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ૂકની લખેલી ુવાતાર્
લેખક
પ્રાચીન લેખકોની એકસમાન માન્યતા છે કે ુસ્તકનો લેખક ૂક વૈદ

છે અને તેના લખાણ પરથી તે બીજી પેઢ નો ખ્રસ્તી ક્ત જણાય છે.
પરપરાગત ર તે તેને બનયહૂદ ગણવામાં આવે છે. તે આ ુવાતાર્ અને
પ્રે રતોનાં કૃત્યો ુસ્તક લખતો તથા મશનર કાયર્માં પાઉલ સાથે જતો
ૂળ ૂત ર તે એક ુવાતાર્ પ્રચારક ક્ત હતો. (ક્લોસ્સી 4:14; 2
તમોથી 4:11; ફલેમોન 24).

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 60 થી 80 ની આસપાસનો છે.
ૂકે તેના લખવાની શરૂઆત કાઈસા રયામાં કર અને તેને રોમમાં ૂણર્

ક ુ હ ુ.ં લખાણના ચાવીરૂપ ળો બેથલેહેમ, ગાલીલ, યહૂ દયા તથા
યરુશાલેમ હોય શકે છે.

વાંચકવગર્
ૂક ું ુસ્તક થયો ફલને સમ પત છે જનેા નામનો અથર્ ઈ રપ્રેમી

એવો થાય છે. એ સ્પ નથી કે તે એક ખ્રસ્તનો અ ુયાયી હતો કે
તે ખ્રસ્તનો અ ુયાયી બનવા ું વચારતો હતો. ૂક તેને નેકનામદાર
તર કે ઓળખાવે છે (1:3) તે તથ્ય ૂ ચત કર શકે છે કે તે એક રોમન
અ ધકાર હતો. ઘણા ૂરાવાઓ બનયહૂદ શ્રોતાગણ નદ શત કરે છે
અને ૂક ું ુ ધ્યાન મ ુષ્ય ુત્ર તથા ઈ ર ું રા એવી ક્તઓ
પર કે ન્દ્રત હ ું (5:24, 19:10, 17:20-21, 13:18).

હે ુ
હે ુ ઈ ુ ું જીવન વણર્ન કરવાનો છે. ૂક ઈ ુને મ ુષ્ય ુત્ર તર કે

પ્રસ્ ુત કરે છે. તેણે આ ુસ્તક થયો ફલને લ ું કે જથેી જે બાબતો
તેને શીખવવામાંઆવી હતી તેની સં ૂણર્ સમજતે પ્રાપ્ત કર શકે (1:4).
સતાવણીના સમય દરમ્યાન, ઈ ુના અ ુયાયીઓમાં ક ું જ ઉપદ્રવકાર
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કે વ ચત્ર ન હ ું તે થયો ફલને જણાવતાં ૂક ખ્રસ્તી વ ાસનો બચાવ
કર ર ો હતો.

ુદ્રાલેખ
ઈ ુ સં ૂણર્ મ ુષ્ય

રૂપરેખા
1. ઈ ુનો જન્મ તથા શરૂઆત ું જીવન — 1:5-2:52
2. ઈ ુના સેવાકાયર્ની શરૂઆત — 3:1 – 4:13
3. ઉદ્ધારના નમાર્તા ઈ ુ — 4:14-9:50
4. ઈ ુ ું વધસ્તંભ પ્ર ત પ્રયાણ — 9:51-19:27
5. યરુશાલેમમાં ઈ ુનો વજયવંત પ્રવેશ, કૂ્રસારોહણ અને
જીવનોત્થાન — 19:28-24:53

પ્રસ્તાવના
1આરભથીજઓે નજરેજોનારા તથા વચનના સેવકો હતા, તેઓએ

આપણને ક ું છે તે પ્રમાણે, 2 આપણામાં ૂર થયેલી વાતો ું વણર્ન
કરવાને ઘણાંએ સ્વીકા ુ છે; 3 માટે, ઓ માનનીય થયો ફલ, મેં પણ
શરૂઆતથી સઘળ વાતોની ચોકસાઈ કર ને, તને વગતવાર લખવા ું
ન ક ,ુ 4 કેમ કે જે વાતો તને શીખવવામાં આવી છે, તેઓની સત્યતા
ું જાણે.

યોહાન બા પ્તસ્તનાં જન્મની આગાહ
5 યહૂ દયાના રાજા હેરોદની કાર કદ માં અ બયાના યાજક વગર્માંનો

ઝખાયાર્ નામે એક યાજક હતો; તેની પત્ની હારુનની દ કર ઓમાંની
હતી, તે ું નામ એ લસાબેત હ ુ.ં 6 તેઓ બ ે ઈ રની આગળ ન્યાયી
હતા,ં તથા પ્ર ુની સવર્ આજ્ઞાઓ તથા વ ધઓ પ્રમાણે નદ ષ ર તે
વતર્તાં હતાં. 7તેઓ નઃસંતાન હતાં કેમ કે એ લસાબેત જન્મઆપવાને
અસમથર્ હતી. તેઓ બ ે ઘણાં ૃદ્ધ હતા.ં

8તે છતાં ઝખાયાર્ પોતાના યાજક વગર્ના ક્રમ પ્રમાણે ઈ રનીઆગળ
યાજક ું કામ કરતો હતો, 9 એટલામાં યાજકપદના રવાજ પ્રમાણે
પ્ર ુના ભ ક્ત ાનમાં જઈને અપર્ણ કરવા માટે તેને પસંદ કરવામાં
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આ ો. 10 ૂપ સળગાવતા સમયે લોકોની સભા બહાર પ્રાથર્ના કરતી
હતી.

11 તે સમય દર મયાન યજ્ઞવેદ ની જમણી બાજુમાં ાં ૂપ
સળગાવવામાં આવતો હતો ત્યાં પ્ર ુનો એક સ્વગર્દૂત ઊભેલો તેના
જોવામાં આ ો. 12 સ્વગર્દૂતને જોઈને ઝખાયાર્ ગભરાઈ ગયો, અને
તેને બીક લાગી. 13 સ્વગર્દૂતે તેને ક ું કે, ઝખાયાર્, બીશ ન હ; કેમ કે
તાર પ્રાથર્ના સાંભળવામાં આવી છે, તાર પત્ની એ લસાબેતને દ કરો
થશે, તે ું નામ ું યોહાન પાડશ.ે

14 તને આનંદ પ્રાપ્ત થશ,ે ને તેના જન્મથી ઘણાં લોકો હરખાશ;ે
15 કેમ કે તે પ્ર ુની દ્ર માં મહાન થશે, દ્રાક્ષાસવ કે કોઈ ઉન્મ પીણું
પીશે ન હ; અને માતાના પેટમાં હશે ત્યારથી જ પ વત્રઆત્માથી ભર ૂર
થશે.

16 તે ઇઝરાયલના ઘણાં વંશજોને તેઓના ઈ ર યહોવાહ તરફ
ફેરવશે. 17 તે એ લયાના આત્માએ તથા પરાક્રમે ઈ રની આગળ
ચાલશ,ે એમાટે કે તે પતાઓનાં મનબાળકો તરફ તથા ન માનનારાઓને
ન્યાયીઓના જ્ઞાન પ્રમાણે ચાલવાને ફેરવે, તથા પ્ર ુને માટે સદ્ધ થયેલી
પ્રજા તૈયાર કરે.

18 ઝખાયાર્એ સ્વગર્દૂતને ક ું કે, ‘એ મને કેવી ર તે જણાય? કેમ કે
હુ અને માર પત્ની ઘણાં ૃદ્ધ છ એ.’ ” 19 સ્વગર્દૂતે તેને ઉ ર આપ્યો
કે, ‘હુ ઈ રની સમક્ષતામાં રહેનાર ગા બ્રયેલ છુ; તાર સાથે વાત કર ને
તને આ ુભ સંદેશઆપવાને મને મોકલવામાં આ ો છે.’ ” 20એવાત
બનશે તે દવસ ુધી ું બોલી શકશે ન હ, કેમ કે માર વાતો જે ઠરાવેલા
સમયે ૂણર્ થશે તેં તેઓનો વ ાસ કય ન હ.

21 લોકો ઝખાયાર્ની રાહ જોઈ રહયા હતા, તેને ભ ક્ત ાનમાં
વાર લાગી, માટે લોકો આ યર્ પામ્યા. 22 તે બહાર આ ો ત્યારે
તેઓની સાથે તે બોલી શ ો ન હ; ત્યારે લોકો એ ું સમ ા કે અંદર
ભ ક્ત ાનમાં તેને કઈ દશર્ન થ ું હશ;ે તે તેઓને ઇશારો કરતો હતો,
અને બોલી શ ો ન હ. 23 તેના સેવા કરવાના દવસો ૂરા થયા ત્યારે
એમ થ ું કે તે પોતાના ઘરે પાછો ગયો.
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24તે દવસ પછ તેની પત્નીએ લસાબેતને ગભર્ ર ો, તે પાંચ મ હના
ુધી ુપ્ત રહ , અને તેણે ક ું કે, 25 ‘માણસોમાં મારુ મહેણું દૂર કરવા

મારા પ્ર ુએ પોતાની કૃપાદ નાં સમયમાં મને સારા દવસો આપ્યા
છે.’ ”

ઈ ુના જન્મની જાહેરાત
26 છઠે્ઠ મ હને ગા બ્રયેલ સ્વગર્દૂતને ગાલીલના નાસરેથ નામે એક

શહેરમાં એક કુમા રકાની પાસે ઈ ર તરફથી મોકલવામાં આ ો હતો.
27 દાઉદના વંશના, ૂસફ નામ,ે એક ુરુષ સાથે તેની સગાઈ થઈ હતી;
તે ું નામ મ રયમ હ ું. 28 સ્વગર્દૂતે તેની પાસે આવીને ક ું કે, ‘હે કૃપા
પામેલી, ુખી રહે, પ્ર ુ તાર સાથે છે!’ 29 પણ એ વચન સાંભળ ને તે
ઘણી ગભરાઈ અને વચાર કરવા લાગી કે, આ તે કઈ જાતની સલામ
હશ!ે

30 સ્વગર્દૂતે તેને ક ું કે, ‘હે મ રયમ, બીશ નહ ; કેમ કે ું ઈ રથી
કૃપા પામી છે. 31જો, તને ગભર્ રહેશે, તને દ કરો થશે, અને ું તેમ ું
નામ ઈ ુ પાડશ.ે 32તે મોટા થશે અને પરાત્પર ઈ રના દ કરા કહેવાશે;
અને ઈ ર પ્ર ુ તેમને તેમના પતા દાઉદ ું રા ાસન આપશ.ે 33 તે
યાકૂબના વંશજો પર સવર્કાળ રા કરશ,ે અને તેમના રા નો અંત
આવશે ન હ.’ ”

34 મ રયમે સ્વગર્દૂતને ક ું કે, ‘એ કેમ કર ને થશે? કેમ કે હુ કુવાર
છુ, અને હુ કોઈ ુરુષ સાથે સંબંધમાં આવી નથી.’ ” 35 સ્વગર્દૂતે તેને
ઉ રઆપ્યો કે, ‘પ વત્રઆત્મા તારા પરઆવશે, અને પરાત્પર ઈ ર ું
પરાક્રમ તારા પરઆચ્છાદન કરશે; માટે જે તારાથી જન્મ લેશે તેને પ વત્ર
ઈ રનો દ કરો કહેવાશે.

36જો, તાર સગીએ લસાબેતે પણતેની ૃદ્ધાવ ામાં દ કરાનો ગભર્
ધય છે; અને જે ન:સંતાન કહેવાતી હતી, તેને આ છઠ્ઠો મ હનો જાય
છે. 37 ‘કેમ કે ઈ ર માટે ક ું જ અશ નથી!’ 38 મ રયમે સ્વગર્દૂતને
ક ું કે, ‘જો, હુ પ્ર ુની સે વકા છુ, તારા ક ાં પ્રમાણે મને થાઓ.’ ત્યારે
સ્વગર્દૂત તેની પાસેથી ગયો. 39 તે દવસોમાં મ રયમ ઊઠ ને પહાડ
દેશમાં યહૂ દયાના એક શહેરમાં તરત જ ગઈ.
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મ રયમ એ લસાબેતને મળવા જાય છે
40ઝખાયાર્ને ઘરે જઈને એ લસાબેતને સલામ કહ . 41એ લસાબેતે

મ રયમની સલામ સાંભળ ત્યારે બાળક તેના પેટમાં કૂ ું; અને
એ લસાબેતે પ વત્રઆત્માથી ભર ૂર થઈન.ે

42 તથા ઊંચા સ્વરથી ક ું કે, ‘ ીઓમાં ું આશીવાર્ દત છે, તારુ
બાળક પણઆશીવાર્ દત છે!’ 43એ કૃપા મને ાંથી કે, મારા પ્ર ુની મા
માર પાસેઆવ?ે 44 કેમ કે, જો, તાર સલામનોઅવાજમારે કાને પડતાં
બાળક મારા પેટમાંઆનંદથી કૂ ું. 45જણેે વ ાસ કય તેઆશીવાર્ દત
છે, કેમ કે પ્ર ુ તરફથી જે વાતો તેને કહેવામાં આવી છે તેઓ ૂણર્ થશે.

મ રયમ ું સ્ ુ તગાન
46 મ રયમે ક ું કે, મારો જીવ પ્ર ુને મહાન માને છે, 47અને ઈ ર,

મારા ઉદ્ધારકમાં મારો આત્મા હરખાયો છે. 48 કારણ કે તેમણે પોતાની
સે વકાની દ નાવ ા પર દ્ર કર છે; કેમ કે, જો, હવેથી સઘળ
પેઢ ઓ મને આશીવાર્ દત કહેશે. 49 કેમ કે પરાક્રમી ઈ રે મારે સારુ
મહાન કૃત્યો કયાર્ છે, તેમ ું નામ પ વત્ર છે. 50જઓે તેમ ું સન્માન કરે
છે, તેઓ પર તેમની દયા પેઢ દરપેઢ રહે છે. 51તેમણે પોતાના પરાક્રમી
હાથો વડે ઘણાં પરાક્રમી કાય કયા છે, અ ભમાનીઓને તેઓનાં હૃદયની
કલ્પનામાં તેમણે વખેર ના ા છે. 52તેમણે રાજકતાર્ઓને રા ાસન
પરથી ઉતાર ના ા છે, અને ગર બોને ઊંચા કયાર્ છે. 53 તેમણે
ૂ ાંઓને સારાં વાનાંથી ૃપ્ત કયાર્ છે; અને શ્રીમંતોને ખાલી હાથે

પાછા કાઢ્યાં છે. 54આપણા ૂવર્જોને તેમના ક ાં પ્રમાણ,ે ઇબ્રા હમ
પર તથા તેના વંશ પર 55 સદા દયા કરવા ું સંભાર ન,ે તેમણે પોતાના
સેવક ઇઝરાયલને સહાય કર .’ ”

56 મ રયમ આશરે ત્રણ મ હના ુધી તેની સાથે રહ , પછ પોતાને
ઘરે પાછ ગઈ.

યોહાન બા પ્તસ્તનો જન્મ
57હવે એ લસાબેતના દવસો ૂરા થયા, એટલે તેને દ કરો જનમ્યો.

58તેના પડોશીઓએતથા સગાંઓએસાંભ ું કે, પ્ર ુએ તેના પર મોટ
દયા કર છે, ત્યારે તેઓએ તેની સાથે આનંદ કય .
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59આઠમે દવસે તેઓ છોકરાંની ુ ત કરવા આ ાં, ત્યારે તેઓ
તેના પતાના નામ ઉપરથી તે ું નામ ઝખાયાર્ પાડવા માંગતા હતા; 60પણ
તેની માએ તેઓને ક ું કે, ‘એમ ન હ, પણ તે ું નામ યોહાન પાડ ુ.ં’ ”

61 તેઓએ તેને ક ું કે, ‘તારાં સગામાંના કોઈ ું એ ું નામ પાડે ું
નથી.’ ” 62 તેઓએ ઇશારો કર ને તેના પતાને ૂ ું કે, ‘ ું તે ું ું નામ
પાડવા ચાહે છે?’ ” 63 તેણે પથ્થરપાટ માગીને તેના પર લ ું કે, ‘તે ું
નામ યોહાન છે.’ ”

64 તેથી તેઓ સવર્ અચંબો પામ્યા. તરત ઝખાયાર્ ું ુખ ઊઘડ
ગ ુ,ં ને તેની જીભ છૂટ થઈ, તે ઈ રની સ્ ુ ત કરતો બોલવા
લાગ્યો. 65 તેઓની આસપાસના સવર્ રહેવાસીઓને બીક લાગી, અને
યહૂ દયાના આખા પહાડ દેશમાં એ વાતોની ચચાર્ ચાલી. 66જઓેએ
તે વાતો સાંભળ તે સવર્એ તે મનમાં રાખીને ક ું કે, ત્યારે આ છોકરો
કેવો થશે? કેમ કે પ્ર ુનો હાથ તેના પર હતો.

ઝખાયાર્ ું પ્રબોધ
67તેના પતા ઝખાયાર્એ પ વત્રઆત્માથી ભર ૂર થઈને એવો પ્રબોધ

કય કે, 68 ઇઝરાયલના ઈ ર પ્ર ુ સ્ ુ તમાન થાઓ; કેમ કે તેમણે
પોતાના લોકની ુલાકાત લઈને તેઓનો ઉદ્ધાર કય છે. 69 જગતના
પહેલાથી ઈ રે પ વત્ર પ્રબોધકોના ુખથી ક ું હ ું તે પ્રમાણ,ે 70તેમણે
પોતાના સેવક દાઉદના કુળમાં, આપણે સારુ એક પરાક્રમી ઉદ્ધારનાર
આપ્યા છે, 71 એટલે તે આપણા શ ુઓથી તથા આપણા પર દ્વષે
રાખનારા સવર્ના હાથમાંથીઆપણને બચાવે; 72એસારુ કે તેઆપણા
ૂવર્જો પ્રત્યે દયા દશાર્વ,ે તથા પોતાનો પ વત્ર કરાર યાદ કરે, 73એટલે

તેમણે આપણા પતા ઇબ્રા હમની સાથે જે સમ ખાધા ત;ે 74 એ માટે
કે તે આપણે સારુ એ ું કરે કે, આપણે પોતાના શ ુઓના હાથમાંથી
છૂટકો પામીન,ે નભર્યતાથીઆપણાઆખાઆ ુષ્યભર તેમનીઆગળ
75 પ વત્રાઈથી તથા ન્યાયીપણાથી તેમની સેવા કર એ. 76 અને, ઓ
ુત્ર, ું પરાત્પર ઈ રનો પ્રબોધક કહેવાશે; કેમ કે ું પ્ર ુની આગળ

ચાલશ,ે એ માટે કે ું પ્ર ુનો માગર્ તૈયાર કરે, 77 તથા તેમના લોકોને
પાપની માફ મળવા માટે તેઓને ઉદ્ધાર ું જ્ઞાનઆપશે. 78અનેઆપણી
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માફ એ માટે થઈ કેમ કે આપણા ઈ રની ઘણી દયા સ્વગર્માંથી
ઉદ્ધારનાર ઊગતાં ૂયર્ સમાન આપણી પાસે આવે છે, 79 એ માટે કે
અંધારામાં તથા મરણની છાયામાં જઓે બેઠેલા છે તેઓને તે પ્રકાશ
આપે તથા આપણા પગલાંને શાં તના માગર્માં દોર જાય.

80 ુત્ર મોટો થયો, આત્મામાં બળવાન થતો ગયો, અને ઇઝરાયલમાં
તેના જાહેર થવાનાં દવસ ુધી તે અરણ્યમાં ર ો.

2
ઈ ુનો જન્મ
માથ. 1:18-25

1 તે દવસોમાં કાઈસાર ઓગસ્તસે ફરમાન બહાર પાડ ું કે, સવર્
દેશોના લોકોની વસ્તીગણતર કરવામાં આવ.ે 2 કુરે નયસ સ રયા
પ્રાંતનો રા પાલ હતો, તેના વખતમાં એ પ્રથમ વસ્તીગણતર હતી.
3બધા લોકો પોતાનાં નામ નોંધાવવા સારુ પોતપોતાનાં નગરમાં ગયા.

4 ૂસફ પણ ગાલીલના નાસરેથ શહેરમાંથી યહૂ દયામાં દાઉદ ું
શહેર જે બેથલેહેમ કહેવાય છે તેમાં, 5 પોતા ું તથા પોતાની ગભર્વતી
વે વશાળ પત્ની મ રયમ ું નામ નોંધાવવા ગયો, કેમ કે તે દાઉદના વંશ
તથા કુળમાંનો હતો.

6 તેઓ ત્યાં હતા,ં એટલામાં મ રયમના પ્રસવાવ ાના દવસો ૂરા
થયા. 7 અને તેણે પોતાના પ્રથમ દ કરાને જન્મ આપ્યો; તેને વ માં
લપેટ ને ગભાણમાં ુવડા ો, કારણ કે તેઓને સારુ ધમર્શાળામાં કઈ
જગ્યા નહોતી.

ભરવાડો અને દૂતો
8 તે દેશમાં ઘેટાંપાળકો રાત્રે ખેતરમાં રહ ને પોતાનાં ઘેટાંને સાચવતા

હતા. 9 પ્ર ુનો એક સ્વગર્દૂત તેઓની આગળ પ્રગટ થયો, પ્ર ુના
ગૌરવનો પ્રકાશ તેઓનીઆસપાસ પ્રકાશ્યો, તેથી તેઓ ઘણાં ભયભીત
થયા.

10 સ્વગર્દૂતે તેઓને ક ું કે ‘બીશો નહ ; કેમ કે, જુઓ, હુ મોટા
આનંદની ુવાતાર્ તમને કહુ છુ, અને તે સવર્ લોકોને માટે થશે; 11 કેમ
કે આજ દાઉદના શહેરમાં તમારે સારુ એક ઉદ્ધારક, એટલે ખ્રસ્ત પ્ર ુ
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જનમ્યાં છે. 12 તમારે માટે એ નશાની છે કે, તમે એક બાળકને વ માં
લપેટે ું તથા ગભાણમાં ૂતે ું જોશો.’ ”

13 પછ એકાએક સ્વગર્દૂતની સાથે આકાશના બીજા સ્વગર્દૂતોનો
સ ુદાય પ્રગટ થયો; તેઓ ઈ રની સ્ ુ ત કર ને કહેતાં હતા કે,
14 ‘સ્વગર્માં ઈ રને મ હમા, તથા ૃથ્વી પર જે માણસો વષે તે પ્રસ
છે, તેઓ મધ્યે શાં ત થાઓ.’ ”

15 જયારે સ્વગર્દૂતો તેઓની પાસેથી આકાશમાં ગયા તે પછ ,
ઘેટાંપાળકોએ એકબીજાને ક ું કે, ‘ચાલો, આપણે બેથલેહેમ જઈને
આ બનેલી બના જનેી ખબર પ્ર ુએઆપણનેઆપી છે તે જોઈએ.’ ”
16 તેઓ ઉતાવળથી ગયા, અને મ રયમને, ૂસફન,ે તથા ગભાણમાં
ૂતેલા બાળકને જોયા.
17 તેઓને જોયા પછ જે વાત એ બાળક સંબંધી તેઓને કહેવામાં

આવી હતી, તે તેઓએ કહ બતાવી. 18 જે વાતો ઘેટાંપાળકોએ
કહ , તેથી સઘળા સાંભળનારાઓ આ યર્ પામ્યા, 19 પણ મ રયમ
એ સઘળ વાતો મનમાં રાખીને વારવાર તે વષે વચાર કરતી રહ .
20ઘેટાંપાળકોને જે કહેવામાં આ ું હ ું તે તેઓએ બ ું સાંભ ું તથા
જો ું, તેથી તેઓ ઈ રનો મ હમા તથા સ્ ુ ત કરતા પોતાનાં ઘેટાં પાસે
પાછા ગયા.

ઈ ુ ું નામકરણ
21 આઠ દવસ ૂરા થયા પછ બાળકની ુ ત કરવાનો વખત

આ ો, તેમ ું નામ ઈ ુ પાડવામાં આ ું, જે નામ, જન્મ પહેલાં
સ્વગર્દૂતે આપ્ ું હ ું.

ભ ક્ત ાનમાં ઈ ુ ું સમપર્ણ
22 ૂસાના નયમશા પ્રમાણે તેઓના ુ દ્ધકરણના દવસો ૂરા

થયા, 23 ત્યારે જમે પ્ર ુના નયમશા માં લખે ું છે કે, પ્રથમ જન્મેલો
દરેક બાળક પ્ર ુને સારુ પ વત્ર કહેવાય, તે પ્રમાણે તેઓ તેને પ્ર ુની
સમક્ષ રજૂ કરવાને, 24 તથા પ્ર ુના નયમશા માં ક ાં પ્રમાણે એક
જોડ હોલાને અથવા ક ૂતરનાં બે બચ્ચા ું બ લદાન કરવા સારુ, તેને
યરુશાલેમમાં લા ા.ં
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25 ત્યારે જુઓ, શમયોન નામે એક માણસ યરુશાલેમમાં હતો, તે
ન્યાયી તથા ધા મક હતો, તે ઇઝરાયલને દલાસો મળે તેની રાહ જોતો
હતો, અને પ વત્ર આત્મા તેના પર હતો. 26 પ વત્ર આત્માએ તેને
જણા ું હ ું કે, ‘પ્ર ુના ખ્રસ્તને જોયા પહેલાં ું મરશે ન હ.’ ”

27તેઆત્માની પ્રેરણાથીભ ક્ત ાનમાંઆ ો, ત્યાં નયમશા ની
વ ધ પ્રમાણે કરવા માટે બાળક ઈ ુના માતા પતા તેમને સમયોનની
પાસે લા ા. 28 ત્યારે તેણે બાળકને હાથમાં ઊંચક ને ઈ રની સ્ ુ ત
કર ને ક ું કે, 29 ‘હે પ્ર ,ુ હવે તમારા વચન પ્રમાણે તમે તમારા સેવકને
શાં તથી જવા દો; 30 કેમ કે માર આંખોએ તમારો ઉદ્ધાર જોયો છે,
31જનેે તમે સવર્ લોકોની સન્ ુંખ તૈયાર કયાર્ છે; 32તેઓ બનયહૂદ ઓ
માટે પ્રકટ કરણનો પ્રકાશ અને તમારા ઇઝરાયલી લોકોનો મ હમા છે.’ ”

33 તેમના બાળક સંબંધી જે વાતો કહેવામાં આવી, તેથી તેમના
માતા પતાઆ યર્ પામ્યા. 34 શમયોને તેઓનેઆશીવાર્દઆપ્યો, અને
તેમની મા મ રયમને ક ું કે, ‘જો, આ બાળક ઇઝરાયલમાંનાં ઘણાંનાં
પડવા, તથા પાછા ઊઠવા સારુ, તથા જનેી વરુદ્ધ વાંધા લેવામાં આવે
તેની નશાની થવા સારુ ઠરાવેલો છે. 35 હા, તારા પોતાના જીવને
તલવાર વીંધી નાખશે; એ માટે કે ઘણાં મનોની કલ્પના પ્રગટ થાય.’ ”

36 આશેરના કુળની ફ ુએલની દ કર હા ા, એક પ્રબો ધકા હતી.
તે ઘણી ૃદ્ધ થઈ હતી. અને તે પોતાનાં લ પછ પોતાના પ તની
સાથે સાત વષર્ ુધી રહ હતી. 37 તે ચોયાર્સી વષર્થી વધવા
હતી; તે ભ ક્ત ાનમાં જ રહેતી હતી, અને રાત દવસ ઉપવાસ તથા
પ્રાથર્નાસ હતભજન કયાર્ કરતી હતી. 38તેણે તે જ ઘડ એ ત્યાંઆવીને
ઈ રની સ્ ુ ત કર , અને જઓે યરુશાલેમના ઉદ્ધારની રાહ જોતાં હતા
તે સઘળાને તે બાળક સંબંધી વાત કર .

નાસરેથ પાછા ફર ું
39તેઓ પ્ર ુના નયમશા પ્રમાણે બ ું કર ૂ ા પછ ગાલીલમાં

પોતાના શહેર નાસરેથમાં પાછા ગયા.
40 ત્યાં તે છોકરો મોટો થયો, અને જ્ઞાનથી ભર ૂર થઈને બળવાન

થયો, અને ઈ રની કૃપા તેના પર હતી.
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બાર વષર્ની ઉંમરે ઈ ુ ભ ક્ત ાનમાં
41 તેનાં માતા પતા વરસોવરસ પાસ્ખાપવર્માં યરુશાલેમ જતા હતા.ં

42 જયારે ઈ ુ બાર વરસના થયા, ત્યારે તેઓ રવાજ પ્રમાણે પવર્માં
ત્યાં ગયા. 43 પવર્ના દવસો ૂરા કર ને તેઓ પાછા જવા લાગ્યા,ં ત્યારે
ઈ ુ યરુશાલેમમાં રોકાઈ ગયા, અને તેમના માતા પતાને તેની ખબર
પડ ન હ. 44 પણ તે સ ૂહમાં હશ,ે એમ ધાર ને તેઓએ એક દવસ
ુધી ુસાફર કર અને પછ પોતાનાં સગામાં તથાઓળખીતામાં ઈ ુને

શોધ્યા.
45 ઈ ુ તેઓને મ ા ન હ, ત્યારે તેઓ તેમને શોધતાં શોધતાં

યરુશાલેમમાં પાછા ગયા. 46 ત્રણ દવસ પછ તેઓએ તેમને
ભ ક્ત ાનમાં ધમર્ ુરુઓની વચમાં બેઠેલા, તેઓ ું સાંભળતાં તથા
તેઓને સવાલો ૂછતાં જોયા. 47જઓેએ તેમ ું સાંભ ું તેઓ બધા
તેમની ુ દ્ધથી તથા તેમના ઉ રોથી વ સ્મત થયા.

48 તેમને જોઈને તેમના માતા પતાઆ યર્ પામ્યા; અને તેમની માએ
તેમને ક ું કે, ‘દ કરા, અમાર સાથે ું આવી ર તે કેમ વત્ય ? જો, તારા
પતાએ તથા મેં દઃુખી થઈને તાર કેટલી શોધ કર !’ 49 ઈ ુએ તેઓને
ક ું કે ‘તમે માર શોધ શા માટે કર ? ું તમે જાણતા નહોતાં કે મારે
મારા પતાના ઘરમાં હો ું જોઈએ?’ ” 50જે વાત ઈ ુએ તેઓને કહ તે
તેઓ સમ ાં ન હ.

51 ઈ ુ તેઓની સાથે ગયા, અને નાસરેથમાં આ ા, માતા પતાને
આધીન ર ા અને તેમની માએ એ સઘળ વાતો પોતાના મનમાં રાખી.

52 ઈ ુ જ્ઞાનમાં તથા કદમા,ં ઈ રની તથા માણસોની પ્રસ તામાં
ૃ દ્ધ પામતા ગયા.

3
યોહાન બા પ્તસ્તનો સંદેશ
માથ. 3:1-12; માક 1:1-8; યોહ. 1:19-28

1હવે તબે રયસ કાઈસારની કાર કદ ને પંદરમે વષ, જયારે પોં તયસ
પલાત યહૂ દયાનો અ ધપ ત, તથા હેરોદ ગાલીલનો રા કતાર્ તથા
તેનો ભાઈ ફ લપ ઇ ુરાઈ તથા ત્રાખો નતી દેશનો રા કતાર્ તથા
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ુસા નયસઆબીલેનેનો રા કતાર્ હતો 2આ ાસ તથા કાયાફા પ્ર ુખ
યાજકો હતા ત્યારે ઝખાયાર્નાં દ કરા યોહાનની પાસે ઈ ર ું વચન
અરણ્યમાં આ ું.

3 તે યદનની આસપાસના સઘળા પ્રદેશમાં પાપોની માફ ને સારુ
પસ્તાવા ું બા પ્તસ્મા જાહેર કરતો પ્રગટ થયો.

4 યશાયા પ્રબોધકનાં વચનોના ુસ્તકમાં લ ું છે તેમ કે, ‘અરણ્યમાં
ઘાંટો કરનારની વાણી કે, પ્ર ુનો માગર્ તૈયાર કરો, તેમના રસ્તા સીધા કરો;
5 દરેક નીચાણ ુરાશે, દરેક પહાડ તથા ટેકરો નીચાં કરાશ,ે વાંકુ સી ું
કરાશે અને ખાડા ટેકરાવાળાં માગર્ સપાટ કરવામાં આવશ.ે 6 સઘળાં
મ ુષ્યો ઈ રનો ઉદ્ધાર જોશે.’ ”

7 તેનાથી બા પ્તસ્મા પામવાને આવતા ઘણાં લોકોને યોહાને ક ું કે,
‘ઓસપ ના વંશ, આવનાર કોપથી નાસવાને તમને કોણે ચેત ાં?

8તો પસ્તાવો કરનારને શોભે તેવાં ફળ ઉપજાવો, અને પોતાના મનમાં
એમ ન કહેવા માંડો કે, ઇબ્રા હમ અમારા પતા છે,’ કેમ કે હુ તમને કહુ
છુ કે, ઈ ર આ પથ્થરોમાંથી ઇબ્રા હમને સારુ સંતાન ઉત્પ કર શકે
છે.’ ”

9 વળ હમણાં કુહાડો ૃક્ષોની જડ પર છે, માટે દરેક ૃક્ષ જે સારાં
ફળઆપ ું નથી, તે કપાય છે અને અ માં નંખાય છે.’ ”

10લોકોએ યોહાનને ૂ ું, ‘ત્યારે અમારે ું કર ુ?ં’ ” 11તેણે તેઓને
ઉ ર આપતાં ક ું કે, ‘જનેી પાસે બે અંગરખા હોય તે જનેી પાસે એક
પણ નથી તેને આપ;ે જનેી પાસે ખાવા ું હોય તે પણ એમ જ કરે.’ ”

12 દાણીઓ પણ બા પ્તસ્મા પામવા સારુ આ ા, ને તેને ૂ ું કે,
‘ઉપદેશક, અમારે ું કર ુ?ં’ ” 13 તેણે તેઓને ક ું કે, “જે તમારે સારુ
નયત કરાયેલો કર છે, તે કરતાં વધારે જબરદસ્તીથી ન લો.”
14સૈ નકોએ પણ તેને ૂછતાં ક ું કે, ‘અમારે ું કર ુ?ં’ તેણે તેઓને

ક ું કે, ‘જબરદસ્તીથી કોઈની પાસેથી પૈસા પડાવો ન હ. અને કોઈની
ઉપર જૂઠા આરોપો ન ૂકો. તમારા પગારથી સંતોષી રહો.’ ”

15 લોકો ખ્રસ્તની રાહ જોતાં હતા, અને સઘળા યોહાન સંબંધી
પોતાના મનમાં વચાર કરતા હતા કે, ‘એ ખ્રસ્ત હશે કે ન હ;’ 16 ત્યારે
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યોહાને ઉ ર આપતાં સવર્ને ક ું કે, ‘હુ તો પાણીથી તમારુ બા પ્તસ્મા
કરુ છુ, પણ મારા કરતાં જે સામથ્યર્વાન છે તે આવે છે, તેમના ચંપલની
દોર છોડવાને પણ હુ યોગ્ય નથી. તે પ વત્ર આત્માથી તથા અ થી
તમારુ બા પ્તસ્મા કરશે.

