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ક રથીઓને પાઉલ પ્રે રતનો પહેલો પત્ર
લેખક
પાઉલના પત્ર તર કે પણજાણીતાઆ ુસ્તકના લેખક તર કે પાઉલને

માન્ય કરાય છે (1:1-2; 16:21). ારે તે એફેસસમાં હતો ત્યારે કે
તેની અગાઉ કોઈક સમયે પાઉલે ક રથીઓને એક પત્ર લ ો હતો કે
જે આપણાં ક રથીઓને પહેલા પત્રની અગાઉ લખાયો હતો (5:10-
11). ક રથીઓમાં તે પત્ર સંબંધી ગેરસમજ પેદા થઈ હતી અને દઃુખની
વાત છે કે તે પત્ર હવે ઉપલબ્ધ નથી. તે “અગાઉનો પત્ર” (કે જનેે આ
નામથી સંબોધવામાં આવે છે) તે ું વષયવસ્ ુ સં ૂણર્પણે જ્ઞાત નથી.
પણ તે અગાઉના પત્રના જવાબમાં ક રથીઓએ પાઉલને વળતો પત્ર
લ ો હતો અને તેના જવાબમાં પાઉલ આપણો ક રથીઓને પહેલો
પત્ર લખે છે એ ું માનવમાં આવે છે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 55 થી 56 ની વચ્ચેનો છે.
આપત્ર એફેસસમાંથી લખવામાં આ ો હતો (16:8.)

વાંચકવગર્
આ પત્રના ઇ ચ્છત વાંચકો “ક રથમાંની ઈ રની મંડળ ના”

સભાસદો હતા (1:2). જો કે પાઉલ વાંચકવગર્માં “જઓેહરકોઈ ળે
આપણા પ્ર ,ુ ઈ ુ ખ્રસ્તને નામે પ્રાથર્ના કરે છે તે સવર્” નો પણસમાવેશ
કરે છે (1:2).

હે ુ
પાઉલે ઘણા સ્રોતો દ્વારા ક રથની મંડળ ની પ્રવતર્માન હાલત વષે

મા હતી મેળવી હતી. તેનો આ પત્ર લખવાનો હે ુ વભાજન જવેો
ખોટો વહાર (1:10-4:21), જીવનોત્થાન વષે ું ખોટુ શક્ષણ
(15), જાતીય ભ્ર તા (5, 6:12-20) તથા પ્ર ુ ભોજનના દરુુપયોગ
(11:17-34) જવેી બાબતોને ુધારવા બોધ આપવાનો અને મંડળ ને
તેની નબળાઈઓમાં દ્રઢ કરવાનો હતો. ક રથની મંડળ કૃપાદાનોથી
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આશી ષત (1:4-7) પણ અપ રપક્વ તથા સાંસા રક (3:1-4) હતી,
તેથી પાઉલ મંડળ એ તેની મધ્યેના પાપના પ્ર ને કેવી ર તે હલ કરવો
જોઈએ તેનો એક અગત્યનો ન ૂનો ૂરો પાડે છે. સંબંધોમાં ભાગલા
તથા દરેક પ્રકારની ભ્ર તાને નજર અંદાજ કરવાને બદલે તે પ્ર ો પર
સીધો વાર કરે છે.

ુદ્રાલેખ
વ ાસીનો વતર્ન વહાર

રૂપરેખા
1. પ્રસ્તાવના— 1:1-9
2. ક રથની મંડળ માં ભાગલા— 1:10-4:21
3. નૈ તક અને સદાચાર વશેની સમસ્યાઓ— 5:1-6:20
4. લ જીવનના સદ્ધાંતો— 7:1-40
5. પ્રે રતપદનો ુ ક્ત— 8:1-11:1
6. આરાધના વષયક બોધ— 11:2-34
7. આ ત્મક દાનો— 12:1-14:40
8. જીવનોત્થાનનો સદ્ધાંત— 15:1-16:24

અ ભવાદન
1 ક રથમાંના ઈ રના વ ાસી સ ુદાયના, જઓેને ખ્રસ્ત ઈ ુમાં

પ વત્ર કરવામાં આવેલા છે, જઓેને સંતો તર કે તેડવામાં આવેલા
છે તથા જઓે હરકોઈ ળે આપણા પ્ર ,ુ એટલે તેઓના તથા
આપણા પ્ર ,ુ ઈ ુ ખ્રસ્તને નામે પ્રાથર્ના કરે છે તે સવર્ને, 2 આપણા
ઈ રની ઇચ્છાથી ઈ ુ ખ્રસ્તનો પ્રે રત થવાને તેડાયેલો પાઉલ તથા
ભાઈ સો નેસ લખે છે. 3 આપણા પતા ઈ ર તરફથી તથા પ્ર ુ
ઈ ુ ખ્રસ્ત તરફથી તમને કૃપા તથા શાં ત હો.

આભારદશર્ન
4 ખ્રસ્ત ઈ ુમાં ઈ રની જે કૃપા તમને આપવામાં આવી છે, તેને

માટે હુ તમારા વષે મારા ઈ રનો આભાર નત્ય મા ું છુ; 5 કેમ કે જમે
ખ્રસ્ત વષેની અમાર સાક્ષી તમારામાં દ્રઢ થઈ તેમ, 6 સવર્ બોલવામાં
તથા સવર્ જ્ઞાનમાં, તમે સવર્ પ્રકારે તેમનાંમાં ભર ૂર થયા.
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7જથેી તમે કોઈ પણ કૃપાદાનમાં અ ૂણર્ ન રહેતા,ંઆપણા પ્ર ુ ઈ ુ
ખ્રસ્તનાં પ્રગટ થવાની રાહ જુઓછો. 8તમેઆપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તને
દવસે નદ ષ મા ૂમ પડો,એ માટે તે તમને અંત ુધી દૃઢ રાખશ.ે 9જે
ઈ રે તમને તેમના દ કરા આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની સંગતમાં તેડલેા
છે, તે વ ા ુ છે.

ક રથની મંડળ માં પક્ષાપક્ષી
10 હવે, ભાઈઓ, હુ આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તને નામે તમને વનંતી

કરુ છુ કે તમે સવર્ દરેક બાબતમાં એકમત થાઓ, તમારામાં પક્ષ પડવા
ન દેતાં એક જ મનના તથા એક જ મતના થઈને ૂણર્ ઐ માં રહો.
11 મારા ભાઈઓ, આ એટલા માટે કહુ છુ કે તમારા સંબંધી ક્લોએના
ઘરનાં માણસો તરફથી મને ખબર મળ છે કે તમારામાં વાદ વવાદ પડયા
છે.

12એટલે મારા કહેવાનો અથર્ એ છે કે, તમારામાંનો કોઈ કહે છે કે,
‘હુ તો પાઉલનો;’ કોઈ કહે છે કે, ‘હુ તો આપોલસનો’ કોઈ કહે છે કે, ‘હુ
તો કેફાનો;’ અને કોઈ કહે છે કે, ‘હુ તો ખ્રસ્તનો છુ.’ ” 13 ું ખ્રસ્તનાં
ભાગ થયા છે? ું પાઉલ તમારે માટે વધસ્તંભે જડાયો છે? અથવા ું
તમે પાઉલના નામે બા પ્તસ્મા પામ્યા હતા?

14 હુ ઈ રની સ્ ુ ત કરુ છુ કે, ક્રસ્પસ તથા ગાયસ સવાય મેં
તમારામાંના કોઈ ું બા પ્તસ્મા ક ુ નથી. 15 રખેને એમ ન થાય કે તમે
મારે નામે બા પ્તસ્મા પામ્યા હતા. 16 વળ સ્તેફનના કુટુબ ું પણ મેં
બા પ્તસ્મા ક ુ હ ુ;ં એ સવાય મેં બીજા કોઈ ું બા પ્તસ્મા ક ુ હોય,
એની મને ખબર નથી.

17 કારણ કે બા પ્તસ્મા કરવા માટે ન હ, પણ ુવાતાર્ પ્રગટ કરવા
માટે, ખ્રસ્તે મને મોકલ્યો; એ કામ વદ્વતાથી ભરેલા પ્રવચનથી ન હ,
એમ ન થાય કે ખ્રસ્તનો વધસ્તંભ નરથર્ક થાય.

ખ્રસ્ત ઈ ુ ું જ્ઞાન અને સામથ્યર્
18 કેમ કે નાશ પામનારાઓને તો વધસ્તંભની વાત ૂખર્તા જવેી લાગે

છે; પણઅમો ઉદ્ધાર પામનારાઓને તો તે ઈ ર ું સામથ્યર્ છે. 19 કેમ કે
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લખે ું છે કે, ‘હુ જ્ઞાનીઓના ડહાપણનો નાશ કર શ અને ુ દ્ધમાનોની
ુ દ્ધને નરથર્ક કર શ.’ ””
20જ્ઞાની ાં છે? શા ી ાં છે? આજમાનાનો વાદ વવાદ કરનાર
ાં છે? ું ઈ રે જગતના ડહાપણને ૂખર્તા ઠરાવી નથી? 21 કેમ કે

જયારે ઈ રે પોતાના જ્ઞાન પ્રમાણે નમાર્ણ ક ુ હ ું તેમ જગતે પોતાના
જ્ઞાન વડે ઈ રને ઓળ ા ન હ, ત્યારે જગત જનેે ૂખર્તા ગણે છે તે
ુવાતાર્ પ્રગટ કરવા દ્વારા વ ાસ કરનારાઓનો ઉદ્ધાર કરવા ું ઈ રને

પસંદ પડ ુ.ં
22 યહૂદ ઓ ચમત્કા રક ચ ો માગે છે અને ગ્રીક લોકો જ્ઞાન શોધે

છે; 23 પણ અમે તો વધસ્તંભે જડાયેલા ખ્રસ્તને પ્રગટ કર એ છ એ, તે
તો યહૂદ ઓને અવરોધરૂપ અને ગ્રીક લોકોને ૂખર્તારૂપ લાગે છે.

24 પર ુ જઓેને તેડવામાં આ ા, પછ તે યહૂદ હોય કે ગ્રીક
હોય, તેઓને તો ખ્રસ્ત એ જ ઈ ર ું સામથ્યર્ તથા ઈ ર ું જ્ઞાન છે.
25 કારણ કે માણસો ના જ્ઞાન કરતાં ઈ રની ૂખર્તામાં વશેષ જ્ઞાન છે,
અને માણસો ની શ ક્ત કરતાં ઈ રની નબર્ળતામાં વશેષ શ ક્ત છે.

26ભાઈઓ, ઈ રના તમારાં તેડાને લક્ષમાં રાખો કે, માનવીય ધોરણ
ુજબ તમારામાંના ઘણાં જ્ઞાનીઓ ન હતા, પરાક્રમીઓ ન હતા, ઉચ્ચ

કુળમાં જન્મેલા ન હતા. 27 પણ ઈ રે જ્ઞાનીઓને શરમાવવા સારુ
દુ નયાના ૂખ ને અને શ ક્તમાનોને શરમાવવા સારુ દુ નયાના નબર્ળોને
પસંદ કયાર્ છે.

28 વળ જઓે મોટા મનાય છે તેઓને ન હ જવેા કરવા માટે, ઈ રે
દુ નયાના અકુલીનોન,ે ધ ાર પામેલાઓને તથા જઓે કશી વસાતમાં
નથી તેઓને પસંદ કયાર્ છે 29 કે, કોઈ મ ુષ્ય ઈ રનીઆગળઅ ભમાન
કરે ન હ.

30 પણ ઈ ર ની કૃપા થી તમે ઈ ુ ખ્રસ્તમાં છો, તેઓ તો ઈ ર
તરફથી આપણે સારુ જ્ઞાન, ન્યાયીપણુ,ં પ વત્રતા તથા ઉદ્ધાર થયા છે;
31લખે ું છે કે, ‘જે કોઈ ગવર્ કરે તે પ્ર ુમાં ગવર્ કરે.’ ”

2
વધસ્તંભે જડાયેલા ખ્રસ્ત વષેનો સંદેશ



ક રથીઓને પહેલો પત્ર 2:1 v ક રથીઓને પહેલો પત્ર 2:13

1ભાઈઓ, હુ જયારે તમાર પાસેઆ ો, ત્યારે તમને ઈ ર વષેની
સાક્ષી પ્રગટ કરવા હુ ઉ મ વક્ ૃત્વ કે જ્ઞાન બતાવીને આ ો નહોતો.
2 કેમ કે ઈ ુ ખ્રસ્ત, જે વધસ્તંભે જડાયેલા, તે સવાય હુ તમાર સાથે
રહ ને બીજુ કઈ જ ન જાણું,એવો મેં ન ય કય હતો.

3 હુ નબર્ળતામા,ં ભયમાં તથા ઘણી ૂજાર માં તમાર સાથે ર ો
હતો. 4માર વાતનો તથા મારા પ્રચારનોઆધાર માનવી જ્ઞાનની મનોહર
ભાષા ઉપર નભર્ર નહોતો, પણ પ વત્ર આત્માનાં તથા સામથ્યર્ના
પ્રમાણ પર હતો 5 કે, તમારા વ ાસનો આધાર માણસોના જ્ઞાન પર
ન હ, પણ ઈ રના સામથ્યર્ પર હોય.

