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1

માથ્થીની લખેલી ુવાતાર્
લેખક
આ ુસ્તકનો લેખક માથ્થી કર ઉઘરાવનાર ક્ત હતો કે જણેે ઈ ુને અ ુસરવા

પોતા ું કામ છોડ દ ું હ ું (9:9-13). માક અને ૂક પોતાના ુસ્તકોમાં તેનો ઉલ્લેખ
લેવી તર કે કરે છે. તેના નામનો અથર્ ઈ રની ભેટ એવો થાય છે. મંડળ ના શરૂઆતના
પ ૃઓ માથ્થી લેખક હતો તે વષે સવર્સંમત છે એટલે કે માથ્થી જે બાર શષ્યોમાંનો
એક હતો તે આ ુસ્તકનો લેખક હતો. માથ્થી ઈ ુના સેવાકાયર્ની ઘટનાઓને નજરે
જોનાર સાક્ષી હતો. ુવાતાર્નાં બીજા હેવાલો સાથેનો માથ્થીની ુવાતાર્નો ુલનાત્મક
અભ્યાસ સા બત કરે છે કે ખ્રસ્તની પ્રેર તો દ્વારા અપાતી સાક્ષી એકબીજાથી અલગ
નહ પણ સમાન હતી.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 50 થી 70 ની આસપાસનો છે.
જો કે ઘણા માને છે કે તેનો ઉદ્દભવઅંત્યોખમાં થયો હશે તો પણ માથ્થીની ુવાતાર્નાં

યહૂદ લક્ષણોને જોતા,ં તે પેલ ટાઇન કે સર યામાં લખાઈ હોવી જોઈએ.

વાંચકવગર્
તેની ુવાતાર્ ગ્રીક ભાષામાં લખાઈ હોવાથી, ગ્રીક બોલતા યહૂદ સ ુદાયના વાંચકો

તરફ માથ્થી ું વલણ ર ું હોય શકે. તેના ઘણા તત્વો યહૂદ વાંચકવગર્ તરફ ઇશારો
કરે છે: જૂના કરારની પ ર ૂણર્તા સંબંધી માથ્થીની કાળજી, ઈ ુના ઉદ્દભવને ઇબ્રા હમ
ુધી ચતર ું, (1:1-17); તેનો યહૂદ પ રભાષાનો ઉપયોગ ઉદાહરણ તર કે, સ્વગર્ ું

રા ાં સ્વગર્ શ યહૂદ ઓના ઈ રના નામનો ઉપયોગ કરવાનો ખચકાટ પ્રગટ
કરે છે; અને ઈ ુ દાઉદના ુત્ર હોવા પરનો તેનો ભાર (1:1; 9:27; 12:23; 15:22;
20:30-31; 21:9,15; 22:41-45) દશાર્વે છે કે માથ્થી યહૂદ સ ુદાય તરફ વધારે
કે ન્દ્રત હતો.

હે ુ
આ ુવાતાર્ લખતી વખતે, માથ્થીનો ઇરાદો યહૂદ વાંચકોને ઈ ુ ું મસીહા તર કે

સમથર્ન કરવાનો છે. મ ુષ્યજાત માટે ઈ ર ું રા લાવવા પર ભાર ૂકવાની બાબત
અહ કેન્દ્ર ાન છે. તે ઈ ુના રાજા હોવા પર ભાર ૂકે છે કે જે જૂના કરારની
પ્રબોધવાણી તથા અપેક્ષાઓ પ ર ૂણર્ કરે છે. (1:1; 16:16; 20:28.)

ુદ્રાલેખ
ઈ ુ યહૂદ ઓના રાજા

રૂપરેખા
1. ઈ ુનો જન્મ — 1:1-2:23
2. ઈ ુની ગાલીલમાંની સેવા — 3:1-18:35
3. ઈ ુની યહૂ દયામાંની સેવા — 19:1-20:34
4. યહૂ દયામાંના અં તમ દવસો — 19:1-20:34
5. અં તમ ઘટનાઓ — 28:1-20
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ઈ ુ ખ્રસ્તની વંશાવળ
ૂક 3:23-38

1ઈ ુ ખ્રસ્તજે ઇબ્રા હમનાં દ કરા,જે દાઉદના દ કરા, તેમની વંશાવળ . 2ઇબ્રા હમ
ઇસહાકનો પતા, ઇસહાક યાકૂબનો પતા, યાકૂબ યહૂદા તથા તેના ભાઈઓનો પતા,
3 યહૂદા તથા તામારથી થયેલા પેરેસ અને ઝેરાહ, પેરેસ હેસ્રોનનો પતા, હેસ્રોન
આરામનો પતા.

4 આરામ આમ્મીનાદાબનો પતા, આમ્મીનાદાબ નાહશોનનો પતા, નાહશોન
સલ્મોનનો પતા, 5 સલ્મોન બોઆઝનો પતા અને રાહાબ તેની માતા, બોઆઝ
ઓબેદનો પતા અને રૂથ તેની માતા, ઓબેદ યશાઈનો પતા અને 6 યશાઈ દાઉદ
રાજાનો પતા હતો. દાઉદ ુલેમાનનો પતા હતો જનેી મા પહેલા ઉ રયાની પત્ની હતી.

7 ુલેમાન રહાબામનો પતા, રહાબામ અ બયાનો પતા, અ બયા આસાનો પતા,
8આસા યહોશાફાટનો પતા, યહોશાફાટ યોરામનો પતા, યોરામ ઉ ઝયાનો પતા હતો.

9 ઉ ઝયા યોથામનો પતા, યોથામ આહાઝનો પતા, આહાઝ હઝ કયાનો પતા,
10 હઝ કયા મનાશ્શાનો પતા, મનાશ્શા આમોનનો પતા, આમોન યો શયાનો પતા,
અને 11 બા બલના બંદ વાસને સમયે યો શયા યખોન્યા તથા તેના ભાઈઓનો પતા
હતો.

12 અને બા બલના બંદ વાસ પછ , યખોન્યા શાલ્તીએલનો પતા, શાલ્તીએલ
ઝરુબ્બાબેલનો પતા, 13 ઝરુબ્બાબેલ અબીઉદનો પતા, અબીઉદ એ લયાક મનો
પતા, એ લયાક મ આઝોરનો પતા, 14 આઝોર સાદોકનો પતા, સાદોક આખીમનો
પતા, આખીમ અ લ ુદનો પતા.
15અ લ ુદ એલાઝારનો પતા, એલાઝાર મથ્થાનનો પતા, મથ્થાન યાકૂબનો પતા,

અને 16 યાકૂબ ૂસફનો પતા, ૂસફ જે મ રયમનો પ ત હતો; અને મ રયમથી ઈ ુ જે
ખ્રસ્ત કહેવાય છે તે જનમ્યા.ં 17 ઇબ્રા હમથી દાઉદ ુધી બધી મળ ને ચૌદ પેઢ થઈ,
દાઉદથી બા બલના બંદ વાસ ુધી ચૌદ પેઢ , અને બા બલના બંદ વાસથી ખ્રસ્તનાં
સમય ુધી ચૌદ પેઢ થઈ.

ઈ ુ ખ્રસ્તનો જન્મ
ૂક 2:1-7

18 ઈ ુ ખ્રસ્તનો જન્મ આ પ્રમાણે થયો. તેમની મા મ રયમની સગાઈ ૂસફ સાથે
થયા પછ , તેઓનો શાર રક સંબંધ થયા અગાઉ તે પ વત્ર આત્માથી ગભર્વતી થયેલી
જણાઈ. 19તેનો પ ત ૂસફએક પ્રામા ણક માણસહતો, પણતેજાહેરમાં તે ું અપમાન
કરવા ન ચાહતો હતો. તેથી તેણે ુપ્ત ર તે તેની સાથે સગાઈ તોડ નાખવાનો નણર્ય
કય .

20જયારે તે એ બાબત વશે વચારતો હતો, ત્યારે પ્ર ુનો દૂત તેને સ્વપ્નમાં દેખાયો
અને ક ું કે, “ ૂસફ, દાઉદના દ કરા, ું તાર પત્ની મ રયમને તેડ લાવવાને બીશ ન હ;
કેમ કે તેના ગભર્માં જે બાળક છે તે પ વત્રઆત્માથી છે. 21તેને દ કરો થશે અને ું તેમ ું
નામ ઈ ુ પાડશે, કેમ કે તે પોતાના લોકોને તેઓનાં પાપથી ઉદ્ધાર કરશે.”

22હવે એબ ું એ માટે થ ું કે, પ્ર ુએ પ્રબોધક દ્વારા જે ક ું હ ું તે ૂરુ થાય, એટલે,
23 “જુઓ, કુવાર ગભર્વતી થશ,ે તેને દ કરો થશે અને તે ું નામ તેઓઇમ્મા ુએલ પાડશે,
જનેો અથર્ એ છે કે, ‘ઈ રઆપણી સાથ.ે”
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24 ત્યારે ૂસફે ઊંઘમાંથી ઊઠ ને જમે પ્ર ુના સ્વગર્દૂતે તેને આજ્ઞા આપી હતી તેમ
ક ુ; તે પોતાની પત્નીને તેડ લા ો. 25મ રયમને દ કરો થયો ત્યાં ુધી ૂસફે મ રયમની
સાથે શાર રક સંબંધ કય ન હ; અને તેણે તેમ ું નામ ઈ ુ પા ું.

2
ૂવર્ના જ્ઞાનીઓની ુલાકાત

1 હેરોદ રાજાના સમયમાં યહૂ દયાના બેથલેહેમમાં ઈ ુ જનમ્યાં ત્યારે, જ્ઞાની
માણસોએ ૂવર્થી યરુશાલેમમાં આવીને ૂ ું કે, 2 “જે બાળક જનેો જન્મ થયો છે, જે
યહૂદ ઓના રાજા છે, તે ાં છે? કેમ કે ૂવર્માં તેમનો તારો જોઈન,ે અમે તેમ ું ભજન
કરવાને આ ા છ એ.” 3એ સાંભળ ને હેરોદ રાજા ગભરાયો અને તેની સાથે આ ું
યરુશાલેમ પણ ગભરા ુ.ં

4 ત્યાર પછ હેરોદ રાજાએ સવર્ ુ યાજકોને તથા શા ીઓને એકત્ર કર ને
તેઓને ૂ ું કે, “ ખ્રસ્તનો જન્મ ાં થવો જોઈએ?” 5 તેઓએ તેને જવાબ આપ્યો
કે, “યહૂ દયાના બેથલેહેમમાં, કેમ કે પ્રબોધકે એમ લ ું છે કે, 6 ‘ઓ યહૂ દયા દેશના
બેથલેહેમ, ું યહૂ દયાના ૂબાઓમાં કોઈ પ્રકારે સવર્થી ના ું નથી, કેમ કે તારામાંથી એક
અ ધપ ત નીકળશે, જે મારા ઇઝરાયલી લોકોના પાળક થશ.ે’ ”

7 ત્યારે હેરોદ રાજાએ તે જ્ઞાનીઓને ુપ્તમાં બોલાવીને, તારો કયા સમયે દેખાયો, તે
વષે તેઓ પાસેથી ચોકસાઈથી ખબર મેળવી. 8તેણે તેઓને બેથલેહેમમાં મોકલતાં ક ું
કે, “તમે જઈને તે બાળક સંબંધી સાર ર તે શોધ કરો અને જયારે તમને મળશે ત્યાર
પછ મને જણાવો, એ માટે કે હુ પણઆવીને તે બાળક ું ભજન કરુ.”

9 તેઓ રાજા ું કહે ું સાંભળ ને ગયા અને જે તારો તેઓએ ૂવર્માં જોયો હતો તે
તેઓની આગળ ચાલતો ગયો અને ાં બાળક હતો તે જગ્યા પર આવીને અટક
ગયો. 10 તેઓ તારાને જોઈને ઘણા આનંદથી હરખાયા.

11 ઘરમાં જઈને તેઓએ બાળકને તેની મા મ રયમની પાસે જો ું; પગે પડ ને તે ું
ભજન ક ુ. પછ તેઓએ પોતાની ઝોળ ખોલીને સો ુ,ં લોબાન તથા બોળ ું તેમને
નજરાણું ક .ુ 12 હેરોદ પાસે પાછા જ ું ન હ, એવી ચેતવણી સ્વપ્નમાં મ ાથી તેઓ
બીજે માગ પોતાના દેશમાં પાછા ગયા.

મસરમાં પ્રયાણ
13તેઓના પાછા ગયા પછ , પ્ર ુના સ્વગર્દૂતે સ્વપ્નમાં ૂસફને ક ું કે, “ઊઠ, બાળક

તથા તેની માને લઈને મસરમાં નાસી જા. હુ તને કહુ ત્યાં ુધી ત્યાં જ રહેજ,ે કેમ કે
બાળકને માર નાખવા સારુ હેરોદ તેની શોધ કરવાનો છે.” 14 તે રાત્રે ૂસફ ઊઠ ને
બાળક તથા તેની માને લઈને મસરમાં ગયો. 15અને હેરોદના મરણ ુધી ત્યાં ર ો, એ
માટે કે પ્ર ુએ પ્રબોધક દ્વારા જે ક ું હ ું તે ૂરુ થાય કે, “ મસરમાંથી મેં મારા દ કરાને
બોલા ો.”

બાળકોની હત્યા
16 જયારે હેરોદને મા ૂમ પ ું કે જ્ઞાનીઓએ તેને છેતય છે, ત્યારે તે ઘણો ુસ્સે

થયો અને માણસો મોકલીને જે વેળા સંબંધી તેણે જ્ઞાનીઓની પાસેથી ચોકસાઈથી
ખબર મેળવી હતી, તે વેળા પ્રમાણે બે વષર્નાં તથા તેથી નાનાં સવર્ નર બાળકો જઓે
બેથલેહેમમાં તથા તેના આસપાસના વસ્તારમાં હતા,ં તેઓને માર નંખા ાં.
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17 ત્યારે ય મયા પ્રબોધકે જે ક ું હ ું તે ૂરુ થ ું કે, 18 “રામાની ીઓ રુદન તથા
મોટા વલાપ કરે છે. એટલે તે ીઓની ૂવર્જ રાહેલ પોતાનાં બાળકો માટે રડે છે પણ
દલાસો પામવા ઇચ્છતી નહોતી, કેમ કે તેના સંતાન ર ાં ન હતા.”

મસરમાંથી પાછા ફર ું
19 હેરોદના મરણ પછ , પ્ર ુના સ્વગર્દૂતે મસરમાં ૂસફને સ્વપ્નમાં આવીને ક ું કે,

20 “ઊઠ, બાળક તથા તેની માને લઈને ઇઝરાયલ દેશમાં જા કેમ કે જઓે બાળકનો
જીવ લેવા ઇચ્છતા હતા, તેઓ ૃત્ ુ પામ્યા છે.” 21 ત્યારે ૂસફ બાળક તથા તેની માને
લઈને ઇઝરાયલ દેશમાં આ ો.

22 પણ આ ખલાઉસ પોતાના પતા હેરોદને ાને યહૂ દયામાં રાજ કરે છે, એ
સાંભળ ને તે ત્યાં જતા ગભરાયો. તોપણ સ્વપ્નમાં ચેતવણી પામીને ગાલીલના પ્રાંત
તરફ વ ો 23 અને નાસરેથ નામના નગરમાં આવીને ર ો. આમ એટલા માટે થ ું,
જથેી પ્રબોધકો ું કહે ું ૂરુ થાય કે તે નાઝ ર કહેવાશે.

3
યોહાન બા પ્તસ્ત ું શક્ષણ
માક 1:1-8; ૂક 3:1-18; યોહ. 1:9-28

1તે દવસોમાં યોહાન બા પ્તસ્મા કરનાર યહૂ દયાના અરણ્યમાં ઉપદેશઆપતા એમ
કહેતો હતો કે, 2 “પસ્તાવો, કેમ કે સ્વગર્ ું રા પાસે આ ું છે.” 3 કારણ કે તે એ જ
છે, જનેાં વષે યશાયા પ્રબોધકે ક ું હ ું કે, “અરણ્યમાં પોકારનારની એવી વાણી છે,
‘પ્ર ુનો માગર્ તૈયાર કરો, તેમના રસ્તા સીધા કરો.’ ”

4યોહાનનાં વ ો ઊંટના વાળનાં હતા,ં તેની કમરે ચામડાનો પટ્ટો હતો અને તીડ તથા
રાની મધ તેનો ખોરાક હતા. 5 ત્યારે યરુશાલેમના, યહૂ દયાના તથા યદનનાઆસપાસના
સવર્ પ્રદેશના લોકો તેની પાસે ગયા. 6 તેઓ પોતાનાં પાપો ક ૂલ કર ને યદન નદ માં
તેનાથી બા પ્તસ્મા પામ્યા.

7 પણ ફરોશીઓમાંના તથા સદૂક ઓમાંના ઘણાંને પોતાથી બા પ્તસ્મા પામવા માટે
આવતા જોઈને યોહાને તેઓને ક ું કે, “ઓ સપ ના વંશ, આવનાર કોપથી નાસવાને
તમને કોણે ચેત ાં? 8 પસ્તાવો કરનારાને શોભે તેવા ફળ આપો. 9 તમારા મનમાં
એમ કહેવા ું ન ધારો કે, ‘ઇબ્રા હમ અમારા પતા છે’, કેમ કે હુ તમને કહુ છુ કે, આ
પથ્થરોમાંથી ઈ ર ઇબ્રા હમને માટે સંતાનો ઉત્પ કર શકે છે.

10 ૃક્ષોના ૂળ પર કુહાડો પહેલેથી જ ુકાયો છે. માટે દરેક ૃક્ષ જે સારુ ફળ નથી
આપ ું તે કપાય છે અને અ માં નંખાય છે. 11માટે પસ્તાવાને સારુ હુ પાણીથી તમારુ
બા પ્તસ્મા કરુ છુ ખરો, પણ જે માર પાછળ આવનાર છે તે મારા કરતાં સામથ્યર્વાન
છે, હુ તેમના ચંપલ ઊંચકવાને યોગ્ય નથી; તે તમારુ બા પ્તસ્મા પ વત્ર આત્માથી તથા
અ થી કરશે. 12 તેમ ું ૂપડુ તેમના હાથમાં છે, તે પોતાની ખળ ને ૂરે ૂર સાફ કરશે
અને પોતાના ઘઉં વખારમાં ભરશે, પણ ૂ ુ,ં ન હોલવાનાર અ માં બાળ નાખશ.ે”

ઈ ુ ું બા પ્તસ્મા
માક 1:9-11; ૂક 3:21-22

13 ત્યારે ઈ ુ યોહાનથી બા પ્તસ્મા પામવા માટે ગાલીલથી યદન નદ એ તેની પાસે
આ ા. 14 પણ યોહાને તેમને અટકાવતાં ક ું કે, “તમારાથી તો મારે બા પ્તસ્મા પામ ું
જોઈએ અને ું તમે માર પાસે આવો છો?” 15 પછ ઈ ુએ ઉ ર આપતાં ક ું કે,
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“હમણાં એમ થવા દે, કેમ કે સવર્ ન્યાયીપણું એવી ર તે ૂરુ કર ું તે આપણને
ઉ ચત છે.” ત્યારે યોહાને તેમને બા પ્તસ્મા આપ્ ું.

16જયારે ઈ ુ બા પ્તસ્મા પામીને તરત પાણીમાંથી બહારઆ ા, અને જુઓ, તેમને
સારુ સ્વગર્ ઉઘાડા ું અને ઈ રનાઆત્માને ક ૂતર રૂપે ઊતરતા તથા પોતા પરઆવતા
તેમણે જોયા. 17 જુઓ, સ્વગર્માંથી એવી વાણી થઈ કે, “આ મારો વહાલો દ કરો છે,
તેના પર હુ પ્રસ છુ.”

4
ઈ ુ ું પર ક્ષણ
માક 1:12-13; ૂક 4:1-13

1 પછ ઈ ુ ું પર ક્ષણ શેતાનથી થાય એ માટે આત્મા તેમને અરણ્યમાં લઈ ગયા.
2 ચાળ સ રાત દવસ ઉપવાસ કયાર્ પછ તેમને ૂખ લાગી. 3 પર ક્ષણ કરનારે તેમની
પાસે આવીને ક ું કે, “જો ું ઈ રનો દ કરો છે, તો આ પથ્થરોને કહે કે, તેઓ રોટલી
થઈજાય.” 4પણ ઈ ુએ ઉ રઆપતા ક ું કે, “એમલખે ું છે કે, ‘માણસએકલી
રોટલીથી ન હ, પણ દરેક શ જે ઈ રના ુખમાંથી નીકળે છે તેથી જીવશ.ે’ ”

5 ત્યારે શેતાન તેમને પ વત્ર નગરમાં લઈ ગયો અને ભ ક્ત ાનના ુરજ પર તેમને
ઊભા રા ા, 6 અને તેમને ક ું કે, “જો ું ઈ રનો દ કરો છે, તો પોતાને નીચે પાડ
નાખ; કેમ કે એમ લખે ું છે કે, ‘ઈ ર પોતાના સ્વગર્દૂતોને તારા સંબંધી આજ્ઞા કરશે;
અને દૂતો તને પોતાના હાથો પર ધર લેશ,ે જથેી તારો પગ પથ્થર સાથે ન અફળાય.”

7 ઈ ુએ તેને ક ું, “એમ પણ લખે ું છે કે, ‘પ્ર ુ તારા ઈ ર ું ું પર ક્ષણ ન
કર.’

8ફર થી શેતાન તેમને ઘણાં ઊંચા પહાડ ઉપર લઈગયોઅને દુ નયાના સઘળાં રા ો
તથા તેઓનો વૈભવ તેમને બતા ા. 9અને તેમને ક ું કે, “જો ું પગે પડ ને મારુ ભજન
કરશે, તો આ સઘળાં હુ તને આપીશ.”

10 ત્યારે ઈ ુએ તેને ક ું કે, “અરે શેતાન, દૂરજા! કેમ કે લખે ું છે કે, ‘પ્ર ુ તારા
ઈ ર ું ભજન કર અને એકલા તેમની જ સેવા કર.’ ”

11 ત્યારે શેતાન તેમને ૂક ને ગયો; અને સ્વગર્દૂતોએ તેમની પાસે આવીને તેમની સેવા
કર .

પ્ર ુ ઈ ુ ગાલીલમાં પોતાની સેવા શરુ કરે છે
માક 1:14-15; ૂક 4:14-15

12 યોહાન બંદ વાન કરાયો છે, એ ું સાંભળ ને ઈ ુ ગાલીલમાં પાછા આ ા.
13 પછ નાસરેથ ૂક ને ઝ ુલોનના તથા નફતાલીના પ્રદેશમાંના સ ુદ્ર પાસેના
કપરનાહૂમમાં તે આવીને ર ા.

14એ માટે કે પ્રબોધક યશાયાએ જે ક ું હ ું તે ૂરુ થાય કે, 15 “ઝ ુલોનના પ્રાંત,
નફતાલીના પ્રાંત, યદન નદ ની પેલે પાર, એટલે બનયહૂદ ઓના ગાલીલ! 16જે લોકો
અંધકારમાં જીવતા હતા, તેઓએ મોટુ અજવા ું જો ું અને તે વસ્તારમાં તથા મરણની
છાયામાં જઓે બેઠેલા હતા, તેમના પર અજવા ું પ્રકાશ્ ુ.ં”

17 ત્યાર પછ ઈ ુ ઉપદેશ આપતા કહેવા લાગ્યા કે, “પસ્તાવો, કેમ કે સ્વગર્ ું
રા પાસે આ ું છે.”
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પ્રથમ શષ્યો ું તેડુ
માક 1:16-20; ૂક 5:1-11

18 ઈ ુ ગાલીલના સ ુદ્રને કનારે ચાલતા હતા ત્યારે તેમણે બે ભાઈઓને, એટલે
સમોન જે પતર કહેવાય છે તેને તથા તેના ભાઈ આ ન્દ્રયાને સ ુદ્રમાં જાળ નાખતા
જોયા, કેમ કે તેઓ માછ માર હતા. 19 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘માર પાછળ
આવો અને હુ તમને માણસોના પકડનારા કર શ.’ 20 તેઓ તરત જાળો ૂક ને
તેમની પાછળ ગયા.

21 ત્યાંથીઆગળજતા તેમણે બીજા બે ભાઈઓને, એટલે ઝબદ ના દ કરા યાકૂબને
તથા તેના ભાઈ યોહાનન,ે તેઓના પતા સાથે વહાણમાં પોતાની જાળો સાંધતા જોયા.
તેમણે તેઓને બોલા ા, 22અને તેઓ તરત વહાણને તથા પોતાના પતાને ૂક ને તેમની
પાછળ ગયા.

ઈ ુ શીખવે છે, પ્રચાર કરે છે અને સાજાં કરે છે
ૂક 6:17-19

23 ઈ ુ સભા ાનોમાં શક્ષણ આપતા, રા ની ુવાતાર્નો ઉપદેશ આપતા અને
લોકોમાં દરેક પ્રકારના રોગ તથા દઃુખ મટાડતા, આખા ગાલીલમાં ફયાર્. 24 ત્યારે
આખા સ રયામાં તેમની ક ત ફેલાઈ ગઈ, અને લોકો તેમની પાસે સઘળાં માંદાઓને,
અનેકજાતનાં રોગીઓઅને દદ ઓન,ે દુ ાત્મા વળગેલાંઓન,ે વાઈ તથા લકવાગ્રસ્તથી
પીડાતાઓને લા ા; અને તેમણે તેઓને સાજાં કયાર્. 25 ગાલીલથી, દસનગરથી,
યરુશાલેમથી, યહૂ દયાથી તથા યદનને પેલે પારથી લોકોનાં ટોળેટોળાં તેમની પાછળ
ગયા.

5
ગ રપ્રવચન

1 ત્યારે ઘણાં લોકને જોઈને ઈ ુ પહાડ પર ચઢ્યાં; ત્યાં તેમના બેઠા પછ તેમના
શષ્યો તેમની પાસે આ ા. 2તેમણે પોતા ું ુખ ઉઘાડ ને તેઓને ઉપદેશ કરતાં ક ું કે.

પરમ ુખ
ૂક 6:20-23

3 “આત્મામાં જેઓ નધર્ન છે તેઓ આશીવાર્ દત છે; કેમ કે સ્વગર્ ું રા
તેઓ ું છે.
4 જેઓ શોક કરે છે તેઓઆશીવાર્ દત છે;
કેમ કે તેઓ દલાસો પામશે.
5 જેઓ નમ્ર છે તેઓઆશીવાર્ દત છે;

કેમ કે તેઓ ૃથ્વી ું વતન પામશે.
6 જેઓને ન્યાયીપણાની ૂખ તથા તરસ છે તેઓઆશીવાર્ દત છે;

કેમ કે તેઓ ૃપ્ત થશે.
7 દયા ુઓઆશીવાર્ દત છે;

કેમ કે તેઓ દયા પામશે.
8મનમાં જેઓ ુદ્ધ છે તેઓઆશીવાર્ દત છે;

કેમ કે તેઓ ઈ રને જોશે.
9 ુલેહ કરાવનારાંઓઆશીવાર્ દત છે;

કેમ કે તેઓ ઈ રના દ કરા કહેવાશે.
10 ન્યાયીપણાને લીધે જેઓની સતાવણી કરાઈ છે તેઓઆશીવાર્ દત છે;



માથ્થી 5:11 7 માથ્થી 5:26

કેમ કે સ્વગર્ ું રા તેઓ ું છે.
11જયારે લોકો તમાર નદા કરશે અને તમને સતાવશે તથા મારે લીધે તમાર

વરુદ્ધજાતજાતનીખોટ વાતઅસત્યતાથી કહેશે, ત્યારે તમેઆશીવાર્ દતછો.
12 તમે આનંદ કરો તથા ૂબ હરખાઓ, કેમ કે સ્વગર્માં તમારો બદલો મોટો છે.
તમાર અગાઉનાં પ્રબોધકોની સાથે લોકોએઆ ર તે જુલમ કયાર્ હતા.

જગત ું મીઠુ અને દુ નયાના દ વા
માક 9:50; ૂક 14:34-35

13 તમે માનવજગત ું મીઠુ છો; પણ જો મીઠુ બેસ્વાદ થ ું તો તે શાથી ખારુ
કરાશ?ે બહાર ફેંકાવા તથા માણસોના પગ નીચે છુદાવા વગર તે કશા કામ ું
નથી. 14 તમે માનવજગત ું અજવા ું છો. પહાડ પર વસાવે ું નગર સંતાઈ
રહ શક ું નથી.

15 દ વો કર ને તેને વાસણ નીચે ન હ, પણ દ વી પર ૂકવામાં આવે છે, ત્યારે
ઘરમાંના બધાને તે અજવા ું આપે છે. 16તેમ જ તમે તમારુ અજવા ું લોકોની
આગળ એ ું પ્રકાશવા દો કે તેઓ તમારાં સદકૃત્યો જોઈને સ્વગર્માંનાં તમારા
પતાનો મ હમા કરે.

નયમશા સંબંધી શક્ષણ
17એમ ન ધારો કે હુ નયમશા અથવા પ્રબોધકોની વાતોનો નાશ કરવાને

આ ો છુ; હુ નાશ કરવા ન હ, પણ ૂણર્ કરવા આ ો છુ. 18 કેમ કે હુ તમને
ન ે કહુ છુ કે, આકાશ તથા ૃથ્વી જતા રહે ત્યાં ુધી સઘળાં ૂરાં થયા વગર
નયમશા માંથી એક કાનો અથવા માત્રા જતી રહેશે ન હ.
19 એ માટે આ સૌથી નાની આજ્ઞાઓમાંની એકને જો કોઈ તોડશે અથવા

માણસોને એ ું કરવા ું શીખવશ,ે તો તે સ્વગર્ના રા માં સૌથી નાનો કહેવાશે.
પણજો કોઈ તે પાળશે અને શીખવશે તે સ્વગર્ના રા માં મોટો કહેવાશે. 20 કેમ
કે હુ તમને કહુ છુ કે શા ીઓના તથા ફરોશીઓના ન્યાયીપણા કરતાં જો તમારુ
ન્યાયીપણું વધારે ન હોય, તો સ્વગર્ના રા માં તમે પ્રવેશ ન હ જ કરશો.

ક્રોધ સંબંધી શક્ષણ
21 ‘હત્યા ન કર’, અને ‘જે કોઈ હત્યા કરે તે અપરાધી ઠરવાના જોખમમાં

આવશ,ે’ એમ પહેલાંના સમયનાં લોકોએ ક ું હ ું, તે તમે સાંભ ું છે. 22 પણ
હવે હુ તમને કહુ છુ કે, જે કોઈ પોતાના ભાઈ પર કારણ વગર ક્રોધ કરે છે, તે
અપરાધી ઠરવાના જોખમમાં આવશ;ે જે પોતાના ભાઈને ‘બેવકૂફ’ કહેશે, તે
ન્યાયસભામાં અપરાધી ઠરવાના જોખમમાં આવશ;ે જે તેને કહેશે કે ‘ ું ૂખર્
છે’, તે નરકા ના જોખમમાં આવશે.

23એમાટે જો ું તારુઅપર્ણ યજ્ઞવેદ પાસે લાવે અને જો ત્યાં તને યાદઆવે
કે મારા ભાઈને માર વરુદ્ધ કઈક છે, 24 તો ત્યાં યજ્ઞવેદ આગળ તારુ અપર્ણ
ૂક ને જા, પ્રથમ તારા ભાઈની સાથે ુલેહ કર અને ત્યાર પછ આવીને તારુ

અપર્ણ ચઢાવ.
25 ાં ુધી ું તારા દશુ્મનની સાથે માગર્માં છે, ત્યાં ુધી તેની સાથે

ત્વ રત સમાધાન કર; રખેને તારો દશુ્મન તને ન્યાયાધીશને સોંપે, ન્યાયાધીશ તને
સપાઈને સોંપે અને તને જેલમાં ૂરવામાં આવે. 26ખરેખર હુ તમને કહુ છુ કે,
તમે ૂરે ૂરો દડ ૂકવશો ન હ, ત્યાં ુધી તમે ત્યાંથી નીકળશો ન હ.
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ભચાર અંગે શક્ષણ
27 ‘ ભચાર ન કરો’,એમ ક ું હ ું, તે તમે સાંભ ું છે. 28પણ હુ તમને કહુ

છુ કે, ી ઉપર જે કોઈ ખોટ નજર કરે છે, તેણે એટલામાં જ પોતાના મનમાં
તેની સાથે ભચાર કય છે.

29 જો તાર જમણી આંખ તને પાપ કરવા પ્રેરે, તો તેને કાઢ નાખીને તાર
પાસેથી ફેંક દે, કેમ કે તારા અંગોમાંના એકનો નાશ થાય,અને તારુઆ ું શર ર
નકમાં ન નંખાય, એતને ુણકારક છે. 30જો તારો જમણો હાથ તને પાપ કરવા
પ્રેરે, તો તેને કાપી નાખીને તાર પાસેથી ફેંક દે, કેમ કે તારા અંગોમાંના એકનો
નાશ થાય, અને તારુઆ ું શર ર નકમાં ન નંખાય, એ તને ુણકારક છે.

ફારગતી વષે શક્ષણ
માથ. 19:9; માક 10:11-12; ૂક 16:18

31 ‘જે કોઈ પોતાની પત્નીને છોડ દે તે તેને છૂટાછેડા લખી આપે’, એમ પણ
કહે ું હ ું. 32પણ હુ તમને કહુ છુ કે, ભચારના કારણ વગર જે કોઈ પોતાની
ીને છોડ દે, તે તેની પાસે ભચાર કરાવે છે; અને જે કોઈ તે ત્યજી દ ધેલી
ી સાથે લ કરે છે તે પણ ભચાર કરે છે.
સમ ખાવા વષે શક્ષણ

33વળ , ‘ ું જૂઠા સમ નખા, પણપ્ર ુ પ્રત્યે તારા સમ ૂરા કર’,એમપહેલાના
સમયમાં લોકોને કહે ું હ ું, તે તમે સાંભ ું છે. 34 પણ હુ તમને કહુ છુ કે, કોઈ
પણ પ્રકારના સમ ન ખાઓ; સ્વગર્ના ન હ, કેમ કે તે ઈ ર ું રા ાસન છે;
35 ૃથ્વીના ન હ, કેમ કે તે તેમ ું પાયાસન છે; અને યરુશાલેમના ન હ, કેમ કે તે
મોટા રાજા ું નગર છે.

36 તમે તમારા માથાના પણ સમ ન ખાઓ, કેમ કે તમે એક વાળને પણ સફેદ
અથવા કાળો કર શકતા નથી. 37 પણ તમારુ બોલ ું તે ‘હા’ તે ‘હા’ અને ‘ના’
તે ‘ના’ હોય, કેમ કે એ કરતાં અ ધક જે કઈ છે તે દુ તરફથી છે.

બદલો લેવા વષે
ૂક 6:29-30

38 ‘આંખને બદલે આંખ અને દાંતને બદલે દાંત’, તેમ કહે ું હ ું, તે તમે
સાંભ ું છે. 39 પણ હુ તમને કહુ છુ કે જે દજુન હોય તેમની સામા ન થાઓ;
પણ જે કોઈ તારા જમણાં ગાલ પર તમાચો મારે, તેની તરફ બીજો પણ ફેરવ.

40 જે તારો કોટ લેવા માટેનો દાવો કર ને તને ન્યાયસભામાં લઈ જવા ઇચ્છે,
તેને તારુ પહેરણ પણ લેવા દે. 41 જે કોઈ તને બળજબર થી એક માઇલ લઈ
જાય, તો તેની સાથે બે માઇલજા. 42 જે કોઈ તાર પાસે માગે તેને ું આપઅને
તાર પાસે જે ઉછ ું લેવા ચાહે, તેનાથી મોં ન ફેરવ.

વૈર ઓ પર પ્રેમ રાખો
ૂક 6:27-28,32-36

43 ‘ ું તારા પડોશી પર પ્રેમ કર અને તારા દશુ્મન પર દ્વેષ કર’, તેમ કહે ું હ ું,
તે તમે સાંભ ું છે. 44 પણ હુ તમને કહુ છુ કે તમે તમારા દશુ્મનો પર પ્રેમ કરો
અને જેઓતમને સતાવે છે તેઓને માટે પ્રાથર્ના કરો, 45એમાટે કે તમે સ્વગર્માંના
તમારા પતાના દ કરા થાઓ. કેમ કે તે ૂયર્ને દુ તથા ભલા પર ઉગાવે છે અને
ન્યાયી તથા અન્યાયી પર વરસાદ મોકલે છે.
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46 કેમ કે જેઓતમારા પર પ્રેમ કરે છે, તેઓ પરજો તમે પ્રેમ કરો છો, તો તમને
શો બદલો મળે? દાણીઓ પણ ું એમ નથી કરતા? 47જો તમે કેવળ તમારા
ભાઈઓને સલામ કરો છો, તો તમે વશેષ ું કરો છો? દેવ વગરના લોકો પણ ું
એમ નથી કરતાં? 48એ માટે જેવા તમારા સ્વગર્માંના પતા સં ૂણર્ છે તેવા તમે
પણ સં ૂણર્ થાઓ.