17 તેમ ું ૂપડુ તેમના હાથમાં છે, તે પોતાની ખળ ને ૂરે ૂર સાફ
કરશે અને ઘઉં તે પોતાની વખારમાં ભરશ;ે પણ ૂ ું ન હોલવાનાર
અ માં બાળ નાખશે.’ ”

18તેણે બીજો ઘણોબોધ કરતાં લોકોને ુવાતાર્ પ્રગટ કર . 19યોહાને
હેરોદને તેના ભાઈની પત્ની હેરો દયાસ સાથે લ કરવા બદલ તથા
બીજાઘણાં ખરાબ કામો કરવાબદલ ઠપકોઆપ્યો, 20એબધાં ઉપરાંત
તેણે યોહાનને જલેમાં ૂય .

ઈ ુ ું બા પ્તસ્મા
માથ. 3:13-17; માક 1:9-11

21 સવર્ લોક બા પ્તસ્મા પામ્યા પછ ઈ ુ પણ બા પ્તસ્મા પામીને
પ્રાથર્ના કરતા હતા, એટલામાં સ્વગર્ ઊઘડ ગ ુ;ં 22અને પ વત્રઆત્મા
ક ૂતરનાં રૂપે તેમના પર ઊતયાર્; અને સ્વગર્માંથી એવી વાણી થઈ કે,
‘ ું મારો વહાલો દ કરો છે, તારા પર હુ પ્રસ છુ.’ ”

ઈ ુની વંશાવળ
માથ. 1:1-17

23ઈ ુ પોતે બોધ કરવા લાગ્યા, ત્યારે તે આશરે ત્રીસ વષર્ની ઉંમરના
હતા, અને લોકોના ધાયાર્ પ્રમાણે તે ૂસફના દ કરા હતા, જે હેલીનો
દ કરો, 24મથ્થાતનો, જે લેવીનો, જે મલ્ખીનો, જે ય યનો, જે ૂસફનો.

25 જે મ યાનો, જે આમોસનો, જે નાહૂમનો, જે હેસ્લીનો, જે
નગ્ગયનો, 26જે માહથનો, જે મ યાનો, જે શમઈનો, જે યોસેખનો,
જે યોદાનો.

27 જે યોહાનાનનો, જે રેસાનો, જે ઝરુબ્બાબેલનો, જે
શાલ્તીએલનો, જે નેર નો, 28 જે મલ્ખીનો, જે અદ્દ નો, જે કોસામનો,
જે અલ્માદામનો, જે એરનો, 29જે યહો ુઆનો, જે એલીએઝેરનો, જે
યોર મનો, જે મથ્થાતનો, જે લેવીનો.
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30 જે શમયોનનો, જે યહૂદાનો, જે ૂસફનો, જે યોનામનો, જે
એ લયાક મનો, 31 જે મલેયાનો, જે મ ાનો, જે મ ાથાનો, જે
નાથાનનો, જે દાઉદનો, 32જે યશાઈનો, જેઓબેદનો, જે બોઆઝનો,
જે સલ્મોનનો, જે નાહશોનનો.

33જેઆમ્મીનાદાબનો, જેઅદમીનનો, જેઅન નો, જે હેસ્રોનનો, જે
પેરેસનો, જે યહૂદાનો, 34જે યાકૂબનો, જે ઇસહાકનો, જે ઇબ્રા હમનો,
જે તેરાહનો, જે નાહોરનો, 35જે સરૂગનો, જે ર ૂનો, જે પેલેગનો, જે
એબરનો, જે શેલાનો.

36જે કેનાનનો, જે અફાર્ક્ષદનો, જે શેમનો, જે ૂહનો, જે લામેખનો,
37 જે મ ૂશેલાનો, જે હનોખનો, જે યારેદનો, જે મહાલાએલનો, જે
કેનાનનો, 38જે અનોશનો, જે શેથનો, જેઆદમનો, જે ઈ રનો દ કરો
હતો.

4
ઈ ુનાં પર ક્ષણ
માથ. 4:1-11; માક 1:12-13

1 ઈ ુ પ વત્ર આત્માથી ભર ૂર યદનથી પાછા વ ા. અને ચાળ સ
દવસ ુધી આત્માથી અહ તહ દોરાઈને અરણ્યમાં રહયા, 2 તે
દર મયાન શેતાને ઈ ુ ું પર ક્ષણ ક ુ; તે દવસોમાં તેમણે કઈખા ું ન હ,
તે સમય ૂરા થયા પછ તે ૂ ા થયા.

3શેતાને ઈ ુને ક ું કે, ‘જો તમે ઈ રના દ કરા હોય તોઆ પથ્થરને
કહે કે, તે રોટલી થઈ જાય. 4 ઈ ુએ તેને ઉ ર આપ્યો કે, ‘એમ લ ું
છે કે, માણસ એકલી રોટલીથી જીવશે ન હ.’ ”

5શેતાન તેમને ઊંચી જગ્યાએ લઈ ગયો, અને એક ક્ષણમાં દુ નયાના
બધાં રા ો તેને બતા ા. 6શેતાને ઈ ુને ક ું કે, ‘આ બધાં પર રાજ
કરવાનો અ ધકાર તથા તેમનો વૈભવ હુ તને આપીશ; કેમ કે રાજ કરવા
તેઓ મને અપાયેલ છે, અને હુ જનેે તે આપવા ચાહુ તેને આપી શકુ છુ;
7 માટે જો ું નમીને મારુ ભજન કરશે તો તે સઘ ું તારુ થશે.’ ”

8અને ઈ ુએ તેને ઉ રઆપતાં ક ું કે, ‘એમ લ ું છે કે, તારે તારા
ઈ ર પ્ર ુ ું ભજન કર ું અને એકલા તેમની જ સેવા કરવી.’ ”
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9તે ઈ ુને યરુશાલેમ લઈગયો, અને ભ ક્ત ાનના શખર પર તેમને
ઊભા રાખીને તેણે તેમને ક ું કે, ‘જો ું ઈ રનો દ કરો છે, તો અહ થી
પોતાને નીચે પાડ નાખ. 10 કેમ કે લ ું છે કે, તે પોતાના સ્વગર્દૂતોને
તારા સંબંધી આજ્ઞા કરશે કે તેઓ તારુ રક્ષણ કરે; 11 તેઓ પોતાના
હાથે તમને ઝ લી લેશે, રખેને તમારો પગ પથ્થર પર અફળાય.’ ”

12 ઈ ુએ તેને ઉ ર આપતા ક ું કે, ‘એમ લખે ું છે કે, તારે તારા
ઈ ર પ્ર ુની કસોટ ન કરવી.’ ”

13 શેતાન સવર્ પ્રકારના પર ક્ષણ કર ને કેટલીક ુદ્ત ુધી તેમની
પાસેથી ગયો.

ઈ ુ ગાલીલમાં સેવા શરૂ કરે છે
માથ. 4:12-17; માક 1:14-15

14 ઈ ુ આત્માને પરાક્રમે ગાલીલમાં પાછા આ ા, અને તેમના
વષેની વાતો આસપાસ આખા દેશમાં ફેલાઈ ગઈ. 15 અને તેમણે
તેઓનાં સભા ાનોમાં બોધ કય , અને બધાથી માન પામ્યા.

નાસરેથમાં ઈ ુનો નકાર
માથ. 13:53-58; માક 6:1-6

16 નાસરેથ ાં ઈ ુ મોટા થયા હતા ત્યાં તે આ ા, અને પોતાની
ર ત પ્રમાણે વશ્રામવારે તે સભા ાનમાં ગયા, અને વાંચવા સારુ તે
ઊભા થયા. 17 યશાયા પ્રબોધક ું ુસ્તક તેમને આપવામાં આ ું,
તેમણે તે ઉઘાડ ને, ાં નીચે દશાર્ ાં પ્રમાણે લ ું છે તે ું વાચન ક ુર્
કે, 18 ‘પ્ર ુનોઆત્મા મારા પર છે, કેમ કે દ રદ્ર ઓને ુવાતાર્ પ્રગટ કરવા
સારુ ઈ રે મારો અ ભષેક કય છે; બંદ વાનોને છુટકારો આપવા તથા
દ્ર હ નોને દ્ર આપવા, પી ડતોને છોડાવવાં 19તથા પ્ર ુ ું માન્ય વષર્
પ્રગટ કરવા સારુ ઈ રે મને મોકલ્યો છે.’ ”

20 પછ તેમણે ુસ્તક બંધ ક ુર્, સેવકને પાછુ આપીને બેસી ગયા,
પછ સભા ાનમાં બધા ઈ ુને એક નજરે જોઈ રહયા. 21 ઈ ુ
તેઓને કહેવા લાગ્યા કે, ‘આજેઆ શા વચન તમારા સાંભળતાં ૂરુ
થ ું છે.’ ” 22 બધાએ તેમના વષે સાક્ષી આપી, અને જે કૃપાની વાતો
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તેમણે કહ તેથી તેઓએઆ યર્ પામીને ક ું કે, ‘ ું એ ૂસફનો દ કરો
નથી?’ ”

23 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘તમે મને નશ્રે કહેશો કે, વૈદ, તમે પોતાને
સાજાં કરો.’ કપરનાહૂમમાં કરેલા જે જે કામો વષે અમે સાંભ ું તેવા
કામો અહ તમારા પોતાના વતનપ્રદેશમાં પણ કરો. 24 ઈ ુએ ક ું કે,
‘હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, કોઈ પ્રબોધક પોતાના વતનમાં સ્વીકાયર્ નથી.

25પણ હુ તમને સા ું કહુ કે એ લયાના સમયમાં સાડાત્રણ વષર્ ુધી
વરસાદ વરસ્યો ન હ, આખા દેશમાં મોટો દકુાળ પડ્યો, ત્યારે ઘણી
વધવાઓ ઇઝરાયલમાં હતી; 26 તેઓમાંની અન્ય કોઈ પાસે ન હ,
પણ સદોનના સારફાથમાં જે વધવા હતી તેની જ પાસે એ લયાને
મોકલવામાં આ ો હતો. 27 વળ એ લશા પ્રબોધકના વખતમાં
ઘણાં કુ રોગીઓ ઇઝરાયલમાં હતા, પર ુ અરામી નામાન સવાય
તેઓમાંનો અન્ય કોઈ ુદ્ધ કરાયો ન હતો.

28એવાતસાંભળ ને સભા ાનમાંના સૌ ુસ્સે ભરાયા; 29તેઓએ
ઊઠ ને ઈ ુને શહેર બહાર કાઢ ૂ ા, અને તેમને નીચે પાડ નાખવા
સારુ જે પહાડ પર તેઓ ું શહેર બાંધે ું હ ું તેના ઢોળાવ પર તેઓ
ઈ ુને લઈ ગયા. 30 પણ ઈ ુ તેઓની વચમાં થઈને ચાલ્યા ગયા.

દુ ાત્મા વળગેલો માણસ
માક 12:1-28

31 પછ તે ગાલીલના કપરનાહૂમ શહેરમાં આ ા. એક વશ્રામવારે
ઈ ુ સભા ાનમાં તેઓને બોધ આપતા હતા; 32 ત્યારે તેઓ તેમના
બોધથી આ યર્ પામ્યા, કેમ કે તેઓ અ ધકારથી બોલ્યા.

33 ત્યાં દુ ાત્મા વળગેલો એક માણસ હતો, તેણે મોટેથી ૂમ પાડ ને
ક ું કે, 34 ‘અરે, ઈ ુ નાઝાર , તમારે અને અમારે ું છે? ું તમે અમારો
નાશ કરવા આ ા છો? તમે કોણ છો તે હુ જાણું છુ, એટલે ઈ રના
પ વત્ર!’ ”

35 ઈ ુએ તેને ધમકાવીને ક ું કે, ‘ ૂપ રહે, અને તેનામાંથી નીકળ’.
દુ ાત્મા તેને લોકોની વચમાં પાડ નાખીને તેને કઈ ુકસાન કયાર્ વના
નીકળ ગયો. 36બધાને આ યર્ લાગ્ ુ,ં અને તેઓએએકબીજાને ક ું
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કે, ‘આ કેવાં શ ો છે! કેમ કે તે અ ધકાર તથા પરાક્રમસ હત અ ુદ્ધ
આત્માઓને હુકમ કરે છે, ને તેઓ નીકળ જાય છે?’ ” 37આસપાસના
પ્રદેશનાં સવર્ ાનોમાં ઈ ુ વષેની વાતો ફેલાઈ ગઈ.

ઘણાં લોકો સાજાં થયા
માથ. 8:14-17; માક 1:29-34

38સભા ાનમાંથીઊઠ ને ઈ ુ સમોનના ઘરે ગયા. સમોનની સા ુ
સખત તાવથી બમાર હતી, તેને મટાડવા માટે તેઓએતેમને વનંતી કર .
39તેથી ઈ ુએ તેની પાસે ઊભા રહ ને તાવને ધમકા ો, અને તેનો તાવ
ઊતર ગયો; તેથી તે તરત ઊઠ ને તેઓની સેવા કરવા લાગી.

40 ૂયર્ ડૂબતી વખતે જઓે વ વધ પ્રકારના રોગથી પીડાતાં માણસો
હતાં તેઓને તેઓ ઈ ુની પાસે લા ા, અને તેમણે તેઓમાંના દરેક પર
હાથ ૂક ને તેઓને સાજાં કયા. 41 ઘણાંઓમાંથી દુ ાત્માઓ નીકળ
ગયા, અને ઘાંટો પાડ ને કહેતાં હતા કે, ‘તમે ઈ રના દ કરા છો!’ તેમણે
તેઓને ધમકા ાં, અને બોલવા દ ધાં ન હ, કેમ કે તેઓ જાણતા હતા
કે, ‘તે ખ્રસ્ત છે.’ ”

સભા ાનમાં ઈ ુ ું શક્ષણ
માક 1:35-39

42 દવસ ઊગ્યો ત્યારે ઈ ુ નીકળ ને ઉજ્જડ જગ્યાએ ગયા, લોકો
તેમને શોધતાં શોધતાં તેમની પાસે આ ા, તે તેઓની પાસેથી ચાલ્યા
ન જાય માટે તેઓએ તેમને રોકવા પ્રયત્નો કયા. 43 પણ તેમણે તેઓને
ક ું કે, ‘મારે બીજાં શહેરોમાં પણ ઈ રના રા ની ુવાતાર્ પ્રગટ કરવી
જોઈએ, કેમ કે એ માટે મને મોકલવામાં આ ો છે.’ ”

44 યહૂ દયાના દરેક સભા ાનોમાં તે ુવાતાર્ પ્રગટ કરતા ર ા.

5
પ્રથમ શષ્યો ું તેડુ
માથ. 4:18-22; માક 1:16-20

1હવે એમ થ ું કે ઘણાં લોકો ઈ ુ પર પડાપડ કર ને ઈ રના વચનને
સાંભળતાં હતા, ત્યારે ગ ેસારેતના સરોવરને કનારે તે ઊભા ર ા હતા.
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2 તેમણે સરોવરને કનારે ઊભેલી બે હોડ જોઈ, પણ માછ મારો તેઓ
પરથી ઊતર ને જાળો ધોતા હતા. 3 તે હોડ ઓમાંની એક સમોનની
હતી, ઈ ુ તે હોડ માં ગયા. અને તેને કનારેથી થોડે દૂર હડસેલવા ું
ક ું. પછ તેમણે હોડ માં બેસીને લોકોને બોધ કય .

4 ઉપદેશ સમાપ્ત કયાર્ પછ ઈ ુએ સમોનને ક ું કે, ‘હોડ ને ઊંડા
પાણીમાં જવા દો, અને માછલાં પકડવા સારુ તમાર જાળો નાખો.’ ”
5 સમોને ઉ રઆપ્યો કે, ‘ ુરુ, અમેઆખી રાત મહેનત કર , પણ ક ું
પકડા ું ન હ, તોપણ તમારા કહેવાથી હુ જાળ નાખીશ.’ ” 6 તેઓએ
જાળ નાખી તો માછલાંનો મોટો જથ્થો પકડાયો અને તેઓની જાળ
ૂટવા લાગી. 7 તેઓના ભાગીદાર બીજી હોડ માં હતા તેઓને તેઓએ

ઇશારો કય કે, તેઓઆવીને તેમને મદદ કરે; અને તેઓએઆવીને બ ે
હોડ ઓ માછલાંથી એવી ભર કે તેઓની હોડ ઓ ડૂબવા લાગી.

8 તે જોઈને સમોન પતરે ઈ ુના પગ આગળ પડ ને ક ું કે, ‘ઓ
પ્ર ,ુ માર પાસેથી જાઓ. કેમ કે હુ પાપી માણસ છુ.’ ” 9 કેમ કે તે
તથા તેના સઘળા સાથીઓ માછલાંનો જે જથ્થો પકડાયો હતો, તેથી
આ યર્ પામ્યા હતા. 10 તેમાં ઝબદ ના દ કરા યાકૂબ તથા યોહાન,
જઓે સમોનના ભાગીદાર હતા, તેઓને પણ આ યર્ થ ુ.ં ઈ ુએ
સમોનને ક ું કે, ‘બીશ ન હ કારણ કે, હવેથી ું માણસો પકડનાર
થશે.’ ” 11 તેઓ હોડ ઓને કનારે લા ા પછ બ ું ૂક ને ઈ ુની
પાછળ ચાલ્યા.

રક્ત પ યો ુદ્ધ કરાયો
માથ. 8:1-4; માક 1:40-45

12 એમ થ ું કે ઈ ુ શહેરમાં હતા, ત્યારે જુઓ, એક કુ રોગી
માણસ ત્યાં હતો; તે ઈ ુને જોઈને તેમના પગે પડ્યો અને તેમને વનંતી
કરતાં બોલ્યો, ‘પ્ર ,ુ જો તમે ઇચ્છો તો મને ુદ્ધ કર શકો છો.’ ”
13 ઈ ુએ હાથ લાંબો કય , અને તેને સ્પશર્ કર ને ક ું કે, ‘હુ ચાહુ છુ,
ું ુદ્ધ થા.’ અને તરત તેનો કુ રોગ મટ ગયો.



ૂક 5:14 xviii ૂક 5:24

14 ઈ ુએ તેને આજ્ઞા કર કે, ‘તારે કોઈને કહે ું ન હ, પણ ૂસાએ
ફરમા ા પ્રમાણે સાક્ષી તર કે જઈને પોતાને યાજકને બતાવ, ને તારા
ુ દ્ધકરણને લીધે, તેઓને માટે અપર્ણ ચઢાવ.’ ”
15 પણ ઈ ુના સંબંધીની વાતો વધારે પ્રમાણમાં ફેલાઈ, અને અ ત

ઘણાં લોકો તે ું સાંભળવા સારુ તથા પોતાના રોગમાંથી સાજાં થવા
સારુ તેમની પાસે ભેગા થતાં હતા. 16 પણ ઈ ુ પોતે એકાંતમાં
અરણ્યમાં જઈ પ્રાથર્ના કરતા.

એક લકવાગ્રસ્તને સાજાંપણું
માથ. 9:1-8; માક 2:1-12

17એક દવસઈ ુ બોધ કરતા હતા, ત્યારે ફરોશીઓતથા શા ીઓ
ગાલીલના ઘણાં ગામોમાંથી, યહૂ દયાથી તથા યરુશાલેમથીઆવીને ત્યાં
બેઠા હતા,અને બીમારને સાજાં કરવા સારુઈ ર ું પરાક્રમઈ ુની પાસે
હ ુ.ં

18 જુઓ, કેટલાક માણસો લકવાગ્રસ્તથી પીડાતી એક ક્તને
ખાટલા પર લા ા, તેને ઈ ુની પાસે લઈજઈને તેમનીઆગળ ૂકવાનો
તેઓએ પ્રયત્ન કય ; 19પણભીડને લીધે તેને અંદર લઈ જવાની જગ્યા
ન હોવાથી તેઓ છાપરા પર ચઢ્યાં. ત્યાંથી છાપરામાં થઈને તે રોગીને
ખાટલા સાથે ઈ ુની આગળ ઉતાય .

20 ઈ ુએ તેઓનો વ ાસ જોઈને તેને ક ું કે, ‘હે માણસ, તારાં
પાપ તને માફ થયાં છે.’ ” 21 તે સાંભળ ને શા ીઓ તથા ફરોશીઓ
અંદરોઅંદર વચાર કર ને કહેવા લાગ્યા કે, ‘આ દભુાર્ષણ કરનાર કોણ
છે? એકલા ઈ ર સવાય બીજુ કોણ પાપની માફ આપી શકે છે?’ ”

22 ઈ ુએ તેઓના વચાર જાણીને તેઓને જવાબ આપ્યો કે, ‘તમે
પોતાના મનમાં શા પ્ર ો કરો છો? 23 વધારે સહે ું ક ું છે, ‘તારાં પાપ
તને માફ થયાં છે,’ એમ કહે ું કે, ‘ઊઠ ને ચાલ્યો જા, એમ કહે ું?’ ”
24પણ ૃથ્વી પર માણસના દ કરાને પાપ માફ કરવાનો અ ધકાર છે, એ
તમે જાણો માટે, તેમણે લકવાગ્રસ્ત માણસને ક ું કે હુ તને કહુ છુ કે
‘ઊઠ તારો ખાટલો ઊંચક ને તારે ઘરે જા.’ ”
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25 તરત તે તેઓની આગળ ઊઠ ને જે પર તે ૂતો હતો તે ખાટલાને
ઊંચક ને ઈ રનો મ હમા કરતો પોતાને ઘરે ગયો. 26સઘળા આ યર્
પામ્યા, તેઓએ ઈ રનો મ હમા કય ; અને તેઓએ ભયભીત થઈને
ક ું કે, ‘આજેઆપણે અજાયબ વાતો જોઈ છે.’ ”

લેવી ું તેડુ
માથ. 9:9-13; માક 2:13-17

27 ત્યાર પછ ઈ ુ ત્યાંથી રવાના થયા, ત્યારે લેવી નામે એક દાણીને
ચોક પર બેઠેલો જોઈને ઈ ુએ ક ું કે, ‘માર પાછળઆવ.’ ” 28અને
તે સઘ ું ૂક ન,ે તેમની પાછળ ગયો.

29 લેવીએ પોતાને ઘરે ઈ ુને માટે મોટો સત્કાર સમારભ યો ો.
દાણીઓ તથા બીજાઓ ું મોટુ જૂથ તેમની સાથે જમવા બેઠુ હ ું.
30 ફરોશીઓએ તથા તેઓના શા ીઓએ તેમના શષ્યોની વરુદ્ધ
બડબડાટ કર ને ક ું કે, ‘તમે દાણીઓ તથા પાપીઓની સાથે કેમ
ખાઓ પીઓ છો?’ ” 31 ઈ ુએ તેઓને ઉ ર આપતાં ક ું કે, ‘જઓે
તંદરુસ્ત છે તેઓને વૈદની અગત્ય નથી, પણ જઓે બમાર છે તેઓને
છે; 32 ન્યાયીઓને ન હ, પણ પાપીઓને પસ્તાવાને સારુ બોલાવવા હુ
આ ો છુ.’ ”

ઉપવાસ વષે પ્ર
માથ. 9:14-17; માક 2:18-22

33 તેઓએ તેને ક ું કે, ‘યોહાનના શષ્યો અને ફરોશીઓના શષ્યો
ઉપવાસ તથા પ્રાથર્ના કરે છે, પણ તમારા શષ્યો ખાય અને પીવે છે.’ ”
34 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘વરરાજા જાનૈયાઓની સાથે છે, ત્યાં ુધી
તેઓની પાસે તમે ઉપવાસ કરાવી શકો છો ું? 35 પણ એવા દવસો
આવશે કે વરરાજાને તેઓની પાસેથી લઈ લેવામાં આવશે ત્યારે તે
દવસોમાં તેઓ ઉપવાસ કરશ.ે’ ”
36 ઈ ુએ તેઓને એક દ્ર ાંત પણ ક ું કે,’ નવા વ માંથી કટકો

ફાડ ને કોઈ માણસ જૂના વ ને થીંગડુ માર ું નથી; જો લગાવે તો તે
નવાને ફાડશે, વળ નવામાંથી લીધે ું થીંગડુ જૂનાને મળ ું ન હ આવે.
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37 તે જ ર તે નવો દ્રાક્ષારસ જૂની મશકોમાં કોઈ ભર ું નથી, જો
ભરે તો નવો દ્રાક્ષારસ મશકોને ફાડ નાખશે, અને પોતે ઢળ જશે
અને મશકોનો નાશ થશ.ે 38 પણ નવો દ્રાક્ષારસ નવી મશકોમાં ભરવો
જોઈએ. 39વળ જૂનો દ્રાક્ષારસ પીધા પછ કોઈ નવો દ્રાક્ષારસ માગતો
નથી, કેમ કે તે કહે છે કે. જૂનો સારો છે.’ ”

6
વશ્રામવાર વષે પ્ર
માથ. 12:1-8; માક 2:23-28

1 “એક વશ્રામવારે ઈ ુ ખેતરોમાં થઈને જતા હતા, ત્યારે તેમના
શષ્યો ઘઉંના કણસલાં તોડ ને હાથમાં મસળ ને ખાતા હતા. 2આથી
ફરોશીઓમાંના કેટલાકે ક ું કે, ‘ વશ્રામવારે જે કર ું ઉ ચત નથી, તે તમે
કેમ કરો છો?’ ”

3 ઈ ુએ તેઓને ઉ ર આપતા ક ું કે, ‘દાઉદ તથા તેના સાથીઓ
ૂ ા હતા, ત્યારે તેઓએ જે ક ુર્, તે ું તમે વાંચ્ ું નથી કે 4 તેણે

ઈ રના ઘરમાં જઈને જે અપલી રોટલી યાજક સવાય બીજા કોઈને
ખાવી ઉ ચત ન હતી તે તેણે લઈને ખાધી, અને પોતાના સાથીઓને પણ
આપી?’ ” 5તેમણે તેઓને ક ું કે, ‘માણસનો દ કરો વશ્રામવારનો પ્ર ુ
છે.’ ”

ુકાઈ ગયેલા હાથવાળો માણસ
માથ. 12:9-14; માક 3:1-6

6 બીજા એક વશ્રામવારે ઈ ુ સભા ાનમાં જઈને બોધ કરતા
હતા; ત્યારે એક માણસ ત્યાં હતો કે જનેો જમણો હાથ ુકાઈ ગયેલો
હતો. 7 વશ્રામવારના દવસે ઈ ુ કોઈને સાજો કરશે કે ન હ, તે વષે
શા ીઓ તથા ફરોશીઓ તેમને જોયા કરતા હતા, એ માટે કે ઈ ુ પર
દોષ ૂકવાની તેઓને તક મળે. 8 પણ ઈ ુએ તેઓના વચારો જાણી
લઈને જે ક્તનો હાથ ુકાઈ ગયેલો હતો તેને ક ું કે, ‘ઊઠ ને વચમાં
ઊભો રહે.’ તે ઊઠ ને વચમાં આવીને ઊભો ર ો.

9 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘હુ તમને ૂછુ છુ, કે વશ્રામવારે
સારુ કર ું કે ખોટુ કર ુ,ં જીવને બચાવવો કે તે જીવનો નાશ કરવો,
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એ બ ેમાંથી ક ું ઉ ચત છે?’ ” 10 ઈ ુએ બધી બાજુ નજર ફેરવીને
તે ક્તને ક ું કે, ‘તારો હાથ લાંબો કર.’ તેણે તેમ ક ુ, એટલે તેનો
હાથ સાજો થયો. 11 પણ તેઓ ક્રોધે ભરાયા; અને એકબીજાને કહેવા
લાગ્યા કે, ‘ઈ ુ વષે આપણે ું કર એ?’ ”

બાર પ્રે રતોની પસંદગી
માથ. 10:1-4; માક 3:13-19

12 તે દવસોમાં એમ થ ું કે ઈ ુ ઘરમાંથી નીકળ ને પ્રાથર્ના કરવા
સારુ પહાડ પર ગયા; ત્યાં તેમણે ઈ રને પ્રાથર્ના કરવામાં આખી રાત
વતાવી. 13સવાર થતાં ઈ ુએ પોતાના શષ્યોને બોલાવીને તેઓમાંના
બારને પસંદ કયાર્, જઓેને તેમણે પસંદ કયાર્ તેઓને ‘પ્રે રતો’ એ ું નામ
આપ્ ુ.ં

14 સમોન જે ું નામ ઈ ુએ પતર રા ું હ ું તેને તથા તેના ભાઈ
આ ન્દ્રયા, યાકૂબ, યોહાન, ફ લપ અને બથ લ્મીન,ે 15 માથ્થી, થોમા,
અલ્ફ ના દ કરા યાકૂબ અને સમોન, જે ઝ ૂની હતો તેને, 16 યાકૂબના
દ કરા યહૂદાને, અને યહૂદા ઇશ્કા રયોત જે વ ાસઘાતી હતો તેન.ે

શક્ષણ અને સાજાંપણું
માથ. 4:23-25

17 પછ ઈ ુ શષ્યોની સાથે પહાડ પરથી ઊતર ને મેદાનમાં ઊભા
ર ા, તેમના શષ્યોનો મોટો સ ુદાય તથા આખા યહૂ દયામાંથી,
યરુશાલેમમાંથી, તેમ જ ૂર તથા સદોનના દ રયા કનારાંનાં લોકોનો
મોટો સ ુદાય ત્યાં હતો કે, જઓે તેમના વચનો સાંભળવા તથા પોતાના
રોગથી સાજાં થવા આ ા હતા; 18 જઓે અ ુદ્ધ આત્માઓથી
પીડાતા હતા તેમને પણ સાજાં કરવામાં આ ા. 19 સવર્ લોકો ઈ ુને
સ્પશર્ કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા; કેમ કે તેમનાંમાંથી પરાક્રમ નીકળ ને
સઘળાંને સાજાં કર ું હ ુ.ં

આશીવાર્દો
માથ. 5:1-12

20 ત્યાર પછ ઈ ુએ પોતાના શષ્યો તરફ જોઈને ક ું કે, ‘ઓ
નધર્નો, તમે આશીવાર્ દત છો કેમ કે ઈ ર ું રા તમારુ છે.
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21 અત્યારે ૂખ વેઠનારાઓ, તમે આશીવાર્ દત છો કેમ કે તમે ૃપ્ત
થશો. અત્યારે રડનારાઓ, તમે આશીવાર્ દત છો કેમ કે તમે હસશો.

22 જયારે માણસના દ કરાને લીધે લોકો તમારો દ્વષે કરશે તમને
બહાર કાઢશ,ે તમને મહેણાં મારશે, તમારુઅપમાન કરશે, તમારા નામને
કલં કત માનીને તમને કાઢ ૂકશ,ે ત્યારે તમે આશીવાર્ દત છો. 23 તે
દવસે તમે આનંદ કરો અને ુશીથી કૂદો કેમ કે જુઓ, સ્વગર્માં તમારો
બદલો મોટો છે; કેમ કે તેઓના ૂવર્જોએ પ્રબોધકોની પ્રત્યે એ ું જ વતર્ન
ક ુર્ હ ુ.ં

24 પણઓ ધનવાનો તમને અફસોસ છે! કેમ કે તમે તમારો દલાસો
પામી ૂ ા છો! 25ઓ અત્યારે ધરાયેલાઓ તમને અફસોસ છે! કેમ
કે તમે ૂ ા થશો. ઓ હાલનાં હસનારાઓ, તમને અફસોસ છે! કેમ
કે તમે શોક કરશો અને રડશો.

26જયારે સઘળા લોકો તમારુ સારુ બોલે ત્યારે તમને અફસોસ છે!
કેમ કે તેઓના ૂવર્જો જૂઠાં પ્રબોધકો પ્રત્યે તેમ જ વત્યાર્ હતા.

દશુ્મનો પ્રત્યે પ્રેમ
માથ. 5:38-48; 7:12

27 પણ હુ તમને સાંભળનારાઓને કહુ છુ કે, તમારા શ ુઓ પર પ્રેમ
કરો, જઓે તમારો દ્વષે કરે છે તેઓ ું ભ ું કરો, 28જઓે તમને શાપ
દે છે તેઓને આશીવાર્દ દો, જઓે તમારુ અપમાન કરે છે તેઓને સારુ
પ્રાથર્ના કરો.

29 જે કોઈ તારા એક ગાલ પર તમાચો મારે, તેની આગળ બીજો
ગાલ પણ ધર; કોઈ તારા વ ો લઈ લે, તેનાથી તારુ પહેરણ પણ પાછુ
રાખીશ ન હ. 30 જો કોઈ તાર પાસે માગે તેને આપ; કોઈ તારુ ક ું
પણ લઈ જાય તેની પાસેથી ું પાછુ માગીશ ન હ.

31 લોકો જમે તમાર સાથે જે ર તે વત તેમ જ તમે પણ તેઓની
સાથે વતર્ન કરો. 32 તમારા પર જઓે પ્રેમ રાખે છે તેઓ પર જ તમે
પ્રેમ રાખો, તો તમાર મહેરબાની શાની? કેમ કે પાપીઓ પણ પોતાની
ઉપર પ્રેમ રાખનારાઓ પર જ પ્રેમ રાખે છે. 33જે તમારુ સારુ કરે છે
માત્ર તેઓ ું જ સારુ જો તમે કરો, તો તમાર મહેરબાની શાની? કેમ
કે પાપીઓ પણ એમ જ કરે છે. 34જનેી પાસેથી તમે પાછુ મેળવાની
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અપેક્ષા રાખો છો, તેઓને જ તમે ઉછ ું આપો, તો તમાર મહેરબાની
શાની? કેમ કે ૂરે ૂરુ પાછુ મળવા ું હોય તો પાપીઓ પણ પાપીઓને
ઉછ ું આપે છે.

35 પણ તમે તમારા શ ુઓ પર પ્રેમ રાખો, અને તેઓ ું સારુ કરો,
પાછુ મળવાની ઇચ્છા રા ા વગર ઉછ ું આપો; અને તમને મોટો
બદલો મળશે અને તમે પરાત્પરના દ કરા થશો; કેમ કે અ ુપકાર ઓ
તથા પાપીઓ પર તેઓ માયા ુ છે. 36 માટે જમે તમારા ઈ ર પતા
દયા ુ છે, તેમ તમે દયા ુ થાઓ.