ઈ ર ું જ્ઞાન
6જઓે અ ુભવી છે તેઓની સાથે અમે જ્ઞાનની વાત કર એ છ એ;

પણ તે આ જમાના ું જ્ઞાન ન હ, તથા આ જમાનાનાં નાશ પામનાર
અ ધકાર ઓ ું જ્ઞાન પણ ન હ; 7 પણ ઈ ર ું જ્ઞાન, એટલે જે ુપ્ત
રખાયે ું જ્ઞાન ૃ ના આરભ ૂવથી ઈ રે આપણા મ હમાને સારુ
નમાર્ણ ક ુ હ ુ,ં તેમની વાત અમે મમર્માં બોલીએ છ એ.
8આ જમાનાનાં અ ધકાર ઓમાંના કોઈને તે જ્ઞાન ની સમજ નથી;

કેમ કે જો તેઓને તેની સમજ હોત તો તેઓએ મ હમાવાન પ્ર ુને
વધસ્તંભે જડ્યાં ન હોત. 9 પણ લખે ું છે કે, “જે બાબતો આંખે જોઈ
નથી, કાને સાંભળ નથી, જે માણસના મનમાં પ્રવેશી નથી, જે બાબતો
ઈ રે પોતાના પ્રેમ કરનારાઓને માટે તૈયાર કર છે.

10 તે તો ઈ રે પોતાના પ વત્ર આત્માથી આપણને પ્રગટ કયાર્ છે;”
કેમ કેઆત્મા સવર્ને,હા ઈ રનાઊંડા વચારો ને પણશોધે છે. 11 કેમ કે
કોઈ માણસની વાતો તે માણસમાં જેઆત્મા છે તે સવાય કયો માણસ
જાણે છે? એમ જ ઈ રના આત્મા સવાય ઈ રની વાતો બીજો કોઈ
જાણતો નથી.

12 પણ અમે જગતનો આત્મા ન હ, પણ જે આત્મા ઈ ર તરફથી
છે તે પામ્યા છ એ; જથેી ઈ રે આપણને જે બાબતો આપેલી છે તે
અમે જાણીએ છ એ. 13 તે જ અમે બોલીએ છ એ. માનવી જ્ઞાને
શીખવેલી ભાષામાં ન હ, પણ પ વત્ર આત્માએ શીખવેલી ભાષામાં;
આ ત્મક બાબતોને આ ત્મક ભાષાથી સમજાવીએ છ એ.
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14સાંસા રક માણસ ઈ રનાઆત્માની વાતોનો સ્વીકાર કર ું નથી;
કેમ કે તે વાતો તેને ૂખર્તા જવેી લાગે છે;અને તે આ ત્મક ર તે સમજાય
છે, તેથી તે તેમને સમજી શક ું નથી. 15 પણ જે માણસઆ ત્મક છે તે
સવર્ને પારખે છે, પણ પોતે કોઈથી પરખાતો નથી. 16 કેમ કે પ્ર ુ ું મન
કોણે જાણ્ ું છે કે, તે તેમને બોધ કરે? પણ અમને તો ખ્રસ્ત ું મન છે.

3
ઈ રના સહકાયર્કરો

1ભાઈઓ,જમેઆ ત્મક મ ુષ્યોની સાથે વાત કરતો હોઉં તેવી ર તે
તમાર સાથે હુ વાત કર શ ો ન હ, પણ સાંસા રકોની સાથ,ે એટલે
ખ્રસ્તમાં બાળકોની સાથે વાત કરતો હોઉં તેવી ર તે મેં તમાર સાથે વાત
કર . 2 મેં તમને દૂધથી પોષ્યા છે, ભારે ખોરાકથી ન હ; કેમ કે તમે ભારે
ખોરાક ખાવાને સમથર્ ન હતા,અને હમણાં પણ સમથર્ નથી.

3 કેમ કે તમે હજી સાંસા રક છો. કેમ કે તમારામાં અદેખાઈ તથા
ઝઘડા છે, માટે ું તમે સાંસા રક નથી,અને સાંસા રક માણસોની માફક
વતર્તા નથી? 4 કેમ કે જયારે તમારામાંનો એક કહે કે, ‘હુ પાઉલનો
છુ,’ અને બીજો કહે છે કે ‘હુ આપોલસનો છુ,’ ત્યારે તમે સાંસા રક
માણસોની જમે વતર્ન કરતા નથી? 5 તો આપોલસ કોણ છે? અને
પાઉલ કોણ છે? જમે પ્ર ુએ તેઓ દરેકને સેવાકાયર્ આપ્ ું છે તે પ્રમાણે
તેઓજીવંત ઈ રના સેવકો જ છે, જઓેનાં દ્વારા તમે વ ાસ કય .

6 મેં તો માત્ર રોપ્ ુ,ં અને આપોલસે પાણી પા ુ,ં પણ ઈ રે તેને
ઉગા ું અને ૃ દ્ધઆપી. 7માટે સચનાર પણ કોઈ નથી;અને રોપનાર
કોઈ નથી; ૃ દ્ધ આપનાર ઈ ર તે જ સવર્સ્વ છે.

8 રોપનાર તથા સચનાર એક છે; પણ દરેકને તેની મહેનત પ્રમાણે
બદલો મળશ.ે 9 કેમ કે અમે ઈ ર ના સેવકો તર કે સાથે કામ કરનારા
છ એ; તમે ઈ રની ખેતી, ઈ રની ઇમારત છો.

10 ઈ રની મારા પર થયેલી કૃપા પ્રમાણે કુશળ ા પત તર કે મેં
પાયો ના ો છે;અને તેના પર કોઈ બીજો બાંધે છે. પણ પોતે તેના પર
કેવી ર તે બાંધે છે તે વષે દરેકે સાવધ રહે ું. 11 કેમ કે જે નંખાયેલો
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પાયો છે તે તો ઈ ુ ખ્રસ્ત છે. તેમના સવાય બીજો પાયો કોઈ નાખી
શક ું નથી.

12પણજોઆ પાયા પર બાંધનાર કોઈ સો ું, ચાંદ ,અ ૂલ્ય પથ્થર,
લાકડુ કે, પરાળનો ઉપયોગ કરે, 13 તો દરેક ું કામ કે ું છે તે ુલ્ ું
કરવામાં આવશે; કેમ કે તે દવસ તેને ઉઘાડુ પાડશ,ે અ થી તે પ્રગટ
કરવામાં આવશ;ેઅને દરેક ું કામ કે ું છે તે અ જ પારખશે.

14જે કોઈએ તે પાયા પર બાંધકામ ક ુ હશે, તે જો ટક રહેશે તો
તે બદલો પામશે. 15જો કોઈ ું કામ બળ જશે, તો તેને ુકસાન થશે;
તોપણ તે જાતે જાણે કે અ માંથી બચેલા જવેો થશે.

16 તમે ઈ ર ું ભ ક્ત ાન છો, અને તમારામાં ઈ રનો પ વત્ર
આત્મા વાસ કરે છે, એ ું તમે નથી જાણતા? 17 જો કોઈ ઈ રના
સભા ાનનો નાશ કરે, તો ઈ ર તેનો નાશ કરશ;ે કેમ કે ઈ ર ું આ
ભ ક્ત ાન તે તો પ વત્ર છે,અને તે ભ ક્ત ાન તમે છો.

18 કોઈ પોતે પોતાને છેતરે ન હ. જો આ જમાનામાં તમારામાંનો
કોઈ પોતાને જ્ઞાની માનતો હોય, તો જ્ઞાની થવા માટે તેણે ૂખર્ થ ું જરૂર
છે. 19 કેમ કે આ જગત ું જ્ઞાન ઈ રની આગળ ૂખર્તારૂપ છે; કેમ કે
લખે ું છે કે, પ્ર ુ કહેવાતા જ્ઞાનીઓને તેઓની જ ચ ુરાઈમાં પકડ પાડે
છે. 20અને વળ , પ્ર ુ જાણે છે કે જ્ઞાનીઓના વચાર થર્ છે.

21 તો કોઈ પણ માણસે માણસો વષે અ ભમાન ન કર ુ,ં કેમ કે
ઈ રે તમને બ ું આપે ું છે. 22પાઉલ,આપોલસ, કેફા, ૃ ,જીવન,
મરણ, વતર્માનની કે ભ વષ્યની બાબતો; એ બ ું તમારુ જ છે; 23 તમે
ખ્રસ્તનાં છો;અને ખ્રસ્ત ઈ રના છે.

4
ખ્રસ્તનાં પ્રે રતો

1 દરેક માણસે અમને ખ્રસ્તનાં સેવકો તથા ઈ રના મમ ને પ્રગટ
કરનારા કારભાર ઓ માનવા. 2વળ દરેક કારભાર એ વ ા ુ થ ું એ
ૂબ જ જરૂર ું છે.
3 પણ તમે કે બીજા માણસો મારો ન્યાય કરો, એ વષે મને કઈ

ચતા નથી; વળ હુ પોતે પણ પોતાનો ન્યાય કરતો નથી. 4 કેમ કે મને
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પોતાનામાં કશો દોષ દેખાતો નથી, પણએથી હુ ન્યાયી ઠરતો નથી; પણ
મારો ન્યાય કરનાર તો પ્ર ુ છે.

5 માટે તમે સમય અગાઉ, એટલે પ્ર ુ આવે ત્યાં ુધી, કઈ ન્યાય ન
કરો; તેઓ અંધકારની છૂપી બાબતોને જાહેર કરશે,અને હૃદયોના ુપ્ત
ઇરાદા પ્રગટ કરશ;ે તે સમયે દરેકની પ્રશંસા ઈ ર તરફથી થશ.ે

6 ભાઈઓ, મેં એ વાતો તમારે સારુ ઉદાહરણ તર કે મને પોતાને
તથા આપોલસને લા ુ પાડ છે, જથેી તમે અમારાથી એ ું શીખો કે જે
લખવામાં આ ું છે તેની હદઓળંગવી ન હ અને એકના પક્ષમાં રહ ને
બીજાની વરુદ્ધ કોઈ બડાઈ કરે ન હ. 7 કેમ કે કોણ તમારામાં ભેદ પાડે
છે? તાર પાસે એ ું ું છે જે તેં મફત પ્રાપ્ત ક ુ નથી? જો તેં મફતમાં
પ્રાપ્ત ક ુ છે તો જાતે મેળ ું હોય તેમ અ ભમાન કેમ કરે છે?

8 તમે ારનાયે સં ુ થઈ ગયા છો, અને દ્ર વાન પણ થઈ ગયા
છો. અમારા વના તમે રાજ કરવા લાગ્યા છો. અમાર પણ ઇચ્છા
એ છે કે તમે રાજ કરો કે, જથેી અમે પણ તમાર સાથે રાજ કર એ.
9 માટે હુ વચારુ છુ કે, ઈ રે અમો પ્રે રતોને જાણે કે છેલ્લાં મરણદડ
પામનારા હોય એવા બતા ા છે; કેમ કે અમે વ ની, સ્વગર્દૂતોની તથા
માણસોની આગળ તમાશા જવેા ુલ્લાં થયા છ એ.

10 ખ્રસ્તને માટે અમે ૂખર્, પણ તમે ખ્રસ્તમાં ુ દ્ધમાન; અમે
નબર્ળ પણ તમે બળવાન;અને તમે માન પામનારા, પણઅમે અપમાન
પામનારા થયા છ એ. 11અત્યાર ુધી અમે ૂ ા, તરસ્યા તથા વ ો
વનાના છ એ, સતાવણી સહન કર એ છ એ અને ઘરબાર વનાના
છ એ.

12અમે હાથે કામઅને મહેનત કર એછ એ; નદા પામવા છતાં અમે
આશીવાર્દ આપીએ છ એ; સતાવણી સહન કર એ છ એ; 13 તરસ્કૃત
હોવા છતાંય વનંતી કર એ છ એ; અમે હજી ુધી માનવજગતથી
ધ ાર પામેલા તથા કચરા જવેા છ એ.
14 હુ તમને શરમાવવા માટે આ વાતો લખતો નથી; પણ તમને મારાં

પ્રય બાળકો સમજીને શક્ષણ આ ું છુ. 15જોકે તમને ખ્રસ્તમાં દસ
હજાર શક્ષકો હોય, તોપણતમને ઘણાં પતા નથી; કેમ કે ખ્રસ્તઈ ુમાં,
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ુવાતાર્દ્વારા હુ તમારો પતા થયો છુ. 16 તેથી હુ તમને વનંતી કરુ છુ
કે, તમે મારા અ ુયાયીઓ થાઓ.

17મેં તમોથીને તમાર પાસે મોકલ્યો છે, તે ખ્રસ્તમાં મારો પ્રય તથા
વ ા ુ ુત્ર છે. જમે હુ દરેક જગ્યાએ સવર્ વ ાસી સ ુદાયોમાં
શીખ ું છુ તેમ તે ખ્રસ્તમાં મારા માગ વષે તમને સ્મરણ કરાવશ.ે
18 જાણે હુ તમાર પાસે પાછો આવવાનો ન હોઉં, એ ું સમજીને
તમારામાંનાં કેટલાક અ ભમાની થઈ ગયા છે.

19 પણ પ્ર ુની ઇચ્છા હશ,ે તો હુ તમાર પાસે વહેલો આવીશ,અને
અ ભમાનીઓ ું બોલ ું ન હ, પણ તેઓ ું સામથ્યર્ જોઈ લઈશ. 20 કેમ
કે ઈ ર ું રા બોલવામાં ન હ, પણ સામથ્યર્માં છે. 21 તમાર શી
ઇચ્છા છે? હુ તમાર પાસે સોટ લઈને આ ું, કે પ્રેમભાવે તથા નમ્રભાવે
આ ું?

