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યોહાનની લખેલી ુવાતાર્
લેખક
યોહાન 21:20,24 દ્વારા સ્પ થાય છે તે પ્રમાણે ઝબદ નો દ કરો

યોહાનઆ ુવાતાર્નો લેખક છે. આ ુવાતાર્ ઈ ુ જે શષ્યને પ્રેમ કરતા
હતા તેના દ્વારા લખાઈ છે અને યોહાન પોતાનો ઉલ્લેખ “એ શષ્ય કે
જનેે ઈ ુ પ્રેમ કરતા હતા” તે ર તે કરે છે. તેને તથા તેના ભાઈ યાકૂબને
“ગજનાના દ કરા” કહેવામાં આ ા છે (માક 3:17). તેમની પાસે
ઈ ુનાજીવનની ઘટનાઓને નહાળવાઅને તેઓ વષે સાક્ષીઆપવાનો
બેજોડ વશેષા ધકાર હતો.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 50 થી 90 ની આસપાસનો છે.
યોહાનની ુવાતાર્ એફેસસમાં લખાઈ હોય શકે છે. લખાણના બીજા

ચાવીરૂપ ળો યહૂ દયાનો ગ્રામ્યપ્રદેશ, સમરૂન, ગાલીલ, બેથા નયા
અને યરુશાલેમ હોય શકે છે.

વાંચકવગર્
યોહાનની ુવાતાર્ યહૂદ ઓ માટે લખવામાં આવી હતી. આ ુવાતાર્

યહૂદ ઓને ઈ ુ મસીહા છે તે સા બત કરવા લખવામાં આવી હતી. જે
મા હતી તે ૂર પાડે છે તે એ છે કે તેઓ વ ાસ કરે કે ઈ ુ એજ ખ્રસ્ત
છે અને તે વ ાસ કરવાથી તેઓ ઈ ુના નામમાં અનંતજીવન પામ.ે

હે ુ
યોહાનની ુવાતાર્નો હે ુ “ ખ્રસ્તીઓને તેઓના વ ાસમાં દ્રઢ અને
ુર ક્ષત કરવાનો હતો, જમે 20:31 માં સ્પ કરવામાં આ ું છે તેમ

“પણ આ લખવામાં આ ું છે કે જથેી તમે વ ાસ કરો કે ઈ ુ એ જ
ખ્રસ્ત એટલે કે ઈ ર ુત્ર છે, અને તે વ ાસ કરવા દ્વારા તમે તેમના
નામમાં અનંતજીવન પામો.” યોહાને ઈ ુ કે જમેણે બધી જ બાબતોને
ઉત્પ કર છે (1. 3) તેમને ઈ ર તર કે સ્પ ર તે જાહેર કયાર્ છે
(1. 1). તેઓ અજવા ું (1. 4, 8.12) તથા જીવન (1. 4, 5.26,
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14.6) છે. યોહાનની ુવાતાર્ ઈ ુ ખ્રસ્ત ઈ ર ુત્ર છે તે સા બત કરવા
લખવામાં આવી હતી.

ુદ્રાલેખ
ઈ ુ ઈ રના ુત્ર

રૂપરેખા
1. જીવનના નમાર્તા ઈ ુ— 1:1-18
2. પ્રથમ શષ્ય ું તેડુ— 1:19-51
3. ઈ ુ ું જાહેર સેવાકાયર્— 2:1-16:33
4. પ્ર ુખ યાજક તર કેની પ્રાથર્ના— 17:1-26
5. ઈ ુ ું કૂ્રસારોહણ અને જીવનોત્થાન— 18:1-20:10
6. ઈ ુ ું જીવનોત્થાન બાદ ું સેવાકાયર્— 20:11-21:25

જીવનનો શ
1 પ્રારભમાં શ હતા. તે ઈ રની સાથે હતા. તે ઈ ર હતા. 2 તે

જ પ્રારભમાં ઈ રની સાથે હતા. 3 તેમના થી જ સઘ ું ઉત્પ થ ું;
એટલે જે કઈ ઉત્પ થ ું તે તેમના વના થ ું ન હ.

4 તેમનાંમાં જીવન હ ુ;ં તે જીવન માણસો ું અજવા ું હ ુ.ં 5 તે
અજવા ું અંધારામાં પ્રકાશે છે, પણ અંધારાએ તેને ુજા ું ન હ.

6 ઈ રે મોકલેલો એક માણસ આ ો, તે ું નામ યોહાન હ ું. 7 તે
સાક્ષી માટે આ ો કે અજવાળા વષે સાક્ષી કરાવ,ે કે જથેી સવર્ તેના
દ્વારા વ ાસ કરે. 8યોહાન પોતે તે અજવા ું ન હતો, પણઅજવાળા
વષે સાક્ષી આપવાને આ ો હતો.
9ખરુઅજવા ું તે ઈ ુ હતા કે,જે દુ નયામાં આવીને દરેક માણસને

પ્રકાશઆપે છે.
10 તેઓ દુ નયામાં હતા અને તેમના દ્વારા દુ નયા ઉત્પ થઇ છે અને

મ ુષ્યોએ તેમને ઓળ ા ન હ. 11 તે પોતાના લોકોની પાસે આ ા,
પણ તેમણે તેમનો અંગીકાર કય ન હ.

12છતાં જટેલાંએ તેમનો અંગીકાર કય , એટલે જટેલાં તેમના નામ
પર વ ાસ કરે છે, તેટલાંને તેમણે ઈ રનાં સંતાન થવાનો અ ધકાર
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આપ્યો. 13 તેઓ લોહ થી ન હ કે, દેહની ઇચ્છાથી ન હ કે, મ ુષ્યની
ઇચ્છાથી ન હ, પણ ઈ રથી જન્મ પામ્યા.

14અને શ સદેહ થઈનેઆપણામાં વસ્યાઅને પતાના એકનાએક
ુત્રના મ હમા જવેો તેમનો મ હમા અમે જોયો; તે કૃપા તથા સત્યતાથી

ભર ૂર હતા. 15 યોહાને તેમના વષે સાક્ષી આપી અને પોકાર ને ક ું
કે, “જમેનાં વષે મેં ક ું હ ું કે, તેઓ એ જ છે, ‘જે માર પાછળઆવે
છે તે મારા કરતા પણ મોટો છે, કેમ કે તે માર અગાઉ હતા.”

16 કેમ કે અમે સવર્ તેમની ભર ૂર માંથી કૃપા ઉપર કૃપા પામ્યા.
17 નયમશા ૂસા દ્વારા આપવામાં આ ું; પણ કૃપા તથા સત્યતા
ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા આ ા.ં 18 ઈ રને કોઈ માણસે કદ જોયા નથી;
તેમનો એકનો એક દ કરો, કે જે પતાની ગોદમાં છે, તેણે ઈ રને પ્રગટ
કયાર્ છે.

યોહાન બા પ્તસ્તનો સંદેશ
માથ. 3:1-12; માક 1:1-8; ૂક 3:1-18

19 જયારે યહૂદ ઓએ યરુશાલેમથી યાજકોને તથા લેવીઓને
યોહાન પાસે એ ું ૂછવા મોકલ્યા કે, ું કોણ છે? ત્યારે તેની સાક્ષી
આ હતી; 20 એટલે તેણે નકાર કય ન હ, પણ ક ૂલ ક ુ કે, “હુ તો
ખ્રસ્ત નથી.” 21તેઓએ તેને ૂ ું, “તો ું ું એ લયા છે?” તેણે ક ું,
“હુ તે નથી.” ું ું આવનાર પ્રબોધક છે? તેણે ઉ ર આપ્યો કે, ‘ના.’ ”

22 માટે તેઓએ તેને ૂ ું કે, ‘ ું કોણ છે?’ કે જઓેએ અમને
મોકલ્યા તેઓનેઅમે ઉ રઆપીએ. ું પોતાના વષે ું કહે છે? 23તેણે
ક ું, “યશાયા પ્રબોધકે જે ક ું હ ું કે “અરણ્યમાં પોકારનારની એવી
વાણી કે, ‘પ્ર ુનો માગર્ તૈયાર કરો, તેમના રસ્તા સીધા કરો.’ ”

24 ફરોશીઓ તરફથી તેઓને મોકલવામાં આ ા હતા. 25 તેઓએ
તેને ૂ ું કે, ‘જો ું તે ખ્રસ્ત,એ લયા અથવાઆવનાર પ્રબોધક નથી,
તો ું બા પ્તસ્મા કેમ આપે છે?’ ”

26યોહાને તેઓને ઉ રઆપ્યો કે, “હુ પાણીથી બા પ્તસ્માઆ ું છુ,
પણ તમાર મધ્યે એક ઊભા છે, જમેને તમે ઓળખતા નથી; 27 તેઓ
એ જ છે જે માર પાછળ આવે છે અને તેમના ચંપલની દોર છોડવા
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હુ યોગ્ય નથી.” 28 યદનને પેલે પાર બેથાની ાં યોહાન બા પ્તસ્મા
આપતો હતો, ત્યાં એ ઘટનાઓ ઘટ .

ઈ ર ું હલવાન
29 બીજે દવસે તે પોતાની પાસે ઈ ુને આવતા જોઈને કહે છે કે,

“જુઓ, ઈ ર ું હલવાન, જે માનવજગત ું પાપ દૂર કરે છે! 30 તેઓ
એ જ છે જમેનાં વષે મેં ક ું હ ુ,ં ‘માર પાછળ જે એક ુરુષ આવે
છે, તે મારા કરતા પણ મોટો છે, કેમ કે તે માર અગાઉ હતા. 31 મેં
તેમને ઓળ ા ન હતા; પણ તે ઇઝરાયલની આગળ પ્રગટ થાય, માટે
હુ પાણીથી બા પ્તસ્મા આપતો આ ો છુ.’ ”

32યોહાને સાક્ષીઆપી કે, ‘મેં પ વત્રઆત્માને ક ૂતરનીજમે સ્વગર્થી
ઊતરતા જોયા;અને તે તેમના પર ર ા. 33 મેં તેમને ઓળ ા ન હતા;
પણ જમેણે મને પાણીથી બા પ્તસ્મા આપવા મોકલ્યો, તેમણે જ મને
ક ું હ ું કે, જમેનાં પર ું આત્માને ઊતરતા તથા રહેતા જોશે, તે જ
પ વત્રઆત્માથી બા પ્તસ્મા કરનાર છે. 34મેં જો ું છે અને સાક્ષીઆપી
છે કે આ જ ઈ રના દ કરા છે.’ ”

ઈ ુના પ્રથમ શષ્યો
35વળ બીજે દવસે યોહાન પોતાના બે શષ્યોની સાથે ઊભો હતો.

36 તેણે ઈ ુને ચાલતા જોઈને ક ું કે, ‘જુઓ, ઈ ર ું હલવાન!’ ”
37 તે બે શષ્યો યોહાન ું બોલ ું સાંભળ ને ઈ ુની પાછળ ગયા.

38 ઈ ુએ ફર ને તેઓને પાછળ આવતા જોઈને ક ું કે, ‘તમે ું શોધો
છો?’ તેઓએ તેમને ક ું, ‘રાબ્બી ‘એટલે ુરુજી,’ તમે ાં રહો છો?’ ”
39તેમણે તેઓને ક ું કે, ‘આવી અને જુઓ.’ માટે તેઓ ગયા અને ઈ ુ

ાં રહેતા હતા તે જો ું; તે દવસે તેઓ ઈ ુની સાથે ર ા; તે સમયે
આશરે સાંજના ચાર વાગ્યા હતા.

40જેબે શષ્યો યોહાન ું બોલ ું સાંભળ ને તેમની પાછળગયા હતા,
તેઓમાંનો એક સમોન પતરનો ભાઈ આ ન્દ્રયા હતો. 41 તેણે પ્રથમ
પોતાના ભાઈ સમોનને મળ ને ક ું કે, ‘મસીહ એટલે ખ્રસ્ત અમને
મ ા છે.’ ” 42તે તેને ઈ ુ પાસે લઈઆ ો. ઈ ુએ તેની સામે જોઈને
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ક ું કે, ‘ ું યોનાનો દ કરો સમોન છે. ું પતર એટલે કેફા કહેવાશે જનેો
અથર્ છે પથ્થર.’ ”

ઈ ુ ફ લપ અને નથા નયેલને તેડે છે
43 બીજે દવસે ઈ ુને ગાલીલમાં જવાની ઇચ્છા થઈ અને તેમણે

ફ લપને મળ ને ક ું કે, ‘માર પાછળ આવ.’ ” 44 હવે ફ લપ તો
બેથસાઈદાનો એટલે આ ન્દ્રયા તથા પતરના શહેરનો હતો. 45 ફ લપે
નથા નયેલને મળ ને ક ું કે, ‘ નયમશા માં જમેનાં સંબંધી ૂસાએ તથા
પ્રબોધકોએ લખે ું છે તેઓ, એટલે નાસરેથના ઈ ુ, ૂસફના દ કરા,
અમને મ ા છે.’ ”

46 નથા નયેલે તેને ૂ ું, ‘ ું નાસરેથમાંથી કઈ સારુ નીકળ શકે?’
ફ લપ તેને કહે છે કે, ‘આવ અને જો.’ ” 47 ઈ ુ નથા નયેલને પોતાની
પાસેઆવતો જોઈને તેને વષે કહે છે, ‘જુઓ,આસાચો ઇઝરાયલી છે,
એનામાં કઈ કપટ નથી!’ 48 નથા નયેલે ઈ ુને ક ું કે, ‘તમે મને ાંથી
ઓળખો છો?’ ઈ ુએ તેને જવાબ આપ્યો, ‘ ફ લપે તને બોલા ો તે
પહેલા,ં ું અંજીર નીચે હતો, ત્યારે મેં તને જોયો.’ ”

49 નથા નયેલે તેમને જવાબ આપ્યો, ‘ ુરુજી, તમે ઈ રના દ કરા
છો; તમે ઇઝરાયલના રાજાછો.’ ” 50ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘મેં તને અંજીર
નીચે જોયો એ ું ક ું તેથી ું ું વ ાસ કરે છે? આ કરતાં ું મોટ
બાબતો જોશે.’ ” 51ઈ ુએ તેને ક ું, ‘હુ તને ખરેખર કહુ છુ કે, ું સ્વગર્
ઊઘડે ું અને ઈ રના સ્વગર્દૂતોને માણસના દ કરા ઉપર ચઢતાં અને
ઊતરતા જોશે.’ ”

2
કાના ગામમાં લ

1ત્રીજે દવસે ગાલીલના કાના ગામમાં લ હ ુ;ંઅને ઈ ુનાં મા ત્યાં
હતા.ં 2ઈ ુને તથા તેમના શષ્યોને પણ તે લ માં આમંત્રણઆપવામાં
આ ું હ ુ.ં

3 ારે દ્રાક્ષારસ ૂટ્યો ત્યારે મ રયમ ઈ ુને કહે છે કે, ‘તેઓની પાસે
દ્રાક્ષારસ નથી.’ ” 4ઈ ુ તેને કહે છે, ‘ ી, મારેઅને તારે ુ?ં મારો સમય
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હજી આ ો નથી.’ ” 5 તેમની મા ચાકરોને કહે છે કે, ‘જે કઈ તે તમને
કહે તે કરો.’ ”

6હવે યહૂદ ઓની ુ દ્ધકરણની ર ત પ્રમાણે દરેકમાં સો લીટર પાણી
ભરાય એવાં પથ્થરના છ કુડાં ત્યાં ૂકેલાં હતા.ં 7 ઈ ુએ તેઓને ક ું,
‘તે કુડાંઓમાં પાણી ભરો.’ એટલે તેઓએ કુડાંને છલોછલ ભયા.
8 પછ ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘હવે કાઢ ને જમણનાં કારભાર પાસે
લઈ જાઓ.’ અને તેઓ લઈ ગયા.

9 જયારે જમણનાં કારભાર એ પાણીનો બનેલો દ્રાક્ષારસ ચા ો,
પણ તે ાંથી આ ો એ તે જાણતો ન હતો પણ જે ચાકરોએ
પાણી ભ ુ હ ું તેઓ જાણતા હતા, ત્યારે જમણનાં કારભાર એ વરને
બોલાવીન,ે 10ક ું, ‘દરેક માણસ પહેલાં ઉ મ દ્રાક્ષારસ પીરસે છે;અને
માણસોએ તે સાર ર તે પીધા પછ સામાન્ય દ્રાક્ષારસ પીરસે છે. પણ
તમે અત્યાર ુધી ઉ મ દ્રાક્ષારસ રાખી ૂ ો છે.’ ”

11 ઈ ુએ પોતાના અદ્ભત ચમત્કા રક ચ ોનો આરભ ગાલીલના
કાના ગામમાં કર ને પોતાનો મ હમા પ્રગટ કય ; અને તેમના શષ્યોએ
ઈ ુ પર વ ાસ કય .

ભ ક્ત ાન ું ુ દ્ધકરણ
માથ. 21:12,13; માક 11:15-17; ૂક 19:45-46

12 ત્યાર પછ ઈ ,ુ તેમની મા, તેમના ભાઈઓ તથા તેમના શષ્યો
કપરનાહૂમમાં આ ાં પણ ત્યાં તેઓ વધારે દવસ ર ાં ન હ.

13હવે યહૂદ ઓ ું પાસ્ખાપવર્ પાસેઆ ું હ ું, તેથી ઈ ુ યરુશાલેમ
ગયા. 14 ત્યાં ભ ક્ત ાનમાં તેમણે બળદ, ઘેટાં, ક ૂતર વેચનારાઓને
તથા નાણાવટ ઓને બેઠેલા જોયા.

15 ત્યારે ઈ ુએ દોર ઓનો કોરડો બનાવીને તે સવર્ને, ઘેટા,ં બળદ
સ હત, ભ ક્ત ાનમાંથી કાઢ ૂ ા;ં નાણાવટ ઓનાં નાણાં વેર
ના ાં અને આસનો ઊંધા વા ા;ં 16 ક ૂતર વેચનારાઓને પણ તેમણે
ક ું કે, ‘આ બ ું અહ થી લઈ જાઓ; મારા પતાના ઘરને વેપાર ું ઘર
ન બનાવો.’ ”
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17 તેમના શષ્યોને યાદ આ ું કે એમ લખે ું છે કે, ‘તારા ઘરનો
ઉત્સાહ મને કોર ખાય છે.’ ” 18 તેથી યહૂદ ઓએ તેમને ૂ ું કે,
‘ ું આ કામો કરે છે, તો અમને ક ું ચમત્કા રક ચ બતાવીશ?’ ”
19ઈ ુએ તેઓને જવાબઆપ્યો કે, ‘આસભા ાનને તોડ પાડો અને
ત્રણ દવસમાં હુ તેને ઊ ું કર શ.’ ”

20 ત્યારે યહૂદ ઓએ ક ું કે, ‘આ સભા ાનને બાંધતા છેંતાળ સ
વષર્ લાગ્યાં છે અને ું ું તેને ત્રણ દવસમાં ઊ ું કરશે?’ ” 21 પણ ઈ ુ
પોતાના શર રરૂપી ભ ક્ત ાન વષે બોલ્યા હતા. 22 માટે જયારે તેમને
ૃત્ ુમાંથી સજીવન કરવામાં આ ા, ત્યારે તેમના શષ્યોને યાદ આ ું

કે, તેમણે તેઓને એ ક ું હ ું;અને તેઓએશા વચન પર તથા ઈ ુએ
કહેલા વચન પર વ ાસ કય .

લોકો વષે ઈ ુ ું જ્ઞાન
23 હવે પાસ્ખાપવર્ના સમયે ઈ ુ યરુશાલેમમાં હતા, ત્યારે જે

ચમત્કા રક ચ ો તેઓ કરતા હતા તે જોઈને ઘણાંએ તેમના નામ પર
વ ાસ કય . 24 પણ ઈ ુએ તેમનો વ ાસ ન કય , કેમ કે તે સવર્ને
જાણતા હતા, 25અને મ ુષ્ય વષે કોઈની સાક્ષીની તેમને જરૂર ન હતી;
કેમ કે મ ુષ્યમાં ું છે તે તેઓ પોતે જાણતા હતા.

3
ઈ ુ અને નકોદેમસ

1 નકોદેમસ નામે ફરોશીઓમાં એક માણસ હતો, તે યહૂદ ઓની
સભાનો સભ્ય હતો. 2 તે માણસે રાત્રે ઈ ુની પાસે આવીને ક ું કે,
‘ ુરુજી,અમેજાણીએછ એ કે તમે ઈ રની પાસેથીઆવેલા ઉપદેશક
છો; કેમ કે જો કોઈ માણસની સાથે ઈ ર ન હોય તો જે ચમત્કા રક
ચ ો તમે કરો છો તે તે કર શકે ન હ.’ ”
3 ઈ ુએ તેને જવાબ આપ્યો કે, ‘હુ તને ન ે કહુ છુ કે, જો કોઈ

મ ુષ્ય નવો જન્મ પામ્ ું ન હોય, તો તે ઈ ર ું રા જોઈ શક ું
નથી.’ ” 4 નકોદેમસે ઈ ુને ક ું કે, ‘માણસ ૃદ્ધ હોય તો તે કેવી ર તે
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જન્મ પામી શકે? ું તે બીજી વાર પોતાની માના ગભર્માં પ્રવેશીને જન્મ
લઈ શકે?’ ”

5ઈ ુએ જવાબઆપ્યો કે, ‘હુ તને ન ે કહુ છુ કે, જો કોઈ મ ુષ્ય
પાણીથી તથા પ વત્રઆત્માથી જનમ્ ું ન હોય, તો તે ઈ રના રા માં
પ્રવેશી શક ું નથી. 6જે મ ુષ્યદેહથી જન્મે ું છે તે મ ુષ્યદેહ છે; અને
જે પ વત્રઆત્માથી જન્મે ું છે તેઆત્મા છે. 7મેં તને ક ું કે, તમારે નવો
જન્મ પામવો જોઈએ, તેથી આ યર્ પામતો ન હ. 8 પવન ાં ચાહે
છે ત્યાં વાય છે અને ું તેનો અવાજ સાંભળે છે, પણ તે ાંથી આવે
છે અને ાં જાય છે, તે ું જાણતો નથી; દરેક જેઆત્માથી જન્મે ું છે
તે તેના જે ું જ છે.’ ”

9 નકોદેમસે તેમને ક ું કે, ‘તે બાબતો કેવી ર તે બની શકે?’ ”
10 ઈ ુએ તેને જવાબ આપ્યો કે, ‘ ું ું ઇઝરાયલનો શક્ષક થઈને આ
વષે જાણતો નથી? 11 હુ તને ન ે હુ છુ કે, અમે જે જાણીએ છ એ
તે કહ એ છ એઅને જે જો ું છે તેની સાક્ષી આપીએ છ એ; પણ તમે
અમાર સાક્ષી માનતા નથી.

12 જો મેં તમને ૃથ્વી પરની વાતો કહ , છતાં તમે વ ાસ કરતા
નથી, તો હુ તમને સ્વગર્માંની વાતો કહુ તો તમે કેવી ર તે વ ાસ કરશો?
13 સ્વગર્માંથી ઊતરેલો માણસનો દ કરો જે સ્વગર્માં છે તેમના સવાય
સ્વગર્માં કોઈ ઊંચે ગ ું નથી.

14જમે ૂસાએ અરણ્યમાં સપર્ને ઊંચો કય , તેમ માણસના દ કરા
ઈ ુને ઊંચા કરાવાની જરૂર છે; 15જથેી જે કોઈ તેમના પર વ ાસ કરે
તે અનંતજીવન પામ.ે

16 કેમ કે ઈ રે માનવજગત પર એટલો બધો પ્રેમ કય કે તેમણે
પોતાનો એકનો એક દ કરો આપ્યો, એ સારુ કે જે કોઈ તેમના પર
વ ાસ કરે તેનો નાશ ન થાય પણ તે અનંતજીવન પામ.ે 17 કેમ કે
માનવજગતને દો ષત ઠરાવવા માટે ન હ, પણ તેમનાંથી માનવજગતનો
ઉદ્ધાર થાય, માટે ઈ રે પોતાના દ કરા ઈ ુને દુ નયામાં મોકલ્યા છે.
18 તેમના પર જે વ ાસ કરે છે, તે અપરાધી ઠરતો નથી; પણ જે
વ ાસ નથી કરતો, તે અપરાધી ગણાઈ ૂ ો છે, કેમ કે ઈ રના
એકનાએક દ કરા ઈ ુના નામ પર તેણે વ ાસ કય નથી.
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19અપરાધી ઠરાવવાં ું કારણ એ છે કે, દુ નયામાં અજવા ું આ ા
છતાં લોકોએઅજવાળાંને બદલે અંધારુ પસંદ ક ુ; કેમ કે તેઓનાં કામ
દુ હતા.ં 20 કેમ કે જે કોઈ દુ કામો કરે છે તે અજવાળાનો દ્વષે કરે છે
અને પોતાનાં કામ ુલ્લાં ન પડે માટે તે અજવાળા પાસે આવતો નથી.
21 પણ જે સત્ય કરે છે તે પોતાનાં કામ ઈ રથી કરાવવામાં આ ાં છે
એમ પ્રગટ થાય માટે અજવાળા પાસે આવે છે.’ ”

ઈ ુ અને યોહાન બા પ્તસ્ત
22 આ પછ , ઈ ુ પોતાના શષ્યો સ હત યહૂ દયા પ્રાંતમાં ગયા;

ત્યાં તેઓની સાથે રહ ને લોકોને બા પ્તસ્મા આપતા હતા. 23 યોહાન
પણ સાલીમ પાસે એનોનમાં બા પ્તસ્મા કરતો હતો, કેમ કે ત્યાં પાણી
ઘણું હ ુ;ં લોકો આવીને બા પ્તસ્મા પામતા હતા. 24 કેમ કે હજી ુધી
યોહાનને જલેમાં ૂરવામાં આ ો ન હતો.

