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માકની લખેલી ુવાતાર્
લેખક
આ લખાણ યોહાન માક દ્વારા લખા ું હ ું તે વષે મંડળ ના

શરૂઆતના પ ૃઓ સવર્સંમત હતા. નવા કરારમાં યોહાન માકનો
ઉલ્લેખ દસ વાર કરાયો છે પ્રે રતોનાં કૃત્યો 12:12, 25; 13:5,
13; 15:37, 39; ક્લોસ્સી 4:10; 2 તમોથી 4:11; ફલેમોન 24;
1 પતર 5:13. આ સંદભ ૂ ચત કરે છે કે માક બાનાર્બાસનો
ભત્રીજો હતો (ક્લોસ્સી 4:10). માકની માતા ું નામ મ રયમ હ ું કે
જે યરુશાલેમમાં સંપ અને પ્ર ત ા ધરાવતી ી હતી અને તેમ ું
ઘર શરૂઆતના ખ્રસ્તીઓ માટે મળવા ું ાન હ ું (પ્રે રતોનાં કૃત્યો
12:12). યોહાન માક પાઉલની પ્રથમ મશનર ુસાફર માં પાઉલ
તથા બાનાર્બાસ સાથે જોડાયો હતો. (પ્રે રતોનાં કૃત્યો 12:25; 13:5).
બાઇબલના ૂરાવાઓ તથા મંડળ ના શરૂઆતના પ ૃઓ પતર અને
માક વચ્ચે ઘ ન સંબંધ દશાર્વે છે (1 પતર 5:13). તે પતરનો
ભાષાંતરકાર પણ હતો અને મોટ સંભાવના છે કે પતરનો પ્રચાર અને
તેની નજરે જોયેલી સાક્ષી માકની ુવાતાર્ માટે ુ સ્રોત ર ા હોવા
જોઈએ.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 50 થી 60 ની આસપાસનો છે.
મંડળ ના પ ૃઓના ઘણા લખાણો (ઇરેનીયસ, એલેક્સાં દ્રયા

ક્લેમેંટ અને બીજા) ુ કરે છે કે માકની ુવાતાર્ રોમમાં લખાઈ હશે.
મંડળ ના શરૂઆતના સ્રોત જણાવે છે કે આ ુવાતાર્ પતરના ૃત્ ુ
(ઇ.સ. 67-68) બાદ લખાઈ હતી.

વાંચકવગર્
લખાણના ૂરાવાઓ ૂ ચત કરે છે માક આ ુવાતાર્ સામાન્ય ર તે

બનયહૂદ વાંચકો માટે અને ખાસ કર ને રોમન શ્રોતાજનો માટે લખી
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હતી. ઈ ુની વંશાવળ નો સમાવેશ કરાયો નથી તે ું આ કારણ હોઇ
શકે, કારણ કે બનયહૂદ દુ નયા તેને ખાસ સમજી શક ન હોત.

હે ુ
માકના વાંચકો કે જઓે ુ ત્વે રોમન ખ્રસ્તીઓ હતા તેઓ ઇ.સ.

67-68 માં નીરો સમ્રાટના શાસન નીચે સખત સતાવણીમાંથી પસાર
થઈ ર ા હતા. ખ્રસ્તીઓ પર સખત અત્યાચારો કરવામાં આવતા
હતા અને તેઓને માર નાખવામાં આવતા હતા. આવી પ ર તમાં
માક, ઈ ુને યાતનાઓ સહન કરતા સેવક તર કે ચ ત્રત કરતા (યશાયા
53) આ ુવાતાર્ કપરા સમયોમાંથી પસાર થતા ખ્રસ્તીઓને ઉ ેજન
આપવા લખી હતી.

ુદ્રાલેખ
ઈ ુ યાતના સહેનાર સેવક

રૂપરેખા
1. અરણ્યમાં ઈ ુની સેવા માટેની તૈયાર — 1:1-13
2. ઈ ુની ગાલીલમાં અને આસપાસ સેવા— 1:14-8:30
3. ઈ ુ ું મશન: દઃુખ સહન અને ૃત્ ુ— 8:31-10:52
4. યરુશાલેમમાંની ઈ ુની સેવા— 11:1-13:37
5. કૂ્રસારોહણ ું ૃતાંત— 14:1-15:47
6. ઈ ુ ું જીવનોત્થાન અને શષ્યોને દશર્ન— 16:1-20

યોહાન બા પ્તસ્તનો સંદેશ
માથ. 3:1-12; ૂક 3:1-18; યોહ. 1:9-28

1ઈ રના દ કરા ઈ ુ ખ્રસ્તની આ ુવાતાર્ની શરૂઆત.
2 જમે યશાયા પ્રબોધકના ુસ્તકમાં લખે ું છે કે, ‘જો, હુ તાર

આગળ મારા સંદેશવાહકને મોક ું છુ; તે તાર આગળ તારો માગર્ તૈયાર
કરશે; 3અરણ્યમાં પોકારનારની વાણી એવી છે કે પ્ર ુનો માગર્ તૈયાર
કરો, તેમના રસ્તા સીધા કરો.

4 એ પ્રમાણે યોહાન બા પ્તસ્મા અરણ્યમાં પાપોની માફ ને માટે
પસ્તાવા ું બા પ્તસ્માજાહેર કરતો પ્રગટ થયો. 5આખા યહૂ દયા દેશના
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તથા યરુશાલેમના રહેવાસીઓ તેમની પાસે ગયા; અને બધા પોતાનાં
પાપ ક ૂલ કર ને યદન નદ માં તેનાથી બા પ્તસ્મા પામ્યા. 6 યોહાનનો
પોશાક ઊંટના વાળનો હતો, તેની કમરે ચામડાનો પટ્ટો હતો અને તીડ
તથા જગલી મધ તેનો ખોરાક હતો.

7 તેણે એ ું પ્રગટ ક ુ કે, મારા કરતાં જે સામથ્યર્વાન છે તે માર
પાછળઆવે છે; હુ તો વાંકો વળ ને તેમના ચંપલની દોર છોડવા યોગ્ય
નથી. 8 હુ પાણીથી તમારુ બા પ્તસ્મા કરુ છુ, પણ તે પ વત્રઆત્માથી
તમારુ બા પ્તસ્મા કરશે.’ ”

ઈ ુ ું બા પ્તસ્મા અને પર ક્ષણ
માથ. 3:13-4:11; ૂક 3:21-22; 4:1-13

9 તે દવસોમાં એમ થ ું કે, ઈ ુ ગાલીલના નાસરેથથી આ ા અને
યદનમાં યોહાનથી બા પ્તસ્મા પામ્યા; 10 પછ તરત પાણીમાંથી બહાર
આવતાં તેમણે સ્વગ ુલ્લાં થયેલા તથા પ વત્રઆત્માને ક ૂતરની જમે
પોતાના પર ઊતરતા જોયા, 11અને સ્વગ માંથી વાણી થઈ કે, ‘ ું મારો
વહાલો દ કરો છે, તારા પર હુ પ્રસ છુ.’ ”

12 તરત આત્મા તેમને અરણ્યમાં લઈ ગયા; 13અરણ્યમાં ચાળ સ
દવસ ુધી શેતાનથી તેમ ું પર ક્ષણ થ ું; ત્યાં જગલી પ ુઓ સાથે
તેઓ હતા;અને સ્વગર્દૂતોએ તેમની સેવા કર .

પ્રથમ શષ્યોને આમંત્રણ
માથ. 4:12-22; ૂક 4:14-15; 5:1-11

14 યોહાનની ધરપકડ કરાયા પછ ઈ ુ ગાલીલમાં આ ા અને
ઈ રની ુવાતાર્ પ્રગટ કરતાં તેમણે ક ું કે, 15 ‘સમય ૂરો થયો છે,
ઈ ર ું રા પાસે આ ું છે; પસ્તાવો કરો અને ુવાતાર્ પર વ ાસ
કરો.’ ”

16 તેમણે ગાલીલના સ ુદ્રને કનારે ચાલતાં સમોન તથા તેના ભાઈ
આ ન્દ્રયાને સ ુદ્રમાં જાળ નાખતા જોયાં; કેમ કે તેઓ માછ માર હતા.
17 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘માર પાછળ આવો અને હુ તમને માણસો
પકડનારા કર શ.’ ” 18 તરત તેઓ પોતાની જાળો પડતી ૂક ને તેમની
સાથે ગયા.
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19 ત્યાંથી થોડે આગળ જતા તેમણે ઝબદ ના દ કરા યાકૂબને તથા
તેના ભાઈ યોહાનને હોડ માં જાળો સાંધતા જોયા. 20 ઈ ુએ તરત
જ તેઓને બોલા ા;અને તેઓ પોતાના પતા ઝબદ ને મજૂરોની સાથે
હોડ માં રહેવા દઈને તેમની પાછળ ગયા.

અ ુદ્ધઆત્મા વળગેલો માણસ
ૂક 4:31-37

21 તેઓ કપરનાહૂમમાં ગયા; અને વશ્રામવારે સભા ાનમાં જઈને
ઈ ુએ બોધ આપ્યો. 22 લોકો તેમના બોધથી નવાઈ પામ્યા; કેમ કે
તેમણે તેઓને શા ીઓની જમે ન હ, પણ જનેે અ ધકાર હોય છે તેની
માફક બોધ કય .

23 તે જ સમયે તેઓના સભા ાનમાં અ ુદ્ધઆત્મા વળગેલો એક
માણસ હતો. તેણે ૂમ પાડ ને ક ું કે, 24 ‘અરે, નાસરેથના ઈ ુ,અમારે
અને તમારે ું છે? ું તમે અમારો નાશ કરવા આ ા છો? તમે કોણ
છો,એ હુજાણું છુ,એટલે ઈ રના પ વત્ર.’ ” 25ઈ ુએ તેને ધમકાવતાં
ક ું કે, ‘ ૂપ રહે,અને તેનામાંથી નીકળ જા’. 26અ ુદ્ધઆત્માએ તેને
વીંઝ ના ો તથા મોટ ૂમ પાડ ને તેનામાંથી નીકળ ગયો.

27 બધા એવા અચરત થયા કે તેઓ અંદરોઅંદર ૂછવા લાગ્યા કે,
‘આ ું છે? આ તો નવો બોધ છે! કેમ કે અ ધકારથી તેઓ અ ુદ્ધ
આત્માઓને પણ આજ્ઞા કરે છે અને તેઓ તેમ ું માને છે.’ ” 28 તરત
તેમની ક ત આખા ગાલીલ પ્રાંતમાં ફેલાઈ ગઈ.

ઈ ુએ ઘણાં લોકોને સાજાં કયાર્
માથ. 8:14-17; ૂક 4:38-41

29 તેઓ તરત જ સભા ાનમાંથી નીકળ ને યાકૂબ તથા યોહાન
સ હત સમોન તથા આ ન્દ્રયાના ઘરમાં ગયા. 30 હવે સમોનની સા ુ
તાવથી બીમાર હતી;અને તરત તેને વષે તેઓએ ઈ ુને ક ું. 31તેમણે
પાસે આવીને તેનો હાથ પકડ ને તેને ઉઠાડ ;અને તે જ સમયે તેનો તાવ
ઊતર ગયો અને તેણીએ તેઓની સેવા કર .

32સાંજે ૂરજ આથમ્યો ત્યારે તેઓ બધાં માંદાઓને તથા દુ ાત્મા
વળગેલાંઓને તેમની પાસે લા ા. 33બારણાઆગળઆ ું શહેરભે ું
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થ ું. 34ઘણાં જઓે વ વધ પ્રકારના રોગથી પીડાતાં હતાં તેઓને તેમણે
સાજાં કયા; ઘણાં દુ ાત્માઓને કાઢ્યાં. દુ ાત્માઓ તેમને ઓળખતા
હતા માટે તેમણે તેઓને બોલવા દ ધાં ન હ.

ગાલીલમાં ઈ ુનો ઉપદેશ
ૂક 4:42-44

35 સવારે અજવા ું થતાં પહેલાં ઘણાં વહેલા ઊઠ ને ઈ ુ બહાર
ગયા;અને ઉજ્જડ જગ્યાએજઈને તેમણે ત્યાં પ્રાથર્ના કર . 36 સમોન
તથા જઓે તેમની સાથે હતા, તેઓ તેમની શોધમાં નીક ા; 37 અને
તેઓ તેમને મળ ને કહે છે કે, ‘બધા તમને શોધે છે.’ ”

38 તે તેઓને કહે છે કે, ‘આપણે પાસેના ગામોમાં જઈએ કે, હુ
ત્યાં પણ ઉપદેશ આ ુ;ં કેમ કે એ જ માટે હુ આ ો છુ.’ ” 39આખા
ગાલીલમાં તેઓનાં સભા ાનોમાં જઈને તેઓ ઉપદેશ આપતા અને
દુ ાત્માઓને કાઢતાં હતા.

એક કો ઢઓ ુદ્ધ થયો
માથ. 8:1-4; ૂક 5:12-16

40 એક કુ રોગી તેમની પાસે આવે છે અને તેમને વનંતી કર ને
તથા ૂંટણ ટેકવીને કહે છે કે, ‘જો તમાર ઇચ્છા હોય તો તમે મને ુદ્ધ
કર શકો છો.’ ” 41 ઈ ુને અ ુકપા આવી અને હાથ લાંબો કર ને તેને
સ્પશ્યાર્. અને તેને ક ું કે, ‘માર ઇચ્છા છે, ું ુદ્ધ થા;’ 42 તે જ ઘડ એ
તેનો કુ રોગ મટ ગયો અને તે ુદ્ધ થયો.

43તેમણે તેને સખત ચેતવણીઆપીને તરત બહાર મોકલ્યો; 44અને
ક ું કે, ‘જોજ,ે કોઈને કઈ કહેતો ન હ; પણ જઈને પોતાને યાજકને
બતાવ અને ૂસાએ ફરમા ા પ્રમાણે, તારા ુ દ્ધકરણને લીધે, તેઓને
માટે સાક્ષી તર કે,અપર્ણ કર.’ ”

45 પણ તે ત્યાંથી જઈને એ બના એટલી બધી પ્રગટ કરવા તથા
ફેલાવવા લાગ્યો, કે ઈ ુ ફર શહેરમાં ઉઘાડ ર તે જઈ ન શ ા, પણ
બહાર ઉજ્જડ જગ્યાઓમાં ર ા અને ચારેબાજુથી લોકો તેમની પાસે
આ ા.
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2
પક્ષઘાતીને સાજાંપણું
માથ. 9:1-8; ૂક 5:17-26

1 થોડા દવસો પછ , ઈ ુ ફર કપરનાહૂમમાં ગયા, ત્યારે એવી વાત
ફેલાઈ કે ‘તેઓ ઘરમાં છે.’ ” 2 તેથી એટલા બધા લોકો એકઠા થયા કે,
દરવાજા પાસે પણ જગ્યા નહોતી; ઈ ુ તેઓને ઉપદેશઆપતા હતા.

3 ત્યારે ચાર માણસોએ ઊંચકેલા એક લકવાગ્રસ્ત માણસને તેઓ
તેમની પાસે લા ા. 4ભીડને કારણે તેઓ તેમની નજદ ક તેને લાવી ન
શ ા, ત્યારે ાં તે હતા ત્યાં તેમના ઉપર છાપરામાં બકોરુ પા ું અને
ખાટલા પર તે લકવાગ્રસ્ત માણસને નીચે ઉતાય .

5ઈ ુ તેઓનો વ ાસ જોઈને લકવાગ્રસ્તને કહે છે કે, ‘દ કરા, તારાં
પાપ માફ થયાં છે.’ ” 6 પણ કેટલાક શા ીઓ જઓે ત્યાં બેઠા હતા,
તેઓ પોતાના મનમાં વચારતા હતા કે, 7 ‘આ માણસ આવી ર તે કેમ
બોલે છે? એતો દભુાર્ષણ કરે છે. એક,એટલે ઈ ર, તેમના વગર કોણ
પાપોની માફ આપી શકે?’ ”

8તેઓ પોતાના મનમાં એમ વચારે છે,એઈ ુએ પોતાનાઆત્મામાં
જાણીને તેઓને ક ું કે, ‘તમે તમારાં હૃદયોમાં એવા વચાર કેમ કરો છો?
9 આ બેમાંથી વધારે સહે ું ક ું છે, એટલે લકવાગ્રસ્તને એ કહે ું, કે
તારાં પાપ તને માફ થયાં છે,અથવા એ કહે ું કે,ઊઠઅને તારો ખાટલો
ઊંચક ને ચાલ?’ ”

10પણ માણસના દ કરાને ૃથ્વી પર પાપ માફ કરવાનો અ ધકાર છે,
એમતમેજાણો માટે, લકવાગ્રસ્તને ઈ ુ કહે છે 11 ‘હુ તને કહુ છુ કે ઊઠ,
તારો ખાટલો ઊંચક ને તારે ઘરે ચાલ્યો જા.’ ” 12 તે ઊઠ્યો અને તરત
ખાટલો ઊંચક ને ચાલ્યો ગયો; બધા તેને જોઈ ર ા. આથી લોકોએ
આ યર્ પામીને તથા ઈ રને મ હમા આપીને ક ું કે, ‘અમે કદ આ ું
જો ું નથી.’ ”

શષ્ય થવા લેવીને તેડુ
માથ. 9:9-13; ૂક 5:27-32
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13 ફર ઈ ુ સ ુદ્રને કનારે ગયા; બધા લોકો તેમની પાસે આ ા;
અને તેમણે તેઓને બોધ કય . 14 રસ્તે જતા તેમણે અલ્ફ ના દ કરા
લેવીને કર ઉઘરાવવાની ચોક પર બેઠેલો જોયો;અને તેઓ તેને કહે છે
કે, ‘માર પાછળઆવ;’ તે ઊઠ ને તેમની પાછળ ગયો.

15એમ થ ું કે ઈ ુ લેવીના ઘરમાં જમવા બેઠા અને ઘણાં દાણીઓ
તથા પાપીઓ ઈ ુની અને તેમના શષ્યોની સાથે બેઠા હતા, કેમ કે
તેઓ ઘણાં હતા જે તેમની પાછળ ચાલ્યા હતા. 16 શા ીઓએ
તથા ફરોશીઓએઈ ુને દાણીઓતથા પાપીઓની સાથે જમતા જોઈને
તેમના શષ્યોને ૂ ું કે, ‘તે શા માટે દાણીઓની તથા પાપીઓની સાથે
ખાય છે?’ ”

17 ઈ ુ તે સાંભળ ને તેઓને કહે છે કે, ‘જઓે તંદરુસ્ત છે તેઓને
વૈદની જરૂર નથી; પણ જઓે બીમાર છે, તેઓને છે. ન્યાયીઓને ન હ,
પણ પાપીઓને બોલાવવા હુ આ ો છુ.’ ”

ઉપવાસ વષે પ્ર
માથ. 9:14-17; ૂક 5:33-39

18 યોહાનના તથા ફરોશીઓના શષ્યો ઉપવાસ કરતાં હતા; અને
તેઓ આવીને તેમને કહે છે કે, ‘યોહાનના તથા ફરોશીઓના શષ્યો
ઉપવાસ કરે છે, પણ તમારા શષ્યો ઉપવાસ કરતા નથી, એ ું કારણ
ું?’ ” 19 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘વરરાજા જાનૈયાની સાથે હોય, ત્યાં
ુધી ું તેઓઉપવાસ કર શકે? વરરાજાતેઓની સાથે છે તેટલાં વખત
ુધી તેઓ ઉપવાસ કર શકતા નથી.
20પણએવા દવસોઆવશે કે જયારે વરરાજા તેઓની પાસેથી લઈ

લેવાશે, ત્યારે તે દવસે તેઓ ઉપવાસ કરશે.’ ” 21 નવા વ ું થીંગડુ
જૂના વ ને કોઈ માર ું નથી; જો મારે તો ન ું થીંગડુ જૂનાને સાંધવાને
બદલે ખેંચી કાઢે છે અને તે વ વધારે ફાટ જાય છે.