5
મંડળ માં ભચાર સામે પગલાં

1મારા સાંભળવામાં આ ું એ ું છે કે તમારામાં ભચાર ાપેલો
છે, અને તે પણ એવો કે જે બનયહૂદ ને પણ ચાલતો નથી; એટલે કે
કોઈએ પોતાની સાવક માને રાખી છે. 2 એમ છતાં એ બાબતો વષે
શર મદા થવાને બદલે તમે છાતીકાઢ ને ચાલો છો! જણેે આ કામ ક ુ
છે તેને તમારે તમારામાંથી દૂર કરવો જોઈતો હતો.

3 કેમ કે શર રે હુ ગેરહાજર છતાં,આત્મામાં પ્રત્યક્ષ હોવાથી,જાણે
હુ પોતે હાજર હોઉં એમ, એ કામ કરનારાનો ન્યાય કર ૂ ો છુ.
4 કે આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં સામથ્યર્ સ હત, તમે મારા આત્મા
સાથે એકઠા મળ ને આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં નામ,ે 5 તમારે એ
માણસને શર રનાં ુકસાનને સારુ શેતાનને સોંપવો કે જથેી પ્ર ુ ઈ ુના
ુનરાગમન સમયે તેનો આત્મા ઉદ્ધાર પામ.ે
6તમે ઘમંડ રાખો છો તે યોગ્ય નથી; ું તમે એજાણતા નથી, કે થોડુ

ખમીર આખા લોટને લાવે છે? 7 તમે જૂના ખમીરને કાઢ નાખો, એ
માટે કે જમે તમે બેખમીર છો, તેમ તમે નવા થઈજાઓ, કેમ કે આપણા
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પાસ્ખાયજ્ઞ એટલે ખ્રસ્ત ઈ ુએ, આપણે માટે તેમ ું બ લદાન આપ્ ું
છે. 8એ માટે જૂના ખમીરથી ન હ,એટલે પાપ તથા દુ તાનાં ખમીરથી
ન હ, પણ નખાલસપણા તથા સત્યતાની બેખમીર રોટલીથી આપણે
પાસ્ખાપવર્ ઊજવીએ.

9 મેં તમને મારા પત્રમાં લ ું છે કે તમે ભચાર ઓની સોબત ન
કરો; 10 પણ આ દુ નયાના ભચાર ઓ તથા લોભીઓ, જુલમી કે
ૂ ત ૂજકોની સંગત ન કરો એમ ન હ; કેમ કે જો એમ હોય તો તમારે

માનવજગતમાંથી નીકળ જ ું પડ.ે
11 પણ હમણાં મેં તમને લ ું છે, કે જે આપણો ભાઈ કહેવાય છે,

એવો જો કોઈ ભચાર , લોભી, ૂ ત ૂજક, નદા કરનારો, સ્વછદ કે
જુલમ કરનારો હોય, તો એવા માણસોની સંગત કરવી ન હ, અને તેની
સાથે બેસીને ખા ું પણ ન હ. 12 કેમ કે બહારનાઓનો ન્યાય મારે ું
કામ કરવો છે? જઓે વ ાસી સ ુદાયમાનાં છે તેઓનો ન્યાય તમે કરો
છો કે ન હ? 13 પણ જઓે બહાર છે તેઓનો ન્યાય ઈ ર કરે છે તો
તમે તમારામાંથી તે મ ુષ્યને દૂર કરો.

6
અ વ ાસીઓ સમક્ષ ન જાઓ

1 તમારામાંના કોઈને બીજાની સામે તકરાર થઈ હોય, તો સંતોની
આગળ ન જતા અ વ ાસીઓની આગળ ન્યાય માગવા જાય એ કે ું
કહેવાય? 2સંતો માનવજગતનો ન્યાય કરશે એ ું તમે જાણતા નથી?
અને જો તમારાથી માનવજગતનો ન્યાય કરવામાં આવે તો ું તમે તદ્દન
નજીવી તકરારોનો ુકાદો કરવાને યોગ્ય નથી? 3આપણે દૂતોનો ન્યાય
કર ું એ ું તમે જાણતા નથી? તો આ જદગીને લગતી બાબતોનો
ન્યાય આપણે ના કર શક એ?

4એ માટે જો તમારે આ જદગીની બાબતોનો ન્યાય કરવાનો હોય,
તો વ ાસી સ ુદાયમાં જઓેને તમે ગણકારતા નથી તેઓને તમે ન્યાય
કરવાને બેસાડો છો? 5 હુ તમને શરમાવવાને માટે કહુ છુ. કે ું ભાઈ
ભાઈની વચ્ચે ન્યાય કર શકે, એવો એક પણ જ્ઞાની માણસ તમારામાં
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નથી? 6પણઅહ તો ભાઈ પોતાના ભાઈ સામે ફ રયાદ કરે છે;અને તે
વળ અ વ ાસીઓ સમક્ષ!

7 માટે હમણાં તમારામાં સાચે જ ગેરસમજ ઊભી થઈ છે, કે, તમે
એકબીજા સામે ફ રયાદ કરો છો. એમ કરવાને બદલે તમે અન્યાય કેમ
સહન કરતા નથી? 8ઊલટા ું તમેઅન્યાય કરો છો, તથાબીજા ું પડાવી
લો છો,અને તે પણ તમારા ભાઈઓ ુ!ં

9 ું તમે જાણતા નથી કે અન્યાયીઓ ઈ રના રા નો વારસો
પામશે ન હ? તમે ૂલ ન કરો; વળ ભચાર ઓ, ૂ ત ૂજકો,
લંપટો, વષયીઓ તથા સજાતીય ુરુષ સંબંધ રાખનારાઓ,
10ચોર ઓકરનાર,લોભીઓ, સ્વછદ , નદા કરનારાઓતથા જુલમથી
પૈસા પડાવનારા, તેઓને ઈ રના રા નો વારસો મળશે ન હ.
11 તમારામાંના કેટલાક એવા હતા, પણ તમે ઈ ુ ખ્રસ્તનાં નામે તથા
આપણા ઈ રના આત્માથી ુદ્ધ થયા, અને પ વત્રતા અને ન્યાયપણું
પામ્યા છો.

ઈ રના મ હમા માટે શર રનો ઉપયોગ
12 સઘળ વસ્ ુઓની મને છૂટ છે. પણ એ બધી લાભકારક નથી.

પણ હુ તેમાંની કોઈથી નયં ત્રત થવાનો નથી. 13ખોરાક પેટને માટે છે
અને પેટ ખોરાકને માટે છે. પણ ઈ ર બ ેનો નાશ કરશ.ે હવે શર ર

ભચારને માટે ન હ, પણપ્ર ુનો મ હમા કરવા માટેઆપવામાંઆ ું
છે. અને પ્ર ુ શર રને માટે.

14 ઈ રે ઈ ુને સજીવન કયાર્ છે, અને પોતાના પરાક્રમથી તે
આપણને પણ ૃત્ ુમાંથી સજીવન કરશે. 15આપણાં શર રો ખ્રસ્તનાં
અંગો છે, એ ું તમે નથી જાણતા? ત્યારે ું હુ ખ્રસ્તનાં અંગોને

ભચા રણીના અંગો બના ું? એ ું ન થાઓ.
16 ું તમે નથીજાણતા કે ભચા રણી સાથે જે જોડાય છે, તે તેની

સાથે એક દેહ થાય છે? કેમ કે શા કહે છે કે, તેઓ એક દેહ થશે.
17પણ પ્ર ુની સાથે જે જોડાય છે તે તેમની સાથે એકઆત્મા થાય છે.

18 ભચારથી નાસો, માણસ જે પાપ કરે તે શર ર બહારના છે;
પણ ભચાર પોતાના શર રની વરુદ્ધ પાપ કરે છે.
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19 ું તમે નથી જાણતા કે તમારામાં જે પ વત્ર આત્મા છે, જે તમને
ઈ ર પાસેથી આપવામાં આ ો છે, તેમ ું ભ ક્ત ાન તમારુ શર ર
છે? અને તમે પોતાના નથી, 20 કેમ કે ૂલ્ય ૂકવીને તમને ખર દવામાં
આ ા છે. તેથી હવે તમારુ શર ર અને તમારો આત્મા ઈ રનાં છે,
તમારાં શર રો દ્વારા ઈ રને મ હમા આપો.

7
લ વશેના પ્ર ો

1 હવે જે બાબતો સંબંધી તમે મારા પર લ ું તે વષે ુરુષ ીનો
સ્પશર્ ના કરે તો સારુ. 2 પણ ભચાર ન થાય માટે દરેક ુરુષે અને

ીએ લ કર ુ.ં
3 પ તએ પોતાની પત્ની પ્રત્યે જવાબદાર નભાવવી. અને તેમ જ

પત્નીએ પોતાના પ ત પ્રત્યેની ફરજ બજાવવી. 4 પત્નીને પોતાના શર ર
પર અ ધકાર નથી, પણ પ તને છે; તેમ જ પ તને પોતાના શર ર પર
અ ધકાર નથી, પણ પત્નીને છે.

5 એકબીજાથી જુદાં ના થાઓ, પણ પ્રાથર્ના માટે થોડ વાર ુધી
એકબીજાની સંમ તથી જુદાં થ ું પડે તો થાઓ. પછ પાછા ભેગા
થાઓ, રખેને શેતાન તમારા માન સક વકારને લીધે તમને પર ક્ષણમાં
પાડ.ે

6 પણ હુઆ વાત તમને આજ્ઞા તર કે ન હ પણ મર જયાત ર તે કહુ
છુ. 7 માર ઇચ્છા છે કે, તમે સવર્ માણસો મારા જવેા થાઓ. પણ
ઈ રે દરેકને પોતપોતા ું અંગત કૃપાદાનઆપે ું છે, કોઈને એક પ્રકાર ું
તો કોઈને બીજા પ્રકાર ું કૃપાદાન.

8 પણઅપ રણીતોને તથા વધવાઓને હુ કહુ છુ કે, ‘તેઓ જો મારા
જવેા રહે તો તેઓને તે હતકારક છે.’ ” 9 પણ જો તેઓ પોતે સંયમ ન
રાખી શકે તો તેઓને લ કરવાની છૂટ છે. કેમ કે બળવા કરતાં લ
કર ું એ સારુ છે.

10 પણ લ કરેલાઓને હુ આજ્ઞા કરુ છુ, હુ તો ન હ, પણ પ્ર ુ કરે
છે, કે પત્નીએ પોતાના પ તથી જુદા થ ું ન હ; 11 પણ જો પત્ની જાતે
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જુદ થાય તો તેણે લ કયા વના રહે ું, નહ તો પ તની સાથે ુલેહ
કર ને રહે ું; પ તએ પોતાની પત્નીનો ત્યાગ કરવો ન હ.

12 હવે બાક નાઓને તો પ્ર ુ ન હ, પણ હુ કહુ છુ કે, જો કોઈ
વ ાસી ભાઈને અ વ ાસી પત્ની હોય, અને એ તેની સાથે રહેવાને
રાજી હોય, તો પ તએ તેનો ત્યાગ કરવો ન હ; 13 કોઈ વ ાસી પત્નીને
અ વ ાસી પ ત હોય, અને એ તેની સાથે રહેવાને રાજી હોય, તો
પત્નીએ તેનો ત્યાગ કરવો ન હ. 14 કેમ કે અ વ ાસી પ તએ વ ાસી
પત્નીથી પ વત્ર કરાયેલો છે, અ વ ાસી પત્નીએ વ ાસી પ તથી
પ વત્ર કરાયેલી છે; એ ું ના હોત તો તમારાં બાળકો અ ુદ્ધ હોત, પણ
હવે તેઓ પ વત્ર છે.

15 પણ જો અ વ ાસી ુરુષ અલગ રહેવા માગ,ે તો તેને અલગ
રહેવા દો;એવા સંજોગોમાં કોઈ વ ાસી ભાઈ કે બહેન બંધનમાં નથી;
પણ ઈ રે સૌને શાં તમાં રહેવા સારુ તેડ્યાં છે. 16અરે ી, ું તારા
પ તનો ઉદ્ધાર કર શ કે ન હ,એ ું શી ર તે જાણી શકે? અરે ુરુષ, ું
તાર પત્નીનો ઉદ્ધાર કર શ કે ન હ,એ ું શી ર તે જાણી શકે?

ઈ રના આમંત્રણને અ ુરૂપ જીવન જીવો
17 કેવળ જમે ઈ રે દરેકને વહેંચીઆપ્ ું છે અને જમે પ્ર ુએ દરેકને

તે ું છે, તેમ તે દરેકે ચાલ ુ;ંઅનેએજ નયમ હુસવર્ વ ાસી સ ુદાયો
માટે ઠરા ું છુ. 18 ું કોઈ ુ તી તેડાયેલો છે? તો તેણે બે ુ તી
જવેા ન થ ુ,ં ું કોઈ બે ુ તી તેડાયેલો છે? તો તેણે ુ તી જવેા થ ું
ન હ. 19 ુ ત તો કઈ નથી,અને બે ુ ત પણ કઈ નથી, પણ ઈ રની
આજ્ઞાઓ ું પાલન તે જ બ ું છે.