25 ત્યાં યોહાનના શષ્યોને એક યહૂદ સાથે ુ દ્ધકરણ વષે
વાદ વવાદ થયો. 26 તેઓએ યોહાનની પાસે આવીને તેને ક ું કે,
‘ ુરુજી, જે તાર સાથે યદન નદ ને પેલે પાર હતા, જનેે વષે તેં સાક્ષી
ૂર છે, તે તો બા પ્તસ્મા આપે છે અને સઘળાં તેની પાસે આવે છે.’ ”
27યોહાને જવાબઆપ્યો કે, ‘જો કોઈ માણસને સ્વગથીઆપવામાં

આ ું ન હોય, તો તે કઈ પામી શકતો નથી. 28તમે પોતે મારા સાક્ષી છો
કે, મેં ક ું તે પ્રમાણે, હુ તો ખ્રસ્ત નથી, પણ તેમની અગાઉ મોકલાયેલો
છુ.

29જનેે કન્યા છે તેને જ વર છે; પણ વરનો જે મત્ર ઊભો રહ ને તે ું
સાંભળે છે, તે વરના શ ોથી બહુઆનંદ પામે છે; માટે મારો એઆનંદ
સં ૂણર્ થયો છે. 30 તે વધતા જાય, પણ હુ ઘટતો જાઉં,એજરૂર ું છે.

આકાશથી ઊતર આવેલો
31જે સ્વગર્માંથીઆ ા છે તે સવ પર છે;જે ૃથ્વીનો છે તે ઐ હક

છે તે ૃથ્વીની વાતો કરે છે;જે સ્વગર્માંથી આ ા છે તે સવર્ની ઉપર છે.
32 તેમણે જે જો ું અને સાંભ ું છે, તેની સાક્ષી તે ૂરે છે પણ તેમની
સાક્ષી કોઈ માન ું નથી. 33 જણેે તેની સાક્ષી માની છે, તેમણે ઈ ર
સત્ય છે, તે વાત પર મહોર કર છે.
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34જનેે ઈ રે મોકલ્યા છે તે ઈ રનાં શ ો બોલે છે; કેમ કે તેઓ
માપથીઆત્મા નથીઆપતા. 35 પતા દ કરા પર પ્રેમ કરે છે,અને તેમણે
સવર્સ્વ તેમના હાથમાં સોંપ્ ું છે. 36 દ કરા પર જે વ ાસ કરે છે, તેને
અનંતજીવન છે; પણ દ કરા વષે ન સમજનાર જીવન ન હ જોશે, પણ
તેના પર ઈ રનો કોપ રહે છે.’ ”

4
ઈ ુ અને સમરૂની ી

1 હવે ઈ ુએ જાણ્ ું ફરોશીઓના સાંભળવામાં આ ું છે કે,
યોહાનના કરતાં ઈ ુ ઘણાંને શષ્ય બનાવીને તેઓને બા પ્તસ્મા આપે
છે. 2 ઈ ુ પોતે તો ન હ, પણ તેમના શષ્યો બા પ્તસ્મા આપતા હતા,
3 ત્યારે તે યહૂ દયા ૂક ને ફર ગાલીલમાં ગયા.

4સમરુનમાં થઈને તેમને જ ું પ ુ.ં 5 માટે જે ખેતર યાકૂબે પોતાના
દ કરા ૂસફને આપ્ ું હ ું તેની પાસે સમરુનના ૂખાર નામે એક શહેર
આગળ તે આ ા.

6 ત્યાં યાકૂબનો કૂવો હતો. ઈ ુ ચાલવાથી થાકેલાં હોવાથી તે કૂવા
પર બેઠા; તે સમયે આશરે બપોર થઈ હતી. 7એક સમરુની ી પાણી
ભરવાને કૂવા પર આવી; ઈ ુએ તેની પાસે પાણી માગ્ ુ.ં’ ” 8 તેમના
શષ્યો ભોજન વેચા ું લેવાને શહેરમાં ગયા હતા.
9 ત્યારે તે સમરૂની ીએ તેમને ક ું કે, ‘હુ સમરૂની છતાં તમે યહૂદ

થઈને માર પાસે પાણી કેમ માગો છો?’ કેમ કે સમરૂનીઓ સાથે
યહૂદ ઓકઈપણ વહાર રાખતા નથી. 10ઈ ુએતેને જવાબઆપ્યો
કે, ‘ઈ રના દાનને તથા જે તને કહે છે કે, મને પાણીઆપ, તે કોણ છે, તે
જો ું જાણતી હોત, તો ું તેમની પાસે પાણી માગત અને તે તને જીવ ું
પાણી આપત.’ ”

11 ીએ તેમને ક ું કે, ‘પ્ર ,ુ તમાર પાસે પાણી કાઢવા ું કઈ સાધન
નથી અને કૂવો ઊંડો છે; તો તે જીવ ું પાણી તમાર પાસે ાંથી હોય?
12અમારા ૂવર્જ યાકૂબે અમને આ કૂવોઆપ્યો અને યાકૂબે પોત,ે તેનાં
સંતાનોએ તથા જાનવરોએ તેમાં ું પાણી પી ું, તેઓ કરતાં ું તમે મોટા
છો?’ ”
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13ઈ ુએતેને ક ું કે, ‘જે કોઈઆપાણી પીએતેને ફર તરસલાગશે;
14 પણ જે પાણી હુ આપીશ, તે જે કોઈ પીએ તેને કદ તરસ લાગશે
ન હ. પણ જે પાણી હુ તેને આપીશ તે તેનામાં પાણીનો ઝરો થશ,ે તે
ઝરો અનંતજીવન ુધી વ ા કરશે.’ ”

15 ીએ ઈ ુને ક ું કે, ‘પ્ર ,ુ તે પાણી મને આપો કે, મને તરસ ન
લાગે અને પાણી ભરવા મારે આટલે દૂરઆવ ું ન પડ.ે’ ” 16ઈ ુએ તેને
ક ું કે, ‘જા, તારા પ તને અહ બોલાવી લાવ.’ ”

17 ીએ ઈ ુને ક ું કે, ‘મારે પ ત નથી.’ ” 18 ઈ ુ તેને કહે છે, “તેં
સા ું ક ું કે, ‘તારે પ ત નથી’; કેમ કે તને પાંચ પ ત હતા, અને હમણાં
જે તાર સાથે રહે છે તે તારો પ ત નથી;એ તેં સા ું ક ું.”

19 ીએ ક ું કે. ‘પ્ર ,ુ તમે પ્રબોધક છો એમ મને મા ૂમ પડે છે.
20અમારા પ ૃઓઆપહાડ પર ભજન કરતા હતા. પણ તમે કહો છો
કે, જે જગ્યાએ ભજન કર ું જોઈએ તે યરુશાલેમમાં છે.’ ”

21ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘ ી, મારુ માન;એવો સમયઆવે છે કે ારે
તમે આ પહાડ પર અથવા યરુશાલેમમાં પણ પતા ું ભજન કર શકશો
ન હ. 22જનેે તમે જાણતા નથી તેને તમે ભજો છો;અમે જનેે જાણીએ
છ એ તેને ભજીએ છ એ! કેમ કે ઉદ્ધાર યહૂદ ઓમાંથી છે.

23 પણ એવો સમય આવે છે અને હાલ આવી ૂ ો છે કે, જયારે
ખરા ભજનારા આત્માથી તથા સચ્ચાઈથી પતા ું ભજન કરશે; કેમ કે
એવા ભજનારાઓને પતા ઇચ્છે છે. 24 ઈ ર આત્મા છે અને જઓે
તેમને ભજે છે, તેઓએ આત્માથી તથા સચ્ચાઈથી તેમ ું ભજન કર ું
જોઈએ.’ ”

25 ીએ તેમને ક ું કે ‘મસીહ જે ખ્રસ્ત કહેવાય છે તે આવે છે,
એ હુ જાણું છુ; તે આવશે ત્યારે તે આપણને બ ું કહ બતાવશ.ે’ ”
26ઈ ુએ ક ું કે, ‘તાર સાથે જે બોલે છે તે હુ છુ.’ ”

27 એટલામાં તેમના શષ્યો આ ા; અને ઈ ુ જે ી સાથે વાત
કરતા હતા તે જોઈને આ યર્ પામ્યા; પણ કોઈએ ઈ ુને કઈ ક ું ન હ
કે, ‘તમે ું ચાહો છો અથવા તે ી સાથે કેમ વાત કરો છો.’ ”
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28 પછ તે ી પોતાનો પાણીનો ઘડો ત્યાં જ રહેવા દઈને શહેરમાં
ગઈઅને લોકોને કહેવા લાગી કે, 29 ‘આવો, મેં જે ક ુ હ ું તે બ ું જમેણે
મને કહ બતા ું તે માણસને જુઓ; તે જ ખ્રસ્ત છે કે ું?’ ” 30 ત્યારે
તેઓ શહેરમાંથી બહાર આવીને તેમની પાસે આવવા લાગ્યા.

31 તેટલાંમાં શષ્યોએ તેમને વનંતી કર કે, ‘ ુરુજી,ભોજન કરો.’ ”
32પણ ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘માર પાસે ખાવા માટે ભોજન છે કે જનેાં
વષે તમે જાણતા નથી.’ ” 33 શષ્યોએઅંદરોઅંદર ક ું કે, ‘એમને માટે
ું કોઈ કઈ જમવા ું લા ો હશ?ે’ ”
34ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “જમેણે મને મોકલ્યો છે, તેમની ઇચ્છાઅને

તેમ ું કામ ૂણર્ કર ુ,ં તે જ મારો ખોરાક છે.” 35 તમે ું નથી કહેતાં કે,
‘ચાર મ હના પછ ફસલ પાકશ?ે હુ તમને કહુ છુ કે, ‘તમાર આંખો
ઊંચી કર ને ખેતરો તરફ જુઓ કે, તેઓ કાપણીને માટે સફેદ થઈ ૂ ાં
છે. 36જે કાપે છે તે બદલો પામે છે અને અનંતજીવન માટે ફળનો સંગ્રહ
કરે છે; જથેી વાવનાર તથા કાપનાર બ ે સાથે હષર્ પામ.ે

37 કેમ કે આમાં તે કહેવત સાચી પડે છે કે, ‘એક વાવે છે અને અન્ય
કોઈ કાપે છે.’ ” 38જનેે માટે તમે મહેનત કર નથી, તે કાપવાને મેં તમને
મોકલ્યા છે. બીજાઓએ મહેનત કર છે અને તમે તેમની મહેનતમાં
પ્રવેશ્ય છો.’ ”

39 જે ીએ સાક્ષી આપી કે, ‘મેં જે ક ુ હ ું તે બ ું તેમણે મને
કહ બતા ું,’ તે ીની વાતથી શહેરના ઘણાં સમરૂનીઓએ ઈ ુ પર
વ ાસ કય . 40સમરૂનીઓએ તેમની પાસે આવીને તેમને વનંતી કર
કે, ‘તમે આવીને અમાર સાથે રહો;’અને ઈ ુ બે દવસ ુધી ત્યાં ર ા.

41 તેમના ઉપદેશથી બીજા ઘણાંએ વ ાસ કય ; 42 તેઓએ તે
ીને ક ું કે, ‘હવે અમે ફક્ત તારા કહેવાથી વ ાસ કરતા નથી; પણ

અમે પોતે સાંભળ ને જાણીએ છ એ કે માનવજગતના ઉદ્ધારક ન ે
તેઓ જ છે.’ ”

અ ધકાર નો દ કરો સાજો થયો
43બે દવસ ત્યાં ર ા પછ ઈ ુ ત્યાંથી ગાલીલમાં ગયા. 44 કેમ કે

ઈ ુએ પોતે સાક્ષી આપી કે, ‘પ્રબોધકને પોતાના પતાના વતનમાં કઈ
માન નથી.’ ” 45 જયારે ઈ ુ ગાલીલમાં આ ા, ત્યારે ગાલીલીઓએ
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તેમનોઆવકાર કય ; કેમ કે જે કામ તેમણે યરુશાલેમમાં પવર્ની વેળાએ
કયા હતા,ં તે સવર્ કામ તેઓએ જોયાં હતા;ં કેમ કે તેઓ પણ પવર્માં
ગયા હતા.

46 ઈ ુ ફર થી ગાલીલમાં ું જે કાના ગામ છે, ાં તેમણે પાણીનો
દ્રાક્ષારસ બના ો હતો, ત્યાં આ ા; ત્યાં એક અ ધકાર માણસ હતો,
તેનો દ કરો કપરનાહૂમમાં માંદો હતો. 47 તેણે સાંભ ું હ ું કે ઈ ુ
યહૂ દયાથી ગાલીલમાં આ ા છે, ત્યારે તેણે તેમની પાસે જઈને તેમને
વનંતી કર કે, ‘આવીને મારા દ કરાને સાજો કરો;’ કેમ કે તે મરવાની
અણી પર હતો.

48 ત્યારે ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘ચમત્કા રક ચ ો તથા આ યર્કમ
જોયા વગર તમે વ ાસ કરવાના નથી.’ ” 49 તે અ ધકાર એ ઈ ુને
ક ું કે, ‘પ્ર ,ુ મારો દ કરો મરણ પામે તે અગાઉ આવો.’ ” 50 ઈ ુ તેને
કહે છે કે, ‘ચાલ્યો જા, તારો દ કરો જીવતો ર ો છે.’ જે વાત ઈ ુએ
તેને કહ , તે પર વ ાસ રાખીને તે માણસ રવાના થયો.

51તે જતો હતોએટલામાં તેના નોકરો તેને મ ાઅને તેઓએક ું કે,
‘તારો દ કરો જીવતો ર ો છે.’ ” 52તેણે તેઓને ૂ ું કે, ‘કયા સમયથી
તે સાજો થવા લાગ્યો?’ ત્યારે તેઓએ તેને ક ું કે, ‘ગઈકાલે બપોરના
એક વાગ્યા પછ તેનો તાવ જતો ર ો.’ ”

53 તેથી પતાએ જાણ્ ું કે, “જે સમયે ઈ ુએ તેને ક ું હ ું કે, ‘તારો
દ કરો જીવતો ર ો છે’ તે જ સમયે એમ થ ુ;ં”અને તેણે પોતે તથા તેના
કુટુબનાં બધાએ વ ાસ કય . 54 ઈ ુએ ફર યહૂ દયાથી ગાલીલમાં
આવીને આ બીજુ ચમત્કા રક ચ ક ુ.

5
આડત્રીસ વષર્થી માંદો માણસ સાજો થયો

1એબન્યા પછ યહૂદ ઓ ું એક પવર્ હ ુ;ં તે સમયે ઈ ુ યરુશાલેમ
ગયા. 2 હવે યરુશાલેમમાં ‘ઘેટાંનો દરવાજો’ નામે જગ્યા પાસે એક કૂડ
છે, તે હ ૂ ભાષામાં બેથઝાથા કહેવાય છે. તેને લગતી પાંચ પરસાળ
છે. 3 તેમાં રોગી, અંધજનો, અપંગ, લકવાગ્રસ્તો એવાં ઘણાં બીમાર
લોકો હતા. તેઓ તે કૂડમાં પાણી હલવાની રાહ જોતાં હતા. 4 (કેમ
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કે કોઈ કોઈ સમયે એક દૂત તે કૂડમાં ઊતર ને પાણીને હલાવતો હતો;
પાણી હલા ાં પછ જે કોઈ પહેલો તેમાં ઊતરતો, તેને જે કઈ રોગ
હોય તેથી તે રોગી સાજો થતો.)

5 ત્યાં એક માણસ હતો, જે આડત્રીસ વષર્થી બીમાર હતો. 6 તેને
પડ રહેલો જોઈને તથા ઘણાં સમયથી તે એવો જ છે, તે જાણીને ઈ ુ
તેને કહે છે કે, ‘ ું ું સાજો થવા ચાહે છે?’ ”

7 તે બીમાર માણસે ઈ ુને એવો જવાબ આપ્યો કે, ‘પ્ર ,ુ જે સમયે
પાણી હાલે છે, તે સમયે મને કૂડમાં ઉતારવાને માર પાસે કોઈ હો ું
નથી. પણ હુ ઊતરવા જાઉં છુ, એટલામાં બીજો માર અગાઉ ઊતર
પડે છે.’ ” 8 ઈ ુ તેને કહે છે કે, ‘ઊઠ, તારુ બછા ું ઊંચક ને ચાલતો
થા.’ ”

9 તરત તે માણસ સાજો થયો અને પોતા ું બછા ું ઊંચક ને ચાલવા
લાગ્યો.
તે દવસે વશ્રામવાર હતો.
10 તેથી જનેે સાજો કરવામાં આ ો હતો તેને યહૂદ ઓએ ક ું

કે, ‘આજે વશ્રામવાર છે, એટલે તારે બછા ું ઊંચક ું યોગ્ય નથી.’ ”
11 પણ તેણે તેઓને એવો જવાબ આપ્યો કે, ‘જમેણે મને સાજો કય
તેમણે મને ક ું કે, તારુ બછા ું ઊંચક ને ચાલતો થા.’ ”

12 તેઓએ તેને ૂ ું કે, “તને જણેે એમ ક ું કે, ‘ બછા ું ઊંચક ને
ચાલ,’ તે માણસ કોણ છે?” 13પણતે કોણ છે, તે સાજો થયેલો માણસ
જાણતો નહોતો; કેમ કે તે જગ્યાએભીડ હતી, ઈ ુ ત્યાંથીઆગળગયા
હતા.

14 પછ થી ઈ ુએ તે માણસને ભ ક્ત ાનમાં મળ ને તેને ક ું કે,
‘જો ું સાજો થયો છે; હવેથી પાપ ન કર, રખેને તારા પર વશેષ વપ
આવી પડ.ે’ ” 15તે માણસે જઈને યહૂદ ઓને ક ું કે, ‘જમેણે મને સાજો
કય તે ઈ ુ છે.’ ”

16 તે કામો ઈ ુએ વશ્રામવારે કયા હતા,ં માટે યહૂદ ઓ તેમને
સતાવવા લાગ્યા. 17 પણ ઈ ુએ તેઓને જવાબ આપ્યો કે, ‘મારા
પતા અત્યાર ુધી કામ કરે છે અને હુ પણ કાયર્રત છુ.’ ” 18 તે માટે
ઈ ુને માર નાખવા યહૂદ ઓએ વશેષ પ્રયત્ન કય ; કેમ કે ઈ ુએ
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વશ્રામવારનો ભંગ કય એટ ું જ ન હ, પણ ઈ રને પોતાના પતા
કહ ને પોતાને ઈ ર સમાન કયાર્.

દ કરાનો અ ધકાર
19 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને જવાબ આપ્યો કે, ‘હુ તમને ખરેખર કહુ છુ

કે, દ કરો પતાને જે કઈ કરતા જુએ છે તે સવાય પોતે અન્ય કઈ કર
નથી શકતો; કેમ કે તે જે જે કરે છે તે તે દ કરો પણ કરે છે. 20 કેમ કે
પતા દ કરા પર પ્રેમ કરે છે અને પોતે જે કઈ કરે છે તે બ ું તે તેને બતાવે
છે; અને તે તેને એ કરતાં મોટાં કામ બતાવશે, એ માટે કે તમે આ યર્
પામો.

21 કેમ કે જે પતા ૃત્ ુ પામેલાઓને સજીવન કરે છે, તેમ જ દ કરો
પણ ચાહે તેમને જીવન આપે છે. 22 કેમ કે પતા કોઈનો ન્યાય કરતા
નથી, પણ ન્યાય કરવા ું સઘ ું કામ તેમણે દ કરાને સોંપ્ ું છે 23 કે,જમે
બધા પતાને માન આપે છે, તેમ દ કરાને પણ માન આપે. દ કરાને જે
માન આપતો નથી, તે તેના મોકલનાર પતાને પણ માન આપતો નથી.

24 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, જે મારાં વચન સાંભળે છે અને મને
મોકલનાર પર વ ાસ કરે છે, તેને અનંતજીવન છે; તે અપરાધી ઠરશે
ન હ, પણ તે ૃત્ ુમાંથી નીકળ ને જીવનમાં આ ો છે.

25 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, એવો સમય આવે છે અને હમણાં
આવી ૂ ો છે કે,જયારે ૃત્ ુ પામેલાંઓ ઈ રના દ કરા ઈ ુનાં વચન
સાંભળશે અને સાંભળનારાંઓ જીવશ.ે

26 કેમ કે જમે પતાને પોતાનામાં જીવન છે, તેમ દ કરાને પણ
પોતાનામાં જીવન રાખવા ું તેમણે આપ્ ુ.ં 27 ન્યાય કરવાનો અ ધકાર
પણ તેમણે તેને આપ્યો, કેમ કે તે માણસનો દ કરો છે.

28 તેથી તમે આ યર્ ન પામો; કેમ કે એવો સમયઆવે છે કે જયારે
સવર્ જઓે કબરમાં છે તેઓ તેમનોઅવાજસાંભળશ;ે 29અને જઓેએ
સારાં કામ કયાર્ છે, તેઓજીવન ું ુનરુત્થાન પામવા માટે અને જઓેએ
ખરાબ કામ કયા છે, તેઓ શક્ષાત્મક ુનરુત્થાન પામવા માટે, નીકળ
આવશ.ે

પ્ર ુ ઈ ુના સાક્ષીઓ
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30 હુ માર પોતાની તરફથી કઈ કર શકતો નથી; પર ુ જે પ્રમાણે હુ
સાંભ ું છુ, તે પ્રમાણે ન્યાય કરુ છુ; અને મારો ન્યાય ુકાદો અદલ છે.
કેમ કે હુ માર પોતાની ઇચ્છા ન હ, પણ જમેણે મને મોકલ્યો છે, તેમની
ઇચ્છા ૂર કરવા ચાહુ છુ. 31જો હુ પોતાના વષે સાક્ષીઆ ુ,ં તો માર
સાક્ષી સાચી નથી. 32 પણ મારા વષે જે સાક્ષી આપે છે, તે બીજો છે;
અને જે સાક્ષી મારા વષે તે આપે છે, તે સાચી છે,એ હુ જાણું છુ.

33 તમે યોહાન પાસે માણસો મોકલ્યા, તમને તેણે સત્ય વષે સાક્ષી
આપી છે. 34 તોપણ જે સાક્ષી હુ સ્વીકારુ છુ તે માણસો તરફથી નથી;
પણ તમે ઉદ્ધાર પામો માટે હુ એ વાતો કહુ છુ. 35 તે સળગતો તથા
પ્રગટતો દ વો હતો, તેના પ્રકાશમાં તમે ઘડ ભર આનંદ કરવાને રાજી
હતા.

36 પણ યોહાનના કરતાં માર પાસે મોટ સાક્ષી છે; કેમ કે પતાએ
જે કામો મને ૂરાં કરવાને આપ્યાં છે, એટલે જે કામો હુ કરુ છુ, તે જ
મારે વષે સાક્ષી આપે છે કે પતાએ મને મોકલ્યો છે. 37 વળ પતાએ
મને મોકલ્યો છે, તેમણે પણ મારે વષે સાક્ષી આપી છે. તમે કદ તેમની
વાણી નથી સાંભળ અને તેમ ું સ્વરૂપ પણ નહા ું નથી. 38 તેમના
વચન તમારામાં રહેલાં નથી; કેમ કે જનેે તેમણે મોકલ્યો, તેના પર તમે
વ ાસ કરતા નથી.
39 તમે પ વત્રશા તપાસી જુઓ છો, કેમ કે તેઓથી તમને

અનંતજીવન છે, એમ તમે ધારો છો; અને મારે વષે સાક્ષી આપનાર
તે એજ છે. 40અને જીવન પામવા માટે તમે માર પાસેઆવવા ચાહતા
નથી.

41 હુ માણસો તરફથી પ્રશંસાની ઇચ્છા રાખતો નથી. 42 પણ હુ
જાણું છુ કે ઈ ર પરનો પ્રેમ તમારામાં નથી.

43 હુ મારા પતાના નામે આ ો છુ, પણ તમે મારો સ્વીકાર કરતા
નથી;જો કોઈ બીજો પોતાને નામે આવશે, તો તેનો તમે સ્વીકાર કરશો.
44તમે એકબીજાથી પ્રશંસા પામો છો, પણજે પ્રશંસા એકલા ઈ રથી
છે તે તમે શોધતાં નથી, તો તમે વ ાસ શી ર તે કર શકો?

45 હુ પતાની આગળ તમારા પર દોષ ૂક શ, એમ ન ધારો; તમારા
પર દોષ ૂકનાર એક, એટલે ૂસા છે, તેના પર તમે ભરોસો રાખો છો.
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46 કેમ કે જો તમે ૂસા પર વ ાસ કય હોત, તો તમે મારા પર વ ાસ
કરત; કેમ કે તેણે મારે વષે લખે ું છે. 47પણજો તમે તેનાં લખેલાં વચન
પર વ ાસ નથી કરતા, તો માર વાતો પર તમે કેમ વ ાસ કરશો?’ ”

6
પાંચ હજારને જમાડ્યા
માથ. 14:13-21; માક 6:30-44; ૂક 9:10-17

1 પછ ઈ ુ ગાલીલનો સ ુદ્ર જે તબે રયસ કહેવાય છે, તેની સામે
બાજુએ ગયા. 2 ત્યાં લોકોનો મોટો સ ુદાય તેમની પાછળ ગયો; કેમ
કે તેમણે જે ચમત્કા રક ચ ો બીમાર લોકો પર કયાર્ હતા, તે તેઓએ
જોયા હતા. 3 પછ ઈ ુ પહાડ પર ગયા અને ત્યાં પોતાના શષ્યો સાથે
બેઠા.