22 નવો દ્રાક્ષારસ જૂની મશકોમાં કોઈ ભર ું નથી; જો ભરે તો નવો
દ્રાક્ષારસ મશકોને ફાડ નાખે છે અને દ્રાક્ષારસ તથા મશકો એ બ ેનો
નાશ થાય છે; પણ નવો દ્રાક્ષારસ નવી મશકોમાં ભરવામાં આવે છે.
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વશ્રામવાર વષે પ્ર
માથ. 12:1-8; ૂક 6:1-5

23 એમ થ ું કે વશ્રામવારે ઈ ુ અનાજના ખેતરોમાં થઈને જતા
હતા; અને તેમના શષ્યો ચાલતાં ચાલતાં કણસલાં તોડવા લાગ્યા.
24 ફરોશીઓએ તેમને ક ું કે, ‘જુઓ, વશ્રામવારે જે ઉ ચત નથી તે
તેઓ કેમ કરે છે?’ ”

25 તેમણે તેઓને ક ું કે, ‘દાઉદને જરૂર હતી અને તે તથા તેના
સાથીઓ ૂ ા થયા હતા, ત્યારે તેણે ું ક ,ુએ તમે કદ વાંચ્ ું નથી?
26એટલે કે અબ્યાથાર પ્ર ુખ યાજક હતો, ત્યારે ઈ રના ઘરમાં જઈને,
અપલી રોટલીઓ જે માત્ર યાજકો સવાય કોઈને ખાવાની છૂટ ન હતી
તે તેણે ખાધી,અને તેના સાથીઓને પણઆપી.’ ”

27 તેમણે તેઓને ક ું કે, ‘ વશ્રામવાર માણસને અથ થયો, માણસ
વશ્રામવારને અથ ન હ; 28 માટે માણસનો દ કરો વશ્રામવારનો પણ
પ્ર ુ છે.’ ”

3
ુકાઈ ગયેલા હાથવાળો માણસ

માથ. 12:9-14; ૂક 6:6-11
1 ઈ ુ ફર સભા ાનમાં આ ા; અને ત્યાં એક માણસ હતો જનેો

હાથ ુકાઈ ગયેલો હતો. 2 તે વશ્રામવારે તેને સાજો કરશે કે ન હ, તે
વષે તેઓએ તેમના પર સતત નજર રાખી, એ માટે કે તેઓ તેમના પર
દોષ ૂક શકે.

3 પેલા ુકાયેલા હાથવાળા માણસને ઈ ુએ ક ું કે, ‘વચમાં ઊભો
થા.’ ” 4 અને તેમણે ક ું કે, ‘ વશ્રામવારે સારુ કર ું કે ખોટુ કર ું
જોઈએ? જીવને બચાવવો કે માર નાખવો, ક ું ઉ ચત છે?’ પણ તેઓ
મૌન ર ા.

5 તેઓના હૃદયની કઠોરતાને લીધે તે દલગીર થઈને ુસ્સાસ હત
ચોતરફ તેઓને જોઈને તે માણસને ક ું કે, ‘તારો હાથ લાંબો કર.’ ” તેણે
તે લાંબો કય ;અને તેનો હાથ સાજો થયો. 6શી ર તે ઈ ુને માર નાખવા
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તે વષે ફરોશીઓએબહારજઈને તરત હેરોદ ઓનીસાથે તેમની વરુદ્ધ
મન ૂબો કય .

સરોવર કાંઠે જનસ ૂહ
7અને ઈ ુ પોતાના શષ્યો સ હત નીકળ ને સ ુદ્રની નજીકમાં ગયા;

અને ગાલીલમાંથી ઘણાં લોકો તેમની પાછળગયા; તેમજયહૂ દયામાંથી
8 તથા યરુશાલેમમાંથી, અદમુમાંથી, યદનને પેલે પારથી, ૂર તથા
સદોનનીઆસપાસના ઘણાં લોકો તેમણે જે જે કાય કયાર્ હતાં તે વષે
સાંભળ ને તેમની પાસે આ ા.

9લોકોથી પોતે દબાય ન હ, માટે તેમણે ભીડના કારણે પોતાને સારુ
હોડ તૈયાર રાખવા ું પોતાના શષ્યોને ક ું; 10 કેમ કે તેમણે ઘણાંને
સાજાં કયા હતાં અને તેથી જટેલાં માંદા હતાં તેટલાં તેમને અડકવા સારુ
તેમના પર પડાપડ કરતાં હતા.ં

11અ ુદ્ધ આત્માઓએ જયારે તેમને જોયા ત્યારે તેઓ તેમને પગે
પડ્યા તથા પોકાર ને બોલ્યા કે, ‘તમે ઈ રના દ કરા છો.’ ” 12 તેમણે
તેઓને હુકમ કય કે, ‘તમારે મને પ્રગટ કરવો ન હ.’ ”

બાર પ્રે રતોની પસંદગી
માથ. 10:1-4; ૂક 6:12-16

13ઈ ુ પહાડ પરચઢ્યાંઅને જઓેને તેમણે પસંદ કયાર્ તેઓને તેમણે
બોલા ા; અને તેઓ તેમની પાસે આ ા. 14 ઈ ુએ બાર પ્રે રતોને
નીમ્યા એ માટે કે તેઓ તેમની સાથે રહે અને તે તેઓને પ્રચાર કરવા
મોકલે, 15અને તેઓ અ ધકાર પામીને દુ ાત્માઓને કાઢે. 16 સમોન ું
નામ તેમણે પતર પા ુ.ં

17 તથા ઝબદ નો દ કરો યાકૂબ તથા યાકૂબનો ભાઈ યોહાન તેઓ ું
નામ તેમણે ‘બન-ેરગેસ’ પા ું, એટલે કે ‘ગજનાના દ કરા;’ 18 અને
આ ન્દ્રયા, ફ લપ, બથ લ્મી, માથ્થી, થોમા, અલ્ફ નો દ કરો યાકૂબ,
થદ , સમોનજેઅ તઝ ૂની માણસહતો 19તથા તેમને ધરપકડ કરનાર
યહૂદા ઇશ્કા રયોત;એ બારને તેમણે નીમ્યા.

ઈ ુ અને બાલઝ ૂલ
માથ. 12:22-32; ૂક 11:14-23; 12:10
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20 પછ તે એક ઘરમાં આ ા ાં એટલા બધા લોકો ભેગા થયા
કે તેઓ રોટલી પણ ખાઈ ન શ ા. 21 તેમના સગાંઓ તે સાંભળ ને
તેમને પકડવા બહાર નીક ા;ં કેમ કે તેઓએ ક ું કે ‘તે અ ર થઈ
ગયો છે.’ ” 22જે શા ીઓ યરુશાલેમથી આ ા હતા તેઓએ ક ું
કે, ‘તેનામાં બાલઝ ૂલ છે અને દુ ાત્માઓનાં સરદારની મદદથી તે
દુ ાત્માઓને કાઢે છે.’ ”

23 તેમણે તેઓને પાસે બોલાવીને દ્ર ાંતોમાં ક ું કે, ‘શેતાન શેતાનને
કેવી ર તે હાંક કાઢશે? 24જો કોઈ રા પોતામાં ભાગલો પડ,ે તો તે
રા ર રહ શક ું નથી. 25જો કોઈ ઘરમાં ભાગલા પડ,ે તો તે ઘર

ર રહ શકશે ન હ.
26 જો શેતાન પોતાની ુદની સામે થયો હોય અને તેનામાં ટ

પડ હોય, તો તે નભી શકતો નથી; પણ તેનો અંત આ ો જાણ ું.
27બળવાનના ઘરમાં પેસીને જો કોઈ પહેલાં તે બળવાનને ન બાંધે તો તે
તેનો સામાન ૂંટ શકતો નથી; પણ તેને બાંધ્યા પછ તે તેને ૂંટ શકશે.

28 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, માણસોના દ કરાઓને અપરાધોની તથા
જે દભુાર્ષણો તેઓ કરે તેની માફ મળશ.ે 29 પણ જે કોઈ પ વત્ર
આત્માની વરુદ્ધ દભુાર્ષણ કરશે તેને માફ કદ મળશે ન હ; પણ તેને
માથે અનંતકાળના પાપનો દોષ રહે છે.’ ” 30 કેમ કે તેઓ કહેતાં હતા કે
તેને અ ુદ્ધ આત્મા વળગેલો છે.

ઈ ુના મા અને ભાઈઓ
માથ. 12:46-50; ૂક 8:19-21

31 ત્યારે તેમના ભાઈઓ તથા તેમની મા આ ાં અને બહાર ઊભા
રહ ને તેમને બોલાવવા તેમની પાસે માણસ મોકલ્યો. 32 ઘણાં લોકો
તેમની આસપાસ બેઠેલા હતા; અને તેઓએ તેમને ક ું કે, ‘જો તમાર
મા તથા તમારા ભાઈઓ બહાર ઊભા છે અને તમને શોધે છે.’ ”

33તેમણે તેઓને ઉ રઆપતાં ક ું કે, ‘માર મા તથા મારા ભાઈઓ
કોણ છે?’ ” 34જઓે તેમનીઆસપાસ બેઠા હતા તેઓ તરફ ચારેબાજુ
જોઈને તે કહે છે કે, ‘જુઓ, માર મા તથા મારા ભાઈઓ. 35 કેમ કે જે
કોઈ ઈ રની ઇચ્છા પ્રમાણે કરશે તે જ મારો ભાઈ તથા માર બહેન
તથા મા છે.’ ”
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4
વાવનાર ું દ્ર ાંત
માથ. 13:1-9; ૂક 8:4-8

1ઈ ુ સ ુદ્રને કનારે ફર બોધ કરવા લાગ્યા. અ તઘણાં લોકો ભેગા
થયા, માટે તે સ ુદ્રમાં હોડ પર ચઢ ને બેઠા; અને બધા લોકો સ ુદ્રની
પાસે કાંઠા પર હતા. 2અને દ્ર ાંતોમાં તેમણે તેઓને ઘણો બોધ કય ;
અને પોતાના બોધમાં તેઓને ક ું.

3 ‘સાંભળો, જુઓ, વાવનાર વાવવાને બહાર ગયો. 4એમ થ ું કે,
તે વાવતો હતો ત્યારે કેટલાક બીજ રસ્તાની કોરે પડ્યાં; અને પક્ષીઓ
આવીને તે ખાઈ ગયા. 5 બીજાં પથ્થરવાળ જમીનમાં પડ્યા,ં ાં
વધારે માટ ન હતી; અને જમીન ઊંડ ન હતી, માટે તે તરત ઊગી
નીક ા.ં

6 પણ ૂયર્ ઊગ્યો ત્યારે તેઓ ચીમળાઈ ગયા; અને તેઓને જડ
ન હતી માટે તેઓ ુકાઈ ગયા. 7 બીજાં કાંટાનાં ઝાડવામાં પડ્યાં;
અને કાંટાનાં જાળાંએ વધીને તેઓને દાબી ના ા;ં અને તેઓએ ફળ
નઆપ્ ુ.ં

8 બીજાં બીજ સાર જમીનમાં પડ્યા;ં અને તેઓએ ઊગીને તથા
વઘીને ફળ આપ્યા,ં ત્રીસગણાં તથા સાંઠગણાં તથા સોગણાં ફળ
આપ્યા.ં 9તેમણે તેઓને ક ું કે, ‘જનેે સાંભળવાને કાન છે તે સાંભળે.’ ”

દ્ર ાંતનો હે ુ
માથ. 13:10-17; ૂક 8:9-10

10જયારે તે એકાંતમાં હતા ત્યારે બાર શષ્યો સ હત જઓે તેમની
પાસે હતા, તેઓએ તેમને આ દ્ર ાંતો વષે ૂ ું. 11 તેમણે તેઓને
ક ું કે, ‘ઈ રના રા નો મમર્ તમને અપાયો છે; પણ જઓે બહારના
છે તેઓને સઘળ વાતો દ્ર ાંતોમાં અપાય છે; 12એમાટે કે તેઓજોતાં
જુએ, પણજાણે ન હ;અને સાંભળતાં સાંભળે, પણસમજે ન હ;એમ
ન થાય કે તેઓ પ ાતાપ કરે અને તેઓને પાપની માફ મળે.

વાવનારનાં દ્ર ાંતનો ુલાસો
માથ. 13:18-23; ૂક 8:11-15
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13 તે તેઓને કહે છે કે, ું તમે આ દૃ ાંત સમજતા નથી? ત્યારે સવર્
દ્ર ાંતો કેવી ર તે સમજશો? 14 વાવનાર વચન વાવે છે. 15 રસ્તાની
કોર પરનાં એ છે કે ાં વચન વવાય છે અને તેઓ સાંભળે છે કે તરત
શેતાન આવીને તેઓમાં જે વચન વવાયે ું હ ું તે લઈ જાય છે.

16 એમ જ જઓે પથ્થરવાળ જમીનમાં વવાયેલાં તેઓ એ છે, કે
જઓે વચન સાંભળ ને તરત આનંદથી તેને માની લે છે; 17અને તેમના
પોતાનામાં જડ હોતી નથી, એટલે થોડ વાર ટકે છે; પછ વચનને લીધે
દઃુખ અથવા સતાવણી આવે છે ત્યારે તેઓ આ ત્મક જીવનમાં ટક
શકતા નથી.

18 બીજાં જઓે કાંટાઓમાં વવાયેલાં છે તેઓ એ છે કે, જઓેએ
વચન સાંભ ુ,ં 19 પણ આ ભૌ તક જગતની ચતાઓ, દ્ર ની માયા
તથા બીજી વસ્ ુઓનો લોભ પ્રવેશ કર ને વચનને દાબી નાખે છે; અને
તે નષ્ફળ થાય છે. 20જઓે સાર જમીનમાં વવાયેલાં તેઓ એ છે કે,
જઓે વચન સાંભળે છે, અને તેને ગ્રહણ કરે છે, અને ત્રીસગણાં તથા
સાંઠગણાં તથા સોગણાં ફળઆપે છે.’ ”

માપ નીચે દ વો?
ૂક 8:16-18

21 તેમણે તેઓને ક ું કે, ‘ ું વાટકો નીચે અથવા પલંગ નીચે ૂકવા
સારુ કોઈ દ વો લાવે છે? ું દ વીની ઉપર ૂકવા સારુ ન હ? 22 કેમ
કે જે કઈ ુપ્ત છે તે એ માટે છે કે તે પ્રગટ કરાય અને જે ઢાંકે ું છે તે
એ સારુ છે કે ુલ્ ું કરવામાં આવે. 23 જનેે સાંભળવાને કાન છે તે
સાંભળે.’ ”

24તેમણે તેઓને ક ું કે, ‘તમે જે સાંભળો છો તે પર ધ્યાન રાખો. જે
માપથી તમે માપો છો તેનાથી જ તમને માપી અપાશે; અને તમને વધ ું
અપાશે; 25 કેમ કે જનેી પાસે છે તેને અપાશે અને જનેી પાસે નથી, તે ું
જે છે તે પણ તેની પાસેથી લઈ લેવાશે.’ ”

ૃ દ્ધ પામતા બીજ ું દ્ર ાંત
26 તેમણે ક ું કે, ‘ઈ ર ું રા એ ું છે કે જાણે કોઈ માણસ

જમીનમાં બી વાવે, 27તે રાત દવસઊંઘે તથાજાગેઅને તે બીઊગે તથા
વધે પણ શી ર તે તે વધે છે એ તે જાણતો નથી. 28જમીન તો પોતાની
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જાતે ફળ આપે છે, પહેલાં અંકુર, પછ કણસ ુ,ં પછ કણસલાંમાં
ભર ૂર દાણા. 29 પણ દાણા પા ા પછ તરત તે દાતરડુ ચલાવે છે;
કેમ કે કાપણીનો વખત થયો હોય છે.

રાઈના દાણા ું દ્ર ાંત
માથ. 13:31-32,34; ૂક 13:18-19

30તેમણે ક ું કે, ‘ઈ રના રા ને શાની સાથે સરખાવીએ? અથવા
તેને સમજાવવા ક ું દ્ર ાંત આપીએ? 31 તે રાઈના દાણાના જે ું છે; તે
જમીનમાં વવાય છે ત્યારે જમીનનાં સવર્ બીજ કરતાં તે ના ું હોય છે;
32 પણ વા ા પછ તે ઊગી નીકળે છે,અને સવર્ છોડ કરતાં મોટુ થાય
છે અને તેને એવી મોટ ડાળ ઓ થાય છે કે આકાશના પક્ષીઓ તેની
છાયા નીચે વાસો કર શકે છે.’ ”

33એવાં ઘણાં દ્ર ાંતોમાં જમે તેઓસમજીશકતા હતા તેમ તે તેઓને
વચન કહેતાં હતા. 34 દ્ર ાંત વના તે તેઓને કઈ કહેતાં ન હતા; પણ
પોતાના શષ્યોને એકાંતે તેઓ સઘળ વાતોનો ુલાસો કરતા.

ઈ ુ તોફાન શાંત પાડે છે
માથ. 8:23-27; ૂક 8:22-25

35 તે દવસે સાંજ પડ ત્યારે તે તેઓને કહે છે કે, ‘આપણે પેલે પાર
જઈએ.’ ” 36 લોકોને ૂક ને શષ્યો ઈ ુને પોતાની સાથે હોડ માં લઈ
જાય છે. બીજી હોડ ઓ પણ તેની સાથે હતી. 37 પછ પવન ું મોટુ
તોફાન થ ુ;ં અને હોડ માં મોજાંઓ એવાં ઊછળ આ ાં કે તે ભરાઈ
જવા લાગી.

38તે હોડ ના પાછલા ભાગમાં ઓશીકા પર મા ું ટેક ને ઊંઘતા હતા;
અને તેઓ તેમને જગાડ ને કહે છે કે, ‘ઉપદેશક, અમે નાશ પામીએ
છ એ, તેની તમને ું કઈ ચતા નથી?’ ” 39 તેમણે ઊઠ ને પવનને
ધમકા ો તથા સ ુદ્રને ક ું કે, ‘શાંત થા.’ ” ત્યારે પવન બંધ થયો અને
મહાશાં ત થઈ.

40 તેમણે તેઓને ક ું કે, તમે કેમ ભયભીત થયા છો? ું તમને હજુ
પણ વ ાસ નથી?’ ” 41 તેઓ ઘણાં ગભરાયા તથા માંહોમાંહે બોલ્યા
કે, ‘આતે કોણ છે કેમ કે પવન તથા સ ુદ્ર પણ તેમ ું માને છે?’ ”
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5
ઈ ુ અ ુદ્ધ આત્માઓ વળગેલાને સાજો કરે છે
માથ. 8:28-34; ૂક 8:26-39

1 તેઓ સ ુદ્રને પાર ગેરાસાનીઓના દેશમાં ગયા. 2 ઈ ુ હોડ માંથી
ઊતયાર્, એટલે કબરસ્તાનમાંથી અ ુદ્ધ આત્મા વળગેલો એક માણસ
તેમને મ ો.

3 તે કબરસ્તાનોમાં રહેતો હતો;અને સાંકળોથી પણ કોઈ તેને બાંધી
શક ું ન હ ુ;ં 4 કેમ કે તે ઘણીવાર બેડ ઓ તથા સાંકળો વડે બંધાયો
હતો, પણ તેણે સાંકળો તોડ નાખી તથા બેડ ઓ ભાંગી નાખી હતી;
કોઈ તેને વશ કર શક ું ન હ ુ.ં

5 તે નત્ય રાત દવસ પહાડોમાં તથા કબરોમાં ૂમ પાડતો તથા
પથ્થરોથી પોતાને ઘાયલ કરતો હતો. 6 પણ ઈ ુને દૂરથી જોઈને તે
દોડ આ ો અને તેમને પગે પડ્યો.

7 અને મોટે ઘાંટે પોકાર ને બોલ્યો, ‘ઈ ુ, પરાત્પર ઈ રના દ કરા,
મારે અને તમારે ું છે? હુ તમને ઈ રના સમ આ ું છુ કે, તમે મને
પીડા નઆપો.’ ” 8 કેમ કે તેમણે તેને ક ું હ ું કે, ‘અ ુદ્ધઆત્મા, ું એ
માણસમાંથી નીકળ.’ ”

9 તેમણે તેને ૂ ું કે, ‘તારુ નામ ું છે?’ તેણે ઉ ર આપતાં ક ું
કે, ‘મારુ નામ સેના છે, કેમ કે અમે ઘણાં છ એ.’ ” 10 તેણે તેમને ઘણી
વનંતી કર , કે તે તેઓને દેશમાંથી કાઢ ૂકે ન હ.
11 હવે ત્યાં પવર્તની બાજુ પર ૂંડો ું એક મોટુ ટો ું ચર ું હ ું.

12 તેઓએ તેમને વનંતી કર ને ક ું કે, ‘તે ૂંડોમાં અમે પ્રવેશીએ માટે
અમને તેઓમાં મોકલો. 13 ઈ ુએ તેઓને રજા આપી અને અ ુદ્ધ
આત્માઓ નીકળ ને ૂંડોમાં ગયા; તેઓ આશરે બે હજાર ૂંડો હતા.ં
તે ટો ું ટેકર પરથી સ ુદ્રમાં ધસી પ ુ;ંઅને સ ુદ્રમાં ડૂબી મ ુ.