20 દરેક માણસને જે તમાં તેડવામાંઆ ો હોયએજ તમાં
તે રહે. 21 ું તને દાસ હોવા છતાં તેડવામાં આ ો છે? તો તે બાબતની
ચતા ન કર; અને જો ું છૂટો થઈ શકે એમ હોય તો બહેતર છે કે તારે
તેનો લાભ લેવો જોઈએ. 22 કેમ કે જે દાસને પ્ર ુએ તેડયો છે તે હવે
પ્ર ુનો સ્વતંત્ર સેવક છે;અને એમ જ જે સ્વતંત્ર હોય તેને જો તેડવામાં
આ ો હોય તો તે હવે ખ્રસ્તનો દાસ છે. 23 તમને ૂલ્ય ૂકવીને
ખર દવામાં આ ા છે તેથી તમે માણસના દાસ ન થાઓ. 24ભાઈઓ,
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જે તમાં તમને તેડવામાં આ ા હોય તે તમાં દરેકે ઈ રની
સાથે રહે ું.

અપ ર ણતો અને વધવાઓનો પ્ર
25હવે કુવાર ઓ વષે મને પ્ર ુ તરફથી કઈઆજ્ઞા મળ નથી; પણ

જમે વ ા ુ થવાને પ્ર ુ પાસેથી હુ દયા પામ્યો છુ, તેમ હુ મારો પોતાનો
અ ભપ્રાયઆ ું છુ. 26તો મને એમલાગે છે કે,હાલનાં સંકટના સમયમાં
દરેક માણસે હાલમાં પોતાની જે ત છે તેમાં તેણે રહે ું તે હતકારક
છે.

27 ું ું પત્ની સાથે બંધાયેલો છે? તો ું તેનાથી વ ૂટા પડવાની
ઇચ્છા કર શ ન હ. ું ું પત્નીથી છૂટો થયેલો છે? તો હવે ું પત્નીની
ઇચ્છા કર શ ન હ. 28જો ું લ કરે, તો ું પાપ નથી કરતો; અને જો
કુવાર ી લ કરે તો તે પાપ કરતી નથી;જોકે લ કરવાથી જીવનમાં
કેટલીક ુશ્કેલીઓ પડશે પણ હુ તમારા પર દયા રાખીને તમારો બચાવ
કરવા ઇચ્છુ છુ.

29 ભાઈઓ, હુ એ કહુ છુ કે હવે થોડો સમય બાક રહેલો છે;
જઓેએ લ કયાર્ છે તેઓ લ કયા વનાના જવેા થાય. 30 રડનારા ન
રડનારા જવેા થાય;અને હષર્ કરનારા એવાઆનંદથી દૂર રહેનારા જવેા
થાય; વળ ખર દનાર પોતાની પાસે ક ું ન રાખનારા જવેા થાય; 31અને
જઓે આ દુ નયાના વહાર કરનારા છે તેઓ દુ નયાના વહારમાં
ગળાડૂબ થઈ તલ્લીન થઈ ગયેલા જવેા થાઓ ન હ. કેમ કે આભૌ તક
જગતનો વૈભવ ન થવાનો છે.

32 પણ તમે ચતા કરો ન હ, એવી માર ઇચ્છા છે. જણેે લ
કરેલાં નથી તે પ્ર ુની વાતોમાં તલ્લીન રહે છે, કે પ્ર ુને કેવી ર તે મ હમા
આપવો; 33 પણ જણેે લ કરે ું છે તે દુ નયાની નાશવંત વાતોમાં મ
રહે છે, કે પત્નીને કેવી ર તે ુશ રાખવી. 34 તેમ જ પ રણીતા તથા
કુવાર માં પણ ભ તા છે. જમેણે લ કરે ું નથી તે ીઓ પ્ર ુની
વાતોની કાળજી રાખે છે, કે તે શર રમાં તથા આત્મામાં પ વત્ર થાય;
પણ પ રણીતા દુ નયાદાર ની ચતા રાખે છે, કે પ તને કેવી ર તે ુશ
રાખવો.
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35પણ હુ તમારા પોતાના હતને માટે તે કહુ છુ; કે જથેી તમે સંકટમાં
આવી પાડો ન હ, પણએ માટે કહુ છુ કે તમે યોગ્ય ર તે ચાલો તથા એક
મનના અને એક ચ ના થઈને પ્ર ુની સેવા કરો.

36 પણ જો કોઈને એ ું લાગે કે પોતાના ઉત્કટ આવેગના લીધે તે
પોતાની સગાઈ કરેલ કન્યા સાથે અયોગ્ય ર તે વતર્ન કરે છે તો તેણે
પોતાની ઇચ્છા ુજબ તેની સાથે લ કર ુ.ં તેમ કર ું તે પાપ નથી.
37 પણ જો તે લ ન કરવાનો નણર્ય કરે છે, તેને કોઈ મજ ુર ન હોય
અને તે પોતાના આવેગ પર અંકુશ રાખી શકે તેમ હોય તો સારુ થશે કે
તે તેની સાથે લ ન કરે. 38એટલે જનેી સાથે તેણે સગાઈ કરેલ છે તેની
સાથે જે લ કરે છે તે સારુ કરે છે, અને જે તેની સાથે લ ન કરવા ું
પસંદ કરે છે તે વધારે સારો નણર્ય કરે છે.

39પત્ની ાં ુધી તેનો પ તજીવે છે, ત્યાં ુધી નયમથી બંધાયેલી
છે; પણ જો તેનો પ ત ૃત્ ુ પામ્યો હોય, તો જનેે તે ઇચ્છે છે તે
વ ાસીની સાથે લ કરવાને તે સ્વતંત્ર છે, પણ ફક્ત પ્ર ુમા.ં 40 પણ
જો તે એકલી રહે, તો મારા ધાયાર્ પ્રમાણ,ે તે વધારે આશીવાર્ દત થશે;
માર આ સલાહ ઈ રના આત્મા તરફથી છે;એ ું હુ મા ું છુ.

8
ૂ તઓને ધરેલા નૈવેદ વષે

1હવે ૂ તઓને ધરાવેલી પ્રસાદ વષે આપણે જાણીએ છ એઅને
આપણ સવર્ને એ બાબત ું જ્ઞાન છે. જ્ઞાન માણસને ગ વ કરે છે પણ
પ્રેમ તેની ઉ ત કરે છે. 2 પણ જો કોઈ એ ું ધારે કે હુ પોતે કઈ જાણું
છુ, તોપણ જમે જાણ ું જોઈએ તે ું ક ું હજી જાણતો નથી. 3 પણ
જો કોઈ ઈ ર પર પ્રેમ રાખે છે, તો તે તેમને ઓળખે છે.

4 ૂ તઓનાં પ્રસાદ ખાવા વષે તો આપણે જાણીએ છ એ કે ૂ ત
દુ નયામાં કઈ જ નથી અને એક ઈ ર સવાય બીજાકોઈ ઈ ર નથી.
5 કેમ કે સ્વગર્માં કે ૃથ્વી પરજોકે કહેવાતા દેવો છે,એવા ઘણાં દેવો તથા
કહેવાતા પ્ર ુઓ છે તેમ; 6 તોપણ આપણા તો એક જ ઈ ર એટલે
પતા છે,જમેનાંથી સવર્ સજાર્ ું છે;અનેઆપણે તેમને અથછ એ;એક
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જ પ્ર ુ એટલે ઈ ુ ખ્રસ્ત છે, જમેને આશરે સવર્ છે અને આપણે પણ
તેમને આશ્રયે છ એ.

7 પણ સવર્ માણસોમાં એ ું જ્ઞાન નથી; કેટલાક લોકોને હજુ ુધી
ૂ તનો પ રચય હોવાથી તેની પ્રસાદ તર કે તે ખાય છે; અને તેઓ ું

અંતઃકરણ નબર્ળ હોવાથી ભ્ર થાય છે.
8પણભોજનથીઆપણે ઈ રને માન્ય થતાં નથી જો ન ખાઈએ તો

આપણે વધારે સારા થતાં નથી;અને જો ખાઈએ તો વધારે ખરાબ થતાં
નથી. 9 પણ સાવધાન રહો, રખેને આ તમાર સ્વતંત્રતા નબર્ળોને કોઈ
ર તે ઠોકર ખવડાવ.ે 10 કેમ કે તારા જવેા જ્ઞાની માણસને ૂ તના મં દરમાં
બેસીને ભોજન કરતાં જો કોઈ નબર્ળ અંતઃકરણવાળો માણસ જુએ,
તો ું તે ું અંતઃકરણ ૂ તઓની પ્રસાદ ખાવાની હમત ન હ કરશ?ે

11એવી ર તે તારા જ્ઞાનથી તારો નબર્ળ ભાઈ જનેે લીધે ખ્રસ્ત ૃત્ ુ
પામ્યા તેનો નાશ થાય; 12અને એમ ભાઈઓની વરુદ્ધ પાપ કર ને તથા
તેઓનાં નબર્ળ અંતઃકરણોને આઘાત પમાડ ને તમે ખ્રસ્તની વરુદ્ધ
પાપ કરો છો. 13તો પ્રસાદ ખાવાથી જો મારા ભાઈને ઠોકર લાગે તો હુ
ારેય પણ માંસ ન હ ખાઉં કે જથેી મારા ભાઈને ઠોકર ન લાગે.

9
પ્રે રતોના હકકો અને ફરજો

1 ું હુ સ્વતંત્ર નથી? ું હુ પ્રે રત નથી? ું મને આપણા પ્ર ુ ઈ ુ
ખ્રસ્ત ું દશર્ન થ ું નથી? ું તમે પ્ર ુમાં માર સેવા ું ફળ નથી? 2જોકે
હુ બીજાઓની દ્ર માં પ્રે રત ન હોઉં, તોપણ ન ે તમાર નજરે તો છુ
જ, કેમ કે પ્ર ુમાં તમે મારા પ્રે રતપદનો ુરાવો છો.

3 માર ૂછપરછ કરનારાને મારો એ જ પ્રત્ ુ ર છે; 4 ું અમને
ખાવાપીવાનો અ ધકાર નથી? 5 ું જવેો બીજા પ્રે રતોન,ે પ્ર ુના
ભાઈઓને તથા કેફાને છે તેવો મને પણ વ ાસી ીને સાથે લઈ
ફરવાનો અ ધકાર નથી? 6 અથવા ું ધંધો રોજગાર કર ને ુજરાન
ચલાવવા ું કેવળ મારે તથા બાનાર્બાસને માટે જ છે?

7 એવો કયો સપાઈ છે કે જે પોતાના ખચર્થી લડાઈમાં જાય છે?
દ્રાક્ષાવાડ રોપીને તે ું ફળ કોણ ખાતો નથી? અથવા કોણ જાનવર
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પાળ ને તેના દૂધનો ઉપભોગ કરતો નથી? 8એ વાતો ું હુ માણસોના
વચારોથી કહુ છુ? અથવા ું નયમશા પણ એ વાતો કહે ું નથી?
9 કેમ કે ૂસાના નયમશા માં લ ું છે, કે પારે ફરનાર બળદના

મોં પર જાળ ન બાંધ. ું આવી આજ્ઞા આપવામાં ું ઈ ર બળદની
ચતા કરે છે? 10 કે વશેષ આપણાં લીધે તે એમ કહે છે? આપણાં
લીધે તો લ ું છે, કે જે ખેડે છે તે આશાથી ખેડે અને જે મસળે છે તે
ફળ પામવાનીઆશાથી તે કરે. 11જોઅમે તમારે માટેઆ ત્મકબાબતો
વાવી છે, તો અમે તમાર શર ર ઉપયોગી બાબતો લણીએએ કઈ વધારે
પડ ું કહેવાય?

12જોબીજાઓતમારા પરનાએહકનો લાભલે છે તો તેઓના કરતા
અમે વશેષે દાવેદાર નથી ું? તોપણએહકનો અમે ઉપયોગ કય નથી,
પણ ખ્રસ્તની ુવાતાર્ને કઈ અટકાવરૂપ ન થવાય માટે અમે સવર્ સહન
કર એ છ એ. 13 એ ું તમે નથી જાણતા કે જઓે ભ ક્ત ાનમાં
સેવા ું કામ કરે છે તેઓ સભા ાન ું ખાય છે; જઓે યજ્ઞવેદ ની
સેવા કરે છે, તેઓ યજ્ઞવેદ ના અપર્ણના ભાગીદાર છે એ ું તમે નથી
જાણતા? 14 એમ જ પ્ર ુએ ઠરા ું કે, જઓે ુવાતાર્ પ્રગટ કરે છે,
તેઓ ુવાતાર્થી પોતા ું ુજરાન ચલાવે.

15પણએવો કશો વહ વટ મેં નથી કય ; મને એવા લાભ મળે તે માટે
હુ આ લ ું છુ એ ું નથી. કેમ કે કોઈ મારુ અ ભમાન કરવા ું કારણ
થર્ કરે,એકરતાં મર ું તે મારે માટે બહેતર છે. 16 કેમ કે જો હુ ુવાતાર્

પ્રગટ કરુ, તો મારા માટે એ ગવર્ ું કારણ નથી; કેમ કે એ માર ફરજ છે,
અને જો હુ ુવાતાર્ પ્રગટ ન કરુ, તો મને અફસોસ છે.