4 હવે યહૂદ ઓ ું પાસ્ખાપવર્ પાસે આ ું હ ું. 5 માટે ઈ ુ ઊંચી
નજર કર ને પોતાની પાસે આવતા મોટા સ ુદાયને જોઈને ફ લપને ૂછે
છે કે, ‘તેમના ભોજનને માટે આપણે રોટલી ાંથી વેચાતી લઈએ?’ ”
6જોકે ઈ ુએ ફ લપને પારખવા માટે એ ૂ ું હ ું; કેમ કે ઈ ુ પોતે
ું કરવાના હતા તે તે પોતે જાણતા હતા.
7 ફ લપે તેમને જવાબઆપ્યો, ‘બસો દ નારની રોટલી તેઓને સારુ
ૂરતી નથી કે, તેઓમાંના દરેકને થોડુ થોડુ મળે.’ ” 8 તેમના શષ્યોમાંના

એક, એટલે સમોન પતરનો ભાઈ આ ન્દ્રયા, તેમને કહે છે કે, 9 ‘એક
જુવાન અહ છે, તેની પાસે જવની પાંચ રોટલી અને બે માછલી છે; પણ
તે આટલાં બધાને કેવી ર તે ૂરાં પડ?ે’ ”

10 ઈ ુએ ક ું કે, ‘લોકોને બેસાડો.’ તે જગ્યાએ ઘણું ઘાસ હ ું.
અને તેઓ બેસી ગયા, ુરુષોની સં ા આશરે પાંચ હજારની હતી.
11 ત્યારે ઈ ુએતે રોટલીઓલીધીઅને સ્ ુ ત કર ને બેઠેલાઓને વહેંચી;
માછલીઓમાંથી પણ જટે ું જોઈએ તેટ ું વહેચ્ ુ.ં 12 તેઓ ૃપ્ત થયા
પછ ઈ ુ પોતાના શષ્યોને કહે છે કે, ‘કઈ નકા ું ન જાય માટે વધેલા
ટુકડાં એકઠા કરો.’ ”

13 માટે તેઓએ તે એકઠા કયાર્ અને તે જવની પાંચ રોટલીમાંના જે
વધેલા ટુકડાં જમનારાંઓએ રહેવા દ ધાં હતા, તેઓની બાર ટોપલી
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ભર . 14 માટે તે લોકોએ ઈ ુએ કરે ું એ ચમત્કા રક ચ જોઈને
ક ું કે, ‘જે પ્રબોધક દુ નયામાં આવનાર છે, તે ખરેખર આ જ છે.’ ”
15લોકો આવીને મને રાજા બનાવવા માટે જબરદસ્તીથી પકડવાના છે,
એજાણીને ઈ ુ બીજી વાર પહાડ પર એકલા ચાલ્યા ગયા.

ઈ ુ પાણી પર ચાલ્યા
16 સાંજ પડ ત્યારે તેમના શષ્યો સ ુદ્ર કનારે ગયા. 17 હોડ માં

બેસીને તેઓ કપરનાહૂમ જવાને સ ુદ્રના સામેના કનારે જતા હતા. તે
સમયે અંધારુ થ ું હ ું અને ઈ ુ હજી તેઓની પાસે આ ા ન હતા.
18ભારે પવનઆવવાથી સ ુદ્ર ઊછળતો હતો.

19જયારે તેઓ હલેસાં માર ને આશરે પાંચ કે છ કલો મટર ગયા,
ત્યારે ઈ ુને સ ુદ્ર પર ચાલતા અને હોડ ની પાસે આવતા જોઈને તેઓ
ગભરાઈ ગયા. 20 પણ ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘એ તો હુ છુ, ગભરાશો
ન હ.’ ” 21 ત્યારે આનંદથી તેઓએ ઈ ુને હોડ માં લીધા અને તેઓ

ાં જતા હતા તે જગ્યાએ હોડ તરતઆવી પહોંચી.
લોકો ઈ ુને શોધે છે

22 બીજે દવસ,ે જે લોકો સ ુદ્રને પેલે કનારે ઊભા ર ા હતા
તેઓએજો ું કે,એકહોડ વનાબીજીતે ળે ન હતી. અને તે હોડ માં
ઈ ુ પોતાના શષ્યો સાથે ગયા ન હતા, પણએકલા તેમના શષ્યો ગયા
હતા. 23 તોપણ ાં પ્ર ુએ આભાર માન્યા પછ તેઓએ રોટલી
ખાધી હતી, તે ળ પાસેના તબે રયસથી બીજી હોડ ઓ આવી.
24 માટે જયારે તે લોકોએ જો ું કે ઈ ુ તેમ જ તેમના શષ્યો તે ળે
નથી, ત્યારે તેઓ પોતે હોડ ઓમાં બેસીને ઈ ુની શોધ કરતા કરતા
કપરનાહૂમ આ ા.

ઈ ુ જીવનની રોટલી
25 પછ સ ુદ્રને પેલે કનારે તેઓએ તેમને મળ ને ૂ ું કે, ‘ ુરુજી,

તમે અહ ારે આ ા?’ ” 26 ઈ ુએ તેઓને જવાબ આપ્યો કે, ‘હુ
તમને ન ે કહુ છુ કે, તમે ચમત્કા રક ચ ો જોયા તે માટે મને શોધતાં
નથી, પણ તમે રોટલી ખાઈને ૃપ્ત થયા તે માટે શોધો છો. 27 જે
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ખોરાક નાશવંત છે તેને માટે ન હ, પણ જે ખોરાક અનંતજીવન ુધી
ટકે છે, જે માણસનો દ કરો તમને આપશે, તેને માટે મહેનત કરો; કેમ કે
ઈ ર પતાએ તેના પર મહોર કર છે.’ ”

28 ત્યારે તેઓએ તેમને ૂ ું કે, ‘અમે ઈ રનાં કામ કર એ તે માટે
અમારે ું કર ું જોઈએ?’ ” 29 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘જનેે તેમણે
મોકલ્યો છે તેના પર તમે વ ાસ કરો,એજ ઈ ર ું કામ છે.’ ”

30 માટે તેઓએ તેમને ક ું, “તમે ક ું ચમત્કા રક ચ દેખાડો છો
કે અમે તે જોઈને તમારા પર વ ાસ કર એ? તમે ું કામ કરો છો?
31અમારા ૂવર્જોએ તોઅરણ્યમાં મા ા ખા ું,જમે લખે ું છે કે, તેમણે
સ્વગર્માંથી તેઓને ખાવાને રોટલી આપી.”

32 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ક ું, ‘હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, ‘તે રોટલી
ૂસાએ સ્વગર્માંથી તમને આપી નથી, પણ સ્વગર્માંથી જે ખર રોટલી

આવે છે, તે મારા પતા તમને આપે છે. 33 કેમ કે સ્વગર્માંથી જે ઊતર ને
માનવજગતને જીવન આપે છે, તે ઈ રની રોટલી છે.’ ” 34 ત્યારે
તેઓએ ઈ ુને ક ું કે, ‘પ્ર ,ુ તે રોટલી સદા અમને આપો.’ ”

35 ઈ ુએ તેઓને ક ું, ‘જીવનની રોટલી હુ છુ; જે માર પાસે આવે
છે તેને ૂખ ન હ જ લાગશે અને જે મારા પર વ ાસ કરે છે, તેને કદ
તરસ ન હજલાગશ.ે 36પણમેં તમને ક ું કે, તમે મને જોયો છે, તોપણ
વ ાસ કરતા નથી. 37 પતા મને જેઆપે છે તે સવર્ માર પાસેઆવશે
અને જે માર પાસે આવે છે તેને હુ કાઢ ન હ જ ૂક શ.

38 કેમ કે હુ માર પોતાની ઇચ્છા ન હ, પણ જમેણે મને મોકલ્યો છે
તેમની ઇચ્છા ૂર કરવાને સ્વગર્થી ઊતય છુ. 39જમેણે મને મોકલ્યો
છે તેમની ઇચ્છા એ છે કે, તેમણે મને જે સવર્ આપ્ ું છે, તેમાંથી હુ કઈ
ખોઉં નહ , પણ છેલ્લાં દવસે તેને પાછુ ઉઠાડુ. 40 કેમ કે મારા પતાની
ઇચ્છા એ છે કે, જે કોઈ દ કરાને જોઈને તેના પર વ ાસ કરશે, તેને
અનંતજીવન મળશ;ેઅને છેલ્લાં દવસે હુ તેને પાછો સજીવન કર શ.’ ”

41 એ માટે યહૂદ ઓએ તેમને વષે બડબડાટ કય ; કેમ કે તેમણે
ક ું હ ું કે, ‘સ્વગર્માંથી ઊતરેલી રોટલી હુ છુ.’ ” 42 તેઓએ ક ું કે,
‘ ૂસફનો દ કરો, ઈ ુ જનેાં માતા પતાને અમે ઓળખીએ છ એ, તે ું
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એ જ નથી? ત્યારે તે હમણાં એમ કેમ કહે છે કે, સ્વગર્માંથી હુ ઊતય
છુ?’ ”

43 ઈ ુએ જવાબ આપ્યો કે, ‘તમે અંદરોઅંદર બડબડાટ ન કરો.
44જે મારા પતાએમને મોકલ્યો છે, તેમના તેડ્યાં વગર કોઈ મ ુષ્ય માર
પાસેઆવી શકતો નથી;અને છેલ્લાં દવસે હુ તેને પાછો સજીવન કર શ.
45 પ્રબોધકના ુસ્તકમાં એમ લખે ું છે કે, ‘તેઓ સઘળા ઈ રથી
શીખેલા થશ.ે તો જે કોઈ પતાની પાસેથી સાંભળ ને શી ો છે, તે
માર પાસે આવે છે.

46 કેમ કે કોઈ માણસે પતાને જોયા નથી; ઈ રની પાસેથી જે
આ ો છે; તેણે જ પતાને જોયા છે.’ ” 47 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે,
‘જે વ ાસ કરે છે, તેને અનંતજીવન છે.

48 જીવનની રોટલી હુ છુ. 49 તમારા ૂવર્જોએ અરણ્યમાં મા ા
ખા ું,અને તેઓ ૃત્ ુ પામ્યા.

50 પણ જે રોટલી સ્વગર્માંથી ઊતર છે, તે એ જ છે કે જો કોઈ તે
ખાય તો તે ૃત્ ુ પામે ન હ. 51 સ્વગર્માંથી ઊતરેલી જીવનની રોટલી હુ
છુ; જો કોઈ એ રોટલી ખાય, તો તે સદા જીવતો રહેશે; જે રોટલી હુ
આપીશ તે મારુ માંસ છે, તે માનવજગતનાજીવનને માટે હુઆપીશ.’ ”

52 તે માટે યહૂદ ઓએ અંદરોઅંદર વાદ વવાદ કરતાં ક ું કે, ‘એ
માણસ પોતા ું માંસ આપણને ખાવાને શી ર તે આપી શકે?’ ” 53 ત્યારે
ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, જો તમે માણસના
દ કરા ું માંસ ન ખાઓ અને તે ું રક્ત ન પીઓ, તો તમારામાં જીવન
નથી.

54 જે કોઈ મારુ માંસ ખાય છે અને મારુ રક્ત પીવે છે, તેને
અનંતજીવન છે; છેલ્લાં દવસે હુ તેને પાછો સજીવન કર શ. 55 કેમ કે
મારુ માંસ ખરેખરો ખોરાક છે અને મારુ રક્ત ખરેખરુ પીણું છે. 56જે
મારુ માંસ ખાય છે અને મારુ રક્ત પીવે છે, તે મારામાં રહે છે અને હુ
તેનામાં રહુ છુ.

57જમેજીવતા પતાએ મને મોકલ્યો છે અને હુ પતા દ્વારા જી ું છુ;
તેમજે મને ખાય છે, તે પણ મારે સહારેજીવશ.ે 58જે રોટલી સ્વગર્માંથી
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ઊતર તે એ જ છે;જમે તમારા ૂવર્જો ખાઈને ૃત્ ુ પામ્યા તેવી રોટલી
એ નથી; પણઆરોટલી જે ખાય છે, તે સદાજીવતો રહેશે.’ ” 59તેમણે
કપરનાહૂમના સભા ાનમાં બોધ કરતાં એ વાતો કહ .

અનંતજીવનના શ ો
60 એ માટે તેમના શષ્યોમાંના ઘણાંએ તે સાંભળ ને ક ું કે, ‘આ

વાત કઠણ છે, તે કોણ સાંભળ શકે?’ ” 61પણ મારા શષ્યો જ તે વષે
કચકચ કરે છે એ ઈ ુએ પોતાના મનમાં જાણીને તેઓને ક ું કે, ‘ ું
તમને આ વાતથી માઠુ લાગ્ ું છે?

62 ત્યારે માણસનો દ કરો ાં પહેલાં હતો ત્યાં જો તેને પાછો ચઢતાં
તમે જુઓ તો કેમ? 63જે જીવાડે છે તે આત્મા છે; શર રથી કઈ લાભ
થતો નથી. જે બાબતો મેં તમને કહ છે, તે આત્મા તથા જીવન છે.

64 પણ તમારામાંના કેટલાક વ ાસ કરતા નથી.’ કેમ કે કોણ
અ વ ાસી છે અને કોણ તેમને પરસ્વાધીન કરવાનો છે, તે ઈ ુ પહેલેથી
જાણતા હતા. 65 તેમણે ક ું કે, ‘મેં એ જ કારણથી તમને ક ું કે, પતા
તરફથી તેને આપવામાં આ ું ન હોય તો કોઈ માર પાસે આવી શકતો
નથી.’ ”

66 આ સાંભળ ને તેમના શષ્યોમાંના ઘણાં પાછા પડ ગયા. અને
તેમની સાથે ચાલ્યા ન હ. 67 તે માટે ઈ ુએ બાર શષ્યો ને ૂ ું કે,
‘ ું તમે પણ જતા રહેવા ચાહો છો?’ ” 68 સમોન પતરે તેમને જવાબ
આપ્યો કે, ‘પ્ર ,ુ અમે કોની પાસે જઈએ? અનંતજીવનની વાતો તો
તમાર પાસે છે. 69 અમે વ ાસ કય છે અને જાણીએ છ એ કે,
ઈ રના પ વત્ર તે તમે છો.’ ”

70ઈ ુએ તેઓને જવાબઆપ્યો કે, ‘ ું મેં તમો બારને પસંદ નહોતા
કયાર્? પણ તમારામાંની એક ક્ત તો શેતાન છે.’ ” 71 તેમણે તો
સમોનના દ કરા યહૂદા ઇશ્કા રયોત વષે તે ક ું; કેમ કે ત,ે બાર
શષ્યોમાંનો હોવા છતા,ં તેમને પરાધીન કરનાર હતો.

7
ઈ ુ અને તેમના ભાઈઓ
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1 અને પછ ઈ ુ ગાલીલમાં ફયાર્, કેમ કે યહૂદ ઓ તેમને માર
નાખવા શોધતાં હતા, માટે યહૂ દયામાં ફરવાને તે ચાહતા નહોતા. 2હવે
યહૂદ ઓ ું માંડવાપવર્ પાસે આ ું હ ુ.ં

3માટે તેમના ભાઈઓએ તેને ક ું કે, ‘અહ થી યહૂ દયામાં જાઓ કે,
તમે જે કામો કરો છો તે તમારા શષ્યો પણ જુએ. 4 કેમ કે કોઈ પોતે
પ્ર સદ્ધ થવાને ચાહતો હોવાથી ુપ્ત ર તે કઈ કરતો નથી; જો તમે એ
કામો કરો છો, તો દુ નયાની આગળ પોતાને જાહેર કરો.’ ”

5 કેમ કે તેમના ભાઈઓએ પણ તેમના પર વ ાસ કય ન હતો.
6 ત્યારે ઈ ુ તેઓને કહે છે કે, ‘મારો સમય હજી આ ો નથી; પણ
તમારા માટે સવર્ સમય એક સમાન છે. 7જગત તમારો દ્વષે કર નથી
શક ુ,ં પણ મારો તો તે દ્વષે કરે છે; કેમ કે તે વષે હુ એવી સાક્ષી આ ું
છુ કે, તેનાં કામ દુ છે.

8 તમે આ પવર્માં જાઓ; મારો સમય હજી પ ર ૂણર્ થયો નથી, માટે
હુ આ પવર્માં જતો નથી.’ ” 9ઈ ુ તેઓને એ વાત કહ ને ગાલીલમાં જ
ર ા.

માંડવા પવર્માં ઈ ુ
10 પર ુ ઈ ુના ભાઈઓ પવર્માં ગયા, તે પણ જાહેરમાં ન હ, પણ

ખાનગી ર તે ગયા. 11 ત્યારે યહૂદ ઓએ પવર્માં તેમની શોધ કરતાં ક ું
કે, ‘તે ાં છે?’ ”

12 તેમને વષે લોકોમાં ઘણી ચચાર્ ચાલી; કેમ કે કેટલાકે ક ું કે,
‘તે સારો માણસ છે;’ બીજાઓએ ક ું કે, ‘એમ નથી, પણ લોકોને તે
ગેરમાગ દોરે છે.’ ” 13 તોપણ યહૂદ ઓના ડરને લીધે તેમને વષે કોઈ
ુલ્લી ર તે કઈ બોલ્ ું ન હ.
14 પણ પવર્ અ ુ થવા આ ું ત્યારે ઈ ુએ ભ ક્ત ાનમાં જઈને

ઉપદેશ કય . 15 ત્યારે યહૂદ ઓએઆ યર્ પામીને ક ું કે, ‘એ માણસ
કદ પણ શી ો નથી, તેમ છતાં તે વદ્યા ાંથી જાણે છે?’ ” 16 માટે
ઈ ુએ તેઓને જવાબઆપ્યો કે, ‘મારો ઉપદેશ મારો પોતાનો નથી, પણ
જમેણે મને મોકલ્યો તેમનો છે.
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17 જો કોઈ તેમની ઇચ્છા ૂર કરવા ચાહે, તો આ બોધ વષે તે
સમજશે કે, તે ઈ રથી છે કે હુ પોતાથી બો ું છુ. 18જે પોતાથી બોલે
છે તે પોતાનો મ હમા શોધે છે; પણ જે પોતાના મોકલનારનો મ હમા
શોધે છે, તે જ સત્ય છે અને તેનામાં કઈ અન્યાય નથી.

19 ું ૂસાએ તમને નયમશા આપ્ ું નથી? પણ તમારામાંનો કોઈ
તે નયમશા પાળતો નથી. તમે મને માર નાખવાની કેમ કો શશ કરો
છો?’ ” 20 લોકોએ જવાબ આપ્યો કે, ‘તારામાં દુ ાત્મા છે; કોણ તને
માર નાખવાની કો શશ કરે છે?’ ”

21ઈ ુએ તેઓને જવાબઆપ્યો કે, ‘મેં એક કાયર્ ક ુ અને તમે સવર્
આ યર્ પામ્યા છો. 22 આ કારણથી ૂસાએ તમને ુ તનો નયમ
આપ્યો છે તે ૂસાથી છે એમ તો ન હ, પણ ૂવર્જોથી છે; અને તમે
વશ્રામવારે માણસની ુ ત કરો છો.
23 ૂસાના નયમશા ું ઉલ્લંઘન ન થાય, માટે જો કોઈ માણસની
ુ ત વશ્રામવારે કરવામાં આવે છે; તો મેં વશ્રામવારે એક માણસને
ૂરો સાજો કય , તે માટે ું તમે મારા પર ુસ્સે થયા છો? 24 દેખાવ

પ્રમાણે ન્યાય ન કરો, પણ સચ્ચાઈ ૂવર્ક ન્યાય કરો.’ ”

ું એ ખ્રસ્ત છે?
25 ત્યારે યરુશાલેમમાંના કેટલાકે ક ું કે, ‘જમેને તેઓમાર નાખવાનો

પ્રયત્ન કરે છે, તે ું એ જ નથી? 26 પણ જુઓ, તે તો જાહેર ર તે બોલે
છે અને તેઓ તેમને કઈ કહેતાં નથી! અ ધકાર ઓ ું ખરેખર જાણતા
હશે કે એ ખ્રસ્ત જ છે? 27 તોપણ અમે તે માણસને જાણીએ છ એ
કે તે ાંથી આવેલો છે; પણ જયારે ખ્રસ્ત આવશે ત્યારે કોઈ જાણશે
ન હ કે તે ાંથી આ ો છે.’ ”

28 એ માટે ઈ ુએ ભ ક્ત ાનમાં બોધ કરતાં ૂમ પાડ ને ક ું કે,
‘તમે મને જાણો છો અને હુ ાંથી આ ો છુ તે પણ તમે જાણો છો;
અને હુ તો માર પોતાની ર તે નથીઆ ો, પણ જમેણે મને મોકલ્યો છે
તે સત્ય છે, તેમને તમે જાણતા નથી. 29 હુ તેમને જાણું છુ; કેમ કે હુ
તેમની પાસેથી આ ો છુ અને તેમણે મને મોકલ્યો છે.’ ”
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30માટે તેઓએઈ ુને પકડવાનો પ્રયત્ન કય , પણતેમનો સમયહજી
ુધી આ ો ન હતો, માટે કોઈએ તેમના પર હાથ ના ો ન હ. 31 પણ

લોકોમાંથી ઘણાંએ તેમના પર વ ાસ કય અને તેઓએક ું કે, ‘ ખ્રસ્ત
આવશ,ે ત્યારેઆમાણસે જે ચમત્કા રક ચ ો કયાર્ છે તે કરતાં ું તેઓ
વધારે કરશે?’ ” 32 તેમને વષે લોકો એવી ગણગણાટ કરતા હતા, તે
ફરોશીઓએ સાંભ ુ,ં ત્યારે ુ યાજકોએ તથા ફરોશીઓએ તેમને
પકડવાને અ ધકાર ઓ મોકલ્યા.

ઈ ુને પકડવા સપાઈઓ મોકલ્યા
33 ત્યારે ઈ ુએ ક ું કે, ‘હજી થોડો સમય હુ તમાર સાથે છુ, પછ

જમેણે મને મોકલ્યો છે તેમની પાસે હુ જાઉં છુ. 34 તમે મને શોધશો,
પણ હુ તમને મળ શ ન હ;અને ાં હુ જાઉં છુ ત્યાં તમે આવી શકતા
નથી.’ ”

35 ત્યારે યહૂદ ઓએ અંદરોઅંદર ક ું કે, ‘આ માણસ ાં જશે કે
આપણને જડશે જ ન હ? ું ગ્રીકોમાં વેરાઈ ગયેલાઓની પાસે જઈને
તે ગ્રીકોને બોધ કરશે? 36 ‘તમે મને શોધશો, પણ હુ તમને મળ શ ન હ
અને ાં હુ જાઉં છુ, ત્યાં તમે આવી શકતા નથી એવી જે વાત તેણે
કહ તે શી છે?’ ”

જીવનજળનાં ઝરણાં
37 હવે પવર્ના છેલ્લાં તથા મહાન દવસે ઈ ુએ ઊભા રહ ને ઊંચા

અવાજે ક ું કે, ‘જો કોઈ તરસ્યો હોય, તો તે માર પાસે આવીને પીએ.
38શા વચન પ્રમાણે જે કોઈ મારા પર વ ાસ કરે છે, તેના હૃદયમાંથી
જીવતા પાણીની નદ ઓ વહેશે.’ ”

39 પણ તેમના પર વ ાસ કરનારાઓને જે આત્મા મળવાનો હતો
તે વષે તેમણે એ ક ું; કેમ કે ઈ ુને હજી મ હમાવાન કરવામાં આ ા
ન હતા, માટે પ વત્રઆત્મા હજીઆપવામાં આ ો ન હતો.

લોકોમાં ભાગલા
40 તે માટે લોકોમાંથી કેટલાકે તે વાતો સાંભળ ને ક ું કે, ‘આવનાર

પ્રબોધક ખરેખર તે જ છે.’ ” 41 બીજાઓએ ક ું, ‘એ જ ખ્રસ્ત છે.’
પણ કેટલાકે ક ું કે, ‘ ું ગાલીલમાંથી ખ્રસ્ત આવવાનો છે?’ ” 42 ું
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શા વચનોમાં એ ું નથી લખે ું કે, દાઉદના વંશમાંથી તથા બેથલેહેમ
ગામમાં દાઉદ હતો ત્યાંથી ખ્રસ્તઆવવાનો છે?’ ”

43એ માટે તેને વષે લોકોમાં ભાગલાં પડ્યા.ં 44 તેઓમાંના કેટલાકે
તેને પકડવા ચા ું; પણ તેમના પર કોઈએ હાથ ના ો ન હ.

યહૂદ અ ધકાર ઓનો અ વ ાસ
45 ત્યારે અ ધકાર ઓ ુ યાજકોની તથા ફરોશીઓની પાસે

આ ા;અ ધકાર ઓએતેઓને ૂ ું કે, ‘તમે તેને કેમ લા ા ન હ?’ ”
46 ત્યારે અ ધકાર ઓએઉ રઆપ્યો કે ‘એમના જે ું કદ કોઈ માણસ
બોલ્ ું નથી.’ ”

47 ત્યારે ફરોશીઓએ તેઓને ઉ રઆપ્યો કે, ‘ ુ,ં તમે પણ ગેરમાગ
ખેંચાયા? 48અ ધકાર ઓ અથવા ફરોશીઓમાંથી ું કોઈએ તેના પર
વ ાસ કય છે? 49પણઆજે લોકો નયમશા નથીજાણતા તેઓ
શા પત છે.’ ”

50 નકોદેમસ તેઓમાંનો એક,જે અગાઉ ઈ ુની પાસે આ ો હતો,
તે તેઓને ૂછે છે, 51 ‘માણસ ું સાંભ ાં અગાઉ અને જે તે કરે છે તે
જાણ્યાં વના,આપણું નયમશા ું તેનો ન્યાય કરે છે?’ ” 52તેઓએ
તેને ઉ ર આપ્યો કે, ‘ ું ું પણ ગાલીલનો છે? શોધ કર ને જો, કેમ કે
કોઈ પ્રબોધક ગાલીલમાંથી ઉત્પ થવાનો નથી.’ ”

53 પછ તેઓ પોતપોતાને ઘરે ગયા.

8
ભચારમાં પકડાયેલી ી

1 ઈ ુ જૈ ૂન નામના પહાડ પર ગયા. 2 વહેલી સવારે તે ફર
ભ ક્ત ાનમાં આ ા, સઘળા લોકો તેમની પાસે આ ા અને તેમણે
નીચે બેસીને તેઓને બોધ કય . 3 ત્યારે શા ીઓ તથા ફરોશીઓ

ભચારમાં પકડાયેલી એક ીને ત્યાં લા ા;અને તેને વચમાં ઊભી
રાખીને.

4ઈ ુને ક ું કે, ‘ ુરુ,આ ી ભચાર કરતાં જ પકડાઈ છે. 5હવે
ૂસાના નયમશા માં આપણને આજ્ઞા આપી છે કે, તેવી ીઓને

પથ્થરે મારવી; તો તમે તેને વષે ું કહો છો?’ ” 6તેમના પર દોષ ૂકવા ું
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કારણ તેમને મળ આવે એ માટે તેમ ું પર ક્ષણ કરતાં તેઓએઆક ું.
પણ ઈ ુએ નીચા નમીને જમીન પર આંગળ એ લ ું.