6
દાનધમર્ વષે શક્ષણ

1માણસો તમને જુએ તે હે ુથી તેઓનીઆગળતમારાં ન્યાયી કૃત્યો કરવાથી
સાવધાન રહો; ન હ તો સ્વગર્માંના તમારા પતાથી તમને બદલો મળશે ન હ.
2 માટે જયારે તમે દાનધમર્ કરો, ત્યારે જેમ ઢોંગીઓ સભા ાનોમાં તથા
રસ્તાઓમાં માણસોથી વખાણ પામવાને કરે છે, તેમ પોતાનીઆગળ રણ શગડુ
ન વગાડો. હુ તમને ન ે કહુ છુ કે તેઓ પોતાનો બદલો પામી ૂ ા છે.

3 પણ તમે જયારે દાનધમર્ કરો, ત્યારે જે તમારો જમણો હાથ કરે તે તમારો
ડાબો હાથ ન જાણે, 4એ માટે કે તમારા દાનધમર્ ુપ્તમાં થાય; ુપ્તમાં જોનાર
તમારા પતા તમને બદલોઆપશ.ે

પ્રાથર્ના વષે શક્ષણ
ૂક 11:2-4

5જયારે તમે પ્રાથર્ના કરો, ત્યારે ઢોંગીઓનાં જેવા ન થાઓ, કેમ કે માણસો
તેઓને જુએ, માટે તેઓ સભા ાનોમાં તથા રસ્તાઓનાં નાકાંઓ પર ઊભા
રહ ને પ્રાથર્ના કરવા ું ચાહે છે. હુ તમને ન ે કહુ છુ કે તેઓપોતાનોબદલો પામી
ૂ ા છે. 6પણજયારે તમે પ્રાથર્ના કરો, ત્યારે તમાર ઓરડ માં જાઓ,બારણું

બંધ કર ને ુપ્તમાં તમારા પતાને પ્રાથર્ના કરો;અને ુપ્તમાં જોનાર તમારા પતા
તમને બદલોઆપશે. 7તમે પ્રાથર્ના કરતાં બનયહૂદ ઓની જેમબકવાસન કરો;
કેમ કે તેઓ ધારે છે કે અમારા ઘણાં બોલવાથી અમારુ સાંભળવામાં આવશ.ે

8એ માટે તમે તેઓના જેવા ન થાઓ, કેમ કે જેની તમને જરૂર છે, તે તેમની
પાસે માગ્યા અગાઉ તમારા પતા જાણે છે. 9માટે તમે આ ર તે પ્રાથર્ના કરો:
“ઓસ્વગર્માંના અમારા પતા, તમારુ નામ પ વત્ર મનાઓ.
10તમારુ રા આવો.

જેમ સ્વગર્માં તેમ ૃથ્વી પર તમાર ઇચ્છા ૂર થાઓ.
11 દવસનીઅમાર રોટલીઆજઅમનેઆપો. 12 જેમઅમેઅમારાઅપરાધીને

માફ કયાર્ છે, તેમ તમે અમારા અપરાધ અમને માફ કરો.
13અમને પર ક્ષણમાં પડવા ન દો,

પણ દુ થી અમારો છુટકારો કરો.”
14 કેમ કે જો તમે માણસોના અપરાધો તેઓને માફ કરો, તો તમારા સ્વગર્માંના

પતા પણ તમને માફ કરશ.ે 15 પણ જો તમે માણસોને તેઓના અપરાધો માફ
ન હ કરો, તો તમારા પતા તમારા અપરાધો પણ માફ ન હ કરે.

ઉપવાસ સંબંધી શક્ષણ
16 વળ જયારે તમે ઉપવાસ કરો, ત્યારે ઢોંગીઓની માફક ઊતર ગયેલા

ચહેરાવાળાં ન થાઓ, કેમ કે લોકોને ઉપવાસી દેખાવા માટે તેઓપોતાના મોં પડ
ગયેલા બતાવે છે. હુ તમને ન ે કહુ છુ કે તેઓ પોતાનો બદલો પામી ૂ ા છે.
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17પણજયારે તમે ઉપવાસ કરો, ત્યારે તમારા માથા પર તેલ લગાવોઅને તમારો
ચહેરો ધોઓ, 18એમાટે કે ફક્ત માણસો નજાણે કે તમે ઉપવાસ કર ર ા છો,
પણતમારા પતા જે ુપ્તમાં છે તેમને તમે ઉપવાસી દેખાવ. અને ુપ્તમાં જોનાર
તમારા પતા તમને બદલોઆપશ.ે

સ્વગર્માં દ્ર એકત્ર કરો
ૂક 12:33-34

19 ૃથ્વી પર પોતાને સારુ દ્ર એકત્ર ન કરો, ત્યાં તો ક ડા તથા કાટ નાશ કરે
છે અને ચોરો દ વાલ તોડ ને ચોર જાય છે. 20 પણ તમે પોતાને સારુ સ્વગર્માં
દ્ર એકત્ર કરો, ાં ક ડા અથવા કાટ નાશ નથી કરતા અને ાં ચોરો દ વાલ
તોડ ને ચોર જતા નથી. 21 કેમ કે ાં તમારુ દ્ર છે, ત્યાં જ તમારુ ચ પણ
રહેશે.

શર રનો દ વો
ૂક 11:34-36

22શર રનો દ વો તે આંખ છે. એ માટે જો તમાર દ્ર સાર હોય, તો તમારુ
આ ું શર ર પ્રકાશે ભરે ું થશ.ે 23પણજો તમાર દ્ર ખરાબ હોય, તો તમારુ
આ ું શર ર અંધકારથી ભરે ું થશ.ે માટે તમારામાં જે અજવા ું છે, તે જો
અંધકારરૂપ હોય, તો તે અંધકાર કેટલો મોટો!

ઈ ર અને મલકત
ૂક 16:13; 12:22-31

24કોઈચાકરબે મા લકોની ચાકર કર શકતો નથી, કેમ કે તેએકનોદ્વેષ કરશે,
ને બીજાપરપ્રેમ કરશે,અથવા તેએકના પક્ષનોથશે, ને બીજાનો તરસ્કાર કરશે.
એકસાથે તમે ઈ રની તથા દ્ર ની ચાકર કર શકો ન હ. 25એ માટે હુ તમને
કહુ છુ કે તમારા જીવને સારુ ચતા ન કરો કે, અમે ું ખાઈ ું અથવા ું પી ું;
તેમ જ તમારા શર રને માટે ચતા ન કરો કે, અમે ું પહેર ું? ું જીવ ખોરાક
કરતાં અને શર ર વ ો કરતાં અ ધક નથી? 26 આકાશના પક્ષીઓને જુઓ!
તેઓ તો વાવતાં નથી, કાપતાં નથી અને વખારોમાં ભરતાં નથી, તોપણ તમારા
સ્વગ ય પતા તેઓ ું પોષણ કરે છે. તો તેઓ કરતાં તમે અ ધક ૂલ્યવાન નથી
ુ?ં
27 ચતા કરવાથી તમારામાંનો કોણ પોતાના જીવનકાળમાં એકાદ પળનો

વધારો કર શકે છે? 28 વળ વ ો સંબંધી તમે ચતા કેમ કરો છો? ખેતરનાં
લઝાડોનો વચાર કરો કે, તેઓ કેવાં વધે છે; તેઓ મહેનત કરતા નથી અને
કાંતતાં પણ નથી. 29 તોપણ હુ તમને કહુ છુ કે ુલેમાન પણ પોતાના સઘળા
વૈભવમાં તેઓમાંના એકના જેવો પહેરેલો ન હતો.

30એ માટે ખેતર ું ઘાસ જે આજે છે અને કાલે ભઠ્ઠ માં નંખાય છે, તેને જો
ઈ ર એ ું પહેરાવે છે, તો, ઓ અલ્પ વ ાસીઓ, તમને ું તેથી વશેષ ન હ
પહેરાવે? 31 માટે ‘અમે ું ખાઈ ું?’, ‘ ું પી ું?’ અથવા ‘ ું પહેર ું?’ એમ
કહેતાં ચતા ન કરો.

32કારણ કેએસઘળાં વાનાં અ વ ાસીઓશોધે છે; કેમ કે સ્વગર્માંના તમારા
પતા જાણે છે કે એ બધાની તમને જરૂર છે. 33 પણ તમે પ્રથમ તેમના રા ને
તથા તેમના ન્યાયીપણાને શોધો અને એ બધાં વાનાં પણ તમને અપાશ.ે 34 તે
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માટે આવતી કાલને સારુ ચતા ન કરો, કેમ કે આવતી કાલ પોતાની વાતોની
ચતા કરશે. દવસને સારુ તે દવસ ું દઃુખ બસ છે.

7
બીજાનો ન્યાય કરશો ન હ
ૂક 6:37-38,41-42

1કોઈનો ન્યાય ન કરો અને તમારો ન્યાય ન હ કરાશે. 2 કેમ કે જે ન્યાય પ્રમાણે
તમે ન્યાય કરો તે પ્રમાણે તમારો ન્યાય થશ.ે જે માપથી તમે માપી આપો છો, તે
જ પ્રમાણે તમને માપી અપાશ.ે

3 ું તારા ભાઈની આંખમાં ું ફોતરુ ધ્યાનમાં લે છે, અને તાર પોતાની
આંખમાંનો ભારોટ યો કેમ જોતો નથી? 4 અથવા ું તારા ભાઈને કેવી ર તે
કહ શકે કે ‘મને તાર આંખમાંથી ફોતરુ કાઢવા દે’; પણ જો, તાર પોતાની જ
આંખમાં ભારોટ યો છે? 5ઓઢોંગી! પ્રથમ ું પોતાની જઆંખમાંથી ભારોટ યો
કાઢ, ત્યાર પછ તને તારા ભાઈનીઆંખમાંથી ફોતરુ કાઢવાને સાર ર તે દેખાશ.ે

6 જે પ વત્ર છે તે કૂતરાઓનીઆગળ ન નાખો, તમારાં મોતી ૂંડોનીઆગળ
ન ફેંકો; એમ ન થાય કે તેઓ તે પોતાના પગ તળે છૂદે અને તમને ફાડ નાખ.ે

માગો, શોધો, ખટખટાવો
ૂક 11:9-13

7માગો તો તમને અપાશ;ે શોધો, તો તમને જડશ;ે ખટખટાવો, તો તમારે સારુ
ઉઘાડાશ.ે 8 કેમ કે જે દરેક માગે છે તેઓ પામે છે; જે શોધે છે તેઓને જડે છે;
અને જે કોઈખટખટાવે છે, તેઓને માટે દરવાજાઉઘાડવામાંઆવશે. 9તમારામાં
એવી કઈ ક્ત છે કે, જો તેનો દ કરો તેની પાસે રોટલી માગે, તો તે તેને પથ્થર
આપશ?ે 10અથવા જો માછલી માગે, તો તે તેને સાપઆપશ?ે

11માટે જો તમે ખરાબ હોવા છતા,ંજો પોતાના બાળકોને સારાં વાનાંઆપવા
જાણો છો, તો તમારા સ્વગર્માંના પતાની પાસે જેઓ માગે છે તેઓને કેટલી
વશેષે કર ને સારાં વાનાં આપશે? 12 માટે જે કઈ તમે ઇચ્છો છો કે બીજા
લોકો તમારા પ્રત્યે કરે, તે ું તમે પણ તેઓ પ્રત્યે કરો; કેમ કે નયમશા તથા
પ્રબોધકોની વાતોનો સાર તે છે.

સાંકડુ બારણું
ૂક 13:24

13તમે સાંકડે બારણેથીઅંદર પ્રવેશો; કેમ કે જે માગર્ નાશમાં પહોંચાડે છે, તે ું
બારણું પહો ું છે અને ઘણાં તેમાં થઈને પ્રવેશે છે. 14 જે માગર્જીવનમાં પહોંચાડે
છે, તે સાંકડો છે, તે ું બારણું સાંકડુ છે અને જેઓને તે જડે છે તેઓ થોડા જ છે.

ઝાડ અને તે ું ફળ
ૂક 6:43-44

15 જે જૂઠાં પ્રબોધકો ઘેટાંને વેશે તમાર પાસે આવે છે, પણ અંદરથી ફાડ
ખાનાર વરુના જેવા છે, તેઓ સંબંધી તમે સાવધાન રહો. 16 તેઓનાં ફળથી
તમે તેઓનેઓળખશો. ું લોકો કાંટાનાં ઝાડ પરથી દ્રાક્ષઅથવા ઝાંખરાં પરથી
અંજીર તોડે છે? 17તેમ જ દરેક સારુ ઝાડ સારાં ફળઆપે છે અને ખરાબ ઝાડ
ખરાબ ફળઆપે છે.
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18સારુઝાડ ખરાબ ફળઆપી શક ું નથીઅને ખરાબઝાડ સારાં ફળઆપી
શક ું નથી. 19 દરેક ઝાડ જે સારુ ફળ નથી આપ ું તે કપાય છે અને અ માં
નંખાય છે. 20તેથી તેઓનાં ફળથી તમે તેઓને ઓળખશો.

મેં તમને કદ પણઓળ ા નથી
ૂક 13:25-27

21 જેઓ મને ‘પ્ર ,ુ પ્ર ,ુ’ કહે છે, તેઓ સવર્ સ્વગર્ના રા માં પ્રવેશશે એમ
તો ન હ, પણ જેઓ મારા આકાશમાંના પતાની ઇચ્છા પ્રમાણે કરે છે તેઓ જ
પ્રવેશશ.ે 22તે દવસે ઘણાં મને કહેશે કે, ‘પ્ર ,ુ પ્ર ,ુ’ ું અમે તમારે નામે પ્રબોધ
કય નહોતો? તમારે નામે દુ ાત્માઓને કાઢયાં નહોતાં? અને તમારે નામે ઘણાં
પરાક્રમી કામો કયાર્ નહોતાં? 23 ત્યારે હુ તેઓને સ્પ કહ શ કે, ‘મેં તમને કદ
પણઓળ ા ન હ; ઓદુ કમ ઓ, તમે માર પાસેથી દૂર જાઓ!’ ”

બે ઘર બાંધનારા
ૂક 6:47-49

24એ માટે, જે કોઈ માર આ વાતો સાંભળે છે અને પાળે છે, તે એક ડા ા
માણસની જેમ છે, જેણે પોતા ું ઘર ખડક પર બાંધ્ ુ.ં 25 વરસાદ વરસ્યો, ૂર
આ ુ,ં વાવાઝોડાં થયાં અને તે ઘર પર સપાટા લાગ્યા; પણ તેનો પાયો ખડક
પર નાખેલો હોવાથી તે પ ું ન હ.

26જે કોઈમાર આવાતોસાંભળે છે પણપાળતો નથી, તેએક ૂખર્ માણસની
જેમ છે, જેણે પોતા ું ઘર રેતી પર બાંધ્ ું. 27 વરસાદ વરસ્યો, ૂર આ ુ,ં
વાવાઝોડાં થયાં, તે ઘર પર સપાટા લાગ્યા અને તે પડ ગ ુ;ં અને તેનો નાશ
મોટો થયો.

ઈ ુનો અ ધકાર
28ઈ ુ એ વાતો કહ ર ા પછ , એમથ ું કે, લોકો તેમના ઉપદેશથીઆ યર્ પામ્યા,

29 કેમ કે શા ીઓની જમે ન હ, પણજનેે અ ધકાર હોય છે તેવી ર તે તે તેઓને ઉપદેશ
કરતા હતા.

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

1જયારે ઈ ુ પહાડ પરથીઊતયાર્, ત્યારે અ ત ઘણાં લોક તેમની પાછળગયા. 2અને
જુઓ, એક કુ રોગીએઆવીને તેમને પગે પડ ને ક ું કે, “ઓપ્ર ુ, જો તમાર ઇચ્છા
હોય તો તમે મને ુદ્ધ કર શકો છો.” 3 ત્યારે ઈ ુએ પોતાનો હાથ લાંબો કય , અને તેને
સ્પશ ને ક ું, “હુ ચાહુ છુ, ું ુદ્ધ થા.” અને તરત તે પોતાના કુ રોગથી ુદ્ધ થયો.

4 પછ ઈ ુએ તેને ક ું કે, “જોજે, ું કોઈને કહ શ ન હ; પણ જા, યાજકને
જઈને પોતાને બતાવઅને તેઓને માટે સાક્ષી તર કે જે અપર્ણ ૂસાનાં ફરમા ાં
પ્રમાણે છે તે ચઢાવ.”

ઈ ુ રોમન અમલદારના ચાકરને સાજો કરે છે
ૂક 7:1-10
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5 ઈ ુ કપરનાહૂમમાં આ ા, પછ એક શતપ ત તેમની પાસે આવીને વનંતી કર
કે, 6 “ઓ પ્ર ,ુ મારો ચાકર ઘરમાં પક્ષઘાતી થઈને પડલેો છે, તેને ભારે પીડા થાય છે.”
7 ત્યારે ઈ ુએ તેને ક ું કે, “હુ આવીને તેને સાજો કર શ.”

8શતપ તએ ઉ ર આપતાં ક ું કે, “ઓ પ્ર ુ, તમે મારા છાપરા હેઠળ આવો એવો
હુ યોગ્ય નથી; પણ તમે કેવળ શ કહો, એટલે મારો ચાકર સાજો થશ.ે 9 કેમ કે હુ
પણ કોઈનાં અ ધકાર હેઠળ છુ અને સપાઈઓ મારે સ્વાધીન છે. એકને હુ કહુ છુ
કે, ‘જા’, ને તે જાય છે; બીજાને કહુ છુ કે, ‘આવ’ અને તે આવે છે; અને મારા દાસને
કહુ છુ કે, ‘એ પ્રમાણે કર’, ને તે કરે છે.” 10 ત્યારે ઈ ુને તે સાંભળ ને આ યર્ થ ું,
પાછળ આવનારાઓને તેમણે ક ું, “હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, આવો વ ાસ મેં
ઇઝરાયલમાં પણ જોયો નથી.

11 હુ તમને કહુ છુ કે ૂવર્થી તથા પ મથી ઘણાં લોકો આવશે અને
ઇબ્રા હમની, ઇસહાકની તથા યાકૂબની સાથે સ્વગર્ના રા માં જમવા બેસશ.ે
12પણ રા ના દ કરાઓબહારના અંધકારમાં નંખાશે કે, ાં રડ ું અને દાંત
પીસ ું થશ.ે” 13 ઈ ુએ તે શતપ તને ક ું કે, “જા! જેવો તેં વ ાસ કય તે ું જ
તને થાઓ.” તે જ ઘડ તેનો ચાકર સાજો થયો.

ઈ ુ ઘણાં લોકોને સાજાકરે છે
માક 1:29-34; ૂક 4:38-41

14 ઈ ુ પતરના ઘરમાં આ ા, ત્યાં તેમણે તેની સા ુને તાવે બમાર પડલેી જોઈ.
15 ઈ ુ તેના હાથને સ્પશ્યાર્, એટલે તેનો તાવ જતો ર ો અને તેણે ઊઠ ને તેમની સેવા
કર .

16 સાંજ પડ ત્યારે લોકોએ ઘણાં દુ ાત્મા વળગેલાંઓને તેમની પાસે લા ા અને
તેમણે શ થી તે દુ ાત્માઓને બહાર કાઢ્યાં, અને સઘળાં માંદાઓને સાજાં કયા. 17એ
માટે કે યશાયા પ્રબોધકે જે ક ું હ ું તે ૂરુ થાય કે, “તેમણે પોતે આપણી માંદગીઓ
લીધી અને આપણા રોગો ભોગ ા.”

ઈ ુને અ ુસરવાની ઇચ્છા
ૂક 9:57-62

18 ઈ ુએ લોકોની મોટ ભીડ પોતાની આસપાસ એકત્ર થયેલી જોય, ત્યારે તેમણે
સરોવરની પેલે પાર જવાની આજ્ઞા કર . 19એક શા ીએ પાસે આવીને તેમને ક ું કે,
“ઓ ઉપદેશક, ાં કહ તમે જશો ત્યાં હુ તમાર પાછળ આવીશ.” 20 ત્યારે ઈ ુએ
તેને ક ું કે, “ શયાળોને દર હોય છે અને આકાશના પક્ષીઓને માળા હોય છે,
પણ માણસના દ કરાને મા ું ૂકવાની જગ્યા નથી.”

21 તેમના શષ્યોમાંથી બીજાએ તેમને ક ું કે, “પ્ર ,ુ મને રજા આપો કે હુ જઈને
પહેલાં મારા પતાને દફનાવીને આ ુ.ં” 22 પણ ઈ ુએ તેને ક ું કે, “ ું માર પાછળ
આવ, મરણ પામેલાંઓને પોતાનાં મરણ પામેલાંઓને દફનાવવા દો.”

ઈ ુ તોફાનને શાંત કરે છે
માક 4:35-41; ૂક 8:22-25

23જયારે ઈ ુ હોડ પર ચઢ્યાં, ત્યારે તેમના શષ્યો તેમની પાછળ ગયા. 24 જુઓ,
સ ુદ્રમાં એ ું મોટુ તોફાન થ ું, જથેી હોડ મોજાંઓથી ઢકાઈ ગઈ; પણ ઈ ુ પોતે
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ઊંઘતા હતા. 25 ત્યારે શષ્યોએ તેમની પાસે આવીને તેમને જગાડ ને ક ું કે, “ઓ
પ્ર ,ુ અમને બચાવો, અમે નાશ પામીએ છ એ!”

26 પછ ઈ ુ તેઓને ક ું કે, “ઓ અલ્પ વ ાસીઓ, તમે શા માટે ભયભીત
થયા છો?” પછ તેમણે ઊઠ ને પવનને તથા સ ુદ્રને ધમકા ાં; અને મહાશાં ત થઈ.
27 ત્યારે તે માણસોએ આ યર્ પામીને ક ું કે, “એ કયા પ્રકારના માણસ છે કે પવન
તથા સ ુદ્ર પણ તેમ ું માને છે?”

ઈ ુ દુ ાત્મા વળગેલા બેને સાજાં કરે છે
માક 5:1-20; ૂક 8:26-39

28 જયારે ઈ ુ પેલે પાર ગાડરેનેસના દેશમાં પહોંચ્યા ત્યારે દુ ાત્મા વળગેલાં બે
માણસ કબરોમાંથી નીકળતા તેમને મ ા; તેઓએવા બહામણા હતા કે તે માગ કોઈથી
જવા ું નહો ું. 29 જુઓ, તેઓએ ૂમ પાડતાં ક ું કે, “ઓ ઈ રના દ કરા, અમારે ને
તમારે ું છે? ન ત સમય અગાઉ તમે અમને પીડા દેવાને અહ આ ા છો ું?”

30 હવે તેઓથી થોડકે દૂર ઘણાં ૂંડો ું એક ટો ું ચર ું હ ું. 31 દુ ાત્માઓએ
તેમને વનંતી કરતાં ક ું કે, “જો તમે અમને કાઢો તો ૂંડોના ટોળાંમાં અમને મોકલો.”
32 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘જાઓ!’ પછ તેઓ નીકળ ને ૂંડોમાં પેઠા;ં અને જુઓ,
આ ું ટો ું ટેકર ની ધાર પરથી સ ુદ્રમાં ઘસી પ ું અને પાણીમાં ડૂબી મ ુ.

33 ત્યારે ચરાવનારા ભાગ્યા, તેઓએ નગરમાં જઈને સઘ ું કહ સંભળા ું; સાથે
દુ ાત્મા વળગેલાંઓને ું થ ું તે પણ ક ું. 34 ત્યારે જુઓ, આ ું નગર ઈ ુને મળવાને
બહાર આ ુ.ં તેમને જોઈને તેઓએ તેમને વનંતી કર કે, અમારા પ્રદેશમાંથી ચાલ્યા
જાઓ.

9
ઈ ુએ પક્ષધાતીને સાજો કય
માક 2:1-12; ૂક 5:17-20

1 ત્યારે હોડ માં બેસીને ઈ ુ પેલે પાર ગયા, ત્યાર પછ પોતાના નગરમાં આ ા.
2 ત્યાં જુઓ, ખાટલે પડલેા એક લકવાગ્રસ્તને લોકો તેમની પાસે લા ા. ઈ ુએ તેઓનો
વ ાસ જોઈને પક્ષઘાતીને ક ું કે, “દ કરા, હમત રાખ, તારાં પાપ તને માફ થયા
છે.”

3 ત્યારે શા ીઓમાંના કેટલાકે પોતાના મનમાં ક ું કે, “એ દભુાર્ષણ કરે છે.”
4 ઈ ુએ તેઓના વચાર જાણીને ક ું કે, “તમે તમારા મનમાં શા માટે દુ વચાર
કરો છો? 5 કેમ કેએબેમાં ું વધારે સહે ું ક ું છે,એમકહે ું કે ‘તારાં પાપ તને માફ
થયાં છે,’ અથવા એમ કહે ું કે ‘ઊઠ ને ચાલ્યો જા?’ 6 પણ માણસના દ કરાને
ૃથ્વી પર પાપોની માફ આપવાનો અ ધકાર છે, એ તમે જાણો,” તેથી ઈ ુએ

લકવાગ્રસ્ત માણસને ક ું કે “ઊઠ, તારો ખાટલો ઊંચક ને તારે ઘરે ચાલ્યો જા.”
7અને તે ઊઠ ને પોતાને ઘરે ગયો. 8તે જોઈને લોકોઆ યર્ચ કત થયા, અને ઈ રે

માણસોને એવો અ ધકાર આપ્યો છે, એ માટે તેઓએ તેમનો મ હમા કય .

માથ્થી ું શષ્ય તર કે તેડુ
માક 2:13-17; ૂક 5:27-32
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9 ઈ ુએ ત્યાંથી જતા માથ્થી નામના એક માણસને જકાત લેવાની ચોક પર બેઠેલો
જોયો; તેમણે તેને ક ું કે, ‘ ું માર પાછળઆવ.’ ત્યારે તે ઊઠ ને તેમની પાછળ ગયો.

10 ત્યાર પછ એમ થ ું કે, ઈ ુ માથ્થીના ઘરે જમવા બેઠા ત્યારે જુઓ, ઘણાં
જકાત લેનારાઓ તથા પાપીઓ આવીને ઈ ુની તથા તેમના શષ્યોની સાથે બેઠા.
11 ફરોશીઓએ એ જોઈને તેમના શષ્યોને ક ું કે, “તમારો ઉપદેશક દાણીઓની તથા
પાપીઓની સાથે કેમ ખાય છે?”

12ઈ ુએએસાંભળ ને તેઓને ક ું કે, “જેઓતંદરુસ્ત છે તેઓને વૈદનીઅગત્ય
નથી, પણ જેઓ બમાર છે તેઓને છે. 13 પણ, ‘બ લદાન કરતાં હુ દયા ચાહુ
છુ,’ એનો શો અથર્ છે, તે જઈને શીખો; કેમ કે ન્યાયીઓને ન હ, પણ પાપીઓને
બોલાવવા હુ આ ો છુ.”

ઉપવાસ સંબંધી પ્ર
માક 2:18-22; ૂક 5:33-39

14 ત્યારે યોહાનના શષ્યોએ તેમની પાસે આવીને ક ું કે “અમે તથા ફરોશીઓ
ઘણીવાર ઉપવાસ કર એ છ એ, પણ તમારા શષ્યો ઉપવાસ કરતા નથી. એ ું કારણ
ું?” 15 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “ ાં ુધી વરરાજા જાનૈયાઓની સાથે

છે, ત્યાં ુધી ું તેઓ શોક કર શકે છે? પણ એવા દવસો આવશે કે વરરાજા
તેઓની પાસેથી લઈ લેવાશ,ે ત્યારે તેઓ ઉપવાસ કરશ.ે

16 વળ નવા વ ો ું થીંગડુ જૂના વ ોમાં કોઈ માર ું નથી, કેમ કે તે
થીંગડાથી તે વ ો ખેંચાય છે, અને તે વધારે ફાટ જાય છે.

17 વળ નવો દ્રાક્ષારસ જૂની મશકોમાં કોઈ ભર ું નથી; જો ભરે તો મશકો
ફાટ જાય છે, દ્રાક્ષારસ ઢોળાઈજાય છે,અને મશકોનો નાશ થાય છે. પણ નવો
દ્રાક્ષારસ નવી મશકોમાં ભરવામાં આવે છે, જેથી બ ે ું રક્ષણ થાય છે.”

અ ધકાર ની દ કર સાજી કરાઈ, ઈ ુના ઝભ્ભાની કોરને અડકનાર સાજી થઈ
માક 5:21-43; ૂક 8:40-56

18ઈ ુ તેઓનેઆ વાત કહેતાં હતા, ત્યારે જુઓ, એકઅ ધકાર આવીને તેમને પગે
પડ ને ક ું કે, “માર દ કર હમણાં જ ૃત્ ુ પામી છે, પણ તમે આવીને તમારો હાથ
તેના પર ૂકો એટલે તે જીવતી થશે.” 19 ત્યારે ઈ ુ ઊઠ ને પોતાના શષ્યો સ હત તેની
પાછળ ગયા.

20 ત્યારે જુઓ, એક ી જનેે બાર વષર્થી સખત લોહ વા હતો, તે ઈ ુની પાછળ
આવીને તેમના વ ોની કોરને અડક ; 21 કેમ કે તેણે પોતાના મનમાં વચા ુ કે, “જો હુ
માત્ર તેમના વ ને અડકુ તો હુ સાજી થઈ જઈશ.” 22 ત્યારે ઈ ુએ પાછા ફર ને તથા
તેને જોઈને ક ું કે, “દ કર , હમત રાખ, તારા વ ાસે તને સાજી કર છે;” અને
તે ી તે જ ઘડ થી સાજી થઈ.

23 પછ જયારે ઈ ુએ તે અ ધકાર ના ઘરમાં આવીને વાંસળ વગાડનારાઓને તથા
લોકોને કકળાટ કરતા જોયા; 24 ત્યારે તેમણે ક ું કે, “અહ થી ચાલ્યા જાઓ; કેમ
કે છોકર મર ગઈ નથી, પણઊંઘે છે.” અને તેઓએ ઈ ુની વાતને મજાકમાં કાઢ .

25લોકોને બહાર કાઢ્યાં પછ , તેમણે અંદર જઈને તેનો હાથ પકડ્યો; અને તે છોકર
ઊઠ . 26 તે વાતની ચચાર્ આખા પ્રદેશમાં ફેલાઈ ગઈ.

ઈ ુ આંધળાઓને દ્ર આપે છે
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27 ઈ ુ ત્યાંથી જતા હતા, તેવામાં બે અંધજનોએ તેમની પાછળ જઈને ૂમ પાડતાં
ક ું કે, “ઓ દાઉદના દ કરા, અમારા પર દયા કરો!” 28 ઈ ુ ઘરમાં આ ા, ત્યારે તે
અંધજનો તેમની પાસે આ ા. ઈ ુએ તેઓને ક ું છે કે, “હુ એ કર શકુ છુ એવો
તમને વ ાસ છે ું?” તેઓ તેમને ક ું કે, ‘હા પ્ર .ુ’ ”

29 ત્યારે ઈ ુએ તેઓનીઆંખોને અડક ને ક ું કે, “તમારા વ ાસ પ્રમાણે તમને
થાઓ.” 30 તે જ સમયે તેઓનીઆંખો ઊઘડ ગઈ. પછ ઈ ુએ તેઓને કડકઆજ્ઞા
આપીને ક ું કે, “જોજો, કોઈઆ વષે જાણે ન હ.” 31 પણ તેઓએબહાર જઈને
આખા દેશમાં તેમની ક ત ફેલાવી.

ઈ ુ એક ૂંગાને સાજો કરે છે
32તેઓબહાર ગયા ત્યારે જુઓ, દુ ાત્મા વળગેલાં એક ૂંગા માણસને લોકો તેમની

પાસે લા ા. 33 દુ ાત્મા કાઢવામાં આ ો ત્યારે તે ૂંગો માણસ બોલ્યો અને લોકોએ
આ યર્ પામીને ક ું કે, “ઇઝરાયલમાં આ ું કદ જોવામાં આ ું નથી!” 34 પણ
ફરોશીઓએ ક ું કે, “તે દુ ાત્માઓનાં સરદારથી જ દુ ાત્માઓ કાઢે છે.”

ઈ ુને લોકો પર દયા આવી
35 ઈ ુ તેઓનાં સભા ાનોમાં બોધ કરતા, રા ની ુવાતાર્ પ્રગટ કરતા, દરેક

પ્રકારનો રોગ તથા દરેક પ્રકારની બીમાર મટાડતા; સઘળાં નગરોમાં તથા ગામોમાં ફરતા
ગયા. 36 લોકોને જોઈને તેમને તેઓ પર અ ુકપા આવી, કેમ કે તેઓ પાળક વગરનાં
ઘેટાંના જવેા હેરાન તથા નરાધાર હતા.

37 ત્યારે ઈ ુએ પોતાના શષ્યોને ક ું કે, “ફસલ ુષ્કળ છે ખર , પણ મજૂરો
થોડા છે. 38એ માટે તમે ફસલના મા લકને પ્રાથર્ના કરો કે, તે પોતાની ફસલને
માટે મજૂરો મોકલ.ે”

10
બાર પ્રે રતોને અ ધકાર આપ્યો
માક 3:13-19; ૂક 6:12-16

1 પછ ઈ ુએ પોતાના બાર શષ્યોને પાસે બોલાવીને અ ુદ્ધઆત્માઓને કાઢવાનો,
તથા દરેક પ્રકારનો મંદવાડ તથા દરેક જાતનો રોગ મટાડવાનો અ ધકાર તેઓને આપ્યો.

2તે બાર પ્રે રતોનાં નામઆ છે. પહેલો સમોન જે પતર કહેવાય છે, અને તેનો ભાઈ
આ ન્દ્રયા; ઝબદ નો દ કરો યાકૂબ, તથા તેનો ભાઈ યોહાન; 3 ફ લપ તથા બથ લ્મી;
થોમા તથા માથ્થી દાણી; અલ્ફ નો દ કરો યાકૂબ તથા થદ ; 4 સમોન જે અ ત ઝ ૂની
માણસ હતો તથા યહૂદા ઇશ્કા રયોત, જે ઈ ુને પરસ્વાધીન કરનાર હતો.

બાર પ્રે રતોને સોંપે ું સેવા કાયર્
માક 6:7-13; ૂક 9:1-6

5ઈ ુએતે બાર શષ્યોને મોકલીને એવીઆજ્ઞાઆપી કે, “તમે વદેશીઓને માગન
જાઓઅને સમરૂનીઓના કોઈ નગરમાં ન પેસો. 6પણ તેના કરતાં ઇઝરાયલના
ઘરનાં ખોવાયેલાં ઘેટાંની પાસે જાઓ. 7 તમે જતા જતા એમ પ્રગટ કરો કે,
‘સ્વગર્ ું રા પાસે આ ું છે.’ ”

8 માંદાઓને સાજાં કરો, ૂએલાંઓને સજીવન કરો, રક્ત પ ના રોગીઓને
ુદ્ધ કરો, અને દુ ાત્માઓને કાઢો. તમે મફત પામ્યા છો, મફત આપો. 9સો ું,
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ચાંદ કે પ ળ તમારા કમરબંધમાં ન રાખો; 10 ુસાફર ને સારુ થેલો, બે
અંગરખા, ચંપલ, લાકડ પણ ન લો; કેમ કે મજૂર પોતાના વેતનને યોગ્ય છે.

11 જે જે નગરમાં કે ગામમાં તમેજાઓ, તેમાં યોગ્ય કોણ છેએની તપાસ કરો,
ત્યાંથી નીકળતાં ુધી તેને ત્યાં રહો. 12ઘરમાં જઈને તેઓને સલામ કહો. 13જો
તે ઘર યોગ્ય હોય તો તમાર શાં ત તેના પર રહેશે; પણજો તે ઘર યોગ્ય ન હોય
તો તમાર શાં ત તમારા પર પાછ રહેશે.

14જો કોઈ તમારો આવકાર ન હ કરે તથા તમાર વાતો ન હ સાંભળે તો તે
ઘરમાંથી અથવા તે નગરમાંથી નીકળતાં તમે તેની ૂળ તમારા પગ પરથી ખંખેર
નાખો. 15 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, ન્યાયકાળે સદોમ તથા ગમોરા દેશના હાલ તે
નગરના કરતાં સહેલ થશે.