17 જો હુ ુશીથી તે પ્રગટ કરુ, તો મને બદલો મળે છે; પણ જો
ુશીથી ના કરુ, તો મને એનો કારભાર સોંપવામાં આ ો છે. 18 માટે

મને શો બદલો છે? એ કે ુવાતાર્ પ્રગટ કરતાં હુ ખ્રસ્તની ુવાતાર્ મફત
પ્રગટ કરુ,એ માટે કે ુવાતાર્માં મારો જે અ ધકાર તેનો હુ ૂરે ૂરો લાભ
લઉં ન હ.

19 કેમ કે સવર્થી સ્વતંત્ર હોવા છતાં હુ સવર્નો દાસ થયો કે જથેી
ઘણાં મ ુષ્યોને બચા ું. 20 યહૂદ ઓ માટે હુ યહૂદ જવેો થયો કે જથેી
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યહૂદ ઓને બચા ું; નયમશા ને આધીન લોકો માટે હુ નયમશા ને
આધીન મ ુષ્ય જવેો થયો કે જથેી નયમશા ને આધીન લોકોને
બચા ું.

21 નયમશા ર હત લોકો માટે નયમશા ર હત મ ુષ્ય જવેો
થયો; જોકે હુ પોતે ઈ રનાં નયમશા ર હત ન હ પણ ખ્રસ્તનાં
નયમશા ને આધીન છુ; 22 નબર્ળોની સાથે હુ નબર્ળ થયો કે જથેી
નબર્ળોને બચા ુ.ં સવર્ની સાથે સવર્ના જવેો થયો છુ કે જથેી હુ સવર્ ર તે
કેટલાકને બચા ું. 23 હુ ુવાતાર્ને લીધે બ ું કરુ છુ, એ માટે કે હુ તેનો
સહભાગી થાઉં.

24 ું તમે નથી જાણતા કે શરતમાં દોડનારાં સવર્ તો ઇનામને માટે
દોડે છે, પણ ઇનામ એકને જ મળે છે? તમે એ ું દોડો કે ઈનામ તમને
મળે. 25 પ્રત્યેક પહેલવાન સવર્ પ્રકારે સ્વદમન કરે છે; તેઓ તો વનાશી
ુગટ પામવા માટે એ ું કરે છે; પણ આપણે અ વનાશી ુગટ પામવા

માટે. 26એ માટે હુ એવી ર તે દોડુ છુ, પણ શંકા રાખનારની જમે ન હ;
હુ ુ ેબાજ છુ પણ હવામાં ુ ા મારનારના જવેો ન હ. 27 હુ મારા
શર રને શસ્ત તથા સંયમમાં રા ું છુ, રખેને બીજાઓને ુવાતાર્ પ્રગટ
કયાર્ છતાં કદાચ હુ પોતે પડતો ુકાઉં.

10
ૂ તઓ વષે ચેતવણી

1 મારા ભાઈઓ, હુ ઇચ્છતો નથી કે તમે આ બાબત વષે અજાણ્યા
રહો કે, આપણા સવર્ ૂવર્જો વાદળાં ની છાયા નીચે સ ુદ્રમાં થઈને
પાર ગયા; 2તેઓ સવર્ ૂસાના અ ુયાયી થવાને વાદળમાં તથા સ ુદ્રમાં
બા પ્તસ્મા પામ્યા; 3સવર્એએકજઆ ત્મકઅ ખા ુ,ં 4તેઓસવર્એ
એક જ આ ત્મક પાણી પી ું; કેમ કે તેમની પાછળ ચાલનાર આ ત્મક
ખડક ું પાણી તેઓએ પી ું; તે ખડક તો ખ્રસ્ત હતા.

5 પણ તેઓમાંના કેટલાક પર ઈ ર પ્રસ નહોતા, માટે તેઓ
અરણ્યમાં માયાર્ ગયા. 6 જમે તેઓ દુ વસ્ ુઓની વાસના રાખનાર
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હતા તેવાઆપણે ન થઈએ, તે માટેઆવાતોઆપણે સારુ ચેતવણીરૂપ
હતી.

7જમે તેઓમાંના કેટલાક ૂ ત ૂજક થયા, તેવા તમે ન થાઓ; લખે ું
છે કે, લોક ખાવાપીવા બેઠા, અને ઊઠ ને નાચવા લાગ્યા. 8 જમે
તેઓમાંના કેટલાકે ભચાર કય , અને એક દવસમાં ત્રેવીસ હજાર
માયાર્ ગયા,એ ું આપણે ન કર એ.

9જમે તેઓમાંના કેટલાકે ખ્રસ્તની કસોટ કર . અને સપ થી નાશ
પામ્યા, તેમ આપણે ઈ રની કસોટ કર એ ન હ. 10 વળ જમે
તેઓમાંના કેટલાકે કચકચ કર , અને સંહારકે તેમનો સંહાર કય એવી
કચકચ તમે ન કરો.

11હવે તે સવર્ તેઓના પરઆવી પ ું તે તોઆપણને સમજે તે માટે
થ ું; જઓેનાં પર ુગોનો અંત આવી લાગ્યો છે એવો બોધ આપણને
મળે તેને સારુ તે લખવામાં આ ું છે. 12 માટે જે કોઈ પોતાને ર
ઊભેલો સમજે છે, તે પોતે પડે ન હ માટે સાવચેત રહે. 13માણસસહન
ન કર શકે એ ું કોઈ પર ક્ષણ તમને થ ું નથી. વળ ઈ ર વ ા ુ છે,
તે તમાર શ ક્ત ઉપરાંત પર ક્ષણ તમારા પર આવવા દેશે ન હ; પણ
તમે તે સહન કર શકો, માટે પર ક્ષણ સાથે છૂટકાનો માગર્ પણ રાખશ.ે

14 એ માટે, મારા પ્રયજનો, ૂ ત ૂજાથી નાસી જાઓ. 15 તમને
સમજુ માણસો સમજીને, હુ એ તમને કહુ છુ, તમે માર વાતનો વચાર
કરો. 16આશીવાર્દનાં જે પ્યાલા પરઆપણેઆશીવાર્દ માગીએ છ એ,
તે ું ખ્રસ્તનાં રક્તમાં સાથે મળ ને ભાગ નથી લેતાં? આપણે જે રોટલી
ભાંગીએ છ એ, તે ું ખ્રસ્તનાં શર રમાં સાથે મળ ને ભાગ નથી લેતા?ં
17 રોટલી એક જ છે, માટેઆપણે ઘણાં છતાં એક શર રરૂપ છ એ, કેમ
કે આપણે સવર્ એક જ રોટલીના ભાગીદાર છ એ.

18 જઓે જા તએ ઇઝરાયલી છે તેમને જુઓ; ું યજ્ઞ બ લદાનો
ખાનારા યજ્ઞવેદ ના સહભાગી નથી? 19 તો હુ ું કહુ છુ? કે ૂ તની
પ્રસાદ કઈ છે? અથવા ૂ ત કઈ છે?

20 ના, પણ હુ કહુ છુ કે, વદેશીઓ જે બ લદાન આપે છે તે તેઓ
ઈ રને ન હ, પણ દુ ાત્માઓને આપે છે; તમે તેઓનો સંગ ના કરો,
એવી માર ઇચ્છા છે. 21 તમે પ્ર ુના પ્યાલા સાથે દુ ાત્માઓનો પ્યાલો
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પી શકતા નથી; તેમ જ તમે પ્ર ુના ભોજનની સાથે દુ ાત્માઓનાં
ભોજનનાભાગીદાર થઈશકતા નથી. 22તો ુંઆપણે પ્ર ુને ચીડવીએ
છ એ? ું આપણે તેમના કરતાં વધારે બળવાન છ એ?

23સઘળ વસ્ ુઓ ઉ ચત છે; પણ સઘળ ઉપયોગી નથી. સઘળ
વસ્ ુઓ ઉ ચત છે; પણ સઘળ ઉ તકારક નથી. 24 માત્ર પોતા ું જ
ન હ, પણ દરેકે બીજા ું હત જો ુ.ં

25 જે કઈ બજારમાં વેચાય છે, તે પ્રેરક ુ દ્ધની ખાતર કઈ પણ
ૂછપરછ વગર ખાઓ; 26 કેમ કે ૃથ્વી તથા તેમાં ું સવર્સ્વ પ્ર ુ ું છે.

27જો કોઈ અ વ ાસી તમને નમંત્રણ આપે અને તમે જવા ઇચ્છતા
હો, તો તમાર આગળ જે કઈ પીરસવામાં આવે તે પ્રેરક ુ દ્ધની ખાતર
કશી ૂછપરછ કયા વના ખાઓ.

28 પણ જો કોઈ તમને કહે કે, તે ૂ તની પ્રસાદ છે, તો જણેે તે
બતા ું તેની ખાતર, તથા પ્રેરક ુ દ્ધની ખાતર તે ન ખાઓ. 29 હુ જે
પ્રેરક ુ દ્ધ કહુ છુ, તે તાર પોતાની ન હ, પણ બીજી ક્તની કેમ કે
બીજાની પ્રેરક ુ દ્ધથી માર સ્વતંત્રતાનો ન્યાય કેમ થાય છે? 30જો હુ
આભાર ૂવર્ક તે ખાવામાં ભાગીદાર થાઉં, તો જનેે સારુ હુઆભાર મા ું
છુ, તે વષે માર નદા કેમ કરવામાં આવે છે?

31માટે તમે ખાઓ કે, પીઓ કે,જે કઈ કરો તે સવર્ ઈ રના મ હમાને
અથ કરો. 32 તમે યહૂદ ઓન,ે ગ્રીકોને કે ઈ રના વ ાસી સ ુદાયને
અવરોધરૂપ ન થાઓ; 33તેઓઉદ્ધાર પામે માટે જમે હુ પણસવર્ બાબતે
સવર્ને ુશ રાખીને મારુ પોતા ું ન હ, પણ ઘણાં ું હત જોઉં છુ, તેમ
જ તમે કરો.

11
1જમે હુ ખ્રસ્તને અ ુસરુ છુ તેમ તમે મને અ ુસરો.

ભ ક્તસભામાં મા ું ઢાંકવા વષે
2 વળ તમે બધી બાબતોમાં મારુ સ્મરણ કરો છો અને જમે મેં તમને

જે આજ્ઞાઓ આપી, તે પ્રમાણે દ્રઢતાથી પાલન કરો છો માટે હુ તમાર
પ્રશંસા કરુ છુ. 3 હુ તમને જણાવવાં ચાહુ છુ કે પ્રત્યેક ુરુષ ું શર
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ખ્રસ્ત છે અને ી ું શર ુરુષ છે; અને ખ્રસ્ત ું શર ઈ ર છે. 4જે
કોઈ ુરુષ પ્રાથર્ના કે પ્રબોધ કરતાં પોતા ું મા ું ઢાંકે ું રાખે, તો તે
પોતાના માથા ું અપમાન કરે છે.

5પર ુ જે કોઈ ી ુલ્લે માથે પ્રાથર્ના કે પ્રબોધ કરે છે, તો તે પોતાના
માથા ું અપમાન કરે છે, કેમ કે તેમ કર ું તે વાળઊતરાવી ના ાં સમાન
છે. 6 કેમ કે જો ી માથે ઓઢે ન હ તો તેણે પોતાના વાળ ઊતરાવી
નાખવા જોઈએ; પણ જોકે વાળ ઉતરાવવાથી ીને શરમ લાગે તો
તેણે માથે ઓઢ ું જોઈએ.

7 કેમ કે ુરુષને મા ું ઢાંક ું ઘટ ું નથી, તે તો ઈ રની પ્ર તમા તથા
મ હમા છે, પણ ી તો ુરુષનો વૈભવ છે; 8 કેમ કે ુરુષ ીથી થયો
નથી, પણ ી ુરુષથી.

9 ુરુષ ું સજન ીને માટે કરવામાંઆ ું ન હ ુ,ં પણ ી ું સજન
તો ુરુષને માટે કરવામાં આ ું હ ુ.ં 10આ કારણથી અને સ્વગર્દૂતોને
લીધે ીએ પોતાની આ ધનતા દશાર્વવાં માથે ઓઢે ું રાખ ું તે ઉ ચત
છે.

11 તોપણ પ્ર ુમાં ુરુષ ીર હત નથી,અને ી ુરુષર હત નથી.
12 કેમ કે જમે ી ુરુષથી છે તેમ ુરુષ ીનેઆશરે, પણસવર્ પ્ર ુથી
છે.

13 ી ુંઘટ વના ઈ રની પ્રાથર્ના કરે એ ું તેને શોભ?ે એ વાતનો
નણર્ય તમે પોતે કરો 14 અથવા ું પ્રકૃ ત પોતે તમને શીખવતી નથી,
કે જો ુરુષને લાંબા વાળ હોય તો તે તેને અપમાનરૂપ છે? 15 પણ
જો ીને લાંબા વાળ હોય તો તે તેની શોભા છે, કેમ કે તેના વાળ
આચ્છાદનને માટે તેને આપવામાં આવે છે. 16 પણ જો કોઈ માણસ
એ બાબત વષે વવાદ મા ૂમ પડ,ે તો જાણ ું કે, આપણામાં તથા
ઈ રના વ ાસી સ ુદાયમાં એવો રવાજ નથી.