7તેઓએ તેમને ૂછ્યા ક ,ુ ત્યારે તેમણે ઊભા થઈને તેઓને ક ું કે,
‘તમારામાં જે કોઈ પાપ વગરનો હોય તે તેના પર પહેલો પથ્થર મારે.’ ”
8 ફર થી પણ તેમણે નીચા નમીને આંગળ વડે જમીન પર લ ુ.ં

9જયારે તેઓએસાંભ ુ,ં ત્યારે ૃદ્ધથી માંડ ને એક પછ એક બધા
ચાલ્યા ગયા. અને એકલા ઈ ુ તથા ઊભેલી ી જ ત્યાં ર ા.ં 10ઈ ુ
ઊભા થયા અને તેને ૂ ું કે, ‘ ી, તારા પર દોષ ૂકનારાઓ ાં છે?
ું કોઈએ તને દો ષત ઠરાવી નથી?’ ” 11તેણે ક ું, ‘પ્ર ,ુ કોઈએ ન હ.’

ઈ ુએ ક ું, ‘હુ પણ તને દો ષત નથી ઠરાવતો; ું ચાલીજા; હવેથી પાપ
કર શ ન હ.’ ”

ઈ ુ જગત ું અજવા ું છે
12 ફર થી ઈ ુએ તેઓને ક ું, ‘હુ માનવજગત ું અજવા ું છુ; જે

કોઈ માર પાછળ આવે છે તે અંધકારમાં ન હ ચાલશ,ે પણ જીવન ું
અજવા ું પામશે.’ ” 13ફરોશીઓએતેમને ક ું, ‘તમે તમારે પોતાને વષે
સાક્ષી આપો છો; તમાર સાક્ષી સાચી નથી.’ ”

14ઈ ુએ તેઓને ઉ ર આપ્યો કે, ‘જો હુ પોતાના વષે સાક્ષી આ ું
છુ, તોપણ માર સાક્ષી સાચી છે; કેમ કે હુ ાંથી આ ો છુ અને ાં
જાઉં છુ, તે હુ જાણું છુ; પણ તમે નથી જાણતા કે હુ ાંથી આ ું છુ,
અને ાં જાઉં છુ. 15તમે માનવીય ર તે ન્યાય કરો છો; હુ કોઈનો ન્યાય
કરતો નથી. 16 વળ જો હુ ન્યાય કરુ, તો મારો ન્યાય ુકાદો સાચો છે;
કેમ કે હુ એકલો નથી, પણ હુ તથા પતા જમેણે મને મોકલ્યો છે.

17 તમારા નયમશા માં પણ લખે ું છે કે, ‘બે માણસની સાક્ષી
સાચી છે. 18 હુ મારે પોતાને વષે સાક્ષી આપનાર છુ અને પતા જમેણે
મને મોકલ્યો છે તે મારે વષે સાક્ષી આપે છે.’ ”

19 તેઓએ તેમને ક ું કે, ‘તારો પતા ાં છે?’ ઈ ુએ ઉ ર
આપ્યો કે, ‘તમે મને તેમ જ મારા પતાને પણ ઓળખતા નથી; જો
તમે મને ઓળખત, તો તમે મારા પતાને પણ ઓળખત.’ ” 20 ઈ ુ
ભ ક્ત ાનમાં બોધ કરતા હતા ત્યારે તેમણે ભંડાર આગળ એ વાતો
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કહ , પણ કોઈએ તેમને પકડ્યા ન હ; કેમ કે તેમનો સમય હજી ુધી
આ ો ન હતો.

હુ જાઉં છુ ત્યાં તમે આવી શકતા નથી
21 તેમણે તેઓને ફર થી ક ું કે, ‘હુ જવાનો છુ, તમે મને શોધશો

અને તમે તમારાં પાપમાં મરશો; ાં હુ જાઉં છુ, ત્યાં તમે આવી શકતા
નથી.’ ” 22યહૂદ ઓએ ક ું કે, ‘ ું તે આપઘાત કરશે? કેમ કે તે કહે છે
કે, ાં હુ જવાનો છુ, ત્યાં તમે આવી શકતા નથી.’ ”

23 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘તમે ૃથ્વી પરના છો, હુ ઉપરનો છુ; તમે
આ જગતના છો, હુ આ જગતનો નથી. 24 માટે મેં તમને ક ું કે, તમે
તમારાં પાપોમાં મરશો; કેમ કે તે હુ છુ,એવો જો તમે વ ાસ ન હ કરો,
તો તમે તમારાં પાપોમાં મરશો.’ ”

25માટે તેઓએ તેમને ૂ ુ,ં ‘તમે કોણ છો?’ ઈ ુએ તેઓને ક ું કે,
‘પ્રથમથી જે હુ તમને કહેતો આ ો છુ તે જ.’ ” 26 મારે તમારે વષે
કહેવાની તથા ન્યાય કરવાની ઘણી બાબતો છે; તોપણ જમેણે મને
મોકલ્યો છે, તેઓ સત્ય છે; અને જે વાતો મેં તેમની પાસેથી સાંભળ
છે, તે હુ માનવજગતને કહુ છુ.’ ” 27 તે તેઓની સાથે પતા વષે વાત
કરે છે, તે તેઓ સમ ા ન હ.

28ઈ ુએ ક ું, ‘ ારે તમે માણસના દ કરાને ઊંચો કરશો ત્યારે તમે
જાણશો કે હુ તે જ છુ અને હુ માર પોતાની જાતે કઈ કરતો નથી, પણ
જમે પતાએ મને શીખ ું છે, તેમ હુ તે વાતો બો ું છુ. 29જમેણે મને
મોકલ્યો છે તે માર સાથે છે; અને તેમણે મને એકલો ૂ ો નથી; કેમ
કે જે કામો તેમને ગમે છે તે હુ નત્ય કરુ છુ.’ ” 30 ઈ ુ તે કહેતાં હતા,
ત્યારે ઘણાંએ તેમના પર વ ાસ કય .

સત્ય તમને ુક્ત કરશે
31તેથી જે યહૂદ ઓએતેમના પર વ ાસ કય હતો, તેઓને ઈ ુએ

ક ું કે, ‘જો તમે મારા વચનમાં રહો, તો ન ે તમે મારા શષ્યો છો;
32અને તમે સત્યને જાણશો અને સત્ય તમને ુક્ત કરશે.’ ” 33તેઓએ
તેમને ઉ ર આપ્યો કે, ‘અમે ઇબ્રા હમનાં સંતાનો છ એ અને હજી કદ
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કોઈનાં દાસત્વમાં આ ા નથી; તો તમે કેમ કહો છો કે, તમને ુક્ત
કરવામાં આવશ?ે’ ”

34ઈ ુએ તેઓને ઉ રઆપ્યો કે, ‘હુ તમને ન ે કહુ છુ કે,જે કોઈ
પાપ કરે છે, તે પાપનો દાસ છે, 35 હવે જે દાસ છે તે સદા ઘરમાં રહેતો
નથી, પણ દ કરો સદા રહે છે. 36 માટે જો દ કરો તમને ુક્ત કરે, તો
તમે ખરેખર ુક્ત થશો.

37 તમે ઇબ્રા હમનાં વંશજો છો એ હુ જાણું છુ; પણ મારુ વચન
તમારામાં ૃ દ્ધ પામ ું નથી, માટે તમે મને માર નાખવાનો પ્રયત્ન કરો
છો. 38 મેં મારા પતાની પાસે જે જો ું છે, તે હુ કહુ છુ; અને તમે પણ
તમારા પતાની પાસેથી જે સાંભ ું છે, તેમ તે કરો છો.’ ”

ઈ ુ અને ઇબ્રા હમ
39 તેઓએ ઉ ર આપ્યો કે, ‘ઇબ્રા હમ અમારો પતા છે.’ ઈ ુ

તેઓને કહે છે કે, ‘જો તમે ઇબ્રા હમનાં સંતાન હો, તો ઇબ્રા હમનાં કામો
કરો. 40પણ મને,એટલે ઈ રની પાસેથી જે સત્ય મેં સાંભ ું તે તમને
કહેનાર મ ુષ્યન,ે તમે હમણાં માર નાખવાની કો શશ કરો છો; ઇબ્રા હમે
એ ું ક ુ નહો ુ.ં 41 તમે તમારા પતાનાં કામ કરો છો.’ તેઓએ તેમને
ક ું, ‘અમે ભચારથી જન્મ્યાં નથી;અમારો એક જ પતા છે,એટલે
ઈ ર.’ ”

42 ઈ ુએ તેઓને ક ુ,ં ‘જો ઈ ર તમારો પતા હોત, તો તમે મારા
પર પ્રેમ રાખત; કેમ કે હુ ઈ રમાંથી નીકળ ને આ ો છુ; કેમ કે હુ
માર પોતાની ર તે આ ો નથી, પણ તેમણે મને મોકલ્યો છે. 43 મારુ
બોલ ું તમે કેમ સમજતા નથી? મારુ વચન તમે સાંભળ શકતા નથી
તે કારણથી. 44 તમે તમારા પતા શેતાનના છો અને તમારા પતાની
દવુાર્સના પ્રમાણે તમે કરવા ચાહો છો. તે પ્રથમથી મ ુષ્યઘાતક હતો
અને તેનામાં સત્ય નથી, તેથી તે સત્યમાં ર ર ો ન હ;જયારે તે જૂઠુ
બોલે છે, ત્યારે તે પોતાથી જ બોલે છે, કેમ કે તે જૂઠો અને જૂઠાનો પતા
છે.

45 પણ હુ સત્ય કહુ છુ, તેથી તમે મારુ માનતા નથી. 46 તમારામાંનો
કોણ મારા પર પાપ સા બત કરે છે? જો હુ સત્ય કહુ છુ, તો તમે શા
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માટે મારુ માનતા નથી? 47જે ઈ રનો છે, તે ઈ રનાં શ ો સાંભળે
છે; તમે ઈ રના નથી, માટે તમે સાંભળતાં નથી.’ ”

48 યહૂદ ઓએ તેમને ઉ ર આપ્યો કે, ‘ ું સમરૂની છે અને તને
દુ ાત્મા વળગે ું છે, તે અમારુ કહે ું ું વાજબી નથી?’ ” 49 ઈ ુએ
ઉ રઆપ્યો કે, ‘મને દુ ાત્મા વળગેલો નથી, પણ હુ મારા પતાને માન
આ ું છુ અને તમે મારુ અપમાન કરો છો.

50પણ હુ મારુ પોતા ું માન શોધતો નથી;શોધનાર તથા ન્યાય કરનાર
એક છે. 51 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, જો કોઈ મારા વચનો પાળે, તો તે
કદ ૃત્ ુ પામશે ન હ.

52 યહૂદ ઓએ તેમને ક ુ,ં ‘તને દુ ાત્મા વળગે ું છે, એવી અમને
હવે ખાતર થઈ છે. ઇબ્રા હમ તેમ જ પ્રબોધકો પણ મર ગયા છે; પણ
ું કહે છે કે, જો કોઈ મારાં વચનો પાળે, તો તે કદ ૃત્ ુ પામશે ન હ.

53 ું ું અમારા પતા ઇબ્રા હમ કરતાં મોટો છુ? તે તો મરણ પામ્યો છે
અને પ્રબોધકો પણ મરણ પામ્યા છે; ું કોણ હોવાનો દાવો કરે છે?’ ”

54ઈ ુએ ઉ રઆપ્યો કે, “જો હુ પોતાને માન આ ુ,ં તો મારુ માન
કઈ જ નથી; મને મ હમા આપનાર તો મારા પતા છે, જમેનાં વષે તમે
કહો છો કે, ‘તે અમારા ઈ ર છે.’ ” 55 વળ તમે તેમને ઓળ ા નથી;
પણ હુ તેમને ઓળ ું છુ; જો હુ કહુ કે હુ તેમને નથી ઓળખતો, તો
હુ તમારા જવેો જૂઠો ઠરુ; પણ હુ તેમને ઓળ ું છુ અને તેમ ું વચન
પા ું છુ. 56 તમારો પતા ઇબ્રા હમ મારો દવસ જોવાની આશાથી હષર્
પામ્યો અને તે જોઈને તેને આનંદ થયો.”

57 ત્યારે યહૂદ ઓએ તેમને ક ું કે, ‘હજી તો તમે પચાસ વષર્ના થયા
નથી અને ું તમે ઇબ્રા હમને જોયો છે?’ ” 58 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે,
‘હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, ઇબ્રા હમનો જન્મ થયા અગાઉથી હુ છુ.’ ”
59 ત્યારે તેઓએ તેમને મારવાને પથ્થર હાથમાં લીધા; પણ ઈ ુ સંતાઈ
જઈને ભ ક્ત ાનમાંથી ચાલ્યા ગયા.

9
જન્મથી આંધળો દેખાતો થયો
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1 ઈ ુ રસ્તે જતા હતા તેવામાં તેમણે જન્મથી અંધ એવા એક
માણસને જોયો. 2 તેમના શષ્યોએ તેમને ૂ ું કે, ‘ ુરુજી, જે
પાપને લીધે તે માણસ અંધ જનમ્યો, તે પાપ કોણે ક ુ? તેણે કે તેનાં
માતા પતાએ?’ ”

3ઈ ુએ ઉ રઆપ્યો કે, ‘તેણે કે તેનાં માતા પતાએ તે પાપ ક ,ુ તેથી
ન હ; પણ ઈ રનાં કામ તેનામાં પ્રગટ થાય માટે એમ થ ુ.ં 4 ાં ુધી
દવસ છે, ત્યાં ુધી જમેણે મને મોકલ્યો છે તેમના કામ આપણે કરવાં
જોઈએ; રાતઆવે છે કે,જયારે કોઈથી કામ કર શકા ું નથી. 5જયારે
હુ દુ નયામાં છુ ત્યારે હુ માનવજગત ું અજવા ું છુ.’ ”

6 આ પ્રમાણે બોલીને ઈ ુ જમીન પર ૂં ાં અને ૂંકથી કાદવ
બનાવીને, તેમણે તે કાદવ તેની આંખો પર લગાડ ને 7 તેને ક ું કે, “ ું
જઈને આંખોને શલોઆહ એટલે ‘મોકલેલાના’ હોજમાં ધો.” તે ગયો
અને આંખોને ધોઈને દેખતો થઈને ઘરે આ ો.

8પછ તેના પડોશીઓએ તથા જઓેએ તેને અગાઉ ભખાર જોયો
હતો તેઓએક ું કે, ‘જેબેસીને ભીખમાગતો હતો, તે ું એજનથી?’ ”
9 કેટલાકે ક ું, ‘હા તેએજ છે;’બીજાઓએક ું, ‘ના, પણતે તેનાજવેો
છે;’ પણ તેણે પોતે ક ુ,ં ‘હુ તે જ છુ.’ ”

10તેઓએતેને ક ું કે, ‘ત્યારે તાર આંખો શી ર તે ઊઘડ ?’ ” 11તેણે
ઉ રઆપ્યો કે, ‘જે માણસ ઈ ુ કહેવાય છે તેમણે કાદવ બના ો અને
માર આંખો પર લગાવીને મને ક ું કે, ું શલોઆહમાં જઈને ધો; તેથી
હુ ગયો અને આંખો ધોઈને દેખતો થયો.’ ” 12 તેઓએ તેને ક ું કે, ‘તે
ાં છે?’ તેણે ક ું, ‘હુ જાણતો નથી.’ ”

આચમત્કાર વષે ફરોશીઓએ કરેલી તપાસ
13જેઅગાઉઅંધ હતો, તેને તેઓફરોશીઓની પાસે લા ા. 14હવે

જે દવસે ઈ ુએ કાદવ બનાવીને તેની આંખો ઉઘાડ હતી, તે દવસ
વશ્રામવાર હતો. 15 માટે ફરોશીઓએ ફર થી તેને ૂ ું કે, ‘ ું શી
ર તે દેખતો થયો?’ તેણે તેઓને ક ું કે, ‘તેમણે માર આંખો પર કાદવ
લગાડ્યો અને હુ આંખો ધોઈને દેખતો થયો છુ.’ ”
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16 ફરોશીઓમાંના કેટલાકે ક ું કે, ‘તે માણસ ઈ રની પાસેથી
આ ો નથી, કેમ કે તે વશ્રામવાર પાળતો નથી;’ પણ બીજાઓએ
ક ું કે, ‘પાપી માણસ એવા ચમત્કા રક ચ ો શી ર તે કર શકે?’ એમ
તેઓમાં બે ભાગલા પડ્યા. 17 ત્યારે તેઓએ ફર થી તે અંધને ૂ ું કે,
‘તેણે તાર આંખો ઉઘાડ , માટે તેને વષે ું ું કહે છે?’ ત્યારે તેણે ક ું કે,
‘તે પ્રબોધક છે.’ ” 18 પણ યહૂદ ઓએ તે દેખતા થયેલાનાં માતા પતાને
બોલા ા ત્યાં ુધી તેઓ તેને વષે માનતા ન હતા કે, તે અંધ હતો અને
દેખતો થયો છે.

19 તેઓએ તેમને ૂ ું કે, ‘ ું આ તમારો દ કરો છે, જનેે વષે તમે
કહો છો કે, તે જન્મથી અંધ હતો? તો પછ તે કેવી ર તે દેખતો થયો
છે?’ ” 20 તેનાં માતા પતાએ ઉ રઆપ્યો કે, ‘તે અમારો દ કરો છે અને
જન્મથી અંધ હતો, તે અમે જાણીએછ એ. 21પણ હમણાં તે કેવી ર તે
દેખતો થયો છે, તે અમે જાણતા નથી;અને તેની આંખો કોણે ઉઘાડ તે
પણ અમે જાણતા નથી; તે ુખ્તવયનો છે; તેને ૂછો, તે પોતે કહેશે.’ ”

22 તેનાં માતા પતા યહૂદ ઓથી ડરતા હતાં માટે તેઓએ તેમ ક ું;
કેમ કે યહૂદ ઓએ અગાઉથી એવો ઠરાવ કય હતો કે, ‘તે ખ્રસ્ત છે’
એ ું જો કોઈ ક ૂલ કરે, તો તેને સભા ાનમાંથી કાઢ ૂકવો. 23 માટે
તેનાં માતા પતાએ ક ું કે, ‘તે ુખ્તવયનો છે, તેને ૂછો.’ ”

24 તેથી અગાઉ જે અંધ હતો, તેને તેઓએ બીજી વાર બોલાવીને
ક ું, ‘ઈ રની સ્ ુ ત કર; અમે જાણીએ છ એ કે તે માણસ તો પાપી
છે.’ ” 25 ત્યારે તેણે ઉ ર આપ્યો, ‘તે પાપી છે કે ન હ, તે હુ જાણતો
નથી; પણ એક વાત હુ જાણું છુ કે, હુ અંધ હતો અને હવે હુ દેખતો
થયો છુ.’ ”

26 ત્યારે તેઓએ તેને ક ું કે, ‘તેણે તને ું ક ?ુ તાર આંખો તેણે
શી ર તે ઉઘાડ ?’ ” 27તેણે તેઓને ઉ રઆપ્યો કે, ‘મેં હમણાં જ તમને
ક ું, પણ તમે સાંભ ું ન હ; તમે શા માટે ફર થી સાંભળવા માગો છો?
ું તમે પણ તેમના શષ્યો થવા ચાહો છો?’ ”
28 ત્યારે તેઓએ તેની નદા કરતાં ક ું કે, ‘ ું તેમનો શષ્ય છે; પણ

અમે તો ૂસાના શષ્યો છ એ. 29 ઈ ર ૂસાની સાથે બોલ્યા, તે અમે
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જાણીએ છ એ; પણ અમે નથી જાણતા કે, તે માણસ તો ાંનાં છે.’ ”
30તે માણસે ઉ રઆપતાં તેઓને ક ું કે, ‘એતો અજાયબજે ું છે

કે, તેમણે માર આંખો ઉઘાડ તે છતાં પણ તે ાંનાં છે, તે તમે જાણતા
નથી. 31આપણે જાણીએ છ એ કે, ઈ ર પાપીઓ ું સાંભળતાં નથી;
પણ જો કોઈ ઈ રને ભજનાર હોય અને તેમની ઇચ્છા પ્રમાણે કરતો
હોય, તો તે તેમ ું સાંભળે છે.

32 ૃ ના આરભથી એ ું કદ પણ સાંભળવામાં આ ું નથી
કે, જન્મથી અંધ માણસની આંખો કોઈએ ઉઘાડ હોય. 33 જો તે
મ ુષ્ય ઈ રની પાસેથી આ ા ન હોય, તો તે કઈ કર શકતા નથી.’ ”
34તેઓએ તેને ઉ રઆપ્યો કે, ‘ ું તો તદ્દન પાપોમાં જનમ્યો છે અને ું
ું અમને બોધ કરે છે?’ પછ તેઓએ તેને સભા ાનમાંથી બહાર કાઢ
ૂ ો.

આ ત્મક અંધાપો
35 તેઓએ તેને બહાર કાઢ ૂ ો છે, એ ું ઈ ુએ સાંભ ું ત્યારે

તેમણે તેને શોધીને ક ું કે, ‘ ું ું માણસના દ કરા પર વ ાસ કરે છે?’ ”
36 તેણે ઉ ર આપ્યો કે, ‘હે પ્ર ુ, તે કોણ છે કે, હુ તેમના પર વ ાસ
કરુ?’ ” 37 ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘તેં તેમને જોયા છે અને જે તાર સાથે
વાત કરે છે, તે જ તે છે.’ ” 38 તેણે ક ું કે, ‘પ્ર ુ, હુ વ ાસ કરુ છુ.’
પછ તેણે તેમ ું ભજન ક .ુ

39 ઈ ુએ ક ું કે, ‘જઓે દેખતા નથી તેઓ દેખતા થાય અને જઓે
દેખતા છે તેઓ અંધ થાય, માટે ન્યાયને સારુ હુ આ દુ નયામાં આ ો
છુ.’ ” 40 જે ફરોશીઓ તેમની પાસે હતા તેઓએ તે વાતો સાંભળ ને
તેમને ૂ ું, ‘તો ું અમે પણ અંધ છ એ?’ ” 41ઈ ુએ તેઓને ક ું કે,
“જો તમે અંધ હોત તો તમને પાપ ન લાગત; પણ હવે તમે કહો છો કે,
‘અમે દેખતા છ એ,’ માટે તમારુ પાપ કાયમ રહે છે.”

10
ઘેટાં અને ઘેટાંપાળક
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1 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, ‘જે દરવાજામાંથી ઘેટાંના વાડામાં પ્રવેશતો
નથી, પણ બીજે કોઈ રસ્તેથી પ્રવેશે છે, તે ચોર તથા ૂંટારો છે. 2 પણ
દરવાજામાંથી જે પ્રવેશે છે, તે ઘેટાંપાળક છે.

3દ્વારપાળ તેને સારુ દ્વાર ઉઘાડે છે;અને ઘેટાં તેનો અવાજ સાંભળે
છે; અને તે પોતાનાં ઘેટાંને નામ લઈને બોલાવે છે અને તેઓને બહાર
દોર ને લઈ જાય છે. 4 જયારે તે પોતાનાં સવર્ ઘેટાંને બહાર લાવે છે,
ત્યારે તે તેઓની આગળ ચાલે છે અને ઘેટાં તેની પાછળ પાછળ ચાલે
છે; કેમ કે તેઓ તેનો અવાજઓળખે છે.

5 તેઓ અજાણ્યાની પાછળ ચાલશે ન હ, પણ તેની પાસેથી નાસી
જશે; કેમ કે તેઓ અજાણ્યાનો અવાજ ઓળખતા નથી.’ ” 6 ઈ ુએ
તેઓને દૃ ાંતમાં ક ું, પણ જે વાતો તેમણે તેઓને કહ તે તેઓ
સમ ા ન હ.

ઈ ુ ઉ મ ઘેટાંપાળક
7તેથી ઈ ુએ ફર થી તેઓને ક ું કે, ‘હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, ઘેટાં ું

પ્રવેશદ્વાર હુ છુ. 8જટેલાં માર અગાઉ આ ા, તેઓ સવર્ ચોર તથા
ૂંટારા છે; પણ ઘેટાંએ તેઓ ું સાંભ ું ન હ.
9પ્રવેશદ્વાર હુ છુ, મારા દ્વારાજે કોઈ પ્રવેશ,ે તે ઉદ્ધાર પામશે, તેઅંદર

આવશે અને બહાર જશે અને તેને ચરવા ું મળશ.ે 10ચોર કરવા, માર
નાખવા તથા નાશ કરવા સવાય બીજાકોઈ મતલબથી ચોર આવતો
નથી. પણ હુ તો તેઓને જીવન મળે અને તે ુષ્કળ મળે, માટે હુઆ ો
છુ.

11 ઉ મ ઘેટાંપાળક હુ છુ; ઉ મ ઘેટાંપાળક ઘેટાંને સારુ પોતાનો
જીવ આપે છે. 12 જે નોકર છે અને ઘેટાંપાળક નથી, એટલે જે પોતે
ઘેટાંનો મા લક નથી, તે વરુને આવ ું જોઈને ઘેટાંને ૂક ને નાસી જાય
છે; પછ વરુ તેઓને પકડ ને વખેર નાખે છે. 13 તે નાસી જાય છે, કેમ
કે તે નોકર છે અને ઘેટાંની તેને કઈ ચતા નથી.

14ઉ મ ઘેટાંપાળક હુ છુ અને પોતાનાં ઘેટાંને ઓળ ું છુ અને મારા
પોતાનાં ઘેટાં મને ઓળખે છે. 15 જમે પતા મને ઓળખે છે અને હુ
પતાને ઓળ ું છુ તેમ મારાં પોતાનાં મને ઓળખે છે;અને ઘેટાંને સારુ
હુ મારોજીવઆ ું છુ. 16મારાં બીજાં ઘેટાં પણ છે, તેઓઆવાડામાંના
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નથી; તેઓને પણ મારે લાવવાની જરૂર છે અને તેઓ મારો અવાજ
સાંભળશ;ેઅને એક ટો ુ,ંએક ઘેટાંપાળક થશે.