14 તેઓના ચરાવનારા ભાગ્યા. અને તેમણે શહેરમાં તથા
ગામડાંઓમાં ખબર આપી;અને ું થ ું તે જોવા લોકો બહાર આ ા.
15 ઈ ુની પાસે તેઓ આ ા ત્યારે દુ ાત્મા વળગેલો હતો, એટલે
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જનેાંમાં સેના હતી, તેને તેઓએ બેઠેલો વ પહેરેલો તથા હોશમાં
આવેલો જોઈને તેઓ ગભરાઈ ગયા.

16દુ ાત્મા વળગેલો કેવી ર તે તંદરુસ્ત થયો તેની તથા ૂંડો સંબંધીની
વાત જઓેએજોઈ હતી તે તેઓએલોકોને કહ . 17તેઓઈ ુને તેમના
પ્રદેશમાંથી નીકળ જવાની વનંતી કરવા લાગ્યા કે ‘અમારા પ્રદેશમાંથી
ચાલ્યા જાઓ.’ ”

18 તે વહાણમાં ચઢતાં હતા એટલામાં જનેે દુ ાત્મા વળગ્યો હતો
તેણે તેમની સાથે રહેવા સારુ વનંતી કર . 19 પણ ઈ ુએ તેને આવવા
ન દ ધો; પણ તેને ક ું કે, ‘તારે ઘરે તારાં લોકોની પાસે જા,અને પ્ર ુએ
તારે સારુ કેટ ું બ ું ક ુ છે અને તારા પર દયા રાખી છે, તેની ખબર
તેઓને આપ.’ ” 20 તે ગયો અને ઈ ુએ તેને સારુ કેટ ું બ ું ક ુ હ ું તે
દસનગરમાં પ્રગટ કરવા લાગ્યો;અને લોકો આ યર્ પામ્યા.

યાઈરની દ કર અને રક્ત પત ી
માથ. 9:18-26; ૂક 8:40-56

21 જયારે ઈ ુ ફર હોડ માં બેસીને પેલે પાર ગયા, ત્યારે અ ત
ઘણાં લોકો તેમની પાસે ભેગા થયા; અને ઈ ુ સ ુદ્રની પાસે હતા.
22સભા ાનના અ ધકાર ઓમાંનો યાઈર નામે એક જણઆ ોઅને
તેમને જોઈને તેમના પગે પડયો; 23 તેણે તેમને ઘણી વનંતી કર ને ક ું
કે, ‘માર નાની દ કર મરણતોલ માંદ છે; માટેઆવીને તેને હાથ લગાડો
એ સારુ કે તે સાજી થઈને જીવે.’ ” 24ઈ ુ તેની સાથે ગયા;અને અ ત
ઘણાં લોકો તેમની પાછળ ચાલ્યા અને તેમના પર પડાપડ કર .

25 એક ી જનેે બાર વષ થી લોહ વા થયેલો હતો 26 અને તેણે
ઘણાં વૈદોથી ઘણું સ ું હ ું, પોતા ું બ ું ખરચી ના ું હ ું અને તેને
કઈ ફરક પડ્યો નહોતો, પણ તેથી ઊલટુ વધારે બીમાર થઈ હતી, 27 તે
ઈ ુ સંબંધીની વાતો સાંભળ ને ભીડમાં તેમની પાછળઆવીઅને તેમના
ઝભ્ભાને અડક .

28 કેમ કે તેણે ધા ુ કે, ‘જો હુ માત્ર તેમના ઝભ્ભાને અડકુ તો હુ સાજી
થઈશ.’ ” 29 તે જ ઘડ એ તેનો રક્તસ્રાવ બંધ થઈ ગયો અને શર રમાં
તેને લાગ્ ું કે ‘હુ બીમાર થી સાજી થઈ છુ.’ ”
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30મારામાંથી પરાક્રમ નીક ું છે એ ું પોતાને ખબર પડવાથી, ઈ ુએ
તરત લોકોની ભીડમાં પાછળ ફર ને ક ું કે, ‘કોણે મારા વ ને સ્પશર્
કય ?’ ” 31 તેના શષ્યોએ તેમને ક ું કે, ‘તમે જુઓ છો કે, ઘણાં લોકો
તમારા પર પડાપડ કરે છે અને ું તમે કહો છો કે, કોણે મને સ્પશર્
કય ?’ ” 32જણેે એ કામ ક ુ તેને જોવા સારુ તેમણે આસપાસ નજર
ફેરવી.

33 તે ી ડરતી તથા ૂજતી, તેને જે થ ું તે જાણીને આવી, અને
તેમના પગે પડ અને તેમને બ ું સાચે સા ું ક ું. 34 ઈ ુએ તેને ક ું
કે, ‘દ કર , તારા વ ાસે તને સાજી કર છે; શાં તએ જા અને તાર
બીમાર થી ુક્ત થા.’ ”

35 તે હજી બોલતા હતા એટલામાં સભા ાનના અ ધકાર ને ત્યાંથી
લોકો આવીને કહે છે કે, ‘તાર દ કર તો મર ગઈ છે, ું હવે ઉપદેશકને
તકલીફ ું કરવા આપે છે?’ ”

36 પણ ઈ ુ તે વાત પર ધ્યાન ન આપતાં સભા ાનના અ ધકાર ને
કહે છે કે, ‘ગભરાઈશ ન હ, માત્ર વ ાસ રાખ.’ ” 37 અને પતર,
યાકૂબ, તથા યાકૂબના ભાઈ યોહાન સવાય, તેમણે પોતાની સાથે કોઈને
આવવા ન દ ધા.ં 38સભા ાનના અ ધકાર ના ઘરમાં તેઓ આવે છે;
અને કલ્પાંત, રુદન તથા વલાપ કરનારાઓને જુએ છે.

39 તે અંદર આવીને તેઓને કહે છે કે, ‘તમે કેમ કલ્પાંત કરો છો અને
રડો છો? છોકર મર નથી ગઈ; પણઊંઘે છે.’ ” 40તેઓએ તેમને હસી
કાઢ્યાં. પણ બધાને બહાર મોકલીને, છોકર નાં માબાપને તથા જઓે
પોતાની સાથે હતા તેઓને લઈને, ાં છોકર હતી ત્યાં તે અંદર ગયા.

41 છોકર નો હાથ પકડ ને તેઓ તેને કહે છે કે, ‘ટ લથા કૂમ, જનેો
અથર્ એ છે કે, છોકર , હુ તને કહુ છુ, ઊઠ.’ ” 42 તરત છોકર ઊઠ ને
ચાલવા લાગી; કેમ કે તે બાર વષર્ની હતી; અને તેઓ ઘણાં વ સ્મત
થયાં. 43 ઈ ુએ તેઓને તાક દ કર કે, ‘કોઈ એ ન જાણે;’ અને તેમણે
તેને કઈ ખાવા ું આપવાની આજ્ઞા કર .
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6
નાસરેથમાં ઈ ુનો નકાર
માથ. 13:53-58; ૂક 4:16-30

1 ત્યાંથી નીકળ ને ઈ ુ પોતાના પ્રદેશ નાસરેથમાં આ ા; અને
તેમના શષ્યો તેમની પાછળ આ ા. 2 વશ્રામવાર આ ો ત્યારે તે
સભા ાનમાં બોધ કરવા લાગ્યા; અને ઘણાંએ તે સાંભળ ને આ યર્
પામીને ક ું કે, ‘આસઘ ું તેમની પાસે ાંથી? તેમને જે ુ દ્ધ અપાઈ
તે કેવી છે! તેમના હાથથી આવાં પરાક્રમો કેવી ર તે થાય છે એ ું છે?
3 ું તે ુથાર નથી? ું એ મ રયમનો દ કરો નથી? યાકૂબ, યોસે, યહૂદા
તથા સમોનનો ભાઈ નથી? ું એની બહેનો અહ આપણી પાસે નથી?’
અને તેઓએ તેમને સ્વીકાર કય ન હ.

4 પણ ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘પ્રબોધક પોતાના દેશ, પોતાનાં સગાં
તથા પોતાના ઘર સવાય બીજે ઠેકાણે માન વગરનો નથી.’ ” 5 તેમણે
થોડાંક માંદાઓ પર હાથ ૂક ને તેઓને સાજાં કયા; તે વના તેઓ ત્યાં
કોઈ પરાક્રમી કામ કર શ ા ન હ. 6 તેઓના અ વ ાસને લીધે તે
આ યર્ પામ્યા અને આસપાસ ગામેગામ તેઓ બોધ કરતા ફયાર્.

ઈ ુ બાર શષ્યોને મોકલે છે
માથ. 10:5-15; ૂક 9:1-6

7બાર શષ્યોને પોતાની પાસે બોલાવીને તે તેઓને બબ્બેની જોડ માં
મોકલવા લાગ્યા; અને તેમણે તેઓને અ ુદ્ધ આત્માઓ પર અ ધકાર
આપ્યો; 8તેઓને ફરમા ું કે, ‘ ુસાફર ને સારુ કેવળએક લાકડ વના
બીજુ કઈ લે ું ન હ; રોટલી ન હ, ઝોળ પણ ન હ, પોતાના કમરબંધમાં
નાણાં પણ ન હ; 9 પણ ચંપલ પહેરજો પણ વધારા ું અંગર ું રાખશો
ન હ.’ ”

10 વળ તેમણે તેઓને ક ું કે, ‘ ારે તમે કોઈ ઘરમાં જાઓ અને
ત્યાંથી નીકળો ત્યાં ુધી તેમાં જ રહો. 11 ાં કહ તેઓ તમારો
આવકાર ના કરે અને તમારુ ના સાંભળે, તો તેઓની વરુદ્ધ સાક્ષીરૂપ
થવાને માટે ત્યાંથી નીકળતાં તમારા પગ તળેની ૂળ ખંખેર નાખજો.
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12તેઓએ નીકળ ને એ ું પ્રગટ કય કે, ‘પસ્તાવો કરો.’ ” 13તેઓએ
ઘણાં દુ ાત્માઓ કાઢ્યાં, ઘણાં માદાંઓને તેલ લગાવીને તેઓને સાજાં
કયા.

યોહાન બા પ્તસ્તનો શરચ્છેદ
માથ. 14:1-12; ૂક 9:7-9

14 હેરોદ રાજાએતે વષે સાંભ ુ,ં કેમ કે ઈ ુ ું નામ પ્ર સદ્ધ થ ું હ ું
અને તેઓ કહેતાં હતા કે ‘યોહાન બા પ્તસ્મા કરનાર ૃત્ ુમાંથી ઊઠ્યો
છે અને તેનાથી આવાં પરાક્રમી કામો કરાય છે.’ ” 15 પણ બીજાઓએ
ક ું કે, ‘તે એ લયા છે;’ અને અન્ય કેટલાકે ક ું કે, ‘તે પ્રબોધકોમાંના
કોઈ એકના જવેા પ્રબોધક છે.’ ”

16 પણ હેરોદે તે સાંભળ ને ક ું કે, ‘એ તો યોહાન છે જે ું મા ું મેં
કાપી નંખા ું તે ૃત્ ુમાંથી ઊઠ્યો છે.’ ” 17 કેમ કે હેરોદે પોતે યોહાનને
પકડા ો હતો અને પોતાના ભાઈ ફ લપની પત્ની હેરો દયાને લીધે તેને
જલેમાં ૂય હતો; કેમ કે હેરોદે હેરો દયાને પત્ની કર હતી.

18 તેથી યોહાને હેરોદને ક ું હ ું કે, ‘તારા ભાઈની પત્નીને રાખવી તે
તને ઉ ચત નથી.’ ” 19એને લીધે હેરો દયા યોહાન પર અદાવત રાખતી
અને તેને માર નાખવા ચાહતી હતી, પણ તે એમ કર શકતી ન હતી.
20 કેમ કે હેરોદ યોહાનને ન્યાયી તથા પ વત્ર માણસ જાણીને તેનાથી
ડરતો, તેને ુર ક્ષત રાખતો હતો. તે તેને સાંભળતો અને તે ું સાંભળ ને
બહુ ૂંચવણમાં પડતો હતો, તોપણ ુશીથી તે ું સાંભળતો હતો.

21 આખરે હેરો દયાને અ ુકૂળ દવસ મ ો. હેરોદે પોતાના
જન્મ દવસે પોતાના અમીરોને, સેનાપ તઓને તથા ગાલીલના સરદારોને
સારુ ભોજન સમારભ યો ો; 22 તે સમયે હેરો દયાની દ કર અંદર
આવીને નાચી. જથેી હેરોદ તથા તેની સાથે જમવા બેઠેલાઓ ુશ થયા;
અને રાજાએ છોકર ને ક ું કે, ‘ ું જે ચાહે તે માર પાસે માગ અને હુ
તને તે આપીશ.’ ”

23 તેણે સમ ખાઈને તેને ક ું કે, ‘જે કઈ ું માર પાસે માગે તે મારા
અડધા રા ુધી હુ તને આપીશ.’ ” 24 તેણે બહાર જઈને પોતાની
માને ૂ ું કે, ‘હુ ું મા ુ?ં’ તેણે ક ુ,ં ‘યોહાન બા પ્તસ્મા કરનાર ું
મા ું માગ’. 25 તરત રાજાની પાસે ઉતાવળથી અંદર આવીને તેણે ક ું
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કે, ‘હુ ચાહુ છુ કે, યોહાન બા પ્તસ્મા કરનાર ું મા ું થાળમાં હમણાં જ
ું મને આપ.’ ”
26 રાજા ૂબજ દ:ુખી થયો, પણપોતે સમખાધા હતા તેને લીધે તથા

પોતાની સાથે બેસનારાઓને લીધે તે તેને ના પાડ શ ો ન હ. 27 તરત
રાજાએ સપાઈને મોકલીને તે ું મા ું લાવવાનો હુકમ કય . સપાઈએ
જલેમાં જઈને તે ું મા ું કાપી ના ું; 28અને થાળમાં તે ું મા ું લાવીને
છોકર ને આપ્ ું;અને છોકર એ પોતાની માને તે આપ્ ુ.ં 29 તેના શષ્યો
તે સાંભળ ને આ ા અને તે ું ધડ લઈ ગયા અને તેને કબરમાં દફના ુ.ં

પાંચ રોટલી અને બે માછલી
માથ. 14:1-12; ૂક 9:7-9

30પ્રે રતો ઈ ુની પાસે એકઠા થયા. અને જેજે તેઓએક ુ હ ું તથા
જે જે તેઓએ શીખ ું હ ુ,ં તે બ ું તેમને કહ સંભળા ું. 31 તેમણે
તેઓને ક ું કે, ‘તમે પોતે ઉજ્જડ જગ્યાએ એકાંતમાં આવો અને થોડો
વસામો લો;’ કેમ કે આવનારા અને જનારાં ઘણાં હતા; અને તેમને
ખાવાનો પણ વખત મળતો નહોતો. 32 તેઓ હોડ માં બેસીને ઉજ્જડ
જગ્યાએ એકાંતમાં ગયા.

33 લોકોએ તેઓને જતા જોયા, ઘણાંએ તેઓને ઓળ ા, અને
સઘળાં શહેરમાંથી દોડ આવીને ત્યાં ભેગા થયા અને તેઓની આગળ
જઈ પહોંચ્યા. 34 ઈ ુએ બહાર આવીને અ ત ઘણાં લોકોને જોયા;
અને તેમને તેઓ પર અ ુકપા આવી; કેમ કે તેઓ પાળક વગરનાં ઘેટાં
જવેા હતા;અને તે તેઓને ઘણી વાતો વષે બોધ કરવા લાગ્યા.

35જયારે દવસ ઘણો મોડો થઈ ગયો ત્યારે તેમના શષ્યોએ તેમની
પાસેઆવીને ક ું કે, ‘આજગ્યા ઉજ્જડ છે;અને દવસ ઘણો ગયો છે;
36 તેઓને જવા દો, કે તેઓઆસપાસનાં પ્રદેશમાં તથા ગામોમાં જઈને
પોતાને સારુ ખાવા ું વેચા ું લે.

37 પણ તેમણે ઉ ર આપતાં તેઓને ક ું કે, ‘તમે તેઓને ખાવા ું
આપો.’ ” તેઓ તેને કહે છે કે, ‘ ું અમે જઈને બસો દ નારની રોટલીઓ
લઈને તેઓને ખવડાવીએ?’ ” 38 પણ તે તેઓને કહે છે કે, ‘તમાર પાસે
કેટલી રોટલીઓ છે? તે જઈને જુઓ.’ ” ખબર કાઢ્યાં પછ તેઓ કહે
છે કે, ‘પાંચ રોટલી તથા બે માછલી.’ ”
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39 તેમણે તેઓને આજ્ઞા કર કે, ‘સઘળાં લીલા ઘાસ પર પંગતમાં
બેસી જાય.’ ” 40 તેઓ હારબંધ સો સો તથા પચાસ પચાસની પંગતમાં
બેઠા. 41 ઈ ુએ પાંચ રોટલી તથા બે માછલી લઈને સ્વગર્ તરફ
જોઈને આશીવાર્દ માગ્યો; અને રોટલીઓ ભાંગીને તેઓને પીરસવા
સારુ પોતાના શષ્યોનેઆપી;અને બે માછલીઓબધાને વહેંચીઆપી.

42 બધા લોકો જમ્યાં અને ૃપ્ત થયા; 43 અને તેઓએ રોટલીના
વધેલા ટુકડાંઓની અને માછલીઓથી ભરેલી બાર ટોપલીઓ ભર .
44જઓેએ રોટલીઓ ખાધી તેઓઆશરે પાંચ હજાર ુરુષ હતા.

ઈ ુ પાણી પર ચાલે છે
માથ. 14:22-33; યોહ. 6:15-21

45 તત્કાળ તેમણે પોતાના શષ્યોને પાસે બોલાવીને હોડ માં
બેસાડ્યા, અને પોતે લોકોને વદાય કરે એટલામાં તેઓને પોતાની
આગળ પેલે પાર બેથસાઈદામાં મોકલ્યા. 46 તેઓને વદાય કર ને ઈ ુ
પહાડ પર પ્રાથર્ના કરવા ગયા. 47 સાંજ પડ ત્યારે હોડ સ ુદ્ર મધ્યે
હતી;અને ઈ ુ એકલા બહાર જમીન પર હતા.

48 તેઓ હલેસાં મારતાં હેરાન થયા. કેમ કે પવન તેઓની સામો
હતો, તે જોઈને, સવારે ત્રણ થી છ કલાકના સમયે ઈ ુ સ ુદ્ર પર
ચાલતાં તેઓની પાસેઆ ાઅનેજાણે તેઓથીઆગળજવાના હતા.
49 તેઓએ તેમને સ ુદ્ર પર ચાલતા જોઈને વચા ુ કે, એ તો ૂત છે
અને ૂમ પાડ ; 50 કેમ કે બધા તેમને જોઈને ગભરાયા. પણ તરત તે
તેઓની સાથે બોલ્યા અને તેઓને ક ું કે, ‘ હમત રાખો, એ તો હુ છુ,
બીશો ન હ.’ ”

51 તે તેઓની પાસે હોડ પર ગયા અને પવન બંધ થયો; અને તેઓ
અ તશય વ સ્મત થયા; 52 કેમ કે તેઓ રોટલીના ચમત્કાર સંબંધી
સમ ા ન હ. તેઓનાં મન કઠોર ર ા.ં

ગ ેસારેતમાં માંદાઓ સાજાં થયાં
માથ. 14:34-36

53 તેઓ પાર જઈને ગ ેસારેત દેશમાં આ ા અને કનારે લંગર
ના ું. 54 તેઓ હોડ પરથી ઊતયાર્ ત્યારે તરત લોકોએ ઈ ુને
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ઓળ ા, 55અને ચારેબાજુ તેઓઆખા પ્રદેશમાં દોડ જઈને ઈ ુ ાં
છે તે તેઓએ સાંભ ું ત્યારે માંદાઓને ખાટલામાં તેમની પાસે લા ા.ં

56 જે જે ગામો, શહેરો કે પરાંઓમાં ઈ ુ ગયા, ત્યાં તેઓએ
માંદાઓને ચોકમાં રા ા અને તેમને વનંતી કર કે, ‘તેઓને માત્ર તમારા
વ ની કોરને અડકવા દો;’જટેલાંએ તેમને સ્પશર્ કય તેઓસાજાં થયા.