બીજાંઓનો ન્યાય ન કરો
માથ. 7:1-5

37કોઈનો ન્યાય ન કરો, અને તમારો ન્યાય ન હ કરાશે. કોઈને દો ષત
ન ઠરાવો અને તમે દો ષત ન હ ઠરાવાશો. માફ કરો અને તમને પણ માફ
કરાશે.

38 આપો ને તમને પણ આપવામાં આવશ;ે સારુ માપ દાબે ું ને
હલાવે ું તથા ઊભરા ું તમારા ખોળામાં તેઓ ઠાલવી દેશે. કેમ કે જે
માપથી તમે માપી આપો છો, તેથી તમને પાછુ માપી અપાશ.ે

39ઈ ુએ તેઓને એક દ્ર ાંત પણ ક ું કે, ‘ ું દ્ર હ ન ક્તઅન્ય
દ્ર હ નને દોર શકે? ું બ ે ખાડામાં પડશે ન હ? 40 શષ્ય પોતાના
ુરુ કરતાં મોટો નથી, પણ પ્રત્યેક શષ્ય સં ૂણર્ ર તે તૈયાર થયા પછ

પોતાના ુરુ જવેો થશ.ે
41 ું તારા ભાઈની આંખમાં ું ફોતરુ ધ્યાનમાં લે છે, અને તાર

પોતાની આંખમાંનો ભારોટ યો કેમ જોતો નથી? 42 તાર પોતાની
આંખમાંનો ભારોટ યો ન જોતો હોય તો પછ ું તારા ભાઈને કઈ ર તે
કહ શકે કે, ભાઈ, તાર આંખમાંથી મને તણખ ું ફોતરુ દે? ઓઢોંગી,
ું પહેલાં પોતાનીઆંખમાંથી ભારોટ યો કાઢ, અને ત્યાર પછ તને તારા

ભાઈની આંખમાંથી ફોતરુ કાઢવાને સાર ર તે દેખાશ.ે

જે ું ઝાડ તે ું ફળ
માથ. 7:16-20; 12:33-35
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43કોઈસારા ૃક્ષને ખરાબ ફળઆવ ું નથી; વળ કોઈખરાબઝાડને
સારુ ફળઆવ ું નથી. 44 દરેક ઝાડ પોતાનાં ફળથીઓળખાય છે; કેમ
કે કાંટાનાં ઝાડ પરથી લોકો અંજીર વીણતા નથી, અને ઝાંખરાં પરથી
દ્રાક્ષ વીણતા નથી.

45 સારો માણસ પોતાના મનના ભંડારમાંથી સારુ કાઢે છે; ખરાબ
માણસ પોતાના મનના ખરાબ ભંડારમાંથી ખરાબ કાઢે છે; કારણ કે
મનમાં જે ભર ૂર ભરે ું હોય તે જ ુખથી બોલાય છે.

ઘર બાંધનારા બે માણસ
માથ. 7:24-27

46 તમે મને પ્ર ,ુ પ્ર ુ, કેમ કહો છો, અને જે હુ કહુ છુ તે કરતા
નથી? 47 જે કોઈ માર પાસે આવે છે, અને મારાં વચન સાંભળે છે
તથા પાળે છે, તે કોનાં જવેા છે, એ હુ તમને કહ શ. 48 તે એક ઘર
બાંધનાર માણસના જવેો છે, જણેે ઊંડુ ખોદ ને ખડક પર પાયો ના ો;
અને જયારે ૂર આ ું, ત્યારે તે ઘરને નદ નો સપાટો લાગ્યો, પણ તેને
હલાવી ન શ ો, કેમ કે તે મજ ૂત બાંધે ું હ ુ.ં

49પણજે મારાં વચનને સાંભળે છે પણ તે પ્રમાણે કરતો નથી તે આ
માણસના જવેો છે કે જણેે પાયો ના ા વના જમીન પર ઘર બાંધ્ ું;
અને તે નદ માં ૂર આ ું અને તે ઘર તરત પડ ગ ુ;ં અને તે ઘરનો
સં ૂણર્ નાશ થયો.’ ”

7
રોમન અ ધકાર નો નોકર સાજો થયો
માથ. 8:5-13

1લોકોને બધી વાતો કહ ર ા પછ ઈ ુ કપરનાહૂમમાં ગયા.
2 ત્યાં એક ૂબેદારનો ચાકર જે તેને પ્રય હતો તે બીમાર પડ્યો હતો

અને મરવાની અણી પર હતો. 3 ઈ ુ વશે ૂબેદારે સાંભળતાં તેણે
યહૂદ ઓના કેટલાક વડ લોને તેમની પાસે મોકલ્યા અને એવી વનંતી
કર કે, ‘તમે આવીને મારા ચાકરને બચાવો.’ ” 4 ત્યારે લોકોએ ઈ ુની
પાસે આવીને તેમને આગ્રહથી વનંતી કરતાં ક ું કે, ‘જનેે સારુ તમે
આટ ું કરો તેને તે યોગ્ય છે; 5 કારણ કે તે આપણા લોકો પર પ્રેમ રાખે
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છે; અને તેણે પોતાના ખચ આપણે સારુ આપણું સભા ાન બંધા ું
છે.’ ”

6એટલે ઈ ુ તેઓની સાથે ગયા. અને ઈ ુ તેના ઘરથી થોડે દૂર હતા
એટલામાં ૂબેદારે ઈ ુ પાસે મત્રો મોકલીને કહેવડા ું કે, ‘પ્ર ,ુ આપ
તસ્દ ન લેશો, કેમ કે તમે મારે ઘરે આવો એવો હુ યોગ્ય નથી; 7 એ
કારણથી હુ માર જાતને પણ તમાર પાસે આવવા લાયક ગણ્યો ન હ;
પણ તમે કેવળ શ બોલો, એટલે મારો ચાકર સાજો થશ.ે 8 કેમ કે હુ
પણ કોઈ માણસના હાથ નીચે કામ કરુ છુ; અને મારે પોતાના અ ધકાર
નીચે પણ સપાઈઓ છે; હુ એકને કહુ છુ કે, જા, અને તે જાય છે; અને
બીજાને કહુ છુ કે, આવ, અને તે આવે છે; મારા ચાકરને કહુ છુ કે આ
પ્રમાણે કર, તે કરે છે.’ ”

9એવાત સાંભળ ને ઈ ુ તેનાથીઆ યર્ પામ્યા, અને ફર ને પોતાની
પાછળ આવેલા લોકોને ઈ ુએ ક ું કે, ‘હુ તમને કહુ છુ કે, આટલો
બધો વ ાસ મેં ઇઝરાયલમાં પણ જોયો નથી.’ ” 10 ૂબેદારે જઓેને
મોકલ્યા હતા તેઓ પાછા ઘરે આ ા, ત્યારે તેઓએ બીમાર ચાકરને
સાજો થયેલો જોયો.

વધવાનો દ કરો સજીવન થયો
11 થોડા દવસ પછ નાઈન નામના શહેરમાં ઈ ુ ગયા, અને તેમના

શષ્યો તથા ઘણાં લોકો પણ તેમની સાથે ગયા. 12 હવે તેઓ શહેરના
દરવાજા પાસે આ ા ત્યારે જુઓ, તેઓ એક મરેલા માણસને બહાર
લઈ જતા હતા; તે તેની માનો એકનો એક દ કરો હતો, અને તે વધવા
હતી; શહેરના ઘણાં લોક તેની સાથે હતા. 13તેને જોઈને પ્ર ુને તેના પર
અ ુકપાઆવી, અને ઈ ુએ તે ીને ક ું કે, ‘રડ શ ન હ.’ ” 14ઈ ુએ
ૃત્ ુ પામેલી ક્તની પાસે જઈને તેની ઠાઠડ અડ ાએટલે તે ૃતદેહ

ઊંચકનારા ઊભા ર ા. અને ઈ ુએ ક ું કે, ‘જુવાન, હુ તને કહુ છુ
કે, ઊઠ સજીવન થા.’ ” 15જે ૃત્ ુ પામેલો હતો તે ઊભો થયો, અને
બોલવા લાગ્યો. ઈ ુએ તેને તેની માને સોંપ્યો.

16 આ જોઈને સવર્ને ઘણો ભય લાગ્યો; અને તેઓએ ઈ રનો
મ હમા કર ને ક ું કે, ‘એક મોટો પ્રબોધક આપણામાં ઊભો થયો છે,
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અને ઈ રે પોતાના લોકોની ુલાકાત લીધી છે.’ ” 17 તેમના સંબંધીની
વાતોઆખા યહૂ દયામાં તથાઆસપાસના સઘળા પ્રદેશમાં ફેલાઈ ગઈ.

યોહાન બા પ્તસ્ત તરફથી સંદેશકો
માથ. 11:2-19

18 યોહાનના શષ્યોએ એ સવર્ વાતો વષે તેને કહ જણા ું.
19 યોહાને પોતાના શષ્યોમાંના બેને પોતાની પાસે બોલાવીને તેઓને
પ્ર ુની પાસે મોકલીને ુછા ું કે, ‘જેઆવનાર છે તે ું તમે છો, કે અમે
બીજાની રાહ જોઈએ?’ ” 20તે માણસોએ તેમની પાસેઆવીને ક ું કે,
બા પ્તસ્મા કરનાર યોહાને તમાર પાસે અમને એ ું ૂછવા મોકલ્યા છે
કે, ‘જેઆવનાર છે તે ું તમે છો, કે અમે બીજાની રાહ જોઈએ?’ ”

21 તે જ વખતે ઈ ુએ વ ભ પ્રકારના રોગથી, પીડાથી તથા
દુ ાત્માઓથી રબાતા ઘણાંઓને સાજાં કયાર્, અને ઘણાં અંધજનોને
દેખતા કયાર્. 22 ઈ ુએ તેઓને ઉ ર આપતાં ક ું કે, ‘જે જે તમે જો ું
તથા સાંભ ું તે જઈને યોહાનને કહ સંભળાવો; એટલે કે અંધજનો
દેખતા થાય છે, પગથી અપંગ માણસો ચાલતા થાય છે, રક્ત પ ીઓને
ુદ્ધ કરાય છે, અને બ ધર સાંભળતાં થાય છે, ૂએલાંને સજીવન

કરવામાં આવે છે, દ રદ્ર ઓને ુવાતાર્ પ્રગટ કરાય છે, 23અને જે કોઈ
મારાથી દૂર ન થાય તે આશીવાર્ દત છે.’ ”

24 યોહાનના સંદેશવાહકો ગયા એટલે ઈ ુએ લોકોને યોહાન વશે
ક ું કે, ‘અરણ્યમાં તમે ું જોવા ગયા હતા? ું પવનથી હાલતા ઘાસન?ે
25 પણ તમે ું જોવા ગયા હતા? ું ુલાયમ વ પહેરેલા માણસન?ે
જુઓ, જે ભપકાદાર વ પહેરે છે તથા એશઆરામમાં રહે છે, તેઓ
રાજમહેલોમાં હોય છે! 26પણ તમે ું જોવા ગયા હતા? ું પ્રબોધકન?ે
હુ તમને કહુ છુ કે, હા, અને પ્રબોધકના કરતાં પણ જે વધારે છે, તેને.

27જનેાં વશે લ ું છે કે, જુઓ, હુ મારા સંદેશવાહકને તારાઆગળ
મોક ું છુ, કે જે તાર આગળ તારો માગર્ તૈયાર કરશ,ે તે એ જ છે. 28 હુ
તમને કહુ છુ કે, ીઓથી જઓે જનમ્યાં છે, તેઓમાં યોહાન કરતાં
મોટો કોઈ નથી, તોપણ ઈ રના રા માં જે સૌથી નાનો છે, તે પણ
તેના કરતાં મોટો છે.’ ”
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29 એ સાંભળ ને બધા લોકોએ તથા દાણીઓએ યોહાનના
બા પ્તસ્માના કારણ,ે ‘ઈ ર ન્યાયી છે’ એમ ક ૂલ ક .ુ 30 પણ
ફરોશીઓ તથા શા ીઓ તેનાથી બા પ્તસ્મા પામ્યા નહોતા, માટે
તેઓના સંબંધી ઈ રની જે યોજના હતી તે તેઓએ નકાર કયાર્.

31 ‘આ પેઢ ના માણસોને હુ શાની ઉપમા આ ુ?ં તેઓ કોનાં જવેા
છે? 32તેઓતોછોકરાંનાં જવેા છે કે,જઓેચોકમાં બેસીને એકબીજાને
કહે છે કે, અમે તમાર આગળ વાંસળ વગાડ , પણ તમે નાચ્યા ન હ;
અમે વલાપ કય , પણ તમે રડ્યાં ન હ.

33 કેમ કે યોહાન બા પ્તસ્મા કરનાર રોટલી ખાતો કે દ્રાક્ષારસ પીતો
આ ો નથી; અને તમે કહો છો કે તેને દુ ાત્મા વળગ્યો છે. 34માણસનો
દ કરો ખાતો પીતો આ ો છે, ત્યારે તમે કહો છો કે, જુઓ, ખાઉધરો
અને દારૂબાજ માણસ, દાણીઓનો તથા પાપીઓનો મત્ર! 35પણજ્ઞાન
તેનાં બાળકોથી યથાથર્ મનાય છે.’ ”

સમોન ફરોશીના ઘરે ઈ ુ
36કોઈએક ફરોશીએ ઈ ુને પોતાની સાથે જમવા સારુ વનંતી કર .

ઈ ુ ફરોશીના ઘરમાં જઈને જમવા બેઠા. 37 જુઓ, એ શહેરમાં એક
પાપી ી હતી; તેણે જયારે જાણ્ ું કે ફરોશીના ઘરમાં ઈ ુ જમવા
બેઠા છે, ત્યારે અ રની સંગેમરમરની ડબ્બી લાવીને, 38તેમના પગ પાસે
રડતી રડતી પાછળ ઊભી રહ , તથા પોતાનાં આં ુઓથી તેમના પગ
પલાળવા તથા પોતાના માથાના વાળથી ૂછવા લાગી, તેણે તેમના પગને
ૂમ્યા,ં તેમને અ ર લગા ું.
39હવે તે જોઈને જે ફરોશીએ ઈ ુને જમવા બોલા ા હતા તે મનમાં

એમ કહેવા લાગ્યો કે, ‘જો આ માણસ પ્રબોધક હોત, તો આ જે ી
તેમને અડકે છે, તે ી કોણ છે અને કેવી છે તે તેઓજાણત, એટલે કે
તે તો પાપી છે.’ ” 40આથી ઈ ુએ તેને ઉ ર આપતા ક ું કે, ‘ સમોન,
મારે તને કઈ કહે ું છે.’ ત્યારે તેણે ઈ ુને ક ું કે, ‘કહો ને, પ્ર .ુ’ ”

41 ઈ ુએ ક ું ‘એક લેણદારને બે દેવાદાર માણસો હતા; એકને
પાંચસો દ નાર ું દે ુ,ં અને બીજાને પચાસ ું હ ુ.ં 42 જયારે તેઓની
પાસે ૂકવવા ું કઈ નહો ુ,ં ત્યારે તેણે બ ે ું દે ું માફ ક ુર્. તો તેઓમાંનો
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કોણ તેના પર વધારે પ્રેમ રાખશે?’ ” 43 સમોને ઉ ર આપતાં ક ું કે,
‘મને લાગે છે કે જનેે તેણે સૌથી વધારે દે ું માફ ક ુર્ ત.ે’ અને તેમણે ક ું,
‘તેં સાચો જવાબઆપ્યો.’ ”

44પછ ઈ ુએ પેલી ીની તરફજોઈને સમોનને ક ું કે, ‘આ ીને
ું જુએ છે? હુ તારે ઘરે આ ો ત્યારે મારા પગને ધોવા સારુ તેં મને

પાણી આપ્ ું ન હ; પણઆ ીએ મારા પગ આં ુએ પલાળ ને તેમને
પોતાના માથાના વાળથી ૂછ્યા છે. 45 તેં મને ુંબન ક ુર્ ન હ; પણ હુ
અંદરઆ ો ત્યારથી તે ી જરા પણ રોકાયા વગર મારા પગને ુંબન
કયાર્ કરે છે.

46તેં મારે માથે તેલ લગા ું ન હ; પણ તેણે મારા પગે અ ર લગા ું
છે. 47એ માટે હુ તને કહુ છુ કે, એનાં પાપ જે ઘણાં છે તે તેને માફ થયાં
છે; કેમ કે તેણે ઘણો પ્રેમ રા ો; જનેે થોડુ માફ થ ું છે તે થોડો પ્રેમ રાખે
છે.’ ”

48 ઈ ુએ તે ીને ક ું કે, ‘તારાં પાપ માફ કરવામાં આ ાં છે.’ ”
49ઈ ુની સાથે જઓેજમવા બેઠા હતા, તેઓ પોતાના મનમાં વચારવા
લાગ્યા કે, ‘આ કોણ છે કે જે પાપને પણ માફ કરે છે?’ ” 50 ઈ ુએ તે

ીને ક ું કે, ‘તારા વ ાસે તને બચાવી છે; શાં તએ જા.’ ”

8
ઈ ુને સેવા આપતી ીઓ

1 થોડા સમય પછ ઈ ુએ શહેરેશહેર તથા ગામેગામ ઈ રના
રા ની ુવાતાર્ પ્રગટ કર અને બાર શષ્યો પણ તેમની સાથે હતા,
2 કેટલીક ીઓને દુ ાત્માઓથી તથા રોગોથી સાજી કરવામાં આવી
હતી, તેઓમાં જનેાંમાંથી સાત દુ ાત્માઓને કાઢવામાં આ ા હતા
તે મગ્દલાની મ રયમ, 3 હેરોદના કારભાર ખોઝાની પત્ની યોહા ા,
ુસા ા તથા બીજીઘણી ીઓ, જઓેપોતાના નાણાં વાપર ને ઈ ુની

સેવા કરતી હતી તેઓ પણ તેમની સાથે હતી.
વાવનાર ું દ્ર ાંત
માથ. 13:1-9; માક 4:1-9
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4 જયારે ઘણાં લોકો એકઠા થયા, અને શહેરે શહેરના લોક તેમની
પાસેઆ ા, ત્યારે તેમણે દ્ર ાંત ક ું કે, 5 ‘એક માણસબીજ વાવવાને
ગયો, વાવતાં વાવતાં કેટલાક બીજ માગર્ની કોરે પડ્યા.ં તે પગ નીચે
કચરાઈ ગયા અને આકાશના પક્ષીઓ તે બીજ ખાઈ ગયા. 6 બીજાં
બીજ પથ્થરવાળ જમીન પર પડયાં અને ઊગ્યાં તેવા જ તે ચીમળાઈ
ગયા, કારણ, ત્યાં ભેજ નહોતો.

7 કેટલાક બીજ કાંટાનાં જાળાંમાં પડ્યા;ં અને કાંટાનાં જાળાંએ વધીને
તેઓને દાબી ના ાં. 8 વળ બીજાં બીજ સાર જમીનમાં પડ્યા,ં તે
ઊગ્યાં અને તેને સોગણો પાક થયો,’ એ વાતો કહેતાં ઈ ુએ ઊંચા
અવાજે ક ું કે, જનેે સાંભળવાને કાન છે તે સાંભળે.’ ”

દ્ર ાંતનો હે ુ
માથ. 13:10-17; માક 4:10-12

9 તેમના શષ્યોએ ઈ ુને ૂ ું કે, ‘એ દ્ર ાંતનો અથર્ શો છે?’ ”
10 ઈ ુએ ક ું કે, ‘ઈ રના રા ના મમર્ જાણવા ું તમને આપે ું
છે, પણ બીજાઓને દ્ર ાંતોમાં, કે જથેી જોતાં તેઓ જુએ ન હ, ને
સાંભળતાં તેઓ સમજે ન હ.

ઈ ુ દૃ ાંતનો અથર્ સમજાવે છે
માથ. 13:18-23; માક 4:13-20

11 હવે દ્ર ાંતનો અથર્ આ છે; બીજ તો ઈ ર ું વચન છે. 12અને
માગર્ની કોર પરનાં તો સાંભળનારાં માણસો છે; પછ શેતાન આવીને
તેઓનાં મનમાંથી સંદેશ લઈ જાય છે, એ માટે કે તેઓ વ ાસ ન કરે
અને ઉદ્ધાર ન પામ.ે 13 પથ્થર પર પડલેાં બીજ તો એ છે કે, જઓે
સાંભળ ને સંદેશને આનંદથી માની લે છે; અને તેઓને ૂળ કે આધાર ન
હોવાથી, તેઓ થોડ વાર ુધી વ ાસ કરે છે, પણ પર ક્ષણના સમયે
પાછા હઠ જાય છે.

14 કાંટાઓમાં પડલેાં બી એ છે કે, જઓેએ સંદેશ સાંભ ો છે,
પણ પોતાને માગ ચાલતાં ભૌ તક જગતની ચતાઓ તથા દ્ર તથા
વલાસથી તે દબાઈ જાય છે, અને તેઓને પાકુ ફળ આવ ું નથી.
15 અને સાર જમીનમાં પડલેાં એ છે કે, જઓે સંદેશો સાંભળ ને
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પ્રમા ણક તથા સારાં હૃદયથી વાત ગ્રહણ કરે છે, અને ધીરજથી ફળ
આપે છે.

દ વો સળગાવીને ાં ૂકવાનો?
માક 4:21-25

16વળ કોઈ માણસ દ વો સળગાવીને તેને વાસણ નીચે ઢાંકતો નથી,
અથવા ખાટલા નીચે ૂકતો નથી; પણ તેને દ વી પર ૂકે છે કે અંદર
આવનારાઓને અજવા ું મળે. 17 કારણ કે, એવી કોઈ છૂપી વસ્ ુ
નથી કે તે ુલ્લી ન હ થાય અને જણાશે ન હ, તથા ઉધાડુ થશે ન હ,
એ ું કઈ ુપ્ત નથી. 18માટે તમે કેવી ર તે સાંભળો છો તે વષે સાવધાન
રહો; કેમ કે જનેી પાસે છે તેને અપાશે; અને જનેી પાસે નથી તેની પાસેથી
તે ું જે છે તે પણ લઈ લેવાશે.’ ”

ઈ ુનાં મા અને ભાઈઓ
માથ. 12:46-50; માક 3:31-35

19ઈ ુનાં મા તથા ભાઈઓતેમની પાસેઆ ાં, પણલોકોની ભીડને
લીધે તેઓ તેમની પાસે જઈ શ ા ન હ. 20અને ઈ ુને કોઈએ ખબર
આપી કે, ‘તમાર મા તથા તમારા ભાઈઓ બહાર ઊભા ર ાં છે, અને
તમને મળવા માગે છે.’ ” 21 પણ તેમણે ઉ ર આપતાં તેઓને ક ું કે,
‘આ જઓે ઈ રનાં વચનને સાંભળે છે તથા પાળે છે તેઓ મારાં મા
તથા ભાઈઓ છે.’ ”

ઈ ુ તોફાન શાંત પાડે છે
માથ. 8:23-27; માક 4:35-41

22એક દવસેએમથ ું કે,ઈ ુ પોતાના શષ્યોની સાથે હોડ માં બેઠા;
ત્યારે ઈ ુએ શષ્યોને ક ું કે, ‘આપણે સરોવરને સામે પારજઈએ;’ અને
તેઓ નીક ા. 23અને તેઓ હકારતા હતા એટલામાં ઈ ુ ઊંધી ગયા;
અને સરોવર પર પવન ું ભારે તોફાનઆ ુ;ં પાણીથી હોડ ભરાઈજવા
લાગી, ને તેઓ જોખમમાં આવી પડ્યા.

24 એટલે શષ્યો ઈ ુ પાસે આ ા, અને તેમને જગાડ ને ક ું કે,
‘ ુરુજી ુરુજી, અમે નાશ પામીએ છ એ!’ ત્યારે તેમણે ઊભા થઈને
પવનને તથા પાણીનાં મોજાંને ધમકા ાં, એટલે તોફાન બંધ થ ું અને
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શાં ત થઈ. 25 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘તમારો વ ાસ ાં છે?’ તેઓ
ભયથી આ યર્ પામ્યા અને એકબીજાને કહેવા લાગ્યા કે, ‘આતે કોણ
છે કે પવનને તથા પાણીને પણઆજ્ઞા કરે છે અને તે તેમ ું માને છે?’ ”

ઈ ુ દુ ાત્મા વળગેલાને સાજો કરે છે
માથ. 8:28-34; માક 5:1-20

26ગાલીલને પેલે પારઆવેલા ગેરાસાનીઓના દેશમાં તેઓપહોંચ્યા.
27 પછ ઈ ુ કનારે ઊતયાર્, ત્યારે શહેરમાંથી એક માણસ તેમની સામે
આ ો. તેને દુ ાત્માઓ વળગેલો હતો; ઘણાં સમયથી તે પોતાનાં
વ ો પહેરતો ન હતો. અને ઘરમાં ન હ, પણ કબરોમાં રહેતો હતો.

28 તેણે ઈ ુને જોયા ત્યારે તે ૂમ પાડ ને તેમની આગળ પડ્યો અને
મોટે ઘાંટે ક ું કે, ‘ઓ ઈ ુ, પરાત્પર ઈ રના દ કરા, મારે અને તમારે
ું છે? હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે મને પીડા ન દો.’ ” 29 કારણ કે ઈ ુએ

અ ુદ્ધ આત્માને તે માણસમાંથી બહાર નીકળવાની આજ્ઞા કર હતી.
એ દુ ાત્મા તે માણસને વારવાર વળગ્યા કરતો હતો; અને તેઓ તેને
સાંકળોથી તથા બેડ ઓથી બાંધતા, પણ તે બંધનો તોડ નાખતો અને
દુ ાત્મા તેને જગલમાં લઈ જતો હતો.

30 ઈ ુએ તેને ૂ ું કે, ‘તારુ નામ ું છે?’ તેણે ક ું કે, ‘સેના,’ કેમ
કે તેનામાં ઘણાં દુ ાત્માઓ હતા.ં 31 દુ ાત્માઓએ ઈ ુને વનંતી કર
કે, ‘અમને નીકળ ને અનંતઊંડાણમાં જવાનો હુકમ ન કરો.’ ”

32 હવે ત્યાં ઘણાં ૂંડો ું ટો ું પવર્તની બાજુ પર ચર ું હ ું; અને
તેઓએ તેમને વનંતી કર કે, અમને ‘તેઓમાં પેસવાની રજા આપો.’
ઈ ુએ તેઓને રજા આપી. 33 દુ ાત્માઓ તે માણસમાંથી નીકળ ને
ૂંડોમાં ગયા;ં અને ટો ું ટેકરા ઉપરથી સ ુદ્રમાં પડ ગ ું અને ડૂબી મ ુ.
34 જે થ ું તે જોઈને ૂંડ ચરાવનારા ભાગ્યા, અને શહેરમાં તથા

ગામડાંઓમાં જઈને તે વષે ખબર આપી. 35 જે થ ું તે જોવા
સારુ લોકો નીક ા, અને ઈ ુની પાસે આ ા; ત્યારે જે માણસમાંથી
દુ ાત્માઓ નીક ાં હતાં તેને તેઓએ વ પહેરેલો તથા હોશમાં
આવેલો ઈ ુના પગઆગળ બેઠેલો જોયો; અને તેઓ ભયભીત થયા.
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36 દુ ાત્મા વળગેલો માણસ શી ર તે સાજો થયો, તે જઓેએ જો ું
હ ું તેઓએ તેમને કહ જણા ુ.ં 37 ગેરાસાનીઓની આસપાસના
દેશમાં સવર્ લોકોએ ઈ ુને વનંતી કર કે, ‘અમાર પાસેથી ચાલ્યા
જાઓ.’ તેઓ ૂબ ડર ગયા હતા. પછ હોડ માં બેસીને તે પાછા
ગયા.

38 પણ જે માણસમાંથી દુ ાત્માઓ નીક ા હતા તેણે તેમની સાથે
રહેવા સારુ વનંતી કર ; પણ ઈ ુએ તેને વદાય કરતાં ક ું કે, 39 ‘તારે
ઘરે પાછો જા, અને ઈ રે તારે માટે કેવાં મોટાં કામ કયા છે તે કહ
જણાવ.’ અને તેણે જઈને ઈ ુએ કેવાં મોટાં કામ તેને સારુ કયાર્ હતા,ં
તે આખા શહેરમાં કહ જણા ુ.ં

યાઈરસની દ કર તેમ જ લોહ વા વાળ ી
માથ. 9:18-26; માક 5:21-43

40 ઈ ુ પાછા આ ા, ત્યારે લોકોએ તેમનો આવકાર કય ; કેમ કે
બધા ઈ ુની રાહ જોતાં હતા. 41 જુઓ, યાઈરસ નામે એક માણસ
આ ો, અને તે સભા ાનનો અ ધકાર હતો; અને તેણે ઈ ુને પગે
પડ ને તેને વનંતી કર કે, ‘મારે ઘરે પધારો.’ ” 42 કેમ કે તેને આશરે બાર
વષર્ની એકની એક દ કર હતી અને તે મરવાની અણી પર હતી. ઈ ુ
જતા હતા તે દર મયાન ઘણાં લોકોએ તેમના પર પડાપડ કર .

43 એક ીને બાર વષર્થી લોહ વાનો રોગ થયો હતો, અને તેણે
પોતાનાં બધાં નાણાં વૈદો પાછળ ખરચી ના ાં હતાં પણ કોઈ તેનો રોગ
મટાડ શ ા ન હતા. 44 તે ઈ ુની પાછળ આવીને તેમના ઝભ્ભાની
કોરને સ્પશ , અને તરત તેનો લોહ વા બંધ થયો.

45ઈ ુએ ક ું કે, ‘મને કોણે સ્પશર્ કય ? અને બધાએ ના પાડ , ત્યારે
પતર તથા જે તેની સાથે હતા તેઓએ ક ું કે, ‘ ુરુ, ઘણાં લોકો તમારા
ઉપર પડાપડ કરે છે, અને તમને દબાવી દે છે.’ ” 46 પણ ઈ ુએ ક ું
કે, ‘કોઈ મને અડ ું ખરુ; કેમ કે મારામાંથી પરાક્રમ નીક ું એવી મને
ખબર પડ .’ ”

47જયારે તે ીએજાણ્ ું કે હુ છૂપી રહ શક ન હ, ત્યારે તે ૂજતી
ૂજતીઆવી, અને તેમને પગે પડ ને શા કારણથી તેણે તેમને સ્પશર્ કય

હતો અને શી ર તે તરત સાજી થઈ હતી, તે તેણે બધા લોકોની આગળ
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ઈ ુને કહ સંભળા ું. 48 ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘દ કર , તારા વ ાસે
તને સાજી કર છે; શાં તએ જા.’ ”

49 ઈ ુ હજી બોલતા હતા એટલામાં સભા ાનના અ ધકાર ને
ત્યાંથી એક માણસેઆવીને તેને ક ું કે, ‘તાર દ કર મર ગઈ છે, ુરુને
તસ્દ ન આપીશ.’ ” 50 પણ તે સાંભળ ને ઈ ુએ તેને ઉ ર આપ્યો કે,
‘ગભરાઈશ ન હ, માત્ર વ ાસ કર, અને તાર દ કર સાજી થશે.’ ”

51ઈ ુ ઘરમાં પહોંચ્યા, ત્યારે પતર, યાકૂબ, યોહાન, અને છોકર નાં
માબાપ સવાય ઈ ુએ કોઈને પોતાની સાથે આવવા દ ધાં ન હ. 52 ત્યાં
બધાં લોકો છોકર પાછળ રડતાં તથા વલાપ કરતાં હતા;ં પણ ઈ ુએ
ક ું કે, રડશો ન હ; તે મર ગઈ નથી, પણ ઊંઘે છે. 53 તે મર ગઈ છે
એમ જાણીને તેઓએ ઈ ુને હસી કાઢ્યા.ં

54 પણ ઈ ુએ તેનો હાથ પકડ ને મોટે અવાજે ક ું કે, ‘દ કર ,
ઊઠ.’ ” 55અને તેનો આત્મા પાછો આ ો, અને તે તરત ઊભી થઈ.
અને ઈ ુએ તે છોકર ને ખાવા ું આપવાનો હુકમ કય . 56 તેનાં માબાપ
આ યર્ચ કત થયા;ં પણ તેણે તેઓને તાક દ કર કે, ‘જે થ ું તે વષે
કોઈને ક ું કહેશો ન હ.’ ”

9
ઈ ુ બાર પ્રે રતોને મોકલે છે
માથ. 10:5-15; માક 6:7-13

1 ઈ ુએ પોતાના બાર શષ્યોને પાસે બોલાવીને તેઓને સઘળા
દુ ાત્માઓને તાબે કરવાની, તથા રોગો મટાડવાની શ ક્તઅને અ ધકાર
આપ્યા;ં 2 ઈ રના રા ની ઘોષણા તથા માંદાઓને સાજાં કરવા
ઈ ુએ તેઓને મોકલ્યા.

3 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘તમાર ુસાફર ને સારુ કઈ લેતા ન હ;
લાકડ , થેલી, રોટલી કે નાણા,ં વળ બે જોડ વ પણ લેશો ન હ.
4જે ઘરમાં તમે જાઓ, ત્યાં જ રહો, અને ત્યાંથી જ બીજે ળે જવા
રવાના થજો.

5 તે શહેરમાંથી તમે નીકળો ત્યારે જટેલાંએ તમારો સત્કાર કય ન
હોય તેમની વરુદ્ધ સાક્ષી તર કે તમારા પગની ૂળ ખંખેર નાખજો.’ ”
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6 અને શષ્યો ત્યાંથી નીક ા, અને ગામેગામ ુવાતાર્નો પ્રચાર કરતા
અને બીમાર લોકોને સાજાં કરતા બધે ફરવા લાગ્યા.

હેરોદની ૂંઝવણ
માથ. 14:1-12; માક 6:14-29

7જે થ ું તે સઘ ું સાંભળ ને હેરોદ રાજાબહુ ૂંઝવણમાં પડ્યો, કેમ
કે કેટલાક એમ કહેતાં હતા કે, ૃત્ ુ પામેલો યોહાન ફર પાછો આ ો
છે.’ ” 8 કેટલાક કહેતાં હતા કે, ‘એ લયા પ્રગટ થયો છે’;અને બીજાઓ
કહેતાં હતા કે, ‘પ્રાચીન પ્રબોધકોમાંનો એક પાછો ઊઠ્યો છે.’ ” 9 હેરોદે
ક ું કે, ‘યોહાન ું મા ું મેં કાપી નંખા ુ;ં પણ આ કોણ છે કે જનેે વશે
હુ આવી બધી વાતો સાંભ ું છુ?’ અને હેરોદે ઈ ુને જોવા માટે ઈચ્છા
કર .