17 પતા મારા પર પ્રેમ કરે છે, કારણ કે હુ મારો જીવ આ ું છુ કે હુ
તે પાછો લઉં. 18 કોઈ માર પાસેથી તે લેતો નથી, પણ હુ માર પોતાની
જાતે તે આ ું છુ; તે આપવાનો મને અ ધકાર છે અને પાછો લેવાનો પણ
મને અ ધકાર છે; તે આજ્ઞા મને મારા પતા તરફથી મળ છે.’ ”

19 આ વાતોને લીધે યહૂદ ઓમાં ફર થી ભાગલા પડ્યા.
20 તેઓમાંના ઘણાંએ ક ું કે, ‘તેને દુ ાત્મા વળગે ું છે અને તે
પાગલ છે; તમે તે ું કેમ સાંભળો છો?’ ” 21 બીજાઓએ ક ું કે,
‘દુ ાત્મા વળગેલા માણસની તે વાતો નથી. ું ૂત અંધજનોની આંખો
ઉઘાડ શકે છે?’ ”

ઈ ુનો અસ્વીકાર
22 હવે યરુશાલેમમાં અપર્ણ કરવા ું પવર્ હ ુ;ં અને તે શયાળાનો

સમય હતો. 23ઈ ુ ભ ક્ત ાનમાં ુલેમાનની પરસાળમાં ફરતા હતા.
24 ત્યારે યહૂદ ઓએ તેમનીઆસપાસ ફર વળ ને તેમને ક ું, ‘તમે ાં
ુધી અમને સંદેહમાં રાખશો? જો તમે ખ્રસ્ત હો તો તે અમને સ્પ

કહો.’ ”
25 ઈ ુએ તેઓને ઉ ર આપ્યો કે, ‘મેં તો તમને ક ું, પણ તમે

વ ાસ કરતા નથી. મારા પતાને નામે જે કામો હુ કરુ છુ, તેઓ મારા
વષે સાક્ષી આપે છે. 26 તોપણ તમે વ ાસ કરતા નથી, કેમ કે તમે
મારાં ઘેટાં નથી.

27 મારાં ઘેટાં મારો અવાજ સાંભળે છે, હુ તેઓને ઓળ ું છુ અને
તેઓ માર પાછળ આવે છે. 28 હુ તેઓને અનંતજીવન આ ું છુ; કદ
તેઓનો નાશ થશે ન હ અને મારા હાથમાંથી કોઈ તેઓને છ નવી લેશે
ન હ.

29 મારા પતા, જમેણે મને તેઓને આપ્યાં છે, તે સહુથી મહાન છે;
અને પતાના હાથમાંથી કોઈ તેઓને છ નવી લેવા સમથર્ નથી. 30 હુ
તથા પતા એક છ એ.’ ” 31 ત્યારે યહૂદ ઓએ તેમને મારવાને ફર થી
પથ્થર હાથમાં લીધા.
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32ઈ ુએ તેઓને ઉ રઆપ્યો કે, ‘મેં પતા તરફથી તમને ઘણાં સારાં
કામો બતા ાં છે, તેઓમાંના કયા કામને લીધે મને પથ્થર મારો છો?’ ”
33યહૂદ ઓએતેમને ઉ રઆપ્યો કે, ‘કોઈસારા કામને લીધે અમે તમને
પથ્થર મારતા નથી, પણ દભુાર્ષણને કારણે;અને તમે માણસ હોવા છતાં
પોતાને ઈ ર ઠરાવો છો, તેને કારણ.ે’ ”

34 ઈ ુએ તેઓને ઉ ર આપ્યો, “હુ કહુ છુ કે, ‘તમે દેવો છો’ એ
ું તમારા નયમશા માં લખે ું નથી? 35જઓેની પાસે ઈ ર ું વચન

આ ું, તેઓને જો તેમણે દેવો ક ાં તેથી શા વચનનો ભંગ થતો નથી,
36 તો જનેે પતાએ પ વત્ર કર ને દુ નયામાં મોકલ્યા, તેમણે ક ું કે, હુ
ઈ રનો દ કરો છુ; તો ું તમે તેમને એમ કહો છો કે તમે દભુાર્ષણ કરો
છો?

37જો હુ મારા પતાનાં કામ કરતો નથી, તો મારા પર વ ાસ ન કરો.
38 પણ જો હુ કરુ છુ, તો જોકે તમે મારા પર વ ાસ ન કરો, તોપણ તે
કામો પર વ ાસ કરો; જથેી તમે જાણો અને સમજો કે, પતા મારામાં
છેઅને હુ પતામાં છુ.’ ” 39 ત્યારે તેઓએફર થી તેમને પકડવાનો પ્રયત્ન
કય , પણ ઈ ુ તેઓના હાથમાંથી સરક ગયા.

40પછ ઈ ુ યદન નદ ને સામે કનારે, ાં પહેલાં યોહાનબા પ્તસ્મા
આપતો હતો, તે ળે પાછા ગયા,અને ત્યાં ર ા. 41ઘણાં લોકો તેમની
પાસે આ ા; તેઓએ ક ુ,ં ‘યોહાને કઈ ચમત્કા રક ચ ો કયાર્ ન હતા
તે સા ું; પણ યોહાને એમને વષે જે જે ક ું, તે બ ું સત્ય હ ુ.ં’ ”
42 ઘણાં લોકોએ તેમના પર વ ાસ કય .

11
લાજરસ ું ૃત્ ુ

1બેથા નયા ગામનો લાજરસ નામે એક માણસ બીમાર હતો. તેની
બહેનો માથાર્ અને મ રયમ પણ એ જ ગામના હતા. 2 મ રયમે ઈ ુને
અ ર લગા ું હ ું અને પોતાના વાળથી તેમના પગ ૂછ્યા હતા.
લાજરસ કે જે બીમાર હતો તે આ જ મ રયમનો ભાઈ હતો.

3 તેથી બહેનોએ તેમને ખબર મોકલી કે, પ્ર ુ, જમેનાં પર તમે પ્રેમ
રાખો છે, તે બીમાર છે. 4 પણ ઈ ુએ એ સાંભળ ને ક ું કે, ૃત્ ુ થાય
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એવી આ બીમાર નથી; પણ તે ઈ રના મ હમાથ છે, જથેી ઈ રના
દ કરાનો મ હમા થાય.

5માથાર્, તેની બહેન મ રયમ તથા લાજરસ પર ઈ ુ પ્રેમ રાખતા હતા.
6તે બીમાર છે,એવા સમાચાર તેમને મ ા ત્યારે પોતે ાં હતા, તે જ

ળે તે બે દવસ ુધી ર ા. 7 ત્યાર પછ શષ્યોને કહે છે કે, ‘ચાલો,
આપણે ફર થી યહૂ દયા જઈએ.

8 શષ્યો તેમને કહે છે કે, ‘ ુરુજી, હમણાં જ યહૂદ ઓ તમને પથ્થરે
મારવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા, તે છતાં તમે ત્યાં પાછા જાઓ છો?’ ”
9 ઈ ુએ જવાબ આપ્યો કે, ‘ ું દવસના બાર કલાક નથી? જો દવસે
કોઈ ચાલ,ે તો તે આ દુ નયા ું અજવા ું જુએ છે, માટે ઠોકર ખાતો
નથી.

10 પણ જો કોઈ રાત્રે ચાલ,ે તો તેનામાં અજવા ું ન હોવાથી ઠોકર
ખાય છે.’ ” 11 તેમણે એ વાતો કહ , ત્યાર પછ તે તેઓને કહે છે કે,
‘આપણો મત્ર લાજરસઊંઘી ગયો છે; હુ તેને ઊંઘમાંથી જગાડવા માટે
જવાનો છુ.’ ”

12 ત્યારે શષ્યોએ તેમને ક ું કે, ‘પ્ર ,ુ જો તે ઊંઘી ગયો હોય તો તે
સાજો થશે.’ ” 13ઈ ુએ તો તેના ૃત્ ુ વષે ક ું હ ું, પણ તેઓને એમ
લાગ્ ું કે તેમણે ઊંઘમાં વસામો લેવા વષે ક ું હ ુ.ં 14 ત્યારે ઈ ુએ
તેઓને સ્પ ક ું કે, ‘લાજરસ ૃત્ ુ પામ્યો છે.

15 હુ ત્યાં નહોતો, માટે હુ તમારે માટે હષર્ પા ું છુ, એટલા માટે કે
તમે વ ાસ કરો; પણ ચાલો,આપણે તેમની પાસે જઈએ.’ ” 16 ત્યારે
થોમા, જે દ દ મસ કહેવાય છે, તેણે પોતાના સાથી શષ્યોને ક ું કે,
‘આપણે પણ જઈએઅને તેની સાથે મરણ પામીએ.’ ”

ુનરુત્થાન તથા જીવન હુ છુ
17હવે જયારે ઈ ુ ત્યાં આ ા ત્યારે તેમને ખબર પડ કે, લાજરસને

કબરમાં ૂ ાને ચાર દવસ થઈ ગયા છે. 18 હવે બેથા નયા
યરુશાલેમની નજદ ક,એટલે માત્ર ત્રણેક કલો મટર દૂર હ ુ.ં 19 માથાર્
તથા મ રયમની પાસે તેઓના ભાઈ સંબંધી દલાસો આપવા માટે
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યહૂદ ઓમાંના ઘણાં આ ા હતા. 20 ઈ ુ આવે છે, એ સાંભળ ને
માથાર્ તેમને મળવા ગઈ; પણ મ રયમ ઘરમાં જ બેસી રહ .

21 ત્યારે માથાર્એ ઈ ુને ક ું કે, ‘પ્ર ુ, જો તમે અહ હોત, તો મારો
ભાઈ ૃત્ ુ પામત ન હ. 22 પણ તમે ઈ ર પાસે જે કઈ માગશો, તે
ઈ ર તમને આપશ,ે એ હુ જાણું છુ.’ ” 23 ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘તારો
ભાઈ પાછો ઊઠશ.ે’ ”

24 માથાર્એ ક ું કે, ‘છેલ્લે દવસે તે ુનરુત્થાન પામશે, એ હુ જાણું
છુ.’ ” 25ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘ ુનરુત્થાન તથા જીવન હુ છુ;જે મારા પર
વ ાસ કરે છે, તે જોકે ૃત્ ુ પામે તોપણ તે સજીવન થશે. 26અને જે
કોઈ જીવંત ક્ત મારા પર વ ાસ કરે છે, તે કદ મરશે નહ જ; ું
ું એવો વ ાસ રાખે છે?’ ” 27તેણે તેમને ક ું કે, ‘હા પ્ર ,ુ મેં વ ાસ

કય છે કે તમે ઈ રના દ કરા ખ્રસ્ત છો, જે દુ નયામાં આવનાર છે, તે
જ તમે છો.

ઈ ુ રડ્યા
28એમ કહ ને માથાર્ ચાલી ગઈ,અને પોતાની બહેન મ રયમને છાની

ર તે બોલાવીને ક ું કે, ુરુ આ ા છે, અને તને બોલાવે છે.’ ” 29એ
સાંભળતાં જ મ રયમ તરત જ ઊઠ ને તેમની પાસે ગઈ.

30 ઈ ુ તો હજી ગામમાં આ ા ન હતા, પણ ાં માથાર્ તેમને
મળ હતી તે જગ્યાએ હતા. 31 ત્યારે જે યહૂદ ઓ તેમની સાથે ઘરમાં
હતા અને તેને સાંત્વના આપતા હતા, તેઓએ જો ું કે મ રયમ જલદ
ઊઠ ને બહાર ગઈ, ત્યારે તે કબર પર રડવાનેજાય છે,એ ું ધાર ને તેઓ
મ રયમની પાછળ ગયા. 32 ઈ ુ ાં હતા ત્યાં મ રયમે આવીને તેમને
જોયા, ત્યારે તેણે તેમને પગે પડ ને ઈ ુને ક ું કે, ‘પ્ર ,ુ જો તમે અહ
હોત, તો મારો ભાઈ ૃત્ ુ પામત નહ .

33 ત્યારે ઈ ુએ તેને રડતી જોઈને તથા જે યહૂદ ઓ તેની સાથે
આ ા હતા તેઓને પણ રડતા જોઈન,ે મનમાં નસાસો ૂક તથા
આત્મામાં ાકુળ થઈને, 34 ૂ ું કે, ‘તમે તેને ાં ૂ ો છે?’ તેઓ
તેમને કહે છે કે, પ્ર ુ આવીને જુઓ. 35ઈ ુ રડ્યા.
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36એજોઈને યહૂદ ઓએક ું કે, ‘જુઓ, તે તેના પર કેટલો બધો પ્રેમ
રાખતા હતા! 37 પણ તેઓમાંના કેટલાકે ક ું કે, જમેણે અંધજનોની
આંખો ઉઘાડ , તેમનાંમાં ું આ માણસ ૃત્ ુ ન પામે એ ું કરવાની પણ
શ ક્ત ન હતી?’ ”

લાજરસ સજીવન કરાયો
38 ફર થી ઈ ુ નસાસો નાખીને કબર પાસેઆ ા. તે તો ુફા હતી,

અને તેના પર એક પથ્થર ૂકેલો હતો. 39 ઈ ુએ ક ું કે, ‘પથ્થરને
ખસેડો.’ ૃત્ ુ પામેલાની બહેન માથાર્એ તેમને ક ું કે, ‘પ્ર ,ુ હવે તો તે
દેહમાંથી દગુધ આવતી હશે; કેમ કે આજ તેના ૃત્ ુને ચાર દવસ થઈ
ગયા છે.’ ” 40ઈ ુ તેને કહે છે કે, ‘જો ું વ ાસ કરશ,ે તો ું ઈ રનો
મ હમા જોશ,ેએ ું મેં તને નથી ક ું ું?’ ”

41 ત્યારે તેઓએ પથ્થર ખેસેડ્યો, ઈ ુએ આંખો ઊંચી કર ને ક ું
કે, ‘ઓ બાપ, તમે મારુ સાંભ ું છે, માટે હુ તમારો આભાર મા ું છુ.
42 તમે નત્ય મારુ સાંભળો છો, એ હુ જાણતો હતો; પણ જે લોક
આસપાસ ઊભા રહેલા છે, તેઓ વ ાસ કરે કે, તમે મને મોકલ્યો છે,
માટે તેઓને લીધે મેં એ ક ું.’ ”

43એમ બોલ્યા પછ તેમણે મોટા અવાજે હાંક માર કે, ‘લાજરસ,
બહારઆવ.’ ” 44 ત્યારે જે ૃત્ ુ પામેલો હતો તે હાથે પગે દફનના વ ો
બાંધેલો બહાર આ ો, તેના ૂખ પર રૂમાલ વીંટાળેલો હતો. ઈ ુએ
તેઓને ક ું, તેનાં બંધન છોડ નાખો અને તેને જવા દો.

ઈ ુની વરુદ્ધ કાવતરુ
માથ. 26:1-5; માક 14:1-2; ૂક 22:1-2

45 તેથી જે યહૂદ ઓ મ રયમની પાસે આ ા હતા, અને તેમણે
ઈ ુએ જે ક ુ તે જો ું હ ુ,ં તેઓમાંથી ઘણાંએ તેમના પર વ ાસ
કય . 46 પણ તેઓમાંના કેટલાકે ફરોશીઓની પાસે જઈને ઈ ુએ જે
કામ કયા હતા, તે તેઓને કહ સંભળા ા.ં

47એ માટે ુ યાજકોએ તથા ફરોશીઓએ સભા બોલાવીને ક ું
કે, ‘આપણે ું કર એ? કેમ કે એ માણસ તો ઘણાં ચમત્કા રક ચ ો
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કરે છે. 48 જો આપણે તેમને એમ જ રહેવા દઈ ુ,ં તો સવર્ તેના પર
વ ાસ કરશે અને રોમનો આવીને આપણું રહેઠાણ તથા આપણો દેશ
લઈ લેશે.

49 પણ કાયાફા નામે તેઓમાંનો એક જે તે વષ પ્ર ુખ યાજક હતો,
તેણે તેઓને ક ું કે, ‘તમે કઈજાણતા નથી, 50 વચારતા નથી કે લોકોને
માટે એક માણસબ લદાનઆપે અને તેથી સવર્ પ્રજાનો નાશ થાય ન હ,
એ તમારે માટે હતકારક છે.’ ”

51 તેણે તો એ પોતાના તરફથી ક ું ન હ ુ,ં પણ તે વરસમાં તે પ્ર ુખ
યાજક હોવાથી તેણે ભ વષ્ય ક ું કે, લોકોને માટે ઈ ુ ૃત્ ુ પામશે.
52 અને એકલા યહૂદ લોકોના માટે ન હ, પણ એ માટે કે ઈ રનાં
વ ૂટાં પડલેાં બાળકોને પણ તે એકઠાં કર ને તેઓને એક કરે. 53 તેથી
તે દવસથી માંડ ને તેમને માર નાખવાની તેઓ યોજના કરવા લાગ્યા.

54 તે માટે ત્યાર પછ યહૂદ ઓમાં ઈ ુ જાહેર ર તે ફયાર્ ન હ, પણ
ત્યાંથી અરણ્ય પાસેના પ્રાંતના એફ્રાઈમ નામના શહેરમાં ગયા અને
પોતાના શષ્યો સ હત ત્યાં ર ા.ં 55 હવે યહૂદ ઓ ું પાસ્ખાપવર્ પાસે
આ ું હ ુ,ં પાસ્ખા અગાઉ ઘણાં લોકો પોતાને ુદ્ધ કરવાને બીજા
ગામથી યરુશાલેમમાં ગયા હતા.

56 માટે તેઓએ ઈ ુની શોધ કર અને ભ ક્ત ાનમાં ઊભા
રહેલાઓએ પરસ્પર ક ું કે, તમને ું લાગે છે? ું પવર્માં તે આવવાના
નથી?’ ” 57હવે ુ યાજકોએ તથા ફરોશીઓએએવીઆજ્ઞાઆપી
હતી કે, જો કોઈ માણસને મા ૂમ પડે કે તે ઈ ુ ાં છે તો તેણે ખબર
આપવી,એ માટે કે તેઓ ફરોશીઓ તેમને પકડ.ે

12
બેથા નયામાં ઈ ુનો અ ભષેક
માથ. 26:6-13; માક 14:3-9

1 પાસ્ખાપવર્ના છ દવસ અગાઉ ઈ ુ બેથા નયા આ ા, લાજરસ,
જનેે ઈ ુએ મરણમાંથી સજીવન કય હતો તે ત્યાં હતો. 2માટે તેઓએ
તેને માટે ખોરાક તૈયાર કય હતો અને માથાર્ ભોજન પીરસતી હતી,
લાજરસ ઈ ુની સાથે જમવા બેઠેલાઓમાંનો એક હતો. 3 તે વેળા



યોહાન 12:4 xl યોહાન 12:16

મ રયમે અ ત ૂલ્યવાન ુદ્ધ જટામાંસી ું અડધો કલો અ ર લઈને
ઈ ુને પગે લગા ું અને તેના વાળથી તેમના પગ ૂછ્યા;અ રની ુગંધ
આખા ઘરમાં પ્રસર ગઈ.

4 તેમના શષ્યોમાંનો એક, યહૂદા ઇશ્કા રયોત,જે તેમને પરસ્વાધીન
કરનાર હતો, તેણે ક ું કે, 5 ‘એઅ ર ત્રણસો દ નારે ઇઝરાયલ ું નાણું
વેચીને ગર બોને શા માટે આપવામાં આ ા ન હ?’ ” 6હવે આજે તેણે
ક ું તે ું કારણ એ નહો ું કે તેને ગર બોને માટે લાગણી હતી; પણ તે
ચોર હતો અને થેલી રાખતો હતો. તેમાં જે નાખવામાં આવ ું તે તે ચોર
લેતો હતો તે માટે ક ું.

7 ત્યારે ઈ ુએ ક ું કે, ‘મારા દફનાવવાનાં દવસને માટે મ રયમને એ ું
કરવા દે. 8 કેમ કે ગર બો હમેશા તમાર સાથે છે; પણ હુ સદા તમાર
સાથે નથી.’ ”

લાજરસ વરુદ્ધ કાવતરુ
9 ત્યારે યહૂદ ઓમાંના ઘણાં લોકોએ જાણ્ ું કે તે ત્યાં છે, ત્યારે

તેઓ એકલા ઈ ુને લીધે ન હ, પણ લાજરસ જનેે તેમણે મરણમાંથી
જી વત કય હતો, તેને પણ જોવા માટે આ ા. 10 ુ યાજકોએ
લાજરસને પણ માર નાખવાની મસલત કર . 11 કેમ કે તેના કારણથી
ઘણાં યહૂદ ઓ ચાલ્યા ગયા અને ઈ ુ પર વ ાસ કય .

યરુશાલેમમાં વજયવંત પ્રવેશ
માથ. 21:1-11; માક 11:1-11; ૂક 19:28-40

12બીજે દવસે પવર્માં આવેલા ઘણાં લોકોએ એ ું સાંભ ું કે, ઈ ુ
યરુશાલેમ આવે છે; 13 ત્યારે ખજૂર ની ડાળ ઓ લઈને તેઓ તેમને
મળવાને બહાર ગયા;અને ઊંચા અવાજે ક ું કે, ‘હોસા ા; પ્ર ુને નામે
ઇઝરાયલના જે રાજાઆવે છે, તે આશીવાર્ દત છે.

14ઈ ુને ગધેડાનો એક વછેરો મ ો ત્યારે તેના પર તેઓ બેઠા,જમે
લખે ું છે તેમ કે, 15 ‘ઓ સયોનની દ કર , બીશ ન હ; જો, તારા રાજા
ગધેડાના વછેરા પર બેસીને આવે છે.’ ” 16 પ્રથમ તેના શષ્યો એ વાતો
સમ ા ન હતા, પણ ઈ ુ મ હમાવાન થયા, ત્યારે તેઓને યાદ આ ું
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કે, ઈ ુના સંબંધી એ વાતો લખેલી છે, તે જ પ્રમાણે તેઓએ તેમને ક ુ
છે.

17 તેમણે લાજરસને કબરમાંથી બોલા ો અને મરેલાઓમાંથી
જી વત કય , તે વખતે જે લોક તેમની સાથે હતા, તેઓએ આ બીનાને
સમથર્ન આપ્ ુ.ં 18 તે કારણથી પણ લોકો તેમને મળવા ગયા; કેમ કે
તેમણે એ ચમત્કા રક ચ ક ુ હ ું એ ું તેઓએ સાંભ ું હ ું. 19 તે
માટે ફરોશીઓએ પરસ્પર ક ું કે, ‘જુઓ,આપણું તો કઈ વળ ું નથી;
જુઓ,આ ું માનવજગત તેમની પાછળ ગ ું છે.

ગ્રીકો દ્વારા ઈ ુની શોધ
20હવે પવર્માં ભજન કરવાને જઓેઆ ા હતા, તેઓમાંના કેટલાક

લોકો ગ્રીક હતા; 21 માટે તેઓએ ગાલીલના બેથસાઈદાના ફ લપની
પાસે આવીને તેમને વનંતી કરતાં ક ું કે, ‘ભાઈ, અમે ઈ ુને જોવા
ચાહ એ છ એ.’ ” 22 ફ લપે આવીને આ ન્દ્રયાને ક ું; આ ન્દ્રયા તથા
ફ લપે આવીને ઈ ુને ક ું.
23 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને જવાબ ક ું કે, ‘માણસના દ કરાને

મ હમાવાન થવાનો સમય આ ો છે. 24 હુ તમને ન ે કહુ છુ, જો
ઘઉંનો દાણો જમીનમાં પડ ને મરતો નથી, તો તે એકલો રહે છે; પણજો
તે મરે, તો તે ઘણાં ફળઆપે છે.

25 જે પોતાનો જીવ સાચવે છે, તે તેને ુમાવે છે; જે આ જગતમાં
પોતાનાજીવ પર દ્વષે કરે છે, તે અનંતજીવનને સારુ તેને બચાવી રાખશે.
26જો કોઈ માર સેવા કરતો હોય, તો તેણે માર પાછળ ચાલ ુ;ં અને

ાં હુ છુ, ત્યાં મારો સેવક પણ રહેશે;જો કોઈ માર સેવા કરતો હોય,
તો બાપ તેને માન આપશે.

પોતાના ૃત્ ુ વષેની ઈ ુની આગાહ
27 હવે મારો જીવ ાકુળ થયો છે; હુ ું કહુ? ઓ બાપ, મને

આ ઘડ થી બચાવ. પણ આને લીધે જ તો હુ આ ઘડ ુધી આ ો
છુ. 28ઓ બાપ, તમારા નામનો મ હમા થાઓ, ત્યારે સ્વગર્માંથી એવી
વાણી થઈ કે, ‘મેં તેનો મ હમા કય છે અને ફર કર શ.’ ” 29 ત્યારે જે
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લોકોએ પાસે ઊભા રહ ને તે સાંભ ું હ ુ,ં તેઓએ ક ું કે, ‘ગજના
થઈ;’ બીજાઓએ ક ું કે, ‘સ્વગર્દૂતે તેમની સાથે વાત કર .’ ”

30 ઈ ુએ જવાબ આપતાં ક ું કે, ‘એ વાણી મારે માટે ન હ, પણ
તમારે માટે થઈ છે.’ ” 31 હવે આ માનવજગતનો ન્યાય કરવામાં આવે
છે; હવે આ જગતના અ ધકાર ને બહાર કાઢ ૂકવામાં આવશ.ે

32અને જો હુ ૃથ્વી પરથી ઊંચો કરાઈશ, તો હુ સવર્ને માર પોતાની
તરફ ખેંચીશ. 33પોતા ું ૃત્ ુ શી ર તે થવા ું છે,એ ૂચવતાં તેમણે એ
પ્રમાણે ક ું.

34એ માટે લોકોએ તેમને ઉ ર આપ્યો કે, ‘ ખ્રસ્ત સદા રહેશે, એમ
અમે નયમશા માંથી સાંભ ું છે; તો માણસનો દ કરો ઊંચો કરાવો
જોઈએ, એમ તમે કેમ કહો છો? એ માણસનો દ કરો કોણ છે?’ ”
35 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘હજી થોડ વાર તમાર મધ્યે પ્રકાશ છે;

ાં ુધી તમને પ્રકાશ છે, ત્યાં ુધી ચાલો, રખેને અંધકાર તમારા પર
આવી પડ;ેઅને જે અંધકારમાં ચાલે છે તે જાણતો નથી કે તે પોતે ાં
જાય છે. 36 ાં ુધી તમને પ્રકાશ છે, ત્યાં ુધી પ્રકાશ પર વ ાસ
કરો,એ માટે કે તમે અજવાળાનાં બાળકો થાઓ.