પ્ર ુભોજન
માથ. 26:26-29; માક 14:22-25; ૂક 22:14-20

17એ કહ ને હુ તમાર પ્રશંસા કરતો નથી, કેમ કે તમે ુધારાને માટે
ન હ, પણ બગાડને સારુ ભેગા મળો છો. 18 કેમ કે પ્રથમ, તમે સભામાં
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એકઠા થાઓ છો, ત્યારે તમારામાં ફાટ ટ હોવા ું મારા સાંભળવામાં
આવે છે. અને કેટલેક અંશે તે ખરુ મા ું છુ. 19જઓે પસંદ થયેલા છે
તેઓ પ્રગટ થાય એ માટે જરૂર છે કે તમારામાં મતભેદ પડ.ે

20તો તમે એક ાને મળો છો ત્યારે પ્ર ુ ું ભોજન કર ું એ અશ
થઈ પડે છે. 21 કેમ કે ખાવામાં પ્રત્યેક પોતા ું ભોજન કર લે છે; કોઈ
ૂ ો રહે છે તો કોઈ સ્વછદ બને છે. 22 ું તમારે ખાવા તથા પીવા

માટે તમારાં ઘરો નથી? કે ું તમે ઈ રના વ ાસી સ ુદાયને ધ ારો
છો, કે જઓેની પાસે નથી તેઓને શરમાવો છો? હુ તમને ું કહુ? ું
એમાં હુ તમને વખાણુ?ં એમાં હુ તમાર પ્રશંસા કરતો નથી.

23 કેમ કે જે હુ પ્ર ુથી પામ્યો તે મેં તમને પણઆપી દ ુ,ંએટલે કે જે
રાતે પ્ર ુ ઈ ુને પરસ્વાધીન કરવામાં આ ા, ત્યારે તેમણે રોટલી લીધી,
24અને સ્ ુ ત કર ને ભાંગીને ક ું કે, ‘લો ખાઓ,એ મારુ શર ર છે, જે
તમારે માટે ભાંગવામાં આ ું છે, માર યાદગીર ને સારુ તે કરો.’ ”

25એમજભોજન કયાર્ પછ , પ્યાલો પણ લઈને ક ું કે, ‘આપ્યાલો
મારા રક્તનો નવો કરાર છે; તમે જટેલી વખત તે પીઓ છો, તેટલી વાર
માર યાદગીર ને સારુ તે કરો.’ ” 26 કેમ કે જટેલી વાર તમે આ રોટલી
ખાઓ છો અને આ પ્યાલો પીઓ છો તેટલી વાર તમે પ્ર ુના આવતાં
ુધી તેમ ું ૃત્ ુ પ્રગટ કરો છો.
27 માટે જે કોઈ માણસ અયોગ્ય ર તે પ્ર ુની રોટલી ખાય, કે

તેમનો પ્યાલો પીએ, તે પ્ર ુના શર રનો તથા રક્તનો અપરાધી થશે.
28 પણ દરેકે પોતાની તપાસ કરવી. એમ કર ને રોટલીમાંથી ખા ું અને
પ્યાલામાંથી પી ું. 29 કેમ કે પ્ર ુના શર રનો ભેદ જાણ્યાં વગર જે કોઈ
અયોગ્ય ર તે ખાય તથા પીએ તે,ખાધાથી તથા પીધાથી પોતાને શક્ષાને
પાત્ર કરે છે. 30એ કારણથી તમારામાં ઘણાં અબળ તથા રોગી છે;અને
ઘણાંએક ઊંઘે છે.

31 પણ જો આપણે પોતાને તપાસીએ, તો આપણા પર ન્યાય
કરવામાં ન હ આવે. 32 પણ આપણો ન્યાય કરાય છે, ત્યારે આપણે
પ્ર ુથી શક્ષા પામીએછ એ,જથેીજગતની સાથેઆપણને શક્ષા થાય
ન હ.
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33 તો મારા ભાઈઓ, તમે ભોજન કરવા એકઠા મળો ત્યારે,
એકબીજાની રાહ જુઓ; 34જો કોઈ ૂ ો હોય, તો તે પોતાના ઘરમાં
ખાય, જથેી તમારુ એકઠા મળ ું શક્ષાપાત્ર થાય ન હ. હવે જે કઈ
બાક છે તે હુ આવીશ ત્યારે યથા ત કર શ.

12
પ વત્રઆત્મા તરફથી દાનો

1હવે,ભાઈઓ,આ ત્મક દાનો વષે તમે અજાણ્યા રહો એવી માર
ઇચ્છા નથી. 2 તમે જાણો છો કે, તમે વદેશીઓ હતા, ત્યારે જમે કોઈ
તમને દોર જાય તેમ ૂંગી ૂ તઓ પાછળ તમે દોરવાઈ જતા હતા.
3માટે હુ તમને જણા ું છુ કે, ઈ રનાઆત્માથી બોલનારો કોઈ માણસ
ઈ ુને શાપપાત્ર કહેતો નથી; અને કોઈ માણસ, પ વત્ર આત્મા વના,
‘ઈ ુ પ્ર ુ છે,’એ ું કહ શકતો નથી.

4 કૃપાદાનો અનેક પ્રકારનાં છે, તોપણ આત્મા તો એકનાએક જ છે;
5સેવાઓઅનેક પ્રકારની છે, પણ પ્ર ુ એકનાએકજ છે. 6કાય અનેક
પ્રકારનાં છે, પણ ઈ ર એકનાએક જ છે, તે સવર્માં કાયર્રત છે.

7 પણ આત્મા ું સ્પ કરણ પ્રત્યેકના સામાન્ય ઉપયોગને માટે
અપાયે ું છે. 8 કેમ કે એકને આત્માથી જ્ઞાનની વાત અપાઈ છે; તો
કોઈને એ જઆત્માથી વદ્યાની વાત અપાઈ છે.

9 કોઈને એ જ આત્માથી વ ાસ; અને કોઈને એ જ આત્માથી
સાજાં કરવાના કૃપાદાન; 10 કોઈને પરાક્રમી કામો કરવા ું; અને કોઈને
પ્રબોધ કરવા ું; કોઈને આત્માઓને પારખી જાણવા ુ,ં કોઈને અલગ
અલગ ભાષાઓ બોલવા ું અને કોઈને ભાષાંતર કરવા ું કૃપાદાન
અપાયે ું છે. 11 પણ પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે પ્રત્યેકને કૃપાદાન વહેંચી
આપનાર અને સવર્ શ કરનાર એ ને એ જઆત્મા છે.

એક જ શર ર-અવયવો અનેક
12 કેમ કે જમે શર ર એક છે, અને તેનાં અંગો ઘણાં છે, તે એક

શર રનાં અંગો ઘણાં હોવા છતાં સવર્ અંગો મળ ને એક શર ર છે, તેમ
ખ્રસ્ત પણ છે. 13 કેમ કે આપણે યહૂદ કે ગ્રીક, દાસ કે સ્વતંત્ર, સવર્
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એકશર રમાં એકઆત્માથી બા પ્તસ્મા પામ્યા;અને સવર્ને એકઆત્મા
પ્રદાન કરવામાં આ ાં છે.

14 પણ શર ર તો એક અંગ ું નથી, પણ ઘણાં અંગો ું છે. 15 જો
પગ કહે કે, હુ હાથ નથી એ માટે હુ શર રનો નથી, તો તેથી ું તે શર રનો
નથી? 16જો કાન કહે કે, હુઆંખ નથી માટે હુ શર રનો નથી, તો ું તેથી
તે શર રનો નથી? 17જો આ ું શર ર આંખ હોત તો કાન ાં હોત?
જોઆ ું શર ર કાન હોત તો જ્ઞાને ન્દ્રય ાં હોત?

18 પણ હવે ઈ રે દરેક અંગને પોતાની મરજી પ્રમાણે શર રમાં
ગોઠવે ું છે. 19જો સવર્ એક અંગ હોત, તો શર ર ાં હોત? 20 પણ
હવે અંગો ઘણાં છે પણ શર ર એક જ છે.

21 આંખ હાથને કહ શકતી નથી કે મને તાર જરૂર નથી; અથવા
મા ું પગને કહ શક ું નથી કે, મને તાર જરૂર નથી. 22વળ શર રનાં જે
અંગોઓછા માનપત્ર દ સે છે તેઓની વશેષઅગત્ય છે; 23શર રનાં જે
ભાગો નબળા દ સે છે તેઓને આપણે વધ ું માન આપીએ છ એ;અને
એમ આપણા કદરૂપાં અંગો વધારે શોભાયમાન કરાય છે. 24આપણાં
ુંદર અંગોને એવી જરૂર નથી. પણ જે ું માન ઓછુ હ ું તેને ઈ રે

વધારે માન આપીને, શર રને ગોઠ ું છે.
25એ ું કે શર રમાં ટ પડે ન હ, પણઅંગોએકબીજાનીએકસરખી

કાળજીરાખ.ે 26અનેજોએકઅંગ દઃુખી થાય, તો તેની સાથે સવર્ અંગો
પણ દઃુખી થાય છે;જો એક અંગને માન મળે, તો તેની સાથે સવર્ અંગો
ુશ થાય છે. 27હવે તમે ખ્રસ્ત ું શર ર,અને તેના જુદાંજુદાં અંગો છો.
28 ઈ રે મંડળ માં કેટલાકને નીમ્યા છે, તે આ પ્રમાણે છે; પ્રથમ

પ્રે રતો, બીજા પ્રબોધકો, ત્રીજા ઉપદેશકો, પછ પરાક્રમી કામો કરનારા,
પછ સાજાપણાંના કૃપાદાનો, સહાયકો, વહ વટકતાર્ઓ અને વ વધ
ભાષા બોલનારાઓ. 29 ું બધા પ્રે રતો છે? ું બધા પ્રબોધકો છે? ું
બધા ઉપદેશકો છે? ું આપણે બધા પરાક્રમી કામો કર એ છ એ?

30 ું બધાને સાજાં કરવાના કૃપાદાન છે? ું બધા વ વધ ભાષાઓ
બોલે છે? ું બધા ભાષાંતર કરે છે? 31જે કૃપાદાનો વધારે ઉ મ છે
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તેઓને પ્રાપ્ત કરવાની ઉત્કઠા રાખો; તોપણ હુ તમને એ કરતાં ઉ મ
માગર્ બતા ું છુ.

13
પ્રેમનો સવ મ માગર્

1 જોકે હુ માણસોની તથા સ્વગર્દૂતોની પણ ભાષાઓ બોલી શકુ,
પણ મારામાં પ્રેમ ન હોય, તો રણકાર કરનાર પ ળ કે ઝમકાર કરનાર
ઝાંઝના જવેો હુ છુ. 2જો મને પ્રબોધ કરવા ું દાન હોય, અને હુ સવર્
મમર્ તથા સવર્ વદ્યા જાણતો હોઉં, અને હુ પવર્તોને ખસેડ શકુ એવો
ૂરો વ ાસ મારામાં હોય, પણ મારામાં પ્રેમ હોય ન હ, તો હુ ક ું જ

નથી. 3 જો હુ કગાલો ું પોષણ કરવા માર બધી સંપ આ ું અને
જો હુ મારુ શર ર અ ને સોં ું પણ મારામાં પ્રેમ ન હોય, તો મને ક ું
હતકારક નથી.
4 પ્રેમ સહનશીલ તથા પરોપકાર છે; પ્રેમ અદેખાઈ કરતો નથી; પ્રેમ

બડાશ મારતો નથી, લાઈ જતો નથી, 5 પ્રેમ અયોગ્ય ર તે વતર્તો નથી,
પોતા ું જ હત શોધતો નથી, ખીજવાતો નથી, કોઈ ું ખરાબ ઇચ્છતો
નથી; 6અન્યાયમાં ન હ, પણ સત્યમાં આનંદ મનાવે છે; 7પ્રેમ બ ું ખમે
છે, બ ું સા ું માને છે, બધાની આશા રાખે છે, બધા ું સહન કરે છે.

8 પ્રેમ કદ ઓછો થતો નથી, પણ પ્રબોધ કરવા ું દાન હોય તો તે
ન થશ;ે ભાષાઓ ુલાઈ જશે; વદ્યા હોય તો તે વીસર જશે. 9 કેમ
કે આપણે અ ૂણર્ જાણીએ છ એ; અને અ ૂરો પ્રબોધ કર એ છ એ;
10 પણ જયારે સં ૂણર્તા આવશ,ે ત્યારે અ ૂણર્તા જતી રહેશે.

11 જયારે હુ બાળક હતો, ત્યારે બાળકની માફક બોલતો હતો,
વચારતો હતોઅને બાળકની માફકજસમજતો હતો, પણહવે હુ ુખ્ત
થયો, ત્યારે મેં બાળકની વાતો ૂક દ ધી. 12 કેમ કે હમણાં આપણે
જાણે કે દપર્ણમાં ઝાં ું ઝાં ું જોઈએ છ એ, પણ ત્યારે નજરોનજર
સ્પ જોઈ ું; હમણાં હુ અ ૂણર્ જાણું છુ, પણ ત્યારે જમે ઈ ર મને
જાણે છે તેમ હુ ૂણર્ ર તે જાણીશ. 13 હવે વ ાસ, આશા તથા પ્રેમ
એ ત્રણે ટક રહે છે; પણ એ ત્રણેયમાં પ્રેમ શ્રે છે.
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14
પ વત્રઆત્માનાં દાનો વષે વ ુ

1 પ્રેમને અ ુસરો;અને આ ત્મક દાનો મેળવવાની અ ભલાષા રાખો,
વશેષ કર ને તમે પ્રબોધ કર શકો એની અ ભલાષા રાખો. 2 કેમ કે જે
કોઈ અન્ય ભાષા બોલે છે, તે માણસની સાથે ન હ, પણ ઈ રની સાથે
બોલે છે, બીજુ કોઈ તે ું બોલ ું સમજ ું નથી, પણ તે આત્મામાં મમ
બોલે છે. 3 જે પ્રબોધ કરે છે, તે ઉ ત, ુબોધ તથા દલાસાને માટે
માણસો સાથે બોલે છે. 4જે અન્ય ભાષા બોલે છે તે પોતાની ઉ ત કરે
છે; પણ જે પ્રબોધ કરે છે તે વ ાસી સ ુદાયની ઉ ત કરે છે.