7
ૂવર્જોની પ્રણા લકાઓ

માથ. 15:1-9
1 ફરોશીઓ તથા કેટલાક શા ીઓ યરુશાલેમથી આવીને ઈ ુની

આસપાસ ભેગા થયા.
2અને તેમના શષ્યોમાંના અ ુકને ધોયા વગરનાઅ ુદ્ધ હાથે, રોટલી

ખાતા જોયાં. 3 કેમ કે ફરોશીઓ તથા બધા યહૂદ ઓ વડ લોના રવાજ
પ્રમાણે હાથ ધોયા વના ખાતા ન હતા. 4 બજારમાંથી આવીને ના ા
વના તેઓ જમતા નહોતા;અને વાટકા, ગાગરો, તાંબાનાં વાસણ ધોવા
અને બીજી ઘણી ક્રયાઓ પાળવાને તેઓએ સ્વીકા ુ હ ુ.ં

5 પછ ફરોશીઓ તથા શા ીઓ તેમને ૂછે છે કે, ‘તમારા શષ્યો
વડ લોના રવાજો પ્રમાણે ન ચાલતાં અ ુદ્ધ હાથે રોટલી કેમખાય છે?’ ”

6ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘ઓઢોંગીઓ તમારા સંબંધી યશાયાએ ઠ ક
પ્રબોધ કય છે, જમે લ ું છે કે, આ લોકો હોઠોએ મને માને છે, પણ
તેઓનાં હૃદયો મારાથી વેગળાં રહે છે. 7 પણ તેઓ પોતાના રવાજો
ુજબ માણસોની આજ્ઞા શીખવતાં મને થર્ ભજે છે.
8 ઈ રની આજ્ઞા પડતી ૂક ને તમે માણસોના રવાજોને પાળો

છો.’ ” 9 તેણે તેઓને ક ું કે, ‘તમે પોતાના રવાજોને પાળવા સારુ
ઈ રની આજ્ઞાઓનો નકાર કરો છો. 10 કેમ કે ૂસાએ ક ું કે, “તારાં
માતા પતાને માન આપ” અને “જે કોઈ પોતાનાં માતા પતાની નદા કરે
તે માય જાય.”

11 પણ તમે કહો છો કે, જો કોઈ માણસ પોતાનાં માતા પતાને કહે
કે, મારાથી તમને જે કઈ લાભ થાત તે તો કુરબાન, એટલે ઈ રને દાન
તર કે અ પત કરે ું છે. 12તો તમે તેને તેનાં માતા પતાને સારુ ત્યાર પછ
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કઈ કરવા દેતાં નથી, 13અને એમ કર ને તમારા શીખવેલા રવાજો વડે
તમે ઈ રની આજ્ઞા રદ કરો છો;અને એવાં ઘણાં કામો તમે કરો છો.’ ”

માણસને વટાળતાં વાનાં
માથ. 15:10-20

14 લોકોને ફર પોતાની પાસે બોલાવીને ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘તમે
બધા મારુ સાંભળો તથા સમજો. 15 માણસની બહારથી તેનામાં
પ્રવેશીને તેને ભ્ર કર શકે,એ ું કઈ નથી; પણ માણસમાંથી જે નીકળે
છે, તે જ માણસને ભ્ર કરે છે. 16જો કોઈને સાંભળવાને કાન છે તો
તે સાંભળે.

17 જયારે લોકોની પાસેથી જઈને ઈ ુ ઘરમાં ગયા, ત્યારે તેમના
શષ્યોએ એ દ્ર ાંત સંબંધી ઈ ુને ૂ ું. 18 ઈ ુ તેઓને કહે છે કે,
‘તમે પણ ું એવા અણસમજુ છો? તમે જાણતા નથી કે, બહારથી
માણસમાં જે કઈ પેસે છે તે તેને ભ્ર કર શક ું નથી? 19 કેમ કે તેના
હૃદયમાં તે પેસ ું નથી, પણ પેટમા;ં અને તે નીકળ ને શર રની બહાર
જાય છે;’એ ું કહ ને ઈ ુએ સવર્ ખોરાક ુદ્ધ ઠરા ા.ં

20 વળ તેમણે ક ું કે, ‘માણસમાંથી જે નીકળે છે તે જ માણસને
ભ્ર કરે છે. 21 કેમ કે અંદરથી, એટલે માણસોના હૃદયમાંથી
ખરાબ વચારો નીકળે છે, એટલે અનૈ તકપણા, ચોર ઓ, હત્યાઓ,
22 ભચારો, લોભ, દુ તા, કપટ, ભોગ વલાસ, અદેખાઈ, નદા,
અ ભમાન, ૂખાર્ઈ. 23 એ બધી ખરાબ બાબતો અંદરથી નીકળે છે
અને તે માણસને ભ્ર કરે છે.

બનયહૂદ ીનો વ ાસ
માથ. 15:21-28

24પછ ઈ ુ ત્યાંથી નીકળ ને ૂર તથા સદોનના પ્રદેશમાં ગયા. અને
તેઓ એક ઘરમાં પ્રવેશ્યા અને કોઈ ન જાણે તે ું તેઓ ઇચ્છતા હતા;
પણ તે ુપ્ત રહ શ ા ન હ. 25 કેમ કે એક ી જનેી નાની દ કર ને
અ ુદ્ધઆત્મા વળગેલો હતો, તે ઈ ુ વષે સાંભળ નેઆવીઅને તેમના
પગે પડ . 26 તે ી ગ્રીક હતી અને સ રયાનાં ફની કયા કુળની હતી.
તેણે પોતાની દ કર માંથી દુ ાત્માને કાઢવાને તેમને વનંતી કર .
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27પણઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘છોકરાંને પહેલાં ખાવા દે; કેમ કે છોકરાંની
રોટલી લઈને કૂતરાંને નાખવી તે સારુ નથી.’ ” 28પણ ીએતેમને ઉ ર
આપ્યો કે, ‘હા, પ્ર ,ુ કૂતરાં પણ મેજ નીચેથી છોકરાંનાં પડલેા ખોરાકના
કકડામાંથી ખાય છે’.

29ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘આવાતને લીધેજા; તાર દ કર માંથી દુ ાત્મા
નીકળ ગયો છે.’ ” 30તેણે પોતાને ઘરેઆવીને જો ું કે, ‘છોકર ખાટલા
પર ૂતેલી હતી અને દુ ાત્મા નીકળ ગયો હતો.’ ”

ઈ ુ બહેરા અને ૂંગાને સાજા કરે છે
31 ફર ૂરની સીમોમાંથી નીકળ ને, સદોનમાં થઈને દસનગરની

સીમોની મધ્યે થઈને ઈ ુ ગાલીલના સ ુદ્રની પાસે આ ા. 32 લોકો
એક ૂક બ ધરને તેમની પાસે લા ા અને તેના પર હાથ ૂકવાને તેમને
વનંતી કર .
33 ઈ ુએ લોકો પાસેથી તેને એકાંતમાં લઈ જઈને તેના કાનોમાં

પોતાનીઆંગળ નાખીઅને તેનીજીભપર પોતા ું ૂંક લગા ુ;ં 34અને
સ્વગર્ તરફજોઈને તેમણે નસાસો ના ો અને ક ું કે, ‘એફફથા,’એટલે
‘ઊઘડ જા.’ ” 35 તરત તેના કાનો ઊઘડ ગયા, તેની જીભ ું બંધન
છૂ ું. તે સ્પ ર તે બોલતો થયો.

36ઈ ુએ તેઓનેઆજ્ઞા કર કે, ‘તમારે કોઈને કહે ું ન હ;’ પણજમે
જમે તેમણે વધારે આજ્ઞા કર તેમ તેમ તેઓએ તે વધારે પ્રગટ ક ુ.
37 લોકો વધારે અચંબો પામ્યા અને બોલ્યા કે, ‘તેમણે બ ું સારુ જ
ક ુ છે; તેઓ બ ધરોને સાંભળતાં અને ૂકજનોને બોલતાં કરે છે.

8
ઈ ુ ચાર હજારને જમાડે છે
માથ. 15:32-39

1 તે દવસોમાં જયારે ફર અ ત ઘણાં લોકો હતા અને તેઓની પાસે
કઈ ખાવા ું ન હ ુ,ં ત્યારે ઈ ુ પોતાના શષ્યોને પાસે બોલાવીને તેઓને
કહે છે કે, 2 ‘લોકો પર મને અ ુકપાઆવે છે, કેમ કે ત્રણ દવસથી તેઓ
માર સાથે ર ા છે અને તેઓની પાસે ક ું ખાવા ું નથી; 3 અને જો
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હુ તેઓને ૂ ા ઘરે મોક ું તો રસ્તામાં તેઓ થાક ને પડ જશે; વળ
તેઓમાંના કેટલાક તો દૂરથી આ ા છે.’ ” 4 શષ્યોએ ઈ ુને જવાબ
આપ્યો કે, ‘અહ અરણ્યમાં ાંથી કોઈ એટલા બધાને રોટલીથી ૃપ્ત
કર શકે?’ ”

5 ઈ ુએ તેઓને ૂ ું કે, ‘તમાર પાસે કેટલી રોટલીઓ છે?’
તેઓએ ક ું, ‘સાત.’ ” 6 ઈ ુએ લોકોને જમીન પર બેસવાનો આદેશ
આપ્યો; અને સાત રોટલીઓ લઈને તેમણે સ્ ુ ત કર ને ભાંગી અને
વહેંચવા સારુ પોતાના શષ્યોને આપી;અને તેઓએ તે લોકોને પીરસી.

7 તેઓની પાસે થોડ નાની માછલીઓ પણ હતી; અને ઈ ુએ તેના
પર આશીવાર્દ માગીને તે પણ લોકોને પીરસવા ું ક ું. 8 લોકો ખાઈને
ૃપ્ત થયા; અને બાક વધેલા ટુકડાંઓથી સાત ટોપલીઓ ભરાઈ. તે

તેઓએઉઠાવી. 9જમનારાંઆશરે ચાર હજારલોકો હતા;અને ઈ ુએ
તેઓને વદાય કયા. 10તરત પોતાના શષ્યો સાથે હોડ પર ચઢ ને ઈ ુ
દલમા ુથાની પ્રદેશમાં આ ા.

ફરોશીઓ નશાની માગે છે
માથ. 16:1-4

11 ત્યારે ત્યાં ફરોશીઓ આવી પહોંચ્યા અને ઈ ુની કસોટ કરતાં
તેમની પાસે સ્વગર્માંથી ચમત્કા રક ચ માગીને તેમની સાથે વવાદ
કરવા લાગ્યા. 12 પોતાના આત્મામાં ઊંડો નસાસો નાખીને ઈ ુ કહે
છે કે, ‘આપેઢ ચમત્કા રક ચ કેમ માગે છે? હુ તેમને ન ે કહુ છુ કે,
આ પેઢ ને કઈ જ ચમત્કા રક ચ અપાશે ન હ.’ ” 13 તેઓને ત્યાં જ
રહેવા દઈને ઈ ુ પાછા હોડ માં બેસીને સામે કનારે ગયા.

ફરોશીઓ અને હેરોદ ઓ ું ખમીર
માથ. 16:5-12

14તેઓ રોટલી લાવવા ું ૂલી ગયા હતા;અને તેઓની પાસે હોડ માં
એક કરતાં વધારે રોટલી નહોતી. 15 ઈ ુએ તેઓને આજ્ઞા આપીને
ક ું કે, ‘જોજો, ફરોશીઓના ખમીરથી તથા હેરોદના ખમીરથી સાવધાન
રહેજો.’ ”
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16 તેઓએ અંદરોઅંદર વાતો કર ને ક ું કે, ‘આપણી પાસે રોટલી
નથી.’ ” 17 તે જાણીને ઈ ુ તેઓને કહે છે કે, ‘તમાર પાસે રોટલી નથી
તે માટે તમે કેમ વવાદ કરો છો? હજી ુધી ું તમે જોતા કે સમજતા
નથી? ું તમારાં મન કઠણ થયાં છે?

18 તમને આંખો હોવા છતાં ું તમે દેખતા નથી? અને કાનો છતાં,
ું તમે સાંભળતાં નથી? અને ું યાદ રાખતાં નથી? 19 જયારે પાંચ

હજારને સારુ પાંચ રોટલી મેં ભાંગી, ત્યારે તમે ટુકડાંઓથી ભરેલી કેટલી
ટોપલીઓ ઉઠાવી?’ તેઓ ઈ ુને કહે છે કે, ‘બાર ટોપલીઓ.’ ”

20 ‘જયારે ચાર હજારને સારુ સાત રોટલી પીરસી ત્યારે તમે
ટુકડાંઓથી ભરેલી કેટલી ટોપલીઓ ઉઠાવી? તેઓએ ક ું કે ‘સાત
ટોપલી.’ ” 21ઈ ુએ તેઓને ક ું ‘ ું તમે હજી નથી સમજતા?’ ”

બેથસાઈદામાં આંધળાને સાજો કરે છે
22 તે બેથસાઈદામાં આવે છે. તેઓ ઈ ુની પાસે એક આંધળાને

લાવે છે,અને તેને સ્પશર્વા સારુ તેમને વનંતી કર . 23આંધળાનો હાથ
પકડ ને ઈ ુ તેને ગામમાંથી બહાર લઈ ગયા અને તેની આંખોમાં ૂંક ને
તથા તેના પર હાથ ૂક ને તેને ૂ ું કે, ‘તને ક ું દેખાય છે?’ ”

24ઊં ું જોઈને તેણે ક ું કે, ‘હુ માણસોને જોઉં છુ; તેઓ ચાલતા
ૃક્ષ જવેા દેખાય છે’. 25 પછ ઈ ુએ ફર તેની આંખો પર હાથ ૂ ો.

ત્યારે તેણે એક નજરે જો ું, તે સાજો થયો અને સઘ ું સ્પ ર તે જોતો
થયો. 26ઈ ુએ તેને ઘરે મોકલતાં ક ું કે, ‘ગામમાં પણ જઈશ ન હ.’ ”

ઈ ુ વષે પતરનો એકરાર
માથ. 16:13-20; ૂક 9:18-21

27 ઈ ુ તથા તેમના શષ્યો કાઈસા રયા ફ લ પીના ગામોમાં ગયા;
અને માગર્માં તેમણે પોતાના શષ્યોને ૂ ું કે ‘હુ કોણ છુ, તે વષે લોકો
ું કહે છે?’ ” 28 તેઓએ ઈ ુને ક ું કે, ‘કોઈ કહે છે કે તમે બા પ્તસ્મા

કરનાર યોહાન છો;અને કોઈ કહે છે કે તમે એ લયા છો, વળ કોઈએ ું
કહે છે કે ‘તમે પ્રબોધકોમાંના એક છો.’ ”
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29ઈ ુએ તેઓને ૂ ું, ‘પણ હુ કોણ છુ,એ વષે તમે ું કહો છો?’
પતરે જવાબ આપતાં તેમને ક ું કે, ‘તમે તો ખ્રસ્ત છો.’ ” 30 તેમણે
તેઓને તાક દ કર કે, ‘મારે વષે તમારે કોઈને ક ું કહે ું ન હ.’ ”

ઈ ુ પોતાના ૃત્ ુની પ્રથમઆગાહ કરે છે
માથ. 16:21-28; ૂક 9:22-27

31ઈ ુ તેઓને શીખવવા લાગ્યા કે, ‘માણસના દ કરાએ ઘણું સહે ું,
અને વડ લોથી તથા ુ યાજકોથી તથા શા ીઓથી નાપસંદ થ ુ,ં
માયાર્ જ ું અને ત્રણ દવસ પછ પાછા ઊઠ ું એ જરૂર છે.’ ” 32 ઈ ુ
એ વાત ઉઘાડ ર તે બોલ્યા. પછ પતર તેમને એક બાજુએ લઈને
તેમને ઠપકો આપવા લાગ્યો.

33 પણ તેમણે પાછળ ફર ને તથા પોતાના શષ્યોને જોઈને પતરને
ઠપકોઆપ્યો કે, ‘શેતાન, ું માર પાછળજા; કેમ કે ું ઈ રની બાબતો
પર ન હ, પણ માણસોની બાબતો પર મન લગાડે છે.’ ” 34 ઈ ુએ
પોતાના શષ્યો સ હત લોકોને પાસે બોલાવીને તેઓને ક ું કે, ‘જો કોઈ
માર પાછળઆવવા ચાહે છે, તો તેણે પોતાનો નકાર કરવોઅને પોતાનો
વધસ્તંભ ઊંચક ને માર પાછળ ચાલ ું.

35 કેમ કે જે કોઈ પોતા ું જીવન બચાવવા ચાહે, તે તેને ુમાવશ;ે
અને જે કોઈ મારે લીધે તથા ુવાતાર્ને લીધે પોતા ું જીવન ુમાવશ,ે તે
તેને બચાવશ.ે 36 કેમ કે જો માણસ આ ું ભૌ તક જગત મેળવે પણ
તેના જીવને ુમાવશ,ે તો તેથી તેને શો લાભ થાય? 37 વળ માણસ
પોતાના જીવનને બદલે ું આપશે?

38 કેમ કે આ બેવફા તથા પાપી પેઢ માં જે કોઈ મારે લીધે તથા મારાં
વચનોને લીધે શરમાશ,ે તેને લીધે માણસનો દ કરો પણ જયારે પોતાના
બાપના મ હમામાં પ વત્ર સ્વગર્દૂતોની સાથેઆવશ,ે ત્યારે તે શરમાશે.’ ”

9
1 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, ‘અહ ઊભા

રહેનારાઓમાંના કેટલાક એવા છે કે જઓે પરાક્રમે આવે ું ઈ ર ું
રા જોયા પહેલાં મરણ પામશે જ ન હ.’ ”
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ઈ ુ ું રૂપાંતર
માથ. 17:1-13; ૂક 9:28-36

2 છ દવસ પછ ઈ ુ પતરને, યાકૂબને તથા યોહાનને સાથે લઈને
તેઓને ઊંચા પહાડ ઉપર એકાંતમાં લઈ ગયા. અને તેઓની આગળ
ઈ ુ ું રૂપાંતર થ ું. 3ઈ ુનાં વ ો ઊજળાં, બહુ જ સફેદ થયાં;એવાં
કે દુ નયાનો કોઈ પણ ધોબી તેવા સફેદ કર ન શકે.

4 એ લયા તથા ૂસા તેઓને દેખાયા અને તેઓ ઈ ુની સાથે વાત
કરતા હતા. 5 પતર ઈ ુને કહે છે કે, ‘ ુરુજી,અહ રહે ું આપણે માટે
સારુ છે; તો અમે ત્રણ મંડપ બનાવીએ, એક તમારે માટે, એક ૂસાને
માટે અને એક એ લયાના માટે.’ ” 6 ું બોલ ું એ તેને ૂઝ્ ું ન હ, કેમ
કે તેઓ બહુ ડર ગયા હતા.

7એક વાદ ું આ ું. તેણે તેઓ પર છાયા કર ; વાદળામાંથી એવી
વાણી થઈ કે, ‘આ મારો વહાલો દ કરો છે, તે ું સાંભળો.’ ” 8 તરત
તેઓએ ચારેબાજુ જો ું ત્યાર પછ તેઓની સાથે એકલા ઈ ુ વના
કોઈને જોયા ન હ.

9 તેઓ પહાડ પરથી ઊતરતા હતા ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ફરમા ું કે,
‘તમે જે જો ું છે તે માણસનો દ કરો ૃત્ ુમાંથી પાછો ઊઠે, ત્યાં ુધી
કોઈને કહેશો ન હ.’ ” 10 તેઓએ તે ૂચના મનમાં રાખીને ‘ ૃત્ ુમાંથી
પાછા ઊઠ ુ’ંએ ું હશ,ે તે વષે અંદરોઅંદર ચચાર્ કર .

