભ ક્ત તથા
ઉપાસના કરવા લાગ્યા ખરેખર તો લોકોએ ઉત્પ કતાર્ની સવર્કાળ સ્ ુ ત કરવી.
આમીન.

26 લોકોએ એવાં પાપી કાય કયાર્ તેથી, દેવે તેમને તરછોડ દ ધા અને તેઓની
ઈચ્છા ુજબ તેઓને શરમજનક મનો વકારમાં રા ા. ુરુષો સાથે સ્વાભા વક
ર તે લ સબંધ માણવા ું ીઓએ બંધ ક ુર્. તેને બદલે અન્ય ીઓ
સાથે ીઓ અસ્વાભા વક વહાર કરવા લાગી. 27 એ જ પ્રમાણે, ીઓ
સાથે સ્વાભા વક લ સંબંધ ભોગવવાને બદલે ુરુષો પણ એકબીજા સાથેની
સજાતીય ઈચ્છાથી બળવા લાગ્યા. આમ ુરુષો એકબીજા સાથે શરમજનક
વહાર કરવા લાગ્યા. તેથી આવા અયોગ્ય વહારને કારણે તેઓને પોતાની
ૂલ ું યોગ્ય ફળ પોતાને શર રે ભોગવ ું પ ું.

✡ 1:17: ઉલ્લેખઃ હબા. 2:4
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28 દેવ વશે સા ું જ્ઞાન મેળવ ું એ જ મહત્વની બાબત છે એમ લોકો સમજી
શ ા ન હ. તેથી દેવે આવા લોકોનો ત્યાગ કય અને તેઓને ન ામા અને
અ વચાર માગ જવા દ ઘા. જે ન કર ું જોઈએ એ ું લોકો કરતા આ ા
છે. 29 સ્વાથર્, ધ ાર, અ ન એમ દરેક પ્રકારનાં પાપ વડે એ લોકો ું જીવન
ભર ૂર જણાય છે. એકબીજા માટે ખરાબમાં ખરાબ વચારો ધરાવતા આ
લોકોમાં ઈષ્યાર્, ૂન, ઝઘડા, જૂઠ્ઠાણું (છેતરપીંડ ) વગેરે અનેક અ ન પાપોએ
પ્રવેશ કય છે. 30 તેઓ એકબીજા વષે નદા કય કરે છે. તેઓ આ ર તે
દેવને પણ ધ ારે છે. તેઓ ઉદ્ધત અને મથ્યા ભમાની છે અને પોતાના વષે
બડાશો માયાર્ કરે છે. અ ન કરવાના નવા નવા માગ તેઓ શોધી કાઢે છે.
તેઓ પોતાના મા-બાપની આજ્ઞા પણ પાળતા નથી. 31 તેઓ ૂખર્ છે, તેમનાં
વચન પાળતા નથી, અને તેઓ બીજા લોકો પ્રત્યે દયા, મમતા, ભલાઈ દશાર્વતા
નથી. 32 તેઓ સાર ર તે જાણે છે કે જે આ ું કરે છે તે દેવના નયમ ુજબ
ૃત્ ુને લાયક છે. તેમ છતાં પોતાની જાતે તેઓ આવા કાય કરવા ું ચા ુ જ

રાખે છે. એટ ું જ ન હ પણ તેઓ જમેને આ ર તે વતર્તા જુએ છે તેઓને
પણ ઉ ેજન આપે છે.

2
તમે યહૂ દઓ પણ પાપી છો

1 જો તમે એમ માનતા હો કે તમે બીજા લોકોનો ન્યાય કર શકો છો, તે
એ તમાર ૂલ છે. તમે પોતે પણ પાપથી અપરાધી થયેલા છો. તમે બીજા
લોકોનો ન્યાય કરવાનો પ્રયત્ન કરો છો. પર ુ તેઓની માફક તમે પણ ખરાબ
કમ કરવામાં રચ્યાપચ્યા રહો છો. બીજા લોકોને અપરાધી સદ્ધ કરવાની પ્ર ૃ ત
કર ને ખરેખર તો તમે પોતે અપરાધી ઠરો છો. 2 જે લોકો ખરાબ કમ કરે
છે, તેમનો ન્યાય કરનાર તો દેવ છે અને આપણે જાણીએ છ એ તેમ દેવનો
ન્યાય સાચો હોય છે. 3 જે લોકો ખોટાં કમ કરે છે તેમનો ન્યાય તમે કરો છો
પર ુ એવાં અ ન કાય તમે પોતે પણ કરો જ છો. તેથી આ વાત બરાબર
ખાતર ૂવર્ક સમજી લેશો કે દેવ તમારો પણ ન્યાય કરશે. તમે એમાંથી છટક
શકવાના નથી. 4 દેવ તો હમેશા તમારા પર ભલાઈ કરતો ર ો છે અને તમારા
જીવનમાં પ રવતર્ન આવે એની ધીરજ ૂવર્ક રાહ જોઈ ર ો છે. પર ુ દેવની
આ ભલાઈની તમને તો કઈ પડ જ નથી. પસ્તાવો થાય એ માટે દેવની કૃપા
હમેશા તમારા પર વરસતી હોય છે. એ તમે કદાચ સમજતા જ નથી.

5 પર ુ તમે લોકો કઠણ અને હઠાગ્રહ છો. જીવનમાં પ રવતર્ન પામવાની
વાતને તમે ઘસીને ના પાડ દો છો. આ ર ત,ે દેવ તમને જે શક્ષા ફરમાવશે
એમાં તમે વ ુ ઉમેરો કરતા જાઓ છો. ન્યાયના દવસે દેવ ારે પોતાનો
કોપ પ્રગટ કરશે ત્યારે તમને યોગ્ય શક્ષા (દડ) મળશે; અને તે દવસે દેવના
સાચા ન્યાયનો લોકોને અ ુભવ થશ.ે 6 દરેક ક્તને તેનાં કાય અ ુસાર દેવ
તેને યોગ્ય ર તે શક્ષા કરશે. 7 કેટલાક લોકો તો જાણે કે દેવના મ હમા માટે
જ જીવતા હોય છે. તેઓ પોતાની સાર પ્ર ત ા ું જતન કરતાં અ વનાશી
જીવન જીવી જાય છે. હમેશા તેઓ સતત સારાં કામો કરવા સારુ પોતા ું
જીવન જીવતા હોય છે. દેવ એવા લોકોને અનંતજીવન આપશે. 8 પર ુ બીજા
કેટલાએક લોકો સ્વાથ હોય છે અને સત્યનો માગર્ સ્વીકારવાનો ઈન્કાર કર
દે છે. અ ન ને અ ુસરનારા લોકોને દેવનો કોપ અને શક્ષા વહોરવી પડશ.ે
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9 સૌ પ્રથમ યહૂ દઓને અને પછ બન-યહૂ દઓને એમ જે કોઈ ક્ત ખરાબ
કામો કરશે તેને દેવ દ:ુખો અને યાતનાઓ આપશ.ે 10 પર ુ સારાં કામો કરનાર
દરેક ક્તને દેવ મ હમા, માન અને શાં ત આપશે-ભલે પછ તે યહૂ દ હોય
કે બન-યહૂ દ. 11 કોઈ પણ જાતના ભેદભાવ વગર એક સમાન ધોરણે દેવ
સવર્નો ન્યાય કરે છે.

12 જે લોકો પાસે ૂસા ું નયમશા * છે અને એવા લોકો કે જઓેએ
નયમશા સાંભ ું નથી. તેઓ બધા જ ારે પાપ કરે છે ત્યારે એક સમાન
કક્ષાએ આવી જાય છે. જે લોકો પાસે નયમશા નથી અને જે પાપીઓ છે
તેઓ નાશ પામશ.ે અને જે લોકો પાસે નયમશા છે અને તેઓ પાપી છે
તેઓનો ન્યાય નયમથી થશ.ે 13 આ નયમશા માત્ર સાંભળ લેવાથી દેવની
નજરે ન્યાયી થવાશે ન હ. એ નયમશા પ્રમાણે જે લોકો આજ્ઞા પાળે છે તે
દેવની સાથે નયમ ુજબ ન્યાયી ઠરશ.ે

14 બનયહૂ દ લોકો પાસે નયમશા હો ુ નથી, નયમશા જાણ્યા વગર
પણ પોતાની સ્વતંત્ર ુ દ્ધ વડે નયમ ુજબ તેઓ વત છે. જો કે તેઓને
નયમ મ ો નથી છતાં તેઓ તેમની જાત માટે નયમરૂપ છે. 15 તેઓ તેમના
હૃદયમાં તે બતાવે છે. નયમની અપેક્ષા ુજબ સા ું ું છે અને ખોટુ ું છે તે
તેઓના કામ દેખાડ આપે છે. ારે તેઓ ખોટુ કરે છે ત્યારે તેમના વચારો
તેમને કહે છે કે તેઓએ ખોટુ ક ુર્ છે, અને તેઓ ુનેગારની લાગણી અ ુભવે
છે. કેટલીક વાર તક ુ દ્ધથી એમને લાગે કે એમણે જે કઈ ક ુર્ છે તે યોગ્ય
છે ત્યારે તેઓ અપરાધ ભાવનાથી પીડાતા નથી.

16 જે દવસે દેવ ન્યાય ૂકવશે ત્યારે લોકોના હૃદયમાં છુપાયેલી ુપ્ત વાતો
બહાર આવશે. હુ જે ુવાતાર્નો ઉપદેશ આ ું છુ તે કહે છે. દેવ, ખ્રસ્ત ઈ ુ
દ્વારા લોકોનો ન્યાય કરશે.

યહૂ દઓ અને નયમશા
17 પાઉલ યહૂ દઓને કહે છે: તમારા વષે ું કહે ું, ું માન ું? તમે

તો યહૂ દ હોવાનો દાવો કરો છો. નયમના આધારે તમે દેવની નજીક હોવા ું
અ ભમાન ધરાવો છો. 18 દેવ તમાર પાસે કેવી અપેક્ષા રાખે છે તે તમે સાર
ર તે જાણો છો. જે બાબતો અગત્યની છે તે પણ તમે જાણો જ છો કારણ કે
નયમશા માં તમે તે ું શી ા છો. 19 તમે માનો છો કે જે લોકો સાચો માગર્
જાણતા નથી, તેઓના માગર્દશર્ક તમે છો. જે લોકો અંધકારમાં છે તેમના માટે
પ્રકાશરૂપ તમે છો. 20 તમે એમ ધારો છો કે ૂખર્ માણસોને સાચો માગર્ તમે
બતાવી શકશો જે લોકોને હજી પણ શીખવાની જરૂર છે તેમના શક્ષક તમે છો
એમ તમે માનો છો. નયમ શીખવાથી તમે વચારો છો કે તમે બ ું જ જાણો
છો અને સવર્ સત્ય તમાર પાસે જ છે. 21 તમે બીજા લોકોને ઉપદેશ આપો
છો, તો પછ તમાર જાતને ઉપદેશ કેમ આપતા નથી? તમે લોકોને કહો છો કે
ચોર ન કરવી, પર ુ તમે પોતે જ ચોર કરો છો. 22 તમો લોકોને કહો છો કે

ભચાર ું પાપ ન જ કર ું જોઈએ, પર ુ તમે પોતે એ પાપના અપરાધી છો.
તમે ૂ ત- ૂજાને ધ ારો છો, પર ુ મં દરોને ૂટો છો. 23 દેવના નયમશા ું
જ્ઞાન હોવાની તમે બડાશો મારો છો પર ુ નયમશા ું ઉલ્લંઘન કર ને તમે દેવને

* 2:12: નયમશા ૂસાએ દેવના જે ની ત નયમો લોકોને સમજા ા હતા તે.
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શરમાવો છો. 24 શા ોમાં લખે ું છે કે: “તમારા કારણે બનયયહૂ દઓમાં
દેવના નામની નદા થાય છે.”

25 જો તમે નયમ ું પાલન કરતા હોય તો જ ુ ત કરાવી સાથર્ક ગણાય.
પર ુ જો તમે નયમશા ું ઉલ્લંઘન કરતા હશો તો તમે ુ ત કરાવી જ નથી
એમ ગણાશ.ે 26 બનયહૂ દયો ુ ત કરાવતા નથી. છતાં નયમો જે માંગે છે,
તે પ્રમાણે કરતા હોય તો તેમણે ુ ત કરાવી છે એમ મનાશ.ે 27 યહૂ દ લોકો
પાસે તો દેવ ું લે ખત નયમશા છે અને તમે તો ુ ત કરાવી છે. છતાં પણ
તમે નયમનો ભંગ કરતા જ રહો છો. તેથી એવા લોકો કે જમેણે શાર રક
દૃ એ ુ ત કરાવી નથી. છતાં દેવ-આજ્ઞા ું પાલન કરે છે, તેઓ ું જીવન એ
બતાવે છે તમે લોકો અપરાધી છો.

28 સાચા યહૂ દ હો ું એ માત્ર સાદ સરળ બા નશાનીઓની બાબત નથી.
અને સાચી ુ ત તો શાર રક નશાની કરતાં વધારે છે. 29 જે ક્ત પોતાના
અંત:કરણમાં યહૂ દ હશે તે જ સાચો યહૂ દ ગણાશે. સાચી ુ ત તો પ વત્ર
આત્માથી કરાવાની હોય છે, લે ખત નયમ વડે થતી ુ ત સાચી નથી. અને

ારે આત્મા દ્વારા કોઈ ક્તના હૃદયની ુ ત થાય છે, ત્યારે લોકો તેની
પ્રશંસા કરતા નથી પર ુ દેવ તરફથી તેમના પ્રશંસા કરતા નથી પર ુ દેવ તરફથી
તેમની પ્રશંસા પ્રાપ્ત થાય છે.

3
1 તો ું યહૂ દયો પાસે એ ું કઈ વ શ છે કે જે અન્ય લોકો પાસે નથી?
ુ ત ું કોઈ વ શ લાભ આપે છે? 2 હા, યહૂ દઓને અનેક વ શ

લાભો છે. સૌથી અગત્યની વાત એ છે કે બીજા લોકોને બદલે દેવે યહૂ દઓમાં
વ ાસ ૂ ો અને તેઓને ઉપદેશ આપ્યો. 3 જો કે એ સા ું છે કે કેટલાએક
યહૂ દઓ દેવને વ ા ુ ન ર ા. પર ુ ું એ કારણે દેવે જે વચન આપ્યા છે
તે એ ૂણર્ ન હ કરે? 4 ના! જગતના બધા જ લોકો ભલે જૂઠા સા બત થાય.
તો પણ દેવ તો સાચો જ ઠરે. શા ોમાં ક ું છે તેમ:

“તારા વચનો સત્ય સા બત થશ,ે
અને તારા ન્યાયમાં ું હમેશા વજયવંત થઈશ.” ગીતશા 51:4

5 ારે આપણે ખોટુ કર એ છ એ ત્યારે, તે સ્પ તાથી દશાર્વે છે કે દેવ
સાચો છે. જો આ બાબત હોય તો પછ આપણે કહ શક એ કે આપણને
શક્ષા કરવી તે દેવ માટે અયોગ્ય છે? (હુ માણસોની રૂ ઢ પ્રમાણે બો ું છુ.)
6 ના! જો દેવ આપણને શક્ષા ન કરે તો, પછ તે દુ નયાનો ન્યાય કર શકશે
ન હ.

7 કોઈ ક્ત આવી દલીલ કર શકે? “જો હુ જૂ બો ું, તો તેનાથી દેવની
ક ત વધશે, કેમકે મારુ અસત્ય દેવના સત્યને પ્રગટ કરશે. તો પછ શા માટે
મને પાપી ઠેરવો છો?” 8 કેટલાએક લોકો એવો દાવો કરે છે કે આમ કહે ું એ
એમ કહેવા બરાબર છે કે, “આપણે અ ન કર ું જોઈએ જથેી સારુ થાય.”
આગમન થાય તે ર તે ખોટા દાવાઓ કર ને લોકો અમારા પર આરોપ ૂકે છે,
કે અમે એ ર તે ઉપદેશ આપીએ છ એ કે જે લોકો ખોટા દાવા કરે છે તે ખોટા
છે ને દેવે તેમને શક્ષા કરવી જોઈએ.
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સઘળાએ પાપ ક ુર્ છે
9 તો ું આપણે યહૂ દઓ બીજા લોકો કરતાં વધારે સારા છ એ? ના! અમે

તો માત્ર હમણા જ આક્ષેપ કય કે બધા જ લોકો યહૂ દઓ- બનયહૂ દયો સૌ
પાપની સ ા હેઠળ છે. 10 શા ોમાં ક ું છે તેમ:

“પાપ ક ુર્ ના હોય એવી કોઈ ક્ત નથી, એક પણ નથી! શા માં લ ાં
પ્રમાણે કોઈ ન્યાયી નથી.

11 એ ું કોઈ નથી જે સમજ.ે એ ું કોઈ નથી જે ખરેખર દેવ સાથે રહેવા
ઈચ્છ ું હોય.

12 સૌ લોકો દેવથી દૂર ભટક ગયા છે,
અને એ બધાએ પોતાની યોગ્યતા ુમાવી છે.

કોઈ પણ ક્ત સત્કમર્ આચરતી જણાતી નથી. એક પણ ન હ!” ગીતશા
14:1-3

13 “લોકો ું મોં ુલ્લી કબરો જે ું છે;
તેઓની જીભો જૂ બોલી રહ છે.” ગીતશા 5:9

“ઝેર ઓકતા સપ ની જમે તેઓ કડવી વાણી બોલતા ફરે છે;” ગીતશા
140:3

14 “તેઓ ું મોં કડવાશ અને શ્રાપથી ભરે ું છે.” ગીતશા 10:7

15 “બીજા લોકોને ઈજા કરવા અને માર નાખવા લોકો હમેશા તત્પર હોય છે;
16 તેઓ ાં ાં જાય છે ત્યાં વનાશ નોતરે છે અને દ:ુખો ફેલાવે છે.

17 લોકોને શાં તનો માગર્ ૂઝતો જ નથી.” યશાયા 59:7-8

18 “તેઓને દેવ પ્રત્યે આદર કે ડર નથી.” ગીતશા 36:1
19 જાણીએ છ એ કે નયમશા જે કહે છે તે બાબતો એવા માણસોને

સંબોધીને કહેવામાં આવી છે કે જઓે નયમ હેઠળ છે. આ બાબત તેમને કોઈ
પણ બહાના કાઢતા અટકાવે છે. તેથી આ ું વ દેવના ુકાદા સામે ઉઘાડુ
પડ જશે. 20 શા માટે? કારણ કે નયમશા જે ઈચ્છે છે તેના પાલન વડે
કોઈ પણ ક્ત દેવ આગળ ન્યાયી ઠર શકે ન હ કારણ નયમશા આપણને
માત્ર આપણા પાપોથી સભાન કરે છે.

કઈ ર તે દેવ લોકોને ઉદ્ધાર યોગ્ય બનાવે છે
21 નયમશા વના લોકોને સાચા બનાવવા માટે હવે દેવ પાસે એક નવો

માગર્ છે. અને એ નવો માગર્ દેવે આપણને બતા ો છે. જૂના કરારે અને
પ્રબોધકોએ આપણને આ નવા માગર્ વષે અગાઉ કહે ું જ છે. 22 ઈ ુ ખ્રસ્તમાં
જે લોકો વ ાસ રાખશે તેમના ઉદ્ધાર માટે દેવ તેમને ન્યાયી બનાવશ.ે જે લોકો
ખ્રસ્તમાં વ ા ુ છે, એવા સૌ લોકોનો ઉદ્ધાર દેવ કરશે. 23 સઘળાએ પાપ
ક ુર્ છે તેથી દેવના મ હમા વષે સઘળા અ ૂરા છે. 24 દેવની કૃપાથી લોકોને દેવ
સાથે ન્યાયી બનાવાય છે. અને તે વના ૂલ્ય ભેટ છે. ઈ ુ ખ્રસ્ત જે આપણને
પાપમાંથી ુક્ત કરે છે તેના દ્વારા આ પ ર ૂણર્ થાય છે. 25 દેવે ઈ ુને એવા
માગર્ તર કે આપ્યો જનેાથી વ ાસ દ્વારા લોકોના પાપોને માફ મળ છે. દેવ
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ઈ ુના રક્ત દ્વારા માફ કરે છે. આના દ્વારા દેવે દશાર્ ું કે તે ન્યાયી હતો.
ારે ૂતકાળમાં થયેલા લોકોનાં પાપોને તેની સહનશીલતાને લીધે તેણે દર ુજર

કયાર્. 26 અને હવે આપણી વચ્ચે ઈ ુને મોકલીને દેવ એ બતાવવા માગે છે કે
દેવ જે કરે છે તે સત્ય છે. દેવે આમ ક ુર્ જથેી તે ન્યાયો ચત ન્યાય આપતી
વખતે ઈ ુમાં જનેે વ ાસ છે તેને તે જ સમયે ન્યાયી ઠરાવશ.ે

27 તો પછ પોતાના માટે વડાઈ કરવા ું ાં ર ું? તે ું ાન નથી.
નયમશા જે કામની અપેક્ષા રાખે છે તેને અ ુસરવાથી ન હ પણ વ ાસના
માગ કે જમેાં વડાઈનો સમાવેશ થયેલ નથી. 28 તો એ ું કેમ હશે? કારણ
કે આપણે માનીએ છ એ કે નયમ ુજબ મ ુષ્યો જે કઈ કરે છે તેને લીધે
ન હ, પર ુ દેવમાં વ ાસ દ્વારા જ દેવ આપણને ઉદ્ધારને યોગ્ય બનાવે છે.
લોકો નયમશા ની કરણીઓથી ન હ પણ વ ાસથી ન્યાયી ઠરે છે. 29 માત્ર
યહૂ દઓનો જ દેવ નથી, બન-યહૂ દઓનો પણ તે દેવ છે. 30 દેવ માત્ર એક જ
છે અને તે યહૂ દઓને તેમજ બનયહૂ દઓને એમના વ ાસના આધારે ન્યાયી
ઠરાવશ.ે 31 તેથી આપણે વ ાસના માગર્ને અ ુસરવાથી, નયમશા થી દૂર
રહ ને કાયર્ કરતા નથી. ના! તેને બદલે અમે તો નયમશા ને તે ું યોગ્ય ાન
આપીએ છ એ.

4
ઈબ્રા હમ ું દૃ ાંત

1 તો આપણા લોકોના ૂવર્જ ઈબ્રા હમ વષે આપણે ું કહ શક એ છ એ?
વ ાસ વષે તેઓ ું શી ા? 2 જે કામો ઈબ્રા હમે કયાર્ એનાથી જ દેવે તેને
ન્યાયી ઠરા ો હોત તો તેને બડાશ મારવા ું બહા ું મળ જાત. પર ુ ઈબ્રા હમ
દેવ આગળ બડાશ માર શ ો ન હ. 3 ધમર્શા કહે છે: “ઈબ્રા હમ દેવમાં
માનતો હતો. અને દેવે તેના વ ાસનો સ્વીકાર કય . તે વ ાસે ઈબ્રા હમને
દેવ સાથે ન્યાયી ઠરા ો.”✡

4 ારે કોઈ ક્ત કામ કરે છે, ત્યારે એને આપવામાં આવતો પગાર
બ ક્ષસ તર કે અપાતો નથી. તે જે પગાર મળે છે તે તેનાં કામની કમાણી છે.
5 પર ુ મ ુષ્ય એ ું કોઈ પણ કામ કર શકતો નથી કે જે તેને દેવ સાથે ન્યાયી
ઠરાવી શકે. તેથી તે માણસે દેવમાં વ ાસ રાખવોજ જોઈએ. પછ જ દેવ
તે ક્તના વ ાસનો સ્વીકાર કરે છે અને તે વ ાસ તેને દેવ સાથે ન્યાયી
ઠરાવે છે. દેવ એક છે જે અધમ ને પણ ન્યાયી બનાવે છે. 6 દાઉદે આ જ
વાત કહ છે. દાઉદે ક ું છે કે કોઈ ક્તએ કેવાં કેવાં કામો કયાર્ છે એ
જોયા વગર દેવ ારે તેને એક સારા માણસ તર કે સ્વીકાર લે છે.
7 “તેને ધન્ય છે.

ારે લોકોના અપરાધો માફ કરાય છે,
અને જઓેનાં પાપો ઢકાઈ જાય છે, તેઓને ધન્ય છે!

8 અને ારે પ્ર ુ કોઈ ક્તને લેખે પાપ ન હ ગણીને સ્વીકાર લે છે ત્યારે,
તે માણસને ધન્ય છે!” ગીતશા 32:1-2

9 તો ું જે યહૂ દઓએ ુ ત કરાવી છે તેઓને જ આ આનંદની અ ુ ૂ ત
થાય છે? કે પછ , જમેણે ુ ત કરાવી નથી એમને પણ એવો આનંદ પ્રાપ્ત
✡ 4:3: ઉલ્લેખઃ ઉ . 15:6
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થશ?ે એટલા માટે મેં અગાઉથી ક ું છે કે દેવે ઈબ્રા હમના વ ાસને સ્વીકાય
અને તે વ ાસે જ તેને દેવ પ્રા પ્ત માટે ન્યાયી ઠરા ો. 10 તો આ કેવી ર તે
થ ુ?ં ઈબ્રા હમે તેની ુ ત કરાવી તે પહેલા કે ત્યાર પછ દેવે તેનો સ્વીકાર
કય ? તેની ુ ત પહેલા જ દેવે તેને સ્વીકાર લીધો હતો. 11 ઈબ્રા હમ ારે
ુ ત વગરનો હતો ત્યારે તે વ ાસના માગ દેવ સાથે ન્યાયી થયો હતો. તે

સા બત કરવા માટે પાછળથી તેણે ુ ત કરાવી. આ ર તે ઈબ્રા હમ જે બધા
લોકોએ ુ ત નથી કરાવી તેના ૂવર્જ છે તેથી દેવે આ લોકોને દેવ સાથે ન્યાયી
હોવાની માન્યતા આપી છે. 12 જે લોકોની ુ ત કરવામાં આવી છે તેમનો
ૂવર્જ પણ ઈબ્રા હમ જ છે. માત્ર તેઓની ુ તને કારણે ઈબ્રા હમને પતા ું
ાન મ ું નથી. આપણા ૂવર્જ ઈબ્રા હમ ુ ત પહેલા જે વ ાસ ઘરાવતો

હતો, એ ું વ ાસભ ુર્ જીવન જો તેઓ જીવે તો જ ઈબ્રા હમ તેમનો પતા
ગણાય.

વ ાસથી દેવની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે
13 ઈબ્રા હમ અને તેના વંશજોને નયમના પાલનથી ન હ પણ વ ાસથી દેવ

સાથે ન્યાયી ઠરા ા હતા. તેથી દેવ ું વચન મ ું કે આખી દુ નયાની સ ૃ દ્ધ
અને ુખ તેને વારસામાં મળે. 14 દેવના વચન પ્રમાણે ધમર્શા ને અ ુસરવાથી
જ જો લોકોને બ ું વારસામાં મળ જ ું હોય, તો પછ વ ાસ ું કોઈ ૂલ્ય
નથી. અને એ ર તે ઈબ્રા હમને મળે ું વચન પણ નરથર્ક છે. 15 શા માટે?
કેમ કે નયમ ું લક્ષણ એ છે કે ારે તે ું પાલન કરવામાં આવ ું નથી, ત્યારે
દેવનો કોપ ઉતરે છે. પર ુ જો નયમ ું અ સ્તત્વ જ ન હોય તો, તે ું ઉલ્લંઘન
કરવાનો પ્ર ઉપ ત થતો જ નથી.

16 આમ લોકો દેવ ું વચન વ ાસ દ્વારા મેળવે છે. દેવે વ ાસનો માગર્
ૂચ ો છે, તેથી તે સઘળાંને વના ૂલ્યે ભેટ તર કે આપી શકાય. તેથી

ઈબ્રા હમના બધા વંશજોને દેવ ું વચન વના ૂલ્ય ભેટ છે. તે એમ નથી કે
દેવની કૃપા માત્ર નયમ પ્રમાણે જીવનારા માટે જ છે. કોઈ પણ માણસ કે જે
ઈબ્રા હમના જમે વ ાસથી જીવે છે તેને પણ વચન મળ શકે છે. ઈબ્રા હમ
આપણા સૌને ૂવર્જ છે. 17 શા ોમાં લખે ું છે એ પ્રમાણે, “મેં તને અનેક
પ્રજાઓનો પતા બના ો છે.”✡ દેવની સાક્ષીએ આ વાત સત્ય છે. ઈબ્રા હમે
દેવ પર વ ાસ કય તે દેવ કે જે ૂએલાઓને સજીવન કરે છે, અને જે
વસ્ ુઓ કે ઘટનાઓ હજી ુધી બની નથી તેને પ્રગટ કરનાર છે.

18 ઈબ્રા હમને ત્યાં બાળકો થાય એવી કોઈ આશા ન હતી. પર ુ ઈબ્રા હમને
દેવમાં વ ાસ હતો, અને આશા સેવવા ું તેણે ચા ુ રા ું. તેથી જ તો ઘણી
પ્રજાઓનો તે ૂવર્જ થયો. દેવે તેને ક ું હ ું, “તને ઘણાં વંશજો મળશે.” ✡
19 ઈબ્રા હમ ારે લગભગ સો વષર્નો થયો, ત્યારે તે બાળકોના પતા બનવાની
ઉંમર વતાવી ૂ ો હતો. વળ , તેણે આ જાણ્ ું કે સારા ને બાળકો થાય
એવી કોઈ શ તા ન હતી. તે પોતાના દૃઢ વ ાસમાંથી જરા પણ ડગ્યો
ન હ. 20 દેવ ું વચન ધ્યાનમાં રાખીને તેણે અ વ ાસથી સંદેહ આણ્યો ન હ
પણ દેવનો મ હમા કય અને ધીમે ધીમે તેનો વ ાસ દૃઢ બનતો ગયો. તેણે
હમેશા દેવની સ્ ુ ત કર . 21 ઈબ્રા હમને મનમાં ખાતર હતી જ કે દેવે જે

✡ 4:17: ઉલ્લેખઃ ઉ . 17:5 ✡ 4:18: ઉલ્લેખઃ ઉ . 15:5
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વચન આપ્ ું છે તે પ ર ૂણર્ કરવા દેવ સં ૂણર્પણે સમથર્ છે. 22 તો આમ,
“દેવે ઈબ્રા હમના વ ાસનો સ્વીકાર કય અને એ વ ાસે જ ઈબ્રા હમને દેવ
સાથે ન્યાયી બના ો.”✡ 23 (“તેને ન્યાયી ગણવામાં આ ો.”) એ શ ો માત્ર
ઈબ્રા હમ માટે જ લખવામાં આ ા ન હતા. 24 પણ આપણા પ્ર ુ ઈ ુને
મરણમાંથી સજીવન કરનાર દેવ પર જઓે વ ાસ કરે છે તેઓને માટે પણ એ
જ શ ો લખેલા છે. અને આપણે તે દેવમાં વ ાસ કર એ છ એ. 25 આપણા
પાપોને લીધે ઈ ુને મરણને સ્વાધીન કરવામાં આ ો, અને આપણે દેવની સાથે
ન્યાયી થઈએ તે માટે તેને ૃત્ ુમાંથી ઊઠાડવામાં આ ો.

5
દેવ સાથે ન્યાયી

1 આપણા વ ાસને કારણે આપણે દેવ સાથે ન્યાયી થયા છ એ. તેથી,
આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા દેવ સાથે આપણો ુલેહ-શાં તનો સંબંધ ા પત
થયો છે. 2 હાલમાં આપણે જે આનંદ અ ુભવીએ છ એ તે કૃપામાં વ ાસ
દ્વારા ઈ ુએ આપણને આપ્યો છે. આપણે દેવના મ હમામાં ભાગીદાર થઈ ું
તે આશા માટે આપણને ગવર્ છે. 3 આ બાબતમાં જે કઈ વપ ઓ છે તેનો
આપણે સ્વીકાર કરેલો જ છે. આપણે આ વપ ઓને આનંદ ૂવર્ક શા માટે
સ્વીકાર એ છ એ? કારણ કે આપણે જાણીએ છ એ કે આ વપ ઓ, જ
આપણને વધારે ધીરજવાન બનાવે છે. 4 આપણી ધીરજ, એ આપણી દૃઢ
મ મતાની સા બતી છે. આ સા બતી આપણને આશા આપે છે. 5 આ આશા
આપણને કદ પણ નરાશ ન હ કરે એ કદ પણ નષ્ફળ ન હ જાય. એમ શા
કારણે? કેમ કે દેવે આપણા હૃદયમાં તેનો પ્રેમ વહેવડા ો છે. “પ વત્ર આત્મા”
દ્વારા દેવે આપણને આ પ્રેમ અપર્ણ કય છે. દેવ તરફથી ભેટરૂપે એ “પ વત્ર
આત્મા” આપણને પ્રાપ્ત થયો છે.

6 ખ્રસ્તના રક્તથી આપણે દેવ સાથે ન્યાયી થયા છ એ. આપણે ારે ૂબ
નબર્ળ હતા ત્યારે આપણા માટે ખ્રસ્ત ૃત્ ુ પામ્યો. આપણે દેવથી વ ુખ
જીવન જીવી ર ા હતા, ત્યારે યોગ્ય સમયે ખ્રસ્ત આપણા વતી ૃત્ ુ પામ્યો.
7 બીજો કોઈ માણસ ગમે એટલો સારો હોય તો પણ એ ું જીવન બચાવી
લેવા કોઈ મર જાય એવી ક્ત ભાગ્યે જ જોવા મળે. કોઈ માણસ બહુજ
સારો હોય તો તેના માટે બીજો કોઈ માણસ કદાચ મરવા તૈયાર થઈ જાય.
8 પર ુ આપણે ારે પાપી હતા, ત્યારે આપણા વતી ખ્રસ્ત મરણ પામ્યો. દેવ
આપણા પર ુષ્કળ પ્રેમ કરે છે, એ વાત દેવે આ ર તે દશાર્વી.

9 ખ્રસ્તના રક્ત દ્વારા આપણે દેવ સાથે ન્યાયી થયા. આમ ખ્રસ્ત દ્વારા જ
દેવના કોપથી આપણે ચો સ બચી જઈ ુ.ં 10 હુ એમ કહેવા માં ુ છુ કે ારે
આપણે દેવથી વ ૂખ હતા, ત્યારે દેવે પોતાના દ કરાના ૃત્ ુ દ્વારા આપણને
મત્રતા બક્ષી. ારે હવે આપણે દેવના મત્રો છ એ ત્યારે તે આપણને સૌને
તેના દ કરાના જીવન દ્વારા બચાવશ.ે 11 હાલમાં આપણે જે આનંદ અ ુભવીએ
છ એ તે કૃપામાં વ ાસ દ્વારા ઈ ુએ આપણને આપ્યો છે. આપણે દેવના
મ હમામાં ભાગીદાર થઈ ું તે આશા માટે આપણને આનંદ છે.

આદમ અને ખ્રસ્ત
✡ 4:22: ઉલ્લેખઃ ઉ . 15:6
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12 એક માણસના (આદમના) લીધે આ જગતમાં પાપ પેઠુ. પાપ દ્વારા ૃત્ ુ
પણ આ ુ.ં આ જ કારણે સૌ લોકોને મર ું જ પડશે-કેમકે સઘળાએ પાપ ક ુ
છે. 13 ૂસાના નયમશા અગાઉ આ દુ નયામાં પાપ ું અ સ્તત્વ હ ું. પર ુ

ાં ુધી કોઈ નયમશા જ ન હોય ત્યાં ુધી દેવ લોકોને પાપના અપરાધી
ગણતો નથી. 14 પર ુ આદમથી ૂસા ુધીના સમયગાળા દરમ્યાન સૌ લોકો
ૃત્ ુ પામ્યા હતા. દેવના આદેશ ું ઉલ્લંઘન કરવાના પાપને કારણે આદમ ૃત્ ુ

પામ્યો હતો. પર ુ જે લોકોએ આદમની જમે પાપ કયાર્ ન હતાં તેમને પણ
મર ું પ ુ.ં
આદમ ભ વષ્યમાં આવનાર ખ્રસ્તની પ્ર તચ્છાયારૂપ હતો. 15 એક માણસના

પાપના કારણે ઘણા લોકો ૃત્ ુ પામ્યા. પર ુ દેવે લોકો પર જે કૃપા કર તે
ઘણી વધારે હતી. પર ુ ઘણા લોકોને જીવનદાન મ ુ.ં જે એક માણસ એટલે
ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપાથી ઘણાના ઉપર દેવની કૃપા તથા દાન થયાં છે, જથેી જે ું
પાપ છે તે ું કૃપાદાન છે એમ નથી. 16 આદમે એક પાપ ક ુ કે તરત જ તેને
અપરાધી ઠરાવવામાં આ ો. પર ુ દેવની બ ક્ષસની વાત તો કાંઈ જુદ જ છે.
અનેક પાપો થયાં પછ દેવની બ ક્ષસ મળ . એ બ ક્ષસ તો એવી છે કે જે
લોકોને દેવ સાથે ન્યાયી બનાવે છે. 17 એક માણસનાં પાપથી મરણે સઘળાં
પર રાજ ક ,ુ પણ હાલ કેટલાએક લોકો દેવની ૂણર્ કૃપા મેળવે છે, અને દેવ
સાથે ન્યાયી થવાની ભેટ મેળવે છે. હજુ પણ આ લોકો ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા ૂબ
ખાતર ૂવર્ક ખરુ જીવન મેળવશે.

18 આમ આદમ ું એક જ પાપ સવર્ માણસો માટે ૃત્ ુદડ લા ુ.ં પર ુ
એ જ ર તે ખ્રસ્તે એક જ ન્યાયી કૃત્યને કારણે બધા લોકોને દેવ સાથે ન્યાયી
ઠેર ા. 19 એક માણસે દેવના આદેશ ું ઉલ્લંઘન ક ુ અને તેના પ રણામે અનેક
લોકો પાપમાં પડ્યા. પર ુ એ જ ર તે એક માનવે દેવનો આદેશ પ વત્ર અને
ધા મક ર તે પાળ બતા ો. અને તેના પ રણામે અનેક લોકો દેવ સાથે ન્યાયી
બનશે. 20 લોકો વધારે પાપ કરે તે માટે નયમશા દાખલ કરવામાં આ ો
હતો. પર ુ જમે જમે લોકો વ ુ ને વ ુ પાપ કરતા ગયા, તેમ તેમ દેવ વ ુ ને
વ ુ કૃપા કરવા લાગ્યો. 21 પાપ શ તર કે ૃત્ ુનો ઉપયોગ કર ું હ ું. દેવે
લોકો પર ુષ્કળ દયા કર તેથી દેવની કૃપા ું શાસન થશે અને પ્ર ુ ઈ ુ દ્વારા
લોકો ન્યાયી ઠરશે. આમ આપણા પ્ર ુ ઈ ુ દ્વારા અનંતકાળ ું જીવન મળશ.ે

6
પાપમાં ૂએલા પણ ખ્રસ્તમાં જીવન

1 તો તમે ું એમ માનો છો કે આપણે પાપ કરવા ું ચા ુ રાખ ું જોઈએ,
જથેી દેવની વ ુ ને વ ુ કૃપા આપણા પર ઉતરે? 2 ખરેખર, ના! આપણે
આપણા પાપમય જીવન માટે ૃત્ ુ પામ્યા છ એ. તો પછ પાપી જીવન જીવવા ું
આપણે કેવી ર તે ચા ુ રાખી શક એ? 3 ારે આપણે બા પ્તસ્મા પામ્યા હતા
ત્યારે આપણે સૌ ખ્રસ્ત ઈ ુ સાથે એકરૂપ થયા હતા, એ તમે ું ૂલી ગયા
છો? આપણા બા પ્તસ્માથી આપણે તેના ૃત્ ુ સાથે ભાગીદાર બન્યા હતા.
4 કારણ કે ારે આપણું બા પ્તસ્મ થ ું ત્યારે આપણે પણ તેની સાથે મરણમાં
દટાયા અને તેના ૃત્ ુમાં ભાગીદાર થયા. આ ર તે બાપના મ હમાથી જમે ખ્રસ્ત
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ૃત્ ુમાંથી ઊભો થયો તેમ આપણે પણ ઊભા થઈ શક ું અને ન ું જીવન
જીવી ુ.ં

5 ખ્રસ્ત ૃત્ ુ પામ્યો, અને આપણે પણ આપણા ૃત્ ુથી ખ્રસ્ત સાથે જોડાયા
છ એ. તેથી જમે ખ્રસ્ત ૃત્ ુમાંથી ફર ુનરૂત્થાન પામ્યો તેમ આપણે પણ
ૃત્ ુમાંથી ફર ુનરૂત્થાન પામીને તેની સાથે જીવનમાં એકરૂપ થઈ ુ.ં 6 આપણે

જાણીએ છ એ કે વધસ્તંભ પર ખ્રસ્તના ૃત્ ુની સાથે જ આપણા જૂનાં
માણસપણાનો અંત આ ો હતો. આપણા પાપમય ૂતકાળની કોઈ અસર નવા
જીવન પર ન પડ,ે અને (વળ પાછા) આપણે પાપના ુલામ ન બનીએ માટે
આમ થ ુ.ં 7 જે કોઈ ક્ત ૃત્ ુ પામે છે તો તેને ૃત્ ુની સ ામાંથી ુક્ત
કરવામાં આવે છે.

8 આપણે ખ્રસ્તની સાથે ૃત્ ુ પામ્યા તેથી આપણે માનીએ છ એ કે આપણે
તેની સાથે ન ુ જીવન પામી ું. 9 ૃત્ ુમાંથી ખ્રસ્તને ુનર્જી વત કરવામાં આ ો
હતો. આપણે જાણીએ છ એ કે તે હવે ફર થી કદ ૃત્ ુ પામી શકશે ન હ.
હવે તેના પર ૃત્ ુની કોઈ સ ા નથી. 10 હા, ારે ખ્રસ્ત ૃત્ ુ પામ્યો ત્યારે તે
જ સમયે ૃત્ ુની સ ાને પરાસ્ત કરવા મય હતો તે સદાને માટે ૂર ું હ ું. હવે
તે જીવે છે, એટલે દેવના સંબંધમાં તે જીવે છે. 11 એ જ પ્રમાણે, તમાર ઉપર
પણ પાપની સ ાનો હવે અંત આ ો છે. અને ખ્રસ્ત ઈ ુ દ્વારા દેવ-પ્રા પ્ત
સારુ તમે હવે જીવંત છો, એ ું તમાર જાત વષે તમે વચારો.

12 તમારા મર્ત્ય શર રમાં પાપને રાજ કરવા ન દો અને તમાર પાપની દવુાર્સનાને
આધીન થશો ન હ. તમારુ પાપ ુક્ત શર ર જો તમને પાપકમર્ કરવા પ્રેર ું હોય
તો તમારે એનાથી ગેરમાગ દોરવાઈ જ ું ન હ. 13 પાપકમર્માં તમારા શર રનાં
અવયવોને સમ પત ન કરો. અ ન કાય કરવાના સાધન તર કે તમે તમારાં
શર રોનો ઉપયોગ ન કરો. પર ુ તમારે પોતે દેવને સમ પત થઈ જ ું જોઈએ.
જે લોકો મરણ પામીને પણ હવે ફર થી સજીવન થયા છે એવા તમે થાવ.
તમારાં શર રનાં અવયવો દેવને સમ પત કરો જથેી ુભ કાય માટે એનો ઉપયોગ
થાય. 14 હવે “પાપ” તમારો “મા લક” થઈ શકશે ન હ. શા માટે? કેમ કે તમે
નયમશા ના બંધનમાં નથી. હવે તમે દેવની કૃપા હેઠળ જીવી ર ા છો.

ન્યાયીપણાના દાસ
15 તો આપણે ું કર ું જોઈએ? આપણે પાપ કરવા ું ચા ું રાખ ું જોઈએ?

કેમકે આપણને નયમ ું બંધન નથી, પણ આપણે કૃપાને આધીન છ એ? ના!
16 સાચે જ તમે જાણો છો કે ારે તમે કોઈની આજ્ઞા પાળવા તૈયાર થઈ
જાઓ છો, ત્યારે તમે તે ક્તના ખરેખર દાસ બની જાવ છો. જે ક્તની
આજ્ઞા તમે માનો છો તેના તમે દાસ છો. ગમે તો પાપને અ ુસરો અથવા દેવની
આજ્ઞા માથે ચડાવો. પાપ તો આધ્યા ત્મક ૃત્ ુને નોંતરે છે. પર ુ જે દેવની
આજ્ઞા પાળે છે તે દેવની સાથે ન્યાયી ઠરે છે. 17 ૂતકાળમાં તમે પાપના દાસ
હતા-તમારા પર પાપ ું શાસન ચાલ ું હ ું, પર ુ દેવનો આભાર કે તમને જે
(નૈ તક-ધા મક સંસ્કારો) શીખવવામાં આ ા તેને તમે ૂણર્ અંત:કરણથી સ્વીકાયાર્.
18 પાપમાંથી તમને ુક્ત કરવામાં આ ા છે, અને હવે તમે ન્યાયપણાના દાસ
છો. 19 જે દૃ ાંત લોકો જાણે છે તે દૃ ાંત આપીને હુ તમને આ સમજાવવા
પ્રયત્ન કર શ કારણ કે એ બ ું સમજ ું તમારા માટે ક ઠન છે. તેથી હુ આ ર તે
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સમજા ું છુ. ૂતકાળમાં તમે અ ુદ્ધતા અને અ ન ની સેવામાં તમારા શર રનાં
અવયવો અપર્ણ કયાર્ હતા. તમે દુ તામાં જ જીવતા હતા. તમે હવે તમારાં
અવયવોને પ વત્રતાને અથ ન્યાયીપણાના દાસ તર કે ુપ્રત કરો અને પછ તમે
ફક્ત દેવ માટે જ જીવવા શ ક્તમાન થશો.

20 ૂતકાળમાં તમે પાપના દાસ હતા, અને તમે ન્યાયીપણાના અંકુશથી સ્વતંત્ર
હતા. 21 તમે જે અ ન કાય કયાર્ હતા,ં એ માટે હવે તમે શરમ અ ુભવો છો.
ું એ અ ન કાય તમને કોઈ લાભદાયી હતાં ખરાં? ના. એવાં કાય તો માત્ર

આધ્યા ત્મક ૃત્ ુ જ લાવી શકે છે. 22 પર ુ હવે તમે પાપની ુલામીમાંથી ુક્ત
થઈને દેવના દાસ થયા છો. અને આ (પ રવતર્ન) તમને એ ું જીવન આપશે
કે જે માત્ર દેવને જ સમ પત હોય. અને એના દ્વારા તમને અનંતજીવન પ્રાપ્ત
થશ.ે 23 ારે લોકો પાપ કરે છે, ત્યારે પાપ ું વેતન-મરણ કમાય છે. પર ુ
દેવ તો આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા લોકોને અનંતજીવનની બ ક્ષસ આપે છે.

7
લ ું દૃ ાંત

1 ભાઈઓ અને બહેનો, તમે ૂસાના નયમશા ને સમજો છો. તેથી સાચેજ
તમે જાણો છો કે કોઈ ક્ત ાં ુધી જી વત હોય છે ત્યાં ુધી જ
નયમશા ની સ ા એના પર ચાલે છે. 2 હુ તમને એક દૃ ાંત આપીશ:
પર ણત ી ાં ુધી તેનો પ ત જીવતો હોય ત્યાં ુધી તેની સાથે રહેવા
બંધાયેલી હોય છે. પર ુ જો તે ીનો પ ત મરણ પામે તો, પછ પ ત સાથેના
સંબંધને લગતા નયમથી તે સ્વતંત્ર થાય છે. 3 પર ુ જે ીનો પ ત જીવતો
હોય અને જો તેની પત્ની બીજા ુરુષ સાથે લ કરે, તો નયમશા કહે છે
તેમ, તે ી ભચારની અપરાધી બને છે. પર ુ જો એ ીનો પ ત ૃત્ ુ
પામે, તો પછ લ ના નયમમાંથી તે ીને ુક્ત કરવામાં આવે છે. આમ,
પ તના ૃત્ ુ પછ જો તે ી બીજા ુરુષ સાથે લગ્ર કરે તો તે ભચારનો
અપરાધ ગણાતો નથી.

4 એ જ પ્રમાણે, મારા ભાઈઓ તથા બહેનો, ખ્રસ્તના શર રની સાથે જ
તમારા જૂના શર ર ું ૃત્ ુ થ ું છે. હવે તમે નયમના બંધનમાંથી ુક્ત થયા
છો. હવે તમે એક માત્ર એવા ખ્રસ્તના શષ્ય થયા છો, જે ૃત્ ુમાંથી ઊભો
થયો હતો. હવે આપણે ખ્રસ્તના શષ્ય થયા છ એ. જથેી કર ને દેવની સેવામાં
આપણો ઉપયોગ થઈ શકે. 5 ૂતકાળમાં તો આપણે ારે દૈ હક હતા, ત્યારે
પાપ વાસનાઓને આધીન હતા. અને આપણે જે પાપ કયાર્ તે આપણા માટે
આધ્યા ત્મક ૃત્ ુ નોતરતા હતા. 6 ૂતકાળમા,ં નયમશા ે આપણને કેદ ઓની
જમે બાંધી રા ા હતા. હવે આપણા જૂના નયમશા ો નાશ પામ્યા છે. અને
તેથી નયમશા ના બંધનમાંથી આપણને હવે ુક્ત કરવામાં આ ા છે. લે ખત
નયમોની જૂની પધ્ધ થી ન હ, પર ુ હવે નવીન પધ્ધ પ્રમાણે આપણે દેવની
સેવા કર એ છ એ. પ વત્ર આત્માની સાતે આપણે હવે નવી પધ્ધ પ્રમાણે
દેવની સેવા કર એ છ એ.

પાપની વરૂદ્ધ આપણે સંઘષર્
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7 ત્યારે આપણે ું કહ એ, ું નયમ પાપરૂપ છે? ના, કદ ન હ. પર ુ
નયમ વગર મેં પાપ જાણ્ ું ના હોત, કારણ કે જો નયમશા ે ક ું ન હોત
કે લોભ ન રાખ, તો મેં લોભ જાણ્યો ના હોત. “તમારે બીજાઓની મા લક ની
વસ્ ુઓની ઈચ્છા કરવી જોઈએ ન હ.” 8 પણ પાપને તક મળવાથી આજ્ઞા વડે
મારામાં સઘળા પ્રકારની અ ન ઈચ્છાઓ ૂણર્ કરવા મને લલચા ો. મારામાં
પાપ પેઠુ. કારણ કે નયમ વના પાપ નજીર્ વ છે. 9 નયમશા ું મને જ્ઞાન
થ ું તે પહેલાં પણ હુ તેના વગર જીવતો હતો. પર ુ જવેો નયમનો આદેશ મને
મ ો કે તરત જ પછ થી મારામાં પાપ સજીવન થ ું. 10 અને આમ પાપના
કારણે મારુ આધ્યા ત્મક ૃત્ ુ થ ું. એ આદેશનો હે ુ મને જીવન બક્ષવાનો
હતો, પર ુ મારા માટે એ આદેશ ૃત્ ુ લા ો. 11 મને પાપે આજ્ઞાનો ઉપયોગ
કર ૂખર્ બનાવવાનો રસ્તો શોધ્યો. પાપે મારા આ ત્મક મરણને માટે આજ્ઞાનો
ઉપયોગ કય .

12 આમ, નયમશા તો પ વત્ર છે જ, અને આજ્ઞા પણ પ વત્ર, ન્યાયી અને
સાર છે. 13 તો આનો અથર્ ું એવો થાય કે જે કઈક સારુ છે તે જ મારા
માટે ૃત્ ુ લા ુ?ં ના! પર ુ પાપે જે મારુ ૃત્ ુ લાવી શકે તેવા સારાપણાનો
ઉપયોગ કય . આમ એટલા માટે બન્ ું કે પાપ ું ખરુ સ્વરૂપ પ્રગટ થઈ શકે.
અને તેના બધા અ ન ોમાં પાપ બતાવી શકાય આ બ ું આજ્ઞા દ્વારા જ થ ું
હ ું.

માનવ (હૃદય) માં સંઘષર્
14 આપણે જાણીએ છ એ કે નયમ આધ્યા ત્મક છે. પર ુ હુ આધ્યા ત્મક

નથી. જાણે કે હુ તેનો સેવક હોઉં તેમ પાપ મારા પર સ ા ચલાવે છે. 15 હુ
જે કોઈ કામો કરુ છુ, તે સમજી શકતો નથી. તેથી જે સારાં કામો કરવાની
માર ઈચ્છા છે, તે હુ કર શકતો નથી. અને જે ખરાબ કામો કરવા ું હુ
ધ ારુ છુ તે હુ કરુ છુ. 16 ત્યારે હુ જે ઈચ્છતો નથી તે જો હુ કરુ છુ, તો
હુ નયમ વષે ક ૂલ કરુ છુ કે તે સારો છે. 17 પર ુ આ ખરાબ કામો કરનાર
ખરેખર હુ નથી. મારામાં રહે ું પાપ ખરાબ કામો કરે છે. 18 હા, હુ જાણું છુ
કે મારામાં એટલે મારા દેહમાં કઈ જ સારુ વસ ું નથી. મારો કહેવાનો અથર્
એ છે કે મારા અ સ્તત્વનો જે અંશ આધ્યા ત્મક નથી, તેમાં કોઈ સારાપણાનો
સમાવેશ નથી. માર ઈચ્છા તો એવી છે કે હુ સારાં જ કામો કરુ. પર ુ હુ તે
કરતો નથી. 19 મારે જે સારાં કામો કરવાં છે તે હુ કરતો નથી. તેને બદલે જે
ખરાબ કામો જે મારે નથી કરવાં તે મારાથી થઈ જાય છે. 20 તેથી જે કામો
મારે કરવાં નથી, તે જો મારાથી થઈ જતાં હોય, તો એવાં કામો કરનાર ખરેખર
હુ નથી. મારામાં રહે ું પાપ એ બધાં ખરાબ કામો કરે છે.

21 તેથી મેં આ સદ્ધાંત શોધ્યો. ારે હુ સારુ કરવા ઈચ્છુ છુ ત્યારે ૂડુ
જ ઉપલબ્ધ હોય છે. 22 દેવના નયમમાં હુ અંતરના ઊડાણમાં ૂબ ુખી છુ.
23 પર ુ મારા શર રમાં કોઈ જુદો જ નયમ કાયર્ કરતો જોઉ છુ. માન સક સ્તરે
મારા મનમાં જે નયમનો સ્વીકાર થયો છે તેની સામે પેલો શાર રક સ્તર પર
ચાલતો નયમ ુદ્ધ છેડે છે. મારા શર રમાં ચાલતો એ નયમ તે પાપનો નયમ
છે, અને એ નયમ મને એનો કેદ બનાવે છે. 24 તેથી હુ દ:ુખી છુ! મારા
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માટે ૃત્ ુ લાવનાર આ શર રથી મને કોણ બચાવશ?ે 25 દેવ જ મને બચાવશ!ે
આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા હુ તેનો આભાર મા ું છુ!
આમ મારા મનમાં હુ માર જાતે દેવના નયમને અ ુસરુ છુ. પણ મારા

પાપમય સ્વભાવથી હુ પાપના નયમનો દાસ છુ.

8
આત્મામાં જીવન

1 તેથી હવે જે લોકો ખ્રસ્ત ઈ ુમાં છે, તેઓને અપરાધી ઠરાવવામાં આવતા
નથી. 2 મને શા માટે અપરાધી ઠરાવવામાં આ ો નથી? કારણ કે ખ્રસ્ત ઈ ુમાં
આત્માનો જે નયમ જીવન લાવે છે તેણે મને પાપના તથા મરણના નયમથી ુક્ત
કય છે. 3 આપણી પાપમય જાતે નયમને બનઅસરકારક બના ો. જે નયમ
ન કર શકે તે દેવે ક ુ. બીજા લોકો માનવજીવનનો ઉપયોગ પાપકમર્માં કરે છે.
પણ દેવે તેના દ કરાને માનવજીવનના રૂપમાં ૃથ્વી પર પાપ માટે પોતાને મતને
બ લદાન અપર્ણ કરવા મોકલ્યો. આમ પાપનો નાશ કરવા દેવે માનવજીવનનો
ઉપયોગ કય . 4 આપણા જીવનમાં નયમની પ ર ૂણર્તાના હે ુ માટે દેવે આમ
ક ુ. હવે આપણે આપણી પાપમય જાતના હુકમ પ્રમાણે જીવતા નથી. પણ
હવે આપણે આત્માને અ ુસર ને જીવીએ છ એ.

5 ફક્ત પાપમય દવુાર્સનાઓની જ ઈચ્છાઓ વષે જે લોકો વચારે છે, તે
પાપમય દવુાર્સનાઓને અ ુસર ને જીવે છે. પણ જે લોકો આત્માને અ ુસરે છે
તેઓ હમેશા આત્મા તેમની પાસે જે કરવાની અપેક્ષા રાખે છે તેનો વચાર કરે
છે. 6 જો કોઈ ક્તના વચારો પર તેના દૈ હક મનનો કા ૂ હશે, તો તે ું
આધ્યા ત્મક ૃત્ ુ છે. પર ુ જો કોઈ ક્તના વચારો પર આત્માનો કા ૂ હોય
તો ત્યાં જીવન તથા શાં ત હોય છે. 7 આ સત્ય કેમ છે? જો કોઈ ક્તના
વચારો પર તેના દૈ હક મનનો કા ૂ હશે તો તે ક્ત દેવથી વ ુખ છે. એવી
ક્ત દેવનો નયમ પાળવાનો ઈન્કાર કરે છે. અને ખરેખર તો એવી ક્ત

દેવનો આદેશ પાળ શકતી નથી. 8 જે લોકો દૈ હક છે તેઓ દેવને પ્રસ કર
શકતા નથી.

9 પર ુ તમારા પર દૈ હક મનની સ ા નથી. જો દેવનો આત્મા તમારામાં
ખરેખર વસતો હોય તો તમારા પર આત્માની સ ા ચાલે છે, પર ુ જો કોઈ

ક્તના હૃદય પર ખ્રસ્તના આત્માનો પ્રભાવ ન હ હોય, તો ખ્રસ્ત પાસે તે ું
ાન નથી. 10 પાપને કારણે તમારુ શર ર મરે ું છે. પર ુ જો તમારામાં

ખ્રસ્ત (વસતો) હશ,ે તો આત્મા તમને જીવન આપશે, કેમ કે તમને દેવ સાથે
ન્યાયી ઠરાવવામાં આ ા છે. 11 જો દેવે ઈ ુને ૃત્ ુમાંથી ઊઠાડ્યો, અને
જો દેવનો આત્મા તમારામાં વસતો હશ,ે તો તમારા મર્ત્ય શર રોને પણ તે ન ું
જીવન આપશ.ે ખ્રસ્તને ૃત્ ુમાંથી ઊઠાડનાર એક માત્ર દેવ છે. અને એ જ
ર તે તમારામાં રહેતો તેનો પ વત્ર આત્મા દ્વારા તમારા નાશવંત શર રોને જીવન
આપશ.ે

12 તેથી, મારા ભાઈઓ અને બહેનો, આપણે આપણાં પાપાત્માઓની સ ા
આપણા પર ન જ ચાલવા દેવી જોઈએ. આપણાં પાપી શર રોની ઈચ્છાઓ
કે વાસનાઓથી દોરવાઈને આપણે જીવ ું જોઈએ જ ન હ. 13 જો તમારા
પાપી સ્વભાવની વાસનાઓ સંતોષવા તમે ખરાબ કામો પાછળ તમારા જીવનનો
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ઉપયોગ કરશો, તો તમારુ ૃત્ ુ થશે જ. પર ુ શર રનાં કામોને માર નાખવા
જો તમે આત્માનો ઉપયોગ કરશો તો તમને સા ું જીવન પ્રાપ્ત થશ.ે

14 દેવનાં સાચાં સંતાનો એ છે કે જઓે દેવના આત્મા ું માગર્દશર્ન સ્વીકારે
છે. 15 જે આત્મા આપણને પ્રાપ્ત થયો છે તે કોઈ સામાન્ય આત્મા નથી કે જે
આપણને ફર થી દાસ બનાવીને ભયભીત કરશે. જે આત્મા આપણને પ્રાપ્ત થયો
છે, તે આપણને દેવનાં સંતાનો બનાવે છે. અને એ ભાવનાથી જ તો આપણે
દેવને “ પતા, પ્રય પતા,” કહ ને બોલાવીએ છ એ. 16 આપણા આત્માની સાથે
એ જ આત્મા સાક્ષી આપે છે કે આપણે દેવનાં સંતાનો છ એ. 17 જો આપણે
દેવનાં સંતાનો હોઈ ું, તો દેવ પોતાનાં માણસોને જે આશીવાર્દ આપે છે, તે
આપણને પણ મળશ.ે આ આશીવાર્દો દેવ તરફથી આપણને મળશ.ે ખ્રસ્તની
સાથે સાથે આપણને પણ એ આશીવાર્દ પ્રાપ્ત થશે. પર ુ ખ્રસ્તે જે દ:ુખો
સહન કયાર્ હતાં, તેમ આપણે પણ સહન કરવાં જ પડશ.ે તો જ, ખ્રસ્તની
જમે આપણને પણ મ હમા પ્રાપ્ત થશ.ે

ભ વષ્યમાં આપણને મ હમા મળશે
18 હમણાં આપણે દ:ુખો સહન કર ર ા છ એ. પર ુ ભ વષ્યમાં આપણને

જે મ હમા પ્રાપ્ત થવાનો છે તેની ુલનામાં આપણાં અત્યારનાં દ:ુખો કઈ જ
નથી. 19 દેવે સજલી દરેક વસ્ ુ એ સમયની ઉ ેજના ૂવર્ક રાહ જોઈ રહ છે
કે ારે દેવ દુ નયાને બતાવી દેશે કે તેનાં (સાચાં) સંતાનો કોણ છે એ ઘટના
ઘટે એની આખા જગતને આ ુરતા છે. 20 દેવે જે દરેક વસ્ ુ સર્જી તે દરેક
વસ્ ુ જાણે નરથર્કતાને આધીન હોય તેમ તેને બદલી નાખવામાં આવી. તેને
બદલવાની ઈચ્છા ન હતી. પર ુ દેવે તેમાં પ રવતર્ન કરવાનો નણર્ય કય . પર ુ
તેમાં પણ આ આશા તો હતી 21 કે દેવ-સ જત પ્રત્યેક વસ્ ુ ન થવાથી ુક્ત
હશ.ે એવી પણ આશા હતી કે દેવનાં સંતાનોને જે ુ ક્ત અને મ હમા પ્રાપ્ત
થયા છે, તે દેવે બનાવેલી દરેક વસ્ ુને મળશ.ે

22 આપણે જાણીએ છ એ કે, બાળકને જન્મ આપવા માટે તૈયાર કોઈ ી
દ:ુખ સહન કરતી રાહ જોતી હોય, એ ર તે અત્યારે તો સમગ્ર ૃ દેવ-સ જત
દરેક વસ્ ુ માટે પ્ર ૂતાની વેદના જવેી વેદના સહન કર રહ છે. 23 પર ુ
તે એકલી જ ન હ, પણ આપણે પોતે જઓેને આત્મા ું પ્રથમફળ મ ું છે.
તે જોઈને પણ દ ક ુત્રપણાની, એટલે આપણા શર રના ઉદ્ધારની વાટ જોતાં
આપણે પોતાના મનમાં નસાસા નાખીએ છ એ, કહેવાનો અથર્ એ છે કે આપણાં
શર રોથી આપણને ુ ક્ત મળ જાય એની આપણે પ્ર તક્ષા કર ર ા છ એ.
24 કારણ કે એ જ આશાથી આપણો ઉદ્ધાર થયો છે. પણ જે આશા દૃશ્ય
હોય તે આશા નથી કેમ કે કોઈ માણસ પોતે જે જુએ છે, તેની આશા કેવી
ર તે રાખે. 25 પર ુ આપણે એવી વસ્ ુ મેળવવાની આશા રાખીએ છ એ કે
જે હજી ુધી આપણને મળ નથી. તેના માટે આપણે ધીરજ ૂવર્ક પ્ર તક્ષા કર
ર ા છ એ.

26 વળ , પ વત્ર આત્મા પણ આપણને સહાય કરે છે. આપણે ઘણા નબર્ળ
છ એ, પર ુ આપણી નબર્ળતાને દૂર કરવા પ વત્ર આત્મા આપણને મદદ કરે
છે. આપણે પ્રાથર્ના કેવી ર તે કરવી જોઈએ એ પણ આપણે તો જાણતા
નથી. પર ુ આપણા વતી પ વત્ર આત્મા પોતે દેવ સાથે વાત કરે છે. આપણા
માટે પ વત્ર આત્મા દેવને વનવે છે. શ ો જનેે ક્ત કર ન શકે એવી
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ઊડ લાગણીથી પ વત્ર આત્મા (આપણા વતી) દેવ સાથે વાતાર્લાપ કરે છે.
27 અંતકરણને પારખનાર દેવ આત્માના મનમાં ું છે તે જાણે છે. કારણ કે
પ વત્ર આત્મા લોકોના હૃદયમાં જોઈ શકે છે અને અંત:કરણમાં ું છે તે પણ
જાણે છે, કારણ કે તેના પોતાના લોકો વતી દેવ જે ઈચ્છે છે તે આત્મા દેવને
કહે છે.

28 આપણે જાણીએ છ એ કે જે લોકો દેવને ચાહે છે તેમના બધાજ કાય માં
દેવ તેઓના ભલા માટે કામ કરે છે. તે લોકો દેવની ખાસ પસંદગી પામેલા છે,
કેમ કે દેવની એવી યોજના હતી. 29 દુ નયાની રચના કર તે પહેલાં દેવ એ
લોકોને ઓળખતો હતો. અને દેવે એવો પણ નણર્ય કય હતો કે એ લોકો તેના
દ કરા જવેા થાય. અનેક ભાઈઓ અને બહેનોમાં ઈ ુ સવર્ પ્રથમ જન્મેલો સૌથી
મોટો ગણાશે. 30 પોતાના દ કરા જવેા થવા લોકોને દેવે નમંત્રણ આપ્ ું. અને
એ લોકોને પોતાની સાથે ન્યાયી બના ા અને પોતાની સાથે રહેવાની યોગ્યતા
આપી. જઓેને ન્યાયી ઠરા ા તેઓને મ હમાવંત પણ કયાર્.

ખ્રસ્ત ઈ ુ પર દેવનો પ્રેમ
31 તો હવે આ વષે આપણે ું કહ ું? જો દેવ આપણી સાથે છે તો

આપણને કોઈ પણ ક્ત હરાવી શકશે ન હ. 32 આપણા માટે તો દેવ કઈ
પણ કર શકશ.ે આપણા માટે કઈ પણ સહન કરવા માટે તેણે પોતાનો દ કરો
આપ્યો. પોતાના દ કરાને પણ દેવે દ:ુખ સહન કરવા દ ું, આપણા સૌના
કલ્યાણ માટે દેવે પોતાનો દ કરો પણ સોંપી દ ધો, તો તે કૃપા કર ને આપણને
તેની સાથે બ ુંએ કેમ ન હ આપશ?ે 33 દેવે પસંદ કરેલા લોકો પર કોણ દોષ
ૂક શકશ?ે કોઈ ન હ! દેવ જ છે કે જે લોકોને ન્યાયી બનાવે છે. 34 કોણ

કહ શકશે કે દેવના લોકો અપરાધી છે? કોઈ પણ ન હ! આપણા માટે ખ્રસ્ત
ઈ ુએ ૃત્ ુ સ્વીકા ,ુ પર ુ એમાં જ કાંઈ બ ું આવી જ ું નથી. ૃત્ ુમાંથી તેને
ઊભો કરવામાં આ ો હતો. હવે તે દેવને જમણે હાથે છે અને આપણા વતી
આપણા ઉદ્ધાર માટે દેવને વનંતી કર ર ો છે. 35 ું ખ્રસ્તના પ્રેમમાંથી કોઈ
પણ વસ્ ુ આપણને જુદા પાડ શકશે? ના! ું વપ , કે વેદના કે સતાવણી
કે, દષુ્કાળ કે, ન તા કે જોખમ કે, તલવાર? અપણને ખ્રસ્તના પ્રેમમાંથી જુદા
પાડ શકશ?ે ના! તો ું સમસ્યાઓ અથવા ખ્રસ્તના દશુ્મનો દ્વારા ઊભી
કરાતી ુશ્કેલીઓ અને જુલ્મ આપણને ખ્રસ્તના પ્રેમથી જુદા કર શકશ?ે ના!
આપણી પાસે જો ખોરાક કે કપડાં ન હ હોય તો તેથી ું આપણે ખ્રસ્તના
પ્રેમથી જુદા થઈ જઈ ુ?ં ના! જોખમ કે ૃત્ ુ પણ આવે તેથી ું આપણે
ખ્રસ્તના પ્રેમથી જુદા થઈ જઈ ુ?ં ના! 36 શા ોમાં લ ું છે તેમ:

“તારે ( ખ્રસ્તન)ે લીધે અમે તો હમેશા ૃત્ ુના જોખમ નીચે છ એ.
લોકો તો એમ જ માને છે કે અમારુ ૂલ્ય કતલ કરવા લાયક ઘેટાંથી

વશેષ કાંઈ નથી.” ગીતશા 44:22
37 દેવ દ્વારા જણેે આપણા પર પ્રેમ દશાર્ ો છે, તેના દ્વારા આ બધી

બાબતોમાં આપણને સં ૂણર્ વજય પ્રાપ્ત થયો છે. 38-39 હા, મને તો ખાતર
છે કે દેવના પ્રેમથી આપણને કોઈ પણ વસ્ ુ જુદા કર શકતી નથી. ૃત્ ,ુ
જીવન, દૂતો, અ ધકાર ઓ, વતર્માન, ભ વષ્ય, કોઈ પણ સ ા કે શ ક્ત, આપણા
ઉપર કે આપણી નીચે કે સજાયલ જગતમાં સૌથી વધ શ ક્તશાળ હોય એ ું
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કોઈ તત્વ કે કોઈ પણ વસ્ ુ ખ્રસ્ત ઈ ુ આપણા પ્ર ુમાં રહેલા દેવના પ્રેમથી
આપણને કદ પણ જુદા પાડ શકશે ન હ.

9
દેવ અને યહૂ દ લોકો

1 હુ ખ્રસ્તમાં છુ અને તમને સત્ય કહ ર ો છુ. હુ અસત્ય બોલતો નથી.
પ વત્ર આત્મા માર સંવેદના ું સંચાલન કરે છે. અને એવી સંવેદનાથી હુ તમને
કહુ છુ કે હુ જૂઠુ બોલતો નથી. 2 યહૂ દ લોકો માટે હુ ઘણો દલગીર છુ
અને સતત મારા હૃદયમાં ઉદાસીનતા અ ુભ ું છુ. 3 તેઓ મારા ભાઈઓ અને
બહેનો છે, મારુ દનુ્યવી કુટુબ છે. એમને મદદ કરવા ું મને મન થાય છે. દેવનો
અ ભશાપ જો મારા પર કે મારાં સગાંઓ પર આવે તો તેનો પણ સ્વીકાર કર ને
હુ યહૂ દઓને મદદ કરવા તૈયાર છુ. 4 કારણ કે તેઓ તો ઈઝરાએલના લોકો
છે. એ યહૂ દઓ તો ખાસ પસંદગી પામેલાં બાળકો છે. દેવે જે માનવો સાથે
કરારો કયાર્ છે એવા એ યહૂ દઓને દેવનો મ હમા પ્રાપ્ત થયેલો છે. દેવે ૂસા ું
નયમશા તેઓને આપીને ભ ક્તની સાચી પધ્ધ બતાવી હતી. અને દેવે એ
યહૂ દઓને માટે વચન પણ આપ્ ું હ ું. 5 તેઓ આપણા પતાઓના વંશજો
છે. અને તેઓ ખ્રસ્તના દનુ્યવી કુટુબીજનો છે. ખ્રસ્ત સવ પર દેવ છે. તેની
સ્ ુ ત નત્ય કરો! આમીન.

6 હા, આ યહૂ દઓ માટે હુ ઘણું દ:ુખ અ ુભ ું છુ. એમને આપે ું વચન
દેવ પાળ ન શ ો, એમ હુ કહેવા માગતો નથી. પર ુ ઈસ્રાએલના માત્ર
થોડાક યહૂ દઓ જ દેવના સાચા લોકો છે. 7 અને ઈબ્રા હમના વંશજોમાં ફક્ત
થોડાક માણસો જ તમારાં દેવનો સાચાં સંતાનો છે. દેવે ઈબ્રા હમને આમ ક ું
હ ું: “ઈસહાક જ તારો કાયદેસરનો દ કરો ગણાશ.ે”✡ 8 આનો અથર્ એ છે
કે ઈબ્રા હમના બધા જ વંશજો કઈ દેવનાં સાચાં સંતાનો નથી. દેવે ઈબ્રા હમને
આપેલાં વચન પ્રમાણે જે સંતાનો દેવના થશે તે જ સંતાનો ઈબ્રા હમનાં સાચાં
સંતાનો થશ.ે 9 ઈબ્રા હમને આપે ું દેવ ું વચન આ ું હ ું: “યોગ્ય સમયે હુ
પાછો આવીશ, અને સારાને દ કરો થશ.ે”✡

10 માત્ર એટ ું જ ન હ, રબકાને પણ દ કરો થયો. એક જ પતાના એ
દ કરા હતા. તે જ આપણા પતા ઈસહાક. 11-12 ( રબકાને) બે દ કરા જન્મ્યા,
તે પહેલાં દેવે રબકાને ક ું હ ું, “તારો મોટો દ કરો નાના દ કરાની સેવા કરશે.”✡
એ છોકરાઓએ તેઓના જીવનમાં કઈક સારુ અથવા ખરાબ ક ુર્ હોય એ પહેલા
આવી ભ વષ્યવાણી થઈ હતી. તેમના જન્મ પહેલાં દેવે આ ક ું હ ું. જથેી
કર ને દેવની પોતાની યોજના પ્રમાણે દેવની પસંદગી પામેલા છોકરાને એ ાન
મળે. એ છોકરાની પસંદગી કરવામાં આવી કેમ કે માત્ર એને જ પસંદ કરવો
એવી દેવની ઈચ્છા હતી અને તે એટલા માટે ન હ કે એ છોકરાઓએ તેમના
જીવનમાં કઈક સારાં અથવા ખોટાં કામો કયાર્ હોય. 13 શા કહે છે તેમ,
“યાકૂબને હુ ચાહતો હતો, પર ુ એસાવને હુ ધ ારતો હતો.”✡

14 તો આ બાબતમાં આપણે ું કહ ું? ું દેવ ન્યાયી નથી? એ ું તો
આપણે કહ શક એ એમ નથી. 15 દેવે ૂસાને ક ું હ ું, “જે ક્ત પર મારે

✡ 9:7: ઉલ્લેખઃ ઉ . 21:12 ✡ 9:9: ઉલ્લેખઃ ઉ . 18:10, 14 ✡ 9:11-12: ઉલ્લેખઃ
ઉ . 25:23 ✡ 9:13: ઉલ્લેખઃ માલ. 1:2-3
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કૃપા કરવી હશ,ે તેના પર હુ કૃપા કર શ. જે ક્ત પર દયા બતાવવી હશે
તેના પર હુ દયા દશાર્વીશ.”✡ 16 તેથી જે ક્ત પર દયા કરવાનો દેવ નણર્ય
કરશે તેને દયા માટે દેવ પસંદ કરશે. લોકો ું ઈચ્છે છે અથવા તેઓ કેવા કેવા
પ્રયત્ન કરે છે, તેના પર દેવની પસંદગીનો આધાર નથી. 17 શા માં દેવ ફારૂનને
કહે છે: “ ું મારુ આ કામ કરે એટલા માટે મેં તને રાજા બના ો. તારા દ્વારા
મારુ સામર્થ્ય પ્રગટ કરવાની માર ઈચ્છા હતી. આખી દુ નયામાં મારુ નામ પ્રગટ
થાય એમ હુ ઈચ્છતો હતો.”✡ 18 આમ જે લોકોની તરફ દયા બતાવવી હોય
એમની તરફ દેવ દયા દશાર્વે છે. અને જે લોકોને હઠ લા બનાવવા હોય તેમને
દેવ હઠ લા બનાવે છે.

19 તો તમારામાંથી કોઈ મને ૂછશે: “જો આપણાં કાય પર દેવનો અંકૂશ
જ હોય, તો પછ આપણાં પાપ માટે દેવ શાથી આપણી પર આરોપ ૂકે છે?”
20 દેવને પ્ર કરશો ન હ. તમે માત્ર માનવ છો; અને માનવોને એવો કોઈ હ
નથી કે તેઓ દેવને (આવા) પ્ર ો ૂછ શકે. માટ ની બરણી તેના બનાવનારને
પ્ર ો ૂછતી નથી. “તમે મને આવી જુદ જુદ વસ્ ુઓ રૂપે કેમ બનાવી?”
21 જે કુભાર માટ ની બરણી બનાવે છે, તે પોતાની ઈચ્છા ુજબ ગમે તે બનાવી
શકે છે. જુદા જુદા રૂપ રગની વસ્ ુઓ બનાવવા તે એક જ માટ નો ઉપયોગ
કરે છે. તે એક વસ્ ુ વ શ હે ુથી કોઈ ખાસ ઉપયોગ માટે બનાવી શકે,
અને બીજી વસ્ ુ રોજબરોજના ઉપયોગ માટે બનાવી શકે.

22 દેવે જે ક ુર્ છે તે પણ કઈક આ ું જ છે. દેવની ઈચ્છા હતી કે લોકો
તેનો કોપ તેમજ સામર્થ્ય જુએ. જે લોકો સવર્નાશને લાયક હતા, એમના પર
દેવ ુસ્સે થયો હતો, એવા લોકોને પણ દેવે ૂબ જ ધીરજ ૂવર્ક સહન કયાર્.
23 એવા લોકો માટે પણ દેવે ધીરજથી રાહ જોઈ, જથેી કર ને દેવ પોતાનો
સ ૃદ્ધ મ હમા દશાર્વી શકે. જઓે તેની કૃપા પ્રાપ્ત કરવાના હતા. તેથી આપણે
જઓે તેની કૃપાનાં પાત્રો છ એ અને જમેને તેણે તેનો મ હમા મેળવવા તૈયાર
કયાર્ છે તેમનામાં પોતાનો મ હમા પ્રગટ કય છે. 24 એ લોકો તે આપણે જ
છ એ. આપણે એવા માનવો છ એ કે જમેને દેવે તેડયા છે. યહૂ દઓ તેમજ
બનયહૂ દઓમાંથી દેવે આપણને પસંદ કયાર્ છે. 25 હો શયાના અધ્યાયમાં શા
કહે છે તેમ:

“જે લોકો મારા નથી
તેઓને હુ મારાં લોકો કહ શ.

અને જે લોકો ઉપર મેં પ્રેમ નથી કય
તેઓ પર હુ પ્રેમ કર શ.” હો શયા 2:23

26 અન,ે

“એ જ ઠેકાણે દેવે ક ુ કે,
‘તમે માર પ્રજા નથી’
તે જ ઠેકાણે તેઓ જીવંત દેવના દ કરા કહેવાશે.” હો શયા 1:10

27 અને ઈસ્રાએલ વષે યશાયા પોકાર ને કહે છે કે:
✡ 9:15: ઉલ્લેખઃ ન. 33:19 ✡ 9:17: ઉલ્લેખઃ નગર્. 9:16
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“સ ુદ્રની રેતીના કણ જટેલા ઈસ્રાએલના અનેક લોકો છે.
પર ુ એમાંના થોડાક જ લોકો તારણ પામશ.ે

28 હા, ૃથ્વી પરના લોકોના ન્યાય તોળવા ું કાયર્ દેવ જલદ ૂણર્ કરશે.” યશાયા
10:22-23

29 યશાયાએ ક ું છે તેમ:

“દેવ સવર્સમથર્ છે. આપણા માટે દેવે એના કેટલાએક માણસોને બચાવી લીધા,
એ ું જો દેવે ન ક ુર્ હોત તો,

સદોમ અને ગમોરા* શહેરોના લોકો જવેી
આપણી દશા થાત.” યશાયા 1:9

30 તો આ બધાનો અથર્ ું થાય? એનો અથર્ આ છે કે: બનયહૂ દ લોકો
દેવ સાથે ન્યાયી થવાનો પ્રયત્ન કરતા ન હતા છતાં તેઓને દેવ સાથે ન્યાયી
બનાવાયા અને તેઓ પોતાના વ ાસને લીધે ન્યાયી ઠયાર્. 31 અને ારે દેવ
માટે ન્યાયી ઠરવા ઈસ્રાએલના લોકોએ નયમશા ને અ ુસરવાનો પ્રયત્ન કય ,
ત્યારે તેઓ સફળ ન થયા. 32 સફળ કેમ ન થયા? કેમ કે તેમણે પોતાનાં
કાય ના બળના આધારે દેવ સાથે ન્યાયી થવાનો પ્રયત્ન કય . તેઓને દેવમાં
વ ાસ ન હતો કે દેવ તેમને ન્યાયી બનાવશે. જે પથ્થર લોકોને પાડ નાંખે છે,
તેની ઠોકર ખાઈન તેઓ પડ્યા. 33 એ પથ્થર વષે શા કહે છે.

“જુઓ, સયોન માં મેં એક પથ્થર ૂ ો છે કે જે લોકોને પાડ નાખશ.ે
એ પથ્થર ઠોકર ખવડાવીને લોકોને પાપમાં પાડશે.

પર ુ જે કોઈ ક્ત એ પથ્થરમાં વ ાસ રાખશે તે નરાશ થશે ન હ.” યશાયા
8:14; 28:16

10
1 ભાઈઓ તથા બહેનો, માર સૌથી મોટ ઈચ્છા એ છે કે યહૂ દઓ તારણ

પામે. દેવને માર એ જ પ્રાથર્ના છે. 2 યહૂ દઓ વષે હુ આ કહ શકુ છુ
કે: તેઓ દેવને અ ુસરવાનો ખરેખર પ્રયત્ન કરે છે. પર ુ સાચો માગર્ તેઓ
જાણતા નથી. 3 દેવ જે માગ લોકોને ન્યાયી બનાવે છે એ તેઓ જાણતા ન
હતા. અને પોતાની આગવી ર તે તેઓએ ન્યાયી બનવાનો પ્રયત્ન કય . આમ
દેવની ર તે ન્યાયી બનવા ું તેમણે સ્વીકા ુર્ ન હ. 4 ખ્રસ્તે જૂના નયમશા નો
અંત આણ્યો, જથેી કર ને ખ્રસ્તમાં વ ાસ રાખનાર પ્રત્યેક ક્તને દેવ-પ્રા પ્ત
માટે ન્યાયી બનાવી શકાય.

5 નયમ દ્વારા દેવ સાથે ન્યાયી થવા સંબંધમાં ૂસા લખે છે, “જે દરેક ક્ત
નયમ ું પાલન કરે છે, તે નયમની બાબતો ું પાલન કરવાથી જીવન મેળવશે.”✡
6 પર ુ વ ાસના માગ યોગ્યતા મેળવવા વષે શા આમ કહે છે: “તમે
પોતે આ ું ન કહેશો, ‘ઉપર આકાશમાં કોણ જશે?’ ” (આનો અથર્ એ છે કે,
“ ખ્રસ્તને પ્રાપ્ત કરવા અને તેને ૃથ્વી પર પાછો નીચે લાવવા આકાશમાં કોણ
જશે?”) 7 “અથવા તમે આમ પણ ૂછશો ન હ, ‘કે ૃથ્વીના કે ઊડાણમાં

* 9:29: સદોમ અને ગમોરા આ બે શહેરોમાં પાપી લોકો વસતા હતા, અને એ શહેરોનો વનાશ કર ને
દેવે તેઓને સજા કર હતી. ✡ 10:5: ઉલ્લેખઃ લ.ે 18:5
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કોણ ઊતરશે?’ ” (એનો અથર્ છે, “નીચે પાતાળમાં ૃત્ ુલોકમાં જઈને ૃત્ ુમાંથી
ખ્રસ્તને ૃથ્વી પર કોણ લઈ આવશ?ે”)
8 શા જે કહે છે તે આ છે: “દેવનો સંદેશ તો તમાર પાસે છે; તે તમારા
ુખમાં અને હૃદયમાં છે.” તે સંદેશ તે જ વ ાસનો સંદેશ છે, કે જે અમે

લોકોને કહ એ છ એ.✡ 9 જો તમે તમાર ુખવાણીનો ઉપયોગ આમ કહેવા
માટે કરશો કે, “ઈ ુ પ્ર ુ છે,” અને જો તમે તમારા મનમાં માનશો કે દેવે ઈ ુને
ૃત્ ુમાંથી ઉઠાડયો છે, તો તમારુ તારણ થશે. 10 હા, અમે અમારા હૃદયોથી

માનીએ છ એ, અને તેથી અમને ન્યાયી ઠરાવાયા છે. અન,ે “અમે એમાં માનીએ
છ એ.” એમ કહેવા માટે અમે અમાર ુખની વાણીનો ઉપયોગ કર એ છ એ;
અને તેથી આપણું તારણ થ ું છે.

11 હા, ધમર્શા કહે છે, “જે કોઈ ક્ત તેનામાં વ ાસ કરે છે તેને
શરમા ું ન હ પડ.ે”✡ 12 એ ધમર્શા કહે છે, “જે કોઈ ક્ત,” કારણ કે
યહૂ દઓ અને બન-યહૂ દઓ વચ્ચે કોઈ ભેદભાવ નથી. એ જ પ્ર ુ સૌ લોકોને
પ્ર ુ છે. પ્ર ુમાં વ ાસ રાખનાર સૌ લોકોને પ્ર ુ અનેક આશીવાર્દ આપે છે.
13 હા, શા કહે છે, “પ્ર ુમાં વ ાસ રાખનાર દરેક ક્ત તારણ પામશ.ે”✡

14 પર ુ સહાય માટે તેઓ પ્ર ુમાં ભરોસો ૂક શકે તે પહેલાં લોકોએ પ્ર ુમાં
વ ાસ કરવો જોઈએ. અને લોકો પ્ર ુમાં વ ાસ કરે તે પહેલાં તેમણે પ્ર ુ
વષે સાંભળે ું હો ું જોઈએ. અને લોકો પ્ર ુ વષે સાંભળે એ માટે બીજી
કોઈ ક્તએ તેમને પ્ર ુ વષે કહે ું પડ.ે 15 અને લોકોની પાસે જઈને તેઓને
બ ું કહેવા માટે કોઈક ક્તને મોકલવી પડ.ે શા માં લખે ું છે કે, “ ુવાતાર્
લાવનાર પ્રબોધકો કે ઉપદેશકોનાં પગલા કેવાં ુંદર છે!”✡

16 પર ુ બધા જ યહૂ દઓએ એ ુવાતાર્ માની ન હ. યશાયાએ ક ું, “હે
પ્ર ,ુ અમે લોકોને જે ક ું એમાં માનનારા કોણ હતા?”✡ 17 આમ, ુવાતાર્
સાંભળવાથી વ ાસ આવે છે. ારે કોઈ ક્ત લોકોને ખ્રસ્ત વષે કહે છે
ત્યારે એ ુવાતાર્ લોકોને સાંભળવા મળે છે.

18 પર ુ હુ ૂછુ છુ, “ ું લોકોએ એ ુવાતાર્ સાંભળ નથી?” હા, તેઓએ
સાંભળ જ હતી જમે શા કહે છે તેમ:

“આખી દુ નયામાં તેઓને અવાજ ફેલાઈ ગયો;
આખા જગતમાં બધે જ તેઓનાં વચનો ફેલાયાં છે.” ગીતશા 19:4

19 વળ હુ ૂછુ કે, “ ું ઈસ્રાએલના લોકો એ ુવાતાર્ સમજી ન શ ા?” હા,
તેઓ સમ ા હતા. પ્રથમ ૂસા દેવ વષે આમ કહે છે:

“જે પ્રજા હજી ખરેખર રા બની નથી, એવા લોકો ઉપર હુ તમારામાં ઈષાર્
ઉત્પ કર શ.

જે રા માં સમજશ ક્ત નથી તેની પ્રજા ઉપર હુ તમારામાં ક્રોધ ઉત્પ
કર શ.” ુનર્ નયમ 32:21

20 દેવ માટે આ ું કહેનાર યશાયાએ હમત ૂવર્ક ક ું:
✡ 10:8: ઉલ્લેખઃ ુન. 30:12-14 ✡ 10:11: ઉલ્લેખઃ યશા. 28:16 ✡ 10:13: ઉલ્લેખઃ
યોએ. 2:32 ✡ 10:15: ઉલ્લેખઃ યશા. 52:7 ✡ 10:16: ઉલ્લેખઃ યશા. 53:1
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“જઓે મને શોધતા ન હતા-તેઓને હુ મ ો;
જમેણે મને કદ ખોળયો નહોતો એવા લોકોની આગળ હુ પ્રગટ થયો.”
યશાયા 65:1

21 બનયહૂ દઓ વષે યશાયા દ્વારા દેવ આમ બોલ્યો. પર ુ યહૂ દ લોકો વષે
દેવ કહે છે,

“એ લોકો માટે હુ રાત- દવસ રાહ જોઈ ર ો છુ,
પર ુ માર આજ્ઞા પાળવાનો અને મને અ ુસરવાનો તેઓ ઈન્કાર કરે છે.”
યશાયા 65:2

11
દેવ પોતાના માણસોને ૂલ્યો નથી

1 તેથી હુ ૂછુ છુ, “ ું દેવે પોતાના માણસોને તરછોડ દ ઘા?” ના! હુ પોતે
ઈસ્રાએલનો (યહૂ દ) છુ. હુ ઈબ્રા હમના વંશનો અને બન્યામીનના કુળનો છુ.
2 ઈસ્રાએલના લોકો જનમ્યા તે પહેલાં દેવે તેમને પોતાના માણસો તર કે પસંદ
કયાર્. અને દેવે એ લોકોને તરછોડ્યા નથી. એ લયા પ્રબોધક વષે ધમર્શા
જે કહે છે તે તમે સાર ર તે જાણો છો. ઈસ્રાએલના લોકોની વરુદ્ધમાં દેવને
પ્રાથર્ના કરતા એ લયા વષે શા માં ઉલ્લેખ છે. 3 એ લયા બોલ્યો, “હે પ્ર ુ,
આ લોકોએ તારા પ્રબોધકોને માર ના ા છે અને તાર વેદ ઓનો વનાશ કય
છે. પ્રબોધકોમાં એક માત્ર હુ જ હજી જીવતો છુ. અને હવે એ લોકો મને
પણ માર નાખવાનો પ્રયત્ન કર ર ાં છે.”✡ 4 પર ુ દેવે એ લયાને ું જવાબ
આપ્યો, તે જાણો છો? દેવે તેને ક ુ,ં “જે 7,000 માણસો હજી પણ માર
ભ ક્ત કરે છે તેઓને મેં મારા માટે રાખી ૂ ા છે. આ 7,000 માણસો
‘બઆલ’ની આગળ ૂંટણે પડયા નથી.”

5 એ ું જ અત્યારે પણ છે. થોડાક માણસો એવા છે કે જઓે દેવ કૃપાથી
પસંદ કરાયા છે. 6 અને જો દેવ-કૃપાને કારણે એમની પસંદગી થઈ હોય, અને
તેઓ દેવના માણસો થયા હોય, તો તે તેઓનાં કમ ને આધારે ન હ. પર ુ
તેમનાં કમ ને આધારે તેઓ દેવના ખાસ માણસો થઈ શ ા હોત તો, દેવ લોકોને
કૃપાની જે બ ક્ષસ આપે છે તે ખરેખર બ ક્ષસ ન ગણાત.

7 તો એ આમ થ ું છે: ઈસ્રાએલના લોકોએ દેવ-પ્રા પ્ત માટે યોગ્યતા
કેળવવાનો પ્રયત્ન કય . પર ુ તેઓ સફળ ન થયા. પર ુ દેવે જે માણસો પસંદ
કયાર્, તેઓ ુપાત્ર થયા. બીજા લોકો કઠણ થયા અને તેમણે દેવનો આદેશ
સાંભળવાનો ઈન્કાર કર દ ઘો. 8 શા ોમાં લ ું છે તેમ:

“દેવે તેઓની પર ભર ઊંઘનો આત્મા રેડયો છે.” યશાયા 29:10

“દેવે તેઓની આંખો બંધ કર દ ધી જથેી તેઓ સત્ય જોઈ શકે ન હ,
અને દેવે તેઓના કાન પણ બંધ કર દ ધા જથેી કર ને તેઓ સત્ય સાંભળ
શકે ન હ.

અત્યાર ુધી આ ત ચા ુ જ રહ છે.” ુનર્ નયમ 29:4
✡ 11:3: ઉલ્લેખઃ 1 રા. 19:10, 14
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9 અને દાઉદ કહે છે:

“ મજબાની ઉડાવતા લોકો ભલે ફસાઈ જાય, અને પકડાઈ જાય.
ભલે તેઓને પડવા દો અને શક્ષા થવા દો.

10 તેઓ જોઈ શકે ન હ એવી તેઓની આંખો અંધકારમય થાઓ,
અને તેઓની પીઠ ું સદા વાંક વાળ, અને પછ હમેશને માટે ભલે તેઓ
દ:ુખ ભોગવ.ે” ગીતશા 69:22-23

11 તેથી હુ ૂછ ર ો છુ: યહૂ દઓની પડતીના કારણે ું તેઓ તેમનો વનાશ
લા ા? ના! એમની ૂલો જ બનયહૂ દ લોકો માટે ુ ક્ત લાવી. અને
યહૂ દઓમાં ઈષાર્ ઉત્પ થાય માટે આમ બન્ ુ.ં 12 જો કે યહૂ દઓની ૂલ
આખી દુ નયા માટે સ ૃદ્ધ આશીવાર્દો લઈ આવી. અને યહૂ દઓએ જે ખો ું
તે બાબતે બનયહૂ દ લોકો માટે અઢળક આ શષ લાવી. દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે
યહૂ દઓ ારે લોકો પ્રત્યેક દયા ુ બનશે ત્યારે આખી દુ નયા ખરેખર વધારે
સ ૃદ્ધ આશીવાર્દ પ્રાપ્ત કરશે.

13 હવ,ે જે લોકો યહૂ દ નથી તેમને હુ સંબો ું છુ. બનયહૂ દઓનો પણ હુ
પ્રે રત છુ. તેથી ાં ુધી મારે એ કાયર્ કરવા ું છે, ત્યાં ુધી હુ મારાથી શ
હોય એવી સવ મ ર તે કર શ. 14 મને આશા છે કે હુ મારા પોતાના લોકોને
ઈષાર્ ુ બનાવી શક શ. એ ર તે કદાચ એમાંના કેટલાએકને હુ બચાવી શક શ.
15 દેવ યહૂ દઓથી વ ુખ થઈ ગયો. ારે એ ું થ ું ત્યારે દેવે દુ નયાના અન્ય
લોકો સાથે મૈત્રી કર . તેથી ારે દેવ યહૂ દઓને સ્વીકાર કરશે. ત્યારે લોકોને
ખરેખર ૃત્ ુ પછ ું તે સા ું જીવન પ્રાપ્ત થશ.ે 16 જો રોટલીનો પ્રથમ ટૂકડો
દેવને અપર્ણ કરવામાં આવે છે, તો તે આખી રોટલી પ વત્ર બની જાય છે. જો
ૃક્ષનાં ૂ ળયાં પ વત્ર હોય તો ૃક્ષની ડાળ ઓ પણ પ વત્ર હોય છે.
17 એ વાત એવી છે જાણે કે ઉછેરવામાં આવેલ જૈ ૂન ૃક્ષની કેટલીક

ડાળ ઓ કાપી નાખવામાં આવી છે અને જગલી જૈ ૂન ૃક્ષની એક ડાળ ની
તેમાં કલમ કરવામાં આવી છે. તમે બનયહૂ દઓ તે જગલી ડાળ જવેા છો,
અને તમે હવે પ્રથમ ૃક્ષની શ ક્ત અને જીવનના સહભાગી થયા છે. 18 અસલ
ૃક્ષની ડાળ ઓ જે કાપી નાખવામાં આવી હતી, તે વષે તમે ગવર્ કરશો ન હ.

એ ું ગવર્ કરવા માટે તમાર પાસે કોઈ યોગ્ય કારણ પણ નથી. શા માટે?
કેમ કે તમે એ અસલ ૃક્ષનાં ૂ ળયાંને જીવન આપતા નથી. તે ૂ ળયાં તમને
જીવન આપે છે, તમારા જીવનને આધાર આપે છે. 19 તમે કહેશો, “ડાળ ઓ
એટલા માટે તોડ નાખવામાં આવી હતી કે જથેી કર ને હુ તે ઝાડમાં જોડાઈ
શકુ.” 20 એ સા ું છે. પર ુ એ ડાળ ઓ તોડ નાખવામાં આવી હતી કેમ કે
અસલ ૃક્ષમાં તેઓને વ ાસ ન હતો. અને તમે એ અસલ ૃક્ષના ભાગ બની
જીવી ર ાં છો, કારણ કે તમે વ ાસ ધરાવો છો. અ ભમાન ન કરશો, પર ુ
દેવનો ડર રાખો. 21 જમે દેવે એ ૃક્ષની કુદરતી ડાળ ઓને રહેવા ન દ ઘી, એ
જ ર તે જો તમે વ ાસ ન હ રાખો તો, દેવ તમને પણ રહેવા ન હ દે.

22 આમ, તમે જોઈ શકો છો કે દેવ દયા ુ છે, પર ુ તે ઘણી સખતાઈ
પણ રાખી શકે છે. જે લોકો દેવને અ ુસરવા ું બંધ કરે છે તેઓને દેવ શક્ષા
કરે છે. પર ુ જો તમે દેવની દયા હેઠળ જીવન જીવતા હશો તો તે હમેશા
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તમારા પ્રત્યે કૃપા ુ રહેશે. જો તમે દેવની દયાને અ ુસરવા ું ચા ુ ન હ રાખો
તો ૃક્ષમાંથી ડાળ ની જમે કપાઈ જશો. 23 અને જો યહૂ દઓ ફર થી દેવમાં
માનતા થશે તો, દેવ એમને ફર પાછા અપનાવી લેશે. તેઓ ાં હતા ત્યાં
ૂળ ાને તેમને ુન: ા પત કરવા દેવ સમથર્ છે. 24 કોઈ જગલી ડાળ એક

સારા ૃક્ષ ું અંગ બને એ કાંઈ કુદરતી ઘટના નથી. તમે બનયહૂ દઓ તો કોઈ
જગલી જૈ ૂન ૃક્ષની ૂટેલી ડાળ જવેા છો. અને એક સારા જૈ ૂન ૃક્ષ સાથે
તમને જોડવામાં આ ા હતા. પર ુ પેલા યહૂ દઓ તો સારા ૃક્ષની ટેલી ડાળ
જવેા છે. તેથી, તેમના પોતાના અસલ ૃક્ષ સાથે તેમને ફર થી જોડ શકાય છે.

25 ભાઈઓ તથા બહેનો, આ રહસ્યમય સત્ય હુ તમને સમજાવવા મા ું છુ.
હુ ઈચ્છુ છુ કે આ સત્ય તમને સમજવા માટે સહાયરૂપ થશે કે તમે સવર્જ્ઞ નથી.
તે સત્ય આ છે: ઈસ્રાએલના એક ભાગને હઠ લો બનાવવામાં આ ો છે. પર ુ
ુરતા પ્રમાણમાં બનયહૂ દઓ ારે દેવના શરણે આવશે ત્યારે એ ત પણ

બદલાશ.ે 26 અને એ ર તે આખા ઈસ્રાએલને બચાવશ.ે શા ોમાં લખે ું છે:

“ સયોનમાંથી ઉદ્ધાર કરનાર આવશે;
તે યાકૂબના કુટુબના અધમર્ને તથા સવર્ અ ન ોને દૂર કરશે.

27 અને ારે હુ તેઓનાં પાપ દૂર કર શ,
ત્યારે તેઓની સાથેનો મારો કરાર ૂણર્ થશ.ે” યશાયા 59:20-21; 27:9

28 યહૂ દઓ ુવાતાર્ સ્વીકારવાનો ઈન્કાર કરે છે, તેથી તેઓ દેવના શ ું છે.
તમે બનયહૂ દઓને મદદ કરવા આમ ક ુર્ છે. પર ુ એ ૂલશે ન હ કે યહૂ દઓ
હજૂ પણ દેવની ખાસ પસંદગી પામેલા લોકો છે. તેથી દેવ તેઓને ૂબજ ચાહે
છે. દેવે તેમના બાપદાદાઓને વચનો આપ્યાં હતા,ં તેથી દેવ તેમને ચાહે છે.
29 દેવ ારે જે લોકોને પાસે બોલાવીને એમને કઈક આપે છે, તે પછ દેવ
લોકોને આપે ું પોતા ું વચન કદ પણ પાછુ ખેંચી લેતો નથી. 30 એક સમય
એવો હતો કે ારે તમે દેવના આદેશનો અનાદર કરતા હતા. પર ુ હમણા
તમે દયાપાત્ર બન્યા, કેમ કે પેલા યહૂ દ લોકોએ દેવ-આજ્ઞાનો અનાદર કય છે.
31 અને હવે યહૂ દઓ આજ્ઞાપાલનનો અનાદર કરે છે, કેમ કે દેવે તમને ક્ષમા
આપી છે. પર ુ આમ એટલા માટે બન્ ુ,ં જથેી તેઓની ઉપર દેવ દયા કરે.
32 દેવ-આજ્ઞાનો અનાદર બધા લોકોએ કય જ છે. આજ્ઞા ું ઉલ્લંઘન કરનારા
બધા લોકોને દેવે એક સાથે એક જગ્યાએ એક ત્રત કર રા ા છે, જથેી કર ને
તે તેઓ પર દયા વરસાવી શકે.

દેવની સ્ ુ ત
33 હા, દેવની સ ૃ દ્ધ અત્યંત મહાન છે! દેવની કૃપા અને ક્ષમા અપરપાર

છે! દેવ ું જ્ઞાન અને વવેક- ૂ દ્ધ અનંત છે! દેવના નણર્યોને કોઈ પણ ક્ત
સમજી શકશે ન હ. દેવના માગ કોઈ પણ ક્ત સમજી શકશે ન હ. 34 શા
કહે છે તેમ,

“પ્ર ુ ું મન કોણે જાણ્ ું છે?
તેનો મંત્રી કોણ થયો છે?” યશાયા 40:13



રોમનો 11:35 327 રોમનો 12:10

35 “દેવને કોઈએ કઈ પણ ારે આપ્ ું છે?
દેવ કોઈ પણ ક્તનો ઋણી નથી. જથેી કોઈને પાછુ ભર આપવામાં
આવ?ે” અ ૂબ 41:11

36 હા, બધી વસ્ ુઓના સજક દેવ છે. અને દરેક વસ્ ુ દેવ દ્વારા અને દેવ
માટે જ ટક રહે છે. દેવનો સવર્કાળ મ હમા થાઓ! આમીન.

12
તમારુ જીવન દેવને સમ પત કરો

1 હે ભાઈઓ તથા બહેનો, હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે હવે તમે કઈક કરો.
દેવે આપણા પ્રત્યે ુષ્કળ દયા દશાર્વી છે. તેથી દેવની દયાની ખાતર તમે તમારા
શર રો ું જીવ ું, પ વત્ર તથા દેવને પસંદ પડે એ ું અપર્ણ કરો. તમારુ અપર્ણ
માત્ર પ્ર ુ અથ જ થાય, અને તેથી દેવ પ્રસ થશ.ે તમારુ અપર્ણ દેવની
સેવાનો આધ્યા ત્મક માગર્ છે. 2 આ દુ નયાના લોકો જવેા થવા માટે તમે તમારા
જીવન ું પ રવતર્ન કરશો ન હ. પર ુ નવી વચાર-શૈલી અપનાવીને તમે તમારા
જીવનમાં ૂણર્ ર તે આંત રક પ રવતર્ન પામો, તો જ દેવ તમારા માટે ું ઈચ્છે
છે તે તમે ન કર શકશો અને તે સ્વીકાર શકશો. તમે જાણી શકશો કે કઈ
વસ્ ુઓ સાર છે અને દેવને પ્રય છે, અને કઈ વસ્ ુઓ સં ૂણર્ છે.

3 દેવે મને એક વ શ કૃપાદાન આપ્ ું છે. તેથી જ તો તમારામાંની દરેક
ક્તને મારે કઈક કહેવા ું છે. તમે એ ું ન માની લો કે તમે ખરેખર જવેા

છો તેના કરતાં તમે વધારે સારા છો. તમે ખરેખર જવેા છો તેવા તમાર જાતને
ઓળખો. દેવે તમને કઈ જાતનો વ ાસ આપ્યો છે, એના આધારે ન કરો
કે તમે કોણ છો! 4 આપણામાંના દરેક માનવને એક શર ર છે, અને એ શર રને
ઘણાં અવયવો છે. આ બધાં અવયવો એક જ પ્રકાર ું કાયર્ કરતાં નથી.
5 આપણી સાથે એમ જ છે, જો કે આપણે લોકો ઘણા છ એ. પર ુ આપણે
ઘણા હોવા છ ાં ખ્રસ્તમાં એક શર ર છ એ. અને અરસપરસ એકબીજાનાં
અવયવો છ એ.

6 આપણ સૌને જુદાં જુદાં કૃપાદાનો મળેલ છે. આપણા પર થએલ દેવની
કૃપાને કારણે પ્રત્યેક કૃપાદાન આપણને પ્રાપ્ત થયેલ છે. જો કોઈ ક્તને
પ્રબોધ કરવા ું કૃપાદાન મ ું હોય તો એ ક્તએ ૂરા વ ાસથી પ્રબોધ
કરવો જોઈએ. 7 જો કોઈ ક્તને સેવા કરવા ું કૃપાદાન હોય, તો તેણે
માનવોની સેવા કરવી જોઈએ. કોઈ ક્તને શક્ષણ આપવા ું કૃપાદાન હોય.
તો તેણે લોકોને શક્ષણ આપવામાં મંડયા રહે ુ.ં 8 જો કોઈ ક્તને એ ું
કૃપાદાન મ ું હોય કે તે બીજા લોકોને આ ાસન આપી શકે, તો તેણે દ:ુખી
લોકોને આ ાસન આપ ું જોઈએ. અન્ય લોકોને મદદરૂપ થવા કોઈ ક્તને
દાન આપવાની ક્ષમતા પ્રાપ્ત થઈ હોય, તો તેણે ઉદારતાથી દાન કર ું જોઈએ.
કોઈ ક્તમાં અ ધકાર થવાની આવડત હોય, તો તેણે સારો અ ધકાર ચલાવવા
સખત શ્રમ કરવો જોઈએ. જો કોઈ ક્તમાં અન્ય લોકો પ્રત્યે દયા દશાર્વવા ું
કૃપાદાન મ ું હોય તો તેણે ઉમંગથી એ કાયર્ ઉપાડ લે ું જોઈએ.

9 તમારો પ્રેમ સાચો હોવો જોઈએ. ુંડુ છે તેને ધ ારો. માત્ર સારાં જ કમ
કરો. 10 જે ર તે ભાઈઓ-બહેનો વચ્ચે પ્રેમ હોય છે એ ર તે તમે એક બીજાને
પ્રેમ કરો, જથેી તમને એ આત્મીયતાનો અ ુભવ થાય. તમે માન-સન્માનની જે
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અપેક્ષા રાખો છો, તેના કરતાં વધારે માન-સન્માન તમારા ભાઈ-બહેનોને આપ ું
જોઈએ. 11 દેવ ું કાયર્ કરવાની જરૂર હોય ત્યારે તમે આળ ુ ન થાઓ. અને

ારે દેવની સેવા કરો ત્યારે ૂણર્ આધ્યા ત્મક ઉત્સાહ સાથે કરો. 12 ઉજજવળ
ભ વષ્યની આશા છે તેથી આનંદમાં રહો. ારે ુશ્કેલીઓ આવે ત્યારે ધીરજ
રાખો. અને હમેશા દેવની પ્રાથર્ના કરો. 13 દેવના લોકો જમેને મદદની જરૂર છે,
તેમના સંતોષ માટે તેમના સહભાગી બનો. એવા લોકોની મહેમાનગતી કરો.

14 જે લોકો તમારુ ખરાબ કરતા હોય, તેમના વષે ફક્ત સારુ જ બોલો.
એમને શાપ ન આપો, પર ુ એમને આશીવાર્દ જ આપો. 15 બીજાના આનંદમાં
આનંદ થાઓ, અને બીજાના દ:ુખમાં તમે એમના સહભાગી બનો. 16 એક
બીજા સાથે હળ મળ ને રહો અને શાં તથી જીવો, અ ભમાની બનશો ન હ.
બીજા લોકોને મન જે માણસો અગત્યના ન હોય, તેવાની મત્રતા કરવા તૈયાર
રહો. મથ્યા ભમાની ન બનો.

17 જો કોઈ તમને ુક્સાન કરે તો તેને ુક્સાન પહોંચાડ ને વેર વાળવાની
ૃ ન રાખો. બધા લોકો જનેે સારા કાય તર કે સ્વીકારે છે, એવા કાય જ

તમે કરો. 18 સૌ લોકો સાથે શાં તથી જીવવા માટે તમારા તરફથી બને તેટલો
સારામાં સારો પ્રયત્ન કરો. 19 હે મારા મત્રો, ારે લોકો તમને ુકસાન કરે
ત્યારે એમને શક્ષા કરવાનો પ્રયત્ન ન કરો. દેવના પોતાના કોપથી એમને શક્ષા
કરે ત્યાં ુધી રાહ જુઓ. શા માં લખે ું છે: “પાપીઓને શક્ષા કરનાર હુ
જ એક માત્ર છુ; હુ તેમનો બદલો લઈશ,”✡ એમ પ્ર ુ કહે છે. 20 પર ુ તમારે
આમ કર ું જોઈએ:

“જો તારો દશુ્મન ૂ ો હોય
તો એને ખવડાવ.

જો તારો દશુ્મન તરસ્યો હોય
તો તેને પાણી પા;

આ ર તે ું એ માણસને શર મદો બનાવી શક શ.” ની તવચનો 25:21-22

21 ૂંડાથી ું હાર ન જા, પણ સારાં કમ કર ને તારે ૂંડાનો પરાજય કરવો.

13
રા પ્રત્યેની ફરજો

1 દરેક માણસે ુ અ ધકાર ઓના હુકમ ું પાલન કર ું જ જોઈએ. જે
અ ધકાર છે તેઓને દેવ દ્વારા એ સ ા આપવામાં આવી છે. અને અત્યારે
જે લોકો શાસન કર ર ા છે, તેમને પણ દેવ દ્વારા એ સ ા આપવામાં આવી
છે. 2 તેથી જે ક્ત સરકારની વરુદ્ધમાં હોય તે ખરેખર તો દેવના આદેશની
વરુદ્ધમાં છે. સરકારની વરુદ્ધ જતા લોકો પોતે શક્ષા વહોર લે છે. 3 જે
લોકો સારાં કાય કરતા હોય તેમણે સરકાર અ ધકાર ઓથી ડરવાની જરૂર નથી.
પર ુ જે લોકો ખોટાં કામો કરતા હોય તેમને તો અ ધકાર ઓનો ડર લાગવો જ
જોઈએ. ું તમારે શાસકોના ડરમાંથી ુક્ત થ ું છે? તો તમારે સારાં કામો
કરવાં જોઈએ. જો તમે સારાં કાય કરશો તો સરકાર અ ધકાર ઓ તમારાં
વખાણ કરશે.
✡ 12:19: ઉલ્લેખઃ ુન. 32:35



રોમનો 13:4 329 રોમનો 13:14

4 શાસક તો દેવનો સેવક છે. જે તમને મદદ કરે છે. પર ુ જો તમે કઈક
ખોટુ કરશો તો તમારે ડર ું પડશ.ે શાસક પાસે શક્ષા કરવાની સ ા હોય છે,
અને તે એ સ ાનો ઉપયોગ કરશે. ખોટાં કામો કરનાર લોકોને સજા કરતો
અ ધકાર દેવનો સેવક છે. 5 તેથી તમારે સરકારના નયમો ું પાલન કર ું જ
જોઈએ. તમારે સરકાર કાયદાઓ ું પાલન કર ું જોઈએ કારણ કે જો તમે
પાલન ન કરો તો તમને શક્ષા થાય. તમારે એટલા માટે પણ કાયદા ું પાલન
કર ું જોઈએ કેમ કે, એમ કર ું જ યોગ્ય છે એ તમે જાણો છો.

6 અને તેથી જ તમે કરવેરા પણ ૂકવો છો. જે સ ાધાર છે તે દેવ માટે
કાયર્ કરે છે અને શાસન કાયર્માં પોતાનો બધો સમય આપે છે. 7 જે લોકો ું
ઋણ તમારા માથે હોય તે તેમને ૂકવો. કોઈ પણ જાતના કરવેરા કે કોઈ પણ
જાત ું દે ું તમારા પર હોય તો તે ભરપાઈ કર દો. જે લોકોને માન આપવા
જે ું હોય તેમને માન આપો. અને જમે ું સન્માન કરવા જે ું હોય તેમ ું સન્માન
કરો.

અન્ય લોકોને પ્રેમ કરવો એ જ માત્ર નયમ છે
8 કોઈ ું કોઈ પણ પ્રકાર ું દે ું રાખશો ન હ. પર ુ હમેશા એક બીજાના

પ્રેમના ઋણી રહો. જે ક્ત બીજા લોકોને પ્રેમ કરે છે તેણે ખરેખર નયમની
બધી જ જરૂ રયાતો પ ર ૂણર્ કર છે એમ ગણાશે. 9 હુ આમ શા માટે કહુ
છુ? કારણ કે નમયશા કહે છે, “તારે ભચાર ું પાપ ન કર ું જોઈએ,
ૂન ન કર ું, કશાયની ચોર ન કરાય, બીજા લોકોની વસ્ ુઓ મેળવી લેવાની

ઈચ્છા ન કરાય.”✡ આ અને બીજી બધી આજ્ઞાઓ કે આદેશો ખરેખર તો એક
જ નયમમાં સમાઈ જાય છે: “જે ર તે તમે તમાર જાતને પ્રેમ કરો છો, એ જ
ર તે પોતાના પડોશી પર પણ પ્રેમ કરો.”✡ 10 પ્રેમ બીજા લોકોને ઈજા કે દ:ુખ
પહોંચાડ શકતો નથી. તેથી, નયમના બધા જ આદેશો ું પાલન કર ું કે તેને
પ્રેમ કરવો એ બ ું એક જ છે.

11 આ બધી વાત હુ તમને એટલા માટે કહુ છુ કે, તમે જાણો છો તેમ,
આપણે સૌ મહત્વ ૂણર્ સમયમાં જીવી ર ાં છ એ. હા, તમાર નદ્રામાંથી
જા ૃત થવાનો હવે સમય આ ો છે. પછ ારે આપણે વ ાસીઓ બન્યા
તેના કરતાં હવે તારણનો સમય આપણી વ ુ નજીક છે. 12 “રાત”* લગભગ
સમાપ્ત થઈ ૂક છે. “ દવસ”† ઊગી ર ો છે. તેથી આપણે અંધકારનાં કામો
કરવા ું હવે બંધ કર ું જોઈએ. સત્કમ ના કાય માટે આપણે પ્રકાશના શા ોથી
સજજ થ ું જોઈએ. 13 પ્રકાશમાન દવસમાં રહેતા લોકોની જમે આપણે વતર્ ું
જોઈએ. મોંજ મસ્તીથી છલકાતી ખચાર્ળ મજબાનીઓ આપણે ઉડાવવી ન
જોઈએ. મદ્યપાન કર ને આપણે નશો ન કરવો જોઈએ. આપણે આપણાં
અવયવો વડે જાતીય વાસના ું પાપ કે બીજાં કોઈ પણ પાપ ન કરવાં જોઈએ.
આપણે ( બનજરુર ) દલીલો કર ને ુશ્કેલીઓ ઊભી કરવી ન જોઈએ, અથવા
ઈષાર્ ુ ન બન ું જોઈએ. 14 પર ુ પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તને પહેર લો. તમારામાં
રહેલો પાપનો અંશ તમને જે ખરાબ ઈચ્છાઓ કરાવે છે, તેને સંતોષવાના વચારો
ન કરો.
✡ 13:9: ઉલ્લેખઃ ન. 20:13-15, 17 ✡ 13:9: ઉલ્લેખઃ ન. 19:18 * 13:12: “રાત”
પાપમય જગત ું પ્ર તક. † 13:12: “ દવસ” સારા સમય ું પ્ર તક જે આવી ર ો છે.
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14
બીજા લોકોની ટ કા ન કરો

1 વ ાસમાં જે માણસ નબળો હોય તો તેનો તમે તમાર મંડળ માં સ્વીકારવા
માટે ઈન્કાર ન કરશો. અને એ ક્તના જુદા વચારો વષે એની સાથે
દલીલબાજીમાં ન ઉતરશો. 2 એક ક્ત એ ું માને છે કે એને મન ફાવે તેમ તે
કોઈપણ જાતનો ખોરાક ખાઈ શકે છે. પર ુ નબર્ળ વ ાસ ધરાવનાર માણસ
એ ું માને છે કે તે ફક્ત શાકભાજી જ ખાઈ શકે છે. 3 કોઈપણ જાતનો ખોરાક
લેનાર માણસે એ ું માની લે ું ન જોઈએ કે તે ુદ્ધ શાકાહાર ક્ત કરતાં
વધારે સારો છે. અને ુસ્ત શાકાહાર માણસે પણ એ ું માન ું ન જોઈએ કે
બધી જાતનો ખોરાક લેનાર માણસ ખોટો છે. કેમ કે દેવે તેનો પણ સ્વીકાર
કય છે. 4 બીજા માણસના નોકર વષે તમે અ ભપ્રાય આપી ન શકો. નોકર
કામ બરાબર કરે છે કે ન હ, એ તો ફક્ત એનો પોતાનો જ શેઠ ન કર
શકે. અને પ્ર ુનો સેવક ન્યાયી હશે કારણ કે તેને ન્યાયી કે ુપાત્ર બનાવવા
પ્ર ુ સમથર્ છે.

5 કોઈ માણસ એ ું માની શકે કે કોઈ એક દવસ તે બીજા કોઈ દવસ
કરતાં વધારે મહત્વનો છે. અને વળ બીજો કોઈ માણસ એ ું માની શકે કે
બધા દવસ એક સરખાજ છે. ખર વાત તો એ છે કે દરેક માણસે મનમાં
પોતાની માન્યતાઓ વષે બરાબર સ્પ હો ું જોઈએ. 6 બીજા દવસો કરતાં
અ ુક જ દવસ વધારે અગત્યનો છે એ ું માનનાર માણસ પ્ર ુને માટે એ ું કર
ર ો છે. અને બ ું જ ખાનાર માણસ પણ દેવને માટે એ ું કર ર ો છે. હા
એ ખોરાક માટે તે દેવનો આભાર માને છે. અને અ ુક ખોરાક ખાવાનો ઈન્કાર
કરનાર માણસ પણ પ્ર ુને ખાતર એમ કર ર ો છે. એ પણ દેવનો આભાર
માને છે.

7 હા, આપણે સૌ પ્ર ુને ખાતર જીવીએ છ એ. આપણે કાંઈ આપણી
પોતાની જાત માટે જીવતા કે મરતા નથી. 8 જો આપણે જીવીએ છ એ તો તે
પ્ર ુને ખાતર જ જીવીએ છ એ. અને જો આપણે મર એ છ એ તો તે પણ
પ્ર ુને ખાતર જ. આમ, જીવતાં કે મરતાં આપણે પ્ર ુનાજ છ એ.

9 તેથી જ તો ખ્રસ્ત મરણ પામ્યો અને પાછો ૃત્ ુમાંથી સજીવન થયો.
ખ્રસ્તે આ પ્રમાણે ક ુર્ જથેી કર ને જે લોકો મરણ પામ્યા છે અને જઓે હજી
જીવતા છે તે સૌને ને પ્ર ુ થાય. 10 તો પછ ખ્રસ્તમાં વ ાસ રાખનાર
તમારા ભાઈ વષે તમે શા માટે સારો કે ખરાબ અ ભપ્રાય બાંધો છો? અથવા
તો તમારા ભાઈ કરતાં તમે વધારે સારા છો, એમ તમે શા માટે વચારો છો?
આપણે બધાએ દેવના ન્યાયાસન આગળ ઉપ ત થવા ું છે અને તે આપણા
સૌનો ન્યાય કરશે. 11 હા, શા માં લખે ું છે:

“ ‘પ્ર ુ કહે છે કે,
પ્રત્યેક ક્ત માર આગળ ૂંટણીએ પડ ને નમન કરશે
અને પ્રત્યેક ક્ત ક ૂલ કરશે કે, હુ દેવ છુ. હુ જી ું છુ એ જટે ું
ચો સ છે, એટ ું ચો સ એ ર તે આ બ ું બનશે.’ ” યશાયા 45:23

12 આમ, પોતાના જીવન વષે આપણામાંની દરેક ક્તએ દેવને જવાબ આપવો
પડશ.ે
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બીજા લોકો પાસે પાપ કરાવશો ન હ
13 આમ આપણે એકબીજાનો ન્યાય તોળવા ું બંધ કર ું જોઈએ. આપણે

એવો નણર્ય લેવો પડશે કે આપણે એ ું કાંઈ પણ ન કર ું કે જે કોઈ ભાઈ કે
બહેનને નબર્ળ બનાવે કે તેને પાપમાં પાડ.ે 14 હુ તો પ્ર ુ ઈ ુમાં છુ. અને હુ
જાણું છુ કે એવો કોઈ ખોરાક નથી કે જે ખાવા માટે નકામો હોય. પર ુ જો
કોઈ માણસ એ ું માનતો હોય કે કોઈ વસ્ ુ તેના માટે ખોટ કે નકામી છે, તે
તેના માટે તે ખોટુ જ છે.

15 જો તમે જે કાંઈ ખોરાક લેતા હોય અને તેનાથી તમારા ભાઈની લાગણી
દભુાતી હોય તો તમે પ્રેમનો માગર્ અ ુસરતા નથી. તેને ખાવાનો આગ્રહ કર ને
તેના વ ાસનો નાશ કરશો ન હ. એ માણસ માટે ઈ ુ મરણ પામ્યો છે.
16 તમારુ જે સારુ છે તે વષે ૂંડુ બોલાય એ ું ક ું કરશો ન હ. 17 દેવના
રા માં ખા ું અને પી ું એ અગત્યની બાબતો નથી. તેનાં કરતાં અગત્યની
બાબતો દેવના રા માં તો દેવની સાથે ન્યાયી થ ું અને શાં ત અને પ વત્ર
આત્મામાં આનંદ અ ુભવવો તે છે. 18 જે કોઈ ક્ત આ ર તે જીવન જીવીને
ખ્રસ્તની સેવા કરે છે તે દેવને પ્રસ કરે છે. અને બીજા લોકો પણ એ ક્તનો
સ્વીકાર કરે છે.