આવનાર સતાવણીઓ
માક 13:9-13; ૂક 21:12-17

16 જુઓ, વરુઓમાં ઘેટાંના જેવા હુ તમને મોક ું છુ; માટે તમે સાપના જેવા
હો શયાર, તથા ક ૂતરનાં જેવા સાલસ થાઓ. 17 તમે માણસોથી સાવધાન
રહો; કેમ કે તેઓ તમને ન્યાયસભાને સોંપશે,અને તેઓનાં સભા ાનોમાં તમને
કોરડા મારશે. 18તેઓને તથા બનયહૂદ ઓને માટે સાક્ષીને અથમારે લીધે તમને
અ ધકાર ઓની તથા રાજાઓનીઆગળ લઈ જવાશ.ે

19 પણ જયારે તેઓ તમને સોંપશે ત્યારે તમે ચતા ન કરો કે શી ર તે અથવા
ું બોલીએ; કેમ કે ું બોલ ું તે તે જ ઘડ એ તમને અપાશ.ે 20 કેમ કે જે બોલે

છે તે તો તમે નથી, પણ પતાનોઆત્મા તમારા દ્વારા બોલે છે.
21ભાઈભાઈને તથા પતા બાળકને માર નંખાવવાને સોંપી દેશે અને બાળકો

માતા પતાની સામે ઊઠ ને તેઓને માર નંખાવશે. 22 મારા નામને કારણે સહુ
તમારો દ્વેષ કરશ,ે પણ જે કોઈ અંત ુધી ટકશે તે જ ઉદ્ધાર પામશે. 23જયારે
તેઓ તમને એક નગરમાં સતાવણી કરે ત્યારે તમે બીજામાં ભાગીજાઓ, કેમ કે
હુ તમને ન ે કહુ છુ કે માણસનો દ કરો આવે ત્યાં ુધી ઇઝરાયલનાં સઘળાં
નગરોમાં તમે ફર ન હ વળશો.

24 શષ્ય ુરુ કરતાં મોટો નથી અને નોકર પોતાના શેઠ કરતાં મોટો નથી.
25 શષ્ય પોતાના ુરુ જેવો અને નોકર પોતાના શેઠ જેવો હોય તો તે જ ઘણું છે.
જો ઘરના મા લકને તેઓએ બાલઝ ૂલ ક ો છે, તો તેના ઘરના લોકોને કેટ ું
વશેષે કર ને તેઓએમ જ કહેશે!

કોની બીક રાખવી?
ૂક 12:2-7

26 તે માટે તેઓથી તમે ગભરાશો ન હ, કેમ કે ઉઘાડુ ન હ કરાશે એ ું કઈ
ઢાંકે ું નથી, અને પ્રગટ ન હ થશે એ ું ક ું ુપ્ત નથી. 27 હુ તમને અંધારામાં જે
કહુ છુ તે તમે અજવાળામાં કહો, તમે કાને જે સાંભળો છો તે ધાબાઓ પરથી
પ્રગટ કરો.

28 શર રને જેઓ માર નાખે છે, પણ આત્માને માર નાખી શકતા નથી,
તેઓથી બીહો મા. પણ એના કરતાં આત્મા તથા શર ર એ બ ેનો નાશ નકમાં
કર શકે છે તેનાથી ગભરાઓ. 29 ું ચકલીઓ બે પૈસે વેચાતી નથી? તોપણ
તમારા પતાની ઇચ્છા વગર તેમાંથીએક પણજમીન પર પડનાર નથી. 30તમારા



માથ્થી 10:31 18 માથ્થી 11:8

માથાના બધા વાળ પણ ગણેલા છે. 31તે માટે ગભરાશો ન હ; ઘણી ચકલીઓ
કરતાં તમે ૂલ્યવાન છો.

ખ્રસ્તનો સ્વીકાર અને નકાર
ૂક 12:8-9

32 માટે માણસોની આગળ જે કોઈ મને ક ૂલ કરશ,ે તેને હુ પણ મારા
સ્વગર્માંના પતાની આગળ ક ૂલ કર શ; 33 પણ માણસોની આગળ જે કોઈ
મારો ઇનકાર કરશે, તેનો હુ પણમારા સ્વગર્માંના પતાનીઆગળઇનકાર કર શ.

શાં ત ન હ, સંઘષર્ લા ું છુ
ૂક 12:51-53; 14:26-27

34 એમ ન ધારો કે હુ ૃથ્વી પર શાં ત લાવવા આ ો છુ; શાં ત તો ન હ,
પણ તલવાર લઈને આ ો છુ. 35 કેમ કે ુત્રને તેના પતાની વરુદ્ધ, દ કર ને
તેની માની વરુદ્ધ તથા ુત્રવ ૂને તેની સા ુની વરુદ્ધ કરવાને હુ આ ો છુ.
36માણસના દશુ્મન તેના ઘરનાં થશ.ે

37 મારા કરતાં જે પોતાની મા અથવા પોતાના પતા પર વધારે પ્રેમ કરે છે તે
મારે યોગ્ય નથી; અને દ કરા કે દ કર પર જે મારા કરતાં વધારે પ્રેમ કરે છે, તે
પણ મારે યોગ્ય નથી. 38 જે પોતાનો વધસ્તંભ ઊંચક ને માર પાછળ આવતો
નથી તે મારે યોગ્ય નથી. 39 જે પોતા ું જીવન બચાવે છે તે તેને ખોશ,ે મારે લીધે
જે પોતા ું જીવન ુમાવે છે તે તેને બચાવશે.

બદલો
માક 9:41

40 જે તમારો આવકાર કરે છે તે મારો આવકાર કરે છે, જે મારો આવકાર કરે
છે તે મારા મોકલનારનો પણ આવકાર કરે છે. 41 જે કોઈ ક્ત પ્રબોધકનો
આવકાર કરે છે, કેમ કે તે પ્રબોધક છે, તે પ્રબોધકનો બદલો પામશે; અને જે કોઈ

ક્ત ન્યાયીનોઆવકાર કરે છે, કેમ કે તે ન્યાયી છે, તે ન્યાયીનો બદલો પામશે.
42 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે શષ્યને નામે જે કોઈ આ નાનામાંના એકને માત્ર

ઠડા પાણી ું પ્યા ું પીવાને આપશે તે તેનો બદલો પામ્યા વના રહેશે જ ન હ.”

11
યોહાન બા પ્તસ્ત તરફથી સંદેશો
ૂક 7:18-35

1 ઈ ુ પોતાના બાર શષ્યોને આજ્ઞા આપી ૂ ા, ત્યારે એમ થ ું કે શીખવવા તથા
ઉપદેશ આપવા તે ત્યાંથી તેઓનાં નગરોમાં ગયા. 2 હવે યોહાને જલેમાં ખ્રસ્તનાં કાય
સંબંધી સાંભળ ને પોતાના શષ્યોને મોકલીને 3તેમને ુછા ું કે, “જેઆવનાર છે તે તમે
જ છો કે, અમે બીજાની રાહ જોઈએ?”

4 ત્યારે ઈ ુએ ઉ રઆપતાં તેઓને ક ું કે, “તમે જે જે સાંભળો છો તથા જુઓ
છો, તે જઈને યોહાનને કહ બતાવો. 5અંધજનો દેખતા થાય છે,અપંગો ચાલતા
થાય છે, રક્ત પ ના રોગીઓ ુદ્ધ કરાય છે,બહેરાઓસાંભળતાં થાય છે; ૃત્ ુ
પામેલાઓસજીવન થાય છે, તથા દ રદ્ર ઓને ુવાતાર્ પ્રગટ કરાય છે. 6 જે કોઈ
મારાથી દૂર ન થાય તે આશીવાર્ દત છે.”

7જયારે તેઓ જતા હતા ત્યારે ઈ ુ યોહાન સંબંધી લોકોને કહેવા લાગ્યા કે, “તમે
અરણ્યમાં ું જોવા ગયા હતા? ું પવનથી હાલતા ઘાસન?ે 8પણતમે ું જોવા
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નીક ા? ું ુલાયમ વ ો પહેરેલા માણસન?ે ખરેખર, જે એવાં વ ો પહેરે
છે તેઓ તો રાજમહેલોમાં છે.

9 તો તમે ું જોવા નીક ા? ું પ્રબોધકન?ે હુ તમને કહુ છુ કે, હા, પ્રબોધક
કરતાં જે ઘણાં અ ધક છે તેને. 10 જેનાં સંબંધી એમ લખે ું છે કે, ‘જો, હુ
મારા સંદેશવાહકને તાર આગળ મોક ું છુ, જે તાર આગળ તારો માગર્ તૈયાર
કરશ.ે’ ”

11 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, જેટલાં ીઓથી જનમ્યાં છે, તેઓમાં યોહાન
બા પ્તસ્મા કરનાર કરતાં કોઈ મોટો ઉત્પ થયો નથી, તોપણ સ્વગર્ના રા માં
જે સૌથી નાનો છે તે પણ તેના કરતાં મોટો છે. 12 યોહાન બા પ્તસ્મા
કરનારનાં સમયથી તે અત્યાર ુધી સ્વગર્ના રા પર બળજબર થાય છે, તથા
બળજબર કરનારાઓ તેને છ નવી લે છે.

13 કેમ કે બધા પ્રબોધકોએ તથા નયમશા ે યોહાન ુધી પ્રબોધ કય છે.
14 જો તમે માનવા ચાહો તો એ લયા જે આવનાર છે તે એ જ છે. 15 જેને
સાંભળવાને કાન છે તે સાંભળે.

16 પણ આ પેઢ ને હુ શાની સાથે સરખા ુ?ં તે છોકરાંનાં જેવી છે કે, જેઓ
બજારોમાં બેસીને પોતાના સાથીઓને હાંક મારતાં કહે છે કે 17 ‘અમે તમાર
આગળ વાંસળ વગાડ , પણ તમે નાચ્યા ન હ; ‘અમે શોક કય , પણ તમે રડ્યા
ન હ.’ ”

18 કેમ કે યોહાન ખાતો પીતો નથીઆ ો, અને તેઓ કહે છે કે,’ તેને દુ ાત્મા
વળગ્યો છે.’ 19માણસનો દ કરો ખાતો પીતોઆ ો, તો તેઓકહે છે કે, ‘જુઓ,
ખાઉધરો અને દારૂબાજ માણસ, દાણીઓનો તથા પાપીઓનો મત્ર! પણ જ્ઞાન
પોતાનાં કૃત્યોથી યથાથર્ ઠરે છે.’ ”

અ વ ાસી ગામોની નઠોરતા
ૂક 7:18-35

20 ત્યારે જે નગરોમાં તેમના પરાક્રમી કામો ઘણાં થયાં હતાં, તેઓએ પસ્તાવો ન હ
કય , માટે તેમણે તેઓની ટ કા કર . 21 “ઓખોરાજીન, તને હાય! ઓબેથસાઈદા
તને હાય! કેમ કે તમારામાં જે પરાક્રમી કામ થયાં છે, તે જો ૂર તથા સદોનમાં
થયાં હોત, તો તેઓએ ટાટ તથા રાખમાં બેસીને ારનોય પસ્તાવો કય હોત.
22વળ હુ તમને કહુ છુ કે ન્યાયકાળે ૂર તથા સદોનને તમારા કરતાં સહેલ થશ.ે

23ઓકપરનાહૂમ, ું સ્વગર્ ુધી ઊં ું કરાશે ું? તને પાતાળ ુધી ની ું કર
નંખાશે; કેમ કે જે પરાક્રમી કામો તારામાં થયાં તે જો સદોમમાં થયાં હોત, તો તે
આજ ુધી રહેત. 24 વળ હુ તમને કહુ કે, ન્યાયકાળે સદોમ દેશને તારા કરતાં
સહેલ થશ.ે”

માર પાસે આવીને આરામ પામો
ૂક 10:21-22

25 તે વેળા ઈ ુએ ક ું કે, “ઓ પતા, આકાશ તથા ૃથ્વીના પ્ર ુ, હુ તમાર
સ્ ુ ત કરુ છુ, કેમ કે જ્ઞાનીઓ તથા સમજણાઓથી તમે એ વાતો ુપ્ત રાખી
તથા બાળકોનીઆગળ પ્રગટ કર છે. 26હા, પતા, કેમ કે તમને તે સારુ લાગ્ ુ.ં
27 મારા પતાએ મને સઘ ું સોંપ્ ું છે, પતા સવાય દ કરાને કોઈ જાણ ું નથી
અને દ કરા સવાય પતાને કોઈ જાણ ું નથી, તથા જેમને દ કરો પ્રગટ કરવા
ચાહે તેને જ પતા જાણે છે.
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28ઓ વૈતરુ કરનારાઓ તથા ભારથી લદાયેલાઓ, તમે સઘળા માર પાસે
આવો, અને હુ તમને વસામો આપીશ. 29 માર ઝંૂસર તમે પોતા પર લો, અને
માર પાસેથી શીખો, કેમ કે હુ મનમાં નમ્ર તથા દ ન છુ, તમે તમારા જીવમાં
વસામો પામશો. 30 કેમ કે માર ઝંૂસર સહેલી અને મારો બોજો હલકો છે.”

12
વશ્રામવારના પાલનનો પ્ર
માક 2:23-28; ૂક 6:1-5

1 તે વેળાએ ઈ ુ વશ્રામવારે અનાજના ખેતરોમાં થઈને જતા હતા, ત્યારે તેમના
શષ્યોને ૂખ લાગી, તેઓ કણસલાં તોડવા તથા ખાવા લાગ્યા. 2 ફરોશીઓએ તે
જોઈને ઈ ુને ક ું કે, “જો, વશ્રામવારે જે કર ું ઉ ચત નથી તે તમારા શષ્યો કરે છે.”

3 પણ ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “જયારે દાઉદ તથા તેના સાથીઓ ૂ ા હતા,
ત્યારે તેણે જે ક ુ તે ું તમે વાંચ્ ું નથી? 4 તેણે ઈ રના ઘરમાં પેસીને અપર્ણ
કરેલી રોટલી, જે તેને તથા તેના સાથીઓને ખાવી ઉ ચત ન હતી, પણ એકલા
યાજકોને ઉ ચત હતી, તે તેણે ખાધી.

5અથવા ું નયમશા માં તમે એ નથી વાંચ્ ું કે, વશ્રામવારે ભ ક્ત ાનમાં
યાજકોએ વશ્રામવારને અપ વત્ર કયાર્ છતાં પણ નદ ષ છે? 6પણ હુ તમને કહુ
છુ કે ભ ક્ત ાન કરતાં અહ એક મોટો છે.

7 વળ ‘બ લદાન કરતાં હુ દયા ચાહુ છુ,’ એનો અથર્ જો તમે જાણતા હોત
તો નદ ષને તમે દો ષત ન ઠરાવત. 8 કેમ કે માણસનો દ કરો વશ્રામવારનો પ્ર ુ
છે.”

ુકાઈ ગયેલા હાથવાળો માણસ
માક 3:1-6; ૂક 6:6-11

9 ઈ ુ ત્યાંથી નીકળ ને તેઓના સભા ાનમાં આ ા. 10 ત્યારે જુઓ, ત્યાં એક
માણસ હતો, જનેો હાથ ુકાઈ ગયેલો હતો. ઈ ુ પર દોષ ૂકવા સારુ ફરોશીઓએ
તેમને ૂ ું કે, “ ું વશ્રામવારે સાજુ કર ું ઉ ચત છે?”

11 ત્યારે તેમણે તેઓને ક ું કે, “તમારામાં કયો માણસ એવો છે કે, જેને એક
ઘેટુ હોય, અને વશ્રામવારે જો તે ખાડામાં પડે તો તેને પકડ ને બહાર ન હ કાઢે?
12 તો માણસ ઘેટાં કરતાં કેટ ું ૂલ્યવાન છે! એ માટે વશ્રામવારે સારુ કર ું
ઉ ચત છે.”

13 ત્યારે પેલા માણસને ઈ ુએ ક ું કે, “તારો હાથ લાંબો કર.” તેણે તે લાંબો કય ,
તરત તેનો હાથ બીજા હાથનાં જવેો સાજો થયો. 14 ત્યારે ફરોશીઓએ નીકળ ને તેમને
માર નાખવાને માટે તેમની વરુદ્ધ મસલત કર .

ઈ રનો મનપસંદ સેવક
15 પણ ઈ ુ એ જાણીને ત્યાંથી નીકળ ગયા. ઘણાં લોકો તેમની પાછળ ગયા, અને

તેમણે બધાને સાજાં કયાર્. 16 તેઓને કડક આજ્ઞા આપી કે, ‘તમારે મને પ્રગટ કરવો
ન હ’, 17એ માટે કે પ્રબોધક યશાયાએ જે ક ું હ ું તે ૂરુ થાય કે, 18 “જુઓ, મારો
સેવક, જનેે મેં પસંદ કય ; મારો પ્રય, જનેાં પર મારો જીવ પ્રસ છે. તેના પર હુ મારો
આત્મા ૂક શ, અને તે બધી જજા તઓનો ન્યાય ુકાદો પ્રગટ કરશે. 19 તે ઝઘડો ન હ
કરશે, ૂમ ન હ પાડશે; તેની વાણી રસ્તાઓમાં કોઈ ન હ સાંભળશે. 20 ાં ુધી
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ન્યાય ુકાદાને તે જયમાં ન હ પહોંચાડ,ે ત્યાં ુધી છૂદે ું બરુ તે ભાંગી ન હ નાખશે,
ુમા ું શણ પણ તે ન હ હોલવશ.ે 21 બધા જ દેશના લોકો તેમના નામ પર આશા

રાખશ.ે”
ઈ ુ અને બાલઝ ૂલ
માક 3:20-30; ૂક 11:14-23

22 ત્યારે દુ ાત્મા વળગેલાં કોઈ અંધ અને ૂંગા માણસને તેઓ તેમની પાસે લા ા;
તેમણે તેને સાજો કય , એટલે જે અંધ તથા ૂંગો હતો તે બોલવા અને જોવા લાગ્યો.
23સવર્ લોકોએઆ યર્ પામીને ક ું કે, “ ું આ દાઉદનો દ કરો હોઈ શકે?”

24પણ ફરોશીઓએતે સાંભળ ને ક ું કે, “દુ ાત્માના સરદાર બાલઝ ૂલની મદદથી
જ તે દુ ાત્માઓને કાઢે છે.” 25 ત્યારે ઈ ુએ તેઓનો વચાર જાણીને તેઓને ક ું કે,
“દરેક રા જે ભાગલા પાડે, તે ૂટ પડે છે; તથા દરેક નગર અથવા ઘર જે
ભાગલા પાડે, તે ર ન હ રહેશે.

26જો શેતાન શેતાનને કાઢે તો તે પોતે પોતાની સામે થયો; તો પછ તે ું રા
શી ર તે ર રહેશે? 27જો હુ બાલઝ ૂલની મદદથી દુ ાત્માઓને કાઢુ છુ, તો
તમારા લોકો કોની મદદથી કાઢે છે? માટે તેઓ તમારા ન્યાયાધીશો થશ.ે

28 પણ જો હુ ઈ રના આત્માથી દુ ાત્માઓને કાઢુ છુ, તો ઈ ર ું રા
તમાર પાસે આ ું છે એમ સમજો. 29 વળ બળવાનના ઘરમાં જઈને તે
બળવાનને પહેલાં બાંધ્યા વના તેનો સામાન કોઈથી કેમ ુટાય? પણતેને બાંધ્યા
પછ તે તે ું ઘર ૂંટ લેશે. 30 જે મારા પક્ષનો નથી તે માર વરુદ્ધ છે, જે માર
સાથે સંગ્રહ નથી કરતો, તે વખેર નાખે છે.

31એ માટે હુ તમને કહુ છુ કે, દરેક પાપ તથા દભુાર્ષણ માણસોને માફ કરાશ;ે
પણ પ વત્ર આત્માની વરુદ્ધ જે દભુાર્ષણ કરે તે માણસને માફ ન હ કરાશે.
32 માણસના દ કરા વરુદ્ધ જે કોઈ કઈ કહેશે, તે તેને માફ કરાશે; પણ પ વત્ર
આત્માની વરુદ્ધ જે કોઈ કઈ કહેશે, તે તેને માફ ન હ કરાશે; આ ુગમાં પણ
ન હ, અને આવનાર ુગમાં પણ ન હ.

જે ું ઝાડ તે ું ફળ
ૂક 6:43-45

33 ઝાડ સારુ કરો અને તે ું ફળ સારુ થશ,ે અથવા ઝાડ ખરાબ કરો અને
તે ું ફળ ખરાબ થશ;ે કેમ કે ઝાડ ફળથી ઓળખાય છે. 34 ઓ ઝેર સપ ના
વંશ, તમે દુ છતાં સાર વાતો તમારાથી શી ર તે કહ શકાય? કેમ કે મનના
ભર ૂર પણામાંથી મોં બોલે છે. 35સારુ માણસ મનના સારા ભંડારમાંથી સારુ
કાઢે છે, ખરાબ માણસ મનના ખરાબ ભંડારમાંથી ખરાબ કાઢે છે.

36 વળ હુ તમને કહુ છુ કે, માણસો જે દરેક નકામી વાત બોલશ,ે તે સંબંધી
ન્યાયકાળે તેઓને જવાબ આપવો પડશે. 37 કેમ કે તાર વાતોથી ું ન્યાયી
ઠરાવાશ;ે અને તાર વાતોથી અન્યાયી ઠરાવાશે.”

નશાનીની માંગણી અને નકાર
માક 8:11-12; ૂક 11:29-32

38 ત્યારે કેટલાક શા ીઓએ તથા ફરોશીઓએ તેમને ઉ ર આપતાં ક ું કે, “ઓ
ઉપદેશક, અમે તમાર પાસેથી ચમત્કા રક ચ જોવા ચાહ એ છ એ.” 39પણ ઈ ુએ
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ઉ ર દેતાં તેઓને ક ું કે, “દુ તથા બેવફા પેઢ ચમત્કા રક ચ માગે છે, પણ
ૂના પ્રબોધકનાં ચમત્કા રક ચ સવાય કોઈ ચમત્કા રક ચ તેને અપાશે

ન હ. 40 કેમ કે જેમ ૂના ત્રણ રાત દવસ મોટ માછલીના પેટમાં ર ો હતો,
તેમ માણસનો દ કરો પણ ત્રણ રાત દવસ ૃથ્વીના પેટાળમાં રહેશે.

41 ન્યાયકાળે નનવેહના માણસઆ પેઢ સાથે ઊઠ ને ઊભા રહેશે અને તેને
અપરાધી ઠરાવશે; કેમ કે ૂનાનો ઉપદેશ સાંભળ ને તેઓએ પસ્તાવો કય , પણ
જુઓ, ૂના કરતાં અહ એક મોટો છે.

42 દ ક્ષણની રાણી આ પેઢ ની સાથે ન્યાયકાળે ઊઠ ને એને અપરાધી
ઠરાવશે; કેમ કે ૃથ્વીને છેડેથી ુલેમાન ું જ્ઞાન સાંભળવાને તે આવી; અને
જુઓ, અહ જે છે તે ુલેમાન કરતાં મહાન છે.

અ ુદ્ધઆત્મા પાછો આ ો
ૂક 11:24-26

43જયારે અ ુદ્ધ આત્મા માણસમાંથી નીકળે છે ત્યારે તે ઉજ્જડ જગ્યામાં
વસામો શોધતો ફરે છે, પણ નથી પામતો. 44 ત્યારે તે કહે છે કે, ‘જે ઘરમાંથી હુ
નીક ો તેમાં જ હુ પાછો જઈશ;’ અને આવીને જુએ છે ત્યારે તો ઘર વાળે ું
ખાલી તથા શોભાયમાન કરે ું હોય છે. 45પછ તે જઈને પોતા કરતાં વધારે દુ
એવા સાત દુ ાત્માઓને પોતાની સાથે લાવે છે, અને તેઓ તેમાં પેસીને ત્યાં રહે
છે, ત્યારે તે માણસની છેલ્લી અવ ા પહેલીના કરતાં વધારે ખરાબ થાય છે.
તેમઆ દુ પેઢ ને પણ થશ.ે”

ઈ ુનાં મા અને ભાઈઓ
માક 3:31-35; ૂક 8:19-21

46ઈ ુ લોકોને હજુ વાત કહેતાં હતાએટલામાં જુઓ, તેમની મા તથા તેમનાભાઈઓ
બહારઆવીને ઊભા હતા,ં અને તેમની સાથે વાત કરવા ચાહતા હતાં. 47 ત્યારે કોઈએ
તેમને ક ું કે, “જુઓ, તમાર મા તથા તમારા ભાઈઓ બહાર ઊભા છે, તેઓ તમાર
સાથે વાત કરવા ચાહે છે.”

48 પણ પેલા કહેનારને તેમણે ઉ ર દેતાં ક ું કે, “માર મા કોણ છે? અને મારા
ભાઈઓ કોણ છે?” 49 તેમણે પોતાના શષ્યોની તરફ પોતાનો હાથ લંબાવીને ક ું કે,
“જુઓ માર મા તથા મારા ભાઈઓ! 50 કેમ કે મારા સ્વગર્માંના પતાની ઇચ્છા
પ્રમાણે જે કોઈ કરે, તે જ મારો ભાઈ, બહેન તથા મા છે.”

13
બી વાવનાર ું દ્ર ાંત
માક 4:1-9; ૂક 8:4-8

1 તે જ દવસે ઈ ુ ઘરમાંથી નીકળ ને સ ુદ્રને કનારે બેઠા. 2અ ત ઘણાં લોક તેમની
પાસે એકઠા થયા, માટે તે હોડ પર ચઢ ને બેઠા; અને સવર્ લોક કનારે ઊભા ર ા.

3 ઈ ુએ દ્ર ાંતોમાં તેઓને ઘણી વાતો કહેતાં ક ું કે, “જુઓ, વાવનાર વાવવાને
બહાર ગયો. 4તે વાવતો હતો ત્યારે કેટલાક બીજ રસ્તાના કનારે પડ્યા;ં એટલે
પક્ષીઓ આવીને તે ખાઈ ગયા. 5 કેટલાક પથ્થરવાળ જમીન પર પડ્યા,ં ાં
ઘણી માટ ન હતી; તેને માટ ું ઊંડાણ ન હ ું માટે તે વહેલાં ઊગી નીક ાં.
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6પણજયારે ૂયર્ ઊગ્યો ત્યારે તે ચીમળાઈ ગયા, તેને જડ ન હોવાથી તે ુકાઈ
ગયા.

7 કેટલાક કાંટાનાં ઝાડવામાં પડ્યા;ં કાંટાનાં ઝાડવાએ વધીને તેને દબાવી
ના ા.ં 8બીજાં સાર જમીન પર પડ્યા,ં તેઓએફળઆપ્યા;ં કેટલાકે સોગણાં,
કેટલાકે સાંઠગણા,ં અને કેટલાક ત્રીસગણા.ં 9 જેને સાંભળવાને કાન છે તે
સાંભળે.”

દ્ર ાંતો વાપરવાનો હે ુ
માક 4:10-12; ૂક 8:9-10

10 પછ શષ્યોએ પાસે આવીને તેમને ક ું કે, “તમે તેઓની સાથે દ્ર ાંતોમાં શા
માટે બોલો છો?” 11 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ઉ ર આપતાં ક ું કે, “સ્વગર્ના રા ના
મમ જાણવા ું તમને આપે ું છે, પણ તેઓનેઆપે ું નથી. 12 કેમ કે જેની પાસે
સમજ છે તેને અપાશ,ે અને તેની પાસે ુષ્કળ થશ;ે પણ જેની પાસે સમજ નથી
તેની પાસે જે છે, તે પણ તેની પાસેથી લઈ લેવાશ.ે

13 એ માટે હુ તેઓને દ્ર ાંતોમાં બો ું છુ; કેમ કે જોતાં તેઓ જોતાં નથી,
સાંભળતાં તેઓ સાંભળતાં નથી, અને સમજતા પણ નથી. 14 યશાયાની
ભ વષ્યવાણી તેઓના સંબંધમાં ૂર થઈ છે, જે કહે છે કે, ‘તમે સાંભળતાં
સાંભળશો, પણ સમજશો ન હ; અને જોતાં જોશો, પણ તમને ૂઝશે ન હ.
15 કેમ કે એ લોકોનાં મન જડ થઈ ગયા છે, તેઓના કાન બહેર માર ગયા છે,
તેઓએ પોતાની આંખો બંધ રાખી છે, એમ ન થાય કે, તેઓને આંખે દેખાય,
તેઓ કાને સાંભળે, મનથી સમજે, પ ાતાપ કરે અને હુ તેઓને સાજાં કરુ.’ ”

16 પણ તમાર આંખો આશીવાર્ દત છે, કેમ કે તેઓ જુએ છે; અને તમારા
કાનો આશીવાર્ દત છે, કેમ કે તેઓ સાંભળે છે. 17 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, તમે
જે જે જુઓછો, તે ઘણાં પ્રબોધકોએ તથા ન્યાયીઓએજોવા ચા ું, પણજો ું
ન હ; તમે જે જે સાંભળો છો તે સાંભળવા ચા ું, પણ સાંભ ું ન હ.

ઈ ુ બી વાવનાર ું દ્ર ાંત સમજાવે છે
માક 4:13-20; ૂક 8:11-15

18હવે વાવનાર ું દ્ર ાંત સાંભળો. 19 ‘જયારે રા ું વચન કોઈ સાંભળે છે,
પણ સમજતો નથી, ત્યારે શેતાન આવીને તેના મનમાં જે વાવે ું તે છ નવી લઈ
જાય છે; રસ્તાની કોરે જે બીજ વાવે ું તે એ જ છે.

20 પથ્થરવાળ જમીન પર જે બીજ વાવે ું તે એ છે કે, તે વચન સાંભળ ને
તરત હષર્થી તેને સ્વીકાર લે છે; 21 તોપણ તેના પોતામાં જડ ન હ હોવાથી તે
થોડ જ વાર ટકે છે, જયારે વચનને લીધે વપ અથવા સતાવણી આવે છે,
ત્યારે તરત તે પાછા પડે છે.

22 કાંટાનાં જાળાંમાં જે બીજ વાવે ું તે એ છે કે, તે વચન સાંભળે છે, પણ
આભૌ તક જગતની ચતા તથા દ્ર ની માયા વચનને દબાવી નાખે છે, અને તે
નષ્ફળ થઈજાય છે. 23સાર જમીન પર જે બીજ વાવે ું તે એ છે કે, તે વચન
સાંભળે છે, સમજે છે, અને તેને ન ે ફળ લાગે છે, એટલે કોઈને સોગણાં, તો
કોઈને સાંઠગણા,ં અને કોઈને ત્રીસગણાં લાગે છે.”

ઘઉં અને કડવા દાણા
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24ઈ ુએ તેઓનીઆગળ બીજુ દ્ર ાંત પ્રગટ કરતાં ક ું કે, “સ્વગર્ ું રા એવા
માણસના જે ું છે કે જેણે પોતાના ખેતરમાં સારુ બી વા ું. 25 પણ માણસો
ઊંઘતાહતા તેવામાં તેનો દશુ્મનઆવીને ઘઉંમાં કડવા દાણા વાવીને ચાલ્યોગયો.
26 પણ જયારે છોડવા ઊગ્યા, તેમને કણસલાં આ ાં, ત્યારે કડવા દાણા પણ
દેખાયા.

27 ત્યારે તે મા લકના ચાકરોએ પાસે આવીને તેને ક ું કે, ‘સાહેબ, તમે ું
તમારા ખેતરમાં સારુ બી વા ું નહો ું? તો તેમાં કડવા દાણા ાંથી આ ા?’
28તેણે તેઓને ક ું કે, ‘કોઈ દશુ્મને એ ક ુ છે.’ ત્યારે ચાકરોએ તેને ક ું કે, ‘તાર
મરજી હોય તો અમે જઈને તેને એકઠા કર એ?’ ”

29 પણ તેણે ક ું, ‘ના, એમ ના થાય કે તમે કડવા દાણા એકઠા કરતાં ઘઉંને
પણ તેની સાથે ઉખેડો. 30 કાપણી ુધી બ ેને સાથે વધવા દો. કાપણીની
મોસમમાં હુ કાપનારાઓને કહ શ કે, “તમે પહેલાં કડવા દાણાને એકઠા કરો,
બાળવા સારુ તેના ભારા બાંધો, પણ ઘઉં માર વખારમાં ભરો.”

રાઈના બીજ ું દ્ર ાંત
માક 4:30-32; ૂક 13:18-19

31ઈ ુએ તેઓનીઆગળબીજુ દ્ર ાંત પ્રગટ કરતાં ક ું કે, “સ્વગર્ ું રા રાઈના
બીજ જે ું છે, જેને એક ક્તએ લઈને પોતાના ખેતરમાં વા ું. 32 તે સઘળાં
બીજ કરતાં ના ું છે, પણ વધ્યા પછ છોડવા કરતાં તે મોટુ થાય છે, તે એ ું ઝાડ
પણ થાય છે કે આકાશના પક્ષીઓઆવીને તેની ડાળ ઓ પર વાસો કરે છે.”

ખમીર ું દ્ર ાંત
ૂક 13:20-21

33તેમણે તેઓને બીજુ દ્ર ાંત ક ું કે, “સ્વગર્ ું રા ખમીર જે ું છે કે, જેને એક
ીએ લઈને ત્રણ માપ લોટમાં મેળવી દ ું, એટલે ુધી કે તે બધો ખમીરવાળો

થઈ ગયો.”
દ્ર ાંતોનો ઉપયોગ
માક 4:33-34

34એબધી વાતો ઈ ુએ લોકોને દ્ર ાંતોમાં કહ ; દ્ર ાંત વગર તેમણે તેઓને કઈ ક ું
ન હ. 35એ માટે કે પ્રબોધકે જે ક ું હ ું તે ૂરુ થાય કે, “હુ મારુ ુખ ઉઘાડ ને દ્ર ાંતો
કહ શ, ૃ નો પાયો ના ાના વખતથી જે ૂપ રખાયાં છે તે હુ પ્રગટ કર શ.”

ઈ ુ કડવા દાણા ું દ્ર ાંત સમજાવે છે
36 ત્યારે લોકોને ૂક ને ઈ ુ ઘરમાં ગયા; પછ તેમના શષ્યોએ તેમની પાસે આવીને

ક ું કે, “ખેતરનાં કડવા દાણાના દ્ર ાંતનો અથર્ અમને કહો.” 37 ત્યારે ઈ ુએ ઉ ર
આપતાં તેઓને ક ું કે, “સારુ બીજ જે વાવે છે તે માણસનો દ કરો છે. 38ખેતર
દુ નયા છે; સારાં બી રા ના સંતાન છે, પણ કડવા દાણા શેતાનના સંતાન છે;
39 જેણે વા ાં તે દશુ્મન શેતાન છે. કાપણી જગતનો અંત છે, અને કાપનારા
સ્વગર્દૂતો છે.

40એમાટે જેમ કડવા દાણા એકઠા કરાય છે, અને અ માં બાળ નંખાય છે,
તેમ આ જગતના અંતે થશ.ે 41 માણસનો દ કરો પોતાના સ્વગર્દૂતોને મોકલશે,
પાપમાં પાડનાર બધી વસ્ ુઓને તથા દુ તા કરનારાંઓને તેમના રા માંથી
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તેઓએકઠા કરશે, 42અને તેઓને બળતી ભઠ્ઠ માં નાખી દેશે, ત્યાં રડ ું ને દાંત
પીસ ું થશે. 43 ત્યારે ન્યાયીઓપોતાના પતાના રા માં ૂયર્ની જેમ પ્રકાશશે.
જેને સાંભળવાને કાન છે તે સાંભળે.

સંતાડલેા દ્ર ું દ્ર ાંત
44 વળ સ્વગર્ ું રા ખેતરમાં સંતાડેલા દ્ર જે ું છે; કે જે એક માણસને

મ ું, પછ તેણે તે સંતાડ રા ુ.ં તેના હષર્ને લીધે જઈને પોતા ું સવર્સ્વ વેચી
નાખીને તે ખેતર વેચા ું લી ું.

મોતી ું દ્ર ાંત
45 વળ સ્વગર્ ું રા સારાં મોતી શોધનાર કોઈ એક વેપાર ના જે ું છે.