11 તેઓએ ઈ ુને ૂ ું, ‘શા ીઓ કેમ કહે છે કે એ લયાએ પ્રથમ
આવ ું જોઈએ?’ ” 12ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘એ લયા અગાઉઆવીને
સવર્ને ુધારે છે ખરો; પણ માણસના દ કરા વષે એમ કેમ લ ું છે કે,
તેમણે ઘણું દઃુખ સહે ું પડશે અને ત્યજી દેવામાં આવશ?ે’ ” 13 પણ હુ
તમને કહુ છુ કે, ‘એ લયા ખરેખરઆ ો છે;અને તેને વષે લખે ું છે તે
પ્રમાણે તેઓએ પોતાની મરજી ુજબ તેની સાથે આચરણ ક .ુ’ ”

ઈ ુ અ ુદ્ધ આત્મા વળગેલા છોકરાંને સાજો કરે છે
માથ. 17:14-21; ૂક 9:37-43

14 તેઓએ શષ્યોની પાસે આવીને તેઓનીઆસપાસ ઘણાં લોકોને
તથા તેઓની સાથે ચચાર્ કરતા શા ીઓને જોયા. 15 તે બધા લોકો
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ઈ ુને જોઈને વધારે આ યર્ પામ્યા અને દોડ ને તેમને સલામ કર .
16ઈ ુએ તેઓને ૂ ું કે, ‘તેઓની સાથે તમે શી ચચાર્ કરો છો?’ ”

17 લોકોમાંથી એકે તેમને ઉ ર આપ્યો કે, ‘ઉપદેશક, હુ મારો દ કરો
તમાર પાસે લા ો છુ, તેને ૂંગો દુ ાત્મા વળગેલો છે; 18 ાં કહ તે
તેને પકડે છે, ત્યાં તે તેને પાડ નાખે છે; તે ફ ણ કાઢે છે, દાંત ભીડે છે
અને તે શર ર કડક થઈ જાય છે. મેં તમારા શષ્યોને તેને કાઢવા ું ક ું;
પણ તેઓ તેને કાઢ શ ા ન હ,’ 19 પણ ઈ ુ જવાબ આપતાં તેઓને
કહે છે કે, ‘ઓઅ વ ાસી પેઢ , હુ ાં ુધી તમાર સાથે રહ શ? ાં
ુધી હુ તમારુ સહન કર શ? તેને માર પાસે લાવો.’ ”
20તેઓ તેને ઈ ુની પાસે લા ા અને તેમને જોઈને દુ ાત્માએ તરત

તેને મરડ્યો અને જમીન પર પડ ને તે ફ ણ કાઢતો તરફડવા લાગ્યો.
21 ઈ ુએ તેના પતાને ૂ ું કે, ‘તેને કેટલા વખતથી આ ું થ ું છે?’
તેણે ક ું કે, ‘બાળપણથી.’ ” 22તેનો નાશ કરવા માટે અ ુદ્ધઆત્માએ
ઘણી વખત તેને આગમાં તથા પાણીમાં પણ નાખી દ ધો છે; પણ જો
તમે કઈ કર શકો તો અમારા પર દયા રાખીને અમને મદદ કરો.’ ”

23 ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘જો તમે કર શકો! વ ાસ રાખનારને તો
બ ું જ શ છે.’ ” 24 તરત દ કરાના પતાએ ઘાંટો પાડતાં ક ું કે, ‘હુ
વ ાસ કરુ છુ, મારા અ વ ાસ વષે મને મદદ કરો.’ ” 25ઘણાં લોકો
દોડતાઆવે છે,એજોઈને ઈ ુએઅ ુદ્ધઆત્માને ધમકાવીને તેને ક ું
કે, ‘ ૂંગા તથા બહેરા આત્મા, હુ તને હુકમ કરુ છુ કે, તેનામાંથી નીકળ.
અને ફર તેનામાં પ્રવેશીશ ન હ.’ ”

26ચીસ પાડ ને અને તેને બહુ મરડ ને તે નીક ો. અને તે ૂઆજવેો
થઈ ગયો, એવો કે ઘણાંખરાએ ક ું કે, ‘તે મર ગયો છે.’ ” 27 પણ
ઈ ુએ તેનો હાથ પકડ ને તેને ઉઠાડ્યો અને તે ઊભો થયો.

28 ઈ ુ ઘરમાં આ ા ત્યારે તેમના શષ્યોએ તેમને એકાંતમાં ૂ ું
કે, ‘અમે કેમ અ ુદ્ધ આત્માને કાઢ ન શ ા?’ ” 29 ઈ ુએ ક ું કે,
‘પ્રાથર્ના સવાય બીજા કોઈ ઉપાયથી એજાત નીકળ શકેએમ નથી.’ ”

ઈ ુ બીજી વાર પોતાના ૃત્ ુની આગાહ કરે છે
માથ. 17:22-23; ૂક 9:43-45
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30 ત્યાંથી નીકળ ને તેઓ ગાલીલમાં થઈને ગયા અને તે વષે કોઈ
ન જાણે, એવી તેમની ઇચ્છા હતી. 31 કેમ કે ઈ ુ પોતાના શષ્યોને
શીખવતા અને તેઓને કહેતાં કે, ‘માણસના દ કરાની માણસો ધરપકડ
કરશે અને તેઓ તેને માર નાખશે. માર નંખાયા પછ તે ત્રીજે દવસે
પાછો ઊઠશે.’ ” 32 તેઓ આ વાત સમ ા ન હતા અને તેઓ તે વષે
ઈ ુને ૂછતાં ગભરાતા હતા.

સૌથી મોટુ કોણ?
માથ. 18:1-5; ૂક 9:46-48

33 તેઓ કપરનાહૂમમાં આ ા અને તે ઘરમાં હતા, ત્યારે ઈ ુએ
તેઓને ૂ ું કે, ‘તમે માગર્માં શાની ચચાર્ કરતાં હતા?’ ” 34 પણ તેઓ
મૌન ર ા; કેમ કે માગર્માં તેઓઅંદરોઅંદર ચચાર્ કરતાં હતા કે, ‘તેઓમાં
મોટો કોણ છે?’ ” 35ઈ ુ બેઠાઅને બાર શષ્યોને બોલાવીને તેઓને ક ું
કે, ‘જો કોઈ પહેલો થવા ચાહે, તો તે સહુથી છેલ્લો તથા સહુનો ચાકર
થાય.’ ”

36 તેમણે એક બાળકને લઈને તેઓની વચમાં ઊ ું રા ું અને તેને
ખોળામાં લઈને તેઓને ક ું કે, 37 ‘જે કોઈ મારે નામેઆવાં બાળકોમાંના
એકનો સ્વીકાર કરે, તે મારો સ્વીકાર કરે છે અને જે કોઈ મારો સ્વીકાર
કરે છે તે કેવળ મારો જ ન હ, પણજમેણે મને મોકલ્યો છે તેમનો સ્વીકાર
કરે છે.’ ”

જેઆપણી વરુદ્ધ નથી તે આપણા પક્ષનો છે
ૂક 9:49-50

38 યોહાને ઈ ુને ક ું કે, ‘ઉપદેશક, અમે એક જણને તમારે નામે
દુ ાત્માઓને કાઢતો જોયો અને અમે તેને મના કર , કારણ કે તે
આપણામાંનો નથી.’ ” 39 પણ ઈ ુએ ક ું કે, ‘તેને મના કરો ન હ, કેમ
કે એવો કોઈ નથી કે જે મારે નામે પરાક્રમી કામ કરે અને પછ તરત માર
નદા કર શકે.
40 કેમ કે જે આપણી વરુદ્ધ નથી, તે આપણા પક્ષનો છે.’ ” 41 કેમ

કે હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, ‘તમે ખ્રસ્તનાં છો એ કારણથી જે કોઈ તમને
પ્યાલો પાણી પાશ,ે તે પોતા ું બદલો ન હ ુમાવે.
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ઠોકર ખવડાવનારને અફસોસ
માથ. 8:6-9; ૂક 17:1-2

42જે નાનાંઓ મારા પર વ ાસ કરે છે, તેઓમાંના એકને જે કોઈ
પાપ કરવા પ્રેરે, તેને માટે તે કરતાં આ સારુ છે કે ઘંટ નો પથ્થર તેના ગળે
બંધાય અને તે સ ુદ્રમાં નંખાય. 43જો તારો હાથ તને પાપ કરવા પ્રેરે,
તો તેને કાપી નાખ; તને બે હાથ હોવા છતાં નકમાં ન હોલવાનાર અ માં
જ ું પડે 44 તે કરતાં હાથ વનાનો થઈને જીવનમાં પેસ ું એ તારે માટે
સારુ છે.

45જો તારો પગ તને પાપ કરવા પ્રેરે, તો તેને કાપી નાખ; તને બે પગ
હોવા છતાં નકમાં ન હોલવાનાર અ માં નંખા ું પડે 46 તે કરતાં અપંગ
થઈને જીવનમાં પેસ ું એ તારે માટે સારુ છે.

47જો તાર આંખ તને પાપ કરવા પ્રેરે તો તેને કાઢ નાખ; તને બેઆંખ
હોવા છતાં નકાર્ માં નંખા ુ,ં 48 કે ાં તેઓનો ક ડો મરતો નથી અને
અ હોલવાતો નથી તે કરતાં આંખ વનાના થઈને ઈ રના રા માં
પ્રવેશ ું એ તારે માટે સારુ છે.

49 કેમ કે અ થી દરેક ુદ્ધ કરાશ;ે જે ર તે દરેક યજ્ઞ મીઠાથી ુદ્ધ
કરાશે. 50 મીઠુ તો સારુ છે; પણ જો મીઠુ સ્વાદ વગર ું થ ું હોય, તો
તેને શાથી ખારુ કરાશે? પોતાનામાં મીઠુ રાખો, અને એકબીજા સાથે
સંપ રાખો.

10
ઈ ુ ફારગતી વષે શીખવે છે
માથ. 19:1-12; ૂક 16:18

1 ત્યાંથી ઊઠ ને ઈ ુ યદન નદ ને પેલે પાર યહૂ દયા પ્રદેશમાં આવે છે
અને ફર ઘણાં લોકો આવીને તેમની પાસે એકઠા થાય છે; તેમની પ્રથા
પ્રમાણે તેમણે ફર તેઓને બોધ કય . 2 ફરોશીઓએ પાસે આવીને
ઈ ુ ું પર ક્ષણ કરતાં તેમને ૂ ું કે, ‘ ું પ તએ પોતાની પત્નીને છોડ
દેવી ઉ ચત છે?’ ” 3 ઈ ુએ જવાબ આપતાં તેઓને ૂ ું કે, ‘ ૂસાએ
તમને શીઆજ્ઞાઆપી છે?’ ” 4તેઓએક ું કે, છૂટાછેડા લખીને ત્યાગી
દેવાની રજા ૂસાએઆપેલી છે.’ ”
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5પણ ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, તમારાં હૃદયની કઠોરતાને લીધે ૂસાએ
તમારે સારુ તે આજ્ઞા આપી છે. 6 પણ ઉત્પ ના આરભથી ઈ રે
તેઓને એક ુરુષ તથા એક ી બના ાં. 7 એ કારણથી માણસ
પોતાનાં માબાપને ૂક ને પોતાની પત્ની સાથે જોડાયેલ રહેશે. 8 તેઓ
બંને એક દેહ થશ;ેએ માટે તેઓ ત્યાર પછ બે ન હ, પણ એક દેહ છે;
9 તો ઈ રે જનેે જો ું છે તેને માણસે જુદુ પાડ ું ન હ.’ ”

10 ઘરમાં તેમના શષ્યોએ ફર તે જ બાબત વષે ઈ ુને ૂ ું.
11ઈ ુ તેઓને કહે છે કે, ‘જે કોઈ પોતાની પત્નીને ત્યાગી દે અને બીજી
સાથે લ કરે, તે તેની વરુદ્ધ ભચાર કરે છે 12અનેજો પત્ની પોતાના
પ તને ત્યજી દેઅને બીજાસાથે લ કરે, તો તે પણ ભચાર કરે છે.’ ”

ઈ ુ બાળકોને આશીવાર્દ આપે છે
માથ. 19:13-15; ૂક 18:15-17

13 પછ તેઓ ઈ ુ પાસે બાળકોને લા ા કે તે તેઓને અડકે. પણ
શષ્યોએ તેઓને ધમકા ાં. 14ઈ ુ તે જોઈને ના ુશ થયા અને તેમણે
તેઓને ક ું કે, ‘બાળકોને માર પાસે આવવા દો, તેઓને રોકશો ન હ;
કેમ કે ઈ ર ું રા એવાઓ ું જ છે.’ ”

15 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, ‘જે કોઈ બાળકની માફક ઈ ર ું રા
સ્વીકારશે ન હ, તે તેમાં પ્રવેશ કરશે જ ન હ.’ ” 16 ઈ ુએ તેઓને
બાથમાં લીધાં,અને તેઓ પર હાથ ૂક ને તેઓને આશીવાર્દ આપ્યો.

ધનવાન માણસ
માથ. 19:16-30; ૂક 18:18-30

17તે બહાર નીકળ ને રસ્તે જતા હતા, ત્યારે એક માણસ તેમની પાસે
દોડતોઆ ોઅને તેણે તેમનીઆગળ ૂંટણ ટેક ને ૂ ું કે, ‘ઓઉ મ
ઉપદેશક, અનંતજીવનનો વારસો પામવા માટે હુ ું કરુ?’ ” 18 ઈ ુએ
તેને ક ું કે, ‘ ું મને ઉ મ કેમ કહે છે? એક, એટલે ઈ ર વના અન્ય
કોઈ ઉ મ નથી. 19 ું આજ્ઞાઓ જાણે છે કે, ભચાર ન કર, હત્યા
ન કર, ચોર ન કર, જૂઠ સાક્ષી ન ૂર, ઠગાઈ ન કર, પોતાના માબાપને
માન આપ.’ ”
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20 પણ તેણે ઈ ુને ક ું કે, ‘ઓ ઉપદેશક, એ સવર્ આજ્ઞાઓ તો હુ
બાળપણથી પાળતોઆ ો છુ.’ ” 21 તેની તરફ જોઈને ઈ ુને તેના પર
પ્રેમ ઊપજયો. અને તેમણે તેને ક ું કે, ‘ ું એક વાત સંબંધી અ ૂરો
છે; તારુ જે છે તે જઈને વેચી નાખ. ગર બોને આપ, સ્વગર્માં તને ધન
મળશે. અનેઆવ, માર પાછળ ચાલ.’ ” 22પણ તે વાતને લીધે તે ું મોં
પડ ગ ું અને ઉદાસ થઈને તે ચાલ્યો ગયો, કેમ કે તેની મલકત ઘણી
હતી.

23 ઈ ુ આસપાસ જોઈને પોતાના શષ્યોને કહે છે કે, ‘જઓેની
પાસે દોલત છે તેઓને ઈ રના રા માં પેસ ું ઘણું અઘરુ પડશ!ે’
24ઈ ુની વાતોથી શષ્યોઆ યર્ પામ્યા પણ ઈ ુ ફર જવાબઆપતાં
તેઓને કહે છે કે, ‘બાળકો, મલકત પર ભરોસો રાખનારાઓને ઈ રના
રા માં પેસ ું ઘણું અઘરુ છે! 25ધનવાનને ઈ રના રા માં પેસવા
કરતાં સોયના નાકામાં થઈને ઊંટને પસાર થ ું સહે ું છે.’ ”

26 તેઓએ ઘણું આ યર્ પામીને અંદરોઅંદર ક ું, ‘તો કોણ ઉદ્ધાર
પામી શકે?’ ” 27 ઈ ુ તેઓની તરફ જોઈને કહે છે કે, ‘માણસોને એ
અશ છે, પણ ઈ રને નથી, કેમ કે ઈ રને સવર્ શ છે.’ ” 28 પતર
તેમને કહેવા લાગ્યો, ‘જુઓ, અમે બ ું ૂક ને તમાર પાછળ આ ા
છ એ.’ ”

29 ઈ ુએ ક ું કે, ‘હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, જે કોઈએ મારે લીધે
અને ુવાતાર્ને લીધે ઘરને કે ભાઈઓને કે બહેનોને કે માતાને કે પતાને કે
છોકરાંને કે ખેતરોને છોડ્યાં છે, 30તે હમણાંઆજીવનકાળમાં સોગણાં
ઘરોને, ભાઈઓને, બહેનોને, માતાઓન,ે બાળકોન,ે ખેતરોને, પામશે.
જોકે તેઓની સતાવણી થશે. વળ તેઓઆવતા કાળમાં અનંતજીવન
પામ્યા વગર રહેશે ન હ. 31 પણ ઘણાં જઓે પહેલા તેઓ છેલ્લાં અને
જે છેલ્લાં તેઓ પહેલા થશે.’ ”

ઈ ુ ત્રીજીવાર પોતાના ૃત્ ુની આગાહ કરે છે
માથ. 20:17-19; ૂક 18:31-34

32 યરુશાલેમની તરફ ઢાળ ચઢતાં તેઓ માગર્માં હતા. ઈ ુ તેઓની
આગળ ચાલતા હતા; તેઓ આ યર્ પામ્યા અને તેમની પાછળ
અ ુસરનારા ડર ગયા. તે ફર થી બાર શષ્યોને પાસે બોલાવીને પોતાના
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પર જે વીતવા ું હ ું તે તેઓને કહેવા લાગ્યા કે, 33 ‘જુઓ, આપણે
યરુશાલેમમાં જઈએ છ એ; માણસના દ કરાની ુ યાજકો તથા
શા ીઓ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવશ,ે તેઓ તેના પર ૃત્ ુદડ
ઠરાવશે અને તેને વદેશીઓને સોંપશે; 34 તેઓ તેની મશ્કર કરશે, તેના
પર ૂંકશ,ે તેને કોરડા મારશ,ે અને માર નાખશે અને ત્રીજે દવસે તે
પાછો ઊઠશ.ે’ ”

યાકૂબ અને યોહાનની માગણી
માથ. 20:20-28

35ઝબદ ના દ કરા યાકૂબ તથા યોહાન ઈ ુની પાસે આવીને કહે છે
કે, ‘ઉપદેશક, અમાર ઇચ્છા છે કે, અમે જે કઈ માગીએ તે તમે અમારે
માટે કરો.’ ” 36 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘તમાર શી ઇચ્છા છે? હુ તમારે
માટે ું કરુ?’ ” 37 ત્યારે તેઓએ તેમને ક ું કે, ‘તમારા મ હમામાં અમે
એક તમારે જમણે હાથે અને એક તમારે ડાબે હાથે બેસીએ,એ ું અમારે
માટે કરો.’ ”

38 પણ ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘તમે જે માગો છો, તે તમે સમજતા
નથી. જે પ્યાલો હુ પીઉં છુ તે ું તમે પી શકો છો? જે બા પ્તસ્મા હુ
લઉં છુ, તે બા પ્તસ્મા ું તમે લઈ શકો છો?’ ” 39તેઓએ તેમને ક ું કે,
‘અમે તેમ કર શક એ છ એ.’ ” પણ ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘જે પ્યાલો
હુ પીઉં છુ તે તમે પીશો અને જે બા પ્તસ્મા હુ લઉં છુ, તે બા પ્તસ્મા
તમે લેશો; 40 પણ કોઈને મારે જમણે હાથે કે ડાબે હાથે બેસવા દેવા,
એ મારા અ ધકારમાં નથી, પણ જઓેને સારુ તે નયત કરે ું છે તેઓને
માટે તે છે.”

41 પછ બાક ના દસ શષ્યો તે સાંભળ ને યાકૂબ તથા યોહાન પ્રત્યે
ુસ્સે થયા. 42પણઈ ુ તેઓને પાસે બોલાવીને કહે છે કે, ‘તમેજાણો કે
વદેશીઓ પર જઓે રાજ કરનારા કહેવાય છે, તેઓ તેમના પર શાસન
કરે છે અને તેઓમાં જે મોટા છે તેઓ તેમના પર અ ધકાર ચલાવે છે.

43પણ તમારામાં એ ું ન થવા દો. તમારામાં જે કોઈ મોટો થવા ચાહે,
તેણે તમારા ચાકર થ ું. 44જે કોઈ પ્રથમ થવા માગે તે સહુનો દાસ થાય.
45 કેમ કે માણસનો દ કરો સેવા કરાવવાને ન હ, પણસેવા કરવાને, તથા
ઘણાંનાં ુ ક્ત ૂલ્યને સારુ પોતાનો જીવઆપવાને આ ો છે.’ ”
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ઈ ુ આંધળા બા તમાયને દેખતો કરે છે
માથ. 20:29-34; ૂક 18:35-43

46 તેઓ યર ખોમાં આવે છે. અને યર ખોમાંથી ઈ ુ, તેમના શષ્યો
તથા ઘણાં લોકો બહાર જતા હતા, ત્યારે તમાયનો દ કરો બા તમાય
જે અંધ ભખાર હતો તે માગર્ની બાજુએ બેઠો હતો. 47એ નાસરેથના
ઈ ુ છે,એમ સાંભળ ને તે ૂમ પાડવા તથા કહેવા લાગ્યો કે, ‘ઓઈ ુ,
દાઉદના દ કરા, મારા પર દયા કરો.’ ” 48 લોકોએ તેને ધમકા ો કે, ‘ ું
ૂપ રહે;’ પણ તેણે વધારે મોટેથી ૂમ પાડતાં ક ું કે, ‘ઓ દાઉદના

દ કરા, મારા પર દયા કરો.’ ”
49ઈ ુએ ઊભા રહ ને ક ું કે, ‘તેને બોલાવો’અને અંધને બોલાવીને

લોકો તેને કહે છે કે, ‘ હમત રાખ, ઊઠ, ઈ ુ તને બોલાવે છે.’ ”
50 પોતાનો ઝભ્ભો પડતો ૂક ને તે ઊઠ્યો,અને ઈ ુની પાસે આ ો.