5 માર ઇચ્છા છે કે, તમે બધા અન્ય ભાષાઓ બોલો, પણ વશેષ
કર ને તમે પ્રબોધસમજાવોએવી માર ઇચ્છા છે. કેમ કેઅન્યભાષાઓ
બોલનાર, જો વ ાસી સ ુદાયની ઉ તને માટે ભાષાંતર કરે ન હ, તો
તે કરતાં પ્રબોધ કરનાર ું મહ વ વધારે છે. 6 ભાઈઓ, તમાર વચ્ચે
આવીને હુ અન્ય ભાષાઓ બો ું પણ જો પ્રકટ કરણ, જ્ઞાન, પ્રબોધ કે
શખામણથી ન બો ું તો તેનાથી તમને કશો લાભ નથી.
7એમ જ અવાજ કાઢનાર નજીર્ વ વા જત્રો, પછ તે વાંસળ હોય

કે વીણા હોય પણ જો એમના ૂરમાં અલગતા આવે ન હ, તો વાંસળ
કે વીણા એમાંથી ું વગાડે છે તે કેવી ર તે મા ૂમ પડ?ે 8 કેમ કે જો
રણ શગડુ સ્પ ૂર ન કાઢે, તો લડાઈ માટે કોણ સજ્જ થશ?ે 9એમ
જ તમે પણ જો જીભ વડે સમજી શકાય એવા શ ો ના બોલો તો
બોલેલી વાત કેવી ર તે સમજાય? કેમ કે એમ કરવાથી તમે હવામાં
બોલનારા જવેા ગણાશો.

10 દુ નયામાં ઘણી ભાષાઓ છે, તેઓમાંની કોઈ અથર્ વગરની નથી,
11એ માટે જો હુ અ ુક ભાષાનો અથર્ ન જાણું, તો બોલનારની સમક્ષ
હુ પરદેશી જવેો અને બોલનાર માર આગળ પરદેશી જવેો થશે.

12એ પ્રમાણે તમે આત્માનાં દાનો ઇચ્છો છો, તે ઝ ૂનથી શોધો અને
વ ાસી સ ુદાયની ઉ તને માટે તમે તેમાં ૃ દ્ધ પામવા પ્રયાસ કરો.
13 તે માટે અન્ય ભાષા બોલનારે પોતે ભાષાંતર કર શકે, એવી પ્રાથર્ના
કરવી. 14 કેમ કે જો હુ અન્ય ભાષામાં પ્રાથર્ના કરુ, તો મારો આત્મા
પ્રાથર્ના કરે છે, પણ મારુ મન ન ષ્ક્રય રહે છે.
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15તો ું? હુઆત્માથી પ્રાથર્ના કર શઅને મનથી પણ પ્રાથર્ના કર શ,
આત્માથી ગાઈશઅને મનથી પણ ગાઈશ. 16ન હ તો જો ું આત્માથી
સ્ ુ ત કર શ તો ત્યાં જે ઓછ સમજવાળો માણસ બેઠેલો છે તે તાર
સ્ ુ ત સાંભળ ને આમીન કેવી ર તે કહેશ?ે કેમ કે ું ું બોલે છે એ તે
સમજતો નથી.

17 કેમ કે ું સાર ર તે સ્ ુ ત કરે છે ખરો; પણ તેથી અન્યોની ઉ ત
થતી નથી. 18 હુ ઈ રનો આભાર મા ું છુ, કે તમારા સવર્નાં કરતાં મને
વધારે ભાષાઓ બોલતાં આવડે છે. 19 તોપણ વ ાસી સ ુદાયમાં
અન્ય ભાષામાં દસ હજાર શ બોલવા કરતાં બીજાઓને શીખવવા
પોતાની સમજશ ક્તથી માત્ર પાંચ શ ો બોલવા ું હુ વધારે પસંદ કરુ
છુ.

20 ભાઈઓ, સમજણમાં બાળક ન થાઓ; પણ દુ તામાં બાળકો
થાઓ, અને સમજણમાં ુખ્ત થાઓ. 21 નયમશા માં લ ું છે કે,
‘અન્ય ભાષાઓથી તથા અજાણી પ્રજાઓના હોઠોથી હુ આ લોકોની
સાથે બોલીશ, તોપણ તેઓ મારુ સાંભળશે નહ ,’એમ પ્ર ુ કહે છે.

22એમાટે ભાષાઓ વ ાસીઓને ન હ, પણઅ વ ાસીઓને માટે
નશાનીરૂપ છે. અને પ્રબોધ અ વ ાસીઓને ન હ પણ વ ાસીઓને
માટે ચ રૂપ છે. 23માટે જોઆખો વ ાસી સ ુદાયએકઠો મળે,અને
બધા જ અન્ય ભાષાઓમાં બોલે અને જો કેટલાક ઓછ સમજવાળા
તથા અ વ ાસીઓ ત્યાં આવે તો ું તેઓ કહેશે ન હ, કે તમે પાગલ
છો?

24 પણ જો સવર્ પ્રબોધ કરે અને કોઈ અ વ ાસી કે અણસમજુ
અંદર આવે તો બધાથી તેને શખામણ મળે છે; બધાથી તે પરખાય છે;
25અને તેના હૃદયની ુપ્ત બાબતો પ્રગટ કરાય છે; વળ ખરેખર ઈ ર
તમારામાં છે એ ું ક ૂલ કર ને, તે ૂંટણે પડ ને ઈ ર ું ભજન કરશ.ે

મંડળ માં વ ા
26 ભાઈઓ તથા બહેનો જયારે તમે એકઠા થાઓ છો ત્યારે

તમારામાંના કોઈ ગીત ગાય છે, કોઈ પ્રકટ કરણ કરે છે, કોઈ અન્ય
ભાષા બોલે છે કોઈ તેનો અથર્ સમજાવે છે;આ બ ું ઉ તને માટે થ ું
જોઈએ. 27જો કોઈ અન્ય ભાષા બોલ,ે તો બે અથવા વધારેમાં વધારે



ક રથીઓને પહેલો પત્ર 14:28 xxviii ક રથીઓને પહેલો પત્ર 15:2

ત્રણમાણસવારાફરતી બોલે છે;અનેએકજણેે ભાષાંતર કર ુ.ં 28પણ
જો ભાષાંતર કરનાર ન હોય તો વ ાસી સ ુદાયમાં તેણે છાના રહે ું
અને માત્ર પોતાની તથા ઈ રની સાથે બોલ ુ.ં

29 બે કે ત્રણ પ્રબોધકો બોલ,ે અને બીજાઓ તેની સમીક્ષા કરે.
30 પણ જો સભામાં જઓે છે તેઓમાંના કોઈને કઈ પ્રગટ થાય, તો
પહેલાએ છાના રહે ું.

31 તમે સવર્ વાર ફરતી પ્રબોધ કર શકો છો, કે સવર્ લોકો શીખે
અને દલાસો પામ.ે 32 પ્રબોધકોના આત્માઓ પ્રબોધકોને આધીન છે.
33ઈ ર અ વ ાના ઈ ર નથી, પણ શાં તના ઈ ર છે.
જમે સંતોની સવર્ મંડળ ઓમાં ચાલે છે તેમ, 34 ીઓએ વ ાસી

સ ુદાયોમાં છાના રહે ું; કેમ કે તેઓને બોલવાનો અ ધકાર નથી, પણ
તેઓને આધીનતામાં રહે ું જોઈએ એમ નયમશા પણ કહે છે.
35 પણ જો તેઓ કઈ શીખવા ચાહે, તો તેઓએ ઘરમાં પોતાના પ તને
ૂછ ું; કેમ કે વ ાસી સ ુદાયમાં ીઓએબોલ ું એ શરમભરે ું છે.

36 ું તમાર પાસેથી ઈ ર ું વચનઆ ું? કે ું તે એકલા તમને પ્રાપ્ત
થ ું છે?

37જો કોઈ પોતાને પ્રબોધક કેઆ ત્મકસમજ,ે તોજે વાતો હુ તમારા
પર લ ું છુ તેઓ પ્ર ુની આજ્ઞાઓ છે એ ું તેણે સમજ ું. 38જો કોઈ
અજ્ઞાની હોય તો તે ભલે અજ્ઞાની રહે.

39 એ માટે, મારા ભાઈઓ, પ્રબોધ કરવાની ઉત્કઠા રાખો, અન્ય
ભાષાઓમાં બોલવાની મનાઈ ન કરો. 40 પણ બ ું ઈ રને શોભે એ
ર તે તથા વ ા ૂવર્ક કરવામાં આવ.ે

15
સજીવન થયેલા ખ્રસ્ત

1 હવે ભાઈઓ અને બહેનો, જે ુવાતાર્ મેં તમને પ્રગટ કર છે, જનેે
તમે પણ સ્વીકાર છે અને જમેાં તમે ર પણ ર ા છો, 2જે વચનો મેં
તમાર સમક્ષપ્રગટ કયા છે તેને તમે અ ુસરો છોઅને કાલ્પ નક વ ાસ
કરો ન હ તો જ તમે ઉદ્ધાર પામો છો, તે ુવાતાર્ હુ તમને જણા ું છુ.
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3 કેમ કે જે મને પ્રાપ્ત થ ું છે, તે મેં પ્રથમ તમને સોંપી દ ું કે
શા વચનો પ્રમાણે ખ્રસ્ત આપણાં પાપને સારુ મરણ પામ્યા; 4 વળ
શા વચનો પ્રમાણે ઈ ુને દફનાવવામાંઆ ા;અને ત્રીજે દવસે તેઓ
સજીવન થયા.’ ”

5 કેફાને અને પછ શષ્યોને તેમણે દશર્નઆપ્ ુ.ં 6 ત્યાર પછ પાંચસો
કરતાં વધારે ભાઈઓસમક્ષએકજસમયે તેઓ પ્રગટ થયા; તેઓમાંના
ઘણાં હજુ ુધી જીવતા ર ા છે, પણ કેટલાક ૃત્ ુ પામ્યા છે. 7 ત્યાર
પછ યાકૂબને અને પછ સવર્ પ્રે રતોને ઈ ુએ દશર્ન આપ્ ુ.ં

8સૌથી છેલ્લે જમે અકાળે જન્મેલો હોય તેમ મને પણ ઈ ુએ દશર્ન
આપ્ ુ.ં 9 કેમ કે પ્રે રતોમાંના સવર્ કરતાં હુ નાનો છુ,અને હુ પ્રે રત ગણાવા
પણ લાયક નથી, કારણ કે મેં ઈ રના મંડળ ની સતાવણી કર હતી.

10 પણ હુ જે છુ તે ઈ રની કૃપાથી છુ; મારા પર તેમની જે કૃપા છે
તે વનાકારણ થઈ નથી, પણ તેઓ સવર્ કરતાં મેં વધારે મહેનત કર ; મેં
તો ન હ પણ ઈ રની જે કૃપા મારા પર છે તે દ્વારા. 11 હુ કે તેઓ,એમ
અમે ુવાતાર્ પ્રગટ કર એ છ એ,અને તે પર તમોએ વ ાસ કય છે.

આપણા સજીવન થવા વષે સમજણ
12 પણ ખ્રસ્ત ૃત્ ુ પામેલાઓમાંથી સજીવન થયા છે. એ ું જો

પ્રગટ કરાય છે, તો તમારામાંના કેટલાક કેમ કહે છે કે, ‘ ૃત્ ુ પામેલાઓ ું
ુનરુત્થાન નથી?’ 13 પણ જો ૃત્ ુ પામેલાઓ ું ુનરુત્થાન નથી તો
ખ્રસ્ત પણ સજીવન થયા નથી. 14અને જો ખ્રસ્ત સજીવન થયા નથી.
તો અમે જે ઉપદેશ કર એ છ એ તે થર્,અને તમે જે વ ાસ કરો છો
તે પણ થર્ છે.

15અને અમે ઈ રના જૂઠા સાક્ષીઓ ઠર એ છ એ, કારણ કે અમે
ઈ ર વષે એવી સાક્ષી આપી, કે તેમણે ખ્રસ્તને સજીવન કયા, પણ
જો ૂએલાં ઊઠતાં નથી, તો ઈ ુને પણ સજીવન કરવામાં આ ા નથી.
16 કેમ કે જો ૂએલાંઓ ું ુનરુત્થાન નથી, તો ખ્રસ્ત પણ સજીવન
થયા નથી. 17અને જો ખ્રસ્ત સજીવન થયા નથી, તો તમારો વ ાસ
થર્ છે; હજી ુધી તમે તમારા પાપમાં જ છો.
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18અને ખ્રસ્તમાં જઓે ઊંઘી ગયેલા છે તેઓ પણ નાશ પામ્યા છે.
19જો કેવળ આ જીવન માટે જ આપણી આશા ખ્રસ્તમાં છે, તો સવર્
માણસો કરતાં આપણે વધારે દયાપાત્ર છ એ.