પાંચ હજારને જમાડે છે
માથ. 14:13-21; માક 6:30-44; યોહ. 6:1-14

10પ્રે રતોએ પાછાઆવીને જે જે ક ુ હ ું તે ઈ ુને કહ સંભળા ું.
અને ઈ ુ તેઓને સાથે લઈને બેથસાઈદા નામના શહેરમાં એકાંતમાં
ગયા. 11લોકોને ખબર પડતાં જ તેઓનાં ટોળેટોળાં તેમની પાછળગયા;
અને ઈ ુએ તેઓને આવકાર કર ને તેઓને ઈ રના રા વશે સંદેશ
ક ો, અને જઓેને સાજાં થવાની ગરજ હતી તેઓને સાજાં કયાર્.

12 દવસ ૂરો થવા આ ો, ત્યારે બાર શષ્યોએ આવીને ઈ ુને
ક ું કે, ‘લોકોને વદાય કરો કે તેઓ આસપાસનાં ગામોમાં તથા પરાંમાં
જઈને ઊતરે, અને ખાવા ું મેળવે; કેમ કે આપણે અહ ઉજ્જડ
જગ્યાએ છ એ.’ ” 13 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘તમે તેઓને ખાવા ું
આપો.’ શષ્યોએ ક ું કે, ‘અમાર પાસે તો જવની પાંચ રોટલી અને
બે માછલી સવાય બીજુ ક ું નથી. અમે જાતે જઈને આ લોકો માટે
ખાવા ું ખર દ લાવીએ તો જ તેમને આપી શકાય.’ ” 14 કેમ કે તેઓ
આશરે પાંચ હજાર ુરુષ હતા. ઈ ુએ પોતાના શષ્યોને ક ું કે, આશરે
પચાસ પચાસની પંગતમાં તેઓને બેસાડો.

15 શષ્યોએ તે પ્રમાણે ક ,ુ અને લોકોને બેસાડ્યા. 16 પછ ઈ ુએ
પાંચ રોટલી અને બે માછલી લઈને સ્વગર્ તરફ જોઈને તેઓને માટે
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ઈ રની સ્ ુ ત કર અને તેના ટુકડાં કર ને લોકોને પીરસવા માટે શષ્યોને
આપી. 17 તેઓ સવર્ જમ્યાં અને ૃપ્ત થયા; ભાણામાં વધી પડલેા
ટુકડાંઓથી તેઓએ બાર ટોપલીઓ ભર .

ઈ ુ વષે પતરનો એકરાર
માથ. 16:13-19; માક 8:27-29

18એમથ ું કે ઈ ુ એકાંતમાં પ્રાથર્ના કરતા હતા, ત્યારે શષ્યો તેમની
સાથે હતા; ઈ ુએ શષ્યોને ૂ ું કે, ‘હુ કોણ છુ, તે વષે લોકો ું કહે
છે?’ ” 19 શષ્યોએ ઉ ર આપતાં ક ું કે, ‘યોહાન બા પ્તસ્મા કરનાર,
પણ કેટલાક કહે છે કે, એ લયા; અને બીજા કહે છે કે, ૂતકાળના
પ્રબોધકોમાંના એક પાછા સજીવન થયેલ પ્રબોધક.’ ”

ઈ ુના ૃત્ ુ અને દઃુખની પ્રથમઆગાહ
માથ. 16:20-28; માક 8:30-9:1

20ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘પણ હુ કોણ છુ તે વષે તમે ું કહો છો?’
પતરે ઉ રઆપતા ક ું કે, ‘ઈ રના ખ્રસ્ત.’ ” 21પણ ઈ ુએ તેઓને
કડક આજ્ઞા આપી કે, ‘એ વાત કોઈને કહેશો ન હ.’ ” 22 વળ , ઈ ુએ
તેઓને ક ું કે, ‘માણસના દ કરાને ઘણું દ:ુખ સહે ું, વડ લોથી તથા
ુ યાજકો તથા શા ીઓથી નાપસંદ થ ુ,ં મર ુ,ં અને ત્રીજે દવસે

પાછા સજીવન થ ું આવશ્યક છે.’ ”
23 ઈ ુએ બધાને ક ું કે, ‘જો કોઈ માર પાછળ આવવા ચાહે, તો

તેણે પોતાનો નકાર કરવો, અને રોજ પોતાનો વધસ્તંભ ઊંચક ને માર
પાછળ ચાલ ું. 24 કેમ કે જે કોઈ પોતા ું જીવન બચાવવા ચાહે છે, તે
તેને ુમાવશ;ે પણ જે કોઈ મારે લીધે પોતા ું જીવન ુમાવશે, તે તેને
બચાવશે. 25જો કોઈ માણસઆ ું ભૌ તક જગત જીતે પણ પોતાની
જાતને ખોઈ બેસે અથવા તેને હા ન પહોંચવા દે તો તેને શો લાભ?

26 કેમ કે જે કોઈ મારે લીધે તથા મારાં વચનોને લીધે શરમાશે, તેને
લીધે માણસનો દ કરો જયારે પોતે પોતાના તથા બાપના તથા પ વત્ર
સ્વગર્દૂતોનાં મ હમામાં આવશે ત્યારે શરમાશે. 27 હુ તમને ન ે કહુ
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છુ કે, અહ જે ઊભા છે તેઓમાંના કેટલાક એવા છે કે જઓે ઈ ર ું
રા જોશે ત્યાં ુધી ૃત્ ુ પામશે ન હ.

ઈ ુ ું રૂપાંતર
માથ. 17:1-8; માક 9:2-8

28એવચનો ક ાંનેઆશરેઆઠ દવસ પછ એમથ ું કે ઈ ુ પતર,
યોહાન તથા યાકૂબને લઈને પ્રાથર્ના કરવા માટે પહાડ ઉપર ગયા. 29ઈ ુ
પોતે પ્રાથર્ના કરતા હતા તે સમયે તેમના ચહેરા ું સ્વરૂપ બદલાઈ ગ ુ,ં
અને તેમના વ ઊજળાં તથા ચળકતાં થયાં.

30 અને, જુઓ, બે ુરુષ, એટલે ૂસા તથા એ લયા, તેમની સાથે
વાત કરતા હતા. 31 તેઓ બ ે મ હમાવાન દેખાતા હતા, અને ઈ ુ ું
ૃત્ ુ જે યરુશાલેમમાં થવા ું હ ું તે સંબંધી વાત કરતા હતા.
32હવે પતર તથાજઓેઈ ુની સાથે હતા તેઓઊંઘે ઘેરાયલા હતા;

પણજયારે તેઓજાગ્રત થયા, ત્યારે તેઓએઈ ુનો મ હમા જો ું અને
પેલા બે ુરુષોને પણજોયા. 33તેઓ ઈ ુની પાસેથી વદાય થતાં હતા,ં
ત્યારે પતરે ઈ ુને ક ું કે, ુરુ, અહ રહે ું આપણે માટે સારુ છે; તો
અમે ત્રણ મંડપ બનાવીએ, એક તમારે માટે, એક ૂસાને માટે અને એક
એ લયાને માટે; પણ તે પોતે ું કહ ર ો છે તે સમજતો નહોતો.

34 તે એમ કહેતો હતો, એટલામાં એક વાદ ું આ ું, અને તેઓ પર
તેની છાયા પડ ; અને તેઓ વાદળમાં પ્રવેશ્યા ત્યારે શષ્યો ભયભીત
થઈ ગયા. 35 વાદળામાંથી એવી વાણી થઈ કે, ‘આ મારો પસંદ કરેલો
દ કરો છે; તે ું સાંભળો.’ ” 36 તે વાણી થઈ રહ , ત્યારે ઈ ુ એકલા
દેખાયા. અને તેઓ મૌન ર ા, અને જે જો ું હ ું તેમાં ું કઈ તેઓએ તે
દવસોમાં કોઈને ક ું ન હ.

દુ ાત્મા વળગેલા છોકરાંને ઈ ુ સાજો કરે છે
માથ. 17:14-18; માક 9:14-27

37બીજે દવસે તેઓ પહાડ પરથી ઊતયાર્, ત્યારે ઘણાં લોકો ઈ ુને
મ ા. 38અને, જુઓ, લોકો વચ્ચેથી એક માણસે ૂમો પાડ ને ક ું કે,
‘ઉપદેશક, હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે, મારા દ કરા પર દૃ કરો. કેમ કે તે
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મારો એકનો એક ુત્ર છે; 39એક દુ ાત્મા તેને વળગે છે, અને એકાએક
તે ૂમ પાડે છે; અને તે તેને એવો મરડે છે કે તેને ફ ણઆવે છે, અને તેને
ઘણી ઈજા કર ને માંડમાંડ તેને જતો કરે છે. 40 તેને કાઢવાની મેં તમારા
શષ્યોને વનંતી કર , પણ તેઓ તેને કાઢ શ ા ન હ.’ ”
41ઈ ુએ ઉ રઆપતા ક ું કે, ‘ઓઅ વ ાસી તથા ભ્ર પેઢ , હુ
ાં ુધી તમાર સાથે રહ શ, અને તમારુ સહન કર શ? તારા દ કરાને

અહ લાવ.’ ” 42 તે આવતો હતો એટલામાં દુ ાત્માએ તેને પછાડ
ના ો, અને તેને બહુ મરડ્યો પણ ઈ ુએ અ ુદ્ધ આત્માને ધમકા ો,
છોકરાંને સાજો કય , અને તેને તેના બાપને પાછો સોંપ્યો.

43ઈ રના મહા પરાક્રમથી તેઓબધા ચ કત થઈગયા. પણઈ ુએ
જે જે ક ુ તે સઘ ું જોઈને બધા આ યર્માં ડૂબેલા હતા.

પોતાના ૃત્ ુની બીજીઆગાહ
માથ. 17:22-23; માક 9:30-32

44 ત્યારે ઈ ુએ પોતાના શષ્યોને ક ું, ‘આ વચનો તમારા મનમાં
ઊતરવા દો; કેમ કે માણસનો દ કરો માણસોના હાથમાં સોંપાશ.ે’ ”
45 પણ એ વચન તેઓ સમ ા ન હ, અને તેઓથી તે ુપ્ત રખા ુ,ં
એ માટે કે તેઓ તે સમજે ન હ અને આ વચન સંબંધી ઈ ુને ૂછતાં
તેમને બીક લાગતી હતી.

સૌથી મોટુ કોણ?
માથ. 18:1-5; માક 9:33-37

46 શષ્યોમાં ચચાર્ શરૂ થઈ કે, ‘આપણામાં સૌથી મોટો કોણ છે?’ ”
47 પણ ઈ ુએ તેઓના મનના વચાર જાણીને એક બાળકને લઈને તેને
પોતાની પાસે ઊ ું રા ુ,ં 48ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘જે કોઈ મારે નામે
આ બાળકનો સ્વીકાર કરે છે, તે મારો સ્વીકાર કરે છે અને જે કોઈ મારો
સ્વીકાર કરે છે તે મને મોકલનારનો સ્વીકાર કરે છે; કેમ કે તમારામાંનો
જે ક્ત નાનામાં ના ું છે એ સૌથી મહાન છે.’ ”

તમાર વરુદ્ધ નથી તે તમાર સાથે છે
માક 9:38-40
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49 યોહાને ક ું કે, ુરુ, અમે એક માણસને તમારે નામે દુ ાત્માઓ
કાઢતાં જોયો; પણ તે અમાર સાથે આપનો અ ુયાયી નહોતો એટલે
અમે તેને મના કર .’ ” 50 પણ ઈ ુએ ક ું કે, ‘તેને મના ન કરો, કેમ કે
જે તમાર વરુદ્ધ નથી તે તમારા પક્ષનો છે.’ ”

એક સમરૂની ગામ ઈ ુને આવકાર ું નથી
51 એમ થ ું કે ઈ ુને ઉપર લઈ લેવાના દવસો ૂરા થવા આ ા,

ત્યારે તેમણે યરુશાલેમ જવાનો મ મ નણર્ય કય . 52ઈ ુએ પોતાની
આગળ સંદેશવાહકો મોકલી આપ્યા, તેઓ તેમને માટે વ ા કરવા
માટે સમરૂનીઓના એક ગામમાં ગયા. 53 પણ ઈ ુ યરુશાલેમ જતા
હતા એટલે ગામના લોકોએ તેમનો સ્વીકાર કય ન હ.

54 તેમના શષ્યો યાકૂબ તથા યોહાને એ જોઈને ક ું કે, ‘પ્ર ુ, ું,
તમાર એવી ઇચ્છા છે કે અમે આજ્ઞા કર એ કે સ્વગર્થી આગ પડ ને
તેઓનો નાશ કરે?’ ” 55ઈ ુએ પાછા ફર ને તેઓને ધમકા ાં. 56અને
તેઓ બીજે ગામ ગયા.

ઈ ુને અ ુસરવાની ઇચ્છા
માથ. 8:19-22

57 તેઓ માગ ચાલતા હતા, તેવામાં કોઈ એકે ઈ ુને ક ું કે, ‘પ્ર ુ,
ાં કહ તમે જશો ત્યાં હુ તમાર પાછળ આવીશ.’ ” 58 ઈ ુએ તેને

ક ું કે, ‘ શયાળોને દર હોય છે અને આકાશના પક્ષીઓને માળા હોય
છે; પણ માણસના દ કરાને મા ું ૂકવાની જગ્યા નથી.’ ”

59 ઈ ુએ બીજાને ક ું કે, ‘માર પાછળ આવ.’ પણ તેણે ક ું કે,
‘પ્ર ુ મને રજાઆપ કે હુ જઈને પહેલાં મારા પતાને દફનાવીને આ ુ.ં’ ”
60 પણ તેમણે ક ું કે, ‘મરણ પામેલાંઓને પોતાનાં મરણ પામેલાંઓને
દફનાવવા દો. પણ ું જઈને ઈ રના રા ની વાત પ્રગટ કર.’ ”

61અને બીજાએ પણ ક ું કે, ‘હે પ્ર ,ુ હુ તમાર પાછળ આવીશ;
પણ પહેલાં જે મારે ઘરે છે તેઓને છેલ્લી સલામ કર આવવાની મને
રજાઆપો.’ ” 62પણ ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘કોઈ માણસ હળ ઉપર હાથ
ૂ ા પછ પાછળ જુએ તો તે ઈ રના રા ને યોગ્ય નથી.’ ”
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10
ઈ ુ સ ેરને મોકલે છે

1આ બનાવો બન્યા પછ પ્ર ુએ બીજા સ ેર શષ્યોને નીમીને જે
જે શહેર તથા જગ્યામાં તે પોતે જવાના હતા, તેમાં તેઓમાંના બબ્બેને
પોતાની આગળ મોકલ્યા. 2 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘ફસલ ુષ્કળ છે,
પણમજૂરો થોડા છે; માટે તમે ફસલના મા લકને પ્રાથર્ના કરો કે તે પોતાની
ફસલને માટે મજૂરો મોકલ.ે’ ”

3 જાઓ; અને ધ્યાન રાખજો કે, હુ તમને વરુઓની વચ્ચે ઘેટાંના
બચ્ચાં જવેા મોક ું છુ. 4 પૈસાની થેલી, ઝોળ કે ચંપલ લેતા નહ ; અને
માગ કોઈને સલામ કરશો ન હ.

5જે કોઈ ઘરમાં તમે જાઓ ત્યાં પ્રથમ એમ કહો કે, ‘આઘરને શાં ત
થાઓ.’ ” 6અને જો કોઈ શાં ત ુત્ર ત્યાં હશે તો તમાર શાં ત તેના પર
રહેશ;ે પણ જો ન હ હોય, તો તે તમાર પાસે પાછ આવશ.ે 7 તે જ
ઘરમાં રહો, અને જે તેઓની પાસે જે હોય તે ખાતાંપીતાં રહેજો; કેમ કે
મજૂર પોતાના પગારને યોગ્ય છે; ઘરેઘરે ફરતા ન હ.

8જે કોઈ ઘરમાં તમે જાઓ અને તેઓ તમારો આવકાર કરે, તો જે
કઈ તેઓ તમાર આગળ ૂકે તે ખાઓ; 9અને તેમાંના બીમારને સાજાં
કરો, અને તેઓને કહો કે, ‘ઈ ર ું રા તમાર પાસે આ ું છે.’ ”

10 પણ જે કોઈ શહેરમાં તમે જાઓ, ત્યાંના લોકો તમારો આવકાર
કરે ન હ, તો ત્યાંથી નીકળ જઈને કહો કે, 11 તમારા શહેરની ૂળ જે
અમારા પગમાં લાગેલી છે તે પણ તમાર વરુદ્ધ અમે ૂછ નાખીએ
છ એ; તોપણ એટ ું જાણો કે ઈ ર ું રા પાસે આ ું છે. 12 હુ
તમને કહુ છુ કે, તે દહાડે તે શહેરના કરતાં સદોમના હાલ સહેલ થશે.

અ વ ા ુ ગામોને શાપ
માથ. 11:20-24

13 ઓ ખોરાજીન, તને હાય! ઓ બેથસાઈદા, તને હાય! કેમ કે
તમારામાં જે પરાક્રમી કામ થયાં છે, તે જો ૂર તથા સદોનમાં થયાં
હોત, તો તેઓએ ટાટમાં તથા રાખમાં બેસીને ારનોય પસ્તાવો કય
હોત. 14તોપણ ન્યાયકાળે તમારા કરતાં ૂર તથા સદોનને સહે ું પડશે.
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15 વળ , ઓ કપરનાહૂમ, ું સ્વગર્ ુધી ઊં ું કરાશે ુ?ં તને પાતાળ
ુધી ની ું કર નંખાશે.
16 જે કોઈ તમારુ સાંભળે છે તે મારુ સાંભળે છે; અને જે તમારો

નકાર કરે છે તે મારો પણ નકાર કરે છે; અને જે મારો નકાર કરે છે તે
મારા મોકલનાર ઈ રનો નકાર કરે છે.’ ”

આનંદ કરતાં પાછા ફરેલા સ ેર શષ્યો
17 તે સ ેર ુશ થતાં પાછા આ ા, અને તેઓએ ક ું કે, ‘પ્ર ુ,

તમારા નામથી દુ ાત્માઓ પણ અમારે તાબે થયાં છે.’ ” 18 ઈ ુએ
તેઓને ક ું કે, ‘મેં શેતાનને વીજળ ની જમે સ્વગર્થી પડતો જોયો.
19 જુઓ, સપ તથા વીંછ ઓ અને દશુ્મનની બધી શ ક્ત પર મેં તમને
અ ધકાર આપ્યો છે; કશાથી પણ તમને ઈજા થશે ન હ. 20 પણ
દુ ાત્માઓ તમારે તાબે થયા છે, તેને લીધે ુશ થતાં ન હ; પણ તમારાં
નામ સ્વગર્માં લખવામાં આ ા છે, તેને લીધે હરખાઓ.’ ”

21 તે જ સમયે તે પ વત્ર આત્માથી હરખાયા, અને બોલ્યા કે, ‘ઓ
ઈ ર પતા, આકાશ તથા ૃથ્વીના પ્ર ,ુ હુ તમાર સ્ ુ ત કરુ છુ કે,
જ્ઞાનીઓથી તથા ુ દ્ધમંતોથી તમે એ વાતો ુપ્ત રાખી અને બાળકોને
પ્રગટ કર છે; હા ઈ ર પતા, કેમ કે તમને તે સારુ લાગ્ ુ.ં

ઈ ુ હરખાય છે
માથ. 11:25-27; 13:16-17

22 મારા ઈ ર પતાએ મને સઘ ું સોંપ્ ું છે; દ કરો કોણ છે, એ
ઈ ર પતા વના કોઈ જાણ ું નથી; ને ઈ ર પતા કોણ છે, એ દ કરા
વના તથા જનેે દ કરો પ્રગટ કરવા ચાહે તેમના વના બીજો કોઈજાણ ું
નથી.’ ”

23ઈ ુએ શષ્યો તરફ ફર ને તેઓને એકાંતમાં ક ું કે, ‘જે તમે જુઓ
છો, તે જોનાર આંખો આશીવાર્ દત છે. 24 કેમ કે હુ તમને કહુ છુ કે, જે
તમે જુઓ છો તે ઘણાં પ્રબોધકો તથા રાજાઓજોવાની ઇચ્છા રાખતા
હતા, પણ તેઓ જોવા પામ્યા ન હ. અને તમે જે સાંભળો છો તે તેઓ
સાંભળવા ઇચ્છતા હતા, પણ સાંભળવા પામ્યા ન હ.’ ”

ભલા સમરૂની ું દ્ર ાંત



ૂક 10:25 xli ૂક 10:38

25 જુઓ, એક નયમશા ીએ ઊભા થઈને તેમ ું પર ક્ષણ કરતાં
ક ું કે, ‘ઉપદેશક, અનંતજીવનનો વારસો પામવા માટે મારે ું કર ુ?ં’ ”
26 ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘ નયમશા માં ું લ ું છે? ું ું વાંચે છે?’ ”
27તેણે ઉ રઆપતા ક ું કે, ‘તમારા ઈ ર પ્ર ુ પર તારા ૂરા હૃદયથી,
ૂરા જીવથી, ૂરા સામથ્યર્થી તથા ૂરા મનથી પ્રેમ રાખવો અને જવેા

પોતાના પર તેવો તારા પડોશી પર પ્રેમ રાખવો.’ ” 28ઈ ુએ તેને ક ું કે,
‘તેં સાચો ઉ ર આપ્યો છે; એમ કર અને ું જીવીશ.’ ”

29 પણ તેણે પોતાને ન્યાયી ઠરાવવાં ચાહ ને ઈ ુને ક ું, ‘તો મારો
પડોશી કોણ છે?’ ” 30 ઈ ુએ ઉ ર આપતાં ક ું કે, ‘એક ુરુષ
યરુશાલેમથી યર ખો જતો હતો; અને તે ૂંટારાના હાથમાં પડ્યો, તેઓ
તેનાં વ ઉતાર લઈને તથા તેને માર ને અધ ૂઓ ૂક ને ચાલ્યા ગયા.

31 સંજોગોવસાત એક યાજક તે રસ્તે થઈને જતો હતો. તે તેને
જોઈને બીજીબાજુએ થઈને ચાલ્યો ગયો. 32એમજએક લેવી પણ તે
જગ્યાએઆ ો, ત્યારે તેને જોઈને તે પણબીજીબાજુએથઈને ચાલ્યો
ગયો.

33 પણ એક સમરૂની તે રસ્તે ુસાફર એ જતા ાં તે પડ્યો હતો
ત્યાં આ ો, અને એને જોઈને તેને અ ુકપા આવી. 34 તે તેની પાસે
ગયો, અને તેના ઘા પર તેલ તથા દ્રાક્ષારસ રેડ ને પાટા બાંધ્યા, અને
તેને પોતાના જાનવર પર બેસાડ ને તેને સરાઈમાં લઈ ગયો, અને તેની
સારવાર કર . 35 બીજે દવસે તેણે બે દ નાર ઉતારાવાળાને આપ્યા,
અને તેને ક ું કે, તેની સારવાર કરજ,ે એ કરતાં જે કઈ વધારે ખચર્ તને
લાગશે તે હુ પાછો આવીશ ત્યારે તને ભરપાઈ કર શ.’ ”

36 ‘હવે ું ું ધારે છે, ૂંટારાના હાથમાં પડલેા માણસનો પડોશી એ
ત્રણમાંથી કોણ કહેવાય?’ ” 37તેણે ક ું કે, ‘જણેે તેના પર દયા કર તે.’
અને ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘ ું જઈને એ પ્રમાણે કર.’ ”

ઈ ુ માથાર્ અને મ રયમના ઘરે
38 તેઓ રસ્તે ચાલતા હતા એ દર મયાન ઈ ુ એક ગામમાં આ ા;

અને માથાર્ નામે એક ીએ પોતાના ઘરમાં તેમનો આવકાર કય .
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39 મ રયમ નામે તેની એક બહેન હતી, તે ઈ ુના પગ આગળ બેસીને
તેમની વાત સાંભળતી હતી.

40 પણ માથાર્ કામ ઘણું હોવાથી વચ લત થઈ, તેથી તેણે તેમની
પાસે આવીને ક ું કે, ‘પ્ર ,ુ માર બહેને મને કામ કરવાને એકલી ૂક
છે, તેની ું તમને ચતા નથી? એ માટે તેને કહો કે તે મને મદદ કરે.’ ”
41 પણ ઈ ુએ તેને ઉ ર આપતા ક ું કે, ‘માથાર્, માથાર્, ું ઘણી વાતો
વશે ચતા કરે છે અને વચ લત થાય છે; 42 પણ એક વાતની જરૂર
છે; અને મ રયમે સારો ભાગ પસંદ કય છે, જે તેની પાસેથી લઈ લેવાશે
ન હ.

11
પ્રાથર્ના વષે ઈ ુ ું શક્ષણ
માથ. 6:9-13; 7:7-11

1એમથ ું કે ઈ ુ એકજગ્યાએપ્રાથર્ના કરતા હતા. ઈ ુ પ્રાથર્ના કર
ર ા પછ , તેમના શષ્યોમાંના એકે ઈ ુને ક ું કે, ‘પ્ર ુ, યોહાને તેમના
શષ્યોને પ્રાથર્ના કરતા શીખ ું હ ું તેમ આપ પણ અમને શીખવો.’ ”
2 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, તમે પ્રાથર્ના કરો, ત્યારે કહો કે, ઓ

સ્વગર્માંના અમારા પતા, તમારુ નામ પ વત્ર મનાઓ; તમારુ રા
આવો; જમે સ્વગર્માં તેમ ૃથ્વી પર તમાર ઇચ્છા ૂર થાઓ.

3 દવસની અમાર રોટલી આજ અમને આપો; 4અને અમારાં પાપ
અમને માફ કરો; કેમ કે અમે પોતે પણઅમારા દરેક ઋણીને માફ કર એ
છ એ. અનેઅમને પર ક્ષણમાં પડવા ન દો, પણ દુ થીઅમારો છુટકારો
કરો.

5ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘તમારામાંના કોઈને મત્ર હોય, અને મધરાતે
તે તેની પાસે જઈને તેને એ ું કહે કે, મત્ર, મને ત્રણ રોટલી ઉછ ની
આપ, 6 કેમ કે મારો એક મત્ર ુસાફર એથી મારે ત્યાં આ ો છે, અને
તેની આગળ પીરસવા ું માર પાસે કઈ નથી, 7 તો ુ,ં તે અંદરથી ઉ ર
આપતાં એમ કહેશે કે, મને હેરાન કર શ ન હ, હમણાં બારણું બંધ છે,
મારાં છોકરાં માર પાસે ખાટલામાં છે, હુ તો ઊઠ ને તને તે આપી શકતો
નથી? 8 હુ તમને કહુ છુ કે, તે તેનો મત્ર છે, તેને લીધે તે ઊઠ ને તેને
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આપે ન હ, તોપણ તેના આગ્રહને લીધે તે ઊઠશે, અને તેને જોઈએ
તેટલી રોટલી તેને આપશે.

9 હુ તમને કહુ છુ કે, માગો તો તમને અપાશે; શોધો, તો તમને જડશ;ે
ખટખટાવો, તો તમારે સારુ ઉઘાડાશે. 10 કેમ કે જે કોઈ માગે છે તેઓ
પામે છે, અને જે શોધે છે તેઓને જડે છે, અને જે ખટખટાવે છે તેઓને
સારુ ઉઘાડવામાં આવશ.ે

11વળ તમારામાંનો એવો કોઈ પતા છે ખરો, જે છોકરો રોટલી માગે
તો તે તેને પથ્થર આપશ?ે અથવા જો માછલી માગે તો ું માછલીને
બદલે તે તેને સાપ આપશે? 12 અથવા જો તે ઈડુ માગે તો ું તે તેને
વીંછ આપશ?ે 13 માટે જો તમે ખરાબ હોવા છતાં તમારાં છોકરાંને
સારાં વાનાં આપી જાણો છો, તો સ્વગર્માંના બાપની પાસે જઓે માગે,
તેઓને તે પ વત્રઆત્મા આપશ,ે તે કેટ ું વશેષ ખાતર ૂવર્ક છે?’ ”

બાલઝ ૂલ વષે
માથ. 12:22-30; માક 3:20-27

14 ઈ ુ એક ૂંગા દુ ાત્માને કાઢતા હતા. એમ થ ું કે દુ ાત્મા
નીક ા પછ જે માણસ પહેલા બોલતો ન હતો તે બોલ્યો. તેથી લોકોને
આ યર્ લાગ્ ુ.ં 15 પણ તેઓમાંના કેટલાકે ક ું કે, ‘દુ ાત્માઓના
સરદાર બાલઝ ૂલની મદદથી તે દુ ાત્માને કાઢે છે.’ ”

16 બીજાઓએ પર ક્ષા કરતાં તેમની પાસે સ્વગર્માંથી ચમત્કા રક
ચ માગ્ ુ.ં 17 પણ ઈ ુએ તેઓના વચાર જાણીને તેઓને ક ું કે,

‘દરેક રા જમેાં ભાગલો પડે છે તે ઉજ્જડ થાય છે; અને દરેક ઘર
જમેાં ભાગલો પડ,ે તો તે પડ જાય છે.

18 જો શેતાન પણ પોતાની વચ્ચે ભાગલો પાડે તો તે ું રા કેમ
ટકે? હુ એટલા માટે કહુ છુ કેમ કે તમે કહો છો કે, બાલઝ ૂલની મદદથી
હુ દુ ાત્માઓને કાઢુ છુ. 19જો હુ બાલઝ ૂલની મદદથી દુ ાત્માઓને
કાઢુ છુ તો તમારા દ કરાઓ કોની મદદથી દુ ાત્માઓ કાઢે છે? માટે
તેઓ તમારા ન્યાયાધીશ થશે. 20 પણ જો હુ ઈ રની આંગળ થી
દુ ાત્માઓ કાઢુ છુ, તો ઈ ર ું રા તમાર મધ્યે આ ું છે.

21 બળવાન માણસ હ થયારબંધ થઈને પોતાના ઘરને સાચવે છે,
ત્યારે તેનો માલ સલામત રહે છે; 22 પણ જયારે તેના કરતાં વધારે
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બળવાન માણસ તેના પર આવી પડ ને તેને જીતે ત્યારે તેનાં સઘળા
હ થયાર જનેાં પર તે ભરોસો રાખતો હતો તે તેની પાસેથી લઈ લે છે,
અને તેની ૂટ વહેંચે છે. 23જે મારા પક્ષનો નથી તે માર વરુદ્ધ છે, અને
જે માર સાથે ભે ું નથી કરતો તે ફેલાવે છે.

અ ુદ્ધઆત્મા પાછો આવે છે
માથ. 12:43-45

24 અ ુદ્ધ આત્મા કોઈ માણસમાંથી નીક ા પછ નજન
જગ્યાઓમાં વસામો શોધતો ફરે છે; પણ તે ન મળતાં, તે કહે છે કે,
મારા જે ઘરમાંથી હુ નીક ો તેમાં હુ પાછો જઈશ. 25 અને આવીને
જુએ છે ત્યારે તો ઘર વાળે ું તથા શોભાયમાન કરે ું હોય છે. 26 ત્યારે
તે જઈને પોતાના કરતા દુ એવા બીજા સાત દુ ાત્માઓને સાથે લઈ
આવે છે; અને તેઓ એકસાથે ત્યાં રહે છે; અને તે માણસની છેલ્લી
અવ ા પહેલીના કરતાં ખરાબ થાય છે.’ ”

આશીવાર્દ કોને?
27 એમ થ ું કે ઈ ુ આ બોધ કરતા હતા, ત્યારે લોકોમાંથી એક
ીએ મોટે અવાજે તેમને ક ું કે, ‘જે જનેતાએ તમને જન્મ આપ્યો

અને જણેે તમને સ્તનપાન કરા ું તે આશીવાર્ દત છે.’ ” 28 પણ ઈ ુએ
ક ું હા, પણ તે કરતા જઓે ઈ ર ું વચન સાંભળે છે અને પાળે છે તે
આશીવાર્ દત છે.’ ”

ચમત્કા રક ચ ની માગણી
માથ. 12:38-42

29 સં ાબંધ લોકો તેમની પાસે ભેગા થયા હતા ત્યારે તે કહેવા
લાગ્યા કે, ‘આ પેઢ તો દુ પેઢ છે; તે ચમત્કા રક ચ માગે છે,
પણ ૂનાનાં ચમત્કા રક ચ વના બીજુ ચમત્કા રક ચ તેને અપાશે
ન હ. 30 કેમ કે જમે ૂના નનવેહના લોકોને માટે નશાનીરૂપ થયો, તેમ
માણસનો દ કરો પણઆ પેઢ ને નશાનીરૂપ થશ.ે’ ”

31 દ ક્ષણની રાણી આ પેઢ નાં માણસોની સાથે ન્યાયકાળે ઊઠશે,
અને તેઓને અપરાધી ઠરાવશ;ે કેમ કે તે ૃથ્વીના છેડાથી ુલેમાન ું
જ્ઞાન સાંભળવાઆવી હતી, અને જુઓ, અહ જે છે તે ુલેમાન કરતાં
મહાન છે.
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32 નનવેહના માણસો આ પેઢ ની સાથે ન્યાયકાળે ઊઠશે, અને તેને
અપરાધી ઠરાવશ;ે કેમ કે ૂનાનો ઉપદેશ સાંભળ ને તેઓએ પસ્તાવો
કય ; અને જુઓ, ૂના કરતાં અહ એક મોટો છે.

શર રનો દ વો આંખ
માથ. 5:15; 6:22-23

33 કોઈ માણસ દ વો સળગાવીને તેને સંતાડ ૂકતો નથી, પણ દ વી
પર ૂકે છે એ માટે કે અંદરઆવનારાઓ તે ું અજવા ું જુએ. 34તારા
શર રનો દ વો તાર આંખ છે; જયારે તાર આંખ સ્વચ્છ હોય છે, ત્યારે
તારુ આ ું શર ર પણ પ્રકાશે ભરે ું થશે; પણ તે ખરાબ હોય છે,
ત્યારે તારુ આ ું શર ર પણ અંધકારે ભરે ું રહેશ;ે 35 તેથી તારામાં જે
અજવા ું છે તે અંધકાર ન હોય, માટે સાવધાન રહે. 36જો તારુઆ ું
શર ર પ્રકાશથી ભરે ું હોય, અને તેનો કોઈ પણ ભાગ અંધકારરૂપ ન
હોય, તો જમે દ વો પોતાની રોશનીથી તને અજવા ું આપે છે તેમ તારુ
આ ું શર ર પ્રકાશથી ભરે ું થશે.’ ”

ઈ ુ ફરોશીઓ અને શા ીઓનો દોષ કાઢે છે
માથ. 23:1-36; માક 12:38-40

37 ઈ ુ બોલતા હતા ત્યારે એક ફરોશીએ પોતાની સાથે જમવાને
તેમને નમંત્રણ આપ્ ુ,ં ઈ ુ તેની પાસે જઈને જમવા બેઠા. 38ભોજન
પહેલાં ઈ ુએ હાથ ધોયા ન હ, તે જોઈને ફરોશી આ યર્ પામ્યો.