46જયારે તેને અ ત ૂલ્યવાન મોતી મ ું, ત્યાર પછ જઈને તેણે પોતા ું સવર્સ્વ
વેચી નાખીને તે ખર દ લી ુ.ં

જાળ ું દ્ર ાંત
47વળ સ્વગર્ ું રા જાળના જે ું છે, જેને સ ુદ્રમાં નાખવામાં આ ું, અને

દરેકજાતનાં સ ુદ્રજીવો તેમાં સમેટાયા. 48જયારે તે ભરાઈ ગઈ ત્યારે તેઓ તેને
કનારે ખેંચી લા ા, બેસીને જે સારુ હ ું તે તેઓએ વાસણમાં એકઠુ ક ુ, પણ
નર ું ફેંક દ ું.

49 એમ જ જગતને અંતે પણ થશ;ે સ્વગર્દૂતો આવીને ન્યાયીઓમાંથી
ૂંડાઓને જુદાં પાડશ,ે 50અને તેઓ તેઓને બળતી ભઠ્ઠ માં ફેંક દેશે; ત્યાં રડ ું

ને દાંત પીસ ું થશ.ે
જૂનાં અને નવાં સત્યો

51 ું તમે એ બધી વાતો સમ ા?” તેઓએ ઈ ુને ક ું કે, “હા.” 52 ત્યારે
તેમણે તેઓને ક ું કે, “દરેક શા ી જે સ્વગર્ના રા નો શષ્ય થયો છે તે એક
ઘરમા લક કે જે પોતાના ભંડારમાંથી નવી તથા જૂની વસ્ ુઓ કાઢે છે તેના જેવો
છે.”

નાસરેથમાં ઈ ુનો નકાર
માક 6:1-6; ૂક 4:16-30

53 ત્યારે એમ થ ું કે ઈ ુ એ દ્ર ાંતો કહ ર ા, ત્યારે તે ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. 54પછ
પોતાના પ્રદેશમાં આવીને તેમણે તેઓના સભા ાનમાં તેઓને એવો બોધ કય કે, તેઓ
આ યર્ચ કત થઈને બોલ્યા કે, “આ માણસની પાસે આ ું જ્ઞાન તથા આવાં પરાક્રમી
કામો ાંથી? 55 ું એ ુથારના દ કરા નથી? ું એમની મા ું નામ મ રયમ નથી? ું
યાકૂબ, ૂસફ, સમોન તથા યહૂદા તેમના ભાઈઓ નથી? 56 ું એમની સઘળ બહેનો
આપણી સાથે નથી? તો આ માણસની પાસે આ બ ું ાંથી?”

57તેઓએતેમનો સ્વીકાર કય ન હ. પણઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “પ્રબોધક પોતાના
વતનમાં તથા પોતાના ઘર સવાય બીજે ઠેકાણે માન વગરનો નથી.” 58 તેઓના
અ વ ાસને લીધે તેમણે ત્યાં ઘણાં પરાક્રમી કામ કયાર્ ન હ.

14
યોહાન બા પ્તસ્તનો શરચ્છેદ
માક 6:14-29; ૂક 9:7-9



માથ્થી 14:1 26 માથ્થી 14:24

1 તે સમયે ગાલીલના રા કતાર્ હેરોદે ઈ ુની ક ત સાંભળ . 2 તેમણે પોતાના
ચાકરોને ક ું કે, “આ તો યોહાન બા પ્તસ્મા કરનાર છે; તે ૃત્ ુમાંથી સજીવન થયો
છે, એ માટે એવાં પરાક્રમી કામો તેનાથી થાય છે.”

3 કેમ કે હેરોદે તેના ભાઈ ફ લપની પત્ની હેરો દયાને લીધે યોહાનને પકડ્યો હતો અને
તેને બાંધીને જલેમાં ના ો હતો. 4 કેમ કે યોહાને તેને ક ું હ ું કે, “તેને તારે પત્ની તર કે
રાખવી યોગ્ય નથી.” 5 હેરોદ તેને માર નાખવા ઇચ્છતો હતો, પણ લોકોથી તે બીતો
હતો, કેમ કે તેઓ તેને પ્રબોધક ગણતા હતા.

6 પણ હેરોદની વષર્ગાંઠ આવી, ત્યારે હેરો દયાની દ કર એ તેઓની આગળ નાચીને
હેરોદને ુશ કય . 7 ત્યારે તેણે સમ ખાઈને વચન આપ્ ું કે જે કઈ તે માગશે તે તેને
અપાશ.ે

8 ત્યારે તેની માની ૂચના પ્રમાણે તે બોલી કે, “યોહાન બા પ્તસ્મા કરનાર ું મા ું મને
થાળમાં આપો.” 9હવે રાજા દલગીર થયો, તોપણ પોતે સમ ખાધા હતા તેને લીધે તથા
તેની સાથે જમવા બેઠેલાઓને લીધે, તેણે તે આપવાનો હુકમ કય .

10તેણે માણસોને મોકલીને યોહાન ું મા ું જલેમાં કપા ું. 11અને થાળમાં તે ું મા ું
લાવીને છોકર ને આપ્ ુ;ં અને છોકર એ પોતાની માને તે આપ્ ુ.ં 12 ત્યારે તેના શષ્યોએ
પાસે આવીને તેનો ૃતદેહ ઉઠાવી લઈ જઈને તેને દફના ો અને જઈને ઈ ુને ખબર
આપી.

ઈ ુ પાંચ હજારને જમાડે છે
માક 6:30-44; ૂક 9:10-17; યોહ. 6:1-14

13 ત્યારે ઈ ુ એસાંભળ ને ત્યાંથી હોડ માં એકાંતજગ્યાએગયા. લોકો તે સાંભળ ને
નગરોમાંથી પગરસ્તે તેમની પાછળ ગયા. 14ઈ ુએ નીકળ ને ઘણાં લોકોને જોયા, ત્યારે
તેઓ પર તેમને અ ુકપા આવી; અને તેમણે તેઓમાંનાં માંદાઓને સાજાં કયાર્.

15સાંજ પડ ત્યારે તેમના શષ્યોએ તેમની પાસેઆવીને ક ું કે, “આજગ્યા ઉજ્જડ
છે, હવે સમય થઈ ગયો છે, માટે લોકોને વદાય કરો કે તેઓઆસપાસનાં પ્રદેશમાં તથા
ગામોમાં જઈને પોતાને સારુ ખાવા ું વેચા ું લ.ે”

16પણઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “તેઓને જવાનીજરૂર નથી, તમે તેઓને જમવા ું
આપો.” 17 તેઓએ તેમને ક ું કે, “અહ અમાર પાસે માત્ર પાંચ રોટલી અને બે
માછલી છે.” 18 ત્યારે ઈ ુએ ક ું કે, “તે અહ માર પાસે લાવો.”

19પછ તેમણે લોકોને ઘાસ પર બેસવાનીઆજ્ઞાઆપી. અને તે પાંચ રોટલી તથા બે
માછલી લઈ સ્વગર્ તરફ જોઈને આશીવાર્દ માગ્યો અને રોટલી ભાંગીને શષ્યોને આપી
અને શષ્યોએ લોકોને આપી. 20 તેઓ સવર્ જમીને ધરાયાં; પછ ભાણામાં વધેલા
કકડાઓની બાર ટોપલી ભરાઈ. 21જઓે જમ્યાં તેઓ ીઓ અને બાળકો ઉપરાંત
આશરે પાંચ હજાર ુરુષ હતા.

ઈ ુ પાણી પર ચાલે છે
માક 6:45-52; યોહ. 6:15-21

22 પછ તરત તેમણે શષ્યોને આગ્રહથી હોડ માં બેસાડ્યા અને તેઓને પોતાની
આગળ પેલે પાર મોકલ્યા અને તેણે પોતે લોકોને વદાય કયાર્. 23 લોકોને વદાય કયાર્
પછ , ઈ ુ પ્રાથર્ના કરવાને પહાડ પર એકાંતમાં ગયા અને સાંજ પડ ત્યારે ઈ ુ ત્યાં
એકલા હતા. 24 પણ તે સમયે હોડ સ ુદ્ર મધ્યે મોજાંઓથી ડામાડોળ થતી હતી, કેમ
કે પવન સામો હતો.
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25 રાતના ચોથા પહોરે ઈ ુ સ ુદ્ર પર ચાલતા તેઓની પાસે આ ા. 26 શષ્યોએ
તેમને સ ુદ્ર પર ચાલતા જોયા, ત્યારે તેઓએ ગભરાઈને ક ું, “એ તો કોઈ ૂત છે”
અને બીકથી તેઓએ ૂમ પાડ . 27 પણ તરત ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “ હમત રાખો!
એ તો હુ છુ! ગભરાશો ન હ.”

28 ત્યારે પતરે તેમને ઉ ર આપતાં ક ું કે, “પ્ર ુ, એ જો તમે હો, તો મને આજ્ઞા
આપો કે હુ પાણી પર ચાલીને તમાર પાસે આ ું.” 29 ઈ ુએ ક ું કે “આવ.” ત્યારે
પતર હોડ માંથી ઊતર ને ઈ ુ પાસે જવાને પાણી પર ચાલવા લાગ્યો. 30 પણ પવનને
જોઈને તે ગભરાયો અને ડૂબવા લાગ્યો, તેથી તેણે ૂમ પાડતાં ક ું કે, “ઓ પ્ર ,ુ મને
બચાવો.”

31 ઈ ુએ તરત જ હાથ લાંબો કર ને તેને પકડ લીધો અને તેને ક ું કે, “અરે
અલ્પ વ ાસી, તેં શંકા કેમ કર ?” 32 પછ જયારે ઈ ુ અને પતર હોડ માં ચઢ્યાં
એટલે તરત જ પવન બંધ થયો. 33 હોડ માં જઓે હતા તેઓએ તેમ ું ભજન કરતાં
ક ું કે, “ખરેખર તમે ઈ રના દ કરા છો.”

ઈ ુ ગ ેસારેતમાં માંદાને સાજાં કરે છે
માક 6:53-56

34તેઓપારઊતર ને ગ ેસારેત દેશમાંઆ ા. 35જયારે તે જગ્યાનાં લોકોએ તેમને
ઓળ ા, ત્યારે તેઓએ તે આખા દેશમાં ચોતરફ માણસોને મોકલીને બધા માંદાઓને
તેમની પાસે લા ા. 36 તેઓએ ઈ ુને વનંતી કર કે ‘કેવળ તમારાં વ ોની કોરને જ
તમે અમને અડકવા દો;’ અને જટેલાં અડ ા તેટલાં સાજાં થયા.

15
ૂવર્જો ું શક્ષણ

માક 7:1-13
1 તે પ્રસંગે યરુશાલેમથી ફરોશીઓ તથા શા ીઓએ ઈ ુની પાસે આવીને ક ું કે,

2 “તમારા શષ્યો વડ લોના રવાજો ું ઉલ્લંઘન કેમ કરે છે? કેમ કે તેઓહાથ ધોયા વગર
ભોજન કરે છે.” 3 પણ ઈ ુએ તેઓને જવાબ આપ્યો કે, “તમે તમારા રવાજોથી
ઈ રનીઆજ્ઞા ું ઉલ્લંઘન કેમ કરો છો?”

4 કેમ કે ઈ રે ક ું છે કે, ‘તમે તમારા માતા પતા ું સન્માન કરો’ અને ‘જે કોઈ
પોતાના માતા પતાની નદા કરે તે ન ે માય જાય.’ 5 પણ તમે કહો છો કે, ‘જે
કોઈ પોતાના માતા પતાને કહેશે કે, “જે વડે મારાથી તમને લાભ થયો હોત તે
ઈ રને અ પત છે,’ ” 6તો તેઓભલે પોતાના માતા પતા ું સન્માન ન કરે; એમ
તમે તમારા રવાજથી ઈ રનીઆજ્ઞાને રદ કર છે.

7ઓઢોંગીઓ, યશાયા પ્રબોધકે તમારા સંબંધી ઠ કજ ક ું છે કે, 8 ‘આલોકો
પોતાના હોઠોથી મને માન આપે છે, પણ તેઓનાં હૃદય મારાથી વેગળાં જ રહે
છે. 9તેઓનીભ ક્ત નરથર્ક છે, કેમ કે તેઓપોતાના સદ્ધાંત પ્રમાણે માણસોની
આજ્ઞાઓશીખવે છે.’ ”

માણસને વટાળનાર વાનાં
માક 7:14-23

10પછ ઈ ુએ લોકોને પાસે બોલાવીને ક ું કે, “સાંભળોઅને સમજો. 11 ુખમાં
જે જાય છે તે માણસને ભ્ર કર ું નથી, પણ ુખમાંથી જે નીકળે છે તે જ
માણસને ભ્ર કરે છે.”
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12 ત્યારે ઈ ુના શષ્યોએ પાસેઆવીને તેમને ક ું કે, “આવાતસાંભળ ને ફરોશીઓ
નારાજ છે, એ ું તમે જાણો છો?” 13 પણ ઈ ુએ જવાબ આપતાં ક ું કે, ‘જે રોપા
મારા સ્વગ ય પતાએ રોપ્યા નથી, તે દરેક ઉખેડ નંખાશે. 14 તેઓને રહેવા દો,
તેઓઅંધ માગર્દશર્કો છે;અનેજોઅંધ ક્તબીજીઅંધ ક્તને દોરે તો તેઓ
બ ે ખાડામાં પડશે.

15 ત્યારે પતરે ઈ ુને જવાબ આપતાં ક ું કે, “આ દ્ર ાંતનો અથર્ અમને કહો.”
16 ઈ ુએ ક ું કે, “ ું હજી ુધી તમે પણ અણસમજુ છો? 17 ું તમે હજી
નથી સમજતા કે ુખમાં જે કઈ ભોજન લઈએ છ એ, તે પેટમાં જાય છે તેનો
બનઉપયોગી કચરો નીકળ જાય છે?
18પણ ુખમાંથી જેબાબતો નીકળે છે,તે મનમાંથીઆવે છે,અને તે માણસને

ભ્ર કરે છે. 19 કેમ કે દુ કલ્પનાઓ, હત્યાઓ, ભચારો, જાતીય ભ્ર તા,
ચોર ઓ, જૂઠ સાક્ષીઓ, તથા દભુાર્ષણો હૃદયમાંથી નીકળે છે. 20માણસને જે
ભ્ર કરે છે તે એ જ છે; પણ હાથ ધોયા વગર ભોજન કર ું એ માણસને ભ્ર
કર ું નથી.”

બનયહૂદ ીનો વ ાસ
માક 7:24-30

21 ઈ ુ ત્યાંથી નીકળ ને ૂર તથા સદોનના પ્રદેશમાં ગયા. 22 જુઓ, એક કનાની
ીએ તે વસ્તારમાંથી આવીને ઊંચે અવાજે ક ું કે, “ઓ પ્ર ,ુ દાઉદના દ કરા, મારા

પર દયા કરો; માર દ કર દુ ાત્માથી બહુ પીડા પામે છે.” 23 પણ ઈ ુએ તે ીને કઈ
જવાબ આપ્યો ન હ. તેમના શષ્યોએ આવીને તેમને વનંતી કરતાં ક ું કે, “તે ીને
મોકલી દો, કેમ કે તે આપણી પાછળ ૂમ પાડયા કરે છે.”

24તેમણે તે ીને ઉ રઆપ્યો કે, “ઇઝરાયલના ઘરનાં ખોવાયેલાં ઘેટાં સવાય
બીજા કોઈની પાસે મને મોકવામાં આ ો નથી.” 25 પછ તે ીએ ઈ ુની પાસે
આવીને તેમને પગે પડ ને ક ું કે, “ઓ પ્ર ુ, મને મદદ કરો.” 26 તેમણે ઉ ર આપતાં
ક ું કે, “છોકરાંની રોટલી લઈને કૂતરાંને નાખવી તે ઉ ચત નથી.”

27 તે ીએ ક ું કે, “ખરુ, પ્ર ,ુ પર ુ કૂતરાં પણ પોતાના મા લકોની મેજ પરથી
જે કકડા પડે છે તે ખાય છે.” 28 ઈ ુએ ઉ ર આપતાં તેને ક ું કે, “ઓ બહેન,
તારો વ ાસ મોટો છે જે ું ું ચાહે છે તે ું તને થાઓ.” તે જ સમયે તેની દ કર ને
સાજાંપણું મ ુ.ં

ઈ ુ ઘણાંને સાજાં કરે છે
29 પછ ઈ ુ ત્યાંથી નીકળ ને ગાલીલના સ ુદ્ર પાસે આ ા; અને પહાડ પર ચઢ ને

બેઠા. 30 ત્યારે કેટલાક પં ુઓ, અંધજનો, ૂંગાંઓ, પગે અપંગ તથા બીજાં ઘણાંઓને
લોકો તેમની પાસે લઈનેઆ ાઅને ઈ ુના પગ પાસે તેઓને લા ા અને તેમણે તેઓને
સાજાંપણું આપ્ ુ.ં 31જયારે લોકોએ જો ું કે ૂંગાઓ બોલતાં થયાં છે, અપંગો સાજાં
થયાં છે, પાંગળાઓ ચાલતાં થયા છે તથા અંધજનો દેખતા થયાં છે, ત્યારે તેઓએ
આ યર્ પામીને ઇઝરાયલના ઈ રનો મ હમા કય .

ઈ ુ ચાર હજારને જમાડે છે
માક 8:1-10

32 ઈ ુએ પોતાના શષ્યોને પાસે બોલાવીને ક ું કે, “આલોકો પર મને અ ુકપા
આવે છે, કેમ કે ત્રણ દવસથી તેઓ માર સાથે ર ા છે, તેઓની પાસે કઈ ખાવા
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માટે નથી. તેઓને ૂ ા વદાય કરવા ું હુ ઇચ્છતો નથી, એમ ન થાય કે તેઓ
રસ્તામાં બેહોશથઈજાય.” 33 શષ્યોએતેમને ક ું કે, આટલાબધા લોકો ભોજનથી
ૃપ્ત થાય તેટ ું ભોજન અમે આ અરણ્યમાં ાંથી લાવીએ? 34 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને

ક ું કે, “તમાર પાસે કેટલી રોટલી છે?” તેઓએક ું કે, “સાત રોટલીઅને થોડ એક
નાની માછલીઓ છે.” 35 તેમણે લોકોને જમીન પર બેસવાની આજ્ઞા કર .

36 તેમણે તે સાત રોટલી તથા માછલી લઈ સ્ ુ ત કર ને ભાંગી અને પોતાના શષ્યોને
આપી, શષ્યોએ લોકોને આપી. 37 સઘળાં ખાઈને ૃપ્ત થયાં; પછ વધેલા કકડાની
તેઓએ સાત ટોપલી ભર . 38જઓે જમ્યાં તેઓ ીઓ તથા બાળકો ઉપરાંત ચાર
હજાર ુરુષ હતા. 39લોકોને વદાય કયાર્ પછ ઈ ુ હોડ માં બેસીને મગદાનના પ્રદેશમાં
આ ા.

16
ફર નશાનીની માગણી
માક 8:11-13; ૂક 12:54-56

1 ફરોશીઓએ તથા સદૂક ઓએ આવીને ઈ ુ ું પર ક્ષણ કરતાં સ્વગર્થી કોઈ
ચમત્કા રક ચ કર બતાવવાની માંગણી કર . 2 પણ તેમણે ઉ ર આપતાં તેઓને
ક ું કે, “સાંજ પડે છે ત્યારે તમે કહો છો કે ‘હવામાન સારુ થશ,ે કેમ કે આકાશ
લાલ છે.’ ”

3 સવારે તમે કહો છો કે, ‘આજે વરસાદ પડશ,ે કેમ કે આકાશ લાલ તથા
અંધરાયે ું છે.’ તમે આકાશ ું રૂપ પારખી જાણો છો ખરા, પણ સમયોના ચ
તમે પારખી નથી શકતા. 4 દુ તથા બેવફા પેઢ ચમત્કા રક ચ માગે છે, પણ
ૂનાના ચમત્કા રક ચ વગરબીજુ કોઈચમત્કા રક ચ તેઓનેઅપાશે ન હ.”

ત્યાર પછ ઈ ુ તેઓને ૂક ને ચાલ્યા ગયા.

ફરોશીઓ અને સદૂક ઓ ું ખમીર
માક 8:14-21

5 શષ્યો સરોવરને પેલે પાર ગયા, પર ુ તેઓ રોટલી લેવા ું ૂલી ગયા હતા. 6ઈ ુએ
તેઓને ક ું કે, “ફરોશીઓના તથા સદૂક ઓના ખમીર વષે તમે સાવધાન થાઓ
અને સચેત રહો.” 7 ત્યારે તેઓએ પરસ્પર વચાર કય કે, “આપણે રોટલી નથી
લા ા માટે ઈ ુ એમ કહે છે.” 8 ઈ ુએ તેમના વચાર જાણીને તેઓને ક ું કે, “ઓ
અલ્પ વ ાસીઓ, તમાર પાસે રોટલી નથી તે માટે તમે પરસ્પર કેમ વચારો છો?

9 ું હજી ુધી તમે નથી સમજતા? પેલા પાંચ હજાર ુરુષ માટે પાંચ રોટલી
હતી અને તમે કેટલી ટોપલી ઉઠાવી, તે ું ું તમને સ્મરણ નથી? 10 વળ પેલા
ચાર હજાર ુરુષ માટે સાત રોટલી હતીઅને તમે કેટલી ટોપલી ઉઠાવી, તે ું પણ
ું તમને સ્મરણ નથી?
11 તમે કેમ નથી સમજતા કે મેં તમને રોટલી સંબંધી ક ું નહો ુ,ં પણ

ફરોશીઓના તથા સદૂક ઓના ખમીર વષે તમે સાવધાન રહો એમ મેં ક ું
હ ું.” 12 ત્યારે તેઓ સમ ા કે રોટલીના ખમીર સંબંધી ન હ, પર ુ ફરોશીઓના
તથા સદૂક ઓના ઉપદેશ વષે સાવધાન રહેવા ું તેમણે ક ું હ ું.

ઈ ુ વષે પતરની ક ૂલાત
માક 8:27-30; ૂક 9:18-21
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13 ઈ ુએ કાઈસા રયા ફ લ પીના વસ્તારમાં આવીને પોતાના શષ્યોને ૂ ું કે,
“માણસનો દ કરો કોણ છે, એ વષે લોકો ું કહે છે?” 14 ત્યારે તેઓએ ક ું કે,
“કેટલાક કહે છે, યોહાન બા પ્તસ્મા કરનાર, કેટલાક એ લયા, કેટલાક ય મયા, અથવા
પ્રબોધકોમાંના એક.” 15ઈ ુએ તેઓને ૂ ું, “પણ હુ કોણ છુ, તે વષે તમે ું કહો
છો?” 16 ત્યારે સમોન પતરે જવાબ આપતાં ક ું કે, “તમે ખ્રસ્ત, જીવતા ઈ રના
દ કરા છો.”

17 ઈ ુએ જવાબ આપતાં સમોન પતરને ક ું કે, સમોન ૂના ુત્ર, “ ું
આશીવાર્ દત છે કેમ કે માંસે તથા લોહ એ ન હ, પણ સ્વગર્માંના મારા પતાએ
તને એ જણા ું છે. 18 હુ પણ તને કહુ છુ કે ું પતર છે અને આ પથ્થર પર હુ
માર મંડળ ાપીશ, તેની વરુદ્ધ પાતાળની સ ા ું જોર ચાલશે નહ .

19આકાશના રા ની ચાવીઓ હુ તનેઆપીશ, ૃથ્વી પર જે કઈ ું બાંધીશ,
તે સ્વગર્માં બંધાશે; અને ૃથ્વી પર ું જે કઈ છોડ શ, તે સ્વગર્માં પણ છોડાશ.ે”
20 તે ખ્રસ્ત છે તે ું કોઈને પણ ન હ જણાવવા ઈ ુએ તેના શષ્યોને આજ્ઞા આપી.

ઈ ુની પોતાનાં દઃુખો અને ૃત્ ુ વષેની જાહેરાત
માક 8:31-9:1; ૂક 9:22-27

21 ત્યારથી માંડ ને ઈ ુ પોતાના શષ્યોને જણાવવાં લાગ્યા કે, તેણે યરુશાલેમમાં
જ ું પડશ.ે વડ લો, ુ યાજકો તથા શા ીઓને હાથે ઘણું દઃુખ સહન કર ું પડશે,
માય જશે અને ત્રીજે દવસે પાછા ૃત્ ુમાંથી સજીવન થશ.ે 22 પતર તેમને એક બાજુ
પર લઈ જઈને ઠપકો દેવા લાગ્યો અને ક ું કે, “અરે પ્ર ુ, એ તમારાથી દૂર રહે; એ ું
તમને કદા પ ન થાઓ.” 23 પણ તેમણે પાછળ ફર ને પતરને ક ું કે, “અરે શેતાન,
માર પછવાડે જા! ું મને અડચણરૂપ છે; કેમ કે ઈ રની વાતો પર ન હ, પણ
માણસોની વાતો પર ું મન લગાડે છે.”

24 પછ ઈ ુએ પોતાના શષ્યોને ક ું કે, “જો કોઈ મને અ ુસરવા ચાહે, તો
તેણે પોતાનો નકાર કરવો અને પોતાનો વધસ્તંભ ઊંચક ને માર પાછળ ચાલ ું.
25 કેમ કે જે કોઈ પોતા ું જીવનબચાવવા ચાહે છે, તે તેને ુમાવશ;ે પણ જે કોઈ
મારે લીધે પોતા ું જીવન ુમાવશ,ે તે તેને બચાવશ.ે 26 કેમ કે જો માણસઆ ું
ભૌ તક જગત મેળવે અને પોતા ું જીવન ુમાવે, તો તેને શો લાભ થશ?ે વળ
માણસ પોતાના જીવનને બદલે ું આપશે?

27 કેમ કે માણસનો દ કરો પોતાના પતાના મ હમામાં પોતાના સ્વગર્દૂતો
સ હત આવશ,ે ત્યારે તે દરેકને તેમના કાય પ્રમાણે બદલો ભર આપશે. 28 હુ
તમને ન ે કહુ છુ કે, અહ જેઓ ઊભા છે તેઓમાંના કેટલાક એવા છે કે
જે માણસના દ કરાને તેના રા માં આવતો દેખશે ત્યાં ુધી મરણ પામશે જ
ન હ.”

17
ઈ ુ ું રૂપાંતર
માક 9:2-13; ૂક 9:28-36

1છ દવસ પછ ઈ ુ પતર, યાકૂબ તથા તેના ભાઈ યોહાનને લઈને એકઊંચા પહાડ
પર ચાલ્યા ગયા. 2 તેઓની આગળ તેમ ું રૂપાંતર થ ું, એટલે તેમ ું ુખ ૂયર્ના જે ું
તેજસ્વી થ ું અને તેમના વ અજવાળાનાં જવેા ેત થયા.
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3 જુઓ, ૂસા તથા એ લયા તેમની સાથે વાતો કરતાં તેઓને દેખાયા. 4 પતરે ઈ ુને
ક ું કે, “પ્ર ુ, આપણે અહ રહ એ તે સારુ છે. જો તમાર ઇચ્છા હોય તો હુ અહ
ત્રણ મંડપ બાં ુ; એક તમારે માટે, એક ૂસાને માટે અને એક એ લયાને માટે.”

5તે બોલતો હતો એટલામાં, જુઓ, એકચળકતી વાદળ તેઓ પરઆચ્છા દત થઈ;
અને વાદળ માંથી એવી વાણી થઈ કે, “આ મારો વહાલો દ કરો છે, તેના પર હુ પ્રસ
છુ, તે ું સાંભળો.” 6 શષ્યો એ સાંભળ ને બહુ ગભરાયા, અને ઊંધે મોઢે જમીન પર
પડયા. 7ઈ ુએ તેઓની પાસે આવીને તેઓને સ્પશર્ કર ને ક ું કે, “ઊઠો,અને બીશો
ન હ.” 8 તેઓએ પોતાની નજર ઊંચી કર તો એકલા ઈ ુ વના તેઓએઅન્ય કોઈને
જોયા ન હ.

9જયારે તેઓ પહાડ પરથી ઊતરતા હતા, ત્યારે ઈ ુએ તેઓને આજ્ઞા કર કે, “આ
જે તમે જો ું તે ાં ુધી માણસનો દ કરો મરણમાંથી પાછો સજીવન થાય
ત્યાં ુધી કોઈને કહેશો ન હ.” 10 તેમના શષ્યોએ તેમને ૂ ું કે, “શા ીઓ કેમ
કહે છે કે, એ લયાએ પ્રથમઆવ ું જોઈએ?”

11 ઈ ુએ તેઓને જવાબ આપ્યો કે, “એ લયા ખરેખર આવશે અને સઘ ું
વ ત કરશે. 12 પણ હુ તમને કહુ છુ કે, “એ લયાઆવી ૂ ા છે, તોપણ

તેઓએ તેને ઓળ ા ન હ, પણ જેમ તેઓએચા ું તેમ તેઓએ તેને ક ુ; તેમ
જ માણસનો દ કરો પણ તેઓથી દઃુખ સહન કરશ.ે” 13 ત્યારે શષ્યો સમ ા કે
યોહાન બા પ્તસ્મા કરનાર સંબંધી તેમણે તેઓને ક ું હ ું.

દુ ાત્મા વળગેલા એક છોકરાંને ઈ ુ સાજો કરે છે
માક 9:14-29; ૂક 9:37-43

14જયારે તેઓલોકોનીભીડ પાસેઆ ા, ત્યારેએક ક્તએઈ ુની પાસેઆવીને
તેમની આગળ ૂંટણે પડ ને ક ું કે, 15 “ઓપ્ર ુ, મારા દ કરા પર દયા કરો; કેમ કે તેને
વાઈ ુ દદ છે, તેથી તે ઘણો પીડાય છે; અને તે ઘણીવાર અ માં તથા પાણીમાં પડે છે.
16 તેને હુ તમારા શષ્યોની પાસે લા ો હતો, પણ તેઓ તેને સાજો કર શ ા નહ .”

17 ત્યારે ઈ ુએજવાબઆપ્યો કે, “ઓઅ વ ાસી તથાભ્ર પેઢ , ાં ુધી હુ
તમાર સાથે રહ શ? ાં ુધી હુ તમારુ સહન કર શ? તેને માર પાસે લાવો.”
18 પછ ઈ ુએ તે દુ ાત્માને ધમકા ો, અને તે તેનામાંથી નીકળ ગયો; તે જ સમયે તે
છોકરો સાજો થયો.

19 પછ શષ્યોએ એકાંતમાં ઈ ુની પાસે આવીને ક ું કે, “અમે તેને કેમ કાઢ ન
શ ા?” 20 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “તમારા અ વ ાસને લીધે; કેમ કે હુ તમને
ન ે કહુ છુ કે,જો તમને રાઈના દાણા જેટલો વ ાસ હોય તો તમેઆપહાડને
કહેશો કે, ‘ ું અહ થી ત્યાં ખસી જા’ અને તે ખસી જશે; અને તમારા માટે કઈ
અશ ન હ હોય. 21 (પણ પ્રાથર્ના તથા ઉપવાસ વગર એજાત નીકળતી નથી.”)

ઈ ુ પોતાના ૃત્ ુ સંબંધી ફર આગાહ કરે છે
માક 9:30-32; ૂક 9:43-45

22 જયારે તેઓ ગાલીલમાં રહેતા હતા ત્યારે ઈ ુએ પોતાના શષ્યોને ક ું કે,
“માણસનો દ કરો માણસોના હાથમાં સોંપાશ;ે 23 તેઓ તેને માર નાખશે, પણ
ત્રણ દવસ પછ તે પાછો ઊઠશે.” ત્યારે શષ્યો બહુ દલગીર થયા.

સભા ાનનો કર ભરે છે
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24 પછ તેઓ કપરનાહૂમમાં આ ા ત્યારે કર લેનારાઓએ પતરની પાસે આવીને
ક ું કે, “ ું તમારો ઉપદેશકભ ક્ત ાનના કરનાં પૈસા નથીઆપતા?” 25 પતરે ક ું કે,
“હા.” અને તે ઘરમાં આ ો ત્યારે તેના બોલવા અગાઉ ઈ ુએ ક ું કે, “ સમોન, તને
ું લાગે છે, દુ નયાના રાજાઓ કોની પાસેથી જકાત અથવા કર લે છે? પોતાના

દ કરાઓ પાસેથી કે પરદેશીઓ પાસેથી?”
26 પતરે ઈ ુને ક ું કે, “પરદેશીઓ પાસેથી.” ત્યારે ઈ ુએ તેને ક ું કે, “તો

પછ દ કરાઓ તો કર ુક્ત છે. 27 રખેને આપણે તેઓ ું અપમાન કર એ, ું
સ ુદ્ર કનારે જઈને ગલ નાખ;અને જે માછલી પહેલીઆવે તેને પકડ લ,ેજયારે
ું તે ું ુખ ઉઘાડશે ત્યારે તેમાંથી તને પૈસા મળશે, તે લઈને મારે અને તારે માટે

તેઓને આપ.”

18
સૌથી મોટુ કોણ?
માક 9:33-37; ૂક 9:46-48

1 તે જ સમયે શષ્યોએ ઈ ુની પાસે આવીને ક ું કે, “સ્વગર્ના રા માં સૌથી મોટુ
કોણ છે?” 2 ત્યારે ઈ ુએ એક બાળકને પોતાની પાસે બોલાવીને તેને તેઓની વચ્ચે
ઊ ું રાખીને 3 તેઓને ક ું કે, “હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, જો તમે તમારુ બદલાણ
ન હ કરો,અને બાળકોના જેવા ન હ થાઓતો સ્વગર્ના રા માં તમે પ્રવેશ ન હ
કર શકો.

4 માટે જે કોઈ પોતાને આ બાળકના જેવો નમ્ર કરશ,ે તે સ્વગર્ના રા માં
સૌથી મોટો છે. 5 વળ જે કોઈ મારે નામે એવા એક બાળકનો સ્વીકાર કરે છે તે
મારો પણ સ્વીકાર કરે છે.

નાનાઓમાંથી એકને ઠોકર ખવડાવવા વષે
માક 9:42-48; ૂક 17:1-2

6 પણ આ નાનાંઓ જેઓ મારા પર વ ાસ કરે છે, તેઓમાંના એકને જે
ક્ત પાપ કરવા પ્રેરે, તે કરતાં તેના ગળે ભારે પથ્થર બંધાય અને સ ુદ્રના

ઊંડાણમાં ડુબાડાય એ તેને માટે સારુ છે. 7માનવજગતને અફસોસ છે! કારણ
કે જે વસ્ ુઓને કારણે લોકો પાપ કરે છેઆવી વસ્ ુઓતો બનવાનીઅગત્ય છે.
પણતે ક્તને અફસોસ છે જે બીજાને પાપ કરાવવાજવાબદાર છે! 8માટે જો
તારો હાથ અથવા પગ તને પાપ કરવા પ્રેરે, તો તેને કાપી નાખીને તાર પાસેથી
ફેંક દે. તારા બે હાથ અથવા બે પગ છતાં ું અનંતઅ માં નંખાય, તેના કરતાં
હાથ અથવા પગે અપંગ થઈજીવનમાં પેસ ું એ તારે માટે સારુ છે.

9જો તાર આંખ તને પાપ કરવા પ્રેરે, તો તેને કાઢ નાખીને તાર પાસેથી ફેંક
દે. બ ેઆંખ છતાં ું નરકા માં નંખાય, તેના કરતાં એકઆંખ સાથે જીવનમાં
પેસ ું એ તારે માટે સારુ છે.

ખોવાયેલાં ઘેટાં ું દ્ર ાંત
ૂક 15:3-7

10સાવધાન રહો કે આ નાનાઓમાંના એકનો પણ અનાદર તમે ન કરો, કેમ
કે હુ તમને કહુ છુ કે સ્વગર્માં તેઓના સ્વગર્દૂત મારા સ્વગર્માંના પતા ું ુખ સદા
જુએ છે. 11 (કેમ કે જે ખોવાયે ું છે તેને બચાવવાને માણસનો દ કરો ઈ ુ આ ો છે.)
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12તમે ું ધારો છો? જો કોઈ ક્તની પાસે સો ધેટાં હોય અને તેમાંથી એક
ૂ ું પડે, તો ું નવ્વાણુંને પહાડ પર ૂક ને તે ૂલાં પડેલાં ઘેટાંને શોધવા જતો

નથી? 13જો તે તેને મળે તો હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, જે નવ્વાણું ૂલાં પડેલાં ન
હતા,ં તેઓના કરતાં તેને લીધે તે વધારે ુશ થાય છે. 14એમઆનાનાંઓમાંથી
એકનો નાશ થાય, એવી તમારા સ્વગર્માંના પતાની ઇચ્છા નથી.