20 પણ હવે ખ્રસ્ત ૃત્ ુ પામેલાઓમાંથી સજીવન થયા છે, અને તે
ઊંઘી ગયેલાંઓ ું પ્રથમફળ થયા છે. 21 કેમ કે માણસથી મરણ થ ું,
એજ ર તે માણસથી ૂએલાંઓ ું ુનરુત્થાન પણ થ ું છે.

22 કેમ કે જમેઆદમમાં સવર્ મરે છે, તેમ ખ્રસ્તમાં સવર્ સજીવન થશે.
23પણ પ્રત્યેક પોતપોતાને અ ુક્રમે: ખ્રસ્ત પ્રથમફળ, ત્યાર પછ ારે
તે આવશે ત્યારે જઓે ખ્રસ્તનાં છે તેઓને સજીવન કરવામાં આવશે.

24જયારે ખ્રસ્તઈ રને એટલે પતાને રા સોંપી દેશે, ત્યારે સમગ્ર
સ ા, સવર્ અ ધકાર તથા પરાક્રમ ન કરશે ત્યારે અંતઆવશે. 25 કેમ
કે સવર્ શ ુઓને તે પોતાના પગ તળે કચડ ન હ નાખ,ે ત્યાં ુધી તેમણે
રાજ કર ું જોઈએ. 26જે છેલ્લો શ ુ નાશ પામશે તે તો મરણ છે.

27 કેમ કે ઈ રે પોતાના પગ નીચે બધાનેઆધીન કયા છે; પણજયારે
તેમણે ક ું કે, ‘સવર્આધીન કરાયા છે, ત્યારે સવર્નેઆધીન કરનાર જુદા
છે, તે સ્પ દેખાય છે.’ ” 28પણજયારે સવર્ તેમને આધીન કરાશે, ઈ ુ
આધીન થયેલાઓને આધીન ન હ થાય પણ પતાને આધીન થશે એ
સારુ કે ઈ ર સવર્માં સવ ચ્ચ થાય.

29 જો એ ું ના હોય તો જઓે ૃત્ ુ પામેલાઓને માટે બા પ્તસ્મા
પામ્યા, તેઓ ું ું થશ?ે જો ૂએલાઓ ું ુનરુત્થાન નથી તો
ૂએલાંઓને માટે તેઓ શા માટે બા પ્તસ્મા પામે છે? 30 અમે પણ

વારવાર જોખમમાં શા માટે પડ એ છ એ?
31 ખ્રસ્ત ઈ ુ આપણા પ્ર ુમાં તમારા વષે મારો જે આનંદ છે તેની

ખાતર સાથે કહુ છુ કે, ‘હુ દનપ્ર ત દન મરુ છુ. 32 જો એફેસસમાં
જગલી જાનવરોની સાથે લડ્યો તો મને શો લાભ છે? જો ૂએલાઓ ું
ુનરુત્થાન નથી તો આપણે ખાઈએ કે પીઈએ એમાં ું ખોટુ છે. કેમ કે

કાલે મરવાના છ એ.
33 ખાસ યાદ રાખો; ખરાબ સંગત સારા આચરણને બગાડે છે.

34 ન્યાયી સભાનતાથી જીવો અને પાપ કરો નહ . કેમ કે કેટલાક ઈ ર
વષે અજ્ઞાની છે;આતમને શરમાવવા માટે હુ કહુ છુ.
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સજીવન થયે ું શર ર
35પણ કોઈ કહેશે કે ૂએલાં શી ર તે ુનરુત્થાન પામે છે? અને કેવાં

શર ર ધારણ કર ને આવે છે? 36ઓ ન ુર્દ્ધ, ું જે વાવે છે તે જો મરે
ન હ તો તેને જીવન પણ પ્રાપ્ત થાય ન હ.

37જે શર ર થવા ું નથી તે તેં વા ું છે, પણ તે કેવળ દાણા, કદાચ
ઘઉંના કે બીજાકોઈ અનાજના. 38 પણ ઈ ર પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે
તેને શર રઆપે છે,અને પ્રત્યેક દાણાને પોતા ું શર ર આપે છે. 39સવર્
દેહ એક જજાતનાં નથી; પણ માણસોનો દેહ જુદો છે, પ ુઓનો જુદો
અને માછલાંઓનો જુદો તેમ જ પક્ષીઓનો દેહ પણ જુદો છે.

40 સ્વગ ય શર રો છે તેમ જ ૃથ્વી પરનાં શર રો પણ છે. સ્વગ ય
શર રોનો વૈભવ જુદો છે, તથા ૃથ્વી પરના શર રોનો વૈભવ જુદો
છે. 41 ૂયર્નો વૈભવ જુદો, અને ચંદ્રનો વૈભવ જુદો, તેમ જ ચમકતા
તારાઓનો મ હમા પણ જુદો છે, કેમ કે ચમકતા તારા તારામાં પણ ફેર
છે.

42 ૂએલાંઓ ું ુનરુત્થાન પણ એ ું છે; જે દફનાવાય તે નાશવંત
છે. અને જે સજીવન કરાય છે તે સદાકાળ ુધી ટકનાર છે.
43 અપમાનમાં વવાય છે, મ હમામાં ઉઠાડાય છે; નબર્ળતામાં વવાય
છે, પરાક્રમમાં ઉઠાડાય છે. 44ભૌ તક શર ર વવાય છે અને આ ત્મક
શર રમાં સજીવન કરાય છે; જો ભૌ તક શર ર છે, તો આ ત્મક શર ર
પણ છે.

45 લ ું છે કે, ‘પહેલો માણસ આદમ સજીવ જીવંત પ્રાણી થયો,
છેલ્લો આદમ જીવનદાયક આત્મા થયો. 46આ ત્મક પહે ું હો ું નથી,
ભૌ તક પહે ું પછ આ ત્મક.

47 પહેલો માણસ ૃથ્વીની માટ નો બનેલો હતો, બીજો માણસ
સ્વગર્થી આવનાર પ્ર ુ છે. 48 જે માટ નો છે તેવા જ જઓે માટ ના
છે તેઓ પણ છે;અને જે સ્વગ ય છે તે જવેો છે તેવા જ જઓે સ્વગ ય
છે તેઓ પણ છે. 49આપણે જમે માટ ની પ્ર તમા ધારણ કર છે, તેમ
સ્વગ ય સ્વરૂપ પણ ધારણ કર ું.
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50હવે ભાઈઓ, હુ એ કહુ છુ કે, માંસ તથા લોહ ઈ રના રા ના
વારસ થઈ શકતા નથી; તેમ જ વનાશીપણું અ વનાશીપણાનો વારસો
પામી શકવા ું નથી. 51 જુઓ, હુ તમને મમર્ કહુ છુ;આપણે સહુઊંઘી ું
ન હ, છેલ્ ું રણ શગડુ વાગતાજપણએકક્ષણમાં,આંખના પલકારામાં
આપણે બદલાઈ જઈ ુ.ં

52 કેમ કે રણ શગડુ વાગશ,ે ત્યારે ૂએલાં અ વનાશી થઈને
ઊઠશે અને આપણું સ્વરૂપ બદલાઈ જશે. 53 કેમ કે આ વનાશી
અ વનાશીપણું ધારણ કરશે તથા આ મરનાર અમરપણું ધારણ કરશે.

54જયારે આ વનાશી અ વનાશીપણું ધારણ કરશે,અને આ મરણ
અમરપણું ધારણ કરશ,ે ત્યારે આ લખેલી વાત ૂણર્ થશે કે, ‘મરણ
જયમાં ગરક થઈ ગ ું છે.’ ” 55 અરે મરણ, તારુ પરાક્રમ ાં? અરે
મરણ, તારો ડખ ા?ં’ ”

56 મરણનો ડખ તો પાપ છે; અને પાપ ું સામથ્યર્ નયમશા છે;
57પણઈ રજેઆપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારાઆપણને વજયઆપે
છે, તેમની આભારસ્ ુ ત થાઓ.

58 એ માટે, મારા પ્રય ભાઈઓ, તમે ર તથા દ્રઢ થાઓ, તથા
પ્ર ુના કામમાં તલ્લીન રહો, કેમ કે તમે જાણો છો કે પ્ર ુમાં તમારુ કામ
નષ્ફળ નથી.

16
ફાળો ઉઘરાવવા વષે

1 હવે સંતોને માટે ફાળો એકઠો કરવા વષે લ ું છુ; મેં ગલા તયાના
વ ાસી સ ુદાયને જે ૂચના આપી તે પ્રમાણે તમે પણ કરો. 2 હુ
આ ું ત્યારે ધમર્દાન ઉઘરાવવા પડે ન હ, માટે અઠવા ડયાને પહેલે દવસે
તમારામાંના પ્રત્યેકે પોતાની કમાણી પ્રમાણે અ ુક હસ્સો રાખી ૂકવો.

3 જયારે હુ આવીશ ત્યારે જઓેને તમે પસંદ કરશો, તેઓને પત્રો
આપીને હુ તમારાં દાન યરુશાલેમમાં પહોંચાડવા માટે મોકલીશ. 4જો
મારે પણ જવા ું યોગ્ય લાગશે તો તેઓ માર સાથે આવશ.ે

ુસાફર માટે પાઉલનો કાયર્ક્રમ
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5 હુ મકદો નયા થઈને જવાનો છુ; તેથી મકદો નયા પાર કયા પછ હુ
તમાર પાસે આવીશ. 6 હુ કદાચ તમાર સાથે રહ શ,અથવા શયાળો
પણ ગાળ શ કે, જથેી મારે ાં જવા ું છે ત્યાં તમે મને પહોંચાડો.

7 કેમ કે હમણાં જતા તમને મળવાની માર ઇચ્છા નથી; પણ જો
ઈ રની ઇચ્છા હશે તો હુ થોડા સમય ુધી તમાર સાથે રહેવાનીઆશા
રા ું છુ. 8 પણ હુ પચાસમાના પવર્ ુધી એફેસસમાં જ રહ શ; 9 કેમ કે
એક મહાન કાયર્ સફળ થાય એ ું દ્વાર મારે માટે ઉઘાડવામાં આ ું છે.
જોકે વરોધીઓ પણ ઘણાં છે.

10 પણ જો તમોથી આવે તો તે તમાર સાથે નભર્ય રહે, તે વષે
સંભાળ રાખજો, કેમ કે માર માફક તે પણ પ્ર ુ ું કામ કરે છે. 11એમાટે
કોઈ તેને ુચ્છ ગણે નહ ; પણશાં તથી તમે તેને માર પાસે પહોંચાડજો,
કેમ કે ભાઈઓની સાથે તેનાઆવવાની પ્ર તક્ષા હુ કરુ છુ. 12હવે,ભાઈ
આપોલસ વષે મારે આટ ું કહે ું છે કે ભાઈઓની સાથે તે તમાર પાસે
આવે માટે મેં તેને બહુ વનંતી કર ; પણ હમણાં ત્યાં આવવાની તેની
ઇચ્છા નથી; પણ જયારે અ ુકૂળ પ્રસંગ મળશે ત્યારે તે આવશ.ે

વદાયવચનો
13 જા ૃત રહો, વ ાસમાં ર રહો, સામથ્યર્ બતાવો, બળવાન

થાઓ. 14 તમે જે કઈ કરો તે પ્રેમથી કરો.
15 ભાઈઓ, તમે સ્તેફનાસના કુટુબને જાણો છો કે, તે અખાયા ું

પ્રથમફળ વ ાસી છે, તેઓ સંતોની સેવામાં હમેશા સ ક્રય ર ા છે
માટે હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે, 16તમે એવા માણસોને અને અન્યજઓે
સેવામાં પ રશ્રમ કરે છે તેઓને પણઆધીન થાઓ.

17 સ્તેફનાસ તથા ફો ુર્નાતસ તથા અખાઈક્સના આવવાથી હુ હષર્
પામ્યો છુ; કેમ કે તમારુ જે કામ અ ૂરુ હ ું તે તેઓએ ૂરુ ક ુ છે.
18 તેઓએ મારા તથા તમારા આત્માને પણ ઉ ે જત કયાર્. માટે એવા
માણસોને માન આપો.

19આ સયાના વ ાસી સ ુદાય તમને સલામ પાઠવે છે. આકુલા,
પ્રસ્કા તથા તેઓના ઘરમાં મળતા વ ાસી સ ુદાયના સવર્ પ્ર ુમાં
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તમને સલામ પાઠવે છે. 20સવર્ ભાઈઓ પણ તમને સલામ પાઠવે છે.
પ વત્ર ુંબનથી એકબીજાને ક્ષેમકુશળ કહેજો.

21 હુ પાઉલ મારે પોતાને હાથે તમને સલામ લ ું છુ. 22જો કોઈ પ્ર ુ
ઈ ુ ખ્રસ્ત પર પ્રેમ કરતો ન હોય, તો તે શા પત થાઓ. 23આપણા પ્ર ુ
આવવાનાં છે. પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા તમારા પર હો. 24 ખ્રસ્ત ઈ ુમાં
મારો પ્રેમ તમો સવર્ની સાથે હો. આમીન.
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