39પ્ર ુએ તેને ક ું કે, ‘તમે ફરોશીઓ તો થાળ વાટકો બહારથી સાફ
કરો છો; પણ તમારુઅંતર લોભ તથા દુ તાથી ભરે ું છે. 40અરે ૂખ ,
જણેે બહાર ું બના ુ,ં તેણે અંદર ું પણ બના ું નથી ું? 41જે અંદર
છે તે પ્રમાણે તમારે દાન આપ ું અને જુઓ, પછ તમને બ ું ુદ્ધ છે.

42 પણ તમ ફરોશીઓને અફસોસ છે! કેમ કે તમે દ નાનો તથા
સતાબ ું તથા સઘળ ખાવાલાયક વનસ્પ તનો દસમો ભાગઆપો છો;
પણ ન્યાય તથા ઈ રનો પ્રેમ પડતાં ૂકો છો; તમારે આ કરવાં જોઈતાં
હતાં અને એ પડતાં ૂકવા જોઈતાં ન હતા.ં
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43 તમો ફરોશીઓને અફસોસ છે! કેમ કે તમે સભા ાનોમાં ુ
આસનો તથા ચોકમાં સલામો ચાહો છે. 44 તમને અફસોસ છે! કેમ કે
જે કબરો દેખાતી નથી, અને જનેાં ઉપર માણસો અજાણતાં ચાલે છે,
તેઓના જવેા તમે છો.’ ”

45 ત્યારે નયમશા ીઓમાંના એકે તેને ઉ ર આપતા ક ું કે,
‘ઉપદેશક, એમ કહેવાથી તમે અમારુ પણ અપમાન કરો છો.’ ”
46ઈ ુએ ક ું કે, ‘ઓ નયમશા ીઓ, તમને પણઅફસોસ છે! કારણ
કે તમે માણસો પર એવા બોજાચઢાવો છો કે જે ઊંચકતાં મહા ુસીબત
પડે છે, અને તમે પોતે એ બોજાને તમાર એક આંગળ પણ લગાડતા
નથી.

47 તમને અફસોસ છે! કેમ કે તમે પ્રબોધકોની કબરો બાંધો છો,
જઓેને તમારા બાપદાદાઓએ માર ના ા હતા. 48 તો તમે સાક્ષીઓ
છો, અને તમારા બાપદાદાઓનાં કામોને સંમ ત આપો છો; કેમ કે
તેઓએ તેમને માર ના ા હતા, અને તમે તેમની કબરો બાંધો છો.

49 એ માટે ઈ રના જ્ઞાને પણ ક ું કે, હુ પ્રબોધકો તથા પ્રે રતોને
તેઓની પાસે મોકલીશ, અને તેઓમાંના કેટલાકને તેઓ માર નાખશે
તથા સતાવશ;ે 50 જથેી ૃ ના આરભથી સઘળા પ્રબોધકોના
વહેવડાવેલા લોહ આ પેઢ ના લોકો પાસેથી માગવામાં આવશ;ે 51હા,
હુ તમને કહુ છુ કે ‘હાબેલના લોહ થી તે ઝખાયાર્ જે યજ્ઞવેદ તથા
પ વત્ર ાનની વચ્ચે માય ગયો, તેના લોહ ુધી એ સવર્નો બદલો આ
પેઢ ના લોક પાસેથી લેવાશ.ે

52 તમો નયમશા ીઓને અફસોસ છે! કેમ કે તમે જ્ઞાનની ચાવી
લઈ લીધી છે; તમે પોતે અંદર ગયા ન હ, અને જઓે અંદર જતા હતા
તેઓને તમે અટકા ા.’ ”

53 ઈ ુ ત્યાંથી નીક ા, ત્યાર પછ શા ીઓ તથા ફરોશીઓ
ઝ ૂનથી તેમની સામે થઈને તેમને ઘણી વાતો વષે પ્ર ોના ઉ રઆપવા
પ્રયત્ન કર ને ઉશ્કેરવા લાગ્યા. 54તેમના ુખમાંથી કઈ વાત પકડ લેવા
સારુ તેઓ ટાંપી ર ા.
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12
દભ સામે ચેતવણી
માથ. 10:26-27

1 એટલામાં હજારો લોકો એકઠા થયા, એટલે ુધી કે તેઓ
એકબીજા પર પડાપડ કરતા હતા. ત્યારે સૌથી પહેલાં તે પોતાના
શષ્યોને કહેવા લાગ્યા કે, ‘ફરોશીઓના ખમીરથી સાવધાન રહો, કે જે
ઢોંગ છે.

2 પણ પ્રગટ ન હ કરાશે એ ું ક ું ઢકાયે ું નથી; અને જાણવામાં ન
આવે એ ું કઈ ુપ્ત નથી. 3 માટે જે કઈ તમે અંધકારમાં ક ું છે તે
અજવાળામાં સંભળાશ;ે અનેઓરડ માં જે કઈ તમે કાનમાં ક ું હશે તે
ધાબાઓ પર પ્રગટ કરાશે.

કોનાથી બી ુ?ં
માથ. 10:28-41

4મારા મત્રો, હુ તમને કહુ છુ કે, જઓેશર રને માર નાખ,ે અને ત્યાર
પછ બીજુ કઈ ન કર શકે, તેમનાંથી ડરશો ન હ. 5 પણ તમારે કોનાથી
બી ું તે વષે હુ તમને જણા ું છુ; કે ‘માર ના ા પછ નકમાં નાખી
દેવાનો જમેને અ ધકાર છે તે ઈ રથી તમે ડરજો; હા, હુ તમને કહુ છુ
કે, તેમની બીક રાખજો. 6 ું પાંચ ચકલી બે પૈસે વેચાતી નથી? પણ
ઈ ર પોતાની દ્ર માં તેઓમાંની એકને પણ ૂલતા નથી. 7 તમારા
માથાના બધા જ વાળ ગણેલા છે. બીશો ન હ. ઘણી ચકલીઓ કરતાં
તમે ૂલ્યવાન છો.

ઈ ુ બાબતે એકરાર કે ઇન્કાર
માથ. 10:32-33; 12:32; 10:19-20

8 હુ તમને કહુ છુ કે, માણસોની આગળ જે કોઈ મને ક ૂલ કરશે
તેને ઈ રના સ્વગર્દૂતો આગળ માણસનો દ કરો પણ ક ૂલ કરશે.
9પણ માણસોનીઆગળજે કોઈ મારો નકાર કરશે તેનો નકાર ઈ રના
સ્વગર્દૂતોની આગળ કરવામાં આવશે. 10જે કોઈ માણસના દ કરાની
વરુદ્ધ વાત બોલશે, તેને તે માફ કરવામાં આવશ;ે પણ પ વત્રઆત્માની
વરુદ્ધ કોઈ દભુાર્ષણ કરે તો તેને તે માફ કરવામાં આવશે ન હ.
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11 જયારે તેઓ તમને સભા ાનોમાં તથા રાજકતાર્ઓ તથા
અ ધકાર ઓઆગળલઈજશે, ત્યારેઅમારે કેવી ર તે અથવા શો ઉ ર
આપવો, અથવા અમારે ું કહે ું, તે વષે ચતા ન કરો; 12 કેમ કે તમારે
જે કહે ું જોઈએ તે તેજ ઘડ એ પ વત્રઆત્મા તમને શીખવશ.ે

ૂખર્ ધનવાન ું દ્ર ાંત
13 લોકોમાંથી એક જણે તેને ક ું કે, ‘ ુરુ, મારા ભાઈને કહે કે

તે વારસાનો ભાગ મને આપ.ે’ ” 14 ઈ ુએ ક ું કે, ‘ઓ માણસ, મને
તમારા પર ન્યાયાધીશ કોણે ઠરા ો?’ ” 15 પછ ઈ ુએ તેઓને ક ું
કે, ‘સાવધાન રહો, અને બધા લોભથી પોતાને દૂર રાખો; કેમ કે કોઈ ું
જીવન તેની મલકતની ુષ્કળતામાં હો ું નથી.’ ”

16 ઈ ુએ તેઓને એ ું દ્ર ાંત ક ું કે, એક ધનવાન માણસની
જમીનમાંથી ઘણીઊપજથઈ; 17તેણે મનમાં એવો વચાર કય કે, હુ ું
કરુ? કેમ કે માર ઊપજ ભર ૂકવાને માર પાસે જગ્યા નથી. 18 તેણે
ક ું કે, હુ આમ કર શ; માર વખારોને હુ પાડ નાખીશ, અને તે કરતાં
હુ મોટ બંધાવીશ; અને ત્યાં મારુ બ ું અનાજ તથા માર માલ મલકત
હુ ભર ૂક શ. 19 હુ મારા જીવને કહ શ કે, ઓ જીવ, ઘણાં વષર્ને
માટે ઘણી માલ મલકત તારે સારુ રાખી ૂકેલી છે; આરામ લે, ખા, પી,
આનંદ કર.

20પણ ઈ રે તેને ક ું કે, ઓ ૂખર્, આરાત્રે તારો જીવ તાર પાસેથી
માગી લેવામાં આવે છે; ત્યારે જે વસ્ ુઓ તે સદ્ધ કર છે તે કોની થશ?ે
21જે પોતાને સારુ દ્ર ો સંગ્રહ કરે છે, અને ઈ ર પ્રત્યે ધનવાન નથી,
તે તેવો જ છે.

ચતા ના કરો
માથ. 6:25-34

22 ઈ ુએ પોતાના શષ્યોને ક ું, એ માટે હુ તમને કહુ છુ કે તમારા
જીવને સારુ ચતા ન કરો કે અમે ું ખાઈ ું, તથા તમારા શર રને સારુ
પણ ન કરો, કે અમે ું પહેર ું. 23 કેમ કે ખોરાક કરતા જીવ, અને વ
કરતા શર ર, અ ધક છે.



ૂક 12:24 xlix ૂક 12:36

24 કાગડાઓનો વચાર કરો; તેઓ તો વાવતા નથી અને કાપતા નથી;
તેઓની પાસે વખાર કે કોઠાર નથી; તોપણ ઈ ર તેઓ ું પોષણ કરે
છે; પક્ષીઓ કરતા તમે કેટલા વશેષ ૂલ્યવાન છો! 25 ચતા કરવાથી
તમારામાંનો કોણ પોતાના જીવનકાળનો એકાદ પળનો વધારો શકો છે?
26 માટે જે સૌથી ના ું કામ તે જો તમે કર નથી શકતા, તો બીજાં વષે
તમે કેમ ચતા કરો છો?

27 લઝાડોનો વચાર કરો; તેઓ કેવાં વધે છે; તેઓ મહેનત કરતા
નથી, તેઓ કાંતતાં પણ નથી; તોપણ હુ તમને કહુ છુ કે, ુલેમાન પણ
પોતાના સઘળા વૈભવમાં તેઓમાંનાએકનાજવેો પહેરેલો ન હતો. 28એ
માટે ખેતર ું ઘાસ જે આજે છે અને કાલે ભઠ્ઠ માં ફેંકાય છે, તેને જો
ઈ ર એ ું પહેરાવે છે, તો, ઓઅલ્પ વ ાસીઓ, તે તમને પહેરાવશે,
એ કેટ ું વશેષ ખાતર ૂવર્ક છે?

29અમે ું ખાઈ ું કે ું પી ુ,ં એની શોધ ન કરો, અને એમ કહેતાં
ચતા ન કરો. 30 કેમ કે દુ નયાના લોકો તે સઘળા વાનાં શોધે છે; પણ
તમારો પતા જાણે છે કે તે વાનાંની તમને અગત્ય છે.

31પર ુ તમે ઈ ર ું રા શોધો; અને એ વાનાં પણ તમને અપાશે.
32ઓ નાની ટોળ , ડરશો ન હ; કેમ કે તમને રા આપવાની તમારા
પતાની ુશી છે.

આકાશમાં અ ૂટ દ્ર
માથ. 6:19-21

33 તમાર પાસે જે છે તે વેચીને દાનધમર્ કરો; જીણર્ ન હ થાય એવી
થેલીઓ, એટલે સ્વગર્માં દ્ર , પોતાને સારુ મેળવોજે સદાને માટે રહેશે;
કે ાં ચોર આવતો નથી, અને ક ડો ખાઈ જતો નથી. 34 કેમ કે ાં
તમારુ દ્ર છે ત્યાં જ તમારુ ચ પણ રહેશ.ે

જાગતા રહો
35 તમાર કમરો બાંધેલી તથા તમારો દ વો સળગેલો રાખો; 36અને

જે માણસો પોતાનો મા લક લ માંથી ારે પાછોઆવે તેની વાટ જુએ
છે, એ માટે કે તે આવીને ખટખટાવે કે તત્કાળ તેઓ તેને સારુ દ્વાર
ઉધાડ,ે તેઓના જવેો તમે થાઓ.
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37 જે દાસોને મા લક આવીને જાગતા જોશે તેઓ આશીવાર્ દત
છે; હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, તે પોતાની કમર બાંધીને તેઓને જમવા
બેસાડશે, અને આવીને તેઓની સેવા કરશે. 38 જો તે મધરાત પછ
મોડથેી આવે, અને તેઓને એમ કરતાં જુએ, તો તે દાસો આશીવાર્ દત
છે.

39પણઆટ ું સમજો કે ઘરનો મા લકજાણતો હોત કે, કઈ ઘડ એ
ચોર આવશ,ે તો તે જાગતો રહેત, ને પોતાના ઘરમાં ચોર થવા ન દેત.
40 તમે પણ તૈયાર રહો; કેમ કે તમારા ધારવામાં ન હ હોય તે ઘડ એ
માણસનો દ કરો આવશ.ે

વ ા ુ અને અ વ ા ુ ચાકર
માથ. 24:45-51

41 પતરે ક ું કે, ‘પ્ર ,ુ તમે આ દ્ર ાંત અમન,ે કે સવર્ને કહો
છો?’ ” 42 પ્ર ુએ ક ું કે, જનેે તેનો મા લક પોતાના ઘરનાંઓને યોગ્ય
સમયે અ આપવા સારુ પોતાના ઘર પર ઠરાવશે એવો વ ા ુ તથા
ુ દ્ધમાન કારભાર કોણ છે? 43 જે ચાકરને તેનો મા લક એમ કરતો

જોશે તે આશીવાર્ દત છે. 44 હુ તમને સા ું કહુ છુ કે, તે પોતાની સવર્
માલ મલકત પર તેને કારભાર ઠરાવશે.

45પણજો તે દાસ પોતાના મનમાં કહેશે કે મારો મા લકઆવતાં વાર
લગાડે છે, અને દાસોને તથા દાસીઓને મરવા લાગશ,ે અને ખાવાપીવા
અને છાકટો થવા લાગશે; 46 તો જે દહાડે તે વાટ જોતો નથી, ને જે
ઘડ તે જાણતો નથી, તેવામાં તે દાસનો મા લક આવશ,ે અને તેને કાપી
નાખશે, અને તેનો ભાગ અ વ ાસીઓની સાથે ઠરાવશે.

47જે દાસ પોતાના મા લકની ઇચ્છા જાણ્યાં છતાં પોતે સદ્ધ થયો
ન હ હોય, અને તેની ઇચ્છા પ્રમાણે વત્ય ન હ હોય, તે ઘણો માર ખાશે.
48પણજણેે વગરજાણે ફટકા યોગ્ય કામ ક ુ હશ,ે તે થોડો માર ખાશે.
અને જે કોઈને ઘણું આપે ું છે, તેની પાસેથી ઘણું માંગવામાં આવશે,
અને જનેે ઘણું સોંપે ું છે તેની પાસેથી વધારે માંગવામાં આવશ.ે

ભાગલા ું કારણ ઈ ુ
માથ. 10:35-36
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49 હુ ૃથ્વી પર આગ નાખવા આ ો છુ, અને જો તે સળગી ૂક
હોય તો એનાથી વશેષ હુ ું માં ુ?ં 50 પણ મારે એક બા પ્તસ્મા
પામવા ું છે, અને તે ૂરુ થાય ત્યાં ુધી હુ કે ું દબાણ અ ુભ ું છુ?

51 ું તમે ધારો છો કે ૃથ્વી પર શાં ત કરાવવાં હુ આ ો છુ? હુ
તમને કહુ છુ કે ના, પણ તે કરતા ટ પાડવા આ ો છુ. 52 કેમ કે હવે
એક ઘરમાં પાંચ મધ્યે ટ પડશે, એટલે ત્રણ બેની સામા, અને બે ત્રણની
સામા થશ.ે 53બાપ દ કરાની સામો, તથા દ કરો બાપની સામો થશે; મા
દ કર ની સામ,ેઅને દ કર પોતાની માની સામે થશે; સા ુ પોતાની વહુની
સામે, અને વહુ પોતાની સા ુની સામે થશે, એમ તેઓમાં ટ પડશે.

સમયનો અથર્ઘટન
માથ. 16:2-3

54 તેમણે લોકોને પણ ક ું કે, તમે પ મથી વાદળ ચઢતી જુઓ
છો, કે તરત તમે કહો છો કે, ઝાપટુ આવશ,ે અને એમ જ થાય છે.
55જયારે દ ક્ષણનો પવન ચાલે છે ત્યારે તમે કહો છો કે, ૂ વહેશે, અને
એમ જ થાય છે. 56 ઓ ઢોંગીઓ, ૃથ્વી ું તથા આકાશ ું રૂપ તમે
પારખી જાણો છો, તો આ સમય તમે કેમ પારખી નથી જાણતા?

તમારા વરોધી સામે ુમેળ કર લો
માથ. 5:25-26

57અને વાજબી ું છે તે તમે પોતાની જાતે કેમ પારખતા નથી? 58 ું
તારા વરોધીની સાથે અ ધકાર ની આગળ જતો હોય ત્યારે માગર્માં
ું તેની સાથે સમાધાન કરવા સારુ યત્ન કર, એમ ન થાય કે તે તને

ન્યાયાધીશ આગળ ઘસડ લઈ જાય, અને ન્યાયાધીશ તને સપાઈને
સ્વાધીન કરે, અને સપાઈ તને બંદ ખાનામાં નાખ.ે 59 હુ તને કહુ છુ કે,
ું ૂરે ૂરા નાણાં ૂકવીશ ન હ, ત્યાં ુધી ું ત્યાંથી નીકળવાનો નથી.

13
પાપથી ફરો યા મરો

1 તે જ સમયે ત્યાં હાજર કેટલાક માણસોએ આવીને ઈ ુને તે
ગાલીલીઓ વશે જણા ું કે, પલાતે તેમના યજ્ઞોના લોહ માં તેઓ ું
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લોહ ભેળવી દ ુ.ં 2 ઈ ુએ તેઓને જવાબ આપતાં ક ું કે, ‘તે
ગાલીલીઓ અન્ય ગાલીલીઓ કરતાં વધારે પાપી હતા તેથી તેઓ પર
આવી વપ આવી પડ એમ તમે માનો છો?’ ” 3 હુ તમને કહુ છુ કે ના;
પણ જો તમે પસ્તાવો ન હ કરો, તો તમે પણ એ જ ર તે નાશ પામશો.

4અથવા શલોઆહમાં જે અઢાર માણસો પર ુરજ ૂટ પડવાથી
તેઓ મરણ પામ્યા, તેઓ યરુશાલેમમાં વસતા બીજા બધા માણસો
કરતાં વધારે પાપી હતા એમ તમે માનો છો? 5 હુ તમને કહુ છુ કે ના;
પણ જો તમે પસ્તાવો ન હ કરો, તો તમે બધા પણ એ જ ર તે નાશ
પામશો.’ ”

ફળ હન અંજીર ું દ્ર ાંત
6 ઈ ુએ આ દ્ર ાંત ક ું કે, એક માણસની દ્રાક્ષાવાડ માં એક

અંજીર ું ઝાડ હ ું. તે તેના પર ફળ શોધતો આ ો, પણ તેને એક
પણ ફળ મ ું ન હ. 7 ત્યારે તેણે દ્રાક્ષાવાડ ના માળ ને ક ું કે, ‘જો,
ત્રણ વષર્થીઆઅંજીર પર હુ ફળ શોધતોઆ ું છુ, પણ મને એક પણ
ફળ મળ ું નથી; એને કાપી નાખ; તે જમીન કેમ નકામી રોક રહ છે?’ ”

8 ત્યારે માળ એ ઉ ર આપતા ક ું કે, ‘શેઠ, તેને આ વષર્ રહેવા દો,
તે દર મયાન હુ એનીઆસપાસ ખાડો કર શઅને ખાતર નાખીશ. 9જો
ત્યાર પછ તેને ફળઆવે તો ઠ ક; ન હ તો તેને કાપી નાખજો.’ ”

ઈ ુ વશ્રામવારે કૂબડ ીને સાજી કરે છે
10 વશ્રામવારે ઈ ુ એક સભા ાનમાં ઉપદેશ કરતા હતા. 11 ત્યાં

એક ી એવી હતી કે જનેે અઢાર વષર્થી બીમાર નો દુ ાત્મા વળગેલો
હતો. તે કૂબડ હતી અને સીધી ઊભી થઈ કે રહ શકતી જ નહોતી.

12 ઈ ુએ તેને જોઈને તેને બોલાવી, અને તેને ક ું કે, ‘બહેન, તાર
બીમાર મટ ગઈ છે.’ ” 13 ઈ ુએ તેના પર હાથ ૂ ો; અને તરત
તે ટટ્ટાર થઈ અને ઈ રનો મ હમા કરવા લાગી. 14 પણ વશ્રામવારે
ઈ ુએ તેને સાજી કર , તેથી સભા ાનના અ ધકાર એ ુસ્સે થઈને
લોકોને ક ું કે, ‘છ દવસ છે જમેાં માણસોએ કામ કર ું જોઈએ, એ
માટે તે દવસોમાં આવીને સાજાં થાઓ, પણ વશ્રામવારે ન હ.’ ”



ૂક 13:15 liii ૂક 13:25

15 પ્ર ુએ તેઓને ઉ ર આપતા ક ું કે, ‘ઓઢોંગીઓ, ું તમારામાં
એક પણ માણસ એવો છે જે વશ્રામવારે પોતાના બળદને કે ગધેડાને
ગભાણમાંથી છોડ ને પાણી પીવા સારુ લઈ જતો નથી? 16આ ીજે
ઇબ્રા હમની દ કર છે, જનેે શેતાને અઢાર વષર્થી બાંધી રાખી હતી, તેને
વશ્રામવારે છૂટ કર એ ું ખોટુ ક ુ?’ ”
17ઈ ુ એ તે વાતો કહ ત્યારે તેમના સામેવાળા શર મદા થઈ ગયા;

પણ અન્ય લોકો તો ઈ ુ જે અદ ુત કામો કર ર ા હતા તે જોઈને
આનંદ પામ્યા.

રાઈના બીજ ું દ્ર ાંત
માથ. 13:31-32; માક 4:30-32

18 ઈ ુએ ક ું કે, ‘ઈ ર ું રા શાના જે ું છે, અને હુ એને શાની
ઉપમા આ ુ?ં 19 તે રાઈના દાણા જે ું છે. કોઈ માણસે દાણો લઈને
પોતાની વાડ માં વા ો. પછ છોડ ઊગ્યો અને તે વધીને મોટુ ઝાડ થ ું,
અને આકાશના પક્ષીઓએ તેની ડાળ ઓ પર વાસો કય .’ ”

ખમીર ું દ્ર ાંત
માથ. 13:33

20 ફર થી ઈ ુએ ક ું કે, ‘ઈ ર ું રા શાના જે ું છે અને હુ એને
શાની ઉપમા આ ુ?ં 21 તે ખમીર જે ું છે. એક મ હલાએ ખમીર લઈને
ત્રણ માપ લોટમાં મેળ ુ.ં પ રણામે બધો લોટ ખમીરવાળો થયો.’ ”

ઉદ્ધાર ું સાંકડુ બારણું
માથ. 7:13-14,21-23

22ઈ ુ યરુશાલેમ તરફ ુસાફર કરતા હતા ત્યારે માગર્ પરઆવતાં
શહેર અને ગામોની ુલાકાત કર ને લોકોને બોધ કરતા હતા.’ ” 23એક
માણસે ઈ ુને ૂ ું કે, ‘પ્ર ,ુ ઉદ્ધાર પામનાર લોકો થોડા છે ુ?ં’ પછ
ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, 24 ‘સાંકડા દરવાજામાં થઈને પ્રવેશ કરવા ક
કરો, કારણ, હુ તમને કહુ છુ કે ઘણાં અંદર પ્રવેશ કરવા પ્રયત્ન કરશે,
પણ અંદર પ્રવેશી શકશે ન હ.

25જયારે ઘરનો મા લક ઊઠ ને બારણું બંધ કરશે, અને તમે બહાર
ઊભા રહ ને બારણું ખટખટાવીને કહેશો કે, ‘પ્ર ,ુ પ્ર ,ુ અમારે માટે
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બારણાં ઉઘાડો’; અને તે તમને ઉ ર આપતાં કહેશે કે, ‘હુ તમને
ઓળખતો નથી કે તમે ાંનાં છો? 26 ત્યારે તમે કહેશો કે, અમે તાર
સમક્ષ ખા ું પી ું હ ું અને તમે અમારા રસ્તાઓમાં બોધ કય હતો.
27 પણ તે કહેશે કે, હુ તમને કહુ છુ કે, તમે ાંનાં છો એ હુ જાણતો
નથી; હે અન્યાય કરનારાઓ, તમે લોકો માર પાસેથી દૂર જાઓ.

28જયારે તમે ઇબ્રા હમને, ઇસહાકન,ે યાકૂબને અને બધા પ્રબોધકોને
ઈ રના રા માં જોશો, અને પોતાને બહાર કાઢ ૂકેલા જોશો,

ાં રડ ું અને દાંત પીસ ું થશે. 29 તેઓ ૂવર્માંથી, પ મમાંથી,
ઉ રમાંથી તથા દ ક્ષણમાંથી લોકો આવશ,ે અને ઈ રના રા માં
ભોજન સમારભમાં બેસશે. 30જોજો, જઓે કેટલાક છેલ્લાં છે તેઓ
પહેલા થશે અને જે પહેલા છે તેઓ છેલ્લાં થશે.

યરુશાલેમ પ્રત્યે ઈ ુનો પ્રેમ
માથ. 23:37-39

31 તે જ ઘડ એ કેટલાક ફરોશીઓએ ઈ ુ પાસે આવીને ક ું કે,
અહ થી જતા રહો. કેમ કે હેરોદ તમને માર નાખવા માગે છે. 32ઈ ુએ
તેઓને ક ું, તમે જઈને એ શયાળવાને કહો કે, જુઓ, હુ આજે અને
કાલે દુ ાત્માઓને કાઢુ છુ અને રોગ મટાડુ છુ અને ત્રીજે દવસે મારુ
કામ ૂરુ થશ.ે 33 કોઈ પણ સંજોગોમાં આજ,ે કાલે તથા પરમ દવસે
મારે ચાલ ું જોઈએ, કેમ કે કોઈ પ્રબોધક યરુશાલેમની બહાર ૃત્ ુ પામે
એ શ નથી.

34ઓયરુશાલેમ, યરુશાલેમ, પ્રબોધકોને માર નાખનાર તથા તાર
પાસે મોકલેલાને પથ્થરે મારનાર, મરઘીજમે પોતાનાં બચ્ચાંને પાંખો નીચે
એકત્ર કરે છે, તે પ્રમાણે મેં કેટલી વખત તારાં બાળકોને એકઠાં કરવા ું
ચા ું, પણ તમે તે થવા દ ું ન હ. 35 જુઓ, તમારુ ઘર તમારે માટે
ઉજ્જડ કર ુકા ું છે, અને હુ તમને કહુ છુ કે, તમે કહેશો કે ‘પ્ર ુને
નામે જે આવે છે તે આશીવાર્ દત છે,’ ત્યાં ુધી તમે મને ફર થી જોઈ
શકવાના નથી.’ ”

14
ફરોશીઓને ઉપદેશ
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1 અને એમ થ ું કે ફરોશીઓના અ ધકાર ઓમાંના એકને ઘરે
વશ્રામવારના દવસે ઈ ુ જમવા ગયા હતા, ત્યારે તેઓ તેમને એક
નજરે જોઈ ર ા હતા. 2 એક માણસ ત્યાં હાજર હતો જનેે જલંદર
નામનો રોગ થયો હતો. 3 ઈ ુએ નયમશા ીઓને અને ફરોશીઓને
ઉ ર આપતા ક ું કે, વશ્રામવારે કોઈને સાજાં કરવા તે ઉ ચત છે કે
ન હ?

4 પણ તેઓ મૌન ર ા. ઈ ુએ તે રોગીને સ્પશ ને તેને સાજો કય ,
અને તેને વદાય કય . 5ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, તમારામાંના કોઈ ું ગધેડુ
અથવા બળદ કૂવામાં પડ જાય તો ું તમે વશ્રામવારે તરત તેને બહાર
કાઢશો કે ન હ? 6એ વાતોનો પ્રત્ ુ ર તેઓ તેમને આપી શ ા ન હ.

નમ્રતા, ગવર્ અને પરોણા ચાકર
7ભોજનમાં નમં ત્રતો કેવી ર તે ુ આસનો પસંદ કરતા, તે જોઈને

તેમણે તેઓને દ્ર ાંત ક ું કે, 8 ‘કોઈ તને લ માં નમંત્રે ત્યારે ુ
આસન પર બેસી નજા. એમન થાય કે તારા કરતાં કોઈ વશેષ માનવંતા
માણસને તેણે નમંત્રણ આપે ું હોય. 9 જણેે તને તથા તેને નમંત્રણ
આપે ું હોય તે આવીને તને કહે કે, ‘એને જગ્યા આપ’; ત્યારે તારે
અપમા નત થઈને સહુથી છેલ્લે ાને બેસ ું પડ.ે

10પણ કોઈ તને નમંત્રે ત્યારે સહુથી છેવટની જગ્યાએ જઈ બેસ, કે
તને નમંત્રણ આપનાર તને કહે કે, ‘ મત્ર ઉપર આવ’; ત્યારે તાર સાથે
જમવા બેઠેલા સવર્નીઆગળ તને માન મળશ.ે 11 કેમ કે જે કોઈ પોતાને
ઊંચો કરે છે તેને નીચો કરવામાં આવશે, અને જે પોતાને નીચો કરે છે
તેને ઊંચો કરવામાં આવશ.ે’ ”

12 જણેે તેમને નમં યા હતા તેને પણ ઈ ુએ ક ું કે, જયારે ું
દવસ ું કે રાત ું ભોજન આપ,ે ‘ત્યારે કેવળ તારા મત્રોને, ભાઈઓને,
સગાંઓન,ે કે શ્રીમંત પડોશીઓને ન બોલાવ; એમનથાય કે કદાચ તેઓ
પણ તને પાછા બોલાવ,ે અને તને બદલો મળે.

13 પણ જયારે ું મજબાની આપે ત્યારે ગર બોન,ે અપંગોને,
પાંગળાઓને તથા અંધજનોને તેડાવ. 14 તેથી ું આશીવાર્ દત થઈશ;
કેમ કે તને બદલો આપવાને તેઓની પાસે કઈ નથી; પણ ન્યાયીઓના
મરણોત્થાનમાં તને બદલો આપવામાં આવશે.’ ”
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રાતના ભોજન ું દ્ર ાંત
માથ. 22:1-10

15તેમની સાથે જમવા બેઠેલાઓમાંના એકે એ વાત સાંભળ ને તેમને
ક ું કે, ‘ઈ રના રા માં જે રોટલી ખાશે તેઆશીવાર્ દત છે.’ ” 16પણ
ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘કોઈ એક માણસે રાતના મોટો ભોજન સમારભ
યો ો. તેણે ઘણાંનેઆમંત્રણઆપ્ ુ.ં 17તે સમયે તેણે પોતાના નોકરને
મોકલીને આમં ત્રત મહેમાનોને એમ કહેવડા ું કે આવો; ‘કેમ કે હમણાં
બ ું ભોજન તૈયાર થ ું છે’.

18 સવર્ એકસાથે બહાનાં કાઢવા લાગ્યા. પહેલાએ તેને ક ું કે, ‘મેં
ખેતર વેચા ું લી ું છે, મારે જઈને તે જોવાની અગત્ય છે; હુ તને વનંતી
કરુ છુ કે મને માફ કર.’ ” 19 બીજાએ ક ું કે, ‘મેં પાંચ જોડ બળદ
વેચાતા લીધા છે, અને હુ તેમને પારખવા જાઉં છુ; હુ તને વનંતી કરુ છુ
કે મને માફ કર.’ ” 20અન્ય એકે ક ું કે, ‘મારુ લ હમણાં જ થ ું છે,
માટે મારાથી અવાશે ન હ.’ ”

21 પછ તે નોકરે આવીને પોતાના મા લકને બધી વાત કર ;
ત્યારે ઘરના મા લકે ુસ્સે થઈને પોતાના નોકરને ક ું કે, ‘શહેરના
રસ્તાઓમાં તથા ગલીઓમાં જઈને ગર બોન,ે અપંગોને, પાંગળાઓને
અને અંધજનોને બોલાવી લાવ.’ ” 22 તે નોકરે ક ું કે, મા લક, તમારા
હુકમ પ્રમાણે કરવામાંઆ ું છે, અને હજીપણ ત્યાં ઘણી જગ્યા ખાલી
છે.’ ”

23મા લકે ક ું કે, ‘રસ્તા પર તથા ગામડાંઓમાં જઈને તેઓનેઆગ્રહ
કર ને બોલાવી લાવ, કે મારુ ઘર ભરાઈ જાય. 24 કેમ કે હુ તને કહુ છુ
કે, પેલા માણસો જઓે આમં ત્રત હતા તેઓમાંના કોઈ પણ હવે માર
મજબાનીમાંથી ચાખશે ન હ.’ ”

શષ્યપણાની કમત
માથ. 10:37-38

25હવે ઘણાં લોક ઈ ુની સાથે જતા હતા, અને તેઓને તેમણે પાછા
ફર ને ક ું કે, 26 ‘જો કોઈ માર પાસે આવે, અને પોતાનાં માતાનો અને
પતાનો, પત્નીનો, બાળકોનો, ભાઈઓનો તથા બહેનોનો, હા, પોતાના
જીવનો પણ દ્રષે ન કરે, તો તે મારો શષ્ય થઈ શકતો નથી. 27જે કોઈ
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પોતાનો વધસ્તંભ ઊંચક ને માર પાછળ આવતો નથી, તે મારો શષ્ય
થઈ શકતો નથી.