19 જે કામો કરવાથી શાં ત પાતી હોય એ ું કરવા આપણે સખત પ રશ્રમ
કર એ. અને જનેાથી એક બીજાને મદદ થાય એ ું કરવાનો આપણે પ્રયત્ન
કર એ. 20 જ ખોરાક ખાવાની બાબત પર માર ૂક ને દેવ ું કાયર્ ન ન થવા
દો. ખાવાની બાબતમાં બધો જ ખોરાક ખાવા લાયક હોય છે. પર ુ જે ખાવાથી
બીજો માણસ જો પાપમાં પડતો હોય તો એ ખોરાક ખાવો યોગ્ય ન ગણાય.
21 સાચી વસ્ ુ એ છે કે માંસ ખાવાથી કે દ્રાક્ષારસ પીવાથી કે એ ું કાંઈ કરવાથી
જો તમારા ભાઈ ું આધ્યા ત્મક પતન થ ું હોય તો તે યોગ્ય નથી. તેથી એ ું
કાંઈ પણ ન કર ું જનેાથી કોઈ ું પણ આધ્યા ત્મક પતન થાય.

22 આવી બાબતો વષેની તમાર અંગત માન્યતાઓને તમાર અને દેવની વચ્ચે
ુપ્ત રાખવી જોઈએ. અપરાધ કય હોય એવી લાગણી અ ુભ ા વગર જે
ક્ત પોતે જનેે સા ું કે યોગ્ય માનતો હોય એ ું કર શકે એવી ક્તને ધન્ય

છે. 23 તે ખોરાક ખાવો યોગ્ય છે કે ન હ તેની ખાતર કયાર્ વગર જો કોઈ
ક્ત તે ખાઈ લે તો તે પોતાની જાતને દો ષત માને છે. શા માટે? કારણ

કે તે ાજબી હ ું એમ તેણે માન્ ું નહો ું. અને જો કોઈ ક્ત જમેાં તેને
વ ાસ નથી કે તે સા ું છે અને તે કરે છે તો પછ તે પાપ છે.

15
1 આપણે સબળ વ ા ુ છ એ. તેથી જે લોકો વ ાસમાં નબર્ળ હોય

તેવાને આપણે મદદ કરવી જોઈએ. એ લોકોની નબર્ળતાઓ સંભાળ લઈને
આપણે એમને મદદ કરવી જોઈએ. આપણે આપણી જાતને ુશ કરવાનો
પ્રયત્ન ન કરવો જોઈએ. 2 આપણામાંના દરેકે બીજાને પણ ુશ કરવા જોઈએ.
એમને મદદ કરવા આપણે આમ કર ું જોઈએ. એમનો વ ાસ દ્રઢ થાય એ
માટે એમને મદદ કરવાનો આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. 3 ખ્રસ્ત પણ પોતાને
ુશ કરવાના પ્રયત્નમાં જીવન જી ો ન હતો. તેના વષે શા માં ક ું છે

તેમ: “જે લોકોએ તારુ અપમાન ક ુ છે, તેમણે મારુ પણ અપમાન ક ુ છે.”✡
✡ 15:3: ઉલ્લેખઃ ગી. શા. 69:9
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4 ૂતકાળમાં જે બ ું લખવામાં આ ું હ ું તે આપણને ઉપદેશ આપવા અને
આપણામાં આશા ઉપજાવવા લખા ું હ ું. આપણને ઉદ્ધારની આશા મળે એ
માટે એ બ ું લખા ું હ ું, શા ો આપણને જે ધીરજ અને શ ક્ત આપે છે
તેમાંથી આશા જન્મે છે. 5 ધીરજ અને શ ક્તનો સ્રોત દેવ છે. દેવને માર
પ્રાથર્ના છે કે ખ્રસ્ત ઈ ુ ઈચ્છે છે તેમ તમને સૌને હળ મળ ને સાથે રહેવામાં
દેવ તમાર મદદ કરે. 6 એમ કરવાથી તમે સૌ એક ૂત્રમાં બંધાશો. અને આમ
તમે સૌ સાથે રહ ને આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તના પતા દેવને મ હમાવંત કરશો.
7 ખ્રસ્તે તમને સ્વીકાયાર્, તેવી ર તે તમારે એકબીજાને સ્વીકારવા જોઈએ. એમ
કરવાથી દેવને મ હમા મળશ.ે 8 મારે તમને એ કહે ું છે કે દેવ જે વચન આપે
છે તે સત્ય છે, એમ બતાવવા ખ્રસ્ત યહૂ દઓનો સેવક થયો. દેવે યહૂ દઓના
ૂવર્જોને જે જે વચનો આપ્યાં હતાં તે દેવ કર બતાવશે, એ સા બત કરવા

માટે ખ્રસ્તે આમ ક ુર્. 9 અને બનયહૂ દઓ પણ દેવની દયાને માટે સ્ ુ ત કરે.
શા માં લ ું છે,

“માટે હુ બનયહૂ દઓમાં તાર સ્ ુ ત કર શ;
અને તારા નામનાં ોત્ર ગાઈશ.” ગીતશા 18:49

10 શા તો આમ પણ કહે છે:

“દેવના માણસોની સાથે સાથે સૌ
બનયહૂ દઓએ પણ આનં દત થ ું જોઈએ.” ુનર્ નયમ 32:43

11 વળ શા આમ પણ કહે છે:

“તમે સૌ બનયહૂ દઓ પ્ર ુની સ્ ુ ત કરો;
અને સઘળાં લોકો પ્ર ુનાં ુણગાન ગાઓ.” ગીતશા 117:1

12 અને યશાયા પ્રબોધક કહે છે:

“યશાઈના વંશમાંથી* એક ક્ત આવશે.
તે ક્ત બનયહૂ દઓ પર રાજ કરવાને આવશ;ે
અને એ ક્તને કારણે બનયહૂ દઓને આશા પ્રાપ્ત થશ.ે” યશાયા
11:10

13 હવે દેવ કે જનેા પર તમે આશા રાખો છો, તે તમને તમારા વ ાસને ૂણર્
આનંદ અને શાં તથી ભર દો. જથેી કર ને તમે તે પ વત્ર આત્માના સામર્થ્ય
દ્વારા ભર ૂર આશાથી છલકાઈ જાઓ.

પાઉલ પોતાના કાયર્ વષે કહે છે
14 મારા ભાઈઓ તથા બહેનો, મને ખાતર છે કે તમે ભલાઈથી ભર ૂર

છો. હુ જાણું છુ કે જરૂર હોય એટ ું સવર્ પ્રકાર ું જ્ઞાન તમે ઘરાવો છો,
અને તમે એકબીજાને ચેતવણી આપી શકો એમ છો. 15 એ છતાં વદેશીઓ
પ વત્ર આત્માથી પાવન થઈને માન્ય આપર્ણ થાય, માટે દેવની ુવાતાર્નો યાજક

* 15:12: યશાઈનો વંશ ઈઝરાએલનો રાજા દાઉદનો પતા. ઈ ુ આ વંશમાં જનમ્યો હતો.
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થઈને હુ વદેશીઓ પ્રત્યે ખ્રસ્ત ઈ ુનો સેવક થાઉ. 16 એ કારણે દેવે મને જે
કૃપાદાન આપ્ ું છે તેને આધારે તમને ફર થી સહેજ યાદ કરાવવા માટે વધારે
હમત રાખીને મેં આ પત્ર તમારા પર લ ો છે.
17 આમ, ખ્રસ્ત ઈ ુમાં દેવ માટે હુ જે કઈ કર શ ો છુ એ ું મને ગૌરવ છે.

18 મેં પોતે જે કઈ ક ુર્ છે તે વષે હુ વાત ન હ કરુ. બનયહૂ દ લોકો દેવની
આજ્ઞા માને એ ું એમને માગર્દશર્ન આપવામાં ખ્રસ્તે માર પાસે જે કાયર્ કરા ું
છે તે વષે જ હુ બોલીશ. મેં જે બાબતો કહ છે અને કર છે, એને લીધે
તેઓએ દેવની આજ્ઞા પાળ છે. 19 પરાક્રમોની શ ક્ત અને જે મહાન વસ્ ુઓ
એમણે જોઈ છે, અને પ વત્ર આત્માના સામર્થ્યને લીધે એમણે દેવનો આદેશ
માન્યો છે. યરૂશાલેમથી માંડ ને ઈલ્ ુ રકા ુધી બધે ફર ફર ને મેં ખ્રસ્તની
ુવાતાર્ સં ૂણર્ ર તે પ્રગટ કર છે. અને આમ મારા કાયર્નો એ ભાગ મેં પ ર ૂણર્

કય છે. 20 જે જે ળોએ લોકોએ કદ પણ ખ્રસ્ત વષે સાંભ ું ન હોય
ત્યાં ુવાતાર્ પ્રગટ કરવાનાં કાયર્ને મેં હમેશા મારુ ધ્યેય બના ું છે. આમ કરવા ું
કારણ એ છે કે બીજી કોઈ ક્તએ ાં આ કાયર્ પહેલેથી જ શરુ કર
દ ું હોય ત્યાં પહોંચી જઈને એણે કરેલા કાયર્ના પાયા પર હુ કામ ન કરુ.
21 પણ, શા ોમાં લખે ું છે:

“જે લોકોને તેના વષે ક ું જ કહેવામાં નથી આ ું તે લોકો જોશ,ે
અને જઓેના સાંભળવામાં આ ું નહો ું તેઓ સમજશે.” યશાયા
52:15

રોમની ુલાકાત માટે પાઉલની યોજના
22 તેથી જ ઘણી વાર તમાર પાસે આવતાં મને રોકવામાં આવતો હતો.

જથેી મારે અહ રોકાઈ જ ું પડ ું હ ું.
23 હવે અહ આ વસ્તારોમાં મેં મારુ કાયર્ પ ર ૂણર્ ક ુર્ છે. વળ ઘણાં

વષ થી તમાર ુલાકાતે આવવા ું મને મન હ ું. 24 તેથી હુ ારે સ્પેન જઈશ
ત્યારે તમાર ુલાકાત લઈશ. હા, સ્પેન પ્રવાસે જતા તમાર ુલાકાત લેવાની
હુ આશા રા ું છુ, અને તમાર સાથે રહેવાથી મને ૂબ આનંદ થશ.ે પછ તમે
મારા પ્રવાસમાં મને મદદ કર શકશો.

25 અત્યારે તો હુ દેવના લોકોને મદદરૂપ થવા યરૂશાલેમ જઈ ર ો છુ.
26 યરૂશાલેમમાં દેવના કેટલાક સંતો ગર બ છે. મકદો નયા અને અખાયાના
વ ા ુ લોકોએ તેઓને સારુ કઈ ઉઘરાણું કર ું, એ મકદો નયાના તથા
અખાયાના ગર બ લોકોને મદદ કરવા એમણે દાન આપ્ ું છે. 27 મકદો નયા
અને અખાયાના વ ાસી ભાઈઓ આમ કરતાં આનંદ અ ુભવતા હતા. અને
યરૂશાલેમના વ ાસીઓને એમણે ખરેખર મદદ કરવી જ જોઈએ. તેઓએ એમને
મદદ કરવી જોઈએ કારણ કે તેઓ આ ર તે બનયહૂ દઓ છે અને યહૂ દઓને
ઈ ુના આધ્યા ત્મક આશીવાર્દોના તેઓ ભાગીદાર થયા. તેથી યહૂ દઓને મદદ
કરવા એમની પાસે જે કાંઈ હોય એનો એમણે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તેઓના
માથે યહૂ દઓ ું ઋણ છે. 28 મારે ખાતર કરવી પડશે કે યરૂશાલેમના ગર બ
લોકોને જ આ બધા પૈસા મળે કે જે એમના માટે દાનમાં આપવામાં આ ા છે.
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આ કાયર્ ૂરુ કયાર્ પછ હુ સ્પેન જવા નીકળ શ. સ્પેનના પ્રવાસે જતાં તમાર
ુલાકાત લેવા માટે હુ રોકાઈશ. 29 હુ જાણું છુ કે તમાર ુલાકાત વખતે

તમારા માટે, હુ ખ્રસ્તના ભર ૂર આશીવાર્દો લાવીશ.
30 ભાઈઓ તથા બહેનો, મારા આ કાયર્માં મને મદદ કરવા તમે મારા માટે

દેવને પ્રાથર્ના કરો એવી માર તમને વનંતી છે. આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત
માટે આ કરો. પ વત્ર આત્મા આપણને પ્રેમ આપે છે તેટલા માટે આમ કરો.
31 યહૂ દયામાં રહેતા અ વ ાસીઓના હુમલામાંથી હુ બચી જાઉ એવી પ્રાથર્ના
કરો. અને એવી પણ પ્રાથર્ના કરો કે યરૂશાલેમ માટે હુ જે મદદ લાવી ર ો છુ
તેનાથી ત્યાંના દેવના સંતો ુશ થાય. 32 જો દેવની ઈચ્છા હશે તો હુ તમાર
પાસે સહષર્ આવીશ અને તમાર સાથે હુ વસામો પા ું એવી તમે મારે માટે
આગ્રહ ૂવર્ક દેવની પ્રાથર્ના કર ને મને મદદ કરો. 33 દેવ જે શાં તદાતા છે તે
સદાને માટે તમો સૌની સાથે રહો. આમીન.

16
પાઉલ ઉપસંહારમાં આભાર- વ ધ કરે છે

1 હુ તમને જણાવવા ઈચ્છુ છુ કે ખ્રસ્તમાં ખ્રસ્તની મંડળ ની તે ખાસ સે વકા
છે. 2 પ્ર ુના નામે દેવના લોકોને શોભે તે ર તે તે ું સન્માન કરજો. તેણે ઘણા
લોકોને તથા મને મદદ કર છે. તેથી તે પણ તમાર પાસે મદદની માગણી કરે
ત્યારે તેને સહાય કરજો.

3 પ્રસ્કા અને અકુલાસને માર સલામ કહેજો. ખ્રસ્ત ઈ ુની સેવામાં તેઓ
માર કાયર્ કરે છે. 4 મારો જીવ બચાવવા તેમણે પોતા ું જીવન જોખમમાં
ૂ ું હ ું. હુ એમનો આભાર છુ, અને બધી જ બનયહૂ દ મંડળ ઓ

એમની આભાર છે.
5 અને વળ એમના ઘરમાં જે મંડળ છે તેને પણ માર સલામ કહેશો.
મારા પ્રય મત્ર અપૈ નતસને મારા સ્નેહસ્મરણ પાઠવશો. આ સયા માઈનોરના
પ મ વસ્તારમાં ખ્રસ્તનો શષ્ય થનાર તે પહેલો માણસ હતો.

6 મ રયમની ખબર ૂછશો, તમારા માટે એણે ઘણું સખત કામ ક ુર્ છે.
7 આન્દ્ર નકસ અને જુ નયાસને સલામ કહેજો. તેઓ મારા સંબંધી છે, અને
તેઓ માર સાથે કેદમાં હતા. તેઓ તો દેવના કેટલાક અત્યંત મહત્વ ૂણર્
કાયર્કરોમાંના છે. માર અગાઉ તેઓ ખ્રસ્તમાં વ ાસી હતા.

8 પ્ર ુમાં મારા પ્રય મત્ર અં પ્લયાતસને માર સલામ પાઠવશો. 9 ઉબાર્ ુસને
માર સલામ કહેજો. ખ્રસ્તની સેવામાં જોડયેલા તે મારા સહકાયર્કર છે.

અને મારા પ્રય મત્ર સ્તા ુસની ખબર ૂછશો. 10 અપેલ્લેસને માર સલામ
કહેશો. તેની પર ક્ષા કરવામાં આવી હતી અને સા બત થ ું હ ું કે તે
ખ્રસ્તને ખરેખર પ્રેમ કરે છે.

અ રસ્તો ુલસના કુટુબના સૌ સભ્યોને માર સલામ પાઠવશો. 11 મારા સંબંધી
હેરો દયોનને સલામ કહેજો.

નાક સસ કુટુબના જઓે પ્ર ુના છે તે સૌ સભ્યોને માર સલામ પાઠવશો.
12 ુંફૈના અને ુંફોસાની મારા વતી ખબર ૂછશો. પ્ર ુ માટે આ ીઓ
ઘણી સખત મહેનત કર રહ છે.
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પે સસને માર સ્નેહભીની યાદ પાઠવશો. એણે પણ પ્ર ુ માટે ઘણો સખત
પ રશ્રમ કય છે.

13 રૂફસને સલામ કહેજો. પ્ર ુની સેવામાં તે વ શ ક્ત છે. એની માને
માર સલામ પાઠવશો. એ તો માર મા પણ થાય છે.

14 ખ્રસ્તના શરણે આવેલા સૌ ભાઈઓ સાથે અ ું કતસ, ફલેગોન, હમસ,
પાત્રબાસ તથા હામાર્સ છે તેઓને માર સલામ કહેજો.

15 ફલોલોગસ અને જુ લયા, ને ુર્સ તથા એની બહેન, અને ઓ લ પાસને
માર સલામ પાઠવશો. અને એમની સાથે જે સંતો છે તે સૌને માર સલામ
કહેજો.

16 તમે ારે એક બીજાને મળો ત્યારે મંડળ માં આવનાર બધાને પ વત્ર
ુંબન વડે સલામ કરજો.

ખ્રસ્તમાં વ ાસ રાખનાર બધી મંડળ ઓ તમને સલામ કહે છે.
17 ભાઈઓ તથા બહેનો, એક બીજા વચ્ચે જે લોકો ફાટ ટ પડાવે છે એવા

લોકોથી સંભાળ ને રહેવા હુ તમને કહુ છુ. અન્ય લોકોને વ ાસ ડગાવી દેતા
લોકોથી ચેતતા રહેજો. તમે જે સાચો ઉપદેશ શી ા છો તેના તેઓ વરોધી છે.
એવા લોકોથી દૂર રહેજો. 18 એવા લોકો આપણા પ્ર ુ ખ્રસ્તની સેવા કરતા
નથી. તેઓ ખ્રસ્તને માનતા નથી. તેઓ તો ફક્ત પોતાની જાતને મઝા પડે
એવાં કામો કરતા ફરે છે. જે સીધા-સાદા લોકો ૂંડુ કે પાપ વષે ક ું જાણતા
નથી, એમનાં સરળ અને ભોળાં મનને ભરમાવવા તેઓ મીઠ -મીઠ કાલ્પ નક
વાતો કરે છે. 19 તમે લોકો દેવની આજ્ઞા પાળો છો, એમ બધા વ ાસીઓએ
સાંભ ું છે. તેથી એ વષે તમારે લીધે મને ઘણો આનંદ થાય છે. પર ુ જે
બધી વસ્ ુઓ સાર છે તે તમે જાણો અને સમજો એમ હુ ઈચ્છુ છુ. અને જે
બાબતો ૂંડ છે તે વષે તમે બલકુલ ન જાણો એમ પણ હુ ઈચ્છુ છુ.

20 શાં ત આપનાર દેવ હવે ટૂક સમયમાં જ શેતાનને હરાવશે અને એના પર
તમાર સ ા ચાલે એવી તમને શ ક્ત આપશ.ે
પ્ર ુ ઈ ુની દયા તમાર સાથે જ છે.
21 માર સાથેના કાયર્કર તમોથી તમને સલામ પાઠવે છે. વળ મારા સંબંધીઓ
ૂ સ, યાસોન, સો સપાત્રસ પણ તમાર ખબર ૂછે છે.
22 હુ તે ત ુસ છુ, અને પાઉલ જે બોલે છે તે બ ું હુ લખી ર ો છુ. પ્ર ુના

નામે માર તમને સલામ કહુ છુ.
23 ગાયસ એ ું ઘર મને તથા અહ ની આખી ખ્રસ્તની મંડળ ને વાપરવા દે

છે. તે પણ તમને સલામ પાઠવે છે. એરાસ્તસ અને આપણો ભાઈ કવાતર્સ
તમાર ખબર ૂછે છે. એરાસ્તસ અહ નો નગર-ખજાનચી છે. 24 *

25 દેવનો મ હમા થાઓ. એક માત્ર દેવ જ તમારા વ ાસને દ્રઢ કર શકે
છે. જે ુવાતાર્નો ઉપદેશ હુ તમને ધમર્માં તમારો વ ાસ મજ ૂત કરવા આ ું
છુ, એ સંદેશનો સદપુયોગ દેવ હવે કર શકશ.ે ુવાતાર્ એટલે કે લોકોનાં પાપ
માફ થઈ શકે અને તેઓ દેવના સા ધ્યમાં રહેવા ુપાત્ર થાય, એવો માગર્ હવે
દેવે સૌ માટે ૂલ્લો કર દ ધો છે. એ ુવાતાર્ ઈ ુ ખ્રસ્ત વષે છે કે જે હુ
લોકોને કહુ છુ. ુવાતાર્ એક ુપ્ત સત્ય છે કે જે હવે દેવે જાહેર ક ુર્ છે. ઘણા

* 16:24: કેટલીક ગ્રીક આ ૃ ઓ પ્રમાણે અહ કલમ 24 ઉમેરવામાં આવે છે: “આપણા પ્ર ુ ઈ ુ
ખ્રસ્તની કૃપા તમ સવર્ પર હો. આમીન.”
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વષ થી એ રહસ્યમય સત્ય છુપાવી રાખવામાં આ ું હ ું. 26 પર ુ એ ુપ્ત
સત્ય હવે આપણી આગળ પ્રગટ કર દેવામાં આ ું છે. અને હવે બધા જ
દેશોના લોકોને એ સત્યથી મા હતગાર કરવામાં આ ા છે. પ્રબોધકોએ લખેલાં
વચનો દ્વારા એ સત્ય જાહેર કરવામાં આ ું છે. દેવની આજ્ઞા આવી જ છે.
અને તે ુપ્ત સત્ય સૌ લોકોને હવે જણા ું છે, જથેી કર ને તેઓ દેવ પર
વ ાસ કરે અને એની આજ્ઞાઓ પાળે. દેવ તો અ વનાશી છે. 27 તે એકલા
જ્ઞાની દેવને, ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા સવર્કાળ પયત મ હમા હો. આમીન.
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ક રથીઓને
પહેલો પત્ર

1 પાઉલ તરફથી કુશળતા હો. ખ્રસ્ત ઈ ુના એક પ્રે રત તર કે મને પસંદ
કરવામાં આ ો હતો કારણ કે દેવે તે ર તે ઈચ્છ ુ.ં ખ્રસ્તમાં આપણા ભાઈ
સો નેસ તરફથી પણ કુશળતા હો.

2 ક રથમાંની દેવની મંડળ અને ખ્રસ્ત ઈ ુમાં પ વત્ર બનાવાયેલા લોકો પ્ર ત,
તમે દેવના પસંદ કરાયેલા પ વત્ર લોકો છો. તમે બધી જગ્યાઓના બધા લોકો
સાથે તમે પસંદ કરાયેલાં છો, કે જનેે આપણા અને તેઓના પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તના
નામમાં વ ાસ છે.

3 દેવ આપણા પતા અને પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત તરફથી તમને કૃપા અને શાં ત
પ્રાપ્ત થાઓ.

પાઉલ ું દેવ પ્ર ત આભારદશર્ન
4 ખ્રસ્ત ઈ ુ દ્વારા દેવે તમારા પર જે કૃપા દશાર્વી છે, તેના માટે હમેશા હુ

મારા દેવનો આભાર મા ું છુ. 5 દરેક ર તે તમે ખ્રસ્ત ઈ ુમાં આશીવાર્દ પામ્યા
છો. તમાર સં ૂણર્ વાણી અને તમારા સં ૂણર્ જ્ઞાનમાં તમે આશીવાર્દ પામ્યા છો.
6 ખ્રસ્ત વષે ું સત્ય તમારામાં પ્રમા ણત થ ું છે. 7 આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તના
ુનરાગમનની તમે પ્ર તજ્ઞા કર ર ા છો, તે દરમ્યાન દેવના દરેક કૃપાદાન તમાર

પાસે છે. 8 અંત ુધી હરહમેશ ઈ ુ તમને સક્ષમ રાખશ.ે તે તમને ુદઢ
રાખશે જથેી કર ને પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તના ુનરાગમનના દવસે તમારામાં કોઈ ક્ષ ત
ન રહે. 9 દેવ વ ાસપાત્ર છે. તે એ જ છે કે જણેે તેના દ કરા ઈ ુ ખ્રસ્ત
આપણા પ્ર ુ સાથે જીવન ગાળવા તમને પસંદ કયાર્ છે.

ક રથની મંડળ ની સમસ્યાઓ
10 ભાઈઓ અને બહેનો, આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તના નામે હુ તમને વનંતી

કરુ છુ કે તમે બધા એક મતના થાઓ. જથેી કર ને તમારામાં કોઈ ભાગલા
ન પડ.ે હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે તમે એ જ હે ુથી એ જ વચારમાં સં ૂણર્
ર તે એક થાઓ.

11 મારા ભાઈઓ અને બહેનો, ખ્લોએ પ રવારના કેટલા એક સભ્યોએ મને
તમારા વષે જણા ું. મેં સાંભ ું છે કે તમારામાં અંદરો અંદર મતભેદ છે.
12 મારુ કહે ું આમ છે: તમારામાંનો એક કહે છે, “હુ પાઉલને અ ુસરુ,” તો
કોઈ ક્ત કહે છે, “હુ અપોલોસને અ ુસરુ છુ,” તો કોઈ ક્ત કહે છે,
“હુ કેફાને અ ુસરુ છુ;” તો કોઈ ક્ત કહે છે, “હુ ખ્રસ્તને અ ુસરુ છુ.”
13 ખ્રસ્તને વ વધ જૂથોમાં વભાજીત ન કર શકાય. ું પાઉલ તમારા માટે
વધસ્તંભ પર મરણ પામેલો? ના! તમે પાઉલના નામે બા પ્તસ્મા પામ્યા હતા?
ના! 14 મને આનંદ છે કે કસ્ ુસ અને ગાયસ સવાય બાક ના કોઈને પણ મેં
બા પ્તસ્મા આપ્યાં ન હતા.ં 15 મને આનંદ છે કારણ કે હવે કોઈ પણ એ ું કહ
શકશે ન હ કે તમે મારા નામે બા પ્તસ્મા પામ્યા છો. 16 (મેં સ્તેફનાસના પ રવારને
તો બા પ્તસ્મા આપે ુ, પણ એ સવાય મેં બીજા કોઈ ું પણ બા પ્તસ્મા ક ુર્
હોય તે ું હુ જાણતો નથી.) 17 ખ્રસ્તે મને લોકોને બા પ્તસ્મા આપવા ું કામ
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સોંપ્ ું ન હ ું. ખ્રસ્તે તો મને ુવાતાર્ કહેવા ું કામ સોંપ્ ું હ ું. પર ુ ખ્રસ્તે
મને દનુ્યવી શાણપણના શ ોનો ઉપયોગ કયાર્ સવાય ુવાતાર્ કહેવા મોકલ્યો
હતો. જો મેં દનુ્યવી જ્ઞાનનો ુવાતાર્ કહેવામાં ઉપયોગ કય હોત, તો ખ્રસ્તના
વધસ્તંભ*ે તે ું સામર્થ્ય ુમા ું હોત.

ખ્રસ્તમાં દેવ ું સામર્થ્ય અને જ્ઞાન
18 જે લોકો ભટક ગયેલા છે, તેઓને માટે વધસ્તંભ અંગેનો ઉપદેશ ૂખર્તા

ભરેલો છે. પર ુ આપણે માટે કે જે ું તારણ થયે ું છે, તેમના માટે તો તે દેવ ું
સામર્થ્ય છે. 19 શા ોમાં આ પ્રમાણે લ ું છે કે:

“હુ જ્ઞાની માણસોના જ્ઞાનનો વનાશ કર શ.
હુ ુ ધ્ધમાન માણસોની ુ ધ્ધને નમાર્લ્ય બનાવી દઈશ.” યશાયા 29:14

20 જ્ઞાની ક્ત ાં છે? શ ક્ષત ક્ત ાં છે? આ ુગનો તત્વજ્ઞાની
ાં છે? દેવે દનુ્યવી જ્ઞાનને ૂખર્તામાં ફરવી દ ું છે. 21 તેમના આ જ જ્ઞાન

વડે દેવ આ ું ઈચ્છતો હતો: દુ નયા પોતાના જ્ઞાનથી દેવને ન ઓળખી શક
ત્યારે ુવાતાર્ પ્રગટ કરવાની ૂખર્તા વડે વ ાસ કરનારાઓ ું તારણ કરવા ું દેવે
ઈચ્છ ુ.ં

22 યહૂ દઓ પ્રમાણ તર કે ચમત્કારોની માગણી કરે છે. ગ્રીકો શાણપણ માગે
છે. 23 પણ અમે આવો ઉપદેશ આપીએ છ એ: ખ્રસ્તને વધસ્તંભ પર માર
નાખવામાં આ ો હતો. આ યહૂ દઓ માટે અસ્વીકાયર્ છે. અને બનયહૂ દઓને
આ ૂખાર્મી ભરે ું લાગે છે. 24 દેવે જનેે બોલા ો તેવા યહૂ દ (પસંદ કરેલા)
અને ગ્રીક લોકો માટે ખ્રસ્ત તો દેવ ું સામર્થ્ય તથા જ્ઞાન છે. 25 દેવની ૂખર્તા
પણ માણસો કરતાં વ ુ જ્ઞાનવાળ હોય છે. દેવની નબર્ળતા પણ માણસો
કરતાં વ ુ શ ક્તશાળ હોય છે.

26 ભાઈઓ અને બહેનો, દેવે તમને પસંદ કયાર્. તેના વષે વચાર કરો!
અને દુ નયા જે ર તે જ્ઞાનને ુલવે છે, તે ર તે તમારામાંના ઘણા જ્ઞાની ન હતા.
તમારામાના ઘણાનો વ શ પ્રભાવ ન હતો. કે તમારામાંના ઘણા વ શ
ખાનદાનમાંથી પણ આવતા ન હતા. 27 જ્ઞાની માણસોને શરમાવવા દેવે જગતના
ૂખ ની પસંદગી કર , જગતના શ ક્તશાળ માણસોને શરમાવવા દેવે નબર્ળોની

પસંદગી કર . 28 જગત જનેે બનમહત્વ ું ગણે છે, અને જનેે દુ નયા ધ ારે
છે જે ક ું જ નથી. દેવ તેને પસંદ કરે છે. જનેે જગતે મહત્વ ું ગણ્ ું તેનો
વનાશ કરવા માટે દેવે પસંદ ક ુર્. 29 કોઈ પણ માણસ દેવ સામે બડાશ માર
શકે ન હ તેથી દેવે આમ ક ુર્. 30 દેવ એક જ છે જે આપણને ખ્રસ્ત ઈ ુના
અંશરૂપ બનાવે છે. દેવ તરફથી ખ્રસ્ત આપણું શાણપણ બન્યો છે. ખ્રસ્તના
કારણે આપણે દેવે પ્રત્યે ન્યાયી છ એ. ખ્રસ્તના કારણે પાપમાંથી ુ ક્ત મળ
છે. ખ્રસ્તના કારણે જ આપણે પ વત્ર છ એ. 31 તેથી જમે શા લેખ કહે છે,
“જો કોઈ ક્ત અ ભમાન કરે તો તે ફક્ત પ્ર ુમાં જ અ ભમાન કરે.”✡

* 1:17: વધસ્તંભ પાઉલ વધસ્તંભનો ઉપયોગ ુવાતાર્નારુપે કરે છે. લોકોના પાપો માટે ખ્રસ્ત વધસ્તંભ
પર મરણ પામ્યો. લોકોને બચાવવા માટે વધસ્તંભ ( ખ્રસ્ત ું મરણ) દેવનો માગર્ હતો. ✡ 1:31: ઉલ્લેખઃ
ય મ. 9:24
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2
વધસ્તંભ પર ખ્રસ્ત વષેનો સંદેશ

1 પ્રય ભાઈઓ અને બહેનો, ારે હુ તમાર પાસે આ ો ત્યારે મેં તમાર
સમક્ષ દેવ વષે ું સત્ય પ્રગટ ક ુર્. પણ મેં ુશો ભત વચનો કે ઉત્કૃ જ્ઞાનનો
ઉપયોગ કય ન હતો. 2 મેં નણર્ય કય હતો કે ાં ુધી હુ તમાર સાથે
હોઈશ ત્યાં ુધી હુ ઈ ુ ખ્રસ્ત અને તેના વધસ્તંભ પરના ૃત્ ુ સવાય દરેક
વસ્ ુ ૂલી જઈશ. 3 ારે હુ તમાર પાસે આ ો, ત્યારે હુ અશક્ત હતો
અને ભયથી ૂજતો હતો. 4 માર વાણી અને મારો ઉપદેશ લોકો સમજે અને
સંમત થાય તેવા જ્ઞાની વચનોથી ભર ૂર ન હતા.ં પર ુ આત્માએ મને જે શ ક્ત
આપી તે મારા ઉપદેશ ું પ્રમાણ હ ું. 5 મેં આમ ક ુર્ જથેી કર ને તમારો વ ાસ
માણસના જ્ઞાન કરતા દેવના સામર્થ્યમાં જળવાઈ રહે.

દેવ ું જ્ઞાન
6 જે લોકો પ રપકવ છે તેમને અમે જ્ઞાનનો ઉપદેશ શીખવીએ છ એ, પર ુ જે

જ્ઞાન અમે આપીએ છ એ તે આ દુ નયા ું નથી. તે આ દુ નયાના શાસકો ું જ્ઞાન
નથી કે જે શાસકો તેમની સ ા ુમાવી ર ા છે. 7 પર ુ અમે દેવના રહસ્ય ૂણર્
જ્ઞાન વષે કહ એ છ એ કે જે જ્ઞાન લોકોથી છુપાવવામાં આ ું હ ું. દેવે આ
જ્ઞાન આપણા જ મ હમા માટે આયો જત કરે ું. જગતનાં પ્રારભ ૂવથી દેવે આ
યોજના કરેલી. 8 આ જગતના કોઈ પણ અ ધકાર ઓ આ શાણપણનો પાર
પામી શ ા નથી. જો તેઓ તે સમજી શ ા હોત, તો તેઓ પ્ર ુને વધસ્તંભે
ન જડત. 9 પર ુ જે ર તે શા માં લ ું છે તે ર ત,ે

“નથી આંખે જો ું,
નથી કાને સાભ ું,

નથી કોઈ ક્તએ કલ્પના કર કે
તે લોકો જઓે તેને પ્રેમ કરે છે તેમના માટે દેવે ું તૈયાર ક ુર્ છે.” યશાયા
64:4

10 પર ુ દેવે બધી બાબતો આપણને આત્મા દ્વારા દશાર્વી છે. આત્મા આ બધી
બાબતો જાણે છે.
આત્મા તો દેવનાં ઊડા રહસ્યોને પણ જાણે છે. 11 તે આ પ્રમાણે છે: કોઈ

પણ ક્ત બીજી ક્તના વચારો જાણી શક્તી નથી. ફક્ત તે ક્તમાં
રહેલો આત્મા જ તે વચારો જાણી શકે છે. દેવ સાથે પણ આમ જ છે.
દેવના વચારો કોઈ જાણી શક ું નથી. ફક્ત દેવનો આત્મા જ તે વચારો જાણે
છે. 12 જગતના આત્માને તો આપણે પ્રાપ્ત કર શ ા નથી, પર ુ દેવ તરફથી
પ્રાપ્ત થયેલા આત્માને આપણે મેળ ો છે. આપણે આ આત્મા પ્રાપ્ત કય છે,
તેથી દેવે આપેલી વસ્ ુઓને આપણે જાણી શક એ છ એ.

13 ારે અમે આ વાતો કહ એ છ એ ત્યારે અમે મ ુષ્યે શીખવેલા શ ો
વાપરતા નથી. અમે આત્માએ શીખવેલા શ ો વાપર એ છ એ. અમે આ ત્મક
બાબતો સમજાવવા આ ત્મક શ ો વાપર એ છ એ. 14 જે ક્ત આ ત્મક
નથી તે દેવના આત્મા તરફથી આવતી બાબતોનો સ્વીકાર કરતી નથી. તે ક્ત
તે બધી બાબતો ૂખાર્મી ભરેલી ગણે છે. તે ક્ત આત્માની બાબતો સમજી
શકતી નથી, કારણ કે તે બાબતો આધ્યા ત્મક ર તે જ ૂલવી શકાતી હોય છે.
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15 પર ુ આધ્યા ત્મક મ ુષ્ય પ્રત્યેક બાબતોની ૂલવણી કરવા માટે સક્ષમ હોય
છે. બીજા લોકો તેને ૂલવી શક્તા નથી. 16 શા લેખ કહે છે કે:
“પ્ર ુ ું મન કોણ જાણી શકે?

પ્ર ુએ ું કર ું તે કોણ તેને કહ શકે?” યશાયા 40:13

પર ુ આપણી પાસે ખ્રસ્ત ું મન છે.

3
માનવોને અ ુસર ું ખોટુ છે

1 ભાઈઓ અને બહેનો, ૂતકાળમાં હુ તમાર સાથે વાતચીત નહોતો કર
શ ો જે ર તે હુ આધ્યા ત્મક માણસો સાથે વાતચીત કરુ છુ. મારે તમાર સાથે
દનુ્યવી માણસોની ર તે વાતચીત કરવી પડલેી- ખ્રસ્તમાં બાળકોની જમે. 2 જે
શક્ષણ મેં તમને આપે ું તે દૂધ જે ું હ ું, અને ન ર આહાર જે ું ન હ ું.
મેં આમ ક ુર્ કારણ કે ન ર આહાર માટે તમે તૈયાર ન હતા. અને અત્યારે
પણ તમે ન ર આહાર માટે તૈયાર નથી. 3 હજુ ુધી તમે આધ્યા ત્મક માનવી
નથી. તમારામાં ઈષ્યાર્ અને વવાદ છે. આ દશાર્વે છે કે તમે આધ્યા ત્મક બન્યા
નથી. તમે તો દનુ્યવી માણસો જે ું જ વતર્ન કરો છો. 4 તમારામાંનો એક કહે
છે કે, “હુ પાઉલને અ ુસરુ છુ.” અને કોઈ ક્ત કહે છે કે, “હુ અપોલોસને
અ ુસરુ છુ.” ારે તમે આવી બાબતો કહો છો, ત્યારે તમે દનુ્યવી માણસો
જે ું જ વતર્ન કરો છો.

5 ું આપોલોસ મહત્વ ૂણર્ છે? ના! ું પાઉલ મહત્વ ૂણર્ છે? ના! અમે તો
ફક્ત દેવના સેવકો છ એ જણેે તમને વ ાસ કરવામાં મદદ કર . અમારામાંના
પ્રત્યેક જણે દેવે અમને જે કામ સોંપ્ ું હ ું તે ક ુર્. 6 મેં બીજ વા ાં અને
અપોલોસે તેને પાણી સચ્ .ુ પર ુ દેવે તે બીજ અંકુ રત ક ુર્. 7 તેથી જે

ક્ત વાવણી કરે છે તે મહત્વ ૂણર્ નથી. અને જે ક્ત જળ સચન કરે છે
તે પણ મહત્વ ૂણર્ નથી. ફક્ત દેવ જ મહત્વ ૂણર્ છે, કારણ કે તે જ બીજને
અંકુ રત કરે છે. 8 જે ક્ત વાવે છે અને જે ક્ત જળ સચે છે તેમનો હે ુ
તો સરખો જ છે. અને પ્રત્યેક ક્તને તેના કામનો બદલો મળશ.ે 9 આપણે
દેવ માટેના સહકાયર્કરો છ એ અને તમે દેવની મા લક ું ખેતર છો.
અને તમે દેવની મા લક ું મકાન છો. 10 એક કુશળ કાર ગરની જમે મેં

મકાનનો પાયો ના ો. આમ કરવા માટે મેં દેવે આપેલા કૃપાદાનનો ઉપયોગ
કય . બીજા લોકો તે પાયા પર બાંધકામ કર ર ા છે. પણ દરેક ક્તએ
તે કેવી ર તે બાંધે છે તેની કાળજી રાખવી જોઈએ. 11 પાયા ું તો ાર ું
ય ચણતર થઈ ૂ ું છે. કોઈ પણ ક્ત બીજો પાયો બનાવી શકે ન હ.
પાયો કે જે ારનો ય ચણાઈ ૂ ો છે તે ઈ ુ ખ્રસ્ત છે. 12 તે પાયા પર

ક્ત સો ુ,ં ચાંદ , સ ૂલ્ય પથ્થર, લાકડુ ઘાસ કે પરાળ વગેરેનો ઉપયોગ કર ને
બાંધકામ કર શકે. 13 પર ુ પ્રત્યેક ક્ત જે કામ કરશે તે સ્પ પણે દેખાશે
કારણ કે તે દવસ તેને પ્રગટ કરશે. તે દવસ* અ ગ્રની જવાળાઓ સ હત પ્રગટ
થશે અને અ ગ્ર પ્રત્યેક ક્તના કાયર્ને પારખશે. 14 જો કોઈ પણ ક્ત ું

* 3:13: દવસ ખ્રસ્ત લોકોનો ન્યાય કરવા આવશે તે દવસ.
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મકાન તેના પાયા પર ટકશે તો તે ક્તને તેનો બદલો મળશ.ે 15 પર ુ જો તે
ક્ત ું મકાન આગમાં બળ જશે તો તેને ુકશાન ભોગવ ું પડશે. તે ક્ત

બચી તો જશે પર ુ તે અ જ્ઞમાંથી તેની જાતને બચા ા જે ું હશે.
16 તમારે જાણ ું જોઈએ કે તમે પોતે જ દેવ ું મં દર છો. દેવનો આત્મા

તમારામાં નવાસ કરે છે. 17 જો કોઈ પણ ક્ત દેવના મં દરનો વનાશ કરશે
તો દેવ તે ક્તનો વનાશ કરશે. શા માટે? કારણ કે દેવ ું મં દર પ વત્ર છે.
તમે પોતે જ દેવ ું મં દર છો.

18 તમાર જાતને ૂખર્ ન બનાવો. જો તમારામાંનો કોઈ એમ વચારે કે
દુ નયામાં તે જ્ઞાની છે, તો તેણે જ્ઞાની થવા ૂખર્ બન ું. પછ જ તે ક્ત
વાસ્તવમાં જ્ઞાની બની શકશ.ે 19 શા માટે? કારણ કે આ દુ નયા ું જ્ઞાન તો
દેવ માટે ૂખર્તા સમાન છે કારણ કે તે શા લેખમાં લખેલ છે કે, “તે જ્ઞાની
માણસોને ારે તેઓ પ્રપંચો કરે છે, ત્યારે પકડે છે.”✡ 20 શા લેખોમાં તો
આ ું પણ લખે ું છે કે, “પ્ર ુ જ્ઞાની માણસોને વચારોને જાણે છે. તે એમ
પણ જાણે છે કે તેમના વચારો ું ક ું જ ૂલ્ય નથી.”✡ 21 તેથી તમારે માણસો
વષે બડાશ મારવી જાઈએ ન હ. દરેક વસ્ ુઓ તમાર જ છે. 22 પાઉલ,
અપોલોસ અને કેફા: વ , જીવન, ૃત્ ,ુ વતર્માન તેમજ ભ વષ્ય-આ બધી જ
વસ્ ુઓ તમાર છે. 23 અને તમે ખ્રસ્તના છો અને ખ્રસ્ત દેવનો છે.

4
ખ્રસ્તના પ્રે રતો

1 લોકોએ અમારા વષે આમ માન ું જોઈએ: અમે તો ઈ ુ ખ્રસ્તના સેવકો
છ એ. અમે એવા લોકો છ એ કે જનેે મમ ના કારભાર ઓ ગણવા. 2 જો કોઈ

ક્તનો કશાક માટે વ ાસ કરવામાં આવે તો તેણે દશાર્વ ું જોઈએ કે તે
ક્ત તે વસ્ ુનો વ ાસ કરવા લાયક છે. 3 મારો તમે ન્યાય કરો તેની મને

પરવા નથી. અને કોઈ માનવ અદાલત દ્વારા મારો ન્યાય થાય તેની પણ મને
પરવા નથી. હુ તો મારા પોતાનો પણ ન્યાય કરતો નથી. 4 મેં કોઈ પણ ખરાબ
કૃત્યો કયાર્ હોય તેવી મને જાણકાર નથી. પર ુ તેનાથી હુ નદ ષ સા બત
થતો નથી. પ્ર ુ જ એક એવો છે જે મારો ન્યાય કર શકે છે. 5 તેથી યોગ્ય
સમય પહેલાં ન્યાય ન કરો, પ્ર ુ આવે ત્યાં ુધી રાહ જુઓ. તે જે વસ્ ુઓ
અંધકારમાં છુપાઈ છે તેના પર પ્રકાશ પાડશે તે લોકોના હૃદયના ુપ્ત ઈરાદાઓને
જાહેર કર દેશે. પછ દેવ દરેક ક્તને તેને મળવી જોઈએ તેટલી પ્રશંસા
આપશ.ે

6 ભાઈઓ અને બહેનો, આ બાબતો અંગે મેં અપોલોસ અને મારો પોતાનો જ
ઉદાહરણ તર કે ઉપયોગ કય છે. મેં આમ ક ુર્ જથેી કર ને તમે અમારામાંથી
શ ના અથર્ પામી શકો, “ફક્ત જે શા લેખમાં લ ું છે તેનો જ અમલ
કરો.” પછ તમે કોઈ એક ક્ત માટે ગૌરવ ન હ અ ુભવો કે બીજી ક્તને
તરસ્કાકશો ન હ. 7 કોણ કહે છે કે તમે બીજા લોકો કરતાં વ ુ સારા છો?
તમાર પાસે જે કાંઈ છે તે તમને આપવામાં આ ું હ ું, તો પછ તમે તે
વસ્ ુઓ તમાર પોતાની તાકાતના જોરે મેળવી હોય તેવી બડાશ કેમ મારો છો?
✡ 3:19: ઉલ્લેખઃ અ ૂ 5:13 ✡ 3:20: ઉલ્લેખઃ ગી. શા. 94:11
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8 તમે માનો છો કે તમાર પાસે તમાર જરૂ રયાતની દરેક વસ્ ુ છે. તમે
માનો છો કે તમે ધનવાન છો. તમે માનો છો કે અમારા વગર તમે રાજાઓ
બની ગયા છો. હુ ઈચ્છુ અને આશા કરુ છુ કે તમે ખરેખર રાજા હો! તો
પછ અમે પણ તમાર સાથે રાજા બની શક એ. 9 પર ુ મને એમ લાગે છે
કે દેવે મને અને બીજા પ્રે રતોને અં તમ ાન આપ્ ું છે. અમે તો તે માણસો
જવેા છ એ કે જનેે અન્ય લોકોની નજર સામે મર ું પડે છે. અમે તો આખા
જગત-દૂતો અને લોકોની નજરે તમાશા જવેા થયા છ એ. 10 અમે તો ખ્રસ્ત
માટે ૂખર્ છ એ. પર ુ તમે માનો છો કે તમે ખ્રસ્તમાં ઘણા જ્ઞાની છો. અમે તો
નબર્ળ છ એ. પર ુ તમે માનો છો કે તમે શ ક્તશાળ છો. લોકો તમને માન
આપે છે, પણ અમારુ અપમાન કરે છે. 11 અત્યારે પણ અમાર પાસે ૂર ું
ખાવા કે પીવા ું નથી કે અમાર પાસે ૂરતાં કપડાં નથી. અમારે ઘણી વાર માર
ખાવો પડે છે. અમાર પાસે કોઈ ઘર નથી. 12 અમારે અમાર જાતે અમારા
પોતાના હાથે અમને પોષવા સખત પ રશ્રમ કરવો પડે છે. લોકો અમને શાપ
આપે છે. પર ુ અમે તેમને આશીવાર્દ આપીએ છ એ. લોકો અમને હેરાનગ ત
કરે છે, અને અમે તે સ્વીકાર એ છ એ. 13 લોકો અમારા વષે ખરાબ બોલે છે,
પર ુ અમે તેમને સાર બાબતો કહ એ છ એ. આ ક્ષણે પણ લોકો હજુ પણ
અમાર સાથે એવો વતાર્વ કરે છે કે જાણે અમે જગતનો કચરો અને સમાજનો
મેલ હોઈએ.

14 હુ તમને શરમાવવાનો પ્રયત્ન કરવા માગતો નથી. પર ુ આ બધી બાબતો
હુ તમને ચેતવણી આપવા માટે લખી ર ો છુ. જાણે તમે મારા પોતાના જ
પ્રય બાળકો હો! 15 ખ્રસ્તમાં તમાર પાસે 10,000 શક્ષકો હશે, પર ુ તમાર
પાસે અનેક પતા ન હ હોય. ુવાતાર્ દ્વારા ખ્રસ્ત ઈ ુમાં હુ તમારો પતા બન્યો
છુ. 16 તેથી કર ને હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે કૃપા કર ને મારા જવેા બનો.
17 તેથી જ હુ તમોથીને તમાર પાસે મોકલી ર ો છુ. તે પ્ર ુમાં મારો ુત્ર
છે. હુ તમોથીને ચાહુ છુ, અને તે વ ાસપાત્ર છે. તે તમને ખ્રસ્ત ઈ ુમાં હુ
જે ર તે જી ું છુ તેની યાદ અપાવવામાં તમને મદદ કરશે. તે જીવનપધ્ધ ત હુ
સવર્ત્ર દરેક મંડળ માં શીખ ું છુ.

18 તમારામાંના કેટલાએક બડાઈખોર બની ગયા છો. તમે બડાશ મારો છો,
એ ું માનીને કે હુ તમાર પાસે ફર થી આવીશ ન હ. 19 પર ુ હુ બહુજ જલ્દ
તમાર પાસે આવીશ. હુ આવીશ, જો પ્ર ુ એમ માર પાસેથી ઈચ્છતો હશે
તો. પછ હુ જોઈશ કે આ બડાઈખોરો ું કઈ કર શકે છે કે માત્ર બોલી જ
શકે છે. 20 મારે આ જો ું પડશે કારણ કે દેવ ું રા બોલવામાં ન હ પર ુ
સામર્થ્યમાં છે. 21 તમે ું પસંદ કરો છો: હુ તમાર પાસે તમને શક્ષા કરવા
આ ું તે, કે પછ તમાર પાસે પ્રેમ અને નમ્રતા લઈ આ ું તે?

5
મંડલીમાં એક નૈ તક સમસ્યા

1 લોકો ખરેખર આમ બોલી ર ા છે કે તમારામાં ભચાર ું પાપ છે. અને
ભચાર ું એક એવા ખરાબ પ્રકાર ું પાપકમર્ છે કે જે લોકો દેવને જાણતા

નથી તેવા લોકોમાં પણ ાપ્ત નથી. લોકો આમ કહે છે કે પેલા માણસ સાથે
તેના પતાની પત્ની છે. 2 અને હજુ પણ તમે તમાર જાત માટે ગૌરવ અ ુભવો
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છો! તમારે તો ઉદાસીથી ઘેરાઈ જ ું જોઈ ું હ ું. અને પેલો માણસ કે જણેે
આ ું કામ ક ુર્ તેનો તમારા જૂથમાંથી બ હષ્કાર કરવો જોઈતો હતો. 3 મારુ
શર ર ત્યાં તમાર સાથે નથી, પર ુ આત્મા સ્વરૂપે હુ તમાર સાથે જ છુ અને
જે માણસે આ ું પાપ ક ુર્ છે તેનો મેં ારનો ય ન્યાય કય છે. હુ ત્યાં હાજર
હોત અને મે તેનો જે ન્યાય કય હોત તે જ પ્રમાણે મેં તેના ન્યાય કય છે.
4 આપણા પ્ર ુ ઈ ુના નામથી એકઠા થાવ. હુ તમાર સાથે આત્મા સ્વરૂપે
હોઈશ, અને તમાર સાથે આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ું સામર્થ્ય હશે. 5 તો પછ આ
માણસને શેતાનને સોંપી દો, જથેી તેની પાપ ુક્ત જાતનો વનાશ થાય. પછ
તેના આત્મા ું પ્ર ુના દવસે તારણ થઈ શકે.

6 તમે અ ભમાન રાખો છે તે સારુ નથી. તમે આ કહેવત જાણો છો,
“થોડુ ખમીર* આખા લોંદાને લાવે છે.” 7 તમામ જૂના ખમીરને બહાર કાઢ
લો, જથેી કર ને તમે તદન નવા જ લોંદારૂપ બની જાવ. તમે ખરેખર પાસ્ખા
ભોજનની બેખમીર રોટલી† છો. હા, ખ્રસ્ત આપણાં પાસ્ખાયજ્ઞ‡ ને ારનો
ય માર નાખવામાં આ ો છે. 8 તો ચાલો આપણે આપણું પાસ્ખા ભોજન
આરોગીએ, પણ જૂના ખમીરવાળ રોટલીથી ન હ. તે જૂની રોટલી તો પાપની
અને અપકૃત્યોની રોટલી છે. પર ુ જે રોટલીમાં ખમીર નથી એવી રોટલી આપણે
આરોગીએ. આ તો સજજનતા અને સત્યની રોટલી છે.

9 મેં તમને મારા પત્રમાં લખે ું કે જે લોકો ભચાર ું પાપ કરતાં હોય
તેવા લોકો સાથે તમાર જાતને સંડોવશો ન હ. 10 પર ુ મારો એવો મતલબ
ન હતો કે તમારે જગતના પાપીઓ સાથે સંપક ન રાખવો. જગતના તે લોકો

ભચાર ું પાપ તો કરે જ છે, અથવા તો તેઓ સ્વાથ છે અને એકમેકને
છેતરે છે, અથવા તો ૂ તઓની ઉપાસના કરે છે. તે લોકોથી દૂર રહેવા માટે
તમારે આ જગત છોડ જ ું પડ.ે 11 હુ તમને તે જણાવવા લખી ર ો છુ
કે તે ક્તની સાથે તમારે સંકળા ું ન હ જે પોતાને ખ્રસ્તમાં ભાઈ કહેવડાવે
પર ુ ભચાર ું પાપ કરે, અથવા સ્વાથ હોય, અથવા ૂ તની ઉપાસના કરે,
અથવા લોકો સાથે ખરાબ વાણી ઉચ્ચારે, અથવા છાકટો હોય, અથવા લોકોને
છેતરે. આવી ક્ત સાથે તો ભોજન પણ કરશો ન હ.

12-13 જે લોકો મંડળ ના ભાગરૂપ નથી તેવા લોકોને ન્યાય કરવા ું કામ મારુ
નથી. દેવ તેવા લોકોનો ન્યાય કરશે. પર ુ તમારે જે લોકો મંડળ ના ભાગરૂપે
છે તેઓને ન્યાય કરવો જ પડશ.ે શા લેખ કહે છે, “દુ ક્તને તમારા
જૂથમાંથી દૂર કરો.”✡

6
ખ્રસ્તીઓ વચ્ચે ૂલવણીની સમસ્યાઓ

1 ારે તમારામાંની એક ક્તને તકરાર હોય, તો શા માટે તમે ન્યાયાધીશો
પાસે કાયદાની અદાલતોમાં જાઓ છો? તે માણસો દેવ સાથે ન્યાયી હોતા નથી.
તો શા માટે તે લોકોને તમે ું ન્યાયી છે તેનો નણર્ય કરવા દો છો? તમારે તો

* 5:6: ખમીર અહ દૂ કે ખરાબ અસરનો ઉલ્લેખ કરવા વપરાતો અથર્. † 5:7: બેખમીર રોટલી
પાસ્ખા ભોજન વખતે યહૂદ ઓ ખમીર વગરની ખાસ રોટલી ખાતા. પાઉલના મતે જમે બેખમીર રોટલી
ખમીરથી ુક્ત છે તે પ્રમાણે ખ્રસ્તીઓ પણ પાપથી ુક્ત છે. ‡ 5:7: પાસ્ખાયજ્ઞ પાસ્ખા પવર્માં જમે
ઘેટાં ું બ લદાન આપવામાં આવ ું તેવી ર તે ઈ ુ એ તેના લોકો માટે બ લદાન આપ્ ું હ ું. ✡ 5:12-13:
ઉલ્લેખઃ ુન. 22:21, 24
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શરમા ું જોઈએ! શા માટે તમે સંતોને કોણ ન્યાયી છે તેનો નણર્ય કરવા દેતા
નથી? 2 ન ત ર તે તમે જાણો જ છો કે સંતો જ જગતનો ન્યાય કરશે. તો
જો તમે જગતનો ન્યાય કરશો તો પછ આવી નજીવી વાતને ન્યાય કરવા માટે
તમે સક્ષમ છો જ. 3 તમે જાણો છો કે ભ વષ્યમાં આપણે દૂતોને ન્યાય કર ું.
તેથી ન ત ર તે આપણે આ જીવનની બાબતોની ૂલવણી કર શક એ છ એ.
4 તેથી તમાર જો અસંમ ત હોય તો તેનો ન્યાય થવો જોઈએ, શા માટે તમે
આ બાબતો તે લોકો સધી લઈ જાઓ છો કે જે મૈંડળ ના ભાગરૂપ નથી? તે
લોકો મૈંડળ માટે કોઈ વસાતમાં નથી. 5 તમને શરમાવવા હુ આમ કહ ર ો
છુ. ન ત ર તે તમારામાંથી બે ભાઈઓ વચ્ચેની ફ રયાદ દૂર કર શકે તેવો
કોઈ જ્ઞાની માણસ તમારા જૂથમાં હશ!ે 6 પર ુ હવે એક ભાઈ બીજા ભાઈની
વરૂદ્ધમાં ન્યાયાલયમાં જાય છે. લોકો જે વ ા ુ નથી તેવા લોકોને તમે તમારા
ુકદમાનો ન્યાય કરવા ું કહો છો!
7 જે કા ૂની કાયર્વાહ તમે એકબીજા વરૂદ્ધ કર છે તે ૂરવાર કરે છે કે તમે
ારનાય પરા જત થઈ ૂ ા છો. એના બદલે તો કોઈ ક્તને તમે તમારા

વરૂદ્ધ કઈક ખોટુ કરવા દ ું હોત તો સારુ થાત! તમે કોઈને તમાર જાતને
છેતરવા દ ઘી હોત તો સારુ થાત! 8 પર ુ તમે તમાર જાતેજ ખોટા કામ કરો
છો અને છેતરો છો! અને તે પણ તમે ખ્રસ્તના જ તમારા પોતાના ભાઈઓ
સાથે આમ કરો છો!

9-10 તમે ન ત ર તે જાણો છો કે લોકો અપકૃત્યો કરશે તે દેવનાં રા ને
પ્રાપ્ત ન હ કર શકે. ૂખર્ ન બનો. આ લોકો દેવ ું રા ન હ મેળવી શકે:
લોકો કે જે તેમની જાતનો બીજા માણસો દ્વારા જાતીય ઉપયોગ થવા દે છે,
લોકો કે જે ૂ ત ૂજા કરે છે, લોકો કે જે ભચાર કરે છે, જે ુરુષો પોતાની
જાતને અન્ય ુરુષોને સોંપે છે એટલે કે ુરુષ બીજા ુરુષ સાથે સજાતીય
સંબંધ પ્ર ા પત કરે છે, લોકો જે ચોર કરે છે, લોકો કે જે સ્વાથ છે, લોકો
કે જે મધપાનથી ચક ૂર બને છે, લોકો કે જે બીજા લોકોની નદા કરે છે, લોકો
કે જે બીજાને છેતરે છે. 11 ૂતકાળમા,ં તમારામાંના કેટલાએક આવા હતા.
પર ુ તમારુ ુ દ્ધકરણ કરવામાં આ ુ,ં અને તમને પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા અને
દેવના આત્મા દ્વારા દેવ સાથે ન્યાયી બનાવવામાં આ ા.

તમારા શર રનો દેવના મ હમા માટે ઉપયોગ કરો
12 “દરેક વસ્ ુઓ માટે મને છૂટ છે.” પર ુ દરેક વસ્ ુ સાર હોતી નથી.

“દરેક વસ્ ુઓ માટે મને છૂટ છે.” પર ુ કોઈ પણ વસ્ ુને હુ મારા પર પ્ર ુત્વ
ાપવા દઈશ ન હ. 13 “ભોજન પેટ માટે છે, અને પેટ ભોજન માટે છે.”

હા. પર ુ દેવ બંનેનો વનાશ કરશે. શર ર અનૈ તક શાર રક પાપ માટે નથી.
શર ર પ્ર ુ માટે છે, અને પ્ર ુ શર ર માટે છે. 14 દેવે તેના સામર્થ્યથી પ્ર ુ
ઈ ુને ૃત્ ુમાંથી ઉઠાડ્યો. દેવ આપણને પણ ઉઠાડશ.ે 15 ન ત ર તે તમે
જાણો છો કે તમારા શર ર સ્વયં ખ્રસ્તના અંશરૂપો છે. તેથી હુ કદા પ ખ્રસ્તના
અંશરૂપ શર રને વેશ્યા સાથે ન જોડ શકુ! 16 શા લેખમાં આ પ્રમાણે લખેલ
છે કે: “બે ક્તઓ એક દેહ થશે.” ✡ તેથી તમારે જાણ ું જોઈએ કે જે

ક્ત એક વેશ્યા સાથે શાર રક સંબંધથી જોડાશે તે તેની સાથે શર રમાં એક
✡ 6:16: ઉલ્લેખઃ ઉ . 2:24
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બનશે. 17 પર ુ જે ક્ત પોતાની જાતને પ્ર ુ સાથે જોડે છે તે તેની સાથે
આત્મામાં એક થાય છે.

18 તેથી ભચારથી નાસો. અન્ય બીજા જે કઈ પાપ ક્ત કરે છે તે
તેના શર રની બહાર રહ ને કરે છે. પર ુ જે ક્ત ભચાર કરે છે તે તેના
પોતાના શર ર વરુદ્ધ કરે છે. 19 તમારે જાણ ું જોઈએ કે તમારુ શર ર તો
પ વત્ર આત્મા ું મં દર છે. તમારામાં પ વત્ર આત્માનો વાસ છે. તમને પ વત્ર
આત્મા દેવમાંથી પ્રાપ્ત થયેલ છે. તમે પોતે તમાર જાતના ધણી નથી. 20 દેવ
દ્વારા તમારુ ૂલ્ય ુકવવામાં આ ું છે. તેથી તમારા શર ર દ્વારા દેવને મ હમા
આપો.

7
લ વષે

1 હવે તમે મને જે બાબતો અંગે લખે ું તેની હુ ચચાર્ કર શ. માણસ ીનો
સ્પશર્ ન કરે તો સારુ. ક્ત લ ન કરે તે જ તે ક્ત માટે વધારે સારુ છે.
2 પર ુ ભચાર ું પાપ ભયજનક છે. તેથી પ્રત્યેક ક્તને તેની પોતાની પત્ની
હોવી જોઈએ. અને દરેક ીને તેનો પોતાનો પ ત હોવો જોઈએ. 3 પ તએ
તેની પત્ની પ્રત્યેની પ ત તર કેની ફરજો ું પાલન કર ું જોઈએ, અને પત્નીએ
પોતાના પ ત તરફની પત્ની તર કની ફરજો ું પાલન કર ું જોઈએ. 4 પત્નીને
પોતાના શર ર પર કોઈ અ ધકાર નથી. તેના પ તને તેના શર ર પર અ ધકાર છે.
અને પ તને તેના પોતાના શર ર પર કોઈ અ ધકાર નથી. તેની પત્નીને તેના શર ર
પર અ ધકાર છે. 5 એકબીજાને તમાર કાયા ુપ્રત કરવામાં આનાકાની ન કરો.
પર ુ તમે બને અલ્પ સમય માટે શાર રક નકટતા ટાળવામાં સંમત થઈ શકો.
તમે આમ કર શકો જથેી કર ને તમે તમારો સમય પ્રાથર્ના માટે ફાળવી શકો.
પછ ફર થી એક બનો. જથેી કર ને શેતાન તમાર નબળાઈમાં તમારુ પર ક્ષણ
ન કર શકે. 6 થોડાક સમય માટે એકબીજાથી અલગ રહેવાથી અ ુમ ત આપવા
માટે હુ આમ કહુ છુ. તે આજ્ઞા નથી. 7 હુ ઈચ્છુ છુ કે બધાજ લોકો મારા
જવેા હોય. પર ુ દરેક ક્તને દેવ તરફથી કઈક વ શ કૃપાદાન પ્રાપ્ત થયે ું
છે. એક ક્ત પાસે અ ુક કૃપાદાન છે, તો બીજી ક્ત પાસે બીજુ જ
કોઈ કૃપાદાન છે.

8 હવે જે લોકો અ વવા હત છે અને જે વધવાઓ છે, તેઓને હુ કહુ છુ:
તેઓએ માર માફક એકલા રહે ું જ વધારે સારુ છે. 9 પર ુ જો તેઓ પોતાના
શર રને નયંત્રણમાં ન રાખી શકતા હોય, તો પછ તેઓએ લગ્ર કર ું જોઈએ.
બળવા કરતાં પરણ ું વધારે સારુ છે.

10 હવે વવા હત લોકોને હુ આ આજ્ઞા આ ું છુ (આ આજ્ઞા માર ન હ
પર ુ પ્ર ુ તરફથી છે.) પત્નીએ તેના પ તને છોડવો જોઈએ ન હ. 11 પર ુ જો
પત્ની તેના પ તને છોડે તો તેણે ફર થી પરણ ું ન હ. અથવા તેણે તેના પ ત
પાસે પાછા જ ું જોઈએ. પ તએ પણ તેની પત્નીને છૂટાછેડા આપવા ન હ.

12 બીજા બધાજ લોકો માટે હુ આમ કહુ છુ. (પ્ર ુ ન હ, હુ આ બાબતો
કહ ર ો છુ.) ખ્રસ્તમય બનેલા બં ુને એવી પત્ની હોઈ શકે કે જે વ ા ુ
ન હોય. જો તે તેની સાથે રહેવા સંમત હોય તો તેણે છૂટાછેડા આપવા ન
જોઈએ. 13 અને એક ીને એવો પ ત હોય કે જે વ ા ુ ન હોય પણ તેની
પત્ની સાથે રહેવા સંમત હોય તો પછ તેણે તેને છૂટાછેડા ન આપવા જોઈએ.



1 ક રથીઓ 7:14 346 1 ક રથીઓ 7:29

14 પ ત જે વ ા ુ નથી તેને તેની પત્ની દ્વારા પ વત્ર બનાવવામાં આ ો છે.
અને પત્ની જે અ વ ા ુ છે તેને તેના પ ત દ્વારા પ વત્ર બનાવવામાં આવે છે.
જો આ સા ું ન હોત, તો તમારાં બાળકો પ વત્ર ન હોત, પર ુ હવે તમારાં
બાળકો પ વત્ર છે.

15 પર ુ એક ક્ત કે જે વ ા ુ નથી તે જો છોડ જવા ઈચ્છતી હોય
તો તેને જવા દો. આ ું ારે બને તો ખ્રસ્તમય બનેલો ભાઈ કે બહેન ુક્ત
છે. દેવે આપણને શાં તમય જીવન માટે આ ાન આપ્ ુ છે. 16 પત્નીઓ તર કે
તમે કદાચ તમારા પ તનો બચાવ કર શકો; અને પ તઓ, તમે કદાચ તમાર
પત્નીનો બચાવ કર શકો. અત્યારે તો તમે જાણતા નથી કે પછ ું બનવા ું
છે.

દેવે તમને તેડયા છે તે પ્રમાણે જીવો
17 પર ુ દરેક ક્તએ દેવે તેને જે ર ત ું જીવન આપ્ ું છે, તે ર તે જીવતા

રહે ું જોઈએ-એ પ્રકારે કે જે પ્રકારે દેવે ારે તમને તેડયા ત્યારે તમે હતા.
આ નયમ મેં દરેક મંડળ માં બના ો. 18 ારે ક્તને તેડવામાં આવે છે
તે સમયે જો તેની ુ ત થઈ ગઈ હોય, તો પછ તેણે તેની ુ તમાં પ રવતર્ન
કર ું જોઈએ ન હ. ારે તેડવામાં આવે ત્યારે ક્ત ુ ત વગરનો હોય,
તો પછ તેની ુ ત થવી જોઈએ ન હ. 19 ક્તએ ુ ત કરાવી છે કે
નથી કરાવી તે મહત્વ ું નથી. દેવની આજ્ઞાઓ ું પાલન મહત્વ ું છે. 20 દરેક

ક્તને જે તમાં તેડવામાં આવી હોય તેમાં જ તે રહે. 21 દેવે ારે તમને
તેડયા ત્યારે તમે જો ુલામ હો, તો તે બાબતની તમે ચતા ન કરો. પર ુ જો
તમે ુક્ત બની શકો, તો ુક્ત બનો. 22 ક્ત કે જનેે પ્ર ુએ ારે તેડયો,
ત્યારે તે ુલામ હતો તે પ્ર ુમાં ુક્ત છે. તે જ પ્રમાણે ારે તે ક્તને
તેડવામાં આ ો ત્યારે તે ુક્ત હતો. હવે ખ્રસ્તનો સેવક છે. 23 ૂલ્ય આપીને
તમને ખર દવામાં આ ા છે તેથી મ ુષ્યોના ુલામો ન બનો. 24 ભાઈઓ અને
બહેનો, દેવથી નવજીવનમાં તમારામાંના પ્રત્યેકને ારે દેવે તેડયા હતા ત્યારે જે
રસ્તે તમે હતા તે જ ર તે તમાર જીવન પદ્ધ ત ું સાતત્ય જાળવો.

લગ્ર કરવા અંગેના પ્ર ો
25 હવે હુ જે કુવાર ઓ છે તેઓના વષે લખીશ. પ્ર ુ તરફથી મને આ

અંગે કોઈ આજ્ઞા મળ નથી. પર ુ હુ મારો અ ભપ્રાય આ ું છુ. મારો વ ાસ
કરો કારણ કે પ્ર ુની દયા મારા પર છે. 26 આ ુશ્કેલીનો સમય છે. તેથી
હુ મા ું છુ કે તમે જવેા છો એવી જ તમાં રહો તે તમારા માટે સારુ છે.
27 જો તમારે પત્ની હોય, તો તેનાથી છૂટા થવાનો પ્રયાસ ન કરશો. જો તમે
વવા હત ન હો તો પત્ની શોધવાનો પ્રયાસ ન કરશો. 28 પર ુ જો તમે લગ્ર
કરવાનો નણર્ય કરો, તો તે પાપ નથી. અને જે કુવાર કદ પરણી જ નથી,
તેવી કુવાર માટે લ કર ું તે પાપ નથી. પર ુ જે લોકો પરણશે તેમને આ
જીવનમાં વપ ઓ તો થવાની જ છે. હુ તમને આ વપ ઓથી ુક્ત કરવા
ઈચ્છુ છુ.

29 ભાઈઓ અને બહેનો, હુ સમજુ છુ કે: આપણી પાસે હવે ઘણો સમય
ર ો નથી. તે અત્યારથી શરુ કર ને, જે લોકો પાસે પત્નીઓ છે તેમણે એ ર તે
દેવની સેવામાં તેમનો સમય તીત કરવો જોઈએ જાણે તેમને પત્નીઓ છે જ
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ન હ. 30 લોકો, જે વષાદગ્રસ્ત છે તેમણે એ ર તે જીવ ું જાણે કે તેમને કોઈ
વષાદ છે જ ન હ. લોકો જે આનં દત છે તેમણે એ ર તે જીવ ું જાણે તેઓ
આનં દત છે જ ન હ. લોકો જે વસ્ ુઓ ખર દે છે તેમણે એ ર તે જીવ ું જાણે
તેમની પાસે ક ું જ નથી. 31 લોકો જે દનુ્યવી વસ્ ુઓનો ઉપભોગ કરે તેમણે
તે ર તે જીવ ું જાણે તે વસ્ ુઓ ું તેમને કોઈ મહત્વ જ નથી. તમારે આ ર તે
જીવ ું, કારણ કે આ જગત જે ર તે અત્યારે છે તે ૂબ ઝડપથી ચાલ્ ું જવા ું
છે.

32 તમે ચતામાથી ુક્ત થાવ તે ું હુ ઈચ્છુ છુ. જે માણસ વવા હત નથી
તે પ્ર ુના કાયર્માં સ્ત છે. તે પ્ર ુને પ્રસ કરવાનો પ્રયાસ કર ર ો છે.
33 પર ુ જે માણસ વવા હત છે, તે દનુ્યવી બાબતોમાં સંકળાયેલો છે. તે
પોતાની પત્નીને ુશ કરવાનો પ્રયત્ન કર ર ો છે. 34 તેણે તે બે વસ્ ુઓ
વષે વચાર ું જોઈએ. પત્નીને ુશ કરવી અને પ્ર ુને પ્રસ કરવા. જે ી
અ વવા હત છે અથવા તો એ કન્યા કે જણેે કદ લ ક ુર્ જ નથી, તે પ્ર ુના
કાયર્માં સ્ત છે. તે હે ુ ૂવર્ક તે શર ર તથા આત્મામાં પ વત્ર થવા માગે છે.
પર ુ પરણેલી ી દનુ્યવી બાબતોમાં સ્ત છે. તે પોતાના પ તને ુશ કરવાનો
પ્રયત્ન કર રહ છે. 35 તમને મદદ કરવાના હે ુથી આ બાબતો હુ કહ ર ો
છુ. હુ તમને સીમાબદ્ધ કરવા નથી માગતો. પર ુ તમે યોગ્ય ર તે જીવન જીવો
તેમ હુ ઈચ્છુ છુ. અને તમે બીજી કોઈ દનુ્યવી બાબતમાં સમય ન કયાર્
સવાય તમાર સં ૂણર્ જાતને પ્ર ુને સમ પત કર દો એમ હુ ઈચ્છુ છુ.
36 જો કોઈ માણસ એમ વચારે કે તે તેની કુવાર ુત્રી કે જણેે લ કરવા

માટેનો ઉ મ સમય લગભગ પસાર કર દ ધો છે, તેની તરફનો તેનો વહાર
યોગ્ય નથી તો તે વચાર કર શકે કે લ આવશ્યક છે. તે જે ઈચ્છે તે ું તેણે
કર ું જોઈએ. તેણે તેઓને પરણવા દેવા જોઈએ. તે પાપ નથી. 37 પર ુ
બીજી ક્ત તેના વચારમાં વ ુ મ મ હોઈ શકે. લ માટેની કોઈ જરુર
નથી, તેથી તે જે કરવા ઈચ્છે તેના માટે તે ુક્ત છે. જો આ ક્તએ તેના
હૃદયમાં તેની કુમા રકાને અ વવા હત રાખવાનો નણર્ય કય હોય તો તે સારુ
કર રહ છે. 38 તેથી ક્ત કે જે તેની કુમા રકાને લ માટે સોંપે છે તે યોગ્ય
જ કરે છે, અને ક્ત કે જે તેની કુમા રકાને લ માટે સોંપતો નથી તે વધારે
યોગ્ય કાયર્ કરે છે.

39 ીએ ાં ુધી તેનો પ ત જી વત હોય ત્યાં ુધી તેણે તેના પ ત સાથે
રહે ું જોઈએ. પર ુ જો પ ત ૃત્ ુ પામે તો પત્ની ઈચ્છે તો તે ી કોઈ પણ
માણસને પરણવા માટે સ્વતંત્ર છે. પર ુ તેણે પ્ર ુમાં લ કર ું જોઈએ. 40 જો
તે ી ફર થી લ ન કરે તો તે વ ુ પ્રસ રહેશ.ે આ મારો અ ભપ્રાય છે,
અને હુ મા ું છુ કે મારામાં દેવના આત્માનો નવાસ છે.

8
ૂ તઓને ધરેલા નૈંવેદ વષે

1 હવે હુ ૂ તઓને ઘરેલા નૈંવેદ વષે લખીશ આપણે જાણીએ છ એ કે,
“આપણા બધા પાસે જ્ઞાન છે.” “જ્ઞાન” તમને અ ભમાનથી ચક ૂર કર દે છે.
પર ુ તમારો પ્રેમ બીજાને શ ક્તશાળ બનાવવામાં મદદકતાર્ છે. 2 ક્ત જે
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માને છે કે તે કઈક જાણે છે તે તેણે ખરેખર જે ર તે જાણ ું જોઈએ તેમા ું
ક ું જ જાણતો નથી. 3 પર ુ જે ક્ત દેવને પ્રેમ કરે છે તેને દેવ ઓળખે છે.

4 તેથી હુ ૂ તઓના નૈંવેદ ખાવા અંગે આમ કહેવા મા ું છુ: આપણે જાણીએ
છ એ કે ૂ ત જે ું ખરેખર આ જગતમાં કોઈ અ સ્તત્વ નથી. આપણે એ પણ
જાણીએ છ એ કે દેવ ફક્ત એકજ છે. 5 જો લોકો જનેે દેવો કહે છે તેવી
ઘણી વસ્ ુઓ ૃથ્વી પર અને આકાશમાં હોય, તો તે ું કોઈ મહત્વ નથી. (અને
ઘણી વસ્ ુઓ એવી છે કે જનેે લોકો “દેવો” અને “પ્ર ુ” તર કે સંબોધન કરે
છે.) 6 પર ુ આપણા માટે તો ફક્ત એકજ દેવ છે. તે આપણો પતા છે.
દરેક વસ્ ુઓ ું સજન તેનાથી થ ું છે અને આપણે તેના માટે જ જી વત છ એ.
અને પ્ર ુ તો ફક્ત એક જ છે. તે ઈ ુ ખ્રસ્ત છે. દરેક વસ્ ુઓ ું સજન તેના
દ્વારા થ ું છે, અને તેના દ્વારા જ આપણને પણ જીવન પ્રાપ્ત થ ું છે.

7 પર ુ બધા લોકો આ બાબત જાણતા નથી. છતાં ત્યાં કેટલાએક લોકો છે
જઓેને ૂ ત ૂજા કરવાની આદત પડલેી હતી. તેથી ારે તે લોકો નૈંવેદ ખાય
છે ત્યારે તેઓ હજુ પણ એમ જ માને છે કે તે ૂ તઓને છે. તેઓ મનમાં
સ્પ નથી કે આ નૈવેદ ખાવો યોગ્ય છે. તેથી ારે તેઓ તે ખાય છે, ત્યારે
તેઓ અપરાધભાવ અ ુભવે છે. 8 પર ુ ખોરાકથી આપણે દેવની સમીપ ન હ
પહોંચીએ ને ખાવાનો ઈન્કાર કરવાથી દેવને આપણે ઓછા પ્રસ કરતા નથી.
તે ખાવાથી આપણે વધારે સારા બની જતા પણ નથી.

9 પર ુ તમાર છૂટ અંગે સાવધ રહો. તમાર છૂટ જે લોકો તેમનાં વ ાસમાં
નબર્ળ છે તેવા લોકોને પાપના પતનમાં દોરવા જોઈએ ન હ. 10 તમાર પાસે
સમજશ ક્ત છે, તેથી ૂ તના મં દરમાં તમે છૂટથી ખાઈ શકાય એમ વચારો
પણ જે ક્ત વ ાસમાં નબર્ળ છે તે તમને ત્યાં ખાતા જુએ તો તે કાયર્
તેને પણ ૂ તઓના નૈવેદમાં બ લ ું માંસ ખાવા માટે પ્રોત્સા હત કરશે. પર ુ
ખરેખર તે માને છે કે તે અ ુ ચત છે. 11 તેથી આ નબર્ળ ભાઈ તમારા જ્ઞાનને
કારણે નાશ પામે. અને ખ્રસ્ત તો આ ભાઈ માટે જ ૃત્ ુ પામેલો. 12 ારે
તમે ખ્રસ્તમાં ભાઈઓ અને બહેનોની વરૂદ્ધ આ પ્રકાર ું પાપ કરો છો, અને જે
બાબતોને તેઓ અ ુ ચત ગણે છે તે કરવા તમે તેમને પ્રેરો છો જનેાથી તેઓને
આધાત લાગે છે. તો તમે આ ર તે ખ્રસ્તની વરૂદ્ધ પાપ કરો છો. 13 જથેી
જે આહાર હુ ગ્રહણ કરુ છુ જનેા દ્વારા મારો ભાઈ પાપ કરવા પ્રેરાય છે, તે
પછ ફર ારેય હુ માંસ ન હ ખાઉં. હુ માંસ ખાવા ું બંધ કર દઈશ, જથેી
હુ મારા ભાઈને પાપ કરવા ન પ્રેર શકુ.

9
1 હુ સ્વતંત્ર માનવ છુ! હુ પ્રે રત છુ! મેં આપણા પ્ર ુ ઈ ુનાં દશર્ન કયાર્

છે. પ્ર ુ પરત્વેના મારા કાયર્માં તમે લોકો એક ઉદાહરણ છો. 2 બીજા લોકો
મને પ્રે રત તર કે કદાચ ન સ્વીકારે, પર ુ તમે તો ન તરૂપે મને પ્રે રત તર કે
સ્વીકારો છો. પ્ર ુમાં હુ પ્રે રત છુ તે ું તમે લોકો પ્રમાણ છો.

3 કેટલાએક લોકો માર ૂલવણી કરવા માગે છે. તેથી તેઓને હુ આ
ઉ ર પાઠ ું છુ: 4 આપણને ખાવા-પીવાનો અ ધકાર છે. ું નથી? 5 યાત્રા
દરમ્યાન વ ાસી પત્નીને આપણી સાથે લાવવાનો આપણને અ ધકાર છે. ું
નથી? બીજા પ્રે રતો, અને પ્ર ુના ભાઈઓ અને કેફા બધા જ આમ કરે છે.
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6 બાનાર્બાસ અને હુ જ ફક્ત એવા છ એ કે જમેણે આજી વકા કમાવા માટે
ક ુંક કામ કર ું પડ.ે 7 કોઈ પણ સૈ નક લશ્કરમાં તેની સેવા માટે તેનો પોતાનો
પગાર તે પોતે ૂકવતો નથી. કોઈ પણ ક્ત કદ દ્રાક્ષના બગીચા લગાવી
તેમાંથી થોડ ઘણી દ્રાક્ષ પોતે ને ખાય તેમ બન ું નથી. કોઈ પણ ક્ત
ટોળાંની સંભાળ રાખે ને થોડુ દૂધ ન પીએ તેમ બન ું નથી.

8 ફક્ત મ ુષ્યો જ આમ વચારે છે તેમ નથી. દેવ ું નયમશા પણ આ જ
બાબત કહે છે. 9 હા, ૂસાના નયમશા માં તે લખે ું છે કે: “ ારે પગરમાં
અનાજને છૂટુ પાડવા માટે બળદનો ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે તે ું મોઢૂ બાંધી
દઈને તેને અનાજ ખાતા ન અટકાવો.”✡ ારે દેવે આમ ક ુ,ં ત્યારે તે ું
માત્ર બળદનો જ વચાર કરતો હતો? ના. 10 તે ખરેખર આપણા વષે વચાર
કરતો હતો. હા, તે શા આપણા માટે લખા ું છે. ક્ત કે જે ખેડે છે
અને ક્ત કે જે અનાજને છૂટુ પાડે છે તે તેમની મહેનત માટે તેમણે બદલાની
આશા રાખવી જોઈએ. 11 અમે તમારામાં આધ્યા ત્મક બીજ ું પ્રત્યારોપણ ક ુર્
છે. અને તેથી આ જીવન માટે અમે થોડ ક વસ્ ુનો પાક લણી શક એ. આ કઈ
વધારે પડતી માગણી નથી. 12 બીજા લોકોને તમાર પાસેથી વસ્ ુઓ મેળવવાનો
હ છે. તે અમને પણ જરુરથી આ હ છે. પર ુ અમે આ અ ધકારનો
ઉપયોગ કરતા નથી. ના, અમે અમાર જાતે બ ું સહન કર એ છે કે જથેી
કોઈને પણ ખ્રસ્તની ુવાતાર્ને અ ુસરવામાં વધ્નરુપ ન બનીએ. 13 તમે ખરેખર
જાણો છો કે જે લોકો મં દરમાં કામ કરે છે તેઓ તેઓને આહાર મં દરમાંથી
મેળવે છે. અને જઓે વેદ સમક્ષ સેવા કરે છે, તેઓ વેદ ને ઘરાવેલા નૈવેદનો
અંશ મેળવે છે. 14 જે લોકો ુવાતાર્ પ્રગટ કરે છે, તેઓને માટે પણ આમ જ
છે. પ્ર ુનો આદેશ છે કે જે લોકો ુવાતાર્ પ્રગટ કરે છે, તેઓને જીવન નવાર્હ
તેઓના આ કાયર્ થક થવો જોઈએ.

15 પર ુ આમાના કોઈ પણ અ ધકારનો મેં ઉપયોગ કય નથી અને આ વસ્ ુ
મેળવવાનો હુ કોઈ પ્રયત્ન પણ કરતો નથી. તમને લખવાનો મારો આ હે ુ
નથી. મને અ ભમાન કરવા ું કારણ છ નવી લેવામાં આવે તેના કરતા તો હુ
ૃત્ ુને પસંદ કર શ. 16 ુવાતાર્ પ્રગટ કરવી તે મારા અ ભમાન ું કારણ નથી
ુવાતાર્ પ્રગટ કરવી એ તો માર ફરજ છે – એ મારે કર ું જ જોઈએ. જો

હુ ુવાતાર્ પ્રગટ ન કરુ તો એ મારા માટે ઘણું અ ુ ચત હશે. 17 જો માર
પોતાની પસંદગીથી હુ ુવાતાર્ પ્રગટ કરુ તો હુ ુરસ્કારને પાત્ર છુ. પર ુ માર
પાસે કોઈ વકલ્પ નથી. મારે ુવાતાર્ પ્રગટ કરવી જ જોઈએ. મને સોંપવામાં
આવેલી ફરજ માત્ર હુ બજા ું છુ. 18 તો મને ો ુરસ્કાર મળે છે? મારો
ુરસ્કાર આ છે: કે ારે હુ ુવાતાર્ આ ું છુ, હુ વના ૂલ્ય આ ું છુ. અને

આ ર તે વળતર મેળવવાના મારા અ ધકારનો હુ ઉપયોગ કરતો નથી કે જે
ુવાતાર્નો ઉપદેશ આપવા માટે મને આપવામાં આ ો છે.
19 હુ સ્વતંત્ર છુ. હુ કોઈ ક્તને આ ધન નથી. પર ુ મેં માર જાતને

બધાની ુલામ બનાવી છે. હુ આમ જટેલા બની શકે તેટલા વધારે લોકોનો ઉદ્ધાર
કરવા માટે કરુ છુ. 20 હુ યહૂ દઓ સાથે યહૂ દ જવેો થયો છુ. યહૂ દઓનો
ઉદ્ધાર કરવા હુ આમ કરુ છુ. હુ માર જાતે નયમને આધીન નથી. પર ુ
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એ લોકો કે જઓે નયમને આ ધન છે, પણ તેઓ માટે હુ એક કે જે નયમને
આ ધન છે તેના જવેો હુ બન્યો. 21 જે લોકો નયમ વગરના છે તેઓને માટે
હુ જે નયમ વગરના છે તેવો હુ બન્યો છુ. હુ આમ નયમ વગરના લોકોનો
ઉદ્ધાર કરવા માટે કહુ છુ. (પર ુ ખરેખર, હુ દેવના નયમ વગરનો નથી – હુ
ખ્રસ્તના નયમને આ ધન છુ.) 22 જે લોકો નબર્ળ છે, તેઓ પ્રત્યે હુ નબર્ળ
બ ું છુ, કે જથેી હુ તેઓના ઉદ્ધાર માટે મદદ કર શકુ. હુ સવર્ લોકો માટે
બ ું જ બન્યો છુ. મેં આમ ક ુર્ કે જથેી દરેક સંભ વત ર તે હુ લોકોનો ઉદ્ધાર
કર શકુ. 23 મેં આ બધી વસ્ ુઓ ુવાતાર્ને કારણે કર . મેં આ બધી વસ્ ુઓ
કર છે કે જથેી ુવાતાર્ના આશીવાર્દનો હુ સહભાગી થઈ શકુ.

24 તમે જાણો છો કે દરેક દોડનાર સ્પધાર્માં દોડે છે, પર ુ માત્ર એકજ દોડનાર
ુરસ્કૃત થાય છે. તેથી તે ર તે દોડો. વજયી થવા દોડો! 25 બધાજ લોકો

જે રમતમાં હ રફાઈ કરે છે તે લોકો સખત તાલીમનો ઉપયોગ કરે છે. તેઓ
આમ કરે કે જથેી તેઓ ુગટ મેળવવા વજયી થાય. તે ુગટ દનુ્યવી વસ્ ુ
છે કે જે અલ્પ સમય માટે ટક રહે છે. પર ુ આપણો ુગટ અ વનાશી છે.
26 તેથી હુ એવી ક્તની જમે દોડુ છુ કે જનેી સામે એક લ ય છે. હુ એવા
ુ ાબાજની જમે લડુ છુ જે કોઈક વસ્ ુ પર પ્રહાર કરે છે, માત્ર હવામાં નથી

મારતો. 27 એ મારુ પોતા ું શર ર છે જનેા પર હુ પ્રહાર કરુ છુ. હુ તેને મારુ
ુલામ બના ું છુ. હુ આમ કરુ છુ કે જથેી લોકોને ઉપદેશ આપ્યા પછ માર

ઉપેક્ષા ન થાય.

10
યહૂ દઓ જવેા ન બનો

1 ભાઈઓ અને બહેનો, આપણા ૂવર્જો કે જે ૂસાને અ ુસરેલા તેઓને સાથે
ું બન્ ું હ ું, તે તમે જાણો તેમ હુ ઈચ્છુ છુ. તેઓ બધા એક વાદળ નીચે

હતા અને તેઓ દ રયો પસાર કર ગયા. 2 ૂસામાં તે બધાજ લોકો વાદળ અને
દ રયામાં બા પ્તસ્મા પામ્યા હતા. 3 તેઓ બધાએ એ જ આ ત્મક અ ખા ું
હ ું. 4 તેઓ બધાએ એક સમાન આ ત્મક પીણું પી ું હ ું. તેઓએ તેઓની
સાથે રહેલા આ ત્મક ખડકમાંથી પીણું પી ું હ ું. તે ખડક ખ્રસ્ત હતો. 5 પર ુ
દેવ મોટા ભાગના લોકોથી સં ુ ન હતો. તેઓને રણપ્રદેશમાં માર નાખવામાં
આ ા.

6 આ બાબતો જે બની તે આપણા માટે ઉદાહરણરૂપ છે. આ ઉદાહરણોએ
આપણને પેલા લોકોની જમે દુ કામો કરવાની ઈચ્છામાંથી રોકવા જોઈએ, જે
તે લોકોએ કયાર્. 7 ૂ તઓની ઉપાસના ન કરશો જમે પેલા લોકોએ કરેલી.
એ ું શા લેખમાં લખે ું છે કે: “લોકો ખાવા-પીવા માટે નીચે બેઠા. લોકો
ૃત્ય માટે ઊભા થયા.”✡ 8 આપણે ભચારના પાપો જે તેમાંના કેટલાએક

લોકોએ કયાર્ તે ન હ કરવા જોઈએ. તેઓના પાપોને કારણે એક જ દવસમાં
તેઓમાંના 23,000 લોકો ૃત્ ુ પામ્યા. 9 તેઓમાંના કેટલાએકે જમે ક ુર્ તેમ
આપણે પ્ર ુ ું પર ક્ષણ ન કર ું જોઈએ. તેઓ સપ દ્વારા ૃત્ ુ પામ્યા કારણ
કે તેઓએ પ્ર ુ ું પર ક્ષણ ક ુર્ હ ું. 10 અને તેઓમાંના કેટલાએક લોકોએ
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ફ રયાદ કરેલી તેમ ન કરો. તે લોકોને જે વનાશકતાર્ છે એવા દૂત દ્વારા તેમને
માર નાખવામાં આવેલા હતા.

11 જે ઘટનાઓ પેલા લોકો સાથે ઘટ હતી તે ઉદાહરણરુપ છે. અને તે
બાબતો આપણા માટે ચેતવણીરૂપે લખાઈ હતી. આપણે એવા સમયગાળામાં
અત્યારે રહ એ છ એ કે ારે ૂતકાળના દરેક ઈ તહાસની સમા પ્તને આરે
આવી પહોંચ્ચા છે. 12 તેથી જે ક્ત માને છે કે તે ર ઊભો રહ શકે
છે તેણે નીચે પડ ન જવાય તેની સંભાળ રાખવી જોઈએ. 13 બધા લોકો
પર જે પર ક્ષણ આવે છે તે જ પર ક્ષણો તમારા પર પણ આવે છે. પર ુ
તમે દેવમાં ભરોસો રાખી શકો છો. તમાર સહનશ ક્તની સીમા બહાર તે તમને
વધારે પર ક્ષણમાં પડવા દેશે ન હ. પર ુ ારે તમે પર ક્ષણમાં પડો, ત્યારે તે
પર ક્ષણમાંથી છટકવા માટેનો રસ્તો પણ દેવ જ તમને બતાવશે, તેથી તમે સહન
કર શકો.

14 તેથી મારા પ્રય મત્રો, ૂ ત ૂજાથી દૂર રહો. 15 તમે ુ દ્ધશાળ લોકો
છો એમ માનીને હુ તમાર સાથે વાતચીત કર ર ો છુ; હુ જે કઈ કહ ર ો
છુ તે તમે તમાર જાતે જ ૂલવો. 16 આશીવાર્દનો પ્યાલો કે જનેે માટે આપણે
આભાર છ એ, તે ખ્રસ્તના રક્તના સહભાગી થવા માટે છે, ખરુન?ે અને
રોટલી કે જે આપણે તોડ એ છે તે ખ્રસ્તના શર રના સહભાગી થવા માટે છે,
ખરુને? 17 રોટલીનો ત્યાં એક જ ટુકડો છે, અને આપણે ઘણા માણસો છ એ.
પર ુ આપણે બધા તે એક રોટલીના ટુકડાને વહેંચીએ છ એ. તેથી ખરેખર તો
આપણે એક શર ર જ છ એ.

18 ઈસ્રાએલના લોકો વષે વચાર કરો. એ લોકો કે જે વેદ પર ચડાવેલા
યજ્ઞાપર્ણો ખાય છે. તેઓ વેદ ના ભાગીદાર છે, ું તેઓ આમ નથી કરતા?
19 હુ એમ કહેવા નથી માગતો કે ૂ તને ચડાવે ું નૈવેદ કોઈ મહત્વની વસ્ ુ છે
અને ૂ ત કઈક છે એ ું તો હુ જરાપણ કહેવા નથી માગતો. ના! 20 પર ુ હુ
કહુ છુ કે ૂ તને લોકો જે વસ્ ુઓ ું બ લદાન ચડાવે છે તે તો ૂત પશાચોને
ચડાવે ું બ લદાન છે, ન હ કે દેવને, અને ૂત પશાચો સાથે કોઈ પણ બાબતમાં
તમાર ભાગીદાર હુ ઈચ્છતો નથી. 21 તમે પ્ર ુના પ્યાલા સાથે ૂત પશાચોનો
પ્યાલો પી શક્તા નથી. તમે પ્ર ુના તેમ જ ૂત પશાચોના મેજના સહભાગી
થઈ શકો ન હ. 22 ું આપણે પ્ર ુને ઈષ્યાર્ ુ બનાવવા માગીએ છ એ? ું
આપણે તેનાથી વ ુ જોરાવર છ એ? ના!

દેવના મ હમા માટે તમાર સ્વતંત્રતાનો ઉપયોગ કરો
23 હા, “બધી જ વસ્ ુઓ મંજૂર છે.” પણ બધી જ વસ્ ુઓ સાર નથી.

હા. “બધી જ વસ્ ુની પરવાનગી છે.” પર ુ કેટલીક વસ્ ુઓ બીજાઓને વધારે
શ ક્તશાળ બનવામાં ઉપયોગી થતી નથી. 24 કોઈ પણ ક્તએ માત્ર તેની
જાતને જ મદદરુપ થાય તે ું કરવાનો પ્રયાસ ન કરવો જોઈએ. અન્યને મદદરુપ
થાય તે ું કરવાનો તેણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

25 જે કઈ બજારમાં માંસ વેચા ું હોય તે પ્રેર ુ દ્ધથી આત્મા કહે કે તે તમારે
ખાવાને યોગ્ય હોય તો કોઈ પણ પ્ર તે માંસ વષે ૂછયા વના ખાઓ. 26 તમે
તે ખાઈ શકો કારણ કે, “ ૃથ્વી અને ૃથ્વીની અંદરની દરેક વસ્ ુ પ્ર ુની છે.”✡

✡ 10:26: ઉલ્લેખઃ ગી.શા. 24:1; 50:12, 89:11
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27 ક્ત કે જે વ ાસી નથી તે તમને તેની સાથે જમવા ું આમંત્રણ આપે.
જો તમે જવા ઈચ્છતા હો તો તમાર આગળ જે કઈ ૂકવામાં આવે તે તમે
જમો. તમારા મતે અ ુક વસ્ ુ ખાવી યોગ્ય છે તે દશાર્વવા પ્ર ો ન ૂછો.
28 પર ુ એક ક્ત જો તમને કહે, “કે આ ખોરાક ૂ તને ઘરવામાં આવેલો
હતો.” તો તે ખોરાક ખાશો ન હ. તે ખાશો ન હ. શા માટે? કારણ કે તમને
જે ક્તએ ક ું તેના વ ાસને તમે આંચ પહોંચાડવા નથી માગતા. અને તે
જ સમયે, લોકો માને છે કે અપર્ણ કરે ું ખા ું તે ખોટુ છે. 29 હુ એમ નથી
કહેતો કે તમારા મતે તે ખોટુ છે. પર ુ અન્ય ક્ત માને છે કે તે ખોટુ છે.
આ એક જ કારણે હુ તે માંસ ન ખાઉ. માર પોતાની સ્વતંત્રતા અન્ય ક્ત
વચારે તે ર તે ૂલવાવી ન જોઈએ. 30 હુ ક્ષણી થઈને ભોજન જ ું છુ. અને
તેથી જે વસ્ ુ માટે હુ દેવનો ક્ષણી છુ તેના માટે હુ ટ કાને પાત્ર થવા નથી
માગતો.

31 તેથી તમે ખાઓ કે તમે પીવો કે તમે જે કઈ કરો, તે દેવના મ હમા
માટે કરો. 32 એ ું કઈ પણ ન કરો કે જે બીજા લોકોને અ ન કરવા માટે
પ્રેરે-યહૂ દઓ, ગ્રીકો અથવા દેવની મંડળ ઓ. 33 હુ તેમ જ કરુ છુ. હુ પ્રત્યેક

ક્તને દરેક ર તે પ્રસ કરવાનો પ્રયત્ન કરુ છુ. જે મારા માટે સારુ છે તે
કરવાનો પ્રયત્ન નથી કરતો. હુ મોટા ભાગના લોકો માટે જે સારુ છે તે કરવાનો
પ્રયત્ન કરુ છુ, કે જથેી તેમ ું તારણ થાય.

11
1 જમે હુ ખ્રસ્તના ન ૂનાને અ ુસરુ છુ તેમ તમે મને અ ુસરો.

સ ાને આધીન રહે ું
2 દરેક બાબતોમાં તમે મને યાદ કરો છો તેથી હુ તમારાં વખાણ કરુ છુ. જે

શક્ષણ મેં તમને આપ્ ું છે તેને તમે ુસ્તતાથી અ ુસરો છો. 3 પર ુ તમે આ
જાણો એમ હુ ઈચ્છુ છુ: દરેક ુરુષ ું શર ખ્રસ્ત છે. અને ી ું શર ુરુષ
છે. અને ખ્રસ્ત ું શર દેવ છે.

4 કોઈ પણ ુરુષ દેવ તરફથી પ્રબોધ* કરતાં કે પ્રાથર્ના કરતી વખતે મા ું
ઢાંકે ું રાખે તો તે પોતાના માથા ું અપમાન કરે છે. 5 અને જે કોઈ પણ ી
ઉઘાડા માથે દેવની પ્રાથર્ના કે પ્રબોધ કરતી હોય તો તેના માથા ું અપમાન કરે
છે. તેણે મા ુ ઢાંકે ું રાખ ું જોઈએ. જો તે તે ું મા ુ ઢાંકતી નથી તો તે ી
પેલી ી જવેી જ છે જણેે પોતાના કેશ કપાવી ના ા હોય. 6 જો કોઈ ી
પોતા ું મસ્તક ઢાંકતી ન હોય તો તેણે પોતાના માથાનાં બધાંજ વાળ કપાવી
નાખવા જોઈએ. પર ુ ી માટે વાળ કપાવવા અને મા ુ ુંડાવ ું શરમજનક
હોય, તો પછ તેણે તે ું મસ્તક ઢાંક ું જોઈએ.

7 પર ુ ુરુષે તે ું મા ુ ન ઢાક ું જોઈએ. શા માટે? કારણ કે તે દેવનો
મ હમા છે અને તેને દેવ જવેો બનાવવામાં આ ો છે. પર ુ ી ુરુષનો મ હમા
છે. 8 ુરુષ ીમાંથી આ ો નથી, પર ુ ી ુરુષમાંથી આવી છે. 9 અને
ુરુષને ી માટે ન હ, પર ુ ીને ુરુષ માટે બનાવવામાં આવી. 10 તેથી

* 11:4: પ્રબોધ દેવથી બોલ ું કે શીખવ ુ.ં
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ીએ પોતાની આધીનતા દશાર્વવા માટે પોતા ું મા ુ ઢાંકે ું રાખ ું જોઈએ.
દૂતોને કારણે પણ તેણે આમ કર ું જોઈએ.

11 પર ુ પ્ર ુમાં તો ી ુરુષ માટે, અને ુરુષ ી માટે મહત્વ ૂણર્ છે.
12 આ સત્ય છે કારણ કે ી ુરુષમાંથી ઉદભવી પણ ુરુષ ીમાંથી જન્મ્યો.
ખરેખર, દરેક દેવમાંથી ઉદભ ા છે.

13 તમારા પોતાના માટે નણર્ય કરો: માથા પર ક ું પણ ઢાં ા વગર ી
દેવની પ્રાથર્ના કરે તે ું યોગ્ય છે? 14 કુદરત પોતે તમને શીખવે છે કે લાંબા
દેશ ુરુષ માટે શોભાસ્પદ નથી. 15 પર ુ લાંખા કેશ ી માટે માનદાયક છે.
તેના મસ્તકને ઢાંકવા માટે ીને લાંબા કેશ આપવામાં આ ા છે. 16 કેટલાએક
લોકો હજુ પણ આ બાબત અંગે દલીલ કરવા ઈચ્છે છે. પર ુ અમે કે દેવની
મંડળ ઓ આ લોકો જે કર ર ા છે તેને સ્વીકારતા નથી.

પ્ર ુ ભોજન
17 જે બાબતો વષે હવે હુ જે કહ ર ો છુ તેમાં હુ તમાર પ્રશંસા કરતો

નથી. તમાર સભાઓ તમને મદદકતાર્ બનવાને બદલે તમને ુકસાનકતાર્ બને છે.
18 પ્રથમ તો હુ સાંભ ું છુ કે ારે તમે મંડળ માં એકઠા થાઓ ત્યારે તમારામાં
ભાગલા પડલેા હોય છે. આમાંથી કેટલીક બાબતોને હુ મા ું છુ. 19 તમારામાં
મતભેદ હોય તે જરુર પણ છે. જથેી કર ને ખરેખર તમે જે કર ર ા છો તે
સ્પ થઈ શકે.

20 ારે તમે બધા જ ભેગા થાવ, ત્યારે તમે વાસ્તવમાં આ ું સા ું પ્ર ુ ું
ભોજન† ખાતાં નથી. 21 શાથી? કારણ કે તમે ારે ભોજન ખાવા બેસો છો
તો તમે બીજાની પ્ર તક્ષા કરતા જ નથી. કેટલાએક લોકો ૂર ું ખાવા કે પીવા
માટે મેળવી શકતા નથી, તે કેટલાએક લોકો વધારે મેળવે છે તો તે છાટકા બને
છે. 22 તમે તમારા પોતાના ઘરોમાં પણ ખાઈ-પી શકો છો! એમ લાગે છે કે
તમે એમ માનો છો કે દેવની મંડળ મહત્વ ૂણર્ છે જ ન હ. જે લોકો દ રદ્ર છે
તેમને તમે શરમમાં નાખો છો. મારે તમને ું કહે ું? ું મારે આમ કરવા માટે
તમાર પ્રશંસા કરવી? હુ તમાર પ્રશંસા કરતો નથી.

23 જે ઉપદેશ મેં પ્ર ુ પાસેથી પ્રાપ્ત કય છે, તે જ ઉપદેશ મેં તમને આપ્યો
છે: જે રાત્રે પ્ર ુ ઈ ુને માર નાખવા માટે સોંપવામાં આ ો, ત્યારે તેણે રોટલી
લીધી 24 અને તેના માટે સ્ ુ ત કર . પછ તેણે રોટલીના ભાગ પાડ્યા અને ક ું
કે, “આ મારુ શર ર છે; તે તમારા માટે છે. મને યાદ કરવા માટે એમ કરો.”
25 તે જ ર ત,ે જમી લીધા પછ , ઈ ુએ દ્રાક્ષારસનો પ્યાલો લીધો. ઈ ુએ ક ું
કે, “આ દ્રાક્ષારસ દેવનો તેના લોકો તરફનો નવો કરાર પ્ર ા પત કરે છે. આ
નવા કરારનો મારા રક્ત વડે પ્રારભ થાય છે. ારે તમે તેને પીઓ ત્યારેં મને
યાદ કરો.” 26 દરેક વખતે ારે તમે આ રોટલી ખાવ અને આ પ્યાલામાંથી
પીઓ ત્યારે પ્ર ુ ું ુનરાગમન થાય ત્યાં ુધી તેના ૃત્ ુનો પ્રચાર કરો.

27 જો કોઈ ક્ત અયોગ્ય ર તે રોટલી ખાય કે પ્ર ુનો પ્યાલો પીએ તો તે
ક્ત પ્ર ુના શર ર અને રક્તની વરુદ્ધ પાપ કરે છે. 28 દરેક ક્તએ રોટલી

ખાતા અને પ્યાલો પીતા પહેલા પોતા ું અંતઃકરણ તપાસ ું જોઈએ. 29 જો
ક્ત શર રને ઓળ ા વગર રોટલી ખાય છે અથવા પીએ છે, તો તે ક્તને

† 11:20: પ્ર ુ ભોજન ઇ ુએ તેના શષ્યોને ખાસ ભોજન તેની યાદગીર ને સારુ ખાવાને ક ું. .ૂ
22:14-20.
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ખાધાથી તથા પીધાથી દો ષત ઠરાવવામાં આવે છે. 30 તેથી જ તમારા જૂથમાં
ઘણા બધા બમાર અને અશક્ત છે. અને ઘણા બધા મરણને શરણ થયા છે.
31 પર ુ જો આપણે આપણી જાતને ૂલવીએ, તો દેવ આપણો ન્યાય કરશે
ન હ. 32 પર ુ ારે પ્ર ુ આપણને ૂલવે છે, ત્યારે તે આપણને સાચો માગર્
બતાવવા સજા કરે છે. જગતના અન્ય લોકો સાથે આપણને દો ષત ઠરાવવામાં
ન આવે તેથી તે આમ કરે છે.

33 તેથી, મારા ભાઈઓ અને બહેનો, ારે તમે ભોજન માટે મળો ત્યારે તમે
એકબીજાની રાહ જુઓ. 34 જો કોઈ ક્ત અ તશય ૂખી થઈ જાય, તો
તેણે તેના ઘરે જમી લે ું જોઈએ. દેવનો ન્યાય તમારા એક સાથે મળવા પર
ન તોળાય તેથી આ કરો. ારે હુ આ ું ત્યારે બીજી બાબતો અંગે તમારે ું
કર ું તે તમને જણાવીશ.

12
પ વત્ર આત્માનાં દાનો

1 હવે ભાઈઓ અને બહેનો, તમાર પાસે આ ત્મક દાનો અંગે સમજ હોય
તેમ હુ ઈચ્છુ છુ. 2 તમે વ ા ુ બન્યા તે પહેલાં તમે જે જીવનજીવતા હતા
તેને યાદ કરો. તમે તમાર જાતને પ્રભા વત થવા દઈને તમે ૂ ત ૂજા તરફ
દોરવાઈ ગયા હતા. તે વસ્ ુઓની ૂજા કે જનેામાં કોઈ જીવન હો ું નથી.
3 તેથી હુ તમને કહુ છુ કે દેવના આત્માની મદદ વડે બોલનાર ક્ત ઈ ુને
શાપપાત્ર કહેતો નથી; અને કોઈ પણ ક્ત પ વત્ર આત્માની મદદ વગર એમ
ન કહ શકે કે, “ઈ ુ જ પ્ર ુ છે.”

4 આ ત્મક કૃપાદાનો વ વધ પ્રકારના હોય છે, પર ુ તે બધા એક જ આત્મા
તરફથી પ્રાપ્ત થયેલા છે. 5 સેવાકાયર્ના વ વધ માગ છે, પર ુ આ બધાજ
માગ એ જ પ્ર ુ પાસેથી મેળવેલા છે. દેવ લોકોમાં વ વધ પ્રકારે કાય કરે
છે, પર ુ આ દરેક પ્રકારો તો એક જ પ્ર ુ તરફથી મેળવેલા છે. 6 અને દેવ
વ વધ પ્રકારે લોકોમાં કામ કરે છે, પર ુ આ બધી જ ર તો એ એક જ દેવની
છે. આપણે બધા બ ું જ કરવા માટે તે કાય કર એ છ એ.

7 દરેક ક્તમાં પ વત્ર આત્મા ું પ્રદાન જોઈ શકાય છે. જે આત્મા પ્રદાન
કરે છે તેના દ્વારા એક ક્ત બીજા લોકોને મદદકતાર્ બને છે. 8 આત્મા એક

ક્તને શાણપણવાળ વાણી બોલવા ું સામર્થ્ય પ્રદાન કરે છે. ારે આ
જ આત્મા બીજી ક્તને પરમજ્ઞાન વાણી બોલવા ું સામર્થ્ય પ્રદાન કરે છે.
9 આ જ આત્મા એક ક્તને વ ાસ પ્રદાન કરે છે. અને તે જ આત્મા
બીજી ક્તને સાજાં કરવા ું દાન પ્રદાન કરે છે. 10 આ જ આત્મા વડે બીજી

ક્તને ચમત્કારો કરવા ું સામર્થ્ય, તો અન્યને પ્રબોધ કરવાની ક્ષમતા અને અન્ય
ક્તને સારા અને ખરાબ આત્માઓ વચ્ચેનો ભેદ પારખવાની ક્ષમતા પ્રદાન

કરે છે. આ જ આત્મા એક ક્તને વ વધ ભાષાઓ બોલવાની ક્ષમતા, તો
બીજી ક્તને તે ભાષાઓના અથર્ઘટન કરવાની ક્ષમતા પ્રદાન કરે છે. 11 તે
એક જ આત્મા આ બધી પ્ર કયા કરે છે. આત્મા પ્રત્યેક ક્તને ું આપ ું
તેનો નણર્ય કરે છે.

ખ્રસ્ત ું શર ર
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12 એક ક્ત ું શર ર તો એક જ છે, પર ુ તેના અવયવો ઘણા છે. હા,
શર રને ઘણા અવયવો છે, પર ુ બધાજ અવયવો ફક્ત એક જ શર રને ઘડે
છે. ખ્રસ્ત પણ તે પ્રમાણે જ છે: 13 આપણમાંના કેટલાએક યહૂ દ છ એ
તો કેટલાએક ગ્રીક લોકો; આપણામાંના કેટલાએક ુલામ છ એ તો કેટલાએક
સ્વતંત્ર. પર ુ આપણે બધાજ એક જ આત્મા દ્વારા એક જ શર રમાં બા પ્તસ્મા
પામેલા છ એ અને આપણને બધાને તે જ એક આત્મા પ્રદાન કરવામાં આ ો
છે.

14 અને ક્ત ું શર ર એક અવયવ ું બને ું નથી. પણ વધારે અવયવો ું
બને ું છે. તેને ઘણા અવયવો હોય છે. 15 જો પગ આમ કહે કે, “હુ હાથ
નથી. તેથી મારે શર ર સાથે કોઈ સંબંધ નથી.” પર ુ પગના આમ કહેવાથી તે
શર રનો એક અવયવ મટ જતો નથી. 16 જો કાન આમ કહે કે, “હુ આંખ
નથી તેથી શર ર સાથે મારે કોઈ સંબંધ નથી.” પર ુ કાનના આમ કહેવાથી
તે શર રના અવયવરુપે મટ જતો નથી. 17 જો સમગ્ર શર ર આંખ હોત, તો
સાંભળવા માટે સક્ષમ ન હોત. જો આ ું શર ર કાન હોત, તો ક ું પણ ૂંધવા
માટે શર ર સક્ષમ ન હોત. 18-19 પણ દેવે દરેક અવયવને પોતાની મરજી પ્રમાણે
શર રમાં ગોઠવેલો છે. જો દરેક ભાગ જુદા હોય તો શર ર શર ર રહે ું નથી.
પર ુ દેવે દરેક માટે ાન ન ત ક ુર્ છે. આપણા શર રના ઘણા અવયવોને
તેની ઈચ્છા પ્રમાણે ગોઠ ા છે. જો સવર્ એક અવયવ હોત તો શર ર ાં
હોત? 20 અને તેથી હવે શર રના અનેક ભાગો છે પણ શર ર ફક્ત એક છે.

21 આંખ હાથને નથી કહ શકતી કે “મારે તાર જરૂર નથી!” અને તે જ ર તે
મસ્તક પગોને નથી કહ શક ું કે, “મારે તાર જરૂર નથી.” 22 ના! શર રના તે
અવયવો જે દેખીતી ર તે વધારે નબર્ળ લાગે છે તે વાસ્તવમાં ખરેખર ઘણા જ
મહત્વના છે. 23 અને શર રના એ અવયવો કે જમેને આપણે ખાસ ૂલ્યવાન
નથી ગણતા તેમની જ આપણે વ શ દરકાર કર એ છ એ. અને શર રના
એ અવયવો કે જે આપણે પ્રદ શત કરવા નથી ઈચ્છતા તેમની આપણે વ શ
દરકાર કર એ છ એ. 24 ખરેખર તો આપણા શર રના સૌથી ુંદર ભાગોને કોઈ
વ શ કાળજીની જરુર પડતી નથી. પણ જે ભાગ ને ઓછુ માન અપા ું
હ ું તેને દેવે વશેષ માન આપીને વ ત ર તે શર રમાં જોડ્યા છે. 25 દેવે
આમ ક ુર્ છે કે જથેી આપણું અંગ વભાજીત ન થઈ જાય. દેવની ઈચ્છા
એવી હતી કે બધા અવયવો એકબીજાને માટે એક સરખી ચતા રાખ.ે 26 જો
શર રનો એક અવયવ પીડાય તો તેની સાથે શર રના બીજા બધાજ અબયવોને
પણ વેદના થશ.ે અથવા શર રનો કોઈ એક અવયવ સન્મા નત થાય તો બીજા
બધા જ અવયવો પણ આનંદ પામે છે.

27 તમે બધા સ ૂહ તર કે ખ્રસ્ત ું શર ર છો. ક્તગત ર તે તમે દરેક તે
શર રનો કોઈ એક અવયવ છો. 28 અને મંડળ માં દેવે પ્રે રતોને પ્રથમ ાન,
પ્રબોધકોને દ્વતીય ાન અને ૃતીય ાન ઉપદેશકને આપે ું છે. પછ દેવે જે
લોકો ચમત્કારો કરે છે તેઓને માટે પણ એક ાન ન ત ક ુર્ છે. અને તે
જ ર તે જે લોકોની પાસે રોગીઓને સાજા કરવાની ક્ષમતા છે, જે લોકો અન્યને
મદદરુપ થાય છે, જે લોકોમાં અગ્રેસરનો ુણ છે અને જે લોકો વ વધ ભાષાઓ
બોલે છે તેઓને માટે પણ દેવે કોઈ એક ાન ન ત ક ુર્ છે. 29 બધા લોકો
પ્રે રતો નથી કે બધા લોકો પ્રબોધકો થઈ શકે ન હ. બધા લોકો ચમત્કારો પણ
કર શકતા નથી. 30 કે બધાની પાસે બીજાને સાજા કરવાની ક્ષમતા પણ નથી.
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બધા લોકો જુદ જુદ ભાષામાં બોલી શકતા નથી. બધા લોકો આ ભાષાઓ ું
અથર્ઘટન કરવા માટે સમથર્ નથી હોતા. 31 તમારે તો ખરેખર આત્માના ઉ મ
કૃપાદાનોની જ ઈચ્છા રાખવી જોઈએ. હુ તમને સૌથી ઉ મ માગર્ દશાર્વીશ.

13
પ્રી ત એજ શ્રે દાન છે

1 જો હુ માણસોની તથા દૂતોની વ વધ ભાષા બોલી શકુ, પર ુ જો મારામાં
પ્રી ત ન હોય તો હુ રણકારો કરનાર ૂઘર કે ઝમકાર કરતી એક ઝાઝ માત્ર
છુ. 2 જો કે મને પ્રબોધ કરવા ું દાન હોય તો, હુ દેવની તમામ રહસ્ય ૂણર્ વાતો
જાણતો હોઉં અને સવર્ બાબતમાં જ્ઞાની હોઉં, અને પવર્તોને હઠાવી દે એવો
મારો વ ાસ હોય. પર ુ આ બધી બાબતો ઉપરાંત જો મારામાં પ્રી ત ન હોય
તો હુ ક ું જ નથી. 3 માર પાસે જે કઈ છે તે બ ું જ હુ લોકોને ખવડાવવા
માટે આપી દઉં. અને હુ મારુ શર ર પણ અપર્ણ તર કે અ ગ્રને સોંપી દઉં.
પર ુ જો મારામાં પ્રી ત ન હોય તો પછ મને કોઈ લાભ નથી.

4 પ્રી ત સહનશીલ છે અને પ્રી ત પરોપકાર છે. પ્રી તમાં ઈષ્યાર્ નથી, તે
બડાશ મારતી નથી અને તે ગ વ પણ નથી. 5 પ્રી ત ઉદ્ધત નથી, પ્રી ત સ્વાથ
નથી અને પ્રી ત આસાનીથી ક્રો ધત પણ થઈ જતી નથી. પ્રી ત તેની સામે
થયેલા અ ુ ચત વહારને યાદ રાખથી નથી. 6 પ્રી ત દુ તા સાથે ન હ, પર ુ
પ્રી ત સત્ય સાથે પ્રસ હોય છે. 7 પ્રી ત ધૈયર્ સાથે આ બાબતોને સ્વીકાયર્ ગણે
છે. પ્રી ત હમેશા વ ાસ કરે છે, હમેશા આશા રાખે છે, અને હમેશા મદદરુપ
બને છે. હમેશા સહન કરે છે.

8 પ્રી ત ારેય નામશેષ થતી નથી. દેવ તરફથી ભ વષ્ય કથન કરવાનાં દાનો
છે, પણ તે તો સમાપ્ત થઈ જશે. વ વધ ભાષાઓમાં વકત આપવાના દાનો
છે, પણ તે દાનો પણ નામશેષ થઈ જશે. જ્ઞાન ું દાન છે, પણ તે અસ્ત પામશ.ે
9 આ વસ્ ુઓનો અંત આવશે કારણ કે જે જ્ઞાન અને ભ વષ્ય કથન આપણી
પાસે છે તે અ ૂણર્ છે. 10 પર ુ ારે ૂણર્તા પ્રાપ્ત થશે ત્યારે અ ૂણર્તાનો
અંત આવશ.ે

11 ારે હુ બાળક હતો ત્યારે બાળક જવેી વાતચીત કરતો; બાળક જે ું
વચારતો; બાળક જવેી યોજનાઓ ઘડતો. પણ હુ ારે ુરુષ બન્યો, ત્યારે
મેં બાળકો જે ું વતર્ન છોડ દ ું છે. 12 આપણી સાથે પણ આમ જ છે.
અત્યારે તો આપણે દપર્ણમાં ઝા ું ઝાં ું જોઈ ર ા છ એ. પર ુ ભ વષ્યમાં
આપણે ત્યારે સ્પ પણે જોઈ શક ુ.ં અત્યારે તો હુ ફક્ત એક અંશને જ
જાણું છુ. પર ુ ત્યારે કે ારે હુ સં ૂણર્પણે જ્ઞાત હોઈશ. જવેી ર તે દેવ મને
ઓળખે છે. તેવી ર તે હુ પણ તેને સં ૂણર્ જાણીશ. 13 તેથી વ ાસ, આશા,
અને પ્રી ત. આ બધામાં પ્રી ત શ્રે છે.

14
આ ત્મક દાનોને મંડળ માટે ઉપયોગી બનાવો

1 પ્રી ત એ એવી બાબત છે કે જનેા માટે તમારે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને
ખરેખર તમારે આ ત્મક દાનની અ ભલાષા રાખવી જોઈએ. એ બધામાં સૌથી
વ ુ પ્રબોધ કરવાની અ ભલાષા રાખવી જોઈએ. 2 તે શા માટે તે હુ સમજાવીશ:
જે ક્તમાં વ વધ ભાષાઓ બોલવાની ક્ષમતા છે તે લોકોને સંબોધતા નથી
પર ુ તે દેવને સંબોધે છે. તે ક્તને કોઈ સમજી શક ું નથી. કારણ કે આત્મા
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થક તે મમ વષે બોલે છે. 3 પર ુ જે ક્ત પ્રબોધ કરે છે, તે લોકોને કહે
છે. તે લોકોને સામર્થ્ય, પ્રોત્સાહન અને દલાસો આપે છે. 4 જે ક્ત અન્ય
ભાષા બોલે છે તે માત્ર પોતાની જાતને જ મદદરુપ થાય છે, પર ુ પ્રબોધક તો
આખી મંડળ ને મદદરુપ થાય છે.

5 તમારા બધામાં વ વધ ભાષા બોલવાની ક્ષમતા હોય તે મને ગમશે. પર ુ
તમાર પ્રબોધ કરવાની ક્ષમતા મને વ ુ ગમશ.ે પ્રબોધક વ વધ ભાષી કરતાં
વ ુ મહાન છે. જે ક્ત વ વધ ભાષી છે તે પ્રબોધક જવેો જ છે, જો તે
બધી ભાષાઓ ું અથર્ઘટન કર શકે, કે જથેી તે ું ઉદબોધન મંડળ ઓને મદદરુપ
થાય.