51ઈ ુએ તેને ઉ રઆપતાં ક ું કે, ‘હુ તને ું કરુ,એ વષે તાર શી
ઇચ્છા છે?’ અંધ ક્તએ ક ું કે, ‘ ુરુ, હુ દેખતો થાઉં.’ ” 52 ઈ ુએ
તેને ક ું કે ‘જા, તારા વ ાસે તને સાજો કય છે,’અને તરત તે દેખતો
થયો અને માગર્માં ઈ ુની પાછળ ગયો.

11
યરુશાલેમમાં વજયપ્રવેશ
માથ. 21:1-11; ૂક 19:28-40; યોહ. 12:12-19

1તેઓયરુશાલેમની નજદ ક,જૈ ૂનનાં પહાડઆગળબેથફાગે તથા
બેથા નયા પાસે આવે છે, ત્યારે ઈ ુ બે શષ્યોને આગળ મોકલે છે.
2અને તેઓને કહે છે કે, ‘સામેના ગામમાં જાઓ અને તેમાં તમે પેસશો
કે તરતએક ગધેડાનો વછેરો જનેાં પર કોઈ માણસ કદ સવાર થ ું નથી,
તે તમને બાંધેલો મળશ;ે તેને છોડ લાવો. 3જો કોઈ તમને ૂછે કે, તમે
શા માટે એમ કરો છો તો કહેજો કે, પ્ર ુને તેની જરૂર છે. અને તે જલ્દ
એને અહ પાછુ લાવવા મોકલશ.ે’ ”

4 તેઓ ગયા. અને ઘરની બહાર ુલ્લાં રસ્તામાં બાંધેલો વછેરો
તેઓને જોવા મ ો અને તેઓ તેને છોડવા લાગ્યા. 5જઓે ત્યાં ઊભા
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હતા તેઓમાંના કેટલાકે તેઓને ક ું કે, ‘વછેરાને તમે ું કરવા છોડો
છો?’ ” 6જમે ઈ ુએ તેઓને આજ્ઞાઆપી હતી, તેમ શષ્યોએ લોકોને
ક ું. અને તેઓએ તેમને જવા દ ધા.ં

7તેઓવછેરાને ઈ ુની પાસે લા ા; તેના પર પોતાનાં વ બછા ાં
અને તેના પર ઈ ુ બેઠા. 8 ઘણાંઓએ પોતાના ડગલા રસ્તામાં
પાથયા અને બીજાઓએ ખેતરમાંથી ડાળ ઓ કાપીને રસ્તામાં પાથર .
9આગળ તથા પાછળ ચાલનારાંઓએ ૂમ પાડતાં ક ું કે, ‘હોસા ા,
પ્ર ુને નામે જે આવે છે, તે આશીવાર્ દત છે. 10આપણા પતા દાઉદ ું
રા જે આવે છે, તે આશીવાર્ દત છે; પરમ ઊંચામાં હોસા ા!’ ”

11ઈ ુ યરુશાલેમમાં જઈને ભ ક્ત ાનમાં ગયાઅને ચારેબાજુ બ ું
જોઈને સાંજ પડ્યા પછ બારે ુદ્ધાં નીકળ ને તે બેથા નયામાં ગયા.

ઈ ુ અંજીર ને શ્રાપ આપે છે
માથ. 21:18-19

12 બીજે દવસે તેઓ બેથા નયામાંથી બહાર આ ા પછ , ઈ ુને
ૂખ લાગી.
13એક અંજીર જનેે પાંદડાં હતાં તેને દૂરથી જોઈને ઈ ુ તેની પાસે

ગયા કે કદાચ તે પરથી કઈ ફળ મળે; અને તેઓ તેની પાસે આ ા,
ત્યારે પાંદડાં વના તેમને કઈ મ ું ન હ; કેમ કે અંજીરોની ઋ ુ ન હતી.
14ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘હવેથી કદ કોઈ તારા પરથી ફળ ન હ ખાય’અને
તેમના શષ્યોએ તે સાંભ ું.

ઈ ુ સભા ાનને ુદ્ધ કરે છે
માથ. 21:18-19

15 તેઓ યરુશાલેમમાં આ ા. ત્યારે તે ભ ક્ત ાનમાં ગયા.
તેમાંથી વેચનારાઓને તથા ખર દનારાઓને નસાડ ૂકવા લાગ્યા; તેમણે
નાણાવટ ઓનાં બાજઠ તથા ક ૂતર વેચનારાઓનાં આસનો ઊંધા
વા ાં. 16અને કોઈને પણ ભ ક્ત ાનમાં માલસામાન લાવવા દ ધો
ન હ.

17 તેઓને બોધ કરતાં ઈ ુએ ક ું કે, ‘ ું એમ લખે ું નથી કે, મારુ
ઘર સવર્ દેશનાઓને સારુ પ્રાથર્ના ું ઘર કહેવાશે? પણ તમે તો તેને
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ૂંટારાઓ ું કોતર ક ુ છે.’ ” 18 ુ યાજકોએ તથા શા ીઓએ તે
સાંભ ું અને ઈ ુને શી ર તે માર નાખવા તે વષે તક શોધવા લાગ્યા,
કેમ કે તેઓ ડર ગયા હતા, કારણ કે લોકો તેમના ઉપદેશથી નવાઈ
પામ્યા હતા. 19 દર સાંજે તેઓ શહેર બહાર જતા.

અંજીર પરથી મળતો બોધ
માથ. 21:20-22

20 તેઓએ સવારે અંજીર ની પાસે થઈને જતા તેને ૂળમાંથી
ુકાયેલી જોઈ. 21 પતરે યાદ કર ને ઈ ુને ક ું કે, ‘ ુરુજી, જુઓ,

જે અંજીર ને તમે શ્રાપ આપ્યો હતો તે ુકાઈ ગઈ છે.’ ”
22 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘ઈ ર પર વ ાસ રાખો.’ ” 23 કેમ કે હુ

તમને ન ે કહુ છુ કે, ‘જે કોઈ આ પવર્તને કહે કે ખસેડાઈ જા અને
સ ુદ્રમાં પડ. અને પોતાના હૃદયમાં સંદેહ ન રાખતાં વ ાસ રાખશે કે,
હુ જે કહુ છુ તે થશ,ે તો તે તેને માટે થશે.

24એ માટે હુ તમને કહુ છુ કે, જે સવર્ તમે પ્રાથર્નામાં માગો છો, તે
અમને મ ું છે એવો વ ાસ રાખો, તો તે તમને મળશ.ે 25જયારે તમે
ઊભા રહ ને પ્રાથર્ના કરો છો, ત્યારે જો કોઈ તમારો અપરાધી હોય, તો
તેને માફ કરો, એ માટે કે તમારા પતા જે સ્વગર્માં છે, તે પણ તમારા
અપરાધો તમને માફ કરે. 26 પણ જો તમે માફ ન હ કરો, તો સ્વગર્માંના
તમારા પતા પણ તમારા અપરાધો માફ ન હ કરે.

ઈ ુના અ ધકાર અંગે પ્ર
માથ. 21:23-27; ૂક 20:1-8

27 પછ ફર તેઓ યરુશાલેમમાં આ ા. અને ઈ ુ ભ ક્ત ાનમાં
ફરતા હતા, ત્યારે ુ યાજકો, શા ીઓ તથા વડ લો તેમની પાસે
આ ા. 28 તેઓએ ઈ ુને ૂ ું કે, ‘કયા અ ધકારથી ું આ કામો કરો
છે,’અથવા ‘કોણે તને આ કામો કરવાનો અ ધકાર આપ્યો છે?’ ”

29 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘હુ એક વાત તમને ૂછ શ અને જો તમે
મને જવાબ આપશો, તો કયા અ ધકારથી હુ આ કામો કરુ છુ તે હુ
તમને કહ શ. 30 યોહાન ું બા પ્તસ્મા ું સ્વગર્થી હ ું કે માણસોથી?
મને જવાબઆપો.’ ”
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31 તેઓએ પરસ્પર વચાર ને ક ું કે, જો કહ એ કે, સ્વગર્થી, તો તે
કહેશે કે, ત્યારે તમે તેના પર વ ાસ કેમ ન કય ? 32અને જો કહ એ
કે માણસોથી, ત્યારે તેઓ લોકોથી ગભરાયા. કેમ કે બધા યોહાનને
ન ે પ્રબોધક માનતા હતા. 33તેઓએ ઉ રઆપ્યો કે, ‘અમે જાણતા
નથી.’ ” ઈ ુ તેઓને કહે છે કે, ‘કયા અ ધકારથી હુ આ કામો કરુ છુ તે
હુ પણ તમને કહેતો નથી.’ ”

12
દ્રાક્ષાવાડ ઇજારદારો ું દ્ર ાંત
માથ. 21:33-46; ૂક 20:9-19

1 ઈ ુ તેઓને દ્ર ાંતોમાં કહેવા લાગ્યા કે, ‘એક માણસે દ્રાક્ષાવાડ
રોપી, તેની આસપાસ વાડ કર , દ્રાક્ષરસનો કૂડ ખોદ્યો, ુરજ બાંધ્યો
અને ખેડૂતોને વાડ ભાડે આપીને પરદેશ ગયો. 2 મોસમે તેણે ખેડૂતોની
પાસે ચાકર મોકલ્યો, કે તે ખેડૂતો પાસેથી દ્રાક્ષાવાડ ના ફળનો ભાગ
મેળવે. 3 પણ તેઓએ તેને પકડ ને માય અને ખાલી હાથે પાછો
મોકલ્યો.

4 ફર તેણે બીજો ચાકર તેઓની પાસે મોકલ્યો. તેઓએ તે ું મા ું
ફોડ ના ું અને તેને ધ ાર ને નસાડ ૂ ો. 5 તેણે બીજો ચાકર
મોકલ્યો અને તેઓએ તેને માર ના ો. પછ બીજા ઘણાં ચાકરો
મોકલ્યા, તેઓએ કેટલાકને કોરડા માયાર્ અને કેટલાકને માર ના ા.

6 હવે છેલ્લે મા લકનો વહાલો દ કરો બાક ર ો હતો. મા લકે
આખરે તેને તેઓની પાસે એમ વચાર ને મોકલ્યો કે, તેઓ મારા દ કરા ું
માન રાખશ.ે’ ” 7પણ તે ખેડૂતોએઅંદરોઅંદર ક ું કે, ‘એતો વારસ છે;
ચાલો, તેને માર નાખીએ કે વારસો આપણો થાય.’ ”

8તેઓએતેને પકડ ને માર ના ો. અને દ્રાક્ષાવાડ માંથી બહાર ફેંક
દ ધો. 9 એ માટે દ્રાક્ષાવાડ નો મા લક ું કરશે? હવે તે પોતે આવશે,
ખેડૂતોનો નાશ કરશે,અને દ્રાક્ષાવાડ બીજાઓને આપશે.

10 ું તમે આ શા વચન નથી વાંચ્ ું કે, ‘જે પથ્થરનો નકાર
બાંધનારાઓએ કય , ૂણાનો ુ પથ્થર થયો;’ 11આ કામ પ્ર ુએ
ક ુ છે. આપણી દ્ર માં તે અદ્ભત છે! 12 તેઓએ ઈ ુને પકડવાને
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શોધ કર ; પણ તેઓ લોકોથી ગભરાયા. કેમ કે તેઓ સમ ા કે તેમણે
તેઓના પર આ દ્ર ાંત ક ું હ ુ,ંઅને તેઓ તેમને ૂક ને ચાલ્યા ગયા.

કાઈસારને કર ભરવો કે ન હ?
માથ. 22:15-22; ૂક 20:20-26

13 તેઓએ ઈ ુની પાસે કેટલાક ફરોશીઓને તથા હેરોદ ઓને
મોકલ્યા છે કે તેઓ વાતમાં તેમને ફસાવે. 14 તેઓ આવીને તેમને કહે
છે કે, ‘ઉપદેશક, અમે જાણીએ છ એ કે, તમે સાચા છો અને પક્ષપાત
કરતા નથી, કેમ કે માણસોની શરમ તમે રાખતા નથી, પણ સત્યતાથી
ઈ રનો માગર્ શીખવો છો. કાઈસાર રાજાને કર આપવો ઉ ચત છે કે
ન હ? 15આપીએ કે ન આપીએ?’ પણ ઈ ુએ તેઓનો ઢોંગ જાણીને
તેઓને ક ું કે, ‘તમે માર પર ક્ષા કરો છો? એક દ નાર માર પાસે લાવો
કે હુ જોઉં.’ ”

16 તેઓ લા ા તે તેઓને કહે છે કે, દ નાર પર છાપ તથા લેખ કોનાં
છે?’ તેઓએ તેને ક ું કે, ‘કાઈસારનાં.’ ” 17 ઈ ુએ જવાબ આપતાં
તેઓને ક ું કે, ‘જે કાઈસારનાં છે કાઈસારને અને જે ઈ રનાં છે તે
ઈ રને ભર આપો.’ ”અને તેઓ તેનાથી વધારે આ યર્ પામ્યા.

ુનરુત્થાનમાં એ કોની ી થશે?
માથ. 22:22-33; ૂક 20:27-40

18 સદૂક ઓ જઓે કહે છે કે, ુનરુત્થાન નથી, તેઓ તેમની પાસે
આ ા. અને તેઓએ ઈ ુને ૂ ું કે, 19 ‘ઉપદેશક, ૂસાએ અમારે
વાસ્તે લ ું છે કે, જો કોઈનો ભાઈ પત્નીને ૂક ને ન:સંતાન ૃત્ ુ
પામ,ે તો તેનો ભાઈ તેની પત્નીને રાખે અને પોતાના ભાઈને સારુ સંતાન
ઉપજાવ.ે

20 હવે સાત ભાઈ હતા; પહેલો પત્ની સાથે લ કર ને સંતાન વના
મરણ પામ્યો. 21 પછ બીજાએ તેને રાખી અને તે મરણ પામ્યો; તે પણ
કઈ સંતાન ૂક ગયો ન હ; અને એ પ્રમાણે ત્રીજા ું પણ થ ુ.ં 22અને
સાતે સંતાન વગર મરણ પામ્યા. છેવટે ી ું પણ મરણ થ ુ.ં 23 હવે
મરણોત્થાનમા,ં તે તેઓમાંના કોની પત્ની થશ?ે કેમ કે સાતેની તે પત્ની
થઈ હતી.’ ”
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24 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘ ું તમે આ કારણથી ૂલ નથી કરતા,
કે તમે પ વત્રશા તથા ઈ ર ું પરાક્રમ જાણતા નથી? 25 કેમ કે
ૃત્ ુમાંથી ઊઠનારા લ કરતા કે કરાવતાં નથી, પણ તેઓ સ્વગર્માંના

સ્વગર્દૂતોનાં જવેા હોય છે.
26પણ મરણ પામેલા લોકો પાછા ઊઠે છે, તે સંબંધી, ું તમે ૂસાના
ુસ્તકમાંના ઝાડ વષેના પ્રકરણમાં નથી વાંચ્ ું કે, ઈ રે તેને એમ ક ું

કે, હુ ઇબ્રા હમનો ઈ ર તથા ઇસહાકનો ઈ ર તથા યાકૂબનો ઈ ર
છુ. 27 તે ૃત્ ુ પામેલાંઓના ઈ ર નથી, પણ જીવતાંઓના ઈ ર છે.
તમે ભારે ૂલ કરો છો.’ ”

સૌથી મોટ આજ્ઞા
માથ. 22:34-40; ૂક 10:25-28

28શા ીઓમાંના એકે પાસે આવીને તેઓની વાતો સાંભળ . અને
ઈ ુએ તેઓને સારો ઉ રઆપ્યો છેએમજાણીને તેમને ૂ ું કે, ‘બધી
આજ્ઞાઓમાં ુ કઈ છે?’ ” 29 ઈ ુએ તેને ઉ ર આપ્યો કે, ‘પહેલી
એ છે કે, ઓ ઇઝરાયલ, સાંભળ, પ્ર ુ આપણા ઈ ર તે એક જ છે;
30 તારા ૂરા હૃદયથી, તારા ૂરા જીવથી, તારા ૂરા મનથી અને તારા
ૂરા સામથ્યર્થી પ્ર ુ તારા ઈ ર પર ું પ્રેમ કર. 31અને બીજી આજ્ઞા

એ છે કે જમે ું તારા પોતાના પર પ્રેમ કરે છે તેમ તારા પડોશી પર પણ
પ્રેમ કર. તેઓ કરતાં બીજી કોઈ મોટ આજ્ઞા નથી.’ ”

32શા ીએ તેમને ક ું કે, ‘સરસ, ઉપદેશક, તમે સા ું ક ું છે કે, તે
એક જ છે, અને તેમના વના બીજો કોઈ નથી. 33અને ૂરા હૃદયથી,
ૂર સમજણથી, ૂરા સામથ્યર્થી તેમના પર પ્રેમ રાખવો, તથા પોતાના

પર તેવો પોતાના પડોશી પર પ્રેમ રાખવો, તે બધી આજ્ઞાઓ દહનાપર્ણો
તથા બ લદાનો કરતાં અ ધક છે.’ ” 34તેણે ડહાપણથી ઉ રઆપ્યો છે
એ જોઈને ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘ ું ઈ રના રા થી દૂર નથી.’ ” ત્યાર
પછ કોઈએ તેમને ૂછવાની હમત કર ન હ.

મસીહ વષે પ્ર
માથ. 22:41-46; ૂક 20:41-44
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35ભ ક્ત ાનમાં બોધ કરતાં ઈ ુએ ક ું કે, ‘શા ીઓ કેમ કહે છે
કે, ખ્રસ્ત દાઉદનો દ કરો છે? 36 કેમ કે દાઉદે પોતે પ વત્રઆત્માથી ક ું
કે, પ્ર ુએ મારા પ્ર ુને ક ું કે, તારા શ ુઓને હુ તારુ પાયાસન કરુ, ત્યાં
ુધી મારે જમણે હાથે બેસ. 37 દાઉદ પોતે તેમને પ્ર ુ કહે છે; તો તે

તેનો દ કરો કેવી ર તે હોય?’ બધા લોકોએ ુશીથી તે ું સાંભ ુ.ં

શા ીઓથી સાવધાન રહો
માથ. 23:1-36; ૂક 20:45-47

38 ઈ ુએ બોધ કરતાં તેઓને ક ું કે, ‘શા ીઓથી સાવધાન રહો;
તેઓ ઝભ્ભા પહેર ને ફરવા ું, ચોકમાં સલામો, 39 સભા ાનોમાં
ુ આસનો તથા જમણવારમાં ુ જગ્યાઓ ચાહે છે. 40 તેઓ
વધવાઓની મલકત પડાવી લે છે અને ઢોંગ કર ને લાંબી પ્રાથર્નાઓ
કરે છે; તેઓ વશેષ શક્ષા ભોગવશ.ે’ ”

વધવા ી ું દાન
ૂક 21:1-4

41ઈ ુએ દાનપેટ ની સામે બેસીને, લોકો પેટ માં પૈસા કેવી ર તે નાખે
છે, તે જો ું અને ઘણાં શ્રીમંતો તેમાં વધારે નાખતા હતા. 42એક ગર બ
વધવાએઆવીને તેમાં બે નાના સ ા ના ા.
43ઈ ુએ પોતાના શષ્યોને પાસે બોલાવીને તેઓને ક ું કે, ‘હુ તમને

ન ે કહુ છુ કે, ગર બ વધવાએ તે સવર્ કરતાં વધારે દાન આપ્ ું છે.
44 કેમ કે એ સહુએ પોતાની જરૂ રયાત કરતાં વધારે હ ું તેમાંથી દાન
પેટ માં કઈક આપ્ ું છે, પણ તેણે પોતાની તંગીમાંથી પોતાની પાસે જે
હ ું તે બ ું જ આપી દ ું છે.’ ”

13
ઈ ુએ કરેલી મં દરના નાશની આગાહ
માથ. 24:1-2; ૂક 21:5-6

1 ઈ ુ ભ ક્ત ાનમાંથી બહાર જતા હતા. ત્યારે તેમનો એક શષ્ય
તેમને કહે છે કે, ‘ઉપદેશક, જુઓ, કેવાં પથ્થર તથા કેવાં બાંધકામો!’
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2 ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘ ું ું એ મોટાં બાંધકામો જુએ છે? પાડ ન હ
નંખાય એવો એક પણ પથ્થર બીજા પર અહ રહેવા દેવાશે ન હ.’ ”

દઃુખો અને સતાવણીઓ
3જૈ ૂન પહાડ પર, મં દરની સામે તે બેઠા હતા ત્યારે પતરે, યાકૂબ,ે

યોહાને તથાઆ ન્દ્રયાએતેમનેએકાંતમાં ૂ ું, 4 ‘અમને કહો,એ ારે
થશે? જયારે તે બધાં ૂરાં થવાનાં હશ,ે ત્યારે કયા ચ થશે?’ ”

5 ઈ ુ તેઓને કહેવા લાગ્યા કે, ‘કોઈ તમને ુલાવામાં ન નાખ,ે માટે
સાવધાન રહો. 6 ઘણાં મારે નામે આવીને કહેશે કે, તે હુ છુ અને
ઘણાંઓને ગેરમાગ દોરશે.