28 કેમ કે તમારામાં એવો કોણ છે કે જે ુરજ બાંધવા ચાહે, પણ
પહેલાં બેસીને ખચર્ ન હ ગણે, કે તે ૂરો કરવા જટે ું માર પાસે છે કે
ન હ? 29 રખેને કદાચ પાયો ના ા પછ તે ૂરો કર શકે ન હ; ત્યારે જે
જુએ તેઓ સવર્ તેની મશ્કર કરવા લાગ,ે 30અને કહે કે, આ માણસ
બાંધવા લાગ્યો, પણ ૂરુ કર શ ો ન હ.

31અથવા કયો રાજા એવો છે કે બીજા રાજાની સામે લડાઈ કરવા
જતો હોય, પણ પહેલાં બેસીને વચાર ન હ કરે, કે જે વીસ હજાર
સૈ નકો લઈને માર સામે આવે છે, તેની સામે હુ દસ હજાર સૈ નકોને
લઈ લડ શક શ કે ન હ? 32 ન હ તો બીજો રાજા હજી ઘણો દૂર છે,
એટલામાં તે એલચીઓને મોકલીને ુલેહની શરતો વષે ૂછશ.ે 33 તે
પ્રમાણે તમારામાંનો જે કોઈ પોતાની સવર્ વસ્ ુઓનો ત્યાગ કરતો નથી,
તે મારો શષ્ય થઈ શકતો નથી.

બેસ્વાદ મીઠુ
માથ. 5:13; માક 9:50

34 મીઠુ તો સારુ છે, પર ુ જો મીઠુ પણ સ્વાદ વગર ું થ ું હોય, તો
તે શાથી ખારુ કરાશે? 35તે જમીનને સારુ અથવા ખાતરને સારુ યોગ્ય
નથી; પણ માણસો તેને બહાર નાખી દે છે. જનેે સાંભળવાને કાન છે તે
સાંભળે.’ ”

15
ખોવાયે ું ઘેટુ
માથ. 18:12-14

1હવે ઈ ુ ું સાંભળવા સારુ સઘળા દાણીઓ તથા પાપીઓ તેમની
પાસેઆવતા હતા. 2ફરોશીઓએતથાશા ીઓએકચકચ કર ને ક ું
કે, ‘આ માણસ પાપીઓનો સ્વીકાર કરે છે, અને તેઓની સાથે ભોજન
પણ કરે છે.’ ”

3ઈ ુએ તેઓનેઆ દ્ર ાંત ક ું કે, 4 ‘જો કોઈ માણસ પાસે સો ઘેટાં
હોય, અને એ સો ઘેટાંમાંથી એક ઘેટુ ખોવાય, તો ું તે પેલાં બાક નાં
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નવ્વાણું ઘેટાંને અરણ્યમાં ૂક ને ખોવયે ું ઘેટુ મળે ન હ ત્યાં ુધી તેની
શોધમાં ન હ જાય? 5 તે ઘેટુ તેને મળે છે ત્યારે તે હષર્થી પોતાના ખભા
પર ઊંચક ને ઘરે લઈ જાય છે.

6 ઘરે આવીને પોતાના મત્રોને તથા પડોશીઓને બોલાવે છે, અને
તેઓને કહે છે કે, માર સાથે આનંદ કરો, કેમ કે મારુ ઘેટુ જે ખોવા ું
હ ું તે મને પાછુ મ ું છે. 7 હુ તમને કહુ છુ કે, તે જ ર તે નવ્વાણું
ન્યાયીઓ કે જઓેને પસ્તાવાની જરૂર નથી, તેઓના કરતાં એક પાપી
પસ્તાવો કરે તેને લીધે સ્વગર્માં આનંદ થશે.

ખોવાયેલો સ ો
8 અથવા એક ી કે જનેી પાસે ચાંદ ના દસ સ ા હોય, અને

તેઓમાંનો એક સ ો ખોવાય, તો તે દ વો કર ને, ઘર ન હ વાળે અને
તે મળે ન હ ત્યાં ુધી તેની શોધ સાર ર તે ન હ કરે? 9 તેને તે સ ો
મળે છે ત્યારે તે પોતાની સખીઓને તથા પડોશીઓને બોલાવીને કહે છે
કે, માર સાથે આનંદ કરો, કેમ કે મારો સ ો ખોવાઈ ગયો હતો તે મને
પાછો મ ો છે. 10 હુ તમને કહુ છુ કે એ જ પ્રમાણે એક પાપી પસ્તાવો
કરે, તેને લઈને ઈ રના સ્વગર્દૂતોની સમક્ષઆનંદ થાય છે.’ ”

ખોવાયેલો દ કરો
11વળ ઈ ુએ ક ું કે, ‘એક માણસને બે દ કરા હતા. 12તેઓમાંના

નાનાએ પતાને ક ું કે, પતાજી, મલકતનો જે મારો ભાગઆવે તે મને
આપો; તેથી પતાએ તેઓને ભાઈઓને પોતાની મલકત વહેંચી આપી.

13 અને થોડા દવસો પછ નાનો દ કરો બ ું ભે ું કર ને દૂર દેશમાં
ચાલ્યો ગયો, અને ત્યાં મોજમજામાં પોતાની સંપ વેડફ નાખી.
14અને તેણે બ ું ખલાસ કર ના ું, ત્યાર પછ તે દેશમાં ભારે દકુાળ
પડ્યો અને તેને તંગી પડવા લાગી.

15 તે જઈને તે દેશના વતનીઓમાંના એકને ત્યાં ર ો; તેણે તેને
પોતાના ખેતરમાં ૂંડો ચરવા માટે તેને મોકલ્યો. 16 ખેતરમાં જે સગો
ૂંડો ખાતાં હતાં તેનાથી પોતા ું પેટ ભરવા ું તેને મન થ ું હ ું; કોઈ તેને

ક ું ખાવા ું આપ ું ન હ.
17એવામાં તે ભાનમાં આ ો અને તેને થ ું કે, મારા પતાના કેટલા

બધા મજૂરોને ુષ્કળ રોટલી મળે છે ને હુ તો અહ ૂખે મરુ છુ! 18 હુ
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ઊઠ ને મારા પતાની પાસે જઈશ, અને તેમને કહ શ કે, પતાજી, મેં
સ્વગર્ વરુદ્ધ તથા તમાર આગળ પાપ ક ુ છે; 19 હુ તમારો દ કરો
કહેવાને યોગ્ય નથી; તારા મજૂરોમાંના એકના જવેો મને રાખ.

20 પછ તે ઊઠ ને પોતાના પતાની પાસે ગયો, અને તે હજી ઘણો
દૂર હતો એટલામાં તેના પતાએ તેને જોયો, તેમને અ ુકપા આવી, અને
તેના પતા દોડ ને તેને ભેટ્યા તથા તેને ુંબન ક .ુ 21 દ કરાએ તેમને
ક ું કે, પતાજી, મેં સ્વગર્ વરુદ્ધ તથા તમાર આગળ પાપ ક ુ છે, હવે
હુ તમારો દ કરો કહેવાવાને યોગ્ય નથી.

22 પણ પતાએ પોતાના નોકરોને ક ું કે, સારાંમાં સારો ઝભ્ભો
જલદ લાવીને એને પહેરાવો; એને હાથે વીંટ અને પગમાં પગર ું
પહેરાવો; 23ઉ મ ભોજનની વ ા કરો. આવોઆપણે મજબાની
કર એ અને આનંદ મનાવીએ. 24 કેમ કે આ મારો દ કરો ૃત્ ુ પામ્યો
હતો, તે પાછો સજીવન થયો છે; તે ખોવાયેલો હતો, તે પાછો મ ો છે
અને તેઓઆનંદ કરવા લાગ્યા.

25 હવે પતાનો મોટો દ કરો ખેતરમાં હતો; તે ત્યાંથી ઘરે આવતાં
ઘરની નજીકઆવી પહોંચ્યો, ત્યારે તેણે નાચગાનનો અવાજ સાંભ ો.
26 તેણે ચાકરોમાંના એકને બોલાવીને ૂ ું કે, આ ું ચાલી ર ું છે?
27ચાકરે તેને ક ું કે, તમારો ભાઈ પાછો આ ો છે, ને તમારા પતાએ
મોટ મજબાની આપી છે, કેમ કે તે તેમને સહ સલામત પાછો મ ો
છે.

28 પણ તે ુસ્સે થયો, અને અંદર જવા માટે રાજી ન હતો. તેના
પતાએબહારઆવીને તેને વનંતી કર . 29પણ તેણે તેના પતાને ઉ ર
આપતા ક ું કે, જો, આટલાં બધાં વષર્થી હુ તમાર ચાકર કરુ છુ, અને
તમાર આજ્ઞા મેં કદ ઉથાપી નથી, તોપણ મારા મત્રોની સાથે ુશાલી
કરવા સારુ તમે મને લવારુય કદ આપ્ ું નથી. 30 પણ આ તમારો
દ કરો કે જણેે વેશ્યાઓપાછળતમાર મલકત વેડફ નાખી છે, તે પાછો
આ ો ત્યારે તમે તેને સારુ મજબાની આપી છે.

31 પતાએ તેને ક ું કે, દ કરા, ું માર સાથે નત્ય છે, અને જે મારુ
છે તે સઘ ું તારુ જ છે. 32આપણે માટે ુશી થ ું તથા આનંદ કરવો
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તે ઉ ચત હ ુ,ં કેમ કે આ તારો ભાઈ જે ૃત્ ુ પામ્યો હતો, તે સજીવન
થયો છે; જે ખોવાયેલો હતો, તે પાછો મળ આ ો છે.’ ”

16
ચાલાક કારભાર

1 પછ ઈ ુએ શષ્યોને પણ ક ું કે, ‘એક શ્રીમંત માણસ હતો,
તેણે એક કારભાર રા ો; અને શ્રીમંતની આગળ કારભાર પર એવો
આરોપ ૂકવામાં આ ો કે, તે તમાર મલકત ઉડાવી દે છે. 2અને તેણે
તેને બોલાવીને ક ું કે, આ જે તારે વષે હુ સાંભ ું છુ તે ું છે? તારા
વહ વટનો હસાબઆપ; કેમ કે હવેથી ું કારભાર રહ શકશે ન હ.

3 કારભાર એ પોતાના મનમાં ક ું કે, હુ ું કરુ? કેમ કે મારો મા લક
માર પાસેથી કારભાર લઈ લે છે. મારામાં મજૂર કરવાની શકતી નથી;
ભીખ માગતાં મને શરમ લાગે છે. 4તે મને કારભારમાંથી કાઢ ૂકે ત્યારે
લોકો મારા સાથમાં રહે તે માટે ું કર ું તેની મને ૂઝ પડે છે.

5તેણે પોતાના મા લકના દરેક કરજદારને બોલા ા. તેમાંના પહેલાને
ક ું કે, મારા મા લક ું તારે કેટ ું દે ું છે? 6અને તેણે ક ું કે, સો માપ
તેલ. અને તેણે તેને ક ું કે, તારુ ખા ું લે, અને જલદ બેસીને પચાસ
લખ. 7 પછ તેણે બીજાને ક ું કે, તારે કેટ ું દે ું છે? અને તેણે ક ું કે,
સો માપ ઘઉં, તેણે તેને ક ું કે, તારુ ખા ું લ,ે અને એંસી લખ.

8 તેના મા લકે અન્યાયી કારભાર નાં વખાણ કયા, કારણ કે તે
હો શયાર થી વત્ય હતો; કેમ કે આ જગતના દ કરા પોતાની પેઢ વષે
અજવાળાનાં દ કરા કરતાં વધારે હો શયાર હોય છે. 9 અને હુ તમને
કહુ છુ કે, અન્યાયીપણાના દ્ર વડે પોતાને સારુ મત્રો કરો, કે જયારે
તે થઈ રહે, ત્યારે તેઓ અનંતકાળના રહેઠાણોમાં તમારો અંગીકાર કરે.

10 જે બહુ થોડામાં વ ા ુ છે તે ઘણાંમાં પણ વ ા ુ છે; અને
જે બહુ થોડામાં અન્યાયી છે તે ઘણાંમાં પણ અન્યાયી છે. 11 માટે જો
અન્યાયી દ્ર માં તમે વ ા ુ ન થયા હો, તો ખરુ દ્ર તમને કોણ
સોંપશે? 12જો તમે બીજાના દ્ર સંબંધી વ ા ુ ન થયા હો, તો જે
તમારુ પોતા ું તે કોણ તમને સોંપશ?ે
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13 કોઈ ચાકર બે મા લકોની ચાકર કર શકતો નથી; કેમ કે તે એકનો
દ્વષે કરશે, ને બીજા પર પ્રેમ કરશે, અથવા તે એકના પક્ષનો થશ,ે ને
બીજાનો તરસ્કાર કરશે. એકસાથે તમે ઈ રની તથા દ્ર ની ચાકર
કર શકો ન હ.

ઈ ુના કેટલાક કથનો
માથ. 11:12-13; 5:31-32; માક 10:11-12

14અને ફરોશીઓજઓે દ્ર ના લોભી હતા તેઓએતે સઘળ વાતો
સાંભળ ને ઈ ુની મશ્કર કર . 15 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, માણસોની
આગળ તમે પોતાને ન્યાયી બતાવો છો, પણ ઈ ર તમારાં હૃદય જાણે
છે; કેમ કે માણસોમાં જે ઉ મ ગણે ું છે તે ઈ રની દ્ર માં ધ ારપાત્ર
છે.

16 નયમશા તથા પ્રબોધકો યોહાનના સમય ુધી હતા; તે
સમયથી ઈ રના રા ની ુવાતાર્ પ્રગટ કરાય છે, અને દરેક માણસ
તેમાં જબરદસ્તીથી પ્રવેશવા મથે છે. 17 પણ નયમશા ની એક પણ
માત્રા રદ થાય, તે કરતાં આકાશ તથા ૃથ્વીને જ ું રહે ું સહેલ છે.

18જે કોઈ પોતાની પત્નીને છૂટાછેડા આપીને બીજી ી સાથે લ
કરે છે, તે ભચાર કરે છે, અને જે કોઈ છૂટાછેડા પામેલી ી સાથે
લ કરે છે, તે ભચાર કરે છે.

શ્રીમંત માણસ અને ગર બ લાજરસ
19 એક શ્રીમંત માણસ હતો, તે કરમજી રગના વણાયેલા કમતી

વ પહેરતો હતો, અને નત્ય મોજમઝામાં રહેતો હતો. 20 લાજરસ
નામે એક ભખાર જનેે આખા શર રે ફોલ્લા હતા, તે તેના દરવાજા
આગળ પડ રહેતો હતો. 21 શ્રીમંતની મેજ પરથી પડલેા ભોંયમાંના
કકડા વડે તે પેટ ભરવા ચાહતો હતો; વળ કૂતરા પણ આવીને તેના
ફોલ્લા ચાટતા હતા.

22 પછ એમ થ ું કે તે ભખાર મરણ પામ્યો, સ્વગર્દૂતો તેને
ઇબ્રા હમની ગોદમાં લઈ ગયા; અને શ્રીમંત માણસ પણ મરણ પામ્યો
અને તેને દફનાવવામાં આ ો. 23 પાતાળમાં પીડા ભોગવતાં તેણે
પોતાની આંખો ઊંચી કર ને દૂરથી ઇબ્રા હમને તથા તેના ખોળામાં
લાજરસને જોયા.
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24 તેણે ૂમ પાડ ને ક ું કે, પતા ઇબ્રા હમ, મારા પર દયા કર ને
લાજરસને મોકલ, કે તે પોતાનીઆંગળ પાણીમાં બોળ ને માર જીભને
ઠડ કરે, કેમ કે આઆગમાં હુ વેદના પા ું છુ.

25પણ ઇબ્રા હમે તેને ક ુ,ં દ કરા, યાદ કર કે તારા જીવનમાં ું સાર
સામગ્રી પામ્યો, અને લાજરસ તો તે ું પામ્યો ન હતો; પણ હમણાં અહ
તે દલાસો પામે છે, અને ું વેદના પામે છે. 26 વળ તે સવર્ ઉપરાંત
અમાર તથા તમાર વચ્ચે મોટ ખાઈ આવેલી છે, એ માટે કે જઓે
અહ થી તમાર પાસેઆવવા ચાહે, તેઓ ત્યાંઆવી ન શકે, અને ત્યાંથી
કોઈ અમાર પાસે આ બાજુ પણઆવી શકે ન હ.

27 તેણે ક ું કે, પતા, એ માટે હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે, લાજરસને
મારા પતાને ઘરે મોકલો, 28 કેમ કે મારા પાંચ ભાઈઓ છે. લાજરસ
તેઓને સાક્ષીઆપ,ે એમ ન થાય કે તેઓ પર પણઆપીડાઆવી પડ.ે

29 પણ ઇબ્રા હમે ક ું, તેઓની પાસે ૂસા ું નયમશા તથા
પ્રબોધકો છે; તેઓ ું તેઓ સાંભળે. 30 અને તેણે ક ું કે, પતા
ઇબ્રા હમ, એમ ન હ, પણજો કોઈ ૃત્ ુમાંથી સજીવન પામીને તેઓની
પાસે જાય, તો તેઓ પસ્તાવો કરે. 31અને ઇબ્રા હમે તેને ક ું કે, જો
તેઓ ૂસા ું નયમશા તથા પ્રબોધકો ું ન હ સાંભળે, તો પછ ૃત્ ુ
પામેલાઓમાંથી કોઈ ઊઠ ને જાય, તોપણ તેઓ માનવાના નથી.’ ”

17
ઈ ુનાં બીજાં કેટલાક કથનો 1. પાપ
માથ. 18:6-7,21-22; માક 9:42

1 ઈ ુએ પોતાના શષ્યોને ક ું કે, લોકો પાપ કરે એવી પ્રસંગ તો
બનવાના જ, પણ જનેાંથી પાપ થાય છે તેને અફસોસ છે! 2 કોઈ આ
નાનાઓમાંના એકને પાપ કરવા પ્રેરે, એ કરતાં તેના ગળે ઘંટ નો પથ્થર
બાંધીને તેને સ ુદ્રમાં ડુબાડવામાં આવ,ે તે તેને માટે વધારે સારુ છે.

3સાવચેત રહો; જો તમારો ભાઈ અપરાધ કરે, તો તેને ઠપકો આપો;
અને જો તે પસ્તાવો કરે, તો તેને માફ કરો. 4જો તે એક દવસમાં સાત
વાર અપરાધ કરે, અને સાત વાર તમાર તરફ ફર ને કહે કે, હુ પસ્તાઉં
છુ, તો તેને માફ કરો.
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2. વ ાસ
5 પ્રે રતોએ પ્ર ુને ક ું કે, ‘અમારો વ ાસ વધારો.’ ” 6 પ્ર ુએ ક ું

કે, ‘જો તમને રાઈના દાણા જટેલો વ ાસ હોય તો તમે આ ુલ્લર
ઝાડને કહો કે અહ થીઊખડ ને સ ુદ્રમાં રોપાઈજાતો તે તમારુ માનશે.

ચાકરની ફરજ
7 પણ તમારામાંનો એવો કોણ છે કે જનેો ચાકર ખેતર ખેડતો હોય

અથવા ઘેટાં ચરાવતો હોય, અને તે ચાકરજયારે ખેતરમાંથીઆવ,ે ત્યારે
તેને કહે કે, આવીને તરત જમવા બેસ? 8તે કરતાં, ું તે એમ ન હ કહેશે
કે, મારુ ભોજન તૈયાર કર, અને હુ ખાઈ પી રહુ ત્યાં ુધી કમર બાંધીને
માર સેવા કર; અને ું પછ ખાજે પીજ?ે

9 તે દાસે તેની આજ્ઞાઓ પાળ હોય તે માટે તે તેનો આભાર માને
છે ું? 10 તેમ જે આજ્ઞા તમને આપેલી છે તે સવર્ પા ા પછ તમારે
પણએમ કહે ું કે, અમે નકામા ચાકરો છ એ, કેમ કે જે કરવાની અમાર
ફરજ હતી એટ ું જ અમે ક ુ છે.’ ”

દસ રક્ત પ યાઓ ુદ્ધ થયા
11એમ થ ું કે યરુશાલેમ જતા ઈ ુ સમરુન તથા ગાલીલમાં થઈને

જતા હતા. 12એકગામમાં ઈ ુએ પ્રવેશ કય , એટલામાં રક્ત પ ી દસ
દદ ઓ તેમને સામે મ ા. તેઓએ દૂર ઊભા રહ ને 13 ૂમ પાડ ને ક ું
કે, ‘ઓઈ ુ, સ્વામી, અમારા પર દયા કરો.’ ”

14 અને તેઓને જોઈને તેમણે તેઓને ક ું કે, ‘જાઓ, પોતાને
યાજકોને બતાવો અને એમ થ ું કે તેઓને રસ્તે ચાલતાં ચાલતાં ુદ્ધ
કરવામાં આ ા. 15 તેઓમાંનો એક, પોતે સાજો થયો છે તે જોઈને,
મોટા અવાજે ઈ રનો મ હમા કરતાં પાછો વ ો. 16 તેણે ઈ ુને
સા ાંગ દડવત પ્રણામ કર ને તેમનો આભાર માન્યો; તે સમરૂની હતો.

17ઈ ુએ ઉ રઆપતાં ક ું કે, ‘ ું દસે જણને ુદ્ધ કરાયા નહોતા?
તો બીજા નવ ાં છે? 18ઈ રને મ હમાઆપવાને પાછોઆવ,ે એવો
આ પરદેશી વના અન્ય કોઈ નથી ુ?ં 19 ઈ ુએ ક ું કે, ‘ ું ઊઠ ને
ચાલ્યો જા; તારા વ ાસે તને બચા ો છે.’ ”
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ઈ રના રાજ ુ આગમન
માથ. 24:23-28,37-41

20 ફરોશીઓએ તેમને ૂ ું કે, ઈ ર ું રા ારે આવશ?ે ત્યારે
તેમણે તેઓને ઉ ર આપતા ક ું કે, ઈ ર ું રા દૃશ્ય ર તે નથી
આવ ુ.ં 21 વળ એમ ન હ કહેવામાં આવશે કે, જુઓ, આ ર ુ!ં કે,
પે ું ર ું! કેમ કે ઈ ર ું રા તમારામાં છે.’ ”

22 તેમણે શષ્યોને ક ું કે, ‘એવા દવસો આવશે કે માણસના
દ કરાના દવસોમાંના એકને તમે જોવાની ઇચ્છા રાખશો, પણ તમે જોઈ
શકશો ન હ. 23 તેઓ તમને કહેશે હે ‘જુઓ, પેલો ર ો, જુઓ, આ
ર ો, તમે જતા ના, અને એમની પાછળ ચાલતા ના. 24 કેમ કે વીજળ
આકાશમાં ચમકે છે ને તે એક દશાથી બીજી દશા ુધી પ્રકાશે છે, તેમ
માણસના દ કરા ું તેમના સમયમાં આગમન થશે.

25 પણ તે પહેલાં તેમને ઘણું સહન કર ું પડશે, અને આ પેઢ થી
તેમને નાપસંદ થ ું પડશ.ે 26 અને જમે ૂહના દવસોમાં થ ુ,ં તેમ જ
માણસના દ કરાના દવસોમાં પણ થશ.ે 27 ૂહ વહાણમાં ગયો, અને
જળપ્રલયે આવીને બધાનો વનાશ કય તે દવસ ુધી તેઓ ખાતા,
પીતા, પરણતા, પરણાવતા હતા.

28 તેમ જ લોતના દવસોમાં પણ થ ુ,ં તેઓ ખાતા, પીતા, વેચા ું
લેતા, આપતા, રોપતા, બાંધતા હતા; 29 પણ લોત સદોમમાંથી નીક ો
તે દવસેઆગ તથા ગંધક સ્વગર્માંથી વરસ્યા,ં અને તેથી બધાનો વનાશ
થયો.

30જે દવસે માણસનો દ કરો પ્રગટ થશે તે દવસે તે પ્રમાણે જ થશે.
31તે દવસે જઓે ઘરની અગાશી પર હોય, તેઓએસામાન લેવા સારુ
નીચે ઊતર ું ન હ, અને જે ખેતરમાં હોય તેણે પણ ત્યાંથી પાછાઆવ ું
ન હ.

32 લોતની પત્નીને યાદ કરો. 33 કેમ કે જે કોઈ પોતા ું જીવન
બચાવવા ચાહે છે, તે તેને ુમાવશ;ે પણ જે કોઈ તેને ુમાવશ,ે તે તેને
બચાવશે.

34 હુ તમને કહુ છુ કે, તે રાત્રે એક પથાર માં બે જણ ૂતા હશે;
તેઓમાંના એકને લઈ લેવાશે અને બીજાને પડતો ુકાશ.ે 35બે ીઓ
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સાથે દળતી હશે; તેમાંથી એકને લઈ લેવાશે, અને બીજીને પડતી
ૂકવામાં આવશ.ે 36 ખેતરમાં બે જણ હશે, તેઓમાંનો એક લેવાશે,

અને બીજો પડતો ુકાશ,ે’ 37અને તેઓએ તેમને ઉ રઆપતાં ક ું કે,
‘પ્ર ,ુ ાં?’ અને ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘ ાં ૃતદેહ પડ્યો હશે ત્યાં
ગીધો પણ એકઠાં થશે.’ ”

18
ઈ રથી ન ડરતા ન્યાયાધીશ અને વધવા ું દ્ર ાંત

1સવર્દા પ્રાથર્ના કરવી જોઈએ, અને ના હમત થ ું ન હ, તે શીખવવા
સારુઈ ુએએક દ્ર ાંત તેઓને ક ું કે, 2 ‘એકશહેરમાં એક ન્યાયાધીશ
હતો, જે ઈ રથી બીતો ન હતો અને માણસને ગણકારતો ન હતો.

3 તે શહેરમાં એક વધવા ી હતી; તે વારવાર તેની પાસે આવતી
હતી કે ‘મારા પ્ર તવાદ ની પાસેથી મને ન્યાય અપાવ.’ ” 4 કેટલીક ુદત
ુધી તે એમ કરવા ઇચ્છતો ન હતો; પણ પછ થી તેણે પોતાના મનમાં
વચા ુ કે, જોકે હુ ઈ રથી બીતો નથી, અને માણસને ગણકારતો
નથી, 5 તોપણ આ વધવા ી મને તસ્દ આપે છે, માટે હુ તેને ન્યાય
અપાવીશ, કે જથેી તે વારેઘડ એઆવીને મને તંગ કરે ન હ.’ ”

6 પ્ર ુએ ક ું કે, ‘એ અન્યાયી ન્યાયાધીશ ું કહે છે તે સાંભળો.
7 એ ન્યાયાધીશની માફક ઈ ર પોતાના પસંદ કરેલા, જઓે તેમની
આગળ રાત દવસ હાંક મારે છે, અને જઓે વષે તે ખામોશી રાખે છે,
તેઓને ું ન્યાય ન હઆપશે?’ ” 8 હુ તમને કહુ છુ કે, ‘તે જલદ તેઓને
ન્યાય આપશે. પર ુ માણસનો દ કરો આવશ,ે ત્યારે તેમને ું ૃથ્વી પર
વ ાસ જડશ?ે’ ”

પ્રાથર્ના કરતા ફરોશી અને જકાતદાર ું દ્ર ાંત
9 કેટલાક પોતાના વષે ઘમંડ રાખતા હતા કે અમે ન્યાયી છ એ, અને

બીજાને ુચ્છકારતા હતા, તેઓને પણ ઈ ુએઆ દ્ર ાંત ક ું કે, 10બે
માણસો પ્રાથર્ના કરવા સારુ ભ ક્ત ાનમાં ગયા; એક ફરોશી, અને
બીજો દાણી હતો.
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11 ફરોશીએ ઊભા રહ ને પોતાના મનમાં એવી પ્રાથર્ના કર કે,
‘ઓ ઈ ર, બીજા માણસોના જવેો જુલમી, અન્યાયી, ભચાર
અથવાઆ દાણીના જવેો હુ નથી, માટે હુ તમાર ઉપકારસ્ ુ ત કરુ છુ.
12અઠવા ડયામાં બે વાર હુ ઉપવાસ કરુ છુ અને માર બધી આવકનો
દસમો ભાગઆ ું છુ.’ ”

13 પણ દાણીએ દૂર ઊભા રહ ને પોતાની આંખો સ્વગર્ તરફ ઊંચી
કરવા ન ચાહતા, દ:ુખ સાથે છાતી કૂટ ને ક ું કે, ‘ઓઈ ર, ુજ પાપી
પર દયા કરો.’ ” 14 હુ તમને કહુ છુ કે, ‘પેલા કરતા એ માણસ ન્યાયી
ઠર ને પોતાને ઘરે ગયો; કેમ કે જે કોઈ પોતાને ઊંચો કરે છે તે નીચો
કરાશે, અને જે પોતાને નીચો કરે છે તેને ઊંચો કરવામાં આવશે.’ ”

નાનાં બાળકોને આશીવાર્દ
માથ. 19:13-15; માક 10:13-16

15તેઓઈ ુ પાસે પોતાનાં બાળકો પણલા ા,એસારુ કે તે તેઓને
આશીવાર્દ આપ.ે પણ શષ્યોએ તેઓને ધમકા ાં. 16 તેથી ઈ ુએ
તેઓને બોલાવીને ક ું કે, ‘બાળકોને માર પાસે આવવા દો, ને તેઓને
અટકાવો ન હ; કેમ કે ઈ ર ું રા એવાઓ ું જ છે. 17 હુ તમને ન ે
કહુ છુ કે, જે કોઈ બાળકની માફક ઈ ર ું રા સ્વીકારશે ન હ, તે
તેમાં પ્રવેશી શકશે ન હ.’ ”

પાછો જતો રહેલો શ્રીમંત ુવાન
માથ. 19:16-30; માક 10:13-31

18 એક અ ધકાર એ ઈ ુને ૂ ું કે, ‘ઉ મ ઉપદેશક,
અનંતજીવનનો વારસો પામવા હુ ું કરુ?’ ” 19 ઈ ુએ તેને ક ું
કે, ‘ ું મને ઉ મ કેમ કહે છે? એકએટલે ઈ ર વના અન્ય કોઈ ઉ મ
નથી. 20 ું આજ્ઞાઓજાણે છે કે, ભચાર ન કર, હત્યા ન કર, ચોર
ન કર, જૂઠ સાક્ષી ન ૂર, પોતાના માબાપને માન આપ.’ ” 21 તેણે ક ું
કે, એ બ ું તો હુ મારા નાનપણથી પાળતો આ ો છુ.’ ”

22ઈ ુએ તે સાંભળ ને તેને ક ું કે, ‘ ું હજીએક વાત સંબંધી અ ૂરો
છે; તારુ જે છે તે બ ું વેચી નાખ, અને તે ગર બોને આપી દે, એટલે
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સ્વગર્માં તને દ્ર મળશ;ે પછ આવીને માર પાછળ ચાલ.’ ” 23 પણ
એ સાંભળ ને તે અ ત ઉદાસ થયો, કેમ કે તેની મલકત ઘણી હતી.

24 ઈ ુ તેને જોઈને ઉદાસ થયા અને ક ું કે, ‘જઓે ધનવાન છે,
તેઓને ઈ રના રા માં પ્રવેશ ું એ ૂબઅઘરુ છે! 25 કેમ કે શ્રીમંતને
ઈ રના રા માં પ્રવેશવા કરતાં ઊંટને સોયના નાકામાંથી પસાર થ ું
સહે ું છે.’ ”

26તે વચન સાંભળનારાઓએ ક ું કે, ‘તો કોણ ઉદ્ધાર પામી શકે?’ ”
27પણ ઈ ુએ ક ું કે, ‘માણસોને જે અશ છે તે ઈ રને શ છે.’ ”

28 પતરે ક ું કે, ‘જુઓ, અમે પોતા ું બ ું ૂક ને તમાર પાછળ
આ ા છ એ.’ ” 29 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, હુ તમને ન ે કહુ છુ કે,
‘જે કોઈએ ઘરને, પત્નીને, ભાઈઓન,ે માબાપને કે સંતાનોને ઈ રના
રા ને લીધે ત્યાગ્યા હશ,ે 30 તેને આ જીવનકાળમાં અનેકગણું તથા
આવનાર જમાનામાં અનંતજીવન પ્રાપ્ત થશે જ.’ ”

ઈ ુએ ત્રીજી વખત પોતાના ૃત્ ુની આગાહ કર
માથ. 20:17-19; માક 10:32-34

31 ઈ ુએ બારે શષ્યોને પાસે બોલાવીને તેઓને ક ું કે,’ જુઓ,
આપણે યરુશાલેમ જઈએ છ એ, અને માણસના દ કરા સંબંધી
પ્રબોધકોથી જે લખા ું છે તે સવર્ ૂરુ કરાશે. 32 કેમ કે તેમને
બનયહૂદ ઓને આધીન કરાશે, અને તેમની મશ્કર તથા અપમાન
કરાશે, અને તેમના પર તેઓ ૂંકશે; 33 વળ કોરડા માર ને તેઓ તેમને
માર નાખશ,ે અને ત્રીજે દવસે તે પાછા સજીવન થશે.’ ”

34 પણ તેમાં ું કઈ તેઓના સમજવામાં આ ુ;ં ન હ અને આ વાત
તેઓથી ુપ્ત રહ , અને જે કહેવામાં આ ું તે તેઓ સમ ા ન હ.

ઈ ુ યર ખોના અંધ ભખાર ને દેખતો કરે છે
માથ. 20:29-34; માક 10:46-52

35એમથ ું કે ઈ ુ યર ખો પાસેઆવતા હતા, ત્યારે માગર્ની બાજુએ
એક અંધ જન બેઠો હતો, તે ભીખ માગતો હતો. 36 ઘણાં લોકો



ૂક 18:37 lxviii ૂક 19:9

પાસે થઈને જતા હોય એ ું સાંભળ ને તેણે ૂ ું કે, ‘આ ું હશ?ે’ ”
37 તેઓએ તેને ક ું કે, ‘ઈ ુ નાઝાર પાસે થઈને જાય છે.’ ”

38 તેણે ૂમ પાડ ને ક ું કે, ‘ઓઈ ,ુ દાઉદના દ કરા, મારા પર દયા
કરો.’ ” 39 જઓે આગળ જતા હતા તેઓએ તેને ધમકા ો, કે ‘ ૂપ
રહે;’ પણ તેણે વધારે મોટેથી ૂમ પાડ ને ક ું કે, ‘દાઉદના દ કરા, મારા
પર દયા કરો.’ ”

40ઈ ુએ ઊભા રહ ને તેને પોતાની પાસે લાવવાની આજ્ઞા કર અને
તે પાસેઆ ો, ત્યારે ઈ ુએ તેને ૂ ું કે, 41 ‘હુ તારે માટે ું કરુ, તાર
ઇચ્છા શી છે?’ તેણે ક ું કે, ‘પ્ર ુ હુ દ્ર પા ુ.ં

42 ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘ ું દ્ર પામ; તારા વ ાસે તને બચા ો
છે,’ 43અને તરત તે દ્ર પામ્યો અને ઈ રને મ હમાઆપતો તે તેમની
પાછળ ચાલ્યો; બધા લોકોએ તે જોઈને ઈ રની સ્ ુ ત કર .