6 ભાઈઓ અને બહેનો, જુદ -જુદ ભાષા બોલીને હુ તમાર પાસે આ ું
તો તમને મદદરુપ બનીશી? ના! ારે હુ ૂતન સત્ય કે થોડો પ્રબોધ, કે
થોડો ઉપદેશ લઈને આ ું ત્યારે તે તમને ઉપયોગી થશ.ે 7 અથર્ વગર વ વધ
ભાષામાં બોલ ું તે નજીર્ વ વસ્ ુઓ દ્વારા કરવામાં આવતા ધ્વ ન સમાન છે જમે
કે વાંસળ કે વીણા. જો સંગીતના વ વધ ૂરને ુસ્પ ન કરવામાં આવે તો
ક ું ગીત વાગે છે તેનો ભેદ સમજી શકશો ન હ. ૂરને તમે સાચી ર તે સમજી
શકો તે માટે પ્રત્યેક સ્વર સ્પ ર તે વગાડવો જોઈએ. 8 આ જ ર તે ુદ્ધમાં
જો રણ શગડુ સ્પ ર તે કવામાં ન આવે તો સૈ નકોને ુદ્ધની તૈયાર નો સમય
છે એની ખબર ન પડ.ે

9 તમાર સાથે પણ આમ જ છે. બધી ભાષાઓમાં બોલાયેલા શ ો સ્પ
હોવા જોઈએ, ન હ તો તમે ું કહેવા માગો છો તે કોઈ પણ ક્ત સમજી
શકશે ન હ, અને તમે માત્ર હવામાં વાતો કરતા રહ જશો! 10 તે સા ું છે કે
દુ નયામાં વ વધ પ્રકારની ભાષાઓ છે, ને દરેકને પોતાના વ વધ અથર્ હોય છે.
11 અને તેથી એક ક્ત ું કહે છે તે જો હુ ન સમજી શકુ તો મને એમ
લાગે કે તે વ ચત્ર બોલે છે અને તેને લાગે કે હુ વ ચત્ર બો ું છુ. 12 તમાર
સાથે પણ આ ું જ છે. તમે આ ત્મક દાનની ૂબ ઈચ્છા ઘરાવો છો જથેી
મંડળ વધારે શ ક્તશાળ બન.ે તેથી તે મેળવવા અથાગ પ્રયત્ન કરો.

13 તેથી જે ક્તની પાસે અન્ય ભાષા બોલવાની ક્ષમતા છે, તે પોતે જે
બોલે છે તે ું તે સા ું અથર્ઘટન કર શકે તેવી તેણે પ્ર ુને પ્રાથર્ના કરવી જોઈએ.
14 હુ જો અન્ય ભાષામાં પ્રાથર્ના કરુ તો મારો આત્મા પ્રાથર્ના કરે છે, પર ુ
મારુ મન તો ન ષ્ક્રય છે. 15 તો મારે ું કર ું જોઈએ? હુ મારા આત્મા સાથે
પ્રાથર્ના કર શ. પણ હુ મારા મન સાથે પણ પ્રાથર્ના કર શ. હુ મારા આત્મા
સાથે ગાઈશ. પણ હુ મારા મન સાથે પણ ગાઈશ. 16 તમારા આત્મા થક
તમે દેવનો મ હમા ભલે ગાતા હો, પર ુ એક ક્ત સમ ા વગર તમાર
આભારસ્ ુ તની પ્રાથર્નાને “આમીન”* ન હ કહ શકે. શા માટે? કારણ કે તે
સમજતો નથી કે તમે ું કહ ર ા છો. 17 તમે ુંદર ર તે દેવની આભારસ્ ુ ત
કરતા હશો, પર ુ ન સમજનાર ક્ત માટે તે મદદરૂપ નથી બન ુ.ં

18 તમારા બધા કરતા વ વધ પ્રકારની ભાષા બોલવાની માર શ ક્ત વશેષ
છે, તે માટે હુ દેવનો આભાર છુ. 19 પર ુ મંડળ ની સભામાં તો વ વધ
ભાષાના હજારો શ ો બોલવાને બદલે હુ જનેે સમજી શકુ છુ તેવા માત્ર પાંચ

* 14:16: આમીન ારે ક્ત “આમીન” કહે છે, તો તેનો અથર્ એ કે તે જે બાબત કહેવામાં આવી
છે તેની સાથે સંમત થાય છે.
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શ ો જ બોલીશ. હુ માર સમજ પ્રમાણે બોલવા ું પસંદ કરુ છુ કે જથેી હુ
બીજા લોકોને ઉપદેશ આપી શકુ.

20 ભાઈઓ અને બહેનો, બાળકો જે ું ન વચારશો. દુ તામાં બાળકો
થાઓ. પર ુ તમાર વચારસરણીમાં તો ુખ્ત ઉંમરના માણસ જવેા જ બનો.
21 પ વત્રલેખમાં લ ું છે કે:

“જે લોકો જુદા પ્રકારની ભાષા બોલે છે
તેમની અને વદેશીઓની વાણીનો ઉપયોગ કર ને

હુ લોકોને ઉદબોધન કર શ
પર ુ તેમ છતાં આ લોકો મને ક ૂલ કરશે ન હ.” યશાયા 28:11-12

પ્ર ુ આમ કહે છે.
22 તેથી અન્ય ભાષા વ ાસીઓને ન હપણ અ વ ાસીઓને ચહનરુપ છે;

પણ પ્રબોધ વ ાસીઓને ન હ પણ અ વ ાસીઓને ચહનરુપે છે. 23 ધારો
કે આખી મંડળ ભેગી મળે અને સભામાં તમે બધા જુદ -જુદ ભાષાઓ બોલો,
ત્યારે ન હ સમજનારા કે વ ાસ વગરના કેટલાએક લોકો ત્યાં આવે તો તેઓ
તમને કહેશે કે તમે ઘેલા છો. 24 પર ુ ધારો કે તમે બધા પ્રબોધ કર ર ા છો
ત્યારે વ ાસ વગરની બહારની કોઈ ક્ત ત્યાં આવે તો ારે તમે પ્રબોધ
કર ર ા છો ત્યારે તે ક્તના પાપ તમે દશાર્વશો અને તમે બધા જે કહો
છો તેનાથી તે ક્તનો ન્યાય થશ.ે 25 તે ક્તના હૃદયની રહસ્યમય વાત
પ્રકાશમાં આવશે અને પ રણામે તે ક્ત નમન કર ને દેવ ું ભજન કરશે અને
કહેશે કે, “ખરેખર, દેવ તમાર સાથે છે.”

તમાર સભા મંડળ ને મદદરૂપ થવી જોઈએ
26 તો ભાઈઓ અને બહેનો, તમારે ું કર ું જોઈએ? ારે તમે મળો

ત્યારે એક ક્ત ગીત ગાવા માટે હોય, બીજી ક્તએ બોધ આપવાનો હોય,
બીજી ક્ત દેવ તરફથી પ્રગટેલા ૂતન સત્યને દશાર્વતી હોય, ારે અન્ય

ક્ત અન્ય ભાષા બોલતી હોય અને બીજી ક્ત આ ભાષા ું અથર્ઘટન
કરતી હોય. આ બધીજ બાબતોનો ૂળ ૂત હે ુ મંડળ ઓને વ ુ શ ક્તશાળ
બનાવવાનો હોવો જોઈએ. 27 ારે તમે એક ત્રત થાઓ અને કોઈ ક્ત
સ ૂહને અન્ય ભાષામાં ઉદબો ધત કરે ત્યારે બે કે વ ુમાં વ ુ ત્રણથી વધારે
માણસોએ ન બોલ ું જોઈએ. અને તેઓએ એક પછ એક બોલ ું જોઈએ
અને બીજી ક્તએ તે જે બોલે છે તે ું અથર્ઘટન કર ું જોઈએ. 28 પર ુ
ત્યાં કોઈ પણ અથર્ઘટન કરનાર ન હોય તો મંડળ ની સભામાં અન્ય ભાષામાં
બોલનારે શાંત રહે ું જોઈએ. તે ક્તએ માત્ર પોતાની જાતને અને દેવને
ઉદબોધન કર ું જોઈએ.

29 અને માત્ર બે કે ત્રણ પ્રબોધકોએ જ બોલ ું જોઈએ અને તેઓ જે બોલે
છે તે ું બીજાઓએ ૂલ્યાંકન કર ું જોઈએ. 30 અને જે ક્ત બેઠેલી છે
તેનામાં પ્ર ુના સંદેશની પ્રેરણા જાગે તો પ્રથમ વસ્તાએ અટક જ ું જોઈએ.
31 તમે બધા એક પછ એક પ્રબોધ કર શકો. આ ર તે બધા જ લોકોને ઉપદેશ
આપી શકાય અને પ્રોત્સા હત કર શકાય. 32 પ્રબોધકોનો આત્મા પ્રબોધકોના
પોતાના નયંત્રણમાં હોય છે. 33 દેવ અ વ ાનો ન હ પર ુ શાં તનો દેવ છે.
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34 ીઓએ મંડળ ની સભાઓમાં શાંત રહે ું જોઈએ. દેવના લોકોની બધી
જ મંડળ ઓમાં આમ જ હો ું જોઈએ. ૂસાનો નયમ કહે છે તે પ્રમાણે

ીઓને બોલવાની છૂટ ન આપવી જોઈએ અને તેમણે નયંત્રણમાં રહે ું
જોઈએ. 35 ીઓને પોતાને કઈક જાણવાની ઈચ્છા હોય તો તેમણે તેમના
ઘેર તેમના પ તઓને ૂછ ું જોઈએ. મંડળ ની સભાઓમાં ીઓ ું બોલ ું ઘણું
શરમજનક છે.

36 ું દેવનો ઉપદેશ તમારા થક છે? ના! અથવા તમે માત્ર એક એવા છો
કે જમેના આ ઉપદેશ પ્રાપ્ત થયો છે? ના! 37 જો કોઈ પણ ક્ત એમ
ધારતી હોય કે તે પોતે પ્રબોધક છે અથવા તેને આ ત્મક દાન મળે ું છે, તો તે

ક્તએ સમજવાની જરુર છે કે તમને જે આ હુ લ ું છુ તે પ્ર ુનો આદેશ
છે. 38 જો તે ક્ત આ ન જાણતી હોય તો દેવ દ્વારા તે અજ્ઞાત છે.

39 તેથી મારા ભાઈઓ અને બહેનો, ખરેખર તમારે પ્રબોધ કરવાની અ ભલાષા
રાખવી જોઈએ, પર ુ અન્ય ભાષામાં બોલવા ું દાન ધરાવતા લોકોને તે ભાષામાં
બોલતા રોકશો ન હ. 40 પર ુ દરેક વસ્ ુ યોગ્ય અને વ ત ર તે કરવી
જોઈએ.

15
ખ્રસ્ત વષે ુવાતાર્

1 હવે ભાઈઓ અને બહેનો, હુ ઈચ્છુ છુ કે તમે ુવાતાર્ને યાદ રાખો કે જે
વષે મેં તમને ક ું હ ું. 2 તમે આ સંદેશાથી તારણ પામ્યા છો અને તે બાબતે
તમે વ ુ ને વ ુ દઢ અને વફાદાર બનવા ું ચા ુ રાખો. આ સંદેશ દ્વારા તમારુ
તારણ થ ું પર ુ મેં તમને જે ક ું છે તેમાં વ ાસ રાખવા ું તમારે સતત ચા ુ
રાખ ું જ જોઈએ. જો તમે તેમ ન હ કરો તો તમારો વ ાસ નકામો છે.

3 મેં જે સંદેશ પ્રાપ્ત કય તે મેં તમને પ્રદાન કય . મેં તમને એક વશેષ
મહત્વની વાત કહ કે આપણા પાપો માટે ખ્રસ્ત ૃત્ ુ પામ્યો, જમે ધમર્શા
કહે છે કે; 4 ખ્રસ્તને દાટવામાં આ ો હતો અને ત્રીજે દવસે તે ું ઉત્થાન થ ું
એમ ધમર્શા કહે છે; 5 પણ ખ્રસ્તે પોતાની જાતે પતરને દશર્ન દ ું અને
પછ બીજા બાર પ્રે રતોને સ ૂહમાં દશર્ન આપ્ ું. 6 ત્યારબાદ એક જ સમયે*
કરતાં પણ વ ુ ભાઈઓને ખ્રસ્તે પોતા ું દશર્ન આપ્ ું. આમાંના મોટા ભાગના
ભાઈઓ હજુ જી વત છે, જો કે કેટલાક ૃત્ ુ પામ્યા છે. 7 પછ ખ્રસ્તે યાકૂબને
દશર્ન આપ્ ું અને પાછળથી પ્રે રતોને ુન:દશર્ન આપ્ ુ.ં 8 અને અંતે જાણે હુ
સમય પહેલા જન્મેલો હોઉં તેમ સવર્થી છેલ્લે ખ્રસ્તે મને પોતે દશર્ન દ ું.

9 ધા જ પ્રે રતો મારા કરતાં મહાન છે, કારણ કે દેવની મંડળ ની મેં સતાવણી
કર છે તેથી હુ તો પ્રે રત કહેવાને પણ લાયક નથી. 10 પર ુ દેવની કૃપાએ
અત્યારે હુ જે છુ તે છુ. અને દેવની કૃપા જે તેણે મને અ પત કર તે નરથર્ક
નથી ગઈ. બીજા બધા પ્રે રતો કરતા મેં વધારે સખત કામ ક ુર્ છે. (જો કે
કામ કરનાર હુ ન હતો, પર ુ મારામાં ત દેવની કૃપા કાયર્રત હતી.) 11 તેથી
એ મહત્વ ું નથી કે હુ ઉપદેશ આ ું કે અન્ય પ્રે રતો તમને ઉપદેશ આપે-કારણ
કે અમે એ જ વસ્ ુનો ઉપદેશ આપીએ છ એ કે જમેાં તમે વ ાસ કરો.
* 15:6: પ્ર ુ ું ભોજન ઈ ુએ તેના શષ્યોને ખાસ ભોજન તેની યાદગીર ને સારુ ખાવાને ક ું. .ૂ
22:14-20
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ૃત્ ુમાંથી આપણે ઊઠ ું
12 ખ્રસ્ત ૃત્ ુમાંથી ઊઠયો છે તેવો ઉપદેશ આપવામાં આવે છે તો તમારામાંના

કેટલાએક એમ શા માટે કહે છે કે ૂએલા ું ુનરુત્થાન નથી? 13 જો ૂએલા ું
ુનરુત્થાન નથી તો એનો અથર્ એ કે ખ્રસ્ત ૃત્ ુમાંથી કદ પણ ઊઠયો નથી.

14 અને જો ખ્રસ્ત કદ પણ ઊઠયો નથી તો અમારો ઉપદેશ નરથર્ક છે. અને
તમારો વ ાસ અથર્હ ન છે. 15 અને દેવ વષે અસત્ય બોલવા માટે અમે
ુનેગાર ઠર ું. શા માટે? કારણ કે અમે દેવ વષે એવો ઉપદેશ આપ્યો કે

દેવે ખ્રસ્તને ૂએલામાંથી ઊઠાડયો છે. અને જો લોકો ૂએલામાંથી ઊઠયા
ન હોય તો દેવે ખ્રસ્તને ૂએલામાંથી કદ પણ ઊઠાડયો નથી. 16 જો ૃત
લોકો ૂએલામાંથી ઊઠયા નથી તો ખ્રસ્ત પણ કદ ૂએલામાંથી ઊઠયો નથી.
17 અને જો ખ્રસ્ત ૂએલામાંથી ઊઠયો નથી તો તમારો વ ાસ નરથર્ક છે,
પર ુ તમે તમારાં પાપો માટે હજુ પણ દો ષત છો. 18 અને ખ્રસ્તમાં જઓે મર
ગયેલાં છે, તેઓ હમેશને માટે વ લન થઈ ગયા છે. 19 જો આપણી ખ્રસ્તમાંની
અ ભલાષા માત્ર આ દનુ્યવી જીવન ૂરતી મયાર્ દત હોય તો બીજા લોકો કરતાં
પણ આપણે વ ુ દયાજનક છ એ.

20 પર ુ હક કતમાં ખ્રસ્ત ૂએલામાંથી ઊઠયો છે. ૃત્ ુની ઘેર નદ્રામાં ૂતેલા
તે બધા જ વ ાસઓમાં તે પ્રથમ હતો. 21 કોઈ એક માણસના (આદમ)
કૃત્યના કારણે લોકોનાં ૃત્ ુ થયાં પર ુ બીજા એક માણસના ( ખ્રસ્ત) કૃત્યના
કારણે લોકો મએલામાંથી ઊઠશે. 22 આદમ થક આપણે સવર્ ૃત્ ુ પામીએ
છ એ અને તે જ ર તે ખ્રસ્ત થક આપણે સવર્ સજીવન થઈ ુ.ં 23 પર ુ
દરેક ક્ત યોગ્ય ક્રમમાં સજીવન થશે. સજીવન થવામાં ખ્રસ્ત સૌ પ્રથમ
હતો. ારે ખ્રસ્ત ું ુનરાગમન થશે ત્યારે જે લોકો ખ્રસ્તના છે તે લોકો પણ
સજીવન થશ.ે 24 પછ અંત આવશે. ખ્રસ્ત બધાજ શાસકો, અ ધકાર ઓ
અને સ ાઓનો ધ્વંશ કરશે, અને પછ તે દેવ પતાને રા ની સોંપણી કરશે.

25 ાં ુધી દેવ બધાજ દશુ્મનોને ખ્રસ્તના અંકુશ નીચે ન લાવે ત્યાં ુધી
ખ્રસ્તે શાસન કર ું જોઈએ. 26 ૃત્ ુ તે આખર દશુ્મન હશે જનેો નાશ થશ.ે
27 શા લેખ કહે છે કે, “દેવ બધી જ વસ્ ુઓને ખ્રસ્તના નયંત્રણમાં ૂકે છે.”✡

ારે શા લેખ, “બધીજ વસ્ ુઓ” ને ખ્રસ્તના નયંત્રણ નીચે ૂકે છે ત્યાં એ
સ્પ છે કે દેવનો આમાં સમાવેશ થતો નથી. કારણ કે દેવ તે એક છે કે જે
બધી જ વસ્ ુઓને ખ્રસ્તના નયંત્રણ નીચે ૂકે છે. 28 ારે ખ્રસ્તના નયંત્રણ
નીચે બધી જ વસ્ ુઓ આવશ.ે પછ ુત્ર પોતે જ જવેના નયંત્રણને આધીન
થશ.ે દેવ તે એક છે કે જે બધી વસ્ ુઓને ખ્રસ્તના નયંત્રણમાં ૂકે છે તેથી
દેવ બધી જ વસ્ ુઓના સં ૂણર્ શાસક બનશ.ે

29 જો લોકોને ૂએલામાંથી કદ પણ ઊઠાડયા ન હોય તો ૃત્ ુ પામેલા
લોકોના વતી જે લોકો બા પ્તસ્મા પામ્યા છે તેઓ ું કરશે? જો ૃત્ ુ પામેલા
લોકો કદ પણ ઊઠયા ન હોય તો તેઓના માટે લોકો શા માટે બા પ્તસ્મા લે
છે?

30 અને આપણું ું? શા માટે દરેક કલાકે આપણે આપણી જાતને ભયમાં
ૂક એ છ એ? 31 હુ તો દરરોજ ૃત્ ુ પા ું છુ. ભાઈઓ તે એટ ું જ સા ું

છે, કે જટે ું આપણા પ્ર ુ એવા ખ્રસ્ત ઈ ુમાં તમારા વષે હુ અ ભમાન લઉ
✡ 15:27: ઉલ્લેખઃ ગી.શા. 8:6
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છુ. તે સા ું છે. 32 જો હુ એફેસસમાં માત્ર માનવીય કારણોને લઈને જગલી
પ ુઓ સાથે લડયો હોઉં, માત્ર મારા અહકારને પોષવા માટે લડ્યો હોઉં, તો
મેં ક ું જ પ્રાપ્ત ક ુર્ નથી. જો લોકો ૃત્ ુમાંથી ઊઠતા ન હોય તો, “ચાલો
આપણે ખાઈએ, પીએ અને મજા કર એ કારણ કે કાલે તો આપણે મરવાના
છ એ.”✡

33 ૂખર્ ન બનશો: “ખરાબ મત્રો સાર આદતોનો નાશ કરે છે.” 34 તમારા
ન્યાયી વચારો તરફ પાછા ફરો અને પાપ આચરવા ું બંધ કરો. હુ તમને
શરમાવવા માટે કહુ છુ કે તમારામાંના કેટલાએક દેવને જાણતા નથી.

ા પ્રકાર ું શર ર આપણું હશે?
35 પર ુ કેટલાએક લોકો કદાચ ૂછશે કે, “ ૃત્ ુ પામેલા લોકો ુનર્જી વત

કેવી ર તે થાય? તેઓ કેવાં શર ર ધારણ કર ને આવ?ે” 36 આ બધા ૂખર્તા
ભરેલા પ્ર ો છે. ારે તમે કઈક વાવો ત્યારે પ્રથમ જમીનની અંદર તે ૃત્ ુ
પામે છે અને પછ તે જીવનમાં નવપલ્લ વત થાય છે. 37 અને તમે જે વાવો
છો તે ું સ્વરૂપ પછ થી આકાર લેનાર “શર ર” જે ું ન હ હોય. તમે જે વા ું
છે તે તો માત્ર ધઉં કે બીજી કોઈ વસ્ ુ ું બીજ માત્ર છે. 38 પર ુ દેવ તેના
આયોજન પ્રમાણે તેને શર ર ું સ્વરૂપ આપે છે. અને દેવ ભ - ભ બીજને
તેમ ું પોતા ું જુદુ અંગ આપે છે. 39 હાડ-માંસમાંથી બનેલી દરેક વસ્ ુઓ તે
એક જ હાડ-માંસની નથી: તેથી લોકો ું હાડ-માંસ (શર ર) એક પ્રકાર ું હોય
છે, ારે પ્રાણીઓ ું બીજા એક પ્રકાર ું, પક્ષીઓ ું શર ર બીજા એક પ્રકાર ું
અને માછલીઓ ું શર ર બીજા એક પ્રકાર ું હોય છે. 40 દનુ્યવી શર રો તેમજ
સ્વગ ય શર રો પણ ભ પ્રકારનાં હોય છે. પર ુ સ્વગ ય શર રોની ુંદરતા
એક પ્રકારની છે, ારે દનુ્યવી શર રોની ુદરતા બીજા પ્રકારની છે. 41 ૂયર્ ું
સૌંદયર્ એક પ્રકાર ું છે, ારે ચંદ્ર ું બીજા પ્રકાર ું. ારે તારાઓની ુંદરતા
કઈક જુદ જ છે. તેમજ દરેક તારો પોતાની ુંદરતામાં બીજાથી વ શ છે.

42 જે લોકો ૃત્ ુમાંથી ઊભા થશે તેમને માટે પણ આ ું જ છે. જે શર ર ું
“રોપણ” થ ું છે તે તો સડ જશે. પર ુ જે શર ર ૃત્ ુમાંથી ઊઠશે તેનો
વનાશ થશે ન હ. 43 કોઈ પણ પ્રકારના સન્માન વગર શર ર ું “રોપણ” કરવામાં
આવે છે, પર ુ મ હમા સાથે તે ુનર્જી વત થાય છે. 44 “રોપે ું” શર ર નબર્ળ
હોય છે, પર ુ ુનર્જી વત શર ર શ ક્તશાળ હોય છે. શર ર જે “રોપે ું” છે તે
ભૌ તક છે, પર ુ જે ુનર્જી વત થ ું છે તે શર ર આ ત્મક છે.
જમે ભૌ તક શર ર છે તેમ આ ત્મક શર ર પણ છે. 45 પ વત્રશાસ્ત્માં લ ું

છે કે: “પ્રથમ ુરુષ (આદમ) સજીવ પ્રાણી થયો.”✡ પર ુ અં તમ આદમ એ
આત્મા થયો કે જે જીવન પ્રદાન કરે છે. 46 આ ત્મક માણસ ું આગમન પ્રથમ
નથી થ ું. ભૌ તક માણસ પહેલા આવે છે, અને પછ આ ત્મક માણસ આવે
છે. 47 પ્રથમ માણસ ું આગમન ૃથ્વીની રજકણમાંથી થ ુ.ં ારે બીજા
માણસ ું આગમન આકાશમાંથી થ ુ.ં 48 લોકો ૃથ્વીને આધીન છે તેથી તેઓ
પ્રથમ પેલા દનુ્યવી માણસ જવેા છે. પર ુ જે લોકો સ્વગર્ને આ ધન છે તે લોકો
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પેલા સ્વગ ય ુરુષ જવેા છે. 49 આપણને પેલા દનુ્યવી માણસ જવેા બના ા
છે. તેથી આપણને પેલા સ્વગ ય ુરુષ જવેા પણ બનાવવામાં આવશે.

50 ભાઈઓ અને બહેનો, હુ તમને કહુ છુ કે હાડ-માંસ અને રક્તને દેવના
રા માં તેનો હસ્સો હોઈ શકે ન હ. જે વસ્ ુઓ નાશવંત છે તે અ વનાશી
વસ્ ુઓનો ભાગ મેળવી શકે ન હ. 51 પર ુ સાંભળો, હુ તમને એક રહસ્ય કહુ
છુ: આપણે બધા ૃત્ ુ ન હ પામીએ પર ુ એક પ રવતર્ન પામી ું. 52 અને
આ એકમાત્ર ક્ષણમાં થશે. એક આંખના પલકારાની ત્વરાથી આપણે બદલાઈ
જઈ ુ.ં ારે છેલ્ ું રણ શગડુ કાશે ત્યારે આમ બનશે. રણ શગડુ કાશે
અને જે વ ાસીઓ ૃત્ ુ પામ્યા છે તે ચરતનકાળ પયત જીવવા ુનર્જી વત
થશ.ે અને આપણે જે જીવંત છ એ તે પણ પ રવતર્ન પામી ું. 53 આ શર ર કે
જનેો નાશ થવાનો છે. તેણે જનેો નાશ ન કર શકાય તેવાં વ ો પ રધાન કરેલાં
હોવા જોઈએ. અને આ શર ર જે ૃત્ ુ પામે છે તેણે તેને અમરપણું પ રધાન
કરે ું હો ું જોઈએ. 54 એટલે કે શર ર જે નાશવંત છે તેણે અમરપણું ધારણ
કર ું જોઈએ અને આ શર ર જે ૃત્ ુ પામે છે તેને અમરપણું ધારણ કરાવ ું
જોઈએ. ારે આ બનશે ત્યારે ધમર્લેખ નીચે ું કથન સત્ય સા બત થશ:ે

“ ૃત્ ુનો વનાશ થયો અને આ મરણ જયમાં ગરક થઈ ગ ું છે.” યશાયા
25:8

55 “મરણ તારો વજય ાં છે?
મરણ, તાર ઘાયલ કરવાની શ ક્ત ાં છે?” હો શયા 13:14
56 પાપ તે ૃત્ ુની ઘાયલ કરવાની શ ક્ત છે, અને પાપની શ ક્ત તે નયમ છે.
57 પર ુ આપણે દેવના આભાર છ એ, દેવ જે આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા
આપણને વજય આપે છે.

58 મારા પ્રય ભાઈઓ અને બહેનો, દઢ બનો. કોઈ પણ વસ્ ુથી તમાર
જાતને બદલવા ન દો. હમેશા પ્ર ુના કામમાં સમ પત બનો. તમે જાણો છો કે
પ્ર ુ પ્રત્યે ું તમારુ કાયર્ કદ પણ નરથર્ક જ ું નથી.

16
અન્ય વ ાસીઓ માટે સંગ્રહ

1 હવે હુ દેવના લોકો માટે પૈસા એકત્ર કરવા વષે લખીશ. ગલા તયાની
મંડળ ઓને મેં જે કરવા ૂચ ું છે તે જ પ્રમાણે તમે કરો: 2 પ્રત્યેક સપ્તાહના
પ્રથમ દવસે તમારામાંની પ્રત્યેક ક્તએ તમાર આવકમાંથી શ હોય તેટલા
પૈસા બચાવવા જોઈએ. તમારે આ પૈસા કોઈ વ શ જગ્યાએ રાખવા જોઈએ
જથેી હુ આ ું પછ તમારે તમારા પૈસા એકત્ર કરવાના ન રહે. 3 ારે હુ
આ ું ત્યારે હુ કેટલાએક માણસોને મોકલીશ કે જે તમારા દાનને યરૂશાલેમ ુધી
પહોંચાડ.ે આ એવા લોકો હશે કે તમે બધા સંમત થશો કે તેમણે જ જ ું
જોઈએ. હુ તેઓને પ રચયપત્રો આપીને મોકલીશ. 4 જો મારા માટે ઉ ચત હશે
તો તે લોકો માર સાથે આવશ.ે

પાઉલની યોજનાઓ
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5 હુ મકદો નયા થઈને જવા માં ુ છુ. તેથી મકદો નયા ગયા પછ હુ તમાર
પાસે આવી શક શ. 6 હુ કદાચ તમાર સાથે થોડો સમય રોકાઈશ. હુ કદાચ
આખો શયાળો પણ તમાર સાથે કાઢ શ. જથેી તમે મને ાં કઈ પણ હુ
જાઉં ત્યાં મને મદદ કર શકો. 7 અત્યારે જતાં તમાર ુલાકાત લેવાની માર
ઈચ્છા નથી. જો પ્ર ુ રજા આપશે તો તમાર સાથે થોડો સમય રહેવાની
માર ઈચ્છા છે. 8 પર ુ પચાસમાના પવર્* ુધી હુ એફેસસમાં રહેવાનો છુ.
9 હુ અહ રોકાઈશ, કારણ કે મહાન અને વકસ ું કાયર્ કરવાની ુંદર તક મને
આપવામાં આવી છે અને ઘણા લોકો આ કાયર્નો વરોધ કરે છે.

10 કદાચ તમોથી તમાર પાસે આવે તો તેને રાહત લાગણીનો તમાર સાથે
અ ુભવ કરાવજો. માર જમે જ તે પ્ર ુના કાયર્માં રોકાયેલો છે. 11 અને તેથી
તેને અપનાવવાનો ઈન્કાર કોઈએ પણ ન કરવો. તેની યાત્રા શાં ત ૂણર્ બને તે
માટે તેને મદદરુપ થજો કે જથેી તે પાછો માર પાસે આવે. બીજા ભાઈઓ
સાથે તે માર પાસે આવશે તેમ હુ ધારુ છુ.

12 હવે આપણા ભાઈ અપોલોસ વષે: બીજા ભાઈઓ સાથે તમાર ુલાકાત
લેવા મેં તેને ઘણો પ્રોત્સા હત કય . પર ુ અત્યારે ન હ આવવા માટે તે ઘણો
જ મ મ હતો. પર ુ ારે તેને તક મળશે ત્યારે તે આવશ.ે

પાઉલના પત્રની ૂણાર્હૂ ત
13 સાવધાન રહો. વ ાસમાં દઢ રહો. હમત રાખો અને વફાદાર રહો.

અને શ ક્તશાળ બનો. 14 બધી જ વસ્ ુ પ્રેમ ૂવર્ક કરો.
15 તમે જાણો છો કે અખાયામાં સ્તેફનાસ ું કુટુબ વ ાસ ધરાવવામાં પ્રથમ

હ ું. તેઓએ તેઓની જાતને દેવના લોકોના ચરણોમાં ધર દ ઘી હતી. ભાઈઓ
અને બહેનો હુ તમને વનંતી કરુ છુ, 16 લોકોને અને અન્ય ક્તઓ કે જઓે
તેઓની સાથે સેવા અને કામ કરે છે, તેમને દોરવામાં આ ર તે અ ુસરો.

17 મને આનંદ છે કે સ્તેફનાસ, ફો ુર્ના ુસ અને અખકસ આ ા છે. તમે
અહ નથી, પર ુ તમાર ખોટ તેઓએ ૂર કર છે. 18 તેઓએ તમારા અને
મારા આત્માને ઉ ે જત કયાર્ છે અને તેથી આવા લોકો ું મહત્વ તમારે સમજ ું
જોઈએ.

19 આ સયાની મંડળ ઓ તમારુ અ ભવાદન કરે છે. પ્ર ુ થક અકુલાસ
અને પ્રસ્કા પણ તમને ઘણા અ ભવાદન મોકલે છે. અને મંડળ કે જે તેઓના
ઘરમાં એક ત્રત થાય છે તે પણ તમને અ ભવાદન મોકલે છે. 20 બધા જ
ભાઈઓ અને બહેનો તમને અ ભવાદન મોકલે છે, અને ારે તમે મળો ત્યારે
એકબીજાને પ વત્ર ુંબન આપો તેમ ઈચ્છે છે.

21 હુ પાઉલ છુ, અને આ અ ભવાદન હુ મારા સ્વહસ્તે લખી ર ો છુ.
22 જો કોઈ ક્ત પ્ર ુને પ્રેમ કરતો ના હોય તો પછ ભલે તેને દેવથી

વ ુખ થવા દો અને કાયમને માટે ખોવાઈ જવા દો!
ઓ પ્ર ,ુ આવ!†
23 પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા તમારા પર થાઓ.
24 ખ્રસ્ત ઈ ુમાં માર પ્રી ત તમો સવર્ની સાથે થાઓ. આમીન.

* 16:8: પચાસમાના પવર્ અનાજના ફસલની ઉજવણી ું યહૂદ ઓ ું પવર્. પાસ્ખાપવર્નાં 50 દવસો
પછ ઉજવાય છે. † 16:22: ઓ પ્ર ુ, આવ અરામીક ભાષામાં “મારાનાથા” અ ુવાદ થએલ છે.



2 ક રથીઓ 1:1 364 2 ક રથીઓ 1:14

ક રથીઓને
બીજો પત્ર

1 ખ્રસ્ત ઈ ુના, પ્રે રત પાઉલ તરફથી, કુશળતા હો હુ એક પ્રે રત છુ કારણ
કે દેવની એવી ઈચ્છા હતી. આપણો ભાઈ તમોથી જે ખ્રસ્તમાં છે તેના તરફથી
પણ અ ભવાદન.
દેવની મંડળ જે ક રથમાં છે અને આખા અખાયામાંના દેશના દેવના બધાજ

લોકોન:ે
2 આપણા દેવ પતા તરફથી તથા ઈ ુ ખ્રસ્ત તમને કૃપા અને શાં ત પ્રાપ્ત

થાઓ.
પાઉલ દેવનો આભાર માને છે

3 આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તના દેવ અને પતાને ધન્ય હો. દેવ પતા છે જે
દયાથી ૂણર્ છે. તે સવર્ દલાસાનો બાપ છે. 4 ારે પણ આપણને ુશ્કેલી
નડે ત્યારે તે આપણને દલાસો આપે છે કે જથેી અન્ય લોકો જઓેને કોઈ પણ
જાતની ુશ્કેલીઓ હોય, ત્યારે આપણે તેમને દલાસો આપી શક એ. જે ર તે
દેવ આપણને જે દલાસો આપે છે તે જ દલાસો આપણે તેમને આપી શક એ.
5 આપણે ખ્રસ્તની ધણી પીડાઓમાં ભાગીદાર થઈ શક એ. એજ ર તે ધણો
દલાસો આપણને ખ્રસ્ત તરફથી મળે છે. 6 જો અમને ુશ્કેલીઓ નડ,ે તો તે
ુશ્કેલીઓ તમારા દલાસા અને તમારા ઉદ્ધાર માટે છે. જો અમને દલાસો મળે

તો તે તમારા દલાસા માટે છે. અમારા જવેી જ પીડાને ધૈયર્ ૂવર્ક સ્વીકારવા
માટે આ તમને મદદરૂપ નીવડે છે. 7 તમારા માટેની અમાર આશા મજ ૂત
છે. અમે જાણીએ છ એ કે અમારા દ:ુખમાં તમે સહભાગીદાર છો. તેથી અમે
જાણીએ છ એ કે અમારા દલાસામાં પણ તમે ભાગીદાર છો.

8 ભાઈઓ તથા બહેનો, અમે ઈચ્છ એ છ એ કે આ સયાના દેશમાં અમારે જે
ુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો તેનાથી તમે પ ર ચત થાઓ. અમાર શ ક્ત

કરતાં પણ વ ુ એવો એ બોજ હતો. અમે જીવવાની આશા પણ છોડ દ ધી
હતી. 9 ખરેખર, અમને અમારા મનમાં તો એમ જ હ ું કે અમે મર જઈ ુ.ં
પર ુ આ બન્ ું કે જથેી અમે અમાર જાત પર વ ાસ ન કર એ પણ જે
લોકોને મરણમાંથી ઊઠાડે છે તે દેવ પર વ ાસ કર એ. 10 ૃત્ ુના આ મોટા
ભયમાંથી દેવે અમને બચા ા અને દેવ અમને સતત બચાવશ.ે અમાર આશા
તેનામાં છે, અને તે અમને બચાવવા ું ચા ુ રાખશ.ે 11 અને પછ ધણા લોકો
આભાર માનશ.ે કારણ કે દેવે તેમની ધણી પ્રાથર્નાઓ દ્વારા આપણને આશીવાર્દ
આપ્યા છે. અને તમે તમાર પ્રાથર્નાઓ દ્વારા અમને મદદરૂપ થશો.

પાઉલની યોજનામાં પ રવતર્ન
12 અમે આ માટે ગવર્ અ ુભવીએ છ એ, અને હુ હૃદય ૂવર્ક આ સત્ય કહુ

છુ. અમે દુ નયામાં જે કઈ વસ્ ુ કર છે, તે બધી જ, દેવ પ્રે રત, પ્રામા ણક
અને ુદ્ધ હૃદયથી કર છે. અને તમાર સાથે અમે જે વસ્ ુ કર છે તે અંગે તો
આ વ ુ સત્ય છે. અમે દેવની કૃપાથી જ આ ક ુર્, ન હ કે દુ નયાના ડહાપણને
કારણે. 13 અમે તમને એજ વસ્ ુ લખીએ છ એ જે તમે વાંચી અને સમજી
શકો. અને હુ આશા રા ું છુ કે તમે સં ૂણર્ ર તે સમજશો. 14 જે ર તે અમારા
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વષેની કેટલીક બાબતો તમે સમજી ુ ા છો. હુ આશા રા ું છુ કે તમે
સમજશો કે તમે અમારા માટે ગવર્ અ ુભવી શકો છો, એ જ ર તે જે ર ત,ે
આપણા પ્ર ુ ઈ ુના ુનરાગમનને દવસે અમે તમારા માટે ગવર્ અ ુભવી ું.

15 મને આ સવર્ વષે ખાતર છે. અને તેથી જ પહેલા તમાર ુલાકાત
લેવાની મેં યોજના કર હતી. પછ તમે બે વખત આશીવાર્દ ત થઈ શકો.
16 મકદો નયા જતા રસ્તામાં તમાર ુલાકાત લેવાની માર યોજના હતી. અને
પછ પાછા ફરતા ફર થી તમાર ુલાકાત લેવાની માર યોજના હતી. મારા
યહૂ દયાના પ્રવાસ માટે તમાર મદદ લેવાની માર ઈચ્છા હતી. 17 ું તમે એમ
માનો છો કે મેં ખરેખર વચાયાર્ વગર તે યોજનાઓ કર હતી? અથવા કદાચ
તમે એમ માનશો કે જે ર તે દુ નયા યોજનાઓ કરે છે એ ર તે મેં યોજનાઓ
કર હશ,ે કે જથેી હુ, “હા ની હા” કહુ અને તે જ સમયે “ના ની ના” પણ
કહુ.

18 પર ુ જો તમે દેવમાં માનતા હો તો, તમે માનશો કે અમે તમને કદ પણ
એક જ સમયે “હા” અને “ના” સાથે નથી ક ું. 19 દેવ ુત્ર ઈ ુ ખ્રસ્ત,
સલ્વા ુસ અને તમોથી અને મેં તમને જે ઉપદેશ આપ્યો તે “હા” અને “ના”
નહોતો. ઈ ુ ખ્રસ્તમાં હમેશા “હા” હતી. 20 દેવના દરેક વચનોની “હા” તે
ખ્રસ્તમાં છે. અને તેથી જ આપણે ખ્રસ્તના થક “આમીન” કહ એ છ એ.
દેવનો મ હમા થાઓ. 21 અને દેવ તે એક છે જે આપણને ખ્રસ્ત થક તમાર
સાથે શ ક્તશાળ બનાવે છે. દેવે આપણને તેના વ શ આશીવાર્દ આપ્યા છે.
22 આપણે તેના છ એ તે સા બત કરવા તે તે ું અદ ૂત ચહન આપણા ઉપર
ૂકે છે. અને તેણે જે વચન આપ્ ું છે તે પ્રમાણે તે આપશે તેની ખાતર રુપે,

તેની સા બતીરુપ,ે તે તેનો આત્મા આપણા હૃદયમાં ૂકે છે.
23 હુ દેવની સાક્ષીએ તમને સત્ય કહુ છુ. હુ ક રથ પાછો ન આ ો તે ું

કારણ એ જ હ ું કે માર ઈચ્છા તમને ઈજા પહોંચાડવાની નહોતી. 24 હુ એમ
કહેવા નથી માગતો કે અમે તમારા વ ાસને અંકૂશ કરવા માગીએ છ એ. તમે
તમારા વ ાસમાં દઢ છો. પર ુ તમારા ુખ-આનંદ માટેના અમે સહકાયર્કર
છ એ.

2
1 તેથી મેં નણર્ય લીધો છે કે માર આગલી ુલાકાત તમને ગમગીન બનાવનાર
ુલાકાત ન હ હોય. 2 જો હુ તમને ઉદાસ કરુ તો મને આનંદ ત કોણ કરશે?

માત્ર તમે જ, કે જમેને મે ઉદાસ ન કયાર્, તે જ મને આનંદ ત કર શકે. 3 મેં
તમને પત્ર આ કારણે લ ો: કે જથેી હુ તમાર પાસે ારે આ ું ત્યારે તે
લોકોએ મને પ્રસ કરવો જોઈએ તે લોકો દ્વારા હુ ઉદાસી ન બ ુ.ં મને ખાતર
છે કે તમારામાંના બધા તે જ ુખમાં ભાગીદાર થાઓ કે જે મને મ ું છે.
4 ારે પહેલા મેં તમને લ ું હ ું, ત્યારે મારા હૃદયમાં હુ ઘણો જ થીત
અને દઃુખી હતો. મેં ઘણાં અ ું સ હત લ ું હ ું. મેં તમને દઃુખી કરવા નહો ું
લ ુ.ં તમે જાણી શકો કે હુ તમને કેટલો પ્રેમ કરુ છુ, તેથી મેં લ ું હ ું.

અપકૃત્ય કરનાર ક્તને ક્ષમા આપો
5 તમારા સ ૂહની એક ક્તએ દઃુખ ઊ ુ ક ુર્ છે. તેણે મને જ દઃુખ

પહોંચા ું નથી, પર ુ તમારામાંના સવર્ને તે ર તે દઃુખ પહોંચા ું છે; હુ સમજુ
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છુ કે તેણે સવર્ને આ દઃુખ પહોંચા ું છે. 6 મોટા ભાગના તમારા સ ૂહે તેને
જે શક્ષા કર છે તે તેને માટે ૂરતી છે. 7 પર ુ હવે તમારે એને માફ કરવો
જોઈએ અને દલાસો આપવો જોઈએ. આમ કરવાથી તેને વ ુ પડ ું દઃુખ
ન હ થાય અને તે સં ૂણર્ર તે ભાંગી ન હ પડ.ે 8 જથેી હુ તમને વનંતી કરુ
છુ કે, તેને તમારો પ્રેમ દશાર્વો. 9 મેં તમને આ કારણે લ ું હ ું. મારે તમાર
પર ક્ષા કરવી હતી અને જો ું હ ું કે દરેક બાબતમાં તમે આદેશ ું પાલન કરો
છો કે ન હ. 10 જો તમે એક ક્તને માફ કરશો, તો હુ પણ તે ક્તને
માફ કર શ. અને મેં જે માફ ક ુર્ છે-જો મારે કાંઈ માફ કરવા જે ું હશે-તો તે
તમારા માટે, અને મારામાં રહેતા ખ્રસ્તની સમક્ષ મેં માફ ક ુર્ છે. 11 મેં આમ
ક ુર્ કે જથેી શેતાન આપણી પાસેથી ક ું જીતી શકે ન હ. શેતાનની યોજનાઓ
કઈ છે તે આપણે બરાબર જાણીએ છ એ.

ખ્રસ્ત થક વજય
12 ખ્રસ્તની ુવાતાર્નો ઉપદેશ આપવા હુ ત્રોઆસ ગયો હતો. પ્ર ુએ મને

ત્યાં ઉ મ તક આપી. 13 પર ુ મારા ભાઈ તતસને ત્યાં ન હ જોતાં મને
અશાં ત થઈ. તેથી મેં ત્યાંના લોકોની વદાય લીધી અને મકદો નયા ગયો.

14 પર ુ દેવની સ્ ુ ત થાઓ. ખ્રસ્ત થક દેવ હમેશા આપણને વજયી કર ને
દોર જાય છે. દેવ તેના જ્ઞાનના મ ુર ુંગંધીત અ રની ુવાસની જમે બધે
ફેલાવવામાં આપણો ઉપયોગ કરે છે. 15 જે લોકો ું તારણ થ ું છે અને જે
લોકો ભટક ગયા છે તેમના માટે આપણે ખ્રસ્તની મીઠ ુગંધરૂપ છ એ, જે
આપણે દેવને અપર્ણ કર એ છ એ. 16 જે લોકો ભટક ગયા છે તેમને માટે
આપણે ૃત્ ુની દગુધ છ એ એ દગુધ જે ૃત્ ુ લાવે છે. પર ુ જે લોકો ું તારણ
થ ું છે. તેમને માટે આપને જીવનની ફોરમ છ એ જે ફોરમ જીવન લાવે છે.
તો આ કામ કરવા માટે કોણ યોગ્ય છે? 17 જે ર તે બીજા લોકો કરે છે તેમ
દેવના વચનને આપણે નફા માટે વેચતા નથી. ના! પર ુ ખ્રસ્તમાં આપણે દેવ
સમક્ષ વફાદાર થી બોલીએ છ એ. જે ર તે દેવ તરફથી મોકલેલ માણસ બોલે
તે ર તે આપણે બોલીએ છ એ.

3
દેવના સેવકોનો નવો કરાર

1 ું ફર થી આપણે આપણા વષે બડાઈ મારવા ું શરુ કર ર ા છ એ? ું
અમારે તમારા માટે કે તમારા તરફથી ઓળખપત્રની જરૂર છે? જે ર તે બીજા
લોકોને હોય છે? 2 તમે પોતે જ અમારો પત્ર છો. પત્ર અમારા હૃદયરૂપી પટો
પર અં કત થયો છે. તે બધાથી વદ ત છે અને દરેક ક્ત તે વાંચે છે. 3 તમે
બતા ું છે કે તમે ખ્રસ્ત તરફથી મોકલેલો પત્ર છો કે જે તેણે અમાર મારફતે
મોકલ્યો છે. આ પત્ર શાહ થી ન હ પર ુ જીવતા દેવના આત્માથી લખાયેલો
છે; તે શલાપટો* પર નથી લખાયો પર ુ માનવ હૃદય પર લે ખત થયો છે.

4 અમે આમ કહ શક એ છ એ, કારણ કે ખ્રસ્ત થક અમે દેવ સમક્ષ ખાતર
અ ુભવીએ છ એ. 5 હુ એમ નથી સમજતો કે અમે અમાર જાતે જે કાંઈ
સારુ છે તે કરવા અમે શ ક્તમાન છ એ. તે દેવ એક છે જે આપણે કર એ

* 3:3: શલાપટો યહોવાએ ૂસાને સનાઈ પવર્ત પર જે નયમ તથા આજ્ઞા આપેલી તે શલાપાટ ઓ
પર લખેલી હતી ( ન. 24:12; 25:16)
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છ એ તે કરવાને આપણને શ ક્તમાન બનાવે છે. 6 દેવે જ અમને દેવ તરફથી
તેના લોકોને પ્રાપ્ત થયેલા નવા કરારના સેવક બનવાને શ ક્તમાન બના ા છે.
આ નવો કરાર તે લે ખત નયમ નથી તે આત્માનો છે. લે ખત નયમ ૃત્ ુ લાવે
છે, પર ુ આત્મા જીવન બક્ષે છે.

નવો કરાર ઉત્કૃ મ હમા લાવે છે
7 સેવા જે ૃત્ ુ લાવે છે તેના શ ો પથ્થર પર લખાયેલા હતા. તે દેવના

મ હમા સાથે આ ા હતા. ૂસાના ુખ પર ુ તેજ મ હમાથી એટ ું પ્રકાશવાન
હ ું કે ઈસ્રાએલ ના લોકો સતત તેની સામે જોઈ શ ા નહોતા. અને તે મ હમા
પછ થી અદશ્ય થઈ ગયો હતો. 8 ન ત ર ત,ે જે સેવા આત્મા ું અ ુગમન
કરાવે છે તેનો મ હમા તો આનાથી પણ મહાન થશ.ે 9 મારુ કહે ું આમ છે:
કે સેવા લોકોને તેમના પાપના અ ુસંધાનમાં ૂલવતી હતી, પર ુ તે મ હમાવંત
હતી. તેટલી જ ન તતાથી જે સેવા લોકોને દેવને અ ુરુપ બનાવે છે, તેનો
મ હમા વ ુ ઉત્કૃ છે. 10 તે જૂની સેવાનો મ હમા છે. પર ુ નવી સેવાના
વધારે અ ધક મ હમાવાન સાથે સરખાવતા તેના મ હમાનો ખરેખર છેદ થયો.
11 મ હમા સાથે આવેલી જે સેવા અદશ્ય થવાની હતી, પછ તો આ સેવા જે
અ વનાશી છે તેનો મ હમા વશેષ છે.

12 આપણી આ અ ભલાષાને લીધે તો આપણે વધારે હમતવાન બની શક એ
છ એ. 13 આપણે ૂસા જવેા નથી. તેણે તો તેના ુખ પર ુખપટ ના ું હ ું.
ૂસાએ તે ું ુખ ઢાંક દ ું હ ું કે જથેી ઈસ્રાએલ લોકો તે જોઈ ના શકે.

મ હમા ું વલોપન થઈ ર ું હ ું, અને ૂસા નહોતો ઈચ્છતો કે તે લોકો તેનો
અંત જુએ. 14 પર ુ તેઓના માનસપટ બંધ હતા-ંતેઓ સમજી શ ા ન હ.
આજે પણ ારે તેઓ જૂના કરાર ું વાંચન કરે છે ત્યારે એ જ આવરણ અથર્ને
ઢાંક દે છે. તે આવરણ હજુ પણ દૂર કરા ુ નથી. તે માત્ર ખ્રસ્ત દ્વારા દૂર
કરાય છે. 15 પર ુ આજે પણ ારે આ લોકો ૂસાના નયમ ું વાંચન કરે છે,
ત્યારે તેઓ ું માનસપટ આચ્છા દત છે. 16 પર ુ ારે ક્ત પ રવત ત થાય
છે અને પ્ર ુને અ ુસરે છે, ત્યારે તે આચ્છાદન દૂર થાય છે. 17 પ્ર ુ તે આત્મા
છે. અને ાં દેવનો આત્મા છે ત્યાં સ્વતંત્રતા છે. 18 અને આપણા ુખ
આચ્છા દત નથી. આપણે સવર્ દેવનો મ હમા પ્રદ શત કર એ છ એ. આપણે
તેના જવેા થવા માટે પ રવત ત થયા છ એ. આ પ રવતર્ન આપણામાં વ ુ ને
વ ુ મ હમા ું પ્રદાન કરે છે. આ મ હમા પ્ર ુ તરફથી આવે છે, જે આત્મા છે.

4
માટ ની બરણીઓમાં આધ્યા ત્મક ખજાનો

1 દેવે આપણને તેની દયાથી અમને આ કામ સોંપ્ ું છે. તેથી અમે તેને છોડ
દેતા નથી. 2 પર ુ અમે રહસ્યમય અને લજજાસ્પદ ર તોથી વ ુખ થયા છ એ.
અમે કાવતરાંનો ઉપયોગ કરતા નથી, અને દેવના ઉપદેશમાં કશો ફેરફાર કરતા
નથી. ના! અમે ફક્ત સત્યનો જ સ્પ તાથી ઉપદેશ કર એ છ એ. અને આ
ર તે અમે કોણ છ એ તે લોકોને દશાર્વીએ છ એ અને આ ર તે તેઓના હૃદયમાં
તેઓ જાણે કે દેવ સમક્ષ અમે કેવા લોકો છ એ. 3 ુવાતાર્ જે અમે પ્રગટ
કર એ છ એ તે કદાચ ૂઢ હોઈ શકે. પર ુ જે લોકો ભટક ગયા છે તેમને માટે
જ તે ૂઢ છે. 4 આ જગત (શેતાન) ના શાસકે જઓે વ ા ુ નથી તેઓનાં
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માનસને અંધ કર દ ધાં છે. તેઓ ુવાતાર્ના પ્રકાશ (સત્ય) ને જોઈ શકતા નથી;
એ ુવાતાર્ જે ખ્રસ્તના મ હમા વષે છે. ખ્રસ્ત એ એક છે, જે આબેહૂબ
દેવ સમાન છે. 5 અમે અમારા વષે ઉપદેશ નથી આપતા. પર ુ અમે ઉપદેશ
આપીએ છ એ કે ઈ ુ ખ્રસ્ત તે પ્ર ુ છે; અને અમે ઉપદેશ આપીએ છ એ કે
ખ્રસ્ત થક અમે તમારા સેવકો છ એ. 6 દેવે એકવાર ક ું હ ું, “અંધકારમાં

ો ત પ્રગટશે!” અને આ એ જ દેવ છે જનેો પ્રકાશ આપણા હૃદયમાં ચમકે
છે. ઈ ુ ખ્રસ્તના મોં પર દેવનો જે મ હમા છે તે વષેના જ્ઞાન ું આપણને પ્રદાન
કર ને દેવે આપણને આ ો ત ું અ ુદાન ક ુર્ છે.

7 આ ખજાનો અમને દેવ તરફથી મ ો છે. પર ુ અમે તો માત્ર માટ નાં પાત્રો
જવેા છ એ જે આ ખજાનાને ગ્રહણ કરે છે. આ બતાવે છે કે આ પરાક્રમની
અ ધકતા દેવ અ પત છે, અમાર નથી. 8 અમે ચારેબાજુ ુશ્કેલીઓથી ઘેરાયેલા
છ એ. પર ુ અમે હાયાર્ નથી. ધણીવાર ું કર ું તે અમે જાણતા નથી. પર ુ
અમે હતાશ થતા નથી. 9 ધણીવાર અમે પી ડત થયા છ એ, પર ુ દેવે અમારો
ત્યાગ નથી કય . ધણીવાર અમે ધવાયા છ એ પર ુ અમારો સવર્નાશ નથી થયો.
10 અમારા શર રમાં ઈ ુ ું મરણ છે. અમે આ મરણ સદા ઊંચક ને ફર એ છ એ
કે જથેી ઈ ુ ું જીવન પણ અમારા શર રમાં પ્ર ત બ બત થાય. 11 અમે જી વત
છ એ, પર ુ ઈ ુ માટે હમેશા અમે મરણનો સામને કર એ છ એ. અમાર સાથે
આમ થ ું કે જથેી અમારા ક્ષણભં ુર શર રમાં ઈ ુ ું જીવન પ્ર ત બ બત થાય.
12 મરણ અમારામાં કાયર્શીલ છે. પર ુ જીવન તમારામાં કાયર્શીલ છે.

13 શા લેખમાં લ ું છે કે, “હુ બો ું છુ, કારણ કે મને વ ાસ છે.”✡
અમાર પાસે પણ વ ાસનો આત્મા છે તેથી અમે બોલીએ છ એ. 14 દેવે પ્ર ુ
ઈ ુને મરણમાંથી ઊઠાડયો અને અમે જાણીએ છ એ કે દેવ અમને પણ ઈ ુની
સાથે ઊઠાડશ.ે દેવ અમને તમાર સાથે ભેગા કરશે, અને આપણે તેની સમક્ષ
ઉપ ત થઈ ું. 15 આ બધી વસ્ ુ તમારા માટે છે અને તેથી દેવની કૃપા વ ુ
ને વ ુ લોકોને આપવામાં આવી છે. આ વાત દેવના મ હમાને અથ વ ુ ને વ ુ
આભારસ્ ુ ત કરાવશ.ે

વ ાસથી જીવ ું
16 તેથી અમે ારેય પણ નબર્ળ થતા નથી. અમારો ભૌ તક દેહ વધારે
ૃદ્ધ અને દબુર્ળ થાય છે. પર ુ અમારુ આંત રક મ ુષ્યત્વ રોજ રોજ ન ું થ ું

જાય છે. 17 થોડા સમય માટે અત્યારે અમને સામાન્ય વપ ઓ છે, પર ુ આ
વપ ઓ અનંત મ હમા સદાય માટે પ્રાપ્ત કરવામાં અમને મદદરૂપ થાય છે.
આ અનંત મ હમા ુશ્કેલીઓ કરતાં વધારે ઉ ત છે. 18 અમે તે વસ્ ુનો વચાર
કર એ છ એ જે જોઈ શકાતી નથી જે વસ્ ુ અમે જોઈએ છ એ તે ક્ષા ણક
છે. અને જે વસ્ ુ અમે જોઈ શકતા નથી તે ું સાતત્ય અનંત છે.

5
1 અમે જાણીએ છ એ કે અમારુ શર ર-માંડવો કે જનેી અંદર અમે આ ૃથ્વી

ઉપર રહ એ છ એ-તે નાશ પામશે. પર ુ ારે આમ થશે ત્યારે અમારે રહેવા ું
ઘર દેવ પાસે હશ.ે તે માનવસર્જીત ઘર ન હ હોય. તે અ વનાશી નવાસ ાન
✡ 4:13: ઉલ્લેખઃ ગી. શા. 116:10
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સ્વગર્માં હશે. 2 પર ુ આ શર રમાં અમે નસાસા નાખીએ છ એ. અમે ઈચ્છ એ
છ એ કે દેવ હવે અમને સ્વગ ય નવાસ ાન આપે. 3 તે અમને વ ો પહેરાવશે
કે જથેી અમે ન ન રહ એ. 4 ાં ુધી અમે આ માંડવામાં રહ એ છ એ,
ક અને ફ રયાદો અમાર સાથે રહેવાની. હુ એમ નથી કહેતો કે અમારે આ
માંડવો દૂર કરવો છે. પર ુ અમારે સ્વગ ય આવાસનાં વ ો પ રધાન કરવાં છે,
પછ આ ૃત્યાધીન શર ર, જીવનથી આચ્છા દત થશ.ે 5 આ માટે દેવે અમારુ
સજન ક ુર્ છે. અને તે અમને નવજીવન આપશ.ે તેની ખાતર રૂપે તેણે અમને
આત્મા ું પ્રદાન ક ુર્ છે.

6 તેથી હમેશા અમારામાં હમત હોય છે. અમે જાણીએ છ એ કે ાં ુધી
અમે આ શર રમાં જીવીએ છ એ ત્યાં ુધી અમે પ્ર ુથી દૂર છ એ. 7 અમે
અમારા વ ાસથી જીવીએ છ એ. ન હ કે જે દશ્ય છે તેનાથી. 8 તેથી
અમને ભરોસો છે. અને ખરેખર અમે આ શર રથી વ ચ્છત થઈને પ્ર ુની પાસે
વાસો કરવા ઈચ્છ એ છ એ. 9 અમારો ધ્યેય દેવને પ્રસ કરવાનો છે. આપણે
શર રમાં હોઈએ કે દેવની સાથે હોઈએ, અમે તેને પ્રસ કરવા ઈચ્છ એ છ એ.
10 આપણે બધાએ ખ્રસ્તની સામે ન્યાય માટે ઉપ ત થ ું જ પડશે. તેને જે
મળ ું જોઈએ તે દરેક ક્તને મળશ.ે ારે તે તેના ભૌ તક શર રમાં જીવતો
હતો ત્યારે તેણે જે કઈ સારુ ખરાબ ક ુર્ હશે તે પ્રમાણે પ્રત્યેક ક્તનો ન્યાય
થશ.ે

મદદરુપ થનાર લોકો દેવના મત્ર બને છે
11 પ્ર ુના ભયનો અથર્ ું છે તે અમે જાણીએ છ એ. જથેી લોકો સત્યને

સ્વીકારે તે માટે મદદરૂપ થવા અમે પ્રયત્ન કર એ છ એ. દેવ જાણે છે કે અમે
ખરેખર ું છ એ. અને મને આશા છે કે તમારા અંતરમાં તમે અમને પણ
જાણો છો. 12 અમે ફર થી અમાર જાતને તમાર આગળ પ્રમા ણત કરવા નથી
માંગતા. પર ુ અમે અમારા વષે માત્ર તમને જણાવવા માગીએ છ એ. તમે
અમારા માટે ગવર્ અ ુભવો તે માટે તમને કારણો આપવા માંગીએ છ એ. પછ
તમાર પાસે ઉ ર આપવા કઈક હશે જઓેને દશ્યમાન વસ્ ુઓ માટે અ ભમાન
છે તે લોકો ક્તના અંતરમાં ું છે, તેની દરકાર કરતા નથી. 13 જો અમે
ઘેલા છ એ, તો તે દેવના માટે છ એ. જો અમારુ મગજ ર છે, તો તે
તમારા માટે છે. 14 ખ્રસ્તનો પ્રેમ અમને અંકૂશમાં રાખે છે. શા માટે? કારણ
કે અમે જાણીએ છ એ કે તે એક બધા માટે ૃત્ ુ પામ્યો છે. તેથી જ બધા
ૃત્ ુ પામ્યા. 15 ખ્રસ્ત સવર્ લોકો માટે મરણ પામ્યો કે જથેી જે લોકો જીવે છે

તેઓ પોતાના માટે જ ન જીવ.ે તે તેઓને માટે ૃત્ ુ પામ્યો અને તે ૃત્ ુમાંથી
સજીવન થયો. તેથી તે લોકો તેના માટે જીવ.ે

16 તેથી આ સમયથી જે ર તે દુ નયા લોકો વષે વચારે છે તે ર તે અમે
કોઈ પણ એક ક્ત વષે વચારતા નથી. તે સા ું છે કે ૂતકાળમાં જે
ર તે દુ નયા વચારે છે તે ર તે અમે ખ્રસ્ત વષે વચા ુર્. પર ુ હવે અમે તે
ર તે વચારતા નથી. 17 જે ક્ત ખ્રસ્તમય છે તે નવો દત છે, તે એક ન ું
સજન છે. જૂની વસ્ ુનો વસય થયો છે, બ ું જ નવો દત છે! 18 આ બ ુંજ
દેવ તરફથી દેવ થક છે. દેવે તેની અને અમાર વચ્ચે ુલેહ કર છે. અને
લોકોને દેવ સાથે ુલેહ કરવા ું કામ દેવે અમને સોંપ્ ું છે. 19 હુ સમજુ છુ
કે ખ્રસ્ત ઈ ુમાં દેવ હતો અને વ અને પોતાની વચ્ચે ુલેહ શાં ત કરતો
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હતો. ખ્રસ્તમય લોકોને તેઓના પાપ માટે દેવે દો ષત ન ઠરા ા. અને શાં તનો
આ સંદેશ બધા લોકો માટે તેણે અમને આપ્યો. 20 તેથી ખ્રસ્ત વતી ઉદબોધન
કરવા અમને મોકલવામાં આ ા છે. જાણે કે અમારા થક દેવ લોકોને વનંતી
કરે છે. ારે અમે તમને દેવ સાથે ુલેહ કરવા ું વનવીએ છ એ ત્યારે અમે
ખ્રસ્ત વતી જ બોલીએ છ એ. 21 ખ્રસ્ત નષ્પાપી હતો, માટે જણેે પાપ જાણ્ ું
નહો ું તેને તેણે આપણે માટે પાપરૂપ કય . દેવે આમ અમારાં માટે ક ુર્ કે જથેી
અમે ખ્રસ્તમાં દેવ સાથે સત્ય ન બની શક એ.

6
1 દેવ સાથે આપણે સહકાયર્કર છ એ. તેથી અમે તમને અરજ કર એ છ એ.

દેવ તરફથી તમને જે કૃપા મળ છે તેને થર્ ન જવા દેશો. 2 દેવ કહે છે કે,

“યોગ્ય સમયે મેં તમને સાંભ ા,
અને તારણના દવસે મેં તમને મદદ કર .” યશાયા 49:8

હુ તમને કહુ છુ કે, “યોગ્ય સમય” હમણાં છે. અને “તારણનો દવસ” પણ
હમણાં છે.

3 અમે નથી ઈચ્છતા કે લોકો અમારા કાયર્માં કશી ક્ષ ત જુએ. જથેી અન્ય
લોકો માટે સમસ્યારૂપ બને તે ું અમે ક ું જ કરતા નથી. 4 પર ુ બધા જ
સંજોગોમાં હુ દશાર્વવાનો પ્રયત્ન કરુ છુ કે અમે દેવના સેવકો છ એ: આપ માં
ુશ્કેલીમાં અને ગંભીર સમસ્યાઓમા,ં ઘણી ક ઠન વસ્ ુઓનો સ્વીકાર કર ને.

5 ારે અમને મારવામાં આ ા છે અને જલેમાં ૂરવામાં આ ા છે. ારે
લોકો બેચેન થઈ જાય છે અને અમાર સાથે ઝઘડે છે, ારે અમે સખત
કામ કર એ છ એ અને ારે અમને આહાર કે નદ્રા મળતાં નથી. 6 અમાર
સમજશ ક્તથી, અમારા ધૈયર્થી, અમાર મમતાથી અને અમારા નમર્ળ જીવનથી
અમે દશાર્વીએ છ એ કે અમે દેવના સેવકો છ એ. પ વત્ર આત્મા થક , સાચા
પ્રેમ થક , 7 સત્ય કહેવાથી, અને દેવના પરાક્રમથી, અમે અમારા ન્યાયી ર તે
જીવવાના માગર્નો ઉપયોગ અમારા વરૂદ્ધની દરેક વસ્ ુથી અમાર જાતને બચાવવા
અમે કર એ છ એ.

8 કેટલાએક લોકો અમને માન આપે છે, પર ુ બીજા લોકોથી અમે શર મદા
થઈએ છ એ. કેટલાએક લોકો અમારા વષે સારુ બોલે છે, પર ુ બીજા
કેટલાએક લોકો અમારા વષે ખરાબ બોલે છે. કેટલાએક લોકો કહે છે કે અમે
જૂઠા છ એ, પર ુ અમે સત્ય બોલીએ છ એ. 9 કેટલાએક લોકો અમારાથી
અજાણ્યા છે, પર ુ અમે ૂબ જાણીતા છ એ. અમે ૃતપ્રાય: દેખાઈએ છ એ,
પર ુ જુઓ! અમે જીવી ર ા છ એ. અમને શક્ષા થઈ છે. પર ુ માયાર્ નથી
ગયા. 10 અમારામાં ઘણો જ વષાદ છે, પર ુ અમે કાયમ પ્ર લ્લત રહ એ
છ એ, અમે દ રદ્ર છ એ, પર ુ ઘણા લોકોને અમે વ ાસમાં સ ૃદ્ધ બના ા
છે. અમાર પાસે ક ું જ નથી, પર ુ વાસ્તવમાં અમાર પાસે બ ું જ છે.

11 ઓ ક રથના લોકો, તમારા લોકોની સાથે અમે ુક્ત ર તે વાતો કર .
અમે અમારુ હૈ ું તમાર આગળ ખોલ્ ુ.ં 12 તમારા પ્રત્યેની અમાર સ્નેહની
લાગણી અટક નથી ગઈ. તમે લોકોએ અમારા પ્રત્યેની તમારા પ્રેમની લાગણીએ
ુંગળાવી નાખી છે. 13 તમે મારાં બાળકો છો તે ર તે હુ તમાર સાથે વાત
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કરુ છુ. જે ર તે અમે ક ુર્. તે ર તે તમે કરો, તમારા અંતરને પણ ુક્ત અને
વશાળ કર દો.

બન ખ્રસ્તીઓ વષે ચેતવણી
14 જે લોકો અ વ ાસી છે તેવા તમે નથી. તેથી તેઓની સોબત ન રાખો.

સારા અને નરસા ું સહઅ સ્તત્વ નથી હો ુ.ં પ્રકાશને અંધકાર સાથે સંગત
ન હોઈ શકે. 15 ખ્રસ્ત અને શેતાન વચ્ચે કોઈ કરાર કેવી ર તે હોઈ શકે?
વ ાસીને અ વ ાસી સાથે શો ભાગ હોય? 16 દેવના મં દર અને ૂ તઓ
વચ્ચે કોઈ જાતનો કરાર હોઈ શકે? આપણે જીવતા દેવ ું મં દર છ એ, જમે
દેવ કહે છે કે:

“હુ તેઓની સાથે જીવીશ અને તેઓની સાથે ચાલીશ,
હુ તેઓનો દેવ થઈશ, અને તેઓ મારા લોક થશે.” લેવીય 26:11-12

17 “તેથી તે લોકોથી વ ુખ થાઓ
અને તમાર જાતને તેઓનાથી જુદ તારવો, એમ પ્ર ુ કહે છે.

જે કઈ નમર્ળ નથી તેનો સ્પશર્ ન કરો,
અને હુ તમને અપનાવીશ.” યશાયા 52:11

18 “હુ તમારો પતા થઈશ,
અને તમે મારા દ કરા દ કર ઓ થશો, એમ સવર્શ ક્તમાન પ્ર ુ કહે છે.”
2 શ ુએલ 7:14, 7:8

7
1 પ્રય મત્રો, દેવ તરફથી આપણને આ વચનો મ ાં છે. તેથી આપણે

આપણી જાતને નમર્ળ બનાવવી જોઈએ-કોઈ પણ વસ્ ુ જે શર ર કે આત્માને
મ લન બનાવે, આપણે તેનાથી ુક્ત જીવન પદ્ધ તમાં યથાથર્ બનવાનો પ્રયત્ન
કરવો જોઈએ, કારણ કે આપણે દેવનો આદર કર એ છ એ.

પાઉલનો ઉલ્લાસ
2 તમારા હૃદય અમારા પ્ર ત ખોલો. અમે કોઈ ક્ત ું ક ું ખરાબ નથી ક ુર્.

અમે કોઈ પણ ક્તના વ ાસનો ધ્વંસ નથી કય , અને અમે કોઈ ક્તને
છેતર નથી. 3 હુ તમારા પર આક્ષેપ ૂકવા આ કહેતો નથી. મેં તમને પહેલા
ક ું છે તેમ. અમે તમને એટલો બધો પ્રેમ કર એ છ એ કે તમાર સાથે જીવવા
કે મરવા અમે તૈયાર છ એ. 4 તમારા માટે હુ ન તતા અ ુભ ું છુ. હુ તમારા
માટે ઘણો ગવર્ અ ુભ ું છુ. તમે મને ઘણી હમત આપી છે. અને અમાર
બધી જ ુશ્કેલીઓમાં મને ઘણો આનંદ મ ો છે.

5 ારે અમે મકદો નયા આ ા ત્યારે અમને આરામ મ ો ન હ, અમે
ુશ્કેલીઓથી ઘેરાયેલા હતા. બા ર તે લડાઈઓ હતી, પર ુ આંતર ક ર તે

અમે ભયભીત હતા. 6 પર ુ જે લોકો ુશ્કેલીમાં હોય છે તેમને દેવ સહારે
આપે છે. અને ારે તતસ આ ો ત્યારે દેવે અમને સહારો આપ્યો. 7 તેના
આવવાથી અને તમે એને જે દલાસો આપેલો તેનાથી અમને આ ાસન મ ું
હ ું. મને મળવાની તમાર ઈચ્છા વષે તતસે મને ક ું. તેણે ક ું કે તમે જે
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ક ુર્ છે, તે માટે તમે ૂબ જ દલગીર છો અને તમે માર ૂબ જ દરકાર કરો
છો. તે વષે તતસે મને ક ું. મેં ારે આ સાંભ ું ત્યારે, હુ વ ુ રાજી થયો.

8 મારા પત્રથી તમને દઃુખ થાય તો પણ તે લખવા માટે હુ દલગીર નથી.
મને ખબર છે કે તે પત્રએ તમને દઃુખ આપ્ ું છે. અને તે માટે હુ દલગીર છુ.
પર ુ તેનાથી તમને દઃુખ થ ું માટે જ થત થયા. 9 હવે મને આનંદ થયો છે
કારણ કે તમારા દઃુખે તમને તમારુ હૃદય પ રવતર્ન કરા ું છે. દેવ ઈચ્છતો હતો
તે ર તે તમે દલગીર થયા. ગમે તેમ પણ અમારા કારણે તમને કોઈ ુક્સાન
થ ું ન હ. 10 દલગીલ થ ું એટલે કે જમે દેવ ઈચ્છે છે તેમ કોઈ એક ક્તને
પસ્તાવો થાય તેના જે ું છે. આ ક્તને તારણ તરફ લઈ જાય છે, અને તે
માટે અમે દલગીર થઈ શક એ ન હ, પર ુ જે પ્રકારની થા દુ નયાની છે, તે
ૃત્ ુ લાવશે. 11 જવેી દેવની ઈચ્છા હતી તેવી થા તમાર હતી. હવે જુઓ કે

તે થા તમને ું પ્રદાન કરે છે: તે થા તમારામાં ઘણી ગંભીરતા લાવી. તમે
ખોટા ન હતા તે ું ૂરવાર કરવાની તેણે તમને પ્રેરણા આપી. તેણે તમને ક્રો ધત
તેમજ ભયભીત બના ા. મને મળવા માટે તેણે તમને પ્રેરણા આપી. તેણે
તમને વધારે સમ પત બના ા. તેણે તમને ન્યાયી બાબત કરવાની ઈચ્છાવાળા
બના ા. તમે સા બત ક ુર્ કે તમે આ બાબતમાં સં ૂણર્ નદ ષ હતા. 12 કોઈ
એકે ખોટુ ક ુર્, તેના કારણે મેં એ પત્ર નહોતો લ ો. અને જે ક્ત થત
થયેલી તેના માટે પણ તે નહોતો લખાયો. પર ુ મેં તે પત્ર લ ો કે જથેી, દેવની
સમક્ષ તમે જોઈ શકો કે તમે અમારા માટે ઘણી કાળજી રાખી છે. 13 અને
તેથી જ અમને દલાસો મ ો.
અમને ઘણો જ દલાસો પ્રાપ્ત થયો અને અમને એ જોઈને ખરેખર વ ુ

આનંદ થયો. કે તતસ ઘણો જ આનં દત હતો. તમે બધાએ એને ૂબ જ
સાર લાગણી કરાવી. 14 તતસ આગળ મેં તમારા વખાણ કયાર્ હતાં. અને
તમે સા બત કર આપ્ ું કે હુ સાચો હતો. બધી જ વસ્ ુ અમે જે તમને કહ
તે સત્ય હતી. અને તમે તે સા બત કર આપ્ ું કે અમે જે બધી બડાશો તતસ
આગળ માર હતી તે સાચી છે. 15 અને ારે એ યાદ કરે છે કે તમે બધા
પાલન કરવા તૈયાર છો ત્યારે તેનો તમારા પ્રત્યેનો પ્રેમ વ ુ ુદૃઢ બને છે. તમે
તેને માન અને ભયથી આવકાય . 16 મને ઘણો આનંદ છે કે હુ તમારામાં સં ૂણર્
વ ાસ ૂક શકુ તેમ છુ.

8
આપણું દાન

1 અને હવે, મારા ભાઈઓ અને બહેનો, મકદો નયાની મંડળ ઓ પર દેવની જે
કૃપા છે તે વષે અમે તમને જણાવવા ઈચ્છ એ છ એ. 2 ક ઠન ુશ્કેલીઓથી
તે વ ાસીઓ ું પર ક્ષણ થ ું હ ું. અને તેઓ ઘણા જ દ રદ્ર લોકો છે. પર ુ
તેમના ઉન્મત આનંદને કારણે તેઓએ મોટ ઉદારતાથી આપ્ ું. 3 હુ તમને કહ
શકુ કે તેઓમાં જટેલી શ ક્ત હતી, જે તેઓએ અપર્ણ ક ુર્ તે તેઓને પોષાય
તેના કરતાં પણ વ ુ તેઓએ આપ્ ુ.ં આ સ્વૈ ચ્છક ર તે ક ુર્. આમ કરવાને
કોઈ ક્તએ તેમને ક ું નહો ું. 4 પર ુ તેઓએ અમને વારવાર ૂછ ું-તેઓએ
દેવના ભક્તોની સેવામાં ભાગીદાર થવા અમને આજીજી કર . 5 અમે અપેક્ષા
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નહોતી રાખી તે ર તે તેમણે આપ્ ું. પોતા ું ધન આપતા પહેલા પોતાની જાતને
તેઓએ પ્ર ુને અને અમને સમ પત કર . દેવ આ ું ઈચ્છે છે.

6 તેથી કૃપાના આ ભલાઈના વ શ કાયર્ને ૂણર્ કરવામાં તમને મદદરૂપ થવા
અમે તતસને ક ું. તતસે જ સૌ પ્રથમ આ કાયર્નો પ્રારભ કય . 7 તમે
ઘણી વસ્ ુઓમાં- વ ાસમાં, વાણીમાં, જ્ઞાનમાં, અને ખરેખર મદદ કરવામાં, અને
અમાર પાસે શી ા તે પ્રેમમાં સ ૃદ્ધ છો. અને તેથી આપવાના કૃપા દાનમાં
પણ તમે સ ૃદ્ધ બનો તેવી અમે આશા રાખીએ છ એ.

8 આપવા માટેનો હુ તમને આદેશ નથી આપતો. પર ુ તમારો પ્રેમ સાચો પ્રેમ
છે કે કેમ તે મારે જો ું છે. બીજા લોકો ખરેખર સહાય ૂત થાય છે, એ તમને
બતાવીને હુ આમ કરવા માં ુ છુ. 9 આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપાથી તમે
જ્ઞાત છો. તમે જાણો છો કે દેવ સાથે ખ્રસ્ત સ ૃદ્ધ હતો; પર ુ તમારા માટે તે
દ ન બન્યો. તેના દ રદ્ર થવાથી તમે સ ૃદ્ધ બનો તેથી ખ્રસ્તે આમ ક ુર્.

10 હુ ધારુ છુ કે તમારે આમ કર ું જોઈએ અને તે તમારા સારા માટે છે.
ગત વષ તમે સૌથી પહેલા અપર્ણ કરવાની ઈચ્છા દશાર્વેલી. અને તમે જ સૌ
પ્રથમ દાન આપ્ ુ.ં 11 તેથી જે કાયર્નો તમે પ્રારભ કય છે, તેને ૂણર્ કરો. જથેી
તમારા “કાયર્ની ઈચ્છા” અને તમારુ “કાયર્” સમ ુલીત થશે. તમાર પાસે જે
કઈ છે તેમાંથી આપો. 12 જો તમાર આપવાની ઈચ્છા હશે, તો તમારા દાનનો
સ્વીકાર થશ.ે તમાર ભેટ ું ૂલ્યાંકન તમાર પાસે જે છે તેના ઉપરથી થશે
અને ન હ કે તમાર પાસે જે નથી. 13 ારે અન્ય લોકોને રાહત પ્રાપ્ત હોય
ત્યારે તમને ુશ્કેલી પડે તે ું અમે ઈચ્છતા નથી. ત્યાં સમાનતા હોવી જોઈએ.
14 અત્યારે તમાર પાસે ઘણું છે. તમાર પાસે જે છે તે લોકોને જે વસ્ ુની
જરૂર છે તેઓને તે ઘણું મદદરૂપ થઈ શકે તેમ છે. ત્યાર બાદ, ારે તેઓની
પાસે ુષ્કળ હશે ત્યારે તેઓ તમારે જોઈતી વસ્ ુ પ્રાપ્ત કરવામાં તમને મદદરૂપ
થઈ શકે. અને ત્યાર પછ સમાનતા આવશે. 15 જમે પ વત્રશા ોમાં લ ું છે,

“જે ક્ત એ ઘણું ભે ું ક ુર્ છે તેની પાસે ઘણુ વધારે ન હ ું,
અને જે ક્તએ ધણું ઓછુ ભે ું ક ુર્ હ ું તેની પાસે ૂબ ઓછુ ન હ ું.”
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તતસ અને તેના સાથીદારો
16 દેવની સ્ ુ ત થાઓ કે તેણે તતસને એટલો પ્રેમ આપ્યો જટેલો મને તમારા

માટે છે. 17 અમે તતસને જે વસ્ ુ કરવાની કહ તેનો સ્વીકાર કય . તે તમાર
પાસે આવવા ઘણું જ ઈચ્છતો હતો. આ તેનો પોતાનો વચાર હતો. 18 અમે
તતસની સાથે તે ભાઈને મોકલીએ છ એ જે બધી જ મંડળ ઓ સાથે પ્રસંશાને
પાત્ર બન્યો છે. આ ભાઈની તેની ુવાતાર્ની સેવા માટે તે ું અ ભવાદન થ ું
છે. 19 ારે અમે આ ભેટ લઈ જતા હતા, ત્યારે પણ અમાર સાથે આવવા,
મંડળ ઓ દ્વારા આ ભાઈની પસંદગી થઈ હતી. અમે આ સેવા કર એ છ એ.
પ્ર ુનો મ હમા વધારવા, અને એ દશાર્વવા કે અમે ખરેખર મદદરૂપ થવા માગીએ
છ એ.

20 અમે ઘણા જ સજાગ છ એ કે જથેી કોઈ પણ ક્ત અમે જે ર તે
આટલી મોટ ભેટની સાથે કામ કર એ છ એ તેની ટ કા ન કરે. 21 અમે આ
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વસ્ ુઓ એ ર તે કરવા ધાર એ છ એ. જે પ્ર ુની આંખો સમક્ષ ન્યાયી છે.
લોકો જનેે ન્યાયી ગણે છે તે ું કરવાનો અમારો ઈરાદો છે.

22 અમે તેઓની સાથે અમારા ભાઈને પણ મોકલીએ છ એ, જે હમેશા
મદદરૂપ થવાને તૈયાર હોય છે. ઘણી ર તે તેણે આ બાબતમાં અમને સા બતી
આપી છે. અને હવે ારે તેને તમારામાં ઘણો વ ાસ છે ત્યારે તો તે વ ુ
મદદરૂપ થવા ઈચ્છે છે.

23 હવે તતસ વષે-તે મારો સાથીદાર છે. તમને મદદરૂપ થવા તે માર સાથે
કામ કરે છે. અને બીજા ભાઈઓ માટે તેઓ મંડળ ઓ દ્વારા મોકલવામાં આ ા
છે. અને તેઓ દેવને મ હમા આપે છે. 24 તેથી આ માણસોને દશાર્વો કે તમાર
પાસે પ્રેમ છે. તેઓને બતાવો કે અમે કેમ તમારા માટે ગવર્ અ ુભવીએ છ એ.
પછ બધી જ મંડળ ઓ આ જોશ.ે

9
સાથીઓની મદદ કરો

1 હવે દેવના લોકોની સેવા કરવા વષે મારે તમને લખવાની જરૂર નથી. 2 મને
ખબર છે કે તમે મદદરૂપ થવા ઈચ્છો છો. મેં આ વષે મકદો નયામાં લોકો
સાથે ઘણી બડાઈ માર છે. મેં તેમને ક ું હ ું કે તમે અખાયાના લોકો ગયા
વષર્થી અ ુદાન કરવા તૈયાર છો. અને તમાર આપવાની અ ભલાષાએ અહ ના
મોટા ભાગના લોકોને પણ આપવા માટે પ્રેરણાં આપી છે. 3 પર ુ હુ ભાઈઓને
તમાર પાસે મોક ું છુ. આ બાબતમાં અમારા તમારા વષેના વખાણ નકામા
જાય, તેમ હુ ઈચ્છતો નથી. મેં જે ર તે ક ું તે ર તે તમે તૈયાર હશો તેવી માર
ઈચ્છા છે. 4 જો મકદો નયાના લોકોમાંથી કેટલીક ક્તઓ માર સાથે આવે
અને જુએ કે તમે તૈયાર નથી, તો અમારે શરમાવા જે ું થશ.ે અમને શરમ
આવશે કે અમે તમારામાં આટલો બધો ભરોસો રા ો. 5 તેથી મેં વચા ુર્ કે
અમે આવીએ તે પહેલા આ ભાઈઓને જવા ું હુ કહુ. તમે જે દાન આપવા ું
વચન આપ્ ું છે તે તૈયાર રાખવા ું તેઓ ૂરુ કરશે. તેથી ારે અમે આવીએ
ત્યારે ઉધરાણું તૈયાર હશે, અને તે એ અ ુદાન હશે જે તમે આપવા ઈચ્છતા
હતા; ન હ કે જે દાન આપવા ું તમે ધ ારતા હતા.

6 આટ ું યાદ રાખજો-જે ક્ત અલ્પ વાવે છે તે અલ્પ લણે છે. પર ુ
જે ક્ત અ ધક વાવે છે તે અ ધક લણે છે. 7 દરેક ક્તએ તેના હૃદયમાં
ન ક ુર્ હોય તેટ ું આપ ું જોઈએ. જો આપવાથી ક્ત થત થતી હોય
તો તેણે ન આપ ું જોઈએ. અને ક્તએ તો પણ ન આપ ું જોઈએ જો
તેને એમ લાગે કે તેને આપવા માટે ફરજ પાડવામાં આવી છે. જે સહષર્ આપે
છે તે ક્તને દેવ ચાહે છે. 8 અને દેવ તમને જરૂર છે તે કરતાં પણ વધારે
આશીવાર્દ આપી શકે છે. ત્યારે બધી જ વસ્ ુ તમાર પાસે ુષ્કળ પ્રમાણમાં
હશ.ે દરેક સારાં કામ માટે આપવાને તમાર પાસે ૂર ું હશે. 9 પ વત્રશા ોમાં
લ ું છે કે:

“તે ઉદારતાથી ગર બોને આપે છે;
તેની મમતા અનંત ુધી સતત રહેશે.” ગીતશા 112:9
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10 દેવ તે એક છે જે ક્તને વાવણી માટે બીજ આપે છે. અને તે આહાર
માટે રોટલી આપે છે. અને દેવ તમને આ ત્મક બીજ આપશે અને તે બીજને
અંકૂર ત કરશે. તમાર સદભાવનાની તે ઉ મ કાપણી કરશે. 11 દેવ તમને દરેક
ર તે સ ૃદ્ધ બનાવશે કે જથેી ુક્ત ર તે તમે હમેશા આપી શકો. અને અમારા
થક અ ુદાન લોકોને દેવ પ્રત્યે આભાર બનાવશ.ે

12 આ પ વત્ર સેવા કે જે તમે કરો છો તે માત્ર દેવના લોકોની જરૂ રયાતમાં
મદદ કરે છે. એમ ન હ પર ુ દેવની સ્ ુ તરૂપી ુષ્કળ ફળ પણ ઉત્પ કરે છે.
13 આ સેવા જે તમે કરો છો તે તમારા વ ાસની સા બતી છે. આ માટે લોકો
દેવની સ્ ુ ત કરે છે કારણ કે તમે ખ્રસ્તની ુવાતાર્ને અ ુસયાર્; એ ુવાતાર્ કે
જમેાં તમને વ ાસ છે. લોકો દેવની સ્ ુ ત કરશે કારણ કે તમે ુક્ત ર તે તેમની
સાથે અને બધા લોકોની સાથે ભાગીદાર કર . 14 અને ારે તે લોકો પ્રાથર્ના
કરશે. ત્યારે તેવી અ ભલાષા રાખશે કે તેઓ તમાર સાથે હોય. દેવની ઘણી
કૃપા જે તમને પ્રાપ્ત થઈ છે તે કારણે તેઓ આવો અ ુભવ કરશે. 15 જે ું
વણર્ન થઈ શકે તેમ નથી તેના દાન માટે દેવની સ્ ુ ત થાઓ.

10
પાઉલ તેની સેવા ું સમથર્ન કરે છે

1 હુ પાઉલ છુ અને હુ તમને વન ું છુ. હુ ખ્રસ્તની નમ્રતા અને મમતાથી
તમને વન ું છુ. કેટલાએક લોકો કહે છે કે ારે હુ તમાર સાથે હોઉં છુ.
ત્યારે દ ન હોઉં છુ, અને તમારાથી દૂર હોઉં છુ. ત્યારે હમતવાન હોઉં છુ.
2 કેટલાએક લોકો વચારે છે કે અમે દનુ્યવી પધ્ધ તથી જીવીએ છ એ. ારે
હુ આ ું ત્યારે આવા લોકો સાથે ઘણા નીડર થવાની માર યોજના છે. હુ તમને
વન ું છુ કે હુ ારે આ ું ત્યારે તેવી જ નીડરતાનો ઉપયોગ તમાર સાથે
કરવાની મારે જરૂર પડશે ન હ. 3 અમે આ દુ નયામાં જીવીએ છ એ. પર ુ
જે ર તે દુ નયા ઝઘડે છે તે ર તે અમે ઝઘડતા નથી. 4 દુ નયા વાપરે છે તેના
કરતાં જુદા પ્રકારના શ ોથી અમે લડ એ છ એ. અમારા શ માં દેવ ું સામર્થ્ય
છે. દશુ્મનના મજ ૂત ાનનો આ શ નાશ કર શકે છે. અમે લોકોના
વાદ વવાદનો નાશ કર એ છ એ. 5 અને દરેક વસ્ ુ જે દેવના જ્ઞાનની વરૂદ્ધ
ઉદભવે છે તેનો અમે નાશ કર એ છ એ. અમે દરેક વચારને કબજે કર , તેને
ત્યજી ખ્રસ્તની આધીનતામાં લાવીએ છ એ. 6 જે આજ્ઞાં કત નથી તેવી દરેક

ક્તને શક્ષા કરવા અમે તૈયાર છ એ. પણ પ્રથમ તમે સં ૂણર્ આજ્ઞાં કત
બનો.

7 તમાર સામેની હક કતોને તમારે જોવી જોઈએ. જો ક્ત એમ વચારતી
હોય કે તે ખ્રસ્તનો છે. તો તેણે એ પણ યાદ રાખ ું જોઈએ કે તેની જમે
અમે પણ ખ્રસ્તમાં છ એ. 8 એ સા ું છે કે અમે ુક્ત ર તે પ્ર ુએ અમને
આપેલ સામર્થ્ય વષે બડાઈ માર એ છ એ. પર ુ તેણે આ સામર્થ્ય તમને ુદઢ
બનાવવા અમને આપ્ ુ છે, ન હ કે તમને ક્ષ ત પહોંચાડવા. તેથી તે બડાઈ માટે
હુ શરમ નથી અ ુભવતો. 9 હુ એમ નથી ઈચ્છતો કે તમે એમ ધારો કે મારા
પત્રો વડે હુ તમને ડરાવવા મા ું છુ. 10 કેટલાએક લોકો કહે છે કે, “પાઉલના
પત્રો શ ક્તશાળ અને મહત્વના છે. પર ુ ારે તે અમાર પાસે હોય છે,
ત્યારે તે નબર્ળ હોય છે. અને તેની વાણીમાં ક ુંજ નથી.” 11 તે લોકોએ આ
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જાણ ું જોઈએ: અમે અત્યારે તમાર સાથે નથી; તેથી પત્રો દ્વારા આ વસ્ ુ
અમે કહ એ છ એ. પર ુ ારે અમે ત્યાં તમાર સાથે હોઈ ું ત્યારે અમે એજ
પ્રભાવ દશાર્વી ું જે અમે પત્રમાં દશાર્ ો છે.

12 જે લોકો એમ માને છે કે પોતે ૂબ જ મહત્વના છે, તેવા લોકોની
ટોળ માં દાખલ થવાની અમે હમત નથી કર શકતા. અમે તેઓની સાથે અમાર
સરખામણી પણ નથી કરતા. તેઓ પોતેજ પોતાનો માપદડ બને છે, અને તેઓ
જે છે તેના થક પોતે જ પોતા ું ૂલ્યાંકન કરે છે. આ બતાવે છે કે તેઓ ક ું
જ જાણતા નથી.

13 પર ુ અમને જે કામ કરવા ું સોંપ્ ું છે, તેના પ રધની બહાર જઈને અમે
બડાઈ ન હ માર એ. અમે અમાર બડાઈ, દેવે અમને સોંપેલા કાયર્ ૂરતી
મયાર્દ ત રાખી ું. પર ુ આ કાયર્માં તમાર સાથેના અમારા કાયર્નો સમાવેશ થાય
છે. 14 અમે વધારે પડતી બડાઈ નથી મારતા. કારણ કે અમે તમારા ુધી
પહોંચ્યા ન હોઈએ. એમ અમે પોતાને હદ બહાર લંબાવતા નથી. પર ુ અમે
તમાર પાસે આ ા છ એ. અમે તમાર પાસે ખ્રસ્તની ુવાતાર્ લઈને આ ા
હતા. 15 જે કાયર્ અમારુ છે તે ૂરતી અમાર બડાઈને અમે મયાર્દ ત રાખી
છે. જે કામ બીજા લોકોએ ક ુર્ છે, તે વષે અમે બડાઈ નથી મારતા. અમને
આશા છે કે તમારા વ ાસમાં ૃ દ્ધ થશે. અમને આશા છે કે અમારા કાયર્ના
ક્ષેત્રને વ ુ ને વ ુ વશાળ બનાવવામાં તમે મદદરૂપ નવડશો. 16 તમારા શહેર
ઉપરાંતના વસ્તારોમાં પણ ુવાતાર્ કહેવાની અમાર ઈચ્છા છે. બીજી ક્તના
વસ્તારમાં થઈ ૂકેલા કાયર્ વષે અમે બડાઈ મારવા નથી ઈચ્છતા. 17 પર ુ,
“જે ક્ત બડાઈ મારે છે તેણે પ્ર ુમાં બડાઈ મારવી જોઈએ.”✡ 18 કેમ કે
તે એ ક્ત નથી કે જે કહે છે કે તે સારો છે. જનેે પ્ર ુ સારો કહે છે અને
સ્વીકાર છે તે એ ક્ત છે.

11
પાઉલ અને જુઠા પ્રે રતો

1 હુ આશા રા ું છુ કે થોડ ૂખર્તા દશાર્ ું તો પણ તમે માર સાથે ધીરજ
રાખશો. પર ુ તમે માર સાથે ારનીચે ધીરજ રાખી છે. 2 મને તમાર ઈષાર્
આવે છે અને આ તે ઈષાર્ છે જે દેવ તરફથી આવી છે. મેં તમને ખ્રસ્તને
સમ પત કરવા ું વચન આપ્ ું હ ું. તમારો પ ત માત્ર ખ્રસ્ત જ હોવો જોઈએ.
હુ તમને ખ્રસ્તને સમ પત કરવા માં ુ છુ, તેની પ વત્ર કુમા રકા તર કે, 3 પર ુ મને
ભય છે કે તમારુ મન તમને તમારા ખ્રસ્ત પ્રત્યેના સાચા અને ુદ્ધ અ ુસરણથી
દૂર ઘસડ જશે જે ર તે સપ હવાની સાથે દુ ર તે કપટ ક ુર્ હ ું અને છેતર
હતી. 4 તમે જે કોઈ તમાર પાસે આવે અમે આપ્યો છે તેના કરતા જુદો ઉપદેશ
તમને ખ્રસ્ત વષે આપે તેની સાથે તમે ઘણા ધીરજવાન છો. એ આત્મા અને
ુવાતાર્ને સ્વીકારવા તમે ઘણા તત્પર છો પણ એ આત્મા અને ુવાતાર્ અમે

તમને આપ્યા છે તેનાથી ઘણા જુદા છે. તેથી તમારે માર સાથે ધીરજ રાખવી
જોઈએ.
✡ 10:17: ઉલ્લેખઃ ય મ. 9:24
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5 હુ નથી માનતો કે તે “મહાન પ્રે રતો” મારાથી વ ુ સારા છે. 6 તે સા ું છે
કે હુ એક કેળવાયેલો વક્તા નથી. પર ુ માર પાસે જ્ઞાન છે. અમે તમને દરેક
ર તે આ સ્પ બતા ું છે.

7 કોઈ પણ પ્રકારના વળતર વગર મેં તમને દેવની ુવાતાર્ પ્રગટ કર . તમને
મહત્વ આપવા હુ નમ્ર બન્યો છુ. તમે માનો છો કે તે ખોટુ હ ું? 8 મેં બીજી
મંડળ ઓ પાસેથી વળતર સ્વીકા ુર્ છે. મે તેમના નાણાં લીધા કે જથેી હુ તમાર
સેવા કર શકુ. 9 ારે હુ તમાર સાથે હતો ત્યારે મારે જે કોઈ વસ્ ુ જોઈતી
હતી, તો મેં તેનો તમારા પર કોઈ બોજો ના ો ન હતો. મકદો નયાથી આવેલા
બં ુઓએ મારે જે જોઈ ું હ ું, તે બ ુંજ મને આપ્ ું. તમારા પર બોજારૂપ
મેં માર જાતને બનવા દ ઘી નથી. અને હુ કદ તમને બોજારૂપ બનીશ ન હ.
10 અખાયાની કોઈ પણ ક્ત આ વષે બડાઈ મારતા મને રોક શકશે ન હ.
મારામાંના ખ્રસ્તના સત્ય વડે આમ કહુ છુ. 11 અને હુ શા માટે તમને બોજારુપ
ન બન્યો? તમને પ્રેમ નથી કરતો એટલા માટે એમ તમે માનો છો? ના. દેવ
જાણે છે કે હુ તમને પ્રેમ કરુ છુ.

12 અને અત્યારે હુ જે કરુ છુ તે કરવા ું હુ ચા ું રાખીશ કારણ કે પેલા
લોકોને બડાઈ મારવા ું કારણ મારે નથી આપ ું. તેઓને તેમ કહે ું ગમશે કે જે
કાયર્ માટે તેઓ બડાઈ મારે છે તે કાયર્ અમારા કાયર્ જે ું જ છે. 13 આ લોકો
સાચા પ્રે રતો નથી. તેઓ અસત્ય બોલનાર કાયર્કરો છે. અને તેઓ તેમના
પોતામાં પ રવતર્ન લાવે છે, કે જથેી લોકો માને કે તેઓ ખ્રસ્તના પ્રે રતો છે.
14 આનાથી અમને આ યર્ નથી થ ુ.ં શા માટે? શેતાન પણ વેશ બદલે છે,
જથેી લોકો વચારે કે તે પ્રકાશનો દૂત* છે. 15 ારે શેતાનના સેવકો સાચા
સેવકો દેખાવાનો પ્રયત્ન કરે છે તેથી અમને આ યર્ થ ું નથી, પર ુ અંતમાં
તેઓના કરેલા કામ પ્રમાણે તેઓને શક્ષા મળે છે.

પાઉલ તેની થા વષે વાત કરે છે
16 હુ તમને ફર થી કહુ છુ: કોઈ ક્તએ એમ માન ું ન જોઈએ કે હુ ૂખર્

છુ. પર ુ જો તમે મને ૂખર્ ધારતા હો તો, તમે જે ર તે ૂખર્ને આપનાવો છો
એ ર તે તમે મને અપનાવો. જથેી હુ પણ થોડ બડાઈ માર શકુ. 17 હુ બડાઈ
મારુ છુ, કારણ કે મને મારા વષે ખાતર છે. પર ુ પ્ર ુ જે ર તે વાત કરે થે
ર તે હુ વાત કરતો નથી. હુ ૂખર્ની જમે બડાશ મારુ છુ. 18 દુ નયામાં ઘણા
લોકો તેમના જીવન વષે બડાશ મારે છે. જથેી હુ પણ બડાશ માર શ. 19 તમે
શાણા છો, તેથી હષર્સ હત ૂખાર્ઓ સાથે તમે ધીરજ ઘરશો. 20 હુ જાણું છુ
કે, તમે ધીરજવાન છો, કારણ કે જે માણસ તમને અ ુક વસ્ ુ કરવાની ફરજ
પાડે છે અને તમારો લાભ લે છે. તેની સાથે પણ તમે ધીરજ ધરો છો. જે

ક્ત તમને છેતરે, અથવા જે એમ માને કે તે તમારા કરતા સારો છે અથવા
તમને મોંઢાં પર મારે તેની સાથે પણ તમે ધીરજવાન છો! 21 મારે માટે આમ
કહે ું શરમજનક છે, પર ુ આવી વસ્ ુ તમાર સાથે કરવા માટે અમે ઘણા જ
“ નબર્ળ” છ એ.
પર ુ જો કોઈ ક્ત બડાઈ મારવામાં બહાદરુ હોઈ શકે, તો હુ પણ બહાદરુ

બનીશ અને બડાશ માર શ. (હુ ૂખર્ની જમે બો ું છુ.) 22 ું પેલા લોકો યહૂ દ

* 11:14: પ્રકાશનો દૂત દેવનો સંદેશવાહક. શેતાન લોકોને ૂખર્ બનાવે છે તેથી તેઓ વચારે કે તે દેવ
તરફથી છે.
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છે? હુ પણ છુ. ું તેઓ ઈસ્રાએલી છે? હુ પણ છુ. ું તેઓ ઈબ્રા હમના
કુટુબના છે? હુ પણ છુ. 23 ું તે લોકો ખ્રસ્તની સેવા કરે છે? હુ તેની
વધારે સેવા કરુ છુ. (હુ આમ બોલવામાં ઘેલો છુ.) મેં પેલા લોકો કરતાં વધારે
સખત પ રશ્રમ કય છે. ધણીવાર હુ જલેમાં ૂરાયો છુ. હુ ઘણો માર ખાઈને
ઘાયલ થયો છુ. હુ ધણીવાર લગભગ ૃતઃપ્રાય બન્યો છુ.

24 પાંચવાર યહૂ દ લોકોએ 39 કોરડા મારવાની સજા મને કર છે. 25 ત્રણ
વખત મેં લોખંડના સ ળયાથી માર ખાધો. એકવાર પથ્થરોથી મને મારવામાં
આ ો હતો. ત્રણ વખત હુ એવા વહાણોમાં હતો જે ૂટ પડ્યા, અને એક
વખત આખી રાત અને પછ નો દવસ મેં દ રયામાં ગા ો હતો. 26 મેં ઘણીવાર
ુસાફર કર છે. અને હુ નદ ઓ, ૂંટારાઓ અને મારા પોતાના લોકો દ્વારા

ભયમાં ૂકાયો છુ. હુ એવા લોકો દ્વારા પણ ભયમાં ૂકાયો છુ. જઓે
બનયહૂ દ છે. હૂ શહેરોમાં, ાં માનવ વસતો નથી ત્યા,ં કે દ રયામાં પણ
ભયમાં ૂકાયો છુ. અને જે લોકો એમ કહે કે તેઓ મારા ભાઈઓ છે પણ
ખરેખર ન હોય તેમના થક પણ ભયમાં ૂકાયો છુ.

27 મેં સખત અને થકવી નાખનાર કામો કયાર્ છે, અને ધણીવાર હુ ૂતો પણ
નથી. હુ ધણીવાર ુ ો અને તરસ્યો ર ો છુ. ધણીવાર હુ ઠડ થી પીડાયો છુ
અને વ હ ન ર ો છુ. 28 અને બીજી ઘણી સમસ્યાઓ છે. તેમાંની એક તે
મારે બધી મંડળ ઓની સંભાળ રાખવાની તે છે. દરરોજ હુ તેમના વષે ચતીત
રહુ છુ. 29 ારે અન્ય ક્ત શી થલ બને છે ત્યારે હુ પણ શી થલ બ ું છુ.

ારે અન્ય ક્ત પાપ તરફ દોરાય છે ત્યારે અંદરથી હુ બ ુ છુ.
30 જો મારે બડાઈ મારવી જ હોય તો, હુ એ વસ્ ુની બડાઈ માર શ જે

બતાવે છે કે હુ નબર્ળ છુ. 31 દેવ જાણે છે કે હુ ખોટુ નથી બોલતો. તે
પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનો દેવ અને પતા છે, અને સદાકાળ તેને સ્ ુત્ય છે. 32 ારે
હુ દમસ્કમાં હતો, ત્યારે અ રતાસ રાજાનો હાકેમ મને કેદ કરવા માંગતો હતો.
તેથી શહેરની આજુબાજુ તેણે રક્ષકો ગોઠ ા. 33 પર ુ કેટલાએક મત્રોએ
મને ટોપલામાં ૂ ો અને પછ તે ટોપલો તેમણે દવાલના બાકામાંથી મને નીચે
ઉતાય . અને તે ર તે હુ હાકેમથી બચી ગયો.

12
પાઉલના જીવનમાં વ શ આશીવાર્દ

1 મારે બડાશ મારવા ું ચા ું રાખ ું જોઈએ. તે ખાસ મદદરૂપ ન હ થાય,
પર ુ હવે પ્ર ુ તરફથી ઉદભવતા દશર્ન અને પ્રકટ કરણ* વષે હુ વાત કર શ.
2 હુ ખ્રસ્તમય બનેલી એવી ક્તને જાણું છુ, જનેે ત્રીજા આકાશમાં લઈ
જવામાં આ ો હતો. આ 14 વષર્ પહેલા બન્ ું હ ું. મને ખબર નથી કે
તે માણસ તેના શર રમાં હતો કે શર રની બહાર હતો. પર ુ દેવ જાણે છે.
3-4 અને મને ખબર છે કે આ ક્તને પારાદૈશમાં લઈ જવામાં આ ો. મને
ખબર નથી કે તે તેના શર રમાં હતો કે તેના શર રથી દૂર હતો. પર ુ તેણે
એવી વસ્ ુઓ સાંભળ હતી કે જે તે સમજાવી શ ો નથી. તેણે એવી વાતો
સાંભળેલી કે જે કહેવાની કોઈ ક્તને પરવાનગી નથી. 5 હુ આવી ક્ત

* 12:1: પ્રકટ કરણ છુપાએ ુ સત્ય ૂલ્ ુ કર ું (જાહેર કર ું) તે પ્રકટ કરણ છે.
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વષે બડાશ માર શ. પર ુ હુ ફક્ત મારા પોતાના વષે બડાશો માર શ ન હ. હુ
માત્ર માર નબળાઈઓ વષે બડાશ માર શ.

6 પર ુ જો મારે માર જાત વષે બડાઈ મારવી હોત તો, હુ ૂખર્ તો ન હ જ
બ ુ.ં હુ ૂખર્ ન હ બ ું કારણ કે હુ સત્ય કહેતો હોઈશ. પર ુ હુ માર જાત
વષે બડાઈ માર શ ન હ. શા માટે? કારણ કે લોકો મને જે કરતા જુએ છે
અને જે કહેતા સાંભળે છે, તેથી વશેષ મારા માટે લોકો ધારે તેવી માર ઈચ્છા
નથી.

7 પર ુ જે અદ ુત વાતો મને બતાવવામાં આવી છે. તેના માટે વધારે પડતો
ગવર્ અ ુભવવો ના જોઈએ. તેથી ક દાયક સમસ્યા† મને આપવામાં આવી
હતી. તે સમસ્યા તે શેતાન તરફથી આવેલો દૂત છે. તેને મને મારવા માટે અને
વ ુ પડતો ગવર્શાળ બનતો અટકાવવા માટે મોકલવામાં આ ો હતો. 8 મેં આ
સમસ્યા મારાથી દૂર કરવા માટે પ્ર ુને ત્રણ વાર પ્રાથર્ના કર . 9 પર ુ પ્ર ુએ
મને ક ું કે, “માર કૃપા તારે માટે ૂરતી છે. ારે ું નબર્ળ બને છે, ત્યારે
મારુ સામર્થ્ય તાર નબર્ળતામાં સં ૂણર્ થાય છે.” તેથી માર નબળાઈઓ વષે
બડાશ મારતા હુ ઘણો પ્રસ છુ. પછ ખ્રસ્તની શ ક્ત મારામાં જીવશે. 10 તેથી

ારે મારામાં નબળાઈ આવે છે, ત્યારે હુ પ્રસ થાઉં છુ. મારા વષે લોકો
ારે ખરાબ બોલે છે, ત્યારે હુ રાજી થાઉં છુ. ારે મને ુશ્કેલી પડે છે

ત્યારે હુ રાજી થાઉં છુ. અને ારે માર આગળ સમસ્યાઓ હોય છે ત્યારે
હુ રાજી થાઉં છુ. આ બ ું જ ખ્રસ્ત માટે છે. અને હુ આ બધાથી આનંદ ત
છુ, કારણ કે ારે હુ નબર્ળ હોઉં છુ, ત્યારે હુ મજ ૂત હોઉં છુ.

ક રથીના ખ્રસ્તીઓ પ્રત્યે પાઉલનો પ્રેમ
11 હુ ૂખર્ની જમે વાત કર ર ો હતો. પર ુ તમે મને એમ કરવા પ્રેય .

તમારે લોકોએ મારા વષે સારુ બોલ ું જોઈએ. મારુ કોઈ ૂલ્ય નથી, પર ુ
તે “મહાન પ્રે રતો” ું ૂલ્ય મારા કરતા વધારે નથી! 12 હુ ારે તમાર સાથે
હતો ત્યારે મે એવા કામો કયાર્ જે ૂરવાર કરે કે હુ પ્રે રત છુ – મેં ચ ો
બતા ા, અદ ૂત કાય અને પરાક્રમો કયાર્. મેં ઘણી ધીરજથી આ કામો કયાર્.
13 તેથી બીજી મંડળ ઓને જે પ્રાપ્ત થ ું તે બ ું જ તમને પ્રાપ્ત થ ું. માત્ર
એક બાબતમાં તફાવત હતો. હુ તમને બોજારૂપ નહોતો. આ માટે મને માફ
કરશો!

14 હવે ત્રીજી વખત તમાર ુલાકાત લેવા માટે હુ તૈયાર છુ. અને હુ તમને
બોજારૂપ બનીશ ન હ. તમારુ જે કાંઈ છે, તેમાંથી મારે ક ું જ જોઈ ું નથી.
હુ તમને ઈચ્છુ છુ. બાળકોએ માતા પતાને આપવા માટે કોઈ બચાવવાની જરૂર
નથી, માતા પતાએ તેમના બાળકોને આપવા બચાવ ું જોઈએ. 15 માર પાસે
જે કાંઈ છે તે તમને આપતા મને આનંદ થાય છે. હુ માર જાત ુદ્ધા તમને
આપીશ. જો હુ તમને વધારે પ્રેમ કરુ તો ું તમે મને ઓછો પ્રેમ કરશો?

16 એ સ્પ છે કે હુ તમને બોજારુપ નહોતો. હુ ચાલાક હતો અને તમને
પકડવા જૂઠનો ઉપયોગ કરતો હતો તે ું તમે વચારો છો. 17 તમારા પ્ર ત
મોકલેલા કોઈ પણ માણસોનો ઉપયોગ કર ને ું તમને છેતયાર્ છે? ના! તમે
જાણો છો મેં એમ નથી ક ુર્. 18 મેં તતસને તમાર પાસે જવા ક ું અને

† 12:7: ક દાયક સમસ્યા “દેહમાં કાંટો”
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અમારા બં ુને મેં તેની સાથે મોકલ્યો. તતસે તમને નથી છેતયાર્, ખરુ ને? ના!
તમે જાણો છો કે મને અને તતસને એક જ આત્માએ દોયાર્ છે. અને અમે
એ જ માગર્ને અ ુસયાર્ છે.

19 તમે ું એમ માનો છો કે આ બધા સમય દરમ્યાન અમે અમારો બચાવ
કર એ છ એ? ના. અમે ખ્રસ્ત થક આ બધી વાતો કહ એ છ એ. અને દેવની
સમક્ષ અમે આ બધી વસ્ ુ કહ એ છ એ. તમે મારા પરમ મત્રો છો. અને
અમે જે કઈ કર એ છ એ તે તમને વ ુ સામર્થ્યવાન બનાવવા કર એ છ એ.
20 હુ આમ કરુ છુ કારણ કે મને ભય છે કે હુ તમને જવેા થવા ઈચ્છુ છુ તેવા
તમે હશો ન હ. ારે હુ આ ું છુ અને તમે મને જવેો થવા ઈચ્છો છો તેવો
હુ હોઈશ ન હ. મને ભય છે કે તમારા સ ૂહમાં વવાદ, ઈષાર્, ક્રોધ, સ્વાથર્,
ઝઘડા, દુ વાતો, ગપસપ, ઉધ્ધતાઈ અને ુંઝવણો હશે. 21 મને ભય છે કે

ારે હુ ફર થી તમાર પાસે આવીશ ત્યારે મારો દેવ મને તમાર આગળ નમ્ર
બનાવશ.ે તમારામાંના ઘણા દ્વારા મને વષાદ થશ.ે જઓેએ અગાઉ પાપો કયાર્
છે તે માટે હુ દલગીર થઈશ. કારણ કે તેઓએ પસ્તાવો કય નથી. તથા
તેઓએ તેઓના પાપી જીવન માટે પ ાતાપ કય નથી. તેઓના ભચાર અને
શરમજનક કૃત્યો માટે પણ તેઓએ પ ાતાપ નથી કય .

13
આખર ચેતવણી અને ુભકામના

1 હુ ફર થી તમાર પાસે આવીશ આ ત્રીજી વખત હશે. અને યાદ રાખજો,
“દરેક ફ રયાદ માટે બે કે ત્રણ ક્ત હોવી જોઈએ જે કહે કે તેઓ જાણે
છે કે ફ રયાદ સાચી છે.” 2 હુ ારે બીજીવાર તમાર સાથે હતો, ત્યારે જે
લોકોએ પાપકમ કરેલા તેમને ચેતવણી આપી હતી. અત્યારે હુ તમારાથી દૂર
છુ, અને બીજા બધા લોકો જમેણે પાપ કયાર્ છે તેમને ચેતવણી આ ું છુ: ારે
ફર થી હુ તમાર પાસે આવીશ, ત્યારે તમારા પાપીકમ માટે હુ તમને શક્ષા
કર શ. 3 ખ્રસ્ત મારા થક બોલે છે તેની સા બતી જોઈએ છે. માર સા બતી
એ છે કે તમને શક્ષા કરવામાં ખ્રસ્ત નબર્ળ નથી. પર ુ તમાર વચ્ચે ખ્રસ્ત
સવર્શ ક્તમાન છે. 4 તે સા ું છે કે ારે ખ્રસ્તને વધસ્તંભ પર માર નાં ો
ત્યારે તે નબર્ળ હતો. પર ુ અત્યારે તે દેવના સામર્થ્ય વડે જી વત છે. અને તે
સા ું છે કે ખ્રસ્તમય આપણે નબર્ળ છ એ. પર ુ તમારા માટે, દેવના સામર્થ્ય
વડે અમે ખ્રસ્તમાં જી વત હોઈ ું.

5 તમે પોતાને ધ્યાનથી જુઓ. તમે વ ાસમાં છો કે ન હ તેની પર ક્ષા કરો.
તમે જાણો છો કે ઈ ુ ખ્રસ્ત તમારામાં જીવે છે. પર ુ જો તમે પર ક્ષામાં
નષ્કળ જશો, તો ખ્રસ્ત તમારામાં સમા વ નથી. 6 પર ુ મને આશા છે કે તમે
જોશો કે અમે પર ક્ષામાં નષ્કળ નથી ગયા. 7 અમે દેવને પ્રાથર્ના કર એ છ એ
કે તમે કોઈ દષુ્કમ ન કરો. તે મહત્વ ું નથી કે અમાર પર ક્ષણની સફળતા
લોકો જુએ. પર ુ એ મહત્વ ું છે કે તમે જે યોગ્ય છે તે જ કરો, પછ ભલેને
લોકો વચારે કે અમે પર ક્ષણ માં નષ્ફળ ગયા છ એ. 8 અમે સત્યની વરુધ્ધ
ક ું જ કર શક એ ન હ. અમે માત્ર એ જ કર શક એ જે સત્ય માટે છે.
9 જો તમે શ ક્તશાળ છો તો, નબર્ળ થવામાં અમને આનંદ છે. અને અમે
પ્રાથર્ના કર એ છ એ કે તમે વ ુ ને વ ુ પ્રબળ બનો. 10 હુ ારે તમાર સાથે
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નથી ત્યારે આ વાતો લ ું છુ. હુ લ ું છુ જથેી ારે હુ આ ું ત્યારે તમને
શક્ષા કરવા માટે મારા સામર્થ્યનો ઉપયોગ ના કરવો પડ.ે પ્ર ુએ મને તે સામર્થ્ય
તમને પ્રબળ કરવા આપ્ ું છે ન હ કે તમારો ધ્વંશ કરવા.

11 હવે, ભાઈઓ અને બહેનો, હુ વદાય લઈશ. સં ૂણર્ થવાનો પ્રયત્ન કરજો.
મેં તમને જે કરવા ું ક ું છે તે કરજો. એકબીજા સાથે માન સક ર તે સહમત
થાઓ અને શાં તમાં રહો. પછ પ્રેમ અને શાં તનો દેવ તમાર સાથે રહેશે.

12 ારે તમે એકબીજાને સલામ કહો ત્યારે એકબીજાને પ વત્ર ુંબન આપો.
દેવના બધા જ પ વત્ર લોકો તમને સલામ કહે છે.

13 પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા, દેવની પ્રી ત, અને પ વત્ર આત્માની સંગત તમો
સવર્ની સાથે રહો.
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ગલાતીઓને પત્ર
1 પ્રે રત પાઉલ તરફથી સલામ. પ્રે રત થવા માટે હુ માણસો તરફથી પસંદ

નથી થયો. માણસોએ મને નથી મોકલ્યો. ના! ઈ ુ ખ્રસ્તે તથા દેવ બાપે મને
પ્રે રત બના ો છે. દેવ એક છે જણેે ઈ ુને ૃત્ ુમાંથી ઊઠાડયો. 2 ખ્રસ્તમાં
જઓે માર સાથે છે તેઓ તરફથી ગલા તયામાંની* મંડળ ઓને કુશળતા પાઠ ું
છુ.

3 હુ પ્રાથર્ના કરુ છુ કે આપણા દેવ બાપ અને પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત તમારા પ્ર ત
સૌમ્ય રહેશે અને તમને શાં ત પ્રદાન કરશે. 4 આપણાં પાપો માટે ઈ ુએ પોતા ું
સ્વાપર્ણ ક ુર્. આપણને આ અ ન દુ નયા કે જમેાં આપણે જીવીએ છ એ.
તેમાંથી ુ ક્ત અપાવવા ઈ ુએ આમ ક ુર્. આપણા દેવ પતાની આ ઈચ્છા
હતી. 5 તેનો મ હમા સદાસવર્કાળ હોજો. આમીન.

માત્ર એક જ સાચી ુવાતાર્ છે
6 થોડા સમય પહેલા તેને અ ુસરવા ું દેવે તમને આહવાન આપે ુ.ં ઈ ુમાંથી

પ્રગટ થતી તેની કૃપા દ્વારા તેણે તમને આ આહવાન આપે ું પર ુ હવે તમારા
લોકોથી હુ નવાઈ પા ું છુ! તમે તેનાથી વ ુખ થઈ ર ા છો. અને અન્ય
પ્રકારની ુવાતાર્ને અ ુસરો છો. 7 વાસ્તવમાં બીજી કોઈ સાચી ુવાતાર્ નથી.
પર ુ કેટલાએક લોકો તમને ુંચવે છે� તેઓ ખ્રસ્તની ુવાતાર્માં પ રવતર્ન ઈચ્છે
છે� 8 અમે તમને સાચી ુવાતાર્ કહ છે. જથેી અમે પોતે કે આકાશમાંના દૂત
પણ તમને ભ ુવાતાર્ કહે તો તે શા પત થાઓ! 9 મેં અગાઉ પણ તમને
આ કહે ું અને ફર થી કહુ છુ: તમે સાચી ુવાતાર્ને કયારની અપનાવી લીધી
છે. જો કોઈ પણ ક્ત તમને ઉદ્ધાર માટેનો જુદો રસ્તો બતાવે તો તે ક્ત
શ્રા પત થાઓ.

10 હવે ું તમે એમ માનો છો કે લોકો મને અપનાવે તેવો પ્રયત્ન હુ કરુ છુ?
ના! દેવ એક છે જનેે પ્રસ કરવાનો હુ પ્રયત્ન કરુ છુ. ું હુ માણસોને રાજી
કરવાનો પ્રયત્ન કરુ છુ? જો હુ માણસોને રાજી કરવા માંગતો હોત, તો ઈ ુ
ખ્રસ્તનો હુ સેવક નથી.

પાઉલની સ ા દેવ તરફથી છે
11 પણ ભાઈઓ, હુ ઈચ્છુ છુ કે તમે જાણો કે જે ુવાતાર્ મેં તમને પ્રગટ

કર છે તે માનવ સર્જીત નથી. 12 માનવ તરફથી મને ુવાતાર્ પ્રાપ્ત નથી થઈ.
કોઈ માનવીએ મને ુવાતાર્ નથી શીખવી. ઈ ુ ખ્રસ્તે મને એ પ્રદાન કર છે.
તેણે મને એ ુવાતાર્ના દશર્ન કરા ા કે જથેી તે ું કથન હુ લોકોને કરુ.

13 તમે મારા પાછલા જીવન વષે સાંભ ુ છે. હુ યહૂદ ધમર્ પાળતો હતો.
મેં દેવની મંડળ ને ૂબ સતાવી છે. મેં મંડળ નો નાશ કરવાનો પ્રયત્ન કય છે.
14 માર ઉમરના બીજા યહૂદ ઓ કરતાં હુ યહૂદ ધમર્ની વધારે પ્રગ ત કર ર ો
હતો� બીજા યહૂદ ઓ કરતા તે પરપરાને અ ુસરવા મેં વધારે પ્રયત્ન કય છે.

* 1:2: ગલા તયા પાઉલે તેની પ્રથમ મશનર ુસાફર દરમ્યાન શરુ કરેલ મંડળ ઓને વસ્તાર. જુઓ
પ્ર.ે કૃ. 13 અને 14
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15 પર ુ મારા જન્મ પહેલા દેવની યોજના મારા માટે કોઈ ખાસ હતી. તેથી
તેની કૃપાથી દેવે મને આહવાન આપ્ ુ.ં દેવ ઈચ્છતો હતો 16 કે તેના દ કરા
(ઈ ુ) વષેની ુવાતાર્ હુ બનયહૂદ લોકોને કહુ. તેથી દેવે મને તેના દ કરા વષે
દશાર્ ું. ારે દેવે મને બોલા ો ત્યારે મેં કોઈ પણ માણસની સલાહ કે મદદ
લીધી નહોતી. 17 હુ યરૂશાલેમમાં પ્રે રતોને મળવા નહોતો ગયો. આ લોકો મારા
પહેલા પ્રે રતો હતા. પર ુ રાહ જોયા વગર, હુ અરબસ્તાન ગયો. પાછળથી હુ
દમસ્ક શહેરમાં પાછો ફય .

18 ત્રણ વરસ પછ હુ યરૂશાલેમ ગયો; મારે પતરને મળ ું હ ું. હુ પતર
સાથે 15 દવસ ર ો. 19 હુ પ્ર ુના ભાઈ યાકૂબ સવાય, બીજા કોઈ પ્રે રતોને
મ ો ન હ. 20 દેવ જાણે છે કે આજે હુ જે લ ુ છુ, તે અસત્ય નથી.
21 પાછળથી હુ સ રયા અને કલ કયાના પ્રદેશોમાં ચાલ્યો ગયો.

22 યહૂ દયામાંની ખ્રસ્તની મંડળ ઓ પહેલા કદ મને મળ નહોતી. 23 તેઓએ
માત્ર મારા વષે આ સાંભ ું હ ું કે: “આ માણસ આપણને ૂબ સતાવતો
હતો. પર ુ હવે તે લોકોને તે જ વ ાસ વષે વાત કહે છે કે જનેો એક વખત
નાશ કરવાનો તેણે પ્રયત્ન કરેલો.” 24 આ વ ાસીઓએ મારા કારણે દેવની
સ્ ુ ત કર .