ભાઈના આ ત્મક જીવનની કાળજી
15 વળ જો તારો ભાઈ તાર વરુદ્ધ અપરાધ કરે, તો જાઅને તેને એકાંતમાં

લઈ જઈને તેનો દોષ તેને કહે. જો તે તારુ સાંભળે, તો તેં તારા ભાઈને મેળવી
લીધો છે. 16 પણ જો તે ન સાંભળે, તો બીજા એક બે માણસને તાર સાથે લે,
એ માટે કે દરેક બાબત બે અથવા ત્રણ સાક્ષીઓના ુખથી સા બત થાય.

17જોતે તેઓ ું માન્ય ન રાખ,ે તો મંડળ ને કહેઅનેજો તે વ ાસીસ ુદાય ુ
પણ માન્ય ન રાખે તો તેને બનયહૂદ ઓ તથા દાણીઓનાં જેવો ગણ.

એક ચ ના થઈને માગો
18 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, જે કઈ તમે ૃથ્વી પર બાંધશો, તે સ્વગર્માં બંધાશ;ે

અને જે કઈ તમે ૃથ્વી પર છોડશો, તે સ્વગર્માં છોડાશ.ે 19 વળ હુ તમને સાચે
જ કહુ છુ કે, જો ૃથ્વી પર તમારામાંના બે જણ કઈ પણ બાબત સંબંધી એક
ચ ના થઈને માગશે, તો મારા સ્વગર્માંના પતા તેઓને માટે એ ું કરશે. 20 કેમ
કે ાં બે અથવા ત્રણ મારે નામે એકઠા થયેલા હોય ત્યાં તેઓની મધ્યે હુ છુ.”

માફ ન કરનાર ચકાર ુ દ્ર ાંત
21 ત્યારે પતરે ઈ ુની પાસેઆવીને ક ું કે, “ઓપ્ર ,ુ મારો ભાઈ માર વરુદ્ધ કેટલી

વાર અપરાધ કરે અને હુ તેને માફ કરુ? ું સાત વાર ુધી?” 22 ઈ ુએ તેને ક ું કે,
“સાત વાર ુધી ું હુ તને કહેતો નથી, પણ સ ેરગણી સાત વાર ુધી કહુ છુ.

23એ માટે સ્વગર્ના રા ને એક રાજાની ઉપમા અપાય છે કે જેણે પોતાના
ચાકરોની પાસે હસાબ માગ્યો. 24 તે હસાબ લેવા લાગ્યો ત્યારે તેઓ એક
દેવાદારને તેમની પાસે લા ા જેણે જીવનભર કમાય તો પણ ના ભર શકે તેટ ું
દે ું હ ું. 25 પણ પાછુ આપવા ું તેની પાસે કઈ ન હ હોવાથી, તેના મા લકે તેને,
તેની પત્ની, તેનાં બાળકોને તથા તેની પાસે જે હ ું તે સઘ ું વેચીને દે ું ૂકવવાની
આજ્ઞા કર .

26એમાટે તે ચાકરે તેને પગે પડ ને વનંતી કરતાં ક ું કે, ‘મા લક, ધીરજ રાખો
અને હુ તમારુ બ ું દે ું ૂકવી આપીશ.’ 27 ત્યારે તે ચાકરનાં મા લકને અ ુકપા
આવી તેથી તેણે તેને જવા દ ધો અને તે ું દે ું માફ ક .ુ

28 પણ તે જ ચાકરે બહાર જઈને પોતાના સાથી ચાકરોમાંના એકને જોયો
જેન,ે ત્રણ મ હનાના પગાર જેટ ું દે ું હ ું, ત્યારે તેણે તે ું ગ ું પકડ ને ક ું કે,
‘તારુ દે ું ૂકવ.’ 29 ત્યારે તેના સાથી ચાકરે તેને પગે પડ ને વનંતી કરતાં ક ું કે,
‘ધીરજ રાખ અને હુ તારુ દે ું ૂકવી આપીશ.’ ”

30તેણે તે ું માન્ ું ન હ, પણજઈને દે ું ૂકવે ન હ ત્યાં ુધી તેણે તેને જેલમાં
ુરા ો. 31 ત્યારે જે થ ું તે જોઈને તેના સાથી ચાકરો ઘણાં દલગીર થયા,

તેઓએજઈને તે સઘ ું પોતાના મા લકને કહ સંભળા ું.
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32 ત્યારે તેના મા લકે તેને બોલાવીને ક ું કે, ‘અરે દુ ચાકર, તેં મને વનંતી
કર , માટે મેં તારુ તે બ ું દે ું માફ ક .ુ 33મેં તારા પર જેવી દયા કર તેવી દયા ું
તારે પણ તારા સાથી ચાકર પર કરવી ઘ ટત નહોતી?’ ”

34 તેના મા લકે ુસ્સે થઈને તે ું બ ું દે ું ૂકવે ત્યાં ુધી તેને પીડા
આપનારાઓને સોંપ્યો. 35એપ્રમાણે જો તમે પોતપોતાનાં ભાઈઓના અપરાધ
તમારાં હૃદય ૂવર્ક માફ ન હ કરો, તો મારા સ્વગ ય પતા પણ તમને એમ જ
કરશ.ે”

19
ઈ ુ છૂટાછેડા વષે ચેતવે છે

1 ઈ ુએ એ વાતો ૂર કયાર્ પછ એમ થ ું કે, તે ગાલીલથી નીકળ ને યદન નદ ને
પેલે પાર યહૂ દયાના પ્રદેશમાં આ ા. 2અ ત ઘણાં લોક તેમની પાછળ ગયા અને ત્યાં
તેમણે તેઓને સાજાં કયાર્.

3ફરોશીઓએતેમની પાસેઆવીને તેમ ું પર ક્ષણકરતાં ૂ ું કે, “કોઈ પણકારણને
લીધે ું ુરુષે પત્નીને છોડ દેવી ઉ ચત છે?” 4 ઈ ુએ જવાબ આપતાં ક ું કે, “ ું
તમે એમ નથી વાંચ્ ું કે, જેમણે તેઓને ઉત્પ કયા, તેમણે તેઓને આરભથી
નરનાર ઉત્પ કયાર્?

5 અને ક ું કે ‘તે કારણને લીધે ુરુષ પોતાનાં માતા પતાને ૂક ને પોતાની
પત્નીને વળગી રહેશે, અને તે બ ે એક દેહ થશે?’ 6 માટે તેઓ હવેથી બે નથી,
પણ એક દેહ છે. એ માટે ઈ રે જેમને જોડ્યાં છે તેમને માણસોએ જુદા ન
પાડવાં.”

7તેઓએઈ ુને ક ું કે, “તો ૂસાએએવીઆજ્ઞા કેમઆપી કે, ફારગતી ું પ્રમાણપત્ર
આપીને તેને ૂક દેવી?” 8ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “ ૂસાએ તમારાં હૃદયની કઠોરતાને
લીધે તમને તમાર પત્નીઓને ૂક દેવા દ ધી, પણઆરભથી એ ું ન હ ું. 9 હુ
તમને કહુ છુ કે ભચારના કારણ વગર જે કોઈ પોતાની પત્નીને ત્યજીને બીજી
ીસાથે લ કરે, તો તે ભચાર કરે છે;અનેજો કોઈ ત્યજીદ ધેલી ી સાથે

લ કરે તો તે પણ ભચાર કરે છે.”
10 તેમના શષ્યોએ તેમને ક ું કે, “જો ુરુષની તેની પત્ની સંબંધી આ ત હોય,

તો લ કર ું સારુ નથી.” 11 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “બધાથી એ વાત પળાતી
નથી, પણ જેઓને તેઆપે ું છે તેઓથીજ. 12 કેમ કે કેટલાક ન ુંશક છે કે જેઓ
પોતાની માતાઓથીજએવાજન્મેલાં છે. કેટલાકએવા છે કે જેઓને માણસોએ
ન ુંશક બના ા છે; વળ કેટલાક એવા છે કે જેઓએ સ્વગર્ના રા ને લીધે
પોતાની જાતને જ ન ુંશક તર કે કયાર્ છે. જે સ્વીકાર શકે છે તે આ વાત
સ્વીકારે.”

ઈ ુ બાળકોને આશીવાર્દ આપે છે
માક 10:13-16; ૂક 18:15-17

13 ત્યાર પછ તેઓબાળકોને તેમની પાસે લા ા, એમાટે કે તે તેઓ પર હાથ ૂક ને
પ્રાથર્ના કરે; પણ શષ્યોએ તેઓને ધમકા ા.ં 14પણ ઈ ુએ ક ું કે, “બાળકોને માર
પાસેઆવવા દો, તેઓને રોકો ન હ, કેમ કે સ્વગર્ ું રા એવાઓ ું છે.” 15તેઓ
પર હાથ ૂ ા પછ તે ત્યાંથી ગયા.
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એક ધનવાન જુવાન
માક 10:17-31; ૂક 18:18-30

16 ત્યાર પછ , કોઈકે ઈ ુની પાસે આવીને ક ું કે, “ઉપદેશક, અનંતજીવન પામવા
માટે હુ ું સારુ કરુ?” 17 ત્યારે તેમણે તે ક્તને ક ું, “ ું મને સારાં વષે કેમ ૂછે
છે? સારો તો એક જ છે, પણ જો ું જીવનનાં માગર્માં પ્રવેશવા ચાહે છે, તો
આજ્ઞાઓ પાળ.”

18 તે ક્તએ ઈ ુને ક ું કે, ‘કઈ આજ્ઞાઓ?’ ત્યારે ઈ ુએ ક ું કે, “ ું હત્યા
ન કર, ું ભચાર ન કર, ું ચોર ન કર, ું જૂઠ સાક્ષી ન ૂર, 19 પોતાનાં
માતા પતાને માનઆપ, પોતાના પડોશી પર પોતાના જેવો પ્રેમ કર.”

20 તે જુવાને તેમને ક ું કે, “એ બધી આજ્ઞાઓ તો હુ પાળતો આ ો છુ; હજી
મારામાં ું ૂટે છે?” 21 ઈ ુએ તે જુવાનને ક ું કે, “જો ું સં ૂણર્ થવા ચાહે છે, તો
જઈને તારુ જે છે તે વેચી નાખઅને ગર બોને આપી દે, એટલે સ્વગર્માં તને દ્ર
મળશે; અને આવીને માર પાછળ ચાલ.” 22 પણ તે જુવાન એ વાત સાંભળ ને
દલગીર થઈને ચાલ્યો ગયો, કેમ કે તેની મલકત ઘણી હતી.
23 ત્યારે ઈ ુએ પોતાના શષ્યોને ક ું કે, “હુ તમને ન ે કહુ છુ કે ધનવાનને

સ્વગર્ના રા માં પ્રવેશ ું ુશ્કેલ છે. 24 વળ હુ તમને ફર કહુ છુ કે ‘ધનવાનને
ઈ રના રા માં પ્રવેશવા કરતાં ઊંટને સોયના નાકામાંથી પસાર થ ું સહે ું
છે.”

25 ત્યારે તેમના શષ્યોએ તે સાંભળ ને ઘણાં અચરત થયા અને કહેવા લાગ્યા કે, “તો
કોણ ઉદ્ધાર પામી શકે?” 26 પણ ઈ ુએ તેઓની તરફ જોઈને ક ું કે, “માણસોને તો
એ અશ છે, પણ ઈ રને સવર્ શ છે.” 27 ત્યારે પતરે ઈ ુને જવાબ આપ્યો
કે, “અમે બ ું ૂક ને તમાર પાછળઆ ા છ એ, તો અમને ું મળશ?ે”

28 ઈ ુએ તેઓને ક ું, “હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, જયારે ુનઃઆગમનમાં
માણસનો દ કરો પોતાના મ હમાના રા ાસન પર બેસશ,ે ત્યારે તમ,ે માર
પાછળ આવનારા, ઇઝરાયલનાં બાર કુળનો ન્યાય કરતાં બાર રા ાસનો પર
બરાજશો.
29 જે કોઈએ ઘરોન,ે ભાઈઓન,ે બહેનોને, પતાઓને, માતાઓન,ે બાળકોને,

કે ખેતરોને મારા નામને લીધે પાછળ ૂક દ ધાં છે, તે સોગણાં પામશે અને
અનંતજીવનનો વારસો પામશે. 30 પણ ઘણાં જેઓ પ્રથમ તેઓ છેલ્લાં થશ;ે
અને જેઓ છેલ્લાં તેઓ પ્રથમ થશ.ે”

20
દ્રાક્ષાવાડ ના મજૂરોને સર ું વેતન

1 કેમ કે સ્વગર્ ું રા એક જમીનદાર જે ું છે, જે પોતાની દ્રાક્ષાવાડ ને માટે
મજૂરો ન કરવાને વહેલી સવારે બહાર ગયો. 2 તેણે મજૂરોની સાથે રોજનો
એક દ નાર ન કર ને પોતાની દ્રાક્ષાવાડ માં તેઓને મોકલ્યા.

3 તે દવસના આશરે સવારના ત્રણ કલાકે બહાર જઈને તેણે ચોકમાં
બીજાઓને કામની શોધમાં ઊભા રહેલા જોયા. 4 ત્યારે મા લકે તેઓને ક ું
કે, ‘તમે પણ દ્રાક્ષાવાડ માં જાઓઅને જે કઈ ઉ ચત હશ,ે તે હુ તમને આપીશ.’
ત્યારે તેઓ ગયા.
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5 વળ તે જ દવસે આશરે બાર કલાકે અને ત્રણ કલાકે ફર થી બહાર જઈને
તેણે તે જ પ્રમાણે ક ુ. 6 ત્યાર પછ આશરેઅ ગયારમાં કલાકે પણ તેણે બહાર
જઈને બીજાઓને કામ મળવાની રાહમાં ઊભેલા જોયા; તે મા લકે તેઓને ક ું
કે, ‘આખો દવસ તમે કેમ અહ કામ વગરનાં ઊભા રહો છો?’ 7 તેઓએ તેને
ક ું કે, ‘કેમ કે કોઈએ અમને મજૂર એ રા ા નથી.’ તેણે તેઓને ક ું કે, ‘તમે
પણ દ્રાક્ષાવાડ માં જાઓ.’ ”

8સાંજ પડ ત્યારે દ્રાક્ષાવાડ નો મા લકે પોતાના કારભાર ને ક ું કે, ‘મજૂરોને
બોલાવીને છેલ્લી ક્તથી માંડ ને તે પહેલી ક્ત ુધીનાઓને તેઓ ું વેતન
આપ.’ 9 જેઓને આશરે અ ગયારમાં કલાકે કામ પર રા ા હતા, તેઓ જયારે
આ ા ત્યારે તેઓને એકએક દ નારઆપવામાં આ ો. 10પછ જેઓ પહેલા
આ ા હતા, તેઓ ધારતા હતા કે અમને વધારે મળશે; પર ુ તેઓને પણ એક
દ નાર અપાયો.

11 ત્યારે તે લઈને તેઓએ જમીનદારની વરુદ્ધ કચકચ કર . 12અને ક ું કે,
‘આ મોડેથી આવનારાઓએ માત્ર એક જ કલાક કામ ક ુ છે અને અમે આખા
દવસનો બોજો તથા ૂ સહન કર , તેમ છતાં તેં તેઓને અમાર બરોબર ગણ્યા
છે.’ ”

13 પણ તેણે તેઓમાંના એકને જવાબઆપ્યો કે, મત્ર, હુ તને કશો અન્યાય
નથી કરતો; ું તે માર સાથે એક દ નાર ન કય નહોતો? 14 તારુ જે છે તે
લઈને ચાલ્યો જા; જેટ ું તને તેટ ું આ છેલ્લાઓને પણઆપવાની માર મરજી
છે.

15 જે મારુ છે તે માર મરજી પ્રમાણે વાપરવાનો ું મને હક નથી? અથવા હુ
સારો છુ માટે તાર આંખ દુ છે ું?’ 16એમ જેઓ છેલ્લાં તેઓ પહેલાં અને
જેઓ પહેલાં તેઓ છેલ્લાં થશે.”

ઈ ુએ પોતાના ૃત્ ુની કરેલી ત્રીજીઆગાહ
માક 10:32-34; ૂક 18:31-34

17 ઈ ુએ યરુશાલેમ જતા, રસ્તા પર બાર શષ્યોને એકાંતમાં લઈ જઈને તેઓને
ક ું કે, 18 જુઓ, “આપણે યરુશાલેમ જઈએ છ એ, માણસના દ કરાને ુ
યાજકોને તથા શા ીઓને હાથે પરાધીન કરાશે અને તેઓ તેના પર ૃત્ ુદડ
ઠરાવશે 19 અને ઠઠ્ઠામશ્કર કરવાન,ે કોરડા મારવાન,ે વધસ્તંભે જડવાને તેઓ
તેમને બનયહૂદ ઓને સોંપશે; અને ત્રીજે દવસે તે પાછો સજીવન થશ.ે”

એક માતાની માગણી
માક 10:35-45

20 ત્યારે ઝબદ ના દ કરાઓની માએ પોતાના દ કરાઓની સાથે ઈ ુની પાસે આવીને
તથા પગે પડ ને તેમની પાસે કઈક માગણી કર . 21ઈ ુએ તેમને ક ું કે, “તમે ું ચાહો
છો?” તેણે તેમને ક ું કે, “તમારા રા માં આ મારા બે દ કરામાંનો એક તમારે જમણે
હાથે અને બીજો તમારે ડાબે હાથે બેસે, એવી આજ્ઞા તમે કરો.”

22પણ ઈ ુએ તેઓને ઉ રઆપ્યો કે, “તમે જે માગો છો તે તમે સમજતા નથી;
જે પ્યાલો હુ પીવાનો છુ તે તમે પી શકોછો?” તેઓએતેમને ક ું કે, “અમે પી શક એ
છ એ.” 23 તેમણે તેઓને ક ું કે, “તમે મારો પ્યાલો પીશો ખરા, પણ જેઓને માટે
મારા પતાએ તૈયાર કરે ું છે તેઓના વગર બીજાઓને મારે જમણે હાથે અને
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ડાબે હાથે બેસવા દેવા એ મારા અ ધકારમાં નથી.” 24જયારે બીજા દસ શષ્યોએ
તે સાંભ ું ત્યારે તેઓ બ ે ભાઈઓ પર ુસ્સે થયા.

25 પણ ઈ ુએ તેઓને પાસે બોલાવીને ક ું કે, “તમે જાણો છો કે વદેશીઓના
કતાર્ઓ તેઓ પર સ ા ચલાવે છે. અને જે મોટા છે તેઓ તેઓના પર અ ધકાર
ચલાવે છે. 26પણ તમારામાં એ ું ન થાય. તમારામાં જે કોઈ મોટો થવા ચાહે, તે
તમારો ચાકર થાય; 27અને જે કોઈ તમારામાં ુ થવા ચાહે, તે તમારો દાસ
થાય; 28 જેમ માણસનો દ કરો સેવા કરાવવા ન હ, પણસેવા કરવાન,ે તથા ઘણાં
લોકોના ુ ક્ત ૂલ્યને સારુ પોતાનો જીવઆપવાને આ ો છે તેમ.”

ઈ ુ બે દ્ર હનોને સાજાં કરે છે
માક 10:46-52; ૂક 18:35-43

29 જયારે તેઓ યર ખોમાંથી નીકળતા હતા, ત્યારે લોકોનો મોટો સ ુદાય તેમની
પાછળ ચાલતો હતો. 30 જુઓ, બે અંધજનો રસ્તાની બાજુએ બેઠા હતા, ઈ ુ તેઓની
પાસે થઈને જાય છે તે સાંભળ ને તેઓએ ઊંચા અવાજે ક ું કે, “ઓ પ્ર ુ, દાઉદના
દ કરા, અમારા પર દયા કરો.” 31 પણ લોકોએ તેઓને ધમકાવીને ૂપ રહેવા ક ું, પણ
તેઓએ વધારે મોટેથી ૂમ પાડતાં ક ું કે, “ઓપ્ર ુ, દાઉદના દ કરા, અમારા ઉપર દયા
કરો.”

32 ત્યારે ઈ ુએ ઊભા રહ ને તેઓને બોલાવીને ક ું કે, “હુ તમારે માટે ું કરુ,
એ વષે તમાર શી ઇચ્છા છે?” 33 તેઓએ તેમને ક ું કે, “પ્ર ુ, અમાર આંખો
ઉઘાડો.” 34 ત્યારે ઈ ુને અ ુકપા આવી, અને તે તેઓની આંખોને અડ ા અને તરત
તેઓ દેખતા થયા અને તેઓ ઈ ુની પાછળ ચાલ્યા.

21
યરુશાલેમમાં વજયવંત પ્રવેશ
માક 11:1-11; ૂક 19:28-40; યોહ. 12:12-19

1 જયારે તેઓ યરુશાલેમની નજીક આ ા અને તેઓ જૈ ૂન નામના પહાડ પાસે
બેથફાગે ુધી પહોંચ્યા, ત્યારે ઈ ુએ બે શષ્યોને મોકલીને 2 ક ું કે, “તમે સામેના
ગામમાંજાઓ, તેમાં પ્રવેશતા જ તમને બાંધેલી એકગધેડ તથા તેની પાસે બચ્ ું
જોવા મળશે; તેઓને છોડ ને માર પાસે લાવો. 3જોકોઈતમને કઈ કહે તો તમારે
કહે ું કે, ‘પ્ર ુને તેઓની જરૂર છે,’ એટલે તે તેઓને તરત જ મોકલી દેશ.ે”

4 હવે આ એટલા માટે થ ું કે પ્રબોધકે જે ક ું હ ું તે ૂરુ થાય કે, 5 “ સયોનની
દ કર ને એમ કહો કે, જુઓ, તારો રાજા તાર પાસે આવે છે, તે નમ્ર છે, તથા ગધેડા પર,
હા, ખોલા પર, એટલે ગધેડ ના વછેરા પર, સવાર થઈને આવે છે.”

6 ત્યારે શષ્યોએ જઈને ઈ ુએ તેઓને જે ફરમા ું હ ું તેમ ક .ુ 7 તેઓ ગધેડ ને
બચ્ચા સ હત લા ા અને પોતાના વ તેઓ પર ના ાં, અને ઈ ુ તેના પર સવાર
થયા. 8લોકોમાંના ઘણાંખરાએ પોતાના વ રસ્તામાં પાથયાર્, બીજાઓએ ૃક્ષો પરથી
ડાળ ઓ કાપીને રસ્તામાં પાથર .

9 હવે આગળ ચાલનાર તથા પાછળ આવનાર લોકે પોકા ુ કે, “દાઉદના દ કરાને
હોસા ા, પ્ર ુને નામે જેઆવે છે તેઆશીવાર્ દત છે; પરમઊંચામાં હોસા ા!” 10તેઓ
જયારે યરુશાલેમમાં આ ા ત્યારેઆખા નગરે ખળભળ ઊઠ ને ક ું કે, ‘એકોણ છે?’
11 ત્યારે લોકોએ ક ું કે, “ઈ ુ પ્રબોધક, જે ગાલીલના નાસરેથના, તે એ છે.”
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ઈ ુ ભ ક્ત ાને જાય છે
માક 11:15-19; ૂક 19:45-48; યોહ. 2:13-22

12 પછ ઈ ુ ઈ રના ભ ક્ત ાનમાં ગયા. ત્યાં જઓે વેચતા તથા ખર દતા હતા,
તે સવર્ને તેમણે કાઢ ૂ ા; અને નાણાવટ ઓનાં બાજઠ, તથા ક ૂતર વેચનારાઓનાં
આસનો ઊંધા વા ાં. 13 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “મારુ ઘર પ્રાથર્ના ું ઘર કહેવાશે,’
એમ લખે ું છે, પણ તમે એને ૂંટારાઓ ું કોતર બના ું છે.” 14 ત્યાર પછ
અંધજનો તથા અપંગો તેમની પાસે ભ ક્ત ાનમાં આ ા અને તેમણે તેઓને સાજાં
કયાર્.

15 પણ જે ચમત્કારો તેમણે કયાર્, તથા જે બાળકો ભ ક્ત ાનમાં મોટા અવાજે
‘દાઉદના દ કરાને હોસા ા’ પોકારતા હતા,ં તેઓને જયારે ુ યાજકોએ તથા
શા ીઓએ જોયા, ત્યારે તેઓ બહુ ુસ્સે થયા. 16 તેઓએ ઈ ુને ક ું કે, “તેઓ
ું કહે છે, તે ું ું સાંભળે છે?” ત્યારે ઈ ુ તેઓને કહે છે કે, ‘હા!’ “બાળકોના

તથા નવજાત શ ુઓના ુખથી તેં સ્ ુ ત સં ૂણર્ કરાવી છે, એ ું તમે કદ નથી
વાંચ્ ુ?ં” 17 પછ તેઓને ૂક ને નગર બહાર બેથા નયામાં જઈને ઈ ુએ રાતવાસો
કય .

ઈ ુએ અંજીર ને શાપ આપ્યો
માક 11:12-14,20-24

18 હવે સવારે નગરમાં પાછા આવતા ઈ ુને ૂખ લાગી. 19 રસ્તાની બાજુમાં એક
અંજીર જોઈને ઈ ુ તેની પાસે ગયા, પણ તેના પર એકલાં પાંદડાં વગર બીજુ કઈ ન
મળવાથી તેમણે તેને ક ું કે, “હવેથી તારા પર કદ ફળ ન લાગો;” અને એકાએક તે
અંજીર ુકાઈ ગઈ.

20 તે જોઈને શષ્યો આ યર્ પામીને બોલ્યા કે, “અંજીર કેવી ર તે એકાએક ુકાઈ
ગઈ?” 21 ત્યારે ઈ ુએ ઉ ર આપતા તેઓને ક ું કે, “હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, જો
તમને વ ાસ હોય અને સંદેહ ન લાવો, તોઆઅંજીર ને જે થ ું તે તમે કરશો,
એટ ું જ ન હ પણ જો તમે આ પહાડને કહેશો કે, ‘ ું ઊંચકાઈને સ ુદ્રમાં પડ,’
તો તેમ જ થશે. 22 જે કઈ તમે વ ાસ રાખીને પ્રાથર્નામાં માગશો, તે સઘ ું તમે
પામશો.”

ઈ ુના અ ધકારનો પ્ર
માક 11:27-33; ૂક 20:1-8

23 પછ ભ ક્ત ાનમાં આવીને ઈ ુ બોધ કરતા હતા, એટલામાં ુ યાજકોએ
તથા લોકોનાં વડ લોએ તેમની પાસે આવીને ક ું કે, “ ું કયા અ ધકારથી એ કામો કરે
છે? અને તે અ ધકાર તને કોણે આપ્યો?” 24 ત્યારે ઈ ુએ ઉ ર આપતાં તેઓને ક ું
કે, “હુ પણ તમને એક વાત ૂછ શ. તેનો જવાબ જો તમે આપશો તો હુ કયા
અ ધકારથી એ કામો કરુ છુ, તે હુ પણ તમને કહ શ.

25 જે બા પ્તસ્મા યોહાનઆપતો હતો તે ાંથી હ ું સ્વગર્થી કે માણસોથી?”
ત્યારે તેઓએ પરસ્પર વચાર કર ને ક ુ,ં “જો આપણે કહ એ કે ‘સ્વગર્થી,’ તો ઈ ુ
આપણને કહેશે કે, ત્યારે તમે તેના પર કેમ વ ાસ કય ન હ? 26અથવા જો આપણે
કહ એ કે ‘માણસોથી,’ તો લોકોથી આપણને બીક છે, કેમ કે સહુ યોહાનને પ્રબોધક
માને છે.” 27 પછ તેઓએ ઈ ુને ઉ ર આપતાં ક ું કે, ‘અમે નથી જાણતા’. તેમણે
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પણ તેઓને ક ું કે, “હુ કયા અ ધકારથી એ કામો કરુ છુ તે હુ પણ તમને કહેતો
નથી.

બે દ કરા ું દ્ર ાંત
28 પણ તમે ું ધારો છો? એક ક્તને બે દ કરા હતા; તેણે પહેલાની પાસે

આવીને ક ું કે, ‘દ કરા, ું આજ દ્રાક્ષાવાડ માં જઈને કામ કર.’ 29 ત્યારે તેણે
ઉ ર આપ્યો કે, ‘હુ નથી જવાનો;’ તોપણ પછ થી તે પસ્તાઈને ગયો. 30અને
બીજા પાસે આવીને તેણે તેમ જ ક ું, ત્યારે તેણે ઉ ર આપ્યો કે ‘હુ જાઉં છુ,
સાહેબ,’ તોપણ તે ગયો ન હ.

31 તો તે બ ેમાંથી કોણે પોતાના પતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ક ?ુ તેઓએ ઈ ુને
ક ું કે, ‘પહેલાએ.’ ઈ ુ તેઓને કહે છે કે, “હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, દાણીઓ
તથા કસબણો તમાર અગાઉ ઈ રના રા માં પ્રવેશ કરશે. 32 કેમ કે યોહાન
ન્યાયીપણાને માગ તમાર પાસે આ ો, તોપણ તમે તેના ઉપર વ ાસ ન કય
પણ દાણીઓએ તથા વારગનાઓ તેના પર વ ાસ કય ; એજોયા પછ પણ
તમે પસ્તાવો કય ન હ કે તમે તેના પર વ ાસ કરો.

ખેડૂતોને ભાડે આપેલી દ્રાક્ષાવાડ ું દ્ર ાંત
માક 12:1-12; ૂક 20:9-19

33એક બીજુ દ્ર ાંત સાંભળો. એક જમીનદાર હતો, તેણે દ્રાક્ષાવાડ રોપી,
તેની આસપાસ વાડ કર , તેમાં દ્રાક્ષાકુડ ખોદ્યો અને ુરજ બના ો, પછ
ખેડૂતોને તે ઈજારેઆપી, તે પરદેશ ગયો. 34 ફળની ઋ ુ પાસે આવી ત્યારે તેણે
ફળ લેવા સારુ પોતાના ચાકરોને તે ખેડૂતો પાસે મોકલ્યા.

35 ત્યારે ખેડૂતોએ તેના ચાકરોને પકડ ને એકને માય , બીજાને માર ના ો
અને ત્રીજાને પથ્થરે માય . 36 પછ તેણે અગાઉ કરતાં બીજા વધારે ચાકરોને
મોકલ્યા, પણ તેઓએ તેઓને એ ું જ ક ુ. 37 પછ તેણે પોતાના દ કરાને
તેઓની પાસે મોકલતાં ક ું કે, ‘તેઓ મારા દ કરા ું માન રાખશે.’ ”

38 પણ ખેડૂતોએ દ કરાને જોઈને પરસ્પર ક ું કે, ‘એ તો વારસ છે, ચાલો,
આપણે એને માર નાખીએઅને તેનો વારસો લઈ લઈએ.’ 39 ત્યારે તેઓએતેને
પકડ્યો અને દ્રાક્ષાવાડ માંથી બહાર કાઢ ને તેને માર ના ો.

40એ માટે જયારે દ્રાક્ષાવાડ નો મા લક આવશે ત્યારે તે ખેડૂતો ું ું કરશે?”
41તેઓએઈ ુને ક ું કે, “તે દુ ોનો ૂરો નાશ કરશે; અને બીજાખેડૂતો કે જઓે મોસમે
તેને ફળ પહોંચાડ,ે તેઓને દ્રાક્ષાવાડ ઈજારે આપશે.”

42 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “જે પથ્થરનો નકાર ઘર બાંધનારાઓએ કય , તે જ
ૂણાનો ુ પથ્થર થયો. તે પ્ર ુથી બન્ ું અનેઆપણી નજરમાંઆ યર્કારક

છે,’ એ ું તમે શા વચનોમાં કદ નથી વાંચ્ ુ?ં
43એ માટે હુ તમને કહુ છુ કે, ઈ ર ું રા તમાર પાસેથી લઈ લેવાશે અને

જે પ્રજા તેનાં ફળ આપશ,ે તેઓને તે અપાશ.ે 44આ પથ્થર પર જે પડશે તેના
ટુકડેટુકડાં થઈ જશે, પણ જેનાં પર તે પડશ,ે તેને તે કચડ નાખશે.”

45 ુ યાજકો તથા ફરોશીઓ તેમના દ્ર ાંતો સાંભળ ને સમ ા કે તેઓઅમારા
સંબંધી બોલે છે. 46 તેઓ ઈ ુને પકડવાનો રસ્તો શોધતા હતા પણ તેઓ લોકોથી ડર
ગયા, કેમ કે લોકો ઈ ુને પ્રબોધક માનતા હતા.
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22
લ જમણ ું દ્ર ાંત
ૂક 14:15-24

1 ઈ ુએ ફર થી તેઓને દ્ર ાંતમાં ક ું કે, 2 “સ્વગર્ ું રા એક રાજાના જે ું
છે, જેણે પોતાના દ કરાના લ નો ભોજન સમારભ યો ો. 3 ભોજન માટે
આમં ત્રતોને બોલાવવા તેણે પોતાના ચાકરોને મોકલ્યા, પણ તેઓએ આવવા
ચા ું ન હ.

4 ફર તેણે બીજા ચાકરોને મોકલીને ક ું કે, ‘આમં ત્રતોને કહો, “જુઓ, મેં
મારુ ભોજન તૈયાર ક ુ છે, મારા બળદો તથા ુ પ્રાણીઓ કાપ્યાં છે અને
સઘળ ચીજો તૈયાર છે, લ માં આવો.’ ”

5 પણ તેઓએ તે ગણકા ુ ન હ; તેઓ પોતપોતાને માગ ચાલ્યા ગયા, કોઈ
તેના પોતાના ખેતરમાં અને કોઈ પોતાના વેપાર પર. 6 બાક નાઓએ તેના
ચાકરોને પકડ્યા અને તેમ ું અપમાન કર ને તેમને માર ના ા. 7 તેથી રાજા
ુસ્સે થયો, તેણે પોતા ું લશ્કર મોકલીને તે હત્યારાઓનો નાશ કય અને તેઓ ું

નગર બાળ ના ુ.ં
8 પછ તેણે પોતાના ચાકરોને ક ું કે, ‘લ ું ભોજન તૈયાર છે ખરુ, પણ

આમં ત્રતો યોગ્ય નહોતા. 9 એ માટે તમે રસ્તાઓનાં નાકા પર જાઓ અને
જેટલાં તમને મળે તેટલાંને ભોજન સમારભમાં બોલાવો.’ 10તે ચાકરોએ બહાર
રસ્તાઓમાં જઈને સારા-ંનરસાં જેટલાં તેઓને મ ા તે સવર્ને એકત્ર કયાર્,એટલે
મહેમાનોથી ભોજન સમારભ ભરાઈ ગયો.

11મહેમાનોને જોવા સારુ રાજાઅંદરઆ ા, ત્યારે તેમણે ત્યાં લ ના વ ો
પહેયાર્ વગરના એક માણસને જોયો. 12 ત્યારે તે તેને કહે છે કે, ‘ઓ મત્ર, ું
લ નો પોશાક પહેયાર્ વના અહ કેમઆ ો?’ તે ૂપ ર ો.

13 ત્યારે રાજાએ ચાકરોને ક ું કે, ‘તેના હાથપગ બાંધીને તેને બહારના
અંધકારમાં ફેંક દો; ત્યાં રડ ું અને દાંત પીસ ું થશે.’ 14 કેમ કે નમં ત્રત ઘણાં
છે, પણ પસંદ કરેલા થોડા છે.”

કાઈસારને કર ભરવો કે ન હ
માક 12:13-17; ૂક 20:20-26

15 ત્યાર પછ ફરોશીઓએ જઈને ઈ ુને શી ર તે વાતમાં ફસાવવા, એ સંબંધી
મન ૂબો કય . 16પછ તેઓએપોતાના શષ્યોને હેરોદ ઓસ હતતેમની પાસે મોકલીને
કહેવડા ું કે, “ઉપદેશક, અમેજાણીએછ એ કે, તમે સાચા છો, સત્યથી ઈ રનો માગર્
શીખવો છો અને તમે કોઈની પરવા કરતા નથી, કેમ કે તમે માણસો વચ્ચે પક્ષપાત કરતા
નથી. 17 માટે તમે ું ધારો છો? કાઈસારને કર આપવો ઉ ચત છે કે ન હ, તે અમને
કહો?”

18 પણ ઈ ુએ તેઓનો દુ ઇરાદો જાણીને ક ું કે, “ઓ ઢોંગીઓ, તમે માર
પર ક્ષા કેમ કરો છો? 19 કર ું નાણું મને બતાવો.” ત્યારે તેઓ એક દ નાર તેમની
પાસે લા ા.

20ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “આ ચત્ર તથા લેખ કોનાં છે?” 21 તેઓએ તેમને ક ું
કે, ‘કાઈસારનાં.’ ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, જે કાઈસારનાં તે કાઈસારને, તથા જે
ઈ રનાં તે ઈ રને ભર આપો. 22એ સાંભળ ને તેઓઆ યર્ પામ્યા, અને તેમને
ૂક ને ચાલ્યા ગયા.
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ુનરુત્થાન વષે પ્ર
માક 12:18-27; ૂક 20:27-40

23તે જ દવસે સદૂક ઓ, જઓે કહે છે કે ૃત્ ુ બાદ ુનરુત્થાન નથી, તેઓએતેમની
પાસેઆવીને ૂ ું, 24 “ઓઉપદેશક, ૂસાએ ક ું છે કે, ‘જો કોઈ ુરુષ નઃસંતાન મર
જાય, તો તેનો ભાઈ તેની ીની સાથે લ કર ને પોતાના ભાઈને સારુ વંશ ઉપજાવે.’ ”

25 તો અમારામાં સાત ભાઈ હતા, અને પ્રથમ લ કર ને મરણ પામ્યો. તે નઃસંતાન
હોવાથી પોતાના ભાઈને સારુ પોતાની પત્ની ૂક ગયો. 26તે પ્રમાણે બીજો તથા ત્રીજો
એમ સાતેય મરણ પામ્યા. 27 સહુથી છેલ્લે તે ી પણ મરણ પામી. 28 એ માટે
ુનરુત્થાન પામેલા પેલા સાતમાંથી તે કોની પત્ની થશ?ે કેમ કે તે બધા ભાઈઓની

પત્ની થઈ હતી.”
29 ત્યારે ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો કે, “પ વત્રશા તથા ઈ ર ું પરાક્રમ ન હ

જાણ્યાંને લીધે તમે ૂલ ખાઓછો. 30 કેમ કે ુનરુત્થાન બાદ તેઓ લ કરતા
કે કરાવતાં નથી, પણ તેઓ સ્વગર્માંના સ્વગર્દૂતો જેવા હોય છે.

31 પણ મરણ પામેલાંઓના ુનરુત્થાન સંબંધી, ઈ રે જે તમને ક ું તે ું
તમે નથી વાંચ્ ુ?ં 32 ‘હુ ઇબ્રા હમનો, ઇસહાકનો તથા યાકૂબનો ઈ ર છુ;’ તેઓ
મરણ પામેલાઓના ન હ પણ જીવતાંઓના ઈ ર છે.” 33 લોકો તે સાંભળ ને
તેમના બોધથી આ યર્ પામ્યા.

સૌથી મોટ આજ્ઞા
માક 12:28-34; ૂક 10:25-28

34 જયારે ફરોશીઓએ સાંભ ું કે તેમણે સદૂક ઓના મોં બંધ કયાર્ ત્યારે તેઓ
એકઠા થયા. 35 તેઓમાંથી એક શા ીએ તેમની પર ક્ષા કરવા સારુ તેમને ૂ ું કે,
36 “ઓઉપદેશક, નયમશા માં સૌથી મોટ આજ્ઞા કઈ છે?”

37 ત્યારે ઈ ુએ તેને ક ું કે, “પ્ર ુ તારા ઈ ર પર ું તારા ૂરા હૃદયથી, તારા
ૂરા જીવથી તથા તારા ૂરા મનથી પ્રેમ કર.’ 38 પહેલી અને મોટ આજ્ઞા તે છે.
39બીજીઆજ્ઞાએના જેવીજ છે,એટલે ‘જેવો સ્વયં પર તેવો પોતાના પડોશી

પર ું પ્રેમ કર.’ 40આબેઆજ્ઞાઓસં ૂણર્ નયમશા તથા પ્રબોધકોનો પાયો
છે.”

મસીહ સંબંધી તમે ું ધારો છો?
માક 12:35-37; ૂક 20:41-44

41હવે ફરોશીઓએકઠા મળેલા હતા, ત્યારે ઈ ુએતેઓનેએ ું ૂ ું કે, 42“ ખ્રસ્ત
સંબંધી તમે ું ધારો છો? તે કોનો દ કરો છે?” તેઓએ તેમને ક ું કે, ‘દાઉદનો.’ ”

43 ઈ ુએ તેઓને ક ું, “તો પ વત્ર આત્મા વડે દાઉદ તેમને પ્ર ુ કેમ કહે છે?’
44 જેમ કે, ‘પ્ર ુ ઈ રે મારા પ્ર ુને ક ું કે, તારા શ ુઓને હુ તારુ પાયાસન કરુ
ત્યાં ુધી ું મારે જમણે હાથે બેસ.’ ”

45 હવે જો દાઉદ તેમને ‘પ્ર ’ુ કહે છે, તો તે કેવી ર તે તેનો દ કરો કહેવાય?”
46એક પણ શ નો ઉ ર કોઈ તેમને આપી શક ું ન હ, વળ તે દવસથી કોઈએ તેમને
કઈ ૂછવાની હમત કર ન હ.
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23
ફરોશીઓ અને શા ીઓના શક્ષણ સંબંધી સાવધાન
માક 12:38-39; ૂક 11:43,46; 20:45-46

1 ત્યારે ઈ ુએ લોકોને તથા પોતાના શષ્યોને ક ું કે, 2“શા ીઓતથા ફરોશીઓ
ૂસાના આસન પર બેસે છે; 3એ માટે જે કઈ તેઓ તમને ફરમાવ,ે તે કરો તથા

પાળો; પણ તેઓનાં કાય ને ન અ ુસરો, કેમ કે તેઓ કહે છે, તે પ્રમાણે કરતા
નથી.

4 કેમ કે ભારે અને પાળવા ુશ્કેલ પડે એવા બોજા તેઓ માણસોની પીઠ પર
ચઢાવે છે, પણ તેઓ પોતે પોતાનીઆંગળ થી પણ તેને ખસેડવા ઇચ્છતા નથી.’
5લોકો તેઓને જુએ તે હે ુથી તેઓ પોતાનાં સઘળાં કામ કરે છે; તેઓ પોતાનાં
સ્મરણપત્રોની પેટ પહોળ બનાવે છે તથા પોતાનાં વ ોની કોરની ઝાલર વધારે
છે.

6વળ જમણવારોમાં ુ જગ્યાઓ, સભા ાનોમાં ુ આસનો, 7તથા
ચોકમાં સલામો તથા માણસો તેઓને ‘ ુરુ’ કહે, તે ું તેઓ ચાહે છે.

8પણ તમે પોતાને ‘ ુરુ’ ન કહેવડાવો; કેમ કે તમારો એક જ ુરુ છે અને તમે
સઘળાં ભાઈઓછો. 9 ૃથ્વી પર તમે કોઈ માણસને તમારા પતા ન કહો, કેમ કે
એક જે સ્વગર્માં છે, તે તમારા પતા છે. 10તમે પોતાને ‘ શક્ષક’ પણનકહેવડાવો,
કેમ કે એક, જે ખ્રસ્ત, તે તમારા શક્ષક છે.

11 પણ તમારામાં જે મોટો છે તે તમારો ચાકર થશ.ે 12 જે કોઈ પોતાને ઊંચો
કરશ,ે તેને નીચો કરાશ;ે જે કોઈ પોતાને નીચો કરશ,ે તેને ઊંચો કરાશ.ે

ઈ ુ તેઓના ઢોંગને વખોડે છે
માક 12:40; ૂક 11:39-42,44,52; 20:47

13 ઓ શા ીઓ તથા ફરોશીઓ, ઢોંગીઓ, તમને અફસોસ છે! કેમ કે
લોકોની સામે તમે સ્વગર્ ું રા બંધ કરો છો; કેમ કે તેમાં તમે પોતે પેસતા નથી,
અને જેઓ પ્રવેશવા ચાહે છે તેઓને તમે પ્રવેશવા દેતા નથી. 14 (ઓ શા ીઓ
તથા ફરોશીઓ, ઢોંગીઓ, તમને અફસોસ છે! કેમ કે તમે વધવાઓનાં ઘર ખાઈજાઓ
છો, દેખાડા માટે લાંબી પ્રાથર્નાઓ કરો છો, તે માટે તમે મોટ સજા ભોગવશો.) 15ઓ
શા ીઓ તથા ફરોશીઓ, ઢોંગીઓ, તમને અફસોસ છે! કેમ કે એક શષ્ય
બનાવવા સારુ તમે સ ુદ્ર તથા ૃથ્વીમાં ફયાર્ કરો છો; અને તે ું થાય છે ત્યારે
તમે તેને તમારા કરતાં બમણો નરકનો દ કરો બનાવો છો.

ઓઆંધળા દોરાનારાઓ!
16 ઓ અંધજનોને દોરનારાઓ, તમને અફસોસ છે; તમે કહો છો કે, ‘જો

કોઈ ભ ક્ત ાનના સમ ખાય, તો તેમાં કઈ ન હ; પણ જો કોઈ ભ ક્ત ાનના
સોનાનાં સમ ખાય તો તેથી બંધાયેલો છે.’ 17ઓ ૂખ તથા અંધજનો, વશેષ
મોટુ ક ું? સો ું કે સોનાને પ વત્ર કરનારુ ભ ક્ત ાન?

18 અને તમે કહો છો કે, ‘જો કોઈ યજ્ઞવેદ ના સમ ખાય તો તેમાં કઈ ન હ;
પણ જો કોઈ તે પરના અપર્ણના સમ ખાય તો તે તેથી બંધાયલો છે.’ 19 ઓ
અંધજનો, વશેષ મોટુ ક ુ?ં અપર્ણ કે અપર્ણને પ વત્ર કરનાર યજ્ઞવેદ ?

20એ માટે જે કોઈ યજ્ઞવેદ ના સમ ખાય છે, તે તેના તથા જે બ ું તેના પર છે
તેના પણ સમ ખાય છે. 21 જે કોઈ ભ ક્ત ાનના સમ ખાય છે, તે તેના તથા
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તેમાં જે રહે છે તેના પણ સમ ખાય છે. 22 જે સ્વગર્ના સમ ખાય છે, તે ઈ રના
રા ાસનના તથા તે પર બરાજનારના પણ સમ ખાય છે.

23ઓશા ીઓ, ફરોશીઓ, ઢોંગીઓ, તમને અફસોસ છે! કેમ કે દ નાનો,
ૂવાનો તથાજીરાનો દસમોભાગતમેઆપોછો; પણ નયમશા નીઅગત્યની

વાતો, એટલે ન્યાય, દયા તથા વ ાસ, તે તમે પડતાં ૂ ાં છે; તમારે આ
કરવા,ં અને એની સાથે તે પણ પડતાં ૂકવા જોઈતાં ન હતા.ં 24ઓઅંધજનોને
દોરનારાઓ, તમે માખીને દૂર કાઢો છો, પણઊંટને ગળ જાઓછો!

25 ઓ શા ીઓ તથા ફરોશીઓ, ઢોંગીઓ તમને અફસોસ છે! કેમ કે
તમે થાળ અને વાટકો બહારથી સાફ કરો છો, પણ તેમની અંદર જુલમ તથા
ભોગ વલાસ ભરેલા છે. 26ઓ આંધળા ફરોશી, ું પહેલાં થાળ અને વાટકો
અંદરથી સાફ કર કે, જેથી તે બહારથી પણ સાફ થઈજાય.

27ઓ શા ીઓ તથા ફરોશીઓ, ઢોંગીઓ, તમને અફસોસ છે! કેમ કે તમે
ધોળેલી કબરના જેવા છો, જે બહારથી શોભાયમાન દેખાય છે ખર , પણઅંદર
ૃતકનાં હાડકાં તથા દરેક અ ુ દ્ધથી ભરેલી છે. 28 તેમ તમે પણ માણસોની

આગળ બહારથી ન્યાયી દેખાઓ છો ખરા, પણ અંદર ઢોંગથી તથા દુ તાથી
ભરેલા છો.

તેઓને થનાર શક્ષાની આગાહ
ૂક 11:47-51

29ઓ શા ીઓ તથા ફરોશીઓ, ઢોંગીઓ, તમને અફસોસ છે! કેમ કે તમે
પ્રબોધકોની કબરો બાંધો છોઅને ન્યાયીઓની કબરો શણગારો છો. 30તમે કહો
છો કે, ‘જોઅમે અમારા ૂવર્જોના સમયોમાં હોત, તો તેઓની સાથે પ્રબોધકોની
હત્યામાં ભાગીદાર ન થાત.’ 31 તેથી તમે પોતાના સંબંધી સાક્ષી આપો છો કે
પ્રબોધકોને માર નાખનારાઓના દ કરા તમે જ છો.

32તો તમારા ૂવર્જોના બાક રહેલાં માપ ૂરા કરો. 33ઓસપ ,સાપોના વંશ,
નકની શક્ષાથી તમે કેવી ર તે બચશો?

34 તેથી જુઓ, પ્રબોધકોને, જ્ઞાનીઓને તથા શા ીઓને હુ તમાર પાસે
મોક ું છુ, તમે તેઓમાંના કેટલાકને માર નાખશો, વધસ્તંભે જડશો, તેઓમાંના
કેટલાકને તમારાં સભા ાનોમાં કોરડા મારશો અને નગરેનગર તેઓની પાછળ
લાગશો. 35 કે ન્યાયી હાબેલના લોહ થી તે બારા ાના દ કરા ઝખાયાર્, જેને
મં દરની તથા યજ્ઞવેદ ની વચ્ચે તમે માર ના ો હતો, તેના લોહ ુધી જે બધા
ન્યાયીઓ ું લોહ ૃથ્વી પર વહેવડાવવામાં આ ું છે, તે તમારા પરઆવ.ે 36 હુ
તમને ન ે કહુ છુ કે, એબ ું આ પેઢ ને શરે આવશ.ે

યરુશાલેમ માટે ઈ ુનો પ્રેમ
ૂક 13:34-35

37 ઓ યરુશાલેમ, યરુશાલેમ, પ્રબોધકોને માર નાખનાર, તાર પાસે
મોકલેલાઓને પથ્થરે મારનાર! જેમ મરઘી પોતાનાં બચ્ચાંને પાંખો તળે એકઠાં
કરે છે, તેમ તારાં છોકરાંને એકઠાં કરવા ું મેં કેટલી વાર ચા ું, પણ તમે ચા ું
ન હ! 38 જુઓ, તમારે સારુ તમારુ ઘર ઉજ્જડ કર દ ું. 39 કેમ કે હુ તમને કહુ
છુ કે, ‘ ાં ુધી તમે એમ ન હ કહો કે, ‘પ્ર ુને નામે જેઆવે છે તે આશીવાર્ દત
છે, ત્યાં ુધી હવેથી તમે મને ન હ જ દેખશો.’ ”
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24
ભ ક્ત ાનના નાશ સંબંધી ઈ ુની આગાહ
માક 13:1-2; ૂક 21:5-6

1 ઈ ુ ભ ક્ત ાનમાંથી નીકળ ને માગ ચાલતા હતા, ત્યારે તેમના શષ્યો તેમને
ભ ક્ત ાનમાંનાં બાંધકામો બતાવવાને પાસે આ ા. 2 ત્યારે તેમણે તેઓને ક ું કે,
“ ું તમે એ બધા નથી જોતાં? હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, આબ ું તોડ નાખવામાં
આવશ,ે એક પણ પથ્થર બીજા પર અહ રહેવા દેવાશે ન હ.”

ુશ્કેલીઓ અને સતાવણી
માક 13:3-13; ૂક 21:7-19

3 પછ જૈ ૂનનાં પહાડ પર ઈ ુ બેઠા હતા, ત્યારે શષ્યોએ એકાંતમાં તેમની પાસે
આવીને ક ું કે, “એ બ ું ારે થશ?ે તમારા આવવાની તથા જગતના અંતની શી
નશાની થશે? તે અમને કહો.” 4 ત્યારે ઈ ુએ ઉ ર આપતાં તેઓને ક ું કે, “તમને
કોઈ ન ુલાવે માટે સાવધાન રહો. 5 કેમ કે મારે નામે ઘણાં એમ કહેતાં આવશે
કે, ‘હુ ખ્રસ્ત છુ;’ અને ઘણાંને છેતરશે.

6 ુધ્ધો તથા ુધ્ધોની અફવાઓ તમે સાંભળશો, ત્યારે જોજો, ગભરાતા ના;
કેમ કે એ બ ું થવાની અગત્ય છે, પણ એટલેથી જ અંત ન હ આવ.ે 7 કેમ કે
પ્રજા પ્રજાની વરુદ્ધ તથા રા રા ની વરુદ્ધ ઊઠશે, દષુ્કાળો તથા જગ્યા
જગ્યાએ ધરતીકપો થશ.ે 8 પણઆબધાં તો માત્ર મહાદઃુખનોઆરભ છે.

9 ત્યારે તેઓ તમને શક્ષા માટે સોંપશે અને તમને માર નાખશે. મારા નામને
લીધે સઘળ પ્રજાઓ તમારો દ્વેષ કરશે. 10અને તે સમયે ઘણાં લોકો વ ાસ
ુમાવશ,ે અને એકબીજાને પરાધીન કરાવશે અને એકબીજા પર વૈર કરશે.

11ઘણાં જૂઠાં પ્રબોધકો ઊઠશ,ે અને ઘણાંને ુલાવામાં નાખશે.
12 દુ તા વધી જવાના કારણથી ઘણાંખરાનો પ્રેમ ઠડો થઈ જશે. 13 પણ જે

અંત ુધી ટકશે તે ઉદ્ધાર પામશે. 14સવર્ પ્રજાઓને સાક્ષીરૂપ થવા માટે ઈ રના
રા ની આ ુવાતાર્ આખી દુ નયામાં પ્રગટ કરાશે; ત્યારે અંતઆવશે.

પાયમાલીની ધ ારપાત્રતા
માક 13:14-23; ૂક 21:20-24

15 માટે પાયમાલીની ધ ારપાત્રતા જે સંબંધી દા નયેલ પ્રબોધકે કહે ું છે,
તેને જયારે તમે પ વત્ર ાને ઊભેલી જુઓ (વાચક તેનો અથર્ સમજે), 16 ત્યારે
જેઓ યહૂ દયામાં હોય તેઓ પહાડો પર નાસીજાય, 17અગાશી પર જે હોય તે
પોતાના ઘરનો સામાન લેવાને ન ઊતરે, 18અને જે ખેતરમાં હોય તે પોતાનાં વ
લેવાને પાછો નઆવે.

19 તે દવસોમાં જેઓ સગભાર્ હોય અને જેઓ સ્તનપાન કરાવતી હોય,
તેઓનેઅફસોસ છે! 20પણતમારુ નાસવા ું શયાળામાં કે વશ્રામવારે ન થાય,
તે માટે તમે પ્રાથર્ના કરો. 21 કેમ કે તે સમયે એવી મોટ વપ આવી પડશે કે
તેના જેવી ૃ નાઆરભથી તે આજ ુધીઆવી નથી, અને કદ આવશે પણ
ન હ. 22જો તે દવસોઓછા કરવામાં નઆવત તો કોઈ માણસબચી ન શકત;
પણ પસંદ કરેલાઓની ખાતર તે દવસોઓછા કરાશ.ે

23 ત્યારે જો કોઈ તમને કહે કે, ‘જુઓ, ખ્રસ્ત અહ છે!’ અથવા ‘ ખ્રસ્ત ત્યાં
છે!’ તો તમે માનશો ન હ. 24 કેમ કે જૂઠા મસીહ તથા જૂઠાં પ્રબોધકો ઊઠશે,
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અને મોટા ચમત્કા રક ચ ો તથાઆ યર્કમ કર બતાવશે કે જો બની શકે તો
પસંદ કરેલાઓને પણ તેઓ ુલાવી શકે. 25 જુઓ, મેં અગાઉથી તમને ક ું છે.

26એ માટે જો તેઓ તમને કહે કે, ‘જુઓ, તે અરણ્યમાં છે,’ તો બહાર જતા
નહ ; કે જુઓ, તે ઓરડ ઓમાં છે,’ તો માનતા ન હ. 27 કેમ કે જેમ વીજળ
ૂવર્થી નીકળ ને પ મ ુધી ચમકે છે, તેમજમાણસના દ કરા ુંઆગમનથશ.ે

28 ાં ૃતદેહ હોય, ત્યાં ગીધો એકઠાં થશ.ે
મનાવ ુત્ર ું આગમન
માક 13:24-27; ૂક 21:25-28

29 તે દવસોની વપ પછ , તરત ૂયર્ અંધકારરૂપ થઈ જશે, ચંદ્ર પોતા ું
અજવા ું ન હ આપે અને આકાશથી તારા ખરશે, તથા આકાશના પરાક્રમો
હલાવાશ.ે

30 પછ માણસના દ કરાની નશાની આકાશમાં દેખાશ,ે ત્યારે ૃથ્વી પરનાં
સઘળાં કુળો શોક કરશ;ે અને માણસના દ કરાને પરાક્રમ તથા મહા મ હમા
સ હત તેઓ આકાશના વાદળ પર આવતા જોશે. 31 રણ શગડાના મોટા
અવાજ સ હત તે પોતાના સ્વગર્દૂતોને મોકલશે, તેઓ ચારે દશામાંથી,
આકાશના એક છેડાથી તે બીજા છેડા ુધી, તેમના પસંદ કરેલાઓને એકત્ર
કરશ.ે

અંજીર પરથી બોધપાઠ
માક 13:28-31; ૂક 21:29-33

32હવે અંજીર પરથી તે ું દ્ર ાંત શીખો. જયારે તેની ડાળ કુમળ થઈ હોય
છે અને પાંદડાં ટ નીકળે છે, ત્યારે તમે જાણો છો કે ઉનાળો પાસે છે. 33એમ
જ તમે પણ જયારે તે બધાં થતાં જુઓ, ત્યારે તમારે જાણ ું કે, તે પાસે એટલે
બારણાઆગળજ છે.

34 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, તે બધાં ૂરાં ન હ થશે ત્યાં ુધી આ પેઢ મરણ
પામશે ન હ. 35 આકાશ તથા ૃથ્વી નાશ પામશ,ે પણ માર વાતો ૂણર્ થયા
વના રહેશે ન હ.

તે દવસ કે તે ઘડ સંબંધી કોઈને ખબર નથી
માક 13:32-37; ૂક 17:26-30,34-36

36 પણ તે દવસો તથા તે ઘડ સંબંધી પતા વગર કોઈ પણ જાણ ું નથી,
આકાશમાંના સ્વગર્દૂતો ન હ તેમ જ દ કરો પણ ન હ.

37 જેમ ૂહના સમયમાં થ ું, તેમ જ માણસના દ કરા ું આગમન પણ થશ.ે
38 કેમ કે જેમ જળપ્રલયની અગાઉ ૂહ વહાણમાં બેઠો ત્યાં ુધી તેઓ ખાતા,
પીતા, પરણતા, પરણાવતા હતા; 39અને જળપ્રલયઆવીને બધાને તાણી લઈ
ગયો, ત્યાં ુધી તેઓ ન સમ ા, તેમ જ માણસના દ કરા ું આવ ું પણ થશ.ે

40 તે સમયે બે માણસ ખેતરમાં હશે તેમાંનો એક લેવાશે તથા બીજો પડતો
ુકાશ.ે 41બે ીઓ ઘંટ એ દળતી હશે તેમાંની એક લેવાશે અને બીજી પડતી
ુકાશ.ે 42માટે જાગતા રહો, કેમ કે તમે જાણતા નથી કે કયા દવસે તમારા પ્ર ુ

આવી ર ા છે.
43પણજાણો કે ચોર કયા પહોરેઆવશે એજો ઘરનો મા લકજાણતો હોત,

તો તે જાગતો રહેત અને પોતાના ઘરમાં તેને ચોર કરવા ન દેત. 44એ માટે તમે
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પણ તૈયાર રહો; કેમ કે જે સમયે તમે ધારતા નથી તે જ સમયે માણસનો દ કરો
આવશ.ે

વફાદાર કે બનવફાદાર ચાકર
ૂક 12:41-48

45તો જેચાકરને તેના મા લકે પોતાના ઘરનાને સમયસરખાવા ુંઆપવાસારુ
પોતાના ઘરનો કારભાર ઠરા ો છે, તેવો વ ા ુ તથા ુ દ્ધમાન ચાકર કોણ
છે? 46 જે ચાકરને તેનો મા લકઆવીને એમ કરતો જોશે, તે ચાકરઆશીવાર્ દત
છે. 47 હુ તમને સા ું કહુ છુ કે, તે તેને પોતાની બધી સંપ નો કારભાર ઠરાવશે.

48 પણ જો કોઈ દુ ચાકર પોતાના મનમાં કહે કે, ‘મારા મા લકને આવવાની
વાર છે;’ 49અને તે બીજા દાસોને મારવા તથા છાકટાઓની સાથે ખાવાપીવા
લાગ;ે 50 તો જે દવસે તે તેની રાહ જોતો ન હ હોય અને જે સમય તે જાણતો
ન હ હોય તે જ સમયે તેનો મા લક આવશ.ે 51 તે તેને ખરાબ ર તે સજા કરશે
તથા તેનો ભાગ ઢોંગીઓની સાથે ઠરાવશે, ત્યાં રડવા ું તથા દાંત પીસવા ું થશ.ે

25
દસ કુમાર કાઓ ું દ્ર ાંત

1 તો સ્વગર્ ું રા દસ કુમા રકાઓ જે ું છે, જેઓ પોતાની મશાલો લઈને
વરરાજાને મળવા સારુ બહાર ગઈ. 2 તેઓમાંની પાંચ ૂખર્ હતી અને પાંચ
ુ દ્ધમાન હતી. 3 ૂખર્ કુમા રકાઓએપોતાની મશાલો લીધી ખર , પણતેઓએ

સાથે તેલ લી ું ન હ; 4પણ ુ દ્ધવંતીઓએ પોતાની મશાલો સાથે કુ પીમાં તેલ
લી ુ.ં

5 વરરાજાને આવતાં વાર લાગી એટલામાં તેઓ સવર્ ઝોકાં ખાઈને નદ્રાવશ
થઈ. 6 મધરાતે જાહેરાત થઈ કે, ‘જુઓ, વરરાજા આ ો છે! તેને મળવાને
નીકળો.’ ”

7 ત્યારે તે સવર્ કુમા રકાઓએ ઊઠ ને પોતાની મશાલો તૈયાર કર .
8 ૂખ ઓએ ુ દ્ધવંતીઓને ક ું કે, ‘તમારા તેલમાંથી અમને આપો, કેમ કે
અમાર મશાલો હોલવાઈ જાય છે.’ 9 પણ ુ દ્ધવંતીઓએ ઉ રઆપતાં ક ું
કે, ‘કદાચ અમને તથા તમને ૂરુ ન હ પડે, માટે તમે વેચનારાઓની પાસે જઈને
પોતાને સારુ તેલ વેચા ું લો.’ ”

10 તેઓ તેલ ખર દવા ગઈ એટલામાં વરરાજા આવી પહોંચ્યા, જેઓ તૈયાર
હતી તેઓ તેમની સાથે લ જમણમાં ગઈ અને બારણું બંધ કરવામાં આ ુ.ં
11 પછ ૂખર્ કુમા રકાઓએ આવીને ક ું કે, ‘ઓ સ્વામી, સ્વામી, અમારે સારુ
ઉઘાડો.’ 12પણતેણે ઉ ર દેતાં ક ું, ‘હુ તમને ન ે કહુ છુ કે હુ તમનેઓળખતો
નથી.’ 13માટે તમેજાગતા રહો, કેમ કે તે દવસઅથવા તે ઘડ તમેજાણતા નથી.

ત્રણ સેવકોને સોંપેલા તાલંત
ૂક 19:11-27

14 કેમ કે તેમ ું આવ ું એક માણસના જે ું છે, જેણે પરદેશ જતી વખતે
પોતાના ચાકરોને બોલાવીને પોતાની સંપ તેઓને સોંપી. 15એકને તેણે પાંચ
તાલંત,બીજાને બે, ત્રીજાને એકએમ દરેકને તેઓની શ ક્ત પ્રમાણેઆપ્ ુ;ંઅને
તે પરદેશ ગયો. 16પછ જેને પાંચ તાલંત મ ા હતા, તે તરતજઈને વેપાર કર ને
તે વડે બીજા પાંચ તાલંત કમાયો.
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17 તેમ જ જેને બે, તે પણ બીજા બે તાલંત કમાયો. 18 પણ જેને એક તાલંત
મ ો હતો તેણે જઈને જમીનમાં ખોદ ને પોતાના મા લક ું નાણું દાટ રા ું.

19 હવે લાંબી ુદત પછ તે ચાકરોનો મા લક આ ો, ત્યારે તેણે તેઓની
પાસેથી હસાબ માગ્યો. 20 ત્યારે જેને પાંચ તાલંત મ ા હતા તે બીજા પાંચ
તાલંત પણલેતોઆ ો, તેણે ક ું કે, ‘મા લક, તમે મને પાંચ તાલંત સોંપ્યાં હતા;
જુઓ, હુ તે ઉપરાંત બીજા પાંચ તાલંત કમાયો છુ.’ 21 ત્યારે તેના મા લકે તેને
ક ું કે, ‘શાબાશ, સારાં તથા વ ા ુ ચાકર! ું થોડામાં વ ા ુ મા ૂમ પડ્યો
છે; હુ તને ઘણાં પર ઠરાવીશ. તારા મા લકનાઆનંદમાં પ્રવેશ કર.’ ”

22 જેને બે તાલંત મ ા હતા, તેણે પણ પાસેઆવીને ક ું કે, ‘મા લક, તેં મને
બે તાલંત સોંપ્યાં હતા; જો, હુ તે ઉપરાંત બીજા બે તાલંત કમાયો છુ.’ 23 તેના
મા લકે તેને ક ું કે, ‘શાબાશ, સારાં તથા વ ા ુ ચાકર! ું થોડામાં વ ા ુ
મા ૂમ પડ્યો છે; હુ તને ઘણાં પર ઠરાવીશ. તારા મા લકના આનંદમાં પ્રવેશ
કર.’ ”

24પછ જેને એક તાલંત મ ો હતો, તેણે પણ પાસેઆવીને ક ું કે, ‘મા લક
મેં જો ું કે ું એવો કઠોર માણસ છે કે, ાં તેં નથી વા ું ત્યાંથી ું કાપનારઅને

ાં તેં નથી વે ુ ત્યાંથી ું એકઠુ કરનાર છે. 25માટે મને બીક લાગી અને જઈને
તારા તાલંતને મેં જમીનમાં દાટ રા ું. જો, તને તારુ તાલંત પાછુ પહોંચ્ ું છે.

26 તેના મા લકે ઉ ર દેતાં તેને ક ું કે, અરે દુ તથા આળ ુ ચાકર ાં મેં
નથી વા ું ત્યાંથી હુ કા ું છુ અને ાં મેં નથી વે ુ ત્યાંથી હુ એકઠુ કરુ છુ, એમ
ું જાણતો હતો; 27 તો તારે મારાં નાણાં શાહુકારોને આપવા જોઈતાં હતા કે હુ

આ ું ત્યારે મને ાજ સાથે પાછા મળત.
28એ માટે તેની પાસેથી તાલંત લઈને જેની પાસે દસ તાલંત છે તેને તે આપો.

29 કેમ કે જેની પાસે છે તે દરેકને અપાશે અને તેની પાસે ુષ્કળ થશ;ે પણ જેની
પાસે નથી, તેની પાસે જે છે તે પણ લઈ લેવાશ.ે 30 તે નકામા ચાકરને બહારના
અંધકારમાં ફેંક દો. ત્યાં તેણે રડવા ું તથા દાંત પીસવા ું થશ.ે’ ”

દેશજા તઓનો ન્યાય
31 જયારે માણસના દ કરા પોતાના મ હમામાં સવર્ પ વત્ર સ્વગર્દૂતો સાથે

આવશ,ે ત્યારે તે પોતાના મ હમાના રા ાસન પર બેસશ.ે 32સવર્ દેશજા તઓ
તેમનીઆગળએકઠ કરાશ;ેઅને જેમ ઘેટાંપાળક ઘેટાંને બકરાંથી જુદાં પાડે છે,
તેમ તે તેઓને એકબીજાથી જુદા પાડશ.ે 33ઘેટાંને તે પોતાને જમણે હાથે, પણ
બકરાંને ડાબે હાથે રાખશે.

34 ત્યારે રાજા પોતાની જમણી તરફનાઓને કહેશે કે, ‘મારા પતાના
આશીવાર્ દતો તમે આવો, જે રા ૃ નો પાયો ના ા અગાઉ તમારે સારુ
તૈયાર કરે ું છે તેનો વારસો લો. 35 કેમ કે હુ ૂ ો હતો, ત્યારે તમે મને ખવડા ું;
હુ તરસ્યો હતો, ત્યારે તમે મને કઈક પીવા માટેઆપ્ ુ;ં હુ પારકો હતો; ત્યારે તમે
મને અ ત થ તર કે રા ો; 36 હુ નવર્ હતો, ત્યારે તમે મને વ પહેરા ાં;
હુ માંદો હતો ત્યારે તમે માર ચાકર કર ; હુ જેલમાં હતો, ત્યારે તમે મને મળવા
આ ા.’ ”

37 ત્યારે ન્યાયીઓ તેમને ઉ ર આપશે કે, ‘પ્ર ,ુ ારે અમે તમને ૂ ા
જોઈને ખવડા ું, તરસ્યા જોઈને કઈક પીવા માટે આપ્ ુ?ં 38 ારે અમે તમને
પારકા જોઈને અ ત થ રા ા, નવર્ જોઈને વ પહેરા ાં? 39 ારે અમે
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તમને માંદા અથવા જેલમાં જોઈને તમને મળવા આ ા?’ 40 ત્યારે રાજા
તેઓને ઉ ર આપશ,ે ‘હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, ‘આ મારા ભાઈઓમાંના બહુ
નાનાંઓમાંથી એકને તમે તે ક ુ એટલે તે મને ક ુ.’ ”

41 પછ ડાબી તરફનાઓને પણ તે કહેશે કે, ‘ઓ શા પતો, જે અનંતઅ
શેતાન તથા તેના દૂતોને સારુ તૈયાર કરેલો છે, તેમાં તમે માર આગળથીજાઓ,
42 કેમ કે હુ ૂ ો હતો, પણ તમે મને ખવડા ું ન હ, હુ તરસ્યો હતો, પણ તમે
મને કઈક પીવા માટેઆપ્ ું ન હ; 43 હુ પારકો હતો, પણ તમે મને અ ત થ રા ો
ન હ; નવર્ હતો, પણ તમે મને વ પહેરા ાં ન હ; માંદો તથા જેલમાં હતો,
પણ તમે માર ચાકર કર ન હ.’ ”

44 ત્યારે તેઓ પણ તેમને ઉ ર આપશે કે, ‘પ્ર ,ુ ારે અમે તમને ૂ ા,
તરસ્યા, પારકા, નવર્ , માંદા કે જેલમાં જોઈને તમાર સેવા નથી કર ?’ 45 ત્યારે
ઈ ુ તેઓને ઉ ર આપશે કે, ‘હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, ‘આબહુ નાનાઓમાંથી
એકને તમે તે ક ુ ન હ,એટલે તે મને ક ુ ન હ.’ 46તેઓઅનંતકા ળક સજામાટે
જશે, પણ ન્યાયીઓઅનંતજીવનમાં પ્રવેશશ.ે”

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

1ઈ ુએ સવર્ વાતો ૂર કર ત્યારે એમ થ ું કે તેમણે પોતાના શષ્યોને ક ું, 2 “તમે
જાણો છો બે દવસ પછ પાસ્ખાપવર્ છે, અને માણસના દ કરાને વધસ્તંભે
જડાવા સારુ પરાધીન કરાશ.ે”

3 પછ ુ યાજકો તથા લોકોના વડ લો કાયાફા નામે પ્ર ુખ યાજકની કચેર માં
એકત્ર થયા. 4 ઈ ુને કપટથી પકડ ને માર નાખવા માટે તેઓએ સંકલ્પ કય . 5 પણ
તેઓએ ક ું કે, “પવર્માં ન હ, રખેને લોકોમાં હુલ્લડ થાય.”

બેથા નયામાં ઈ ુનો અ ભષેક
માક 14:3-9; યોહ. 12:1-8

6ઈ ુ બેથા નયામાં સમોન કુ રોગીના ઘરમાં હતા, 7તેઓજમવા બેઠા હતા ત્યારે
એક ી અ ત ૂલ્યવાન અ રની સંગેમરમરની ડબ્બી લઈને તેમની પાસે આવી, અને
તેમના માથા ઉપર અ ર રે ું. 8જયારે તેમના શષ્યોએ તે જો ું ત્યારે તેઓએ ુસ્સે
થઈને ક ું કે, “એ બગાડ શા માટે કય ? 9 કેમ કે એ અ ર ઘણે ૂલ્યે વેચાત અને
ગર બોને અપાત.”