7 પણ જયારે ુદ્ધ વષે તથા ુદ્ધની અફવાઓ વષે તમે સાંભળો,
ત્યારે ગભરાશો ન હ; એમ થ ું જ જોઈએ; પણ તેટલેથી અંત ન હ
આવે. 8 કેમ કે પ્રજાપ્રજાની વરુદ્ધતથા રા રા ની વરુદ્ધઊઠશે;
જગ્યા જગ્યાએ ધરતીકપ થશે અને દકુાળો પડશે; આ તો મહાદઃુખનો
આરભ છે.

9 પણ પોતાના વષે સાવધાન રહો; કેમ કે તેઓ તમને
ન્યાયસભાઓને સોંપશ;ે સભા ાનોમાં તમે કોરડાના માર ખાશો;અને
તમને મારે લીધે અ ધકાર ઓતથા રાજાઓઆગળ, તેઓને માટે સાક્ષી
થવા સારુ,ઊભા કરવામાં આવશ.ે 10પણ પહેલાં સવર્ દેશોમાં ુવાતાર્
પ્રગટ થવી જોઈએ.

11 જયારે તેઓ તમને ધરપકડ કરશે, ત્યારે ું બોલ ું તે વષે
અગાઉથી ચતા ન કરો; પણ તે વેળા તમને જે આપવામાં આવશે તે
પ્રમાણે બોલજો; કેમ કે બોલનાર તે તમે ન હ, પણ પ વત્રઆત્મા હશે.
12ભાઈ ભાઈને તથા પતા છોકરાંને મરણદડને સારુ પકડાવશ;ે છોકરાં
માબાપની સામે ઊઠશે અને તેઓને માર નંખાવશ.ે 13મારા નામને લીધે
બધા તમારો દ્વષે કરશે; પણ જે અંત ુધી ટકશે તે જ ઉદ્ધાર પામશે.

ઉજ્જડના પાયમાલીની ધ ારપાત્રતાની નશાની
માથ. 24:15-28; ૂક 21:20-24

14પણ ારે તમે પાયમાલીની ધ ારપાત્રતા ાં ઘ ટત નથી ત્યાં
ભ ક્ત ાનમાં ઊભેલી જુઓ, જે વાંચે છે તેણે સમજ ુ,ં ત્યારે જઓે
યહૂ દયામાં હોય તેઓ પહાડોમાં નાસી જાય. 15અગાશી પર હોય તે
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ઊતર ને ઘરમાંથી કઈ લેવા સારુ અંદર ન જાય; 16 અને જે ખેતરમાં
હોય તે પોતા ું વ લેવાને પાછો ન આવે.

17 તે દવસોમાં જઓે સગભાર્ હોય અને સ્તનપાન કરાવતી હોય
તેઓને અફસોસ છે! 18તમારુ નાસ ું શયાળામાં ન થાય, માટે પ્રાથર્ના
કરો; 19 કેમ કે તે દવસોમાં જવેી વપ થશ,ે તેવી વપ ઈ રે
ૃજલેી ૃ નાઆરભથી તે આજ ુધી થઈ નથી અને થશે પણ ન હ.

20જો પ્ર ુએ તે દવસોનેઓછા કયાર્ ન હોત, તો કોઈ માણસ નબચત;
પણજઓેને તેમણે પસંદ કયાર્ તેઓને માટે તેમણેઆ દવસોને ટૂકા કયાર્
છે.

21તે વેળાએજો કોઈ તમને કહે કે, જુઓ,અહ ખ્રસ્ત છે; કે જુઓ,
તે ત્યાં છે, તો માનશો ન હ. 22 કેમ કે નકલી ખ્રસ્તો તથા જૂઠાં પ્રબોધકો
ઊઠશે; તેઓ ચમત્કા રક ચ ો તથાઆ યર્કમ કર દેખાડશ,ેએ માટે
કે,જોબની શકે તો, તેઓપસંદ કરેલાઓને પણ છેતરે. 23તમે સાવધાન
રહો; જુઓ, મેં તમને સઘ ું અગાઉથી ક ું છે.

માણસના દ કરા ું મ હમાસ હતઆવ ું
માથ. 24:29-31; ૂક 21:25-28

24 પણ તે દવસોમા,ં એ વપ પછ , ૂયર્ અંધકારરૂપ થઈ જશે,
અને ચંદ્ર પોતા ું અજવા ું ન હ આપ,ે 25 આકાશના તારાઓ ખરવા
લાગશ;ેઅનેઆકાશમાંના પરાક્રમો હલાવાશે. 26 ત્યારે તેઓ માણસના
દ કરાને ભર ૂર પરાક્રમ તથા મ હમાસ હત વાદળામાં આવતા જોશે.
27 ત્યારે તે પોતાના સ્વગર્દૂતોને મોકલીને ૃથ્વીના છેડાથી આકાશના
છેડા ુધી, ચારે દશાથી પોતાના પસંદ કરેલાઓને એકઠા કરશ.ે

અંજીર પરથી દ્ર ાંત શીખો
માથ. 24:32-35; ૂક 21:29-33

28 હવે અંજીર પરથી તે ું દ્ર ાંત શીખો; જયારે તેની ડાળ કુમળ
જ હોય છે અને પાંદડાં ટ નીકળે છે, ત્યારે તમે જાણો છો કે ઉનાળો
પાસે છે. 29એમ જ તમે પણ જયારે આ બ ું થ ું જુઓ, ત્યારે તમારે
જાણ ું કે, ખ્રસ્ત પાસે એટલે બારણા આગળ જ છે.
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30 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે આ બધાં ૂરાં થાય ત્યાં ુધી આ પેઢ
મરણ પામશે ન હ. 31આકાશ તથા ૃથ્વી નાશ પામશે, પણ માર વાતો
ૂણર્ થયા વના રહેશે ન હ. 32પણ તે દવસો તથા તે ઘડ સંબંધી પતા

વગર કોઈ જાણ ું નથી, આકાશમાંના સ્વગર્દૂતો ન હ અને દ કરો પણ
ન હ.

તે દવસ કે તે ઘડ વષે કોઈ જાણ ું નથી
માથ. 24:36-44

33સાવધાન રહો,જાગતા રહ ને પ્રાથર્ના કરો; કેમ કે એ સમય ારે
આવશે તે તમેજાણતા નથી. 34તેઆપ્રમાણે છે કેજાણે કોઈ પરદેશમાં
ુસાફર કરનાર માણસે પોતા ું ઘર છોડ ને પોતાના ચાકરોને અ ધકાર

આપીને,એટલે પ્રત્યેકને પોતપોતા ું કામ સોંપીને, દરવાનને પણજાગતા
રહેવાની આજ્ઞા આપી હોય.

35 માટે તમે જાગતા રહો; કેમ કે તમે જાણતા નથી કે ઘરનો મા લક
ારે આવશ,ે સાંજ,ે મધરાતે, મરઘો બોલતી વખતે કે સવારે! 36એમ

ન થાય કે તે અચાનક આવીને તમને ઊંઘતા જુએ. 37અને જે હુ તમને
કહુ છુ તે સવર્ને કહુ છુ કે, ‘જાગતા રહો.’ ”

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

1 હવે બે દવસ પછ પાસ્ખા તથા બેખમીર રોટલી ું પવર્ હ ુ;ં અને
કેવી ર તે ઈ ુને દગાથી પકડ ને માર નાખવા એ વષે ુ યાજકો તથા
શા ીઓ શોધ કરતા હતા. 2તેઓએ ક ું કે, ‘પવર્માં ન હ કેમ કે રખેને
ત્યાં લોકોમાં હુલ્લડ થાય.’ ”

બેથા નયામાં ઈ ુને અ ર ચો ું
માથ. 26:6-13; યોહ. 12:1-8

3 જયારે ઈ ુ બેથા નયામાં સમોન કુ રોગીના ઘરમાં હતા અને
જમવા બેઠા હતા, ત્યારે એક ી ુદ્ધ જટામાંસી ું અ ત ૂલ્યવાન
અ ર ભરેલી સંગેમરમરની ડબ્બી લઈનેઆવી;અને એ ડબ્બી ભાંગીને
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તેણે ઈ ુના માથા પર અ ર રે ું. 4 પણ કેટલાક પોતાના મનમાં રોષે
ભરાઈને કહેવા લાગ્યા કે, ‘અ રનો બગાડ શા માટે કય ? 5 કેમ કે એ
અ ર ત્રણસો દ નાર કરતાં વધારે કમતે વેચી શકાત. અને એ પૈસા
ગર બોને અપાત.’ ” તેઓએ તેની વરુદ્ધ કચકચ કર .

6 પણ ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘તેને રહેવા દો; તેને કેમ સતાવો છો?
તેણે મારા પ્રત્યે સારુ કામ ક ુ છે. 7 કેમ કે ગર બો સદા તમાર સાથે
છે. જયારે તમે ચાહો ત્યારે તેઓ ું ભ ું કર શકો છો; પણ હુ સદા
તમાર સાથે નથી. 8જે તેનાથી થઈ શ ું તે તેણે ક ુ છે; દફનને સારુ
અગાઉથી તેણે મારા શર રને અ ર લગા ું છે. 9 વળ હુ તમને ન ે
કહુ છુ કે, આખી દુ નયામાં, ાં કઈ ુવાતાર્ પ્રગટ કરાશે, ત્યાં આ

ીએ જે સેવા કર છે તે તેની યાદગીર ને અથ કહેવામાં આવશ.ે’ ”
ઈ ુને પકડાવી દેવાની યહૂદાની સંમ ત
માથ. 26:14-16; ૂક 22:3-6

10બારમાંનો એક,એટલે યહૂદા ઇશ્કા રયોત, ુ યાજકોની પાસે
ગયો, એ સારુ કે તે ઈ ુને ધરપકડ કર ને તેઓના હાથમાં સોંપશે.
11તેઓ તે સાંભળ ને ુશ થયા;અને તેને પૈસાઆપવા ું વચનઆપ્ ુ.ં
ત્યારથી તે ઈ ુની ધરપકડ કરવાની તક શોધતો ર ો.

ઈ ુ પોતાના શષ્યો સાથે પાસ્ખા ું ભોજન લે છે
માથ. 26:17-25; ૂક 22:7-14,21-23; યોહ. 13:21-30

12 બેખમીર રોટલીના પવર્ને પહેલે દવસ,ે જયારે લોકો પાસ્ખા ું
બ લદાન કરતા હતા, ત્યારે ઈ ુના શષ્યો તેમને ૂછે છે કે, ‘તમે પાસ્ખા
ખાઓ માટે અમે ાં જઈને તૈયાર કર એ, એ વષે તમાર શી ઇચ્છા
છે?’ ” 13ઈ ુએ પોતાના શષ્યોમાંના બે શષ્યોને મોકલ્યા અને તેઓને
ક ું કે, ‘શહેરમાં જાઓ, પાણીનો ઘડો લઈને જતો એક માણસ તમને
મળશે; તેની પાછળ જજો. 14 અને જે ઘરમાં તે જાય તેના મા લકને
ૂછજો કે, “ઉપદેશક કહે છે કે, માર ઊતરવાની ઓરડ ાં છે કે,

જમેાં હુ મારા શષ્યો સાથે પાસ્ખા ખાઉં?”
15 તે પોતે તમને એક મોટ મેડ શણગારેલી અને તૈયાર કરેલી

બતાવશે. ત્યાં આપણે સારુ પાસ્ખા તૈયાર કરો.’ ” 16 શષ્યો શહેરમાં
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આ ા અને જે ું ઈ ુએ તેઓને ક ું હ ું તે ું તેઓને મ ું; અને
તેઓએ પાસ્ખા તૈયાર ક ુર્.

17 સાંજ પડ ત્યારે બાર શષ્યોની સાથે તે આ ા. 18અને તેઓ
બેસીને ખાતા હતા ત્યારે ઈ ુએ ક ું કે, ‘હુ તમને ન ે કહુ છુ કે,
તમારામાંનો એક, જે માર સાથે ખાય છે, તે મને ધરપકડ કરશે.’ ”
19 તેઓ દ:ુખી થઈ ગયા; અને એક પછ એક ઈ ુને કહેવા લાગ્યા કે,
‘ ું તે હુ છુ?’ ”

20 તેમણે તેઓને ક ું કે, ‘બારમાંનો એક, જે માર સાથે થાળ માં
રોટલી બોળે છે તે જ તે છે. 21 કેમ કે માણસના દ કરા સંબંધી જમે
લ ું છે તેમ તે જાય છે ખરો; પણજે માણસના દ કરાની ધરપકડ કરાવે
છે, તે માણસને અફસોસ. જો તે માણસજન્મ્યો ન હોત, તો તે તેને માટે
સારુ હોત.’ ”

પ્ર ુભોજનની ાપના
માથ. 26:26-30; ૂક 22:14-20; 1 ક ર. 11:23-25

22 તેઓ જમતા હતા, ત્યારે ઈ ુએ રોટલી લઈને આશીવાર્દ માગીને
ભાંગી અને તેઓને આપી; અને ક ું કે, ‘લો, આ મારુ શર ર છે.’ ”
23 પ્યાલો લઈને તથા સ્ ુ ત કર ને તેમણે તેઓને આપ્યો; અને બધાએ
તેમાંથી પી ું. 24ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, નવા કરાર ું આ મારુ રક્ત છે,
જે ઘણાંને માટે વહેડાવવામાં આ ું છે. 25 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે,જે
દવસે હુ ઈ રના રા માં નવો દ્રાક્ષારસ ન હ પીઉં, તે દવસ ુધી હુ
ફર દ્રાક્ષનો રસ પીનાર નથી.’ ”

26 તેઓ ગીત ગાયા પછ જૈ ૂનનાં પહાડ પર ગયા.

પતરના નકારની ઈ ુએ કરેલી આગાહ
માથ. 26:31-35; ૂક 22:31-34; યોહ. 13:36-38

27ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘તમે સઘળા મારાથી દૂર થઈ જશો, કેમ કે
એ ું લખે ું છે કે, હુ પાળકને માર શ અને ઘેટાં વખેરાઈ જશે.
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28 પર ુ મારા પાછા ઊઠ્યાં પછ હુ તમાર અગાઉ ગાલીલમાં
જઈશ.’ ” 29 પણ પતરે ઈ ુને ક ું કે, ‘જો બધા તમને ત્યજી દેશે,
તોપણ હુ તમારાથી દૂર થઈશ ન હ.’ ”

30 ઈ ુ તેને કહે છે, કે ‘હુ તને ન ે કહુ છુ કે,આજે રાત્રે જ મરઘો
બે વાર બોલ્યા અગાઉ ું ત્રણ વાર મારો નકાર કર શ.’ ” 31 પણ તેણે
વધારે હમતથી ક ું કે, ‘મારે તમાર સાથે મર ું પડ,ે તોપણ હુ તમારો
નકાર ન હ કરુ’. બીજા બધાએ પણ એમ જ ક ું.

ગેથસેમાનેમાં ઈ ુ પ્રાથર્ના કરે છે
માથ. 26:36-46; ૂક 22:39-46

32 તેઓ ગેથસેમાને નામે એક જગ્યાએ આવે છે; ઈ ુ પોતાના
શષ્યોને કહે છે કે, ‘હુ પ્રાથર્ના કરુ, ત્યાં ુધી અહ બેસો.’ ” 33 ઈ ુ
પોતાની સાથે પતરન,ે યાકૂબને તથા યોહાનને લઈ ગયા અને ઈ ુ બહુ
અકળાવા તથા ઉદાસ થવા લાગ્યા. 34ઈ ુ તેઓને કહે છે, ‘મારો જીવ
મરવા જવેો અ ત શોકા ુર છે;અહ રહ ને જાગતા રહો.’ ”

35તેમણે થોડકેઆગળજઈને જમીન પર પડ ને પ્રાથર્ના કર કે,શ
હોય તોઆક્ષણમારાથી દૂર કરાય.’ ” 36તેમણે ક ું કે, ‘અબ્બા, પતા,
તમને સવર્ શ છે; આ પ્યાલો મારાથી દૂર કરો. તોપણ માર ઇચ્છા
પ્રમાણે ન હ, પણ તમાર ઇચ્છા પ્રમાણે થાઓ.’ ”

37 ઈ ુ પાછા આવે છે, અને તેઓને ઊંઘતા જુએ છે અને પતરને
કહે છે, ‘ સમોન ું ું ઊંઘે છે? ું એક ઘડ ુધી ું જાગતો રહ શકતો
નથી? 38 જાગતા રહો અને પ્રાથર્ના કરો, કે તમે પર ક્ષણમાં ન પડો;
આત્મા તત્પર છે ખરો, પણ શર ર નબર્ળ છે.’ ” 39 ફર તેમણે જઈને
એ જ શ ો બોલીને પ્રાથર્ના કર .

40 ફર પાછા આવીને ઈ ુએ તેઓને ઊંઘતા જોયા; તેઓનીઆંખો
ઊંઘથી ઘણી ભારે હતી; અને તેમને શો જવાબ દેવો, એ તેઓને
સમજા ું ન હ ુ.ં 41 ઈ ુ ત્રીજી વાર આવીને તેઓને કહે છે કે, ‘ ું
તમે હજુ ઊંઘ્યા કરો છો અને આરામ લો છો? બસ થ ુ.ં તે ઘડ
આવી ૂક છે, જુઓ, માણસના દ કરાને પાપીઓના હાથમાં સોંપી
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દેવાશ.ે 42 ઊઠો, આપણે જઈએ; જુઓ, જે મને પકડાવનાર છે તે
આવી પહોંચ્યો છે.’ ”

ઈ ુની ધરપકડ
માથ. 26:47-56; ૂક 22:47-53; યોહ. 18:3-12

43 તરત, તે હજી બોલતા હતા, એટલામાં બારમાંનો એક, એટલે
યહૂદાઅને તેની સાથે ુ યાજકો,શા ીઓતથા વડ લોએમોકલેલા
ઘણાં લોકો તલવારો તથા લાકડ ઓલઈને ઈ ુની પાસેઆ ા. 44હવે
ઈ ુને ધરપકડ કરનારાઓએ તેઓને એવી નશાનીઆપી હતી કે, ‘જનેે
હુ ૂમીશ તે જ તે છે, તેમને પકડજો અને ચોકસાઈથી લઈ જજો.’ ”
45ઈ ુ આ ા કે તરત તેમની પાસે જઈને યહૂદા કહે છે કે, ‘ ુરુજી.’ ”
અને તે તેમને ૂમ્યો. 46 ત્યારે તેઓએ ઈ ુને પકડ લીધા.

47 પણ પાસે ઊભા રહેનારાઓમાંના એકે તલવાર ઉગામીને પ્ર ુખ
યાજકના ચાકરને માર અને તેનો કાન કાપી ના ો. 48 ઈ ુએ તેઓને
ક ું કે, ‘જમે ચોરને પકડે તેમ તમે તલવારો તથા લાકડ ઓ લઈને મને
પકડવાને આ ા છો ું? 49 હુ દરરોજ તમાર પાસે ભ ક્ત ાનમાં
બોધ કરતો હતો, ત્યારે તમે મને પકડ્યો ન હ; પણ શા વચન ૂરાં
થાય, માટે આમ થાય છે. 50બધા ઈ ુને ૂક ને નાસી ગયા.

51એક જુવાન જણેે પોતાના ઉઘાડા અંગ પર શણ ું વ ઓઢે ું
હ ું તે તેમની પાછળ આવતો હતો; અને તેઓએ તેને પકડ્યો; 52 પણ
તે વ ૂક ને તે તેઓ પાસેથી ઉઘાડા શર રે નાસી ગયો.

ન્યાયસભા આગળ ઈ ુ
માથ. 26:25-68; ૂક 22:54-55,63-71; યોહ. 18:13-

14,19-24
53 તેઓ ઈ ુને પ્ર ુખ યાજકની પાસે લઈ ગયા; અને સવર્ ુ

યાજકો, વડ લો તથા શા ીઓ તેમની સાથે ભેગા થયા. 54 પતર ઘણે
દૂરથી તેમની પાછળ ચાલ્યો અને છેક પ્ર ુખ યાજકના ચોકની અંદર
આ ો;અને ચોક દારોની સાથે બેસીને અંગારાની તાપણીમાં તે તાપતો
હતો.