લોકોનો અ વ ાસ
એ વાતો કહ ને ઈ ુ ચાલ્યા ગયા,અને તેઓથી સંતાઈ ર ા.
37ઈ ુએઆટલાં બધાં ચમત્કા રક ચ ો તેઓના દેખતા કયા હતા,ં

તોપણ તેઓએ તેમના પર વ ાસ કય ન હ. 38 એ માટે કે યશાયા
પ્રબોધક ું વચન ૂરુ થાય કે, ‘પ્ર ,ુ અમને જે કહેવામાં આ ું તે પર
કોણે વ ાસ કય છે? પ્ર ુનો હાથ કોની સમક્ષ પ્રગટ થયો છે?’ ”

39 તે માટે તેઓ વ ાસ કર ન શ ા, કેમ કે વળ પાછુ યશાયા
પ્રબોધકે ક ું હ ું કે, 40 ‘તેઓઆંખોથી દેખે ન હ, મનથી સમજે ન હ,
પાછા ફરે ન હ, હુ તેઓને સારા કરુ ન હ,એમાટે તેમણે તેઓનીઆંખો
અંધ કર છે. અને તેઓનાં મન કઠોર થઈ ગયા છે.’ ”

41યશાયાએ તેમનો મ હમા જોયો હતો તેણે એ વાતો જણાવી;અને
તે તેમના વષે બોલ્યો. 42તોપણઅ ધકાર ઓમાંના પણઘણાંએ તેમના
પર વ ાસ કય ; પણ રખેને ફરોશીઓ અમને સભા ાનમાંથી કાઢ
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ૂકે, એ બીકથી તેઓએ તેમને જાહેરમાં ક ૂલ કયાર્ ન હ. 43 કેમ કે
ઈ રના તરફથી થતી પ્રશંસા કરતાં તેઓ માણસો તરફથી થતી પ્રશંસા
વધારે ચાહતા હતા.

ઈ ુના શ ો દ્વારા ન્યાય
44 ત્યારે ઈ ુએ ઊંચા અવાજે ક ું કે, ‘મારા પર જે વ ાસ કરે છે,

તે એકલો મારા પર ન હ, પણ જમેણે મને મોકલ્યો છે, તેમના પર પણ
વ ાસ રાખે છે. 45જે મને જુએ છે, તે જણેે મને મોકલ્યો છે તેમને
પણ જુએ છે.

46જે કોઈ મારા પર વ ાસ રાખે છે, તે અંધકારમાં રહે ન હ માટે
દુ નયામાં હુ પ્રકાશરૂપે આ ો છુ. 47 જો કોઈ માર વાતો સાંભળ ને
તેને પાળતો નથી, તો હુ તેનો ન્યાય કરતો નથી; કેમ કે હુ માનવજગતનો
ન્યાય કરવા માટે નહ , પણ માનવ જગતનો ઉદ્ધાર કરવા માટે આ ો
છુ.

48 જે મારો ઇનકાર કરે છે અને માર વાતો સ્વીકારતો નથી, તેનો
ન્યાય કરનાર એક છે; જે વાત મેં કહ છે, તે જ અં તમ દવસે તેનો
ન્યાય કરશ.ે 49 કેમ કે મેં પોતાના તરફથી નથી ક ું, પણ મારે ું કહે ું,
તથા મારે ું બોલ ુ,ં એ વષે પતા જમેણે મને મોકલ્યો છે તેમણે મને
આજ્ઞા આપી છે. 50 તેમની આજ્ઞામાં અનંતજીવન છે, એ હુ જાણું છુ;
તે માટે હુ જે કઈ બો ું છુ, તે જે ું પતાએ મને ક ું છે તે ું જ બો ું છુ.

13
ઈ ુ શષ્યોના પગ ૂએ છે

1 હવે પાસ્ખાપવર્ અગાઉ પોતાનો આ દુ નયામાંથી પતાની પાસે
જવાનો સમયઆ ો છે એજાણીને ઈ ુએ દુ નયામાંનાં પોતાના લોક,
જઓેનાં ઉપર તેઓ પ્રેમ રાખતા હતા, તેઓ પર અંત ુધી પ્રેમ રા ો.
2 તેઓ જમતા હતા તેવામા,ં શેતાને તો અગાઉથી સમોનના દ કરા
યહૂદા ઇશ્કા રયોતના મનમાં તેમને પરસ્વાધીન કરવાનો વચાર ૂ ો
હતો.
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3 ઈ ુએ જાણ્ ું કે પતાએ સઘળ વસ્ ુઓ તેમના હાથમાં આપી
છે, અને તે ઈ રની પાસેથી આ ો છે અને ઈ રની પાસે જાય છે.
4 ઈ ુ ભોજન ળ પરથી ઊભા થયા અને પોતાનો ઝભ્ભો ઉતાય ;
પછ તેમણે રૂમાલ લઈને પોતાની કમરે બાંધ્યો. 5 ત્યાર બાદ વાસણમાં
પાણી લઈને, શષ્યોના પગ ધોવા તથા જે રૂમાલ પોતાની કમરે બાંધ્યો
હતો તેનાથી ૂંછવા લાગ્યા.

6 એ પ્રમાણે કરતા કરતા તે સમોન પતરની પાસે આ ા. ત્યારે
સમોને ક ું કે, ‘પ્ર ,ુ ું તમે મારા પગ ૂઓછો?’ ” 7ઈ ુએતેને ક ું કે,
‘હુ જે કરુ છુ, તે ું હમણાં જાણતો નથી; પણ હવે પછ ું સમજશ.ે’ ”
8 પતર તેમને કહે છે કે, ‘હુ કદ તમને મારા પગ ધોવા દઈશ ન હ.’
ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘જો હુ તને ન ધોઉં તો માર સાથે તારે કઈ લાગભાગ
નથી.’ ” 9 સમોન પતર તેને કહે છે કે, ‘પ્ર ,ુએકલા મારા પગ જ ન હ,
પણ મારા હાથ તથા ુખ પણ ૂઓ.’ ”

10ઈ ુ તેને કહે છે, ‘જણેે સ્નાન ક ુ છે, તેના પગ સવાય બીજુ કઈ
ધોવાની અગત્ય નથી, તે ૂરો ુદ્ધ છે; તમે ુદ્ધ છો, પણ બધા ન હ.
11 કેમ કે પોતાને પરસ્વાધીન કરનારને જાણતા હતા; માટે તેમણે ક ું કે,
‘તમે બધા ુદ્ધ નથી.’ ”

12 એ પ્રમાણે તેઓના પગ ધોઈ ર ા પછ તેમણે પોતાનાં વ ો
પહેયાર્ અને પાછા જમવા બેસીને તેઓને ક ું કે, ‘મેં તમને ું ક ુ છે, તે
તમે સમજો છો?’ ” 13 તમે મને ુરુ તથા પ્ર ુ કહો છો,અને તમે સા ું
જ કહો છો, કેમ કે હુ એ જ છુ.’ ” 14એ માટે મેં પ્ર ુએ તથા ુરુએ
જો તમારા પગ ધોયા, તો તમારે પણ એકબીજાના પગ ધોવા જોઈએ.
15 કેમ કે જે ું મેં તમને ક ુ, તે ું તમે પણ કરો, એ માટે મેં તમને ન ુનો
આપ્યો છે.

16 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, ‘નોકર પોતાના શેઠ કરતાં મોટો નથી;
અને જે મોકલાયેલો છે તે પોતાના મોકલનાર કરતાં મોટો નથી.’ ” 17જો
તમે એ બાબતો જાણીને તેઓ ું અ ુકરણ કરો, તો તમે આશીવાર્ દત
છો. 18 હુ તમારા સઘળાં સંબંધી નથી કહેતો; જઓેને મેં પસંદ કયાર્ છે
તેઓને હુ જાણું છુ; એ લખે ું ૂરુ થાય માટે એમ થ ું જોઈએ ‘પણ
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જે માર સાથે રોટલી ખાય છે, તેણે માર વરુદ્ધ પોતાની લાત ઉગામી
છે.’ ”

19 એ બીના બન્યા પહેલાં હુ તમને કહુ છુ એ માટે કે, ‘જયારે એ
બાબત થાય, ત્યારે તમે વ ાસ કરો, કે હુ તે છુ.’ ” 20 ન ે હુ તમને
કહુ છુ કે, ‘જે કોઈને હુ મોક ું છુ તેનો અંગીકાર જે કરે છે, તે મારો
અંગીકાર કરે છે; અને જે મારો અંગીકાર કરે છે તે મને મોકલનારનો
અંગીકાર કરે છે.

ઈ ુ પોતાની ધરપકડની આગાહ આપે છે
માથ. 26:20-25; માક 14:17-21; ૂક 22:21-23

21એમ ક ાં પછ ઈ ુ આત્મામાં ાકુળ થયા; અને ગંભીરતાથી
ક ું કે, હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, ‘તમારામાંનો એક મને પરસ્વાધીન કરશે.
22તે કોને વષે બોલે છે એસંબંધી શષ્યોએઆ યર્થીએકબીજાતરફ
જો ું.

23 હવે જમણ સમયે તેમના શષ્યોમાંનો એક, જનેાં પર ઈ ુ પ્રેમ
રાખતા હતા, તે ઈ ુની છાતીએ અઢેલીને બેઠો હતો. 24 સમોન પતર
તેને ઇશારો કર ને કહે છે કે, ‘તેઓ કોનાં વષે બોલે છે, તે અમને કહે.’ ”
25 ત્યારે તે જમે ઈ ુની છાતીએ અઢેલીને બેઠો હતો, તેમ ને તેમ જ
તેમને ૂછે છે કે, ‘પ્ર ,ુ તે કોણ છે?’ ”

26 ઈ ુ કહે છે કે, ‘હુ કો ળયો બોળ ને જનેે આપીશ, તે જ તે છે.’
પછ તેઓકો ળયો લઈને તે સમોન ઇશ્કા રયોતના દ કરા યહૂદાનેઆપે
છે. 27અને કો ળયો લીધા પછ તેનામાં શેતાન આ ો, માટે ઈ ુ તેને
કહે છે કે, ‘જે ું કરવાનો છે, તે જલદ કર.’ ”

28 હવે તેમણે તેને શા માટે એ ક ું એ જમવા બેઠેલાઓમાંથી કોઈ
સમ ો ન હ. 29 કેમ કે કેટલાકે એમ ધા ુ કે, યહૂદાની પાસે થેલી
છે તેથી ઈ ુએ તેને ક ું કે, પવર્ને માટે આપણને જનેી અગત્ય છે તે
ખર દવાને અથવા ગર બોને કઈઆપવા ું ક ું. 30 ત્યારે કો ળયો લઈને
તે તરત બહાર ગયો;અને તે સમયે રાત હતી.

નવી આજ્ઞા
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31જયારે તે બહાર ગયો, ત્યારે ઈ ુ કહે છે કે, ‘હવે માણસનો દ કરો
મ હમાવાન થયો છે, તેનામાં ઈ ર મ હમાવાન થયા છે. 32 ઈ ર તેને
પોતામાં મ હમાવાન કરશે અને તેને વહેલો મ હમાવાન કરશે. 33 ઓ
નાનાં બાળકો, હવે પછ થોડા સમય ુધી હુ તમાર સાથે છુ; તમે મને
શોધશો.’ જમે મેં યહૂદ ઓને ક ું હ ું કે, ‘ ાં હુ જાઉં છુ ત્યાં તમે
આવી શકતા નથી, તેમ હુ હમણાં તમને પણ કહુ છુ.

34 ‘હુ તમને નવી આજ્ઞા આ ું છુ, કે તમે એકબીજા પર પ્રેમ રાખો,
35જો એકબીજા પર તમે પ્રેમ રાખો તો તેથી સવર્ માણસો જાણશે કે
તમે મારા શષ્યો છો.

પતર નકાર કરશે એવી ઈ ુની આગાહ
માથ. 26:31-35; માક 14:27-31; ૂક 22:31-34

36 સમોન પતર તેમને કહે છે કે, ‘પ્ર ,ુ તમે ાં જાઓછો? ઈ ુએ
ક ું, ‘ ાં હુ જાઉં છુ, ત્યાં ું હમણાં માર પાછળઆવી શકતો નથી;
પણ પછ માર પાછળ આવીશ. 37 પતર તેમને કહે છે કે, ‘પ્ર ુ,
હુ હમણાં જ તમાર પાછળ કેમ આવી શકતો નથી? તમારે માટે હુ
મારો જીવ પણ આપીશ. 38 ઈ ુ કહે છે કે, ‘ ું ું મારે માટે તારો જીવ
આપશે?’ હુ તને ન ે કહુ છુ કે, “મરઘો બોલ્યા અગાઉ ું ત્રણ વાર
મારો નકાર કરશે.’ ”

14
પતા તરફ લઈ જતો માગર્ ઈ ુ

1 ‘તમારા હૃદયોને ાકુળ થવા ન દો; તમે ઈ ર પર વ ાસ રાખો
છો, મારા પર પણ વ ાસ રાખો. 2 મારા પતાના ઘરમાં રહેવા માટે
ઘણી જગ્યાઓ છે, ના હોત તો હુ તમને કહેત; હુ તો તમારે માટે જગ્યા
તૈયાર કરવાને જાઉં છુ. 3 હુ જઈને તમારે માટે જગા તૈયાર કર શ, પછ
હુ પાછો આવીશ અને તમને માર પાસે લઈ જઈશ,એ માટે કે ાં હુ
રહુ છુ ત્યાં તમે પણ રહો.

4 હુ ાં જાઉં છુ ત્યાંનો માગર્ તમે જાણો છો.’ ” 5 થોમા તેમને કહે
છે કે, ‘પ્ર ,ુ તમે ાં જાઓછો, તે અમે જાણતા નથી; ત્યારે અમે માગર્
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કેવી ર તે જાણીએ?’ ” 6ઈ ુ તેને કહે છે કે, ‘માગર્, સત્ય તથા જીવન હુ
છુ; મારા આશ્રય વના પતાની પાસે કોઈ આવ ું નથી. 7 તમે જો મને
ઓળખત તો મારા પતાને પણ ઓળખત; હવેથી તમે તેમને ઓળખો
છો અને તેમને જોયા છે.

8 ફ લપ તેમને કહે છે કે, ‘પ્ર ુ,અમને પતા દેખાડો,એઅમારે માટે
ૂર ું છે. 9 ઈ ુ તેને કહે છે કે, ‘ ફ લપ, લાંબા સમય ુધી હુ તમાર

સાથે ર ો છુ, તોપણ ું ું મને ઓળખતો નથી? જણેે મને જોયો છે
તેણે પતાને જોયા છે; તો ું શા માટે કહે છે કે, ‘અમને પતા દેખાડો?

10 હુ બાપમાં છુ અને બાપ મારામાં છે, એવો વ ાસ ું કરે છે કે
ન હ? જે વાતો હુ તમને કહુ છુ તે હુ મારા પોતાના તરફથી નથી કહેતો;
પણ પતા મારામાં રહ ને પોતાના કામ કરે છે. 11 હુ બાપમાં છુ અને
બાપ મારામાં છે,એવો વ ાસ મારા પર કરો, ન હ તો કામોને જ લીધે
મારા પર વ ાસ રાખો.’ ”

12 હુ તમને સાચે જ કહુ છુ કે, ‘હુ જે કામો કરુ છુ તે જ મારા પર
વ ાસ કરનાર પણ કરશે અને એના કરતાં પણ મોટાં કામો કરશે, કેમ
કે હુ પતાની પાસે જાઉં છુ. 13 જે કઈ મારે નામે તમે માગશો, તે હુ
કર શ,એમાટે કે પતા દ કરામાં મ હમાવાન થાય. 14જો તમે મારે નામે
માર પાસે કઈ માગશો તો તે પ્રમાણે હુ કર શ.

પ વત્રઆત્મા ું વરદાન
15 જો તમે મારા પર પ્રેમ કરતા હો તો માર આજ્ઞાઓ પાળશો.

16 અને હુ પતાને પ્રાથર્ના કર શ અને તે તમને બીજા એક સહાયક
તમાર પાસે સદા રહેવા માટે આપશે, 17એટલે સત્યનો આત્મા, જનેે
માનવજગત પામી નથી શક ુ;ં કેમ કે તેમને તે જોઈ શક ું નથી અને
તેમને જાણ ું નથી; પણ તમે તેમને જાણો છો; કેમ કે તેઓ તમાર સાથે
રહે છે અને તમારામાં વાસો કરશ.ે

18 હુ તમને અનાથ ૂક દઈશ ન હ; હુ તમાર પાસે આવીશ.
19 થોડ વાર પછ દુ નયા મને ફર થી ન હ જોશે, પણ તમે મને જોશો;
હુ જી ું છુ માટે તમે પણજીવશો. 20 તે દવસે તમે જાણશો કે, હુ મારા
પતામાં છુ. તમે મારામાં છો અને હુ તમારામાં છુ.
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21જનેી પાસે માર આજ્ઞાઓ છેઅને જે તેઓને પાળે છે, તે જ મારા
પર પ્રેમ રાખે છે;અને જે મારા પર પ્રેમ રાખે છે તેના પર મારા પતા પ્રેમ
રાખશે અને હુ તેના પર પ્રેમ રાખીશ અને તેની આગળ હુ પોતાને પ્રગટ
કર શ.’ ” 22યહૂદા,જે ઇશ્કા રયોત ન હતો, તે તેને કહે છે કે, ‘પ્ર ,ુ તમે
પોતાને અમાર આગળ પ્રગટ કરશો અને દુ નયાની સમક્ષ ન હ,એ ું ું
કારણ છે?’ ”

23ઈ ુએ જવાબઆપ્યો કે, ‘જો કોઈ મારા પર પ્રેમ રાખતો હશ,ે તો
તે મારુ વચન પાળશે; અને મારા પતા તેના પર પ્રેમ રાખશે; અને અમે
તેની પાસે આવીને તેની સાથે રહ ુ.ં 24જે મારા પર પ્રેમ રાખતો નથી
તે મારા વચનો ું પાલન કરતો નથી. જે વચન તમે સાંભળો છો તે મારા
નથી, પણ જે પતાએ મને મોકલ્યો છે તેમના છે.

25 હુ હજી તમાર સાથે રહુ છુ એટલામાં મેં તમને એ વચનો ક ાં છે.
26 પણ સહાયક, એટલે પ વત્ર આત્મા, જમેને પતા મારે નામે મોકલી
આપશે, તે તમને બ ું શીખવશે અને મેં જે સવર્ તમને ક ું તે સઘ ું
તમારાં સ્મરણમાં લાવશ.ે 27 હુ તમને શાં ત આપીને જાઉં છુ; માર
શાં ત હુ તમનેઆ ું છુ;જમે માનવજગતઆપે છે તેમ હુ તમનેઆપતો
નથી. તમારાં હૃદયોને ાકુળ થવા ન દો;અને બીવા પણ દેશો નહ .

28 મેં તમને જે ક ું તે તમે સાંભ ું છે કે, ‘હુ જાઉં છુ, તમાર પાસે
પાછો આ ું છુ. જો તમે મારા પર પ્રેમ રાખતા હોત, તો હુ પતાની પાસે
જાઉં છુ, એથી તમને આનંદ થાત; કેમ કે મારા કરતાં પતા મહાન છે.
29 હવે જયારે એ બાબતો થાય ત્યારે તમે વ ાસ કરો માટે તે થયા
અગાઉ મેં હમણાંથી તમને ક ું છે.

30 હવેથી તમાર સાથે હુ ઘણી વાતો કરવાનો નથી, કેમ કે આ
જગતનો અ ધકાર આવે છે, અને તેનો મારા પર કોઈ હસ્સો નથી;
31પણ માનવજગતજાણે કે હુ પતા પર પ્રેમ રા ું છુ અને પતાએ મને
આજ્ઞા આપી છે, તેમ હુ કરુ છુ એ માટે આ થાય છે, ઊભા થાઓ,
અહ થી આપણે જઈએ.’ ”

15
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ઈ ુ ખરો દ્રાક્ષાવેલો
1ખરો દ્રાક્ષાવેલો હુ છુ અને મારા પતા માળ છે. 2 મારામાંની દરેક

ડાળ જનેે ફળ આવતાં નથી તેને તે કાપી નાખે છે; અને જે ડાળ ઓને
ફળઆવે છે, તે દરેકને વધારે ફળઆવે માટે તે તેને ુદ્ધ કરે છે.

3જે વચનો મેં તમને ક ાં છે તેના દ્વારા હવે તમે ુદ્ધ થઈ ગયા છો.
4 તમે મારામાં રહો અને હુ તમારામાં રહ શ; જમે ડાળ વેલામાં ર ા
વના પોતાની જાતે ફળ આપી શકતી નથી, તેમ તમે પણ મારામાં ર ા
વના ફળઆપી શકતા નથી.
5 હુ તો દ્રાક્ષાવેલો છુ;અને તમે ડાળ ઓછો;જે મારામાં રહે છે અને

હુ તેનામાં રહુ છુ, તે જ ઘણાં ફળઆપે છે; કેમ કે મારાથી નરાળા રહ ને
તમે કઈ કર શકતા નથી. 6જો કોઈ મારામાં રહેતો નથી, તો ડાળ ની
પેઠે તેને બહાર ફેંક દેવામાં આવે છે; નાખી દેવાયેલી ડાળ ઓ ુકાઈ
જાય છે; પછ લોક તેઓને એકઠ કર ને અ માં નાખે છે અને તેઓને
બાળવામાં આવે છે. 7જો તમે મારામાં રહો;અને મારાં વચનો તમારામાં
રહે, તો જે કઈ તમે ચાહો તે માગો,એટલે તે તમને મળશ.ે

8 તમે બહુ ફળ આપો, એમાં મારા પતા મ હમાવાન થાય છે; અને
એથી તમે મારા શષ્ય થશો. 9 જમે પતાએ મારા પર પ્રેમ રા ો છે,
તેમ મેં પણ તમારા પર પ્રેમ રા ો છે; તમે મારા પ્રેમમાં રહો.

10જમે હુ મારા પતાનીઆજ્ઞાઓ પાળ ને તેમના પ્રેમમાં રહુ છુ, તેમ
જો તમે માર આજ્ઞાઓ પાળો તો તમે મારા પ્રેમમાં રહેશો. 11 મારો
આનંદ તમારામાં રહે;અને તમારો આનંદ સં ૂણર્ થાય,એ માટે મેં તમને
એ વાતો કહ છે.

12 માર આજ્ઞા એ છે કે, ‘જમે મેં તમારા પર પ્રેમ રા ો છે, તેમ
તમે એકબીજા પર પ્રેમ રાખો.’ ” 13 પોતાના મત્રોને સારુ પોતાનો જીવ
આપવો, તે કરતાં મહાન અન્ય કોઈ પ્રેમ નથી.

14જેઆજ્ઞાઓ હુ તમને આ ું છુ તે જો તમે પાળો છો તો તમે મારા
મત્ર છો. 15હવેથી હુ તમને દાસ કહેતો નથી; કેમ કે પોતાનો શેઠ જે કરે
છે તે દાસ જાણતો નથી; પણ મેં તમને મત્ર ક ાં છે; કેમ કે જે વાતો મેં
મારા પતા પાસેથી સાંભળ હતી તે બધી મેં તમને જણાવી છે.
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16 તમે મને પસંદ કય નથી, પણ મેં તમને પસંદ કયા છે; અને તમને
મોકલ્યા છે, કે તમે જઈને ફળઆપો;અને તમારાં ફળ કાયમ રહે. જથેી
તમે મારે નામે પતાની પાસે જે કઈ માગો તે તમને તે આપ.ે 17 તમે
એકબીજા પર પ્રેમ રાખો માટે હુ તમને એઆજ્ઞાઓઆ ું છુ.

દુ નયાનો તરસ્કાર
18જો જગત તમારો દ્વષે રાખે છે તો તમારા પહેલાં તેણે મારો દ્વષે

કય છે, એ તમે જાણો છો. 19 જો તમે જગતના હોત તો પોતાના
હોવાથી જગત તમારા ઉપર પ્રેમ રાખત; પર ુ તમે જગતના નથી, પણ
મેં તમને જગતમાંથી પસંદ કયા છે, તેથી જગત તમારા પર દ્વષે રાખે છે.

20 દાસ પોતાના શેઠથી મોટો નથી, એવી જે વાત મેં તમને કહ તે
યાદ રાખો. જો તેઓએ મને સતા ો છે, તો તમને પણ સતાવશ.ે જો
તેઓએ મારાં વચનો ું પાલન ક ુ તો તમારા પણ પાળશ.ે 21 પણ એ
બ ું મારા નામને માટે તેઓ તમને કરશે, કેમ કે તેઓ મારા મોકલનારને
જાણતા નથી. 22જો હુ આ ો ન હોત અને તેઓને ક ું ન હોત, તો
તેઓને પાપ લાગત ન હ; પણ હવે તેઓના પાપ સંબંધી તેઓને કઈ
બહા ું ર ું નથી.

23જે મારો દ્વષે કરે છે, તે મારા પતાનો પણ દ્વષે કરે છે. 24જે કામો
બીજા કોઈએ કયા નથી, તે જો મેં તેઓ મધ્યે કયા ન હોત, તો તેઓને
પાપ ન લાગત; પણ હવે તેઓએ મને તથા મારા પતાને પણ જોયા છે,
અને તોપણ દ્વષે રા ો છે. 25 તેઓના નયમશા માં વચન લખે ું છે
કે, ‘તેઓએ વનાકારણ મારા પર દ્વષે રા ો છે, તે ૂણર્ થાય તે માટે
એ ું થ ું.

26 પણ સહાયક, એટલે સત્યનો આત્મા, જે પતાની પાસેથી આવે
છે, તેને હુ પતાની પાસેથી તમાર પાસે મોકલી દઈશ; તે જયારેઆવશે,
ત્યારે મારા સંબંધી સાક્ષી આપશ.ે 27 તમે પણ સાક્ષી આપશો, કેમ કે
તમે આરભથી માર સાથે છો.

16
1 ‘કોઈ તમને ગેરમાગ દોરે ન હ, માટે મેં તમને એ વચનો ક ાં છે.