2
અન્ય પ્રે રતો દ્વારા પાઉલનો અંગીકાર

1 14 વરસ પછ , હુ ફર થી યરુશાલેમ ગયો. હુ બાનાર્બાસ સાથે ગયો,
અને તતસને મેં જોડે લીધો. 2 હુ ગયો કારણ કે દેવે મને બતા ું કે મારે જ ું
જોઈએ. હુ તે લોકો પાસે ગયો જઓે વ ાસીઓના અગ્રેસર હતા. ારે
અમે એકલા હતા ત્યારે, મેં આ લોકોને જે ુવાતાર્નો ઉપદેશ હુ બનયહૂદ ઓને
આપતો હતો તેના વષે ક ું. આ લોકો મારુ કાયર્ સમજે એવી માર ઈચ્છા
હતી, કે જથેી મારુ ૂતકાળ ું કાયર્ અને અત્યારે જે કાયર્ હુ કરુ છુ તે નરથર્ક
ન જાય.

3-4 તતસ માર સાથે હતો. તતસ ગ્રીક છે. પર ુ આ નેતાઓએ તતસને
પણ ુ ત માટે દબાણ ન ક ુર્. અમારે આ સમસ્યાની ચચાર્ કરવાની જરૂર હતી,
કારણ કે છુપી ર તે કેટલાએક જૂઠા ભાઈઓ અમારા સ ૂહમાં ૂસી ગયા હતા.
ખ્રસ્ત ઈ ુ તરફથી અમાર જે સ્વતંત્રતા હતી તે વષે શોધી કાઢવા જા ૂસની
જમે તેઓ ૂસી ગયા હતા. 5 પર ુ તે જૂઠા ભાઈઓ જે માંગતા હતા, તેવી
કોઈ પણ બાબત અંગે અમે સહમત થયા ન હ! તમારા માટે ુવાતાર્ ુ સત્ય
સતત રહે તે ું અમે ઈચ્છતા હતા.

6 તે લોકો જે મહત્વના દેખાતા હતા, તેઓએ હુ જે ુવાતાર્નો ઉપદેશ આપતો
હતો તેને બદલ્યો નહોતો. (તેઓ “મહત્વના” હતા કે ન હ તે મારે માટે કોઈ
બાબત ન હતી. દેવ સમક્ષ સવર્ સમાન છે.) 7 પર ુ આ આગેવાનોએ જો ું કે
પતરની જમે દેવે મને વ શ કાયર્ સોંપ્ ું છે. યહૂ દઓને ુવાતાર્ કહેવા ું કામ
દેવે પતરને આપ્ ું હ ું. પર ુ બનયહૂ દઓને ુવાતાર્ કહેવા ું કામ દેવે મને
સોપ્ ું હ ું. 8 વે પતરને પ્રે રત તર કે કામ કરવાની શ ક્ત આપી હતી. પર ુ
જે લોકો યહૂદ નથી તેમના માટે હુ પ્રે રત છુ, 9 યાકૂબ, પતર, અને યોહાનને
આગેવાનો તર કે ગણવામાં આ ા છે. તેઓએ જો ું કે દેવે મને આ વ શ
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કૃપા (દાન) આપી છે. તેથી તેઓએ મારો અને બાનાર્બાસનો સ્વીકાર કય .
પતર, યાકૂબ, અને યોહાને ક ું કે, “પાઉલ અને બાનાર્બાસ, તમે જે લોકો
યહૂદ નથી તેઓની પાસે જાઓ તેની સાથે અમે સહમત છ એ. અમે યહૂદ ઓ
પાસે જઈ ુ.ં” 10 તેઓએ અમને માત્ર એક કામ કરવા ું ક ું કે દ રદ્ર લોકોને
મદદ કરવા ું યાદ રાખો અને આ છે જે હુ ખરેખર કરવા ઈચ્છુ છુ.

પતર ખોટો હતો તે પાઉલ બતાવે છે
11 પતર અંત્યોખ આ ો. તેણે એ ું કાંઈક ક ુર્ જે યોગ્ય નહો ુ.ં હુ પતરની

વરુદ્ધ ગયો કારણ કે તે ખોટો હતો. 12 તે આમ બન્ ુ:ં ારે પતર સૌ પ્રથમ
અંત્યોખ આ ો, ત્યારે તે બનયહૂ દ લોકો સાથે જમ્યો અને બનયહૂ દઓ સાથે
સંલ થયો. પર ુ પછ કેટલાએક યહૂ દ માણસોને યાકૂબે મોકલ્યા. ારે આ
યહૂ દ લોકો આ ા ત્યારે, પતરે બનયહૂ દઓ સાથે જમવા ું બંધ ક ુર્. પતર
બનયહૂ દઓથી અલગ થઈ ગયો. તે યહૂ દઓથી ગભરાતો હતો જઓે માનતા
હતા કે બધા જ બનયહૂ દઓની ુ ત કરવી જોઈએ. 13 તેથી પતર ઢોંગી
હતો. અને અન્ય યહૂ દ વ ાસીઓ પતર સાથે જોડાયા. તેઓ પણ ઢોંગી
હતા. બાનાર્બાસ પણ આ યહૂ દ વ ાસીઓ જે કરતા હતા તેમના પ્રભાવ નીચે
આવી તે પણ ઢોંગથી વતર્વા લાગ્યો. 14 મેં જો ું કે આ યહૂ દઓ ું કરતાં
હતા. તેઓ ુવાતાર્ના સત્યને અ ુસરતા નહોતા. તેથી બીજા બધા યહૂ દઓ
હુ જે બો ું છુ તે સાંભળ શકે તે ર તે મેં પતર જોડે વાત કર . મેં આ ક ું,
“ પતર, ું યહૂ દ છે. પર ુ યહૂ દ જે ું જીવન જીવતો નથી. ું બનયહૂ દ
જે ું જીવન જીવે છે. તો હવે ું શા માટે બનયહુ દઓને યહૂદ ઓ જે ું જીવન
જીવવા માટે દબાણ કરે છે?”

15 આપણે યહૂ દઓ બનયહૂ દઓ અને પાપીઓ તર કે નહોતા જન્મ્યા.
આપણે યહૂ દઓ તર કે જન્મ્યા હતા. 16 આપણે જાણીએ છ એ કે નયમને
અ ુસરવાથી ક્ત દેવને યોગ્ય નથી બનતી. ના! ઈ ુ ખ્રસ્તમાં રહેલ

ક્તનો વ ાસ ક્તને દેવ સાથે ન્યાયી બનાવે છે. તેથી આપણે ઈ ુ
ખ્રસ્તમાં આપણો વ ાસ ૂ ો, કારણ કે આપણે દેવ માટે ન્યાયી બનવા
માંગતા હતા. અને આપણે દેવને યોગ્ય છ એ કારણ કે આપણે ઈ ુ ખ્રસ્તમાં
વ ાસ ુ ો અને ન હ કે આપણે નયમને અ ુસયાર્. આ સત્ય છે કારણ કે
નયમને અ ુસરવાથી કોઈ ક્ત દેવ ને યોગ્ય ન બની શકે.
17 આપણે યહૂદ ઓ દેવને યોગ્ય થવા માટે ખ્રસ્ત પાસે આ ા. તેથી એ

સ્પ છે કે આપણે પણ પાપી હતા. ું એની અથર્ એ કે ખ્રસ્તે આપણને
પાપી બના ા? ના! 18 પર ુ જે મે છોડ દ ું છે તે ું શક્ષણ ( નયમ ું)
આપવાની જો ફર થી શરુઆત કર શ તો તે મારા માટે ખોટુ થશ.ે 19 મેં નયમ
માટે જીવવા ું બંધ ક ુર્ છે. નયમે જ પોતે મને માર ના ો. હુ નયમ માટે
ૃત્ ુ પામ્યો અને તેથી જ હુ દેવ માટે જીવી શ ો. હુ ખ્રસ્ત સાથે વધસ્તંભ

પર ૃત્ ુ પામ્યો. 20 જથેી જે જીવન અત્યારે હુ જી ું છુ તે હુ નથી. તે ખ્રસ્ત
મારામાં જીવન જીવે છે. ભૌ તક શર રથી હુ જી ું છુ. પર ુ દેવના દ કરા
(ઈ ુ) પરના વ ાસ થક હુ જી ું છુ. ઈ ુ એ છે કે જણેે મને પ્રેમ કય .
તેણે મારા ઉદ્ધાર માટે પોતાને અપર્ણ કય . 21 આ દેવની કૃપા છે, અને મારા
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માટે તે ઘણી મહત્વની છે. શા માટે? કારણ કે જો નયમ આપણને દેવને પાત્ર
બનાવી શકતો હોત, તો ખ્રસ્તને મર ું ના પડત.

3
દેવનો આશીવાર્દ વ ાસથી ઉદ્દભવે છે

1 તમને ગલાતીઓના લોકોને ઈ ુ ખ્રસ્તના વધસ્તંભ પરના ૃત્ ુ વષે સ્પ
જણાવવામાં આ ું છે. પર ુ તમે ઘણા ૂખર્ હતા. તમે કોઈકનાથી છેતરાયા.
2 મને આ એક વાત કહો: તમે પ વત્ર આત્મા કેવી ર તે પ્રાપ્ત કય ? ું
નયમ ું પાલન કર ને તમે આત્મા પામ્યા? ના! તમે આત્માને પામ્યા કારણ
કે તમે ુવાતાર્ને સાંભળ અને તેમા વ ાસ કય . 3 તમે આત્મા સાથેના
તમારા ખ્રસ્તમય જીવનની શરુઆત કર . હવે તમે તમાર શ ક્તથી તે ું સાતત્ય
જાળવવાનો પ્રયત્ન કરો છો? તે નર ૂખર્તા છે. 4 તમને ઘણી બાબતોનો
અ ુભવ થયો છે. ું તે બધો અ ુભવ નરથર્ક થયો? હુ આશા રા ું છુ કે
તે નરથર્ક નથી ગયો! 5 દેવે તમને આત્મા ું દાન એટલે ક ુર્ કે તમે નયમને
અ ુસયાર્ હતા? ના! ું દેવે તમાર વચ્ચે ચમત્કારો એટલા માટે કયાર્ કે તમે
નયમને અ ુસયાર્ હતા? ના! દેવે તમને તેનો આત્મા આપ્યો છે અને તમાર
વચ્ચે ચમત્કારો કયાર્ છે કારણ કે તમે ુવાતાર્ સાભળ છે અને તેમાં તમે વ ાસ
કય .

6 પ વત્રશા ઈબ્રા હમ વષે આ જ કહે છે. “ઈબ્રા હમે દેવમાં વ ાસ
રા ો. અને દેવે ઈબ્રા હમના વ ાસનો સ્વીકાર કય . આને કારણે ઈબ્રા હમ
દેવને યોગ્ય બન્યો.”✡ 7 તેથી તમારે જાણ ું જોઈએ કે ઈબ્રા હમના સાચા
સંતાનો એ છે જઓેને વ ાસ છે. 8 પ વત્રશા એ જણા ું છે કે ભ વષ્યમાં
ું થશ.ે આ લખાણે જણા ું કે દેવ બનયહૂદ લોકોને તેઓના વ ાસ થક

યોગ્યતા પ્રદાન કરશ.ે આ ુવાતાર્ ઈબ્રા હમને પહેલા જણાવેલ હતી, પ વત્રશા
આમ કહે છે કે: “ઈબ્રા હમ, ૃથ્વીના બધા લોકોને ધન્ય કરવા માટે દેવ તારો
ઉપયોગ કરશે.”✡ 9 ઈબ્રા હમે આ માન્ ુ.ં ઈબ્રા હમ વ ાસ કરતો હતો તેથી
તે આશીવાર્દ પામ્યો. અને એ જ ર તે આજે પણ જે ઈબ્રા હમની માફક
વ ાસીઓ છે તેઓ પણ આશીવાર્દ પામે છે. બધા જ લોકો ઈબ્રા હમની
માફક જમેને વ ાસ છે તેમને ઈબ્રા હમની જમે આશીવાર્દ મળે છે.

10 પર ુ યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા જે લોકો નયમોનો આધાર લે છે તેઓ શા પત
છે. શા માટે? કારણ કે પ વત્ર શા ો કહે છે કે, “જે દરેક વસ્ ુ નયમશા માં
લખેલ છે, તે બધી જ વસ્ ુઓ ક્તએ કરવી જોઈએ. જો તે કાયમ આજ્ઞા ું
પાલન ન હ કરે તો તે શા પત થશ.ે”✡ 11 તેથી એ સ્પ છે કે નયમ દ્વારા
કોઈ પણ ક્ત દેવને યોગ્ય બની શકે ન હ. પ વત્ર શા કહે છે કે, “જે

ક્ત વ ાસથી દેવને યોગ્ય છે તે વ ાસથી જીવશે.”✡
12 નયમ વ ાસનો ઉપયોગ નથી કરતો; તે જુદો માગર્ અપનાવે છે. નયમ

કહે છે, “જે ક્ત આ વસ્ ુઓ ( નયમ) ને અ ુસર ને જીવવાની ઈચ્છા રાખે
છે, જે નયમ કહે છે તે તેણે કર ું જ જોઈએ.”* 13 નયમે આપણને
અ ભશા પત કયાર્ છે. પર ુ ખ્રસ્તે આપણને તે શાપમાંથી ુક્ત કયાર્. તેણે

✡ 3:6: ઉલ્લેખઃ ઉ . 15:6 ✡ 3:8: ઉલ્લેખઃ ઉ . 12:7 ✡ 3:10: ઉલ્લેખઃ ુન. 27:26
✡ 3:11: ઉલ્લેખઃ હબા. 2:4 * 3:12: “જે ક્ત � જોઈએ” લ.ે 18:5
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આપણા ાન બદલી ના ા. ખ્રસ્ત પોતે શા પત થયો. પ વત્રશા માં લ ું
છે કે, “ ારે ક્ત ું શર ર ૃક્ષ ઉપર ૂકવામાં આવે (લટકે), ત્યારે તે શા પત
છે.”† 14 ખ્રસ્તે આ ક ુર્ જથેી દેવનો આશીવાર્દ બધા જ લોકોને પ્રદાન થાય,
દેવે આ આશીવાર્દ ું ઈબ્રા હમને વચન આપ્ ું હ ું. ઈ ુ ખ્રસ્ત તરફથી આશીવાર્દ
આવે છે. ઈ ુ ૃત્ ુ પામ્યો જથેી આપણને પ વત્ર આત્મા જે ું દેવે વચન આપ્ ું
હ ું તે આપણને પ્રાપ્ત થાય. વ ાસથી આપણને આ વચન પ્રાપ્ત થ ું છે.

નયમ અને વચન
15 ભાઈઓ અને બહનો, મને એક ઉદાહરણ આપવા દો: એક ક્ત

બીજી ક્ત સાથે માન્ય કરાર કરે તે વષે વચારો. એક વાર ને માન્ય કરાર
કાયદેસરનો બને પછ , કોઈ પણ ક્ત ને માન્ય કરારને અટકાવી નથી શકતી.
અથવા તેમાં કશો ઉમેરો કર શક્તી નથી. 16 દેવે ઈબ્રા હમ અને તેના વંશજને
વચનો આપ્યા. દેવે ન હો ું ક ું કે, “તારા સંતાનોને.” (એનો અથર્ ઘણા લોકો
થઈ શકે પર ુ દેવે ક ું કે, “તારા સંતાનન.ે” આનો અથર્ માત્ર એક જ ક્ત;
અને તે ક્ત ખ્રસ્ત છે.) 17 હુ આમ કહેવા માં ુ છુ; દેવે જે કરાર ઈબ્રા હમને
આપ્યો, તે નયમના આગમનના ઘણા પહેલા અ ધકૃત બનાવાયો હતો. 430
વરસ પછ નયમ ઉદભ ો. તેથી નયમ કરારને છ નવી શકે ન હ, અને દેવ
ઈબ્રા હમને આપેલા વચનને બદલી શકે ન હ.

18 દેવે જે વચનો આપ્યાં હતાં તે નયમને અ ુસરવાથી આપણે મેળવી શક ુ?ં
ના! જો આપણે તે વારસો નયમને અ ુસરવાથી મેળવી શક ુ,ં તો પછ તે
દેવના વચન ું પ રણામ નથી. પર ુ પોતાના વચનથી દેવે ુક્ત ર તે ઈબ્રા હમને
આશીવાર્ દત કય .

19 તો નયમ શા માટે હતો? લોકો જે ખરાબ કૃત્યો છે તે બતાવવા નયમ
આપવામાં આ ો હતો, ાં ુધી ઈબ્રા હમના વ શ વંશજ આ ો ત્યાં
ુધી નયમ ચા ુ ર ો. દેવ ું આ વચન આ વંશજ ( ખ્રસ્ત) માટે ું હ ુ.ં દૂતો

થક નયમ ું પ્રદાન થ ું હ ું. દૂતોએ લોકોને નયમ આપવા ૂસાનો મધ્ય ‡

તર કે ઉપયોગ કય હતો. 20 પર ુ ારે એક જ પક્ષ છે, અને દેવ પણ એક
જ છે ત્યારે મધ્ય ની જરૂર પડતી નથી.

ૂસાના નયમને હે ુ
21 ું આનો અથર્ એવો થાય કે નયમ દેવનાં વચનોથી વરુદ્ધ છે? ના!

જો એવો નયમ હોત કે જે લોકોને જીવન બક્ષી શકે, તો નયમને અ ુસરવાથી
આપણે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કર શક એ. 22 પર ુ આ સા ું નથી કારણ કે નયમશા
કહે છે કે, બધા જ લોકો પાપના બંધનથી બધાયેલા છે. પ વત્રશા આમ શા
માટે કહે છે? તેથી કે જથેી વ ાસ થક લોકોને વચન ું પ્રદાન થઈ શકે. જે
લોકોને ખ્રસ્ત ઈ ુમાં વ ાસ છે તેઓને વચન આપવામાં આ ું છે.

23 આ વ ાસ આ ો તે પહેલા, આપણે બધા નયમના કેદ હતા. ા
ુધી દેવે આપણને વ ાસનો આવી રહેલો માગર્ ના બતા ો, ત્યાં ુધી આપણે

બધા ુક્ત ન હતા. 24 તેથી ાં ુધી ખ્રસ્ત ના આ ો, નયમ આપણો

† 3:13: “ ારે � શા પત છે” ુન. 21:22-23 કહે છે કે ારે ક્ત ખરાબ કાયર્ કરવાથી માય
જતો ત્યારે તે શ્રા પત છે તે ું દશાર્વવા તે ું શર ર ઝાડ પર ટગાયે ું રહે ું પાઉલના મતે ઈ ુનો વધસ્તંભ
પણ તેના જવેો છે. ‡ 3:19: મધ્ય એક ક્ત બીજી ક્તને બોલવા મદદ કરે છે અથવા બીજી

ક્તને કઈક આપે છે.
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બાળ શક્ષક હતો. ખ્રસ્તના આ ા પછ , વ ાસ દ્વારા આપણે દેવ સાથે
ન્યાયી બની શકયા. 25 હવે વ ાસનો માગર્ આ ો છે. તેથી હવે આપણે
નમયની નીચે જીવતા નથી.
26-27 તમે બધા ખ્રસ્તમાં બા પ્તસ્મા પામ્યા છો. તેથી તમે બધાએ ખ્રસ્ત

સાથે વ ો પ રધાન કયાર્ છે આ બતાવે છે કે ખ્રસ્ત ઈ ુમાં વ ાસ દ્વારા તમે
બધાં દેવના બાળકો છો. 28 હવે યહૂદ અને બનયહૂ દ વચ્ચે કોઈ તફાવત
નથી. ુલામ અને ુક્ત ક્ત વચ્ચે કોઈ નફાવત નથી. ુરુષ અને ી
વચ્ચે કોઈ તફાવત નથી. ખ્રસ્ત ઈ ુમાં બધાં એક સમાન છો. 29 તમે ખ્રસ્તનાં
છો તેથી ઈબ્રા હમનાં સંતાન છો. દેવે ઈબ્રા હમને આપેલા વચન થક તમે બધા
દેવના આશીવાર્દ પ્રાપ્ત કરો છો.

4
1 મારે તમને આ કહે ું છે: ાં ુધી વારસદાર બાળક છે, ત્યાં ુધી તેનામાં

અને ુલામમાં કોઈ ફેર નથી. એનો કશો જ અથર્ નથી કે વારસદાર બધી જ
વસ્ ુનો મા લક છે. શા માટે! 2 કારણ કે ાં ુધી તે બાળક છે, તેણે જે
લોકોને તેની સંભાળ રાખવા પસંદ કયાર્ છે તેમની આજ્ઞા ું પાલન કર ું જ પડે
છે. પર ુ બાળક ારે તેના પતાએ ન કરેલી ઉમરનો થાય છે ત્યારે તે ુક્ત
બને છે. 3 આપણે માટે પણ આ ું જ છે. આપણે એક સમયે બાળકો જવેા
હતા� આપણે આ દુ નયાના બનઉપયોગી કાયદાઓના ુલામ હતા. 4 પર ુ

ારે યોગ્ય સમય આ ો, દેવે તેના દ કરાનો મોકલ્યો. દેવના દ કરાને જન્મ
એક ી થક થયો. દેવનો દ કરો નયમની આ ધનતા પ્રમાણે જી ો. 5 દેવે
આમ ક ુર્ કે જથેી જે લોકો નયમને આ ધન હતા તેમની સ્વતંત્રતા ખર દ શકે.
દેવનો હે ુ આપણને તેના સંતાન બનાવવાનો હતો.

6 તમે દેવના સંતાન છો. તેથી દેવે આપણા હૃદયમાં પોતાના ુત્રનો આત્મા
મોકલ્યો છે, જે “અબ્બા, બાપ” એમ કહ ને હાક મારે છે. 7 તેથી તમે હવે
પહેલાની જમે ુલામ નથી. તમે દેવ ું બાળક છો તેથી તેણે જે વચન આપ્ ું
છે તે તમને આપશે.

ગલાતીઆના ખ્રસ્તીઓ પ્રત્યે પાઉલનો પ્રેમ
8 ૂતકાળમાં તમે દેવને જાણતા ન હતા. તમે જે સાચા દેવો નથી તેના ુલામ

હતા. 9 પર ુ હવે તમે સાચા દેવને જાણો છો. ખરેખર, તે એ દેવ જે તમને
જાણે છે. તો તમે શા માટે તે નબર્ળ અને બનઉપયોગી ઉપદેશના નયમો કે
જે ું તમે ૂતકાળમાં પાલન કરતાં હતા તેના તરફ ફર થી ઇચ્છા રાખીને તેઓની
ભણી બીજી વાર શા માટે ફરો છો? તમે ફર થી ું તે વસ્ ુના ુલામ થવા
ઈચ્છો છો? 10 હજુ પણ તમે વ શ દવસો, મ હનાઓ, ઋ ુઓ અને વરસો
વષેના નયમના શક્ષણને અ ુસરો છો. 11 મને તમારા માટે ભય લાગે છે. મને
ભય લાગે છે કે તમારા માટે મેં કરે ું કાયર્ નરથર્ક ગ ુર્ છે.

12 ભાઈઓ અને બહેનો, હુ તમારા જવેો જ હતો; તેથી તમે મારા જવેા
મહેરબાની કર ને બનો. પહેલા તમે માર સાથે ઘણા સારા હતા. 13 તમે યાદ
કરો સો પ્રથમ હુ તમાર પાસે કેમ આ ો હતો. કારણ કે હુ માંદો હતો. તે
સમયે મેં તમને ુવાતાર્ પ્રગટ કર . 14 માર માંદગી તમારા ઉપર બોજારૂપ બની
હતી. પર ુ તમે મને ધ ાય નહોતો. તમે મારાથી દૂર નાસી ગયા નહોતા.
તમે મને દેવના દૂતની જમે આવકાય હતો. જાણે કે હૂ પોતે જ દેવનો દૂત
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હોઉ તે ર તે તમે મને અપના ો હતો. અને હુ પોતે જ ઈ ુ ખ્રસ્ત હોઉં તેમ
તમે મને સ્વીકાય ! 15 તે સમયે તમે પણા આનંદ ત હતા. હવે તે ઉલ્લાસ ાં
ગયો? મને યાદ છે કે તમે માર મદદ માટે શ કઈ પણ કરવા ઈચ્છતા હતા.
જો તે શ હોત તો તમે તમારા ચ ુઓ ખેંચી કાઢ ને મને આપી દ ધા હોત.
16 હવે ારે હુ તમને સત્ય કહુ છુ ત્યારે ું હુ તમારો દશુ્મન છુ?

17 તમને સમજાવવા તે લોકો ઘણો પ રશ્રમ કરે છે. પણ એ તમારા પોતાના
ભલા માટે નથી. અમાર વરુદ્ધ જવા તે લોકો તમને સમજાવે છે. તેઓ માત્ર
તેમને જ અને બીજા કોઈને ન હ અ ુસરો તે ું ઈચ્છે છે. 18 લોકો તમારામાં રસ
દાખવે તે સારુ છે, જો તેમનો હે ુ ુદ્ધ હોય તો. આ હમેશા સા ું છે. આ
હુ તમાર સાથ હોઉં કે તમારાથી દૂર હોઉં, સા ું છે. 19 મારા નાનાં બાળકો,
ફર થી મને તમારા માટે પીડા થાય છે જે ર તે માતાને બાળકને જન્મ આપતી
વખતે થાય તે ર ત.ે મને આવી લાગણી થશે ાં ુધી તમે ખ્રસ્ત જવેાં ન હ
બનો. 20 માર ઈચ્છા છે કે અત્યારે હુ તમાર સાથે હોઉં તે યોગ્ય છે. તો
કદાચ હુ તમાર સાથે હોઉ, અને માર બોલવાની ઢબ બદલી શકુ. અત્યારે મને
ખબર નથી મારે તમારુ ું કર ું.

હાગાર અને સારા ું દૃ ાંત
21 તમારામાંના ઘણા હજુ પણ ૂસાના નયમ નીચે રહેવા માંગે છે. મને કહો,

તમને ખબર છે કે નયમ ું કહે છે? 22 પ વત્રશા કહે છે કે ઈબ્રા હમને
બે ુત્રો હતા. એક ુત્રની મા ુલામ ી હતી. બીજા ુત્રની મા ુક્ત ી
હતી. 23 ુલામ ીથી ઈબ્રા હમનો ુત્ર માનવ જન્મે તેવી કુદરતી ર તે જન્મેલો
હતો. પર ુ ુક્ત ીથી જન્મેલો ુત્ર દેવે ઈબ્રા હમને વચન આપે ું તેના થક
જન્મેલો.

24 આ સાચી વાતાર્ આપણે માટે એક ચત્ર ઊ ું કરે છે. બે ી, દેવ
અને માણસ વચ્ચેના બે કરાર જવેી છે. એક કરાર જે દેવે સનાઈ પવર્ત* પર
સજયો. જે લોકો આ કરાર નીચે છે તેઓ ુલામ જવેા છે. મા કે જે ું નામ
હાગાર હ ું તે આ કરાર જવેી છે. 25 તેથી હાગાર તે અરબસ્તાનમાંના સનાઈ
પવર્ત જવેી છે. તે યહૂ દઓની દનુ્યવી નગર યરૂશાલેમ ું ચત્ર છે. આ નગર
ુલામ છે અને તેના બધા લોકો નયમના ુલામ છે. 26 પર ુ સ્વગ ય યરૂશાલેમ

જે ઉપર છે તે ુક્ત ી જે ું છે. આ આપણી માતા છે. 27 પ વત્ર શા માં
લ ું છે:

“ ી કે જે બાળકોને જન્મ નથી આપી શક્તી, તે ું આનંદ કર.
તેં કદ જન્મ આપ્યો નથી.

આનંદથી પોકાર અને હષર્નાદ કર!
પ્ર ુ તની પીડાનો તેં કદ અ ુભવ કય નથી.

ી જે એકલી ુકાયેલી છે તેને વ ુ બાળકો
હશે જે ીને પ ત છે તેના કરતાં પણ વધારે.” યશાયા 54:1

28-29 ઈબ્રા હમનો એક ુત્ર કુદરતી ર તે જન્મ્યો હતો. ઈબ્રા હમનો બીજો
ુત્ર (ઈસહાક) આત્માની શ ક્તથી જન્મ્યો હતો. તે જન્મ્યો હતો દેવના વચનને

* 4:24: સનાઈ પવર્ત અરબસ્તાનમાંનો પવર્ત ાં દેવે તેના નયમો ૂસાને આપ્યા.ં ( ન. 19 અને
20)
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કારણે. મારા ભાઈઓ અને બહેનો, તમે પણ તે વખતે જમે ઈસહાક હતો તેમ
વચન થક જન્મેલા બાળકો છો. જે કુદરતી ર તે જન્મેલો તે ુત્રએ બીજા ુત્ર
સાથે દુ વહાર કય . આજે પણ તે ું જ છે. 30 પર ું પ વત્રશા ું કહે છે?
“ ુલામ ી અને તેના ુત્રને કાઢ ૂક! ુક્ત ીનો ુત્ર તેના પતા પાસે છે
તે બ ું જ મેળવશે. પર ુ ુલામ ીના ુત્રને ક ું જ મળશે ન હ.”✡ 31 તો
મારા ભાઈઓ અને બહેનો, આપણે ુલામ ીના સંતાન નથી. આપણે ુક્ત

ીના સંતાન છ એ.

5
તમાર સ્વતંત્રતા જાળવી રાખો

1 સ્વતંત્રતામાં જીવવા ખ્રસ્તે આપણને ુક્ત બના ા. તેથી દઢ રહો, બદલાશો
ન હ અને નયમની ુલામી તરફ પાછા ન વળશો. 2 સાંભળો! હુ પાઉલ
છુ. હુ તમને કહુ છુ કે ુ ત કરાવીને તમે નયમ તરફ પાછા ફરશો, તો પણ
તમને ખ્રસ્ત ું કોઈ મહત્વ નથી. 3 ફર થી હુ દરેક માણસને ચેત ું છુ: જો તમે
ુ તને આવકાર , તો તમારે બધા જ નયમો અ ુસરવા જોઈએ. 4 નયમશા

થક જો તમે દેવ સાથે ન્યાયી થવાનો પ્રયત્ન કરશો, તો ખ્રસ્ત સાથેના તમારા
જીવનનો અંત આવશે તમે દેવની કૃપાથી વ ુખ થયા છો. 5 પર ું અમે આશા
રાખીએ છ એ. દેવની સાથે ન્યાયી બની ું. અને અમે આ માટે આત્મા દ્વારા
આશાની રાહ જોઈએ છે. 6 ારે ક્ત ઈ ુ ખ્રસ્તમય બને છે, ત્યારે તેની
ુ ત થઈ છે કે ન હ તે મહત્વ ું નથી. મહત્વનો તે વ ાસ છે, એ પ્રકારનો
વ ાસ કે જે તેની જાતે પ્રેમ દ્વારા ક્ત થાય છે.
7 તમે સાર ર તે દોડ ર ા હતા. તમે સત્યથી આજ્ઞાં કત હતા. તમને કોણે

હવે વ ુ લાંબા સમય માટે સત્યનો માગર્ ન હ અ ુસરવા સમજા ા? 8 એ એક
(દેવ) જણેે તમને પસંદ કયાર્ છે તેના તરફથી તો તે સમજાવટ નથી જ આવી.
9 સાવધ રહેજો! “માત્ર થોડુ ખમીર આખા લોદાને લાવે છે.” 10 મને પ્ર ુમાં
વ ાસ છે કે તમે તે જુદા વચારોમાં માનશો ન હ. તે વચારોથી કેટલાક લોકો
તમને ુંઝવણમાં ૂકે છે. તે ક્ત જે કોઈ હશે તેને શક્ષા થશ.ે

11 મારા ભાઈઓ અને બહેનો, લોકોએ ુ ત કરાવવી જ જોઈએ તેવો
ઉપદેશ હુ આપતો નથી. જો હુ ુ તનો ઉપદેશ આપતો હોઉં તો મને શા માટે
સતાવાય છે? જો હજુ પણ હુ એવો ઉપદેશ આપતો હોઉં કે લોકોએ ુ ત
કરાવવી જ જોઈએ, તો વધસ્તંભ માટેના મારા ઉપદેશ માટે કોઈ સમસ્યા નથી.
12 હુ ઈચ્છુ છુ કે જે લોકો તમાર કનડગત કરે છે તેઓ ુ તની સાથે ખમીરનો
પણ સમાવેશ કરશે.

13 મારા ભાઈઓ અને બહેનો, દેવ તમને ુક્ત થવા બોલાવે છે. પર ુ તમાર
સ્વતંત્રતાના બહાના હેઠળ એવી વસ્ ુ ના કરશો જે તમારા પાપી સ્વભાવને
પ્ર લ્લત કરે. પર ુ પ્રેમથી એકબીજાની સેવા કરો. 14 સમગ્ર નયમ આ એક
જ આજ્ઞામાં સમાવેશ થયો છે: “ ું જમે પોતા પર પ્રેમ રાખે છે તેમ તારા પડોશી
પર પ્રેમ રાખ.”✡ 15 તમે એક બીજાને ુકસાન પહોંચાડવા ું અને એકબીજાને
તોડ પાડવા ું ચા ુ રાખો છો; સાવધ રહો! તમે એકબીજાનો સં ૂણર્ નાશ
કરશો.
✡ 4:30: ઉલ્લેખઃ ઉ . 21:10 ✡ 5:14: ઉલ્લેખઃ લે. 19:18
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આત્મા અને માનવી સ્વભાવ
16 તો હુ તમને કહુ છુ: આત્માને અ ુસર ને જીવો. તો તમારો પાપી દેહ

ઈચ્છે છે તેવા પાપી કામો તમે ન હ કરો. 17 આપણો દેહ આત્માની વરુદ્ધ
ઈચ્છા કરે છે. અને આત્મા જે આપણા પાપી દેહની વરુદ્ધ છે તે ઈચ્છે છે.
આ બે ભ વસ્ ુઓ એકબીજાની વરુદ્ધ છે. તેથી તમે જે ખરેખર ઈચ્છો છો,
તે વસ્ ુ તમે કરતા નથી� 18 પર ુ જો તમે આત્માથી દોરાશો, તો તમે નયમને
આ ધન નથી.

19 આપણા દેહનાં કામ તો ુલ્લા છે એટલે: ભચાર, અપ વત્રતા,
વ ાસઘાત, 20 જુઠા દેવની ૂજા, મેલી વદ્યા, વૈરભાવ, ુશ્કેલીઓ ઊભી કરવી,
ઈષાર્, અ તક્રોધ, સ્વાથર્પણુ,ં લોકોને એકબીજાની વરુદ્ધ ઉશ્કેરવા, પક્ષાપક્ષી,
21 અદેખાઈ, છાકટાઈ, વલાસ અને આ પ્રકારના એવા કામ, જમે મે તમને
પહેલા જે ર તે ચેત ા હતા, તેમ અત્યારે ચેત ું છુ. જે લોકો આવા કામો
કરે છે, તેઓ ું દેવના રા માં ાન નથી. 22 પર ુ પ વત્ર આત્મા ું ફળ પ્રેમ,
આનંદ, શાં ત, સહનશીલતા, માયા ુપણું, ભલાઈ, વ ા ુપણું, 23 નમ્રતા, તથા
સંયમ છે એવાંની વરુદ્ધ કોઈ નયમ નથી જે કહ શકે કે આ વસ્ ુઓ ખોટ
છે. 24 જે લોકો ખ્રસ્તના છે તેઓએ દેહને તેના વષયો તથા ઈચ્છાઓ ુદ્ધાં
બધસ્તંભે જડ્યો છે. તેઓએ તેઓની જૂની સ્વાથ લાગણીઓનો ત્યાગ કય
છે અને દુ કામો જે તેઓ કરવા ઈચ્છતા હતા તેનો પણ ત્યાગ કય છે.
25 આપણને આપણું નવજીવન આત્માથી પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી આપણે આત્માને
અ ુસરવો જોઈએ. 26 આપણે ઘમંડ થઈને એકબીજાને ખીજવવા જોઈએ
ન હ. આપણે એકબીજા માટે ુશ્કેલી ઊભી ન કરવી જોઈએ. અને આપણે
એકબીજાની ઈષાર્ ન કરવી જોઈએ.

6
એકબીજાને મદદરૂપ બનો

1 ભાઈઓ અને બહેનો, તમારા સ ૂહમાંની કોઈ એક ક્ત કઈક અપરાધ
કરે તો તમે લોકો આધ્યા ત્મક હોવાને નાતે જે ક્ત અપરાધ કરે છે તેની
પાસે જાઓ. તેને ફર થી સ બનાવવામાં મદદરૂપ બન ું જોઈએ. તમારે
આ વનમ્રતાથી કર ું જોઈએ. પર ુ સાવધ રહેજો! તમે પોતે પણ પાપ કરવા
પર ક્ષણમાં પડો. 2 તમાર ુશ્કેલીઓમાં એકબીજાને મદદરૂપ થાઓ. ારે
તમે આમ કરો ત્યારે વાસ્તવમાં ખ્રસ્તના નયમને અ ુસરો છો. 3 ારે એક

ક્ત વચારે કે તે પોતે મહ મ છે પર ુ તે ખરેખર ન હોય, ત્યારે તે ક્ત
પોતાને જ ૂખર્ બનાવે છે. 4 કોઈ પણ ક્તએ પોતાની જાતને બીજા લોકો
સાથે સરખામણી ના કરવી જોઈએ. દરેક ક્તએ પોતાના કૃત્યની પોતે તપાસ
કરવી જોઈએ. ત્યાર પછ જ પોતે જે કઈ ક ુર્ છે તે વષે તે ગવર્ લઈ શકે.
5 દરેક ક્તએ પોતાની જવાજદાર નો સ્વીકાર કરવો જોઈએ.

જીવન ખેતરમાં કરેલી રોપણી જે ું છે
6 જે ક્ત દેવનો ઉપદેશ શીખી રહ છે તેણે પોતાની પાસે જે કઈ સારા

વાનાં છે તેમાંથી તેના શીખબનારને હસ્સો આપવો જોઈએ.
7 ૂલો મા; દેવની મશ્કર કરાય ન હ. ક્ત જે વાવે છે તે જ તે લણે છે.

8 જો કોઈ ક્ત પોતાની પાપી જાતને સંતોષવાના હે ુથી રોપણી કરશે, તો
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તેની તે પાપમય જાત તે ું ૃત્ ુ લાવશે. પર ુ આત્માને પ્રસ કરવા જો કોઈ
ક્ત રોપણી કરશે, તો તે ક્ત આત્માથી અનંતજીવન પ્રાપ્ત કરશે. 9 સત્કમર્

કરતાં આપણે થાક ું ન હ. યોગ્ય સમયે આપણાને અનંતજીવન દ્વારા ુરષ્કૃત
કરવામાં આવશ.ે કારણ કે કાયર ન થઈએ, તો યોગ્ય સમયે લણી ું. આપણે
સતત પ્રયત્નશીલ રહે ું જોઈએ. 10 ારે અન્યના લાભાથ કાંઈક કરવાની
આપણને તક હોય, ત્યારે તેમ કર ું જોઈએ. પર ુ વ ાસીઓના પ રવાર માટે
આપણે વધારે ખાસ ધ્યાન આપ ું જોઈએ.

પાઉલના પત્રની ૂણર્હૂ ત
11 હુ પોતે આ લખી ર ો છુ. મેં જે ઘણા મોટા શ ોનો ઉપયોગ કય

છે તેના પ્રત્યે ધ્યાન આપો. 12 કેટલાએક લોકો તમને ુ ત માટે દબાણ કરે
છે. તેઓ આમ કરે છે કે જથેી અન્ય લોકો તેઓને અપનાવે તે માણસોને ભય
છે કે જો તેઓ માત્ર ખ્રસ્તના વધસ્તંભને જ અ ુસરશે તો તેઓ ઉપર જૂલમ
ુજારવામાં આવશ.ે 13 પર ુ ખરેખર તો જઓેની ુ ત કરાવે છે તે પોતે જાતે

જ નયમને અ ુસરતા નથી. પર ુ તમે ુ ત કરાવો તેવો આગ્રહ તેઓ રાખે
છે. જથેી પછ તેઓ તમને જે કરવાની ફરજ તેઓ પાડ શ ા તે વષે તેઓ
બડાઈ માર શકે.

14 હુ આશા રા ું છુ કે આવી બાબત માટે હુ પોતે કદ બડાઈખોર ના બ ુ.ં
આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનો વધસ્તંભ તે એક જ મારે માટે અ ભમાન ું કારણ
છે. ઈ ુના વધસ્તંભ ઉપરના ૃત્ ુના પ રણામે મારે માટે આ દુ નયા મર ૂક
છે; અને દુ નયા માટે હુ મર ૂ ો છુ. 15 એક ક્તએ ુ ત કરાવી છે કે
નથી કરાવી તે બલકુલ મહત્વ ું નથી. દેવે સજયા છે તેવા ૂતન લોકો થ ું તે
મહત્વ ું છે. 16 જઓે આ નયમ ું પાલન કરે છે. તે સવર્ને શાં ત અને કૃપા
હો. અને દેવના સવર્ લોકોને પણ.

17 તેથી હવે વ ુ તસ્દ ન પહોંચાડશો. મારા શર ર ઉપર ઘણા ઘાનાં ચહનો
છે. અને આ ધાના ચહનો બતાવે છે કે હુ ઈ ુ ખ્રસ્તનો છુ.

18 મારા ભાઈઓ અને બહેનો, હુ પ્રાથર્ના કરુ છુ કે આપણા પ્ર ુ ખ્રસ્તની
કૃપા તમારા આત્માની સાથે હો. આમીન.
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એફેસીઓને પત્ર
1 ઈ ુ ખ્રસ્તનો પ્રે રત પાઉલ તરફથી કુશળતા હો. દેવની ઈચ્છાથી હુ પ્રે રત

થયો છુ. એફેસસમાં રહેલા, ઈ ુ ખ્રસ્તમાં વ ાસ ઘરાવતા, સવર્ દેવના સંતો
પ્ર ત.

2 આપણા દેવ બાપ અને પ્ર ુ ખ્રસ્ત તરફથી તમને કૃપા અને શાં ત થાઓ.
ખ્રસ્તમાં આ ત્મક આશીવાર્દ

3 આપણા પ્ર ુ ઈ ૂ ખ્રસ્તનો દેવ તથા બાપ સ્ ુત્ય હો. તેણે સ્વગ ય
ાનોમાં દરેક આ ત્મક આશીવાર્દથી આપણને ખ્રસ્તમાં આશીવાર્ દત કયાર્ છે.

4 વ ું સજન થ ું તે પહેલા ખ્રસ્તમાં દેવે અમને પસંદ કયાર્ છે. દેવે અમને
તેની પાસે પ વત્ર અને નદ ષ થઈએ તે માટે પસંદ કયાર્. 5 અને ઈ ુ ખ્રસ્તમાં
પ્ર ા પત દેવ,ે વ ું સજન થ ું તે પહેલા પણ આપણને તેના સંતાન બનાવવા
નકક ક ુર્. દેવ આમ કરવા ઈચ્છતો હતો. અને તેમ કરવાથી તે પ્રસ હતો.
6 તેની અદ ુત કૃપાને કારણે દેવનો મ હમા થયો. દેવે તેની આ કૃપા આપણને
ુક્ત ર તે અને ઊદારતાથી આપી. આપણને આ કૃપા તેણે ખ્રસ્તમાં આપી,

એ ખ્રસ્ત કે જનેે તે ચાહે છે.
7 ખ્રસ્તમય આપણો તેના રકતથી ઉદ્ધાર થયો. દેવની સ ૃદ્ધ કૃપાથી આપણને

પાપોની માફ મળ છે. 8 દેવે તે કૃપા આપણને ઊદારતાથી અને ુક્તપને આપી.
તેની રહસ્ય ૂણર્ યોજનાની મા હતી દેવે આપણને ૂર સમજ અને જ્ઞાનથી આપી.
9 આપણે તેના ૂઢ રહસ્યોને જાણીએ. આ બધી જ દેવની ઈચ્છા હતી. અને
ખ્રસ્ત થક આમ કરવા ું તે ું આયોજન હ ું. 10 દેવની યોજના યોગ્ય સમયે
તેના આયોજનને પ ર ૂણર્ કરવાની હતી. દેવ ું આયોજન હ ું કે ઈ ુ ખ્રસ્તમાં
સ્વગર્માંની અને ૃથ્વીની દરેક વસ્ ુ ું એક કરણ થાય.

11 ખ્રસ્તમાં આપણે દેવના લોકો તર કે પસંદ કરાયા. દેવે આપણને તેના
વારસો બનાવવા ું આયોજન ાર ું ય ક ુર્ હ ું. કારણ કે દેવ એ જ ઈચ્છતો
હતો. અને દેવ એક છે જે ઈચ્છે છે અને માંગે છે તેને અ ુરૂપ બધી વસ્ ુઓને
કર શકે છે. 12 જઓેને ખ્રસ્તમાં આશા હતી તેવા આપણે સૌથી પહેલા લોકો
હતા. અને આપણે દેવના મ હમાની સ્ ુ ત કર એ તે માટે આપણે પસંદ કરાયા
હતા. 13 તમાર સાથે પણ આ ું જ છે. તમે સત્ય ું વચન તમારા તારણની
ુવાતાર્ સાભળ . ારે તમે આ ુવાતાર્ સાંભળ ત્યારે તમે ખ્રસ્તમાં વ ાસ

કય . અને ખ્રસ્ત થક દેવે પ વત્ર આત્મા રૂપે પોતા ું ચહન તમારામાં પ્ર ા પત
ક ુર્. આમ કરવા ું દેવે વચન આપ્ ું હ ું. 14 દેવે તેના લોકોને જે વચન આપ્ ું
છે તે પ ર ૂણર્ થશ,ે તેની ખાતર તે આ પ વત્ર આત્મા છે. જે લોકો દેવના છે
તેઓને આના થક સં ૂણર્ ુ ક્ત પ્રાપ્ત થશે. આ સવર્નો ધ્યેય દેવના મ હમાને
માટે સ્ ુ ત કરવાનો છે.

પાઉલની પ્રાથર્ના
15-16 આ કારણે જ માર પ્રાથર્નામાં હમેશા હુ તમને યાદ કરુ છુ. તમારા

માટે દેવનો આભાર મા ું છુ. ારથી મેં પ્ર ુ ઈ ુમાં તમારો વ ાસ અને
દેવના લોકો પ્રત્યેના તમારા પ્રેમ વષે સાંભ ું છે ત્યારથી મેં હમેશા આમ ક ુર્
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છે. 17 મેં હમેશા આપણા પ્ર ુ ઈ ૂ ખ્રસ્તના દેવ-મ હમાવાન પતાને પ્રાથર્ના
કર છે. મેં પ્રાથર્ના કર છે કે તેઓ તમને એવી આ ત્મય સમજ આપશે જે
તમને દેવનો સાચો પ રચય કરાવ-ેએ પ રચય કે જે ું દશર્ન તેણે કરા ું છે.

18 હુ પ્રાથર્ના કરુ છુ કે તમારા હૃદયમાં વ શ સમજણનો ઉદય થાય ત્યારે
દેવે આપણને પ્રદાન કરવા જે આશા માટે બોલા ા છે તેને તમે ઓળખી શકશો.
તમે એ પણ જાણી શકશો કે દેવે તેના પ વત્ર લોકો માટે જે આશીવાર્દ ું વચન
આપ્ ું છે તે સ ૃદ્ધ અને મ હમાવંત છે. 19 અને તમે જાણશો કે વ ાસી
લોકો માટે દેવની શ ક્ત મહાન છે. આ શ ક્ત એ મહાન સામર્થ્ય છે. 20 જનેો
ઉપયોગ દેવે ખ્રસ્તને ૂએલાંમાંથી ઉઠાડવા માટે કય હતો. દેવે ખ્રસ્તને સ્વગર્માં
પોતાની જમણી બાજુ ાન આપ્ ું છે. 21 બધા જ રા સ ા, અ ધકાર ઓ,
પરાક્રમ, અને રાજાઓ કરતા પણ વધારે મહત્વ ું ાન આપ્ ું છે. આ વ કે
આના પછ ના વ માં કોઈનાં પણ સામર્થ્ય કરતા ખ્રસ્ત ું સામર્થ્ય વ ુ મ હમા
ઘરાવે છે. 22 દેવે બધી જ વસ્ ુઓને ખ્રસ્તના સામર્થ્ય નીચે ૂક , અને દેવે
સવર્ પર તેને મંડળ ના શર તર કે (અ ધપ ત) નમાર્ણ કય . 23 મંડળ ખ્રસ્ત ું
શર ર છે. ખ્રસ્ત થક મંડળ ભર ૂર છે. તે સઘળાંને સવર્ પ્રકારે પ ર ૂણર્ કરે
છે.

2
ૃત્ ુથી જીવન તરફ

1 ૂતકાળમાં તમારા પાપો અને દેવ વરુદ્ધના અ ુ ચત વહારને કારણે
તમારુ આત્મીક જીવન મર ગ ું હ ું. 2 હા, ૂતકાળમાં તમે જગત જે ર તે
જીવે છે તે ર તે જી ા અને તે અપરાધોમાં તમે દુ વા ુની સ ાના અ ધકાર ને
અ ુસયાર્. અને જે લોકો દેવના આજ્ઞાં કત નથી તેમને તે જ આત્મા અત્યારે
પ્રભા વત કર ર ો છે. 3 ૂતકાળમાં આપણી પાપી જાતને પ્રસ કરવાના
પ્રયત્નો કર ને તે લોકોની જમે જ આપણે જીવતા હતા. આપણા શર ર અને
મનની બધી જ લાલસા સંતોષવા આપણે બ ું જ કરતા હતા. આપણે દુ
લોકો હતા અને તે માટે આપણે દેવના ક્રોધને યોગ્ય હતા કારણ કે બીજા બધા
લોકોના જવેા જ આપણે હતા.

4 પર ુ દેવની દયા મહાન છે, અને આપણા પ્રત્યેનો તેનો પ્રેમ ગાઢ છે.
5 આપણે દેવની વરુદ્ધ જે અ ુ ચત વહાર કરેલો તે કારણે આ ત્મક ર તે
આપણે મર ૂ ા હતા. પર ુ દેવે આપણને ખ્રસ્તની સાથે ન ું જીવન આપ્ ું,
તેની કૃપાથી તમારો ઉદ્ધાર થયો છે. 6 દેવે આપણું ખ્રસ્ત સાથે ઉત્થાન ક ુર્
અને તેની સાથે સ્વગ ય ાનોમાં આપણને ાન આપ્ ું. જે ખ્રસ્તમય છે તેવા
આપણા માટે દેવે આમ ક ુર્. 7 દેવે આમ ક ુર્ કે જથેી બધી ભા વ પેઢ ને તેની
કૃપાની મહાન સ ૃ દ્ધના દશર્ન કરાવી શકે. આપણને ખ્રસ્તમય બનાવવાની કૃપા
કર ને દેવે તેની ભલાઈના આપણને દશર્ન કરા ા.

8 હુ એમ કહેવા માં ુ છુ કે તમે કૃપાથી તારણ પામ્યા છો. અને તે કૃપા તમને
વ ાસથી મળેલી છે. તમે તમાર જાતે તારણ પામ્યા નથી. તે દેવ ું દાન છે.
9 ના! તમારા કાય થી તમારુ તારણ થ ું નથી. અને તેથી કોઈ પણ ક્ત
પોતાની જાતે તારણ પામી છે તેવી બડાઈ ન માર શકે. 10 દેવે આપણને જવેા
બના ા, તેવા આપણે છ એ. કારણ કે આપણે તેની કૃ ત છ એ, અને સાર
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કરણીઓ કરવાને ખ્રસ્ત ઈ ુમાં આપણને ઉત્પ કરવામાં આ ા છે. તે સાર
કરણીઓ વષે દેવે અગાઉથી એમ ઠરા ું કે આપણે તે પ્રમાણે ચાલીએ.

ખ્રસ્તમાં એક
11 તમે બનયહૂ દ તર કે જન્મ્યા છો કે જમેને યહૂ દઓ “ ુ ત વગરના”

કહે છે. તે યહૂ દઓ કે જે તમને “ ુ ત વગરના” કહે છે તો પોતાની જાતને
“ ુ તવાળા” કહે છે. (તેમની ુ ત તેઓ પોતે પોતાના શર ર પર કરે છે.)
12 યાદ રાખજો કે ૂતકાળમાં તમે ખ્રસ્ત વહ ન હતા. તમે ઈસ્રાએલના*
નાગ રક નહોતા. અને દેવે લોકોને જે વચન આપ્ ું હ ું, તેની સાથે તમે
કરારબદ્ધ નહોતા. તમે દેવને ઓળખતા નહોતા અને તમાર પાસે કોઈ આશા
નહોતી. 13 હા, કોઈ એક સમયે તમે દેવથી ઘણા દૂર હતા પર ુ હવે ખ્રસ્ત
ઈ ુ થક તમે દેવની નજીક આ ા છો. ખ્રસ્તના રક્તથી તમે દેવની સા નધ્યમાં
આ ા.

14 ખ્રસ્તને કારણે હવે આપણને શાં ત પ્રદાન થઈ છે. યહૂદ અને
બનયહૂદ ઓ અત્યાર ુધી એકબીજાથી વ ુખ હતા જાણે કે તેઓની વચ્ચે એક
દ વાલ ઊભી ના હોય! પર ુ ખ્રસ્તે આ બને લોકોને (યહૂદ અને બનયહૂદ )
એકતાનો અ ુભવ કરા ો. ખ્રસ્તે પોતાના શર ર ું બ લહાન આપી આ બને
પ્રજા વચ્ચેની ધ ારની દ વાલનો નાશ કય . 15 યહૂદ નયમમાં ઘણી આજ્ઞાઓ
અને નયંત્રણો હતા.ં પર ુ ખ્રસ્તે આ નયમનો જ અંત આણ્યો, ખ્રસ્તનો હે ુ
બે ભ પ્રકારના જનસ ૂહને (યહૂદ અને બનયહૂદ ) એક ૂતન જનસ ૂહના
રૂપે તેનામાં પ્ર ા પત કરવાનો હતો. અને આમ કર ને ખ્રસ્તે શાં ત ાપી.
16 વધસ્તંભના બ લદાનથી ખ્રસ્તે બે સ ૂહ વચ્ચેના ધ ારનો અંત આણ્યો.
અને બે સ ૂહને એક અંગ ૂત બના ા, તેથી તે તેઓને દેવ સમક્ષ લાવી શકે.
અને વધસ્તંભ ઉપરના પોતાના ૃત્ ુથી ખ્રસ્તે આમ ક ુર્. 17 તમે લોકો જે દેવથી
ઘણા જ વ ુખ હતા, તેઓને ખ્રસ્તે શાં તની ુવાતાર્ આપી, અને જે લોકો
દેવની નજીક હતા તેઓને પણ શાં તની ુવાતાર્ આપી. 18 હા, ખ્રસ્ત થક જ
આપણને બ ેને એક આત્મા વડે બાપના સા નધ્યમાં આવવાનો અ ધકાર છે.

19 તો હવે તમે બનયહૂદ ઓ, દેવના પ વત્રો માટે મહેમાન કે અજાણ્યા નથી.
હવે તમે દેવના પ વત્રો સાથે નાગ રક છો. દેવના કુટુબના સભ્ય છો. 20 તમે
વ ાસીઓ, પ્રે રતો અને પ્રબોધકોના પાયા પર કડાર કાઢેલી આધારશીલા પર
રચાયેલા દેવના આવાસ જવેા છો. ખ્રસ્ત પોતે ૂણાનો ુ પથ્થર છે.
21 આ આખો આવાસ ખ્રસ્તમાં એકબીજાની સાથે સંયો જત છે. અને ખ્રસ્તના
પ્રયત્નોથી તેનો વકાસ થાય છે અને પ્ર ૂમાં વધતાં વધતાં પ વત્ર મં દર બને
છે. 22 અને ખ્રસ્તમાં તમે લોકો અન્ય બીજા સાથે જોડાઈ ગયા છો. તમને તે
જગ્યાએ ાન પ્રાપ્ત થ ું છે. ાં આત્મા દ્વારા દેવનો વાસ છે.

3
વદેશીઓ પ્ર ત પાઉલની સેવા

1 હુ પાઉલ તમારા માટે ખ્રસ્ત ઈ ુનો બંદ વાન છુ તમે લોકો કે જે યહૂદ
નથી તેમનો પણ હુ બંદ વાન છુ. 2 તમને ખરેખર ખબર છે કે દેવે કૃપા કર ને
મને આ કામ તમને મદદરૂપ થવા સોંપ્ ું છે. 3 દેવે તેની ૂઢ યોજના મને

* 2:12: ઈઝરાયેલ યહૂદ પ્રજા (લોકો).
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જાણવા દ ધી. મને તેના દશર્ન કરા ા જે વષે મેં પહેલા પણ થોડુ લ ું છે.
4 અને મેં પહેલા જે લ ું હ ું, તે જો તમે વાંચશો તો તમને સમજાશે કે દેવના
ૂઢ સત્યને હુ ખરેખર જાણું છુ. 5 લોકો જે અગાઉના સમયમાં જીવતા હતા,

તેઓને આ ૂઢ સત્ય ું જ્ઞાન ક ું નહો ું. પર ુ હવે, આત્મા દ્વારા, દેવે તેના
પ વત્ર પ્રે રતો અને પ્રબોધકોને આ ૂઢ સત્યના દશર્ન કરા ાં. 6 ૂઢ સત્ય આ
છે કે: દેવના પોતાના લોકો માટે જે કાંઈ લભ્ય છે તે બ ું જ યહૂ દઓની જમે,
બનયહૂ દઓને પણ લભ્ય બનશે. બનયહૂ દઓ યહૂ દઓ સાથે તેના શર રના
અવયવોમાં સહભાગી છે અને ખ્રસ્ત ઈ ુ દ્વારા દેવે આપેલાં વચનના તેઓ પણ
સહભાગીદાર છે. ુવાતાર્થી બનયહૂ દઓને આ સવર્ ુલભ થ ું છે.

7 દેવના કૃપાદાનથી, આ ુવાતાર્ને કહેવા હુ સેવક બન્યો હતો. દેવ ું સામર્થ્ય
જે મારામાં કામ કરે છે તેનાથી મને આ કૃપા પ્રાપ્ત થઈ છે. 8 દેવના સવર્ લોકોમાં
હુ બલકુલ બનમહત્વનો છુ. પર ુ બનયહૂ દઓને ખ્રસ્તની અ ૂટ સંપ ની
ુવાતાર્ આપવા ું દાન દેવે મને આપ્ ું છે. એ સંપ ની સં ૂણર્ સમજણ આપણી

સમજશ ક્તની બહાર છે. 9 ારથી સમયનો આરભ થયો, ત્યારથી જે ૂઢ
સત્ય દેવમાં ુપ્ત હ ું, તે દેવના ુઢ સત્યને લોકો આગળ પ્રગટ કરવા ું કાયર્
પણ દેવે મને સોપ્ ું છે. દેવ જ સવર્ વસ્ ુઓનો સરજનહાર છે. 10 જે જુદ
જુદ પદ્ધ તથી દેવ તેની પ્રજ્ઞાના દશર્ન કરાવે છે તે સ્વગર્ના દરેક શાસક અને
શ ક્તઓને બતાવવા ઈચ્છતો હતો. મંડળ * ને લીધે તેઓ આ જ્ઞાન જાણશે.
11 અને સમયની શરૂઆતથી દેવની જે યોજના હતી તેને આ અ ુકુળ છે. દેવે
ખ્રસ્ત ઈ ુ આપણા પ્ર ુ થક પોતાની યોજના પ્રમાણે આ કામ ક ુર્. 12 આપણે
ખ્રસ્તમય બનીને અને ખ્રસ્તમાં વ ાસ રાખીન,ે ભય વના ુક્ત ર તે દેવ સમક્ષ
ઉપ ત થઈ શક એ છ એ. 13 તેથી તમને હુ કહુ છુ કે તમારા માટે જે વેદના
થાય તેનાથી ના હમત કે નરાશ ન થશો. માર વેદના તમારા માટે મ હમા લાવે
છે.

ખ્રસ્તનો પ્રેમ
14 તેથી પ્રાથર્નામાં હુ બાપની આગળ ુંટણે પડુ છુ. 15 આકાશમાં તેમ જ
ૃથ્વી પરના દરેક કુટુબ પોતે પોતાનાં નામ તેની પાસેથી પ્રાપ્ત કરે છે. 16 તેની

મ હમાની સંપ ત પ્રમાણે પતાને હુ પ્રાથર્ના કરુ છુ કે તે તમને તેના આત્મા
દ્વારા આંત રક મ ુષ્યત્વમાં બળવાન બનવાની શ ક્ત આપે. તેના આત્મા દ્વારા
તે તમને સામર્થ્ય આપશે. 17 હુ પ્રાથર્ના કરુ છુ કે વ ાસથી તમારાં હૃદયમાં
ખ્રસ્તનો વાસ હો, અને તમારુ જીવન પ્રી તનાં મજ ૂત ૂ ળયાં પર પાયો નીખીને
પ્રી તમય બનાવો. 18 અને હુ પ્રાથર્ના કરુ છુ કે તમે બધા સંતો ખ્રસ્તની પ્રી તની
મહાનતાને સમજી શકવા ું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરો. હુ પ્રાથર્ના કરુ છુ કે તે પ્રી તની
પહોળાઈ, લંબાઈ, ઊંચાઈ તથા ઊંડાઈ કેટલી છે તે સમજી શકો. 19 ખ્રસ્તની
પ્રી તની મહાનતાને સમજવી કોઈ પણ ક્તની જ્ઞાન મયાર્દાની બહાર છે પર ુ
હુ પ્રા ુર્ છુ કે તમે તે પ્રેમને સમજી શકો. પછ તમે દેવની સવર્ સં ૂણર્તા પ્રમાણે
સં ૂણર્ થાઓ.

20 દેવ ું સામર્થ્ય ારે આપણામાં સ કય બન,ે ત્યારે તેના થક આપણે
માંગીએ કે ધાર એ તેના કરતાં અનેક ઘણું વધારે દેવ સદ્ધ કર શકશ.ે
* 3:10: મંડળ દેવ ું મં દર ખ્રસ્તમાં તેના લોકો.
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21 મંડળ માં અને ખ્રસ્ત ઈ ુમાં તેનો મ હમા સવર્કાળ ુધી ા પત રહો.
આમીન.

4
શર રની એ તા

1 હુ પ્ર ુમાં આ ધન છુ તેથી હુ બંદ ૃહમાં છુ અને દેવે તમને તેના લોકો
તર કે પસંદ કય છે. હુ તમને કહુ છુ દેવના લોકો જે ું જીવન જીવો. 2 હમેશા
વનમ્ર અને દ ન બનો. ધીરજવાન બનો અને પ્રેમથી એકબીજા ું સહન કરો.
3 આત્મા દ્વારા તમે શાં તમાં એક થયા છો. સંગઠ ત રહેવાનો પ્રયત્ન ચા ુ
રાખો. શાં ત તમને એક ૂત્રમાં રાખે. 4 જે ર તે એક શર ર અને એક આત્મા
છે તે જ ર તે દેવે તમને એક આશા રાખવા બોલા ા છે. 5 એક પ્ર ુ, એક
વ ાસ અને એક બા પ્તસ્મા છે. 6 દેવ ફક્ત એક જ છે અને તે સવર્નો પતા
છે. તે બ ું જ ચલાવે છે. તે સવર્ત્ર અને બધામાં ત છે.

7 ખ્રસ્તે આપણને બધાને વ શ કૃપાદાન આપ્ ું છે. ખ્રસ્તની ઈચ્છા અ ુસાર
દરેક ક્ત ુરસ્કૃત છે. 8 તેથી ધમર્શા ોમાં ક ું છે કે,

“તે ઊંચે આકાશમાં બંદ વાનો સાથે ગયો,
અને લોકોને દાન આપ્યાં.” ગીતશા 68:18

9 “તે ઊંચે ચઢયો,” તેના અથર્ ુ?ં એનો અથર્ એ કે પહેલા તે ૃથ્વી પર
નીચે આ ો. 10 તેથી ખ્રસ્ત ૃથ્વી પર નીચે આવેલો, તે ું જ ઉધ્વર્ગમન થ ુ.ં
ખ્રસ્ત બધી વસ્ ુઓને તેનાથી ભર ૂર કરવાને સવર્ આકાશો પર ઊચે ચઢયો.
11 અને તે જ ખ્રસ્તે જુદ ક્તઓને ભ ભ દાન આપ્યાં. તેણે કેટલીએક

ક્તઓને પ્રે રતો અને કેટલાએકને પ્રબોધકો, કેટલાએક લોકોને જઈને ુવાતાર્
કહેવા ું કામ સોંપ્ ુ,ં ારે કેટલાએક ું કામ સંતોની સંભાળ રાખવા ું અને
તેઓને ઉપદેશ આપવો તે હ ું. 12 દેવે આ દાન આપ્યો કે જથેી સેવા માટે
સંતો તૈયાર થઈ શકે. તેણે ખ્રસ્તના શર રને વ ુ શ ક્તશાળ બનાવવા આ
દાનો આપ્યાં. 13 આ કાયર્ ચા ુ રહે ાં ુધી આપણે એક વ ાસમાં અને
દેવ ુત્રના એક જ જ્ઞાન વષે એક ૂત્રી ન બનીએ. આપણે પ રપક્વ માણસ
(સં ૂણર્) જે ું બન ું જ જોઈએ-એટલે કે આપણો એટલો વકાસ થવો જોઈએ
કે જથેી ખ્રસ્ત જવેા સવર્ સં ૂણર્ બનીએ.

14 પછ આપણે બાળક જવેા અથવા મોજાની અસરથી દશા ૂન્ય અથડાતા
વહાણ જવેા ન હ હોઈએ. આપણે આપણને ઠગવાનો પ્રયત્ન કરતાં અને ભ
પ્રકારનો ઉપદેશ આપતા માણસોથી પ્રભા વત ન હ થઈએ. આ લોકો છેતરપીંડ
કર ને લોકોને ખોટે માગર્ અ ુસરવા માટે ુ ક્ત ું આયોજન કરે છે. 15 ના!
આપણે પ્રેમથી સત્ય બોલી ું. અને દરેક ર તે ખ્રસ્ત જવેા બનવા આપણે વકાસ
કર ુ.ં ખ્રસ્ત શર છે અને આપણે શર ર છ એ. 16 આ ું શર ર ખ્રસ્ત ઉપર
આધા રત છે. અને શર રના પ્રત્યેક અવયવો એકબીજા સાથે સંગઠ ત અને
સંલ છે. દરેક અંગ પોતા ું કાયર્ કરે છે જનેે કારણે આખા શર રનો વકાસ
થાય છે અને તે પ્રેમ સાથે વ ુ શ ક્તશાળ બને છે.

તમાર જીવનપદ્ધ ત કેવી હોવી જોઈએ
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17 પ્ર ુનાં નામે હુ તમને આ કહુ છુ. અને ચેત ું છુ. જઓે અ વ ા ુ
છે તેમના જે ું જીવવા ું ચા ુ ન રાખો. 18 તેઓના વચારો ું ૂલ્ય ક ું જ
નથી. તે લોકો ક ું સમજતા નથી, તેઓએ ક ું ય સાંભળવાની ના પાડ . અને
તેથી તેઓ અજ્ઞાની છે, અને તેથી દેવ અ પત જીવન પણ તેમને મ ું નથી.
19 તેઓએ શરમની લાગણી વના સવર્ પ્રકારના દષુ્કમર્ કરવાને આ ુરતાથી પોતાને
સોંપી દ ધા છે. 20 પણ તમે ખ્રસ્ત પાસેથી એ પ્રમાણે શી ાં નથી. 21 મને
ખબર છે કે તમે એના વષે સાંભ ું છે, તમે તેનામાં એકરૂપ થયા છો, અને
તમને સત્ય ું શક્ષણ મ ું છે, હા! ઈ ુમાં સત્ય છે. 22 તમને પહેલા ું જીવન
જીવતા અટક જવાની, અને તમારુ જૂ ું માણસપણું વ ુ ને વ ુ અ ન બન ું
જાય છે. કારણ કે દષુ્કમ કરવાની ઈચ્છાથી લોકોને છેતરે છે. 23 અને તમાર
મનો ૃ ઓમાં નવા થાઓ. 24 અને ન ું માણસપણું જે દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે
ન્યાયીપણામાં તથા સત્યની પ વત્રતામાં સજાય ુ છે. તે ધારણ કરો.

25 તેથી અસત્ય બોલતા તમારે અટક ું જ જોઈએ તમારે એકબીજા સાથે
સત્યભાષી બન ું જોઈએ, કારણ કે આપણે બધા એ જ શર રના અવયવો
છ એ. 26 ારે તમે ક્રો ધત થાઓ ત્યારે પાપ કરવા ન પ્રેરાશો. અને આખો
દવસ ક્રો ધત પણ ન રહેશો. 27 શેતાનને રસ્તો ન આપો. જથેી તેનાથી તમે
હાર જાઓ. 28 ચોર કરનારે ચોર ન કરવી જોઈએ. અને પ રશ્રમ કરવો
જોઈએ. અને પોતાના હાથનો ઉપયોગ સત્કમર્ માટે કરવો જોઈએ. તે પછ તે
ગર બ લોકોને ક ુંક આપવા શ ક્તમાન થઈ શકશો.

29 ારે તમે બોલો, ત્યારે કટુવચન ના બોલો, એ ું બોલો કે જનેી લોકોને
જરૂર છે, જે લોકોને શ ક્તશાળ બનાવવામાં મદદરૂપ નીવડ.ે આમ કરવાથી
તમારુ સાંભળનારને તમે મદદરૂપ થઈ શકશો. 30 અને પ વત્ર આત્મા જનેે તમે
આ ધન છો તે દેવે આપેલી સાક્ષી છે, તેથી પ વત્ર આત્માને દઃુખી ન કરશો. દેવે
તમને એ આત્મા દશાર્વવા આપ્યો છે કે, દેવ યોગ્ય સમયે તમારો ઉદ્ધાર કરશે.
31 કડવા વચન બોલો ન હ, જે બીજા લોકોને ુકસાન કરે. કઈ પણ દષુ્કમર્
કરશો ન હ. 32 એકબીજા સાથે ભલા થાઓ અને ૂણર્ પ્રેમાળ બનો. જે ર તે
ખ્રસ્તમાં દેવે તમને ક્ષમા આપી છે તેમ તમે એકબીજાને ક્ષમા કરો.

5
1 તમે દેવના સંતાનો છો જનેે દેવ ચાહે છે. તેથી દેવ જવેા થવાનો પ્રયત્ન

કરો. 2 પ્રેમાળ જીવન જીવો અને જે ર તે ખ્રસ્ત આપણને ચાહે છે, તે ર તે
અન્ય લોકોને તમે ચાહો. ખ્રસ્ત આપણે માટે સમ પત થયો દેવને અ પત તે
એક ુમ ુર બ લદાન* હ ું.

3 પર ુ તમારાંમાં ભચાર ું પાપ, અને કોઈ પણ પ્રકારના અયોગ્ય કાય
ન હોવાં જોઈએ. અને વ ુ ને વ ુ મેળવવાની સ્વાથ ઈચ્છા પણ તમારામાં
ન હોવી જોઈએ. શા માટે? કારણ કે આવી વસ્ ુઓ સંતો માટે યોગ્ય નથી.
4 હાસ્યાસ્પદ નલર્જ્જ મજાક પણ ન કરવી જોઈએ. આ બધી અયોગ્ય વસ્ ુઓ
કરવાને બદલે તમારે દેવની આભારસ્ ુ ત કરવી જોઈએ. 5 તમારે એ વાતની
ખાતર રાખવી જોઈએ કે જે ક્ત ભચાર ું પાપ કરે છે તે ું ખ્રસ્તના
રા માં કોઈ ાન નથી. જે ક્ત પોતાની જાત માટે વ ુ ને વ ુ લાલચો

* 5:2: બ લદાન દેવને અપર્ણ કે ભેટ.
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રાખે છે અને દુ કાય કરે છે અને વધારે ને વધારે ઈચ્છા રાખે છે તે જૂઠા
દેવને ભજ્વા જે ું છે.

6 તમને નરથર્ક વાતો કહ ને કોઈ પણ ક્ત તમને ૂખર્ ન બનાવે તે ું
ધ્યાન રાખો. આવી અ ન વસ્ ુઓ દેવને એવા લોકો પ્ર ત ક્રો ધત બનાવે છે
જઓે આજ્ઞાં કત નથી. 7 તેથી તેવાં લોકો સાથે આ પ્રકાર ું વતર્ન ન કરો.
8 ૂતકાળમાં તમે અંધકારમય (પાપ) હતા. પર ુ હવે તમે પ્ર ુની ોતથી
પ્રકા શત છો. તેથી પ્રકા શત બાળકોની જમે જીવો. 9 પ્રકાશ દરેક પ્રકારની
ભલાઈ, યોગ્ય જીવન અને સત્ય પ્રદાન કરે છે. 10 પ્ર ુને જે પસંદ છે તે ું
ન્યાયીપણું શીખો. 11 અંધકારમા જીવતા લોકો જવેાં કામો ના કરો. કારણ
કે આવા કામોથી ક ું જ ઉચ્ચતમ ઉદભવ ું નથી. અધારાના નષ્ફળ કામોના
સાથી ન બનો. પર ુ તેઓને વખોડો. 12 કેમ કે તેઓ ખાનગીમાં એવાં કામ કરે
છે કે જે કહેતાં પણ શરમ લાગે છે. 13 પર ુ ારે આપણે જોઈએ છ એ કે
તે વસ્ ુઓ ખરાબ છે ત્યારે પ્રકાશ તેની અ ન તાને વ ુ સ્પ ર તે ૂલ્લી પાડે
છે. 14 અને બધી જ વસ્ ુઓ જે આંખો વડે દશ્યમાન બનાવાય છે તે પ્રકા શત
બને છે. તેથી જ અમે કહ એ છ એ:

“ઓ નદ્રાધીન ક્ત, ું જાગ!
ૃત્ ુમાંથી ઊભો થા,

ખ્રસ્ત તારા પર પ્રકા શત થશ.ે”
15 તેથી તમે કેવી ર તે જીવો છો તે વષે ૂબ જ ચો સ બનો, અને ન ુર્દ્ધ

લોકો જે ું જીવન ના જીવો પર ુ તે લોકોના જે ું જીવન જીવો જે ડા ા છે.
16 મારુ કહે ું છે કે ુશીલ જીવન જીવવા દરેક સમયનો સદપુયોગ કરો કારણ કે
આ અ ન સમય છે. 17 તેથી તમારા જીવન પ્રત્યે ૂખર્ વહાર ન કરો. પણ
તેને બદલે પ્ર ુ તમાર પાસે ું કાયર્ કરાવવા ઈચ્છે છે તે શીખો. 18 મદ્યપાન
કર મસ્ત ન બનો. તે તમાર આ ત્મકતાનો નાશ કરશ.ે પર ુ આત્માથી ભર ૂર
થાઓ. 19 ગીતોથી, સ્તોત્રોથી તથા આ ત્મક ગાનોથી એકબીજાની સાથે વાતો
કરો. તમારાં હૃદયોમાં પ્ર ુનાં ગીતો અને ભજનો ગાઓ. 20 હમેશા આપણા
દેવ પતા પ્રત્યે આભાર થાઓ, આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તના નામે તેનો દરેક
વસ્ ુ માટે આભાર પ્રદ શત કરો.

પત્નીઓ અને પ તઓ
21 તમે ખ્રસ્તને માન આપો છો તેથી એકબીજાને સ્વૈ ચ્છક ર તે આ ધન

થાઓ.
22 પત્નીઓ, જે ર તે પ્ર ૂની સ ાને આ ધન રહો છો તે ર તે તમારા પ તઓની

સ ાને આ ધન રહો. 23 જે ર તે ખ્રસ્ત મંડળ નો અધ્યક્ષ છે, તે ર તે પ ત
પત્નીનો અધ્યક્ષ છે. મંડળ ખ્રસ્ત ું અંગ છે. અને ખ્રસ્ત શર રનો ત્રાતા છે.
24 મંડળ ખ્રસ્તની અધ્યક્ષતા નીચે છે. અને તે જ ર તે બધી પત્નીઓ દરેક
બાબતમાં તેમના પ તના અધ્યક્ષપણા નીચે હોવી જોઈએ.

25 જે ર તે ખ્રસ્ત મંડળ ને ચાહે છે તે ર તે પ તએ પોતાની પત્નીને ચાહવી
જોઈએ. 26 ખ્રસ્ત મંડળ માટે અને મંડળ ને પ વત્ર કરવા ૃત્ ુ પામ્યો. ખ્રસ્તે
ુવાતાર્નો ઉપયોગ કય કે જથેી પાણીથી ધોયા જવેી નમર્ળ મંડળ તેની જાતને

ભેટ કર શકે. 27 ખ્રસ્ત ૃત્ ુ પામ્યો કે જથેી તે પોતાની જાતને ૂણર્ મ હમાવંત
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નવવ ૂની જમે મંડળ ને અપર્ણ કર શકે. તે ૃત્ ુ પામ્યો કે જથેી મંડળ કોઈ
પણ ઉણપ, પાપ વગરની ુદ્ધ બને કે જમેાં બીજુ કોઈ પણ ખોટુ તેની સાથે
હોય ન હ કે અનાચાર વસ્ ુ ન હોય.

28 હરેક પ તએ પણ પોતે પોતાના શર રને જે ર તે ચાહે છે તે ર તે તેની
પત્નીને ચાહવી જોઈએ. જે ુરુષ તેની પત્નીને ચાહે છે તે પોતાની જાતને
ચાહે છે. 29 શા માટે! કારણ કે કોઈપણ ક્ત પોતાના શર રને ધ ારતી
નથી. દરેક ક્ત પોતાના શર ર ુ પાલનપોષણ કરે છે અને તેની કાળજી રાખે
છે અને ખ્રસ્ત મંડળ માટે પણ આમ જ કરે છે. 30 કારણ કે આપણે તેના
શર રના અવયવો છ એ. 31 પ વત્ર શા તેથી જ આમ કહે છ કે, “માણસ
પોતાના માતા પતાને છોડશે અને તેની પત્ની સાથે જોડાશ.ે અને તેઓ બ ે એક
દેહ થશ.ે”✡ 32 હુ ખ્રસ્ત અને મંડળ વષેના ૂઢ સત્યની વાત કરુ છુ જે ૂબ
જ મહત્વ ું છે. 33 પર ુ તમારામાંના પ્રત્યેકે તેની પત્નીને પોતાની જાતની જમે
પ્રેમ કરવો જોઈએ. અને દરેક પત્નીએ પોતાના પ તને માન આપ ું જોઈએ.

6
માતા પતા અને સંતાન

1 જે ર તે પ્ર ૂની ઈચ્છા છે તે ર તે બાળકો, તમારા માતા પતાના આજ્ઞાં કત
બનો, જે કર ું યોગ્ય છે. 2 “તમારે તમારા માતા અને પતાને માન આપ ું
જોઈએ.”✡ આ પહેલી આજ્ઞા છે જનેી સાથે વચન સંલ છે. 3 તે વચન આ
છે: “પછ તમારુ બ ું જ સારુ થશે અને ૃથ્વી ઉપર તમને લાં ુ આ ુષ્ય
મળશ.ે”✡

4 પતાઓ, તમારા બાળકો સાથે એવી ર તે ના વત કે તેઓ ુસ્સે થાય,
તેને બદલે તેઓને સાર તાલીમ અને પ્ર ુના શક્ષણથી ઉછેરો.

દાસો અને મા લક
5 દાસો, આ ૃથ્વી ઉપર તમારા મા લકને માન અને ભય સાથે અ ુસરો.

અને આમ સાચા હૃદયથી કરો; જે ર તે તમે ખ્રસ્તને અ ુસરો છો. 6 ારે
તમારો મા લક દેખરેખ રાખતો હોય ત્યારે જ ફક્ત તેને પ્રસ કરવા તેની આજ્ઞા ું
પાલન ના કરો. પણ તેથી વશેષ કઈ કરવાની જરૂર છે. તમે જમે ખ્રસ્તની
આજ્ઞા ું પાલન કરો છો તેમ તેની આજ્ઞા ું પાલન કરો. દેવ જે ઈચ્છે છે તે
તમારે સં ૂણર્ હૃદયથી કર ું જોઈએ: 7 તમારુ કામ પ્રસ તાથી કરો, જે ર તે
તમે પ્ર ુની સેવા કરો છો, માત્ર લોકોની સેવા કરો છો તે ર તે ન હ. 8 યાદ
રાખો કે પ્ર ુ પ્રત્યેકન,ે પછ તે દાસ હોય કે ુક્ત હોય તેમને જવેા ુભકામ
કયાર્ હોય, તેવો બદલો આપશે.

9 મા લકો, એ જ ર તે તમે તમારા દાસો પ્રત્યે ભ ું વતર્ન રાખો. ધમક નો
ઉપયોગ બંધ કરો. યાદ રાખો તે એક જે તમારો અને તેઓનો પણ ધણી છે
તે આકાશમાં છે. અને ધણી (દેવ) દરેક ક્તનો એક સરખો ન્યાય કરે છે.

દેવનાં સવર્ હ થયારો સજો
10 મારા પત્રને ૂરો કરતાં હુ તમને પ્ર ુમાં અને તેના સામર્થ્યના બળમાં

શ ક્તમાન થવા કહુ છુ. 11 દેવ ું સં ૂણર્ બખ્તર (રક્ષણ) પહેરો કે જથેી તમે
શેતાનની દુ ચાલબાજી સામે લડ શકો. 12 આપણું આ ુદ્ધ આ ૃથ્વીના
✡ 5:31: ઉલ્લેખઃ ઉ . 2:24 ✡ 6:2: ઉલ્લેખઃ ન. 20:12; ુન. 5:16 ✡ 6:3: ઉલ્લેખઃ
ન. 20:12; ુન. 5:16
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લોકો સામે નથી. પર ુ આપણે તો અંધકારના અ ધપ તઓની, અ ધકાર ઓ
અને તેઓની સ ાઓ સામે આકાશી ાનોમાં દુ તાનાં આ ત્મક લશ્કરો સામે
આપણે લડ ર ા છ એ. 13 અને તેથી તમે દેવનાં સવર્ હ થયારો સજી લો કે,
જથેી ૂંડા દવસે તમે દઢે ઊભા રહ શકો અને તમે ુદ્ધ ૂરુ કયાર્ પછ પણ
શ ક્તવધર્ક હશો.

14 તેથી સત્યથી તમાર કમર બાંધો; અને પ્રામા ણક જીવન જીવીને તમાર
છાતી ું રક્ષણ કરો. 15 અને તમારા પગે શાં તની ુવાતાર્ની તૈયાર રૂપી જોડાં
ધારણ કરો કે જથેી તમે શ ક્ત ૂવર્ક ઊભા રહ શકો. 16 અને વ ાસની
ઢાલનો પણ ઉપયોગ કરો કે જથેી તમે દુ તા બળતા ભાલાઓ હોલવી શકશો.
17 દેવના તારણને તમારા ટોપ તર કે અપનાવો. અને આત્માની તલવાર, જે
દેવ ું વચન છે તે લો. 18 હમેશા આત્મામાં પ્રાથર્ના કરો. હરવખત પ્રાથર્ના તથા
વનંતી કરો અને તમારો જરૂર બધી જ વસ્ ુની યાચના કરો. આમ કરવા માટે
હમેશા તૈયાર રહો. નરુસ્તાહ થઈ છોડ ના દો અને પ્ર ુના બધા સંતો માટે
પ્રાથર્ના કરો.

19 અને મારા માટે પણ પ્રાથર્ના કરો કે ારે હુ બો ું ત્યારે મને દેવ તરફથી
શ ો પ્રદાન થાય કે જથેી ભય વના ુવાતાર્ના ૂઢ સત્યને હુ કહ શકુ.
20 મારુ કામ ુવાતાર્ કહેવા ું છે અને તે હુ અહ બંદ ખાનામાંથી કર ર ો છુ.
પ્રાથર્ના કરો કે ારે હુ ુવાતાર્નો ઉપદેશ આ ું ત્યારે ભય વના મારે જે ર તે
આપવો જોઈએ તે ર તે આ ું.

આખર અ ભવાદન
21 હુ તમાર પાસે અમારા ભાઈ ુ ખકસને મોક ું છુ, જનેે અમે ચાહ એ

છ એ. તે પ્ર ુના કાયર્ પ્રત્યે વ ા ુ સેવક છે. મારા પ્રત્યે જે કઈ બની ર ુ
છે તે બ ું તે તમને કહેશે જથેી તમને ખબર પડશે કે હુ કેમ છુ અને ું કર
ર ુ છુ. 22 માર ઈચ્છા છે કે તમે જાણો કે અમે કેમ છ એ અને તમને હમત
આપવા હુ તેને મોકલી ર ો છુ.

23 દેવ બાપ અને પ્ર ુ ખ્રસ્ત તરફથી તમને શાં ત તથા વ ાસસ હત પ્રી ત
થાઓ. 24 તમે બધા કે જઓે આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત ઉપર નષ્કપટ પ્રી ત
રાખો છો તેઓ પર દેવની કૃપા થાઓ. આમીન.
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ફ લ પીઓને પત્ર
1 ખ્રસ્ત ઈ ુના સેવકો પાઉલ અને તમોથી તરફથી કુશળતા હો.
દરેક સંતો જઓે ખ્રસ્ત ઈ ુમાં છે. અને ફ લ પીમાં રહે છે. અને તમારા

સવર્ વડ લો અને વ શ મદદગારોને.
2 દેવ આપણા બાપ અને પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત તરફથી તમને કૃપા તથા શાં ત હો.
પાઉલની પ્રાથર્ના

3 હુ ારે પણ તમને યાદ કરુ છુ. ત્યારે મારા દેવનો આભાર મા ું છુ.
4 અને તમારા બધા માટે હુ હમેશા આનંદથી પ્રાથર્ના કરુ છુ. 5 મે ારે લોકોને
ુવાતાર્ આપી ત્યારે તમે માર જે મદદ કર તે માટે હુ પ્ર ુનો આભાર છુ. તમે

જે દવસથી વ ાસી બન્યા તે દવસથી તમે મને મદદ કર . 6 દેવે તમારામાં
ુભ કામની શરૂઆત કર અને તે તમારા પ્ર ત હજુ પણ ચા ુ છે. મને ખાતર

છે કે ઈ ુ ખ્રસ્ત ું ુરાગમન થશે, ત્યારે દેવ તે કામ ુરુ કરશે.
7 મને ખબર છે કે તમારા વષે આમ વચારવામાં હુ સાચો છુ. તમે મારા

અંતરમાં છો, તેથી હુ ન ત છુ, હુ માર જાતને તમાર ઘણી નજીક અ ુભ ું
છુ. હુ તમાર સાથે આત્મીયતા અ ુભ ું છુ કારણ કે માર સાથે દેવની કૃપામાં
તમે ભાગીદાર છો. ારે હુ જલેમાં હોઉ છુ, અને ારે હુ ુવાતાર્ના સત્યમાં
બચાવ કરુ છુ અને મકકમતા દાખ ું છુ ત્યારે માર સાથે તમે દેવ કૃપાના
સહભાગી છો. 8 દેવ જાણે છે કે તમને મળવાને હુ ઘણો આ ુર છુ. હુ તમને
બધાને ખ્રસ્ત ઈ ુના પ્રેમ સાથે ચાહુ છુ.

9 તમારા માટે માર આ પ્રાથર્ના છે કે:

તમારો પ્રેમ ઉ રો ર ૃ દ્ધ પામ;ે કે તમને જ્ઞાન શાણપણ પ્રેમ સાથે પ્રાપ્ત થાય;
10 તમે સારા અને નરસાનો તફાવત સમજી શકો અને સારાની પસંદગી કરો
જથેી ખ્રસ્તના ુનઃઆગમન માટે તમે નમળર્ અને નષ્કલંક થાઓ. 11 તમે
ઈ ુ ખ્રસ્તની મદદથી ઘણા સારાં કાય કરશો જે દેવનો મ હમા વધારશે અને
દેવની સ્ ુ ત કરશે.
પાઉલની ુશ્કેલી પ્ર ુના કાયર્ને મદદરૂપ

12 ભાઈઓ અને બહેનો, હુ તમને જણાવવા મા ું છુ કે માર સાથે જે દઃુખદ
બન્ ું છે તે ુવાતાર્ના ફેલાવામાં મદદરૂપ બન્ ું છે. 13 હુ ખ્રસ્તમાં વ ાસ
ઘરા ું છુ તેથી હુ જલેમાં છુ તે વાત સ્પ બની છે. બધાં જ રા દરબારનાં
રક્ષકો અને બધા લોકો આ વાતથી જ્ઞાત છે. 14 હુ હજુ જલેમાં છુ પર ુ તે
વષે હવે મોટા ભાગના વ ાસીઓને કાંઈક સારુ લાગે છે અને તેઓ ખ્રસ્તની
ુવાતાર્ લોકોને કહેવા માટે વ ુ હમંતવાન બન્યા છે.
15 કેટલાક લોકો એદેખાઈ તથા વરોધથી ખ્રસ્તની ુવાતાર્ પ્રગટ કરે છે.
ારે બીજા લોકો મદદ કરવા ું ઈચ્છે છે તેથી ખ્રસ્તની ુવાતાર્ પ્રગટ કરે છે.

16 આ લોકોમાં પ્રેમની લાગણી છે અને તેઓ જાણે છે કે દેવે મને ુવાતાર્નો
બચાવ કરવા ું કામ સોપ્ ું છે. તેથી તેઓ ઉપદેશ આપે છે. 17 પર ુ પેલા
બીજા લોકો સ્વાથ છે તેથી ઉપદેશ આપે છે. અને ઉપદેશ આપવા માટે ું
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તેમ ું કારણ ખોટુ છે. તેઓ મારા માટે કેદખાનામાં ુશ્કેલીઓ ઊભી કરવા માંગે
છે. 18 મારે માટે તેઓ ુશ્કેલી ઊભી કરે તેની હુ દરકાર કરતો નથી. પર ુ
મહત્વ ું એ છે કે તેઓ લોકોને ખ્રસ્ત વષે કહે છે. અને માર એ ઈચ્છા છે
કે તેઓ આમ કરે, પર ુ તેઓએ યોગ્ય કારણથી આમ કર ું જોઈએ. જો કે
તેઓ ખોટા અને ખરાબ કારણથી પણ આ કરે તેમા હુ ુશ છુ.
હુ પ્રસ છુ અને રહ શ કારણ કે તેઓ લોકોને ખ્રસ્ત વષે કહે છે. 19 તમે

મારા માટે પ્રાથર્ના કરો છો, અને ઈ ુ ખ્રસ્તનો આત્મા મને મદદ કરે છે. તેથી
હુ જાણું છુ કે આ ુશ્કેલી જ મારુ તારણ લાવશે. 20 હુ જનેી આશા રા ું
છુ અને ઈચ્છુ છુ તે એ છે કે હમેશની જમે મારામા,ં ખ્રસ્તની મહાનતા ું માર
આ જંીદગીમાં જે મહત્વ છે તે હુ દશાર્વી શકુ અને ખ્રસ્તને મારા કાય થક
નરાશ ન કરુ. હુ જી ું કે મરુ મારે આ કાયર્ કર ું છે. 21 હુ કહેવા મા ું
છુ કે ખ્રસ્ત માત્ર એક જ મારા જીવનમાં મહત્વનો છે. અને મને તો મરણથી
પણ લાભ થવાનો છે.* 22 જો હુ દેહમાં જીવતો હોઈશ તો હુ પ્ર ુના કાય
કર શક શ પર ુ હુ નથી જાણતો કે હુ ું પસંદ કરુ છુ, મરવા ું કે જીવવા ુ?ં
23 જીવન અને મરણ વચ્ચેની પસંદગી ઘણી ુશ્કેલ છે. આ જીવન જીવવા ું
હુ ઈચ્છુ છુ, અને ખ્રસ્ત સાથે થઈશ. કારણ કે તે વધારે સારુ છે. 24 તમારા
લોકો માટે મને અહ આ શર રરૂપે રહે ું વ ુ જરૂર છે. 25 મને ખબર છે કે
તમને માર જરૂર છે અને તેથી હુ જાણું છુ કે હુ તમાર સાથે રહ શ. તમારા
વ ાસની ૃ દ્ધ તથા આનંદને સારુ હુ તમને મદદ કર શ. 26 ારે ફર થી હુ
તમાર સાથે હોઈશ ત્યારે ખ્રસ્ત ઈ ુમાં થતો ઘણો જ આનંદ તમે અ ુભવશો.

27 એની ચોકસાઈ રાખો કે ખ્રસ્તની ુવાતાર્ને યોગ્ય જીવન તમે જીવો. તેથી
હુ તમને આવીને મ ું કે હુ તમારાથી દૂર હોઉં, હુ તમારા વષે સાર વાતો જ
સાંભ ુ,ં મારે સાંભળ ું જોઈએ કે તમે બધા આત્મીય એકતા રાખો છો અને
એક ચ થઈને સાથે મળ ને ુવાતાર્માંથી જે વ ાસ આવે છે તે માટે કામ
કરો છો. 28 અને જે લોકો તમાર વરુદ્ધ છે તેઓનાથી તમે ગભરાતા નથી આ
સવર્ વસ્ ુઓ દેવની સા બતી છે કે તમારો ઉદ્ધાર થયો છે અને તમારા દશુ્મનોનો
વનાશ. 29 દેવે તમને ખ્રસ્તમાં વ ાસ રાખવા સન્માનીત કયાર્ છે એટ ું જ
ન હ, પર ુ ખ્રસ્ત માટે દઃુખ સહન કરવા ું માન પણ તેણે તમને આપ્ ું છે. આ
બંને વસ્ ુ ખ્રસ્તનો મ હમા વધારે છે. 30 ારે હુ તમાર સાથે હતો, ત્યારે
જે લોકો ુવાતાર્ની વરુદ્ધ હતા તેઓની સાથેનો મારો સંઘષર્ તમે જોયો હતો.
અને અત્યારે માર સાથે જે સંઘષર્ ચાલી ર ો છે તે વષે તમે સાંભળો છો.
તમે પોતે પણ તે પ્રકારના સંઘષર્માંથી પસાર થઈ ર ા છો.

2
એક થાઓ અને એકબીજાને મદદ કરો

1 ખ્રસ્તમાં એવી કોઈ ર ત છે કે જે થક હુ તમાર પાસે કઈ માગી શકુ?
ું તમારો મારા પ્રત્યેનો પ્રેમ મને દલાસો આપવા તમને પ્રેરણા આપે છે? ું

આપણે એક જ આત્માના સહભાગી છ એ? ું તમારામાં કૃપા અને મમતા
છે? 2 જો તમારાંમા આ સવર્ હોય, તો હુ તમને મારા માટે કઈક કરવા વન ું

* 1:21: મરણથી � છે પાઉલ કહે છે કે મરણ સારુ છે, કારણ કે મરણ તેને ખ્રસ્તની નજીક લાવશ.ે
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છુ. જે મને આનંદથી ભર દેશે. હુ તમાર પાસે મા ું છુ કે એક જ અને
એક સરખા વ ાસમાં તમારા બધાના માનસ એક અને સંગઠ ત કરો, એકબીજા
પ્રત્યેના પ્રેમ માટે, એકબીજા સાથે સહમત થવાની બાબતમાં અને સમાન હે ુ
સાધવા, સાથે રહ ને એક અને સમાન વચારના બનો. 3 તમે જે કઈ કાયર્ કરો
તે સ્વાથર્ અને અહકાર પ્રે રત ન કરશો. નમ્ર બનો અને બીજાને તમારા કરતા
વશેષ ઉ મ ગણો. 4 તમે દરેક પોતાના હત પર જ ન હ, પણ બીજાઓના
હત પર પણ લક્ષ રાખો.

ખ્રસ્ત થક નસ્વાથર્ બનવા ું શીખો
5 તમારા જીવનમાં તમારા વચાર અને વતર્ન ખ્રસ્ત ઈ ુ જવેાં હોવાં જોઈએ.

6 ખ્રસ્ત પોતે દેવ જવેો હતો અને દેવ સમાન હતો.
પર ુ ખ્રસ્ત દેવને સમાન હોવા છતાં તે સમાનતાને તે વળગી રહે ુ જરૂર
માનતો ન હતો.

7 પોતા ું દેવની સમકક્ષ હોવા ું ાન તેણે છોડ દ ું.
અને દાસ જવેા બનવા ું ક ૂલ્ ુ.ં

તે માનવ તર કે જન્મ્યો અને દાસ જવેો બન્યો.
8 અને ારે તે માનવ તર કે જીવતો હતો, ત્યારે તે દેવ પ્રત્યે આજ્ઞાં કત
ર ો અને પોતાની જાતે વનમ્ર બન્યો,

તે વધસ્તંભ પર મરવાની અણી પર હતો છતાં પણ આજ્ઞાં કત ર ો.
9 ખ્રસ્ત દેવની આશા ું પાલન કરતો ર ો, અને દેવને અ ુસય તેથી દેવે તેને

ઉચ્ચ ાન ઊપર બીરાજમાન કય .
તેના નામને બધા જ નામો કરતાં દેવે શ્રે જાહેર ક ુર્.

10 દેવે આ ક ુ કારણ કે આકાશમાં, ૃથ્વીમાં કે પાતાળમાં ત દરેક ક્ત
ઈ ુના નામે ૂંટણે પડ ને

નમે તેવી દેવની ઈચ્છા હતી.
11 દરેક ક્ત ક ૂલ કરશે (કહેશે), “ઈ ુ ખ્રસ્ત પ્ર ુ છે.”

ારે તેઓ આમ કહેશે ત્યારે, દેવ બાપનો મ હમા વધશે.

દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે બનો
12 મારા વહાલા મત્રો, તમે હમેશા આજ્ઞાં કત ર ા છો. હુ ત્યાં હતો, ત્યારે

હમેશાં તમે દેવને અ ુસયાર્ છો. ારે હુ તમાર સાથે નથી ત્યારે તમે આજ્ઞાં કત
બનો. અને માર મદદ વગર તમારુ તારણ થાય તે વ ુ મહત્વ ું છે. દેવ પ્રત્યે
માન અને ભય જાળવી આમ કરો. 13 હા, દેવ તમારામાં સ ક્રય છે. અને દેવ
તેની પ્રસ તા પ્રમાણે ું કાયર્ કરવા તમને મદદ કરશે. અને આમ કરવાની શ ક્ત
તે તમને પ્રદાન કરશે.

14 કોઈ પણ જાતની ફ રયાદ કે વાદ વવાદ વગર બ ું કરો. 15 ત્યારે તમે
નદ ષ અને નષ્કલંક બનશો. તમે દેવના ક્ષ તહ ન સંતાન બનશો. પર ુ તમે
તમાર આજુબાજુ ઘણા જ દુ અને અ ન લોકોની વચ્ચે રહો છો. આવા
લોકોની વચ્ચ,ે તમે અંધકારની દુ નયામાં ઝળહળતા પ્રકાશ જવેા થાઓ. 16 તમે
તેઓને જે જીવન આપે છે તેનો ઉપદેશ આપ્યો તેથી ારે ખ્રસ્ત ફર પાછો
આવશે ત્યારે મને ગૌરવ થશે. કારણ કે હુ દોડવાની હર ફાઈમાં હતો અને હુ
જીત્યો. મારુ કામ નરથર્ક ગ ું નથી.
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17 તમારો વ ાસ દેવની સેવામાં તેમારા જીવન ું અપર્ણ આપવા તમને પ્રેરશ.ે
તમારા અપર્ણ (બ લદાન) સાથે કદાચ મારે મારા રક્ત ું (મરણ) અપર્ણ પણ
આપ ું પડ.ે પર ુ જો તેમ થાય, તો મને આનંદ થશે અને તમ સવર્ સાથે
હરખાઉં છુ; અને તમારા બધાની સાથે તેમાં ભાગીદાર બનીશ. 18 તે ર તે તમે
પણ આનંદ પામશો અને માર સાથે હર ખાશો.

તતસ અને એપાફ્ર દતસના સમાચાર
19 પ્ર ુ ઈ ુમાં તમોથીને તમાર પાસે મોકલવાની હુ આશા રા ું છુ. તમારા

વષે જાણતા મને ઘણો આનંદ થશ.ે 20 માર પાસે તમોથી જવેો બીજો કોઈ
માણસ નથી. તે ખરેખર તમાર કાળજી રાખે છે. 21 બીજા બધાને માત્ર પોતાની
જાતમાં રસ છે. તેઓને ઈ ુ ખ્રસ્તના કાયર્માં રસ નથી. 22 તમે જાણો છો કે
તમોથી કેવા પ્રકારનો માણસ છે. જે ર તે એક ુત્ર તેના પતાની સેવા કરે તે
ર તે ુવાતાર્ના (પ્રસાર) કાયર્માં તેણે માર સાથે સેવા કર છે. 23 ારે મને
ખબર પડશે કે મારુ ું થવા ું છે, ત્યારે તરત જ તેને મોક્લવાની માર યોજના
છે. 24 મને ખાતર છે કે પ્ર ુ મને મદદરૂપ થશ.ે

25 એપાફ્ર દતસ ખ્રસ્તમાં મારો ભાઈ છે. ખ્રસ્તની સેનામાં તે માર સાથે
સહયોદ્ધો અને મદદગાર છે. ારે મારે મદદની જરૂર હતી ત્યારે તમે તેને માર
પાસે મોકલ્યો. 26 હવે મેં તેને તમાર પાસે મોકલવા ું ન ક ુર્ છે. હુ તેને
મોક્ ું છુ કારણ કે તમને મળવાની તેની ૂબ ઈચ્છા છે. તેની માંદગી વષે
સાંભળવાથી તમે લોકો ચતીત છો તેનાથી તે પોતે ગ્ર છે. 27 તે માંદો હતો
અને મરણની નજીક હતો. પર ુ દેવે તેને અને મને મદદ કર , કે જથેી મને વ ુ
શોક્ ું કારણ ન મળે. 28 તેથી તેને મોકલવાની માર ઘણી ઈચ્છા છે. ારે
તમે તેને જોશો, ત્યારે તમે આનંદ ત થશો. અને મને તમાર ચતા ન હ થાય.
29 પ્ર ુના નામે તેને ૂબ આનંદથી આવકારજો. અને તેના જવેા માણસ ું
બહુમાન કરજો. 30 તે ું બહુમાન થ ું જ જોઈએ કારણ કે ખ્રસ્તના કાયર્માં
તેણે લગભગ પોતાનો પ્રાણ અપર્ણ કર દ ધો. મને મદદ કરવામાં તેણે તેનો
જીવ જોખમમાં ૂ ો. આ એવી મદદ હતી જે તમે મને આપી શ ા નહોતા.

3
બીજા બધા કરતાં ખ્રસ્ત વ ુ મહત્વનો છે

1 અને હવે, મારા ભાઈઓ અને બહેનો, પ્ર ુ દ્વારા તમને આનંદ પ્રાપ્ત થાઓ.
તમને ફર થી લખવામાં મને કોઈ તકલીફ નથી, અને આમ કરવાથી તમે વ ુ
જા ૃત બનશો.

2 જઓે અ ન કરે છે તેવા લોકોથી સાવધ રહેજો. તેઓ તરા જવેા છે.
તેઓ શર રને કાપવા પર ભાર ૂકે છે. 3 આપણે સાચી ર તે ુ ત પામેલા
છ એ અને તેના આત્માથી આપણે દેવની સ્ ુ ત સેવા કર એ છ એ. આપણને
ખ્રસ્ત ઈ ુમાં હોવા માટે ગૌરવ છે. અને આપણે આપણી જાતમાં કે અન્ય
કોઈ આપણા કાયર્માં વ ાસ નથી ૂક્તા. 4 હુ માર જાતમાં વ ાસ ૂકવાને
શ ક્તમાન હોઉ, તો પણ હુ મારામાં વ ાસ નહ ુકુ. જો કોઈ ક્ત એમ
માને કે તેને પોતાની જાતમાં વ ાસ ૂકવા માટે કારણ છે, તો તે ક્ત જાણી
લે કે મને માર જાતમાં વ ાસ ૂકવા માટે સબળ કારણ છે. 5 હુ આઠ
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દવસનો હતો, ત્યારે માર ુ ત થયેલી, હુ ઈસ્રાયેલી છુ અને બન્યામીનના
ળનો છુ. હુ હ ૂઓનો હ ૂ છુ અને મારા માતા પતા હ ૂ હતા, ૂસા ું
નયમશા મારે માટે ઘણું જ મહત્વ ું હ ું અને તેથી જ હુ ફરોશી બન્યો હતો.
6 હુ મારા યહૂદ ધમર્થી એટલો બધો ઉ ેજીત હતો કે મેં મંડળ ને સતાવેલી.
હુ જે ર તે ૂસાના નયમ શા ને અ ુસય હતો તેમા કોઈ દોષ શોધી શકે તેમ
નહોતો. 7 એક સમયે, આ બધી જ વસ્ ુ મારા માટે ઘણી મહત્વની હતી. પર ુ
મેં ન ક ુર્ કે ખ્રસ્ત આગળ આ બધી વસ્ ુઓ ું ક ું જ ૂલ્ય નથી. 8 માત્ર
તે જ વસ્ ુઓ ન હ, પર ુ હવે તો મને લાગે છે કે ખ્રસ્ત ઈ ુ મારા પ્ર ુને
પામવાની મહાનતાની સરખામણીમાં કોઈ પણ વસ્ ુ મહત્વની નથી. ખ્રસ્તને
કારણે મેં એ બધી વસ્ ુઓનો ત્યાગ કય અને હવે હુ જાણું છુ કે ખ્રસ્ત
આગળ તે બધી વસ્ ુઓ ુચ્છ કચરા જવેી છે. આ ર તે મને ખ્રસ્ત મ ો.
9 આને કારણે હુ ખ્રસ્ત દ્વારા ન્યાયી છુ. હુ નયમશા ને અ ુસય એને કારણે
આ બન્ ું નથી. પર ુ ખ્રસ્તમાં મારા વ ાસને કારણે શ બન્ ું હ ું. દેવે
મારા ખ્રસ્તમાંના વ ાસનો ઉપયોગ મને તેને અ ુરૂપ બનાવવામાં કય . 10 હુ
માત્ર ખ્રસ્તને અને ૃત્ ુમાંથી સજીવન થવાના સામર્થ્યને જાણવા માં ુ છુ. હુ
ખ્રસ્તની થામાં સહભાગી થવા માં ુ છુ અને તેના મરણમાં તેના સમાન થવા
મા ું છુ. 11 જો હુ આમ કર શકુ તો માર જાતે ૃત્ ુમાંથી ઊઠવાની આશા
હુ રાખી શકુ.

ધ્યેય ુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન
12 હુ નથી કહેવા માંગતો કે દેવની જવેી ઈચ્છા હતી તેવો જ હુ છુ. હજી

હુ તે સ દ્ધને પામ્યો નથી. પર ુ તે ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરવાના મારા પ્રયત્નો સતત
ચા ું છે, ખ્રસ્ત માર પાસે આમ કરાવવા માંગે છે. અને તેથી તેણે જ મને
તેનો બના ો છે. 13 ભાઈઓ અને બહેનો, મને ખબર છે, હુ એ સ દ્ધને નથી
પામ્યો પર ુ હમેશા એક કામ હુ કરુ છુ: કે હુ ૂતકાળની વસ્ ુઓને ૂલી
જાઉ છુ. માર સમક્ષ જે ધ્યેય હોય છે તેને પ્રાપ્ત કરવા હમેશા પ્રયત્નશીલ રહુ
છુ. 14 તેથી હમેશા ધ્યેય પ્રા પ્તમાં હુ પ્રયત્નશીલ રહુ છુ તેથી ુરસ્કૃત થાઉ છુ
આ ુરસ્કાર મારો છે કારણ કે ખ્રસ્ત ઈ ુ વડે દેવે મને સ્વગ ય જીવન માટે
બોલા ો છે.

15 આપણે બધા જે આત્મીય ર તે પ રપકવ થયા છ એ તેમણે આ ર તે
વચાર ું જોઈએ. આમાંની કોઈ વસ્ ુ સાથે જો તમે સંમત નથી થતા તો,
દેવ તમને એ સ્પ કરશે. 16 પર ુ જે સત્ય આપણને લાધી ૂ ુ છે તેને
અ ુસરવા ું આપણે ચા ુ રાખ ું જોઈએ.

17 ભાઈઓ અને બહેનો, તમારે બધાએ મારા જે ું જીવન જીવનાનો પ્રયત્ન
કરવો જોઈએ, અને એમ તમને બતા ા પ્રમાણે ું જીવન જે જીવતો હોય તેઓ ું
અ ુકરણ કરો. 18 ઘણા લોકો ખ્રસ્તના વધસ્તંભના દશુ્મન જે ું જીવન જીવે
છે. મે તમને ધણી વાર આ લોકો વષે ક ું છે અને હમણાં પણ તેઓના વષે
રડતા રડતા કહુ છુ. 19 જે ર તે આ લોકો જીવે છે તેથી તેઓ તેઓનો વનાશ
નોંતરે છે અને દેવની સેવા નથી કરતા. તેઓનો દેવ તેઓ ું પેટ છે, શરમજનક
કૃત્યો કરે છે અને તેને માટે ગૌરવ અ ુભવે છે. તેઓ માત્ર પા થવ વસ્ ુનો જ
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વચાર કરે છે. 20 આપણું પોતા ું ાન આકાશમાં છે અને આપણે આપણા
તારનારની આકાશમાંથી આવવા માટે રાહ જોઈએ છ એ. આપણો તારનાર તે
પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત છે. 21 તે આપણા નબર્ળ શર રને બદલી તેઓને તેના પોતાના
જવેા મ હમાવાન બનાવશે. ખ્રસ્ત પોતાની શ ક્ત કે જનેા વડે તે બધી વસ્ ુ
ઉપર શાસન કરે છે, તેનાથી આમ કર શકશ.ે

4
કેટલીક કરવાની વસ્ ુઓ

1 મારા પ્રય ભાઈઓ અને બહેનો, હુ તમને ચાહુ છુ અને તમને મળવા ઈચ્છુ
છુ. તમારા કારણે મને આનંદ થાય છે અને મને તમારુ ગૌરવ છે. મારા ક ા
પ્રમાણે તમે પ્ર ુને અ ુસરવા ુ ચા ુ રાખજો.

2 હુ ૂવ દયા અને ુન્ ુખેન,ે પ્ર ુમાં એક ચ ના થવા કહુ છુ. 3 અને તમે
મારા મત્રો જણેે માર સાથે વફાદાર ૂવર્ક સેવા કર છે, તેથી આ ીઓને
મદદ કરવા ું હુ તમને કહુ છુ. આ ીઓએ ુવાતાર્ના પ્રચારમાં માર સાથે
કામ ક ુર્ છે. તેઓ કલેમેન્ત અને બીજા લોકો જે માર સાથે કામ કરતાં હતા
તેઓની સાથે કામ ક ુર્ છે. જીવનના ુસ્તકમા* તેઓનાં નામ લખાઈ ુ ાં છે.

4 પ્ર ુમાં સદા આનંદ કરો; હુ ફર થી કહુ છુ કે આનંદ કરો.
5 દરેક લોકોને જાણવા દો કે તમે નમ્ર અને માયા ુ છો. પ્ર ુ જલદ આવે

છે. 6 કશાની ચતા ન કરશો. પર ુ તમારે જે કોઈ જોઈએ છે તે દેવ પાસે
માંગો અને પ્રાથર્ના કરો. અને ારે તમે પ્રાથર્ના કરો ત્યારે હમેશા આભારસ્ ુ ત
સ હત તમાર અરજો દેવને જણાવો. 7 પ્ર ુની શાં ત ઈ ુ ખ્રસ્તમાં તમારા હૃદય
અને મન ું રક્ષણ કરશે. તે શાં ત એટલી મહાન છે કે જનેે પ્ર ુએ આપેલી છે
જે આપણે સમજી શક એ તેમ નથી.

8 ભાઈઓ અને બહેનો, જે વસ્ ુ સાર છે અને ધન્યવાદને પાત્ર છે તેના વષે
વચારવા ું ચા ુ રાખો, જે વસ્ ુઓ સત્ય છે, સન્માનીય છે, યથાથર્ અને ુદ્ધ
છે, ુંદર અને આદરણીય છે તેનો જ વચાર કરો. 9 તમે મારા દ્વારા શીખેલા
અને મેળવેલાં કાયર્ કરો. મેં તમને કહે ું અને તમે જે કરતા મને જોયો તે સવર્
કરો. અને શાં તનો દેવ તમાર સાથે રહેશે.

પાઉલ ફ લપીના ખ્રસ્તીઓનો આભાર માને છે
10 હુ પ્ર ુમાં ઘણો આનંદ ત છુ કે ફર થી તમે માર સંભાળ લો છો. તમે

હમેશા માર સંભાળ લીધી છે, પર ુ તે દશાર્વી શકાઈ નથી. 11 મારે કશાની
જરૂર છે તેથી હુ તમને આમ નથી કહેતો, માર પાસે જે કઈ છે અને જે કઈ
બની ર ુ છે, તેનાથી સંતોષ મેળવવા ું હુ શી ો છુ. 12 દ રદ્ર અને સ ૃદ્ધ
બને અવ ાઓમાં કેવી ર તે જીવ ું તે હુ જાણું છુ, કોઈ પણ વખતે અને ગમે
તેવા સંજોગોમાં આનંદ રહેવા ું શી ો છુ. માર પાસે ખાવાને ૂર ું હોય કે ન
હોય, આનંદ રહેવા ું હુ શી ો છુ. મને જરૂર બધી જ વસ્ ુઓ માર પાસે
હોય કે ના હોય, હુ આનંદ રહેવા ું જાણું છુ. 13 ખ્રસ્તને કારણે આ બ ું હુ
કર શકુ છુ, કારણ કે તે મને આમ કરવા ું સામર્થ્ય આપે છે.

* 4:3: જીવન ું ુસ્તક દેવ ું ુસ્તક કે જમેાં સવર્ દેવના પસંદ કરાએલા લોકોના નામો છે. (પ્ર ક.
3:5; 21:27)
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14 પર ુ ારે મારે ુશ્કેલીઓ હતી ત્યારે તમે મને મદદ કર તે ઘણું સારુ
છે. 15 તમે ફ લ પીના લોકો યાદ કરો ારે મેં ત્યાં ુવાતાર્ આપવાની શરૂઆત
કરેલી. મેં ારે મકદો નયા છો ું ત્યારે તમાર એક જ મંડળ એવી હતી
કે જણેે મને મદદ કર . 16 હુ ારે થેસ્સાલો નકામાં હતો ત્યારે મારે જરૂર
વસ્ ુઓ તમે મને ઘણીવાર મોકલી. 17 મારે ખરેખર તમારા તરફથી દાન નથી
જોઈ ુ.ં પર ુ આપવાથી જે સારુ થાય છે તે તમને મળો તેમ હુ ઈચ્છુ છુ.
18 માર પાસે જરૂર કરતાં પણ વધારે છે. મારે જરૂર બધી વસ્ ુઓ છે કારણ
કે એપાફ દતસ તમે આપેલ દાન લા ો હતો. તમારુ દાન દેવને ઘરે ું મ ુર
મહેકતા અપર્ણ જે ું છે. દેવે તે અપર્ણ સ્વીકા ુર્ અને પ્રસ થયો. 19 ખ્રસ્ત
ઈ ુના મ હમાથી મારો દેવ ઘણો સ ૃદ્ધ થયો છે. પર ુ ખ્રસ્ત ઈ ુમાં તેની
સ ૃ દ્ધનો ઉપયોગ તમને જરૂર બધી વસ્ ુઓ આપવામાં કરશે. 20 આપણા દેવ
અને બાપને સવર્કાળ મ હમા હો. આમીન.

21 ખ્રસ્ત ઈ ુમાં દેવના બધા જ સંતોને સલામ કહેજો. માર સાથે જે
ભાઈઓ છે તેઓ તમને ક્ષેમકુશળ કહે છે. 22 દેવના બધા જ સંતો જે માર
સાથે છે તેઓ તમને ક્ષેમકુશળ કહે છે. બધા સંતોને અને કૈસરના ઘરનાં બધા
વ ાસીઓ તમને ક્ષેમકુશળ કહે છે.
23 પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા (દયા) તમાર સાથે રહો. આમીન
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કલોસ્સીઓને પત્ર
1 ખ્રસ્ત ઈ ુના પ્રે રત પાઉલ તરફથી કુશળતા હુ પ્રે રત છુ. કારણ કે દેવ

જ તેમ ઈચ્છતો હતો. ખ્રસ્તમાં આપણા ભાઈ તમોથી તરફથી પણ સલામ.
2 કલોસ્સામાં રહેતા ખ્રસ્તમાં આપણા પ વત્ર અને વ ા ુ ભાઈઓ અને

બહેનોને આપણા દેવ બાપ તરફથી કૃપા તથા શાં ત પ્રાપ્ત થાઓ.
3 હમેશા અમે અમાર પ્રાથર્નામાં તમારે સારુ દેવનો આભાર માનીએ છ એ.

દેવ આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનો બાપ છે. 4 અમે દેવનો આભાર માનીએ છ એ
કારણ કે તમે જે વ ાસ ખ્રસ્ત ઈ ુમાં ધરાવો છો અને દેવના સવર્ સંતો માટે
તમને જે પ્રેમ છે તેના વષે અમે સાભં ું છે. 5 તમને ખ્રસ્તમાં વ ાસ છે.
તમાર આશાને કારણે તમે દેવના સંતોને પ્રેમ કરો છો. તમે જાણો છો કે જે
વસ્ ુની તમે આશા રાખો છો, તે આકાશમાં સલામત છે. તમે તેની આશા
જાણવા આ ા છો. ારે તમે સત્યના ઉપદેશને સાંભ ો, સત્ય સંદેશ એ જ
ુવાર્તા છે. 6 ારે તમને ુવાતાર્ આપવામાં આવી ત્યારે ુવાતાર્ આશીવાર્દ

વરસાવી રહ છે. ારે તમે તે ુવાતાર્ પ્રથમ સાંભળ અને દેવની કૃપાની
(દયા) સત્યતા તમે સમજયા તે સમયે પણ આમ જ બન્ ું હ ું. 7 એપાફ્રાસ
પાસેથી તમે દેવની કૃપા વષે જાણ્ ુ.ં એપાફ્રાસ અમાર સાથે જ કાયર્ કરે છે,
અને અમે તેને ચાહ એ છ એ. તે અમારા માટે ખ્રસ્તનો વ ા ુ સેવક છે.
8 પ વત્ર આત્મા તરફથી તમને જે પ્રેમ પ્રાપ્ત થયો છે તે પણ એપાફ્રાસે અમને
જણા ું છે.

9 જે દવસથી અમે આ બાબતો તમારા વષે સાંભળ તે દવસથી તમારે
સારુ પ્રાથર્ના કર એ છ એ. અમે આ બાબતો માટે પ્રાથર્ના કર એ છ એ:

કે તમે સવર્ આ ત્મક સમજણ તથા ુ દ્ધમાં દેવની ઈચ્છાના જ્ઞાનથી ભર ૂર
થાઓ; 10 તમે આ બાબતોનો જીવનમાં એ ર તે ઉપયોગ કરો કે જથેી પ્ર ુ
તેમના વડે સમ્મા નત થાય, અને સવર્ પ્રકારે તેનાથી તે પ્રસ થાય; કે તમે દરેક
પ્રકારના સત્કાય કરો અને દેવ અંગેના જ્ઞાનમાં વક સત થાવ; 11 દેવ તેના
મ હમાના સામર્થ્ય પ્રમાણે તમને શ ક્તશાળ બનાવે, જથેી ારે આપ ઓ
આવે ત્યારે તમે ડગી ન જાવ અને સહનશીલ બનો.

પછ તમને આનંદ પ્રાપ્ત થશે. 12 અને (દેવ) બાપની આભારસ્ ુ ત કરો.
જે વસ્ ુઓ તેણે તમારા માટે તૈયાર કર છે, તેને પામવા માટે તેણે જ તમને
યોગ્ય બના ા છે. તેણે આ વસ્ ુઓ તેના બધા જ લોકો માટે બનાવી છે,
કે જે લોકો પ્રકાશમાં (સારુ) જીવે છે. 13 દેવે આપણને અંધકારની (શૈતાન)
સ ામાંથી ુક્ત કયાર્ છે. અને તે જ આપણને તેના પ્રય ુત્ર (ઈ ુ) ના રા માં
લઈ આ ો. 14 ુત્રએ આપણને છોડાવવા માટે કમત ુક્વી છે. તેનામાં જ
આપણને આપણા પાપોની માફ પ્રાપ્ત થઈ છે.

ારે આપણે ખ્રસ્ત તરફ દૃ કર એ છ એ, ત્યારે આપણે દેવને નહાળ એ
છ એ
15 કોઈ પણ ક્ત દેવને જોઈ શક્તી નથી.

પર ુ ઈ ુ દેવની પ્ર તમાં જ છે. ઈ ુ જ,
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જે બધી વસ્ ુઓ ું સજન કરવામાં આ ું છે તેનો શાસક છે.
16 તેના સામર્થ્ય વડે દરેક વસ્ ુ ું સજન કરવામાં

આ ું-આકાશની વસ્ ુઓ, ૃથ્વીની વસ્ ુઓ, દૃશ્યમાન અને અદૃશ્ય
વસ્ ુઓ,

સમગ્ર આત્મીય સ ા, અ ધકાર ઓ,
દરેક વસ્ ુ ું સજન ખ્રસ્ત દ્વારા અને ખ્રસ્ત માટે જ કરવામાં આ ુ.ં

17 કોઈ પણ વસ્ ુના સજન પહેલા ખ્રસ્ત હતો.
અને તેના જ કારણે દરેક વસ્ ુમાં સાતત્ય છે.

18 ખ્રસ્ત તો શર ર ું એટલે મંડળ ું શર છે.
તે આરભ, એટલે ૂએલાંઓમાંથી પ્રથમ ઊઠેલો છે;

કે જથેી સઘળામાં તે શ્રે થાય.
19 કેમ કે તેનામાં સવર્ પ્રકારની સં ૂણર્તા રહે એમ બાપને પસંદ પડ ું; તે ુ પોતા ું

જીવન પ ર ૂણર્ ખ્રસ્તમાં હ ું તેથી દેવ પ્રસ હતો.
20 દેવ પ્રત્યેક વસ્ ુને પોતાના માટે ખ્રસ્ત દ્વારા ુનઃપ્રાપ્ત કર ને પ્રસ થયો
ૃથ્વી પરની અને આકાશની વસ્ ુઓ.

દેવે વધસ્તંભના ખ્રસ્તના રક્ત (મરણ) દ્વારા શાં ત કરાવી.