19
ઈ ુ અને જાખ્ખી

1 ઈ ુ યર ખોમાં થઈને જતા હતા. 2 ત્યાં જાખ્ખી નામે એક ુરુષ
હતો; તે ુ દાણી હતો, અને શ્રીમંત હતો.

3 તેણે ઈ ુને જોવા કો શશ કર કે તે કોણ છે, પણ ભીડને લીધે તે
તેમને જોઈ શ ો ન હ, કેમ કે તે નીચા કદનો હતો. 4તેથીઆગળ દોડ
જઈને ઈ ુને જોવા સારુ ુલ્લર ઝાડ પર તે ચડ્યો; ઈ ુ તે રસ્તે થઈને
પસાર થવાનાં હતા.

5 તે જગ્યાએ ઈ ુ આ ા. તેમણે ઊંચે જોઈને ક ું, ‘જાખ્ખી, ું
જલદ નીચે ઊતર આવ, મારો આજનો ઉતારો તારે ઘરે છે.’ ” 6 તે
જલદ નીચે ઊતય . તેણે આનંદથી ઈ ુને આવકાયાર્. 7 બધાએ તે
જોઈને કચકચ કર કે, ઈ ુ પાપી માણસને ઘરે મહેમાન તર કે રહેવા
ગયો છે.

8 જાખ્ખીએ ઊભા રહ ને પ્ર ુને ક ું કે, ‘પ્ર ુ, હુ માર સંપ નો
અડધો ભાગ ગર બોને આ ું છુ; અને જો અન્યાયથી મેં કોઈનાં નાણાં
પડાવી લીધા હોય તો હુ ચારગણાં પાછાઆપીશ,’ 9ઈ ુએ તેને ક ું કે,
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‘આજે આ ઘરે ઉદ્ધાર આ ો છે, કારણ કે જાખ્ખી પણ ઇબ્રા હમનો
દ કરો છે. 10 કેમ કે જે ખોવા ું છે તેને શોધવા તથા ઉદ્ધાર કરવા સારુ
માણસનો દ કરો આ ો છે.’ ”

મહોરોની સોંપણી અને હસાબ ું દ્ર ાંત
માથ. 25:14-30

11 તેઓઆ વચન સાંભળતાં હતા, ત્યારે ઈ ુએ અન્ય એક દ્ર ાંત
પણ ક ું, કેમ કે તે યરુશાલેમ પાસેઆ ા હતા, અને તેઓએમધારતા
હતા કે, ઈ ર ું રા હમણાં જ પ્રગટ થશે. 12 માટે ઈ ુએ ક ું
કે, ‘એક કુળવાન માણસ પોતાને માટે રા મેળવીને પાછા આવવાના
ઇરાદાથી દૂર દેશ ગયો.

13 તે અગાઉ તેણે પોતાના દસ ચાકરોને બોલાવીને તેઓને દરેકને
એક એમ કુલ દસ મહોરઆપીને તેઓને ક ું કે, હુ આ ું ત્યાં લગી તમે
તેનો વહ વટ કરો. 14 પણ તેના શહેરના માણસો તેના પર દ્વષે રાખતા
હતા, અને તેની પાછળએલચીઓને મોકલીને કહેવડા ું કે, ‘એમાણસ
અમારા પર રા કરે એ ું અમે ઇચ્છતા નથી.’ ” 15 એમ થ ું કે તે
રા મેળવીને પાછો આ ો, ત્યારે જે નોકરોને તેણે નાણું આપ્ ું હ ું,
તેઓને પોતાની પાસે બોલાવવા ું ક ું, એમાટે કે તેઓ ું ું કમાયા, તે
એ જાણે.

16 ત્યારે પહેલાએ તેની પાસે આવીને ક ું કે, ‘મા લક, તમાર એક
મહોરે બીજી દસ મહોર પેદા કર છે. 17 તેણે તેને ક ું કે, ‘શાબાશ,
સારાં તથા વ ા ુ ચાકર, ું થોડામાં વ ા ુ મા ૂમ પડ્યો છે, માટે
દસ શહેરોનો અ ધકાર થા.’ ”

18 બીજાએ આવીને ક ું કે, ‘શેઠ, તમાર એક મહોરે પાંચ મહોર
પેદા કર છે.’ ” 19 તેણે તેને પણ ક ું કે, ‘ ું પણ પાંચ શહેરનો ઉપર
થા.’ ”

20બીજા ચાકરે આવીને ક ું કે, ‘મા લક, જુઓ, તમાર મહોર આ
રહ , મેં રૂમાલમાં બાંધીને તેને સાચવી રાખી હતી, 21 કારણ કે તમાર
મને બીક લાગતી હતી, કેમ કે તમે કડક માણસછો; તમે જે ૂ ું ન હોય
તે ઉઠાવો છો, અને જે વા ું ન હોય તે તમે કાપો છો.’ ”
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22 કુલવાન માણસે તેને ક ું, ‘ઓ દુ નોકર, તારા પોતાના ુખથી
હુ તારો ન્યાય કર શ; હુ કડક માણસ છુ, જે ૂ ું ન હોય, તે હુ ઉઠા ું
છુ, અને જે વા ું ન હોય તે કા ું છુ, એમ ું જાણતો હતો; 23 માટે તેં
શાહુકારને ત્યાં મારુ નાણું કેમ નહો ું આપ્ ુ,ં કે હુઆવીને ાજ સ હત
તે મેળવી શકત.

24 પછ જઓે પાસે ઊભા હતા તેઓને તેણે ક ું કે, તેની પાસેથી તે
મહોર લઈ લો, અને જનેી પાસે દસ મહોર છે તેને આપો.’ ” 25 તેઓએ
તેને ક ું કે, ‘મા લક, તેની પાસે તો દસ મહોર છે!’ ”

26 હુ તમને કહુ છુ કે, જે કોઈની પાસે છે, તેને અપાશે, અને જનેી
પાસે નથી તે ું જે છે તે પણ તેની પાસેથી લઈ લેવાશ.ે 27પર ુઆ મારા
વૈર ઓ કે જઓે ચાહતા નહોતા કે હુ તેઓ પર રાજ કરુ, તેઓને અહ
પકડ લાવો, અને માર આગળ માર નાખો.’ ”

યરુશાલેમમાં વજય પ્રવેશ
માથ. 21:1-11; માક 11:1-11; યોહ. 12:12-19

28 એમ ક ાં પછ તે યરુશાલેમને માગ તેમની આગળ ચાલવા
લાગ્યા.

29 એમ થ ું કે ઈ ુ બેથફાગે તથા બેથા નયા પાસે જૈ ૂન નામના
પહાડ આગળ આ ા, ત્યારે ઈ ુએ બે શષ્યોને એ ું કહ મોકલ્યા
કે, 30 ‘તમે સામેના ગામમાં જાઓ, અને તેમાં પેસતાં જ ગધેડા ું એક
વછેરુ બાંધે ું તમને મળશ,ે તેના પર કોઈ માણસ કદ બેઠુ નથી; તેને
છોડ લાવો. 31જો કોઈ તમને ૂછે કે, તેને કેમ છોડો છો? તો એમ કહો
કે, પ્ર ુને તેની જરૂર છે.’ ”

32 જઓેને મોકલ્યા તેઓ ગયા, જમે ઈ ુએ તેઓને ક ું હ ું તે
પ્રમાણે તેઓને વછેરુ મ ુ.ં 33 તેઓ તેને છોડતા હતા ત્યારે તેના
મા લકોએ તેઓને ક ું કે, તમે વછેરાને કેમ છોડો છો?’ ” 34 તેઓએ
ક ું કે, ‘પ્ર ુને તેની જરૂર છે.’ ” 35 તેઓ તેને ઈ ુની પાસે લા ા, અને
વછેરા પર પોતાનાં વ નાખીને ઈ ુને તેના પર સવાર થયા. 36 ઈ ુ
જતા હતા ત્યારે લોકોએ પોતાનાં વ માગર્માં પાથયા.
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37ઈ ુ નજીકમાં જૈ ૂન પહાડના ઢોળાવ પાસે આવી પહોંચ્યા,ં ત્યારે
જે પરાક્રમી કામો તેઓએજોયાં હતા,ં તે સઘળાંને લીધે શષ્યોનોઆખો
સ ુદાય હષર્ કર ને ઊંચે અવાજે ઈ રની સ્ ુ ત કરતાં કહેવા લાગ્યા કે,
38 ‘પ્ર ુને નામે જે રાજાઆવે છે તે આશીવાર્ દત છે! આકાશમાં શાં ત
તથા પરમ ઊંચામાં મ હમા!’ ”

39લોકોમાંથી કેટલાક ફરોશીઓએ ઈ ુને ક ું કે, ‘ઉપદેશક, તમારા
શષ્યોને ધમકાવો.’ ” 40ઈ ુએ ઉ રઆપ્યો કે, ‘હુ તમને કહુ છુ કે જો
તેઓ ૂપ રહેશે તો પથ્થરો પોકાર ઊઠશે.’ ”

યરુશાલેમ માટે ઈ ુ ું રુદન
41ઈ ુ પાસે આ ા ત્યારે શહેરને જોઈને તેને લીધે રડ્યા, અને ક ું

કે, 42 ‘હે યરુશાલેમ, જો તેં, હા તેં, શાં તને લગતી જે બાબતો છે તે જો
તેં આજે જાણી હોત તો કે ું સારુ! પણ હમણાં તેઓ તાર આંખોથી
ુપ્ત રખાયેલી છે.
43 કેમ કે તારા ઉપરએવા દવસોઆવી પડશે કે જયારે તારા વૈર ઓ

તાર આજુબાજુ દ વાલ બાંધશ.ે તને ઘેર લેશ,ે અને ચારેબાજુથી તને
દબાવશ.ે 44તેઓ તને તથા તાર સાથે રહેતાં તારાં છોકરાંને જમીન પર
પછાડ નાખશે, અને તેઓ તારામાં એક પથ્થર પર બીજો પથ્થર રહેવા
દેશે ન હ, કેમ કે તાર કૃપાદ્ર નો સમય તેં જાણ્યો ન હ.’ ”

સભા ાન ું ુ દ્ધકરણ
માથ. 21:12-17; માક 11:15-19; યોહ. 2:13-22

45 ઈ ુ ભ ક્ત ાનમાં ગયા અને ત્યાંનાં દકુાનદારોને અંદરથી કાઢ
ૂ ા.ં’ ” 46 તેણે તેઓને ક ું કે, એમ લ ું છે કે, ‘મારુ ઘર પ્રાથર્ના ું

ઘર થશે, પણ તમે તેને ૂંટારાઓ ું કોતર ક ુ છે.’ ”
47 ઈ ુ રોજ ભ ક્ત ાનમાં બોધ કરતા હતા, પણ ુ યાજકો,

શા ીઓ તથા લોકોનાઆગેવાનો તેમને માર નાખવાની કો શશ કરતા
હતા; 48 ું કર ું તે તેઓને સમજા ું ન હ; કેમ કે બધા લોકો એક ચ ે
ઈ ુને સાંભળતાં હતા.
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20
ઈ ુના અ ધકાર વષે પ્ર
માથ. 21:23-37; માક 11:27-33

1એક દવસે એમ થ ું કે ઈ ુ ભ ક્ત ાનમાં લોકોને બોધ આપતા
અને ુવાતાર્ પ્રગટ કરતા હતા, ત્યારે ુ યાજકો, શા ીઓ અને
વડ લો પાસેઆવીને ઊભા ર ા. 2તેમની સાથે વાત કરતાં તેઓએક ું
કે, ‘અમને કહે કે, કયા અ ધકારથી ું આ કામો કરે છે? આ અ ધકાર
તને કોણે આપ્યો છે?’ ”

3ઈ ુએ તેઓને જવાબઆપતા ક ું કે, ‘હુ પણ તમને એક વાત ૂછુ
છુ, તે મને કહો 4 યોહાન ું બા પ્તસ્મા સ્વગર્થી હ ું કે માણસોથી?’ ”

5 તેઓએઅંદરોઅંદર વચાર કર ને ક ું કે, ‘જો કહ એ કે સ્વગર્થી,
તો તે કહેશે, તો તમે તેના પર કેમ વ ાસ કય ન હ? 6અને જો કહ એ
કે ‘માણસોથી’, તો બધા લોકો આપણને પથ્થર મારશે, કેમ કે તેઓને
ખાતર છે કે યોહાન પ્રબોધક હતો.’ ”

7 તેઓએ ઉ રઆપ્યો કે, ‘તે ાંથી હ ું એ અમે નથી જાણતા.’ ”
8ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “હુ પણ તમને કહેતો નથી કે કયા અ ધકારથી
હુ આ કામો કરુ છુ.’ ”

દ્રાક્ષાવાડ ના ખેડૂતો ું દ્ર ાંત
માથ. 21:33-46; માક 12:1-12

9 તે લોકોને આ દ્ર ાંત કહેવા લાગ્યા કે, ‘એક માણસે દ્રાક્ષાવાડ
રોપી, અને તે ખેડૂતોને ભાડે આપી, પછ લાંબા સમય ુધી તે પરદેશ
જઈને ર ો. 10મોસમે તેણે ખેડૂતોની પાસે એક નોકરને મોકલ્યો કે તેઓ
દ્રાક્ષાવાડ ના ફળનો ભાગ તેને આપ;ે પણ ખેડૂતોએ તેને માર ને ખાલી
હાથે પાછો મોકલ્યો.

11 પછ તેણે બીજા એક ચાકરને મોકલ્યો; તેઓએ તેને પણ માર ને
તથા અપમાન કર ને ખાલી હાથે કાઢ ૂ ો. 12 તેણે ત્રીજા નોકરને
મોકલ્યો; અને તેઓએ તેને પણ ઘાયલ કર ને કાઢ ૂ ો.

13 દ્રાક્ષાવાડ ના મા લકે ક ું કે, ‘હુ ું કરુ? હુ મારા વહાલા દ કરાને
મોકલીશ, તેને જોઈને કદા પ તેઓ તે ું માન રાખે.’ ” 14 પણ ખેડૂતોએ
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જયારે તેને જોયો ત્યારે તેઓએ માંહોમાંહે મન ૂબો કર ને ક ું કે, આ
વારસ છે, ચાલો, આપણે તેને માર નાખીએ કે વારસો આપણો થાય.

15 તેઓએ તેને વાડ માંથી બહાર ધકેલીને માર ના ો. માટે હવે
દ્રાક્ષાવાડ નો મા લક તેઓને ું કરશે? 16 તે આવીને ખેડૂતોનો નાશ
કરશે, અને દ્રાક્ષાવાડ બીજાઓને આપશે. અને એ સાંભળ ને તેઓએ
ક ું કે, ‘એ ું ન થાઓ.’ ”

17 પણ ઈ ુએ તેઓની તરફ જોઈને ક ું, કે ‘આજે લખે ું છે તેનો
અથર્ શો છે?, એટલ,ે જે પથ્થરનો બાંધનારાઓએનકાર કય તે ૂણાનો
ુ પથ્થર થયો. 18 તે પથ્થર પર જે કોઈ પડશે તેના ટુકડટુેકડાં થઈ

જશે, પણ જનેાં પર તે પડશે, તેને તે કચડ નાખશે.

કાઈસારને કર ભરવો કે ન હ?
માથ. 22:15-22; માક 12:13-17

19શા ીઓએ તથા ુ યાજકોએ તે જ ઘડ એ તેમના પર હાથ
નાખવાની કો શશ કર ; પણ તેઓ લોકોથી બીધા, કેમ કે તેઓ સમ ા
કે, તેમણે આ દ્ર ાંત આપણા પર ક ું છે. 20 તેમના પર નજર
રાખીને તેઓએ ન્યાયી હોવાનો દેખાવ કરનારા જા ૂસોને મોકલ્યા, એ
સારુ કે તેઓ તેમને વાતમાં પકડ ને તેમને રા પાલના હવાલામાં તથા
અ ધકારમાં સોંપી દે.

21તેઓએઈ ુને ૂ ું કે, ‘ઉપદેશક,અમેજાણીએછ એ, કે તમે જે
કહો છો અને શીખવો છો સત્ય છે, અને તમે કઈ પણ વાતથી પ્રભા વત
થતા નથી, પણ સચ્ચાઈથી ઈ રનો માગર્ શીખવો છો; 22 તો આપણે
કાઈસારને કર આપવો ઉ ચત છે કે ન હ?’ ”

23 પણ તેઓ ું કપટ જાણીને ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, 24 ‘મને એક
દ નાર સ ો દેખાડો; એના પર કોની છાપ તથા કોનો લેખ છે?’ અને
તેઓએ ક ું કે, ‘કાઈસારના.ં’ ”

25 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘તો જે કાઈસાર ું છે તે કાઈસારને
અને જે ઈ ર ું છે તે ઈ રને ૂકવી આપો.’ ” 26 લોકોની આગળ
તેઓઆવાતમાં ઈ ુને પકડ શ ા ન હ, અને તેમના ઉ રથીઆ યર્
પામીને તેઓ ૂપ ર ા.
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ુનરુત્થાન વષે પ્ર
માથ. 22:23-33; માક 12:18-27

27સદૂક ઓજે કહે છે કે ુનરુત્થાન નથી, તેઓમાંના કેટલાકે તેમની
પાસે આવીને ૂ ું કે, 28 ‘ઉપદેશક, ૂસાએ અમારે વાસ્તે લ ું છે કે,
જો કોઈનો ભાઈ, તેની પત્ની જીવતી છતાં, સંતાન વના ૃત્ ુ પામ,ે
તો તેનો ભાઈ તેની પત્નીને પરણે અને પોતાના ભાઈને સારુ સંતાન
ઉપજાવ.ે

29 હવ,ે સાત ભાઈ હતા; અને પહેલો પત્નીને પરણીને સંતાન વના
મરણ પામ્યો; 30 પછ બીજાએ તેને પત્ની કર અને તેના મરણ પછ
31 ત્રીજાએ તેને પત્ની કર . એમ સાતેય ભાઈઓ ન:સંતાન મરણ
પામ્યા. 32 પછ તે ી પણ મરણ પામી. 33 તો મરણોત્થાનમાં તે
તેઓમાંના કોની પત્ની થશે? કેમ કે તે સાતેયની પત્ની થઈ હતી.’ ”

34 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘આ જગતના છોકરાં પરણે છે તથા
પરણાવાય છે; 35 પણ જઓે જગતને તથા મરેલામાંથી ુનરુત્થાન
પામવાને યોગ્ય ગણાય છે, તેઓ પરણતા નથી તથા પરણાવતા નથી;
36 કેમ કે તેઓ ફર થી મરણ પામી શકતા નથી; કારણ કે તેઓ સ્વગર્દૂતો
સમાન છે; ુનરુત્થાનના દ કરા હોવાથી તેઓ ઈ રના દ કરા છે.

37 વળ ‘ઝાડવાં’ નામના પ્રકરણમાં ૂસા પ્ર ુને ઇબ્રા હમનાં ઈ ર
તથા ઇસહાકના ઈ ર તથા યાકૂબના ઈ ર કહે છે, ત્યારે તે પણ એ ું
જણાવે છે કે ૂએલાં ઉઠાડાય છે. 38હવે તે ૂએલાના ઈ ર નથી, પણ
જીવતાંઓના ઈ ર છે; કેમ કે બધા તેમને અથ જીવે છે.’ ”

39 શા ીઓમાંના કેટલાકે જવાબ આપતાં ક ું કે, ‘ઉપદેશક, તમે
સા ું ક ું.’ ” 40પછ થી તેમને ક ું ૂછવાની તેઓની હમત ચાલી ન હ.

ખ્રસ્ત-દાઉદ ુત્ર
માથ. 22:41-46; માક 12:35-37

41ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘ ખ્રસ્ત દાઉદ નો દ કરો છે, એમ લોકો કેમ
કહે છે? 42 કેમ કે દાઉદ પોતે ગીતશા માં કહે છે કે, પ્ર ુએ મારા
પ્ર ુને ક ું કે, 43 હુ તારા શ ુઓને તારુ પાયાસન કરુ ત્યાં ુધી ું મારે
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જમણે હાથે બેસ. 44 દાઉદ તો તેમને પ્ર ુ કહે છે, માટે તે તેનો દ કરો
કેમ હોય?’ ”

શા ીઓ વષે સાવધાન રહેવા સંબંધી
માથ. 23:1-36; માક 12:38-40

45 સઘળા લોકોના સાંભળતાં ઈ ુએ પોતાના શષ્યોને ક ું કે,
46 ‘શા ીઓથી સાવધાન રહો, કેમ કે તેઓ ઝભ્ભા પહેર ને ફરવા ું,
તથા ચોકમાં સલામો પામવા ું તથા સભા ાનોમાં ુ આસનો તથા
જમણવારમાં ુ જગ્યાઓ ચાહે છે; 47જઓે વધવાઓની મલકત
પડાવી લે છે અને ઢોંગથી લાંબી પ્રાથર્નાઓ કરે છે; તેઓ વશેષ શક્ષા
ભોગવશ.ે’ ”

21
વધવા ું બે દમડ ું દાન
માક 12:41-44

1 ઈ ુ ભ ક્ત ાનમાં ઊં ું જોતાં હતા. ત્યાં તેમણે શ્રીમંતોને
ભંડારમાં પોતાનાં દાન નાખતા જોયા. 2 એક દ રદ્ર વધવાને તેમાં
નજીવા ૂલવાળા બે નાના સ ા નાખતા જોઈ, 3 ત્યારે ઈ ુએ ક ું
કે, ‘હુ તમને સા ું કહુ છુ કે, આ ગર બ વધવાએ તે સવર્ કરતાં વધારે
દાન આપ્ ું છે. 4 કેમ કે એ સહુએ પોતાની જરૂ રયાત કરતાં વધારે હ ું
તેમાંથી દાન પેટ માં કઈકઆપ્ ું છે, પણતેણે પોતાની તંગીમાંથી પોતાની
પાસે જે હ ું તે બ ું જ આપી દ ું છે.’ ”

ભ ક્ત ાનના નાશની આગાહ
માથ. 24:1-12; માક 13:1-2

5 ુંદર પથ્થરોથી તથા દાનોથી ભ ક્ત ાન કે ું ુશો ભત કરાયે ું
છે તે વષે કેટલાક વાત કરતા હતા, ત્યારે ઈ ુએ ક ું કે, 6 ‘આબ ું તમે
જુઓ છો ખરા, પણએવા દવસોઆવશે કે જયારે અહ પાડ નંખાશે
ન હ એવો એક પથ્થર બીજા પર રહેવા દેવાશે ન હ.’ ”

સંકટોની સતાવણી
માથ. 24:3-14; માક 13:3-13
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7 તેઓએ તેમને ૂ ું કે, ‘ઉપદેશક, તો એ ારે થશે? જયારે આ
વાતો ૂર થવાની હશે ત્યારે કઈ નશાની દેખાશ?ે’ ” 8 ઈ ુએ ક ું કે,
‘કોઈ તમને ુલાવે ન હ માટે સાવધાન રહો; કેમ કે મારે નામે ઘણાં
આવીને કહેશે કે, તે હુ છુ; અને સમય પાસે આ ો છે; તો તમે તેઓને
અ ુસરશો ન હ.’ ” 9જયારે તમે ુદ્ધોના તથા બળવાઓના સમાચાર
સાંભળો ત્યારે ગભરાશો ન હ, કેમ કે આ બ ું પ્રથમ હો ું જ જોઈએ;
પણ એટલેથી અંત આવવાનો નથી.

10 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ક ું કે,’ પ્રજા પ્રજા વરુદ્ધ તથા રા
રા ની વરુદ્ધ ઊઠશ;ે 11 અને મોટા ધરતીકપો થશે, તથા ઠેરઠેર
દષુ્કાળ તથા મરક ઓ થશે; સ્વગર્માંથી ભયંકર ઉત્પાત તથા ભયાનક
ચમત્કા રક ચ ો થશે.

12 પણ એ સવર્ થયા પહેલાં મારા નામને લીધે તેઓ તમારા પર હાથ
નાખશે, તમને સતાવશે અને સભા ાનો તથા જલેના અ ધકાર ઓને
હવાલે કરશે, અને રાજાઓ તથા રા પાલ સમક્ષ લઈ જશે. 13એ
તમારે સારુ ુવાતાર્ સંભળાવવી તે તમારે સારુ સાક્ષીરૂપ બની રહેશે.

14માટે તમે પોતાના મનમાં ન ય કરો કે, પ્રત્ ુ ર કેવી ર તે આપવો
તે વષે અગાઉથી ચતા કરવી ન હ. 15 કેમ કે હુ તમને એ ું ુખ તથા
એવી ુ દ્ધઆપીશ, કે તમારો કોઈ પણ વરોધી તમાર સાથે વાદ વવાદ
કર શકશે ન હ અને તમાર સામે થઈ શકશે ન હ.

16 માબાપથી, ભાઈઓથી, સગાંથી તથા મત્રોથી પણ તમે પરાધીન
કરાશો; તમારામાંના કેટલાકને તેઓ માર નંખાવશ.ે 17મારા નામને લીધે
સઘળા તમારો દ્વષે કરશે. 18પણતમારા માથાનાએક વાળનો પણનાશ
થશે ન હ. 19 તમાર ધીરજથી તમારા જીવને તમે બચાવશો.

યરુશાલેમના વનાશ અંગે આગાહ
માથ. 24:15-21; માક 13:14-19

20 પણ જયારે યરુશાલેમને લશ્કરોથી ઘેરાયે ું તમે જોશો, ત્યારે
જાણજો કે તેનો નાશ થવાનો સમય પાક ગયો છે. 21 ત્યારે જઓે
યહૂ દયામાં હોય તેઓએ પહાડોમાં નાસી જ ુ;ં જઓે શહેરમાં હોય
તેઓએબહાર નીકળ જ ું; અનેજઓેખેતરોમાં હોય તેઓએશહેરમાં
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આવ ું ન હ. 22 કેમ કે એ વેર વાળવાના દવસો છે, એમાટે કે જે લખે ું
છે, તે બ ું ૂરુ થાય.

23એ દવસોમાં જઓે સગભાર્ હશે તથા જઓે સ્તનપાન કરાવતી
હશે તેઓની હાલત દઃુખદાયક થશે. કેમ કે દેશ પર મોટ વપ ,
અને આ લોકો પર કોપ આવી પડશ.ે 24 તેઓ તલવારની ધારથી
માયાર્ જશે, અને કેટલાકને ુલામ બનાવીને અન્ય દેશોમાં લઈ જવાશ;ે
અને વદેશીઓના સમયો ૂરા થશે, ત્યાં લગી યરુશાલેમ તેઓથી ૂંદ
નંખાશે.

માનવ ુત્ર ું આગમન
માથ. 24:29-31; માક 13:24-27

25 ૂયર્ તથા ચંદ્ર તથા તારાઓમાં ચમત્કા રક ચ ો થશ;ે અને ૃથ્વી
પર દેશજા તઓ, સ ુદ્રના મોજાંઓની ગજનાથી ત્રાસીને ગભરાઈજશે.
26 દુ નયા ઉપર જેઆવી પડવા ું છે તેની બીકથી તથા તેની આશંકાથી
માણસો બેભાન થઈ જશે; કેમ કે આકાશમાં પરાક્રમો હલાવાશે.

27 ત્યારે તેઓ માણસના દ કરાને પરાક્રમ તથા મહા મ હમા સ હત
વાદળામાં આવતા જોશ.ે 28 પણઆ વાતો થવા લાગે ત્યારે તમે નજર
ઉઠાવીને તમારાં માથાં ઊંચા કરો, કેમ કે તમારો છુટકારો પાસે આ ો
છે, એ ું સમજ ું.

અંજીર પરથી મળતો બોધપાઠ
માથ. 24:32-35; માક 13:28-31

29 ઈ ુએ તેઓને દ્ર ાંત ક ું કે, અંજીર તથા સવર્ ૃક્ષોને જુઓ.
30 હવે તેઓ જયારે ટવા માંડે છે ત્યારે તમે તે જોઈને સમજો છો કે
ઉનાળો નજીક છે. 31 તેમ જ તમે પણ આ સઘ ું થતાં જુઓ, ત્યારે
જાણજો કે ઈ ર ું રા પાસે છે.

32 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, તે બધાં ૂરાં ન હ થશે ત્યાં ુધીઆ પેઢ
મરણ પામશે ન હ. 33આકાશ તથા ૃથ્વી નાશ પામશે, પણ માર વાતો
ૂણર્ થયા વના રહેશે ન હ.

સાવધાન રહેવાની જરૂર
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34 તમે સાવધાન રહો, રખેને અ તશય ખાવાથી કે પીવાથી તથા
સંસાર ચતાથી તમારાં મન જડ થાય, અને તે દવસ જાળની જમે
તમારા પર ઓ ચતો આવી પડ.ે 35 કેમ કે તે દવસ આખી ૃથ્વી ઉપર
વસનારાં સવર્ પર ફાંદારૂપ આવી પડવાનો છે.

36 તમે સતત જાગતા રહો અને પ્રાથર્ના કરો કે, આ બ ું જે થવા ું
છે, તેમાંથી બચી જવાને તથા માણસના દ કરાની સમક્ષ રજૂ થવા માટે
તમે સક્ષમ થાઓ.’ ”

37 ઈ ુ દરરોજ દવસે ભ ક્ત ાનમાં બોધ કરતા હતા અને
રાતવાસો જૈ ૂન પહાડ પર કરતા હતા. 38બધા લોકો તેમ ું સાંભળવા
સારુ વહેલી સવારે તેમની પાસે ભ ક્ત ાનમાં આવતા હતા.

22
ઈ ુની વરુદ્ધ કાવતરુ
માથ. 26:1-5; માક 14:1-2; યોહ. 11:45-53

1 હવે બેખમીર રોટલી ું પવર્ જે પાસ્ખાપવર્ કહેવાય છે, તે પાસે
આ ું. 2 ઈ ુને શી ર તે માર નાખવા, તેની તજવીજ ુ યાજકો
તથા શા ીઓ કરતા હતા; કેમ કે તેઓ લોકોથી બીતા હતા.

ઈ ુને પકડાવી દેવા યહૂદાની સંમ ત
માથ. 26:14-16; માક 14:10-11

3 યહૂદા જે ઇશ્કા રયોત કહેવાતો હતો, જે બાર શષ્યોમાંનો એક
હતો, તેનામાં શેતાને પ્રવેશ કય . 4 તેણે જઈને ુ યાજકો તથા
સરદારોના હાથમાં ઈ ુને શી ર તે સ્વાધીન કરવા, તે સંબંધી તેઓની
સાથે મસલત કર .

5 તેથી તેઓ ુશ થયા, અને યહૂદાને પૈસા આપવા ું વચન આપ્ ુ;ં
6તે સહમત થયો, અને લોકો હાજર ન હોય ત્યારે ઈ ુને તેઓના હાથમાં
સોંપવાની તક તે શોધતો ર ો.

પાસ્ખાપવર્ના ભોજનની તૈયાર
માથ. 26:17-25; માક 14:12-21; યોહ. 13:21-30

7 બેખમીર રોટલીનો દવસ આ ો કે જયારે પાસ્ખાના યજ્ઞમાં
ઘેંટાઓ ું બ લદાન કરવા ું હ ુ.ં 8 ઈ ુએ પતરને તથા યોહાનને એમ
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કહ ને મોકલ્યા કે, ‘જઈને આપણે સારુ પાસ્ખા તૈયાર કરો કે આપણે
તે ખાઈએ.’ ” 9 તેઓએ ઈ ુને ક ું કે, ‘અમે ાં તૈયાર કર એ એ વષે
તમાર શી ઇચ્છા છે?’ ”

10 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘જુઓ, તમને શહેરમાં પેસતાં પાણીનો
ઘડો લઈને જતો એક ુરુષ મળશ,ે તે જે ઘરમાં જાય ત્યાં તેની પાછળ
જજો.’ ” 11 ઘરના મા લકને કહેજો કે,’ ઉપદેશક તને કહે છે કે, ાં
મારા શષ્યોની સાથે હુ પાસ્ખા ખાઉં તે ઉતારાની ઓરડ ાં છે?

12તે પોતે તમને એક મોટ મેડ ુસજ્જઅને તૈયાર કરેલી બતાવશે.
ત્યાં આપણે સારુ પાસ્ખા તૈયાર કરો.’ ” 13 તેઓ ગયા, જમે ઈ ુએ
તેઓને ક ું હ ું તેમ તેઓને મ ુ,ં અને તેઓએ પાસ્ખા તૈયાર ક ુ.

પ્ર ુભોજન
માથ. 26:26-30; માક 14:22-26; 1 ક ર. 11:23-25

14 વખત થયો ત્યારે તે બેઠા, તથા બાર પ્રે રતો તેમની સાથે બેઠા.
15ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘મરણ સ ાં પહેલાં આ પાસ્ખા તમાર સાથે
ખાવાની માર ઘણી ઇચ્છા હતી. 16 કેમ કે હુ તમને કહુ છુ કે, ઈ રના
રા માં તે ૂરુ થાય ત્યાં ુધી હુ તે ફર ખાઈશ ન હ.’ ”

17 ઈ ુએ પ્યાલો લઈને આભાર માની અને ક ું કે, ‘આ લો, અને
માંહોમાંહે વહેંચો. 18 કેમ કે હુ તમને કહુ છુ કે, ઈ ર ું રા આવે
ત્યાં ુધી હુ હવેથી દ્રાક્ષનો રસ પીનાર નથી.’ ”

19પછ ઈ ુએ રોટલી લઈનેઆભાર માની અને ભાંગી, અને તેઓને
આપીને ક ું કે, ‘આ મારુ શર ર છે જે તમારે સારુ આપવામાં આવે
છે, માર યાદગીર માં આ કરો.’ ” 20 તે પ્રમાણે ભોજન કયાર્ પછ
તેમણે પ્યાલો લઈને ક ું કે, ‘આ પ્યાલો તમારે સારુ વહેવડાવેલા મારા
રક્તમાંનો નવો કરાર છે.