2 તેઓ તમને સભા ાનોમાંથી કાઢ ૂકશ;ે ખરેખર,એવો સમયઆવે
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છે કે જો કોઈ તમને માર નાખે તો તે ઈ રની સેવા કરે છે, એમ તેને
લાગશ.ે

3 તેઓ પતાને તથા મને જાણતા નથી, માટે તેઓ એ કામો કરશે.
4 પણ જયારે તે સમયઆવે ત્યારે તમે યાદ કરો કે મેં તે તમને ક ું હ ું,
માટે એ વચનો મેં તમને ક ાં છે. અગાઉ મેં એ વચનો તમને ક ાં ન
હતા,ં કેમ કે હુ તમાર સાથે હતો.

પ વત્રઆત્મા ું કાયર્
5 પણ હવે હુ મારા મોકલનારની પાસે જાઉં છુ;અને તમે ાં જાઓ

છો એ ું તમારામાંનો કોઈ મને ૂછતો નથી. 6 પણ મેં તમને એ વચનો
ક ાં છે, માટે તમારાં મન શોકથી ભર ૂર છે. 7તોપણ હુ તમને સત્ય કહુ
છુ; મારુ જ ું તમને હતકારક છે; કેમ કે જો હુ ન હ જાઉં, તો સહાયક
તમાર પાસે આવશે નહ ; પણ જો હુ જાઉં, તો હુ તેમને તમાર પાસે
મોકલી આપીશ.

8જયારે તેઓઆવશે ત્યારે તેઓ પાપ વષે, ન્યાયીપણા વષે તથા
ન્યાય ૂકવવા વષે જગતને ખાતર કર આપશે; 9 પાપ વષે, કેમ કે
તેઓ મારા પર વ ાસ કરતા નથી; 10 ન્યાયીપણા વષ,ે કેમ કે હુ
પતાની પાસે જાઉં છુ,અને હવેથી તમે મને જોશો ન હ; 11 ન્યાય ુકાદા
વષ,ે કેમ કે આ જગતના અ ધકાર નો ન્યાય કરવામાં આ ો છે.
12હજુ પણ મારે તમને ઘણી વાતો કહેવાની છે, પણ હમણાં તે તમે

સમજી શકો તેમ નથી. 13તોપણ જયારે સત્યનોઆત્માઆવશે, ત્યારે
તે તમને સવર્ સત્યમાં દોર જશે; કેમ કે તે પોતાના તરફથી કહેશે ન હ;
પણ જે કઈ તે સાંભળશે તે જ તે કહેશ;ે અને જે જે થવા ું છે તે તમને
કહ બતાવશ.ે 14તે મને મ હમાવાન કરશે, કેમ કે મારુ જે છે તેમાંથી તે
લઈને તમને કહ બતાવશ.ે 15જે પતાનાં છે, તે સવર્ મારાં છે; માટે મેં
ક ું કે, મારુ જે છે તેમાંથી લઈને તે તમને કહ બતાવશ.ે

ઈ ુ ફર પાછા આવશે
16થોડ વાર પછ તમે મને જોશો ન હ;અને ફર થોડ વાર પછ તમે

મને જોશો.’ ”
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17 એથી તેમના શષ્યોમાંના કેટલાકે એકબીજાને ક ું, ‘ઈ ુ
આપણને કહે છે કે, થોડ વાર પછ તમે મને જોશો ન હ; અને ફર
થોડ વાર પછ તમે મને જોશો, કેમ કે હુ પતાની પાસે જાઉં છુ, તે ું
હશ?ે’ ” 18 તેઓએ ક ું કે, ‘થોડ વાર પછ ,એમ ઈ ુ કહે છે તે ું છે?
ઈ ુ ું કહે છે એઆપણે સમજતા નથી.’ ”

19 તેઓ મને ક ું ૂછવા ઇચ્છે છે, એ ઈ ુએ જાણ્ ું, તેથી તેમણે
તેઓને ક ું કે, થોડ વાર પછ તમે મને જોશો ન હ,અને ફર થોડ વાર
પછ તમે મને જોશો, એ જે મેં ક ું, તે વષે તમે અંદરોઅંદર ું ૂછો
છો? 20 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, ‘તમે રડશો અને શોક કરશો, પણઆ
જગત આનંદ કરશે; તમે ઉદાસ થશો, પણ તમાર ઉદાસી આનંદમાં
પલટાઈ જશ.ે’ ” 21 જયારે ીને પ્રસવવેદના થતી હોય છે ત્યારે તેને
દઃુખ થાય છે, કેમ કે તેનો સમય આ ો હોય છે; પણ બાળકનો જન્મ
થયા પછ , દુ નયામાં બાળકજનમ્ ું છે તેનાઆનંદથી તે દઃુખ તેને ફર થી
યાદ આવ ું નથી.

22 હમણાં તો તમે ઉદાસ છો ખરા; પણ હુ ફર તમને મળ શ ત્યારે
તમે તમારા મનમાં આનંદ પામશો, અને તમારો આનંદ તમાર પાસેથી
કોઈ છ નવી લેનાર નથી. 23 તે દવસે તમે મને કઈ ૂછશો ન હ. હુ
તમને ન ે કહુ છુ કે,જથેી તમે મારે નામે પતાની પાસે જે કઈ માગો તે
તમને તે આપ.ે 24હજી ુધી તમે મારે નામે કઈ માગ્ ું નથી; માગો અને
તમને મળશે,એ માટે તમારો આનંદ સં ૂણર્ થાય.

દુ નયા પર વજય
25 એ વાતો મેં તમને દ્ર ાંતોમાં કહ છે; એવો સમય આવે છે કે

જયારે હુ દ્ર ાંતોમાં તમાર સાથે બોલીશ ન હ, પણ પતા સંબંધી હુ
તમને સ્પ ર તે કહ સંભળાવીશ.

26 તે દવસે તમે મારે નામે માગશો;અને હુ તમને એમ નથી કહેતો કે
હુ તમારે માટે પતાને પ્રાથર્ના કર શ; 27 કારણ કે પતા પોતે તમારા પર
પ્રેમ કરે છે, કેમ કે તમે મારા પર પ્રેમ રા ો છે અને વ ાસ પણ કય
છે કે હુ પતાની પાસેથી આ ો છુ. 28 હુ પતા પાસેથી આ દુ નયામાં
આ ો છુ અને હવે હુ આ દુ નયા ત્યજીને પતાની પાસે જાઉં છુ.’ ”
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29 તેમના શષ્યો કહે છે કે, ‘હવે તમે સ્પ ર તે બોલો છો અને કઈ
દ્ર ાંતોમાં બોલતા નથી. 30 હવે અમે જાણીએ છ એ કે તમે સઘળ
બાબતોજાણોછો;અને કોઈ માણસતમને કઈ ૂછે એવીઅગત્ય નથી;
તેથી અમે વ ાસ કર એ છ એ કે તમે ઈ ર પાસેથી આ ા છો.’ ”
31ઈ ુએ તેઓને ઉ ર આપ્યો કે, ‘ ું હવે તમે વ ાસ કરો છો?

32 જુઓ, એવો સમય આવે છે, હા, હમણાં જ આ ો છે કે, તમે
દરેક માણસ પોતપોતાની ગમ વખેરાઈ જશો અને તમે મને એકલો
ૂકશો. તે છતાં પણ હુ એકલો નથી, કેમ કે પતા માર સાથે છે. 33 મેં

તમને એ વાતો કહ છે કે, ‘મારામાં તમને શાં ત પ્રાપ્ત થાય. દુ નયામાં
તમને સંકટ છે; પણ હમત રાખો; મેં જગતને જીત્ ું છે.’ ”

17
પોતાના શષ્ય માટે ઈ ુની પ્રાથર્ના

1ઈ ુએ એ વાતો ક ાં પછ સ્વગર્ તરફ પોતાનીઆંખો ઊંચી કર ને
ક ું કે, ‘ પતા, સમય આ ો છે; તમે તમારા દ કરાને મ હમાવાન કરો,
જથેી દ કરો તમને મ હમાવાન કરે. 2 કેમ કે તે સવર્ માણસો પર તમે
અ ધકારઆપ્યો છે કે,જેસવર્ તમે તેનેઆપ્યાં છે તેઓને તે અનંતજીવન
આપ.ે

3અનંતજીવન એ છે કે તે તમને એકલાન,ે સત્ય ઈ રને તથા ઈ ુ
ખ્રસ્તને કે જનેે તેમણે મોકલ્યો છે તેને ઓળખે. 4જે કામ કરવા ું તમે
મને સોંપ્ ું હ ું તે ૂરુ કર ને મેં તમને ૃથ્વી પર મ હમાવાન કયા છે.
5 હવે, ઓ પતા, ૃ ની ઉત્પ અગાઉ તમાર સાથે જે મ હમા હુ
ભોગવતો હતો તેથી તમે હમણાં પોતાની સાથે મને મ હમાવાન કરો.

6માનવજગતમાંથી જે માણસો તમે મનેઆપ્યાં છે, તેઓને મેં તમારુ
નામ પ્રગટ ક ુ છે; તેઓ તમારાં હતા,ં તેઓને તમે મને આપ્યાં છે; અને
તેઓએ તમારાં વચન પા ા છે. 7હવે તેઓજાણે છે કે જે જે તમે મને
આપ્યાં છે, તે સવર્ તમારા તરફથીજ છે. 8 કેમ કે જે વાતો તમે મને કહેલી
હતી તે મેં તેઓને કહ છે;અને તેઓએ તે સ્વીકાર છે;અને હુ તમાર
પાસેથી આ ો છુ, એ તેઓએ ન ે જાણ્ ું છે, તમે મને મોકલ્યો છે,
એવો વ ાસ તેઓએ કય છે.
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9 જઓેએ વ ાસ કય છે તેઓને માટે હુ પ્રાથર્ના કરુ છુ;
માનવજગતને સારુ હુ પ્રાથર્ના કરતો નથી, પણજઓેને તમે મને આપ્યાં
છે તેઓને માટે; કેમ કે તેઓ તમારાં છે; 10જે બધા મારાં તે તમારા છે
અને જે તમારા તે મારાં છે; હુ તેઓમાં મ હમાવાન થયો છુ. 11 હુ લાંબા
સમય ુધી દુ નયામાં નથી, પણ તેઓ આ દુ નયામાં છે અને હુ તમાર
પાસેઆ ું છુ. ઓપ વત્ર પતા, તમારુ નામ જે તમે મનેઆપ્ ું છે, તેમાં
તેઓને પણઆપણા જવેા એક થવા માટે સંભાળ રાખો.

12 હુ તેઓની સાથે જગતમાં હતો ત્યાં ુધી તમારુ નામ જે તમે મને
આપ્ ું છે તેમાં મેં તેઓને સંભાળ રા ા;ંઅને મેં તેઓ ું રક્ષણ ક ુ છે
શા વચનો ૂરા થાય માટે વનાશના દ કરા સવાય તેઓમાંના કોઈનો
વનાશ થયો ન હ. 13 હવે હુ તમાર પાસે આ ું છુ; ‘તેઓમાં મારો
આનંદ સં ૂણર્ થાય,’ માટે હુ આ બાબતો દુ નયામાં કહુ છુ. 14 તમારાં
વચનો મેં તેઓને આપ્યાં છે; માનવજગતે તેઓનો દ્વષે કય છે કેમ કે
જમે હુ જગતનો નથી તેમ તેઓઆજગતના નથી.

15તમે તેઓને દુ નયામાંથી લઈ લો એવી પ્રાથર્ના હુ કરતો નથી, પણ
તમે તેઓને દુ થી દૂર રાખો. 16જમે હુ જગતનો નથી, તેમ તેઓ આ
જગતના નથી. 17સત્યથી તેઓને પ વત્ર કરો; તમારુ વચન સત્ય છે.

18જમે તમે મને દુ નયામાં મોકલ્યો છે, તેમ મેં પણ તેઓને દુ નયામાં
મોકલ્યા છે. 19 તેઓ પોતે પણ સત્યથી પ વત્ર થાય માટે તેઓને સારુ
હુ પોતાને પ વત્ર કરુ છુ.

20 વળ હુ એકલો તેઓને માટે ન હ, પણ તેઓની વાતથી જઓે
મારા પર વ ાસ કરશે, તેઓને માટે પણ પ્રાથર્ના કરુ છુ કે, 21 તેઓ
બધા એક થાય. ઓ પતા, જમે તમે મારામાં અને હુ તમારામાં, તેમ
તેઓ પણઆપણામાં થાય, જથેી માનવજગત વ ાસ કરે કે તમે મને
મોકલ્યો છે.

22જે મ હમા તમે મને આપ્યો છે તે મેં તેઓનેઆપ્યો છે,જથેી જવેા
આપણે એક છ એ તેમ તેઓ પણ એક થાય; 23 એટલે હુ તેઓમાં
અને તમે મારામાં થાઓ જથેી તેઓ સં ૂણર્ ર તે એક કરાય,એસારુ કે
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માનવજગત સમજે કે તમે મને મોકલ્યો છે અને જમે તમે મારા પર પ્રેમ
કય છે તેમ તેઓના પર પણ પ્રેમ કય છે.

24 હે પતા, હુ એ ું ઇચ્છુ છુ કે, ાં હુ છુ ત્યાં જઓેને તમે મને
આપ્યાં છે તેઓ પણ માર પાસે રહે,જથેી તેઓ મારો મ હમા જુએ, કે
જે તમે મને આપ્યો છે; કેમ કે ૃ નો પાયો નંખાયા અગાઉ તમે મારા
પર પ્રેમ કય હતો.

25ઓ ન્યાયી પતા, માનવજગતે તો તમને ઓળ ા નથી; પણ મેં
તમને ઓળ ા છે;અને તમે મને મોકલ્યો છે,એમ તેઓએજાણ્ ું છે;
26 મેં તેઓને તમારુ નામ જણા ું છે; અને જણાવીશ; એ માટે કે, જે
પ્રેમથી તમે મારા પર પ્રેમ રા ો છે તે તેઓમાં રહે અને હુ તેઓમાં રહુ.’ ”

18
ઈ ુની ધરપકડ
માથ. 26:47-56; માક 14:43-50; ૂક 22:47-53

1એ વાતો ક ાં પછ ઈ ુ પોતાના શષ્યો સાથે કન્દ્રોન ખીણને પેલે
પાર ગયા, ત્યાં એક વાડ હતી, તેમાં તેઓ પોતે તથા તેમના શષ્યો ગયા.
2હવે તેમને પરસ્વાધીન કરનાર યહૂદા પણ તે જગ્યા વષે જાણતો હતો;
કેમ કે ઈ ુ પોતાના શષ્યોની સાથે ઘણી વખત ત્યાં જતા હતા. 3 ત્યારે
યહૂદા સૈ નકોની ટુકડ લઈને અને ુ યાજકો તથા ફરોશીઓની
પાસેથી સપાઈઓને લઈને ફાનસો, મશાલો તથા હ થયારો સ હત ત્યાં
આ ો.

4 ત્યારે ઈ ુ પોતાનાં પર જે સવર્ આવી પડવા ું હ ું તે બ ું જાણતા
હતા, તે માટે તેમણે બહાર જઈને તેઓને ક ું કે, ‘તમે કોને શોધો છો?’ ”
5 તેઓએ તેમને ઉ ર દ ધો કે, ‘ઈ ુ નાઝાર ન.ે’ ઈ ુ તેઓને કહે છે કે,
‘તે હુ છુ.’ અને યહૂદાજે તેમને પરસ્વાધીન કરનાર હતો તે પણસૈ નકોની
સાથે ઊભો હતો.

6એ માટે જયારે તેમણે તેઓને ક ું કે, ‘તે હુ છુ,’ ત્યારે તેઓ પાછા
હટ ને જમીન પર પડ્યા. 7 ત્યારે તેમણે ફર તેઓને ૂ ું કે, ‘તમે કોને
શોધો છો?’ અને તેઓએ ક ું કે, ‘નાસરેથના ઈ ુને.’ ”



યોહાન 18:8 lvi યોહાન 18:18

8ઈ ુએ ઉ રઆપ્યો કે, ‘મેં તમને ક ું કે, તે હુ છુ;’એ માટે જો તમે
મને શોધતાં હો તો, આ માણસોને જવા દો.’ ” 9 એ માટે કે જે વચન
તેઓ બોલ્યા હતા તે ૂણર્ થાય; ‘જઓેને તમે મને આપ્યા છે તેઓમાંથી
એકને પણ મેં ુમા ો નથી.’ ”

10 ત્યારે સમોન પતરે તેની પાસે તલવાર હતી, તે કાઢ ને પ્ર ુખ
યાજકના ચાકરનો જમણો કાન કાપી ના ો. તે ચાકર ું નામ માલ્ખસ
હ ુ.ં 11 તેથી ઈ ુએ પતરને ક ું કે, ‘તાર તલવાર મ્યાનમાં ૂક; જે
પ્યાલો મારા પતાએ મને આપ્યો છે ‘તે ું હુ ના પીઉં?’ ”

ઈ ુ આ ાસની આગળ
12 ત્યારે સપાઈઓએ, સેનાપ ત તથા યહૂદ ઓના અ ધકાર ઓએ

ઈ ુને પકડ્યા અને તેમને બાંધ્યા. 13 તેઓ પહેલાં તેમને આ ાસની
પાસે લઈ ગયા; કેમ કે તે વષર્ના પ્ર ુખ યાજક કાયાફાનો તે સસરો હતો.
14 હવે કાયાફાએ યહૂદ ઓને એવી સલાહ આપી હતી કે, લોકોને માટે
એક માણસે મર ું હતકારક છે.

પતરે કરેલો નકાર
માથ. 26:69-70; માક 14:66-68; ૂક 22:55-57

15 સમોન પતર તથા બીજો એક શષ્ય ઈ ુની પાછળ ગયા. હવે
તે શષ્ય પ્ર ુખ યાજકનો ઓળખીતો હતો તેથી ઈ ુની સાથે પ્ર ુખ
યાજકના ઘરના ચોકમાં ગયો. 16 પણ પતર બારણા આગળ બહાર
ઊભો ર ો. માટે તે બીજો શષ્ય જે પ્ર ુખ યાજકનો ઓળખીતો હતો
તે બહારઆ ોઅને દરવાજો સાચવનાર દાસીને કહ ને પતરને અંદર
લઈ ગયો.

17 ત્યારે તે દાસીએ પતરને ક ું કે, ‘ ું ું પણ તે માણસના
શષ્યોમાંનો એક છે?’ પતરે ક ું કે, ‘હુ નથી.’ ” 18 ત્યાં ચાકરો તથા
સપાઈઓ ઠડ ને કારણે કોલસાની તાપણી કર ને તાપતા હતા; કેમ કે
ઠડ હતી;અને પતર પણ તેઓની સાથે ઊભો રહ ને તાપતો હતો.

પ્ર ુખ યાજક ઈ ુને પ્ર ો ૂછે છે
માથ. 26:59-66; માક 14:55-64; ૂક 22:66-71
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19 ત્યારે પ્ર ુખ યાજકે ઈ ુને તેના શષ્યો તથા શક્ષણ વષે ૂ ું.
20 ઈ ુએ તેને ઉ ર આપ્યો કે, ‘દુ નયાની સમક્ષ હુ પ્રગટ ર તે બોલતો
આ ો છુ; સભા ાનોમાં તથા ભ ક્ત ાનમાં ાં સવર્ યહૂદ ઓ
એકઠા થાય છે, ત્યાં હુ નત્ય બોધ કરતો હતો; અને હુ ુપ્તમાં કઈ
બોલ્યો નથી. 21 ‘ ું મને કેમ ૂછે છે?’ તેઓને ૂછ; ‘મેં જે ક ું તે મારા
સાંભળનારાઓને ૂછ; જો, મેં જે વાતો કહ તે તેઓજાણે છે.

22 ઈ ુએ એમ ક ું ત્યારે, સપાઈઓમાંનો એક પાસે ઊભો હતો,
તેણે ઈ ુને તમાચો માર ને ક ું કે, ું ું પ્ર ુખ યાજકને એવી ર તે જવાબ
આપે છે?’ ” 23ઈ ુએ તેને ઉ ર આપ્યો કે, ‘જો મેં કઈ ખોટુ ક ું હોય
તો તે વષે સા બત કર. પણ જો સા ું હોય, ‘તો ું મને કેમ મારે છે?’ ”
24 ત્યારે આ ાસે ઈ ુને બાંધીને પ્ર ુખ યાજક કાયાફા પાસે મોકલ્યા.

પતરે ઈ ુનો ફર થી નકાર કય
માથ. 26:71-75; માક 14:69-72; ૂક 22:58-62

25 હવે સમોન પતર ઊભો રહ ને તાપતો હતો, ત્યારે તેઓએ તેને
ૂ ું કે, ‘ ું ું પણ તેના શષ્યોમાંનો એક છે?’ તેણે નકાર કરતાં ક ું

કે, ‘હુ નથી.’ ” 26 જનેો કાન પતરે કાપી ના ો હતો તેનો સગો જે
પ્ર ુખ યાજકના ચાકરોમાંનો એક હતો તેણે ક ું, વાડ માં મેં તને તેની
સાથે જોયો નથી ું? 27 ત્યારે પતરે ફર થી ઇનકાર કય ;અને તરત જ
મરઘો બોલ્યો.

ઈ ુ પલાત આગળ
માથ. 27:1-2,11-14; માક 15:1-5; ૂક 23:1-5

28 ત્યારે તેઓ ઈ ુને કાયાફા પાસેથી દરબારમાં લઈ જતા હતા; તે
વહેલી સવારનો સમય હતો; અને તેઓ અ ુદ્ધ ન થાય, પાસ્ખા ખાઈ
શકે, માટે દરબારમાં ગયા ન હ. 29 તેથી પલાતે બહાર આવીને તેઓને
ક ું કે, ‘એ માણસ પર તમે ક ું તહોમત ૂકો છો?’ ” 30 તેઓએ તેને
ઉ ર આપ્યો, ‘જો એ માણસ ખોટુ કરનાર ન હોત, તો અમે તેને તમને
સોંપત ન હ.’ ”
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31 ત્યારે પલાતે તેઓને ક ું કે, ‘તમે પોતે તેને લઈને તમારા
નયમશા પ્રમાણે તેનો ન્યાય કરો,’ યહૂદ ઓએ તેમને ક ું કે, ‘કોઈ
માણસને માર નાખવાનો અમને અ ધકાર નથી.’ ” 32 પોતે કયા મોતથી
મરનાર હતા તે ૂચવતાં ઈ ુએજે વચન ક ું હ ું તે ૂણર્ થાય માટે એમ
થ ું.

33એથી પલાતે ફર દરબારમાં જઈને ઈ ુને બોલાવીને તેને ૂ ું
કે, ‘ ું ું યહૂદ ઓનો રાજા છે?’ ” 34 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો કે, ‘આ ું
ું પોતાના તરફથી કહે છે કે, કોઈ બીજાઓએ મારા સંબંધી એ તને

ક ું?’ ” 35 પલાતે ઉ ર આપ્યો કે, ‘ ું હુ યહૂદ છુ?’ તારા દેશના
લોકોએ તથા ુ યાજકોએ તને મારે હવાલે કય ; ‘તેં ું ક ુ છે?’ ”

36ઈ ુએ ઉ રઆપ્યો કે, ‘મારુ રા આજગત ું નથી;જો મારુ
રા આ જગત ું હોત, તો મને યહૂદ ઓને સ્વાધીન કરવામાં આવત
ન હ, તે માટે મારા સેવકો લડાઈ કરત, પણ મારુ રા તો અહ ું
નથી. 37 તેથી પલાતે ઈ ુને ૂ ું કે, ‘ત્યારે ું ું રાજા છે?’ ઈ ુએ
ઉ ર આપ્યો કે, ‘ ું કહે છે કે હુ રાજા છુ.’ એ જ માટે હુ જન્મ્યો છુ;
અને એ જ માટે હુ આ દુ નયામાં આ ો છુ, જથેી હુ સત્ય વષે સાક્ષી
આ ુ;ં સવર્ જે સત્યનો છે, તે માર વાણી સાંભળે છે.’ ”

ઈ ુને મોતની સજા ફરમાવી
માથ. 27:15-31; માક 15:6-20; ૂક 23:13-25

38 પલાત તેને કહે છે કે, ‘સત્ય ું છે?’ જયારે તેણે એમ ક ું
ત્યારે, તે ફર થી યહૂદ ઓની પાસે બહાર ગયો અને તેઓને ક ું મને આ
માણસમાં કઈઅપરાધ જણાતો નથી. 39પણ પાસ્ખાપવર્માં તમારે માટે
એકબંદ વાનને હુ છોડ દઉં,એવો તમારો રવાજ છે. તેથી હુ તમારે માટે
યહૂદ ઓના રાજાને છોડ દઉં,એમ તમે ચાહો છો ું? 40 ત્યારે તેઓએ
ફર થી ઊંચા અવાજે ક ું કે, ‘એને તો ન હ જ, પણ બરાબાસન.ે હવે
બરાબાસ તો ુંટારો હતો.
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19
1 ત્યાર પછ પલાતે ઈ ુને કોરડા મરા ા. 2 સપાઈઓએ કાંટાનો
ુગટ ૂંથીને તેમના માથા પર ૂ ો અને તેમને જાં ુડા રગનો ઝભ્ભો

પહેરા ો; 3 તેઓએ તેમની પાસે આવીને ક ું કે, ‘ઓ યહૂદ ઓના
રાજા, સલામ!’ અને તેઓએ તેમને ુ ઓ માર .