21 એક સમયે તમે દેવથી વ ૂટા પડ ગયેલા. મનમાં તો તમે દેવના શ ું
હતા, કારણ કે જે દુ આચરણ તમે કરે ું તે દેવ વરુદ્ધ હ ું. 22 પર ુ હવે
ખ્રસ્તે તમને ફર થી દેવના મત્ર બનાવી દ ઘા છે. ારે તે તેના શર રમાં હતો,
ત્યારે ખ્રસ્તે તેના મરણ દ્વારા આમ ક ુર્. તે તમને દેવ સમક્ષ લઈ જઈ શકે
તેથી ખ્રસ્તે આમ ક ુર્. તે તમને દેવ સમક્ષ એવા લોકો તર કે પ્રસ્ ુત કરે છે કે
જે પ વત્ર છે, જનેામાં કોઈ ક્ષ ત નથી, અને દેવ જનેે પાપો ગણી તમને પાપી ન
ઠેરવી શકે. 23 જો તમે સાંભળેલ ુવાતાર્માં વ ાસ ધરાવતા રહેશો, તો ખ્રસ્ત
આમ કરશે. તમારે તમારા વ ાસમાં ા પત અને દ્રઢ બનવા ું ચા ુ રાખ ું
જોઈએ. ુવાતાર્એ જે આશા તમને પ્રદાન કર છે તેમાંથી તમારે કદા પ ચ લત
થ ું જોઈએ ન હ. અને તે ુવાતાર્ આખા વ માં પ્રગટ થઈ છે. હુ પાઉલ,
તે ુવાતાર્ પ્રગટ કરવામાં મદદ કરુ છુ.

મંડળ માટે પાઉલ ું કાયર્
24 તમારા માટે મેં જે દઃુખો સહન કયાર્ છે તેનાથી હુ હમણાં આનંદ અ ુભ ું

છુ. ખ્રસ્તે હજુ પણ તેના શર ર, મંડળ , દ્વારા ઘણી યાતનાઓ ભોગવવી પડશ.ે
જે પીડા ભોગવવાની છે તેને હુ મારા શર રમાં સ્વીકારુ છુ. હુ તેના શર ર,
મંડળ માટે યાતના સહુ છુ. 25 દેવે મને વ શ કાયર્ સોંપે ું તેથી હુ મંડળ નો
સેવક બન્યો. આ કાયર્ તમને મદદરૂપ થવા ું છે. મારુ કાયર્ સં ૂણર્પણે દેવની
વાત જણાવવા ું છે. 26 પ્રારભકાળથી જ જનેે ુપ્ત રાખવામાં આ ું છે તેવો
ઉપદેશ ૂઢ સત્ય છે. આ સત્યને સવર્ સંતોથી ુપ્ત રાખવામાં આવે ુ.ં પર ુ
હવે તે ુઢ સત્યને દેવના સંતો સમક્ષ જાહેર કરવામાં આ ું છે. 27 તેના લોકો
આ સ ૃ દ્ધ અને મ હમા ું સત્ય જાનો તેવો નણર્ય દેવે કય . તે મ હમાની
આશા તમામ લોકો માટે છે. તે સત્ય જે તમારામાં છે, તે ઈ ુ ખ્રસ્ત પોતે
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જ છે જે મ હમાની આશા છે. 28 દરેક માણસને ખ્રસ્તમાં સં ૂણર્ થયેલો રજૂ
કર એ એ માટે અમે તેની વાત પ્રગટ કર એ છ એ. અને દરેક માણસને બોધ
કર એ છ એ તથા સવર્ પ્રકારના જ્ઞાનનો ઉપયોગ કર એ છ એ. બધા જ લોકોને
અમે દેવ સમક્ષ એવા પ્રસ્ ુત કરવા માંગીએ છ એ કે જઓે ખ્રસ્તમાં આ ત્મક
ર તે સં ૂણર્ થયેલા છે. 29 આમ કરવા માટે, ખ્રસ્તે મને પ્રદાન કર છે તે મહાન
શ ક્તનો હુ કાયર્ અને સંઘષર્ કરવામાં ઉપયોગ કરુ છુ. તે શ ક્ત મારા જીવનમાં
કાયાર્ ન્વત બની છે.

2
1 તમને મદદ કરવા માટે હુ ઘણી જહેમત ઉઠાવી ર ો છુ તે તમે જાણો

એમ હુ ઈચ્છુ છુ. અને લાવ દ કયાના લોકોને જઓે મને કદા પ મ ા નથી
તેઓને પણ હુ મદદ કરવા પ્રયાસ કર ર ો છુ. 2 તેઓ વ ાસમાં સ ૃદ્ધ
અને શ ક્તશાળ બને જે સમજશ ક્ત દ્વારા આવે છે અને પ્રેમ વડે એકબીજા
સાથે જોડાય તેમ હુ ઈચ્છુ છુ. સમજશ ક્ત દ્વારા જે દ્રઢ વ ાસ ઉદભવે છે,
તેમાં તેઓ સ ૃદ્ધ બને તેમ હુ ઈચ્છુ છુ. દેવે જનેે જાહેર ક ુર્ છે તે મમર્થી
તેઓ સં ૂણર્પણે વાકેફ થાય તેમ હુ ઈચ્છુ છુ. તે સત્ય સ્વયં ખ્રસ્ત જ છે.
3 ખ્રસ્તમાં બધા જ જ્ઞાન તથા ુ દ્ધનો ખજાનો ુર ક્ષત રખાયેલો છે.

4 હુ તમને આ બાબતો એટલા માટે જણા ું છુ કે કોઈ પણ ક્ત તમને
એવા ાલોથી ૂખર્ ન બનાવે કે જે સારા લાગે ખરાં, પણ હોય ખોટા. 5 હુ
સદેહે તમાર સાથે નથી, પર ુ મારુ હૃદય તો તમાર સાથે જ છે. તમારુ સારુ
જીવન અને ખ્રસ્ત પ્રત્યેનો દ્રઢ વ ાસ જોઈને મને આનંદ થાય છે.

ખ્રસ્તમય જીવન જીવવા ું ચા ુ રાખો
6 તમે ખ્રસ્ત ઈ ુ પ્ર ુને સ્વીકાય છે. તેથી કોઈ પણ પ રવતર્ન લા ા વના

તેને અ ુસરવા ું ચા ુ રાખો. 7 તમારે ફક્ત ખ્રસ્ત પર જ આધા રત રહે ુ.ં
જીવન અને સામર્થ્ય તેના તરફથી આવે છે, તમને સત્ય શીખવવામાં આ ુ છે.
તમારે તે સત્ય ઉપદેશ અંગે દ્રઢ રહેવા ું ચા ુ જ રાખ ું જોઈએ. અને હમેશા
આભારસ્ ુ ત કરવી જોઈએ.

8 જે અથર્હ ન હોય તેવા થર્ ાલો કે શ ો વડે કોઈ ક્ત તમને દોરે
ન હ તે અંગે સાવધ રહો. તેવા ાલો ખ્રસ્ત તરફથી ન હ, પર ુ લોકો તરફથી
આવતા હોય છે. 9 દેવ સં ૂણર્પણે ખ્રસ્તમાં નવાસ કરે છે. 10 અને ખ્રસ્તમાં
તમે સં ૂણર્ છો. તમારે બીજા કશાની આવશ્યકતા જ નથી. બધા જ શાસકો
અને સ ાઓના ઈ ુ જ શાસક છે.

11 ખ્રસ્તમાં તમને વ વધ પ્રકારની ુ ત મળ હતી. જે ુ ત કેટલાક
માણસોના હાથથી કરવામાં આવી ન હતી. મારો મતલબ છે કે તમાર પાપી
જાતના સામર્થ્યથી તમને ુક્ત કરવામાં આવેલા. ખ્રસ્ત તો આ જ પ્રકારની
ુ ત કરે છે. 12 ારે તમે બા પ્તસ્મા પામ્યા, ત્યારે તમાર જીર્ ણજાત ૃત્ ુ

પામી અને ખ્રસ્તની સાથે તમે દટાયા. અને તે બા પ્તસ્મામાં ખ્રસ્તની સાથે તમને
ઉઠાડવામાં આ ા, કારણ કે દેવના સામર્થ્યમાં તમને વ ાસ હતો. ારે તેણે
ખ્રસ્તને ૂએલામાંથી ઉઠાડયો ત્યારે દેવના સામર્થ્યને દશાર્ ું.
13 તમે તમારા પાપી સ્વભાવ અને તમાર પાપી કાયાની તાકાતથી બંધાયેલા

હતા, તેથી તમે આ ત્મક ર તે ૂએલા હતા. પર ુ ખ્રસ્ત સાથે દેવે તમને જીવતા
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કયાર્ અને દેવે આપણા પાપોની માફ આપી. 14 આપણે દેવના નયમનો ભંગ
કય તેથી આપણે દેવાદાર બન્યા. જે નયમોને અ ુસરવામાં આપણે નષ્ફળ
ર ા,ં તેને કરજની યાદ દશાર્વે છે. પર ુ દેવે આપણું બ ું જ કરજ માફ
ક ુર્. દેવે આપણું કરજ લઈ લી ું અને તેને વધસ્તંભ પર ખીલાથી જડ દ ું.
15 આ ત્મક શાસકો અને સ ાઓને દેવે પરાજીત કય . વધસ્તંભ વડે દેવે જય
મેળ ો અને તે શાસકો અને સ ાઓને પરાજીત કયાર્. દેવે જગતને બતા ું કે
તેઓ સામર્થ્યહ ન હતા.

માનવ ન મત નયમોને ન અ ુસરો
16 તેથી કોઈ પણ ક્તને તમારા માટે ખાવાપીવા અંગેના કે યહૂદ રવાજો.

(ઉત્સવો, ચાંદરાત, * કે વશ્રામવાર) વષે કોઈ તમને દો ષત ન ઠરાવે. કોઈ
પણ ક્તને આ વષે તમારા માટે નયમો ન ઘડવા દો. 17 ૂતકાળમા,ં આ
બાબતો પડછાયારૂપ હતી કે જે ું આગમન થઈ ર ું છે તે દશાર્વતી હતી. પર ુ
ૂતન બાબતો કે જે ું આગમન થવા ું હ ું તે ખ્રસ્તમાં દેખાઈ છે. 18 કેટલાક

લોકો નમ્રતા અને દૂતોની સેવા કરવા ઈચ્છતા હોય, એ ું વતર્ન કરે છે. તે લોકો
હમેશા જે દશર્નો તેઓએ જોયા હોય તેના વષે કહેતા રહે છે. તે લોકોને ન
કહેવા દો કે, “તમે આમ કરતા નથી, તેથી તમે ખોટા છો.” તે લોકો ૂખર્
અ ભમાનથી ભર ૂર છે. કારણ કે તેઓ ફક્ત માનવ વચારોને જ વચાર શકે,
દેવના વચારોને ન હ. 19 તે લોકો તેમની જાતને શરનાં નયંત્રણ હેઠળ રાખતા
નથી. સમગ્ર શર ર ખ્રસ્ત પર આધા રત હોય છે. ખ્રસ્તને ( શર) લીધે જ
શર રનાં બધા જ અવયવો એકબીજાની દરકાર રાખે છે અને એકબીજાને મદદ
કરે છે. આ શર રને મજ ૂત બનાવે છે. અને તેને સંગ ઠત કરે છે. અને તેથી
દેવ જે ર તે ઈચ્છે છે તે ર તે શર ર વકાસ પામે છે.

20 તમે ખ્રસ્ત સાથે ૂઆ અને દનુ્યવી નરથર્ક નયમોથી ુક્ત થયેલા છો.
તેથી તમે હજુ પણ આ દુ નયા સાથે સંકળયેલા હોય તમે વત છો? મારો
આ મતલબ છે, કે શા માટે આવા નયમો પાળો છો: 21 “આ ખાશો ન હ,”
“પે ું ચાખ ું ન હ,” “પેલી વસ્ ુને અડકશો ન હ?” 22 આ નમયો એવી દનુ્યવી
વસ્ ુઓ વષે વાતચીત કર ર ાં છે કે જનેો ઉપયોગ કયાર્ પછ જે ું કોઈ
અ સ્તત્વ જ રહે ું નથી. આ નયમો તો ફક્ત લોકોથી મળેલ આજ્ઞા તથા
શક્ષણ છે, દેવથી ન હ. 23 આ નયમો સારા લાગે છે. પર ુ આ નયમો તો
બસ માનવ ન મત ધમર્ના ભાગરૂપ છે કે જે માણસોને નમ્રતાનો ઢોંગ રચવા પ્રેરે
છે, અને તેઓને દેહદમન માટે પ્રેરે છે. પર ુ આ નયમો લોકોને તેઓનો પાપી
સ્વભાવ જે દષુ્કમ ઈચ્છે તે કરાવે છે, તેને અટકાવવામાં મદદકતાર્ નથી.

3
ખ્રસ્તમાં તમારુ ન ું જીવન

1 ખ્રસ્ત સાથે તમને ૂએલામાંથી ઉઠાડવામાં આવેલા. તેથી તે વસ્ ુઓ, જે
આકાશમાં છે તે પ્રાપ્ત કરવા માટે ઈચ્છા કરો. મારો મતલબ છે કે એ વસ્ ુઓ
કે ાં ખ્રસ્ત દેવના જમણા હાથે બેઠેલો છે. 2 ફક્ત આકાશની વસ્ ુઓ વષે
જ વચાર કરો, ૃથ્વી પરની વસ્ ુઓ વષે ન હ. 3 તમાર જૂની પાપી જાત

* 2:16: ચાંદરાત યહૂ દ મ હનાનો પ્રથમ દવસ. યહૂ દ લોકો માટે આ પ વત્ર દવસ ગણાતો.
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ૃત્ ુ પામી છે, અને ખ્રસ્ત સાથે દેવમાં તમારુ ન ું જીવન ુપ્ત રાખેલ છે.
4 ખ્રસ્ત જ તમારુ જીવન છે. ારે તે ું ુનરાગમન થશ,ે ત્યારે તમે તેના
મ હમાના સહભાગી બનશો.

5 એ માટે ૃથ્વી પરના તમામ અવયવો, એટલે ભચાર, અ ુદ્ધતા,
વષયવાસના, ૂંડ ઈચ્છા તથા દ્ર લોભ જે ૂ ત ૂજા છે, તેઓને માર નાખો.
6 એ કામો દેવને ક્રો ધત કરે છે. * 7 ૂતકાળના તમારા દુ જીવનમાં પણ
તમે આ જ બાબતો કર છે.

8 પર ુ હવે તમારા જીવનમાં આ વસ્ ુઓને જાકારો આપો: જવેી કે ર સ,
બીજા લોકોની લાગણી દભુાવે તેવી વસ્ ુઓ બોલવી કે કરવી, અને વાતચીત
દરમ્યાન અપશ ોનો ઉપયોગ કરવો, અને વાતચીત દરમ્યાન અપશ ોનો ઉપયોગ
કરવો. 9 એકબીજા સાથે જૂ ન બોલો. શા માટે? કારણ કે તમે તમારુ પાપી
જીવન તથા તેવાં કાય જે તમે અગાઉ કરેલાં તે તો ારના ય છોડ દ ધાં છે.
10 તમે ન ું જીવન શરૂ ક ુર્ છે. તમારા નવા જીવનમાં તમે નવા બનાવાયા છો.
જણેે તમારુ સજન ક ુર્ છે તેના જવેા તમે બની ર ાં છો. આ ન ું જીવન
તમને દેવ ું સત્ય જ્ઞાન આપે છે. 11 નવા જીવનમાં ગ્રીક અને યહૂ દ લોકો વચ્ચે
કોઈ ભ તા નથી. જે લોકોની ુ ત કરવામાં આવી છે, અને જનેી ુ ત
કરવામાં નથી આવતી તેવા લોકો વચ્ચે કોઈ ભ તા નથી. અથવા તો તે લોકો
કે જે વદેશીઓ અથવા સ થયનો છે તેમની વચ્ચે કોઈ ભ તા નથી. સ્વતંત્ર
લોકો અને દાસો વચ્ચે પણ કોઈ જ ભ તા નથી. પર ુ ખ્રસ્ત તો બધા જ
વ ાસીઓમાં વસે છે. અને ખ્રસ્ત સવર્ તથા સવર્માં છે.
12 દેવે તમને પસંદ કયાર્ છે અને તમને તેના પ વત્ર લોકો બના ા છે. તે

તમને પ્રેમ કરે છે. તેથી હમેશા આ વસ્ ુઓ કરો: ધૈયર્વાન ને દયાવાન બનો,
ભલાઈ કરો, દ ન, નમ્ર, સહનશીલ બનો. 13 એકબીજાને સહન કરો, એકબીજાને
માફ કરો. જો કોઈ ક્ત તમાર વરુદ્ધ કોઈ અ ુ ચત આચરણ કરે, તો
તેને તમે માફ કરો. બીજા લોકોને માફ કરો કારણ કે પ્ર ુએ તમને માફ કયાર્
છે. 14 આ બધી જ બાબતો કરો; પર ુ તે બધાથી મહત્વ ૂણર્ એ છે કે, તમે
એકબીજાને પ્રેમ કરો. તમને દરેકને સં ૂણર્ એકતામાં સાંકળ ું બંધન જ પ્રેમ છે.
15 ખ્રસ્ત જે શાં ત પ્રદાન કરે છે તેના વડે તમારા વચારોને નયં ત્રત થવા દો.
શાં ત પ્રા પ્ત અથ તમે બધા એક જ શર ર † બનવા માટે તેડાયેલા છો. હમેશા
આભારસ્ ુ ત કરો.

16 ખ્રસ્તની વાતો સવર્ જ્ઞાનમાં ુષ્કળતાથી તમારામાં રહે. એકબીજાને
શીખવવા માટે અને સક્ષમ બનાવવા તમારા સં ૂણર્ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરો. ગીતો,
સ્તોત્રો અને આ ત્મક ગાયનોથી તમારા હૃદયમાં દેવની આભારસ્ ુ ત કરો. 17 તમે
જે કહો અને કરો તે સવર્ પ્ર ુ ઈ ુના નામે થવા દો. અને તમારા આ દરેક
કાય માં, દેવ બાપની આભારસ્ ુ ત ઈ ુ દ્વારા ક્ત કરો.

અન્ય લોકો સાથે તમારુ ન ુ જીવન
18 પત્નીઓ, તમારા પ તની સ ાને આધીન રહો. પ્ર ુમાં આ કામ કરવાની
ુયોગ્ય બાબત છે.
19 પ તઓ, તમે તમાર પત્નીઓ પર પ્રેમ કરો, અને તેમના પ્રત્યે કઠોર ન

થાઓ.
* 3:6: “દેવને � વરુદ્ધ.” કેટલીક ગ્રીક નકલોમાં ઉમે ુ છે: † 3:15: શર ર ખ્રસ્ત ું આ ત્મક
શર ર, અથાર્ત મંડળ કે તેના લોકો.
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20 બાળકો, તમારા માબાપોની દરેક આજ્ઞાને અ ુસરો, આ પ્ર ુને પ્રસ કરે
છે.

21 પતાઓ, તમારા બાળકોને ચીડવો ન હ. જો તમે તેમના પ્રત્યે કઠોર
બનશો, તો પછ તેઓ પ્રયત્નો કરવા ું જ છોડ દેશે.

22 દાસો, તમારા ૃથ્વી પરના મા લકોની દરેક આજ્ઞા પાળો. તમારો મા લક
તમને જોઈ શકે તેમ ન હોય તેવા સમયે પણ તમારા મા લકની આજ્ઞાઓ ું
પાલન કરો. તમે તો ખરેખર લોકોને ુશ કરવા પ્રયત્ન કર ર ા નથી, તમે તો
પ્ર ુને પ્રસ કરવા પ્રયત્ન કર ર ા છો. તેથી પ્રામા ણકપણે આજ્ઞાપાલન કરો
કારણ કે તમે પ્ર ુનો આદર કરો છો. 23 તમે જે કર ર ા છો તે દરેક કાયર્માં,
તમે જટે ું થઈ શકે તેટ ું શ્રે કામ કરો. એ ર તે કામ કરો, જાણે લોકો માટે
ન હ, પર ુ પ્ર ુ માટે કાયર્ કર ર ા છો. 24 યાદ રાખો કે પ્ર ુ તરફથી તમને
બદલો મળવાનો છે. તે તમને, તેણે જે તેના લોકોને વચન આપે ું તે પ્રદાન
કરશે. તમે તો પ્ર ુ ખ્રસ્તની સેવા કર ર ા છો. 25 યાદ રાખો કે કોઈ પણ

ક્ત અ ુ ચત કાયર્ કરશે તે તેના અ ુ ચત કાયર્ને કારણે સજાને પાત્ર બનશે.
પ્ર ુ ને ત્યાં પક્ષપાત નથી.

4
1 ઘણીઓ, જે બાબતો તમારા સેવકો માટે ુંદર અને ન્યાયી હોય તે તેમને

આપો. યાદ રાખો કે આકાશમાં તમારો પણ ઘણી છે.
ખ્રસ્તીઓને કેટલીક બાબતો કરવા પાઉલ જણાવે છે

2 પ્રાથર્નામાં ખંતથી મંડયા રહો. અને ારે તમે પ્રાથર્ના કરો, ત્યારે હમેશા
દેવની આભારસ્ ુ ત કરો. 3 અમારા માટે પણ પ્રાથર્ના કરો. પ્રાથર્ના કરો કે દેવ
અમને તેની ુવાતાર્ ફેલાવવાની તક આપે. પ્રાથર્ના કરો કે દેવે જે ખ્રસ્ત વષે ું
મમર્ પ્રકા શત ક ુર્ છે તેનો અમે ઉપદેશ આપી શક એ. હુ કારા ૃહમાં છુ કારણ
કે હુ આ સત્યનો ઉપદેશ આ ું છુ. 4 પ્રાથર્ના કરો કે આ સત્યને હુ લોકોને
સ્પ જાહેર કર શકુ. આ જ મારે કર ું જોઈએ.

5 જે લોકો વ ા ુ નથી તેવા લોકો સાથે ડહાપણથી વત . તમારા સમયનો
સદપુયોગ કરો. 6 ારે તમે વાતચીત કરો, ત્યારે તમે હમેશા માયા ુ અને
ુ દ્ધમાન રહો. પછ જ તમે પ્રત્યેક ક્તને તમારે જે ર તે ઉ ર આપવો

જોઈએ તે ર તે આપી શકશો.
પાઉલ સાથેના લોકો વષેના સમાચાર

7 ુ ખકસ ખ્રસ્તમાં મારો વહાલો ભાઈ છે. પ્ર ુમાં તે માર સાથે વ ા ુ
સેવક તથા સાથી દાસ છે. તે તમને માર સાથે બની રહેલી તમામ ઘટનાઓ
જણાવશે. 8 તેથી જ હુ એને મોકલી ર ો છુ. અમે કેવી તમાં છ એ, તે
તમે જાણો એમ હુ ઈચ્છુ છુ. અને તમને પ્રોત્સા હત કરવા માટે પણ હુ એને
મોકલી ર ો છુ. 9 ઓન સમસની સાથે હુ એને મોકલી ર ો છુ. ઓને સમસ
ખ્રસ્તમાં વ ા ુ અને વહાલો ભાઈ છે. તે તમારા સ ૂહમાંથી આવે છે.
ુ ખકસ અને ઓને સમસ તમને અહ જે કઈ બન્ ું છે તે જણાવશે.
10 અ રસ્તાખર્સ તમને ક્ષેમકુશળ કહે છે. તે માર સાથે અહ કેદ છે. અને

માક, બાનાર્બાસનો પત્રાઈ પણ તમને ક્ષેમકુશળ કહે છે. (માક અંગે ું કર ું તે
ાર ું મેં તમને જણાવી દ ું છે. જો તે ત્યાં આવ,ે તો તમે તેને આવકારજો.)
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11 ઈ ુ પણ (તે ુસ્તસના નામે પણ ઓળખાય છે) તમને ક્ષેમકુશળ કહે છે.
આ જ ફક્ત યહૂદ વ ા ુઓ છે કે જે માર સાથે દેવના રા માટે કાયર્ કરે
છે. તેઓ મારા માટે દલાસારુપ બની ર ા છે.

12 એપાફ્રાસ પણ તમને ક્ષેમકુશળ કહે છે. તે ઈ ુ ખ્રસ્તનો સેવક છે. અને
તે તમારા સંઘનો છે. તે હમેશા તમારા માટે આગ્રહથી પ્રાથર્ના કરે છે. તે પ્રાથ
છે કે તમે આ ત્મક ર તે પ રપકવ બનવા માટે વકાસ પામો અને દેવ તમારા
માટે ઈચ્છે છે તે દરેક વસ્ ુ તમને પ્રાપ્ત થાય. 13 હુ જાણું છુ કે તેણે તમારા
માટે અને લાવ દ કયા અને હયરા ુ લસના લોકો માટે કઠોર પ રશ્રમ કય છે.
14 દેમાસ અને આપણા વહાલા મત્ર ૂક વેંદ પણ ક્ષેમકુશળ કહે છે.

15 લાવ દ કયાના ભાઈઓ અને બહેનોને ક્ષેમકુશળ કહેજો. અને ુમ્ફા અને
મંડળ કે જે તેના ઘરમાં મળે છે, તેમને પણ ક્ષેમકુશળ કહેજો. 16 આ પત્ર
તમાર આગળ વાંચ્યાં પછ , તે લાવ દ કયાની મંડળ માં પણ વંચાવવા તેની
કાળજી રાખજો. અને લાવ દ કયામાં જે પત્ર મેં લ ો છે તે પણ તમે વાંચજો.
17 આ ખપસને કહેજો કે, “તને પ્ર ુએ જે કામ સોંપ્ ું છે તે ૂણર્ કરવા સાવધ
રહેજ.ે”

18 હુ પાઉલ, મારા સ્વહસ્તે આ પત્ર લખી ર ો છુ અને તમને ક્ષેમકુશળ
પાઠવી ર ો છુ, કારાગારમાં મને યાદ કરજો. દેવની કૃપા (દયા) તમારા પર
થાઓ.
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થેસ્સલો નક ઓને
પહેલો પત્ર

1 પાઉલ, સલ્વા ુસ અને તમોથી તરફથી થેસ્સલો નકામા રહેતી મંડળ , તે
મડળ જોગ, દેવ બાપમાં અને પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તમાં તમને કૃપા અને શાં ત થાઓ.

થેસ્સલો નકાના લોકોનો વ ાસ અને જીવન
2 ારે અમે પ્રાથર્ના કર એ છ એ ત્યારે અમે હમેશા તમારા બધા ું સ્મરણ

કર એ છ એ અને તમારા બધા માટે અમે દેવની આભારસ્ ુ ત કર એ છ એ.
3 ારે અમે દેવ બાપને પ્રાથ એ છ એ ત્યારે તમારા વ ાસને કારણે તમે જે
કાય કયાર્ છે તેના માટે અમે સતત દેવનો આભાર માનીએ છ એ. અને તમારા
પ્રેમને લીધે તમે જે કાય કય છે તેના માટે પણ અમે દેવનો આભાર માનીએ
છ એ. અને તમે આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તમાં તમાર આશામાં દૃઢ બની રહો તે
માટે અમે તેનો આભાર માનીએ છ એ.

4 ભાઈઓ અને બહેનો, દેવ તમને પ્રેમ કરે છે. અને અમે જાણીએ છ એ
કે તમને તેના બનવા માટે તેણે પસંદ કયાર્ છે. 5 અમે તમને ુવાતાર્ પહોંચાડ
પર ુ અમે ફક્ત શ ોનો જ ઉપયોગ ન કય , અમે ુવાતાર્ને સામર્થ્યસ હત લઈ
આ ા. અમે તેને પ વત્ર આત્મા અને ૂણર્ જ્ઞાન સ હત લઈ આ ા જે સત્ય
છે. તમાર સાથે અમે ઉપ ત હતા ત્યારે અમે કે ું જીવન જીવતા હતા તે
પણ તમે જાણો છો. અમે તમને મદદકતાર્ થઈએ એ ર તે જી ા હતા. 6 અને
તમે અમારા જવેા અને પ્ર ુ જવેા બન્યા. તમે ઘણું સહન ક ુર્, પર ુ તમે
આનંદ ૂવર્ક પ્ર ુની વાત સ્વીકાર . પ વત્ર આત્માએ તમને તે આનંદ આપ્યો.

7 તમે મકદો નયા અને અખાયામાં તમામ વ ાસીઓ માટે ન ૂનારૂપ બન્યા.
8 તમારા દ્વારા મકદો નયા અને અખાયામાં પ્ર ુની વાત ફેલાઈ અને દેવ પ્ર ત
તમારો વ ાસ સવર્ત્ર પ્રગટ થયો છે. તેથી તમારા વ ાસ વષે અમારે કાંઈ
કહેવાની જરુર નથી. 9 અમે ારે તમાર સાથે હતા ત્યારે જે સદભાવ ૂવર્ક
તમે અમને સ્વીકાય તે વષે લોકો સવર્ત્ર વાત કરે છે. તમે કેવી ર તે ૂ ત ૂજા
બંધ કર જીવતા અને સાચા દેવની સેવા કરવા તરફ વ ા તે વષે લોકો વાત
કરે છે. 10 તમે ૂ ત ૂજા બંધ કર અને હવે તમે આકાશમાંથી દેવનો દ કરો
આવે તેની પ્રતીક્ષા કરો છો. દેવે તે દ કરાને ૂએલામાંથી ઉઠાડયો તે ઈ ુ છે,
કે જે આપણને દેવના આવનારા ન્યાયમાંથી બચાવે છે.

2
થેસ્સાલો નકામાં પાઉલ ું કામ

1 ભાઈઓ અને બહેનો, તમે જાણો છો કે અમાર તમાર સાથેની ુલાકાત
નષ્ફળ નહોતી નીવડ . 2 અમે તમાર પાસે આ ા તે પહેલા, ફ લ પીમાં
અમારે ઘણું સહન કર ું પડ ું હ ું, ત્યાંના લોકો અમારા વષે ઘણા કટુવચનો
બોલ્યા. તમે આ બધા વષે જાણો છો. અને અમે ારે તમાર પાસે આ ા
ત્યારે, ઘણા લોકો અમાર વરૂદ્ધ હતા. પર ુ આપણા દેવે અમને હમતવાન
બના ા અને દેવ તેની ુવાતાર્ તમને કહેવામાં અમને મદદરુપ થયો. 3 અમે
લોકોને બોધ આપીએ છ એ. કોઈએ પણ અમને ૂખર્ બના ા નથી. અમે દુ
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નથી. અમે લોકોને છેતરવાનો પ્રયત્ન કરતાં નથી. અમે જે કર એ છ એ તે માટે
અમારા કારણો નથી. 4 ના. અમે ુવાતાર્ આપીએ છ એ કારણ કે ુવાતાર્
આપવા માટે દેવે અમાર પર ક્ષા કર છે અને અમારા પર વ ાસ ૂ ો છે.
તેથી ારે અમે બોલીએ છ એ ત્યારે દેવને પ્રસ કરવાનો પ્રયત્ન કર એ છ એ,
ન હ કે માણસોન.ે દેવ એ એક છે જે અમારાં હૃદયોનો પારખનાર છે.

5 તમે જાણો છો કે તમારા વષે સારુ બોલીને તમાર પ્રશંસા કરવાનો અમે
કદ્દ પ્રયત્ન કય નથી. અમારે તમારા પૈસા નથી જોઈતા કે તમારા થક અમારે
અમારો કોઈ સ્વાથર્ છુપાવાનો નથી. દેવ જાણે છે કે આ સત્ય છે. 6 અમે
લોકો તરફથી, તમારા તરફથી, કે બીજા કોઈ તરફથી પ્રસંશાની અપેક્ષા નથી
રાખતા.

7 અમે ખ્રસ્તના પ્રે રતો છ એ. અને તેથી અમે ારે તમાર પાસે હતા
ત્યારે, તમાર પાસે અ ુક કામ કરાવવા માટે અમે અમાર સ ાનો ઉપયોગ કર
શ ા હોત. પર ુ જે ર તે એક મા પોતાના બાળક ું જતન કરે છે, તે ર તે
અમે તમારા પ્રત્યે વનમ્ર વતાર્વ કરેલો. 8 અમે તમને બહુ પ્રેમ કય . તેથી અમે
દેવની ુવાતાર્માં તમાર સાથે સહભાગી થતા હતા તે એક આનંદ હતો એટ ું
જ ન હ; અમે અમારા જીવનની સાથે તમારા જીવનમાં સહભાગી તથા પ્રસ
થયા હતા. 9 ભાઈઓ અને બહેનો, તમને યાદ છે કે રાત અને દવસ અમે
કેટલો કઠોર પ રશ્રમ કય હતો. ારે અમે દેવની ુવાતાર્ તમને આપતા હતા
ત્યારે તમાર પાસેથી વળતર લઈને તમને અમે બોજારૂપ બનવા નહોતા ઈચ્છતા.

10 ારે તમો વ ાસીઓની સાથે અમે હતા ત્યારે, અમે પ વત્ર અને
સત્ય ન જીવન નષ્કલંક ર તે જી ા હતા, તમે જાણો છો કે આ સત્ય છે
અને દેવ જાણે છે કે આ સત્ય છે. 11 તમે જાણે છો કે જમે બાપ પોતાનાં
બાળકો સાથે જે ું વતર્ન કરે, તે ું વતર્ન અમે તમાર સાથે ક ુર્ હ ું. 12 અમે
તમને પ્રોત્સા હત કયાર્, અમે તમને રાહત પહોંચાડ , અને અમે તમને દેવ માટે
સારુ જીવન જીવવા માટે ક ું. દેવ તેના રા અને મ હમા માટે તમને તેડે છે.

13 જે ર ત,ે તમે દેવનો સંદેશો સ્વીકાય તે માટે અમે દેવની સતત આભારસ્ ુ ત
કર એ છ એ. તમે અમાર પાસેથી તે વચન સાંભ ુ, અને તમે તેને માણસો ું
ન હ પર ુ દેવના વચનોની જમે સ્વીકા ુર્ અને તે ખરેખર દેવ ું વચન જ છે.
અને જે લોકો તેનામાં વ ાસ રાખે છે તેનામાં તે કાયર્શીલ બને છે. 14 ભાઈઓ
અને બહેનો, તમે યહૂ દયામાં ખ્રસ્ત ઈ ુમાં બનેલી દેવની મંડળ ઓ જવેા છો.
યહૂ દયામાં દેવના લોકોએ ત્યાંના બીજા યહૂદ ઓ દ્વારા ઘણી અ ન બાબતો
સહન કર હતી. અને તમે પણ તે જ અ ન બાબતો તમારા પોતાના દેશવાસીઓ
દ્વારા સહન કર રહયાં છો. 15 તે યહૂ દઓએ પ્ર ુ ઈ ુને માર ના ો. અને
તેઓએ પ્રબોધકોને પણ માર ના ા. અને તે યહૂ દઓએ આપણને તે પ્રદેશ
યહૂ દયાં છોડ જવા દબાણ ક ુર્, દેવ તેઓનાથી પ્રસ નથી. તેઓ તો બધાજ
લોકોની વરૂદ્ધ છે. 16 હા, તેઓ આપણને બનયહૂ દઓને શક્ષણ આપતા
રોકવા માગે છે. અમે બનયહૂ દઓને શક્ષણ આપીએ છ એ, જથેી તેઓ ું
તારણ થઈ શકે. પર ુ પેલા યહૂ દઓ તો તેઓનાં કરેલાં જ પાપમાં એક પછ
એક પાપ ઉમેરતાં જાય છે. દેવનો કોપ હવે તેઓના પર છવાઈ ૂ ો છે.

તેઓની ફર થી ુલાકાત લેવાની પાઉલની ઈચ્છા
17 ભાઈઓ અને બહેનો, અલ્પ સમય માટે અમે તમારાથી વ ૂટા પડયા.

(અમે ત્યાં તમાર સાથે ન હતા, પર ુ વચારોથી તો અમે તમાર સાથેજ હતા.)
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તમને મળવાની અમાર ઉત્કટ ઈચ્છા હતી, અને તમને મળવા ૂબ પ્રયત્નો પણ
કયાર્. 18 હા, અમે તમાર પાસે આવવા માંગતા હતા. ખરેખર મેં, પાઉલે ત્યાં
આવવા ઘણા પ્રયાસો કયાર્, પણ શેતાને અમને અટકા ા. 19 તમે જ અમાર
આશા, અમારો આનંદ, અને ુગટ છો જનેા માટે ઈ ુ ખ્રસ્તના આવવાના સમયે
તેની સમક્ષ અમને અ ભમાન થશ.ે 20 ખરેખર તમેજ અમારો મ હમા અને
આનંદ છો.

3
1-2 અમે તમારા ુધી આવી શ ા ન હ, પર ુ થોડ વધારે પ્રતીક્ષા કરવી

અમારાં માટે ૂબ ક ઠન હ ું. તેથી અમે તમોથીને તમાર પાસે મોકલવાનો
નણર્ય કય . અને અમે આથે સમાં એકલા રહેવા ું ન ક ુર્, તમોથી આપણો
ભાઈ છે. તે દેવ સાથે ખ્રસ્ત વષેની ુવાતાર્ લોકોને કહેવા ું કાયર્ કરે છે. અમે
તમોથીને તમાર પાસે તમારા વ ાસમાં તમને દૃઢ કરવાને અને તમને ઉ ેજન
આપવાને મોકલ્યો. 3 અમે તમોથીને મોકલ્યો જથેી તમારામાંનો કોઈ અત્યારે
જે આપ ઓ છે, તેનાથી વચ લત ન થાય. તમે પોતે પણ જાણો જ છો
કે આપણા પર તો આવી ુશ્કેલીઓ આવશે જ. 4 ારે અમે તમાર સાથે
હતા, ત્યારે અમે તમને જણા ું હ ું કે, આપણે સહન કરવા ું થશે. અને તમે
જાણો છો કે જે ર તે અમે ક ું હ ું તે જ પ્રમાણે તે થ ું. 5 તેથી જ તમોથીને
મેં તમાર પાસે મોકલ્યો, જથેી કર ને તમારા વ ાસ વષે હુ જાણી શકુ. હુ
વધારે પ્રતીક્ષા કર શકુ તેમ ન હતો તેથી મેં તેને મોકલ્યો. મને ભય હતો કે
તે એક (શેતાન) કે જે લોકો ું પર ક્ષણ કરે છે તેણે તમારુ પણ પર ક્ષણ ક ુર્
હોય, અને તમારો પરાજય કય હોય. તેથી અમારો કઠોર પ રશ્રમ વેડફાઈ ગયો
હતો.

6 પર ુ તમોથી તમાર પાસેથી અમાર પાસે પાછો આ ો. તેણે તમારા
વ ાસ અને પ્રેમના ુશકારક સમાચાર અમને જ્ણા ા. તમોથીએ અમને
જ્ણા ું કે તમે હમેશા સાર ભાવનાથી અમારુ સ્મરણ કરો છો. તેણે અમને
જ્ણા ું કે તમે અમને મળવા અત્યંત આ ુર છો. અને અમાર સાથે પણ તેમ
જ છે, અમે પણ તમને મળવા અત્યંત ઈચ્છ એ છ એ. 7 તેથી ભાઈઓ અને
બહેનો, તમારા વષે જાણીને તમારા વ ાસને કારણે અમને પ્રોત્સાહન મ ું
છે. અમારે ઘણી ુશ્કેલીઓ અને પીડાઓ છે, છતાં પણ અમને સાંત્વન છે.
8 જો તમે પ્ર ુમાં દ્રઢ છો તો આપણું જીવન ખરેખર ભર ૂર છે. 9 તમારે કારણે
અમારા દેવ આગળ અમે અત્યંત હષર્ અ ુભવીએ છે! તેથી તમારા માટે અમે
દેવની આભારસ્ ુ ત કર એ છ એ. પર ુ જે પરમ આનંદનો અ ુભવ અમે કર એ
છ એ તેના માટે અમે દેવનો ૂરતો આભાર માની શકતા નથી. 10 દવસ અને
રાત્રે તમારા માટે અ તશય પ્રાથર્ના કર ર ાં છ એ. અમે પ્રાથ ર ાં છ એ કે
તમારા વ ાસમાં જે કઈ ન્ ૂનતા હોય તે સં ૂણર્ કરવા અમે ત્યાં આવી શક એ,
તમને ુનઃમળ શક એ અને તમને આવશ્યક બધી જ વસ્ ુઓ તમને ૂર પાડ
શક એ.

11 અમે પ્રાથ એ છ એ કે દેવ આપણા બાપ અને આપણા પ્ર ુ ઈ ુ તમારા
ુધી પહોંચવા માટેનો અમારો માગર્ સરળ બનાવે. 12 અમે પ્રાથ એ છ એ કે

પ્ર ુ તમારામાં પ્રેમને વક સત કરે. અમે પ્રાથ એ છ એ કે તે તમારામાં એકબીજા
અને અન્ય લોકો માટે ઉ રો ર પ્રેમ વધારે. અમે પ્રાથ એ કે જમે અમે તમને
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પ્રેમ કર એ છ એ તેમ તમે બધા જ લોકોને પ્રેમ કરો. 13 તમારા હૃદય ુદૃઢ
બને તેથી અમે આમ પ્રાથ એ છ એ. તેથી ારે આપણા પ્ર ુ ઈ ુ તેના સવર્
સંતો સ હત પધારે, ત્યારે દેવ આપણા બાપની હજૂરમાં તમે પ વત્ર અને નદ ષ
બની શકો.

4
દેવને પ્રસ કર ું જીવન

1 ભાઈઓ અને બહેનો, હવે મારે તમને બીજી કેટલીક વાતો કહેવાની છે.
દેવને પ્રસ કરે તે ર તે કેમ જીવ ું તે વષે અમે તમને દશાર્ ુ છે. અને તમે તે
જ ર તે જીવી ર ાં છો. હવે અમે તમને પ્ર ુ ઈ ૂમાં જીવવા માટે વ ુ ને વ ુ
આગ્રહ અને પ્રોત્સાહન આપીએ છ એ. 2 તમારે ું કર ું તે બાબતો જે અમે
તમને કહેલી તે તમે જાણો છો, અમે તમને તે બાબતો પ્ર ુ ઈ ુના અ ધકાર
વડે જ્ણાવેલી છે. 3 દેવ ઈચ્છે છે કે, તમે પ વત્ર થાઓ. તમે ભચારથી દૂર
રહો તમે તે ઈચ્છે છે. 4 તમારામાંની દરેક ક્ત શર ર પર નયંત્રણ રાખવા ું
શીખે તેમ દેવ ઈચ્છે છે. તમારા શર રનો પ વત્રતામાં ઉપયોગ કરો કે જે દેવને
સમ્મા નત કરે છે.* 5 તમારા શર રનો ભોગ વલાસ માટે ઉપયોગ ન કરો. જે
લોકો દેવને જાણતા નથી તે તેમના શર રનો તેવો ઉપયોગ કરે છે. 6 તમારામાંના
કોઈએ તમારા ભાઈ સાથે અ ુ ચત વહાર ન કરવો જોઈએ કે તેને છેતરવો
પણ ન જોઈએ. જે લોકો આમ કરે છે તેમને પ્ર ુ શક્ષા કરશે. અમે ાર ું
ય તમને એ બાબત વષે જણા ું છે અને ચેત ા છે. 7 દેવે આપણને પ વત્ર
થવા તેડયા છે. તે આપણે અ ુદ્ધ જીવન જીવીએ તેમ ઈચ્છતો નથી. 8 એ
માટે જે ક્ત દેવના ઉપદેશનો અસ્વીકાર કરે છે તે માણસનો અસ્વીકાર કરતો
નથી, તે દેવનો અસ્વીકાર કરે છે. અને દેવ એ એક છે જે તમને તેનો પ વત્ર
આત્મા પ્રદાન કર ર ો છે.

9 ખ્રસ્તમાં તમારા ભાઈઓ અને બહેનો માટે પરસ્પર પ્રેમ રાખવા અંગે તમને
કઈ લખવાની અમારે જરુર નથી. દેવે તમને એકબીજાને પ્રેમ કરવા માટે બોધ
આપ્યો જ છે. 10 સાચી ર તે સમગ્ર મકદો નયાના બધા જ ભાઈઓ અને
બહેનોને તમે પ્રેમ કરો છો. ભાઈઓ અને બહેનો, હવે તેઓને તમે વ ુ પ્રેમ
કરો માટે અમે તમને પ્રોત્સા હત કર એ છ એ.

11 શાં ત ૂણર્ જીવન માટે તમે જે કઈ કર શકો તે કરો. તમારુ પોતા ું કામકાજ
સંભાળો. તમારુ પોતા ું જ કામ કરો. તમને આમ કરવા ું અમે ાર ું જ
જણાવેલ છે. 12 જો તમે આ બાબતો કરશો, તો જે લોકો વ ાસીઓ નથી તે
તમાર જીવનપદ્ધ તને માનની દ થી જોશ.ે અને તમારે તમાર આવશ્યકતાઓ
માટે બીજા પર આધા રત ન હ બન ું પડ.ે

ર ુ ું આગમન
13 ભાઈઓ અને બહેનો, જે લોકો ૃત્ ુ પામ્યા છે તેઓ વષે તમે જાણો તેમ

અમે ઈચ્છ એ છ એ. જથેી બીજા માણસો જઓેને આશા નથી અને ખેદ કરે
છે તેમ તમે તેઓની જમે ખેદ કરો એ ું અમે ઈચ્છતા નથી. 14 અમે વ ાસ
કર એ છ એ કે ઈ ુ મરણ પામ્યો. પર ુ અમે એમ પણ વ ાસ કર એ છ એ

* 4:4: તમારામાંની � છે અથવા, “દેવ તમારામાંના પ્રત્યેકને શીખવવા માંગે છે કે તમે તમાર પત્ની
સાથે પ વત્રતામાં જીવો અને તેથી દેવને સન્માન મળે છે.”
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કે તે પાછો ઊઠયો. જઓે ઈ ુમાં મરણ પામ્યા છે તેઓને દેવ ફર ઈ ુ સાથે
લાવશે.

15 અત્યારે અમે જે તમને જણાવી ર ાં છ એ તે પ્ર ુનો પોતાનો જ સંદેશ
છે. અમે કે જે અત્યારે જી વત છ એ તે પ્ર ુ ું ુનરાગમન થાય ત્યારે પણ
જી વત હોઈએ. અમે કે જે ત્યારે જી વત હોઈ ું તે પ્ર ુની સાથે હોઈ ુ.ં
પર ુ જે લોકો ારનાય મરણ પામ્યા છે તેઓના કરતા પહેલાં ન હ હોઈએ.
16 પ્ર ુ પોતે ગજનાસ હત આકાશમાંથી ઉતરશે. પ્ર ુખ દૂતની† વાણી અને
દેવના રણ શગડાના અવાજ સાથે આદેશ આપવામાં આવશ.ે અને ખ્રસ્તમાં
જઓે ૂએલાં છે તેઓ પ્રથમ ઊઠશે. 17 ત્યાર પછ , આપણામાંના જઓે
જીવતાં રહેનારાં છ એ તેઓ જઓે મરણ પામ્યા હતા તેઓની સાથે ગગનમાં
પ્ર ુને મળવા સારુ આપણને ગગનમાં ઊંછએ ઊઠાવાશે. અને આપણે હમેશ
માટે પ્ર ુની સાથે રહ ું. 18 તેથી આ વચનો વડે તમે એકબીજાને ઉ ેજન
આપો.

5
પ્ર ુના આગમન માટે તૈયાર રહો

1 હવે, ભાઈઓ અને બહેનો, અમારે તમને સમય અને તાર ખો વષે લખવાની
જરુર નથી. 2 તમે સાર ર તે જાણો છે કે એ દવસ કે ારે પ્ર ુ આવશે
ત્યારે એક ચોર રાતે આવે છે તે ર તે તે આવશે. 3 લોકો કહેશે કે, “અમને
શાં ત છે અને અમે ુર ક્ષત છ એ.” તે સમયે પ્ર ૂતાની પીડાની જમે એકાએક
તેઓનો વનાશ આવી જશે. અને તે લોકો બચી શકશે ન હ.

4 પર ુ તમે, ભાઈઓ અને બહેનો, તમારે અંધકારમાં (પાપ) જીવન જીવ ું
ના જોઈએ. અને તે દવસ ચોરની જમે તમારા પર આવી પડે તો તમે આ યર્
પામશો ન હ. 5 તમે બધા અજવાળાના (સારાં) સંતાન છો. તમે દહાડાના
સંતાન છો. આપણે રાતના કે અંધકારના (શેતાન) સંતાન નથી. 6 તેથી આપણે
અન્ય લોકો જવેા ન બન ું જોઈએ. આપણે ઊંધી ન રહે ું જોઈએ. આપણે
જાગ્રત અને સ્વ- નયંત્રણમાં રહે ું જોઈએ. 7 જે લોકો ઊંધે છે, તે રાતે ઊંધે
છે. જે લોકો મદ્યપાનથી ચક ૂર બને છે, તે રાત્રે મદ્યપાનથી ચક ૂર બને છે.
8 પર ુ આપણે તો દવસ (સારાપણું) સાથે જોડાયેલા છ એ, તેથી આપણે
આપણી જાતને નયંત્રણમાં રાખવી જોઈએ. આપણે આપણી જાત ું રક્ષણ
કરવા વ ાસ, અને પ્રેમ ું બખતર પહેર ું જોઈએ. અને તારણની આશાનો
ટોપ પહેર ને સાવધ રહ એ.

9 દેવે તેના ક્રોધનો અ ભશાપ બનવા આપણને પસંદ કયાર્ નથી. દેવે તો
આપણને આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા તારણની પ્રા પ્તને માટે પસંદ કયાર્ છે.
10 આપણે તેની સંઘાતે જીવી શક એ તેથી ઈ ુ ખ્રસ્ત આપણા માટે મરણ
પામ્યો. ારે ઈ ુ ું આગમન થાય ત્યારે આપણે જી વત હોઈએ કે ૃત તે ું
કોઈ મહત્વ નથી. 11 તેથી એકબીજાને હમત આપીએ. અને દૃઢ બનવા માટે
એકબીજાને મદદ કર એ.

અં તમ ૂચનાઓ અને ુભેચ્છાઓ
12 હવે ભાઈઓ અને બહેનો, અમે તમને જે લોકો તમારામાં પ રશ્રમ કરે છે

અને પ્ર ુમાં તમારા આગેવાનો છે અને તમને ૂચનો કરે છે તેઓનો તમે આદર
† 4:16: પ્ર ુખ દૂતની દેવના દૂતો મધ્યેનો આગેવાન.
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કરો એમ અમે ઈચ્છ એ છ એ. 13 તેઓ જે કાયર્ કર ર ાં છે તેને ખાતર
તેઓના તરફ પ્રેમ સાથે વધારે આદર દશાર્વો.

14 ભાઈઓ અને બહેનો, અમે તમને જે કહ એ છ એ તે જે કાયર્ કરતાં
નથી તેઓને ચેતવણી આપો. જે લોકો બીકણો છે તેઓને ઉ ેજન આપો. જે
લોકો નબર્ળ છે તેઓને મદદ કરો. દરેક ક્ત સાથે ધીરજ ૂવર્ક વત . 15 એ
બાબતે ન ત બનો કે કોઈ પણ ક્ત ૂંડાઈનો બદલો ૂંડાઈથી ન વાળે.
પર ુ તમારા એકબીજાને માટે જે સારુ છે તે કરવા હમેશા પ્રયત્ન કરો.

16 સદા આનંદ કરો. 17 પ્રાથર્ના કરવા ું કદ પડ ું ૂકશો ન હ. 18 દરેક
સમયે દેવની આભારસ્ ુ ત કરો કેમ કે તમારા વષે ખ્રસ્ત ઈ ુમાં દેવની મરજી
એવી છે.

19 પ વત્ર આત્મા ું કાયર્ કદા પ અટકાવશો ન હ. 20 પ્રબોધને કદા પ
બનમહત્વ ૂણર્ ન ગણશો. 21 પર ુ દરેક વસ્ ુની પરખ કરો. જે સારુ
છે તેને ગ્રહણ કરો. 22 અને સવર્ પ્રકારની દુ તાથી દૂર રહો.

23 અમે પ્રાથ એ છ એ કે દેવ પોતે જ, શાં તદાતા તમને ૂરા પ વત્ર કરો;
અને તેને જ ૂણર્ આ ધન બનાવ.ે અમે પ્રાથ એ છ એ કે તમાર સં ૂણર્
જાત-આત્મા, પ્રાણ અને શર ર- ુર ક્ષત અને નદ ષ બની રહે ારે પ્ર ુ ઈ ુ
ખ્રસ્ત ું આગમન થાય. 24 તે એક (દેવ) કે જે તમને બોલાવે છે અને તે જ
તમારે માટે એમ કરશે. તમે તેના પર વ ાસ કરો.

25 ભાઈઓ અને બહેનો, કૃપા કર ને અમારા માટે પ્રાથર્ના કરો. 26 ારે
તમે મળો ત્યારે સવર્ ભાઈઓ અને બહેનોને પ વત્ર ુંબન કરજો. 27 પ્ર ુના
અ ધકાર વડે હુ તમને કહુ છુ કે આ પત્ર દરેક ભાઈઓ અને બહેનોને વાંચી
સંભળાવજો. 28 આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા તમારા પર થાઓ.
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થેસ્સલો નક ઓને
બીજો પત્ર

1 પાઉલ, સલ્વા ુસ અને તમોથી તરફથી થેસ્સલો નકામાં રહેતી મંડળ ને
કુશળતા હો.
તમે લોકો આપણા દેવ બાપ અને પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તને આ ઘન છો.
2 દેવ બાપ તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત તરફથી તમારા પર કૃપા તથા શાં ત થાઓ.
3 અમે તમારા માટે હમેશા દેવની આભારસ્ ુ ત કર એ છ એ. અને અમારે

તેમ કર ું જોઈએ કારણ કે તેમ કર ું યથાથર્ છે. તે યથાથર્ છે કારણ કે તમારા
બધાનો વ ાસ અને એકબીજા માટેનો પ્રેમ દનપ્ર ત દન વધી ર ો છે. 4 તેથી
બીજી દેવની મંડળ ઓ આગળ અમે તમારાં વખાણ કર એ છ એ. અમે કહ એ
છ એ કે કઈ ર તે તમે તમારા વ ાસમાં દૃઢ બનવા ું ટકાવી રા ું છે. તમાર
ઘણી ર તે સતાવણી કરવામાં આવી છે, અને ઘણી ુશ્કેલીઓ તમે સહન કર
છે પર ુ ન ા પ્ર ત તમે અચળ ર ાં છો.

દેવના ન્યાય વષે પાઉલ કહે છે
5 એ સા બત થઈ ૂ ું છે કે દેવ તેના ન્યાયમાં યથાથર્ છે. દેવ તેના રા

માટે તમે યોગ્ય ગણાઓ તેવા બનાવવા માંગે છે. તમારે ભોગવવી પડતી વેદના
તે રા માટે છે. 6 દેવ જે વાજબી છે તે કરશે. જઓે તમને ક આપે છે,
તેઓને તે ક આપશે. 7 અને તમે કે જે હેરાન થયા છો તેમને દેવ વસામો
આપશ.ે દેવ અમને પણ વસામો આપશે. ારે પ્ર ુ ઈ ુ પ્રગટ થશ.ે ઈ ુ
સ્વગર્માંથી તેના પરાક્રમી દૂતો સાથે આવશ.ે 8 તે આકાશમાંથી જવાળામય અ
સ હત જઓે દેવને જાણતા નથી તેવા લોકોને શક્ષા કરવા આવશ.ે જે લોકો
આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની ુવાર્તા માનતા નથી તેઓને દેવ શક્ષા કરશે. 9 તે
લોકો અનંતકાળ ુધી ચાલતા વનાશથી દડાશે અને પ્ર ુ ું સા નધ્ય તેઓને માટે
અલભ્ય બનશે. તેઓ તેના મ હમાવાન સામર્થ્યથી દૂર રખાશ.ે 10 જે દવસે
પ્ર ુ ઈ ુ આવશે ત્યારે આમ બનશે. ઈ ુ તેના સંતો* સાથે મ હમાને સ્વીકારવા
આવશ.ે અને દરેક વ ાસીઓ ઈ ુ દશર્નથી ુગ્ધ બની જશે. અમે તમને જે
ક ું તેમાં તમે વ ાસ રા ો છે તેથી તમે એ વ ા ુઓના સ ૂહમાં સામેલ
થશો.

11 તેથી અમે હમેશા તમારા માટે પ્રાથર્ના કર એ છ એ કે તમને જીવવા મળેલ
તેડાને યોગ્ય થઈ ચાલો માટે દેવ તમને સહાય કરે. તમારામાં રહે ું સૌજન્ય
તમને સારુ કાયર્ કરવા પ્રેરે છે અને તમારો વ ાસ તમને કતર્ ન બનાવે
છે. અને અમે પ્રાથર્ના કર એ છ એ કે દેવ ું સામર્થ્ય તમને આમ વ ુ ને વ ુ
કરવા માટે મદદરૂપ બનો. 12 અમે આ બધા માટે પ્રાથર્ના કર એ છ એ કે જથેી
આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત ું નામ તમારામાં મ હમાવાન થાય. અને તેના થક
તમે મ હમાવાન બનો. આ મ હમા આપણા દેવ અને પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપાથી
પ્રાપ્ત થાય છે.
* 1:10: સંતો દેવના લોકોને સંતો કહેવાય છે કેમ કે તેઓ ખ્રસ્ત દ્વારા ુદ્ધ થએલા છે અને કેવળ
દેવનાં જ છે.
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2
અ ન ઘટનાઓ ઘટશે

1 ભાઈઓ અને બહેનો, આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તના આવવા વષે અમારે
કઈક કહેવા ું છે. ારે આપણે તેની (ઈ ુની) સાથે ભેગા થઈ ું તે સમય વષે
અમારે તમને કહે ું છે. 2 તમારા વચારોમાં તમે જલ્દ બેચેન ના બની જતા
કે ગભરાઈ ન જતા. ારે તમે એમ સાંભળો કે પ્ર ુના દવસ ું આગમન તો
ાર ું થઈ ૂ ું છે. કેટલીએક ક્તઓ પ્રબોધ કરતી વખતે કે સંદેશ આપતી

વખતે આમ કહેશે. અથવા પત્રમાં તમે એમ પણ વાંચો કે કેટલાએક લોકો એમ
દાવો કરે કે તમે કોઈ આત્મા, વચનથી કે, જાણે અમારા તરફથી આ ા છો.
3 કોઈ ક્ત કોઈ પણ ર તે તમને ભરમાવે ન હ. પ્ર ુનો દવસ ાં ુધી
ધમર્ત્યાગ ન થાય ત્યાં ુધી આવશે ન હ. અને તે દવસ ાં ુધી વનાશનો
ુત્ર એટલે પાપનો માણસ પ્રગટ થશે ન હ. ત્યાં ુધી આવશે ન હ. 4 જે દેવ

ગણાય છે અથવા જે ૂ મનાય છે. તે બધાની વરુદ્ધમાં પાપનો માણસ છે
અને તે દુ માણસ પોતાની જાતને દેવ તર કે અને લોકો જનેી ઉપાસના કરે
છે તેની ઉપર તે પોતાની જાતને ઓળખાવે છે. અને તે દુ માણસ તો દેવના
મં દરમાં જાય છે અને ત્યાં બેસે છે. અને પછ તે કહે છે કે તે દેવ છે.

5 મેં તમને અગાઉ જણાવે ું કે આવી ઘટનાઓ ઘટશ.ે યાદ છે? 6 અને
તમે જાણો છો કે હવે તે દુ માણસને ું અટકાવી ર ું છે. અત્યારે તેને
અટકાવવામાં આ ો છે જથેી કર ને યોગ્ય સમયે તે પ્રકટ (આવશ)ે થઈ શકશ.ે
7 દુ તાની છૂપી તાકાત જગતમાં ારની પ્રવત રહ છે. પર ુ એવી એક

ક્ત છે કે જે દુ તાની છૂપી તાકાતને અટકાવી રહ છે. અને ાં ુધી
દુ માણસને માગર્માંથી દૂર કરવામાં ન હ આવે ત્યાં ુધી તેને અટકાવવા સતત
પ્રયત્નશીલ રહેશે. 8 પછ તે દુ માણસ પ્રગટ થશે (આવશ)ે. અને પ્ર ુ
ઈ ુ તે દુ માણસનો તેની ક્થી સંહાર કરશે. પ્ર ુ ઈ ુ પોતાના આગમનના
પ્રભાવથી તે દુ માણસનો નાશ કરશે.

9 માણસ શેતાનની તાકાત વડે આવશે. તેની પાસે ઘણી તાકાત હશે.
અને તે સવર્ પ્રકારનાં ખોટા પરાકમો, ચહનો, તથા ચમત્કારો કરશે. 10 દુ
માણસ દરેક પ્રકારના પાપરુપ કપટ સાથે પ્ર ુ ક્તઓમાં જે લોકો ભટક ગયેલા
છે તેમને ૂખર્ બનાવવા માટે ઉપયોગ કરશે. તે લોકો ભટક ગયા છે કારણ કે
તેઓએ સત્યને ચાહવાનો ઈન્કાર કર દ ધો. (જો તેઓએ સત્યને ચા ું હોત,
તો તેઓ ું તારણ થઈ શક ું હોત.) 11 પર ુ તે લોકોએ તો સત્યને ચાહવાનો
અસ્વીકાર કય , તેથી દેવે તેઓની તરફ તેઓને સત્યથી વેગળા દોર જાય તે ું
કઈક શ ક્તશાળ મોકલ્ ું છે. દેવ તેઓની તરફ તે તાકાત મોકલે છે જથેી કર ને
જે સત્ય નથી તેનો જ તેઓ વ ાસ કરે. 12 તેથી બધા લોકો કે જે સત્યમાં
વ ાસ ધરાવતા નથી તેઓ ુનેગાર ગણાશે. તેઓએ સત્યમાં વ ાસ કય
ન હ, અને દુ કાય કરવામાં તેઓએ આનંદ માણ્યો.

તારણ માટે તમાર પસંદગી થઈ છે
13 ભાઈઓ અને બહેનો, પ્ર ુ તમને પ્રેમ કરે છે. પ્રારભથી જ દેવે તારણ

કરવા માટે તમાર પસંદગી કરેલ છે. તેથી અમે હમેશા તમારા માટે દેવની સ્ ુ ત
કર એ છ એ. આત્મા દ્વારા તમને પ વત્ર કરવાથી અને સત્ય વ ાસ વડે તમારુ
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તારણ થ ું છે. 14 તારણ પ્રાપ્ત કરવા માટે દેવે તમને તેડયા છે. અમે જે
ુવાતાર્નો ઉપદેશ આપ્યા, તેના ઉપયોગથી તેણે (દેવ)ે તમને તેડયા છે. દેવે તમને

તેડયા જથેી કર ને આપણા પ્ર ુ ખ્રસ્તના મ હમામાં તમે સહભાગી બની શકો.
15 તેથી, ભાઈઓ અને બહેનો, દઢ ઊભા રહો અને જે શક્ષણ અમે તમને
આપ્ ું છે તેમાં વ ાસ કરવા ું ચા ુ રાખો. અમાર વાણી અને તમારા પરના
અમારા પત્રો દ્વારા અમે તમને તે બાબતો શીખવી છે.

16-17 અમે પ્રાથ એ છ એ કે પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત પોતે અને દેવ આપણો બાપ
તમને દલાસો આપે અને તમારા દરેક કાયર્ અને વાણીને પ્રોત્સા હત કર સક્ષમ
બનાવે. દેવે આપણા પર પ્રેમ કય છે. તેની કૃપા (દયા) દ્વારા નરતર જળવાઈ
રહે તેવી એક આશા અને પ્રોત્સાહન તેણે આપણને પ્રદાન કયાર્ છે.

3
અમારા માટે પ્રાથર્ના કરો

1 ભાઈઓ અને બહેનો, હવે અમારા માટે પ્રાથર્ના કરો. પ્રાથર્ના કરો કે પ્ર ુની
વાતનો ઝડપી ફેલાવો થાય અને પ્રાથર્ના કરો કે જમે તમે તે વાતને સન્માનેલ,
તેમ અન્ય લોકો પણ તેને સન્માન.ે 2 અને પ્રાથર્ના કરો કે અ ન અને દુ
મ ુષ્યોથી અમારુ રક્ષણ થાય. (બધા જ લોકો પ્ર ુમાં વ ાસ ધરાવતા નથી.)

3 પર ુ પ્ર ુ વ સનીય છે. તે તમને સામર્થ્ય પ્રદાન કરશે અને દુ (શૈતાન)
થી તમારુ રક્ષણ કરશે. 4 અમે તમને જે કહે ુ તે જ પ્રમાણે તમે કર ર ાં
છો, તેવી પ્ર ુ અમને ન તપણે ખાતર કરાવશે. અને અમે જાણીએ છ એ કે
તમે તેમ કરવા ું ચા ુ જ રાખશો. 5 અમે પ્રાથર્ના કર એ છ એ કે પ્ર ુ તમારા
હદયોને દેવના પ્રેમ તરફ અને ખ્રસ્તના ધૈયર્ તરફ દોરો.

કાયર્પરાયણતા
6 ભાઈઓ અને બહેનો, આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તના સામર્થ્ય (અ ધકાર) વડે

અમે તમને આજ્ઞા કર એ છ એ કે જે કોઈ વ ા ુ કામ કરવાનો ઈન્કાર કરે
છે તેનાથી તમે દૂર રહો. જે લોકો કામ કરવા ઈન્કાર કરે છે, તેઓ અમે જે
શક્ષણ આપ્ ું છે તેને અ ુસરતા નથી. 7 તમે પોતે જાણો છો કે તમારે એ ર તે
જીવ ું જોઈએ જે ર તે અમે જીવીએ છ એ. તમાર સાથે ારે અમે હતા,
ત્યારે અમે આળ ુ ન હતા. 8 અને ારે અમે અન્ય લોકો ું અ આરોગ્ ું
હ ુ ત્યારે અમે હમેશા તે ું ૂલ્ય ૂક ું હ ું. તમારા કોઈ માટે અમે બોજારુપ
ન બનીએ તેથી અમે ઘણું કામ ક ુર્ હ ું. અમે રાત દવસ કામ ક ુર્ હ ું.
9 અમને મદદ કરવા ું તમને કહ શકવાનો અમને અ ધકાર હતો. પર ુ અમાર
જાતની કાળજી લેવા ૂરતી તો અમે મહેનત કર જ હતી. જથેી કર ને તમારા
માટે અમે એક અ ુસરવા યોગ્ય ન ૂનો બની શક એ. 10 ારે અમે તમાર
સાથે હતા, અમે તમને આ નયમ આપ્યો હતો: “જો ક્ત કામ ન કરે તો,
તેણે ખા ું ન હ.”

11 અમે એ ું સાંભળ એ છ એ કે તમારા સ ૂહમાં કેટલાએક લોકો ઉદ્યોગ કરતા
નથી. તેઓ ક ું જ કરતા નથી. અને તે લોકો બીજા લોકોના જીવન હારમાં
ઘાલમેલ કરે છે. 12 અમે આવા લોકોને આજ્ઞા કર એ છ એ કે તેઓ બીજા
લોકોને હેરાન ન કરે. અમે તેઓને આજ્ઞા કર એ છ એ કે ઉદ્યોગ કર ને પોતાની
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આજી વકા પોતે જ કમાય. પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તના નામે અમે તેમને આમ કરવા
વનવીએ છ એ. 13 ભાઈઓ અને બહેનો, ભ ું કરતાં થાકશો મા.
14 જો કોઈપણ ક્ત અમે આ પત્રમાં જે કર એ છ એ તે માને ન હ, તો તે
ક્તને ધ્યાનમાં રાખજો તેની સાથે સંકળાશો ન હ પ રણામે કદાચ તે પોતેજ

શર મદો બન.ે 15 તો પણ તેને શ ું ન ગણો, ભાઈ જાણીને તેને શખામણ
આપો.

અં તમ શ ો
16 અમે પ્રાથર્ના કર એ છ એ કે શાં તનો પ્ર ુ તમને શાં ત બક્ષો. અમે પ્રાથર્ના

કર એ છ એ કે તે તમને પ્રત્યેક સમયે અને પ્રત્યેક પ્રકારે શાં ત આપો. પ્ર ુ
તમારા બધાની સાથે હો.

17 હુ પાઉલ છુ, અને મારા પોતાના હસ્તાક્ષરથી આ પત્રને વરમ ું છુ. મારા
બધાજ પત્રોમાં એ નશાની છે એવી ર તે હુ આ લ ું છુ.

18 આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા તમ સવર્ પર હો.
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તમોથીને
પહેલો પત્ર

1 ખ્રસ્ત ઈ ુનો પ્રે રત પાઉલ તરફથી કુશળતા હો. દેવ આપણા તારનાર
તથા ખ્રસ્ત ઈ ુ જનેામાં આપણી આશા છે તેની આજ્ઞાથી હુ પ્રે રત છુ.

2 હવે તમોથીને કહુ છુ. તેથી ું મારા ખરા દ કરા સમાન છે.
દેવ આપણા બાપ તથા ખ્રસ્ત ઈ ુ આપણા પ્ર ુ તરફથી તને તેની કૃપા, દયા

અને શાં ત પ્રાપ્ત થાઓ.
ખોટા ઉપદેશ સામે ચેતવણી

3 માર ઈચ્છા છે કે ું અફેસસમાં રહે. ારે હુ મકદો નયામાં ગયો ત્યારે
મેં તને તે આજ્ઞા આપી હતી. ત્યાં એફેસસમાં કેટલાએક લોકો ખોટુ શક્ષણ
આપી ર ાં છે. તે લોકો ત્યાં ખોટ બાબતો ું શક્ષણ ન આપે એવો તેઓને
હુકમ કરવા ું ત્યાં જ રહેજ.ે 4 જે વાતાર્ઓ સાચી નથી અને વંશાવળ ઓમાં
આવતાં નામોની લાંબી યાદ ઓમાં તેઓ તેઓનો સમય ન બગાડે એ ું ું તેઓને
કહેજે કેમ કે તે બાબતો માત્ર દલીલબાજીને જ ઉ ેજે છે. દેવના કાયર્માં તે
બાબતો જરાય ઉપયોગી હોતી નથી. વ ાસથી જ દેવ ું કાયર્ સદ્ધ થાય છે.
5 આ આજ્ઞાનો હે ુ એ છે કે લોકો પ્રેમનો માગર્ સ્વીકારે. આ પ્રેમની પ્રા પ્ત
માટે લોકો ું હૃદય ુદ્ધ અને પ વત્ર હો ું જોઈએ. જે યોગ્ય અને સા ું લાગ ું
હોય તે જ તેઓએ કર ું જોઈએ. અને તેઓમાં સાચો વ ાસ હોવો જોઈએ.
6 કેટલાએક લોકોએ આ બ ું તો ક ુર્ જ નથી. તેઓ ખોટા રસ્તે ૂલા પડ
ગયા છે, અને જે બાબતોની કશી કમત નથી તેના વષે તેઓ વાતો કયાર્ કર
છે. 7 તે લોકોને તો ૂસાના નયમશા ના ઉપદેશકો થ ું છે. પર ુ તેઓ શાના
વષે બોલી ર ાં છે, તે ું તેઓને ભાન નથી. જે બાબતો વષે તેઓ ખાતર ૂવર્ક
બોલી ર ા છે તે તેઓ પોતે પણ સમજી શક્તા નથી.

8 જો કોઈને નયમશા નો યોગ્ય ઉપયોગ કરતાં આવડે તો તે સારુ જ છે
તે આપણે સાર ર તે જાણીએ છ એ. 9 આપણે તે પણ જાણીએ છ એ કે
ન્યાયી માણસો માટે નયમની રચના કરવામાં આવી નથી. નયમ તો તેઓના
માટે છે કે જે લોકો નયમની વરૂદ્ધમાં છે અને જઓે નયમના પાલનનો ઈન્કાર
કરે છે. જે લોકો દેવથી વ ુખ હોય, જે પાપી હોય, જઓે પ વત્ર ન હોય,
અને જનેે કોઈ ધમર્ ન હોય, જે લોકો પ ૃહત્યારા તથા મા ૃહત્યારા હોય, ૂની
હોય, એવા લોકો માટે નયમ હોય છે. 10 જે લોકો ભચાર ું પાપ કરતા
હોય, જઓે ુંમૈ ુનીઓ હોય, જઓે ુલામોને વેચતા હોય જઓે જૂઠ બોલતા
હોય, જઓે ખોટા સમ લેતા હોય છે અને દેવના ુદ્ધ ઉપદેશની વરૂદ્ધમાં કઈ
પણ કરતા લોકો માટે નયમ છે. 11 દેવે મને જે ુવાતાર્ કહેવા મોકલ્યો છે,
તેના એક ભાગરુપે હુ આ ઉપદેશ આપી ર ો છુ. તે મ હમાની ુવાતાર્ સ્ ુત્ય
દેવ તરફથી પ્રાપ્ત થઈ છે.

દેવની દયા માટે આભાર
12 આપણા ખ્રસ્ત ઈ ુનો હુ આભાર મા ું છુ કેમ કે તેણે મારામાં વ ાસ
ૂક ને તેની સેવા કરવા ું આ કામ મને આપ્ ુ.ં તેણે જ મને આ સેવા માટે
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સામર્થ્ય આપ્ ું. 13 ૂતકાળમાં તો હુ ખ્રસ્તની વરૂદ્ધમાં બોલતો હતો, અને
બધા પર જુલમ ુજારતો હતો મે તેને આઘાત આપે તેવા ઘણાં કામો કયાર્.
પર ુ દેવે મને ક્ષમા આપી, કેમ કે હુ ું કરતો હતો તે ું મને ભાન નહો ુ.ં ાં
ુધી હુ વ ા ુ ન થયો, ત્યાં ુધી એ ું કયાર્ ક ુર્. 14 પર ુ મને આપણા

પ્ર ુની સં ૂણર્ કૃપા પ્રાપ્ત થઈ. અને તે કૃપામાંથી મારામાં ખ્રસ્ત ઈ ુ માટે
વ ાસ અને પ્રેમ પ્રગટ થયા.ં
15 હુ જે કહુ છુ તે સત્ય છે, અને તારે એનો સં ૂણર્ સ્વીકાર કરવો જોઈએ;

અને પાપીઓને તારવા માટે ખ્રસ્ત ઈ ુ દુ નયામાં આ ો. અને એવા પાપીઓમાં
હુ સૌથી ુ છુ. 16 પર ુ મારા પર દયા કરવામાં આવી. મારા પર દયા
કર ને ખ્રસ્ત ઈ ુ દશાર્વવા માગતો હતો કે તે ૂર સહનશીલતા દાખવી શકે છે.
ખ્રસ્તે મારા માટે ધીરજ રાખી બતાવી, જે લોકો અનંતજીવનને સારુ ઈ ુ ખ્રસ્ત
પર વ ાસ કરે છે તેઓને માટે હુ ન ૂનારુપ થાઉ તેમ ખ્રસ્તે મારા દ્વારા એક
દાખલો બેસાડ્યો. 17 જે સનાતન ુગોનો રાજા રાજ કરે છે તેને માન તથા
મ હમા હો. તે અ વનાશી, અદ્રશ્ય તથા એકાક દેવ છે. તેને સદાસવર્કાળ માન
તથા મ હમા હો. આમીન.

18 તમોથી, ું તો મારા દ કરા સમાન છે. હુ તને આજ્ઞા આ ું છુ.
ૂતકાળમાં તારા વષે જે ભ વષ્યકથનો થયેલા તેના અ ુસંધાનમાં આ આજ્ઞા

છે. એ ભ વષ્યકથનને અ ુસર ને સાર ર તે સંઘષર્ સામે લડ શકે, તે માટે હુ
તેને આ બ ું કહુ છુ. 19 તારો વ ાસ ટકાવી રાખજે અને તને જે ન્યાયી લાગે
તે કરજ.ે કેટલાએક લોકો આ કર શ ા નથી. તેઓનો વ ાસ ડગી ગયો
છે. 20 હુમનાયસ અને આલેકસાંદરે એ ું ક ુર્ છે. મેં એ લોકોને શેતાનને સોંપી
દ ઘા છે, જથેી તેઓ શીખે કે દેવની વરૂદ્ધ બોલાય ન હ.

2
બાહેર ભજનસેવા અને શસ્ત

1 હુથી પ્રથમ તો સવર્ લોકો માટે પ્રાથર્ના કરવા ું હુ તમને કહુ છુ. સવર્ લોકો
માટે તમે દેવ સાથે વાત કરો. લોકોને જે વસ્ ુઓની જરુર છે તે દેવ પાસે માગો
અને તેનો આભાર માનો. 2 રાજાઓ તેમજ સ ા ભોગવતા બધા લોકો માટે
તમારે પ્રાથર્ના કરવી જોઈએ. દેવ માટે ભ ક્તભાવ અને માનથી છલકા ું તથા
પરમ શાં ત પ્રદ જીવન આપણને પ્રાપ્ત થાય તે માટે એવા અ ધકાર ઓ સારુ
પ્રાથર્ના કરો. 3 આ સાર વાત છે અને એનાથી આપણા તારનાર દેવ પ્રસ
થાય છે.

4 દેવ ઈચ્છે છે કે દરેક જાણ ું તારણ થાય. અને તેની ઈચ્છા છે કે સવર્
લોકો આ સત્ય જાણ.ે 5 દેવ તો માત્ર એક જ છે. અને લોકો દેવ ુધી પહોંચે
એ માટે પણ એક જ મધ્ય છે. તે મધ્ય ઈ ુ ખ્રસ્ત છે જે એક માનવ
પણ છે. 6 બધા જ લોકોના પાપ માટે ઈ ુએ પોતાની જાત ું સ્વાપર્ણ ક ુર્. ઈ ુ
એ વાતની સા બતી છે કે દેવ સવર્ લોકોને બચાવી લેવા માગે છે. અને યોગ્ય
સમયે જ તે (ઈ ુ) આ ો. 7 તેથી જ તો ુવાતાર્ કહેવા સારુ માર પસંદગી
કરવામાં આવી હતી. તેથી જ તો પ્રે રત તર કે મને પસંદ કરવામાં આ ો હતો.
(હુ તમને સત્ય જ કહુ છુ. હુ કઈ જૂઠુ બોલતો નથી.) બનયહૂ દ લોકોને
શીખવનાર થવા માટે માર પસંદગી કરવામાં આવી હતી. તેઓ વ ાસ કર
શકે અને સત્યને જાણે એ ું હુ તેઓને શક્ષણ આ ું છુ.
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ુરુષો તથા ીઓ માટે કેટલાએક નયમો
8 દરેક જગ્યાએ રહેતા માણસો પ્રાથર્ના કરે એમ હુ ઈચ્છુ છુ. પ્રાથર્નામાં

જઓે હાથ ઊંચા કરતા હોય તેઓ પ વત્ર હોવા જોઈએ. તે માણસો એવા ન
હોવા જોઈએ કે જે ુસ્સે થતા હોય અને દલીલબાજી કરતા હોય.

9 હુ એ પણ ઈચ્છુ છુ કે ીઓ એવાં કપડાં પહેરે કે જે એમના માટે યોગ્ય
હોય. સન્માનનીય અને ઉચ્ચ વચારો જળવાય એ ર તે ીઓએ કપડા ધારણ
કરવાં જોઈએ. તેમણે પોતાના વાળ કલાત્મક અને આકષર્ક ર તે ૂંથેલા હોવા ન
જોઈએ. તેમજ પોતાને સૌદયર્વાન બનાવવા માણેક-મોતી કે સોનાના આ ૂષણો
કે કમતી પોષાકોનો ઉપયોગ ન હ કરવો જોઈએ. 10 પર ુ સારા કાય કર ને
તેમણે ુંદર બન ું જોઈએ. જે ીઓ એમ કહેતી હોય કે તેઓ દેવને ભજે
છે તેમણે એ ર તે પોતાને ુંદર બનાવવી જોઈએ.

11 ીએ કોઈપણ વાત શાં તથી સાંભળ ને અને આજ્ઞા ું પાલન કરવા સં ૂણર્
ર તે તૈયાર રહ ને શીખવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. 12 ી ુરુષને ભણાવે એ
માટે હુ મંજૂર આપતો નથી. અને ુરુષ પર ીની સ ા ચાલે એની પણ હુ
છૂટ આપતો નથી. ીએ શાં તથી પોતા ું કામકાજ કરતા રહે ું. આ ું શા
માટે? 13 કારણ કે પ્રથમ આદમની ઉત્પ થઈ. ત્યારબાદ હવા ું સજન થ ુ.ં
14 શેતાને આદમની છેતરપીંડ કર ન હ, તેણે હવાને છેતર અને તેથી તે પાપી
બની. 15 પર ુ ીઓને બાળકો હોવાને કારણે બચાવવામાં આવશ.ે જો તેઓ
યોગ્ય ર તે આત્મસંયમ રાખી પ વત્ર જીવન જીવશે તથા વ ાસ અને પ્રેમ ચા ુ
રાખશે તો તેઓ તારણ પામશ.ે

3
ખ્રસ્તી મંડળ ના અધ્યક્ષો

1 હુ જે કહુ છુ તે સા ું છે: જો કોઈ ક્ત મંડળ નો અધ્યક્ષ બનવાનો
સખત પ્રયત્ન કરતી હોય. તો તેની ઈચ્છા કઈક સારુ કામ કર બતાવવાની છે.
2 મંડળ નો અધ્યક્ષ ઘણો સજજન હોવો જોઈએ જથેી લોકો તેની ટ કા કર ન
શકે. તેને એકજ પત્ની હોવી જોઈએ. તે માણસ આત્મ-સંયમી અને ડા ો
હોવો જોઈએ. બીજા લોકોની નજરમાં તે માનનીય, આદરણીય હોવો જોઈએ.
લોકોને પોતાના ઘરમાં આવકાર ને તેઓને મદદ કરવા તે તત્પર રહેવો જોઈએ.
તે એક સારો શક્ષક હોવો જોઈએ. 3 તે અ તશય મદ્યપાન કરતો હોવો ન
જોઈએ, અને તે એવી ક્ત ન જ હોવી જોઈએ કે જનેે ઝઘડવા ું ગમ ું
હોય. તે વનમ્ર અને સહનશીલ, શાં ત પ્રય હોવો જોઈએ. એ માણસ એવો ન
હોવો જોઈએ કે જે દ્ર લોભી હોય. 4 તે તેના પોતાના કુટુબનો પણ એક સારો
વડ લ હોવો જોઈએ. આનો અથર્ એ છે કે તેના બાળકો ૂરા આદરભાવથી
તેની આજ્ઞા પાળતા હોવા જોઈએ. 5 (જો કોઈ માણસને તેના પોતાના જ
કુટુબનો સારો વડ લ બનતાં ન આવડ,ે તો તે દેવની મંડળ ની સંભાળ લઈ શકશે
ન હ.)

6 પર ુ કોઈ નવો વ ા ુ અધ્યક્ષ થઈ ન શકે. જો કોઈ નવા વ ાસીને
મંડળ નો અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવે, તો શ છે કે તે પોતે અ ભમાનથી છક
જાય. એમ થાય તો, જે ર તે શેતાન ધ ારને પાત્ર થયો હતો, તેમ એના
અ ભમાની વતર્ન માટે એનો પણ એ ર તે ન્યાય કરવામાં આવશ.ે તે ું અ ભમાન
શેતાન જે ું જ થશે. 7 મંડળ ના સભ્ય ન હોય એવા બહારના લોકોનો પણ
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આદર તેના પ્રત્યે હોવો જોઈએ. તો પછ બીજા લોકો તેની ટ કા કર શકશે
ન હ, અને તે શેતાનની જાળમાં ફસાઈ ન હ જાય.

મંડળ ના સેવકો
8 એ જ પ્રમાણે, જે માણસો સેવકો તર કે સેવા આપતા હોય તેઓ એવા

હોવા જોઈએ કે જમેને લોકો માન આપી શકે. જે ખરેખર તેઓને સમજાતી
ના હોય તેવી વાતો આ માણસોએ કહેવી ન જોઈએ, તેઓએ સમજી- વચાર ને
વાણી ઉચ્ચારવી જોઈએ. અને અ તશય મદ્યપાન કરવા પાછળ તેઓએ પોતાનો
સમય બરબાદ ન કરવો જોઈએ. તેઓ એવા માણસો હોવા ન જોઈએ કે જે
હમેશા બીજા લોકોને છેતર ને પૈસાદાર થવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય. 9 દેવે જે
સત્ય ું આપણને દશર્ન કરા ું છે, તેના તેઓ શષ્યો હોવા જોઈએ. અને તેમણે
હમેશા જે કઈ ન્યાયી લાગે તે જ કર ું જોઈએ. 10 પાઉલ તમોથીને કહે છે
એ લોકોની પહેલેથી જ તારે પરખ કર લેવી જોઈએ. જો એમનામાં તને કોઈ
અપરાધ ન જ્ણાય તો તેઓ મંડળ ના સેવકો તર કે સેવા આપી શકે.

11 એ જ ર ત,ે જે ી સેવામાં છે તે બીજા લોકોની નજરે આદરણીય હોવી
જોઈએ. તે ીઓ એવી હોવી ન જોઈએ કે જે બીજા લોકો વષે ખરાબ
નદા કરતી હોય. તેઓનામાં આત્મ-સંયમ હોવો જોઈએ અને તેઓ એવી હોવી
જોઈએ કે દરેક વાતે એમનામાં વ ાસ ૂક શકાય.

12 સેવકો તર કે સેવા આપનાર ુરુષોને એકજ પત્ની હોવી જોઈએ. તેઓનાં
પોતાનાં બાળકો અને કુટુબોના તેઓ સારા વડ લ તર કે નીવડલેા હોવા જોઈએ.
13 સાર ર તે સેવા કરતા માણસો પોતાના માટે માન-સન્માનભ ુર્ ાન બનાવે
છે. તે લોકોને ખ્રસ્ત ઈ ુમાં પોતાના વ ાસ વષે પાક ખાતર નો અ ુભવ
થશ.ે

આપણા જીવન ું રહસ્ય
14 મને આશા છે કે હુ તાર પાસે જલ્દ આવી શક શ. પર ુ આ બધી

વાતો હુ તને અત્યારે લખી જણા ું છુ. 15 પછ , જો કદાચ હુ જલ્દ આવી
ન શકુ, તો દેવના કુટુબના સભ્યોએ જે ફરજો બજાવવી જોઈએ તે ું જાણી
લે તે કુટુબ તો જીવતા દેવની મંડળ છે. અને દેવની મંડળ તો સત્યનો આધાર
અને ૂળ ૂત સ્તંભ અને પાયો છે. 16 બેશક, સ્ ુ ત ું આપણા જીવન ું રહસ્ય
મહાન છે.

તે ( ખ્રસ્ત) માનવ શર રમાં આપણી આગળ પ્રગટ થયો;
તે ન્યાયી હતો એમ પ વત્ર આત્માએ ઠેર ું;
દૂતોએ તેને દ ઠો;
બનયહૂદ રા ોમાં તેના વષેની ુવાતાર્નો ઉપદેશ થયો;
આખી દુ નયાના લોકો તેના પર વ ાસ કરવા લાગ્યા.
તેને મ હમામાં આકાશમાં ઉપર લેવામાં આ ો.

4
જૂઠા ઉપદેશકો વષે ચેતવણી

1 પ વત્ર આત્મા સ્પ ર તે કહે છે કે પાછલા સમયમાં કેટલાએક લોકો સાચા
વ ાસમાંથી દૂર જશે. તે લોકો ખોટુ બોલનારા આત્માઓની આજ્ઞા ું પાલન
કરશે. વળ તે લોકો ૂતોના ઉપદેશને અ ુસરશે. 2 જે લોકો જૂઠુ બોલીને
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લોકોને છેતરતા હોય તેઓના દ્વારા ખોટો ઉપદેશ પ્રચાર પામે છે. તે લોકો સારા
નરસાનો ભેદભાવ પારખી શકતા નથી. ગરમ લોખંડ વડે એમની સમજ શ ક્તને
ડામ દઈને બાળ નાખી હોય એવી આ વાત છે. 3 એવા માણસો લોકોને કહેતા
ફરે છે કે તેઓ લગ્ર કર શકે ન હ. અને તેઓ લોકોને કહે છે કે અ ુક અ ુક
જાતનો ખોરાક ખાવો ન જોઈએ. પર ુ તે ખોરાક પણ દેવે જ બના ો છે.
અને દેવને માનનારા તથા સત્યને જાણનારા લોકો આભારસ્ ુ ત કર ને એ ખોરાક
ખાઈ શકે છે. 4 દેવે સજલી દરેક વસ્ ુ સાર છે. દેવની આભારસ્ ુ ત કર ને
સ્વીકારેલી કોઈ પણ વસ્ ુનો ઈન્કાર કે અનાદર કરવો ન જોઈએ. 5 દેવે જે
ક ુ હોય તે કારણે પ્રાથર્ના વડે દેવે બનાવેલી દરેક વસ્ ુ પ વત્ર બનાવાય છે.

ખ્રસ્ત ઈ ુના એક સારા સેવક બનો
6 આ બધી વાતો ું તારા ભાઈઓ તથા બહેનોને કહેજ.ે જો ું આ કર શ

તો સા બત થશે કે ખ્રસ્ત ઈ ુનો ું એક સારો સેવક છે. વ ાસથી શ ો દ્વારા
તથા સારા ઉપદેશના તારા અ ુસરણને લીધે ું મ મ અને દૃઢ બન્યો છે તે ું
બતાવી શક શ. 7 દેવના સત્યની સાથે ુસંગત ન હોય એવી ૂખાર્ઈભર વાતો
લોકોને કહેતા ફરે છે. એવી વાતો ું શક્ષણ ું ગ્રહણ કરતો ન હ. પર ુ દેવની
સાચી ર તે સેવા કરવા તાર જાતને તાલીમ આપ. 8 શર રને તાલીમ આપવાના
કેટલાએક ફાયદા છે. પર ુ દેવની સેવાથી તો દરેક વાતે ફાયદો જ છે. દેવની
સેવાથી આ જીવનમાં તેમજ ભ વષ્યના જીવનમાં પણ એના આશીવાર્દ પ્રાપ્ત
થાય છે. 9 હુ જે કહુ છુ તે સા ું છે. અને તારે સં ૂણર્ ર તે એનો સ્વીકાર
કરવો જોઈએ. 10 એ કારણે જ આપણે સખત મહેનત તથા પ રશ્રમ કર ર ા
છ એ. આપણે જીવતા દેવમાં આશા રાખીએ છ એ. સવર્ લોકોનો તે તારનાર
છે. વશેષ કર ને જઓે તેનામાં વ ાસ કરે છે તે સવર્ લોકોનાં તારનાર છે.

11 આ બધી બાબતોની ું આજ્ઞા આપજે તથા શીખવજ.ે 12 તને જુવાન
જાણીને તારુ કઈ મહત્વ ન હોય એ ર તે કોઈ પણ ક્તને તાર સાથે વતર્વા
ન દઈશ. વ ાસીઓએ કેવી ર તે જીવ ું જોઈએ તે બતાવવા તાર વાણી
વડ,ે તારા વ ાસ વડ,ે અને તારા સ્વચ્છ જીવન વડે જીવવાને લીધે ું લોકોને
ન ૂનારુપ થજ.ે

13 લોકોની આગળ પ વત્રશા વાચવા ું ું ચા ુ રાખ, તેઓને વ ાસમાં
દૃઢ કર, અને તેઓને ઉપદેશ આપ. હુ ત્યાં આવી પહોં ું ત્યા ુધી ું એ
કાય કરતો રહેજ.ે 14 તાર પાસે જે કૃપાદાન છે તેનો ઉપયોગ કરતા રહેવા ું
યાદ રાખજ.ે ારે વડ લોએ તારા પર તેઓના હાથ ૂ ા* તે વખતે થયેલ
પ્રબોધ દ્વારા એ કૃપાદાન તને આપવામાં આ ુ હ ુ. 15 એ બધી પ્ર ૃ ઓ ું
ચા ુ રાખજ.ે તે પ્ર ૃ ઓ કરવા ું તારુ જીવન આપી દે. પછ બધા લોકો
જોઈ શકશે કે તારુ કાયર્ પ્રગ ત સાધી ર ું છે. 16 તારા જીવનમાં અને તારા
ઉપદેશમાં સાવધ રહેજ.ે યોગ્ય ર તે જીવતો રહેજે અને ઉપદેશ આપતો રહેજ.ે
આમ, તારો ઉપદેશ સાંભળનારા લોકોને તથા તાર જાતને ૂં તાર શ.

5
1 ૃદ્ધને ઠપકો ના આપ, પર ુ એ તારો પતા હોય એ ર તે તેની સાથે વાત

કરજ.ે જુવાનો તારા ભાઈઓ હોય એ ર તે વતર્જ.ે 2 ૃદ્ધ ીઓને મા સમાન

* 4:14: તેઓના હાથ ૂ ા તમોથીને દેવ ું ખાસ કાયર્ સોંપવામાં આ ું છે તે દશાર્વવા માટે ું ચન્હ.



1 તમોથી 5:3 430 1 તમોથી 5:16

ગણજે અને જુવાન ીઓને બહેનો જવેી ગણજ.ે તેઓની સાથે હમેશા સારુ
વતર્ન કરજ.ે

3 જે વધવા ખરેખર નરાધાર હોય તેઓ ું માન-સન્માન જાળવજે અને તેઓની
સંભાળ લેજ.ે 4 પર ુ જો કોઈ વધવાને બાળકો હોય અથવા પૌત્ર-પૌત્રીઓ
હોય તો પ્રથમ તો તેમણે આ શીખવાની જરુર છે: એ બાળકો અથવા પૌત્રોઓ
પોતાના જ કુટુબ પ્રત્યેની વફાદાર તેઓને મદદરુપ થઈને બતાવવી જોઈએ.

ારે તેઓ આમ કરે છે ત્યારે તેઓ પોતાનાં મા-બાપ ું ઋણ અદા કરે છે.
એનાથી દેવ પ્રસ થાય છે. 5 જો કોઈ વધવા ખરેખર નરાધાર હોય તો તેની
સંભાળ માટે તે દેવની જ આશા રાખે છે. તે ી રાત- દવસ હમેશા પ્રાથર્ના
કરતી હોય છે. તે દેવ પાસે મદદ માગે છે. 6 પર ુ જે વધવા પોતાને રાજી
રાખવા મોજ-મઝામાં જીવન વેડફે છે, તે જીવતી હોવા છતાં ખરેખર મરણ
પામેલી જ છે. 7 ત્યાનાં વ ાસીઓને ું આ બધી વાત કહેજે (પોતાના ઘરની
સંભાળ લેવા ું) જથેી, બીજી કોઈ ક્ત એમ કહ ન શકે કે તેઓ ખોટુ
કર ર ાં છે. 8 ક્તએ પોતાના બધા માણસોની સંભાળ લેવી જોઈએ.
પણ, તેમાંય સૌથી અગત્યની વાત એ છે કે તેણે તેના પોતાનાં કુટુબની સંભાળ
લેવી જોઈએ. જે ક્ત આમ કરતી નથી, તો તે સાચા વ ાસને (ઉપદેશ)
સ્વીકારતી નથી. તે ક્ત તો અ વ ાસી કરતાં પણ ૂંડો છે.

9 વધવાઓની તાર યાદ માં એવી ી ું નામ ઉમેરજે કે જે 60 વષર્ કે તેથી
વધારે ઊંમરની હોય. તે તેના પ તને વફાદાર રહ ૂક હોય. અને પણર્લ ના
ક ુર્ હોય. 10 સત્કમર્ દ્વારા ક ત પ્રાપ્ત કરેલી હોય, પોતાના છોકરાઓને ઉછેયાર્
હોય, મહેમાનો ું સ્વાગત કરનાર હોય, સંતોના પગ ધોયા હોય. દઃુખીઓને
મદદ કર હોય, અનેક પ્રકારના સત્કમ માં ખત રાખતી હોય, એવી વધવા ું નામ
તાર યાદ માં ઉમેર ુ.ં

11 પર ુ એ યાદ માં જુવાન વધવાઓનો સમાવેશ ન કર શ. ારે તેઓ
ખ્રસ્તને સમ પત થઇ જાય છે, ત્યારબાદ તેઓના તીવ્ર શાર રક આવેગોને લીધે
તેઓ ઘણીવાર ખ્રસ્તથી દૂર ખેંચાઈ જાય છે. પછ તેઓ ફર થી પરણવા ચાહે
છે. 12 અને એ ું કરનાર જુવાન વધવાઓનો ન્યાય તોળાશે. તેઓએ પહેલા
જે કરવા ું વચન આપ્ ું હ ું, તે ન કરવાના કારણે તેઓનો ન્યાય તોળવામાં
આવશ.ે 13 વળ , તે જુવાન વધવાઓ ઘેરઘેર ભટકવા ું શરુ કરે છે અને
પોતાનો સમય વેડફે છે. તેઓ નદા અને કૂથલી કરવા ું શરુ કર દે છે અને
બીજા લોકોના જીવનમાં રસ લેતી થઈ જાય છે. જે ન બોલ ું જોઈએ તે તેઓ
બોલવા લાગે છે. 14 તેથી હુ ઈચ્છુ છુ કે જુવાન વધવાઓ ફર થી લ કરે,
બાળકોને જન્મ આપે, અને પોતાનાં ઘરોની સંભાળ લે. જો તેઓ આમ કરશે,
તો તેઓની ટ કા કરવા દશુ્મનો પાસે કોઈ યોગ્ય કારણ ન હ હોય. 15 પર ુ
કેટલીએક જુવાન વધવાઓ અવળે માગ દોરવાઈ જઈને શેતાનને અ ુસરે છે.

16 જો કોઈ વ ાસી ીના કુટુબમાં વધવાઓ હોય તો, તેણે પોતે તેઓની
સંભાળ લેવી જોઈએ. તેઓની સંભાળ માટે મંડળ એ ભાર ઊઠાવવો જોઈએ
ન હ. જથેી કુટુબ વહોણી નરાધાર વધવાઓની સંભાળ લેવા ું કામ મંડળ
કર શકશે.

વડ લોને સાથે રહેવા માટે કેટલાક નયમો
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17 મંડળ નો સાર ર તે અ ધકાર ચલાવનાર વડ લોને માન પાત્ર ગણવા જોઈએ.
ખાસ કર ને આ સા ું છે કે વડ લોને માન મળ ું જોઈએ. જઓે ઉપદેશ કરવામાં
તથા શક્ષણ આપવામાં શ્રમ લે છે. 18 એ ું શા માટે? કારણ કે શા કહે
છે કે, “ ારે કામમાં જોતરેલો બળદ અનાજ છુટુ પાડવા ું કામ કરતો હોય
ત્યારે, એ ું મોઢુ બાંધીને તેને અનાજ ખાતો રોકવો નહ .”✡ અને વળ શા
એ પણ કહે છે કે, “મજૂરને તેની મજૂર આપવી જોઈએ.”✡

19 મંડળ ના વડ લ પર આક્ષેપ ૂકનાર ક્તની વાત સાંભળતો ન હ. એ
વડ લે કઈક ખોટુ ક ુર્ છે એ ું કહેનાર બીજા બે-ત્રણ માણસો નીકળે તો જ
પેલા માણસની વાત સાંભળવી. 20 પાપ કરનારાઓને કહેજે કે તેઓ ખોટા છે.
આખી મંડળ ની સમક્ષ આ કર. જથેી બીજા લોકોને પણ ચેતવણી મળ જશે.

21 દેવ તથા ઈ ુ ખ્રસ્ત અને ખાસ પસંદગી પામેલા દૂતોની સમક્ષ હુ તને આ
બ ું કરવાની આજ્ઞા આ ું છુ. પર ુ સત્ય હક કતો જાણ્યા વના ું લોકોનો
ન્યાય તોળવા બેસી ના જતો. અને દરેક ક્ત સાથે એક સરખો વહાર
રાખજ.ે

22 કોઈ પણ ક્તને મંડળ ના વડ લ તર કે ન ુક્ત કરવા ું તેના પર હાથ
ૂકે તે પહેલા કાળજી ૂવર્ક વચાર કરજ.ે બીજા લોકોના પાપમાં ભાગીદાર થતો

ન હ. ું તાર જાતને ુદ્ધ રાખજ.ે
23 તમોથી, આજ ુધી તે ફક્ત પાણીજ પીધા ક ુર્ છે. હવે પાણી પીવા ું

બંધ કર ને થોડો દ્રાક્ષારસ પીજ.ે તેનાથી તારુ પેટ સારુ થશ,ે અને ું વારવાર
બમાર ન હ થાય.
24 કેટલાએક લોકોનાં પાપ સહેલાઈથી જણાઈ આવે છે. તેઓનાં પાપ જણાવે

છે કે તેઓને ન્યાય તોળોશ.ે પર ુ બીજા કેટલાએક લોકોનાં પાપ પાછળથી
ખબર પડે છે. 25 સારાં કામો કે જે લોકો કરે છે તે બાબતમાં પણ આ ું જ
છે. લોકોનાં સારા કામો સહેલાઈથી દેખાઈ આવે છે. પર ુ ારે એ સારા
કામો સહેલાઈથી ન દેખાય, તો પણ તે છુપાવી શકતા નથી.

6
માટે કેટલાએક નયમો

1 સવર્ દાસોએ પોતાના શેઠ પ્રત્યે સં ૂણર્ માન દશાર્વ ું જોઈએ. જો તેઓ આમ
કરશે તો, દેવ ું નામ અને આપણો ઉપદેશ ટ કાને પાત્ર થશે ન હ. 2 કેટલાએક
દાસોના શેઠો વ ાસીઓ હોય છે. તેથી જે દાસો તથા એ શેઠો ભાઈઓ છે.
પર ુ એનો અથર્ એવો નથી કે એ દાસો પોતાના શેઠોને ઓછુ માન આપે તો
ચાલ.ે ના! તેઓએ તો વધારે કામ કર ું જોઈએ કારણ કે તેઓ કે જનેે તેની
સેવાઓ દ્વારા લાભ થયો છે તેઓ વ ાસીઓ છે. જનેે તેઓ પ્રેમ કરે છે.
તેઓને આ વાતો શીખવ અને સલાહ આપ.
ખોટો ઉપદેશ અને સા ું ધન

3 કેટલાએક લોકો એવી બાબતોનો ઉપદેશ આપશે કે જે ખોટો જ હોય.
આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં સત્ય વચનો સાથે એ લોકો સંમત ન હ થાય. અને
દેવની સેવાનો સાચો માગર્ દશાર્વતા ઉપદેશનો તેઓ સ્વીકાર ન હ કરે. 4 ખોટ
ર તે ઉપદેશ આપતી ક્ત અ ભમાનથી છલકાય છે અને ક ું જાણતી હોતી

✡ 5:18: ઉલ્લેખઃ ુન. 25:4 ✡ 5:18: ઉલ્લેખઃ .ૂ 10:7
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નથી. તે ક્તમાં દલીલબાજીની બમાર હોય છે. અને એ શ ો વષે
દલીલબાજી કરે છે. એના પ રણામે ઈષાર્, ુશ્કેલીઓ, અપમાનો અને ખોટા
વહેમ ઉત્પ થાય છે. 5 પણ ભ્ર મ તના લોકોથી પ રણામે સતત દલીલબાજી
થાય છે. એ લોકોએ સત્ય ખોઈ ના ું છે. તેઓ એ ું માનતા હોય છે કે
દેવની સેવા તો કમાઈ ું સાધન છે.

6 એ સા ું છે કે દેવની સેવા-ભ ક્ત માણસને ૂબ ધનવાન બનાવે છે. જો
તેને પોતાની વસ્ ુઓથી સંતોષ હોય તો. 7 આ દુ નયામાં આપણે ારે આ ા
ત્યારે, આપણે ક ુંય લીધા વગર ખાલી હાથે આ ા હતા. અને આપણે ારે
મર જઈ ું ત્યારે, આપણે ક ુંય લઈ જઈ શકવાના નથી. 8 તેથી આપણને જો
ૂરતો ખોરાક અને કપડાં મળ રહે, તો તેનાથી આપણે સંતોષ માનવો જોઈએ.

9 ધનવાન થવાની ઈચ્છા રાખતા લોકો પોતે જ પ્રલોભનોની જાળમાં પકડાય
છે. તેઓને ઘણી બધી ચત્ર- વ ચત્ર વસ્ ુઓ મેળવી લેવાની ઈચ્છા થાય છે, કે
જે ચીજે તેઓને ુકસાન કે આઘાત આપનાર નીવડે છે. એ વસ્ ુઓ લોકોને
પાયમાલ કર ને તેઓનો સવર્નાશ આણે છે. 10 પૈસા માટેનો લોભ દરેક જાતનાં
પાપોને જન્મ આપે છે. કેટલાએક લોકોએ સાચો વ ાસ (ઉપદેશ) છોડ દ ધો
છે કેમ કે તેઓ વ ુ ને બ ુ ધન મેળવવા માગે છે. પર ુ આમ કરતાં તેઓ
પોતાની જાતે ઘણી ત્રાસદાયક ુશ્કેલીઓ ઊભી કર સહન કરે છે.

તારે યાદ રાખવા જવેી કેટલીક બાબતો
11 પર ુ ું તો દેવભક્ત છે. તેથી એ બધી બાબતોથી તારે દૂર રહે ું

જોઈએ. ન્યાયી માગ જીવવાનો પ્રયત્ન કર, ભ ક્તભાવ, વ ાસ, પ્રેમ, ધીરજ
તથા નમ્રતાના સદ ુણ કેળવ. 12 વ ાસ ટકાવી રાખવો એ સ્પધાર્ની હર ફાઈમાં
ઉતરવા જે ું છે. એ સ્પધાર્ જીતવા તારાથી જમે બને તેમ સખત પ્રયત્ન કરજ.ે
અનંતજીવન તને પ્રાપ્ત થાય એની ખાતર કરજ.ે એ ું જીવન તને મળે એ
માટે તને તેડવામાં આ ો છે. અને ખ્રસ્ત વષેના મહાન સત્યની તેં એવી
ર તે ક ૂલાત કર છે કે જનેા ઘણા લોકો સાક્ષી છે. 13 દેવ અને ઈ ુ ખ્રસ્ત
આગળ હુ તને આજ્ઞા આ ું છુ. ારે ખ્રસ્ત ઈ ુ પોં ત ુસ પલાત આગળ
ઊભો ર ો ત્યારે તેણે પણ આજ મહાન સત્ય ક ૂલ ક ુર્ હ ું. અને પ્રત્યેકને
જીવન આપનાર એક માત્ર એવો દેવ જ છે. હવે જે હુ તને કહુ છુ: 14 તને
જે જે કાય કરવાની આજ્ઞા કરવામાં આવી હતી તે કર. આપણા પ્ર ુ ઈ ુ
ખ્રસ્ત ું ુનરાગમન ન થાય ત્યાં ુધી ું એ કાય કોઈ પણ દોષ કે ૂલ કયાર્
વગર કરતો રહે. 15 યોગ્ય સમયે એ ઘટના ઘટે એ ું દેવ કરાવશ.ે જે ધન્ય
તથા એકલો સ્વામી છે. જે રાજાઓનો રાજા અને પ્ર ુઓનો પ્ર ુ છે. 16 દેવ
એકલાને અમરપણું છે. દેવ તો એવા ઝળહળતા પ્રકાશમાં રહે છે કે માનવો
એની નજીક જઈ શક્તા નથી. કોઈ પણ ક્તએ કદ દેવને જોયો નથી.
દેવને જોવા માટે કોઈ પણ ક્ત શ ક્તમાન નથી. તેને સદાકાળ ગૌરવ તથા
સામર્થ્ય હો. આમીન.

17 દનુ્યવી ચીજ-વસ્ ુઓ વડે ધ નક થયેલા લોકોને ું કહેજે કે તેઓ અ ભમાની
ન બન.ે એ ધનવાન લોકોને ું કહે કે તેઓ તેઓના ધનમાં ન હ, પર ુ દેવમાં
આશા રાખ.ે પૈસાનો વ ાસ કર ન શકાય. પર ુ દેવ ૂબ સાર ર તે આપણી
સંભાળ લે છે. તે આપણને દરેક વસ્ ુ આનંદથી માણવા આપે છે. 18 ું
પૈસાદાર લોકોને સારાં કાય કરવા ું કહે. સારાં કાય કર ને સ ૃદ્ધ થાય. તેઓ
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ભ ું કરે. ઉ મ કાય રુપી સ ૃ દ્ધ પ્રાપ્ત કરે અને ઉદાર તથા પરોપકાર થાય.
19 એ ું કર ને તેઓ પોતાના માટે આકાશમાં એક ખજાનો સંગ્રહ કરશે. તે
ખજાનો મજ ૂત સ્તંભ બનશે – તે ખજાના ઉપર તેઓ તે ભ વષ્ય ું નમાર્ણ
કર શકશે. જથેી તેઓ જે ખરેખરુ જીવન છે તે પ્રાપ્ત કર શકે.

20 તમોથી, દેવે તારામાં વ ાસ ૂક ને તને ઘણી વસ્ ુઓ સોંપી છે. તે
વસ્ ુઓને ું ુર ક્ષત રાખજ.ે દેવ તરફથી આવતી ન હોય એવી ૂખાર્ઈ ભર
વાતો કરતાં લોકોથી ું દૂર રહેજ.ે સત્યની વરૂદ્ધમાં દલીલો કરતાં લોકોથી ું
દૂર રહેજ.ે તેઓ જનેે “જ્ઞાન” તર કે ઓળખાવે છે, તેનો તે લોકો ઉપયોગ કરે
છે. પર ુ ખરેખર તો તે જ્ઞાન નથી. 21 કેટલાએક લોકો એ ું કહેતા હોય છે
કે તેઓની પાસે એ “જ્ઞાન” છે. એ લોકોએ સત્ય વ ાસ ત ો છે.
તમ સવર્ પર દેવની કૃપા થાઓ.
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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. 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
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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 પડશે. તો જ એમનો વ ાસ
દૃઢ થશે. 14 ત્યારબાદ તેઓ યહૂદ વાતાર્ઓને માની લેવા ું બંધ 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 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
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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 હશે. 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 ું 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
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જથેી આપણને અનંતજીવન મળે. આપણે એની જ તો આશા રાખીએ છ એ.
8 આ વાત સાચી છે.
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 પડશ.ે 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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ફલેમોનને પત્ર
1 અમારા પ્રય મત્ર અને અમારા સહ-કાયર્કર ફલેમોનને ઉદે્દશીને આ પત્ર

છે.
આપણી બહેન આ ફયા, અમારા એક સહ-કાયર્કર આ ખપસ, અને તારા

ઘરમાંની એકત્રીત મંડળ એ સવર્નાં નામ જોગ લ ખતંગ. 2 ખ્રસ્ત ઈ ુનો
બંદ વાન પાઉલ તથા આપણો ભાઈ તમોથી.

3 દેવ આપણા પતા અને પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત તરફથી તમને કૃપા તથા શાં ત
પ્રાપ્ત થાઓ.

ફલેમોનનો પ્રેમ અને વ ાસ
4 માર પ્રાથર્નાઓમાં હુ તને યાદ કરુ છુ. અને તારા માટે હુ હમેશા મારા

દેવની આભારસ્ ુ ત કરુ છુ. 5 દેવ અને સવર્ સંતો માટે તને જે પ્રેમ છે અને પ્ર ુ
ઈ ુમાં તને વ ાસ છે, તે વષે મેં સાંભ ું છે. અને તારા એ વ ાસ અને
પ્રેમ બદલ હુ દેવની આભારસ્ ુ ત કરુ છુ. 6 માર પ્રાથર્ના છે કે જે વ ાસમાં
ું સહભાગી થયો છે તેને લીધે ખ્રસ્તની દરેક સાર બાબત આપણામાં છે તે

આપણને ખ્રસ્ત તરફ દોર જાય છે તે સાર બાબત ું સમજી શક શ. 7 મારા
ભાઈ, તેં દેવના લોકો પ્રત્યે ુષ્કળ પ્રેમ દશાર્ ો છે. તેં તેઓને ુખી કયાર્ છે.
આથી મારા મનને ૂબ જ આનંદ તથા દલાસો મ ો છે.

એક ભાઈની જમે ઓને સમસનો સ્વીકાર કરજે
8 એક બાબત છે કે જે તારે કરવાની છે અને ખ્રસ્તમાં તારા પ્રેમને કારણે

તને તે કરવાની આજ્ઞા આપવાની મને છૂટ છે. 9 પણ હુ તને આજ્ઞા કરતો
નથી; હુ તો તને તે કામ કરવા જણા ું છુ. હુ પાઉલ છુ, હવે હુ ૃદ્ધ થયો છુ,
અને ખ્રસ્ત ઈ ુના કારણે હુ કેદ થયો છુ. 10 મારા ુત્ર સમાન ઓને સમસ
વષે હુ તને કહુ છુ. હુ ારે કેદમાં હતો ત્યારે તે મારો ધમર્ ુત્ર થયો છે.
11 ૂતકાળમાં તો તે તારાં માટે નકામો જ હતો. પર ુ તે હવે આપણા બંને
માટે ઉપયોગી બન્યો છે.

12 હુ તાર પાસે તેને પાછો મોક ું છુ. મારુ પોતા ું હૈ ું હુ તેની સાથે મોક ું
છુ. 13 ુવાતાર્ને કારણે હુ ારે જલેમાં છુ એવા સમયે તે મને મદદરુપ થાય,
એ માટે હુ તેને માર પાસે જ અહ રાખવા ઈચ્છતો હતો. મને મદદ કરતાં
કરતાં એ તાર જ સેવા કરે. 14 પર ુ એ માટે તને અગાઉથી ૂછયા વના કઈ
પણ કર ું મને ન ગમ.ે તાર પર દબાણ કર ને કામ સોં ુ છુ એમ ન હ પર ુ
મારા માટે ું જે કઈ સારુ કરે તે તાર સ્વેચ્છાથી થાય એમ હુ ઈચ્છુ છુ.

15 ઓને સમસ થોડા સમય માટે તારાથી છૂટો પડ ગયો હતો, એ ું કદાચ
એટલા માટે બન્ ું કે તે ારે પાછો આવે ત્યારે હમેશને માટે તારો થઈને રહે.
16 દાસ તર કે ન હ, પર ુ દાસ કરતાં કઈક વધારે સારો, વહાલા ભાઈ તર કે
હુ તેને ૂબ પ્રેમ કરુ છુ. પર ુ ું એને વધારે પ્રેમ કર શ. કેવળ એક મ ુષ્યના
રૂપે અને પ્ર ુમાં ર એક ખ્રસ્તી ભાઈ તર કે પ્રેમ કરજ.ે

17 જો તારા મત્ર તર કે ું મને સ્વીકારતો હોય તો, ું ઓને સમસને ફર
પાછો અપનાવી લેજ.ે મારુ સ્વાગત કરે તેમ ું એને આવકારજ.ે 18 ઓને સમસે
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જો તારા માટે કઈક ખોટુ ક ુર્ હોય અથવા જો તેણે તારુ દે ું ક ુર્ હોય, તો તે
મારા ખાતે ઉધારજ.ે 19 હુ પાઉલ છુ, અને મારા પોતાના હાથે હુ આ લખી
ર ો છુ. ઓને સમસ ું જે કાંઇ દે ું હોય તે હુ ભરપાઈ કર આપીશ. અને જો
કે તારા પોતાના જીવન માટે ું મારો કેટલો ઋણી છુ, તે વશે હુ ક ું જ નથી
કહેતો. 20 તેથી, મારા ભાઈ, પ્ર ુમાં ું માર માટે કઈક કર બતાવ. ખ્રસ્તમાં
મારા હ્રદયને ું શાંત કર. 21 હુ તને આ પત્ર લ ું છુ કારણ મને ખાતર છે કે
હુ જે ઇચ્છુ છુ તે કામ ું કર શ જ. હુ જાણું છુ કે હુ જે કહુ છુ તે કરતાં
પણ કઈક વધારે કર શ.

22 વળ , મારે રહેવા માટે પણ એક ઓરડો ું તૈયાર કરાવી રાખજ.ે મને
આશા છે કે દેવ તાર પ્રાથર્નાઓનો પ્રત્ ુતર આપશે અને હુ તાર પાસે આવી
શક શ.

અં તમ ુભેચ્છાઓ
23 ખ્રસ્ત ઈ ુ માટે કેદ બનેલો એપાફ્રાસ પણ માર સાથે છે. તે તને

ક્ષેમકુશળ કહે છે. 24 વળ માક, અ રસ્તાખર્સ, દેમાસ અને ૂક પણ તને
ક્ષેમકુશળ કહે છે. તેઓ માર સાથેના કાયર્કરો છે.

25 આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા તમારા આત્મા પર થાઓ.
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હ ૂઓને પત્ર

દેવ ું ુત્ર દ્ધારા બોલ ું
1 ૂતકાળમાં દેવ આપણા ૂવર્જો સાથે પ્રબોધકો દ્ધારા અનેકવાર અનેક પ્રકારે

બોલ્યો હતો. 2 અને હવે આ છેલ્લા દવસોમાં દેવ જે કઈ બોલ્યો તે તેના
ુત્ર દ્ધારા આપણી સાથે બોલ્યો છે. દેવે આખી દુ નયા તેના ુત્ર દ્ધારા બનાવી

અને તેમાં ું બ ું જ દેવે પોતાના ુત્ર દ્ધારા ઉત્પ ક ુ છે. અને ુત્રને સવર્સ્વમાં
વારસ, અને મા લક ઠરા ો છે. 3 તે તેના ગૌરવ ું તેજ તથા દેવની પ્રકૃ તના
આબેહૂબ પ્ર તમા છે. તે પ્રત્યેક વસ્ ુઓને પોતાના પરાક્રમી શ ો સાથે નભાવી
રાખે છે. ુત્રએ લોકોના પાપો ું ુ દ્ધકરણ ક ુ પછ તે મહાન દેવની જમણી
બાજુએ આકાશમાં ઉચ્ચ ાને બરાજમાન છે. 4 તેને દૂતો કરતાં જટેલે દરજજે
તે વધારે ચ ઢયા ું નામ વારસામાં દેવ દ્ધારા મ ું છે, તેટલે દરજજે તે દૂતો
કરતાં ચ ઢયાતો બન્યો છે.

5 દેવે કદ કોઈ દૂતોને ક ું નથી કે:

“ ું મારો ુત્ર છે;
અને આજથી હુ તારો પતા બ ું છુ.” ગીતશા 2:7

દેવે કોઈ દૂતને એ ું કદ ક ું નથી કે,

“હુ તેનો પતા હોઇશ,
અને તે મારો ુત્ર હશ.ે” 2 શ ુએલ 7:14

6 ારે પ્રથમજ નત* ને જગતમાં દેવ રજૂ કરે છે, તે કહે છે,

“દેવના બધાજ દૂતો દેવના ુત્ર ું ભજન કરો.” ુન નયમ 32:43

7 વળ દૂતો સંબંધી દેવ કહે છે કે:

“દેવ પોતાના દૂતોને વા ુ† જવેા બનાવે છે,
અને દેવ તેના સેવકોને અ ની જવાળા જવેા બનાવે છે.” ગીતશા
104:4

8 પણ દેવ તેના ુત્ર વષે કહે છે કે:

“ઓ દેવ, તારુ રા ાસન, સનાતન સદાય રહેશે.
ું જગત પર ન્યાયી રા શાસન કરશે.

9 ું સત્યને ચાહે છે, અને ખોટાનો દ્ધષે કરે છે.
તેથી, દેવ,ે તારા દેવે તને મહા મોટો આનંદ આપ્યો છે.

* 1:6: પ્રથમજ નત દેવનાં બધા બાળકોમાં ખ્રસ્ત પ્રથમ અને સૌથી વ ુ મહ વશીલ હતો. † 1:7:
વા ુ આનો અથર્ આત્માઓ પણ કર શકાય.
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અને બીજા કોઈ સાથીઓ કરતાં તને વધારે મહત્વ ું ાન આપ્ ું છે.”
ગીતશા 45:6-7

10 દેવ એમ પણ કહે છે કે,

“હે પ્ર ુ, શરૂઆતમાં તેં ૃથ્વી ું સજન ક ુર્.
અને આકાશ તારા હાથની કૃ ત છે.

11 આ બધીજ વસ્ ુઓ ન થઈ જશે, બધીજ વસ્ ુઓ ફાટેલા જૂનાં વ ો
જવેી જીર્ ણ થઈ જશે.

પણ ું કાયમ રહે છે.
12 ું તેઓને એક વ ની જમે વાળ લેશે.

અને તેઓ વ ની જમે બદલાઇ પણ જશે.
પર ુ ું બદલાશે ન હ,

ું સદાકાળ એવોને એવો જ રહેશે.” ગીતશા 102:25-27

13 દેવે પોતાના દૂતને આ કદ નથી ક ું કે:

“ ાં ુધી હુ તારા દશુ્મનોને તારા પગ તળે કચડ ના ના ું
ત્યાં ુધી ું માર જમણી બાજુ બરાજમાન થા.” ગીતશા 110:1

14 બધા જ દૂતો તો દેવની સેવા કરનાર આત્માઓ છે અને તારણ પામનાર
મ ુષ્યોની સેવા કરવા માટે તેઓને મોકલવામાં આવે છે.

2
આપણું તારણ નયમ કરતાં મહાન છે

1 આથી આપણને જે કઈ સત્ય શીખવવામાં આ ું છે તેના તરફ ૂબજ
કાળજી ૂવર્ક ધ્યાન આપ ું જોઈએ જથેી આપણે સત્યના માગર્થી દૂર ફટાઇ ન
જઇએ. 2 દેવે દૂતો દ્ધારા જે શક્ષણ આપ્ ું તે સત્ય કર બતા ું હ ું. અને
દરેક વખતે ારે યહૂ દ લોકો આ શક્ષણની વરૂદ્ધમા કઈક કરતા તો તેમને
આજ્ઞાભંગ માટે શક્ષા કરવામાં આવતી હતી. 3 જે તારણ આપણને આપવામાં
આવે ું છે તે અ ત મહાન છે તેથી ખાતર ૂવર્કની વાત છે કે જો આપણે
પણ તારણની ઉપેક્ષા કર ું તો આપણને પણ શક્ષા થશ.ે પ્ર ુએ પોતે લોકોને
પ્રથમ તારણની વાત કર . અને જમેણે તે ું સાંભ ું તેમણે એ સાક્ષી ૂર કે
આ તારણ તે સા ું તારણ છે. 4 દેવે પોતે પણ આ સત્યતાન,ે ચહ્રનો, અદ ૂત
કૃત્યો, જુદા જુદા ચમત્કારો અને ભેટો વડે પ્રમા ણત કર છે, અને તેની ઈચ્છા
પ્રમાણે પ વત્ર આત્મા તરફથી દાન મેળવીને સાક્ષી આપતો ર ો છે.

તેઓને તારવા ખ્રસ્તે માનવદેહ ધારણ કય
5 નવી દુ નયા જે આવી રહ હતી તેના ઉપર શાસન કરવા દેવે દૂતોને પસંદ

કયાર્ ન હ. આપણે જે ભ વષ્યની દુ નયાની વાત કર એ છ એ તે આ દુ નયા
છે. 6 તેમાં કોઈક જગાએ શા ોમાં લ ું છે કે,

“હે દેવ ું માણસોની શા માટે દરકાર કરે છે?
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મ ુષ્ય ુત્રની પણ શા માટે દરકાર કરે છે?
ું તે એટલો બધો અગત્યનો છે?