21 પણ જુઓ, જે મને પરાધીન કરે છે તેનો હાથ માર સાથે મેજ પર
છે. 22માણસનો દ કરો ઠરા ાં પ્રમાણેજાય છેખરો, પણજે માણસથી
તે પરાધીન કરાય છે તેને અફસોસ છે!’ 23 તેઓ અંદરોઅંદર ૂછપરછ
કરવા લાગ્યા, કે’ આપણામાંનો કોણઆ કામ કરવાનો હશ?ે’ ”

સૌથી મોટુ કોણ? વાદ વવાદ
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24આપણામાં કોણ મોટો ગણાય તે સંબંધી પણ તેઓમાં વાદ વવાદ
શરૂ થયો. 25 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘ વદેશીઓના રાજાઓ તેમના
પર સ ા ચલાવે છે અને જઓે તેમના પર અ ધકાર ચલાવે છે તેઓ
પરોપકાર કહેવાય છે.

26 પણ તમે એવા ન થાઓ; પણ તમારામાં જે મોટો હોય તેણે નાના
જવેા થ ુ,ં અને જે આગેવાન હોય તેણે સેવકના જવેા થ ું. 27 કેમ કે
આ બેમાં કયો મોટો છે, જમવા બેસનાર કે સેવા કરનાર? ું જમવા
બેસનાર મોટો નથી? પણ હુ તમારામાં સેવા કરનારનાં જવેો છુ.

28 પણ માર કપર કસોટ ઓમાં માર સાથે રહેનાર તમે થયા છો.
29 જમે મારા પતાએ મને રા ઠરાવી આપ્ ુ,ં તેમ હુ તમને રા
ઠરાવી આ ું છુ; 30 કે તમે મારા રા માં માર મેજ પર ખાઓ અને
પીઓ; અને તમે ઇઝરાયલનાં બાર કુળોનો ન્યાય કરતાં રા ાસનો પર
બરાજો.’ ”

પતરના નકાર અંગે ઈ ુની આગાહ
માથ. 26:31-35; માક 14:27-31; યોહ. 13:36-38

31 ‘ સમોન, સમોન, જો, શેતાને તમને ઘઉંની પેઠે ચાળવા સારુ
કબજે લેવા માગ્યા. 32 પણ મેં તારે સારુ પ્રાથર્ના કર કે, તારો વ ાસ
ૂટે ન હ; અને ું તારા ફયાર્ પછ તારા ભાઈઓને ર કરજ.ે’ ”
33તેણે તેમને ક ું કે, ‘પ્ર ,ુ હુ તમાર સાથે જલેમાં જવા તથા મરવા

પણ તૈયાર છુ.’ ” 34પણ ઈ ુએ ક ું કે, ‘ પતર, હુ તને કહુ છુ કે, આજે
મરઘો બોલ્યા અગાઉ, હુ તને ઓળખતો નથી, એમ કહ ને ું ત્રણ વાર
મારો નકાર કરશે.’ ”

થેલી, ઝોળ ને તલવાર રાખો
35 પછ તેમણે તેઓને ૂ ું કે, ‘જયારે થેલી, ઝોળ તથા પગરખાં

વના મેં તમને મોકલ્યા ત્યારે તમને કશાની ખોટ પડ ?’ તેઓએ ક ું કે,
‘કશાની ન હ.’ ” 36 ત્યારે તેમણે તેઓને ક ું, ‘પણ હમણાં જનેી પાસે
નાણાં હોય તે રાખે, થેલી પણ રાખે, અને જનેી પાસે તલવાર ના હોય તે
પોતા ું વ વેચીને તલવાર ખર દ રાખે.
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37 કેમ કે હુ તમને કહુ છુ કે, ‘તે અપરાધીઓની સાથે ગણાયો’,એ ું
જે લખે ું છે તે મારા સંદભ હજી ૂરુ થ ું જોઈએ; કારણ કે મારા
સંબંધીની વાતો ૂર થાય છે.’ ” 38તેઓએક ું કે, ‘પ્ર ,ુ જોબે તલવાર
આ રહ ;’ તેણે તેઓને ક ું કે, ‘એ બસ છે.’ ”

ઈ ુ જૈ ૂન પહાડ પર પ્રાથર્ના કરે છે
માથ. 26:36-46; માક 14:32-42

39બહાર નીકળ ને પોતાની ર ત પ્રમાણે ઈ ુ જૈ ૂન પહાડ પર ગયા;
શષ્યો પણ તેમની પાછળ ગયા. 40 ઈ ુ તે જગ્યાએ આ ા, ત્યારે
તેમણે તેઓને ક ું કે, ‘પ્રાથર્ના કરો કે તમે પર ક્ષણમાં ન પડો.’ ”

41આશરે પથ્થર ફેંકાય તેટલે દૂર તે તેઓથી ગયા, અને ૂંટણ ટેકવીને
તેમણે પ્રાથર્ના કરતાં ક ું કે, 42 ‘હે પતા, જો તમાર ઇચ્છા હોય, તોઆ
પ્યાલો મારાથી દૂર કરો, તોપણ માર ઇચ્છા પ્રમાણે ન હ, પણ તમાર
ઇચ્છા પ્રમાણે થાઓ.’ ”

43 આકાશમાંથી ઈ ુને બળ આપતો એક સ્વગર્દૂત તેમને દેખાયો.
44તેમણે વેદના સાથે વશેષઆગ્રહથી પ્રાથર્ના કર , અને તેમનો પરસેવો
જમીન પર પડતાં લોહ નાં ટ પાં જવેો થયો.

45 પ્રાથર્ના કર ને ઊઠયા પછ ઈ ુ પોતાના શષ્યોની પાસે પાછા
આ ા, ત્યારે તેઓને દઃુખને લીધે નદ્રાવશ થયેલા જોયા, 46 ઈ ુએ
તેઓને ક ું કે, ‘કેમ ઊંઘો છો? ઊઠ ને પ્રાથર્ના કરો, કે તમે પર ક્ષણમાં
ન પડો.’ ”

ઈ ુની ધરપકડ
માથ. 26:47-56; માક 14:43-50; યોહ. 18:3-11

47 તે હજી બોલતા હતા એટલામાં, જુઓ, ઘણાં લોકો આ ા,
યહૂદા નામે બાર શષ્યોમાંનો એક તેઓની આગળ ચાલતો હતો; તે
ઈ ુને ુંબન કરવા સારુ તેમની પાસે આ ો. 48 પણ ઈ ુએ તેને ક ું,
‘ ું ું માણસના દ કરાને ુંબન કર ને પરાધીન કરે છે?’ ”

49જઓેતેમનીઆસપાસ હતા તેઓએ ું થવા ું છે તે જોઈને તેમને
ૂ ું, ‘પ્ર ,ુ અમે તલવાર માર એ ુ?ં’ ” 50 તેઓમાંનાં એકે પ્ર ુખ
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યાજકના ચાકરને તલવારનો ઝટકો માય , અને તેનો જમણો કાન કાપી
ના ો. 51 પણ ઈ ુએ ક ું કે, ‘હવે બસ કરો’. અને તેમણે ચાકરનાં
કાનને સ્પશ ને સાજો કય .

52જે ુ યાજકો તથા ભ ક્ત ાનના સરદારો તથા વડ લો તેમની
સામેઆ ા હતા, તેઓને ઈ ુએ ક ું, ‘જમે ૂંટારાની સામેઆવતા હો
તેમ તલવારો તથા લાકડ ઓ લઈને કેમઆ ા છો? 53 હુ રોજ તમાર
સાથે ભ ક્ત ાનમાં બોધ કરતો હતો, ત્યારે તમે મને પકડ્યો ન હ; પણ
હાલ તમારો અને અંધકારનાં અ ધકારનો સમય છે.’ ”

પતરનો નકાર
માથ. 26:57-58,69-75; માક 14:53-54,66-72; યોહ.

18:12-18,25-27
54 તેઓ ઈ ુની ધરપકડ કર ને લઈ ગયા. પ્ર ુખ યાજકના ઘરમાં

તેમને લા ા. પણ પતર દૂર રહ ને તેમની પાછળ ચાલતો હતો.
55 ચોકની વચમાં તાપણું સળગાવીને તેઓ તાપવા બેઠા ત્યારે પતર
તેઓની સાથે બેઠો હતો.

56 એક દાસીએ તેને અ ના પ્રકાશમાં બેઠેલો જોઈને તેની તરફ
સતત જોઈ રહ ને ક ું કે, ‘આ માણસ પણ તેમની સાથે હતો.’ ”
57પણ પતરે ઇનકાર કર ને ક ું કે, ‘બહેન, હુ તેમનેઓળખતો નથી.’ ”
58થોડ વાર પછ બીજાએ તેને જોઈને ક ું કે, “ ું પણ તેઓમાંનો છે.”
પણ પતરે ક ું, “અરે, ભાઈ, હુ એમાંનો નથી.”

59આશરે એક કલાક પછ બીજાએખાતર થી ક ું કે, “ખરેખરઆ
માણસ પણ તેમની સાથે હતો, કેમ કે તે ગાલીલનો છે.” 60 પણ પતરે
ક ું, “અરે ભાઈ, ું ું કહે છે તે હુ જાણતો નથી.” અને તરત, તે
બોલતો હતો એટલામાં મરઘો બોલ્યો.

61 પ્ર ુએ ફર ને પતરની સામે જો ું. અને પતરને પ્ર ુ ું વચન યાદ
આ ું કે, “ઈ ુએ તેને ક ું હ ું કે, આજમરઘો બોલ્યા અગાઉ ું ત્રણ
વાર મારો નકાર કરશે.” 62 તે બહાર જઈને બહુ જ રડ્યો.

ઈ ુની ઠઠ્ઠામશ્કર અને માર
માથ. 26:67-68; માક 14:65
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63ઈ ુ જે માણસોના હવાલે હતા તેઓએ તેમની ઠેકડ ઉડાવી અને
તેમને માર માય . 64 તેઓએ તેમની આંખોએ પાટો બાંધીને તેને ૂ ું
કે ‘કહ બતાવ, તને કોણે મા ુ?’ ” 65 તેઓએ દભુાર્ષણ કર ને તેમની
વરુદ્ધ બીજુ ઘણું ક ું.

ઈ ુ ન્યાયસભા સમક્ષ
માથ. 26:59-66; માક 14:55-64; યોહ. 18:19-24

66 દવસ ઊગતાં જ લોકોના વડ લોની સભા, ુ યાજકો તથા
શા ીઓ ભેગા થયા; અને તેમને પોતાની ન્યાયસભામાં લઈ જઈને
તેઓએ ક ું કે, 67 “જો તમે ખ્રસ્ત હો, તો અમને કહો.” પણ ઈ ુએ
તેઓને ક ું કે, “જો હુ તમને કહુ, તો તમે વ ાસ કરવાના નથી 68વળ
જો હુ ૂછ શ તો તમે મને જવાબઆપવાના નથી.

69 પણ હવે પછ માણસનો દ કરો ઈ રના પરાક્રમને જમણે હાથે
બરાજશ.ે” 70લોકોએ ક ું, “તો ું, તમે ઈ રના દ કરા છો?” તેમણે
તેઓને ક ું કે, “તમે કહો છો તે ુજબ હુ તે છુ.” 71અને તેઓએ ક ું
કે, “હવે આપણને ુરાવાની શી જરૂર છે? કેમ કે આપણે પોતે તેમના
ુખથી જ સાંભ ું છે.”

23
ઈ ુ પલાત સમક્ષ
માથ. 27:1-2,11-14; માક 15:1-5; યોહ. 18:28-38

1 અને તેઓનો આખો સ ુદાય ઊઠ ને ઈ ુને પલાતની પાસે લઈ
ગયા. 2 અને તેઓ તેમના પર એવો આરોપ ૂકવા લાગ્યા કે, ‘અમને
એ ું મા ૂમ પ ું છે કે આ માણસ અમારા લોકોને ુલાવે છે, અને
કાઈસાર રાજાને કર આપવાની મના કરે છે, અને કહે છે કે, હુ પોતે
ખ્રસ્ત એક રાજા છુ.’ ”
3અને પલાતે ઈ ુને ૂ ું, ‘ ું ું યહૂદ ઓનો રાજા છે?’ અને તેમણે

તેનો ઉ ર આપતા ક ું, ‘તમે કહો છો તે બરાબર છે.’ ” 4અને પલાતે
ુ યાજકોને તથા લોકોને ક ું, ‘આ માણસમાં મને કઈ અપરાધ
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જણાતો નથી.’ ” 5 પણ તેઓએ વશેષ આગ્રહથી ક ું કે, ‘ગાલીલથી
માંડ ને અહ ુધી આખા યહૂ દયામાં ઈ ુ બોધ કર ને લોકોને ઉશ્કેરે
છે.’ ”

ઈ ુ હેરોદ સમક્ષ
6 પણ પલાતે તે સાંભ ું ત્યારે તેણે ૂ ું કે, ું, ‘આ માણસ

ગાલીલના છે?’ ” 7 અને ઈ ુ હેરોદના અ ધકાર નીચે છે એમ તેણે
જાણ્ ુ,ં ત્યારે તેમને હેરોદની પાસે મોકલ્યા; હેરોદ પોતે પણ તે દવસોમાં
યરુશાલેમમાં હતો.

8હવે હેરોદ ઈ ુને જોઈને ઘણો ુશ થયો; કેમ કે તેમના સંબંધી તેણે
સાંભ ું હ ુ,ં માટે ઘણાં દવસથી તે તેમને જોવા ઇચ્છતો હતો; અને
તેના દેખતા તે કઈ ચમત્કા રક ચ કરશે એવી આશા તે રાખતો હતો.
9 હેરોદે તેમને ઘણી વાતો ૂછ , પણ ઈ ુએ તેને કશો જવાબ આપ્યો
ન હ. 10 અને ુ યાજકો તથા શા ીઓ તેમના ઉપર આવેશથી
આરોપ ૂકતા હતા.

11 અને હેરોદે પોતાના સપાઈઓ સ હત તેમનો ુચ્છકાર કર ને
તથા મશ્કર કર ને તેમને રાજવી વ પહેરાવીને પલાતની પાસે પાછા
મોકલ્યા. 12 અને તે જ દવસે પલાત તથા હેરોદ એકબીજાના મત્ર
થયા; એ પહેલા તો તેઓ એકબીજા પર વેર રાખતા હતા.

ઈ ુને મોતની સજા ફરમાવી
માથ. 27:15-26; માક 15:6-15; યોહ. 18:39-19:16

13 અને પલાતે ુ યાજકોને તથા અ ધકાર ઓને તથા લોકને
સ ૂહમાં બોલાવીને 14 તેઓને ક ું કે, ‘આ માણસ લોકને ુલાવે છે,
એ ું કહ ને તમે તેમને માર પાસે લા ા છો; પણ, જુઓ, મેં તમાર
આગળ ઈ ુની તપાસ કયાર્ છતા,ં જે વાતોનો તમે તેમના પર આરોપ
ૂકો છો તે સંબંધી કઈ પણ અપરાધ ઈ ુમાં મને જણાયો નથી.
15તેમ જ હેરોદને પણજણાયો નથી; કેમ કે તેણે તેમને અમાર પાસે

પાછા મોકલ્યા; અને જુઓ, મરણદડને યોગ્ય તેમણે ક ું જ ક ુ નથી.
16 માટે હુ તેમને શક્ષા કર ને છોડ દઈશ.’ ” 17 હવે પાસ્ખાપવર્ ન મતે
તેઓને સારુ કોઈ એક અપરાધીને છોડ દેવો પડતો હતો.
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18 પણ તેઓએ ઊંચે અવાજે ક ું કે, ‘ઈ ુને લઈ જાઓ, અને
બરાબાસને અમારે સારુ છોડ દો.’ ” 19 એ બરાબાસ તો શહેરમાં
કેટલાક દગા તથા હત્યા કરવાને લીધે જલેમાં નંખાયો હતો.

20 ત્યારે ઈ ુને છોડ દેવાની ઇચ્છા રાખીને પલાત ફર થી તેઓની
સાથે બોલ્યો. 21પણ તેઓએપોકાર ને ક ું કે, ‘એને વધસ્તંભે જડાવો,
વધસ્તંભે જડાવો.’ ” 22અને તેણે ત્રીજી વાર તેઓને ક ું કે, ‘શા માટે?
તેણે ું ખોટુ ક ુ છે? તેમનાંમાં મરણદડને યોગ્ય મને કઈ મા ૂમ પ ું
નથી; માટે હુ તેને થોડ શક્ષા કર ને ુક્ત કર દઈશ.’ ”

23 પણ તેઓએ મોટે અવાજે દરુાગ્રહથી માગ્ ું કે ‘તેમને વધસ્તંભે
જડાવો.’ અને છેવટે તેઓના ધાયાર્ પ્રમાણે તેઓએ તેને મના ો.
24અને પલાતે ફેંસલો કય કે ‘તેઓના માગ્યા પ્રમાણે કરવામાં આવ.ે’ ”
25 અને દગો તથા ૂન કરવાને લીધે જે માણસ જલેમાં ુરાયો હતો,
અને જનેે તેઓએમાગ્યો હતો, તેને તેણે છોડ દ ધો, પણઈ ુને તેઓની
ઇચ્છાને સ્વાધીન કયાર્.

ઈ ુ ું કૂ્રસારોહણ
માથ. 27:32-44; માક 15:21-32; યોહ. 19:17-27

26અને તેઓ તેમને લઈ જતા હતા ત્યારે સમોન નામે કુરેનીનો એક
માણસ જે બહાર ગામથી આવતો હતો તેને તેઓએ પકડ્યો, અને તેના
ખભા પર વધસ્તંભ ચઢા ો, કે તે ઊંચક ને તે ઈ ુની પાછળ ચાલ.ે

27 લોકો તેમ જ રડનાર તથા વલાપ કરનાર ીઓ, સં ાબંધ
માણસો, ઈ ુની પાછળ પાછળ ચાલતા હતા. 28 પણ ઈ ુએ તેઓની
તરફ ફર ને ક ું કે, ‘યરુશાલેમની દ કર ઓ, મારે માટે રડો ન હ, પણ
પોતાને માટે તથા તમારા બાળકોને માટે રડો.

29 કેમ કે એવા દવસો આવશે કે જમેાં તેઓ કહેશે કે, જઓે
ન:સંતાન છે તથા જઓેને પેટે કદ સંતાન થ ું નથી, અને જઓેએ કદ
સ્તનપાન કરા ું નથી, તેઓઆશીવાર્ દત છે.’ ” 30 ત્યારે તેઓપહાડોને
કહેશે કે, ‘અમારા પર પડો’;અને ટેકર ઓને કહેશે કે, અમને ઢાંક દો.’ ”
31 કેમ કે જો તેઓ લીલા ઝાડને આમ કરે છે તો ૂકાને ું કરશે?
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32 બીજા બે માણસ, જે ુનેગાર હતા, તેઓને માર નાખવા સારુ
તેમની સાથે લઈ જતા હતા.

33ખોપર નામની જગ્યાએ તેઓ આ ા, ત્યારે તેઓએ ત્યાં તેમને
તથા ુનેગારોમાંના એકને જમણી તરફ, અને બીજાને ડાબી તરફ,
વધસ્તંભે જડ્યા.ં 34 ઈ ુએ ક ું, ‘હે પતા, તેઓને માફ કરો, કેમ કે
તેઓજે કરે છે તે તેઓજાણતા નથી.’ ચઠ્ઠ ઓનાખીને તેઓએ તેમના
વ અંદરોઅંદર વહેંચી લીધા.

35લોકો એ જોતાં ઊભા ર ા હતા. અને અ ધકાર ઓ પણ તેમનો
ુચ્છકાર કર ને કહેતાં હતા કે, ‘તેમણે બીજાઓને બચા ા; જો એ

ઈ રનો ખ્રસ્ત, એટલે તેમનો પસંદ કરેલો હોય તો તે પોતાને બચાવે.’ ”
36 સૈ નકોએ પણ તેમની મશ્કર કર , અને પાસે આવીને સરકો

આપવા લાગ્યા, 37 અને ક ું કે, ‘જો ું યહૂદ ઓનો રાજા હો તો
પોતાને બચાવ.’ ” 38 તેમના ઉપર એવો લેખ પણ લખેલો હતો કે, ‘આ
યહૂદ ઓના રાજા છે.

39 તેમની સાથે લટકાયેલા ુનેગારોમાંના એકે તેમ ું અપમાન કર ને
ક ું કે, ‘ ું તમે ખ્રસ્ત નથી? તમે પોતાને તથા અમને બચાવો.’ ” 40પણ
બીજાએ ઉ ર આપતાં તેને ધમકાવીને ક ું કે, ‘ ું તે જ શક્ષા ભોગવે
છે તે છતાં ું ું ઈ રથી પણ બીતો નથી?’ ” 41આપણે તો વાજબી
ર તે શક્ષા ભોગવીએ છ એ, કેમ કેઆપણા કામ ું ઉ ચત ફળઆપણે
પામીએ છ એ; પણ એમણે તો ક ું ખોટુ ક ુ નથી.

42 તેણે ક ું કે, ‘હે ઈ ,ુ તમે તમારા રા માં આવો ત્યારે મને યાદ
કરજો.’ ” 43ઈ ુએ તેને ક ું કે, હુ તને ન ે કહુ છુ કે,’ આજ ું માર
સાથે પારાદૈસમાં હોઈશ.’ ”

ઈ ુ ું ૃત્ ુ
માથ. 27:45-56; માક 15:33-41; યોહ. 19:28-30

44હમણાં લગભગ બપોર થઈ હતી, અને બપોરના ત્રણ કલાક ુધી
ૂયર્ ું તેજ ઘેરાઈ જવાથી આખા દેશમાં અંધારપટ છવાયો. 45 વળ

સભા ાનનો પડદો વચમાંથી ફાટ ગયો.
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46 ઈ ુએ મોટ ૂમ પાડ , અને ક ું કે,’ ઓ પતા, હુ મારો આત્મા
આપના હાથમાં સોં ું છુ;’ તે એમ કહ ને ૃત્ ુ પામ્યા. 47જે થ ું હ ું તે
જોઈને ૂબેદારે ઈ રનો મ હમા કર ને ક ું કે, ‘ખરેખર આ તો ન્યાયી
માણસ હતા.’ ”

48 જે લોકો એ જોવા સારુ એકઠા થયા હતા તેઓ સઘળા, જે
થએ ું હ ું તે જોઈને છાતી ટતા કરતા પાછા ગયા. 49 તેમના સઘળા
ઓળખીતાઓ તથા જે ીઓ ગાલીલમાંથી તેમની પાછળ પાછળ
આવી હતી, તેઓ દૂર ઊભા રહ ને આ જોતાં હતાં.

ઈ ુ ું દફન
માથ. 27:57-61; માક 15:42-47; યોહ. 19:38-42

50 હવે ૂસફ નામે ન્યાયસભાનો એક સભ્ય હતો. તે સારો તથા
ન્યાયી માણસ હતો, 51 તે યહૂદ ઓના એક શહેર અ રમથાઈનો હતો,
તેણે ન્યાયસભાનો નણર્ય તથા કામમાં સંમ ત આપી નહોતી. અને તે
પણ ઈ રના રા ની રાહ જોતો હતો.

52તેણે પલાતની પાસે જઈને ઈ ુનો ૃતદેહ માગ્યો. 53તેણે ઈ ુના
ૃતદેહને ઉતાર ને શણના કાપડમાં વીંટ ને ખડકમાં ખોદેલી કબરમાં
ૂ ો, ાં કદ કોઈને દફનાવવામાં આ ો નહોતો.
54તે દવસ ુ દ્ધકરણનો હતો, અને વશ્રામવાર નજીકઆ ોહતો.

55 જે ીઓ તેમની સાથે ગાલીલમાંથી આવી હતી, તેઓએ પણ
પાછળ પાછળ જઈને કબર જોઈ, અને તેમનો ૃતદેહ શી ર તે ુકાયો
હતો તે જો ું. 56તેઓએપાછાઆવીને ુગંધી તથા અ ર તૈયાર કયા.
આજ્ઞા પ્રમાણે વશ્રામવારે તેઓએ વશ્રામ લીધો.

24
ઈ ુ સજીવન કરાયા
માથ. 28:1-10; માક 16:1-8; યોહ. 20:1-10

1અઠવા ડયાને પહેલે દવસ,ે પ્રભાતે, જે ુગંધીદ્ર ો તેઓએ તૈયાર
કયા હતાં તે લઈને તે ીઓ તેમની કબરેઆવી. 2તેઓએ કબર પરથી
પથ્થર ગબડાવેલો દ ઠો. 3 તેઓએ કબરમાં પ્રવેશ કય પણ પ્ર ુ ઈ ુ ું
શબ તેઓને જોવા મ ું ન હ.
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4એમ થ ું કે, એસંબંધી તેઓ ૂંચવણમાં પડ હતી, ત્યારે ચળકતાં
વ પહેરેલા બે ુરુષો તેઓને દેખાયા. 5 તેઓએ ડર ને જમીન ુધી
પોતાનાં માથાં નમા ા,ં ત્યારે તેઓએ તેઓને ક ું કે, ‘ ૂએલાંઓમાં
જીવતાંને કેમ શોધો છો?

6 તે અહ નથી, પણ ઊઠયા છે; યાદ કરો કે તે ગાલીલમાં હતા ત્યારે
તેમણે તમને ું ક ું હ ું? 7 પાપી માણસોના હાથમાં માણસનો દ કરો
પરસ્વાધીન કરાય તથા વધસ્તંભે જડાય અને ત્રીજે દવસે પાછા ઊઠે
એ જરૂર ું છે.’ ”

8 તેમને ઈ ુની વાતો યાદ આવી. 9 કબર આગળથી પાછ આવીને
તેઓએ અ ગયાર શષ્યોને તથા બીજા સવર્ને એ બધી વાતો કહ .
10હવે જઓેએઆ વાત પ્રે રતોને કહ તે મ રયમ મગ્દલાની, યોહા ા,
યાકૂબની મા મ રયમ તથા તેમની સાથેની બીજી ીઓ હતી.

11 એ વાતો તેઓને અ લ વગરની લાગી, અને તેઓએ તેઓનો
વ ાસ કય ન હ. 12 પણ પતર ઊઠ ને કબરે દોડ ગયો; અને નીચા
વળ ને અંદર જો ું તો તેણે શણના વ ો એકલા પડલેા જોયા; અને જે
થ ું હ ું તે સંબંધી પોતાના મનમાં તે આ યર્ પામતો પોતાને ઘરે ગયો.

એમ્મૌસને રસ્તે જતા
માક 16:12-13

13 તે જ દવસે તેઓમાં બ,ે એમ્મૌસ નામ ું એક ગામ યરુશાલેમથી
લગભગ સાત માઇલ દૂર છે, ત્યાં જતા હતા. 14 આ બધી બનેલી
બીનાઓ વષે તેઓ એકબીજાની સાથે વાત કરતા હતા.

15એમ થ ું કે તેઓએકબીજાની સાથે વાત કરતા તથા અંદરોઅંદર
સવાલ ૂછતાં હતા, ત્યારે ઈ ુ પોતે તેઓની પાસેઆવીને તેઓની સાથે
ચાલ્યા. 16 પણ તેઓની આંખો બંધાઈ ગયેલી હોવાથી તેઓ તેમને
ઓળખી શ ા ન હ.  

17 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “તમે ચાલતાં ચાલતાં એકબીજાની સાથે
શી વાત કરો છો?” તેઓ ઉદાસ થઈને ઊભા ર ા. 18 ક્લયોપાસ નામે
એકે ઉ ર આપતાં ક ું કે, “ ું, યરુશાલેમમાં રહેનારાઓમાંના એકલા
તમે જઆ દવસોમાં બનેલી બનાઓ નથી જાણતા?”
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19 તેણે તેઓને ક ું કે, “કઈ બનાઓ?” તેઓએ તેને ક ું કે, “ઈ ુ
નાઝાર , જે ઈ રની આગળ તથા સઘળા લોકોની આગળ કામમાં
તથા વચનમાં પરાક્રમી પ્રબોધક હતા, તે સંબંધીની બનાઓ; 20 વળ
કેવી ર તે ુ યાજકોએ તથા અમારા અ ધકાર ઓએ તેમને ૃત્ ુદડ
ભોગવવા સારુ પરાધીન કયાર્, અને તેમને વધસ્તંભે જડા ાં.

21પણઅમેઆશા રાખતા હતા કે, ઇઝરાયલને જે ઉદ્ધારઆપવાના
હતા તે એ છે; વળ એ સવર્ ઉપરાંત આ બનાવ બન્યાને આજ ત્રીજો
દવસ થયો.
22 વળ અમારામાંની કેટલીક ીઓ જઓે કબર આગળ વહેલી

ગઈ હતી, તેઓએ અમને આ યર્ પમા ુ,ં 23 એટલે તેઓએ તેમનો
ૃતદેહ જોયો ન હ, ત્યારે તેઓએ આવીને ક ું કે, અમને સ્વગર્દૂતો ું

દશર્ન પણ થ ું હ ુ,ં કે જઓેએ ક ું કે તે જી વત છે. 24અમાર સાથેના
કેટલાક કબરઆગળગયા,અનેજમે ીઓએક ું હ ું તેમજતેઓને
જોવા મ ું; પણ તેમને તેઓએ જોયા ન હ.”

25 તેમણે તેઓને ક ું કે, “ઓ ૂખાર્ઓ તમે પ્રબોધકોએ જે ક ું છે,
તે સવર્ પર વ ાસ કરવામાં ધીમા છો. 26 ું ખ્રસ્તે એ બ ું સહે ું અને
પોતાના મ હમામાં પેસ ું જોઈ ું નહો ુ?ં” 27 ૂસાના નયમશા થી
તથા સઘળા પ્રબોધકોથી માંડ ને તેમણે બધા પ વત્રશા માંથી પોતાના
સંબંધીની વાતોનો ુલાસો કર બતા ો.

28જે ગામે તેઓ જતા હતા તેની નજીક તેઓ પહોંચ્યા, ત્યારે તેમણે
જાણે કે આગળ જવા ું ક .ુ 29 તેઓએ તેમને આગ્રહ કર ને ક ું કે,
“અમાર સાથે રહો; કેમ કે સાંજ થવા આવી છે અને દવસ નમી ગયો
છે.” અને તેઓની સાથે રહેવા સારુ તે અંદર ગયા.

30 એમ થ ું કે, તે તેઓની સાથે જમવા બેઠા, ત્યારે તેમણે રોટલી
લઈને આશીવાર્દ કય , અને તેઓને આપી. 31 ત્યારે તેઓની આંખો
ઊઘડ અને તેઓએ તેમને ઓળ ા; એટલામાં તેઓની દ્ર માંથી
તે અદ્રશ્ય થઈ ગયા. 32 તેઓએ એકબીજાને ક ું કે, “જયારે તેઓ
માગર્માં આપણી સાથે વાત કરતા હતા, અને પ વત્રશા નો ુલાસો
આપણને કર બતાવતા હતા, ત્યારે આપણા મન આપણામાં જ્વલંત
નહોતાં થતાં ું?”
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33 તે જ ઘડ એ તેઓ ઊઠ ને યરુશાલેમ તરફ પાછા વ ા, અને
અ ગયાર શષ્યો ને તથા તેઓની સાથેનાઓને એકઠા થએલાં જોયા,
34 કે, જઓે કહેતાં હતા કે, ‘પ્ર ુ ખરેખરઊઠ્યાં છે, અને સમોનને તેમ ું
દશર્ન થ ું છે.’ ” 35 ત્યારે તેઓએ માગર્માં બનેલા બનાવ તથા રોટલી
ભાંગતાં તેઓએ ઈ ુને કેવી ર તે ઓળ ા તે વષે પણ વાત કર .

ઈ ુએ શષ્યોને દશર્ન આપ્ ું
માથ. 28:16-20; માક 16:14-18; યોહ. 20:19-23; પ્રે.કૃ.

1:6-8
36 તેઓ એ વાતો કહેતાં હતા, ત્યારે ઈ ુ પોતે તેઓની વચમાં

ઊભા રહ ને તેઓને કહે છે કે, ‘તમને શાં ત થાઓ.’ ” 37 પણ તેઓએ
ગભરાઈને તથા ભયભીત થઈને એમ ધા ુ કે, અમારા જોવામાં કોઈ
આત્મા આવે છે.

38તેમણે તેઓને ક ું કે, ‘તમે કેમ ગભરાઓછો, અને તમારાં મનમાં
શંકા કેમ થાય છે? 39મારા હાથ તથા મારા પગ જુઓ, કે એ હુ પોતે છુ;
મને હાથ અડકાડ ને જુઓ; કેમ કે જમે તમે જુઓ છે કે મને માંસ તથા
હાડકાં છે તેમ આત્માને હોતા નથી.’ ” 40 એમ કહ ને તેમણે પોતાના
હાથ તથા પગ તેઓને બતા ાં.

41તેઓ હષર્ને લીધે હજી વ ાસ કરતા નહોતા, અને દગ થઈ ગયા
હતા, ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘તમાર પાસે કઈ ખાવા ું છે?’ ”
42 તેઓએ ઈ ુને શેકેલી માછલીનો ટુકડો આપ્યો, 43 ઈ ુએ તે લઈને
તેઓની આગળ ખાધો.

44 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘હુ તમાર સાથે હતો, ત્યારે મેં એ
વાતો તમને કહ હતી કે, જે ૂસાના નયમશા માં તથા પ્રબોધકોના
ુસ્તકોમાં તથા ગીતશા માં મારા સંબંધી લ ું છે તે બ ું ૂરુ થ ું

જોઈએ.’ ”
45 ત્યારે પ વત્રશા સમજવા સારુ ઈ ુએ તેઓનાં મન ખોલ્યા.ં

46ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘એમલ ું છે, કે ખ્રસ્તે દઃુખ સહન કર ું, અને
ત્રીજે દવસે ૂએલાંઓમાંથી પાછા ઊઠ ું જોઈએ; 47 યરુશાલેમથી
માંડ ને સઘળ પ્રજાઓને તેમના નામમાં પસ્તાવો તથા પાપોની માફ
પ્રગટ કરાવાં જોઈએ.
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48 એ વાતના સાક્ષીઓ તમે છો. 49 હુ મારા પતા ું આશાવચન
તમારા પર મોક ું છુ; પણ તમે ઉપરથી પરાક્રમે વે ત થાઓ ત્યાં ુધી
શહેરમાં રહેજો.’ ”

ઈ ુ ું સ્વગાર્રોહણ
માક 16:19-20; પ્રે.કૃ. 1:9-11

50બેથા નયાની સામે તેઓને બહાર લઈ ગયા પછ તેમણે પોતાના
હાથ પ્રસાર ને તેઓને આશીવાર્દ આપ્યો. 51એમ થ ું કે ઈ ુ તેઓને
આશીવાર્દઆપતા હતા એટલામાં તે તેઓથી છૂટા પડ્યા, અને સ્વગર્માં
લઈ લેવાયા.

52 તેમ ું ભજન કર ને તેઓ બહુ આનંદ કરતા યરુશાલેમમાં પાછા
વ ા. 53અને તેઓ નત્ય ભ ક્ત ાનમાં ઈ રની સ્ ુ ત કરતા હતા.
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