10 ત્યારે ઈ ુએ તે જાણીને તેઓને ક ું કે, “એ ીને તમે કેમ સતાવો છો? કેમ
કે તેણે તો મારા પ્રત્યે ઉ મ કામ ક ુ છે. 11 કેમ કે ગર બો સદા તમાર સાથે છે,
પણ હુ સદા તમાર સાથે નથી.

12તેણીએઅ ર મારા શર ર પર રે ું તે કામ તો મારા દફનની તૈયાર ને સારુ
ક ુ છે. 13 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, ‘આ ુવાતાર્આખી દુ નયામાં ાં કહ પ્રગટ
કરાશે ત્યાં એણે જે ક ુ છે તે પણ તેની યાદગીર ને અથ કહેવામાં આવશ.ે”

ઈ ુને પકડાવી દેવા યહૂદાની સમં ત
માક 14:10-11; ૂક 22:3-6
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14 ત્યારે યહૂદા ઇશ્કા રયોત નામે બાર શષ્યોમાંના એકે ુ યાજકોની પાસે જઈને
ક ું કે, 15 “તેને હુ તમારે સ્વાધીન કરુ તો તમે મને ું આપવા રાજી છો?” તેઓએ
તેને ચાંદ ના ત્રીસ સ ા ૂકવી આપ્યા. 16 ત્યારથી તે ઈ ુને પરસ્વાધીન કરવાની તક
શોધતો ર ો.

પોતાના શષ્યો સાથે પાસ્ખા ભોજન
માક 14:12-21; ૂક 22:7-13,21-23; યોહ. 13:21-30

17 બેખમીર રોટલીના પવર્ને પહેલે દવસે શષ્યોએ ઈ ુની પાસે આવીને ક ું કે,
“અમે તમારે માટે પાસ્ખા ખાવાની તૈયાર ાં કર એ? તમાર શી ઇચ્છા છે?” 18 ત્યારે
ઈ ુએ ક ું કે, “નગરમાં ફલાણાની પાસે જઈને તેને કહો, ‘ઉપદેશક કહે છે કે
“મારો સમય પાસે આ ો છે, હુ મારા શષ્યો સાથે તારે ઘેર પાસ્ખા પાળ શ.’ ”
19ઈ ુએ શષ્યોને જવેી આજ્ઞા આપી હતી, તે ું તેઓએ ક ુ અને પાસ્ખા તૈયાર ક ુ.

20સાંજ પડ ત્યારે બાર શષ્યોની સાથે ઈ ુ જમવા બેઠા હતા. 21તેઓજમતા હતા
ત્યારે તેમણે ક ું કે, “હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, તમારામાંથી એક મને પરસ્વાધીન
કરશ.ે” 22 ત્યારે તેઓ ઘણાં દઃુખી થયા અને તેઓમાંનો દરેક તેમને કહેવા લાગ્યો કે,
“પ્ર ,ુ ું તે હુ છુ?”

23ઈ ુએ ઉ ર દેતાં ક ું કે, “જેણે માર સાથે થાળ માં હાથ ૂ ો છે તે જ મને
પરાધીન કરશ.ે 24માણસના દ કરા સંબંધી જેમ લખે ું છે તેમ તે જાય છે ખરો;
પણ જે માણસથી માણસનો દ કરો પરાધીન કરાય છે, તેને અફસોસ છે! જો તે
માણસ જન્મ્યો ન હોત, તો તેને માટે વધારે સારુ હોત.” 25 ત્યારે તેને પરસ્વાધીન
કરનાર યહૂદાએ ૂ ું કે, “ ુરુજી, ું તે હુ છુ?” ઈ ુએ તેને ક ું કે, “તેં પોતે જ ક ું
છે.”

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

26 તેઓ ભોજન કરતા હતા ત્યારે ઈ ુએ રોટલી લઈને, આશીવાર્દ માગીને ભાંગી
અને શષ્યોને આપીને ક ું કે, “લો, ખાઓ, આમારુ શર ર છે.”

27પછ ઈ ુએ પ્યાલો લઈનેઆભાર માન્યોઅને તેઓનેઆપતાં ક ું કે, “તમે બધા
એમાંથી પીઓ,” 28 કેમ કે એ નવા કરાર ું મારુ રક્ત છે, જે પાપોની માફ ને અથ
ઘણાંઓને માટે વહેવડાવવામાં આવે છે. 29 હુ તમને કહુ છુ કે, હુ મારા પતાના
રા માં તમાર સાથે નવો દ્રાક્ષારસન હપીઉં, તે દવસ ુધી હુ હવેથી તે પીનાર
જ નથી.”

પતરના નકાર વષે ઈ ુની આગાહ
માક 14:27-31; ૂક 22:31-34; યોહ. 13:36-38

30 તેઓ ગીત ગાયા પછ જૈ ૂનનાં પહાડ પર ગયા. 31 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ક ું
કે, “તમે બધા આજ રાત્રે મારાથી દૂર થઈ જશો, કેમ કે એમ લખે ું છે કે ‘હુ
ઘેટાંપાળકને માર શ અને ટોળાંનાં ઘેટાં વખેરાઈ જશે.’ 32 પણ મારા ઊઠ્યા
પછ હુ તમાર અગાઉ ગાલીલમાં જઈશ.”

33 ત્યારે પતરે ઉ ર દેતાં ઈ ુને ક ું કે, “જો બધા તમને ત્યજી દેશે, તોપણ હુ
તમારાથી દૂર થઈશ ન હ.” 34 ઈ ુએ તેને ક ું, “હુ તને ન ે કહુ છુ કે, આજ રાત્રે
મરઘો બોલ્યા અગાઉ, ત્રણ વાર ું મારો નકાર કર શ.” 35 પતરે તેને ક ું કે, “જો
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મારે તમાર સાથે મર ું પડે તોપણ હુ તમારો નકાર ન હ જ કર શ.” બધાં શષ્યોએ પણ
તેમ જ ક ું.

ગેથસેમાનેમાં ઈ ુની પ્રાથર્ના
માક 14:32-42; ૂક 22:39-46

36 ત્યારે ઈ ુ તેઓની સાથે ગેથસેમાને નામની જગ્યાએઆ ાઅને શષ્યોને ક ું કે,
“હુ ત્યાં જઈને પ્રાથર્ના કરુ ત્યાં ુધી તમે અહ બેસો.” 37 પતરને તથા ઝબદ ના
બે દ કરાઓને સાથે લઈને ઈ ુ પોતે શોકા ુર તથા ઉદાસ થવા લાગ્યા. 38 પછ ઈ ુએ
તેઓને ક ું કે, “મારો જીવ મરવા જેવો ઘણો દઃુખી છે, તમે અહ રહ ને માર
સાથે જાગતા રહો.”

39પછ તેમણે થોડે દૂર જઈને ુખ નમાવીને પ્રાથર્ના કરતાં ક ું કે, “ઓમારા પતા,
જો બની શકે તો આ પ્યાલો મારાથી દૂર કરો; તોપણ માર ઇચ્છા પ્રમાણે ન હ,
પણતમાર ઇચ્છા પ્રમાણે થાઓ.” 40પછ ઈ ુ શષ્યોની પાસેઆ ાઅને તેઓને
ઊંઘતા જોઈને પતરને ક ું કે, “ ું તમે એક કલાક પણ માર સાથે જાગતા રહ
નથી શકતા? 41 તમે જાગતા રહો અને પ્રાથર્ના કરો કે પર ક્ષણમાં ન પડો;
આત્મા તત્પર છે ખરો, પણ શર ર નબર્ળ છે.”

42બીજીવાર ઈ ુએજઈને પ્રાથર્ના કરતા ક ું કે, “ઓમારા પતા,જોઆપ્યાલો
મારા પીધા વગર માર પાસેથી દૂર થઈ ન શકે તો તમાર ઇચ્છા પ્રમાણે થાઓ.”
43ઈ ુએબીજી વારઆવીને તેઓને ઊંઘતા જોયા; કેમ કે તેઓનીઆંખો ઊંઘથી ભારે
થઈ હતી. 44 ઈ ુ ફર થી શષ્યોને ૂક ને પ્રાથર્ના કરવા ગયા, અને ત્રીજી વાર એ જ
વાત કહેતાં તેમણે પ્રાથર્ના કર .

45 ત્યારે તેમણે પોતાના શષ્યોની પાસે આવીને તેઓને ક ું કે, “હજુ પણ તમે
ઊંઘો છોઅનેઆરામ કરો છો? જુઓ,સમય પાસેઆ ો છે, માણસનો દ કરો
પાપીઓના હાથમાં પરાધીન કરાય છે. 46 ઊઠો આપણે જઈએ; જુઓ, મને
પકડાવનારઆવી પહોંચ્યો છે.”

ઈ ુની ધરપકડ
માક 14:43-50; ૂક 22:47-53; યોહ. 18:3-12

47 તે હજી બોલતા હતા, એટલામાં જુઓ, બાર શષ્યમાંનો એક, એટલે યહૂદા,
આ ો; તેની સાથે ુ યાજકોની તથા લોકોના વડ લોની પાસેથી ઘણાં લોક તલવારો
તથા લાકડ ઓ લઈને આ ા. 48 હવે તેમને પરાધીન કરનારે તેઓને નશાની આપી
હતી કે, “હુ જનેે ુંબન કરુ તે જ તે છે; તેને પકડ લેજો.”

49 તરત તેણે ઈ ુ પાસે આવીને ક ુ,ં ‘ ુરુજી સલામ!’ અને તે તેમને ૂમ્યો.
50 ઈ ુએ તેને ક ું કે, “ મત્ર, જે કરવાને ું આ ો છે તે કર.” ત્યારે તેઓએ પાસે
આવીન,ે ઈ ુ પર હાથ નાખીને, તેમની ધરપકડ કર .

51 પછ જુઓ, ઈ ુના સાથીઓમાંના એકે હાથ લાંબો કર ને પોતાની તલવાર ખેંચી
કાઢ અને પ્ર ુખ યાજકના ચાકર પર હુમલો કર ને તેનો કાન કાપી ના ો. 52 ત્યારે
ઈ ુએ તેને ક ું કે, “તાર તલવાર મ્યાનમાં પાછ ૂક; કેમ કે જેઓ તલવાર પકડે
છે તેઓ તલવારથી જ નાશ પામશે. 53 ું ું ધારે છે કે હુ પતાની પાસે એ ું નથી
માગી શકતો કે તે હમણાં જ સૈન્યના બાર જૂથો કરતાં વધારે સ્વગર્દૂતોને માર
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પાસે મોકલી દે? 54તો શા વચનોમાં જે લખે ું છે કે, એ ું થ ું જોઈએ, તે કેમ
ૂરુ થશ?ે”
55 તે જ સમયે ઈ ુએ લોકોને ક ું કે, “તમે તલવારો તથા લાકડ ઓલઈને જેમ

ચોરને પકડો તેમ મને પકડવા નીકળ આ ા છો ું? હુ રોજ ભ ક્ત ાનમાં
બેસીને બોધ કરતો હતો; ત્યારે તમે મને પકડ્યો ન હતો. 56 પણ પ્રબોધકોના
લેખો ૂણર્ થાય માટે આ બ ું થ ું છે.” ત્યારે બધા શષ્યો ઈ ુને ૂક ને જતા ર ા.

ન્યાયાસભા સમક્ષ ઈ ુ
માક 14:53-65; ૂક 22:54-55,63-71; યોહ. 18:13-14,19-24

57પછ જઓેએઈ ુને પકડ્યા, તેઓ ાં શા ીઓતથા વડ લોએકઠા થયા હતા
ત્યાં કાયાફા પ્ર ુખ યાજકની પાસે તેમને લઈ ગયા. 58 પતર દૂરથી તેમની પાછળ પ્ર ુખ
યાજકનીઆંગણા ુધી ચાલ્યો અને અંદર જઈને ઈ ુને ું કરશે તે જોવાને ચોક દારોની
સાથે બેઠો.

59 ુ યાજકોએ તથા આખી ન્યાયસભાએ, ઈ ુને માર નાખવાને, તેમની વરુદ્ધ
જૂઠ શાહેદ શોધી. 60જોકે ઘણાં જૂઠા સાક્ષીઓ આ ા, પણ તેઓની સાક્ષીઓથી
તેઓસહમત થયા ન હ. પણ પાછળથી બે માણસોઆવીને બોલ્યા કે, 61 “આમાણસે
ક ું હ ું કે, ‘હુ ઈ રના સભા ાનને પાડ નાખવાને તથા ત્રણ દવસમાં તેને પાછુ
બાંધવાને સમથર્ છુ.’ ”

62 ત્યારે પ્ર ુખ યાજકે ઊભા થઈને તેને ક ું, “ ું ું કઈ ઉ ર નથી દેતો? તેઓ તાર
વરુદ્ધ સાક્ષી આપે છે.” 63 પણ ઈ ુ મૌન ર ા. ત્યારે પ્ર ુખ યાજકે ઈ ુને ક ું, “હુ
તને જીવતા ઈ રના સમ આ ું છુ કે, ઈ રનો દ કરો જે ખ્રસ્ત છે તે ું જ છે કે ન હ,
એઅમને કહે.” 64ઈ ુએ તેને ક ું કે, “તેં જ ક ું છે, પર ુ હુ તમને કહુ છુ કે, હવે
પછ તમે માણસના દ કરાને પરાક્રમના જમણાં હાથ પર બેઠેલા તથાઆકાશના
વાદળો પરઆવતા નહાળશો.”

65 ત્યારે પ્ર ુખ યાજકે પોતાના વ ફાડ ને ક ું કે, “તેણે દભુાર્ષણ ક ુ છે. આપણને
બીજા સાક્ષીઓની શી જરૂર છે? જુઓ, હવે તમે એ દભુાર્ષણ સાંભ ું છે. 66 તમે ું
વચારો છો?” તેઓએ ઉ ર દેતાં ક ું કે, “તે ૃત્ ુદડને પાત્ર છે.”
67 ત્યારે તેઓએ તેમના ુખ પર ૂંક ને તેમને ુ ઓ માર , અને તેને થ પડો મારતાં

ક ું કે, 68 “ઓ ખ્રસ્ત, તને કોણે મા ુ એ અમને કહ બતાવ.”

પતરે કરેલો નકાર
માક 14:66-72; ૂક 22:56-62; યોહ. 18:15-18,25-27

69 પતર બહાર આંગણમાં બેઠો હતો, ત્યારે એક સે વકાએ તેની પાસે આવીને ક ું
કે, “ ું પણ ગાલીલના ઈ ુની સાથે હતો.” 70પણ તેણે સહુનીઆગળ નકાર કરતાં ક ું
કે, “ ું જે કહે છે તે હુ જાણતો નથી.”

71તે બહાર પરસાળમાં ગયો ત્યારે બીજી દાસીએતેને જોઈને જઓે ત્યાં હતા તેઓને
ક ું કે, “એ પણ નાસરેથના ઈ ુની સંગાથે હતો.” 72પણ તેણે સમ ખાતાં ફર થી નકાર
કય કે, “હુ તે માણસને ઓળખતો નથી.”

73 થોડ વાર પછ પાસે ઊભેલાઓએ આવીને પતરને ક ું કે, “ખરેખર ું પણ
તેઓમાંનો એક છે, કેમ કે તાર બોલીથી ું ઓળખાય છે.” 74 ત્યારે તે શાપ દેવા
તથા સમ ખાવા લાગ્યો કે, “હુ તે માણસને ઓળખતો નથી.” તરત જ મરઘો બોલ્યો.
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75જે વાત ઈ ુએ પતરને કહ હતી કે, “મરઘો બોલ્યા અગાઉ ત્રણ વાર ું મારો
નકાર કર શ,” તે તેને યાદ આવી; ત્યારે બહાર જઈને તે બહુ રડ્યો.

27
ઈ ુ પલાતની સમક્ષ
માક 15:1; ૂક 23:1-2; યોહ. 18:28-32

1 હવે સવાર થઈ, ત્યારે સવર્ ુ યાજકોએ તથા લોકોનાં વડ લોએ ઈ ુને માર
નાખવા માટે તેની વરુદ્ધ કાવતરુ ક ુ. 2 પછ તેઓએ ઈ ુને બાંધ્યા અને તેમને લઈ
જઈને પલાત રા પાલને સોંપ્યા.ં

યહૂદાનો આપઘાત
પ્રે.કૃ. 1:18-19

3 જયારે યહૂદાએ, જણેે તેમને પરાધીન કયા હતા તેણે જો ું કે ઈ ુને અપરાધી
ઠરાવાયા છે, ત્યારે તેને ખેદ થયો, અને તેણે ચાંદ ના ત્રીસ સ ા ુ યાજકોની તથા
વડ લોની પાસે પાછા લાવીને ક ું કે, 4 “ નરપરાધી લોહ પરસ્વાધીન કયાર્થી મેં પાપ
ક ુ છે.” ત્યારે તેઓએ ક ું કે, “તેમાં અમારે ુ?ં તે તાર ચતા છે.” 5 પછ સ ાઓ
ભ ક્ત ાનમાં ફેંક દઈને તે ગયો; અને જઈને ગળે ફાંસો ખાધો.

6 ુ યાજકોએ તે રૂ પયા લઈને ક ું કે, “એ લોહ ું ૂલ્ય છે માટે ભંડારમાં ૂકવા
ઉ ચત નથી.” 7તેઓએચચાર્ કર ને પરદેશીઓને દફનાવવા સારુએ રૂ પયાથી કુભાર ું
ખેતર વેચા ું લી ુ.ં 8 તે માટે આજ ુધી તે ખેતર ‘લોહ ું ખેતર’ કહેવાય છે.

9 ત્યારે ય મયા પ્રબોધકે જે ક ું હ ું તે ૂરુ થ ું કે, “જે ું ૂલ્ય ઇઝરાયલ ુત્રોએ તેના
જીવન માટે ઠરા ું હ ું, તે ચાંદ ના ત્રીસ સ ા તેઓએલીધા, 10અને જમે પ્ર ુએ મને
હુકમ કય , તેમ કુભારના ખેતરને માટે આપ્યા.”

પલાત ઈ ુને પ્ર ો ૂછે છે
માક 15:2-5; ૂક 23:3-5; યોહ. 18:33-38

11અને ઈ ુ રા પાલનીઆગળઊભા ર ા અને રા પાલે તેમને ૂ ું કે, “ ું ું
યહૂદ ઓનો રાજા છે?” ઈ ુએ તેને ક ું કે, “ ું પોતે કહે છે.” 12 ુ યાજકોએ તથા
વડ લોએ તેમના પરઆરોપ ૂ ો છતાં તેમણે કઈ ઉ રઆપ્યો ન હ. 13 ત્યારે પલાતે
તેમને ક ું કે, “તાર વરુદ્ધ તેઓ કેટલા આરોપો ૂકે છે એ ું ું નથી સાંભળતો?”
14 ઈ ુએ તેને એક પણ શ નો ઉ ર આપ્યો ન હ તેથી રા પાલને ઘણું આ યર્
લાગ્ ુ.ં

ઈ ુને ૃત્ ુની સજા
માક 15:6-15; ૂક 23:13-15; યોહ. 18:39-19:16

15હવે પવર્માં રા પાલનો એક રવાજ હતો કે જે એક બંદ વાનને લોકો માગે, તેને
તેઓને માટે છોડ દેતો હતો. 16તે વખતે બરાબાસ નામનો એક પ્ર ાત બંદ વાન હતો.

17 તેથી તેઓ એકઠા થયા પછ પલાતે તેઓને ક ું કે, “હુ તમારે માટે કોને છોડ
દઉં, તે વષે તમાર શી મરજી છે? બરાબાસને, કે ઈ ુ જે ખ્રસ્ત કહેવાય છે તેન?ે”
18 કેમ કે તે જાણતો હતો કે તેઓએ અદેખાઇના કારણે ઈ ુને સોંપ્યો હતો. 19જયારે
તે ન્યાયાસન પર બેઠો હતો, ત્યારે તેની પત્નીએ તેને કહેવડા ું કે, “તે નદ ષ માણસને
ું કઈ કરતો ન હ, કેમ કે આજ મને સ્વપ્નમાં તેને લીધે ઘણું દઃુખ થ ું છે.”
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20હવે ુ યાજકોએ તથા વડ લોએ લોકોને સમજા ાં, કે તેઓ બરાબાસને માગે
અને ઈ ુને માર નંખાવે. 21 પણ રા પાલે તેઓને ક ું કે, “તે બેમાંથી હુ કોને તમારે
માટે છોડ દઉં, તમાર શી મરજી છે?” તેઓને ક ું કે ‘બરાબાસને.’ 22 પલાતે તેઓને
ક ું કે, “તો ઈ ુ જે ખ્રસ્ત કહેવાય છે તેને હુ ું કરુ?” સઘળાંએ તેને ક ું કે, ‘તેને
વધસ્તંભે જડાવો.’ ”

23 ત્યારે તેણે ક ું, “શા માટે? તેણે શો અપરાધ કય છે?” પણ તેઓએ વધારે ઊંચા
અવાજે ક ું કે, ‘તેને વધસ્તંભે જડાવો.’ 24જયારે પલાતે જો ું કે તે કઈ કર શકે તેમ
નથી, પણ તેને બદલે વધારે ગડબડ થાય છે, ત્યારે તેણે પાણી લઈને લોકોની આગળ
પોતાના હાથ ધોઈને ક ું કે, “એ ન્યાયીના રક્ત સંબંધી હુ નદ ષ છુ; હવે એ તમાર
ચતા છે.”
25 ત્યારે સવર્ લોકોએઉ ર દેતાં ક ું કે, “એ ું રક્તઅમારે માથે તથાઅમારા સંતાનને

માથે આવે.” 26 ત્યારે તેણે બરાબાસને તેઓને માટે છોડ દ ધો, અને ઈ ુને કોરડા
મરાવીને વધસ્તંભે જડાવા સારુ સોંપ્યો.

સપાઈઓ ઈ ુની મશ્કર કરે છે
માક 15:16-20; યોહ. 19:2-3

27 ત્યારે રા પાલના સપાઈઓઈ ુને મહેલમાં લઈ ગયા અનેઆખી પલટણ તેની
આસપાસ એકઠ કર . 28પછ તેઓએ તેમના વ ો ઉતાર ને લાલ ઝભ્ભો પહેરા ો.
29 તેમના માથા પર કાંટાનો ુગટ ૂંથીને ૂ ો, તેમના જમણાં હાથમાં સોટ આપી
અને તેમનીઆગળ ૂંટણ ટેક ને તેમના ઠઠ્ઠામશ્કર કરતાં ક ું કે, “હે યહૂદ ઓના રાજા,
સલામ!”

30 પછ તેઓ તેમના પર ૂં ાં અને સોટ લઈને તેમના માથામાં માર . 31 તેમની
ઠઠ્ઠામશ્કર કર ર ા પછ તેઓએ તેમનો ઝભ્ભો ઉતાર ને તેમના પોતાના જ વ ો
તેમને પહેરા ાં અને વધસ્તંભે જડવાને તેઓ તેમને લઈ ગયા.

ઈ ુને કૂ્રસે જડ્યાં
માક 15:21-32; ૂક 23:26-43; યોહ. 19:17-27

32 તેઓ બહાર ગયા ત્યારે કુરેનીનો સમોન નામે એક માણસ તેઓને મ ો, જનેી
પાસે તેઓએ તેમનો વધસ્તંભ બળજબર ૂવર્ક ઊંચકા ો. 33 તેઓ ગલગથા એટલે
કે, ‘ખોપર ની જગ્યા’ કહેવાય છે, ત્યાં પહોંચ્યા. 34તેઓએ પ ભેળવેલો સરકો તેમને
પીવાને આપ્યો, પણ ચા ાં પછ તેમણે પીવાની ના પાડ .

35 ઈ ુને વધસ્તંભે જડ્યાં પછ તેઓએ ચઠ્ઠ નાખીને તેમના વ ો અંદરોઅંદર
વહેંચી લીધા;ં 36અને તેઓએ ત્યાં બેસીને તેમની ચોક કર . 37 ‘ઈ ુ જે યહૂદ ઓનો
રાજા, તે એ જ છે.’ એ ું તેમના વરુદ્ધ ું આરોપના ું તેમના માથાની ઉપર ુકા ું.

38તેઓએ તેમની સાથે બે ચોરને વધસ્તંભે જડ્યા,ં એકને જમણી તરફ અને બીજાને
ડાબી તરફ. 39 પાસે થઈને જનારાંઓએ પોતાના માથાં હલાવતાં તથા તેમ ું અપમાન
કરતાં ક ું કે, 40 “અરે મં દરને પાડ નાખનાર તથા તેને ત્રણ દવસમાં બાંધનાર, ું પોતાને
બચાવ; જો ું ઈ રનો દ કરો છે તો વધસ્તંભ પરથી ઊતર આવ.”

41 તે જ ર તે ુ યાજકોએ પણ શા ીઓ તથા વડ લો સાથે ઠઠ્ઠામશ્કર કરતાં
ક ું કે, 42 “તેણે બીજાઓને બચા ા, પણ તે પોતાને બચાવી નથી શક્તો; એ તો
ઇઝરાયલનો રાજા છે, તે હમણાં જ વધસ્તંભ પરથી ઊતર આવે, એટલે અમે તેના પર
વ ાસ કર ુ.ં
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43 તે ઈ ર પર ભરોસો રાખે છે, જો તે તેમને ચાહતો હોય તો હમણાં તેને છોડાવ;ે
કેમ કે તેણે ક ું હ ું કે, ‘હુ ઈ રનો દ કરો છુ.’ ” 44જે ચોરોને તેમની સાથે વધસ્તંભે
જડા ાં હતા, તેઓએ પણ તેમની નદા કર .

ઈ ુ ું ૃત્ ુ
માક 15:33-41; ૂક 23:44-49; યોહ. 19:28-30

45 બપોરના લગભગ બાર કલાકથી ત્રણ કલાક ુધી આખા દેશમાં અંધારપટ
છવાયો. 46 આશરે ત્રણ કલાકે ઈ ુએ ઊંચા અવાજે ૂમ પાડતાં ક ું કે, “એલી,
એલી, લમા શબકથની?” એટલે, “ઓ મારા ઈ ર, મારા ઈ ર, તમે મને શા
માટે છોડ દ ધો?” 47જઓે ત્યાં ઊભા હતા તેઓમાંથી કેટલાકે તે સાંભળ ને ક ું કે,
‘તે એ લયાને બોલાવે છે.’ ”

48 તરત તેઓમાંથી એકે દોડ ને વાદળ લઈને સરકાથી ભીંજવી અને લાકડ ની ટોચે
બાંધીને તેમને ુસવા આપી. 49 પણ બીજાઓએ ક ું કે, “રહેવા દો, આપણે જોઈએ
કે એ લયા તેમને બચાવવા આવે છે કે ન હ.” 50 પછ ઈ ુએ બીજી વાર ઊંચે અવાજે
ૂમ પાડ ને પ્રાણ છોડ્યો.
51 ત્યારે જુઓ, મં દરનો પડદો ઉપરથી નીચે ુધી ફાટ ને તેના બે ભાગ થઈ ગયા,
ૃથ્વી કાંપી, અને ખડકો ફાટ્યા. 52 કબરો ઊઘડ ગઈ અને ઘણાં મરણ પામેલા સંતોનાં

શર ર ઊઠ્યા.ં 53 અને ઈ ુના ુનરુત્થાન પછ તેઓ કબરોમાંથી નીકળ ને પ વત્ર
નગરમાં ગયા અને ઘણાંઓને દેખાયા.

54 ત્યારે શતપ ત તથા તેની સાથે જટેલાં ઈ ુની ચોક કરતાં હતા, તેઓએ ધરતીકપ
તથા જે જે થ ુ,ં તે જોઈને બહુ ગભરાતા ક ું કે, “ખરેખર એ ઈ રના દ કરા હતા.”
55 ત્યાં ઘણી ીઓ, જઓે ઈ ુની સેવા કરતી ગાલીલથી તેમની પાછળ આવી હતી,
તેઓ દૂરથી જોયા કરતી હતી. 56 તેઓમાં મગ્દલાની મ રયમ, યાકૂબની તથા યોસેની
મા મ રયમ તથા ઝબદ ના દ કરાઓની મા હતી.

ઈ ુ ું દફન
માક 15:42-47; ૂક 23:50-56; યોહ. 19:38-42

57સાંજ પડ ત્યારે ૂસફ નામે અ રમથાઈનો એક શ્રીમંત માણસ આ ો, જે પોતે
પણ ઈ ુનો શષ્ય હતો. 58 તેણે પલાત પાસે જઈને ઈ ુ ું શબ માગ્ ુ,ં ત્યારે પલાતે
તે સોંપવાની આજ્ઞા આપી.

59 પછ ૂસફે શબ લઈને શણના સ્વચ્છ વ માં તે વીંટા ુ,ં 60 અને ખડકમાં
ખોદાવેલી પોતાની નવી કબરમાં તેને ૂ ો; અને એક મોટો પથ્થર કબરના દ્વાર પર
ગબડાવીને તે ચાલ્યો ગયો. 61મગ્દલાની મ રયમ તથા બીજી મ રયમ ત્યાં કબરની સામે
બેઠેલી હતી.

કબરની ચોક
62 સદ્ધ કરણને બીજે દવસે ુ યાજકો તથા ફરોશીઓએ પલાત પાસે એકઠા

થયા. 63 તેઓએ ક ું કે, “સાહેબ, અમને યાદ છે કે, તે છેતરનાર જીવતો હતો ત્યારે
કહેતો હતો કે, ‘ત્રણ દવસ પછ હુ પાછો ઊઠ શ.’ 64 માટે ત્રણ દવસ ુધી કબરની
ચોક રાખવાની આજ્ઞા કરો, રખેને તેના શષ્યો આવીને તેને ચોર જાય અને લોકોને કહે
કે, ૂએલાંઓમાંથી તે જી ઊઠ્યો છે અને છેલ્ ું કાવતરુ પહેલીના કરતાં મોટુ થશ.ે”
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65 ત્યારે પલાતે તેઓને ક ું કે, “આચોક દારો લઈનેજાઓઅને તમારાથી બની શકે
તેવી તેની ચોક રખાવો.” 66તેથી તેઓ ગયા અને પથ્થરને મહોર માર ને તથા ચોક દારો
બેસાડ ને કબરનો જાપ્તો રા ો.

28
ઈ ુ સજીવન થયા
માક 16:1-10; ૂક 24:1-12; યોહ. 20:1-10

1 વશ્રામવારનીઆખરે, અઠવા ડયાને પહેલે દવસે ર વવારે વહેલી સવારે મગ્દલાની
મ રયમ તથા બીજી મ રયમ કબરને જોવા આવી. 2 ત્યારે જુઓ, મોટો ધરતીકપ
થયો, કેમ કે પ્ર ુનો સ્વગર્દૂત આકાશથી ઊતય , અને પાસે આવીને કબર પર પથ્થરને
ગબડાવીને તે પર બેઠો.

3 તે ું રૂપ વીજળ જે ું અને તે ું વ બરફના જે ું ઊજ ું હ ું. 4 તેની ધાકથી
ચોક દારો ૂજી ગયા અને મરણ પામ્યા હોય તેવા થઈ ગયા.

5 ત્યારે સ્વગર્દૂતે ઉ ર દેતાં તે ીઓને ક ું, “તમે બીશો ન હ, કેમ કે વધસ્તંભે
જડાયેલા ઈ ુને તમે શોધો છો, એ હુ જાણું છુ. 6 જુઓ ઈ ુ અહ નથી, કેમ કે તેમણે
જમે ક ું હ ું તેમ તે સજીવન થયા છે. તમે આવો, ાં તે ૂતા હતા તે જગ્યા જુઓ.
7 જલદ જઈને તેમના શષ્યોને કહો કે, ૃત્ ુમાંથી તે સજીવન થયા છે. ‘જુઓ, તે
તમારા અગાઉ ગાલીલમાં જાય છે, ત્યાં તમે તેમને દેખશો.’ જુઓ મેં તમને ક ું છે.”

8 ત્યારે તેઓ ભય તથા ઘણાં હષર્સ હત, કબરની પાસેથી વહેલા નીકળ ને તેમના
શષ્યોને ખબરઆપવાને દોડ . 9 ત્યારે જુઓ, ઈ ુએ તેઓને મળ ને ુભેચ્છા પાઠવી.
તેઓએપાસેઆવીને તેમના પગ પકડ્યા, અને તેમ ું ભજન ક .ુ 10ઈ ુએ તેઓને ક ું
કે, “બીશો ન હ,જાઓ, મારા ભાઈઓને કહો કે, તેઓગાલીલમાંજાયઅને ત્યાં
તેઓ મને દેખશ.ે”

યહૂદ આગેવાનો ું જૂઠાણું
11 તેઓ જતી હતી, ત્યારે જુઓ, ચોક દારોમાંના કેટલાકે નગરમાં જઈને જે જે થ ું

તે સઘ ું ુ યાજકોને ક ું. 12 તેઓએ તથા વડ લોએ એકઠા થઈને સંકલ્પ કર ને
તે સપાઈઓને ઘણાં નાણાં આપીને સમજા ું કે, 13 તમે એમ કહો કે, “અમે ઊંઘતા
હતા એટલામાં ‘તેમના શષ્યો રાત્રે આવીને તેમને ચોર ગયા.’ ”

14જો એ વાત રા પાલને કાને પહોંચશે, તો અમે તેમને સમજાવીને તમને બચાવી
લઈ ું.” 15 પછ તેઓએ નાણાં લીધાં અને શીખ ા પ્રમાણે તેઓએ ક ુ. એ વાત
યહૂદ ઓમાં આજ ુધી ચચાર્ થાય છે.

ઈ ુ શષ્યોને છેલ્લી આજ્ઞા આપે છે
માક 16:14-18; ૂક 24:26-29; યોહ. 20:19-23; પ્રે.કૃ. 1:6-8

16પણઅ ગયાર શષ્યો ગાલીલમાં એક પહાડ પર ાં ઈ ુએ તેઓને જવા ું ક ું
હ ું, ત્યાં ગયા. 17તેઓએતેમને જોઈને તેમ ું ભજન ક ુ, પણ કેટલાકને સંદેહઆ ો.

18 ઈ ુએ પાસે આવીને તેઓને ક ું કે, “સ્વગર્ તથા ૃથ્વી પરનો સવર્ અ ધકાર
મને અપાયો છે. 19 એ માટે તમે જઈને સવર્ દેશનાઓને શષ્ય બનાવો; પતા
તથા ુત્ર તથા પ વત્રઆત્માને નામે તેઓને બા પ્તસ્માઆપતા જાઓ.

20 મેં તમને જે જે આજ્ઞા આપી છે તે સવર્ પાળવા ું તેઓને શીખવ ું. અને
જુઓ, જગતના અંત ુધી હુ સવર્કાળ તમાર સાથે છુ.”
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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
ૂરાવાઓતથા મંડળ ના શરૂઆતના પ ૃઓ પતરઅને 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 હશ.ે મંડળ ના શરૂઆતના સ્રોત જણાવે

છે કે આ ુવાતાર્ પતરના ૃત્ ુ (ઇ.સ. 67-68) બાદ લખાઈ હતી.
વાંચકવગર્
લખાણના ૂરાવાઓ ૂ ચત કરે છે માકઆ ુવાતાર્ સામાન્ય ર તે બનયહૂદ વાંચકો

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

હે ુ
માકના વાંચકો કે જઓે ુ ત્વે રોમન ખ્રસ્તીઓ હતા તેઓ ઇ.સ. 67-68 માં નીરો

સમ્રાટના શાસન નીચે સખતસતાવણીમાંથી પસાર થઈ ર ા હતા. ખ્રસ્તીઓપરસખત
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
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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; 3 અરણ્યમાં
પોકારનારની વાણી એવી છે કે પ્ર ુનો માગર્ તૈયાર કરો, તેમના રસ્તા સીધા કરો.

4એપ્રમાણે યોહાન બા પ્તસ્મા અરણ્યમાં પાપોની માફ ને માટે પસ્તાવા ું બા પ્તસ્મા
જાહેર કરતો પ્રગટ થયો. 5આખા યહૂ દયા દેશના તથા યરુશાલેમના રહેવાસીઓતેમની
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.

7તેણે 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

9તે દવસોમાં એમ થ ું કે, ઈ ુ ગાલીલના નાસરેથથીઆ ાઅને યદનમાં યોહાનથી
બા પ્તસ્મા પામ્યા; 10પછ તરત પાણીમાંથી બહારઆવતાં તેમણે સ્વગ ુલ્લાં થયેલા
તથા પ વત્ર આત્માને 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; 13 અરણ્યમાં 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 જોયા;ં કેમ કે તેઓ માછ માર હતા. 17 ઈ ુએ તેઓને ક ું
કે, ‘માર પાછળઆવો અને હુ તમને માણસો પકડનારા કર શ.’ ” 18 તરત તેઓ
પોતાની જાળો પડતી ૂક ને તેમની સાથે ગયા.