7 થોડા સમય માટે તેં તેને દૂતો કરતાં ઊતરતો ગણ્યો છે.
તેં તેને ગૌરવ તથા માનનો ુગટ આપ્યો છે. અને તારા હાથનાં કામ પર
તેને અ ધકાર આપ્યો છે.

8 સમગ્ર ૃ તેં તેના પગ તળે ૂક છે.” ગીતશા 8:4-6

તેં તેના પગ તળે સઘ ું ૂ ું છે. તો સઘ ું તેને સ્વાધીન કરવાથી તેને સ્વાધીન
ન ક ુ હોય તે ું તેણે ક ુંય રહેવા દ ું નથી. પણ સઘ ું તેને સ્વાધીન ક ુ,
એમ હજુ ુધી આપણી દ એ દેખા ું નથી. 9 થોડા સમય માટે ઈ ુને દૂતો
કરતાં ઊતરતો બના ો હતો, પણ હવે આપણે તેને મ હમા અને માનનો ુગટ
પહેરેલો જોઈએ છ એ કારણ કે તેણે મરણ ું દ:ુખ સહન ક ુ અને દેવની દયાથી
મરણનો અ ુભવ સમગ્ર માનવજાત માટે કય હતો.

10 દેવે સવર્સ્વ બના ું છે. અને તે પોતાના મ હમાને અથ બના ું છે. આ
મ હમામાં ઘણા લોકો ભાગ લે તે ું દેવ ઇચ્છતો હતો. તેથી દેવને એક (ઈ )ુ
પ ર ૂણર્ તારનાર બનાવવો પડ્યો જે ઘણા લોકોને તેમના તારણ તરફ દોર જાય
છે. અને તે ઘણાને તે ુ ક્તમાગ દોર ગયો. દેવે તે ક .ુ

11 જે એક (ઈ ુ) લોકોને પ વત્ર બનાવે છે અને જે લોકો પ વત્ર બનાવાયા
છે તે એક જ પ રવારના છે. એટલે તે (ઈ ુ) તેઓને પોતાના ભાઈઓ અને
બહેનો કહેતાં જરાપણ શરમ અ ુભવતો નથી. 12 ઈ ુ કહે છે,

“હે દેવ, હુ મારા ભાઈઓ અને બહેનોને તારા વષે કહ શ.
તારા સવર્ લોકો આગળ હુ તારાં સ્તોત્રો ગાઇશ.” ગીતશા 22:22

13 તે એમ પણ કહે છે,

“હુ દેવ પર ભરોસો રાખીશ” યશાયા 8:17

અને તે કહે છે,

“દેવે મને આપેલા બાળકો અને હુ અહ યા છ એ.” યશાયા 8:18

14 તે માણસો માંસ અને લોહ નાં બનેલા માનવ દેહ ધરાવે છે. તેથી ઈ ુએ
પણ માનવદેહમાં જન્મ લીધો, તેથી કર ને તે મરણ સહન કર ને, દ:ુખો સહ ને
તે શેતાનનો નાશ કર શકે. 15 ઈ ુ લોકો જવેો થયો અને મરણ પામ્યો અને
જીવનપયર્ત મરણના ભયને લીધે દાસ જવેી દશામાં જીવતા મ ુષ્યોને છુટકારો
અપાવી શકે. 16 એ સ્પ છે કે ઈ ુ દૂતોને ન હ, પર ુ મ ુષ્યો જે ઇબ્રા હમનાં*
સંતાનો છે તેમને મદદ કરે છે. 17 આ કારણે ઈ ુ ખ્રસ્ત પોતાના ભાઈઓ અને
બહેનોમાં બધા બાબતોમાં સમાન બને એ જરુર હ ું, એ માટે તે આપણા પ્રત્યે
સહા ુ ૂ ત દશાર્વે એવો દયા ુ અને આપણા લોકોના પાપ ું પ્રાય ત કર ને
દેવ સમક્ષ સજા ભોગવે એવો વ ા ુ પ્ર ુખ યાજક થાય. 18 ઈ ુ જે લોકો

* 2:16: ઈબ્રા હમ યહૂ દઓનો સૌથી વ ુ માન નય ૂવર્જ.
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પર ક્ષણમાંથી પસાર થઈ ર ા છે, તેઓને મદદ કરવા શ ક્તમાન છે કારણ કે
તે પોતે જાતે યાતનાઓમાંથી પસાર થયો હતો અને તે ું પર ક્ષણ થ ું હ ું.

3
ઈ ુ ૂસા કરતાં મહાન

1 તેથી તમારે બધાએ ઈ ુ વષે વચાર કરવો જોઈએ. દેવે ઈ ુને આપણી
પાસે મોકલ્યો અને તે આપણા વ ાસનો પ્ર ુખ યાજક છે. હુ તમને આ કહુ
છુ, મારા પ વત્ર ભાઈઓ અને બહેનો, તમને સવર્ને દેવે તેડ્યા છે. 2 દેવે ઈ ુને
આપણી પાસે મોકલ્યો છે અને તેને આપણો ુ યાજક બના ો છે. ૂસાની
જમે ઈ ુ પણ દેવને વફાદાર હતો. દેવના ઘરમાં દેવ તેની પાસે જે કરાવવા
ઈચ્છતો હતો તે બ ું તેણે ક ુ. 3 ારે મ ુષ્ય મકાન બાંધે છે, ત્યારે લોકો
મકાન બાંધનારને ુબ માન આપે છે. તેમ ઈ ુ ૂસા કરતાં માન આપવાને વ ુ
યોગ્ય ઠય . 4 દરેક મકાન કોઈ એક મ ુષ્ય બાંધે છે, પર ુ દેવે તો આખી
દુ નયા ું સજન ક ુ છે. 5 ૂસા સેવકની જમે ૂબજ વફાદાર હતો. દેવ જે
ભ વષ્યમાં કહેવાનો છે તે ( ૂસાએ) તેણે ક ું. 6 પણ ખ્રસ્ત તો ુત્ર તર કે
દેવના ઘર પર વ ા ુ હતો. આપણે વ ાસીઓ દેવ ું ઘર (કુટુબ) છ એ. જો
આપણે અંત ુધી હમત તથા આશા ું અ ભમાન ચા ુ રાખીએ, તો આપણે
દેવ ું ઘર છ એ.

આપણે દેવને અ ુસરવા ું ચા ુ રાખ ું જોઈએ
7 એ માટે જમે પ વત્ર આત્મા કહે છે તેમ:

“જો તમે આજે દેવની વાણી સાંભળો તો,
8 ઈસ્રાએલ પ્રજાએ અરણ્યમાં ક ુ તેમ તમે તમારા હ્રદયો કઠોર કરશો
ન હ,

અરણ્યમાં પ્રવાસ કરતી વખતે કસોટ ના સમયમાં તેઓએ દેવ વરૂદ્ધ બળવો
કય .

9 મેં જે કઈ ક ુ તે તમારા લોકોએ* વરસ ુધી અરણ્યમાં જો ુ.ં છતાં તેઓએ
માર ધીરજની કસોટ કર .

10 તેથી હુ તે લોકો પર રોષે ભરાયો.
અને મેં ક ું, ‘તેઓ તેમના હ્રદયમાં જે વચારે છે તે હમેશા ખોટુ જ છે.
તેઓને મારા માગ ની કદ પણ સમજણ પડ નથી.’

11 તેથી ુસ્સે થઈ મેં પ્ર તજ્ઞા કર :
‘તેઓ મારા વસામામાં કદ પ્રવેશ કર શકશે ન હ.’ ” ગીતશા
95:7-11

12 માટે હે ભાઈઓ અને બહેનો, તમે સાવધ રહો. રખેને તમારામાંના કોઈ ું
હ્રદય અ વ ાસના કારણથી ૂંડુ થાય, અને તેમ તે જીવતા દેવથી દૂર જાય.
13 પણ ાં ુધી “આજ” કહેવાય છે, ત્યાં ુધી તમે દનપ્ર ત દન એકબીજાને
ઉ ેજન આપો કે પાપના કપટથી તમારામાંનો કોઈ કઠણ હ્રદયનો ન થાય અને
દેવ વરૂદ્ધનો બને ન હ. 14 કેમ કે પ્રથમ જે વ ાસ કય હતો તેમાં ટક રહ ને

* 3:9: કોઈ � થઈ છે હો શયા 11:31.
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જો આપણે અંત ુધી વ ાસ રાખી ું તો ખ્રસ્તની સાથે સવર્સ્વના ભાગીદાર
બની ું. 15 શા માં કહે ું છે કે:

“જો આજે તમે દેવની વાણી સાંભળો,
તો અરણ્યમાં જમે ઇ ાએલ પ્રજાએ જે ર તે દેવ વરૂદ્ધ બળવો કય ,
તેમ તમે તમારા હ્રદય દેવ વરૂદ્ધ કઠોર કરશો ન હ.” ગીતશા
95:7-8

16 દેવની વાણી સાંભ ા છતાં જમેણે તેની વરૂદ્ધ બંડ પોકા ુ. એ કયા
લોકો હતા? ૂસાની આગેવાની હેઠળ ઇજીપ્તમાંથી નીકળ આવનાર તે લોકો
હતા. 17 અને 40 વરસ ુધી દેવ કોના ઉપર ક્રોધાયમાન થયો? એ જ
ઈસ્રાએલી લોકો કે જઓે પોતાના પાપને કારણે અરણ્યમાં જ મરણ પામ્યા.
18 દેવની આજ્ઞા ું ઉલ્લંઘન કરનાર એ લોકો વષે દેવે પ્ર તજ્ઞા કર ક ું કે, એ
લોકો વશ્રામમાં પ્રવેશ મેળવી શકશે ન હ. 19 અને આપણે જોઈએ છ એ કે
એ લોકો પ્રવેશ કર શ ા ન હ. અને દેવનો વશ્રામ મેળવવા તેઓ શ ક્તમાન
નહોતા. શા માટે? કારણ કે તેઓએ દેવ પર વ ાસ કય ન હ.

4
સંતોને માટે વશ્રાં ત

1 દેવે તૈયાર કરેલ વશ્રાં ત ું વચન હજી મોજૂદ ર ું છતાં આપણામાંથી કોઈક
ત્યાં પ્રવેશ મેળવવા નષ્ફળ ન જાય માટે આપણે સાવચેત રહે ું જોઈએ. 2 કેમ
કે દેવ આપણું તારણ કરવા ઇચ્છે છે, એ ુવાતાર્ જમે આપણને આપવામાં
આવી છે, તેમ તે સમયના ઈસ્રાએલના લોકોને પણ આપવામાં આવી હતી તેમ
છતાં તે ુવાતાર્ તેમને કોઈ પણ ર તે લાભકતાર્ નીવડ ન હ કારણ કે તેઓએ
તે ુવાતાર્ સાંભ ા છતાં વ ાસથી તેનો સ્વીકાર કય ન હ. 3 અમે જઓેએ
તેનો સ્વીકાર કય તે દેવના વશ્રામમાં પ્રવેશ પામ્યા. દેવે જમે ક ું છે,

“મેં મારા ક્રોધમાં સમ ખાધા કે:
‘તેઓ મારા વશ્રામમાં પ્રવેશ પામશે ન હ.’ ” ગીતશા 95:11

દેવે આ ક ું. પણ સંસારની ઉત્પ કયાર્ બાદ દેવ ું કામ ૂરુ થઈ ગ ું હ ું.
4 શા માં કોઈક જગ્યાએ અઠવા ડયાના સાતમા દવસ વશે લ ું છે: “તેથી
સાતમા✡ દવસે દેવે બધા જ કામ છોડ આરામ કય .” 5 ઉપર જણાવેલ
સંબંધમાં પણ તેણે ક ું છે, “તેઓ કદ પણ મારા વશ્રામમાં પ્રવેશ પામશે
ન હ.”

6 તે હજુ પણ સત્ય છે કે કેટલાએક દેવના વશ્રામમાં પ્રવેશ પામશે. અને
તેઓ કે જઓેને ુવાતાર્ સાંભળવાની પ્રથમ તક મળ . પર ુ તેઓએ આજ્ઞાનો
ભંગ કય , તેથી તેઓ પ્રવેશ કર શ ા ન હ. 7 પર ુ દેવે આ માટે બીજો
દવસ ન કય . અને તે “આજનો દવસ” કહેવાય છે. દેવે આ દવસની
આગાહ ઘણા વષ બાદ દાઉદ રાજા મારફતે કર હતી. તે ું પ વત્રશા માં
બતા ું છે જનેો અમે હમણાં ઉલ્લેખ કય :

“આજે જો તમે દેવની વાણી સાંભળો,
✡ 4:4: ઉલ્લેખઃ ઉત. 2:2.
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તો જમે ૂતકાળમાં ક ુર્ તેમ તમારુ હ્રદય તેની વરૂદ્ધ કઠણ કરશો ન હ.”
ગીતશા 95:7-8

8 આપણે જાણીએ છ એ કે યહો ુઆ લોકોને વસામા તરફ દોર ગયો હોત તો
દેવે બીજા એક દવસની વાત કર ન હોત. 9 આ બતાવે છે કે જે દેવના લોકો
માટેના વશ્રામનો સાતમો દવસ હજુય બાક રહે છે. 10 દેવે પોતાનાં કામો કયાર્
પછ વશ્રાં ત પ્રાપ્ત કર . તે પ્રમાણે જો કોઈ દેવના વશ્રામમાં પ્રવેશ મેળવે છે
તે એનાં પોતાનાં કામો દ્ધારા વશ્રામ મેળવી શકે છે. 11 તેથી આવો આપણે
પણ એ વશ્રામમાં પ્રવેશ મેળવવા પ્રયત્ન કર એ. આપણે સખત પ્રયત્ન કરવો
જોઈએ. જથેી જે લોકો આજ્ઞા ભંગ કર વશ્રામમાં ાન મેળવવા નષ્ફળ
ગયા તેમ આપણા માટે ન થાય, તેની કાળજી રાખીએ.

12 કેમ કે દેવનો શ જીવંત છે અને ક્રયાશીલ છે. બેધાર તરવાર કરતાં
પણ તે વ ુ તી ણ છે. તે જીવ અને આત્માને જુદા પાડે છે. સાંધા અને
મજ્જાના બે ભાગ કરે છે. અને આપણાં હ્રદયના ઊંડા વચારોનો ન્યાય કરે છે
અને હ્રદયના વચારો અને ભાવનાઓને પારખનાર છે. 13 આ દુ નયામાં દેવથી
ક ું જ છુપાવી શકા ું નથી. તે સઘ ું સ્પ જોઈ શકે છે. તેની સમક્ષ બ ુંજ
ઉઘાડુ છે. અને તેથી આપણે આપણાં બધા જ કૃત્યોનો હસાબ તેની સમક્ષ
આપવો પડશે.

ઈ ુ આપણને દેવની સમક્ષ જવામાં મદદ કરે છે
14 દેવનો ુત્ર ઈ ુ ખ્રસ્ત આપણો પ્ર ુખ યાજક છે. જે આપણને મદદ કરવા

અથ તે આકાશમાં ગયેલો છે. તેમનો વ ાસ કરવામાં આપણે જે વ ાસનો
ૂરે ૂરો સ્વીકાર કર એ છ એ તેને દઢ પણે ચા ુ રાખવો જોઈએ. આપણે કદ

પાછા ન પડ એ. 15 ઈ ુ, પ્ર ુખ યાજક આપણી નબર્ળતાઓ સં ૂણર્ ર તે
સમજે છે, કારણ કે તે ૃથ્વી પર જી ો છે, અને આપણા પર આવે છે તેવા
સવર્ પર ક્ષણોમાંથી પસાર થયો છે, તેણે કદ પાપ ક ુર્ નથી. 16 તેથી હમત ૂવર્ક
આપણે દેવના કૃપાસન ુધી પહોંચીએ ાં કૃપા પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ છે. ત્યાં
આપણને દયા અને કૃપાની ારે જરુર હોય છે ત્યારે મદદમાં મળે છે.

5
1 પ્રત્યેક પ્ર ુખ યાજકની પસંદગી મ ુષ્યમાંથી થાય છે. યહૂદ પ્ર ુખ એક

સાધારણ માણસ છે જે દેવ સંબંધીની બાબતોમાં લોકો વતી દેવ સમક્ષ આવવા
લોકો ું પ્ર ત ન ધત્વ કરવા માટે ન ુક્ત થાય છે. તેથી લોકોએ અપર્ણ કેરેલ
ભેટો દેવ સમક્ષ ધરે છે અને તેઓના પાપને માટે તે દેવને બ લદાનો અપર્ણ
કરે છે. 2 પ્ર ુખ યાજકમાં પણ લોકો જવેી જ નબર્ળતાઓ છે. તેથી
બીજાની નબર્ળતાઓ સમજે છે અને અણસમજુ અને ૂલ કરનાર લોકો સાથે
તે માયા ુપણે વત છે. 3 તેથી પ્ર ુખ યાજકને પોતાની નબર્ળતાઓ છે. તેથી
તે લોકોનાં પાપો માટે તથા પોતાનાં પાપો માટે બ લદાન અપર્ણ કરે છે.

4 કોઈ પણ મ ુષ્ય પોતાની ઈચ્છાથી પ્ર ુખ યાજક બનવા ું માન પોતાની જાતે
મેળવી શકતો નથી. જમે દેવે હારુનની પસંદગી કર તેમ દરેક પ્ર ુખ યાજકની
પસંદગી દેવથી જ થાય છે. 5 ઈ ુ ખ્રસ્તે પણ પોતાની જાત માટે પ્ર ુખ યાજક
થવાની અને મ હમા પ્રાપ્ત કરવા માટે પસંદગી કર નહોતી. પર ુ દેવે તેને પસંદ
કય . દેવે ખ્રસ્તને ક ું,
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“ ું મારો ુત્ર છે;
આજે હુ તારો પતા બન્યો છુ.” ગીતશા 2:7

6 અને શા માં દેવે એક જગ્યાએ એમ પણ ક ું હ ું કે,

“ ું મલ્ખીસદેક* ની માફક
સનાતન યાજક રહ શ.” ગીતશા 110:4

7 ખ્રસ્ત ારે ૃથ્વી પર હતો ત્યારે તેણે દેવને તેની મદદ માટે મોટે ઘાટે
પ્રાથર્ના કર , અને આં ુ સ હત મરણમાંથી તેને છોડાવનાર દેવની પ્રાથર્ના કર .
તે દરેક સમયે દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે જ કરતો તેથી દેવે તેની પ્રાથર્ના સાંભળ .
8 ઈ ુ દેવનો ુત્ર હતો. છતાં દ:ુખ સહનના અ ુભવથી આજ્ઞા ું પાલન કરવા ું
શી ો. 9 આ ર તે પ ર ૂણર્ થઈને, તે પોતાની આજ્ઞા પાળનારા સવર્ને સારુ
અનંત તારણ ું કારણ થયો. 10 અને દેવે ઈ ુને મલ્ખીસદેકના ધારા પ્રમાણે
પ્ર ુખયાજક ું નામ આપ્ ુ.ં

પતનની વરુદ્ધ ચેતવણી
11 આ વષે અમારે તમને ઘણુંજ કહેવા ું છે. પર ુ તે સમજાવ ું ઘણું અઘરુ

છે કારણ કે તમે સમજવાની કોઈ જ ઈચ્છા દશાર્વી નથી. 12 જો કે આ સમયે
તો તમારે ઉપદેશક થ ું જોઈ ું હ ું. પર ુ આ સમયે એ ું દેખાય છે કે બીજા
લોકો તમને ફર થી દેવના વચનનાં ૂળતત્વો શીખવે. તમારે ભારે ખોરાક ન હ
પર ુ દૂધની જરુર યાત છે એવા તમે થયા છો. 13 જે ક્ત હજી દૂધ પર
જીવે છે તે ન્યાયીપણા સંબધી તે બનઅ ુભવી છે, કેમ કે તે બાળક જ છે.
14 પણ જઓે ુખ્ત ઉંમરના છે. એટલે જઓેની ઈ ન્દ્રયો ખરુ ખોટુ પારખવામાં
કેળવાયેલી છે, તેઓને સાંરુ ભારે ખોરાક છે. તેથી આ ત્મક જીવનમાં ૃ દ્ધ
પામ્યા સવાય તમે ભારે ખોરાક એટલે કે જ્ઞાન પચાવી શકશો ન હ.

6
1-2 હવે આપણે ખ્રસ્તના સદ્ધાંતના પ્રાથ મક શક્ષણની ચચાર્ બંધ કરવી જ

જોઈએ. ાંથી શરુઆત કર , ત્યા આપણે પાછા ન ફર એ જમે કે ૃત્ ુ તરફ
લઈ જતાં સારાં કમ થી દેવમાં વ ાસ ૂકો. વળ બા પ્તસ્મા* વષે તે વખતે
આપણને શીખવવામાં આ ું હ ું. અને લોકો ઉપર હાથ ૂકવાથી અને ૃત્ ુ
પછ ફર સજીવન થ ું અને અનંતકાળના ન્યાયકરણ વષે આપણને શીખવવામાં
આ ું હ ું, પણ આપણને વ ુ ઉચ્ચ કક્ષાના શક્ષણની જરુર છે. 3 અને જો
દેવની ઈચ્છા હશે તો અમે એ પણ કર ુ.ં

4-6 જે લોકો એક વખત સત્ય જાણવા આ ા, જમેને સ્વગ ય દાનોનો
અ ુભવ થયો, પ વત્ર આત્માના દાનની ભાગીદાર અને દેવના સંદેશના સૌંદયર્નો
અ ુભવ કરા ો. અને દેવની નવી દુ નયાની મહાન સ ાને જોઈ. પછ આ
બ ું હોવા છતાં તેઓ ું પતન થ ુ.ં તેમના જીવન ું તેમના માટે પ રવતર્ન ફર થી

* 5:6: મલ્ખીસદેક ઈબ્રા હમનાં સમયમાં થઈ ગયેલ એક યાજક અને રાજા. (વાંચો ઉત. 14:17-24)
* 6:1-2: બા પ્તસ્મા બા પ્તસ્માનો અથર્ અહ ખ્રસ્તી બા પ્તસ્મા (ક્ષ ણક પાણીમાં દટા ું) થઈ શકે
અથવા યહૂ દ ર ત પ્રમાણે પાણીમાં ડૂબાડ ને અપા ું બા પ્તસ્મા.
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કર ું અશ છે, શા માટે? કારણ કે આ લોકો ખરેખર દેવના ુત્રને ફર થી
વધસ્તંભે જડાવે છે. લોકો સમક્ષ તે ું અપમાન કરે છે.

7 આ લોકો તે ૂ મ જવેા છે જે તેના પર વારવાર પડતા વરસાદ ું તે શોષણ
કરે છે. જઓે તેને ખેડે છે અને તેની કાળજી રાખે છે તેઓ ઉપયોગી પાકની
પ્રા પ્ત માટે આશા રાખે છે. જો તે ૂ મ આવો પાક પેદા કરશે તો દેવનો
આશીવાર્દ તેના પર ઉતરશે. 8 પણ જો એ જમીન કાંટા અને ઝાંખરા ઉગાડ્યા
કરે તો છેવટે બનઉપયોગી અને શ્રા પત થઈ બળ જશે.

9 પ્રય મત્રો, ભલે હુ આમ કહુ છુ. પર ુ તમાર બાબતમાં તમાર પાસે
સાર અપેક્ષા રા ું છુ. અને અમને ખાતર છે કે તમે એ ું કૃત્ય કરશો કે જે
તારણનો એક ભાગ હશ.ે 10 પ્ર ુ ન્યાયી છે. કારણ કે દેવના લોકો માટે તમે
જે કઈ કાય કયાર્ છે, તે દેવ ૂલી શકે ન હ. તમે સંતો પર દશાર્વેલ પ્રેમ
અને હાલ જમેની સેવા કરો છો તે બ ું દેવ ૂલી શકે ન હ. 11 અમે ઈચ્છા
રાખીએ છ એ કે તમે દરેક જણ છેવટ ુધી આ પ્રમાણે ઉત્સાહ બતાવવા ું
ચા ુ રાખશો ાં ુધી આશા ૂણર્ થાય. તમે જે કઈ ઇચ્છો છો તે મેળવી
શકો. 12 અમે એ નથી ઈચ્છતા કે તમે આળ ુ બનો. અમે ઈચ્છ એ છ એ કે
જે લોકો દેવે આપેલ વચન ુજબનાં વાનાં મેળવે છે તેમના જવેા તમે બનો. તે
લોકો દેવનાં વચનો પ્રાપ્ત કરે છે કારણ કે તેઓમાં વ ાસ અને ધીરજ છે.

13 દેવે ઈબ્રા હમને વચન આપ્ ુ,ં ત્યારે પોતાના (દેવના) કરતાં કોઈ મહાન ન હ
હોવાને લીધે તેણે પોતાનાં જ નામે શપથ લીધા. 14 દેવે ક ું. “હુ તને ન
ઘણાજ આશીવાર્દો અને ઘણા જ સંતાનો આપીશ.”✡ 15 એ વચન પ ર ૂણર્
થાય, ત્યાં ુધી ઈબ્રા બમે ઘણી જ ધીરજ રાખી. અને દેવે જે વચન આપ્ ું
હ ું, તે ઈબ્રા હમે મેળ ુ.ં

16 માણસ પોતાના કરતાં મહાન ક્તના નામે શપથ લે છે. અને શપથથી
સઘળ તકરારોનો અંત આવે છે. 17 દેવને એ ખાતર કરાવવી હતી કે તેણે
આપેલ વચન સત્ય હ ું. તેને એ સા બત કર ું હ ું કે તેણે જનેે જે વચન
આપ્યાં છે તે તેઓ પ્રાપ્ત કરશે કારણ તેનો નણર્ય બદલી શકાય તેમ નથી.
તેથી વચનના પાલન સંબધી સં ૂણર્ ખાતર માટે દેવ પોતે પણ શપથથી બંધાયો
છે. 18 પેલી બે વસ્ ુ કદ બદલાતી નથી. એક તો દેવ કઈક કહે છે ત્યારે તે
કદ અસત્ય હો ું નથી અને ારે તે સમ લે છે ત્યારે તે જૂઠા હોઈ શકે ન હ.
આ બે બાબતો આપણને દલાસો આપે છે કે આશાને વળગી રહેવા દેવ

પાસે આશ્રય માટે આવનારને સલામતી આશ્રય અને સામથ્યૅ મળે છે. 19 આ
આશા આપણા આત્માઓના એક મજ ૂત અને વ ાસ યોગ્ય લંગર સમાન છે.
વળ તે આપણને સૌથી પ વત્ર ાનના પડદા પાછળ રહેલાં સ્વગ ય મં દરમાં
દેવ સાથે બાંધે છે. 20 ઈ ુ ખ્રસ્તે સ્વગ ય ાનમાં આપણી અગાઉ પ્રવેશ કય
છે. અને આપણા માટે રસ્તો ુલ્લો કય છે અને મલ્ખીસદેકના ધારા પ્રમાણે
તે હમેશને માટે આપણો પ્ર ુખયાજક થયો છે.

7
યાજક મલ્ખીસદેક

1 આ મલ્ખીસદેક શાલેમનો રાજા હતો તથા તે પરાત્પર દેવનો યાજક હતો.
ઘણા રાજાઓને હરાવીને ઈબ્રા હમ પાછો આવી ર ો હતો, ત્યારે મલ્ખીસદેક
✡ 6:14: ઉલ્લેખઃ ઉત. 22:17.
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તેને મ ો. અને મલ્ખીસદેક ઈબ્રા હમને આશીવાર્દ આપ્યો. 2 ઈબ્રા હમ પાસે
લડાઇમાં જે કઈ હ ું તે બધામાંથી તેનો દશમો ભાગ તેણે મલ્ખીસદેકને આપ્યો.
મલ્ખીસદેક શાલેમ નગરનો રાજા છે. તેના બે અથર્ થાય છે પહેલો અથર્,

મલ્ખીસદેક એટલે “ભલાઈનો રાજા.” અને “શાલેમનો રાજા,” એટલે “શાં તનો
રાજા” પણ છે. 3 મલ્ખીસદેકના માતા પતા વશે કોઈને જ ખબર નથી અને
તેના ૂવર્જો વષે પણ કોઈ જ મા હતી નથી, તે ારે જન્મ્યો અને ારે મરણ
પામ્યો તે પણ કોઈ જાણ ું નથી, પણ તે દેવના ુત્ર જવેો છે અને સદા યાજક
તર કે રહે છે.

4 આ મલ્ખીસદેકની મહાનતાને વચાર કરો! ઈબ્રા હમે ુદ્ધમાં જીતીને મેળવેલી
તમામ સંપ માંથી દશમો ભાગ આપી દ ધો. 5 નયમશા કહે છે કે લોકો લેવી
ુત્રમાંથી એટલે પોતાના ભાઈઓમાંથી બનેલા યાજકોને દશાંશ આપે. યાજકો

અને લોકો પછ ભલે તે ઈબ્રા હમના પ રવારના હોય તો પણ તેમની પાસેથી
દશાંશ એકઠા કરે. 6 મલ્ખીસદેક લેવી કુટુબનો નહોતો. છતાં તેને ઈબ્રા હમ
પાસેથી દશમો ભાગ મ ો. ઈબ્રા હમે દેવ પાસેથી આશીવાર્દ મેળ ા છતાં
મલ્ખીસદેક તેને આશીવાર્દ આપ્યો. 7 આશીવાર્દ આપનાર ક્ત આશીવાર્દ
પામનાર કરતાં વ ુ મહાન હોય છે તે સવર્ કોઈ જાણે છે.

8 અહ મર્ત્યે માણસો દશમો ભાગ લે છે, પણ ત્યાં જનેા સંબંધી તે જીવતો
છે એવી સાક્ષી આપેલી છે, તે લે છે. 9 વળ એમ પણ કહ શકાય કે, જે
લેવીનો દશમો ભાગ લે છે, તેણે પણ ઇબ્રા હમની મારફતે દશમો ભાગ આપ્યો.
10 કેમ કે ારે મલ્ખીસદેક તેના પતાને મ ો, ત્યારે લેવી હજી પોતાના પતાની
કમરમાં હતો.

11 હવે જો લેવીના યાજક પદથી પ ર ૂણર્તા થઈ હોત. (જનેા મારફત લોકોને
નયમશા મ ું હ ું) તો હારુનના ધારા પ્રમાણે ગણાયેલો ન હ એવો બીજો
યાજક મલ્ખીસદેકના ધારા પ્રમાણે ઉત્પ થવાની શી અગત્ય હતી? 12 કારણ કે
યાજકપદ બદલાયાથી નયમ પણ બદલવાની અગત્ય છે. દેવ ારે યાજકપદ
બદલે છે ત્યારે તેને સંકળાયેલા નયમો પણ બદલે છે. 13 જનેા વષે વાત
કરવામાં આવી છે તે કોઈ બીજા કુળના છે. આ કુળની કોઈપણ ક્ત વેદ નો
સેવક નહોતી. સવાય કે લેવી કુળની ક્ત હોય. 14 કેમ કે તે સ્પ છે કે
આપણો પ્ર ુ ( ખ્રસ્ત) યહૂદાના કુળમાં જન્મ્યો હતો. અને ૂસાના નયમ પ્રમાણે
યાજકપદની સેવા તેના કુટુબને સોંપાયેલી નહોતી.

ઈ ુ મલ્ખીસદેક સમાન યાજક
15 મેં જે કઈ ક ું છે તેથી પણ વધારે સ્પ થાય છે. કે મલ્ખીસદેક

જવેો બીજો યાજક પ્રગટ થઈ ર ો છે. 16 એ પોતે માનવ નયમ કે કાયદાની
તાકાતથી યાજક બન્યો ન હતો, પણ અ વનાશી જીવનના સામર્થ્ય પ્રમાણે યાજક
બન્યો છે. 17 શા ોમાં એના વષે કહેવામાં આ ું છે કે: “ ું મલ્ખીસદેક હતો
તેના જવેો જ સનાતન યાજક છે.” ✡

18 પહેલાનો નયમ એટલા માટે રદ કરવામાં આ ો કે તે નબર્ળ અને થર્
હતો. 19 ૂસાના નયમશા થી ક ું ૂણર્ થઈ શ ુ નથી. અને હવે આપણને
વધારે સાર આશા છે. અને તે આશા દ્ધારા આપણે દેવની નજીક આવી શક એ
છ એ.

20 એ વાત પણ એટલી જ અગત્યની છે કે દેવે વચન દ્ધારા ઈ ુને પ્ર ુખ
યાજક બના ો. ારે બીજા માણસો યાજક બન્યા, ત્યારે દેવે આવા કોઈ
✡ 7:17: ઉલ્લેખઃ ગી. શા. 110:4.
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સમ લીધા નહોતા. 21 પણ ઈ ુ તો દેવના વચન સાથે યાજક બન્યો. દેવે તેને
ક ુ:ં

“પ્ર ુએ સમ ખાધા છે,
તે તેનો વચાર કદ બદલશો ન હ:

ું સનાતન યાજક છે.” ગીતશા 110:4

22 તેથી દેવના સમ દશાર્વે છે કે તેના લોકો માટે દેવ તરફથી ઈ ુ ઉ મ
ખાતર બદ્ધ કરાર છે.

23 અને ારે આવા ઘણા યાજકો હતા ખરા, કારણ કે યાજક વગર્માં તેમને
ચા ુ રહેતા ૃત્ ુએ અટકાવી દ ધા હતા. 24 પણ ઈ ુ સદાકાળ રહે છે તે માટે
એ ું યાજકપદ અ વકાર છે. 25 આથી જે લોકો ખ્રસ્ત મારફતે દેવની નજીક
આવશે તેઓને સં ૂણર્ ર તે તારવાને સમથર્ છે અનંત અને અમર હોવાથી આ
તે કર શકશ.ે તેઓ માટે તેમના તરફથી ઈ ુ દેવ સમક્ષ મધ્ય તા કરશે.

26 ઈ ુ એ પ્ર ુખયાજક છે કે જનેી આપણને જરુર છે. તે પ વત્ર છે તેનામાં
પાપ નથી. તે ુદ્ધ છે અને કોઈ પણ પાપીઓના પ્રભાવથી દૂર છે અને તેને
આકાશથી પણ ઉં ું ાન આપવામાં આ ું છે. 27 તે બીજા પ્ર ુખયાજકો
જવેો ન હતો. તેને પોતાનાં અને લોકોનાં પાપો માટે દરરોજ બ લદાન અપર્ણ
કરવાની અગત્ય રહેતી નથી. કારણ કે તેણે આ બધા માટે આ કામ એક
જ વખત ક ુર્. ારે તેણે પોતાની જાત ું સ્વાપર્ણ ક ુ. 28 જૂના નયમો
પ્રમાણે પસંદ કરવામાં આવતા પ્ર ુખ યાજકો નબર્ળ અને અ ૂરા હતા. પર ુ
દેવના સમ ું વચન નયમશા પછ આપવામાં આ ું હ ુ. તેણે પોતાના ુત્રને
સદાકાળ માટે સં ૂણર્ પ્ર ુખયાજક તર કે નીમ્યો છે.

8
ઈ ુ આપણો પ્ર ુખયાજક

1 આપણને જે કઈ ુ ુદ્દા કહેવામાં આ ા છે તે આ પ્રમાણે છે. ઈ ુ
ખ્રસ્ત આપણો પ્ર ુખયાજક છે અને તે આકાશમાં દેવ પતાના રા ાસનની
જમણી બાજુએ સવર્શ્રે ાને બરાજલેો છે. 2 આપણા પ્ર ુખયાજક
પ વત્ર ાનમાં ખરા મંડપમાં સેવા કર ર ા છે. જે પ વત્ર ાનને દેવે ા પત
ક ુર્ છે, ન હ કે લોકોએ.

3 દરેક પ્ર ુખયાજક દેવ સમક્ષ અપર્ણો અને બ લદાનો લાવવા માટે નમાયેલા
છે કે જે આપણા પ્ર ુખયાજકે પણ કઈક સમપર્ણ કરવા ું છે. 4 જો આપણા
પ્ર ુખયાજક આજે ૃથ્વી પર જીવતા હોત તો તે યાજક બન્યા ન હોત, કારણ
કે અહ તો હજુયે નયમશા પ્રમાણે દેવને દાનાપર્ણ કરનારા યહૂ દ યાજકો
છે. 5 પ્ર ુખ યાજક તર કે તેઓ જે સેવા કાયર્ કરે છે તે તો માત્ર આકાશમાંની
વસ્ ુઓની પ્ર તછાયા છે, ૂસાએ ારે મંડપ બનાવવાની તૈયાર બતાવી ત્યારે
દેવે તેને જણા ુ:ં “પવર્ત પર તેં જે મંડપ જોયો છે તે પ્રમાણે જ ું ૃથ્વી
પર મંડપની રચના કર.” 6 પણ ખ્રસ્તને આકાશમાં સોંપાયેલી સેવા જૂના નયમ
પ્રમાણે સેવા કરનાર યાજકો કરતાં ઘણી જ ચ ઢયાતી છે અને વ ુ ચ ઢયાતા
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વચન પર આધાર ત દેવ અને મ ુષ્યો વચ્ચે તેમણે ાપેલો નવો કરાર જૂના
કરાર કરતાં વ ુ ચ ઢયાતા વચનો પર આધાર ત છે.

7 જો પ્રથમ કરાર દોષ વગરનો હોત તો, બીજા કરારની કોઈ જ જરુ રયાત
ન રહેત. 8 દેવની દ માં લોકો દો ષત ઠરતા હતા તેથી તેણે ક ું:

“પ્ર ુ કહે છે, એવો દવસ આવશે કે,
ારે હુ ઈસ્રાએલ અને યહૂ દયાના લોકોને નવો કરાર આપીશ.

9 ારે તેઓના ૂવર્જોને હાથ પકડ ને મસર દેશમાંથી બહાર લઈ આ ો
ત્યારે જે કરાર મેં તેઓની સાથે કય હતો
તેનાં કરતાં આ કરાર જુદો હશ.ે દેવ કહે છે:

10 ઈ ાએલના લોકોને હુ નવો કરાર આપીશ.
ભ વષ્યમાં આ કરાર હુ આપીશ.

હુ મારા આ કાયદાઓ તેમના મનમાં ૂક શ.
ને તેઓના હ્રદયપટ પર લખીશ.

હુ તેઓનો દેવ થઈશ,
અને તેઓ મારા લોકો થશ.ે

11 હવે પછ કોઈને પોતાના પ્રજાબં ુ અથવા તેના ભાઈને કહેવાની આવશ્યકતા
ન હ રહે કે, પ્ર ુને ઓળખ

કારણ કે નાનાથી માંડ ને મોટા ુધી બધાજ લોકો ઓળખશે.
12 તેઓએ જે કાંઈ અપરાધો મારા વરૂદ્ધ કયાર્ હશે તેને હુ માફ કર શ,

અને તેઓનાં પાપોને કદ યાદ ન હ કરુ.” ય મયા 31:31-34
13 દેવ આને નવો કરાર કહે છે, તેથી દેવે પહેલા કરારને જૂનો ઠરા ો. અને

જે કઈ જૂ ું છે તે થોડા સમયમાં વનાશ પામશ.ે

9
જૂના કરાર પ્રમાણે આરાધના

1 જુઓ પહેલા કરારમાં પણ ભજનસેવાના નયમો હતા. અને મ ુષ્યના હાથે
બનાવેલ પ વત્ર ાનની જગ્યા પણ હતી. 2 મંડપનો પ્રથમ ભાગ પ વત્ર ાન
તર કે ઓળખાતો હતો. ત્યાં દ વી, મેજ અને તે પર દેવને અ પત રોટલી હતી.
3 બીજા પડદાની પાછળ અંદરનો ભાગ પરમપ વત્ર ાન તર કે ઓળખતો હતો.
4 તેમાં સૌથી વ ુ પ વત્ર ુગં ધત સોનાની ૂપવેદ અને ચારે તરફ સોનાની મઢેલી
પેટ હતી અને તેમાં જૂનો કરાર હતો. તે પેટ માં સોનાની બરણી મા ાથી*
ભરેલી હતી. હારુનની કળ ટેલી લાકડ તથા શલાપટ પર જૂના કરારની દસ
આજ્ઞાઓ લખેલી હતી. 5 અને તેના પર મ હમાદશર્ક કરૂબો હતા, જઓેની છાયા
દયાસન પર પડતી હતી. હમણાં તેઓ સંબંધી અમારાથી સ વસ્તાર કહેવાય
એમ નથી.

6 મંડપમાં મેં સમજા ું તે પ્રમાણે દરેક વસ્ ુ વ ત ગોઠવી દેવામાં આવી.
પછ યાજકો હમેશા પહેલા ઓરડામાં સેવા કરવા ું કામ કરવા જતા. 7 પણ
બીજા ઓરડામાં ફક્ત પ્ર ુખયાજક જ જઇ શકતો, તે પણ વષર્માં એક જ
વખત જતો, તે પોતાની સાથે લોહ લીધા વગર કદ તે ઓરડામાં પ્રવેશતો ન હ.
* 9:4: મા ા દેવે યહૂ દ લોકોને રણમાં ખાવા આપેલ ખોરાક.
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પ્ર ુખયાજક તે રક્ત લઈને પોતાના અને લોકો દ્ધારા અજાણથી પણ પાપકમર્
થ ું હોય તેના માટે અપર્ણ કરતો.

8 આ બધી બાબતો દ્ધારા પ વત્ર આત્મા બતાવે છે કે ાં ુધી પ્રથમ ભાગ
ત્યાં હતો, ત્યાં ુધી પરમપ વત્ર ાનમાં પ્રવેશવાનો માગર્ ુલ્લો ન હતો. 9 આ
બાબત પરથી આજના માટે આપણે દાખલો લઈ શક એ, જે ુજબનાં બ લદાનો
અને અપર્ણો આપવામાં આ ાં હતા,ં તેઓ ભજન કરનાર ું અંત:કરણ સં ૂણર્
ુદ્ધ કરવા માટે દાવો કરતાં ન હતાં અને ૂણર્ પણ બનાવી શકતા નહોતાં. 10 આ

ર વાજો ફક્ત, ભોજન, પાણી અને વ વધ પ્રકારની સ્નાન ક્રયાનો શ ાચાર, બા
વ ધઓ હતી અને ાં ુધી નવો માગર્ આવે ત્યાં ુધી તે ું પાલન કરવાનો
હે ુ હતો.

નવા કરાર ુજબ ઉપાસના
11 હાલમાં અ સ્તત્વ ધરાવતી ઉ મ વ ાના પ્ર ુખયાજક સાર વસ્ ુઓનો

પ્ર ુખયાજક હતો. પ્ર ુખયાજક તર કે ખ્રસ્ત આ ો. ત્યારે તેણે ૂબજ ઉ મ
એવા મંડપમાંથી પ્રવેશ કય . અને તે સં ૂણર્ એવા સ્વગ ય મંડપમાં પ્રવેશ્યો જે
વધારે મોટો અને વધારે પ ર ૂણર્ હતો. તે માનવો દ્ધારા બનાવેલો ન હતો અને
તે આ દુ નયામાં બનાવેલો ન હતો. 12 હમેશને માટે એક જ વાર રક્ત લઈને
ખ્રસ્ત પરમપ વત્ર ાનમાં પ્રવેશ્યો. બકરાના તથા વાછરડાના રક્ત વડે ન હ,
પર ુ પોતાના જ રક્ત વડે આપણે માટે સવર્કા લન આપણા ઉદ્ધારની પ્રા પ્ત
માટે તે પ્રવેશ્યો.

13 જે લોકો પરમપ વત્ર ાનમાં પ્રવેશવા માટે ુદ્ધ ન હતા તેઓ પર બકરાઓ ું
તથા ગોધાઓ ું રક્ત તથા વાછરડાંની રાખ છાંટ ને તેઓના ફક્ત શર રને ુદ્ધ
કયાર્. 14 ખ્રસ્ત ું લોહ આપણે જે દુ કાય કયાર્ છે, તેમાંથી આપણા હ્રદયોને
વશેષ ુદ્ધ કરશે જથેી આપણે જીવંત દેવની સેવા કર શક એ. તેથી ખ્રસ્તે
સનાતન આત્માની સહાય વડે દોષ વગર ું બ લદાન દેવને આપ્ ું અને નષ્કલંક
બન્યો.

15 તેથી દેવ પાસેથી ઈ ુ નવો કરાર† લોકો પાસે લા ો. ખ્રસ્ત નવો કરાર
એવા લોકો માટે લા ો કે જઓેને તેડવામાં આ ા છે અને જે ઉ રા ધકાર નો
આશીવાર્દ મેળવ.ે દેવે આપેલાં વચન પ્રમાણે અનંતકાળનો વારસો પામે. કારણ
કે પ્રથમ કરાર‡ પ્રમાણે લોકોથી થયેલ પાપમાંથી લોકોને ઉદ્ધાર અપાવવા ખ્રસ્ત
મરણ પામ્યો.

16 ારે મ ુષ્ય મરણ પામે છે ત્યારે તે પોતાની પાછળ વ સયતના ું ૂકતો
જાય છે. પર ુ લોકોએ એ સા બત કર ું પડે છે કે વ સયતના ું લખનાર

ક્ત ું મરણ થ ું છે કે કેમ? 17 વ સયતના ું કરનાર ક્ત મરણ પામે પછ
જ વ સયતનામાંનો અમલ થઈ શકે. ાં ુધી તે ક્ત જીવે છે, ત્યાં ુધી
તેનો અમલ થઈ શકે ન હ ( ક્તના મરણ પછ જ તેનો અમલ થઈ શકે).
18 પહેલા કરાર માટે દેવ અને લોકો વચ્ચે આ ું જ કઈક છે. તેનાં રક્ત દ્ધારા
પહેલાં કરારની પ્ર તષ્ઢા થાય એ જરુર હ ું. 19 લોકોને બધીજ આજ્ઞાઓ કહ
સંભળા ા પછ ૂસાએ વાછરડા અને બકરાનાં રક્ત સાથે પાણી મેળ ું. તે
રકેત લઈને તેણે ઝૂફાની ડાળ અને કરમજી ઊન વડે નયમના ુસ્તક પર તથા
† 9:15: નવો કરાર આ “વ ુ સારો કરાર” જે દેવે તેના લોકોને ઇ ુ દ્ધારા આપ્યો છે. ‡ 9:15:
પ્રથમ કરાર ારે તેઓને ૂસા ું નયમશા આપ્ ું ત્યારે દેવે યહૂ દ લોકોને કરાર આપ્યો.
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બધા લોકો પર નશાની માટે લોહ છાં ું. 20 પછ ૂસાએ ક ું, “આ લોહ
એવા કરાર ું છે જનેે અ ુસરવા દેવે તમને આદેશ આપ્યો છે.” 21 એ જ ર તે
ૂસાએ પ વત્ર મંડપ પર રક્ત છાં ું અને જે કોઈ વસ્ ુઓનો સેવામાં ઉપયોગ

કરવામાં આવે છે તે બધા પર રક્ત છાં ું. 22 નયમશા કહે છે કે દરેક
વસ્ ુ રક્તના છટકાવથી પ વત્ર થાય છે. રક્ત વહેવડા ા વગર પાપની માફ
મળતી નથી.

ઈ ુ ખ્રસ્ત ું બ લદાન પાપ નવારણ માટે
23 આ બધી વસ્ ુઓ આકાશમાં છે તે જ સાચી વસ્ ુઓની નકલ હતી.

અને તે બધાને પ ુઓના રક્ત વડે ુદ્ધ કરવામાં આવતી હતી. પર ુ આકાશની
વસ્ ુઓને વધારે સારા બ લદાન વડે ુદ્ધ કરવાની જરુર હતી. 24 વળ ખરેખર
ન ૂના પ્રમાણે માનવે બનાવેલ પ વત્ર ાનમાં ખ્રસ્ત પ્રવેશ્યો ન હ, પર ુ ખ્રસ્ત
આકાશમાં દેવની હજૂરમાં ગયો જથેી આપણને મદદ કર શકે.

25 આ સૌથી વ ુ પ વત્ર ાનમાં પ્ર ુખયાજક વષર્માં એક જ વાર પ્રવેશે છે.
તે પોતાની સાથે દેવને અપર્ણ કરવા રક્ત લાવે છે. પર ુ ખ્રસ્તની માફક તે
પોતા ું રક્ત અપર્ણ કરતો નથી. ખ્રસ્ત તો આકાશમાં સીધા ો પણ તેને બીજા
પ્ર ુખ યાજકની માફક વારવાર રક્ત અપર્ણ કરવાની જરૂર રહ નહ . 26 જો
એમ હોત તો ખ્રસ્તને જગતની શરુઆતથી વારવાર મરણ સહન કર ું પ ું
હોત. પર ુ સદાને માટે પાપ ું સામથ્યૅ ન કરવા તેણે એક જ વાર પોતા ું
બ લદાન આપ્ ુ.ં

27 જમે માણસ એક જ વાર મરણ પામે છે અને પછ તેનો ન્યાયથાય તે ું
નમાર્ણ થયે ું છે. 28 તેમ ખ્રસ્તે પણ ઘણા લોકોના પાપ પોતાને માથે લેવા
એક જ વખતે બ લદાન આપ્ ું અને હવે તે લોકોના પાપ માટે ન હ પર ુ જઓે
આ ુરતાથી તેની રાહ જોઈ ર ા છે તેમનો ઉદ્ધાર કરવા ખ્રસ્ત બીજી વખત
આવનાર છે.

10
ખ્રસ્ત ું બ લદાન આપણને સં ૂણર્ બનાવે છે

1 નયમશા ભ વષ્યમાં આવનારા ુભ કાય ની પ્ર તછાયારૂપ છે અને તે
વસ્ ુઓની ખર પ્ર તમાઓ તેમાં નથી. દર વષ એના એ જ બ લદાનો સતત
અપર્ણ કરવામાં આવતાં હતા,ં છતાં નયમશા પ્રમાણે કોઈ ક્ત પ ર ૂણર્
થઈ શક નથી. 2 જો જૂના નયમે લોકોને પ ર ૂણર્ બના ો હોત તો પછ
તેઓએ બ લદાન આપવા ું બંધ ક ુર્ હોત. તેઓ સદાને માટે ુદ્ધ થઈ ગયા હોત
અને તેઓએ તેમના પાપો માટે દો ષત થ ું પ ું ના હોત. પર ુ નયમશા તે
કર શ ું ન હ. 3 પર ુ એ વા ષક બ લદાનો તો તેમના મનમાં દર વષ પાપોની
યાદ તાજી કરાવે છે. 4 કારણ કે ગોધાઓ ું તથા બકરાઓ ું લોહ પાપ દૂર
કરવા સમથર્ નથી.

5 આથી ારે ખ્રસ્ત આ દુ નયામાં આ ો, ત્યારે તેણે ક ું:

“હે દેવ પ ુઓ ુ રક્ત તને પ્રસ કર શકે તેમ નથી.
પણ તેં મારા માટે શર ર બના ું છે.
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6 પાપોની માફ ને અથર્ અપા ું દહનાપર્ણ તથા પાપાથાર્પર્ણથી
ું કઈ પ્રસ થતો નહોતો.

7 તેથી તેમણે ક ું, ‘હે દેવ,
હુ અહ શા માં મારા સંબધી લ ા પ્રમાણે
તાર ઇચ્છા ૂણર્ કરવા હુ અહ છુ.’ ” ગીતશા 40:6-8

8 પ્રથમ ખ્રસ્તે ક ું છે, “શા માં અપાતાં પાપ ુ ક્ત માટેનાં અપર્ણો તથા
દહનાપર્ણોથી અપાતાં બ લદાનો દ્ધારા ું પ્રસ થઈ શકે તેમ નથી,” (આ બધા
બ લદાનોની આજ્ઞા નયમ કરે છે.) 9 પછ તેણે ક ું, “હે દેવ! હુ આ ર ો,
તાર ઇચ્છા ૂણર્ કરવા હુ આ ો છુ.” આ પ્રમાણે તેણે જૂની વ ા રદ
કર અને નવી વ ા ાપી. 10 દેવીની ઈચ્છા ુજબ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં કાય
પ્રમાણે એક જ વાર ખ્રસ્ત ું શર ર અપર્ણ થયાથી આપણને પ વત્ર કરવામાં
આ ા છે.

11 તેમ જ દરેક યાજક નત્ય સેવા કરતાં તથા એ ને એ જ બ લદાનો
ઘણીવાર અપર્ણ કરતા. પર ુ તે બ લદાનોથી પાપોને કદ દૂર કર શ ા ન હ.
12 પણ આપણાં પાપોને માટે ખ્રસ્તે એક જ વાર બ લદાન આપ્ ું અને ખ્રસ્ત
દેવની જમણી બાજુએ બરા ો. 13 અને તેના દશુમનોને તેની સ ા નીચે
ૂકવામાં આવે તેથી ખ્રસ્ત હવે ત્યાં રાહ જોઈ ર ો છે. 14 જઓેને પ વત્ર

કરવામાં આવે છે તેઓને ખ્રસ્તે પોતાના એક જ બ લદાનથી બધા જ સમય
માટે પ ર ૂણર્ કયાર્.

15 આ વષે પ વત્ર આત્મા પણ સાક્ષી આપે છે. તે પહેલા કહે છે:

16 “આ કરાર છે જે ભ વષ્યમાં હુ મારા લોકો સાથે કર શ એમ પ્ર ુ કહે છે.
હુ મારા નયમો તેઓના હ્રદય પર લખીશ.

હુ મારા નયમો તેઓના મનમાં ાપીશ.” ય મયા 31:33
17 પછ તે કહે છે:
“તેઓના પાપકમ અને દષુ્કમ ને હુ માફ કર શ અને ભ વષ્યમાં તે હુ કદ

યાદ કર શ ન હ.” ય મયા 31:34
18 અને હવે સદાને માટે પાપ માફ થયાં છે ત્યારે પાપ ુ ક્ત માટે અન્ય કોઈ

અપર્ણની જરુર રહેતી નથી.

દેવની નજીક આવો
19 ભાઈઓ, તેણે આપણા માટે પડદામાં થઈન,ે એટલે પોતાના શર રમાં થઈને,

એક નવો તથા જીવતો માગર્ ઉઘાડ્યો છે, આપણે કોઈ પણ જાતના ભય વના
દાખલ થઈ શક ુ.ં 20 ઈ ુએ જે નવો માગર્ બતા ો તે દ્ધારા આપણે અંદર
જઇ શક ુ.ં 21 દેવના ઘરમાં રાજ કરવા માટે આપણી પાસે એક મોટો યાજક
નમાયેલો છે. 22 આપણને ુદ્ધ કરવામાં આ ા છે. અને આપણું અંત:કરણ
દો ષત લાગણીઓથી ુક્ત છે. આપણા શર ર ું ુદ્ધ પાણીથી સ્નાન કરાવવામાં
આ ું છે તેથી ુદ્ધ હ્રદયથી અને ખાતર જે વ ાસ દ્ધારા પ્રાપ્ત થયેલ છે
માટે આપણે દેવની નજીક આવી શક એ છ એ. 23 જે આશાઓમાં આપણે
સંમત છ એ તેને આપણે મ મતાથી વળગી રહ એ, કારણ કે જણેે આપણને
વચન આપ્ ું છે તેનો સં ૂણર્ ભરોસો આપણે કર શક એ છ એ.
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એકબીજાને મદદરુપ બનો
24 આપણે અકબીજાનો વચાર કરવો જોઈએ અને સારા કામ કર અને પ્રેમ

દશાર્વી એકબીજાને એ પ્રમાણે કરવા માટે ઉ ેજન આપીએ. 25 જમે કેટલાક
લોકો કરે છે તેમ આપણે સ ૂહમાં મળવા ું પડ ું ન ૂક એ, પણ આપણે
સ ૂહમાં મળ એ અને એકબીજાને બળ આપીએ, આ પ્રમાણે આપણે કરવા ું
વ ુ અને વ ુ પ્રયત્ન કર એ કારણ દહાડો* નજીકને નજીક આવી ર ો છે.

ખ્રસ્ત તરફથી મોં ના ફેરવો
26 સત્ય ું જ્ઞાન થયા પછ જો આપણે પાપમાં જીવવા ું ચા ું રાખીએ, તો

પાપના નવારણ માટે બીજુ બ લદાન છે જ ન હ. 27 જો આપણે પાપ કરવા ું
ચા ુ જ રાખી ું તો ન્યાયની ભયંકર અપેક્ષા અને દેવના વરો ધઓને ભસ્મ કર
નાખે એવા અ ના તેઓ ભોગ બનશે. 28 જો કોઈ ૂસાના નયમશા નો ભંગ
કરે અને તે બે કે ત્રણ સાક્ષીઓ દ્ધારા ૂરવાર થાય તો તેને માફ ન હ આપતા
કોઈ પણ દયા વગર મોતની સજા થતી હતી. 29 તો પછ દેવ ુત્રને પગ તળે
કચડ નાખનાર, કરારના જે રક્તથી પ વત્ર થયો હતો તેને અ ુદ્ધ ગણનાર કૃપા ું
ભાન કરાવનાર પ વત્ર આત્મા ું અપમાન કરનાર ક્ત કેટલી ભયંકર સજાને
પાત્ર ઠરશે તેનો વચાર કરો. 30 આપણે જાણીએ છ એ કે દેવે ક ું છે, “દુ
કૃત્યો કરનારને હુ શક્ષા કર શ, હુ તેને ભરપાઇ કર શ.”✡ દેવે એ પણ ક ું
છે કે, “પ્ર ુ તેના લોકોનો ન્યાય કરશે.”✡ 31 કોઈના પણ માટે જીવતા દેવના
હાથમાં પડ ું તે કેટ ું ભયંકર છે!

તમારા આનંદ અને હમત ુમાવશો ન હ
32 યાદ રાખો. ૂતકાળના તે દવસોમાં ારે તમે સત્ય ું જ્ઞાન પ્રાપ્ત ક ુર્

ત્યારે તમે ઘણી યાતનાઓ સહન કર સંઘષર્ કય , પર ુ તમે બળવાન બનવા ું
ચા ુ રા ુ.ં 33 ઘણીવાર તમે ઠપકો અને સતાવણી થઈ તે સહન કર . વળ
કેટલીક વાર બીજાંઓને એવાં દ:ુખોમાંથી પસાર થતા જોઈને તમે તેઓની પડખે
ઊભા ર ા. 34 હા, ારે કેટલાક લોકો કરાવાસમાં હતા, ત્યારે તેવા લોકોને
તમે મદદ કર તેમના દ:ુખના ભાગીદાર બન્યા. તમારુ સવર્સ્વ પડાવી લેવામાં
આ ું ત્યારે પણ તમે આનં દત ર ા કારણ કે તમે જાણતા હતા કે તમાર
પાસે એના કરતાં વ ુ સાર અને સદા ને માટે ટક રહે તેવી સંપ છે.

35 માટે ૂતકાળમાં હતી તે હમત ુમાવશો ન હ કારણ કે તમને એનો મહાન
બદલો મળવાનો છે. 36 તમારે ધીરજ રાખવાની જરુર છે. દેવની ઈચ્છા ૂર
કરવા ું કાયર્ ચા ુ રાખો. અને તેથી જ તમને જે વચનો આપ્યા છે તે પ્રાપ્ત
કરશો. 37 થોડા સમયમાં,

“પ્ર ુ જે ફર થી આવનાર છે તે વલંબ કરશે ન હ.
38 ન્યાયી માણસ મારામાં વ ાસ રાખીને જીવશે.

જો તે ભયનો માય પાછો હટ જશે તો પછ તેનામાં મને આનંદ થશે
ન હ.” હબા ુક 2:3-4

* 10:25: દહાડો ખ્રસ્તનો ફર પ્રગટ થવાનો સમય. ✡ 10:30: ઉલ્લેખઃ ુન. 32:35.
✡ 10:30: ઉલ્લેખઃ ુન. 32:36.
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39 પણ આપણે એ પ્રકારના માણસો નથી, જે પીછે હઠ કરે અને ખોવાઇ જાય.
ના. આપણે એવા લોકો છ એ કે દેવમાં આપણને દઢ વ ાસ છે અને તેનામાં
આપણે ઉદ્ધાર પામેલાં છ એ.

11
વ ાસ

1 વ ાસ એટલે આપણે જે વસ્ ુની આશા રાખીએ છ એ તેની ખાતર છે.
જે વસ્ ુઓ આપણે જોઈ શકતા નથી છતાં આપણે જાણીએ છ એ કે તે સત્ય
છે, તેનો જ અથર્ વ ાસ. 2 ુરાતન સમયમાં જીવતા લોકો પર દેવ ૂબ જ
ુશ હતો કારણ તેઓને દેવમાં વ ાસ હતો.
3 વ ાસના આધારથી જ આપણે જાણીએ છ એ કે સમગ્ર જગતની રચના

દેવની આજ્ઞા પ્રમાણે થઈ છે એનો અથર્ એ થયો કે આપણે જે કાંઇ જાણીએ
છ એ તે કોઈ અદશ્ય શ ક્ત દ્ધારા બનાવવામાં આવે ું છે.

4 કાઇન અને હાબેલ દેવને અપર્ણ ચઢા ું પણ હાબેલને વ ાસ હતો તેથી
વ ાસથી તે કાઇનના અપર્ણ કરતાં વ ુ સાંરુ એટલે દેવને પસંદ પડે તે ું અપર્ણ
લા ો. દેવે હાબેલના અપર્ણનો સ્વીકાર કય અને હાબેલને ન્યાયી ઠરાવતી
સાક્ષી આપી. હાબેલ મરણ પામ્યો, પણ આજે પણ તે પોતાના વ ાસ દ્ધારા
આપણને કહ ર ો છે.

5 હનોખે પણ દેવ પર વ ાસ રા ો, તેથી તે મરણનો અ ુભવ કરે તે પહેલા
દેવે તેને ૃથ્વી પરથી લઈ લીધો. તેથી તે મારણનો અ ુભવ કર શ ો ન હ.
શા માં લ ું છે કે હનોખ મ ુષ્ય હતો, ત્યારે તેણે ખરેખર દેવને પ્રસ કય
હતો. તે એકાએક અદશ્ય થઈ ગયો કેમ કે દેવે તેને ઉપર લઈ લીધો હતો.
6 વ ાસ રા ા વગર તમે તેને પ્રસ કર શકો ન હ. દેવ પાસે આવનાર

ક્તએ વ ાસ રાખવો જોઈએ કે તે ું અ સ્તસ્વ છે, અને સાચા હ્રદયથી
શોધનારને તે મળે છે દેવ તેનો બદલો આપશ.ે

7 ૂહે પણ દેવમાં વ ાસ રા ો અને જે વસ્ ુ તેણે જોઈ નહોતી એવી
બાબતોની ચેતવણી તેને આપવામાં આવી, ત્યારે તેણે પોતાના પ રવારને બચાવવા
માટે દેવનો ડર રાખીને વ ાસથી પોતાના પ રવારના તારણ માટે વહાણ તૈયાર
ક ુર્. તેથી તેણે જગતને દો ષત ઠરા ું અને વ ાસથી જે ન્યાયીપણું મળે છે
તેનો તે વારસો થયો.

8 વ ાસથી ઇબ્રા હમ જે ળ વારસામાં પોતાને મળવા ું હ ું ત્યાં જવા ું
તેડુ મ ાથી આજ્ઞાધીન થયો; એટલે પોતે ાં જાય છે, એનાથી અજ્ઞાત હોવા
છતાં તે પોતા ું વતન છોડ ચાલી નીક ો. 9 દેવે જે દેશમાં જવા ું વચન આપ્ ું
હ ું ત્યાં જઈને ર ો. ઇબ્રા હમ ત્યાં એક ુસાફરની માફક ર ો. કારણ કે તેને
વ ાસ હતો. ઈસહાક અને યાકૂબને પણ તે જ વચન મ ું હ ું. તેઓ પણ
તં ુમાં ર ા હતા. 10 ઈબ્રા હમ તે શહેરની રાહ જોતો હતો. જનેો પાયો દઢ
હોય, એ ું શહેર કે જનેો શલ્પી અને બાંધનાર દેવ હોય.

11 ઈબ્રા હમ ૂબ ઘરડો હોવાથી બાળકોને પેદા કરવા અસમથર્ હતો. અને
સારા માતા બની શકે તેમ નહતી પર ુ દેવે ઇબ્રા હમને વચન આપ્ ું હ ું તેમાં
તેને ૂણર્ વ ાસ હતો. છેવટે સારા ગભર્વતી થઈ અને ઈબ્રા હમ પતા બન્યો.
12 આ માણસ એટલો બધો ૃદ્ધ હતો કે તે ૃત અવ ામાં હતો. પણ એ
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એક જ ક્તમાંથી અનેક પ્રજા ઉત્પ થઈ. તેનાં સંતાન આકાશના તારા અને
સ ુદ્ર કનારાની રેતીના કણ જટેલા અસં હતા.

13 આ બધાજ માણસો મરણ પામ્યા ત્યાં ુધી દેવે વચનો આપ્યાં તેમાંથી
કાંઇજ મેળવી શ ા ન હ છતાં વ ાસથી જી ા, તેઓએ પેલાં વચનો દરુથી
જોયા. અને તેમ ું સ્વાગત ક ુર્ અને તેઓએ એ પણ જાણ્ ું કે આ ૃથ્વી
અમારુ કાયમી ઘર નથી, અહ તો અમે માત્ર ુસાફરો જ છ એ. 14 આ
પરથી સ્પ થાય છે કે તેઓ એક દેશની શોધમાં છે જે તેમનો પોતાનો દેશ
છે. 15 જો તેઓ એવા દેશ વષે વચારતા હોય કે જનેે તેમણે છોડ દ ધો છે,
તો તે એ દેશમાં ફર પાછા આવી શ ા હોત. 16 પણ એ માણસો એક વ ુ
સારા દેશની કે જે સ્વગ ય દેશ હશે તેની રાહ જોઈને બેઠા હતા. એટલે દેવને
તેમનો દેવ કહેવામાં કોઈ સંકોચ ન હતો. તેણે એ લોકો માટે એક શહેર તૈયાર
કર રા ું છે.

17-18 દેવે ઈબ્રા હમના વ ાસની કસોટ કર . ારે તેની કસોટ થઈ ત્યારે,
ઇબ્રા હમે વ ાસથી ઈસહાક ું બ લદાન આપ્ ું. એટલે જનેે વચનો આપવામાં
આ ાં હતાં ને જનેે કહેવામાં આ ું હ ું કે, ઈસહાકથી તારો વંશ ગણાશ,ે તેણે
પોતાના એકના એક ુત્ર ું બ લદાન આપ્ ું. 19 ઈબ્રા હમ માનતો હતો કે દેવ
ૂએલાંઓને પાછા ઉઠાડ શકે છે, અને ખરેખર દેવે ારે ઈબ્રા હમને ઈસહાક ું

બ લદાન આપતા રો ો, ત્યારે તે તેને ૂએલામાંથી પાછા બોલાવવા જે ું હ ું.
20 વ ાસના કારણે જ ઈસહાકે તેના દ કરા યાકૂબ અને એસાવને ભ વષ્ય

સબંધી આશીવાર્દ આપ્યો. 21 વ ાસના કારણે જ મરણની ઘડ એ યાકૂબે
લાકડ ના ટેકે ઊભા થઈને ૂસફના બંને ુત્રોને આશીવાર્દ આપ્યો અને તેણે
ઉપાસના કર .

22 વ ાસના કારણે જ ૂસફે પોતાના અંતકાળે ઇજીપ્તના ઇ ાએલના
લોકોના છૂટા પડવાની વાત કર , અને તેના શબ વષે ૂચનો કયાર્.

23 વ ાસના કારણે જ ૂસાના મા બાપે તેના જન્મ્યા પછ તેને ત્રણ મ હના
ુધી સંતાડ રા ો, કેમ કે તેઓએ જો ું કે તે બાળક ુંદર છે અને તેઓ

રાજાની આજ્ઞાથી ડયાર્ ન હ.
24-25 વ ાસથી ૂસા મોટો થયો અને મોટા થયા પછ પોતાને ફારુન રાજાની

દ કર નો ુત્ર ગણાવવાની ના પાડ . ૂસાએ પાપ ું ક્ષ ણક ુખ ભોગવવાને
બદલે તેણે વ ાસથી દેવના લોકોની સાથે ુશ્કેલીઓ વેઠવા ું આનંદથી પસંદ
ક ુ. 26 ઈજીપ્ત દેશની સંપ તના ધણી બનવા કરતાં તેણે ખ્રસ્ત ું અપમાન
સહન કરવા ું વધારે પસંદ ક ુર્, કેમ કે ભ વષ્યમાં દેવના તરફથી તેને જે મહાન
ખજાનો મળવાનો હતો તેના તરફ તેણે લક્ષ રા ુ.ં

27 વ ાસના કારણે ૂસાએ રાજાના ક્રોધની બીક રા ા વગર ઇજીપ્ત દેશનો
ત્યાગ કયાર્. તેણે દૃઢ વ ાસ ચા ું રા ો; જમે કે અદશ્ય દેવને તે જોતો હોય.
28 ૂસાએ પાસ્ખા તૈયાર ક ુર્ અને દરવાજાની બારસાખ ઉપર રક્ત છાં ુ.ં
દરવાજા પર રક્ત એટલા માટે છાં ું જથેી મરણનો દૂત* ઈસ્રાએલ લોકોના
પ્રથમ જન્મેલ બાળકોને માર ના નાખે. આમ કરવા ું કારણ ૂસાએ વ ાસ
(દેવમાં) હતો.

* 11:28: મરણનો દૂત અક્ષરસ: “નાશ કરનાર.” ઈજીપ્તવાસીઓને શક્ષા કરવા, દેવે દરેક ઘરમાંથી
જયેષ્ઢ ુત્રને માર નાખવા દૂતને મોકલ્યો. ( ુન. 12:29-32)
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29 વ ાસથી ઈસ્રાએલી લોકો ૂસાની પાછળ કોર જમીન પર ચાલતા હોય
તેમ લાલ સ ુદ્ર પસાર કર ગયા તેમની પાછળ પડલેા ઈજીપ્તના લોકો તેમ
કરવા જતાં ડૂબી (સ ુદ્રમા)ં ગયા.

30 લોકો વ ાસથી દેવની આજ્ઞા ુજબ યર ખોના કોટની આગળ પાછળ
સાત દવસ ફયાર્ અને અંતે તે કોટ ૂટ પડ્યો.

31 રાહાબ વેશ્યાએ ઇ ાએલી જા ૂસ લોકોને આવકાયાર્ અને મત્રની માફક
મદદ કર . કારણ કે તેને વ ાસ હતો એટલે તે અવજ્ઞા કરનાર લોકો સાથે
મરણ પામી નહોતી.

32 આથી વશેષ હુ ું કહુ? ગ દયોન, બારાક, સામ ૂન, યફતા, દાઉદ,
શ ુએલ તથા પ્રબોધકોના વ ાસની વાત કરવા બે ું તો મને એટલો સમય
પણ નથી. 33 આ બધા લોકોને ઘણોજ વ ાસ હતો અને તે વ ાસને કારણે
તેમણે રા ોને હરા ા. અને જે કાય ન્યાય ુક્ત હતા તે તેમણે કયાર્ અને
દેવના વચનોનાં ફળ પ્રાપ્ત કયાર્, વળ તેઓએ વ ાસ સાથે સહના જડબા બંધ
કર દ ધા. 34 આ ર તે કેટલાક લોકોએ શ ક્તશાળ અ જ્ઞને રો ો. કેટલાક
તલવારની ધારથી બચ્યા, તો કેટલાકને નબર્ળતાઓ હતી જે તાકાતમાં પ રવતર્ન
થઈ. કેટલાકે લડાઈમાં ૂરવીરતા દાખવી અને દશુ્મનોના સૈન્યને ભગાડ ૂ ા.
35 ીઓના વ ાસને કારણે કેટલાક ુરુષો ૃત્ ુ પામેલા સજીવન થયા અને
તેઓને પાછા મ ા. કેટલાક રબાઈને માયાર્ ગયા, ુક્ત થવાને બદલે તેઓએ
મરવા ું પસંદ ક ુર્ તેમને વ ાસ હતો કે ુનરુત્થાન દ્ધારા તેઓ વ ું સારુ
જીવન પ્રાપ્ત કરશે. 36 કેટલાકની મશ્કર કરવામાં આવી અને તેમને અસ માર
મારવામાં આ ો. બીજા (કેટલાએક) ને બેડ ઓ બાંધીને કારાવાસમાં ૂરવામાં
આ ા. 37 તેઓને પત્થરોથી માર નાખવામાં આ ા અને બે ટુકડા કર
નાખવામાં આ ા. તેઓને તલવારથી માર નાખવામાં આ ા, કેટલાકએક ઘેંટા
બકરાના ચામડાં પહેર રખડ્યા. જે ગર બો હતા તેમને ુબજ દ:ુખ આપવામાં
આ ું અને તેમની સાથે અઘ ટત વહાર કય . 38 આ દુ નયા આવા માણસો
માટે યોગ્ય નહોતી, આ માણસો રણમાં, પવર્તો પર, ુફાઓમાં અને જમીનના
ભોયરાઓમાં ભટકતા ર ા.

39 આ બધાજ લોકો વ ાસ રાખનાર હતા. છતાં કોઈને પણ દેવ ું મહાન
વચન મ ું ન હ. 40 કેમ કે દેવે આપણને કઈક વધારે સારુ આપવા ન ક ુર્
છે જથેી તેઓ ફક્ત આપણી સાથે જ પ ર ૂણર્ થઈ શકે.

12
આપણે પણ ઈ ુના ન ૂનાને અ ુસર ું જોઈએ

1 તો આપણી ચારે બાજુ વ ાસના લોકોનો મોટો સ ુદાય વટળાયોલો છે.
લોકોના મોટા સ ુદાયનો વ ાસ ું છે તે તેમ ું જીવન આપણને ઉદાહરણ
ૂરુ પાડે છે. માટે આપણે તેમના જવેા થ ું જોઈએ. જથેી જે કોઈ બાબતો

આપણને મંદ બનાવે કે પાછા પાડ દે તેનો આપણે ત્યાગ કર એ. આપણને
પાડ નાખનાર પાપથી આપણે અલગ થઈ જઇએ અને દેવે આપણા માટે ન
કરેલી દોડમાં ધીરજથી દોડ એ (આગળ વધીએ). 2 આપણે હમેશા ઈ ુનો
દાખલો લઈ તેને અ ુસર એ. ઈ ુ આપણા વ ાસનો અગ્રેસર છે. અને તે
આપણો વ ાસ ૂણર્ કરે છે. આપણે ઈ ુ તરફ દ રાખીએ. તેણે પછ થી
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મળનાર આનંદને નજર સમક્ષ રાખીને વધસ્તંભ પર શરમજનક મરણ સહન ક ુર્
અને હાલ તે દેવના રા ાસનની જમણી બાજુ બરાજમાન છે. 3 ઈ ુ વષે
વચાર કરો. પાપીઓ તરફથી તેણે આવો મોટો વરોધ સહન કય . તેઓએ
તેની સાથે કૂ્રર વતાર્વ કય હતો, છતાં તેણે ધીરજ રાખી હતી. તેમ તમે પણ
પ્રયત્ન છોડ ના દો અને ધીરજ રાખો.

દેવ પતા ૂલ્ય
4 પાપની વરૂદ્ધ તમારે એટ ું બ ું ઝઝૂમ ું પ ું નથી, અને એવી કોઈ

આવશ્યકતા ન હતી કે તમારે તમારુ લોહ વહાવ ું પડ.ે 5 વળ દેવે તમને તેના
બાળકો ગણીને કહેલાં ઉ ેજનાદાયક વચનો ૂલી ના જાઓ અને તેનો તરસ્કાર
પણ ના કરો:

“મારા દ કરા, દેવ તને શક્ષા કરે ત્યારે ુસ્સે ના થા,
અને ારે દેવ તેને ૂલ બતાવે ત્યારે પ્રયત્ન કરવાનો બંધ ના કર.

6 દેવ જનેે ચાહે છે તે દરેકને શક્ષા કરે છે,
અને જનેે તે ુત્ર તર કે સ્વીકારે છે તે દરેક માણસને તે શક્ષા કરે છે.”
ની તવચનો 3:11-12

7 દેવ પતાની શક્ષા સમજી દરેક પીડાઓ સહન કરો. દરેક ુત્રોને તેમના
પતા શક્ષા કરે છે એ ર તે દેવ તમને પતાની માફક શક્ષા કરે છે. 8 જો તમને
શક્ષા થએલ નથી (દરેક ુત્રને શક્ષા થશ)ે, તો તમે દાસી ુત્રો છો અને ખરા
ુત્રો નથી. 9 આપણા સંસાર પતા આપણને શક્ષા કરે છે છતાં આપણે તે ું

માન જાળવીએ છ એ. તો પછ સા ું જીવન જીવવા માટે આપણા આત્માઓના
પતાને આપણે વધારે આ ધન થ ું જ જોઈએ. તે વધારે મહત્વ ું છે. જે
કાંઈ શક્ષા કરે તે આપણે સ્વીકારવી જ જોઈએ. 10 ૃથ્વી પરના આપણા
પતાએ જે સૌથી ઉ મ વચા ુર્ અને આપણને આપણા સારા માટે થોડા સમય
માટે શક્ષા કર . પર ુ દેવ આપણને આપણા ભલા માટે શક્ષા કરે છે. જથેી
આપણે તેના જવેા પ વત્ર બનીએ. 11 ારે આપણને શક્ષા કરવામાં આવે છે
ત્યારે તે આનંદકારક લાગતી નથી. તેના બદલે આપણે પીડા ભોગવીએ છ એ.
પણ પાછળથી તે શાં તમય અને પ્રામા ણક જીવનનો રસ્તો આપણને આપે છે.
આપણને શક્ષા દ્ધારા તાલીમ અપાય છે.

કેવી ર તે જીવ ું તે વશે સાવધ રહો
12 તમે અશક્ત બની ગયા છો માટે તમાર જાતને ફર થી વ ુ બળવાન બનાવો.

13 સત્યના માગ ચાલો તો તમે બચી જશો તેમાં તમારે કાંઇજ ુમાવવા ું નથી.
14 બધા જ લોકો સાથે શાં તથી જીવવા પ્રયત્ન કરો અને પાપથી ુક્ત જીવન

જીવવા પ્રયત્ન કરો. જે ું જીવન પ વત્ર ન હોય તો તેને દેવના દશર્ન કદ થશે
ન હ. 15 સાવધ રહો, તમારામાંથી કોઈ દેવની કૃપા મેળવવામાં નષ્ફળ ન જાય,
કોઈ તમારામાં કડવાશના બી ના ઉગાડ.ે કારણ કે તેવા માણસો ઘણા લોકોના
જીવન બરબાદ કર શકે છે. 16 તમારામાંથી કોઈ ભચારમાં ન પડ જાય
એ માટે સાવધ રહો. એક ભોજનના બદલામાં મોટો ુત્ર હોવાને લીધે જયે
હકનો સોદો કરનાર એસાવની જમે તમારામાંથી તમે કોઈ સાંસા રક મનવાળો ન
બન.ે 17 યાદ રાખો, પાછળથી એસાવે આશીવાર્દ મેળવવા ભારે રુદન સ હત
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પસ્તાવો કય પણ ત્યારે ઘણું જ મોડુ થઈ ગ ું હ ું અને પતાએ આશીવાર્દ
આપવાની સ્પ ના પાડ દ ધી કારણ એસાવે જે કઈ ક ુર્ છે તેમાંથી તે પાછો
ફર શકે તેમ નહોતો.

18 તમે કોઈક નવી જગ્યા પર આ ા છો. ઇ ાએલના લોકો પવર્તો પાસે
આ ા હોય તેવી આ જગ્યા નથી. તમે એવા પવર્ત પર નથી આ ા કે
જે અ ની જ્વાળાથી સળગતો છે જનેે તમે અડક ન શકો. તમે ઘમઘોર
અંધકાર, આકાશ અને તોફાન હોય તેવી જગ્યાએ નથી આ ા. 19 તે સમયે
રણ શગડાના ભયંકર અવાજ સાથે દેવની વાણી સાંભળવામાં આવી પછ તે
વષે તેમણે ફર કાંઈજ સાંભ ું ન હ. તે માટે લોકોએ પ્રાથર્ના કર . 20 તેઓ
ફર આજ્ઞા સાંભળવા ું સહન કર શકે તેમ નહો ુ:ં કારણ કે, “જો કોઈ જાનવર
પહાડને અડકે તો તે પથ્થરથી મા ુર્ જાય.”✡ એવી આજ્ઞાથી તેઓ ુંજી ઉઠ્યા.
21 લોકોએ જે દશ્ય જો ું તે ૂબજ ભયાનક હ ું કે ૂસાએ પોતે પણ ક ું,
“હુ ભયથી ૂજુ છુ.”✡

22 પર ુ તમે તો સયોન પવર્ત પર એટલે કે જીવંત દેવના નગર સ્વગ ય
યરૂશાલેમ અને હજારોહજાર દૂતોની પાસે, 23 પ્રથમ જન્મેલા જઓેનાં નામ
આકાશમાં લખેલાં છે તેઓની સાવર્જ નક સભા તથા મંડળ ની પાસે, અને સહુનો
ન્યાય કરનાર દેવની પાસે અને સં ૂણર્ થયેલા ન્યાયીઓના આત્માઓની પાસે,
24 અને નવા કરારના મધ્ય ઈ ુની પાસે અને જે છટકાવ ું રક્ત હાબેલના
કરતાં સારુ બોલે છે તેની પાસે આ ા છો. એ રક્ત હાબેલના રક્તની જમે
વેર લેવા ું કહે ું નથી. તેના કરતાં કાંઇક વશેષ કહેવા માગે છે.

25 સાવધાન રહો અને ારે તમાર સાથે દેવ બોલે ત્યારે સાંભળવાની ના
પાડશો ન હ. યહૂ દઓ ચેતવણી સાંભળવાની ના પાડે છે જે તેઓને ૃથ્વી પર
અપાઈ હતી. અને તેઓ તેમાથી બચ્યા નથી. હવે દેવ આકાશમાંથી આપણને
કહે છે. જો આપણે તેને સાંભળવાનો અનાદર કર એ તો આપણે તેમાંથી કેવી
ર તે બચી શક ુ?ં 26 સનાઈ પવર્ત પરથી દેવ ારે બોલ્યો, તે સમયે તેની
વાણીએ ૃથ્વીને પણ ુંજાવી નાખી હતી, હવે તેણે વચન આપ્ ું છે. “ફર
એક વાર ૃથ્વીની સાથે આકાશને પણ હુ ુંજાવીશ.” 27 આ શ ો “ફર થી
એકવાર” સ્પ દશાર્વે છે કે કપાયમાન થયેલી વસ્ ુઓની સાથે જે કાંઇ બનાવેલ
છે તેનો નાશ થશે. અને જે કાંઇ ર છે અને જે ુંજાવી શકાશે ન હ તે
રહેશે.

28 આપણે દેવનો આભાર માનવો જોઈએ કે આપણને એ ું અ વચળ રા
આપે છે જનેે ુંજાવી શકા ું નથી. તેથી આપણે દેવની સેવા ભય અને
આદરભાવથી કરવી જોઈએ જથેી તે પ્રસ થાય. 29 કેમ કે આપણો દેવ ભસ્મ
કર નાખનાર અ છે.

13
1 તમે ખ્રસ્તમાં ભાઈઓ અને બહેનો છો આથી એકબીજા પર પ્રી ત કરવા ું

ચા ું રાખો. 2 મહેમાનોનો સત્કાર કરવા ું ના ૂલશો. એમ કરવાથી કેટલાક
લોકોએ અજાણતા પણ આકાશના દૂતો ું સ્વાગત ક ુર્ છે. 3 જઓે કારાવાસમાં
છે તેઓને ૂલો ન હ, જાણે તમે તેઓની સાથે જલેમાં હોય એમ તેઓની

✡ 12:20: ઉલ્લેખઃ નગર્. 19:12-13. ✡ 12:21: ઉલ્લેખઃ ુન. 9:19.
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યાતનાઓના સહભાગી બનો. અત્યાચાર સહન કરે છે તેઓની તમાં તમે
પણ છો એમ માની તેઓના દ:ુખમાં સહભાગી બનો.

4 સવર્માં લ માન યોગ્ય માનો. લ માં બે જણ વચ્ચેના સંબંધો ુદ્ધ હોવા
જોઈએ. જથેી બછા ું નમર્ળ રહે; કેમ કે દેવ લંપટોનો તથા ભચાર ઓનો
ન્યાય કરશે. 5 નાણાનાં લોભથી દૂર રહો તમાર પાસે જટે ું હોય તેટલામાં
સંતોષ માનો. દેવે ક ું છે:

“હુ તને કદ ૂક દઇશ ન હ;
અને તને તજીશ પણ ન હ.” ુન નયમ 31:6

6 તેથી જરા પણ સંકોચ રા ા વગર આપણે કહ શક એ કે,

“પ્ર ુ મને સહાય કરનાર છે;
હુ ડર શ ન હ.

માણસ મને ું કરનાર છે?” ગીતશા 118:6

7 તમને દેવના વચનો શીખવનાર તમારા આગેવાનોને યાદ કરો. તેઓ જે ર તે
જી ા અને તેમ ું જીવન ૂણર્ ક ુર્ તેનો વચાર કરો અને તેઓની માફક દેવમાં
વ ાસ રાખો. 8 ઈ ુ ખ્રસ્ત ગઈકાલે આજે અને સદાને માટે એવો ને એવો
જ છે. 9 તમે દરેક જાતના વ ચત્ર ઉપદેશથી ભરમાઈ જશો ન હ. જે તમને
અવળા માગ દોર જાય, સાચી વસ્ ુ એ છે કે દેવની કૃપાથી જ તમારા હ્રદયને
બળવાન બનાવ ુ.ં ખોરાક વષેના નયમો પાળવાથી એ મળ ું નથી. આ નયમો
પાળનારને કશો જ ફાયદો થતો નથી.

10 અમાર પાસે બ લદાન છે. પર ુ યાજકો જઓે પ વત્ર મંડપોમાં સેવા
કરે છે તેઓ તે બ લદાનમાંથી ખાઇ શકતા નથી. 11 યહૂદ નયમ પ્રમાણે
પ્ર ુખયાજક વધ કરેલાં પ ુઓ ું રક્ત પ વત્ર ાનમાં લઈ તો જતાં હતા, પર ુ
પાપો માટે તે પ ુઓના શર ર શહેર બહાર બાળ નાખવામાં આવતા. 12 આ
કારણને લીધે અને તેના લોકોને તેની પોતાના લોહ સાથે પ વત્ર બનાવવાના
હે ુથી ઈ ુ દ:ુખ ભોગવીને શહેરની બહાર મરણ પામ્યો. 13 આપણે પણ
શહેરની બહાર એટલે કે છાવણીની બહાર તેની પાસે જ ું જોઈએ. અને તેની
સાથે તેણે જે દ:ુખ તથા અપમાન સહન કયાર્ છે તે આપણે સ્વીકાર એ. 14 આ
ૃથ્વી પર જે શહેર છે તે આપણું કાયમી ઘર નથી. આપણે સદાકાળ થનાર

ભ વષ્યમાં જે મળવા ું છે તે શહેરની રાહ જોઈ ર ા છ એ. 15 તેથી ઈ ુ
દ્ધારા આપણા અપર્ણો દેવને આપવા ું સતત ચા ું રાખવા ું છે. તે ું નામ ક ૂલ
કરનારા હોઠોના ફળ ું અપર્ણ એ આપણી સ્ ુ ત છે. 16 બીજાના માટે ભ ું
કરવા ું ૂલશો ન હ. તમાર પાસે જે કાંઈ છે તે બીજા સાથે વહેંચો. કારણ
કે દેવ આવાં અપર્ણોથી પ્રસ થાય છે.

17 તમારા આગેવાનોની આજ્ઞા માનો અને તેમની સ ાને આધીન થાઓ. તેઓ
હસાબ રાખનારાઓની જમે તમારા આત્માઓની ચોક કરે છે. એ માટે કે તેઓ
આનંદથી તે કરે. પણ શોકથી ન હ, કારણ કે એથી તમને ગેરલાભ થશે.

18 અમારા માટે પ્રાથર્ના કરો, કેમ કે અમે જે કર એ છ એ, તે અમને ન્યાયી
લાગે છે. કારણ કે અમારો ધ્યેય હમેશા જે સૌથી ઉ મ છે તે કરવાનો છે.
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19 હુ તમને વનંતી કરુ છુ, આના માટે ખાસ પ્રાથર્ના કરો અને તમે મારા માટે
પ્રાથર્ના કરો જથેી હુ તમાર પાસે જલદ પાછો આવી શકુ. બીજી કોઈ વસ્ ુ
ન હ પણ મારે આજ જોઈએ છે.

20-21 હવે આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ઘેંટાઓના મહાન ભરવાડ છે. તેણે પોતાના
રક્તથી સવર્કાળના કરાર પર મહોર લગાવી અને દેવે તેને મરણમાંથી સજીવન
કય .
તે શાં તનો દેવ છે. તમને પ્રત્યેક સાર વસ્ ુઓમાં પ ર ૂણર્ બનાવો તેથી તમે

તેની ઈચ્છાઓ ૂણર્ કર શકો. વળ આપણામાં ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્ધારા જે વસ્ ુઓ
તેને પ્રસ કરે છે તે કરવા દો. ઈ ુનો ગૌરવ સદાસવર્કાળ હો. આમીન.

22 મારા ભાઈઓ અને બહેનો, મેં જે તમને ક ું છે તે તમને ધ્યાનથી સાંભળવા
વનંતી કરુ છુ. તમને મજ ૂત કરવા મેં ક ુ છે અને ટૂકમાં લ ું છે. ભાઈઓ
મારે તમને એ જણાવ ું છે કે તમોથી હવે જલેમાંથી છૂટ્યો છે, જો તે અહ
વહેલો આવશે તો, હુ તેની સાથે તમાર પાસે આવીને તમને મળ શ.

23-24 તમારા બધાજ આગેવાનોને તથા દેવના સંતોને મારા તરફથી સલામ
પાઠવશો. ઈટાલીમાંના સંતો તમને સલામ કહે છે.

25 તમ સવર્ના પર દેવની કૃપા હો.
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યાકૂબનો પત્ર
1 દેવના તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તના સેવક યાકૂબની વ માં ચારેબાજુએ વખેરાઈ

ગયેલાં પ્ર ુના લોકોને ુભેચ્છા.

વ ાસ અને ડાહપણ
2 મારા ભાઈઓ અને બહેનો, તમને વ વધ જાતનાં પર ક્ષણો થશ.ે પર ુ

તમારે ઘણા આનંદથી રહે ું. 3 શા માટે? કારણ કે તમે એ જાણો છો કે તમારો
વ ાસ પર ક્ષણમાંથી સફળ થાય છે ત્યારે તમાર ધીરજ વધે છે. 4 અને
અંત ુધી તમાર ધીરજને ચા ુ રહેવા દો.જથેી તમે ૂણર્ બનો. તમારે જનેી
જરૂર યાત છે તેની ઉણપ ન રહે.

5 પણ જો તમારામાથી કોઈને પણ ડાહપણની જરુર હશે, અને તમે દેવ પાસે
તે માટે માગણી કરશો, તો તે તમને આપશે. દેવ સવર્ને ઉદારતાથી ઠપકો આપ્યા
વના ડાહપણ આપે છે. 6 પર ુ દેવ પાસે તમે જે કઈ પણ માગો ત્યારે તમારે
ૂબજ વ ાસથી અને તમારા મનમાં શંકા રા ા વના માગ ું જોઈએે. દેવ
વષે જે કોઈ ક્ત શંકા કરે છે તે પવનના ઉછળતા તથા સ ુદ્ધનાં ઊછળતા,
અફળાતા મોંજા જવેો છે. 7-8 જે ક્ત શંકા કરે છે તે એક સાથે બે જુદ
જુદ વસ્ ુઓનો વચાર કરે છે, એ ું કરે છે તે વષે તે કઈ જ ન કર
શકતો નથી. એવા માણસો પ્ર ુ પાસેથી કઈક મેળવશે તેવો વચાર પણ ના
કરવો જોઈએ.

સાચી-સંપ ત
9 જો વ ાસ રાખનાર ગર બ હોય તો, તેણે ગવર્ લેવો જોઈએે કેમ કે દેવે

તેને આત્મીક સ ૃ દ્ધ આપી છે. 10 જો કોઈ વ ા ુ માણસ શ્રીમંત હોય તો
તેણે ગવર્ લેવો જોઈએે કે દેવે તેને બતા ું છે કે તે આત્માથી ગર બ છે. અને
જગલનાં લની જમે તે ૃત્ ુ પામશે. 11 ૂયર્ ઊગે છે અને ગરમી વધતી જાય
છે. તેની ગરમીથી છોડ ુકાઇ જાય છે. લો ખર પડે છે. લ ુંદર હ ું
પણ તે કરમાઈ ગ ું તે ું જ શ્રીમંત માણસ માટે છે. ારે તે પોતાના ધંધા
માટે યોજનાઓ કરતો હશે તે અરસામાં તો તે ૃત્ ુ પામશે.

પર ક્ષણ દેવ તરફથી આવ ું નથી
12 જે ક્ત પર ક્ષણમાં પાર ઊતરે છે તે ુખી થાય છે. કારણ પર ક્ષણમાંથી

પાર ઊતરનાર ક્ત દેવમાં વ ાસ ક્ત કરે છે. તેથી દેવ તેને બદલામાં
અનંતજીવન આપશ.ે બધા લોકો જે દેવને ચાહે છે તે દરેકને દેવે આ વચન
આપ્ ું છે. 13 જો કોઈ ખરાબ કરવા લલચાય, તો તેણે એમ ન કહે ું જોઈએે
કે, “દેવે મારુ પર ક્ષણ ક ુર્ છે.” કારણ કે દુ તાથી દેવ ું કદા પ પર ક્ષણ
થ ું નથી કારણ કે દેવ ખરાબ કરવા કોઈને પર ક્ષણમાં નાખતો નથી. 14 દુ
વાસનાઓ માણસને લલચાવે છે અને તેની પોતાની દુ ઈચ્છાઓ તેને પર ક્ષણ
તરફ ખેંચી જાય છે. 15 દુ ઈચ્છાઓ પાપ કરાવે છે. અને પાપ વધી જાય
છે અને તે મોત નપજાવે છે.
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16 તેથી મારા વહાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આ વશે છેતરાશો ન હ. 17 દરેક
ઉ મ વસ્ ુ દેવ પાસેથી જ આવે છે અને બધીજ પ ર ૂણર્ ભેટો પ્ર ુ તરફથી
આવે છે. સવર્ પ્રકાશોના પતા પાસેથી આ બધીજ ુભ વસ્ ુઓ ( ૂરજ, ચંદ્ધ,
તારા) આવે છે. દેવ કદ બદલાતો નથી. તે સદાય એ જ રહે છે. 18 દેવે
સત્યના વચન દ્ધારા આપણને જીવન આપવા ન ય કય છે. જગતમાં જે
તેણે બના ું છે તેમાં આપણને એ બધામાં ૂબજ મહત્વના બના ા છે.

સાંભળ ું અને અ ુસર ું
19 મારા વહાલા ભાઈઓ અને બહેનો, હમેશા બોલવામાં ધીમા રહો.

કાળજી ૂવર્ક ધ્યાનથી સાંભળવા આ ુર રહો. સહેલાઇથી ુસ્સે ના થાઓ.
20 દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે સા ું જીવન જીવવામાં ક્તનો ુસ્સો મદદ કરતો
નથી. 21 માટે તમારા જીવનમાં રહેલી બધાંજ પ્રકારની દુ તાઓ અને બધા જ
પ્રકારના દષુ્કૃત્યોથી દૂર રહો. નમ્ર બનો અને તમારા હૃદયમાં રોપે ું દેવ ું વચન
ગ્રહણ કરો. તે જ દેવ ું શક્ષણ તમારા આત્માઓને તારવાને શ ક્તમાન છે.

22 દેવના શક્ષણ પ્રમાણે જ વત ; સંદેશો ફક્ત સાંભળવા માટે નથી પર ુ
અમલમાં ૂકવા માટે છે, તેથી તમે તમાર જાતને છેતરશો ન હ. 23 જે ક્ત
ફક્ત સાંભળે છે પણ અમલમાં ૂકતો નથી, તે પોતા ું ુખ આરસીમા જોનારના
જવેો છે. 24 તે પોતાને જુએ છે, પછ ત્યાંથી ખસી જાય છે, એટલે તે પોતે
કેવો હતો, એ તરત જ ૂલી જાય છે. 25 પર ુ ખરેખર ુખી માણસ તો એ

ક્ત છે જે ધ્યાન ૂવર્ક સં ૂણર્ નયમનો અભ્યાસ કરે છે કે જે લોકોને ુક્ત
કરે છે. અને તે તેનો અભ્યાસ ચા ુ રાખે છે. તેણે જે સાંભળે ું છે તે ૂલતો
નથી. તે દેવનાં વચનોને સાંભળે છે. પછ તે દેવ જે શક્ષણ આપે છે તેને
અ ુસરે છે. અને આમ કરવાથી તે તેની જાતને ુખી બનાવે છે.

દેવની ભ ક્તનો સાચો રસ્તો
26 જે ક્ત પોતાને ધા મક (સારો) માને છે પણ જો પોતાની જીભ પર

કા ુ રાખતો નથી તો તે પોતાને છેતરે છે. અને તેની ધા મકતાને નરથર્ક બનાવે
છે. 27 દેવની દ્દ માં ધા મક એ છે કે જે અનાથ અને વધવાઓની તેમના
દ:ુખના સમયે ુલાકાત લે છે તથા જગતની દુ તાથી દૂર રહ પોતાની જાતને
નષ્કલંક રાખી, દેવની ઈચ્છાને આધીન રહે છે.

2
બધા લોકોને પ્રેમ કરો

1 મારા વહાલા ભાઈઓ અને બહેનો, તમે આપણા મ હમાવાન પ્ર ુ ઈ ુ
ખ્રસ્તમાં વ ાસ ધરાવો છો. તો એ ું ના માનશો કે કેટલાએક લોકો બીજા
લોકો કરતાં અગત્યના છે. 2 ધારોકે કોઈ ક્ત તમાર સભામાં ુંદર કપડાં
અને સોનાની વટ પહેર ને આવે, ારે બીજો ગર બ માણસ ફાટેલા જૂનાં
વ ો પહેર ને આવ.ે 3 તો તમે સારાં કપડાં પહેરેલા માણસ તરફ ખાસ ધ્યાન
આપો છો. અને તમે તેને કહો છો કે, “આ સારા આસને બેસ;” ારે ગર બ
માણસને તમે કહેશો કે, “ ું ત્યાં ઊભો રહે,” અથવા, “મારા પગના આસન
પાસે બેસ!” 4 આ તમે ું કરો છો? આ ર તે ખરાબ વચારોથી તમારામાં
બીજાઓ કરતાં કયા માણસો અગત્યના છે તે તમે ન કરો છો.
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5 મારા વહાલા ભાઈઓ અને બહેનો! ધ્યાનથી સાંભળો, આ દુ નયાના ગર બ
લોકો વ ાસમાં ધનવાન બને અને દેવે પોતાના પ્રેમ રાખનારાઓને જે રા
આપવા ું વચન આપ્ ું છે તે પ્રાપ્ત કરે માટે દેવે તેઓને પસંદ કયાર્ છે. 6 પણ
તમે ગર બ લોકોને બલકુલ માન આપતા નથી. અને તમે જાણો છો કે શ્રીમંત
લોકો જ તમારુ શોષણ કરે છે. અને તમને ન્યાયાસન આગળ ઘસડ જાય છે.
7 એ તે લોકો છે, જઓે ઉ મ નામથી ઓળખાય છે, તેઓની નદા કરે છે.

8 જો તમે પ વત્રલેખમાં આપેલા જે રાજમાન્ય નયમ છે તેને અ ુસરશો,
એટલે કે, “ ું પોતાના જવેો પોતાના પડોશી પર પ્રેમ રાખ.”✡ એ ું જો તને
ુરે ુરુ પાલન કરો છો તો તમે ઘણું સારુ કરો છો. 9 પણ જો તમે એક
ક્તને બીજા કરતાં વ ુ મહત્વ આપશો, તો તમે પાપ કરો છો, એ ર તે તમે

દેવના નયમનો ભંગ કરો છો તેમ સા બત થાય છે.
10 કોઈ ક્ત આખા નયમશા ું પાલન કરે, પણ જો એક આજ્ઞાનો ભંગ

કરે, તો તે નયમની બધી જ આજ્ઞાઓનો ભંગ કરનાર જટેલો જ ુનેગાર ઠરે
છે. 11 દેવે ક ું છે કે, “ ું ભચાર ું પાપ ન કર.”✡ તે જ દેવે એમ
પણ ક ું છે કે, “હત્યા ન કર.”✡ માટે જો તમે ભચાર ું પાપ ન કરો અને
કોઈકની હત્યા કરો તો તમે દેવના બધાજ નયમોનો ભંગ કરો છો.

12 તમે જે કઈ કરો કે કહો ત્યારે યાદ રાખો કે સ્વતંત્રતા આપનાર તેના
આધારે જ નયમ દ્ધારા તમારો ન્યાય કરશે. 13 હા, તમારે બીજા લોકો પર
દયા બતાવવી જ જોઈએ. જો કોઈ ક્ત બીજા લોકો તરફ દયા ન હ રાખે
તો, દેવ તેને દયા રા ા વગર ન્યાય આપશે કારણ ન્યાય પર દયાનો વજય
હોય છે.

વ ાસ અને સારા કાય
14 મારા વહાલા ભાઈઓ અને બહેનો, કોઈ કહે કે તેને વ ાસ છે, પણ તે

પ્રમાણે વતર્નમાં ન ૂકે, તો શો ફાયદો? ું એવો વ ાસ તેનો ઉદ્ધાર કર શકે?
ના! 15 ખ્રસ્તમાં કેટલાએક ભાઈઓ અને બહેનોને દવસ દરમ્યાન કપડા પહેરવા
ન મળે અને રોજનો ૂરતો ખોરાક ન હોય. 16 અને તમારામાંનો કોઈ તેઓને
કહે કે, “દેવ તમાર સાથે રહો, શાં તથી જાઓ, તાપો અને ૃપ્ત થાઓ;” છતાં
શર રને જે જોઈએ તે ખોરાક કે કપડાં ન આપો તો તમારા શ ો નકામાં છે.
17 એ ું જ વ ાસ માટે છે, વ ાસમાં જો કરણી ન હોય, તો તે તેની જાતે
ૃતપ્રાય છે, વ ાસ એકલો ૂરતો નથી, કારણ કે કરણીઓ વનાનો વ ાસ

એ વ ાસ નથી.
18 કોઈ ક્ત કહેશે કે, “તને વ ાસ છે, પણ માર પાસે કરણીઓ છે.”

હુ તેને જવાબ આપીશ કે, તાર પાસે જે વ ાસ છે તે માર કરણીઓ વના
મને બતાવ અને હુ મારો વ ાસ માર કરણીઓથી તને બતાવીશ. 19 દેવ
એકજ છે એ ું તમારુ માન ું તે સારુ છે! ૂતો પણ એવો જ વ ાસ કરે
છે! અને તેઓ બીકથી ુંજે છે.

20 ઓ ૂખર્ માણસ! ું તારે જાણ ું છે? વ ાસ વગર ું કામ થર્ છે
તેની આજ્ઞા પ્રમાણે કામ ન કર ું તે પણ નકા ું છે. 21 આપણા ૂવર્જ ઈબ્રા હમે

ારે પોતાના ુત્ર ઈસહાકને યજ્ઞવેદ પર બ લદાન માટે આપ્યો. તેના એ કાયર્ને
લીધે તેને ન્યાયી ઠરાવવામાં આ ો. 22 ું જુએ છે કે, ઈબ્રા હમ વ ાસને

✡ 2:8: ઉલ્લેખઃ લ.ે 19:18. ✡ 2:11: ઉલ્લેખઃ ન. 20:14; ુન. 5:18. ✡ 2:11: ઉલ્લેખઃ
ન. 20:13; ુન. 5:17.
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લીઘે બ ુજ કરવા તૈયાર હતો. તેનાં સારા કાય થી તેનો વ ાસ સં ૂણર્ કરાયો.
23 આ શા નો અથર્ સમજાવે છે કે: “ઈબ્રા હમે દેવ પર વ ાસ કય . અને
દેવે ઈબ્રા હમના વ ાસને સ્વીકાય , તે વ ાસે ઈબ્રા હમને દેવની નજરમાં ન્યાયી
ઠરા ો.”✡ ઈબ્રા બમને “દેવનો મત્ર”✡ કહેવામા આ ો. 24 તેથી તમે જુઓ
માણસ તેના વ ાસ એકલાથી ન હ પર ુ સાર કરણીઓથી માણસને ન્યાયી
ઠરાવવામાં આવે છે.

25 તે જ પ્રમાણે રાહાબ વેશ્યા ું ઉદાહરણ છે. જા ૂસોનો સત્કાર કય અને
બીજે માગથી ુર ક્ષત બહાર મોકલી દ ધા. આમ તેણે જે કાંઇ ક ુ છે તેથી
તેને ન્યાયી ઠરાવવામાં આવી.

26 કારણ કે જે ર તે શર ર આત્મા વના નજીર્ વ છે, તે જ ર તે વ ાસ
પણ કરણીઓ વગર નજીર્ વ છે!

3
વાણી પર સંયમ

1 વહાલા ભાઈઓ અને બહેનો, તમારામાંના ઘણા ઉપદેશકો બનાવા ું પસંદ
ન કરે. કેમ કે ઉપદેશકો થઇને તો બીજાઓ કરતાં કડક શક્ષાને પાત્ર ઠર એ
છ એ.

2 આપણે બધા ઘણીજ ૂલો કર એ છ એ. જો કોઈ એવો માણસ હોય કે
બોલવામાં કોઈ પણ ૂલ ન કરે, ખરાબ ન બોલે, તો એ એક સં ૂણર્ ક્ત
છે અને તે તેની જીભ ઉપર અંકુશ રાખવા શ ક્તમાન છે, તે સા બત થાય છે.
3 ઘોડા જવેા પ્રાણીના મોંમા એક નાની લગામ રાખીને આપણે આપણી ઈચ્છા
પ્રમાણે તેના આખા શર રને ફેરવીએ છ એ. 4 એજ પ્રમાણે એક ુકાની ગમે
તેટલા મોટા વહાણને એક નાના ુકાન વડે પોતે ધારે તે ન ત માગ, ધારે તે
દશામાં ચલાવી શકે છે. પછ ભલેને ભારે પવન કાતો હોય. 5 એજ પ્રમાણે
જીભ પણ એક નાનો અવયવ છે, છતાં તે મોટ વાતો કરવા બડાશ મારે છે.
અ જ્ઞની નાની ચીનગાર મોટા જગલને સળગાવી શકે છે. 6 જીભ એક

અ જ્ઞની જવાળા જવેી છે. તે આપણા શર રના અવયવોમાં દુ તાના જગત
જવેી છે. અને આપણા અ સ્તત્વને અસર કરે છે તથા આપણા આખા શર રને
પ્રદુ ષત કરે છે, તે નરકમાંથી અ જ્ઞ પ્રાપ્ત કર ને આગની શરુઆત કરે છે, જે
આપણા સમગ્ર જીવનચક્રને અસર કરે છે.

7 માણસ પ્રત્યેક પ્રકારના પ ુઓ, પક્ષીઓ, પેટે ચાલનારાં અને જળચર
પ્રાણીઓને વશ કર શકે છે અને વશ કયાર્ છે પણ ખરા.ં 8 પણ કોઈ પણ
માણસ એવો નથી કે જણેે જીભને કા ુમાં રાખી હોય. તે અંકુશ વનાની ફેલાતી
મરક છે. જીભ પ્રાણઘાતક ઝેરથી ભર ૂર છે જે માર શકે છે. 9 એનાથી
આપણે પ્ર ુની અને આપણા પતાની (દેવ) સ્ ુ ત કર એ છ એ, અને એજ
જીભ વડે દેવની પ્ર તમા પ્રમાણે ઉત્પ થયેલાં માણસોને શાપ પણ આપીએ
છ એ. 10 એક જ ુખમાથી સ્ ુ ત તથા શાપ બં ે નીકળે છે. ભાઈઓ અને
બહેનો, આ ું ન જ થ ું જોઈએ.ે 11 ું ઝરણ એક જ ુખમાંથી મીઠુ તથા
ખાંરુ પાણી આપી શકે? ના! 12 મારા ભાઈઓ અને બહેનો, ું અંજીર પરથી
જતૈફળો અને દ્ધાક્ષાવેલા પરથી અંજીર મેળવી શકાય છે! ના! અને એ ર તે
તમે ખારા પાણીના કૂવામાંથી મીઠુ પાણી કદ મેળવી શકો ન હ.
✡ 2:23: ઉલ્લેખઃ ઉત. 15:6 ✡ 2:23: ઉલ્લેખઃ 2 કાળ. 20:7; યશા. 41:8.
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સા ું જ્ઞાન
13 તમારામાંથી કોઈ ખરેખર જ્ઞાની અને સમજુક માણસ છે? જો એમ હોય

તો, તેણે ન્યાયી જીવન જીવીને તે ું સા ું જ્ઞાન બતાવ ું જોઈએે. જ્ઞાની માણસ
અ ભમાન કરતો નથી. 14 તમે સ્વાથર્ અને હ્રદયમાં કડવી અદેખાઇ કરવા ું
રાખશો તો તમારે અ ભમાન ું કોઈજ કારણ નથી. તમારુ અ ભમાન જૂઠાણું છે
જે સત્યને ઢાક દે છે. 15 આ એવી જાત ું “જ્ઞાન” નથી કે જે દેવ પાસેથી
પ્રાપ્ત થ ું હોય, તેને બદલે તે જ્ઞાન જગતમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. તે ઐ હક,
વષયી, શેતાન પ્રે રત છે. 16 ાં અદેખાઇ તથા સ્વાથ મહત્વાકાંક્ષા છે, ત્યાં
અ વ ા તથા સવર્ પ્રકારની ૂડાઇ પ્રવતર્તી રહેશે. 17 પણ દેવ તરફથી આવ ું
જ્ઞાન નમર્ળ, શાં ત પ્રય, નમ્ર અને ુલ્લા મન ું, દયા અને ભલાઈથી ભર ૂર છે.
સારાં ફળોથી ભર ૂર નષ્પક્ષપાત તથા દભર હત છે. 18 જે લોકો શાં ત માટે
કાયર્ કરે છે તેઓ ન્યાયી જીવનમાંથી આવતાં સારાં વાનાં પ્રાપ્ત કરે છે.

4
દેવને તમાર જાત સોંપો

1 તમે જાણો છો તમારામાં ઝઘડા અને વાદ વવાદ ાાંથી આવે છે? તમારામાં
રહેલી સ્વાથ ૃ ને લીધે થાય છે. 2 તમાર પાસે જે નથી તે પ્રાપ્ત કરવા તમે
સ્વાથ ઈચ્છા રાખો છો અને તે મેળવવા અદેખાઇ કરો છો અને તેથી તમે હત્યા
કરો છો પર ુ ક ું મેળવી શકતા નથી. વળ તે માટે તમે વવાદ અને ઝઘડા
કરો છો. તમારે જે જોઈએે છે તે તમને મળ ું નથી કારણ તમે દેવ પાસે માંગતા
નથી. 3 ારે તમે માગો છો, છતાં તમને મળ ું નથી કેમ કે તમારો ઇરાદો
સાચો નથી. તમે જે માગો છો તો મોજ શોખ માટે માગો છો તેથી તે તમને
મળ ું નથી.

4 તમે લોકો દેવને વફાદાર નથી! તમારે જાણ ું જોઈએ કે જગતને ચાંહ ું તે
દેવને ધ ારવા બરાબર છે. તેથી ક્ત ારે દુ નયાનો એક ભાગ* બનવા
ઈચ્છે છે, ત્યારે તે પોતાની જાતને દેવનો દશુ્મન બનાવે છે. 5 તમે ું એમ માનો
છો કે શા નો કશો જ અથર્ નથી? શા કહે છે કે; “દેવે જે આપણામાં
આત્મા ૂ ો છે તેથી તે આત્મા તેની જાત માટે જ ઈચ્છે છે.” 6 પર ુ તે તો
વ ુ ને વ ુ કૃપા આપે છે. અને શા કહે છે કે; “જે લોકો અ ભમાની છે,
તેઓની વરૂદ્ધ દેવ છે. પર ુ જઓે વનમ્ર છે તેઓના પર દેવની કૃપા છે.”✡

7 તેથી તમાર જાત દેવને સોંપી દો. શેતાનની સામા થાઓ, અને શેતાન
તમાર પાસેથી નાસી જશે. 8 દેવની નજીક આવો અને દેવ તમાર પાસે આવશ.ે
તમે પાપી છો. તેથી તમારા જીવનમાંથી પાપ દૂર કરો. તમે દુ નયા અને દેવ
બંનેને એક સાથે અ ુસરવા માગો છો. તમાર વચારધારાને નમર્ળ બનાવો.
9 તમે ઉદાસ થાઓ, શોક કરો, અને રડો! તમારા હાસ્યને શોકમાં ફેરવો. તમારા
આનંદને વષાદમય બનાવો. 10 પ્ર ુ આગળ દ ન બનો, અને તે તમને મહાન
બનાવશ.ે

તમે ન્યાયાધીશ નથી
11 ભાઈઓ અને બહેનો, એકબીજાની વરૂદ્ધ ક ું જ બોલશો ન હ. જો તમે

ખ્રસ્તમાં તમારા ભાઈની ટ કા કરો કે તેનો ન્યાય કરો તો તમે જે નયમશા ને

* 4:4: ભાગ મત્ર ✡ 4:6: ઉલ્લેખઃ ની ત. 3:34.
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અ ુસર ર ા છો તેની ટ કા કરો છો. ારે ખ્રસ્તમાં ભાઈઓનો તમે ન્યાય
કરો છો ત્યારે હક કતમાં તે જે નયમશા ને અ ુસરે છે, તેનો તમે ન્યાય કરો
છો અને ારે તમે ની તશા ની ૂલવણી કરવા જાઓ ત્યારે તમે તેના શષ્યો
નથી. તમે પોતે જ તેના ન્યાયાધીશ બની જાઓ છો. 12 દેવે તે એક જ છે કે
જે નયમશા ની રચના કરે છે. અને તે માત્ર એક જ ન્યાયાધીશ છે. એક દેવ
માત્ર તાર શકે છે અને નાશ કર શકે છે. તેથી અન્ય ક્તનો ન્યાય કરનાર
ું કોણ છે?

દેવને તમારા જીવન ું આયોજન કરવા દો
13 તમારામાંના કેટલાએક કહે છે કે, “આજે અથવા કાલે આપણે કોઈ એક

શહેર તરફ જઈ ુ.ં આપણે ત્યાં એક વષર્ રહ ું, વેપાર કર ું અને પૈસા
બનાવી ુ,ં” સાંભળો! આ વશે વચારો: 14 કાલે ું થવા ું છે તેની તમને
ખબર નથી! તમારુ જીવન શાના જે ું છે? તે તો ફક્ત એક ૂમર જે ું છે.
અલ્પ સમય માટે જુઓ છો, અને પછ તે અદ્રશ્ય થઈ જાય છે. 15 તેથી
તમારે કહે ું જોઈએે કે, “પ્ર ુની ઈચ્છા હશ,ે તો અમે જીવી ું અને આમ કે
તેમ કર ું.” 16 પર ુ અત્યારે તમે અ ભમાની અને અહકાર છો. આ બધોજ
અબંકાર ખોટો છે. 17 અને જે ક્ત ભ ું કર જાણે છે અને છતાં તે ન કરે
તો તે પાપ કરે છે.

5
સ્વાથ શ્રીમંતો શક્ષાને પાત્ર

1 તમે શ્રીમંતો, સાંભળો! રૂદન કરો અને ૂબજ થત થાવ. કારણ કે
ઘણા સંકટો તમારા પર આવવાનાં છે. 2 વળ તમાર સ ૃ દ્ધ સડ ગઇ છે,
અને તે ું ૂલ્ય ક ું જ ર ું નથી, તમારા વ ો જીવજ ુ ખાઈ જશે. 3 તમારુ
સો ું અને ચાંદ કટાઈ જશે, અને તેનો કાટ તમારા ખોટાપણાની સા બતી બનશે
તે કાટ અ જ્ઞની જમે તમારાં શર રને ભરખી જશે. અંતકાળ ુધી તમે તમારો
ખજાનો સંઘર રા ો છે. 4 લોકોએ તમારાં ખેતરોમા કામ ક ુ, પર ુ તમે તેમને
વળતર ૂક ું ન હ તેં લોકો તમાર વરૂદ્ધ રૂદન કર ર ા છે તે લોકોએ તમારા
પાકની લણણી કર . હવે આકાશના લશ્કરોના પ્ર ુએ તેઓની ૂમો સાંભળ
છે.

5 તમે ૃથ્વી પર મોજશોખ અને વલાસી જીવન જીવો છો. તમે કાપાકાપીના
દવસ માટે તૈયાર પ્રાણીની જમે તમાર જાતને ૂળ બનાવી દ ધી છે. 6 ન્યાયી
પ્રત્યે તમે કોઈ દયા બતાવી નથી. તેઓ તમાર વરૂદ્ધ નહોતા, છતાં તમે તેઓને
માર ના ાં છે.

ધીરજવાન બનો
7 ભાઈઓ અને બહેનો, ધીરજ રાખો, પ્ર ુ ઈ ુ આવશે; તેથી તે સમય ુધી

ધીરજ રાખો. ખેડૂતો ધીરજવાન છે. ખેડૂત પોતાનો ૂલ્યવાન પાક જમીનમાંથી
ઊંગે ત્યાં ુધી રાહ જુએ છે. ખેડૂત ધીરજથી પોતાના પાકને મળનાર પ્રથમ
વરસાદ અને અં તમ વરસાદની રાહ જુએ છે. 8 તમારે પણ ધીરજવાન થ ું
જોઈએે, આશા ન છોડશો. પ્ર ુ ઈ ુ ઘણો જલ્દ આવી ર ો છે. 9 ભાઈઓ
અને બહેનો, એક બીજાની વરૂદ્ધ ફ રયાદ ન કરો. જો તમે ફ રયાદ કરતા ન હ
અટકાશો, તો તમે દો ષત થશો. ન્યાયાધીશને આવવાની તૈયાર છે!
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10 ભાઈઓ અને બહેનો, જે પ્રબોધકો એ પ્ર ુ વશે વાત કરેલી તેના
ઉદાહરણને અ ુસરો. તેઓએ ઘણી ખરાબ વસ્ ુઓ સહન કર , પણ તેઓએ
ધીરજ રાખી. 11 જઓેએ ધીરજ રાખી છે તે લોકોનો ધન્ય છે. તેઓ અત્યારે
ુખી છે. અ ૂબની ધીરજ વષે તમે સાંભ ું છે અને પ્ર ુથી જે પ રણામ

આ ું તે ઉપરથી તમે જો ું છે કે, પ્ર ુ ઘણો દયા ુ તથા કૃપા ુ છે.
તમાર વાણી અંગે સાવધ રહો

12 મારા ભાઈઓ અને બહેનો, ારે તમે વચન આપો ત્યારે સમ ન ખાઓ.
તે ૂબજ મહત્વ ું છે કે તમે જે કહો છો તેને સા બત કરવામાં આકાશ, ધરતી
અથવા બીજી કોઈ પણ વસ્ ુના નામના સમ ન ખાઓ. ારે તમે હકારાત્મક
છો ત્યારે માત્ર “હા” કહો અને નકારાત્મક છો, ત્યારે માત્ર “ના” કહો. આમ
કરો કે જથેી તમે ુનેગાર ન ઠરો.

પ્રાથર્ના ું સામર્થ્ય
13 જો તમારામાં કોઈ દ:ુખી હોય, તો તેણે પ્રાથર્ના કરવી જોઈએ. અને જો

કોઈ આનં દત બને તો, તેણે સ્તોત્ર ગા ું જોઈએ. 14 જો તમારામાં ું કોઈ માંદુ
પડે તો, તેણે મંડળ ના વડ લોને બોલાવવા જોઈએ. વડ લોએ પ્ર ુના નામે તેને
તેલ ચોળ ને તેને માટે પ્રાથર્ના કરવી જોઈએ. 15 અને વ ાસથી કરેલી પ્રાથર્ના
માંદા માણસને સાજો કરે છે. પ્ર ુ તેને સાજો કરશે. અને આ માણસે જો
પાપ કયાર્ હશે તો દેવ તેને માફ કરશે.

16 તમે જે ખરાબ કામ કયાર્ હોય તે એકબીજાને કહો. અને પછ એકબીજા
માટે પ્રાથર્ના કરો. આમ કરો કે જથેી દેવ તમને સાજા કર શકે. જો સારો
માણસ આગ્રહથી પ્રાથર્ના કરે તો મહાન કાય થાય છે. 17 એ લયા સ્વભાવે
આપણા જવેી જ ક્ત હતી. તેણે પ્રાથર્ના કર કે વરસાદ ન પડ.ે અને સાડા
ત્રણ વરસ ુધી ૃથ્વી પર વરસાદ ન પડ્યો! 18 પછ એ લયાએ પ્રાથર્ના કર
કે વરસાદ પડ.ે અને આકાશમાંથી વરસાદ પડ્યો, અને ધરતીમાંથી પાક ઊગી
નીક ો.

આત્માનો ઉધ્ધાર
19 મારા ભાઈઓ અને બહેનો, જો તમારામાંનો કોઈ સત્યમાંથી ૂલો પડે

તો બીજી ક્ત તેને સત્ય તરફ પાછા વળવા મદદરુપ બન.ે 20 યાદ રાખો:
જે ક્ત પાપીને ખોટા માગથી પાછ વાળે છે, તે ક્ત તે ક્તના પ્રાણને
મોતમાંથી બચાવે છે. આમ તે પાપોની ક્ષમા માટે ન મ બને છે.
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પતરનો
પહેલો પત્ર

1 ઈ ુ ખ્રસ્તનો પ્રે રત પતર, તરફથી કુશળતા હો.
દેવની પસંદગી પામેલા લોકો જોગ જઓે તેઓના ઘરથી દૂર પોન્તસ, ગલા તયા,

ક પદો કયા, આ સયા અને બ ૂ નયાના વ વધ વસ્તારોમાં પથરાયેલા છે. 2 દેવ
બાપે ઘણા સમય પહેલા તેના પ વત્ર લોકો બનાવવા તમને પસંદ કયાર્ હતા.
તમને પ વત્ર કરવા ું કામ આત્મા ું છે. દેવ ઈચ્છતો હતો કે તમે તેને આજ્ઞાં કત
બનો. અને ઈ ુ ખ્રસ્તના રક્ત દ્ધારા તમે ુદ્ધ બનો.
તમારા પર કૃપા અને શાં ત ુષ્કળ થાઓ.
જીવંત આશા

3 આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તના દેવ તથા બાપને ધન્યવાદ હો. દેવ ઘણો કૃપા ુ
છે, અને તેની દયાથી આપણને નવજીવન પ્રાપ્ત થ ું છે. અને ઈ ુ ખ્રસ્તના
ૂએલામાથી ુનરુત્થાન દ્ધારા આ નવજીવન આપણામાં જીવંત આશા અંકુ રત

કરે છે. 4 હવે દેવના બાળકો પ્રત્યેક તેના આશીવાર્દોની આપણને આશા છે.
તમારા માટે આ આશીવાર્દો આકાશમાં ા પત કરાયા છે. આ આશીવાર્દો
અ વનાશી છે. તેને ન ન કર શકાય. તે તેમની ુંદરતા ુમાવતા નથી.