માક 14:55 xlviii માક 14:70

55 હવે ુ યાજકોએ તથા આખી ન્યાયસભાએ ઈ ુને માર
નંખાવવા સારુ તેની વરુદ્ધ સાક્ષી શોધી, પણ તે તેઓને જડ ન હ.
56 કેમ કે ઘણાંઓએ તેની વરુદ્ધ જૂઠ સાક્ષી ૂર ; પણ તેઓની સાક્ષી
મળતી આવતી નહોતી.

57 કેટલાકે ઊભા રહ ને તેમની વરુદ્ધ જૂઠ સાક્ષી ૂરતાં ક ું કે,
58 અમે તેને એમ કહેતાં સાંભ ો છે કે, ‘હાથે બનાવેલા આ મં દરને
હુ પાડ નાખીશ અને ત્રણ દવસમાં વગર હાથે બનાવે ું હોય એ ું
ભ ક્ત ાન બાંધીશ.’ ” 59આવાતમાં પણ તેઓ સહમત ન હતા.

60 પ્ર ુખ યાજકે વચમાં ઊભા થઈને ઈ ુને ૂ ું કે, ‘ ું તારે કશો
જવાબ આપવો નથી? તેઓ તાર વરુદ્ધ આ કેવી સાક્ષી ૂરે છે?’ ”
61પણઈ ુ મૌન ર ા. તેમણે કશોજવાબનઆપ્યો. ફર પ્ર ુખ યાજકે
તેમને ૂ ું કે, ‘ ું ું સ્ ુ તમાનનો દ કરો ખ્રસ્ત છે?’ ” 62 ઈ ુએ ક ું
કે, ‘હુ છુ; તમે માણસના દ કરાને પરાક્રમનાં જમણા હાથ તરફ બેઠેલા
તથા આકાશના વાદળાં પર આવતા જોશો.

63 પ્ર ુખ યાજકે પોતાનાં વ ો ફાડ ને ક ું કે, ‘હવે આપણને બીજી
સાક્ષીની શી જરૂર છે? 64તમે આ દભુાર્ષણ સાંભ ું છે, તમને ું લાગે
છે?’ બધાએ ઈ ુને ૃત્ ુદડને યોગ્ય ઠરા ા.ં 65 કેટલાક તેમના પર
ૂંકવા તથા તેમ ું મોં ઢાંકવા લાગ્યા તથા તેમને ુ ઓ માર ને તેમને

કહેવા લાગ્યા કે, ‘ ું પ્રબોધક છે તો કહ બતાવ કે કોણે તને માય ? અને
ચોક દારોએ તેમને તમાચા માર ને તેમને સકજામાં લીધા.

પતર ઈ ુનો નકાર કરે છે
માથ. 26:69-75; ૂક 22:56-62; યોહ. 18:15-18,25-27

66હવે પતર નીચેઆંગણમાં હતો ત્યારે પ્ર ુખ યાજકનીએકસે વકા
આવી. 67અને પતરને તાપતો જોઈને તે કહે છે કે, ‘ ું પણ નાસરેથના
ઈ ુની સાથે હતો.’ ” 68 પણ પતરે ઇનકાર કર ને ક ું કે, ‘ ું ું કહે છે,
તે હુ જાણતો નથી તેમ જ સમજતો પણ નથી.’ ” તે બહાર પરસાળમાં
ગયો અને મરઘો બોલ્યો.

69 તે સે વકા તેને જોઈને પાસે ઊભા રહેનારાઓને ફર થી કહેવા
લાગી કે, ‘એ તેઓમાંનો છે.’ ” 70પણ તેણે ફર ઇનકાર કય . થોડ વાર
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પછ ત્યાં ઊભેલાઓએ પતરને ક ું કે, ‘ખરેખર ું તેઓમાંનો છે; કેમ
કે ું ગાલીલનો છે.’ ”

71 પણ પતર શાપ દેવા તથા સમ ખાવા લાગ્યો કે, ‘જે માણસ વષે
તમે કહો છો, તેને હુ ઓળખતો નથી.’ ” 72 તરત મરઘો બીજી વાર
બોલ્યો;અને ઈ ુએ પતરને જે વાત કહ હતી કે, મરઘો બે વાર બોલ્યા
અગાઉ ત્રણ વાર ું મારો નકાર કર શ, તે તેને યાદ આ ું; અને તે પર
મન પર લાવીને તે ૂબ રડ્યો.

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

1 સવાર થઈ કે ુ યાજકોએ, વડ લો, શા ીઓ તથા આખી
ન્યાયસભાએ સાથે મળ ને કાવતરુ રચ્ ુ.ં પછ તેઓ ઈ ુને બાંધીને
લઈ ગયા અને પલાતને સોંપી દ ધાં. 2 પલાતે ઈ ુને ૂ ું કે, ‘ ું ું
યહૂદ ઓનો રાજા છે?’ તેમણે જવાબઆપતાં તેને ક ું કે, ‘ ું કહે છે તે
જ હુ છુ.’ ” 3 ુ યાજકોએ તેમના પર ઘણાં આક્ષેપો ૂ ા.

4 પલાતે ફર તેમને ૂછતાં ક ું કે, ‘ ું ું કઈ જ જવાબ આપતો
નથી? જો, તેઓ તારા પર કેટલા બધા આક્ષેપો ૂકે છે!’ 5 પણ ઈ ુએ
બીજો કોઈ જવાબઆપ્યો ન હ, જથેી પલાતને આ યર્ થ ુ.ં

ઈ ુને ૃત્ ુની સજા ફરમાવી
માથ. 27:15-26; ૂક 23:13-25; યોહ. 18:39-19:16

6આ પવર્માં જે એક બંદ વાનને લોકો માગે તેને તે છોડ દેતો હતો.
7 કેટલાક દગો કરનારાઓએ હુલ્લડમાં ૂન ક ુ હ ું તેઓની સાથે કેદમાં
પડલેો એવો બરાબાસ નામનો એક માણસ હતો. 8 લોકો ઉપર ચઢ ને
પલાતને વનંતી કરવા લાગ્યા કે, ‘જમે તમે અમારે સારુ દર વખતે કરતા
હતા તે પ્રમાણે કરો.’ ”

9 પલાતે તેઓને જવાબઆપતાં ક ું કે, ‘ ું તમાર મરજી એવી છે
કે, હુ તમારે સારુ યહૂદ ઓના રાજાને ુક્ત કરુ?’ ” 10 કેમ કે તે જાણતો
હતો કે ુ યાજકોએઅદેખાઈને લીધે તેમને સોંપી દ ધાં હતા. 11પણ
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ુ યાજકોએ લોકોને ઉશ્કેયાર્,એસારુ કે ઈ ુને બદલે તે તેઓને માટે
બરાબાસને ુક્ત કરે.

12પણ પલાતે ફર તેઓને ક ું કે, ‘જનેે તમે યહૂદ ઓનો રાજા કહો
છો, તે ું હુ ું કરુ?’ ” 13 તેઓએ ફર ૂમ પાડ કે, ‘તેને વધસ્તંભે
જડાવો.’ ”

14 પલાતે તેઓને ક ું કે, ‘શા માટે? તેણે ું ખરાબ ક ુ છે?’
પણ તેઓએ વધારે ઊંચા અવાજે ક ું કે, ‘ઈ ુને વધસ્તંભે જડાવો.’ ”
15 ત્યારે પલાતે લોકોને રાજી કરવા તેઓને સારુબરાબાસને જતો કય .
અને ઈ ુને કોરડા મરાવીને વધસ્તંભે જડવા સારુ સોંપ્યા.ં

સપાઈઓ ઈ ુની મશ્કર કરે છે
માથ. 27:27-31; યોહ. 19:2-3

16 સપાઈઓ ઈ ુને પ્રૈતો ુર્મ નામે કચેર માં લઈ ગયા;અને તેઓએ
ચોક દારોની આખી ટુકડ ને બોલા ા. 17 તેઓએ તેમને જાં ુ ડયો
ઝભ્ભો પહેરા ો અને કાંટાનો ુગટ ૂંથીને તેમના માથા પર ૂ ો;
18 અને ‘હે યહૂદ ઓના રાજા, સલામ!’ એમ કહ ને મશ્કર માં તેમને
નમસ્કાર કરવા લાગ્યા.

19 તેઓએ તેમના માથામાં સોટ માર , ઈ ુના પર ૂં ાં અને ૂંટણ
ટેક ને તેમની આગળ નમ્યા.ં 20 તેમની મશ્કર કર ર ા પછ તેઓએ
તેમના અંગ પરથી જાં ુ ડયો ઝભ્ભો ઉતાર લીધો અને તેમના પોતાનાં
વ ો તેમને પહેરા ાં; પછ વધસ્તંભે જડવા સારુ તેમને લઈ જવામાં
આ ા.

ઈ ુનો કૂ્રસ ૃત્ ુ
માથ. 27:32-44; ૂક 23:26-43; યોહ. 19:17-27

21 સમોન નામે કુરેનીનોએકમાણસજેઆલેકસાંદરનો તથા રૂફસનો
પતા હતો, તે ખેતરથી આવતાં ત્યાં થઈને જતો હતો. તેની પાસે
સપાઈઓએ બળજબર થી ઈ ુનો વધસ્તંભ ઊંચકા ો. 22ગલગથા
નામની જગ્યા,જનેોઅથર્ ‘ખોપર ની જગ્યા’ છે, ત્યાં તેઓ તેમને લા ા.
23તેઓએબોળ મ શ્રત દ્રાક્ષારસ તેમનેઆપ્યો; પણઈ ુએ તે પીવાની
ના પાડ . 24 સપાઈઓએ ઈ ુને વધસ્તંભે જડ્યાં અને તેઓમાંના
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પ્રત્યેકે ઈ ુના વ નો કયો ભાગ લેવો, તે જાણવા માટે ચઠ્ઠ ઓ નાખી.
તેઓએ તેમના વ અંદરોઅંદર વહેંચી લીધાં.

25 સવારમાં લગભગ નવ વાગ્યે તેઓએ ઈ ુને વધસ્તંભે જડ્યાં.
26 તેના ઉપર ઈ ુ ું એ ું તહોમતના ું લ ું હ ું કે “યહૂદ ઓનો
રાજા.” 27 ઈ ુની સાથે તેઓએ બે ચોરોને વધસ્તંભે જડ્યાં, એકને
તેમની જમણી તરફ અને બીજાને ડાબી તરફ. 28 “તે અપરાધીઓમાં
ગણાયો,”એ ું જે શા વચન હ ું તે ૂરુ થ ું.

29પાસે થઈને જનારાંઓએઈ ુ ું અપમાન ક ુ તથા માથાં હલાવતાં
ક ું કે, ‘વાહ રે! મં દરને પાડ નાખનાર તથા તેને ત્રણ દવસમાં બાંધનાર,
30 ું પોતાને બચાવ અને વધસ્તંભ પરથી ઊતર આવ.’ ”

31 એ જ પ્રમાણે ુ યાજકોએ અંદરોઅંદર શા ીઓ સ હત
મશ્કર કર ને ક ું કે, ‘તેણે બીજાઓને બચા ા, પણ પોતાને બચાવી
શકતો નથી. 32 ઇઝરાયલના રાજા, ખ્રસ્ત, હમણાં જ વધસ્તંભ પરથી
ઊતર આવ, કે અમે જોઈને વ ાસ કર એ.’ ” વળ જઓે ઈ ુની
સાથે વધસ્તંભે જડાયેલા હતા તેઓએ પણ તેમની નદા કર .

ઈ ુ ું ૃત્ ુ
માથ. 27:45-46; ૂક 23:44-49; યોહ. 19:28-30

33 બપોરના લગભગ બારથી ત્રણ વાગ્યા ુધી આખા દેશમાં
અંધારપટ છવાયો. 34બપોરે લગભગ ત્રણ વાગ્યે ઈ ુએ મોટે ઘાંટે ૂમ
પાડ કે, ‘એલોઈ, એલોઈ લમા શબક્થની, એટલ,ે મારા ઈ ર, મારા
ઈ ર, તમે મને કેમ ૂક દ ધો છે?’ ” 35જઓે પાસે ઊભા રહેલા હતા
તેઓમાંના કેટલાકે તે સાંભળ ને ક ું કે, ‘જુઓ, તે એ લયાને બોલાવે
છે.’ ”

36 એક માણસે દોડ ને સરકામાં પલાળેલી વાદળ લાકડાની ટોચે
બાંધીને તેમને ૂસવા આપીને ક ું કે, ‘રહેવા દો, આપણે જોઈએ કે,
એ લયા તેને ઉતારવાને આવે છે કે ન હ?’ ” 37ઈ ુએ મોટ ૂમ પાડ ને
પ્રાણ છોડ્યો. 38મં દરનો પડદો ઉપરથી નીચે ુધી ફાટ ને તેના બે ભાગ
થયા.



માક 15:39 lii માક 16:2

39જે ૂબેદાર તેમની સામે ઊભો હતો, તેણે જયારે જો ું કે તેમણે
આવી ર તે પ્રાણ છોડ્યો, ત્યારે તેણે ક ું કે, ‘ખરેખર આ માણસ
ઈ રના દ કરા હતા.’ ” 40 કેટલીક ીઓ પણ દૂરથી જોતી હતી;
તેઓમાં મગ્દલાની મ રયમ, નાના યાકૂબ તથા યોસેની મા મ રયમ અને
શાલોમી હતી. 41જયારે ઈ ુ ગાલીલમાં હતા ત્યારે તેઓ તેમની પાછળ
ચાલીને તેમની સેવા કરતી હતી;અને તેમની સાથે યરુશાલેમમાં આવેલી
બીજી પણ ઘણી ીઓ ત્યાં હતી.

ઈ ુ ું દફન
માથ. 27:57-61; ૂક 23:50-56; યોહ. 19:38-42

42 સાંજ પડ ત્યારે સદ્ધ કરણનો દવસ, એટલે વશ્રામવારની
આગળનો દવસ હતો, માટે, 43 ન્યાયસભાનો એક માનવંતો સભાસદ,
એટલે અ રમથાઈનો ૂસફ આ ો. તે પોતે પણ ઈ રના રા ની
વાટ જોતો હતો; તેણે હમત રાખીને પલાતની પાસે જઈને ઈ ુનો દેહ
માગ્યો. 44 પલાત આ યર્ પામ્યો કે, ‘ ું તે એટલો જલદ ૃત્ ુ પામ્યો
હોય!’ તેણે ૂબેદારને પોતાની પાસે બોલાવીને ૂ ું કે, ‘ઈ ુને ૃત્ ુ
પામ્યાને કેટલો વખત થયો?’ ”

45 ૂબેદાર પાસેથી તે વષે ખબર મળ ત્યારે પલાતે ૂસફને એ દેહ
અપા ો. 46 ૂસફે શણ ું વ વેચા ું લી ુ,ં ૃતદેહને ઉતાર ને તેને
શણના વ માં વીંટા ો અને ખડકમાં ખોદેલી એક કબરમાં દફના ો.
અને તે કબર પર પથ્થર ગબડાવી ૂ ોં. 47 તેમને ાં ૂ ા એ
મગ્દલાની મ રયમ તથા યોસેની મા મ રયમે જો ું.

16
ઈ ુ ું સજીવન થઈ ઊઠ ું
માથ. 28:1-8; ૂક 24:1-12; યોહ. 20:1-10

1 વશ્રામવાર વીતી ગયા પછ મગ્દલાની મ રયમ, યાકૂબની મા
મ રયમ તથા શાલોમીએ, ુગંધી ચીજો વેચાતી લીધી,એ માટે કે તેઓ
જઈને તેમને લગાવે. 2અઠવા ડયાને પહેલે દવસે વહેલી સવારે ૂરજ
ઊગતાં પહેલાં તેઓ કબરે આવી.
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3 તેઓ અંદરોઅંદર કહેતી હતી કે, ‘આપણે માટે કબર ઉપરનો
પથ્થર કોણ ખસેડશ?ે’ ” 4 તેઓ નજર ઊંચી કર ને જુએ છે કે, પથ્થર
ગાબડાયેલો હતો. જોકે તે ઘણો મોટો હતો.

5 તેઓએ કબરમાં પ્રવેશીને સફેદ ઝભ્ભો પહેરેલા, જમણી તરફ
બેઠેલા,એક જુવાન માણસને જોયો. તેથી તેઓ ગભરાઈ ગઈ. 6 પણ
તે તેઓને કહે છે કે, ‘ગભરાશો ન હ; વધસ્તંભે જડાયેલા નાસરેથના
ઈ ુને તમે શોધો છો; તે ઊઠ્યાં છે; તે અહ નથી; જુઓ, જે જગ્યાએ
તેમને દફના ાં હતા તે આ છે. 7 પણ જાઓ, અને તેમના શષ્યોન,ે
અને ખાસ કર ને પતરને કહો કે તેઓ તમાર આગળ ગાલીલમાં જાય
છે, જમે તેમણે તમને ક ું હ ું તેમ. તમે તેમને ત્યાં જોશો.’ ”

8 તેઓ બહાર નીકળ ને કબરની પાસેથી દોડ ગઈ; કેમ કે તેઓને
સાચે ભય તથાઆ યર્ લાગ્ ું હ ુ;ંઅને તેઓએ કોઈને કઈ ક ું ન હ;
કેમ કે તેઓ ડરતી હતી.

ઈ ુ મગ્દલાની મ રયમને દેખાયા
માથ. 28:9-10; યોહ. 20:11-18

9 (હવે અઠવા ડયાના પહેલા દવસની સવારે ઈ ુ પાછા ઊઠ ને
મગ્દલાની મ રયમ,જનેાંમાંથી તેમણે સાત દુ ાત્માઓ કાઢ્યાં હતા, તેને
તેઓ પ્રથમ દેખાયા. 10જઓે તેમની સાથે રહેલા હતા, તેઓ શોક તથા
રુદન કરતા હતા, ત્યારે તેણે તેઓની પાસે જઈને ખબરઆપી. 11ઈ ુ
જી વત છે અને તેના જોવામાં આ ા છે, એ તેઓએ સાંભ ું પણ
વ ાસ કય ન હ.

બે શષ્યોને ઈ ુ દેખાયા
ૂક 24:13-35

12 એ પછ તેઓમાંના બે જણ ચાલીને એમ્મૌસ ગામે જતા હતા,
એટલામાં ઈ ુ અન્ય સ્વરૂપે તેઓને દેખાયા. 13 તેઓએ જઈને બાક
રહેલાઓને ક ું. જોકે તેઓએ પણ તેઓ ું માન્ ું ન હ.

અ ગયાર શષ્યોને ઈ ુ દેખાયા
માથ. 28:16-20; ૂક 24:36-39; યોહ. 20:19-23; પ્રે.કૃ.

1:6-8
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14 ત્યાર પછ અ ગયાર શષ્યો જમવા બેઠા હતા, ત્યારે ઈ ુ તેઓને
દેખાયા; અને તેમણે તેઓના અ વ ાસ તથા હૃદયની કઠણતાને લીધે
તેઓને ઠપકો આપ્યો; કેમ કે તેઓ પાછા ઊઠ્યાં પછ જઓેએ તેમને
જોયા હતા, તેઓ ું તેઓએ માન્ ું ન હ ુ.ં 15 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે,
‘આખી દુ નયામાં જઈને સમગ્ર ૃ ને ુવાતાર્ પ્રગટ કરો. 16જે કોઈ
વ ાસ કરે તથા બા પ્તસ્મા લ,ે તે ઉદ્ધાર પામશ;ે પણજે વ ાસ ન હ
કરે, તે અપરાધી ઠરશ.ે

17 વ ાસ કરનારાઓને હાથે આવાં ચમત્કા રક ચ ો થશ,ે મારે
નામે તેઓ દુ ાત્માઓને કાઢશ,ે નવી ભાષાઓ બોલશે, 18 સપ ને
ઉઠાવી લેશે અને જો તેઓથી કઈ પ્રાણઘાતક વસ્ ુ પવાઈ જશે તો
તેઓને કઈ ઈજા થશે ન હ; તેઓ બમારો પર હાથ ૂકશે અને તેઓ
સાજાં થશ.ે’ ”

ઈ ુ ું સ્વગાર્રોહણ
ૂક 24:50-53; પ્રે.કૃ. 1:9-11

19 પ્ર ુ ઈ ુ તેઓની સાથે બોલી ર ા પછ સ્વગર્માં લઈ લેવાયા
અને ઈ રને જમણે હાથે બરા ા. 20 તેઓએ ત્યાંથી જઈને બધે

ળે ુવાતાર્ પ્રગટ કર ;અને પ્ર ુ તેઓના કામમાં તેઓને સહાય કરતા
અને તેઓને હાથે થયેલા ચમત્કા રક ચ ોથી ુવાતાર્ની સત્યતાસા બત
કરતા હતા.)
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