4 પછ પલાતે ફર થી બહાર જઈને લોકોને ક ું કે, ‘હુ તેને તમાર
પાસે બહાર લા ું છુ, કે જથેી તમે જાણો કે, મને તેનામાં કઈ અપરાધ
જણાતો નથી.’ ” 5 ત્યારે ઈ ુ કાંટાનો ુગટ તથા જાં ુડા રગનો ઝભ્ભો
પહેરેલા જ બહાર નીક ા. પછ પલાતે તેઓને ક ું કે, ‘આમાણસને
જુઓ!’ 6જયારે ુ યાજકોએ તથા અ ધકાર ઓએ તેમને જોયા,
ત્યારે તેઓએ ૂમ પાડતાં ક ું કે, તેને વધસ્તંભે જડો, વધસ્તંભે જડો.’
પલાતે તેઓને ક ું કે, ‘તમે પોતે તેને લઈ જાઓ અને વધસ્તંભે જડો;
કેમ કે મને તેનામાં કઈ અપરાધ જણાતો નથી.’ ”

7યહૂદ ઓએ પલાતને ઉ રઆપ્યો કે, ‘અમારો એક નયમ છેઅને
તે પ્રમાણે તેણે ૃત્ ુદડ ભોગવવો જોઈએ; કેમ કે તેણે પોતે ઈ રનો
દ કરો હોવાનો દાવો કય છે. 8 તે વાત સાંભળ ને પલાત વધારે
ગભરાયો; 9 અને તેણે ફર દરબારમાં જઈને ઈ ુને ક ું કે, ‘ ું ાંનો
છે?’ પણ ઈ ુએ તેને કઈ જવાબઆપ્યો ન હ.

10 ત્યારે પલાતે તેમને ક ું કે, ‘ ું ું મને ક ું કહેતો નથી?’ ું ું
જાણતો નથી કે તને છોડવાનો અને વધસ્તંભે જડવાનો અ ધકાર મને
છે?’ ” 11ઈ ુએ તેને ઉ ર આપ્યો કે, ‘ઉપરથી અપાયાં વના તને મારા
પર કઈ પણ અ ધકાર હોત ન હ; તે માટે જણેે મને તને સોંપ્યો છે તે ું
પાપ વધારે મોટુ છે.’ ”

12 આથી પલાતે તેમને છોડવાની કો શશ કર ; પણ યહૂદ ઓએ
ઊંચા અવાજે ક ું કે, ‘જો તમે આ માણસને છોડ દો, તો તમે
કાઈસારનાં મત્ર નથી; જે કોઈ પોતાને રાજા ઠરાવે છે, તે કાઈસારની
વરુદ્ધ બોલે છે. 13 ત્યારે તે સાંભળ ને પલાત ઈ ુને બહાર લા ો
અને ફરસબંદ નામની જગ્યા જનેે હ ૂ ભાષામાં ‘ગાબ્બાથા’ કહે છે,
ત્યાં ન્યાયાસન પર બેઠો.
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14 હવે પાસ્ખાની તૈયાર નો દવસ હતો અને લગભગ બપોરનો એક
વાગ્યો હતો. પલાતે યહૂદ ઓને ક ું કે, ‘જુઓ, તમારો રાજા!’ 15 ત્યારે
તેઓએ પોકાર ને ક ું કે, ‘તેને દૂર કરો, દૂર કરો, તેને વધસ્તંભે જડો.’
પલાત તેઓને કહે છે કે, ‘ ું હુ તમારા રાજાને વધસ્તંભે જડા ુ?ં’ ુ
યાજકોએ ઉ રઆપ્યો કે, ‘કાઈસાર સવાય અમારે બીજો કોઈ રાજા
નથી.’ ” 16 ત્યારે ઈ ુને વધસ્તંભે જડવાને પલાતે તેઓને સોંપ્યા.ં તેથી
તેઓ ઈ ુને પકડ લઈ ગયા.

ઈ ુને વધસ્તંભે જડ્યાં
માથ. 27:32-44; માક 15:21-32; ૂક 23:26-43

17 પછ ઈ ુ પોતાનો વધસ્તંભ ઊંચક ને ખોપર ની જગ્યા, જે હ ૂ
ભાષામાં ‘ગલગથા’ કહેવાય છે, ત્યાં બહાર ગયા. 18 તેઓએ ઈ ુને
તથા તેમની સાથે બીજા બેને વધસ્તંભે જડ્યા;ં બંને બાજુએએકને તથા
વચમાં ઈ ુન.ે

19 પલાતે એ ું લખાણ લખીને વધસ્તંભ પર લટકા ું કે; ‘નાસરેથનો
ઈ ુ, યહૂદ ઓનો રાજા.’ ” 20 ાં ઈ ુને વધસ્તંભે જડવામાં આ ા
હતા, તે જગ્યા શહેરની પાસે હતી અને તે લખાણ હ ૂ, લે ટન તથા
ગ્રીક ભાષામાં લખે ું હ ુ,ં માટે ઘણાં યહૂદ ઓએ તે વાંચ્ ુ.ં

21 તેથી યહૂદ ઓના ુ યાજકોએ પલાતને ક ું કે, ‘યહૂદ ઓનો
રાજા,’એમ ન લખો, પણ તેણે ક ું કે, ‘હુ યહૂદ ઓનો રાજા છુ.’ એમ
લખો. 22 પલાતે ઉ ર આપ્યો કે, ‘મેં જે લ ું તે લ ું.’ ”

23 સપાઈઓએ ઈ ુને વધસ્તંભે જડ્યાં પછ તેમના વ ો લઈ
લીધાં અને તેના ચાર ભાગ પાડ્યા, દરેક સપાઈને માટે એક; ઝભ્ભો
પણ લઈ લીધો હતો; તે ઝભ્ભો સાંધા વગરનો ઉપરથી આખો વણેલો
હતો. 24 પછ તેઓએ પરસ્પર ક ું કે, ‘આપણે તેને ફાડ એ ન હ;
પણ તે કોને મળે તે જાણવા માટે ચઠ્ઠ ઓ નાખીએ!’ ‘તેઓએ પરસ્પર
મારાં વ ો વહેંચી લીધાં અને મારા ઝભ્ભા માટે ચઠ્ઠ ઓ નાખી.’ એમ
નયમશા માં જે લખે ું છે તે ૂણર્ થાય માટે આ બન્ ુ,ં તેથી એ કાયર્
સપાઈઓએ ક ુર્.
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25 પણ ઈ ુના વધસ્તંભ પાસે તેમના મા, તેમના માસી, ક્લોપાસની
પત્ની મ રયમ તથા મગ્દલાની મ રયમ ઊભા રહેલાં હતા.ં 26 તેથી
જયારે ઈ ુએપોતાની માને તથાજનેાં પર પોતે પ્રેમ કરતા હતા તે શષ્યને
પાસે ઊભા રહેલાં જોયાં, ત્યારે તેમણે પોતાની માને ક ું કે, ‘બાઈ, જો
તારો દ કરો!’ 27 ત્યાર પછ તે પેલા શષ્યને કહે છે કે, ‘જો, તાર મા!’
અને તે જ સમયથી તે શષ્ય મ રયમને પોતાને ઘરે લઈ ગયો.

ઈ ુ ું ૃત્ ુ
માથ. 27:45-56; માક 15:33-41; ૂક 23:44-49

28 તે પછ ઈ ુ, હવે સઘ ું ૂણર્ થ ું એ જાણીને, શા વચન ૂણર્
થાય તે માટે કહે છે કે, ‘મને તરસ લાગી છે.’ ” 29 ત્યાં સરકાથી ભરે ું
એક વાસણ ૂ ું હ ુ;ં તેઓએએક વાદળ લઈને સરકામાં ભીંજવીને
લાકડ પર બાંધીને તેમના મોં આગળ ધર . 30 ત્યારે ઈ ુએ સરકો
ચા ાં પછ ક ું કે, ‘સં ૂણર્ થ ુ;ં’ અને મા ું નમાવીને તેમણે પ્રાણ
છોડ્યો.

ઈ ુની કૂખ વીંધવામાં આવી
31 તે પાસ્ખાની તૈયાર નો દવસ હતો, અને તે વશ્રામવાર મહ વનો

દવસ હતો,એ માટે વશ્રામવારે તેઓના ૃતદેહ વધસ્તંભ પર રહે ન હ
માટે યહૂદ ઓએ પલાતને વનંતી કર કે, ‘તેઓના પગ ભાંગીને તેઓને
નીચે ઉતારવામાંઆવ.ે’ ” 32એમાટે સપાઈઓએઆવીને ઈ ુની સાથે
વધસ્તંભે જડાયેલા બંને જણાનાં પગ ભાંગ્યા.ં 33જયારે તેઓ ઈ ુની
પાસે આ ા ત્યારે તેમને ૃત જોઈને તેમના પગ ભાંગ્યા ન હ.

34તોપણ સપાઈઓમાંના એકે ભાલાથી તેમની કૂખ વીંધી અને તરત
તેમાંથી લોહ તથા પાણી નીક ા.ં 35જણેે એ જો ું છે તેણે જ આ
સાક્ષી આપી છે જથેી તમે પણ વ ાસ કરો, તેની સાક્ષી સાચી છે. તે
સત્ય કહે છે,એ તે જાણે છે.

36 કેમ કે, ‘તેમ ું એક પણ હાડકુ ભાંગવામાં આવશે ન હ’ એ
શા વચન ૂણર્ થાય માટે એમ થ ું; 37 વળ બીજુ શા વચન કહે
છે કે, ‘જમેને તેઓએ વીંધ્યા તેમને તેઓ જોશે.’ ”
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ઈ ુ ું દફન
માથ. 27:57-61; માક 15:42-47; ૂક 23:50-56

38 આ બાબતો બન્યા પછ અ રમથાઈનો ૂસફ, જે યહૂદ ઓની
બીકને લીધે ુપ્ત ર તે ઈ ુનો શષ્ય હતો, તેણે ઈ ુનો પા થવ દેહ લઈ
જવાની પલાત પાસે માગણી કર ; અને પલાતે તેને પરવાનગી આપી.
તેથી તે આવીને તેમનો દેહ ઉતાર ને લઈ ગયો. 39જે અગાઉ એક રાત્રે
ઈ ુની પાસે આ ો હતો, તે નકોદેમસ પણબોળઅને અગર ું આશરે
30 કલોગ્રામ મશ્રણ લઈને આ ો.

40 ત્યારે યહૂદ ઓની દફનાવવાની ર ત પ્રમાણે તેઓએ ઈ ુનો
પા થવ દેહ લઈને, ુગંધીદ્ર ો સ હત શણના વ માં લપેટ્યો. 41હવે

ાં તેમને વધસ્તંભે જડ્યાં હતા ત્યાં એક વાડ હતી અને તે વાડ માં
એક નવી કબર હતી કે જમેાં કોઈને કદ દફનાવવામાં આ ો ન હતો.
42 તે કબર પાસે હતી અને તે દવસ યહૂદ ઓના પાસ્ખાની તૈયાર નો
હતો માટે ઈ ુને ત્યાં જ દફનાવવામાં આ ા.

20
ખાલી કબર
માથ. 28:1-8; માક 16:1-8; ૂક 24:1-12

1હવે અઠવા ડયાને પહેલે દવસે ર વવારે વહેલી સવારે અંધારુ હ ું
તેવામાં મગ્દલાની મ રયમ કબરે આવી અને તેણે કબર પરથી પથ્થર
ગબડાવેલો દ ઠો. 2 ત્યારે તે દોડ ને સમોન પતર તથા બીજો શષ્ય,
જનેાં પર ઈ ુ પ્રેમ રાખતા હતા, તેમની પાસે આવીને તેઓને કહે છે
કે, ‘તેઓએ પ્ર ુને કબરમાંથી ઉઠાવી લીધા છે અને તેઓએ તેમને ાં
ૂ ાં છે તે અમે જાણતા નથી.’ ”
3 તેથી પતર તથા તે બીજો શષ્ય કબર તરફ જવા રવાના થયા.

4 તેઓ બંને સાથે દોડ્યા; પણ તે બીજો શષ્ય પતરથી વધારે ઝડપથી
દોડ ને કબર આગળ પહેલો પહોંચ્યો. 5 તેણે નમીને અંદર જો ું તો
શણનાં વ ો પડલેાં તેના જોવામાં આ ા; પણ તે અંદર ગયો ન હ.

6પછ સમોન પતર પણ તેની પાછળઆ ોઅને તે કબરની અંદર
ગયો; તેણે શણના વ ો પડલેાં જોયા;ં 7અને જે રૂમાલ તેમના માથા પર
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વીંટાળેલો હતો, તે શણનાં વ ોની પાસે પડલેો ન હતો, પણ વાળ ને
એક જગ્યાએ અલગથી ૂકેલો હતો.

8 પછ બીજો શષ્ય કે જે કબર પાસે પહેલો આ ો હતો, તેણે
પણ અંદર જઈને જો ું અને વ ાસ કય . 9 કેમ કે ઈ ુએ ૃત્ ુ
પામેલાંઓમાંથી પાછા ઊઠ ું જોઈએ, તે શા વચન ત્યાં ુધી તેઓ
સમજતા ન હતા. 10 ત્યારે શષ્યો ફર પોતાને ઘરે પાછા ગયા.

મગ્દાલાની મ રયમને ઈ ુ દેખાયા
માથ. 28:9-10; માક 16:9-11

11 જોકે મ રયમ બહાર કબરની પાસે રડતી ઊભી રહ . તે રડતાં
રડતાં નમીને કબરમાં વારવાર જોયા કરતી હતી; 12અને ાં ઈ ુનો
પા થવ દેહ દફનાવેલો હતો ત્યાં પ્રકા શત વ પહેરેલા બે સ્વગર્દૂતોને,
એકને માથા બાજુઅને બીજાને પગબાજુ,બેઠેલા તેણે જોયા. 13તેઓ
તેને કહે છે કે, ‘બહેન, ું કેમ રડે છે?’ તે તેમને કહે છે, ‘તેઓ મારા પ્ર ુને
લઈ ગયા છે અને તેઓએ તેમને ાં ૂ ા છે તે હુ જાણતી નથી, માટે
હુ રડુ છુ.’ ”

14 એમ કહ ને તેણે પાછા વળ ને જો ું તો ઈ ુને ઊભેલા જોયા;
પણ તેઓ ઈ ુ છે, એમ તેને ખબર પડ ન હ. 15 ઈ ુ તેને કહે છે કે,
‘બહેન, ું કેમ રડે છે?’ ું કોને શોધે છે?’ તે માળ છે એમ ધાર ને તેણે
તેને ક ું કે, ‘ભાઈ, જો તમે તેમને અહ થી લઈ ગયા છો, તો તમે તેમને
ાં ૂ ા છે તે મને કહો,એટલે હુ તેમને લઈ જઈશ.’ ”
16 ઈ ુ તેને કહે છે કે, ‘મ રયમ;’ અને તેણે પાછા ફર ને તેમને હ ૂ

ભાષામાં ક ું કે, ‘રાબ્બોની!’ એટલે ‘ ુરુજી.’ ” 17 ઈ ુ તેને કહે છે કે,
‘હજી ુધી હુ પતા પાસે સ્વગર્માં ગયો નથી, માટે મને સ્પશર્ ન કર; પણ
મારા ભાઈઓની પાસે જઈને તેઓને કહે કે, ‘જે મારા પતા તથા તમારા
પતા અને મારા ઈ ર તથા તમારા ઈ ર, તેમની પાસે હુ જાઉં છુ.’ ”
18 મગ્દલાની મ રયમે આવીને શષ્યોને જણા ું કે, ‘મેં પ્ર ુને જોયા છે
અને તેમણે મને એ વાતો કહ છે.
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પોતાના શષ્યોને ઈ ુ ું દશર્ન
માથ. 28:16-20; માક 16:14-18; ૂક 24:36-49

19તે જ દવસ,ેએટલેઅઠવા ડયાને પહેલે દવસે સાંજ,ે શષ્યો ાં
એકઠા થયા હતા ત્યાંનાં બારણાં યહૂદ ઓના ભયથી બંધ રાખવામાં
આ ાં હતા, ત્યારે ઈ ુએ આવીને તેઓની મધ્યે ઊભા રહ ને ક ું કે,
‘તમને શાં ત થાઓ.’ ” 20 એમ કહ ને તેમણે પોતાના હાથ તથા ખ
તેઓને બતા ાં. માટે શષ્યો પ્ર ુને જોઈને હષર્ પામ્યા.

21 ઈ ુએ ફર તેઓને ક ું કે, ‘તમને શાં ત હો;’ જમે પતાએ મને
મોકલ્યો છે, તેમ હુ તમને પણ મોક ું છુ. 22 પછ ઈ ુએ તેઓ પર
ાસ ક ને ક ું કે, ‘તમે પ વત્ર આત્મા પામો. 23 જઓેનાં પાપ તમે

માફ કરો છો, તેઓના પાપ માફ કરવામાં આવે છે; અને જઓેનાં પાપ
તમે રાખો છો, તેઓના પાપ રહે છે.’ ”

ઈ ુ અને થોમા
24 જયારે ઈ ુ આ ા ત્યારે થોમા, બારમાંનો એક, જે દ દ મસ

કહેવાતો હતો, તે તેઓની સાથે ન હતો. 25 તેથી બીજા શષ્યોએ
તેને ક ું કે, ‘અમે પ્ર ુને જોયા છે.’ તેણે તેઓને ક ું કે, ‘તેમના
હાથમાં ખીલાઓના ઘાજોયા સવાય, માર આંગળ ખીલાઓના ઘામાં
ૂ ા સવાય તથા તેમની ખમાં મારો હાથ ના ા સવાય, હુ વ ાસ

કરવાનો નથી.’ ”
26આઠ દવસ પછ ફર તેમના શષ્યો અંદર હતા;અને થોમા પણ

તેઓની સાથે હતો; ત્યારે બારણાં બંધ હોવા છતાં ઈ ુએ આવીને
વચમાં ઊભા રહ ને ક ું કે, ‘તમને શાં ત હો.’ ” 27 પછ તેઓ થોમાને
કહે છે કે, ‘તાર આંગળ અહ ુધી પહોંચાડ ને મારા હાથ જો; અને
તારો હાથ લાંબો કર ને માર ખમાં નાખ; અ વ ાસી ન રહે, પણ
વ ાસી થા.’ ”
28 થોમાએ ઉ ર આપતાં તેમને ક ું કે, ‘મારા પ્ર ુ અને મારા

ઈ ર!’ 29 ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘તેં વ ાસ કય કારણ કે તેં મને જોયો
છે, જઓેએ મને જોયો નથી અને છતાં પણ વ ાસ કય છે તેઓ
આશીવાર્ દત છે.’ ”
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આ ુસ્તકનો હે ુ
30 ઈ ુએ બીજા ઘણાં ચમત્કા રક ચ ો શષ્યોની સમક્ષ કયાર્, કે

જે ું વણર્નઆ ુસ્તકમાં કરે ું નથી. 31પણ ઈ ુ તે જ ખ્રસ્ત, ઈ રના
દ કરા છે, એવો તમે વ ાસ કરો અને વ ાસ કર ને તેમના નામથી
જીવન પામો, માટે આટલી વાતો લખેલી છે.

21
સાત શષ્યોને ઈ ુએઆપે ું દશર્ન

1એ બીનાઓ બન્યા પછ તબે રયસના સ ુદ્ર કનારે ફર થી ઈ ુએ
શષ્યોને દશર્ન આપ્ ુ;ં તેમણે આ ર તે દશર્ન આપ્ ુ;ં 2 સમોન પતર,
થોમા જે દ દ મસ કહેવાતો હતો તે, ગાલીલના કાનાનો નથા નયેલ,
ઝબદ ના દ કરા તથા તેમના શષ્યોમાંના બીજા બે એકત્ર થયા હતા.
3 સમોન પતર તેઓને કહે છે કે, ‘હુ માછલીઓ પકડવા જાઉં છુ.’
તેઓ તેને કહે છે કે, અમે પણ તાર સાથે આવીએ છ એ. ત્યારે તેઓ
નીકળ ને હોડ માં બેઠા; પણ તે રાત્રે તેઓને કઈ મ ું ન હ.

4 પણ વહેલી સવારે ઈ ુ કનારે ઊભા હતા; પર ુ તેઓ ઈ ુ છે
એમ શષ્યોએ જાણ્ ું ન હ. 5 ઈ ુ તેઓને કહે છે કે, ‘જુવાનો, તમાર
પાસે કઈ ખાવા ું છે?’ તેઓએ તેમને ઉ રઆપ્યો કે, ‘નથી.’ ” 6તેમણે
તેઓને ક ું કે, ‘હોડ ની જમણી તરફ જાળ નાખો, એટલે તમને કઈક
મળશે.’ તેથી તેઓએ જાળ નાખી; પણ એટલી બધી માછલીઓ તેમાં
ભરાઈ કે તેઓ તેને ખેંચી શ ા ન હ.

7 ત્યારે જે શષ્ય પર ઈ ુ પ્રેમ રાખતા હતા તે પતરને કહે છે કે, ‘આ
તો પ્ર ુ છે!’ ારે સમોન પતરે સાંભ ું કે તેઓ પ્ર ુ છે ત્યારે તેણે
પોતાનો ઝભ્ભો પહેય કેમ કે તે ઉઘાડો હતો અને સ ુદ્રમાં કૂદ પડ્યો.
8બીજા શષ્યો હોડ માં જ રહ ને માછલીઓથી ભરાયેલી જાળખેંચતા
આ ા, કેમ કે તેઓ કનારાથી દૂર ન હ, પણલગભગ 100મીટરજટેલે
અંતરે હતા. 9તેઓ કનારે ઊતયાર્ ત્યારે ત્યાં તેઓએઅંગારા પર ૂકેલી
માછલી તથા રોટલી જોયાં.

10ઈ ુ તેઓને કહે છે કે, ‘તમેઅત્યારે પકડલેી માછલીઓમાંથી થોડ
લાવો.’ ” 11 તેથી સમોન પતર હોડ પર ચઢ ને એક્સો ત્રેપન મોટ
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માછલીઓથી ભરાયેલી જાળ કનારે ખેંચી લા ો; જોકે એટલી બધી
માછલીઓ હોવા છતાં પણ જાળ ફાટ ન હ.

12 ઈ ુ તેઓને કહે છે કે, ‘આવો, નાસ્તો કરો.’ તેઓ પ્ર ુ છે તે
જાણીને શષ્યોમાંના કોઈની ‘તમે કોણ છે? એમ ૂછવાની હમત ચાલી
ન હ. 13 ઈ ુએ આવીને રોટલી તેમ જ માછલી પણ તેઓને આપી.
14 ૃત્ ુમાંથી પાછા ઊઠ્યાં પછ ઈ ુએ પોતાના શષ્યોને આ ત્રીજી
વાર દશર્ન આપ્ ુ.ં

ઈ ુએ પતરને ત્રણ વખત ૂ ું
15 હવે તેઓએ નાસ્તો કયાર્ બાદ ઈ ુએ સમોન પતરને ક ું કે,

‘યોનાના દ કરા સમોન, ું ું મારા પર તેઓના કરતા વધારે પ્રેમ રાખે
છે? તેણે જવાબ આપ્યો કે, ‘હા પ્ર ,ુ તમે જાણો છો કે હુ તમારા પર
હેત રા ું છુ.’ ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘મારાં ઘેટાંને પાળ.’ ” 16 તેઓ બીજી
વખત તેને કહે છે કે, ‘યોનાના દ કરા સમોન, ું ું મારા પર પ્રેમ રાખે
છે? તેણે તેમને ક ું કે, ‘હા, પ્ર ,ુ તમે જાણો છો કે હુ તમારા પર હેત
રા ું છુ.’ ઈ ુ તેને કહે છે કે, ‘મારાં ઘેટાંઓની સંભાળ રાખ.’ ”

17તેમણે ત્રીજી વખત તેને ક ું કે, ‘યોનાના દ કરા સમોન, ું ું મારા
પર હેત રાખે છે?’ પતર દલગીર થયો, કારણ કે ઈ ુએ ત્રીજી વખત
તેને ૂ ું હ ું કે, ‘ ું ું મારા પર હેત રાખે છે?’ અને તેણે તેમને ક ું
કે, ‘પ્ર ,ુ તમે સવર્ જાણો છો;’ તમે જાણો છો કે હુ તમારા પર હેત રા ું
છુ. ઈ ુ તેને કહે છે કે, ‘મારા ઘેટાંને પાળ.’ ” 18 હુ તને ન ે કહુ છુ
કે, ‘જયારે ું જુવાન હતો ત્યારે જાતે પોશાક પહેર ને ાં ું ચાહતો
હતો ત્યાં જતો હતો; પણ ું ૃધ્ધ થશે ત્યારે ું તારો હાથ લંબાવશે અને
બીજો કોઈ તને પોશાક પહેરાવશ,ે અને ાં ું જવા ન હ ચાહે ત્યાં
તને લઈ જશે.

19હવે કઈ ર તના ૃત્ ુથી પતર ઈ રને મ હમાઆપશેએ ૂચવતાં
ઈ ુએ એમ ક ું હ ું. ઈ ુએ તેમને ક ું કે, ‘માર પાછળઆવ.’ ”

ઈ ુ અને પેલો શષ્ય જનેાં પર ઈ ુ પ્રેમ રાખતા હતા
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20 ત્યારે, જે શષ્ય પર ઈ ુ પ્રેમ રાખતા હતા, જમતી વેળાએ
ઈ ુની છાતીએ ટેકો દઈને બેઠો હતો અને ૂ ું હ ું કે, ‘પ્ર ુ જે તમને
પરસ્વાધીન કરશે તે કોણ છે?’ ત્યારે પતરે પાછળ આવતા તે શષ્યને
જોયો. 21 ત્યારે પતરે તેને જોઈને ઈ ુને ૂ ું કે, ‘પ્ર ,ુ એ માણસ ું
ું થશ?ે’ ”
22ઈ ુએતેને ક ું કે, હુઆ ું ત્યાં ુધી તે રહેએવી માર ઇચ્છા હોય

તો તેમાં તારે ું? ું માર પાછળ આવ. 23 તેથી એ વાત ભાઈઓમાં
ફેલાઇ ગઈ કે તે શષ્ય મરવાનો નથી. પણ ઈ ુએ તેને એમ ક ું ન હ ું
કે, તે મરશે ન હ; પણ એમ કે, હુ આ ું ત્યાં ુધી તે રહે એવી માર
ઇચ્છા હોય, તો તેમાં તારે ુ?ં 24 જે શષ્યે આ વાતો સંબંધી સાક્ષી
આપી છે અને આ વાતો લખી છે, તે એ જ છે; અને તેની સાક્ષી સાચી
છે,એઅમે જાણીએ છ એ.

ઉપસંહાર
25 ઈ ુએ બીજાં ઘણાં કરેલાં કામ છે, જો તેઓમાં ું દરેક લખવામાં

આવે તો એટલા બધાં ુસ્તકો થાય કે તેનો સમાવેશઆ દુ નયામાં થાય
ન હ,એ ું મારુ માન ું છે.
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