5 તમારા વ ાસ થક દેવ ું સામર્થ્ય તમારુ રક્ષણ કરે છે, અને તમારુ તારણ
થાય ત્યાં ુધી તે તમને સલામત રાખે છે. 6 આ તમને આનં દત બનાવે છે.
પર ુ હમણા થોડા સમય ૂરતા વ વધ પ્રકારના પર ક્ષણ તમને કદાચ દ:ુખી
બનાવશ.ે 7 આ ુશ્કેલીઓ શાથી ઉદભવશ?ે એ સા બત કરવા કે તમારો
વ ાસ ુદ્ધ છે. વ ાસની આ ુદ્ધતા સોના કરતાં પણ વ ુ ૂલ્યવાન છે.
દેવ અ થી સો ું પારખી શકે છે, પર ુ આમ કરવાથી સોનાનો નાશ થશ.ે
તમારા વ ાસની ુદ્ધતા ારે ઈ ુ ખ્રસ્ત ફર થી આવશે ત્યારે તમારે માટે
સ્ ુ ત, માન તથા મ હમા યોગ્ય થાય.

8 તમે ખ્રસ્તને જોયો નથી, છતાં તમે તેના પર પ્રી ત રાખો છો. તમે તેને
અત્યારે જોઈ શકતા નથી, છતાં તમે તેના પર વ ાસ રાખો છો. ન સમજાવી
શકાય તેવા અવણર્નીય આનંદમાં તમે તળબોળ છો. અને આ આનંદ મ હમાથી
ભર ૂર છે. 9 તમારા વ ાસ ું ફળ તે તમારા આત્મા ું તારણ છે. અને તમે
તે ફળ દ્ધારા તમારુ તારણ મેળવી ર ા છો.

10 પ્રબોધકોએ ખંતથી અભ્યાસ કર ને આ તારણ વષે સમજવાનો પ્રયત્ન
કય . પ્રબોધકોએ તમારા પર થવાની કૃપા વશે વાત કર છે. 11 ખ્રસ્તનો
આત્મા તે પ્રબોધકોમાં હતો. અને તે આત્મા ખ્રસ્તને સહન કરવાની થા વષે
તેમજ તે થા પછ આવનાર મ હમા વષે વાત કરતો હતો. આ આત્મા જે
દશાર્વતો હતો તે વષે સમજવાનો તે પ્રબોધકોએ પ્રયત્ન કય હતો. તેઓ આ
ઘટના ારે ઘટશે અને તે વખતે દુ નયા કેવી હશે તે સમજવાનો પ્રયત્ન કય
હતો.

12 તે પ્રબોધકોને સમજાવવામાં આ ું હ ુ કે તેઓ જે સેવા કરે છે તે તેઓના
પોતાના માટે ન હ, પર ુ તમારા માટે કરે છે. તેઓએ જ ક ું તે તમે ારે
સાભ ું ત્યારે તેઓ તમાર સેવા જ કર ર ા હતા. જે માણસોએ તમને
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ુવાતાર્ આપી તેઓએ તમને આ બધી બાબતો કહ છે. તેઓએ આકાશમાથી
મોકલેલા પ વત્રઆત્માની મદદથી તમને આ ક ું હ ું. તમને જે વાત કહેવામા
આવી હતી તે વશે દૂતો પણ જાણવા ઉત્ ુક છે.

પ વત્ર જીવન માટે આહવાન
13 તેથી સેવા માટે તમારા મન તૈયાર કરો, અને તમાર જાતને નયંત્રણમાં

રાખો. ઈ ુ ખ્રસ્તના પ્રગટ થવાની વેળાએ તમને પ્રાપ્ત થનાર કૃપા પર તમાર
ૂણર્ આશા રાખો. 14 ૂતકાળમાં તમે આ બ ું સમ ા ન હ, તેથી તમે

ઈચ્છતા હતા તેવા દુ કાય તમે કયાર્, પર ુ હવે તમે દેવના આજ્ઞાં કત છોકરાં
છો. તેથી ૂતકાળમા જીવતા હતા તે ું ન જીવશો. 15 પર ુ જે કઈ કરો તેમાં
દેવ જવેા પ વત્ર બનો. દેવ એક જ છે કે જણેે તમને તેડ્યા છે. 16 પ વત્ર
શા માં લખે ું છે કે, “તમે પ વત્ર થાઓ, કારણ કે હુ પ વત્ર છુ.” ✡

17 તમે દેવની પ્રાથર્ના કરો અને તેને બાપ તર કે સંબોધો. દેવ દરેક ક્તના
કાયર્નો સમાન ન્યાય કરે છે. તેથી ારે તમે અહ ૃથ્વી પરના પ્રવાસમાં છો,
ત્યારે દેવનો ભય (માન) રાખીને જીવો. 18 તમે જાણો છો કે ૂતકાળમાં તમ
નરથર્ક જીવન જીવતા હતા. તમારા પહેલા જીવી ગયેલા લોકો પાસેથી તમને
આ ું જીવન વારસામાં મ ું હ ું. પર ુ તે પ્રકારની જીવન પદ્ધ તમાંથી તમને
બચાવી લેવામા આ ા છે, તમને ખર દવામાં આ ા છે. પર ુ સોના કે ચાંદ
જવેી નાશવંત વસ્ ુઓથી ન હ. 19 તમે તો ખ્રસ્તના અ ૂલ્ય રક્ત થી ખર દાયા
છો કે જે નષ્કલંક તથા નદ ષ હલવાન છે. 20 આ જગતની રચના પહેલા
ખ્રસ્તની પસંદગી થઇ હતી. પર ુ આ અં તમ સમયમાં તમાર માટે જગતમાં
ખ્રસ્ત પ્રગટ થયો છે. 21 ખ્રસ્ત થક તમે દેવમા વ ાસ કરો છો. દેવે ખ્રસ્તને
ૂએલાંમાંથી ઉઠાડ્યો અને તેને મ હમા બ યો. તેથી તમારો વ ાસ અને તમાર

આશા દેવમાં છે.
22 હવે સત્યને અ ુસર ને તમે તમાર જાતને નમર્ળ બનાવી છે. હવે તમે

તમારા ભાઇઓ અને બહેનો માટે સં ૂણર્ હૃદયથી તથા બળથી પ્રી ત કરો. 23 તમે
ુનર્જન્મ પામ્યા છો. આ નવજીવન વનાશી બીજમાંથી આ ું નથી. પર ુ

અ વનાશીથી તમને આ નવજીવન પ્રાપ્ત થ ું છે. દેવના જીવંત તથા સદાકાળ
રહેનાર વચન વડે તમને ુનર્જન્મ આપવામાં આ ો છે. 24 પ વત્રશા કહે છે
કે,

“લોકો અમર નથી, તેઓ તો ઘાસ જવેા છે.
અને તેઓ ુ સઘ ુ ગૌરવ ઘાસના લ જે ું છે.

ઘાસ ુકાઈ જાય છે.
અને લ ખર પડે છે.

25 પર ુ પ્ર ુ ું વચન સદાકાળ રહે છે.” યશાયા 40:6-8

અને જે ુવાતાર્ ું વચન તમને પ્રગટ કરવામા આ ું હ ું તે એ જ છે.

2
જીવંત પથ્થર અને પ વત્ર પ્રજા

✡ 1:16: ઉલ્લેખઃ લ.ે 11:44, 45, 19:2; 20:7
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1 તેથી બીજા લોકોને ુકસાન પહોંચે કે તેમને માન સક દ:ુખ થાય તે ુ ક ું
જ ન કરો. અસત્ય ન બોલશો, લોકોને ૂખર્ બનાવવા માટે કોઈ કાયર્ ન કરો.
ઈષાર્ ુ ન થાઓ, અદેખાઇ ન કરો. આ બધીજ વસ્ ુઓ તમારા જીવનમાંથી
દૂર કરો. 2 નવાં જન્મેલાં બાળકોની જમે નષ્કપટ આ ત્મક દૂધ ( શક્ષણ) માટે
ૂ ા રહ આ ુર બનો. આ ું પાન કરવાથી તમારો વકાસ અને તારણ થશ.ે

3 પ્ર ુની દયાનો અ ુભવ તમે ારનોય કય છે. તેથી તેના વડે તારણ મેળવવા
આગળ વધો.

4 પ્ર ુ ઈ ુ તે જીવંત “પથ્થર” છે. દુ નયાના લોકોએ નણર્ય કય કે તેઓને
આ પથ્થર (ઈ ુ) ની જરુર નથી.
પર ુ તે તો દેવ દ્ધારા પસંદગી પામેલ પથ્થર હતો. અને દેવ આગળ તે ું

ઘણું ૂલ્ય હ ું. તેથી તેની નજીક આવો. 5 તમે પણ જીવંત પથ્થર જવેા છો.
આ ત્મક ઘર ચણવા દેવ તમારો ઉપયોગ કરે છે. તે મં દરમાં દેવની સેવા કરવા
તમે પ વત્ર યાજકો થયા છો. તમે ઈ ુ ખ્રસ્ત થક દેવને પ્રસ છે એ આ ત્મક
યજ્ઞો આપો. 6 પ વત્રશા કહે છે કે:

“જુઓ, મેં ૂલ્યવાન એવો ૂણાનો ુ પથ્થર પસંદ કય છે,
અને તે પથ્થરને હુ સયોનમાં ૂકુ છુ;

જે ક્ત તેના પર વ ાસ કરશે તે કદ પણ શરમાશે ન હ.” યશાયા 28:16
7 તેથી તમે વ ાસ કરનારાઓના માટે તે પથ્થર ૂલ્યવાન છે પણ અ વ ાસીઓ
માટે તે પથ્થર - તે એક એવો પથ્થર છે:

“જનેે પ તઓએ અવગણ્યો છે.
તે પથ્થર ઘણોજ મહત્વનો પથ્થર બન્યો.” ગીતશા 118:22

8 અ વ ાસીઓ માટે, તે છે:

“તે એક એવો પથ્થર છે કે જે લોકોને ઠોકર ખવડાવે છે,
એ પથ્થર જે લોકોને ઠોકર ખવડાવનાર ખડક થયો છે.” યશાયા 8:14

લોકો ઠોકર ખાય છે કારણ કે તેઓ દેવ જે કહે છે તે વચનો ું પાલન કરતા
નથી. તેઓને માટે દેવે આ ુજ આયોજન ક ુર્ હ ું.

9 પર ુ તમે પસંદ કરાયેલી જાતી, રાજમાન્ય યાજકવગર્, પ વત્ર પ્રજા, તથા
પ્ર ુના ખાસ લોક છો, તમે પ વત્ર રા ના લોક છો. દેવે તમને અદ ૂત પરાક્રમો
કહેવા માટે પસંદ કયાર્ છે. દેવે તમને અંધકારમાંથી તેના આ યર્કારક પ્રકાશમાં
બોલા ા છે.
10 કોઈ એક સમયે તમે પ્રજા જ ન હતા.

પર ુ હવે તમે દેવની પ્રજા છો.
ૂતકાળમાં તમને દયા પ્રાપ્ત થઈ નહોતી.

પર ુ હવે તમને દયા પ્રાપ્ત થઈ છે.*

દેવ માટે જીવો

* 2:10: કોઈ � થઈ છે હો સયા 2:23.
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11 પ્રય મત્રો, આ દુ નયામાં તમે અજાણ્યા પરદેશી અને પ્રવાસી જવેા છો.
તેથી હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે તમારુ શર ર જે ઈચ્છે છે તે વષયોથી દૂર
રહો. તે વસ્ ુઓ તમારા આત્માની વરૂદ્ધ લડે છે. 12 તમાર સાથે આજુબાજુ
અ વ ાસીઓ રહે છે. તેઓ કહેશે કે તમે ખોટુ કર ર ાં છો. તેથી સારુ
જીવન જીવો. પછ તમે જે સત્કમ કરો છો તેને તેઓ જોશ.ે અને ુનરાગમનના
દવસે દેવનો મ હમા વધારશે.

દરેક માનવીય સ ાને આ ધન રહો
13 આ દુ નયામા જઓેની પાસે સ ા છે તે લોકોને આજ્ઞાં કત બનો. પ્ર ુ

માટે આમ કરો. રાજા કે જે સવ પર છે તેને આજ્ઞાં કત બનો. 14 રાજા
દ્ધારા મોકલવામા આવેલા અ ધકાર ઓને આજ્ઞાં કત બનો. જે લોકો ખોટુ કરે
છે તેઓને શક્ષા કરવા અને જે લોકો સારુ કરે છે, તેઓના વખાણ કરવા
આ લોકોને દેવે મોકલ્યા છે. 15 તેથી ારે તમે સારુ કરો ત્યારે તમારા વષે
ૂખાર્ઇ ભરેલી વાતો કરતા ૂખર્ લોકોના ુખ તમે બંધ કર દો. દેવ જે ઈચ્છે તે

આ છે. 16 સ્વતંત્ર લોકોની જમે જીવો. પર ુ દુ કાયર્ કરવા માટે સ્વતંત્રતાને
બહા ું ન બનવા દેવની સેવામાં જીવન વતાવો. 17 દરેક લોકોનો આદર કરો.
દેવના કુટુબના દરેક ભાઈઓ અને બહેનોને પ્રેમ કરો. રાજા ું સન્માન કરો અને
દેવથી ડરો, અને રાજાને માન આપો.

ખ્રસ્તની વેદના ું દ્દ ાત
18 ચાકરો, તમારા ધણીની સ ાનો સ્વીકાર કરો. અને તે પણ સં ૂણર્

સન્માનસ હત કરો. તમારે ભલા અને દયા ુ ધણીની આજ્ઞા ું પાલન કર ું
જોઈએ. તેમજ ખરાબ ધણીની આજ્ઞા ું પણ પાલન કર ું જોઈએ. 19 પોતે
ક ુજ ખરાબ ન ક ુર્ હોય છતાં કોઇ ક્તને દ:ુખ સહન કર ું પડ.ે તો તે

ક્ત દેવનો વચાર કર ને દ:ુખ સહન કરે તો તેનાથી દેવને આનંદ થાય છે.
20 પર ુ ક ું દુ કાયર્ કરવા જો તમને શક્ષા કરવામાં આવે, તો એ શક્ષા
સહન કરવા બદલ તમને કોઇ ધન્યવાન ન મળવા જોઈએ. પર ુ સારુ કરવા
છતા,ં તમને દ:ુખ પડે અને તમે તે દ:ુખ સહન કરો છો, તો તે દેવની નજરમાં
પ્રસંશાપાત્ર છે. 21 પણ તમને આહવાન આપવામા આ ું છે. ખ્રસ્તે તમને
એક ન ૂનો આપ્યો. તેણે જે ક ુ તેને અ ુસરો. ારે તમે દ:ુખી થાઓ, ત્યારે
ધીરજ રાખો કારણ કે ખ્રસ્ત તમારા માટે દ:ુખી થયો હતો.

22 “તેણે કોઈ પાપ નહો ું ક ુર્,
અને તેના ુખેથી કોઇ અસત્ય ઉચ્ચાર ું નહો ું.” યશાયા 53:9

23 ખ્રસ્ત વષે લોકો ખરાબ બોલ્યા, પર ુ ખ્રસ્ત તેઓના માટે ક ું જ ખરાબ
ન બોલ્યા. ખ્રસ્તે સહન ક ુ પર ુ લોકોને તેણે ધમકા ા ન હ. અદબ ન્યાય
કરનારને પોતાને સોંપી દ ધો. ખ્રસ્તે દેવને તેની કાળજી લેવા દ ધી. દેવ તે યોગ્ય
ન્યાય કરે છે. 24 વધસ્તંભ પર ખ્રસ્તે તેના શર રમા આપણાં પાપ લીધા. તેણે
આમ ક ુર્ કે જથેી આપણે પાપી જીવન જીવવા ુ છોડ જે યથાર્થ છે તેને માટે
જીવીએ. તેના ઘાઓથી તમે સાજા થયાં. 25 તમે ખોટા રસ્તે દોરવાઇ ગયેલા
ઘેંટા જવેાં હતાં. પર ુ હવે તમે તમારા જીવોના પાળક અને તમારા આત્માના
રક્ષક પાસે પાછા આ ા છો.
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3
પત્નીઓ અને પ તઓ

1 તે જ ર તે પત્નીઓએ પ તઓની સ ાને સ્વીકારવી જોઈએ. તેથી જો
તમારામાંના કેટલાએક પ તઓ દેવની ુવાતાર્ને અ ુસરવા ના પાડ,ે તો તેઓને
અ ુસરવા સમજાવી શકાય. તમારે કઈજ કહેવાની જરુર નથી. તેઓ પોતાની

ીઓના આચરણથી સમજી શકશ.ે 2 દેવ પ્રત્યેના સન્માન સાથે તમે જે જીવન
જીવો છો તે તમારા પ તઓ જોશ.ે 3 તમારો બા શણગાર કલાત્મક ર તે
ુંથેલા કેશ, સોનાના ઘરેણાંનો કે ુંદર વ ોનો એવો ના હોય. 4 ના! તમાર
ુંદરતા તો એવી હોવી જોઈએ જે તમારા અંત:કરણમાંથી આવતી હોય. નમ્ર

અને શાંત આત્માની આ ુંદરતા કદ અદશ્ય ન હ થાય. તે દેવ માટે ઘણીજ
ૂલ્યવાન છે.
5 ઘણા વખત પહેલા દેવને અ ુસરનાર પ વત્ર નાર ઓ સાથે પણ આમ જ

હ ું. એજ ર તે તેમણે તેઓની જાતને ુંદર બનાવી હતી અને તેમના પ તઓની
સ ાને તેમણે સ્વીકાર હતી. 6 હુ સારા જવેી ીની વાત કરુ છુ. તે પોતાના
પ ત ઈબ્રા હમને આજ્ઞાં કત રહ અને તેને પોતાનો સ્વામી ગણ્યો. અને જો તમે
હમેશા યોગ્ય વતર્ન કરો અને ભયભીત ન બનો તો તમે પણ સારાનાં સાચાં
સંતાન છો.

7 તે જ ર તે તમારે પ તઓએ પણ તમાર પત્નીઓ સાથે સમજણ ૂવર્ક રહે ું
જોઈએ. તમાર પત્નીઓ પ્રત્યે તમારે માન દશાર્વ ું જોઈએ. તેઓ તમારા
કરતાં નબ ું પાત્ર છે. પર ુ જે દેવના આશીવાર્દ તમને લભ્ય છે તે તેઓને પણ
લભ્ય છે, અને એ કરૂણા પણ જે તમને સા ું જીવન બક્ષે છે. આમ કરો કે
જથેી તમાર પ્રાથર્નામાં કોઈ ુશ્કેલી ઊભી ન હ થાય.

સત્કમર્ કરવાને કારણે પડ ું દ:ુખ
8 તેથી તમારે બધાએ ઐ ભાવથી રહે ું જોઈએ. અને એક બીજાને

સમજવાનો અને ભાઈની જમે અકબીજાને પ્રેમ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.
દયા ુ અને વનમ્ર બનો. 9 એક ક્ત કે જણેે તમારુ ૂંડુ ક ુર્ હોય તો તેનો
બદલો વાળવા તમે ૂંડુ ન કરો. તમારા માટે નદા કરનારની સામે બદલો વાળવા
તમે નદા ન કરો. પર ુ દેવ પાસે તેને માટે આશીવાર્દ માગો. આમ કરો કારણ
કે તમને જ આ ું કરવા દેવે બોલા ા છે. તેથી જ તમે દેવના આશીવાર્દને પાત્ર
બન્યા છો. 10 પ વત્રશા કહે છે કે,

“જે ક્ત જીવનને પ્રેમ કરવા માગે છે
અને સારા દવસોનો આનંદ માણવા માગે છે

તો તેણે દુ બોલવા માટે પોતાની જીભ બંધ કર દેવી જોઈએ,
અને જુઠુ બોલવાથી પોતાના હોઠ બંધ કર દેવા જોઈએ.

11 તે ક્તએ દુ કાયર્ કરવાં ન જોઈએ અને સત્કમર્ કરવાં જોઈએ;
તેણે શાં તની શોધ કરવી જોઈએ અને તે પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

12 પ્ર ુની નજર સારા લોકો પર હોય છે,
અને દેવ તેઓની પ્રાથૅનાઓ સાંભળે છે;

પર ુ દેવ દુ તા કરનારની વરૂદ્ધ છે.” ગીતશા 34:12-16
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13 જો તમે હમેશા સત્કમર્ને સમ પત હો તો કોઇ પણ ક્ત તમને ુકસાન
પહોંચાડ શકશે ન હ. 14 પર ુ સત્કમર્ કરવા છતાં પણ તમારે દ:ુખ સહન કર ું
પડ.ે જો આમ થાય તો તમને ધન્ય છે. તમને દ:ુખી કરનાર લોકોથી ગભરાશો
ન હ કે ુશ્કેલી અ ુભવશો ન હ. 15 પર ુ ખ્રસ્તને તમારા પ્ર ુ તર કે તમારા
હ્રદયમાં પ વત્ર માનો. તમાર આશા માટે સંદેહ કરે તેને પ્રત્ ુ ર આપવા હમેશા
તૈયાર રહો. 16 પર ુ તમારો પ્રત્ ુ ર વનમ્ર અને માનસ હત હોવો જોઈએ.
તમે હમેશા સારુ કરો છો તેવી લાગણી અ ુભવવા માટે સામર્થ્યવાન બનો.
તમે ારે આમ કરશો ત્યારે, તમારા માટે ખરાબ બોલનાર લોકો શરમાશ.ે
ખ્રસ્તમાંની તમાર સાર ચાલની તેઓ નદા કરે છે અને તેથી તમારા વષે
ખરાબ માટે તેઓ શરમાશે.

17 ખરાબ કામ કર અને સહન કર ું એના કરતાં સારુ કામ કર અને સહન
કર ું તે વધારે સારુ છે. હા, જો દેવ તમે ઈચ્છતો હોય તો તે વધારે સારુ છે.

18 ખ્રસ્ત પોતે તમારા માટે મરણ પામ્યો.
અને મરણ તે તમારા પાપની એક ૂકવણી હતી.

તે ુનેગાર નહોતો.
પણ ુનેગાર લોકો માટે તે મરણ પામ્યો.
તમને બધાને દેવની નજીક લાવવા

તેણે આમ ક ુર્ તે ું શર ર મરણ પામ્ ુ,ં
પર ુ આત્મા દ્ધારા તે સજીવન થયો.

19 તે કારાવાસમાં ગયો અને આત્માઓને આત્મામાં ઉપદેશ કય . 20 તે એ
આત્માઓ હતા કે જમેણે ઘણો વખત પહેલા એટલે કે ૂહના સમયમાં દેવની
અવજ્ઞા કરનારા હતા. ારે ૂહ વહાણ બાંધી ર ો હતો ત્યારે દેવ ધીરજ ૂવર્ક
રાહ જોઈ ર ો હતો. તે વહાણમાં માત્ર થોડાક જ લોકોને બચાવવામાં આ ા
હતા. તેઓ આઠ જણ હતા. તે લોકો પાણીથી બચાવી લેવાયા. 21 એ દ ાત
પ્રમાણે તે પાણી બા પ્તસ્મા સમાન છે જે તમને અત્યારે બચાવે છે. બા પ્તસ્મા
એ શર રનો મેલ દૂર કરવાની પ્ર ક્રયા નથી. બા પ્તસ્મા તો ઈ ર પાસે ુદ્ધ હ્રદય
માટેની એક યાચના છે. તે તમને બચાવે છે કારણ કે ઈ ુ ખ્રસ્ત ૂએલામાંથી
ુનરૂત્થાન પામ્યો હતો. 22 હવ,ે ઈ ુ આકાશમાં ગયો છે. તે દેવની જમણી

બાજુએ છે. તે દૂતો, અ ધકાર ઓ, અને પરાક્રમીઓ પર રાજ કરે છે.

4
જીવન પ રવતર્ન

1 ારે ખ્રસ્ત તેના શર રમાં હતો ત્યારે તેણે વેદનાઓ સહન કર તેથી
જે ર તે ખ્રસ્ત વચારતો હતો તેવા વચારોમાં તમારે ુદ્દઢ થ ું જોઈએ. જે

ક્તએ શર રમાં દ:ુખો સ ાં છે તે પાપથી ુક્ત થયો છે. 2 તમાર જાતને
ુદ્દઢ બનાવો કે જથેી આ ૃથ્વી પર દેવ જે ું ઈચ્છે છે તે ું બાક ું જીવન

તમે જીવો અને ન હ કે લોકો ઈચ્છે છે તેવાં દુ કાય કરો. 3 ૂતકાળમાં
અ વ ાસીઓ જે પસંદ કરે છે તેવા કાય કર ને તમે તમારો ઘણો જ સમય
વેડફ ના ો. તમે ભચાર અને તમાર ઈચ્છા ુજબનાં દુ કાય કયાર્ હતાં.
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તમે મદ્યપાન કર ને છક ગયા હતા અને મોજશોખમાં અને ૂ તઓની ૂજા કર ને
ખોટુ કામ ક ુ હ ું.

4 તે અ વ ાસીઓને આ યર્ થાય છે કે તેઓ કરે છે તે ું જગલી અને
નરથર્ક કૃત્ય તમે કેમ નથી કરતા! અને તેથી તેઓ તમાર નદા કરે છે.
5 પર ુ તે લોકોએ જે ક ુ છે તે ુ તેઓને સ્પ કરણ કર ું પડશે. તેઓએ
આ સ્પ કરણ તે એક જીવતાંઓનો તથા ૂએલાઓનો ન્યાય કરવાને તૈયાર
છે તેની આગળ કર ું પડશે. 6 જઓે હાલ ૂએલાં છે તેઓને ુવાતાર્ પ્રગટ
કરવામાં આવી હતી, કારણ કે બધાની જમે તે લોકોનો પણ ન્યાય કરવામાં
આવશ.ે તેઓ ારે જીવંત હતા ત્યારે તેઓએ જે બાબતો કર હતી તેનો
ન્યાય તોળવાનો હતો. પર ુ તેઓને ુવાતાર્ પ્રગટ કરવામાં આવી કે જથેી તેઓ
દેવના જવેા આત્મામાં જીવે.

દેવના કૃપાદાનોના સારા કારભાર બનો
7 એ સમય નજીક છે કે ારે બધીજ વસ્ ુઓનો અંત થશે. તેથી તમારા

મન ુદ્ધ રાખો, અને તમાર જાત ઉપર નયંત્રણ રાખો. તમને પ્રાથર્ના કરવામાં
આ મદદરૂપ બનશે. 8 વ ુ મહત્વ ું એ છે કે, એક બીજા પર આગ્રહથી પ્રી ત
કરો. પ્રી ત બધા પાપોને ઢાંકે છે. 9 કોઇ પણ જાતની ફર યાદ વગર એકબીજાને
પરોણા રાખો. 10 તમારામાનાં દરેકને દેવ તરફથી આ ત્મક કૃપાદાન પ્રાપ્ત થ ું
છે. દેવે તેની કૃપા વ વધ ર તે તમને દશાર્વી છે. અને તમે એવા સેવક છો
કે જે દેવના કૃપાદાનના ઉપયોગ માટે જવાબદાર છો. તેથી સારા સેવકો બનો.
અને એકબીજાની સેવા કરવા કૃપાદાનનો ઉપયોગ કરો. 11 જો કોઈ ક્ત
બોધ કરે તો તેણે દેવના વચન પ્રમાણે બોધ કરવો જોઈએ. અને જે સેવા કરે
છે તેણે દેવ થક પ્રાપ્ત થયેલ સામર્થ્ય વડે સેવા કરવી જોઈએ. તમારે એવાં જ
કાય કરવા જોઈએ કે જથેી બધી બાબતોમાં ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્ધારા દેવ મ હમાવાન
થાય તેને સદાસવર્કાળ મ હમા તથા સ ા છે. આમીન.

એક ખ્રસ્તી જવેી યાતનાઓ
12 મારા મત્રો, જે વેદનાઓ અત્યારે તમે સહ ર ા છો તેનાથી આ યર્ ન

પામશો. તે તો તમારા વ ાસની કસોટ છે. એ ું ના વચારશો કે તમારા પ્રત્યે
ક ુંક ન ું થઈ ર ું છે. 13 પર ુ તમે ખ્રસ્તની યાતનાના સહભાગી છો તે માટે
તમારે આનંદ અ ુભવવો જોઈએ. ારે ખ્રસ્ત તેનો મ હમા પ્રગટ કરશે ત્યારે
તમે બહુ ઉલ્લાસથી ૂબજ આનં દત બનશો. 14 ારે ખ્રસ્તને અ ુસરવાને
કારણે લોકો તમારા વષે ખરાબ બોલે છે, તો તમને ધન્ય છે, કારણ કે મ હમાનો
આત્મા તમાર સાથે છે. તે આત્મા દેવનો છે. 15 ૂની, દષુ્કમ , ચોર અથવા
બીજા લોકોના કામમાં દખલ કરનારના જવેા ન થશો, આમ કરનાર ક્ત દ:ુખી
થશે પર ુ તમારામાંથી કોઇ દ:ુખી ન હ થાય. 16 પર ુ ખ્રસ્તી હોવાને લીધે તમે
જો સહન કરો, તો તેનાથી શરમાશો ન હ. પર ુ તે નામ ( ખ્રસ્તી) માટે તમારે
દેવની સ્ ુ ત કરવી જોઈએ. 17 કેમ કે ન્યાય માટેનો સમય આવી ગયો છે. તે
ન્યાયની શરુઆત દેવના કુટુબ (મંડળ ) થી થશ.ે ન્યાયની શરૂઆત આપણાથી
થાય તો જઓે દેવની ુવાતાર્ના આજ્ઞાં કત નથી તેઓ ુ ું થશે?

18 “જો સારા માણસનો ઉદ્ધાર ુશ્કેલીથી થાય છે
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તો પછ જે માણસ દેવની વરૂદ્ધ છે અને જે પાપી છે તે ું ું થશ?ે”
ની તવચનો 11:31

19 માટે જે લોકો દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે દ:ુખો સહન કરે છે તેઓ સાંરુ કર ને
પોતાના આત્માઓને વ ાસ ઉત્પ કરનારને ુપ્રત કરે. દેવ એક છે જણેે
તેઓને ઉત્પ કયાર્ છે, અને તેઓ તેનામાં વ ાસ કર શકે છે. તેથી તેઓએ
સારા કામો કરવા ું ચા ું રાખ ું જોઈએ.

5
દેવ ું ટો ું

1 હવે તમારા સ ૂહના વડ લોને મારે કઈક કહેં ું છે. હુ પણ વડ લ છુ.
મેં પોતે ખ્રસ્તની યાતનાઓ જોઈ છે. અને જે મ હમા આપણને પ્રગટ થનાર
છે તેનો હુ પણ ભાગીદાર છુ, તેથી તેઓને વનંતી કરુ છુ કે, 2 દેવ ું જે
ટો ું તમારામાં છે તે ું પ્ર તપાલન કરો. અધ્યક્ષ ું કામ ફરજ પડ્યાથી ન હ પણ
ુશીથી કરો. નીચ લોભને માટે ન હ, પણ હોંસથી કરો, દેવની આવી ઈચ્છા

છે. તમે સેવા કરવાથી પ્રસ થાઓ છો તેથી આમ કરજો. પૈસાને માટે ન
કરતા. 3 જે લોકો પ્રત્યે તમે જવાબદાર છો, તેઓના સ ાધીશ ન બનશો. પર ુ
તે લોકોને આદશરુપ થાઓ. 4 પછ ારે ુ ઘેંટાપાળક ( ખ્રસ્ત) આવશે
ત્યારે, તમને ુગટ મળશ.ે તે ુગટ ઘણોજ મ હમાવંત હશે અને તેની ુંદરતા
કદ પણ નાશ પામશે ન હ.

5 જુવાનો, મારે તમને પણ કઈક કહે ું છે. તમારે વડ લોની સ ાને સ્વીકારવી
જોઈએ અને એકબીજા પ્રત્યે તમારે બધાને વનમ્ર બન ું જોઈએ.

“દેવ અ ભમાની લોકોની વરૂદ્ધ છે.
પર ુ વનમ્ર લોકો પ્ર ત તે કૃપા (દયા) રાખે છે.” ની તવચનો 3:34

6 તેથી દેવના સમથર્ હાથો નીચે પોતાને વનમ્ર બનાવો પછ યોગ્ય સમયે તે
તમને ઉચ્ચપદે ૂકશ.ે 7 તમાર બધીજ ચતાઓ તેને સોંપી દો, કારણ કે તે
તમાર સંભાળ રાખે છે.

8 તમાર જાતને નયં ત્રત કરો અને સાવધાન રહો! શેતાન તમારો દશુ્મન છે,
અને તે ગાજનાર સહની પેઠે કોઇ મળે તેને ખાઇ જવા માટે શોધતો ફરે છે.
9 શેતાનનો વરોધ કરો. અને તમારા વ ાસમાં ુદઢ બનો. તમે જાણો છો કે
તમારા જવેી જ યાતના દુ નયાભરમાં તમારા ભાઇઓ અને બહેનો ભોગવી ર ા
છે.

10 હા, થોડા સમય માટે તમારે સહન કર ું પડશે. પર ુ તે પછ , દેવ બ ુંજ
સાંરુ કરશે. તે તમને શ ક્તશાળ બનાવશે. તમારુ પતન ન થાય તે માટે તમારો
આધાર બની રહેશે. તે જ સવર્ કૃપાનો દેવ છે. તેણે તમને ખ્રસ્તમાં પોતાના
મ હમામાં સહભાગી થવા બોલા ા છે. આ મ હમા સદાસવર્કાળ પયત રહેશે.
11 તેને સદાસવર્કાળ સ ા હોજો. આમીન.

અં તમ ુભેચ્છાઓ
12 સલ્વા ુસ, મને ખબર છે કે તે ખ્રસ્તમાં વ ા ુ ભાઈ છે. તમને આદર

સાથે હમત અને પ્રોત્સાહન આપવા તેની હસ્તક મેં ટૂકમા આ લ ું છે. મારે
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તમને કહે ું હ ું કે આ તો દેવની ખર કૃપા છે. અને તે કૃપામાં ર ઊભા
રહો.

13 બા બલોનની મંડળ તમને સલામ કહે છે. તમાર જમે તે લોકો પસંદ
કરાયેલા છે. ખ્રસ્તમાં મારો ુત્ર માક પણ તમને સલામ કહે છે. 14 ારે તમે
મળો ત્યારે પ્ર તના ુંબનથી અકબીજાને સલામ કરજો.

ખ્રસ્ત ઈ ુમાં તમ સવર્ને શાં ત થાઓ.
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પતરનો
બીજો પત્ર

1 ઈ ુ ખ્રસ્તના સેવક અને પ્રે રત સમોન પતર તરફથી તમને કુશળતા હો.
અમારામાં છે તેવો ૂલ્યવાન વ ાસ જે બધા લોકોમા છે, તે સવર્ને આપણા

દેવ અને તારનાર ઈ ુ ખ્રસ્તના ન્યાયીપણાથી અમારા જવેો ૂલ્યવાન વ ાસ
જઓે પામ્યા છે, તેઓ જોગ.

2 કૃપા અને શાં ત વ ુ ને વ ુ પ્રમાણમાં તમને પ્રદાન થાઓ. તમને કૃપા અને
શાં ત પ્રાપ્ત થશે કારણ કે તમે ખરેખર દેવ અને આપણા પ્ર ુ ઈ ુને ઓળખો
છો.

જનેી આપણને આવશ્યકતા હોય તે બ ું જ દેવે આપણને આપ્ ું છે
3 ઈ ુ દૈવી સામર્થ્ય ધરાવે છે. તેના સામર્થ્ય આપણને એ દરેક વાનાં આપ્યાં

છે જનેી આપણને જીવવા અને દેવની સેવા માટે આવશ્યકતા છે. આપણે તેને
જાણીએ છ એ તેથી આપણી પાસે આ વાનાં છે. ઈ ુએ તેના મ હમા અને
સા વકતાથી આપણને બોલા ા. 4 તેના મ હમા અને સા વકતાથી, ઈ ુએ
આપણને આપેલાં તે ઘણા મહાન અને સ ૃદ્ધ દાનો પ્રદાન કયાર્ અને તેથી
ૂલ્યવાન તથા અ તશય મોટાં વચનો આપ્યા છે જથેી તે દ્ધારા જગતમાંની જે

દવુાર્સનાથી દુ તા થાય છે, તેથી છૂટ ને દૈવી સ્વભાવના ભાગીદાર તમે થાઓ.
5 કારણ કે તમને આ આશ વાદો પ્રાપ્ત થયા છે, તેથી તમારે શ હોય તેટલા

તમામ પ્રયત્નો દ્ધારા આ બાબતોને તમારા જીવનમા ઉમેરવી જોઈએ: તમારા
વ ાસમાં ચા રત્ર ઉમેરો; 6 અને તમારા ચા રત્રમાં જ્ઞાન અને તમારા જ્ઞાનમાં
સ્વ- નયંત્રણ; અને તમારા સ્વ- નયંત્રણમાં ધીરજ ઉમેરો અને તમાર ઘીરજમાં
દેવની સેવા; 7 અને દેવ પ્રત્યેની તમાર સેવામાં તમારા ખ્રસ્તમય ભાઇઓ-બહેનો
માટે કરૂણા; અને ભાઈ-બહેનો માટેની કરૂણામાં પ્રેમ ઉમેરો. 8 જો આ બધી
બાબતો તમારામાં હોય અને તે વકાસ પામતી રહે, તો આ બાબતો તમને ારેય
નરુપયોગી બનવા દેશે ન હ. આ બાબતો આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તના જ્ઞાનમાં
કદા પ અયોગ્ય ઠરવા દેશે ન હ. 9 પર ુ જો ક્ત પાસે આ બાબતો ન હોય,
તો તે સ્પ પણે જોઈ શકતી નથી તે ક્ત અંધ છે. તે ુલી ગઇ છે કે તે
તેના ૂતકાળના પાપોથી ુદ્ધ થયો હતો.

10 મારા ભાઇઓ અને બહેનો, પ્ર ુએ તમને તેડ્યાં છે અને તેના બનવા માટે
તમને પસંદ કયાર્ છે. એ ું દશાર્વવા વશેષ પ્રયત્ન કરો કે જથેી સા બત થાય
કે ખરેખર તમે જ પ્ર ુના પસંદ કરાયેલ અને તેડાયેલ લોકો છો. જો તમે આ
બધી બાબતો કરશો તો તમે કદ ઠોકર ખાશો ન હ. 11 અને આપણા પ્ર ુ અને
તારનાર ઈ ુ ખ્રસ્તના રા માં તમારુ ઈષ્માભ ુર્ સ્વાગત કરવામા આવશ.ે તે
રા સવર્કાળ છે.

12 તમે આ બાબતો જાણો છો. તમને જે સત્ય પ્રગટ થ ું છે તેમાં તમે
ઘણા ર છો. પર ુ આ બાબતો ું સ્મરણ કરાવવામાં હુ હમેશ તમને મદદ
કર શ. 13 ાં ુધી હુ અહ આ ૃથ્વી પર જી વત હોઉ ત્યાં ુધી હુ મા ું
છુ કે મારા માટે તમને આ બાબતો ું સ્મરણ કરાવ ું તે યોગ્ય જ છે. 14 હુ
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જાણું છુ કે મારે ૂબ ઝડપથી આ શર રનો ત્યાગ કરવાનો છે. આપણા પ્ર ુ
ઈ ુ ખ્રસ્તે મને તે દશાર્ ું છે. 15 હમેશા તમને મદદરૂપ બનવા આ બાબતો ું
સ્મરણ કરાવવા શ તેટલા શ્રે પ્રયત્નો હુ કરતો રહ શ. મારા ચાલ્યા ગયા
પછ તમે આ બાબતોને હમેશા યાદ રાખવા શ ક્તમાન બનો એમ હુ ઈચ્છુ છુ.

અમે ખ્રસ્તનો મ હમા નહા ો
16 આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત ું સામર્થ્ય અને આગમન વશે અમે તમને જણા ું

છે. તેના આગમન વશે અમે તમને જણા ું હ ું. જે બાબત વશે અમે તમને
જણાવેલ તે લોકો દ્ધારા ઘડ કાઢવામાં આવેલી ચ ુરાઈથી કલ્પેલી કહાણીઓ ન
હતી. ના! અમાર પોતાની આંખો દ્ધારા અમે ઈ ુની મહાનતા જોઈ. 17 ઈ ુએ
સૌથી મોટા ભ મ હમાની વાણી સાંભળ હતી. દેવ બાપ તરફથી ારે
ઈ ુએ માન અને મ હમા પ્રાપ્ત કય ત્યારે તેમ બન્ ુ.ં તે વાણીએ ક ું કે, “આ
મારો વહાલો ુત્ર છે અને હુ તેને ચાહુ છુ. તેનાથી હુ ૂબ પ્રસ છુ.” 18 અને
અમે તે વાણી સાંભળ હતી. ારે અમે પ વત્ર પવર્ત પર ઈ ુની સાથે હતા
ત્યારે તે આકાશવાણી સાંભળ હતી.

19 પ્રબોધકોએ જે બાબતો જણાવી છે તે આપણને વધારે ખાતર આપે
છે, જે બાબતો તેઓએ કહ તે અંધકારના કોઈક ળે પ્રકાશ આપનાર દ વા
સમાન હતી. ાં ુધી દવસ ન થાય અને પરોઢનો તારો તમારા અંત:કરણોમાં
ન ઊગે ત્યાં ુધી તે દ વો તમાર પાસે રહેશે. 20 સૌથી મહત્વ ૂણર્, તમારે
સમજ ું જ પડે કે: પ વત્ર લેખમાં ું કોઈ પણ ભ વષ્યવચન કોઈ એક ક્તએ
કરે ું પોતા ું અથર્ઘટન નથી. 21 ના! કોઈ પણ ભ વષ્યવચન કદા પ કોઈપણ

ક્તની સ્વેચ્છાથી પ્રગટ થયેલ નથી. પર ુ લોકો પ વત્ર આત્માની પ્રેરણાથી
દેવના વચન બોલ્યા.ં

2
જૂઠાં ઉપદેશકો

1 ૂતકાળમાં દેવના લોકો વચ્ચે ખોટા પ્રબોધકો ઊભા થયા હતા. અત્યારે
પણ એ ું જ છે. તમારા સ ૂહમાં કેટલાએક જૂઠાં ઉપદેશકો છે. તેઓ જે
વસ્ ુ ખોટ છે તેનો ઉપદેશ આપશે કે જનેાથી લોકો ખોવાઇ જાય. આ ખોટા
ઉપદેશકો એ ર તે ઉપદેશ આપશે કે જથેી તેઓ ખોટા છે તે શોધ ું તમારા માટે
ુશ્કેલ બની જશે. તેઓ સ્વામી (ઈ ુ) કે જનેા દ્ધારા તેઓને સ્વતંત્રતા મળ

છે, તેનો પણ સ્વીકાર કરવાનો નકાર કરશે. અને આથી તેઓ પોતાની જાતે
ઉતાવળે નાશ વહોર લેશ.ે 2 ઘણા લોકો અ ન વસ્ ુઓમાં તેઓને અ ુસરશે.
ઘણા લોકો આ ખોટા ઉપદેશકોને કારણે સત્યના માગર્ વશે નદા કરશે. 3 આ
ખોટા ઉપદેશકો માત્ર નાણાની ઈચ્છા રાખે છે. તેથી તેઓ જે વસ્ ુ સાચી નથી
તે તમને કહ ને તેનો દરુુપયોગ કરશે. પર ુ ઘણા સમયથી આ ખોટા ઉપદેશકોનો
ન્યાય તોળાઇ ૂ ો છે. અને તેઓ તે જે એકથી છટક શકશે ન હ અને તે
તેઓનો નાશ કરશે.

4 ારે દૂતોએ પાપ ક ુર્ ત્યારે, દેવે તેઓને પણ શક્ષા કયાર્ વગર છોડ્યા
ન હ. ના! દેવે તેઓને નરકમા ફેક દ ધા. અને દેવે તે દૂતોને અંધકારના
ખાડાઓમાં ન્યાયકરણનો દવસ આવે ત્યાં ુધી ત્યાં રા ા.
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5 જે અ ન લોકો બહુ વખત પહેલા જીવતા હતા, દેવે તેઓને પણ શક્ષા
કર . અધમ દુ નયાને પણ દેવે છોડ ન હ. દેવ જગત પર જળપ્રલય લા ો.
પર ુ દેવે ૂહ અને તેની સાથેનાં સાત માણસોને બચાવી લધા. ૂહ એ ક્ત
હતો કે જણેે લોકોને ન્યાયી જીવન જીવવા ક ું હ ું.

6 દેવે સદોમ અને ગમોરા જવેાં દુ શહેરોને પણ શક્ષા કર . ભસ્મ ન થઈ
જાય ત્યાં ુધી આ શહેરોને દેવે બળવા દ ધા અને જે લોકો દેવની વરૂદ્ધ છે
તેઓ ું ભ વષ્યમાં ું થશે તે માટે ુ ઉદાહરણ દેવે આ શહેરો દ્ધારા ૂરુ પા ું.
7 પર ુ દેવે તે શહેરોમાંથી લોતને બચાવી લીધો. લોત ન્યાયી માણસ હતો. તે
દુ લોકોના દરુાચારથી ત્રાસ પામતો હતો. 8 લોત ન્યાયી માણસ હતો, પર ુ
દુ લોકો સાથે પ્ર ત દન રહેવાને કારણે તે જે દષુ્કમ જોતો તેને કારણે તેના
ન્યાયી આત્મામાં તે ખ થતો હતો.

9 હા, દેવે આ બ ુંજ ક ુર્. અને પ્ર ુ દેવની સેવા કરનાર બધા જ લોકોને
ારે પર ક્ષણ આવશે ત્યારે પ્ર ુ દેવ દ્ધારા તેઓને હમેશા બચાવશ.ે ારે

પ્ર ુ અ ન કાય કરનારાં લોકોને ધ્યાનમા રાખશે અને ન્યાયના દવસે તેઓને
શક્ષા કરશે. 10 આ શક્ષા ખાસ કર ને એ લોકોને આપવામા આવશે જે લોકો
પોતાની પાપી જાતને સંતોષ આપવા ખરાબ કાય કરે છે, અને જઓે પ્ર ુના
અ ધકારનો અનાદર કરે છે. અને જઓે પ્ર ુની સ ાને ધ ારે છે.
આ ખોટા ઉપદેશકો પોતાની ઇચ્છા ુજબ ગમે તેમ કરશે, અને તેઓ પોતાના

વષે બડાશો મારશે. તેઓ મ હમાવાન દૂતોની વરૂદ્ધ બોલતા પણ ગભરાશે
ન હ. 11 ખોટા ઉપદેશકો કરતા દૂતો ઘણા બળવાન અને શ ક્તશાળ છે. છતાં
દૂતો પણ ખોટા ઉપદેશકો પ્ર ત આક્ષેપ નથી કરતાં કે તેઓની વરુદ્ધ પ્ર ુની
આગળ ખરાબ નથી બોલતા.

12 પર ુ આ ખોટા ઉપદેશકો તો જે નથી સમજી શ ાં તેના માટે પણ નદા
કરે છે. આ ઉપદેશકો પ ુઓ સમાન છે કે જે વચાયાર્ વગર કાયર્ કરે છે.
જગલી પ ુઓની જમે તેઓ તો ઝડપાવા તથા નાશ પામવા જ જન્મેલા છે.
અને જગલી જાનવરોની જમે, આ ખોટા ઉપદેશકોનો વનાશ થશ.ે 13 આ
ખોટા ઉપદેશકોએ ઘણા માણસોને હેરાનગ ત પહોંચાડ છે. તેથી તેઓ પોતે જ
યાતનાગ્રસ્ત થવાના છે. તેઓએ જે દષુ્કૃત્યો કયાર્ છે તેનો તે જ બદલો તેઓને
મ ો છે.
આ ખોટા ઉપદેશકો માને છે કે જાહેરમાં દષુ્કૃત્યો કરવામા મઝા છે ાં બધા

જ લોકો તેમને નહાળ શકે. તેઓને આનંદ આપે તેવા દષુ્કમ કરવામાં તેઓ
આનંદ અ ુભવે છે. તેથી તેઓ તમારામાં ગંદા ડાઘા અને ધાબા જવેા છે-તેઓ
તમાર સાથે ભોજન કર ને તમને શરમાવે છે. 14 તેઓની આંખો ભચારથી
ભરેલી છે. આ ખોટા ઉપદેશકો હમેશા આ જ ર તે પાપકમ કયાર્ કરે છે. તેઓ
નબર્ળ માણસોને પાપ કરવા લલચાવે છે. તેઓએ તો તેમના પોતાના હદયને
સ્વાથ બનવા ું શીખ ું છે. તેથી તેઓ શા પત છે.

15 આ લોકોએ સત્યનો પંથ ત્યાગી દ ધો છે અને તેઓએ ખરાબ માગર્ પસંદ
કય છે. બલામ ગયો હતો તે જ રસ્તાને તેઓ અ ુસયાર્ છે. બલામ બયોરનો
ુત્ર હતો. ખોટા કામ કરવા માટે જે વળતર ૂકવા ુ હ ુ તેના પર તે મો હત

થયો. 16 પર ુ ૂંગા ગધેડાએ બલામને ક ું કે તે ખોટુ કર ર ો હતો. અને
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ગધેડુ એક એ ું પ્રાણી છે કે જે બોલી શક ું નથી. પર ુ તે ગધેડાએ મ ુષ્યની
વાણીમાં ક ું અને પ્રબોધકની (બલામની) ઘેલછાને અટકાવી.

17 તે ખોટા પ્રબોધકો એવી નદ ઓ સમાન છે જમેાં પાણી નથી. તેઓ વાદળા
જવેા છે જે વંટો ળયામાં કાઇ જાય છે, તેઓના માટે ઘોર અંધકારવા ું ાન
રાખવામાં આ ું છે. 18 તે ખોટા ઉપદેશકો અથર્હ ન શ ોની બડાશો મારે છે.
તેઓ લોકોને પાપના છટકામાં દોર જાય છે. તેઓે ખોટા રસ્તે જીવતા લોકોથી
દૂર થવાની શરૂઆત કરતાં હોય તેઓને દોરે છે. તે ખોટા ઉપદેશકો લોકોને
પાપ કરવા ઈચ્છતા હોય તેવા દૈ હક વષયોથી તથા ભ્ર ાચારથી મોહ પમાડે
છે. 19 આ ખોટા ઉપદેશકો તેઓને સ્વતંત્રતા ું વચન આપે છે. પર ુ પોતે જ
પાપનાં દાસ છે. કારણ કે માણસને જે કઈ જીતે છે, તે જ તેને પોતાનો દાસ
કર લે છે. તેઓ જે વસ્ ુઓનો વનાશ થવાનો છે, તેના જ દાસ છે, ક્ત
તેને નયં ત્રત કર શકે તેવી વસ્ ુનો તે દાસ છે.

20 તે લોકોને જગતની અ ન બાબતોથી ુક્ત રાખવામાં આ ા હતા. તેઓને
આપણા પ્ર ુ અને તારનાર ઈ ુ ખ્રસ્તના જ્ઞાન વડે ુક્ત રાખવામાં આ ા હતા.
પર ુ જો તે લોકો ફર પાછા તે દષુ્કમ તરફ વળે, અને તેઓ તેનાં આ ધપત્ય
નીચે આવી જાય, તો પહેલા હતાં તે કરતાં પણ તેઓની દશા ૂર છે. 21 હા,
તેઓના માટે તો કદા પ સત્યપંથ મ ો જ ન હોત તો તે વધારે સારુ હોત.
સત્યપંથ જાણવો અને જે પ વત્ર ઉપદેશ તેઓને સોંપવામા આ ો છે તેનાથી
વ ુખ થઈ જ ું તેના કરતાં તો તે જ સારુ છે કે સત્યપંથ જાણ્યો જ ન હોત.
22 તે લોકોએ જે ક ુ તે આ સત્ય ઉ કત જે ું જ છે: “ ારેં કૂતરુ ઓકે છે,
ત્યારે તે પોતાની ઓક તરફ પાછો ફરે છે,” ✡ અને “ ારે ૂંડ સ્વચ્છ બને
છે, ત્યારે તે પાછુ કાદવમાં જાય છે, અને આળોટે છે.”

3
ઈ ુ ું આગમન થશે

1 મારા મત્રો, તમને લખેલ મારો આ બીજો પત્ર છે. તમારા પ્રામા ણક
માનસને કઈક સ્મરણ કરાવવા મેં બંને પત્રો તમને લ ા છે. 2 પ વત્ર પ્રબોધકોએ
ૂતકાળમાં જે વાણી ઉચ્ચારેલી તે ું હુ તમને સ્મરણ કરાવવા ઈચ્છુ છુ. અને

આપણા પ્ર ુ અને તારનારે આપણને જે આજ્ઞા આપેલી તે ું પણ સ્મરણ કરાવવા
ઈચ્છુ છુ. તમારા પ્રે રતો દ્ધારા તે અમને આપી હતી.

3 અં તમ દવસોમા ું થશે તે સમજ ું તમારા માટે મહત્વ ું છે. લોકો તમાર
સામે હસશે. તેઓ પોતાને ગમતી દવુાર્સના પ્રમાણે ચાલશે જનેો તેઓ આનંદ
માણશે. 4 એ લોકો કહેશે કે, “તેણે આગમન ું વચન આપ્ ું હ ું. તે ા છે?
આપણા ૂવર્જો અવસાન પામ્યા. પર ુ દુ નયા તો જે ર તે તે ું સજન કરવામાં
આ ું ત્યારે હતી તે જ ર તે ચા ુ છે.”

5 પર ુ ઘણા લાબાં સમય પહેલા જે બન્ ું હ ું તેને તે લોકો યાદ રાખવા
માગતા નથી. આકાશ ત્યાં હ ું, અને દેવે પાણી વડે પાણીમાંથી ૃથ્વી ું સજન
ક ુર્. આ બ ું જ દેવના વચન દ્વારા બન્ ુ.ં 6 પછ તે જગત પાણીમા ડૂબીને
નાશ પામ્ ુ.ં 7 અને અત્યારે દેવ ું તે જ વચન આકાશ અને ૃથ્વીને ટકાવી રાખે
છે કે જે આપણી પાસે છે. આ ૃથ્વી અને આકાશ અ થી નાશ કરવા માટે
✡ 2:22: ઉલ્લેખઃ ની ત 26:11.
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ટકાવી રાખવામાં આ ા છે. ૃથ્વી અને આકાશ ન્યાયના દવસ ુધી ટકાવી
રખાશે અને પછ તેનો અને જઓે દેવની વરુદ્ધ છે તે બધા જ લોકોનો નાશ
થશ.ે

8 પર ુ મારા પ્રય મત્રો, આ એક વાત ન ૂલશો કે પ્ર ુની નજરમાં એક
દવસ એક હજાર વરસો બરાબર છે, અને એક હજાર વરસો એક દવસ
બરાબર છે. 9 પ્ર ુએ જે વચન આપ્ ું છે તે કરવામાં તે વલંબ કરતો નથી-જે
ર તે કેટલાએક લોકો વલંબને સમજે છે તે ર ત.ે પર ુ પ્ર ુ તમારા માટે ધીરજ
રાખે છે. અને તે કોઈ પણ ક્ત ભટક જાય તેમ ઇચ્છતો નથી. દેવની
ઈચ્છા છે કે દરેક ક્ત પ ા ાપ કરે અને તે પાપ કરતા અટકે.

10 પર ુ ારે પ્ર ુનો એ દવસ આવશે ત્યારે તે ચોરના જવેો આ યર્જનક
હશ.ે મોટ ગજનાસ હત આકાશ અદશ્ય થઇ જશે. આકાશમાથી બધી વસ્ ુઓ
અ માં નાશ પામશે. ૃથ્વી અને તેમાંની બધી વસ્ ુઓ બાળ નાખવામાં આવશ.ે
11 અને મેં ક ું તે પ્રમાણે બધી વસ્ ુઓનો વનાશ થશ.ે તેથી તમારે કેવા પ્રકારના
લોકો બન ું જોઈએ? તમારે પ વત્ર જીવન જીવ ું જોઈએ અને દેવની સેવા
કરવી જોઈએ. 12 તમારે દેવના દવસ માટે આ ુરતાથી રાહ જોવી જોઈએ.
અને તેને માટે ૂબ જ ઈચ્છા રાખવી જોઈએ. ારે એ દવસ આવશે, ત્યારે
આકાશ અ થી નાશ પામશે, અને આકાશમાંની બધી વસ્ ુ ગરમીથી ઓગળ
જશે. 13 પર ુ દેવે આપણને એક વચન આપ્ ું છે. અને તે વચન પ્રમાણે નવા
આકાશ તથા નવી ૃથ્વી જમેાં ન્યાયીપણું વસે છે, તેની આપણે રાહ જોઈએ
છ એ.

14 પ્રય મત્રો, આમ બનવાની આપણે રાહ જોઈ ર ા છે. તેથી પાપ હન
અને ક્ષ ત હન બનવા માટે શ તેટલા વધારે પ્રયત્નશીલ રહો. દેવ સાથે
શાં તમાં રહેવાને યત્ન કરો. 15 યાદ રાખો કે આપણો પ્ર ુ ધીરજવાન હોવાથી
આપણું તારણ થ ું છે. આપણા વહાલા ભાઈ પાઉલે પણ દેવે તેને આપેલી
ુદ્ધ થી તમને આ જ બાબત લખી હતી. 16 પાઉલ તેના બધા જ પત્રોમાં આ

જ ર તે આ બધી વાતો લખે છે. પાઉલના પત્રોમાં કેટલીક એવી વાતો છે કે
જે સમજવામાં અઘર છે. અને કેટલાએક લોકો તેને ખોટ ર તે સમજાવે છે.તે
લોકો આજ્ઞાત છે, અને વ ાસમાં નબૅળ છે. તે જ લોકો બીજા શા ો * ને
પણ ખોટ ર તે સમજાવે છે. પર ુ આમ કર ને તેઓ પોતાનો જ વનાશ નોતરે
છે.

17 પ્રય મત્રો, તમે આ બધીજ વાતો અગાઉથી જાણો છો. તેથી સાવધ
રહો. તે અ ન લોકોને તમને દરુાચારના માગ દોર ન જવા દો. સાવચેત રહો
કે જથેી તમે તમારા ુદઢ વ ાસમાંથી ચ લત ન થાવ. 18 પર ુ આપણા પ્ર ુ
અને તારનાર ઈ ુ ખ્રસ્તના જ્ઞાન અને કૃપામા તમે વધતા જાઓ. તેને હમણાં
તથા સદાસવર્કાળ મ હમા હો! આમીન.

* 3:16: બીજા શા ો પ વત્ર લખાણો – જૂનો કરાર.
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યોહાનનો
પહેલો પત્ર

1 હવે અમે તમને જગતના આરભકાળ પહેલા જે કોઈ વસ્ ુઓ ું અ સ્તત્વ
હ ું તે વષે કહ એ છ એ આ અમે સાંભ ું છે, અમે પોતાની આંખો વડે
જો ું છે, અમે નહા ું છે, અમે અમારા હાથે સ્પશર્ કય છે. અમે તમને તે
શ ( ખ્રસ્ત) જે જીવન આપે છે તે વષે લખીએ છ એ. 2 તે જીવન અમને
બતા ું છે. અમે તે જો ું છે. અમે તે વષે સાક્ષી આપી શક એ છ એ. હવે
અમે તમને તે જીવન વષે કહ એ છ એ. તે જીવન જે અનંતકાળ ું છે. આ
તે જીવન છે જે દેવ બાપ સાથે હ ું. દેવે આપણને આ જીવન બતા ું છે.
3 હવે અમે તમને જે કઈ જો ું છે અને સાંભ ુ છે તે કહ એ છ એ. શા
માટે? કારણ કે અમે તમને અમાર સાથે ભાગીદાર બનાવવા ઈચ્છ એ છ એ.
જથેી દેવ બાપ અને તેના ુત્ર ઈ ુ ખ્રસ્ત સાથે અમને જે આનંદ અને સંગત
મ ાં છે તેના તમે પણ ભાગીદાર બનો. 4 અમે તમને આ બાબત લખીએ
છ એ તેથી તમારો પણ આનંદ અમાર સાથે સં ૂણર્ થાય.

દેવ આપણા પાપો માફ કરે છે
5 અમે દેવ પાસેથી સાચો સંદેશો સાંભ ો છે. હવે અમે તે તમને કહ એ

છ એ દેવ પ્રકાશ છે. દેવમાં અંધકાર નથી. 6 તેથી જો આપણે કહ એ કે
આપણને દેવ સાથે સંગત છે અને આપણે અંધકારમાં જીવીએ તો પછ આપણે
જૂઠાં છ એ. આપણે સત્યને અ ુસરતા નથી. 7 દેવ પ્રકાશમાં છે. આપણે
પણ પ્રકાશમાં જીવ ું જોઈએ, જો આપણે પ્રકાશમાં જીવીએ તો, પછ આપણે
એકબીજાની સાથે સંગતંમાં છ એ. અને ારે આપણે પ્રકાશમાં જીવીએ છ એ,
તો તેના ુત્ર ઈ ુ ું રકત આપણને સધળાં પાપમાંથી ુદ્ધ કરે છે.

8 જો આપણે કહ એ કે આપણામાં પાપ નથી તો, આપણે આપણી જાતને
ૂખર્ બનાવીએ છ એ, અને સત્ય આપણી અંદર નથી. 9 પણ જો આપણે

આપણાં પાપો ક ૂલ કર એ છ એ, તો દેવ આપણાં પાપ માફ કરશે. આપણે
દેવ પર વ ાસ કર શક એ છ એ. દેવ જે સત્ય છે તે જ કરે છે. આપણે
કરેલા બધાં ખોટાં કામોમાંથી દેવ આપણને ુધ્ધ કરે છે. 10 જો આપણે કહ એ
કે આપણે પાપ ક ુ નથી, તો આપણે દેવને જૂઠાં ઠરાવીએ છ એ આપણે દેવનાં
સાચા વચનનો સ્વીકાર કરતાં નથી.

2
ઈ ુ આપણો મદદગાર છે

1 મારાં વહાલાં બાળકો, હુ આ પત્ર તમને લ ું છુ જથેી તમે પાપ કરશો
ન હ. પણ જો કાઈ ક્ત પાપ કરે છે, તો આપણી પાસે આપણી મદદમાં
ઈ ુ ખ્રસ્ત જે ન્યાયી છે તે ઈ ુ દેવ બાપ આગળ આપણો બચાવ કરે છે.
2 ઈ ુના દ્વારા આપણા પાપો દૂર કરવામાં આવે છે. અને કેવળ આપણાં જ
ન હ, સમગ્ર જગતનાં પાપો દૂર કરનાર તે જ છે.

3 જો આપણે દેવે જે આપણને ક ું છે તે ુ પાલન કર ું, તો પછ આપણને
ખાતર છે કે આપણે ખરેખર દેવને ઓળખીએ છ એ. 4 એક ક્ત કહે છે
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કે, “હુ દેવને જાણું છુ!” પણ જો તે ક્ત દેવની આજ્ઞાઓ ું પાલન કરતો
નથી, તો પછ તે ક્ત જૂઠો છે. તેનામાં સત્ય નથી. 5 પણ ારે એક

ક્ત દેવના વચન ું પાલન કરે છે, તો તેનામાં દેવ પરનો પ્રેમ તેના લ યાંક
ુધી પહોંચ્યો છે. આ ર તે આપણે જાણીએ છ એ કે આપણે દેવને અ ુસર એ

છ એ. 6 જો કોઈ ક્ત કહે કે તે દેવમાં જીવે છે, તો પછ તેણે ઈ ુ જે ું
જીવન જી ો તે ું જીવન જીવ ું જોઈએ.

દેવે બીજા લોકોને પ્રેમ કરવા આપણને આજ્ઞા કર છે
7 મારા વહાલા મત્રો, હુ તમને નવી આજ્ઞા લખતો નથી. જે તમને શરુઆતથી

આપવામાં આવી છે તે એ જ આજ્ઞા છે. જે વચન તમે સાંભ ું છે તેની
તે જ આ આજ્ઞા છે. 8 પણ હુ આ નવી આજ્ઞા તર કે તમને લ ું છુ. આ
આજ્ઞા સત્ય છે. તમે તે ું સાચાપણું ઈ ુમાં અને તમાર જાતમામ જોઈ શકશો.
અંધકાર દરુ જઈ ર ો છે અને ખરો પ્રકાશ આ સમયે હમણા પ્રકાશી ર ો છે.

9 કોઈ ક્ત કહે છે કે, “હુ પ્રકાશમાં છુ,” પણ જો તે ક્ત તેના ભાઈને
ધ ારે છે, તો પછ તે હજુ અંધકારમાં જ છે. 10 જે ક્ત તેના ભાઈને
પ્રેમ કરે છે તો તે પ્રકાશમાં જીવે છે, અને તે ક્તમાં એ ું ક ું નથી જથેી તે
ખોટુ કર શકે. 11 પર ુ જે ક્ત તેના ભાઈને ધ ારે છે તે અધંકારમાં છે.
તે અધંકારમાં જીવે છે. તે ક્ત જાણતો નથી કે તે ાં જાય છે. શા માટે?
કારણ કે અંધકારે તેને આધળો બનાવી દ ધો છે.
12 વહાલા બાળકો, હુ તમને લ ું છુ,

કારણ કે તમારાં પાપો ખ્રસ્ત દ્વારા માફ કરવામાં આ ાં છે.
13 પતાઓ, હુ તમને લ ું છુ

કારણ કે આરભથી તમે તે કોણ છે તે જાણો છો,
જુવાનો, હુ તમને લ ું છુ,

કારણ કે તમે દુ ક્ત (શેતાન) પર વજય મેળ ો છે.
14 બાળકો હુ તમને લ ું છુ,

કારણ કે તમે પતાને ઓળખો છો.
પતાઓ, મેં તમને લ ું છે

કારણ કે જે આરભથી ત્યાં હતો
તેને તમે ઓળખો છો. જુવાનો, મે તમને લ ું છે.

કારણ કે તમે બળવાન છો;
દેવ ું વચન તમારામાં છે,

અને તમે દુ ક્ત પર વજય મેળ ો છે.

15 જગત પર અથવા જગતમાંના વાનાં પર પ્રેમ ના રાખો. જો કોઈ જગત પર
પ્રેમ રાખે છે, તો તેનામાં બાપ પરનો પ્રેમ નથી. 16 જગતમાં આ દુ વસ્ ુઓ
છે આપણા પાપી સ્વભાવને પ્રસ કરવા માટેની ઈચ્છા, આંખોની લાલસા માટેની
ઈચ્છા,આપણી સંપ ું ૂબ અ ભમાન હો ું, આ બ ું બાપ (દેવ) પાસેથી
આવ ું નથી, આ સવર્ જગતમાંથી આવે છે. 17 જગત અને દુ નયાની જે બધી
વસ્ ુઓ લોકો ઈચ્છે છે તેનો પણ લય થશેજ. પર ુ જે ક્ત દેવની ઈચ્છા
પ્રમાણે કરે છે તે અનંતકાળ જીવે છે.
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ખ્રસ્ત વરોધીઓને અ ુસરો ન હ
18 મારાં વહાલાં બાળકો, અંત નજીક છે! તમે સાંભ ું છે કે ખ્રસ્ત વરોધી

આવે છે. અને હવે ખ્રસ્ત વરોધીઓ ઘણાં અહ છે. તેથી અમે જાણીએ છ એ
કે હવે અંત નજીક છે. 19 ખ્રસ્તના તે વરોધીઓ આપણા સ ુહમાં હતા. પણ
તેઓ આપણામાંથી નીકળ ગયા. તેઓ ખરેખર આપણી સાથે ન હતા. જો તે
ખરેખર આપણા સ ુહના હોત, તો તેઓ આપણી સાથે ર ા હોત. પણ તેઓ
નીકળ ગયા. આ તે બતાવે છે કે તેમાંનો કોઈ પણ ખરેખર આપણમાંનો હતો
ન હ.

20 તમે જે પ વત્ર છે (દેવ કે ખ્રસ્ત) તેના દ્વારા અ ભ ષક્ત થયા છો. તેથી
તમે બધા સત્યને જાણો છો. 21 મારે તમને શા માટે લખ ુ?ં તમે સત્યને
જાણતા નથી તેથી મારે લખ ુ?ં ના! હુ આ પત્ર લ ું છુ કારણ કે તમે સત્યને
જાણો છો. અને તમે જાણો છો કે કોઈ પણ જુઠાણું સત્યમાંથી આવ ું નથી.

22 તેથી જુઠો કોણ છે? તે એ ક્ત છે જે કહે છે કે ઈ ુ, ખ્રસ્ત નથી.
તે ખ્રસ્ત વરોધી છે. તે ક્ત પતામાં વ ાસ કરતો નથી. અથવા તેના ુત્રમાં
વ ાસ કરતો નથી, તો તેને બાપ હોતો નથી, પર ુ જે ક્ત ુત્રને સ્વીકારે
છે તો તેને બાપ પણ છે.

23-24 તમે આરભથી જે સાંભ ું છે તે તમારામાં રહો, આરભથી જે તમે
સાંભ ું છે તે જો તમારામાં રહે તો તમે પણ ુત્રમાં તથા પતામા રહેશો. તેની
ખાતર રાખજો. 25 ુત્રએ આપણને અનંતકાળ ું જીવન આપવા ું વચન આપ્ ું
છે.

26 જે લોકો તમને ખોટા રસ્તે દોરવાનો પ્રયત્ન કરે છે તે લોકો વષે હુ આ
પત્ર લ ું છુ 27 ખ્રસ્તે તમારો અ ભષેક કયો છે તે હજુ તમાર સાથે રહે છે.
તેથી તમને ઉપદેશક આપવા માટે કોઈ ક્તની તમને જરુર નથી. તમને ખ્રસ્તે
આપેલ ભેટ બધી બાબતો વષે શીખવે છે. આ અ ભષેક ખરો છે. તે ખોટો
નથી. તેથી તેના અ ભષેકે જે શીખ ું છે તે પ્રમાણે ખ્રસ્તમાં જીવવા ું ચા ુ
રાખો.

28 હા, મારાં બાળકો, તેનામાં જીવો. જો આપણે આ કર ુ, તો આપણે
ખ્રસ્ત ઈ ુ ારે પાછો આવવાનો છે તે દવસે નભર્ય બની ું ારે તે આવે
ત્યારે આપણે છુપાઈ જવાની કે શરમાઈ જવાની જરુર નથી. 29 તમે જાણો
છો કે ઈ ુ ન્યાયી છે. તેથી તમે એ બધા લોકોને જાણો છો જે સા ું હોય તે
જ તે કરે છે. તે દેવનાં છોકરાં છે.

3
આપણે દેવનાં છોકરાં છ એ

1 પતાએ આપણા પર કેટલો બધો પ્રેમ કયો છે! એ જ બતાવે છે કે તેણે
આપણને કેટલો પ્રેમ કયો છે! આપણે દેવનાં છોકરાં કહેવાઈએ છ એ અને
ખરેખર આપણે તેનાં છોકરાં છ એ. પર ુ જગતનાં લોકો સમજતા નથી કે
આપણે દેવનાં છોકરાં છ એ, કારણ કે તેઓએ તેને ઓળ ો નથી. 2 વ્હાલા
મત્રો, હવે આપણે દેવના છોકરા છ એ. અને ભ વષ્યમાં આપણે કેવા થઈ ું
તે હજી ુધી પ્રગટ થ ું નથી. પણ આપણે જાણીએ છ એ કે ારે ઈ ુ
ફર થી આવશે ત્યારે આપણે ખ્રસ્ત જવેા થઈ ું. તે જવેો છે તેવો આપણે તેને
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જોઈ ુ.ં 3 ખ્રસ્ત પ વત્ર છે. અને પ્રત્યેક ક્ત જનેે ખ્રસ્તમાં આશા છે તે
પોતાની જાતને ખ્રસ્ત જવેી પ વત્ર રાખે છે.

4 ારે કોઈ ક્ત પાપ કરે છે, ત્યારે તે દેવના નયમને તોડે છે. હા,
પાપ કર ુ તે દેવના નયમ વરુધ્ધ જીવવા જે ું છે. 5 તમે જાણો છો કે ખ્રસ્ત
લોકોનાં પાપોને દૂર કરવા આ ો હતો. ખ્રસ્તમાં કોઈ પાપ નથી. 6 તેથી જે

ક્ત ખ્રસ્તમાં જીવે છે તે પાપ કરતો નથી. જે કોઈ ક્ત પાપ કરે છે, તે
ખરેખર ખ્રસ્તને સમ ો નથી અને કદ તેણે ખ્રસ્તને ઓળ ો નથી.

7 વહાલાં બાળકો, કોઈ તમને ખોટા રસ્તે દોરે ન હ. ખ્રસ્ત ન્યાયી છે.
ખ્રસ્તની જમે સારા થવા માટે, ક્તએ જે ન્યાયી છે તે કર ું જોઈએ.
8 શેતાન આરભકાળથી જ પાપ કરે છે જે ક્ત પાપ કરવા ું ચા ુ રાખે છે
તે શેતાનનો છે. દેવનો ુત્ર શેતાનનાં કામોનો નાશ કરવા માટે આ ો.

9 ારે દેવ એક ક્તને તેનો બાળક બનાવે છે, ત્યારે તે ક્ત પાપ
કરવા ું ચા ું રાખતો નથી. શા માટે? કારણ કે દેવે તેનામાં જે બીજ રોપ્ ું
છે તે તેની અંદર રહે છે અને તે પાપ કર શકતો નથી. કારણ કે તે દેવથી
જન્મેલો છે. 10 તેથી આપણે જોઈ શક એ છ એ કે દેવનાં છોકરાં કોણ છે.
વળ , આપણે જાણી શક એ છ એ કે શેતાનનાં છોકરાં કોણ છે જે લોકો સા ુ
જે છે તે કરતા નથી તે દેવનાં છોકરાં નથી. અને જે ક્ત તેના ભાઈને પ્રેમ
કરતો નથી. તે પણ દેવ ું બાળક નથી.

આપણે એક બીજા પર પ્રેમ કરવો જોઈએ
11 આરભથી જે ઉપદેશ તમે સાંભ ો છે તે આ જ છે: આપણે એક બીજા

પર પ્રેમ કરવો જોઈએ. 12 કાઈન * જવેા ન થાઓ. કાઈન દુ નો હતો.
કાઈને તેના ભાઈ હાબેલને માર ના ો? કારણ કે કાઈનનાં કામો ુંડાં હતાં
અને તેના ભાઈ હાબેલનાં કામો સારાં હતા.ં

13 ભાઈઓ અને બહેનો, આ જગતના લોકો ારે તમને ધ ારે ત્યાંરે
નવાઈ પામશો ન હ. 14 આપણે જાણીએ છ એ કે આપણે મરણમાંથી નીકળ ને
જીવનમાં આ ાં છ એ. આપણે આ જાણીએ છ એ કારણ કે આપણે આપણા
ભાઈઓ અને બહેનોને પ્રેમ કર એ છ એ. જે ક્ત પ્રેમ કરતો નથી તે હજુ
મરણમા છે. 15 પ્રત્યેક ક્ત જે તેના ભાઈનો દ્રષે કરે છે તે ુની છે. અને
તમે જાણો છો કે કોઈ ુનીમાં અનંતજીવન રહે ું નથી.

16 એથી આપણે જાણીએ છ એ કે સાચો પ્રેમ ું છે ઈ ુએ પોતાનો પ્રાણ
આપણા માટે આપ્યો. તેથી આપણે ખ્રસ્તમાં આપણા ભાઈઓ અને બહેનો
માટે આપણું જીવન સમપર્ણ કર ું જોઈએ. 17 ધારો કે એક વ ાસી કે જે
ૂબ ધનવાન હોવાથી તેની પાસે જરુર બધી જ વસ્ ુઓ હોય છે. તે ખ્રસ્તમાં

તેના ભાઈને જુએ છે જે ગર બ છે અને તેની જરુર વસ્ ુઓ તેની પાસે નથી.
તો પછ જો વ ાસી પાસે વસ્ ુઓ હોય અને ગર બ ને મદદ ન કરે તો ું?
પછ જે વ ાસી પાસે જરુર વસ્ ુઓ છે પર ુ તેના હૃદયમાં દેવની પ્રી ત હોતી
નથી. 18 મારાં બાળકો, આપણો પ્રેમ ફક્ત શ ોમાં અને વાતોમાં હોવો જોઈએ
નહ . ના! આપણો પ્રેમ સાચો પ્રેમ હોવો જોઈએ. આપણે આપણો પ્રેમ
આપણાં કાય દ્વારા દશાર્વવો જોઈએ.

* 3:12: કાઈન હાબેલ આદમ અને હવાના ુત્રો. કાઈન હાબેલની ઈષાર્ કરતો હતો અને તને માર
ના ો. (ઉ . 4:1-16)
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19-20 તેથી આ એ જ રસ્તો છે જે આપણે જાણીએ છ એ કે આપણે સત્ય
માગર્ના છ એ. અને ારે આપણે આપણું હૃદય દો ષત ઠરાવે છે, છતાં દેવ
આગળ આપણને શાં ત મળ શકે છે. શા માટે? કારણ કે દેવ આપણા હ્રદય
કરતાં મહાન છે. તે દેવ બ ુંજ જાણે છે.

21 મારા વહાલા મત્રો, જો આપણું અંત:કરણ આપણને દો ષત ન ઠરાવે
તો ારે આપણે દેવ પાસે આવીએ છ એ ત્યારે આપણે નભર્ય થઈ શક એ
છ એ. 22 અને દેવ આપણને આપણે જે માગીએ તે આપે છે. આપણે આ
વાનાં પ્રાપ્ત કર એ છ એ કેમ કે આપણે દેવની આજ્ઞાઓ ું પાલન કર એ છ એ
અને આપણે દેવ પ્રસ થાય તેવાં કામો કર એ છ એ. 23 દેવે આપણને જે
આજ્ઞા કર છે તે આ છે કે, “આપણે તેના ુત્ર ઈ ુ ખ્રસ્તમાં વ ાસ કર એ
અને આપણે એકબીજાને પ્રેમ કર એ.” તેણે જે આજ્ઞા કર છે તે આ છે.
24 તે ક્ત જે દેવની આજ્ઞાઓ ુ પાલન કરે છે તે દેવમાં રહે છે. અને દેવ તે

ક્તમાં રહે છે. આપણે કેવી ર તે જાણીએ કે દેવ આપણામાં રહે છે? દેવે
આપણને જે આત્મા આપ્યો છે તેના કારણે આપણે જાણીએ છ એ.

4
યોહાન જૂઠાં પ્રબોધકોથી ચેતવે છે

1 મારા વહાલા મત્રો, હમણા જગતમાં ઘણા જૂઠા પ્રબોધકો છે. તેથી પ્રત્યેક
આત્માઓ પર વ ાસ કરવો ન હ પર ુ તે આત્માઓ દેવ પાસેથી છે કે ન હ
તે પારખી જુઓ. 2 એથી તમે દેવનો આત્મા ઓળખી શકો છો. આત્મા કહે
છે, “હુ મા ુ છુ કે ઈ ુ તે ખ્રસ્ત છે જે ૃથ્વી પર આ ો અને માનવ બન્યો.”
તે આત્મા દેવ તરફથી છે. 3 બીજા આત્માએ ઈ ુ વષે આ કહેવાની ના પાડ .
તે આત્મા દેવ તરફથી નથી. આ આત્મા ખ્ર સ્ત વરોધીનો છે. તમે સાભ ું છે
કે ખ્રસ્ત વરોધી આવે છે. અને હવે તે ખ્રસ્ત વરોધી જગતમાં છે.

4 મારાં વ્હાલાં બાળકો, તમે દેવના છો. તેથી તમે જૂઠા પ્રબોધકો ને હરા ા
છે. શા માટે? કારણ કે (દેવ) જે તમારામાં છે તે (શેતાન) જે જગતના લોકોમા
છે તેના કરતાં વધારે મોટો છે. 5 અને પેલા લોકો (જૂઠા પ્રબોધકો) જગતના છે.
તેથી જે વાતો તેઓ કહે છે તે જગતની છે. અને જગત તેઓ જે કહે છે તે
ધ્યાનથી સાંભળે છે. 6 પણ આપણે દેવના છ એ. તેથી જે લોકો દેવને જાણે છે
તેઓ આપણને ધ્યાનથી સાંભળે છે. પર ુ જે લોકો દેવના નથી તેઓ આપણને
સાંભળતા નથી. આ ર તે આપણે સત્યના આત્માઓને ભ્રાં તના આત્માઓથી
જૂદા તારવી શક એ છ એ.

પ્રેમ દેવ પાસેથી આવે છે
7 વહાલા મત્રો, આપણે એકબીજાને પ્રેમ કરવો જોઈએ, કારણ કે પ્રેમ દેવ

પાસેથી આવે છે. જે ક્ત પ્રેમ કરે છે તે દેવ ુ બાળક બને છે અને દેવને
ઓળખે છે. 8 જે ક્ત પ્રેમ કરતો નથી તે દેવને આળખતો નથી કેમ કે દેવ
પ્રેમ છે. 9 આ ર તે દેવે તેનો પ્રેમ આપણને બતા ો છે: દેવે તેના એક માત્ર
ુત્રને તેના મારફત આપણને જીવન આપવા માટે આ દુ નયામાં મોકલ્યો છે.

10 સાચો પ્રેમ એ દેવનો આપણા પ્રત્યેનો પ્રેમ છે, આપણે દેવ પર પ્રેમ રા ો
એમ ન હ. પણ તેણે આપણા પર પ્રેમ રા ો અને પોતાના ુત્રને આપણાં
પાપ ું પ્રાય ત થવા માટે મોકલ્યો એમાં પ્રેમ છે.
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11 જો દેવે આપણને આટલો બધો પ્રેમ આપ્યો તો, વહાલા મત્રો! તેથી
આપણે પણ એકબીજાને પ્રેમ કરવો જોઈએ. 12 કોઈ ક્તએ હજુ ુધી
દેવને જોયો નથી. પણ જો આપણે એકબીજાને પ્રેમ કર ું, તો દેવ આપણામાં
રહે છે. જો આપણે એકબીજાને પ્રેમ કર એ, તો દેવનો પ્રેમ આપણામાં સં ૂણૅ
થયેલો છે.

13 આપણે જાણીએ છ એ કે આપણે દેવમાં રહ એ છ એ અને દેવ આપણામાં
રહે છે. આપણે આ જાણીએ છ એ કેમ કે દેવે આપણને તેનો આત્મા આપ્યો
છે. 14 અમે જો ું છે કે પતાએ તેના ુત્રને જગતનો તારનાર થવા મોકલ્યો છે.
હવે આપણે લોકોને જે કહ એ છ એ તે આ છે. 15 જો કોઈ ક્ત કહે કે,
“મને વ ાસ છે કે ઈ ુ દેવનો ુત્ર છે.” તો દેવ તે ક્તમાં રહે છે. અને તે

ક્ત દેવમાં રહે છે. 16 અને તેથી આપણે જાણીએ છ એ કે દેવે આપણને
કેટલો બધો પ્રેમ આપ્યો છે. અને આપણે તે પ્રેમ પર વ ાસ કય છે.
દેવ પ્રેમ છે. જે ક્ત પ્રેમમાં રહે છે તે દેવમાં રહે છે, અને દેવ તે ક્તમાં

રહે છે. 17 જો દેવનો પ્રેમ આપણામાં સં ૂણર્ થાય તો, પછ ારે દેવ આપણો
ન્યાય કરશે તે દવસે આપણે ભયર હત રહ શક ું આપણે નભર્ય રહ ું,
કારણ કે આ જગતમાં આપણે તેના ( ખ્રસ્ત કે દેવ) જવેા છ એ. 18 ાં
દેવનો પ્રેમ છે, ત્યાં ભય નથી. શા માટે? કારણ કે દેવનો સં ૂણર્ પ્રેમ ભય દૂર
કરે છે. દેવની શક્ષા ક્તને ભયભીત બનાવે છે. તેથી જે ક્તમાં ભય છે
તેનામાં દેવનો પ્રેમ સં ૂણર્ થતો નથી.

19 આપણે પ્રેમ કર એ છ એ કારણ કે પહેલા દેવે આપણા પર પ્રેમ કય .
20 જો કોઈ ક્ત કહે કે: “હુ દેવને પ્રેમ કરુ છુ.” પર ુ તે ક્ત ખ્રસ્તમાં
તેના ભાઈ કે બહેનનો દ્ધષે કરે છે. તો તે ક્ત જુઠો છે. તે ક્ત તેના
ભાઈને જોઈ શકે છે, છતાં તે તેનો દ્ધષે કરે છે. તેથી તે ક્ત દેવને પ્રેમ કર
શકતો નથી, કારણ કે તેણે દેવને કદ જોયો નથી. 21 અને દેવ આપણને આ
આજ્ઞા કર છે: જે ક્ત દેવને પ્રેમ કરે છે તેણે ખ્રસ્તમાં તેના ભાઈઓ અને
બહેનોને પણ પ્રેમ કરવો જોઈએ.

5
દેવનાં છોકરાં જગત પર વજય મેળવે છે

1 ઈ ુ એ જ ખ્રસ્ત છે એવો જે કોઈ વ ાસ કરે છે તેઓ દેવનાં છોકરાં
છે. જે ક્ત પતાને પ્રેમ કરે છે તે પતાનાં છોકરાંઓને પણ પ્રેમ કરે છે.
2 આપણે કેવી ર તે જાણી શક એ કે આપણે દેવનાં છોકરાંઓને પણ પ્રેમ કર એ
છ એ? આપણે જાણીએ છ એ કેમ કે આપણે દેવને પ્રેમ કર એ છ એ અને
આપણે તેની આજ્ઞાઓ ું પાલન કર એ છ એ. 3 દેવને પ્રેમ કરવો તેનો અથર્
તેની આજ્ઞાઓ ું પાલન કર ું. અને દેવની આજ્ઞાઓ આપણા માટે એટલી બધી
ક ઠણ નથી. 4 શા માટે? કારણ કે પ્રત્યેક ક્ત જે દેવ ું બાળક છે તે
જગતમાં વજય મેળવવા શ ક્તમાન છે. 5 તે આપણો વ ાસ છે કે જણેે
જગત સામે વજય મેળ ો છે. ફક્ત તે ક્ત જે વ ાસ કરે છે કે ઈ ુ
દેવનો દ કરો છે તેના વના બીજો કોણ જગતને જીતે છે?

દેવ આપણને તેના ુત્ર વષે કહે છે
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6 જે આ ો તે ઈ ુ ખ્રસ્ત છે. ઈ ુ પાણી* સાથે અને રક્ત† સાથે આ ો.
ઈ ુ માત્ર પાણીથી આ ો નથી. ના, ઈ ુ પાણી અને રક્ત બંનેથી આ ો
અને આત્મા આપણને કહે છે કે આ સા ુ છે. આત્મા સત્ય છે. 7 તેથી ત્યાં
ઈ ુ વશે આપણને કહેનારા ત્રણ સાક્ષીઓ છે: 8 કેમ કે સાક્ષી ૂરનાર ત્રણ
છે, એટલે આત્મા, પાણી અને લોહ . આ ત્રણ સાક્ષીઓ છે.

9 તેઓ જે કહે છે તે કઈક સા ું હોય એવો વ ાસ આપણે લોકો પર
કર એ છ એ. પર ુ દેવ જે કહે છે તે વધારે મહત્વ ું છે. અને દેવે આપણને
તેના પોતાના ુત્ર વશે સા ું ક ું છે. 10 જે ક્ત દેવના ુત્ર પર વ ાસ
રાખે છે તેની પાસે તે સત્ય છે જે દેવે આપણને ક ુ છે. જે ક્ત દેવમાં
વ ાસ કરતી નથી તે દેવને જૂઠો પાડે છે. શા માટે? કારણ કે દેવે આપણને
તેના ુત્ર વષે જે ક ું તેમાં તે ક્ત વ ાસ કરતી નથી. 11 દેવે આપણને
ક ું છે: દેવે આપણને અનંતજીવન આપ્ ું છે. અને આ અનંતજીવન તેના
ુત્રમાં છે. 12 જે ક્ત પાસે ુત્ર છે તેની પાસે સા ું જીવન છે. પર ુ જે
ક્તની પાસે દેવનો ુત્ર નથી, તેની પાસે જીવન નથી.
હવે આપણી પાસે અનંતજીવન છે

13 હુ આ પત્ર, જે દેવના ુત્રમાં વ ાસ કરે છે એવા તમને લોકોને લ ું
છુ. જથેી તમે જાણશો કે હવે તમાર પાસે અનંતજીવન છે. 14 આપણે દેવ
પાસે શંકા વગર આવી શક એ છ એ. એનો અથર્ એ છે કે આપણે દેવ પાસે
તેની ઈચ્છા ુસાર કઈ પણ માગીએ તો દેવ આપણને સાંભળે છે. 15 દરેક
વખતે આપણે તેની પાસે માગીએ છ એ ત્યારે દેવ આપણને ધ્યાનથી સાંભળે
છે. તેથી આપણે જાણીએ છ એ કે તેની પાસે આપણે જે માગીએ તે વસ્ ુઓ
તે આપણને આપે છે.

16 ધારો કે કોઇ ક્ત ખ્રસ્તમાં તેના ભાઇ અથવા બહેનને પાપ કરતા જુએ
છે (પાપ કે જે મરણકારક નથી) તો તે ક્ત એ તેની બહેન અથવા ભાઇ
જે પાપ કરે છે તેઓના માટે પ્રાથર્ના કરવી જોઈએ. પછ ભાઈ કે બહેનને દેવ
જીવન આપશે. જમે ું પાપ અનંત ૃત્ ુમાં દોર જ ુ નથી એવા લોકો વશે હુ
વાત કરુ છુ. એ ું પણ પાપ છે જે મરણકારક છે. તે વશે હુ કહેતો નથી કે
પ્રાથર્ના કરવી. 17 ખોટુ કર ું તે હમેશા પાપ છે. પર ુ એ ું પણ પાપ છે જે
અનંત ૃત્ ુ તરફ દોર જ ું નથી.

18 આપણે જાણીએ છ એ કે કોઇ પણ ક્ત જે દેવનો બાળક બન્યો છે
તે પાપ કયાર્ કરતો નથી. દેવનો ુત્ર દેવના બાળકને ુર ક્ષત રાખે છે. ‡ શેતાન
પણ તે ક્તને ઈજા કર શકતો નથી. 19 આપણે જાણીએ છ એ કે આપણે
દેવના છ એ. પર ુ શેતાન આખી દુ નયાને કા ુમાં રાખે છે 20 અને આપણે
જાણીએ છ એ કે દેવનો ુત્ર ઈ ુ ખ્રસ્ત આ ો છે. દેવના ુત્રએ આપણને
સમજ આપી છે. હવે આપણે દેવને ઓળખી શક એ છ એ. દેવ જે સાચો
છે. અને આપણું જીવન તે સાચા દેવ અને તેના ુત્રમાં છે, ઈ ુ ખ્રસ્ત તે જ
ખરો દેવ છે, અને તે અનંતજીવન છે. 21 તેથી, વહાલાં બાળકો, તમાર જાતને
જૂઠા દેવોથી દૂર રાખો.
* 5:6: પાણી મોટે ભાગે ઈ ુના બા પ્તસ્માના પાણીનાં સંદભર્ છે. † 5:6: રક્ત ઈ ુના મરણ
વખત ું વહેવડાવે ું રક્ત. ‡ 5:18: દેવનો ુત્ર � સલામત રાખે છે ગ્રીક શા ક અથર્, “દેવથી જે
જન્મેલો છે તે બચાવી રાખે છે અથવા “પોતાને બચાવી રાખે છે.”
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યોહાનનો
બીજો પત્ર

1 દેવની પસંદગી પામેલ બાઈ* તથા તેનાં છોકરાં જોગ લ ખતંગ વડ લ:
હુ તમને બધાને સત્યમાં પ્રેમ કરુ છુ. અને એ બધા લોકો જે સત્યને જાણે

છે તે બધા પણ તમને પ્રેમ કરે છે. 2 સત્યના કારણે અમે તમને પ્રેમ કર એ
છ એ-તે સત્ય જે આપણામા રહે છે. આ સત્ય આપણી સાથે સદાકાળ રહેશે.

3 આપણા પર દેવ પતા અને તેના ુત્ર ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા, દયા અને શાં ત
રહેશે. આપણે આ આશીવાર્દો સત્ય અને પ્રેમ દ્વારા પ્રાપ્ત કર ું.

4 તમારા કેટલાંએક બાળકો વશે જાણીને હુ ઘણો ુશ હતો. હુ ુશ છુ
કે પતાએ આપણને આપેલી આજ્ઞાઓ પ્રમાણે તેઓ સત્યના માગર્ ચાલે છે.
5 અને હવે, વહાલી બાઈ, હુ તને કહુ છુ: આપણે બધાએ એકબીજાને પ્રેમ
કરવો જોઈએ. આ નવી આજ્ઞા નથી. તે એ જ આજ્ઞા છે જે આરભથીજ
આપણને મળ છે. 6 અને પ્રેમનો અથર્ એ છે કે જે ર તે જીવન જીવવાની
આપણને આજ્ઞા કર છે તે પ્રમાણે જીવ ુ.ં અને આ દેવની આજ્ઞા છે તમે પ્રેમ ું
જીવન જીવો. આ આજ્ઞા તમે આરભથી સાંભળ છે.

7 હમણા જગતમાં ઘણા જૂઠા ઉપદેશકો છે. આ જૂઠા ઉપદેશકો ઈ ુ ખ્રસ્ત
ૃથ્વી પર આ ો અને માણસ થયો તે સ્વીકારવાની ના પાડે છે. જે ક્ત

આ સત્ય સ્વીકારવાની ના પાડે છે તે જૂઠો ઉપદેશક અને ખ્રસ્તનો દશુ્મન છે.
8 સાવધ રહો! તમે જે કામ ક ુ છે તે બધાનો બદલો ુમાવશો ન હ. સાવધ
રહો, જથેી તમે તમારા બધાં પ્ર તફળ પામશો.

9 પ્રત્યેક ક્તએ ફક્ત ખ્રસ્તે આપેલા ઉપદેશનેજ અ ુસરવા ું ચા ુ રાખ ું
જોઈએ. જો કોઈ ક્ત ઈ ુએ આપેલા બોધને બદલે છે, તો પછ તે ક્ત
પાસે દેવ નથી. પણ જો કોઈ ક્ત ખ્રસ્તના બોધને અ ુસરવા ું ચા ુ રાખે
છે, તો તે ક્તને પતા (દેવ) અને ુત્ર બંને મળે છે. 10 જો કોઈ ક્ત
તમાર પાસે આવે છે, પર ુ આ બોધ લાવતો નથી, તો તમારા ઘરમાં તેનો
સ્વીકાર કરો ન હ. તેને આવકારો ન હ. 11 જો તમે તેને સ્વીકારો છો તો, તમે
તેના દુ કામોમાં મદદ કરો છો.

12 માર પાસે તમને કહેવા ું ઘણુ છે. પર ુ માર ઈચ્છા કાગળ અને શાહ નો
ઉપયોગ કરવાની નથી. તેને બદલે, તમાર ુલાકાત કરવાની હુ આશા રા ું
છુ. પછ આપણે ભેગા મળ ને વાતો કર શક ુ,ં જે આપણને વધારે આનં દત
બનાવશ.ે 13 તાર બહેનનાં બાળકો જે દેવની પસંદગી પામેલ છે તે તમને
તેઓનો પ્રેમ મોકલે છે.

* 1:1: બાઈ ી માટેનો આદર ૂચક શ . અહ ‘મંડલી’ અથર્ લઈ શકાય અને તેના બાળકો તે
મંડળ ના સભ્યો.
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યોહાનનો
ત્રીજો પત્ર

1 જનેા પર હુ સત્યમાં પ્રેમ રા ું છુ,
તે પ્રય ગાયસ જોગ લ ખતંગ વડ લ તરફથી કુશળતા:
2 મારા પ્રય મત્ર, હુ જાણું છુ તારો આત્મા કુશળ છે. તેથી હુ પ્રાથર્ના કરુ

છુ કે ું બધી ર તે કુશળ રહે. અને હુ પ્રાથર્ના કરુ છુ કે ું તંદરુસ્ત રહે.
3 કેટલાએક ખ્રસ્તમાં ભાઈઓ આ ા અને તારા જીવનના સત્ય વષે મને ક ું.
તેઓએ મને ક ુ કે ું સત્યના માગર્ને અ ુસર ર ો છે. તેથી હુ ઘણો ુશ
થયો. 4 ારે હુ સાંભ ું છુ કે મારાં બાળકો સત્યના માગર્ને અ ુસરે છે ત્યારે
મને હમેશા સૌથી વ ુ આનંદ થાય છે.

5 મારા પ્રય મત્ર, ું ખ્રસ્તમાં ભાઈઓને માટે હા, પારકા ભાઈઓને માટે
પણ, ું જે કઈ કરે છે તે ું વ ાસ કરનારને યોગ્ય કામ કરે છે. ુ જનેે
જાણતો નથી એવા ભાઈઓને પણ ું મદદ કરે છે. 6 આ ભાઈઓએ મંડળ ને
તારા પ્રેમ વશે વાત કર છે. કૃપા કર ને તેઓનો પ્રવાસ ચા ુ રાખવામાં તેઓને
મદદ કર. દેવ પ્રસ થાય તે ર તે તેઓને મદદ કર. 7 આ ભાઈઓ ખ્રસ્તની
સેવા કરવા માટે આજુબાજુ પ્રવાસ કર ર ા છે. તેઓ જે લોકો વ ાસીઓ
નથી તેઓની કોઈ પણ પ્રકારની મદદનો સ્વીકાર કરતા નથી. 8 તેથી આપણે
આ ભાઈઓને મદદ કરવી જોઈએ. ારે આપણે તેઓને મદદ કર એ છ એ,
ત્યારે આપણે તેઓના સત્ય માટેના કાયર્માં સહભાગી થઈએ છ એ.

9 મેં મંડળ ને પત્ર લ ો છે.પણ દયોત્રફેસ અમે જે કહ એ છ એ તે ધ્યાન ૂવર્ક
સાંભળતો નથી. તે હમેશા તેઓનો આગેવાન થવા ઈચ્છે છે. 10 જયારે હુ
આવીશ, ત્યારે હુ દયોત્રફેસ ું કરે છે તે વશે કહ શ. તે જૂઠુ બોલે છે અને
અમારા વષે ૂંડુ બોલે છે. પર ુ તે જે બ ું કરે છે તે એટ ું જ નથી! તે જે
ભાઈઓ ખ્રસ્તની સેવાનાં કામો કરે છે તેઓને મદદ કરવાની પણ ના પાડે છે.
દયોત્રફેસ પેલા લોકો જે ભાઈઓને મદદ કરવા ઈચ્છે છે તેઓને પણ અટકાવે
છે. અને તે લોકોને મંડળ માંથી બ હષ્કૃત કરે છે.

11 મારા પ્રય મત્ર, જે ખરાબ છે તેને અ ુસરો ન હ; જે સારુ છે તેને
અ ુસરો. જે ક્ત સારુ છે તે કરે છે તે દેવથી છે. પણ જે ક્ત દુ
કાયર્ કરે છે તેણે કદ દેવને ઓળ ો નથી.

12 બધા લોકો દેમે ત્રયસ વષે સારુ બોલે છે. અને તેઓ જે કહે છે તે સાથે
સત્ય સંમત થાય છે. આપણે પણ તેના માટે સારુ કહ એ છ એ. અને તમે
જાણો છો કે આપણે જે કહ એ છ એ તે સા ું છે.

13 માર પાસે ઘણું છે જે મારે તમને કહે ું છે. પણ હુ શાહ અને કલમનો
ઉપયોગ કરવા ઈચ્છતો નથી. 14 હુ જલ્દ થી તાર ુલાકાત લેવાની આશા રા ું
છુ. પછ આપણે સાથે મળ ને વાતો કર શક ું. 15 તને શાં ત થાઓ. જે
મત્રો અહ માર સાથે છે તેઓ તને ક્ષેમકુશળ કહે છે. મહેરબાની કર ને ત્યાંના
દરેક મત્રોને ક્તગત ર તે અમારો પ્રેમ અને ક્ષેમકુશળ કહેજ.ે
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યહુદાનો પત્ર
1 દેવ ું નમંત્રણ પામેલા જે કોઇ ઈ ુ ખ્રસ્તની ુરક્ષા માટે રાખવામાં આ ા

હોય તે સવર્ વ ાસીઓ અને તેડવામાં આવેલાઓ જોગ લ ખતંગ, ઈ ુ ખ્રસ્તનો
સેવક. યાકૂબનો ભાઈ યહૂદા.

2 તમારા પર કૃપા, શાં ત તથા પ્રેમ ુષ્કળ થાઓ.
ખોટુ કરનારા લોકોને દેવ શક્ષા કરશે

3 વહાલા મત્રો, હુ આપણાં તારણ વષે તમારા પર લખવા માટે ઘણો આ ુર
હતો. પર ુ બીજુ ક ુંક તમને લખવાની મને જરુર લાગી: દેવે તેના સંતોને
વ ાસ આપ્યો છે તે માટે તથા તે વ ાસ ચા ુ રાખવા સખત સંઘષર્ કરવા
પ્રોત્સા હત કરવાની માર ઈચ્છા છે. દેવે આ વ ાસ એક વખત આપ્યો છે, તે
બધા સમય માટે સારોછે. 4 કેટલાએક લોકો ુપ્ત ર તે તમારા સ ૂહમાં પ્રવેશ્યા
છે. તેઓ જે કામ કર ર ા છે તે માટે તે લોકોનો ન્યાય હમણા જ થયો છે
ને તેઓને દો ષત ઠરાવેલ છે. ઘણા લાંબા સમય પહેલાં પ્રબોધકોએ આ લોકો
વષે લ ું હ ું. આ લોકો દેવની વરુદ્ધ છે. તેઓએ આપણાં દેવની કૃપાનો
ઉપયોગ ખોટ ર તે પાપ કરવા માટે કય છે. આ લોકો ઈ ુ ખ્રસ્તન,ે આપણો
એકલો સ્વામી અને પ્ર ુ તર કે સ્વીકારવા ના પાડે છે.

5 માર તમને મદદ કરવાની ઈચ્છા છે. કેટલીક બાબતો યાદ રાખો જે તમે
બધીજ ર તે જાણો છો: યાદ રાખો પ્ર ુએ તેના લોકોને ઈજીપ્તની ( મસરની)
ૂ મમાંથી બહાર લાવીને તેઓનો બચાવ કય . પર ુ પાછળથી પ્ર ુએ જે લોકો

અ વ ાસીઓ હતા, તે બધાનો નાશ કય . 6 અને દૂતોને પણ યાદ રાખો
જઓેની પાસે અ ધકાર હતો પણ તેઓએ તે રા ો ન હ. તેઓએ તેઓનાં
પોતાનાં રહેવાનાં ાન છોડ્યા.ં તેથી પ્ર ુએ આ દૂતોને અંધકારમાં રા ા છે.
તેઓએ સનાતન બંધનની સાંકળે બાંધ્યા. તેણે તેઓને મોટા દવસના ન્યાયીકરણ
ુધી રા ા છે. 7 સદોમ અને ગમોરા અને તેઓની આજુબાજુનાં બીજા શહેરોને

પણ યાદ રાખો. તેઓ પણ પેલા દૂતો જવેાં જ છે. આ શહેરો એ જ ર તે
ભચારમાં અને અ ુ ચત દરુાચારમાં ગરક થઈને નરતર અ દડની શક્ષા

સહન કરે છે. તેઓની શક્ષા આપણા માટે ઉદાહરણરુપ છે.
8 એ લોકો સાથે બન્ ું છે એ જ ર તે તમારા સ ૂહમાં પ્રવેશ્યા છે તેઓ

સ્વપ્નોથી દોરાયા છે. તેઓ પાપ વડે તેઓની જાતને ગંદ બનાવી ર ા છે.
તેઓ દેવના નયમની અવગણના કરે છે. અ ધકાર અને દૂતોના ગૌરવની નદા
કરે છે. 9 પ્ર ુખ દૂત મખાયેલે ારે શેતાનની સાથે ૂસાના શબ વષે તકરાર
કર ને વવાદ કય , ત્યારે તેણે નદા કર ને તહોમત ૂકવાની હમત કર ન હ.
પણ મખાયેલે ક ું કે; “પ્ર ુ તને શક્ષા કરે.”

10 પર ુ આ લોકો જે વષે સમજતા નથી તેની ટ કા કરે છે. તેઓ કેટલીક
બાબતો સમ ા. પણ તેઓ આ વષે વચાર કર ને સમ ા નહોતા, પર ુ
લાગણીથી, જે ર તે ુંગા પ્રાણીઓ વસ્ ુઓ સમજે તેમ સમ ા હતા. અને આ
બાબતો જ તેઓને તેઓના વનાશ તરફ દોર જાયછે. 11 તેઓને અફસોસ!
આ લોકો કાઈન જે માગ ગયો તેને અ ુસયાર્. પૈસા બનાવવાની ઈચ્છાથી તેઓ
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પોતે બલામ જે ખોટા માગ ગયો તેની પાછળ ગયા. કોરાહની જમે આ લોકો
દેવની વરૂદ્ધમાં લડ્યા છે. અને કોરાહની માફક જ, તેઓનો નાશ થશ.ે

12 આ લોકો તમે જે વ શ ભોજનમાં સાથે સહભાગી બનો છો તેમા ગંદા
ડાઘ જવેા છે. તેઓ ભય વના તમાર સાથે ખાય છે. તેઓ ફક્ત પોતાની
જાતની જ સંભાળ રાખે છે. તેઓ વરસાદ વનાનાં વાદળાં છે. પવન તેઓને
આજુબાજુ ઘસડે છે. તેઓ ફળ વનાનાં ૃક્ષો જવેાં છે. ારે ફળનો સમય
આવે ત્યાંરે તેઓને ફળ આવતાં નથી તેથી જમીનમાંથી ઉખેડ કાઢવામાં આવે
છે. તેથી તેઓ બે વખત મરણ પામે છે. 13 તેઓ સ ુદ્રમાં આવતાં જગલી
મોજા જવેા છે મોજાઓ ફ ણ બનાવે છે. આ લોકો, મોજાંઓ જમે ફ ણ
બનાવે છે તેમ આ લોકો શરમજનક કાય કરે છે. આ લોકો તારાઓ જવેા
છે જે ભટકનારા છે. આવા લોકો માટે ઘોર અંધકાર સવર્કાળ માટે રાખવામાં
આવેલો છે.

14 આદમથી સાતમા ુરુષ હનોખે આ લોકો વષે ભ વષ્યકથન ક ુ છે કે:
“જુઓ, પ્ર ુ હજારોની સં ામાં તેના પ વત્ર દૂતો સાથે આવે છે. 15 પ્ર ુ
પ્રત્યેક ક્તનો ન્યાય કરશે. પ્ર ુ બધા લોકોનો ન્યાય કરવા અને જે લોકો
દેવની વરૂદ્ધ છે તેઓને શક્ષા કરવા આવે છે. તે આ લોકોને દેવની વરુદ્ધ
તેઓએ કરેલાં દુ કાય માટે શક્ષા કરશે. અને દેવ આ પાપીઓ જે દેવની
વરુદ્ધ છે તેઓને શક્ષા કરશે. તે તેઓને તેમણે દેવની વરૂદ્ધ કહેલાં બધાં
સખત ટ કાત્મક વચનો માટે શક્ષા કરશે.”

16 આ લોકો હમેશા બીજા લોકોમાં ૂલો શોધે છે અને ફ રયાદ કરે છે.
તેઓ હમેશા તેઓની ઈચ્છા ુજબ દુ કૃત્યો કરે છે. તેઓ પોતાની જાત વશે
દભ કરે છે. તેઓ ફક્ત પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે પ્રાપ્ત કરવા, સ્વાથર્ સાધવા માટે
બીજા લોકો માટે સારુ બોલે છે.

ચેતવણી અને કરવાનાં કાય
17 પ્રય મત્રો, પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તના પ્રે રતોએ પહેલા ું ક ું છે તે યાદ કરો.

18 પ્રે રતોએ તમને ક ું છે, “અંત સમયે દેવના વશે મશ્કર કરનારા લોકો ત્યાં
હશ.ે” આ લોકો ફક્ત તેઓની ઈચ્છા ુજબ કરવાનાં કાય જે દેવની વરૂદ્ધ છે
તે જ કરે છે. 19 આ લોકો જ તમારામાં ભાગલા પાડે છે. આ લોકો પોતાની
પાપી સ્વાથ અધમ ઉત્કઠા પ્રમાણે જ ફક્ત કાય કરે છે. તે લોકોમાં આત્મા
નથી.

20 પણ પ્રય મત્રો, તમે તમારુ જીવન પ વત્ર વ ાસના પાયા પર વધારે દ્રઢ
બનાવો અને પ વત્ર આત્મા વડે પ્રાથર્ના કરો. 21 તમાર જાતને દેવના પ્રેમમાં
રાખો. આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની દયા વડે તમને જે અનંતજીવન પ્રાપ્ત થવા ું
છે તેની રાહ જુઓ.

22 જઓેને શંકા છે તે લોકોને મદદ કરો. 23 તમારે કેટલાએક લોકોને
બચાવવાની જરુર છે. તમે તેઓને અ માંથી ખેંચી કાઢ ને બચાવશો. પણ

ાંરે તમે બીજા લોકો જે પાપીઓ છે તેઓને મદદ કરવા ઈચ્છો છો ત્યારે
સાવધ રહો. તેમનાં વ ો જે પાપથી ગંદા થયેલાં છે તેને પણ ઘ ારો.

દેવની સ્ ુ ત થાઓ
24 તમને ઠોકર ખાતાં બચાવીને ભર ૂર આનંદથી ગૌરવ સ હત પોતાના

મ હમાવંત સા ધ્યમાં નદ ષ રજુ કરવા તે (દેવ) સમથર્ છે. 25 તે જ ફક્ત દેવ
છે. તે જ એક છે જે આપણો ઉદ્ધાર કરે છે. તેને મ હમા, ગૌરવ, પરાક્રમ
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તથા અ ધકાર, અના દકાળથી હમણા તથા સવર્કાળ આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત
દ્વારા હોજો. આમીન.
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પ્રકટ કરણ
યોહાન આ ુસ્તક વષે કહે છે

1 આ ઈ ુ ખ્રસ્ત ું પ્રકટ કરણ છે. હવે ટૂક સમયમાં ું બનવા ું છે, તે તેના
સેવકોને દશાર્વવા દેવે ઈ ુને તે અંગેની મા હતી આપી. ખ્રસ્તે પોતાના સેવક
યોહાનને આ વાતો બતાવવા માટે પોતાના દૂતને મોકલ્યો. 2 યોહાને જે કઈ
જો ું હ ું તે વષે જણા ું. ઈ ુ ખ્રસ્તે યોહાન સમક્ષ જે પ્રગટ ક ુ તે સત્ય
છે. તે તો દેવ તરફ સંદેશ છે. 3 જે ક્ત દેવ તરફથી મળેલ આ સંદેશના
વચનો વાંચે છે, તેઓને ધન્ય છે. અને જે લોકો આ સંદેશ સાંભળે છે અને
તેમાં લખે ું છે તે પ્રમાણે કરે છે તેઓને પણ ધન્ય છે. હવે વ ુ સમય બાક
ર ો નથી.

યોહાન મંડળ ઓ માટે ઈ ુના સંદેશાઓ લખે છે
4 આ સયા* પ્રાંતમાંની સાત મંડળ ઓ જોગ લ ખતંગ યોહાન:

જે (દેવ) છે જે હતો અને જે આવી ર ો છે તેના તરફથી અને તેના
રા ાસનની આગળ જે સાત આત્મા છે, તેઓના તરફથી; 5 અને ઈ ુ
ખ્રસ્ત પાસેથી, તમને કૃપા અને શાં ત થાઓ. ઈ ુ ખ્રસ્ત વ ા ુ સાક્ષી
છે. ૂએલાંમાંથી સજીવન થનાર તે સવર્ પ્રથમ હતો. ઈ ુ ૃથ્વીના રાજાઓનો
અ ધપ ત છે.
ઈ ુ એક જ છે જે આપણને પ્રેમ કરે છે. અને ઈ ુ એ એક છે જણેે

પોતાના રક્ત વડે આપણને આપણા પાપમાથી ુક્ત કયાર્; 6 ઈ ુએ આપણને
એક રા તથા તેના પતા દેવની સેવાને અથર્ યાજકો બના ા. ઈ ુનો મ હમા
તથા અ ધકાર સદાસવર્કાળ પયત હોજો! આમીન.

7 જુઓ, ઈ ુ વાદળાંસ હત આવે છે! પ્રત્યેક ક્ત જઓેએ તેને વીધ્યો†
છે તેઓ પણ તેને જોશ.ે ૃથ્વી પરની બધી જ જા તઓ તેને લીધે વલાપ
કરશે.હા, આ બનશે જ! આમીન.

8 પ્ર ુ દેવ કહે છે કે, “હુ આલ્ફા તથા ઓમેગા‡ છુ, હુ તે એક છુ જે છે,
જે હમેશા હતો અને જે આવનાર છે, હુ સવૅશ ક્તમાન છુ,”

9 હુ યોહાન છુ, અને હુ ખ્રસ્તમાં તમારો ભાઈ છુ. આપણે ઈ ુમા સાથે
છ એ, રા મા,ં વપ માં તથા ધૈયૅમાં ભાગીદાર, દેવના વચનને લીધે તથા
ઈ ુની સાક્ષીને લીધે હુ પાત્મસ§ ટા ુ પર હતો કારણકે હુ દેવના વચનમાં અને
ઈ ુના સત્યમાં વ ાસ ધરાવતો હતો. 10 પ્ર ુને દહાડે આત્માએ મને કા ુમાં
રા ો. મેં માર પાછળ મોટ વાણી સાંભળ , તે વાણી રણ શગડાના અવાજ
જવેી હતી. 11 તે વાણીએ ક ુ કે; “તેં જે બ ું જો ુ છે તે ુસ્તકમાં લખ. અને
તેને એફેસસમાં, સ્ ુનાર્મા, પગાર્મનમાં, ુવા તરામા,ં સા દસર્મા,ં ફલાદે લ્ફયામાં
તથા લાવ દ કયામાં જે સાત મંડળ ઓ છે તેઓને મોકલ.”
* 1:4: આ સયા એ શયા માઈનોરનો એક પ્રાંત. † 1:7: જઓેએ તેને વીધ્યો જૂઓ યોહા 19:34.
‡ 1:8: આલ્ફા તથા ઓમેગા ગ્રીક ૂળાક્ષરનો પહેલો અને છેલ્લો અક્ષર અથાર્ત પ્રથમ તથા છેલ્લો.
§ 1:9: પાત્મસ એ સયા માઈનોરના તટ પાસે આવેલ એજીયન સાગરનો એક નાનો ટા ુ (જે અત્યાર ું
ુક કહેવાય છે)
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12 માર સાથે કોણ વાત કરે છે તે જોવા માટે હુ પાછો વ ો. ારે હુ
પાછો કય , ત્યારે મેં સોનાની સાત દ વીઓ જોઈ. 13 મેં દ વીઓની વચમાં
“મ ુષ્ય ુત્ર જવેા” કોઈ એકને જોયો. તેણે એક લાંબો ઝભ્ભો પહેય હતો,
તેની છાતી પર સોનાનો પટો બાંધેલો હતો. 14 તે ું મા ું અને તેના કેશ ધોળા
ઊનના જવેા, બરફ જવેા ેત હતા. તેની આંખો અ ની જવાળાઓ જવેી
હતી. 15 તેના પગ ભઠ્ઠ માં ુધ્ધ થયેલા ચળકતા પ ળના જવેા હતા. તેનો
અવાજ ુઘવતા ભરતીના પાણીના અણાજ જવેો હતો. 16 તેણે જમણા હાથમાં
સાત તારાઓ પકડ્યા હતા. તેના ુખમાંથી બેધાર પાણીદાર તલવાર નીકળતી
હતી જે સમયે ૂયૅ સૌથી વધારે તેજસ્વી હોય છે તેના જવેો પ્રકાશમાન દેખાતો
હતો.

17 ારે મેં તેને જોયો, હુ તેનાં ચરણોમાં ૃતપ્રાય માણસની જમે પડ ગયો.
તેણે પોતાનો જમણો હાથ મારા પર ૂક ને ક ું કે; “ગભરાઈશ નહ ! હુ પ્રથમ
અને છેલ્લો છુ. 18 હુ એક જે જીવંત છુ. હુ ૃત્ ુ પામ્યો હતો, પર ુ જુઓ:
હુ અનંતકાળ જીવતો છુ! અને ૃત્ ુ તથા હાદેસ** ની ચાવીઓ હુ રા ું છુ.
19 તેથી ું જે ઘટનાઓ જુએ છે તે લખ. હમણા જે કઈ ઘટનાઓ બને છે તે
અને હવે પછ જે જે થશે તે સવર્ લખ. 20 મારા જમણા હાથમાં તેં જે સાત
તારા અને સાત દ વાઓ જોયા, તે ું રહસ્ય આ છે: એ સાત તારા તે સાત
મંડળ ઓના દૂતો છે, અને સાત દ વાઓ તો સાત મંડળ ઓ છે.

2
એફેસસમાંની મંડળ ને ઈ ુનો પત્ર

1 “એફેસસમાંની મંડળ ના દૂતને આ પત્ર લખ કે:
“જે પોતાના જમણા હાથમાં સાત તારા રાખે છે, અને જે સોનાની સાત

દ વીઓની વચમાં ચાલે છે તે તમને આ વાતો કહે છે.
2 “ ું ું કરે છે તે હુ જાણું છુ, ુ સખત કામ કરે છે અને ું કદ છોડ

દેતો નથી. હુ જાણું છુ કે દુ લોકોને ું સ્વીકારતો નથી. અને જઓે પ્રે રતો
હોવાનો દાવો કરે છે પણ તે ખરેખર એવા નથી. તેવા લોકોનો તેં પારખી લીધા
છે. તને ખબર પડ છે કે તેઓ જુઠ્ઠા છે 3 તેં તારા પ્રયત્નો સતત ચા ુ રા ા
છે, મારા નામને ખાતર તેં ુશ્કેલીઓ સહન કર છે. અને ું આ કામ કરવામાં
થાક ગયો નથી.

4 “પણ તાર વરુદ્ધ મારે આટ ું છે કે, તે તારા શરુઆતના પ્રેમનો ત્યાગ
કય છે. 5 એ માટે ું હમણા ાથી પડ્યો છે તે યાદ કર, પસ્તાવો કર, અને
પ્રથમનાં જવેાં કામો કર. જો ું પસ્તાવો નહ કરે તો હુ તાર પાસે આવીશ
અને તાર દ વીને તેની જગ્યાએથી લઈ જઈશ. 6 પણ ું જે કઈક કરે છે તે
બરાબર છે: નકલાયતીઓ* જે કઈ કરે છે તેને તમે ધ ારો છો, તેઓ જે કરે
છે તેને હુ પણ ધ ારુ છુ.

7 “પ્રત્યેક ક્ત જે આ વાતો સાંભળે છે તેણે, આત્મા મંડળ ઓને જે કહે
છે તે સાંભળ ું જોઈએ. જે ક્ત વજય મેળવે છે તેને હુ જીવનનાં ૃક્ષ
પર ું ફળ ખાવાનો અ ધકાર આપીશ. આ ૃક્ષ દેવના પારાદૈસમાં છે.

** 1:18: હાદેસ ૃત્ ુ પામ્યા પછ જયાં લોકો જાયછે તે જગ્યા * 2:6: નકલાયતીઓ એ શયા
માઈનોરનો એક ધા મક જૂથ જે ખોટા મતોમાં માનતો હતો.
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સ્ ુનાર્માંની મંડળ ને ઈ ુનો પત્ર
8 “સ્ ુનાર્માંની મંડળ ના દતુને આ લખ કે:
“એક જે પ્રથમ અને છેલ્લો છે તે આ હક કતો તમને કહે છે. તે એક છે

જે ૃત્ ુ પામ્યો અને ફર જીવતો થયો.
9 “તાર ુસીબતો હુ જાણું છુ. અને ું ગર બ છે તે પણ જાણું છુ પર ુ

ખરેખર ું ધનવાન છે! તારા વષે કેટલાક લોકો ખરાબ વાતો કરે છે તે પણ
હુ જાણું છુ. પેલા લોકો કહે છે કે તેઓ યહૂદ ઓ છે. પણ તેઓ સાચા
યહૂદ ઓ નથી તેઓ શેતાનની સભા છે. 10 તાર સાથે જે કઈ બનશે તેથી ું
ડરતો નહ . હુ તમને કહુ છુ શેતાન તમારામાંના કેટલાકને બંદ વાન બનાવશ.ે
તે તમારુ પર ક્ષણ કરવા માટે આમ કરશે. તમારે દશ દવસ ુધી સહન કર ુ
પડશ.ે જો તારે ૃત્ ુ પામ ું પડે તો પણ વ ા ુ રહેજ.ે જો ું વ ા ુ બની
રહેશે તો પછ હુ તને જીવનનો ુગટ આપીશ.

11 “પ્રત્યેક ક્ત જે આ વાતો સાંભળે છે, તે આત્મા, મંડળ ઓને જે કહે
છે તે સાંભળે. જે ક્ત વજય પ્રાપ્ત કરે છે તેને બીજા ૃત્ ુ ું ુકશાન થશે
ન હ.

પગાર્મનમાંની મંડળ ને ઈ ુનો પત્ર
12 “પગાર્મનમાંની મંડળ ના દૂત ને આ લખ કે:
“જનેી પાસે બેધાર પાણીદાર તલવાર છે, તે આ હક કત તમને કહે છે.
13 “ ું ાં વસે છે તે હુ જાણુ છુ. ું ાં શેતાનની પોતાની ગાદ છે

ત્યાં રહે છે, પણ મને તો ું વ ા ુ છે. અં તપાસના સમય દર મયાન પણ તે
મારામાં વ ાસ હોવા વષેની ના પાડ ન હ. અં તપાસ મારો વ ા ુ સાક્ષી
હતો જનેે તમારા શહેરમાં માર નાખવામાં આ ો હતો. ાં શેતાન રહે છે તે
તમારુ શહેર છે.

14 “છતાં પણ માર પાસે તાર વરુદ્ધ થોડ એક વાતો છે: તાર સાથે
કેટલાક લોકો છે. જે બલામના બોધને અ ુસરે છે. બલામે બાલાકને શીખ ું
કે ઈસ્રાએલના લોકોને પાપ કરતા શીખવે, તે લોકોએ ૂ તઓના નૈવેદ ખાઈને
અને ભચાર કર ને પાપ ક ુ. 15 તમારા સ ૂહના પણ આ ું જ છે. તમાર
પાસે એવા લોકો છે, જે નકલાયતીઓના બોધને અ ુસરે છે. 16 તેથી પસ્તાવો
કરો. જો તમે પસ્તાવો ન હ કરો તો, હુ તમાર પાસે જલ્દ આવીશ અને તે
લોકોની સામે મારા ુખમાંથી નીકળતી તલવાર વડે લડ શ.

17 “પ્રત્યેક ક્ત જે આ વાતો સાંભળે છે તેણે આત્મા મંડળ ઓને જે કહે
છે તે સાંભળ ું જોઈએ!

“પ્રત્યેક ક્ત જે વજય પ્રાપ્ત કરે છે તેને હુ ુપ્ત રાખેલ મા ા આપીશ.
વળ હુ તને ેત પથ્થર આપીશ. આ પથ્થર પર એક ન ું નામ લખે ું છે, જે
નવા નામને કોઈ ક્ત જાણતી નથી. ફક્ત જે ક્ત તે પથ્થર પ્રાપ્ત કરશે
તે જ તે ન ું નામ જાણશે.

ુવા તરામાંની મંડળ ને ઈ ુનો પત્ર
18 “ ુવા તરામાંની મંડળ ના દૂતને આ લખ કે:
“દેવનો ુત્ર એક છે જનેી આંખો અ ની જવાળા જવેી છે. અને જનેા પગ

ચળકતા પ ળના જવેા છે, તે તમને જે કહે છે તે આ છે.
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19 “ ું જે કરે છે તે હુ જાણું છુ. હુ તારો પ્રેમ તારો વ ાસ, તાર સેવા
અને તાર ધીરજને જાણું છુ. તે પ્રથમ જે ક ુ તેનાથી હમણાં તેં વધારે ક ુ છે
તે પણ હુ જાણું છુ. 20 છતાં પણ મારે તાર વરુદ્ધ આટ ું છે કે; ું ઈઝબેલ
નામની ીને તેની ઈચ્છા ુજબ કરવા દે છે. તે કહે છે કે તે એક પ્રબો ધકા
છે. પણ તે મારા લોકોને તેના ઉપદેશ વડે ભમાવે છે. ઈઝબેલ મારા લોકોને

ભચાર ું પાપ કરવાને તથા ૂ તઅ ના નૈવેદ ખાવા માટે દોરે છે. 21 મેં તેને
પસ્તાવો કરવા તથા પોતાના પાપમાંથી પાછા ફરવાનો સમય આપ્યો છે. પર ુ
તે પસ્તાવો કરવા ઈચ્છતી નથી.

22 “અને તેથી હુ તેને પીડાની પથાર માં પાડ શ. અને બધા લોકો જઓે તેની
સાથે ભચાર કરે છે તેઓ ૂબ સહન કરશે. તે જે કઈ કરે છે તેનાથી તેઓ
અટકશે ન હ, તો હવે હુ આ કર શ. 23 હુ તેના છોકરાને પણ માર નાખીશ.
પછ બધી જ મંડળ ઓ જાણશે કે મન તથા અત:કરણનો પારખનાર હુ છુ.
અને હુ તમારામાંના દરેકને તમે જે કામ ક ુ છે તેનો બદલો આપીશ.

24 “પણ તમે બીજા લોકો જઓે ુવા તરામાં તેનાં બોધને અ ુસયાર્ નથી અને
જઓે શેતાનના ઉંડા મમ નો જે દાવો કરે છે, તેને જઓે શી ા નથી તે તમોને
હુ આ કહુ છુ કે: હુ તમારા પર બીજો બોજો ૂક્તો નથી. 25 ફકત હુ આ ું
નહ ત્યાં ુધી તમાર પાસે જે છે તેને વળગી રહો.

26 “પ્રત્યેક ક ત જે વજય મેળવે છે અને હુ ઈચ્છુ છુ તે કામો અન્ત ૂધી
ચા ુ રાખે છે તેને હુ અ ધકાર આપીશ. હુ તે ક્ત ને રા ો પર અ ધકાર
આપીશ: 27 લોખંડના દડથી તે તેઓ પર શાસન કરશે. માટ નાં વાસણની જમે
તેમના તે ટૂકડે ટૂકડા કરશે.† 28 આ તે જ અ ધકાર છે જે મેં મારા પતા
પાસેથી પ્રાપ્ત કય છે. હુ તે ક્ત ને પ્રભાતનો તારો પણ આપીશ. 29 પ્રત્યેક

ક્ત જે આ વાતો સાંભળે છે તેણે આત્મા મંડળ ઓને જે કહે છે તે સાભળ ું
જોઈએ.

3
સા દસર્માંની મંડળ ને ઈ ુનો પત્ર

1 “સા દસર્માંની મંડળ ના દૂતને આ લખ કે:
“તે એક કે જનેી પાસે સાત આત્મા અને સાત તારા છે તે તમને આ વાતો

કહે છે.
“ ું જે કામો કરે છે તે હુ જાણું છુ. લોકો કહે છે કે ું જીવે છે. પણ ું

ખરેખર ૃત્ ુ પામેલ છે. 2 જા ૃત થા! હજુ ારે તારે કઈક છોડવા ું હોય
તો તાર જાતને વધારે મજ ૂત બનાવ. તે સં ૂણર્ ર તે ૃત્ ુ પામે તે પહેલા
તાર જાતને વ ુ મજ ુત બનાવ. મેં શોધ્ ું છે કે ું જે કામો કરે છે તે મારા
દેવ માટે સં ૂણર્ થયેલા નથી. 3 તેથી તને જે મ ુ છે અને તેં જે સાંભ ુ છે,
તેને યાદ કર અને તેને અ ુસર. ને પસ્તાવો કર. તારે જા ૃત થ ું જોઈએ.
અથવા હુ તાર પાસે આવીશ અને તને ચોરની જમે નવાઈ પમાડ શ. હુ ારે
આવીશ તે તને મા ૂમ પડશે ન હ.

4 “પણ તારા સ ૂહમાં સા દસર્માં તાર પાસે થોડાં લોકો છે જઓેએ તેમની
જાતને ુદ્ધ રાખી છે. તે લોકો માર સાથે ફરશે. તેઓ ઊજળાં વ ો પહેરશે
† 2:27: જૂઓ ગીતશા 2:8-9.
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કારણકે તેઓ લાયક છે. 5 પ્રત્યેક ક્ત જે વજય પ્રાપ્ત કરે છે તેને આ
લોકોની જમે ઊજળા વ ો પહેરાવવામાં આવશે. હુ તે ક્ત ું નામ જીવનના
ુસ્તકમાંથી કાઢ નાખીશ ન હ. હુ મારા પતા અને તેના દૂતોની આગળ કહ શ

કે તે ક્ત માર છે. 6 પ્રત્યેક ક્ત જે આ વાતો સાંભળે છે તેણે આત્મા
મંડળ ઓને જે કહે છે તે સાંભળ ું જોઈએ.

ફલાદે લ્ફયામાંની મંડળ ને ઈ ુનો પત્ર
7 “ ફલાદે લ્ફયામાંની મંડળ ના દૂતને આ લખ કે:
“જે એક પ વત્ર અને સત્ય છે તે તમને આ શ ો કહે છે. તેની પાસે

દાઉદની ચાવી છે. જયારે તે કઈક ઉઘાડે છે, તે બંધ થઈ શક ું નથી. અને
જયારે તે કઈક બંધ કરે છે તે ઉઘાડ શકા ું નથી.

8 “ ું જે કામો કરે છે તે હુ જાણું છુ. મે તાર સમક્ષ બારણું ઉઘાડુ ૂક ૂં
છે. કોઈ પણ ક્ત તેને બંધ કર શકે તેમ નથી. હુ જાણું છુ કે ું અશકત
છે. પર ુ ુ મારા ઉપદેશને અ ુસય છે. ું મારુ નામ બોલતાં ડય નથી.
9 ધ્યાનથી સાંભળ! ત્યાં એક સભા ાન છે જે શેતાનની મા લક ું છે. તે
લોકો એમ કહે છે કે તેઓ યહૂદ ઓ છે. પણ તેઓ જૂઠ્ઠા છે. તે લોકો સાચા
યહૂદ ઓ નથી. હુ તેઓની પાસે એમ કરાવીશ કે તેઓ તાર આગળ આવીને
તારા પગે પડશે. તેઓ જાણશે કે તમે એવા લોકો છો જમેને મેં ચા ા છે.
10 ું ધીરજથી માર આજ્ઞાને અ ુસય છે, તેથી આખી ૃથ્વી પર આવનાર
વપ ના સમયમાં હુ તને બચાવીશ. આ વપ જે લોકો ૃથ્વી પર રહે છે
તેમ ું પર ક્ષણ કરશે.

11 “હુ જલ્દ આવી ર ો છુ, હમણા ું જે ર તે જીવે છે તેને વળગી રહે.
પછ કોઈ ક્ત તારો ુગટ લઈ લેશે ન હ. 12 જે વજય પ્રાપ્ત કરશે તે

ક્ત મારા દેવનાં મ દરમાં સ્તંભ બનશે. જે કત વજય મેળવે છે તેને માટે
હુ તે કર શ. તે ક્ત ફર થી કદા પ દેવનાં મં દર ને છોડશે ન હ. હુ મારા
દેવ ું નામ તે ક્ત પર લખીશ. અને મારા દેવના શહેર ું નામ તે ક્ત
પર લખીશ. તે શહેર એ ન ું યરૂશાલેમ છે. તે શહેર મારા દેવની પાસેથી
આકાશમાંથી નીચે ઊતરે છે. હુ તે ક્ત પર મારુ ન ું નામ પણ લખીશ.
13 પ્રત્યેક કત જે આ વાતો સાંભળે છે તેણે, આત્મા મંડળ ઓને જે કહે છે
તે સાંભળ ું જોઈએ.

લાવ દ કયાંમાંની મંડળ ને ઈ ુનો પત્ર
14 “લાવ દ કયામાંની મંડળ ના દૂતને લખ કે:
“જે આમીન* છે તે તમને આ વાતો કહે છે. તે વ ા ુ તથા સાચો સાક્ષી

છે. દેવે જે બ ું બના ું છે તેનો તે શાસક છે. તે જે કહે છે તે આ છે:
15 “ ું ું કરે છે તે હુ જાણું છુ. ું ગરમ કે ઠડો નથી; હુ ઇચ્છુ છુ કે ું

ગરમ કે ઠડો થાય! 16 પણ ું માત્ર હૂફાળો છે, નથી ગરમ કે નથી ઠડો. તેથી
હુ મારા ુખમાંથી તને ૂંક નાખીશ. 17 ું કહે છે કે ું શ્રીમંત છે. ું વચારે
છે કે ું ધનવાન બન્યો છે અને તને કશાની જરુર નથી. પણ તને ખબર નથી
કે ું ખરેખર કગાલ, બેહાલ, દ રદ્ર , આંધળો, અને ન છે. 18 હુ તને સલાહ

* 3:14: આમીન આમીન શ નો અથર્ જે પરમ સત્ય છે તેને અ ુરૂપ થ ું તેમ થાય પર ુ અહ ઈ ુના
નામના રૂપે ઉલ્લેખ કય છે.
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આ ુ છુ કે ું માર પાસેથી અ માં ુદ્ધ કરે ુ સો ું વેચા ું લે. પછ ું સાચો
શ્રીમંત થઈ શક શ. હુ તને આ કહુ છુ. ઊજળાં વ ો જે છે તે ખર દ. પછ
ું તાર શરમજનક ન તાને ઢાંક શક શ. હુ તને આંખોમા આંજવા ું અંજન

પણ ખર દવા ુ કહુ છુ. પછ ું ખરેખર જોઈ શક શ.
19 “હુ જે લોકોને ચાહુ છુ તે સવૅને હુ સધારુ છુ અને શક્ષા કરુ છુ. માટે
ું ઉત્સાહ થા, પસ્તાવો કર. 20 હુ અહ છુ! હુ બારણાં આગળ ઉભો રહ ને

ખબડા ું છુ. જો કોઈ ક્ત માર વાણી સાંભળે છે અને બારણું ઉઘાડે છે
તો હુ અંદર આવીશ અને તે ક્ત સાથે જમીશ અને તે માર સાથે જમશે.

21 “જે ક્ત વજય પ્રાપ્ત કરે છે તેને હુ માર સાથે મારા રા ાસન પર
બેસવા દઈશ. માર સાથે પણ એમ જ હ ું. મેં વજય મેળ ો અને મારા
બાપ સાથે તેના રા ાસન પર બેઠેલો છુ. 22 પ્રત્યેક ક્ત જે આ વાત
સાંભળે છે. તેણે આત્મા મંડળ ઓને જે કહે છે તે સાંભળ ું જોઈએ.”

4
યોહાનને આકાશી દશર્ન

1 પછ મેં જો ું ત્યાં માર આગળ આકાશમાં એક દ્ધાર ઉઘડે ું હ ું. અને
અગાઉ મને કહ હતી તે જ વાણી મેં સાંભળ . તે વાણી રણ શગડાના અવાજ
જવેી હતી. તે વાણી એ ક ું, “અહ ઉપર આવ, અને હવે પછ જે જે થ ું
જ જોઈએે તે હુ તને બતાવીશ.” 2 પછ તે આત્માએ મારા પર કા ુ કર
લીધો. ત્યાં માર આગળ આકાશમા એક રા ાસન હ ું. રા ાસન પર કોઈ
એક માણસ બેઠેલો હતો. 3 તે રા ાસન પર જે બેઠો હતો તે યાસ પસ લાલ
કમતી પથ્થર જવેો દેખાતો હતો. અને રા ાસનની ચારે બાજુ લીલમ જે ું
સ્વચ્છ રગીન પ્રકાશ ું એક મેઘધ ુષ્ય હ ું.

4 રા ાસનની આસપાસ બીજાં 24 રા ાસનો હતા.ં તે 24 રા ાસનો પર
24 વડ લો બેઠાં હતા.ં તે વડ લોએ ઊજળાં વ ો પહેયાર્ હતા. અને તેઓના
માથા પર સોનાના ુગટ હતા.ં 5 રા ાસનમાંથી વીજળ ઓ અને ગજનાઓ
અને વાણીઓ આવી. રા ાસનની આગળ અ ના સાત દ વાઓ સળગતા
હતા. આ દ વાઓ દેવના સાત આત્મા છે. 6 ત્યાં રા ાસનની આગળ કાચના
સ ુદ્ર જે ું કાંઈક હ ું. તે સ્ફટ કના જે ું સ્વચ્છ હ ું.
રા ાસનની સામે અને તેની દરેક બાજુએ ત્યાં ચાર જીવતાં પ્રાણીઓ હતાં.

આ જીવતાં પ્રાણીઓને તેમની બધી બાજુએ આગળ પાછળ આંખો હતી.
7 પહે ું જીવ ું પ્રાણી સહ જે ું હ ું. બીજુ એક વાછરડાના જે ું હ ું. ત્રીજાને
મ ુષ્ય જે ું ુખ હ ું. ચો ું ઊડતા ગરુડના જે ું હ ું. 8 આ ચાર જીવતા
પ્રાણીઓને છ છ પાંખો હતી. અને આ બધા જીવતા પ્રાણીઓ અંદર અને
બહાર બધી બાજુએ આંખોથી ભર ુર હતા.ં આ જીવતા ચાર દવસ અને રાત
કદ આ ર તે કહેતા વસામો લેતા નથી;

“પ વત્ર, પ વત્ર, પ વત્ર, પ્ર ુ દેવ, સવર્શ ક્તમાન
જે હમેશા હતો, જે છે, અને જે આવનાર છે.”

9 જે રા ાસન પર બેઠેલો છે તેને આ જીવતા પ્રાણીઓ મ હમા આપશે
અને સ્ ુ ત ગાશ.ે તે એક છે જે સદાસવર્કાળ જીવંત છે. અને ારે તે
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જીવતા પ્રાણીઓ આ કરે છે. 10 ત્યારે 24 વડ લો* જે રા ાસન પર બેસે
છે તેને પગે પડશ.ે જે સદાસવર્કાળ જીવંત છે તેની વડ લો આરાધના કરે છે.
તે વડ લો રા ાસન આગળ પોતાના ુગટો ૂક દઇને કહેશે કે:

11 “અમારા પ્ર ુ અને દેવ!
ું મ હમા, માન તથા સામર્થ્ય પામવાને યોગ્ય છે.

કારણ કે તેં સવર્ને ઉત્પ કયાર્,
અને તાર ઈચ્છાથી તેઓ હતા,ં ને ઉત્પ થયા.ં”

5
હલવાનની મહ ા

1 પછ રા ાસન પર જે બેઠા હતા તે એકના જમણા હાથમાં મે એક
ઓ ળ ું* જો ુ,ં ઓ ળયાની બંને બાજુએ લખાણ હ ું. ઓ ળ ું સાત ુદ્રાઓથી
ુ દ્રત રાખવામાં આ ું હ ું. 2 અને મેં એક શ ક્તશાળ દૂતને જોયો. તે દૂતે

મોટા સાદે ક ું કે, “આ ઓ ળ ું ઉઘાડવાને અને તેની ુદ્રાઓ તોડવાને કોણ
સમથર્ છે?” 3 પર ુ આકાશમાં કે ૃથ્વી પર કે ૃથ્વી નીચે ત્યાં એ ું કોઈ ન
મ ું કે જે તે ઓ ળ ું ઉઘાડવા કે તેની અંદરની બાજુએ જોવા સમથર્ હોય.
4 હુ ૂબ ૂબ રડ્યો કારણ કે તે ઓ ળ ું ઉઘાડવાને કે તેમાં જોવાને કોઈ
યોગ્ય હ ું ન હ. 5 પર ું વડ લોમાંના એકે મને ક ું કે, “રડ શ ન હ! યહૂદાના
કુટુબના સ ુહમાથી તે સહે ( ખ્રસ્ત)ે વજય પ્રાપ્ત કય છે. તે દાઉદનો વંશજ
છે. તે ઓ ળ ું તથા તેની સાત ુદ્રાઓને ખોલવાને શ કતમાન છે.”

6 પછ રા ાસનની સમક્ષ ચાર જીવતાં પ્રૅંણીઓની વચમાં મેં એક હલવાનને
ઊ ું રહે ું જો ુ.ં જનેી આજુબાજુ વડ લો પણ હતા. તે હલવાન માર
નંખાયેલા જે ું હલવાન લાગ ું હ ું. તેને સાત શગડા તથા સાત આંખો હતી.
આ દેવના સાત આત્મા છે જઓેને આખી ૃથ્વી પર મોકલવામાં આ ા છે.
7 તે હલવાન આ ું અને રા ાસન પર બેઠેલા એકના જમણા હાથમાંથી તે
ઓ ળ ું લી ું. 8 હલવાને ઓ ળ ું લીધા પછ તે ચાર જીવતાં પ્રાણીઓ અને
24 વડ લો હલવાનની આગળ પગે પડ્યાં. તેમાંના દરેકની પાસે વીણા હતી.
તેઓએ ૂપથી ભરેલા સોનાના પ્યાલા પણ પકડ્યા હતા. આ ૂપના પ્યાલા
દેવના પ વત્ર લોકોની પ્રાથર્નાઓ છે. 9 અને તે બધાએ હલવાન પાસે એક ન ું
ગીત ગા ું:

“ ું ઓ ળ ું લેવાને
તથા તેની ુદ્રાને બોલવાને યોગ્ય છે,

કારણ કે તને માર નાખવામાં આ ો હતો.
અને તેં તારા લોહ થી દેવને માટે
સવર્ કૂલોના, ભાષાના, પ્રજાના તથા દેશોના લોકોને ખર ધાં છે.

10 અમારા દેવ માટે તેં લોકોને રા બના ા છે, અને આ લોકોને અમારા
દેવને સારુ યાજકો બના ા છે.

અને તેઓ ૃથ્વી પર રાજ કરશે.”
* 4:10: વડ લો દેવના સંતોના મહાન આગેવાનો હતા. તેઓ કદાચ બાર યહૂદ કૂળોના આગેવાનો

હતા, તથા ઈ ુના બાર પ્રે રતો હતા. * 5:1: ઓ ળ ું લખવા માટે વપરા ું લાં ુ લપેટે ું પેપર કે
ચામડુ.
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11 પછ મેં જો ું અને મેં ઘણા દૂતોને વાણી સાંભળ . તે દૂતો રા ાસનની,
તે જીવતાં ચાર પ્રાણીઓની, અને વડ લોની આજુબાજુ હતા. ત્યાં હજારો દૂતો
હતા-અને તે લાખો અને હજારોહજારની સં ામાં હતા. 12 તે દૂતોએ મોટા
સાદે ક ું કે:

“જે હલવાનને માર નાખવામાં આ ું હ ું તે પરાક્રમ, સંપ , શાણપણ અને
શ ક્ત,

માન, મ હમા મેળવવા તથા સ્ ુ તને યોગ્ય છે!”

13 પછ મેં પ્રત્યેક જીવતાં પ્રાણી કે જે આકાશમાં, અને ૃથ્વી પર અને
ૃથ્વીની નીચે અને સ ુદ્રમાં છે તેમને સાંભ ા.ં મે આ બધી જગ્યાઓએ દરેક

વાતો સાંભળ . મેં તમને બધાને કહેતાં સાંભ ા કે:

“જે રા ાસન પર બેઠેલો છે
તેને તથા હલવાનને સ્ ુ ત, માન અને મ હમા તથા સ ા સદાસવર્કાળ હો!”

14 તે ચારે જીવતા પ્રાણીઓએ ક ુ,ં “આમીન!” અને વડ લોએ પગે પડ ને
આરાધના કર .

6
ુદ્રાઓ તોડવામાં આવી

1 ારે હલવાને તે સાત ુદ્રામાંની પહેલી ઉઘાડ ત્યારે મેં જો ુ.ં મેં ચાર
જીવંત પ્રાણીઓમાંના એકને ગજના જવેા અવાજથી બોલતા સાંભ ું. તેણે
ક ું કે, “આવ!” 2 મેં જો ું તો ત્યાં માર આગળ એક સફેદ ઘોડો હતો. ઘોડા
પરના સવાર પાસે એક ધ ુષ્ય હ ું; તે સવારને એક ુગટ આપવામા આ ો
હતો. તે ફર થી વજય મેળવવા જતો હોય તે ર તે સવાર થઈને નીક ો.

3 હલવાને બીજી ુદ્રા ઉઘાડ . પછ મેં બીજા જીવતા પ્રાણીને કહેતાં સાંભ ું
કે. “આવ!” 4 પછ બીજો એક ઘોડો બહાર આ ો. આ એક લાલ ઘોડો
હતો. તે ઘોડા પર જે સવાર હતો તેને ૃથ્વી પરથી શાં ત લઈ લેવાની સ ા
આપવામાં આવી, જથેી લોકો એકબીજાને માર નાખે તેવી તેને સ ા આપવામાં
આવી હતી. આ સવારને એક મોટ તલવાર આપવામાં આવી હતી.

5 હલવાને ત્રીજી ુદ્રા ઉઘાડ . પછ મેં ત્રીજા જીવતા પ્રાણીને કહેતા સાંભ ું
કે, “આવ!” મે જો ુ,ં અને ત્યાં માર આગળ એક કાળો ઘોડો હતો. ઘોડા
પર બેઠેલા સવાર પાસે તેના હાથમાં ત્રાજવાંની જોડ હતી. 6 પછ મેં કઈક
વાણીના જવેો અવાજ સાંભ ો. ાં ચાર જીવતા પ્રાણીઓ હતાં ત્યાંથી તે
વાણી આવી. તે વાણીએ ક ું કે, “એક દવસના વેતનમાં અડધો કલો ઘઉં,
અને એક દવસના વેતનમાં દોઢ કલો જવ, પણ તેલ કે દ્રાક્ષારસને ું વેડફ શ
ન હ!”

7 હલવાને ચોથી ુદ્રા ઉઘાડ . પછ મેં ચોથા જીવતા પ્રાણીની વાણી સાંભળ
કે, “આવ!” 8 મેં જો ુ,ં તો ત્યાં માર આગળ એક ફ ા રગનો ઘોડો હતો.
ઘોડા પરના સવાર ું નામ મરણ હ ું. હાદેસ તેની પાછળ પાછળ આવ ું હ ું.
તેઓને ૃથ્વીના ચોથા હસ્સા પર અ ધકાર આપવામા આ ો હતો. તેઓને
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તલવારથી, દકુાળથી, રોગચાળાથી, અને ૃથ્વીના જગલી પ ુઓથી લોકોને માર
નાખવાનો અ ધકાર આપવામાં આ ો હતો.

9 તે હલવાને પાંચમી ુદ્રા ઉઘાડ . પછ મેં કેટલાક આત્માઓને વેદ નીચે
જોયા. તે એ લોકોના આત્માઓ હતા જઓે દેવના સંદેશને વફાદાર હતા.
તથા જે સત્ય તેઓને પ્રાપ્ત થ ુ હ ું, તેમાં તેઓ વ ા ુ હતા તેથી તેઓને
માર નાખવામાં આ ા હતા. 10 આ આત્માઓએ મોટા સાદે પોકાર કય
કે, “ઓ, પ વત્ર અને સત્ય પ્ર ુ. ું ાં ુધી ઈન્સાફ કરવા ું તથા ૃથ્વી
પરનાં રહેનારાંઓની પાસેથી અમારા રક્તનો બદલો લેવા ું ુલવ્વી રાખીશ?”
11 તેઓમાંના દરેક આત્માને ેત ઝભ્ભો આપવામાં આ ો. તે આત્માઓને

ાં ુધી આ બધા લોકોને માર નાખવા ું ૂરુ ન થાય ત્યાં ુધી રાહ જોવા
ક ુ.ં તમારા સાથી સેવકો તથા તમારા ભાઈઓ, જઓે તમાર પેઠે માયાર્ જવાના
છે. તેઓની સં ા ૂર ન થાય, ત્યાં ુધી હજુ વસામો લો.

12 ારે તે હલવાને છઠ ુદ્રા તોડ પછ મેં જો ુ.ં તો ત્યાં મોટો ધરતીકપ
થયો હતો. વાળમાંથી બનાવેલા કાળા કામળા જવેો ૂયર્ કાળો બની ગયો. આખો
ચંદ્ર લોહ જવેો લાલ થઈ ગયો. 13 જમે ભારે તોફાન પવનથી અંજીરના કોમળ
ફળો ૂટ પડે છે, તેમ આકાશમાંના તારાઓ ૃથ્વી પર પડ્યા. 14 આકાશના
ભાગલા પડ્યા હતા. તે ઓ ળયાની પેઠે વીંટાઇ ગ ું અને દરેક પહાડ અને
ટા ુને તેની જગ્યાએથી ખસેડવામા આ ાં.

15 પછ બધાં લોકો ુફાઓમાં અને ખડકોની પાછળ છુપાઇ ગયા. ત્યાં
જગતના રાજાઓ, શાસકો, સેનાપ તઓ, ધનવાન લોકો તથા પરાક્રમી લોકો
હતા.ં દરેક ક્ત ુલામ કે સ્વતંત્ર સંતાઇ ગયા. 16 તે લોકોએ પહાડો અને
ખડકોને ક ું કે; “અમારા પર પડો, રા ાસન પર બેઠેલાની નજર આગળથી
તથા હલવાનના કોપથી અમને છુપાવી દો! 17 કારણ કે તેઓના મહાન કોપનો
દવસ આ ો છે. તેની સામે કોઈ ક્ત ઊભો રહ શકશે ન હ.”

7
ઈસ્રાએલના 1,44,000 લોકો ુ દ્રત

1 આ બન્યા પછ મેં ચાર દૂતોને ૃથ્વીના ચાર ૂણા પર ઊભા રહેલા જોયા.
તે દૂતોએ ૃથ્વી પર કે સ ુદ્ર પર કે કોઈ ૃક્ષ પર પવન ન વાય માટે ચાર
વા ુઓને અટકાવી રા ા હતા. 2 પછ મેં બીજા એક દૂતને ૂવર્માંથી આવતા
જોયો. તે દૂત પાસે જીવતા દેવની ુંદ્રા હતી. તે દૂતે મોટા સાદે બીજા ચાર
દૂતોને બોલા ા. આ તે ચાર દૂતો હતા જમેને દેવે ૃથ્વી અને સ ુદ્રને ઉપદ્ધવ
કરવાની સ ા આપી હતી. તે દૂતે ચાર દૂતોને ક ું કે, 3 “ ાં ુધી આપણા
દેવના સેવકોને અમે ુ દ્રત ન કર રહ એ. ત્યાં ુધી તમે ૃથ્વીને અથવા સ ુદ્રને
અથવા ૃક્ષોને ુકસાન કરશો નહ . આપણે તેઓના કપાળ પર ુદ્રા અં કત
કરવાની છે.”

4 કેટલાક લોકોને ુ દ્રત કરવાના છે તેની સં ા પછ મેં સાભળ ; ઈસ્રાએલના
ુત્રોનાં સવર્ કુળોમાના 1,44,000 ુ દ્રત થયા.

5 યહુદાના કુળમાંથી 12,000
રુબેનના કુળમાંથી 12,000
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ગાદના કુળમાંથી 12,000
6 આશેરના કુળમાંના 12,000
નફતાલીના કુળમાંથી 12,000
મનાશ્શાના કુળમાંથી 12,000
7 શમયોનના કુળમાંથી 12,000
લેવીનાં કુળમાંથી 12,000
ઇસ્સાખારના કુળમાંથી 12,000
8 ઝ ુલોનના કુળમાંથી 12,000
ૂસફના કુળમાંથી 12,000

અને બન્યામીનના કુળમાથી 12,000

9 પછ મેં જો ુ,ં તો ત્યાં ઘણા, ઘણા લોકો હતા. ત્યાં એટલા બઘા લોકો
હતા કે કોઈ ક્ત તે બધાને ગણી શકે ન હ. તેઓ ૃથ્વી પરના સવર્ દેશોમાંથી
લોકોની જા તમાંથી અને ભાષાના હતા આ લોકો રા ાસન તથા હલવાનની
આગળ ઊભા હતા. તે બધાએ ેત ઝભ્ભા પહેયાર્ હતા અને તેઓના હાથમાં
ખજૂર ની ડાળ ઓ હતી. 10 તેઓએ મોટે સાદે પોકાર કય કે, “આપણો દેવ
જે રા ાસન પર બેસે છે, તેનો અને હલવાનનો વજય થાઓ.”

11 ત્યાં વડ લો અને ચાર જીવતા પ્રાણીઓ હતા. બધાજ દૂતો તેમની
આજુબાજુ અને રા ાસનની આજુબાજુ ઊભા હતા, તે દૂતોએ રા ાસન
આગળ દડવત પ્રણામ કયાર્ અને દેવની આરાધના કર . 12 તેઓએ ક ું કે,
“આમીન! અમારા દેવને ધન્યવાદ તથા મ હમા તથા જ્ઞાન તથા આભારસ્ ુ ત
તથા માન તથા પરાક્રમ તથા સામર્થ્ય સદાસવર્કાળ હો. આમીન!”

13 પછ વડ લોમાંના એકે મને ૂછ ું કે, “આ ેત ઝભ્ભાવાળા લોકો કોણ
છે? તેઓ ાંથી આ ા છે?”

14 મેં ક ું કે, “સાહેબ, તેઓ કોણ છે તે તમે જાણો છો.”
અને તે વડ લે ક ું કે, “જઓે મોટ આફતમાથી પસાર થયા તે આ લોકો છે.

તેઓએ હલવાનના રક્તથી તેમના ઝભ્ભા ધોયાં છે. હવે તેઓ ઊજળાં અને
સ્વચ્છ છે. 15 તે માટે આ લોકો દેવના રા ાસન આગળ છે. તેઓ મં દરમાં
રાત દવસ દેવની આરાધના કરે છે અને તે એક જે રા ાસન પર બેઠેલો છે તે
તેઓ ું રક્ષણ કરશે. 16 તેઓને ફર થી કદ ૂખ લાગશે ન હ, તેઓને ફર થી
કદ તરસ લાગશે ન હ. ૂયર્ તેમને ઈજા કરશે ન હ કોઈ પણ પ્રકારની ગરમી
તેમને બાળશે ન હ. 17 રા ાસનની મધ્યે જે હલવાન છે તે તેઓનો પાળક
થશ.ે તે તેઓને જીવનજળનાં ઝરણાંઓ પાસે દોર લઈ જશે. અને દેવ તેઓની
આંખોમાંનાં બધાજ આં ુ ૂછ નાખશે.”

8
સાતમી ુદ્રા

1 ારે હલવાને સાતમી ુદ્રા તોડ , ત્યારે ત્યાં આકાશમાં લગભગ અડધા
કલાક ુધી શાં ત હતી. 2 અને મેં દેવ આગળ ઊભા રહેનારા તે સાત દૂતોને
જોયા. તેઓને સાત રણ શગડાં આપવામાં આ ા હતા.ં

3 ત્યાર પછ બીજો એક દૂત વેદ પાસે આ ો અને ઊભો ર ો, આ દૂત
પાસે સોનાની ૂપદાની હતી. તે દૂત પાસે દેવના સવર્ પ વત્ર લોકોની પ્રાથર્નાઓ
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સાથે અપર્ણ કરવા માટે ૂર ું ૂપદ્ર હ ું. તે દૂતે રા ાસનની આગળ સોનાની
વેદ પર તે ૂપદાની અપર્ણ કર . 4 દૂતના હાથમાંથી ૂપની ૂણી દેવના સંતોની
પ્રાથર્નાઓ સાથે દેવની આગળ ઊંચે ચડ . 5 પછ દૂતે ૂપદાનીને વેદ ના અ થી
ભર . તે દૂતે ૂપદાની જમીન પર ફેંક દ ધી. પછ ત્યાં વીજળ ઓના ચમકારા,
ગજનાઓઅને વાણીઓ સાથે ધરતીકપ થવાં લાગ્યા.ં

તે સાત દૂતો તેમનાં રણ શગડા કે છે
6 પછ જમેની પાસે સાત રણ શગડાં હતા.ં તે સાત દૂતો તેમના રણ શગડાં

વગાડવા માટે તૈયાર થયા.
7 પ્રથમ દૂતે તે ું રણ શગડુ વગા ુ.ં પછ રક્ત મ શ્રત કરા તથા અ ૃથ્વી

પર ફેંકવામાં આ ા;ં અને ૃથ્વીનો ત્રીજો ભાગ, ૃક્ષોનો ત્રીજો ભાગ અને બ ું
જ લી ું ઘાસ બળ ગ ું.

8 બીજા દૂતે તે ું રણ શગડુ વગા ું પછ મોટ આગથી સળગતા પહાડ જે ું
કઈક સ ુદ્રમાં ફેંકવામાં આ ું. અને સ ુદ્રનો ત્રીજો ભાગ લોહ થઈ ગયો,
9 જથેી સ ુદ્રમાંના જીવતાં પ્રાણીઓનો ત્રીજો ભાગ ૃત્ ુ પામ્યો; અને વહાણોનો
ત્રીજો ભાગ નાશ પામ્યો.

10 તે પછ ત્રીજા દૂતે તે ું રણ શગડુ વગા ુ.ં પછ એક મોટો તારો સળગતા
દ વાની જમે આકાશમાંથી પડયો. તે તારો ત્રીજા ભાગની નદ ઓ પર અને
પાણીનાં ઝરણાંઓ પર પડ્યો. 11 તે તારા ું નામ કડવાદૌના* છે; અને સમગ્ર
પાણીનો ત્રીજો ભાગ કડવો બન્યો. ઘણાં લોકો તે કડ ું પાણી પીવાથી ૃત્ ુ
પામ્યા.ં

12 તે ચોથા દૂતે તે ું રણ શગડુ વગા ું. પછ ૂયર્ના ત્રીજા ભાગ પર અને
ચંદ્રના ત્રીજા ભાગ પર તથા તારાઓના ત્રીજા ભાગ પર પ્રહાર થયો, તેથી તેઓનો
ત્રીજો ભાગ અંધકારરુપ થાય. દવસ અને રાતનો ત્રીજો ભાગ પ્રકાશર હત
થાય.

13 ારે મેં જો ું તો અંત રક્ષમાં ઊંચે ઊડતાં એક ગરુડને સાંભ ું, તે
ગરુડે મોટે સાદે ક ું કે, “અફસોસ! અફસોસ! ૃથ્વી પર રહેનારાં લોકોને માટે
અફસોસ! બીજા ત્રણ દૂતો વગાડશે અને તેઓનાં રણ શગડાના અવાજ પછ
આફતો આવશ.ે”

9
પાંચમા દૂતે રણ શગડુ વગા ું

1 તે પાંચમાં દૂતે તે ું રણ શગડુ વગા ું. પછ મેં આકાશમાંથી એક તારાને
ૃથ્વી પર પડલેો જોયો. તે તારાને અ ત ઊંડા ખાડાની કૂચી આપવામા આવી

હતી. જે નીચે અસીમ ઊંડાઈ તરફ દોરે છે. 2 પછ તે તારાએ અસીમ ઊંડાઈ
તરફ દોરતા ખાડાને ઉઘાડ્યો. તે ખાડામાંથી મોટ ભઠ્ઠ નાના ૂમાડા જવેો ુમાડો
નીક ો; ખાડામાથી નીકળતા ુમાડાને કારણે ૂયૅ અને આકાશમાં અંધારાં થયા.ં

3 પછ ુમાડામાથી તીડો નીકળ ને ૃથ્વી પર આ ાં. તેઓને વીંછુઓ જવેી
ડખ મારવાની શ ક્ત આપવામાં આવી હતી. 4 તીડોને ૃથ્વી પરના ઘાસને કે કોઈ
છોડને કે ૃક્ષને ુકસાન ન હ કરવા ું કહેવામાં આ ું હ ું. ફક્ત જે લોકોની
પાસે તેમના કપાળ પર દેવની ુદ્રા ન હોય એ લોકોને જ ઈજા કરવાની હતી.
* 8:11: કડવાદૌના બહુ જ કડવા છોડ ું નામ, અહ ગહેરા શોકના પ્ર તરૂપપે વાપ ુર્ છે.
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5 આ તીડોને લોકોને પાંચ મ હના ુધી પીડા આપવાની શ ક્ત આપવામા આવી
હતી. પર ુ તીડોને લોકોને માર નાખવાની શ ક્ત આપવામાં આવી નહોતી.
અને પીડા જે લોકોએ અ ુભવી તે વીંછુ ક્તને કરડે અને જે પીડા થાય તેવી
હતી. 6 તે દવસો દર મયાન લોકો મરવાનો રસ્તો શોધશે પણ તેઓને તે જડશે
ન હ, અને તેઓ મરવાની બહુ ઇચ્છા રાખશ,ે પણ મરણ તેઓની પાસેથી નાસી
જશે.

7 તે તીડો ુધ્ધ માટે તૈયાર કરેલા ઘોડાઓના જવેા હતા. તેઓના માથાં પર
તેઓએ સોનાના ુગટો જવેી વસ્ ુઓ પહેર હતી. તેઓના ુખ માણસોના ુખ
જવેા હતા.ં 8 તેઓના કેશ ીઓના કેશ જવેા દેખાતા હતા. તેઓના દાંતો
સહના દાંતો જવેા હતા. 9 તેઓની છાતીઓ લોખડનાં બખતર જવેી દેખાતી.
તેઓની પાંખોનો અવાજ લડાઈમાં દોડતા ઘણા ઘોડા અને રથોના ગડગડાટ
જવેો હતો. 10 તીડોને વીંછુઓના ડખ જવેી, ડખવાળ ૂંછડ ઓ હતી, તેઓની
ૂંછડ ઓમાં પાંચ મ હના ુધી લોકોને પીડા આપવાની શ કત હતી. 11 તીડોને

તેઓનો એક રાજા છે તે રાજા અસીમ ઊંડાણની ખાઈનો દૂત છે. હ ૂ ભાષામાં
તે ુ નામ અબદ્દોન* છે, ગ્રીક ભાષામાં તે ું નામ અપોલ્યોન છે.

12 પ્રથમ મહાન ુસીબત ૂર થઈ ગઈ છે. હજુ પણ બે મહાન ુસીબતો
છે જે આવનાર છે.

છઠ્ઠા દૂતે રણ શગડુ વગા ું
13 તે છઠ્ઠા દૂતે તે ું રણ શગડુ વગા ુ.ં પછ દેવની આગળની સોનાની વેદ નાં

રણ શગડાંમાંથી મેં એક વાણી સાંભળ . 14 તેણે જે છઠ્ઠા દૂતની પાસે રણ શગડુ
હ ું તેને ક ું કે, “મહાનદ ુફે્ર ટસ પર જે ચાર દૂતોને બાંધેલા છે તેઓને છોડ
ૂક.” 15 આ ચાર દૂતોને આ વષર્ના આ મ હનાના આ દવસના અને આ

કલાક માટે તૈયાર રાખેલા હતા. આ દૂતોને ૃથ્વી પરના ત્રીજા ભાગના લોકોને
માર નાખવા ુક્ત કરવામાં આ ાં. 16 મેં સાંભ ું હ ું તેઓના લશ્કરમાં
ઘોડસેવારોની કેટલીક ટુકડ ઓ હતી. તેઓ 200,000,000 (વીસ કરોડ) હતા.

17 મેં મારા દશર્નમાં ધોડાઓને તથા તેઓ પર બેઠેલા સવારોને જોયા. તેઓ
આવા દેખાતા હતા: તેઓના બખતર અ જવેાં રાતાં તથા જાં ુડા તથા ગંધક
જવેા પીળા હતા.ં તે ઘોડાઓના માથાં સહોંના માથાંઓ જવેા દેખાતાં હતાં. તે
ઘોડાઓનાં મોંમાથી અ , ુમાડો તથા ગંધક નીકળતા હતા. 18 આ ઘોડાઓના
ુખમાથી બહાર નીકળતી ત્રણ ખરાબ વસ્ ુઓ અ , ુમાડો તથા ગંધકથી
ૃથ્વી પરના બધા લોકોના ત્રીજા ભાગને માર નાખવામાં આ ા હતા. 19 કારણ

કે ઘોડાઓ ું સામર્થ્ય તેના મોંઢાંમા અને ૂંછડ ઓમાં છે. લોકોને ઇજા કરવા
અને કરડવા માટે તેઓને સાપના જવેી ૂંછડ ઓ અને ૂંછડ ઓને માંથાં હોય
છે.

20 ૃથ્વી પરના બીજા લોકોને આ ખરાબ વસ્ ુઓથી માર નાખવામાં આ ાં
ન હ. છતાં આ લોકોએ હજુ પણ પસ્તાવો કય નથી. અને તેઓ પોતાના હાથની
બનાવેલી કૃ તઓ તરફથી પાછા ફયાર્ ન હ. તેઓએ ૂતોની તથા સોનાચાંદ ,
પ ળ, પથ્થરની ૂ તઓ અને લાકડાની વસ્ ુઓ જે જોવા કે સાંભળવા કે
ચાલવા શ ક્તમાન નથી, તેઓની ૂજા કરવા ું બંધ ક ુર્ નથી. 21 આ લોકોએ

* 9:11: અબદ્દોન જૂના કરારમાં વનાશના ળ માટે વપરાએ ું નામ (અ .ૂ 26:6; ગી. શા. 88:11)
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પસ્તાવો કય ન હ. તેઓએ બીજા લોકોને માર નાખવા ું બંધ ક ુર્ નથી.
તેઓએ તેમની દુ જાદુ ક્રયા, પોતાના ભચારનાં પાપો અને પોતાની ચોર ઓ
વષે પસ્તાવો કય ન હ

10
દૂત અને ના ું ઓ ળ ું

1 પછ મેં બીજા એક શ ક્તશાળ દૂતને આકાશમાંથી નીચે ઊતરતો જોયો.
તે વાદળાથી વે ત હતો. તેના માથાં પર મેઘધ ુષ્ય હ ું. તે દૂત ું મોં ૂયર્ના
જે ું હ ું. અને તેના પગો અ ના સ્તંભો જવેા હતા. 2 દૂતે એક ના ું ઓ ળ ું
રા ું હ ું. તે ઓ ળ ું તેના હાથમાં ુલ્ ું હ ું. તે દૂતે તેનો જમણો પગ દ રયા
પર અને તેનો ડાબો પગ ૂ મ પર ૂ ો; 3 તે દૂતે મોટા સાદે સહની ગજનાની
જમે પોકાર કય ; દૂતના પોકાર પછ સાત ગજનૅા બોલી.

4 તે સાત ગજનૅા જે બોલી તે લખવા ું મેં શરુ ક ુ, પણ પછ મેં આકાશમાંથી
વાણી સાંભળ . તે વાણીએ ક ું કે, “તે સાત ગજનૅાએ જે ક ું તે લખીશ
ન હ. તે વસ્ ુઓ ને ુપ્ત રાખ.”

5 પછ મે જે દૂતને જોયો તેણે સ ુદ્ર પર અને જમીન પર ઊભા રહ ને તેનો
જમણો હાથ આકાશ તરફ ઊંચો કય . 6 તે જે સદાસવૅકાળ જીવંત છે તેના
અ ધકારથી તે દૂતે પ્ર તજ્ઞા કર . તે દેવ એક છે જણેે ૃથ્વી અને ૃથ્વી પર જે
બ ું છે તે અને આકાશ તથા તેમાં જે કઈ છે તે, સ ુદ્રો, તથા તેમાં જે બ ું છે
તે ું સજન ક ુ. તે દૂતે ક ું કે, “હવે વધારે વલંબ થશે ન હ! 7 તે દવસોમાં

ારે તે સાતમો દૂત તે ુ રણ શગડુ વગાડવા માંડશ,ે ત્યારે દેવની ુપ્ત યોજના
ૂણર્ થશ.ે આ યોજના એક તે ુવાતાર્ છે જે દેવે તેના સેવકો એટલે પ્રબોધકોને

કહ હતી.”
8 પછ મેં ફર થી આકાશમાંથી તે જ વાણી સાંભળ . તે વાણીએ મને ક ું

કે, “જા અને દૂતના હાથમાંથી જે ુલ્ ું ઓ ળ ું છે તે લે. આ તે દૂત છે જે
સ ુદ્ર પર તથા જમીન પર ઊભેલો છે.”

9 તેથી હુ તે દૂત પાસે ગયો અને મને તે ના ું ઓ ળ ું આપવા ક ુ.ં તે દૂતે
મને ક ું કે, “આ ઓ ળ ું લે અને તેને ખા. તે તારા પેટમાં કડ ું બનશે પણ તે
તારા મોંમાં મધ જે ું મીઠુ લાગશે.” 10 તેથી મેં તે ના ું ઓ ળ ું દૂતના હાથમાંથી
લી ુ.ં મેં તે ઓ ળ ું ખા ુ.ં ુખમાં તેનો સ્વાદ મધ જવેો મીઠો લાગ્યો પણ
મારા ખાધા પછ તે મારા પેટમાં કડ ું લાગ્ ુ.ં 11 પછ મને કહેવામા આ ું હ ું
કે, “તારે ફર થી ઘણી જા તના લોકો, ઘણાં દેશો, ભાષાઓ અને રાજાઓ વષે
પ્રબોધ કરવો જોઈએ.”

11
બે સાક્ષીઓ

1 પછ મને ચાલવા માટેની લાકડ જટેલો લાબો એક માપદડ આપવામાં
આ ો. મને કહેવામાં આ ું કે, “જા અને દેવના મં દર ું અને વેદ ું માપ
લ,ે અને ત્યાં ઉપાસના કરનારા લોકોની ગણતર કર. 2 પણ મં દરની બહારના
આંગણા ું માપ લઈશ ન હ. તે એક ું છોડ દે. તે જે લોકો યહૂદ નથી તેઓને
આપવામાં આવેલ છે. તેઓ 42 મ હના ુધી પ વત્ર શહેરને ૂંદ વળશે.
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3 અનેં હુ મારા બે સાક્ષીઓને આ ધકાર આપીશ અને તેઓ 1,260 દવસ માટે
પ્રબોધ કરશે. તેઓ શણના કપડાં પહેરશે.”

4 આ બે સાક્ષીઓ, જૈ ુનનાં જે બે ૃક્ષ, તથા બે દ વીઓ જે ૃથ્વીના પ્ર ુની
સમક્ષ ઊભા રહે છે તે છે. 5 જો કોઈ ક્ત સાક્ષીઓને ુકશાન કરવાનો
પ્રયત્ન કરે છે તો તેઓનાં ુખોમાંથી અ નીકળે છે અને તેઓના દશુ્મનોનો
નાશ કરે છે. જો કોઈ ક્ત તેઓને ઇજા કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે તો આ
ર તે તે ૃત્ ુ પામશે. 6 તેઓના પ્રબોધ કરવાના સમય દર મયાન આ સાક્ષીઓને
વરસાદને આકાશમાંથી વરસતો રોકવાની સ ા છે. આ સાક્ષીઓને પાણી ું લોહ
કરવાની સ ા છે. તેઓને ૃથ્વી પર દરેક પ્રકારની વપ ત મોકલવાની સ ા છે.
તેઓ જટેલી વખત ઈચ્છે તેટલી વખત આ કર શકે છે.

7 ારે તે બે સાક્ષીઓ પોતાનો સંદેશ કહેવા ું ૂણર્ કરશે, ત્યારે ાપદ
તેઓની વરુદ્ધ લડશ.ે આ તે પ્રાણી છે જે અસીમ ઊંડ ખાઈમાંથી બહાર
આવે છે. તે પ્રાણી તેઓને હરાવશે, અને તેઓને માર નાખશ.ે 8 તે બે
સાક્ષીઓના ૃતદેહો મોટા શહેરની શેર માં પડ્યાં રહેશે. આ શહેર સદોમ અને
મસર કહેવાય છે. તે શહેરના આ નામો હોવાનો વ શ અથર્ છે. આ તે
શહેર છે ાં તેઓના પ્ર ુને માર નાખવામાં આ ો હતો. 9 દરેક જા તઓ,
કુળો, ભાષાઓ અને દેશોમાથી આવેલા લોકો બે સાક્ષીઓના ૃતદેહોને સાડા
ત્રણ દવસો ુધી જોશ.ે લોકો તેઓને દફનાવવાની ના પાડશે. 10 જે લોકો
ૃથ્વી પર રહે છે, તેઓ ુશ થશે. કારણકે આ બે ૃત્ ુ પામેલ છે. તેઓ
મજબાનીઓ કરશે અને અકબાજાને ભેટ મોં કલશ.ે તેઓ આ બ ું કરશે
કારણ કે આ બે પ્રબોધકોએ જે લોકો ૃથ્વી પર રહે છે તેઓને ૂબ દ:ુખ દ ું
છે.

11 પર ુ સાડા ત્રણ દવસ પછ આ બંને પ્રબોધકોના શર રમાં દેવ તરફથી
જીવનનો ાસ આ ો. તેઓ પોતાના પગો પર ઊભા થયા. જે બધા લોકોએ
તેઓને જોયા તેઓ ભયભીત થયા. 12 પછ તે બે પ્રબોધકોએ આકાશમાંથી
મોટા સાદે વાણીને પોતાને કહેતા સાંભળ કે; “અહ ઉપર આવ!” અને તે
બે પ્રબોધકો આકાશમાં ઊંચે એક વાદળામાં ગયા. તેઓનાં શ ુંઓએ તેઓને
ચઢતાં જોયા.

13 તે જ સમયે ત્યાં એક મોટો ધરતીકપ થયો. શહેરનો દશમો ભાગ નાશ
પામ્યો. અને 7,000 લોકો ધરતીકપમાં ૃત્ ુ પામ્યા. જે લોકો ૃત્ ુ પામ્યા
નહોતા તે ઘણા ગભરાયા હતા. તેઓએ આકાશના દેવને મ હમા આપ્યો.

14 (બીજી મોટ આપ ૂર થઈ છે. હવે ત્રીજી મોટ આપ જલદ થી
આવી રહ છે.)

સાત ું રણ શગડુ
15 સાતમાં દૂતે તે ું રણ શગડુ વગા ુ.ં પછ આકાશમાં મોટે સાદે વાણીઓ

થઈ. વાણીઓએ ક ું કે:

“આ જગત ું રા હવે આપણા પ્ર ,ુ અને તેના ખ્રસ્ત ું છે;
તે સદાસવર્કાળ રાજ કરશે.”

16 પછ 24 વડ લોએ દેવની સમક્ષ નીચે નમીને દેવની આરાધના કર . આ તે
વડ લો છે જે દેવ સમક્ષ તેનાં રા ાસન પર બેઠા છે. 17 તે વડ લોએ ક ું કે:
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“હે સવર્શ ક્તમાન પ્ર ુ દેવ, અમે તાર સ્ ુ ત કર એ છ એ.
ું તે એક છે, જે છે અને જે હતો.

હવે તેં મહાસામર્થ્ય ધારણ ક ુર્ છે.
હવે તારુ રા ાપન થ ું છે!

18 જગતના લોકો ુસ્સે થયા હતા;
પર ુ હવે તારા ુસ્સાનો સમય છે.

હવે ૂએલાંનો ઈનસાફ કરવાનો સમય છે.
તારા સેવકોને, તે પ્રબોધકોને

તારા સંતો તથા નાના મોટા લોકોને
જે તારા નામથી ડરનારા છે, તેઓને પ્ર તફળ આપવાનો સમય આ ો છે,

જઓે ૃથ્વીનો વનાશ કરે છે તે લોકોનો વનાશ કરવાનો સમય આવી પહોંચ્યો
છે!”

19 ત્યાર પછ આકાશમાં દેવ ું મં દર ઉઘાડવામાં આ ું અને તેના મં દરમાં
તેના કરારનો કોશ જોવામા આ ો, પછ ત્યાં વીજળ ઓના ચમકારા, વાણીઓ,
ગજનૅાઓ તથા ધરતીકપ થયો, તથા ુષ્કળ કરા પડ્યા.

12
ી અને અજગર

1 અને પછ આકાશમાં એક મોટુ આ યર્ દેખા ું ત્યાં એક ી હતી, જે
ૂયર્થી વે ત હતી. ચંદ્ર તેના પગ નીચે હતો. તેના માથા પર બાર તારાવાળો
ુગટ હતો. 2 તે ી ગભર્વતી હતી. તેણે પીડા સાથે ૂમ પાડ . તે જન્મ

આપવાની તૈયાર માં હતી.
3 પછ આકાશમાં બીજુ એક ચન્હ દેખા ુ:ં ત્યા એક મોટો લાલ અજગર

હતો. તે અજગરને સાત માથાં પર સાત ુગટ, દરેક માથાં પર એક ુગટ
હતો. તે અજગરને દસ શગડા પણ હતા.ં 4 તે અજગરના ૂંછડાએ આકાશના
તારાઓનો ત્રીજો ભાગ ખેંચીને ૃથ્વી પર નીચે ફેંકયો. તે અજગર તે ીની
સામે આ ો અને ઊભો ર ો જે બાળકને જન્મ આપવાની તૈયાર માં હતી. તે
અજગરની ઈચ્છા ારે તે ી ું બાળક જન્મે ત્યારે તેને ખાઇ જવાની હતી.

5 તે ીએ એક ુત્રને જન્મ આપ્યો, તે તમામ દેશો પર લોઢાનાં દડથી રાજ
કરશે. અને તેના બાળકને દેવ પાસે અને તે ના રા ાસન પાસે લઈ જવામા
આ ો હતો. 6 તે ી અરણ્યમાં એક જગ્યા જે દેવે તેના માટે તૈયાર કર
હતી, ત્યાં નાસી ગઈ. ત્યાં અરણ્ય માં 1,260 દવસો ુધી તેની સંભાળ
રાખવામાં આવશ.ે

7 પછ ત્યાં આકાશમાં ુદ્ધ થ ુ.ં મખાયેલ તથા તેના દૂતો અજગરની સાથે
લડ્યા. તે અજગર અને તેના દૂતો તેમની સામે લડ્યા. 8 પણ તે અજગર
જોઈએ તેટલો બળવાન ન હતો. તે અજગર અને દૂતોએ આકાશમાં તેઓ ું

ાન ુમા ું. 9 તે મોટા અજગરને આકાશની બહાર ફેંક દેવામાં આ ો. (તે
અજગર જે જુનો સાપ છે જે દુ ાત્મા તથા શેતાન કહેવાય છે. તે આખા
જગતને ખોટા માગ દોરે છે.) તે અજગરને તેના દૂતો સાથે ૃથ્વી પર ફેંકવામાં
આ ો હતો.
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10 પછ મેં આકાશમાં મોટા સાદે વાણીને કહેતા સાંભળ કે, “હવે તારણ
અને પરાક્રમ અને અમારા દેવ ું રા અને તેના ખ્રસ્તની સ ા આ ાં છે; આ
વસ્ ુઓ આવી છે કારણ કે અમારા ભાઇઓ પર દોષ ૂકનાર, જે અમારા દેવની
આગળ રાત દવસ તેઓના પર દોષ ૂકે છે. તેને નીચે ફેંક દેવામાં આ ો
છે. 11 અમારા ભાઈઓએ તેને હલવાનના રક્તથી અને સાક્ષીઓના વચનથી
હરા ો છે. તેઓ પોતાના જીવનને વધારે વહા ું ગણતા ન હ. તેઓ ૃત્ ુથી
ડરતા નહોતા. 12 તેથી તે બધા જે ત્યાં રહે છે તે ુખી થાઓ. પર ુ ૃથ્વી
અને સ ુદ્ર માટે તે ખરાબ થશે કારણ કે શેતાન તમાર પાસે નીચે ઉતર આ ો
છે. તે શેતાન ક્રોધથી ભરેલો છે. તે જાણે છે તેની પાસે હવે વધારે સમય ર ો
નથી.”

13 તે અજગરે જો ું કે તેને ૃથ્વી પર ફેંક દેવામાં આ ો છે. તેથી તે, ીની
પાછળ ગયો જણેે એક દ કરાને જન્મ આપ્યો હતો. 14 પર ુ તે ીને મોટા
ગરૂડની બે પાંખો આપવામાં આવી હતી જથેી તે તે ળેથી ઊડ ને અરણ્યમાં
જઇ શકે ાં તેના માટે જગા તૈયાર કરવામાં આવી હતી. તે ળેથી તેની
સંભાળ સાડા ત્રણ વષર્ ુધી રાખવામાં આવે છે. અજગર તેની પાસે પહોંચી
શકે ન હ. 15 પછ તે અજગરે તેના મોંઢામાથી નદ ની જમે પાણી બહાર કા ું
તે અજગરે તે ીના તરફ પાણી કા ું તેથી ૂર તેને દૂર તાણી જાય. 16 પર ુ
ૃથ્વીએ તે ીને મદદ કર . ૃથ્વીએ તે ું મોં ખોલ્ ું અને નદ ને ગળ ગઈ

જે અજગરના ુખમાંથી નીકળતી હતી. 17 પછ અજગર તે ી પર ઘણો
ુસ્સે થયો હતો. તે અજગર તેનાં બીજા બાળકો સામે ુદ્ધ કરવા માટે ચાલી

નીક ો. (જે દેવની આજ્ઞાઓ ું પાલન કરે છે અને ઈ ુએ જે ઉપદેશ આપ્યો
છે તેના સત્યને વળગી રહે છે, તે લોકો તેનાં બાળકો છે.)

18 તે મોટો અજગર સ ુદ્ર કનારે ઊભો ર ો.

13
બે પ્રાણીઓ

1 પછ મે એક ાપદને સ ુદ્રમાંથી નીકળ ું જો ુ.ં તેને દસ શગડાં અને સાત
માથાં હતાં, તેના દરેક શગડા પર ુગટ હતો. તેના દરેક માથાં પર ઈ ર નદક
નામ લખે ું હ ું. 2 આ ાપદ ચ ા જે ું દેખા ું હ ું તેના પગ ર છના પગ
જવેા હતા. તેને સહના જે ું મોં હ ું તે અજગરે તે ાપદને તેની બધી જ
સ ા તે ું રા ાસન અને મહાન અ ધકાર આપ્યા.ં

3 તે પ્રાણી માથામાં ું એક મરણતોલ ઘાયલ થયેલા જે ું દેખા ુ.ં પણ આ
પ્રાણઘાતક ઘા રૂઝાઈ ગયો હતો. દુ નયાના બધા લોકો નવાઇ પામ્યા હતા. અને
તેઓ બધા તે પ્રાણી પાછળ ગયા. 4 લોકોએ તે અજગરની આરાધના કર .
કારણ કે તેણે તેનો અ ધકાર પ્રાણીને આપ્યો હતો અને તે લોકોએ તે પ્રાણીની
પણ આરાધના કર . તેઓએ ૂછ ું તે, “તે પ્રાણીનાં જટે ું પરાક્રમી કોણ છે?
તેની સામે ુદ્ધ કોણ કર શકે?”

5 તે પ્રાણીને ઘમંડ શ ો અને ઘણી દુ વસ્ ુઓ કહેવાની પરવાનગી
આપવામાં આવી હતી. તે પ્રાણીને તેની શ ક્તનો 42 મ હના માટે ઉપયોગ
કરવાની પરવાનગી આપવામા આવી હતી. 6 તે પ્રાણીએ દેવની નદા કરવા માટે
તે ું મોં ઉઘા ું. તે પ્રાણીએ દેવના નામની, દેવ ાં રહે છે તે જગ્યાની અને
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આકાશમાં જે બધા લોકો રહે છે તેઓની નદા કર . 7 તે પ્રાણીને સંતો સાથે
ુદ્ધ કરે અને તેઓને પરા જત કરે તે ું સાંમર્થ્ય આપવામાં આ ુ.ં તે પ્રાણીને

દરેક કુળ, જા તના લોકો, ભાષા અને દેશ પર અ ધકાર આપવામાં આ ો.
8 બધા જ લોકો જે ૃથ્વી પર રહે છે, તેઓ તે પ્રાણીની આરાધના કરશે. (આ
એ લોકો છે જઓેનાં નામો જગત ું સજન થ ું ત્યારથી હલવાનના જીવનના
ુસ્તકમાં લખેલાં નથી. તે હલવાન કે જનેે માર નાખવામાં આ ો હતો.)
9 જો કોઈ ક્ત આ વાતો સાંભળે, તો પછ તેણે આ ધ્યાનથી સાંભળ ું

જોઈએ:
10 જો કોઈ ક્ત બીજાને બંદ વાન કરવા જાય છે,

તો તે ક્ત પોતે જ બંદ વાન થશ.ે
જો કોઈ બીજાને તલવારથી માર નાખવા માટે જાય છે

તો તેને પોતાને તલવારથી માયાર્ જ ું પડશ.ે

આનો અથર્ એ છે કે સંતો પાસે ધીરજ અને અ વ ાસ હોવા જોઈએ.
ૃથ્વીમાંથી નીકળે ું પ ું

11 પછ મેં બીજા એક પ્રાણીને ૃથ્વીમાંથી બહાર નીકળ ું જો ુ.ં તેને
હલવાનની જમે બે શગડાં હતાં પણ તે અજગરની જમે બોલ ું હ ું. 12 આ
પ્રાણી પ્રથમ પ્રાણી પાસે જે અ ધકાર હતો તે જ અ ધકારનો ઉપયોગ કર ને
પ્રથમ પ્રાણીની સામે ઉ ું રહે છ. તેને આ અ ધકારનો ઉપયોગ ૃથ્વી પર
રહેનારા બધા લોકોને પ્રથમ પ્રાણીની આરાધના કરાવવા માટે કય . તે પ્રથમ
પ્રાણી તે એક કે જનેો પ્રાણધાતક ધા રુઝાયો હતો. 13 આ બીજુ પ્રાણી મોટા
ચમત્કારો કરે છે. તે લોકોની નજર આગળ તેઓના દેખતા આકાશમાંથી ૃથ્વી
પર અ વરસાવે છે.

14 આ બીજુ પ્રાણી છે જે ૃથ્વી પર રહે છે તે લોકોને ૂખર્ બનાવે છે.
તે તેઓને ચમત્કારોનો ઉપયોગ કર ને ૂખર્ બનાવે છે, કે જે કરવાનો અ ધકાર
તેને આપવામાં આ ો છે. તે આ ચમત્કારો પ્રથમ પ્રાણીની સેવા માટે કરે છે.
તે બીજુ પ્રાણી, પ્રથમ પ્રાણીને સન્માનવા લોકોને તેની ૂ ત બનાવવા હુકમ કરે
છે તે પ્રાણી હ ું જે તલવારથી ઘાયલ થ ું હ ું, છતાં પણ તે ૃત્ ુ પામ્ ું
નથી. 15 તે બીજા પ્રાણીને પ્રથમ પ્રાણીની ૂ તમાં પ્રાણ ૂકવા માટે ું સામર્થ્ય
આપવામાં આ ું હ ું. પછ તે ૂ ત બોલી શકે અને જે બધા લોકો ૂજા કરતાં
નથી. તેઓને હુકમ કર ને માર નંખાવ.ે 16 તે બીજા પ્રાણીએ, નાના અને મોટા
ધનવાન અને ગર બ, સ્વતંત્ર અને ુલામ, બધા લોકોને તેઓના જમણા હાથ
પર કે તેઓના કપાળ પર છાપ લેવા પણ દબાણ ક ુ. 17 આ છાપ વના કોઈ

ક્ત ખર દ કે વેચાણ કર શકે ન હ. (આ છાપ પ્રાણીના નામની કે તેના
નામની સં ાની હોય છે.)

18 જે ક્ત પાસે સમજશ ક્ત હોય છે તે પ્રાણીની સં ાનો અથર્ સમજી
શકે છે આમાં ડહાપણની જરુર પડે છે. આ સં ા તે એક માણસની સં ા
છે; અને તેની સં ા 666 છે.

14
ઉદ્ધાર પામેલાઓ ું ગીત
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1 પછ મેં જો ું તો ત્યાં માર આગળ હલવાન હ ું. તે સયોન પહાડ પર
ઊં ું હ ું. ત્યાં તેની સાથે 1,44,000 લોકો હતા. તેઓ બધાના કપાળ પર
તે ું નામ અને તેના પતા ું નામ લખે ું હ ું.

2 અને મેં પાણીના ૂર જવેો ઘોંઘાટ અને મોટ ગજના જવેો અવાજ સાંભ ો.
મેં જે અવાજ સાંભ ો તે લોકો પોતાની વીણા વગાડતા હોય તેવો હતો. 3 તે
લોકોએ રા ાસનની આગળ અને ચાર પ્રાણીઓની અને વડ લોની આગળ એક
ન ું ગીત ગા ું. તે ન ું ગીત ગાઈ શકે તેવા ફક્ત 1,44,000 લોકો હતા.
જઓેનો ૃથ્વી પરથી ઉદ્ધાર કરવામાં આ ો હતો. બીજુ કોઈ તે ગીત ગાઇ
શ ું ન હ.

4 આ 1,44,000 એવા લોકો છે, જઓેએ ીઓ સાથે કોઈ કુકમર્ ક ુ
નથી. તેઓએ પોતાની જાતને ુદ્ધ રાખી છે. તેઓ ાં જતા ત્યાં હલવાનને
અ ુસરતા. ૃથ્વી પરના લોકોમાંથી આ 1,44,000નો ઉદ્ધાર કરવામાં આ ો
હતો. દેવને અને હલવાનને અ પત થનાર તેઓ પહેલા હત. 5 આ લોકો
અસત્ય બોલવાના દો ષત ન હતા. તેઓ નદ ષ છે.

ત્રણ દૂતો
6 પછ મેં બીજા એક દૂતને આકાશમાં ઊંચે ઉડતો જોયો. તે દૂત પાસે

સનાતન ુવાતાર્ હતી. જે ૃથ્વી પર રહેતા હતા, તે લોકો દરેક રા , જા ત,
ભાષા અને પ્રજાના લોકોને બોધ આપવા માટે હતી. 7 તે દૂતે મોટા સાદે વાણીમા
ક ું કે, “દેવનો ડર રાખો અને તેની આરાધના કરો. તેના માટે દરેક લોકોનો
ન્યાય કરવાનો સમય આવી પહોંચ્યો છે. દેવની આરાધના કરો, તેણે આકાશો,
ૃથ્વી, સ ુદ્ર, અને પાણીનાં ઝરાઓ ઉત્પ કયાર્ છે.”
8 પછ તે બીજો દૂત પ્રથમ દૂતને અ ુસય અને ક ું કે, “તેનો વનાશ થયો

છે! તે મહાન બે બલોનનો વનાશ થયો છે. તેણે પોતાનો ભચાર (ને લીધે
રેડાયેલો) અને દેવનો કોપરૂપી દ્રાક્ષારસ સવર્ દેશોને પીતાં કયાર્ છે.”

9 એ ત્રીજો દૂત પહેલા બે દૂતોને અ ુસય , આ ત્રીજા દૂતે મોટા સાદે વાણીમાં
ક ું કે, “જે તે પ્રાણી અને પ્રાણીની ૂ તને ૂજે છે અને તેના કપાળ પર
કે તેના હાથ પર તે પ્રાણીની છાપ પ્રાપ્ત કરે છે તે ક્ત ઓ માટે ખરાબ
સમય હશ.ે 10 તે ક્ત દેવનો કોપરૂપી દ્રાક્ષારસ પીશે. આ દ્રાક્ષારસ દેવના
કોપના પ્યાલામાં તેની ૂણર્ શ ક્તથી તૈયાર થયો છે. તે ક્ત પ વત્ર દૂતો
અને હલવાનની આગળ સળગતા ગંધકથી રબાશે. 11 અને તેઓના ત્રાસમાંથી
નીકળતો ુમાડો સદા સવર્કાળ ઊંચે ચઢશે. જે લોકો પ્રાણીની તથા તેની ૂ તની
ૂજા કરે છે તથા જે કોઈ તેના નામની છાપ લે છે, તેઓને રાત દવસ આરામ

નથી.” 12 આનો અથર્ એ છે કે સંતો ધૈયર્વાન હોવા જોઈએ.ે તેઓએ દેવની
આજ્ઞાઓ ું પાલન કર ું જોઈએે અને ઈ ુમાં તેઓએ વ ાસ રાખવો જોઈએ.

13 પછ મેં આકાશમાંથી વાણી સાંભળ . તે વાણીએ ક ું કે, “આ લખ, કે
હવે પછ જે ૃત્ ુ પામનારાઓ પ્ર ુમાં ૃત્ ુ પામે છે. તેઓને ધન્ય છે.”
આત્મા કહે છે, “હા, તે સા ું છે. તે લોકો તેઓનાં સખત શ્રમથી આરામ

કરશે. તેઓએ જે કઈ ક ુ છે તે તેઓની સાથે રહે છે.”

ૃથ્વી પરની કાપણી
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14 ારે મેં નજર કર ત્યારે મેં ત્યાં માર આગળ એક ઊજ ું વાદળ જો ું
તે ઊજળા વાદળ પર બેઠેલો એક દૂત માણસનાં ુત્ર* જવેો દેખાતો હતો. તેના
માથા પર સોનાનો ુગટ અને હાથમા ધારદાર દાતરડુ હ ું. 15 પછ બીજો એક
દૂત મં દરમાથી બહાર આ ો. આ દૂતે જે વાદળ પર બેઠો હતો તેને બોલા ો
અને ક ું કે, “તારુ દાતરડુ ચલાવ અને બધો પાક ભેગો કર, કાપણી કરવાનો
સમય આવી પહોંચ્યો છે. ૃથ્વીનાં ફળ પાકયાં છે.” 16 તેથી જે વાદળ પર
બેઠો હતો તેણે ૃથ્વી પર દાતરડુ ચલા ું અને ૃથ્વીની ફસલ લણાઈ ગઈ.

17 પછ બીજો એક દૂત મં દરની બહાર આ ો જે આ આકાશમાં હ ું. આ
દૂત પાસે પણ એક ધારદાર દાતરડુ હ ું. 18 પછ બીજો એક દૂત વેદ માંથી
બહાર આ ો. આ દૂતને અ પર અ ધકાર છે. આ દૂતે મોટા અવાજે તે
દૂતને ધારદાર દાતરડાં સાથે બોલા ો. તેણે ક ું કે, “તારુ ધારદાર દાતરડુ લે
અને ૃથ્વીની દ્રાક્ષમાંથી દ્રાક્ષનાં ઝૂમખાને ભેગાં કર. ૃથ્વીની દ્રાક્ષો પાક ૂક
છે.” 19 તે દૂતે તે ું દાતરડુ ૃથ્વી પર ચલા ુ.ં તે દૂતે ૃથ્વીની દ્રાક્ષોનાં ઝૂમખાં
ભેગા કર ને દેવના કોપના મોટા દ્રાક્ષાકુડમાં ના ાં. 20 અને દ્રાક્ષાકુડમાં જે હ ું
તે શહેરની બહાર ૂંદવામાં આ ુ,ં 200 માઈલ ુધી ઘોડાઓના માથાં જટેલી
ઊંચાઈએ પહોંચે એટ ુ લોહ દ્રાક્ષાકુડમાંથી બહાર વહ નીક ું.

15
છેલ્લા અનથર્ સાથે દૂત

1 પછ મેં આકાશમાં બીજુ એક આ યર્કારક ચન્હ જો ું, તે મહાન અને
આ યર્કારક હ ું ત્યાં સાત દૂતો સાત વપ ઓ લા ા હતા. (આ છેલ્લી
વપ ઓ છે, કારણ કે આ વપ ઓ પછ દેવનો કોપ ૂણર્ થાય છે.)
2 મેં જો ુ,ં જે અ મ શ્રત કાચના સ ુદ્ર જે ું હ ું. બધા લોકો જઓેએ

પ્રાણી પર, અને તેની ૂ ત અને તેના નામની સં ા પર વજય મેળ ો. તેઓ
તે સ ુદ્રની બાજુમાં ઊભા હતા. આ લોકો પાસે વીણા હતી જે દેવે તેઓને
આપી હતી. 3 તેઓએ દેવના સેવક ૂસા ું અને હલવાન ું ગીત ગા ુ:ં

“હે સવર્શ ક્તમાન પ્ર ુ દેવ,
તારાં કાય મહાન તથા અદ ૂત છે.

હે ુગોના રાજા
તારા માગ ન્યાયી અને સત્ય છે.

4 હે પ્ર ુ બધા લોકો તારાથી બીશ.ે
બધા લોકો તારા નામની સ્ ુ ત ગાશ!ે

કારણ કે માત્ર ું એકલો જ પ વત્ર છે.
બધા લોકો આવશે અને તાર આગળ આરાધના કરશે,

કારણ કે તે સ્પ છે કે ું જે કરે છે તે ન્યાયી છે.”

5 આ પછ મેં આકાશમા એક મં દર (દેવની હાજર ની પ વત્ર જગ્યા) જો ુ,ં
તે મં દર ઉઘાડુ હ ું 6 અને સાત વપ ઓ સાથે સાત દૂતો મં દરમાંથી બહાર

* 14:14: માણસનાં ુત્ર આ નામ દા ન. 7:13-14 માંથી છે ઈ ુ ારે પોતાના સંબંધી કહે છે ત્યારે
આ નામનો ઉપયોગ કરે છે.
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આ ા. તેઓએ સ્વચ્છ ચળકતાં શણનાં વ ો પહેરેલાં હતા.ં તેઓએ તેઓની
છાતીની આજુબાજુ સોનાના પટ્ટા પહેયાર્ હતા. 7 પછ ચાર જીવંત પ્રાણીઓમાંથી
એક જીવંત પ્રાણીએ સાત દૂતોને સોનાનાં સાત પ્યાલા આપ્યાં. તે પ્યાલાઓ
સદાસવર્કાળ જીવંત એવા દેવના કોપથી ભરેલાં હતા.ં 8 તે મં દર દેવ મ હમાના
તથા તેના પરાક્રમના ુમાડાથી ભરાયે ું હ ું. ાં ુધી સાત દૂતોની સાત
વપ ઓ ૂર ન થઈ ત્યાં ુધી મં દરમાં કોઈ પ્રવેશ કર શ ું ન હ.

16
દેવના કોપથી સાત પ્યાલા ભરાયા

1 પછ મેં મં દરમાથી મોટા સાદે વાણી સાંભળ . તે વાણીએ સાત દૂતોને
ક ુ,ં કે “જાઓ અને દેવના ૂણર્ કોપથી ભરેલા સાત પ્યાલા ૃથ્વી પર રેડ દો.”

2 પ્રથમ દૂતે જગ્યા છોડ . તેણે તે ું પ્યા ું જમીન પર રેડ દ ું. પછ બધા
લોકો જઓેના પર પ્રાણીની છાપ હતી અને જઓેએ તેની ૂ તની ૂજા કર
તેઓને પીડાકારક અને ત્રાસદાયક ુમડાં થયાં.

3 બીજા દૂતે તે ું પ્યા ું સ ુદ્ર પર રેડ દ ું. પછ તે સ ુદ્ર ૃત્ ુ પામેલા એક
માણસના લોહ ના જવેો થઈ ગયો. સ ુદ્રમાંના દરેક જીવંત પ્રાણી ૃત્ ુ પામ્યા.ં

4 તે ત્રીજા દૂતે તે ું પ્યા ું નદ ઓ તથા પાણીના ઝરાઓ પર રેડ દ ું. તે
નદ ઓ અને તે ઝરાઓ લોહ થઈ ગયા. 5 પછ મેં પાણીના દૂતને દેવને એમ
કહેતા સાંભ ો કે:

“ ું તે એક છે, જે છે, અને હમેશા હતો.
ું પ વત્ર છે,
ું જે ન્યાય કરે છે તે યોગ્ય છે.

6 તે લોકોએ તારા સંતો ું, અને તારા પ્રબોધકો ું, લોહ વહેવડા ું છે.
હવે તેં પેલા લોકોને લોહ પીવા આપ્ ું છે.

તેઓ એ માટે લાયક છે.”
7 અને મેં વેદ ને એમ કહેતાં સાભળ કે:

“હા, પ્ર ુ દેવ, સવર્શ ક્તમાન,
તારા ન્યાયના ૂકાદા સત્ય તથા યથાથર્ છે.”

8 તે ચોથા દૂતે તે ું પ્યા ું ૂયર્ પર રેડ દ ું. તે ૂયર્ ને અ થી લોકોને
બાળ નાખવાની શ ક્ત આપવામા આવી. 9 તે લોકો અ તશય ગરમીથી દાઝ
ગયા હતા. તે લોકોએ દેવના નામની નદા કર . જે દેવનો આ વપ ઓ પર
કા ુ છે. પર ુ તે લોકોએ પસ્તાવો કય ન હ તથા દેવને મ હમા આપ્યો ન હ.

10 તે પાંચમા દૂતે તે ું પ્યા ું પ્રાણીના રા ાસન પર રેડ દ ું. અને પ્રાણીના
રા માં અંધકાર છવાઈ ગયો. લોકોએ વેદનાને કારણે તેઓની જીભ કરડ .
11 લોકોએ પોતાના દ:ુખોના અને પોતાને પડલેા ઘા ને કારણે આકાશના દેવની
નદા કર . પણ તે લોકોએ પસ્તાવો કરવાની તથા તેઓએ પોતે કરેલાં ખરાબ
કામોમાંથી પાછા ફરવાની ના પાડ .

12 તે છઠ્ઠા દૂતે તે ું પ્યા ું મહાન નદ ુફે્ર ટસ પર રેડ દ ું. નદ માં પાણી
ુકાઈ ગ ુ.ં આથી ૂવર્ના રાજાઓ માટે આવવાનો માગર્ તૈયાર થયો. 13 પછ
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મેં ત્રણ અ ુદ્ધ આત્માઓ જે દેડકાઓ જવેા દેખાતા હતા તે જોયા.ં તેઓ
અજગરના ુખમાથી, તે પ્રાણીના ુખમાંથી, અને ખોટા પ્રબોધકના ુખમાથી
બહાર આ ા. 14 (આ અ ુદ્ધ આત્માઓ શેતાનના આત્માઓ તરફથી છે.
તેઓ પાસે ચમત્કારો કરવાની શ ક્ત છે. આ દુ આત્માઓ આખી દુ નયાના
રાજાઓ પાસે જવા નીક ા. જઓે સવર્શ ક્તમાન દેવના મહાન દવસની
લડાઇને માટે રાજાઓ ને ભેગા કરવા બહાર નીક ા.)

15 “ધ્યાનથી સાંભળ! અચાનક એક ચોર આવે છે, તેવી ર તે હુ આ ું છુ.
તે ક્તને ધન્ય છે જે તેનાં વ ો તેની પાસે રાખે છે અને જા ૃત રહે છે.
જથેી તેને વ ો વના બહાર જ ું ન પડ.ે અને લોકો એ ું તો ન હ જુએ કે
જે જોવાથી તેમને શરમા ું પડ.ે”

16 પછ તે અ ુદ્ધ આત્માઓએ રાજાઓને એક જગ્યાએ ભેગા કયાર્. જે
હ ૂ ભાષામાં હર-મ ગદોન કહેવાય છે.
17 પછ સાતમા દૂતે રાજગાદ પરથી મં દરની બહાર તે ું પ્યા ું હવામા રેડ

દ ું. રા ાસનમાંથી મં દરની બહાર એક મોટા સાદે વાણી બહાર આવી. તે
વાણીએ ક ું કે; “તે ૂણર્ થ ું છે!” 18 પછ ત્યાં વીજળ ની જવાળાઓ,
ગજનાઓ, ઘોંઘાટો સાથે એક મોટો ધરતીકપ થયો. આવો મોટો ધરતીકપ કદ
પણ થયો હતો. ૃથ્વી પર ારથી લોકો ઉત્પ થયા, ત્યારથી આજ ુધી
આ ું બન્ ું ન હ ું. 19 તે મહાન શહેર ત્રણ ભાગમા વહેંચાઇ ગ ુ.ં રા ોનાં
તે શહેરનો નાશ થયો હતો. અને દેવ મહાન બા બલોનને શક્ષા કરવા ું ૂલ્યા
ન હ. તે શહેરને તેના ભયંકર કોપના દ્રાક્ષારસ ું ભરે ું પ્યા ું આપ્ ુ.ં 20 દરેક
ટા ુ અદૃશ્ય થઈ ગયા. અને ત્યાં કોઈ પવર્ત રહયો ન હતો. 21 રાક્ષસી કરા
આકાશમાંથી લોકો પર પડ્યા. આ કરા લગભગ 100 પૌંડના વજનના હતા.
લોકોએ આ કરાની ુસીબતોને કારણે દેવની નદા કર ; કેમ કે આ ુસીબત
ભયંકર હતી.

17
પ્રાણી પરની સ્રી

1 સાત દૂતોમાંનો એક આ ો અને માર સાથે વાત કર . આ દૂતોમાંનો એક
હતો જનેી પાસે સાત પ્યાલા હતા. તે દૂતે ક ું, “આવ, અને હુ તમને વ ાત
વેશ્યાને જે શક્ષા કરવામાં આવશે તે બતાવીશ. તે એક કે જે ઘણી નદ ઓના
પાણી પર બેસે છે. 2 ૃથ્વીના રાજાઓએ તેની સાથે ભચાર ું પાપ ક ુ છે.
ૃથ્વી પરના લોકો તેના ભચારના પાપના દ્રાક્ષારસથી છાકટા થયા છે.”
3 પછ તે દૂત મને આત્મામાં રણમાં લઈ ગયો. ત્યાં મેં એક ીને લાલ પ્રાણી

પર બેઠેલી જોઈ. તે પ્રાણી તેના પર લખાયેલા ઈ ર નદક નામોથી ઢકાયે ું
હ ું. તે પ્રાણીને સાત માથાં અને દસ શગડા હતા. 4 તે ીએ જાંબલી અને
લાલ રગના વ ો પહેયા હતા. તે સોનાનાં અલંકારો અને કમતી પથ્થરોથી
શણગારેલી હતી. તેના હાથમાં સોના ું પ્યા ું હ ું. આ પ્યા ું ભયંકર વસ્ ુઓ
અને તેનાં અ ુદ્ધ ભચારનાં પાપોથી ભરાયે ું હ ું. 5 તેના કપાળ પર એક
શીષર્ક (નામ) લખાયે ું હ ું, આ શીષર્કનો ુપ્ત અથર્ છે. જે ું લખાણ આ
પ્રમાણે હ ું:

હે મહાન બા બલોન
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વેશ્યાઓની માતા
અને ૃથ્વી પરની દુ બાબતોની માતા

6 મેં જો ું કે તે ી પીધેલી હતી. તેણે સંતો ું લોહ પીધે ું હ ું જે લોકો
ઈ ુમાંના તેઓના વ ાસ વષે કહેતા હતા તે લોકો ું લોહ તેણે પી ું હ ું.

ારે મેં તે ીને જોઈ ત્યારે હુ અ તશય આ યર્ પામ્યો. 7 પછ તે દૂતે
મને ક ું કે, “ ું શા માટે આ યર્ પામે છે? હુ તને આ ીનો અને જે પ્રાણી
પર તે સવાર કરે છે, તે સાત માથા અને દસ શગડાંવાળા પ્રાણી નો મમર્ કહ શ.
8 ું જે પ્રાણી જુએ છે તે એક વખત જીવ ું હ ું પણ તે પ્રાણી હમણા જીવ ું
નથી. પણ તે પ્રાણી જીવ ુ થશે તે અસીમ ઊંડાણમાંથી બહાર નીકળશે અને
વનાશના માગ જશે. ૃથ્વી પર જે લોકો રહે છે. તે આ યર્ પામશ.ે કારણ કે
તે એક વખત જીવ ું હ ું, હમણા તે જીવ ું નથી. પણ ફર થી આવશ.ે પણ
આ તે લોકો છે કે જમેના નામો દુ નયાના આરભથી જીવનનાં ુસ્તકમાં લખેલા
નથી.

9 “તને આ વાત સમજવા માટે જ્ઞાની મનની જરૂર છે, તે પ્રાણી પરના સાત
માથાં તે ી ાં બેસે છે તે સાત ટેકર ઓ છે. તેઓ સાત રાજાઓ પણ
છે. 10 રાજાઓમાંના પાંચ તો મર ગયા છે. રાજાઓમાંનો એક હમણાં જીવે
છે. અને તે એક જે હજી ુધી આ ો નથી. ારે તે આવશ,ે તે ફક્ત
થોડો સમય જ રહેશે. 11 તે પ્રાણી એક વખત જીવ ું હ ું પણ તે હાલમાં
જીવ ું નથી. તે જ આઠમો રાજા છે. આ આઠમો રાજા પણ તે પહેલાના
સાત રાજાઓમાનો એક છે. અને તેનો વનાશ થશ.ે

12 “તે દસ શગડાંઓ જે તમે જોયાં તે આ દસ રાજાઓ છે. જઓેને હજુ
તેઓ ું રા મ ું નથી. પણ તેઓ એક કલાક માટે તે પ્રાણી સાથે શાસન
કરવા અ ધકાર મેળવશે. 13 આ રાજાઓમાંના બધા દસ નો હે ુ એક જ છે
અને તેઓ તેઓની સ ા અને અ ધકાર તે પ્રાણીને આપશે. 14 તેઓ હલવાનની
સાથે ુદ્ધ કરશે. પર ુ હલવાન તેઓને હરાવશે. કારણ કે તે પ્ર ુઓનો પ્ર ુ
અને રાજાઓનો રાજા છે. તે તમને પોતે પસંદ કરેલા અને વ ાસી જઓેને
તેણે બોલા ા છે તેઓના વડે તેને હરાવશે.”

15 પછ તે દૂતે મને ક ું કે, “જે પ્રાણી તેં જો ું છે તેના પર તે વેશ્યા
બેસે છે. આ પ્રાણી તે ઘણા લોકો, જુદ જુદ જા તઓ, રા ો અને દુ નયાની
ભાષાઓ છે. 16 તે જે દસ શગડાંઓ અને પ્રાણી જોયાં તેઓ તે વેશ્યાને
ધ ારશ.ે તેઓ તેની પાસેથી બ ું જ લઈ લેશે અને તેને નગ્ર છોડ દેશે. તેઓ
તેના શર રને ખાશે અને તેને અ વડે બાળ નાખશ.ે 17 દેવે તેનો હે ુ ૂરો
કરવાની ઈચ્છાથી દસ શગડાંઓ બના ા:ં તેઓ તેની શાસન કરવાની સ ા
પ્રાણીને આપવા સમંત થયા.ં દેવે કહેલાં વચન ૂણર્ થશે ત્યાં ુધી તેઓ શાસન
કરશે. 18 તમે જે ીને જોઈ તે એક મોટુ શહેર છે. જે ૃથ્વીના રાજાઓ પર
શાસન કરે છે.”

18
બા બલોનનો વનાશ
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1 પછ મેં બીજા એક દૂતને આકાશમાંથી નીચે આવતા જોયો. આ દૂત પાસે
વધારે સ ા હતી. તે દૂતના મ હમાથી ૃથ્વી પ્રકા શત થઈ. 2 તે દૂતે મોટા
શ ક્તશાળ અવાજ સાથે ૂમ પાડ કે:

“તેનો વનાશ થયો છે!
તે મોટા શહેર બા બલોનનો નાશ થયો છે!

તે ૂતો ું ઘર બન્ ુ.ં
તે શહેર દરેક અ ુદ્ધ આત્માઓને રહેવા માટે ું ળ બન્ ું છે.
તે બધી જાતના અ ુદ્ધ પક્ષીઓથી ભરે ું શહેર બન્ ું છે.
તે બધા અ ુદ્ધ તરસ્કૃત પ્રાણીઓ ું શહેર બન્ ું છે.

3 ૃથ્વી પરના બધા લોકોએ તેના ભચારના પાપનો તથા દેવના કોપનો દ્રાક્ષારસ
પીધો છે.

ૃથ્વી પરના રાજાઓએ તેની સાથે ભચારનાં પાપ કયાર્ છે
અને ૃથ્વી પરના વેપાર ઓ તેની સ ૃદ્ધ સંપ અને મોજશોખમાંથી શ્રીમંત
થયા છે.”

4 પછ મેં બીજો એક અવાજ આકાશમાંથી કહેતા સાંભ ો કે:

“મારા લોકો, તે શહેરમાથી બહાર આવો,
જથેી તમે તેના પાપોના ભાગીદાર ન થાઓ.

પછ તમે તેના પર આવનાર વપ ઓને તમારે સહન કરવી પડશે ન હ.
5 તે શહેરનાં પાપો દૂર આકાશ ુધી પહોંચ્યા છે.

તેણે જે ખરાબ કૃત્યો કયાર્ છે તે દેવ ૂલ્યો નથી.
6 તે શહેરને એટ ું ભર આપો, જટે ું તેણે બીજાઓને ભર આપ્ ું છે.

તેણે જટે ું ક ુર્ છે તેનાથી બમણું આપો;
તેને માટે દ્રાક્ષારસ જટેલો તેણે બીજાઓ માટે તૈયાર કય હતો તેનાથી બમણો

તેજ તૈયાર કરો.
7 બા બલોને પોતાને મોટ ક ત અને મોજશોખ જીવનમાં પ્રાપ્ત કયાર્,

તેટલાં દ:ુખો અને વેદનાઓ પણ તેને આપો;
તે તેની જાતને કહે છે, ‘હુ મારા રા ાસન પર બેઠેલી એક રાણી છુ.

હુ વધવા નથી,
હુ કદ ઉદાસ થનાર નથી.’

8 તેથી એક દવસમાં આ બધી
ખરાબ બાબતો ૃત્ ,ુ શોક અને દકુાળ તેની પાસે આવશ.ે

તેનો અ થી નાશ થશે,
કારણ કે પ્ર ુ દેવ જે તેનો ન્યાય કરે છે તે શ ક્તશાળ છે.

9 “ ૃથ્વીના રાજાઓ, જમેણે તેની સાથે ભચારનાં પાપ કયાર્ અને તેની
સંપ માં ભાગ પડા ો તેઓ તેની આગનો ૂમાડો જોશ.ે પછ તે રાજાઓ
તેના ૃત્ ુને કારણે રડશે અને દ:ુખી થશ.ે 10 તેની વેદનાના ભયથી તે રાજાઓ
દૂર ઊભા રહેશે. તે રાજાઓ કહેશે કે:

‘અરેરે! ભયંકર! કે ું ભયંકર, મહાન બા બલોન નગર,
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બા બલોન ું બળવાન નગર!
તાર શક્ષા એક કલાકમાં થઈ!’

11 “અને ૃથ્વી પરના વેપાર ઓ તેના માટે શોક કરશે અને તેને માટે દ:ુખી
થશ.ે તેઓ દલગીર થશે કારણ કે હવે તેઓ જે વેચે છે તેને ખર દનારા ત્યાં
કોઈ નથી. 12 તેઓ સો ું, રૂ ું, કમતી રત્નો, મોતીઓ, ુંદર બાર ક શણના
કપડાં, જાં ુડ કાપડ, રેશમી તથા કરમજી કાપડ સવર્ જાતના ુગંધીદાર કા ,
હાથીદાંતની ૂલ્યવાન કા ની, પતળની, લોઢાની તથા સંગેમરમરની, સવર્ જાતની
વસ્ ુઓ વેચતાં. 13 તે વેપાર ઓ, તજ, તેજાનાં, ૂપદ્ધ ો, અ ર, લોબાન,
દ્ધાક્ષારસ, તેલ, ઝ ણો મેંદો, ઘઉં, તથા ઢોરઢાંકર, ઘેટા,ં ઘોડા, રથો, ુલામો
તથા માણસોના પ્રાણ, પણ તેઓ વેચતા. તે વેપાર માણસો રડશે અને કહેશે
કે:
14 ‘ઓ બા બલોન, તમે જે સાર વસ્ ુઓની ઈચ્છા છે તે તાર પાસેથી દૂર થઈ

છે.
તાર બધી કમતી અને ુંદર વસ્ ુઓ અદૃશ્ય થઈ ગઈ છે.

તને ફર થી તે વસ્ ુઓ કદા પ મળશે ન હ.’

15 “તે વેપાર માણસો તેની વેદનાથી ભયભીત થશે અને તેનાથી દૂર ઊભા
રહેશે. આ તે માણસો છે જે વસ્ ુંઓ વેચીને તેમાંથી ધનવાન થયા. તે માણસો
રડશે અને શોક કરશે. 16 તેઓ કહેશે કે:

‘અરેરે! ભયંકર! કે ું ભયંકર!
બાર ક શણનાં, જાં ુડ તથા કરમજી રગના વ ોથી વે ત
અને સોનાથી, કમતી પથ્થરો અને મોતીઓથી અલંકૃત
મહાન નગરને હાય હાય!

17 આ બધી સંપ ત એક કલાકમાં ન થઈ!’

“સવર્ ના ુદા, બધા લોકો જે વહાણોમાં સફર કરનારા છે, બધા જ ખલાસીઓ
અને તે બધા લોકો જે સ ુદ્ર માગ પૈસા કમાનારા છે તેઓ બા બલોનથી દૂર
ઊભા ર ા. 18 તેઓએ તેના બળવાનો ૂમાડો જોયો. તેઓએ મોટે સાદે ક ું
કે: ‘ત્યાં આના જે ું મહાન નગર કદા પ હ ું ન હ!’ 19 તેઓએ પોતાનાં માથાં
પર ૂળ ફેંક . તેઓ રડ્યા અને વલાપ કરવા લાગ્યા.ં તેઓએ મોટા સાદે ક ું
કે:

‘અરેરે! ભયંકર! કે ું ભયંકર તે મહાન નગર!
તે બધા લોકો જમેની પાસે સ ુદ્ર પર વહાણો છે, તેઓ તથા તેની સંપ તને

કારણે તેઓ ધનવાન થયા.
પર ુ તેનો વનાશ એક કલાકમાં થયો!

20 ઓ આકાશ! આના કારણે આનં દત થાઓ.
સંતો, પ્રે રતો અને પ્રબોધકો, આનંદ કરો.
તેણે તમાર સાથે જે કાંઇ ક ુ તેને કારણે દેવે તેને શક્ષા કર .’ ”
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21 પછ એક શ ક્તશાળ દૂતે એક મોટો પથ્થર ઉઠા ો. આ પથ્થર ઘંટ ના
પડ જવેો મોટો હતો. તે દૂતે તે પથ્થરને દ રયામાં નાખી દ ધો અને ક ું કે:

“તે મહાન નગર બા બલોનને એટલી જ નદયતા ૂવર્ક નીચે ફેંક દેવામાં આવશ.ે
તે શહેર ફર થી કદ જોવામાં ન હ આવ.ે

22 વીણા વગાડનારા, ગાનારા, બીજા વાજંીત્રો વાંસળ અને રણ શગડુ વગાડનારા
લોકો ું સંગીત તારામાં ફર કદ સંભળાશે ન હ.

પ્રત્યેક કસબી જે કાંઇ કામ કરતો હોય.
ફર થી કદ તારામાં જોવામાં આવશે ન હ.
ઘંટ નો અવાજ ફર કદ તારામાં સંભળાશે ન હ.
23 તારામાં દ વાનો પ્રકાશ ફર કદ પ્રકાશશે ન હ.
તારામાં વર કન્યાનો અને વરરાજાનો અવાજ ફર કદ સંભળાશે ન હ
કારણ કે તારા વેપાર ઓ દુ નયાના મહાન માણસો હતા.
તાર જાદઈુ ુ ક્તઓથી બધા દેશો ભ્રમમાં પડ્યા.
24 બધા લોકો જઓેને ૃથ્વી પર માર નાખવામાં આ ા હતા,

બધા પ્રબોધકો અને સંતો ું લોહ વહાવવા માટે તે (બા બલોન) દો ષત
છે.”

19
આકાશમાં લોકો દેવની સ્ ુ ત કરે છે

1 આ પછ મેં આકાશમાં ઘણા લોકોના સ ૂહના જવેો મોટો અવાજ સાંભ ો.
તે લોકો કહેતા હતા કે:

“હાલે ુયા!*
આપણા દેવને તારણ, મ હમા અને પરાક્રમ છે.
2 તેના ન્યાય ૂકાદા સત્ય તથા બરાબર છે.
આપણા દેવે વેશ્યાને શક્ષા કર છે.

તેણે દુ નયાને તેનાં ભચારનાં પાપથી ભ્ર કર .
આપણા દેવે વેશ્યાને શક્ષા કર છે અને તેના સેવકોના લોહ નો બદલો તેની

પાસેથી લીધો છે.”
3 આકાશમાં તે લોકોએ પણ ક ું કે:

“હાલે ુયા!
તે સળગે છે અને તેનો ુમાડો સદા-સવર્કાળ ઊચે ચડે છે.”

4 પછ 24 વડ લો અને તે ચાર જીવતા પ્રાણીઓ નીચા નમ્યા. તેઓએ
દેવની આરાધના કર . જે રા ાસન પર બેસે છે. તેઓએ ક ું કે:

“આમીન, હાલે ુયા!”

5 પછ રા ાસનમાંથી એક વાણી આવી, તે વાણી એ ક ું કે:

* 19:1: હાલે ુયા અથાર્ત પ્ર ુની સ્ ુ ત થાઓ!
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“બધા લોકો જે તેની સેવા કરે છે, આપણા દેવની સ્ ુ ત કરો.
તમે બધા લોકો નાના અને મોટા જે તેને માન આપો છો, દેવની સ્ ુ ત કરો.”

6 પછ મેં જનસ ૂહના અવાજના જે ું કઈક સાંભ ું. તે પાણીના ૂરના
જવેી અને ભારે ગજનાઓ જવેી વાણી હતી. લોકો કહેતા હતા કે:

“હાલે ુયા!
આપણો પ્ર ુ દેવ સવર્શ ક્તમાન
રાજ કરે છે.

7 આપણે આનંદ કર એ અને ુશ થઈએ અને દેવનો મ હમા ગાઇએ!
દેવને મ હમા આપીએ, કારણ કે હલવાન (ઈ ુ) ના લ નો દવસ આ ો છે,

હલવાનની કન્યા (મંડળ ) તેની જાતે તૈયાર થઈ છે.
8 ુંદર શણ ું વ વ ૂને તેણે પહેરવા માટે આપ્ ું છે.

તે શણ ું વ તેજસ્વી અને સ્વચ્છ છે.”

(તે ુંદર શણ ું વ સંતોના સત્કમ રૂપ છે. જે સાર વસ્ ુઓ કર છે ત.ે)
9 પછ તે દૂતે મને ક ું કે, “આ લખ: પેલા લોકો કે જઓેને હલવાનના

લ માં ભોજન માટે નમંત્રણ અપાયાં છે, તે લોકોને ધન્ય છે!” પછ તે દૂતે
ક ું કે, “આ દેવના ખરાં વચનો છે.”

10 પછ હુ દૂતના ચરણોમાં તેની આરાધના કરવા તેને પગે પડ્યો. પણ તે
દૂતે મને ક ું કે, “માર આરાધના ન કર. હુ તો તારા જવેો અને તારા ભાઇઓ,
જઓેની પાસે ઈ ુ ું સત્ય છે તેમના જવેો સેવક છુ. કારણ કે ઈ ુ ું સત્ય
પ્રબોધનો આત્મા છે, તેથી દેવની આરાધના કર.”

ેત ઘોડા પરનો સવાર
11 પછ મેં ઊઘડે ું આકાશ જો ું. ત્યાં માર આગળ એક ેત ઘોડો હતો.

ઘોડા પરનો સવાર વ ા ુ તથા સાચો કહેવાય છે. તે તેના ન્યાયમાં તથા
લડાઇ કરવામાં ન્યાયી છે. 12 તેની આંખો અ ની જવાળા જવેી છે. તેના
માથાં પર ઘણા ુગટ છે. તેના પર નામ લખે ું છે. પણ કેવળ તે જ એક
છે જે નામ જાણે છે. 13 તેણે રક્તથી છટાયેલો ઝભ્ભો પહેરેલો છે. તે ું નામ
દેવનો શ છે. 14 આકાશનાં સૈન્યો તેની પાછળ આવતાં હતાં. તેઓ ેત
ઘોડાઓ પર સવાર કરતા હતા. તેઓ સ્વચ્છ ેત અને શણનાં વ ો પહેરેલા
હતા. 15 એક અણીદાર બેધાર તલવાર સવારના મોંમાંથી બહાર આવી. તે
આ તલવારનો ઉપયોગ રા ોને હરાવવા માટે કરશે. તે લોઢાના દડથી રા ો પર
શાસન કરશે. તે સવર્શ ક્તમાન દેવના ભયંકર કોપનો દ્રાક્ષકુડ ૂંદે છે. 16 તેના
ઝભ્ભા પર તથા તેની જાંધ પર આ નામ લખે ું હ ું:

રાજાઓનો રાજા અને પ્ર ુઓનો પ્ર ુ

17 પછ મેં એક દૂતને ૂયર્માં ઊભેલો જોયો. તે દૂતે આકાશમાં ઊંચે ઊડતાં
બધાં પક્ષીઓને મોટા સાદે ક ું કે, “દેવના સાંજના મહાન જમણ માટે સાથે
મળ ને આવો. 18 જથેી તમે રાજાઓ ુ,ં સેનાપ તઓ ુ,ં ૂરવીરો ું, ઘોડાઓ ું,
અને સવારો ું, સવર્ સ્વતંત્ર તથા દાસો ું, નાના તથા મોટા ું માંસ ખાઓ.”
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19 પછ મેં ાપદ અને ૃથ્વીના રાજાઓને જોયા. તેઓના સૈન્યોના ઘોડસેવારો
અને તેઓનાં લશ્કરો ભેગાં થયા હતાં અને લડવા તૈયાર હતા. તે જો ુ.ં 20 પણ
તે ાપદ પકડા ું, અને તેની સમક્ષ જે જૂઠા પ્રબોધકો ચમત્કારો દેખાડ ને ાપદની
છાપ લેનારાઓને તથા તેની ૂ ત ૂજનારાઓને ભમા ા હતા, તે જૂઠા પ્રબોધક
અને તે પ્રાણીને ગંધકથી બળનારા અ ના સરોવરમાં જીવતા ફેંક દેવામાં આ ા.ં
21 તેમનાં સૈન્યોને ઘોડા પરના સવારના મોંઢામાથી બહાર નીકળેલી તલવાર વડે
માર નંખાયા. બધાં પક્ષીઓએ ૃપ્ત થતાં ુધી આ ૃત શર રોને ખાધાં.

20
1,000 વષ

1 મેં એક દૂતને આકાશમાંથી નીચે આવતાં જોયો. તે દૂત પાસે અસીમ
ઊંડાણની ચાવી હતી. તેમજ તેના હાથમાં એક મોટ સાંકળ પણ હતી. 2 તે
દૂતે તે અજગર એટલે ઘરડા સાપને પકડ્યો. તે અજગર શેતાન છે. દૂતે 1,000
વષર્ માટે તેને સાંકળથી બાંધ્યો. 3 તે દૂતે તે અજગરને અસીમ ઊંડાણમાં ના ો
અને તેને બંધ ક ુ. તે દૂતે તા ું માર તેના પર મહોર માર . તે દૂતે આ ક ુ,
જથેી તે સાપ 1,000 વષર્ ૂરા થતાં ુધી ૃથ્વીના લોકોને ફર થી ભ્ર મત કર
શકે ન હ. (1,000 વષર્ પછ તે અજગરને થોડાક સમય માટે ુક્ત કરાશે.)

4 પછ મેં કેટલાંક રા ાસનો અને લોકોને તેઓના પર બેઠેલા જોયા. આ તે
લોકો હતા, જઓેને ન્યાય કરવાનો અ ધકાર અપાયો હતો અને મેં એ લોકોના
આત્માઓ જોયા. જઓેનો શરચ્છેદ કરવામાં આ ો હતો. કારણ કે તેઓ
ઈ ુના સત્યને અને દેવ તરફથી આવેલ સંદેશને વફાદાર હતા. એ લોકો તે
પ્રાણીને કે તેની ૂ તને ૂજતા ન હતા. તેઓનાં કપાળ પર કે તેઓનાં હાથો
પર પ્રાણીની છાપ ન હતી. તે લોકો ફર થી સજીવન થયા અને ખ્રસ્ત સાથે
તેઓએ 1,000 વષર્ રા ક ુ. 5 (બીજા મરેલા લોકો 1,000 વષર્ ૂરાં થતાં
ુંધી ફર થી સજીવન થયા ન હ.)
આ પ્રથમ ુનરુત્થાન છે. 6 એ લોકો જનેો પ્રથમ ુનરુત્થાન માં ભાગ છે

તે લોકો ધન્ય અને પ વત્ર છે. તે લોકો પર બીજા ૃત્ ુનો અ ધકાર નથી. તે
લોકો દેવના તથા ખ્રસ્તના યાજકો થશે. તેઓ 1,000 વષર્ માટે તેની સાથે રાજ
કરશે.

શેતાનની હાર
7 ારે 1,000 વષર્ ૂરા થશે ત્યારે શેતાનને તેના અસીમ ઊંડાણમાંથી,

બંદ ખાનામાંથી ુક્ત કરવામાં આવશે. 8 ૃથ્વી પરના બધા રા ોને ગોગ અને
માગોગને ભ્ર મત કરવા તે બહાર જશે. શેતાન લોકોને લડાઈ માટે ભેગા કરશે.
ત્યાં એટલા બધા લોકો હશે, જથેી તેઓ સ ુદ્ર કનારા પરની રેતી જવેા હશે.

9 શેતાનના લશ્કરે ૃથ્વીની આખી સપાટ પર કૂચ કર ને દેવના લોકોની
છાવણીની આજુબાજુ અને તે શહેર જનેે દેવ ચાહે છે તેની આજુબાજુ ઘેરો
ઘાલ્યો. પણ આકાશમાંથી અ નીચે ઊતય અને શેતાનના લશ્કરનો વનાશ
કય . 10 અને શેતાન ગંધકના સળગતા સરોવરમાં પ્રાણી અને જૂઠા પ્રબોધક
સાથે ફેંકાયો હતો. ત્યાં તેઓને દવસ અને રાત સદાસવર્કાળ વેદના ભોગવવી
પડશે

ૃથ્વીના લોકોનો ન્યાય
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11 પછ મેં એક મોટુ ેત રા ાસન જો ુ.ં એક જે રા ાસન પર બેઠો
હતો તેને મેં જોયો. ૃથ્વી અને આકાશ તેનાથી દૂર જતાં ર ા; અને અદશ્ય
થઈ ગયા. 12 અને મેં તે લોકોને જઓે ૃત્ ુ પામ્યા હતા એવા નાના મોટા
સવર્ને રા ાસન આગળ ઊભેલા જોયા. કેટલાક ુસ્તકો ઉઘાડ્યાં હતાં તેની
સાથે જીવન ું ુસ્તક પણ ઉઘા ું હ ું. આ ૃત્ ુ પામેલા લોકોનો તેઓએ
કરેલાં કૃત્યોનો ન્યાય કરવામાં આ ો. આ વસ્ ુઓ તે ુસ્તકોમાં લખેલી છે.

13 સ ુદ્ર તેનામાં જે ૃત્ ુ પામેલા લોકો હતા. તેઓને પણ પાછા આપી દ ધા
અને ૃત્ ુ તથા હાદેસે પણ પોતાનામાં રહેલા ૃત લોકોને પણ પાછા આપ્યા.ં
પ્રત્યેક કતનો તેઓએ કરેલા કૃત્યો પ્રમાણે ન્યાય કરવામાં આ ો. 14 અને
ૃત્ ુ અને હાદેસને અ ના સરોવરમાં નાખવામાં આ ા.ં આ અ ું સરોવર

એ બીજુ મરણ છે. 15 અને જે કોઈ ક્ત જીવનના ુસ્તકમાં નોંધાયેલો ન
મ ો તે ક્તને આ ની ખાઈમાં ફેંક દેવામાં આ ો.

21
ન ું યરૂશાલેમ

1 પછ મેં એક ન ું આકાશ અને એક નવી ૃથ્વી જોયા.ં તે પ્રથમ આકાશ
અને પ્રથમ ૃથ્વી અદ્દશ્ય થયા હતા. હવે ત્યાં દ રયો ન હતો. 2 અને મેં દેવ
પાસેથી આકાશમાંથી નીચ આવતા પ વત્ર શહેરને જો ું. આ પ વત્ર શહેર ન ું
યરૂશાલેમ હ ું. તેને તેના પ તના માટે શણગારવામાં આવેલ કન્યા જે ું તૈયાર
કરવામાં આ ું હ ું.

3 મેં એક મોટ વાણી રા ાસનમાંથી સાંભળ , તે વાણીએ ક ું કે: “હવે
દેવ ું ઘર લોકો સાથે છે. તે તેઓની સાથે રહેશે. તેઓ તેના લોકો થશે. દેવ
પોતે તેઓની સાથે રહેશે, તે તેઓનો દેવ થશે. 4 દેવ તેઓની આંખોમાંથી પ્રત્યેક
આં ુ ૂછશ.ે ત્યાં હવે ફર થી ૃત્ ,ુ ઉદાસીનતા, રૂદન કે દ:ુખ હશે ન હ. બધી
જુની વાતો જતી રહ છે.”

5 તે જે રા ાસન પર બેઠો હતો, તેણે ક ું, “જુઓ! હુ બધી જ વસ્ ુઓ
નવી બના ું છુ!” પછ તેણે ક ું, “આ લખ, કારણ કે આ વાતો સત્ય છે
અને વ ાસપાત્ર છે.”

6 રા ાસન પરનાં તે એકે મને ક ુ,ં “તે ૂરુ થ ું છે! હુ આલ્ફા તથા
ઓમેગા, આરભ અને અંત છુ. હુ, જે ક્ત તરસી છે તેને જીવનના પાણીના
ઝરણાંમાંથી મફત પાણી આપીશ. 7 તે ક્ત જે વજય પ્રાપ્ત કરશે તે આ
બ ું પ્રાપ્ત કરશે અને હુ તેનો દેવ થઈશ અને તે મારો ુત્ર થશ.ે 8 પણ તે
લોકો જે કાયર છે, જઓે માનવાની ના પાડે છે, જે ભયંકર કામો કરે છે. જે
હત્યા કરે છે, જે ભચારનાં પાપો કરે છે, જે દુ જાદુ કરે છે, જે ૂ ત
ૂજા કરે છે, અને જે જૂઠુ બોલે છે, તે બધા લોકોને સળગતાં ગંધકની ખાઈમાં

જગ્યા મળશ.ે આ જ બીજુ મરણ છે.”
9 સાત દૂતોમાંથી એકે આવીને મને ક ું, “આ તે દૂતો હતા જઓેની પાસે

છેલ્લાં સાત અનથ થી ભરેલાં સાત પ્યાલાં હતા.” તે દૂતે ક ું કે, “માર સાથે
આવ. હુ તને તે કન્યા, હલવાનની વહુ બતાવીશ.” 10 તે દૂતે મને આત્મા
દ્ધારા ઘણા મોટા અને ઊંચા પહાડ પાસે લઈ ગયો. તે દૂતે મને પ વત્ર શહેર
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યરૂશાલેમ બતા ું તે શહેર દેવ પાસેથી આકાશમાંથી બહાર નીચે આવી ર ું
હ ું.

11 તે શહેર દેવના મ હમા સાથે પ્રકાશ ું હ ું. તે અ ત ૂલ્યવાન કમતી
પથ્થર યાસ પસ જે ું ચમક ું તેજ હ ું. તે સ્ફ ટકના જે ું નમર્ળ હ ું. 12 તે
શહેરને એક મોટ અને ઊંચી બાર દરવાજા વાળ દવાલ હતી. દરેક દરવાજા
પાસે બાર દૂતો હતા. દરેક દરવાજા પર ઈ ાએલ ુત્રોના બાર કુળોનાં નામ
લખેલા હતા. 13 ત્યાં ૂવર્માં ત્રણ દરવાજા, ઉ રમાં ત્રણ દરવાજા, દ ક્ષણમાં
ત્રણ દરવાજા, અને પ મમાં ત્રણ દરવાજા હતા. 14 શહેરની દવાલો બાર
પાયાના પથ્થરો પર બંધાયેલી હતી. અને તે પથ્થરો પર હલવાનના બાર પ્રે રતોનાં
નામ હતાં.

15 તે દૂતે જણેે માર સાથે વાત કર . તેની પાસે માપ લેવા માટે સોનાની છડ
હતી. તે દૂત પાસે તે શહેર, તેના દરવાજાઓ એને તેની દવાલો માપવા આ
છડ હતી. 16 તે શહેર ચોરસમાં બાંધવામાં આ ું હ ું. તે દૂતે માપવાની છડ
વડે શહેરને માપ્ ુ.ં તેની લંબાઇ તેની પહોળાઇ જટેલી હતી. તે શહેર 12,000
ટેડ યા * લાં ુ, 12,000 ટેડ યા પહો ું અને 12,000 ટેડ યા ઊં ું હ ું.

17 (તે દૂતે તેની દવાલ માપી. તે 144 હાથ ઊંચીં લોકોના માપ પ્રમાણે હતી.
તે માપનો ઉપયોગ દૂત કરતો હતો.) 18 તે દવાલ યાસ પસની બનેલી હતી. તે
શહેર નમર્ળ કાચના જે ું ુદ્ધ સોના ું બને ું હ ું.

19 નગરની દવાલમાં પાયાના પથ્થરોમાં દરેક જાતના કમતી પથ્થરો હતા.
પ્રથમ પાયાનો પથ્થર યાસ પસ હતો, બીજો નીલમ હતો, ત્રીજો પા ું, ચોથો
લીલમ હતો. 20 પાંચમો અક ક હતો, છઠો લાલ હતો. સાતમો પીળો ૃણમ ણ
હતો આઠમો પરોજ હતો, નવમો પોખરાજ હતો. દશમો લસ ણયો હતો.
અ ગયારમો શ ન હતો, બારમો યાકૂવ હતો. 21 ત્યાં બાર દરવાજા અને બાર
મોતી હતા,ં દરેક દરવાજો એક એક મોતીમાંથી બના ો હતો. તે શહેરની શેર
ુદ્ધ સોનામાંથી બનાવાઈ હતી. સો ું નમર્ળ કાચના જે ું હ ું.
22 મેં શહેરમાં મં દર જો ું ન હ કારણ કે તે પ્ર ુ દેવ સવર્શ ક્તમાન અને

હલવાન (ઈ ુ) એ જ મં દર છે. 23 તે શહેર પર ૂયર્ને કે ચંદ્રને પ્રકાશવાની
જરૂર નથી. દેવનો મ હમા શહેરને પ્રકાશ આપે છે. તે હલવાન શહેરનો દ વો
છે.

24 દુ નયાના લોકો તેના પ્રકાશમાં ચાલશ.ે ૃથ્વીના રાજાઓ પોતા ું ગૌરવ
શહેરમાં લાવશે. 25 તે શહેરના દરવાજાઓ દવસ દરમ્યાન કદા પ બંધ રહેશે
ન હ. કારણ કે ત્યાં રા ત્ર નથી. 26 સવર્ પ્રજાઓ ું ગૌરવ અને સન્માન શહેરમાં
લવાશે. 27 શહેરમાં કદા પ અ ુદ્ધ પ્રવેશ કરશે ન હ. જે ક્ત શરમજનક
કાય કરે છે અથવા જૂઠુ બોલે છે તે આ શહેરમાં પ્રવેશ કરશે જ ન હ. ફક્ત
તે જ લોકો જઓેનાં નામો હલવાનના જીવનના ુસ્તકમાં લખેલાં છે તેઓ જ
પ્રવેશ કરશે.

22
1 પછ થી તે દૂતે મને જીવનના પાણીની નદ બતાવી. તે નદ સ્ફ ટકના જવેી

ચમકતી હતી. તે નદ દેવના અને હલવાનના રા ાસનમાંથી વહે છે. 2 તે
શહેરની શેર ની મધ્યમાંથી વહે છે. જીવન ું ૃક્ષ નદ ની બ ે બાજુ પર હ ું.
* 21:16: ટેડ યા એક ટેડ આ તે લગભગ 200 વાર ું અંતર. 12,000 ટેડ આ એટલે 1,400
માઈલ અથવા 2,200 ક લોમીટર.
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જીવન ું ૃક્ષ વષર્માં બાર વખત ફળ આપે છે. તે પ્ર ત માસ ફળ આપે છે. તે
ૃક્ષનાં પાંદડાઓ બધા લોકોને સાજા કરવા માટે છે.
3 ત્યાં કોઈ પ્રકારનો શાપ થનાર નથી. દેવ જે ુનાઓનો ન્યાય કરે છે એ ું

કઈ ત્યાં તે શહેરમાં હશે ન હ. દેવ ું અને હલવાન ું રા ાસન તે શહેરમાં
હશ.ે દેવના સેવકો તેની આરાધના કરશે. 4 તેઓ તેનો ચહેરો જોશે દેવ ું નામ
તેઓના કપાળો પર લખે ું હશ.ે 5 ત્યાં કદા પ રાત થશે ન હ. લોકોને દ વાના
પ્રકાશની કે ૂયર્ના પ્રકાશની જરૂર રહેશે ન હ. પ્ર ુ દેવ તેઓને પ્રકાશ આપશ.ે
અને તેઓ રાજાઓની જમે સદાસવર્કાળ રા કરશે.

6 તે દૂતે મને ક ું, “આ વાતો સત્ય છે અને વ ાસપાત્ર છે. પ્ર ુ જે
પ્રબોધકોના આત્માઓનો દેવ છે. તેણે તેના દૂતને જે થોડ વારમાં થવા ું જ
છે તે તેના સેવકોને બતાવવાં મોકલ્યો છે. 7 ‘ધ્યાનથી સાભંળો! હુ જલદ થી
આ ું છુ. જે ક્ત પ્રબોધના વચનોને પાળે છે તેને ધન્ય છે.’ ”

8 હુ યોહાન છુ. મેં આસાંભ ું ને જો ું ત્યારે જે દૂતે મને એ વાતો દેખાડ ,
તેને વંદન કરવા હુ પગે પડ્યો. 9 પણ તે દૂતે મને ક ું કે, “મને વંદન કર ન હ,
હુ તો તારા દેવો છુ અને તારો તથા જે પ્રબોધકો તારા ભાઇઓ છે તેઓનો તથા
આ ુસ્તકની વાતોને પાળનારાઓનો સાથી સેવક છુ. ું દેવની આરાધના કર!”

10 પછ તે દૂતે મને ક ું, “આ ુસ્તકના ભ વષ્ય કથનના વચનોને ુપ્ત
રાખીશ ન હ. આ વાતો થવાનો સમય નજીક છે. 11 જે ક્ત અન્યાયી છે
તેને અન્યાય કરવા ું ચ ુ રાખવા દો. જે ક્ત મ લન છે તેને મ લન થવા ું
ચા ુ રાખવા દો. જે ક્ત સાં ુ કામ કરે છે તે સાં ુ કામ કરવા ું ચા ુ રાખ.ે
જે ક્ત પ વત્ર છે તે હજુ પ વત્ર થવા ું ચા ુ રાખ.ે”

12 “ધ્યાનથી સાંભળો! હુ જલદ થી આ ું છુ! હુ માર સાથે બદલો લાવીશ.
હુ દરેક ક્તને તેઓના કરેલાં કાય નો બદલો આપીશ. 13 હુ આલ્ફા અને
ઓમેગા છુ. પ્રથમ અને છેલ્લો છુ. હુ આરભ અને અંત છુ.

14 “તે લોકો જઓેએ તેઓના ઝભ્ભા ધોયા છે તેઓને ધન્ય છે. તેઓને
જીવનના ૃક્ષમાંથી ખોરાક ખાવા માટેનો હ મળશે. તેઓ દરવાજાઓમાં થઈને
નગરમાં જઈ શકશ.ે 15 શહેરની બહારની બાજુ કૂતરાંઓ (દુ લોકો) છે, તે
લોકો અ ુદ્ધ જાદુ કરે છે, ભચારના પાપો કરે છે. બીજા લોકોનાં ૂન કરે
છે, ૂ તઓની ૂજા કરે છે, અને અસત્યને ચાહે છે અને જૂઠુ બોલે છે.

16 “મેં, ઈ ુએ મારા દૂતને આ વાતો મંડળ ઓને કહેવા માટે મોકલ્યો છે. હુ
દાઉદના પ રવારનો વંશજ છુ. હુ પ્રભાતનો પ્રકા શત તારો છુ.”

17 આત્મા અને કન્યા બ ે કહે છે કે, “આવ!” પ્રત્યેક ક્ત જે આ
સાંભળે છે તેણે પણ કહે ું જોઈએ, “આવ!” જો કોઈ તરસ્યો હોય, તેને
આવવા દો; જો તે ઈચ્છે તો તે ક્ત વના ૂલ્યે જીવન ું પાણી લઈ શકે.

18 જે આ પ્રબોધનાં વચનો સાંભળે છે તે દરેક ક્તને હુ ચેત ું છુ. જો
કોઈ ક્ત આ વચનોમાં કાંઈક ઉમેરો કરશે, તો દેવ તે ક્તને આ ુસ્તકમાં
લખેલી ુસીબતો આપશ.ે 19 અને જો કોઈ ક્ત આ ુસ્તકના પ્રબોધનાં
વચનોમાંથી કઈ પણ કાઢ નાખશ,ે તો દેવ તેનો ભાગ જીવનનાં ૃક્ષમાંથી, અને
પ વત્ર નગરમાંથી, એટલે જનેા વષે આ ુસ્તકમાં જે લખે ું છે, તેમાંથી કાઢ
નાખશ.ે
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20 ઈ ુ કહે છે કે આ વાતો સત્ય છે. હવે તે કહે છે કે, “હા, હુ જલદ થી
આ ું છુ”
આમીન! હે પ્ર ુ ઈ ુ, આવ!
21 પ્ર ુ ઈ ુની કૃપા સંતો પર હો! આમીન!
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