19 ત્યાંથી થોડેઆગળજતા તેમણે ઝબદ ના દ કરા યાકૂબને તથા તેનાભાઈ યોહાનને
હોડ માં જાળો સાંધતા જોયા. 20ઈ ુએ તરતજ 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
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21 તેઓ કપરનાહૂમમાં ગયા; અને વશ્રામવારે સભા ાનમાં જઈને ઈ ુએ બોધ
આપ્યો. 22લોકો 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 ુદ્ધ આત્મા વળગેલો એક માણસ હતો.
તેણે ૂમ પાડ ને ક ું કે, 24 ‘અરે, નાસરેથના ઈ ુ, અમારે અને તમારે ું છે? ું તમે
અમારો નાશ કરવાઆ ાછો? તમે કોણછો, એ હુજાણું છુ, એટલે ઈ રના પ વત્ર.’ ”
25 ઈ ુએ તેને ધમકાવતાં ક ું કે, ‘ ૂપ રહે, અને તેનામાંથી નીકળ જા’. 26અ ુદ્ધ
આત્માએ તેને વીંઝ ના ો તથા મોટ ૂમ પાડ ને તેનામાંથી નીકળ ગયો.

27બધા એવા અચરત થયા કે તેઓ અંદરોઅંદર ૂછવા લાગ્યા કે, ‘આ ું છે? આ
તો નવો બોધ છે! કેમ કે અ ધકારથી તેઓ અ ુદ્ધઆત્માઓને પણઆજ્ઞા 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

29તેઓ 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 ું. 31 તેમણે પાસે આવીને તેનો હાથ પકડ ને તેને ઉઠાડ ; અને તે
જ સમયે તેનો તાવ ઊતર ગયો અને તેણીએ તેઓની સેવા કર .

32 સાંજે ૂરજ આથમ્યો ત્યારે તેઓ બધાં માંદાઓને તથા દુ ાત્મા વળગેલાંઓને
તેમની પાસે લા ા. 33બારણા આગળઆ ું શહેર ભે ું 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

35સવારે 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 ા; 37અને તેઓ તેમને મળ ને કહે છે કે, ‘બધા તમને શોધે છે.’ ”

38તે તેઓને કહે છે કે, ‘આપણે પાસેના ગામોમાં જઈએ કે, હુ ત્યાં પણ ઉપદેશ
આ ું; કેમ કેએજમાટે હુઆ ો છુ.’ ” 39આખાગાલીલમાં તેઓનાં સભા ાનોમાં
જઈને તેઓ ઉપદેશઆપતા અને દુ ાત્માઓને કાઢતાં હતા.

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

40એક 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.

43 તેમણે તેને સખત ચેતવણી આપીને તરત બહાર મોકલ્યો; 44 અને ક ું કે,
‘જોજે, કોઈને કઈ કહેતો ન હ; પણજઈને પોતાને યાજકને બતાવઅને ૂસાએ
ફરમા ા પ્રમાણે, તારા ુ દ્ધકરણને લીધે, તેઓને માટે સાક્ષી તર કે, અપર્ણ
કર.’ ”
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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 ા.

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.’ ” 2તેથીએટલા બધા લોકોએકઠા થયા કે, દરવાજાપાસે પણજગ્યા નહોતી;
ઈ ુ તેઓને ઉપદેશઆપતા હતા.

3 ત્યારે ચાર માણસોએઊંચકેલાએકલકવાગ્રસ્ત માણસને તેઓતેમની 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 ાસજોઈને લકવાગ્રસ્તને કહે છે કે, ‘દ કરા,તારાં પાપ માફથયાં
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? એ તો 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?’ ”

10 પણ માણસના દ કરાને ૃથ્વી પર પાપ માફ કરવાનો અ ધકાર છે, એમ
તમે જાણો 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

13 ફર ઈ ુ સ ુદ્રને કનારે ગયા; બધા લોકો તેમની પાસે આ ા; અને તેમણે તેઓને
બોધ કય . 14 રસ્તે જતા તેમણેઅલ્ફ ના દ કરા લેવીને કર ઉઘરાવવાની ચોક પરબેઠેલો
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. 16શા ીઓએ તથા ફરોશીઓએઈ ુને દાણીઓ તથા 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, ‘જેઓ તંદરુસ્ત છે તેઓને વૈદની જરૂર
નથી; પણ જેઓ બીમાર છે, તેઓને છે. ન્યાયીઓને ન હ, પણ પાપીઓને
બોલાવવા હુ આ ો છુ.’ ”

ઉપવાસ વષે પ્ર
માથ. 9:14-17; ૂક 5:33-39
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18યોહાનના તથા ફરોશીઓના શષ્યો ઉપવાસ કરતાં હતા; અને તેઓઆવીને તેમને
કહે છે કે, ‘યોહાનના તથા ફરોશીઓના શષ્યો ઉપવાસ કરે છે, પણ તમારા શષ્યો
ઉપવાસ કરતા નથી, એ ું કારણ ુ?ં’ ” 19ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘વરરાજાજાનૈયાની
સાથે હોય, ત્યાં ુધી ું તેઓ ઉપવાસ કર શકે? વરરાજા તેઓની સાથે છે
તેટલાં વખત ુધી તેઓ ઉપવાસ કર શકતા નથી.

20પણએવા દવસોઆવશે કે જયારે વરરાજા તેઓની પાસેથી લઈ લેવાશ,ે
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.

વશ્રામવાર વષે પ્ર
માથ. 12:1-8; ૂક 6:1-5

23એમ 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?’ ”
25તેમણે 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.’ ”

27તેમણે તેઓને ક ું કે, ‘ વશ્રામવાર માણસનેઅથથયો,માણસ વશ્રામવારને
અથ ન હ; 28માટે 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. 2તે 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.’ ” 4અને
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. 6 શી ર તે ઈ ુને માર નાખવા તે વષે ફરોશીઓએ બહાર જઈને
તરત હેરોદ ઓની સાથે તેમની વરુદ્ધ મન ૂબો કય .

સરોવર કાંઠે જનસ ૂહ
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7 અને ઈ ુ પોતાના શષ્યો સ હત નીકળ ને સ ુદ્રની નજીકમાં ગયા; અને
ગાલીલમાંથી ઘણાં લોકો તેમની પાછળ ગયા; તેમ જ યહૂ 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 ા.

9 લોકોથી 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 હતાં.

11 અ ુ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 ા. 14ઈ ુ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 ું.

17તથા ઝબદ નો દ કરો યાકૂબ તથા યાકૂબનો ભાઈ યોહાન તેઓ ું નામ તેમણે ‘બન-ે
રગેસ’ પા ું, એટલે કે ‘ગજનાના દ કરા;’ 18અને આ ન્દ્રયા, ફ લપ, બથ લ્મી, માથ્થી,
થોમા, અલ્ફ નો દ કરો યાકૂબ, થદ , સમોન જે અ ત ઝ ૂની માણસ હતો 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

20 પછ તે એક ઘરમાં આ ા ાં એટલા બધા લોકો ભેગા થયા કે તેઓ રોટલી
પણ ખાઈ ન શ ા. 21તેમના 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 પડે, તો તે રા ર રહ
શક ું નથી. 25જો કોઈ ઘરમાં ભાગલા પડે, તો તે ઘર ર રહ શકશે ન હ.

26જો શેતાન પોતાની ુદની સામે થયો હોયઅને તેનામાં ટ પડ હોય, તો તે
નભી શકતો નથી; પણ તેનો અંતઆ ો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 શકશ.ે

28 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, માણસોના દ કરાઓને અપરાધોની તથા જે
દભુાર્ષણો તેઓ કરે તેની માફ મળશે. 29 પણ જે કોઈ પ વત્રઆત્માની 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
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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 ભાઈઓકોણ છે?’ ”
34જઓે તેમનીઆસપાસબેઠા 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.’ ”

4
વાવનાર ું દ્ર ાંત
માથ. 13:1-9; ૂક 8:4-8

1 ઈ ુ સ ુદ્રને કનારે ફર બોધ કરવા લાગ્યા. અ ત ઘણાં 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 ુ.ં

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

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

10 જયારે 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 જેઓ બહારના છે તેઓને સઘળ વાતો દ્ર ાંતોમાં
અપાય છે; 12એ માટે કે તેઓ જોતાં જુએ, પણ જાણે ન હ; અને સાંભળતાં
સાંભળે,પણસમજેન હ;એમનથાય કે તેઓપ ાતાપ કરેઅને તેઓને પાપની
માફ મળે.

વાવનારનાં દ્ર ાંતનો ુલાસો
માથ. 13:18-23; ૂક 8:11-15

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 લઈજાય છે.

16એમજ જેઓપથ્થરવાળ જમીનમાં વવાયેલાં તેઓએ છે, કે જેઓવચન
સાંભળ ને તરતઆનંદથી તેને માની લે છે; 17અને તેમના પોતાનામાં જડ હોતી
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નથી, એટલે થોડ વાર ટકે છે; પછ વચનને લીધે દઃુખ અથવા સતાવણી આવે
છે ત્યારે તેઓઆ ત્મકજીવનમાં ટક શકતા નથી.

18 બીજાં જેઓ કાંટાઓમાં વવાયેલાં છે તેઓ એ છે કે, જેઓએ 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.
20 જેઓસાર જમીનમાં વવાયેલાં તેઓએ છે કે, જેઓ વચન સાંભળે છે, અને
તેને ગ્રહણકરે 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
આવ.ે 23 જેને સાંભળવાને કાન છે તે સાંભળે.’ ”

24 તેમણે તેઓને ક ું કે, ‘તમે જે સાંભળો છો તે પર ધ્યાન રાખો. જે માપથી
તમે માપો છો તેનાથી જ તમને માપી અપાશ;ેઅને તમને વધ ું અપાશ;ે 25 કેમ કે
જેની પાસે છે તેને અપાશે અને જેની 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, 27 તે રાત દવસ ઊંઘે તથા જાગે અને તે બી ઊગે તથા વધે પણ શી ર તે
તે વધે છે એ તે જાણતો નથી. 28જમીન તો પોતાની જાતે ફળઆપે 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

30 તેમણે 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; 32પણવા ા પછ તે
ઊગી નીકળે છે,અને સવર્ છોડ કરતાં મોટુ થાય છેઅને તેને એવી મોટ ડાળ ઓ
થાય છે કે આકાશના પક્ષીઓ તેની છાયા નીચે વાસો કર શકે છે.’ ”

33એવાં ઘણાં દ્ર ાંતોમાં જમે તેઓ સમજી શકતા 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.’ ”
36લોકોને ૂક ને શષ્યો ઈ ુને પોતાની સાથે હોડ માં લઈજાય છે. બીજીહોડ ઓપણ
તેની સાથે હતી. 37પછ પવન ું મોટુ તોફાન થ ુ;ં અને હોડ માં મોજાંઓએવાં ઊછળ
આ ાં કે તે ભરાઈ જવા લાગી.



માક 4:38 64 માક 5:20

38 તે 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, ‘આ તે કોણ
છે કેમ કે પવન તથા સ ુદ્ર પણ તેમ ું માને છે?’ ”

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.

7અને 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 ન આપો.’ ” 8 કેમ કે તેમણે તેને
ક ું હ ું કે, ‘અ ુદ્ધઆત્મા, ું એ માણસમાંથી નીકળ.’ ”

9તેમણે તેને ૂ ું કે, ‘તારુ નામ ું છે?’ તેણે ઉ રઆપતાં 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. 13ઈ ુ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 .ુ

14તેઓના ચરાવનારા ભાગ્યા. અને તેમણે શહેરમાં તથા ગામડાંઓમાં ખબરઆપી;
અને ું થ ું તે જોવા લોકો બહારઆ ા. 15ઈ ુની પાસે તેઓઆ ા ત્યારે દુ ાત્મા
વળગેલો હતો, એટલે જનેાંમાં સેના હતી, તેને તેઓએબેઠેલો વ પહેરેલો તથા હોશમાં
આવેલો જોઈને તેઓ ગભરાઈ ગયા.

16 દુ ાત્મા વળગેલો કેવી ર તે તંદરુસ્ત થયો તેની તથા ૂંડો સંબંધીની વાત જઓેએ
જોઈ હતી તે તેઓએ લોકોને કહ . 17 તેઓ ઈ ુ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.
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યાઈરની દ કર અને રક્ત પત ી
માથ. 9:18-26; ૂક 8:40-56

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

25એક ી જનેે બાર વષ થી લોહ વા થયેલો હતો 26અને 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
પાછળઆવી અને 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.’ ”

30 મારામાંથી 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 તએજાઅને 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.ં 38 સભા ાનના
અ ધકાર ના ઘરમાં તેઓઆવે 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.’ ” 40 તેઓએ તેમને હસી કાઢ્યા.ં પણ બધાને
બહાર મોકલીન,ે છોકર નાં માબાપને તથા જઓે પોતાની સાથે હતા તેઓને લઈન,ે ાં
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. 43ઈ ુએ તેઓને તાક દ કર કે, ‘કોઈ એ
ન જાણ;ે’ 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, ‘આ સઘ ું 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.

4પણ 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; 8 તેઓને ફરમા ું કે,
‘ ુસાફર ને સારુ કેવળ એક 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 તમારોઆવકાર ના કરે અને
તમારુ ના સાંભળે, તો તેઓની વરુદ્ધ સાક્ષીરૂપ થવાને માટે ત્યાંથી નીકળતાં
તમારા પગ તળેની ૂળ ખંખેર નાખજો.

12 તેઓએ નીકળ ને એ ું પ્રગટ કય કે, ‘પસ્તાવો કરો.’ ” 13 તેઓએ ઘણાં
દુ ાત્માઓ કાઢ્યા,ં ઘણાં માદાંઓને તેલ લગાવીને તેઓને સાજાં કયા.

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

14 હેરોદ રાજાએ તે 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.’ ” 19 એને લીધે હેરો દયા યોહાન પર અદાવત રાખતી અને તેને માર નાખવા
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ચાહતી હતી, પણ તે એમ કર શકતી ન હતી. 20 કેમ કે હેરોદ યોહાનને ન્યાયી તથા
પ વત્ર માણસજાણીને 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 સારુભોજનસમારભયો ો; 22તે
સમયે હેરો દયાની દ કર અંદર આવીને નાચી. જથેી હેરોદ તથા તેની સાથે જમવા
બેઠેલાઓ ુશ થયા; અને રાજાએછોકર 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.’ ” 24તેણે બહાર જઈને પોતાની માને ૂ ું કે, ‘હુ ું મા ુ?ં’ તેણે

ક ુ,ં ‘યોહાન બા પ્તસ્મા કરનાર ું મા ું માગ’. 25 તરત રાજાની પાસે ઉતાવળથી અંદર
આવીને તેણે ક ું કે, ‘હુ ચાહુ છુ કે, યોહાન બા પ્તસ્મા કરનાર ું મા ું થાળમાં હમણાં
જ ું મને આપ.’ ”

26 રાજા ૂબ જ દ:ુખી થયો, પણ પોતે સમ ખાધા 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 નેઆપ્ ુ;ં અને છોકર એપોતાની માને તેઆપ્ ુ.ં 29તેના
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 જે જે તેઓએ ક ુ હ ું તથા જે જે તેઓએ
શીખ ું હ ું, તે બ ું તેમને કહ સંભળા ું. 31 તેમણે તેઓને ક ું કે, ‘તમે પોતે
ઉજ્જડજગ્યાએએકાંતમાંઆવો અને થોડો વસામો લો;’ કેમ કેઆવનારા અને
જનારાં ઘણાં હતા; અને તેમને ખાવાનો પણ વખત મળતો નહોતો. 32 તેઓ હોડ માં
બેસીને ઉજ્જડ જગ્યાએ એકાંતમાં ગયા.

33લોકોએ 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.

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

37 પણ તેમણે ઉ રઆપતાં 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.’ ”

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.
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42બધા લોકો જમ્યાં અને ૃપ્ત થયા; 43અને તેઓએ રોટલીના વધેલા ટુકડાંઓની
અને માછલીઓથી ભરેલી બાર ટોપલીઓ ભર . 44 જઓેએ રોટલીઓ ખાધી તેઓ
આશરે 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 પાસે આ ા અને
જાણે તેઓથીઆગળજવાના હતા. 49તેઓએતેમને સ ુદ્ર પર ચાલતાજોઈને 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,એતો હુ છુ,બીશો ન હ.’ ”

51તે તેઓની પાસે હોડ પર ગયાઅને પવન બંધ થયો; અને તેઓઅ 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

53તેઓપારજઈને ગ ેસારેત દેશમાંઆ ાઅને કનારે લંગર ના ુ.ં 54તેઓહોડ
પરથી ઊતયાર્ ત્યારે તરત લોકોએ ઈ ુને ઓળ ા, 55 અને ચારેબાજુ તેઓ આખા
પ્રદેશમાં દોડ જઈને ઈ ુ ાં છે તે તેઓએ સાંભ ું ત્યારે માંદાઓને ખાટલામાં તેમની
પાસે લા ા.ં

56જેજે ગામો, શહેરો કે પરાંઓમાં ઈ ુ ગયા, ત્યાં તેઓએમાંદાઓને ચોકમાં રા ા
અને તેમને વનંતી કર કે, ‘તેઓને માત્ર તમારા વ ની કોરને અડકવા દો;’ જટેલાંએ
તેમને સ્પશર્ કય તેઓ સાજાં 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 વગરના અ ુદ્ધ હાથ,ે રોટલી ખાતા જોયાં.

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

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

6 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘ઓ ઢોંગીઓ તમારા સંબંધી યશાયાએ ઠ ક પ્રબોધ
કય છે, જેમ 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.
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8ઈ રનીઆજ્ઞા પડતી ૂક ને તમે માણસોના રવાજોને પાળો છો.’ ” 9 તેણે
તેઓને ક ું કે, ‘તમે પોતાના રવાજોને પાળવા સારુ ઈ રનીઆજ્ઞાઓનો નકાર
કરો છો. 10 કેમ કે ૂસાએ ક ું કે, “તારાં માતા પતાને માનઆપ”અને “જે કોઈ
પોતાનાં માતા પતાની નદા કરે તે માય જાય.”

11પણ 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 કઈ કરવા દેતાં નથી, 13અને
એમ કર ને તમારા શીખવેલા રવાજો વડે તમે ઈ રનીઆજ્ઞા 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.

17જયારે લોકોની પાસેથી જઈને ઈ ુ ઘરમાં ગયા, ત્યારે તેમના શષ્યોએ એ દ્ર ાંત
સંબંધી ઈ ુને ૂ ું. 18ઈ ુ 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, પણપેટમાં;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. 23એ બધી ખરાબ બાબતો
અંદરથી નીકળે છે અને તે માણસને ભ્ર કરે છે.

બનયહૂદ ીનો વ ાસ
માથ. 15:21-28

24 પછ 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 ને આવી અને 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 .

27 પણ ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘છોકરાંને પહેલાં ખાવા દે; કેમ કે છોકરાંની રોટલી
લઈને કૂતરાંને નાખવી તે સારુ નથી.’ ” 28 પણ ીએ તેમને ઉ ર આપ્યો કે, ‘હા,
પ્ર ,ુ કૂતરાં પણ મેજ નીચેથી છોકરાંનાં પડલેા ખોરાકના કકડામાંથી ખાય છે’.

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

ઈ ુ બહેરા અને ૂંગાને સાજા કરે છે
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31 ફર ૂરની સીમોમાંથી નીકળ ન,ે 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 પોતાની આંગળ
નાખી અને તેની જીભ પર પોતા ું ૂંક લગા ું; 34 અને સ્વગર્ તરફ જોઈને 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.

36 ઈ ુએ તેઓને આજ્ઞા કર કે, ‘તમારે કોઈને કહે ું ન હ;’ પણ જમે 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 ુકપા આવે છે, કેમ કે ત્રણ દવસથી તેઓ માર સાથે ર ા છે અને તેઓની
પાસે ક ું ખાવા ું નથી; 3અને જો 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 ટોપલીઓભરાઈ. તે તેઓએ ઉઠાવી. 9જમનારાં આશરે ચાર હજાર
લોકો હતા; અને ઈ ુએ તેઓને વદાય કયા. 10 તરત 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,આપેઢ 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
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14 તેઓ રોટલી લાવવા ું ૂલી ગયા હતા; અને તેઓની પાસે હોડ માં એક કરતાં
વધારે રોટલી નહોતી. 15ઈ ુએ તેઓનેઆજ્ઞાઆપીને ક ું કે, ‘જોજો, ફરોશીઓના
ખમીરથી તથા હેરોદના ખમીરથી સાવધાન રહેજો.’ ”

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 છતા,ં ું તમે
સાંભળતાં નથી? અને ું યાદ રાખતાં નથી? 19જયારે 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 ટોપલીઓઉઠાવી? 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. 26 ઈ ુએ તેને ઘરે મોકલતાં ક ું કે,
‘ગામમાં પણ જઈશ ન હ.’ ”

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

27ઈ ુ 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 કોઈ એ ું કહે છે કે ‘તમે પ્રબોધકોમાંના એક છો.’ ”

29 ઈ ુ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 ઠપકો આપ્યો
કે, ‘શેતાન, ું માર પાછળ જા; કેમ કે ું ઈ રની બાબતો પર ન હ, પણ
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માણસોની બાબતો પર મન લગાડે છે.’ ” 34 ઈ ુએ પોતાના શષ્યો સ હત લોકોને
પાસે બોલાવીને તેઓને ક ું કે, ‘જો કોઈ માર પાછળ આવવા ચાહે છે, તો તેણે
પોતાનો નકાર કરવો અને પોતાનો વધસ્તંભ ઊંચક ને માર પાછળ ચાલ ું.

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

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

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

કેટલાક એવા છે કે જેઓ પરાક્રમે આવે ું ઈ ર ું રા જોયા પહેલાં મરણ
પામશે જ ન હ.’ ”

ઈ ુ ું રૂપાંતર
માથ. 17:1-13; ૂક 9:28-36

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

4એ લયા તથા ૂસા તેઓને દેખાયાઅને તેઓઈ ુ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,
‘આમારો વહાલો દ કરો છે, તે ું સાંભળો.’ ” 8તરત તેઓએચારેબાજુ જો ું ત્યાર પછ
તેઓની સાથે એકલા ઈ ુ વના કોઈને જોયા ન હ.

9તેઓ 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 ું હશે, તે વષે અંદરોઅંદર ચચાર્
કર .

11 તેઓએ ઈ ુને ૂ ું, ‘શા ીઓ કેમ કહે છે કે એ લયાએ પ્રથમ આવ ું
જોઈએ?’ ” 12 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘એ લયા અગાઉ આવીને સવર્ને ુધારે છે
ખરો; પણ માણસના દ કરા વષે એમ કેમ લ ું છે કે, તેમણે ઘણું દઃુખ સહે ું
પડશે અને ત્યજી દેવામાંઆવશ?ે’ ” 13પણ હુ તમને કહુ છુ કે, ‘એ લયા ખરેખર
આ ો 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
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14 તેઓએ શષ્યોની પાસે આવીને તેઓની આસપાસ ઘણાં લોકોને તથા તેઓની
સાથે ચચાર્ કરતા શા ીઓને જોયા. 15 તે બધા લોકો ઈ ુને જોઈને વધારે આ યર્
પામ્યા અને દોડ ને તેમને સલામ કર . 16 ઈ ુ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 થઈજાય 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 મરડ્યોઅને

જમીન પર પડ ને તે ફ ણ કાઢતો તરફડવા લાગ્યો. 21ઈ ુએ તેના પતાને ૂ ું કે, ‘તેને
કેટલા વખતથીઆ ું 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.’ ” 25 ઘણાં લોકો દોડતા આવે છે, એ જોઈને ઈ ુએ
અ ુદ્ધઆત્માને ધમકાવીને તેને ક ું કે, ‘ ૂંગા તથા બહેરાઆત્મા, હુ તને હુકમ કરુ
છુ કે, તેનામાંથી નીકળ. અને ફર તેનામાં પ્રવેશીશ ન હ.’ ”

26 ચીસ પાડ ને અને તેને બહુ મરડ ને તે નીક ો. અને તે ૂઆ જવેો 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 શકે એમ નથી.’ ”

ઈ ુ બીજી વાર પોતાના ૃત્ ુની આગાહ કરે છે
માથ. 17:22-23; ૂક 9:43-45

30 ત્યાંથી નીકળ ને તેઓ ગાલીલમાં થઈને ગયા અને તે વષે કોઈ ન જાણ,ે 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
તેઓ અંદરોઅંદર ચચાર્ કરતાં હતા કે, ‘તેઓમાં મોટો કોણ છે?’ ” 35 ઈ ુ બેઠા અને
બાર શષ્યોને બોલાવીને તેઓને ક ું કે, ‘જો કોઈ પહેલો થવા ચાહે, તો તે સહુથી
છેલ્લો તથા સહુનો ચાકર થાય.’ ”
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36 તેમણે એક બાળકને લઈને તેઓની વચમાં ઊ ું રા ું અને તેને ખોળામાં લઈને
તેઓને ક ું કે, 37 ‘જે કોઈ મારે નામે આવાં બાળકોમાંના એકનો સ્વીકાર કરે, તે
મારો સ્વીકાર કરે છે અને જે કોઈ મારો સ્વીકાર કરે છે તે કેવળ મારો જ ન હ,
પણ જેમણે મને મોકલ્યો છે તેમનો સ્વીકાર કરે છે.’ ”

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

38યોહાને ઈ ુને ક ું કે, ‘ઉપદેશક, અમે એકજણને 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 જેઆપણી વરુદ્ધ નથી, તેઆપણા પક્ષનો છે.’ ” 41 કેમ કે હુ તમને
ન ે કહુ છુ કે, ‘તમે ખ્રસ્તનાં છો એ કારણથી જે કોઈ તમને પ્યાલો પાણી પાશે,
તે પોતા ું બદલો ન હ ુમાવે.

ઠોકર ખવડાવનારને અફસોસ
માથ. 8:6-9; ૂક 17:1-2

42 જે 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 હોલવાનારઅ માં નંખા ું પડે 46તે કરતાંઅપંગથઈનેજીવનમાં પેસ ું
એ તારે માટે સારુ છે.

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

49 કેમ કે અ થી દરેક ુદ્ધ કરાશે; જે ર તે દરેક યજ્ઞ મીઠાથી ુદ્ધ કરાશે.
50 મીઠુ તો સારુ છે; પણ જો મીઠુ સ્વાદ વગર ું થ ું હોય, તો તેને શાથી ખારુ
કરાશ?ે 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 શી આજ્ઞા આપી છે?’ ” 4 તેઓએ ક ું કે, છૂટાછેડા લખીને ત્યાગી
દેવાની રજા ૂસાએઆપેલી છે.’ ”
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5પણઈ ુએ તેઓને ક ું કે, તમારાં હૃદયની કઠોરતાને લીધે ૂસાએ તમારે સારુ
તે આજ્ઞાઆપી 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. 8તેઓબંને એક દેહ થશ;ેએમાટે તેઓ ત્યાર પછ
બે ન હ, પણ એક દેહ છે; 9 તો ઈ રે જેને જો ું છે તેને માણસે જુદુ પાડ ું
ન હ.’ ”

10ઘરમાં 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 12અને જો પત્ની પોતાના પ તને ત્યજી દે અને બીજા સાથે
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
પાસેઆવવા 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 તેમની આગળ ૂંટણ ટેક ને ૂ ું કે, ‘ઓ ઉ 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 માનઆપ.’ ”

20 પણ તેણે ઈ ુને ક ું કે, ‘ઓ ઉપદેશક, એ સવર્ આજ્ઞાઓ તો હુ બાળપણથી
પાળતો આ ો 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. અને આવ, માર પાછળ ચાલ.’ ”
22 પણ 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, ‘જેઓની પાસે દોલત છે

તેઓને ઈ રના રા માં પેસ ું ઘણું અઘરુ પડશે!’ 24 ઈ ુની વાતોથી શષ્યો
આ યર્ પામ્યા પણ ઈ ુ ફર જવાબઆપતાં તેઓને કહે છે કે, ‘બાળકો, મલકત પર
ભરોસો રાખનારાઓને ઈ રના રા માં પેસ ું ઘણું અઘરુ છે! 25 ધનવાનને
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
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નથી, કેમ કે ઈ રને સવર્ શ છે.’ ” 28 પતર તેમને કહેવા લાગ્યો, ‘જુઓ, અમે
બ ું ૂક ને તમાર પાછળઆ ા છ એ.’ ”

29ઈ ુ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 ઘરોન,ેભાઈઓન,ેબહેનોને,
માતાઓન,ે બાળકોને, ખેતરોને, પામશે. જોકે તેઓની સતાવણી થશે. વળ
તેઓઆવતા કાળમાં અનંતજીવન પામ્યા વગર રહેશે ન હ. 31પણઘણાં જેઓ
પહેલા તેઓ છેલ્લાં અને જે છેલ્લાં તેઓ પહેલા થશ.ે’ ”

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

32યરુશાલેમની તરફ ઢાળ ચઢતાં તેઓ માગર્માં હતા. ઈ ુ તેઓનીઆગળ ચાલતા
હતા; તેઓ આ યર્ પામ્યા અને તેમની પાછળ અ ુસરનારા ડર ગયા. તે ફર થી
બાર શષ્યોને પાસે બોલાવીને પોતાના 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 મારશે,અને માર નાખશે અને ત્રીજે દવસે તે પાછો ઊઠશ.ે’ ”

યાકૂબ અને યોહાનની માગણી
માથ. 20:20-28

35 ઝબદ 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.’ ” 36ઈ ુ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?’ ” 39 તેઓએ 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; 40પણ કોઈને મારે જમણે હાથે કે ડાબે હાથે
બેસવા દેવા, એ મારા અ ધકારમાં નથી, પણ જેઓને સારુ તે નયત કરે ું છે
તેઓને માટે તે છે.”

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

43 પણ તમારામાં એ ું ન થવા દો. તમારામાં જે કોઈ મોટો થવા ચાહે, તેણે
તમારા ચાકર થ ુ.ં 44 જે કોઈ પ્રથમ થવા માગે તે સહુનો દાસ થાય. 45 કેમ
કે માણસનો દ કરો સેવા કરાવવાને ન હ, પણ સેવા કરવાન,ે 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
બાજુએબેઠો હતો. 47એનાસરેથના ઈ ુ છે, એમસાંભળ ને તે ૂમ પાડવા તથા કહેવા
લાગ્યો કે, ‘ઓઈ ,ુ દાઉદના દ કરા, મારા પર દયા કરો.’ ” 48લોકોએ 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 ો.

51 ઈ ુએ તેને ઉ ર આપતાં ક ું કે, ‘હુ તને ું કરુ, એ વષે તાર શી ઇચ્છા
છે?’ અંધ ક્તએ ક ું કે, ‘ ુરુ, હુ દેખતો થાઉં.’ ” 52ઈ ુ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 જાઓઅને તેમાં તમે પેસશો કે તરતએક ગધેડાનો વછેરો જેનાં પર કોઈ
માણસ કદ સવાર થ ું નથી, તે તમને બાંધેલો મળશે; 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 મોકલશે.’ ”

4 તેઓ ગયા. અને ઘરની બહાર ુલ્લાં રસ્તામાં બાંધેલો વછેરો તેઓને જોવા મ ો
અને તેઓ તેને છોડવા લાગ્યા. 5જઓે ત્યાં ઊભા હતા તેઓમાંના કેટલાકે તેઓને ક ું
કે, ‘વછેરાને તમે ું કરવા છોડો છો?’ ” 6જમે ઈ ુએ તેઓને આજ્ઞા આપી હતી, તેમ
શષ્યોએ લોકોને ક ું. અને તેઓએ તેમને જવા દ ધા.ં
7 તેઓ વછેરાને 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 જેઆવે છે, તેઆશીવાર્ દત છે. 10આપણા પતા દાઉદ ું
રા જે આવે છે, તે આશીવાર્ દત છે; પરમ ઊંચામાં હોસા ા!’ ”

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

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

12બીજે 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 ું
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ન હ; કેમ કે અંજીરોની ઋ ુ ન હતી. 14 ઈ ુ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 ૂં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.’ ”

22ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘ઈ ર પર વ ાસ રાખો.’ ” 23 કેમ કે હુ તમને ન ે
કહુ છુ કે, ‘જે કોઈઆપવર્તને કહે કે ખસેડાઈજાઅને સ ુદ્રમાં પડ. અને પોતાના
હૃદયમાં સંદેહ ન રાખતાં વ ાસ રાખશે કે, હુ જે કહુ છુ તે થશ,ે તો તે તેને માટે
થશ.ે

24એમાટે હુ તમને કહુ છુ કે, જે સવર્ તમે પ્રાથર્નામાં માગો છો, તે અમને મ ું
છે એવો વ ાસ રાખો, તો તે તમને મળશે. 25જયારે તમે ઊભા રહ ને પ્રાથર્ના
કરો છો, ત્યારે જો કોઈ તમારોઅપરાધી હોય, તો તેને માફ કરો,એમાટે કે તમારા
પતા જે સ્વગર્માં છે, તે પણ તમારા અપરાધો તમને માફ કરે. 26પણજો 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

27પછ 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 કયાઅ ધકારથી હુઆકામો કરુ છુ તે હુ તમને કહ શ. 30યોહાન ું
બા પ્તસ્મા ું સ્વગર્થી હ ું કે માણસોથી? મને જવાબઆપો.’ ”

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 તેઓલોકોથી
ગભરાયા. કેમ કે બધા યોહાનને ન ે પ્રબોધક માનતા હતા. 33 તેઓએ ઉ ર આપ્યો
કે, ‘અમે જાણતા નથી.’ ” ઈ ુ તેઓને કહે છે કે, ‘કયા અ ધકારથી હુ આ કામો કરુ
છુ તે હુ પણ તમને કહેતો નથી.’ ”
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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 મેળવ.ે 3 પણ તેઓએ તેને પકડ ને
માય અને ખાલી હાથે પાછો મોકલ્યો.

4ફર તેણે બીજો ચાકર તેઓની પાસે મોકલ્યો. તેઓએતે ું 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 રાખશે.’ ”
7પણતેખેડૂતોએઅંદરોઅંદર ક ું કે, ‘એતોવારસ છે;ચાલો,તેને માર નાખીએ
કે વારસોઆપણો થાય.’ ”

8 તેઓએ તેને પકડ ને માર ના ો. અને દ્રાક્ષાવાડ માંથી બહાર ફેંક દ ધો.
9 એ માટે દ્રાક્ષાવાડ નો મા લક ું કરશે? હવે તે પોતે આવશ,ે ખેડૂતોનો નાશ
કરશ,ે અને દ્રાક્ષાવાડ બીજાઓનેઆપશ.ે

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! 12તેઓએ ઈ ુને પકડવાને 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 તેઓઆવીને 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.’ ”

16તેઓલા ા તે તેઓને કહે છે કે, દ નાર પર છાપ તથા લેખ કોનાં છે?’ તેઓએ
તેને ક ું કે, ‘કાઈસારનાં.’ ” 17ઈ ુએ જવાબઆપતાં 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 ી થશ?ે
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
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ભાઈ પત્નીને ૂક ને ન:સંતાન ૃત્ ુ પામે, તો તેનો ભાઈ તેની પત્નીને રાખે અને પોતાના
ભાઈને સારુ સંતાન ઉપજાવે.

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 મરણોત્થાનમાં, તે તેઓમાંના કોની પત્ની થશ?ે કેમ કે સાતેની
તે પત્ની થઈ હતી.’ ”

24 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘ ું તમે આ કારણથી ૂલ નથી કરતા, કે તમે
પ વત્રશા તથા ઈ ર ું પરાક્રમજાણતા નથી? 25 કેમ કે ૃત્ ુમાંથી ઊઠનારા
લ કરતા કે કરાવતાં નથી, પણ તેઓ સ્વગર્માંના સ્વગર્દૂતોનાં જેવા હોય છે.

26 પણ 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

28 શા ીઓમાંના એકે પાસે આવીને તેઓની વાતો સાંભળ . અને ઈ ુએ તેઓને
સારો ઉ રઆપ્યો છે એમજાણીને તેમને ૂ ું કે, ‘બધીઆજ્ઞાઓમાં ુ 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

બીજીઆજ્ઞા એ છે કે જેમ ું 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.’ ” 34 તેણે ડહાપણથી ઉ ર
આપ્યો 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

35 ભ 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
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38 ઈ ુએ બોધ કરતાં તેઓને ક ું કે, ‘શા ીઓથી સાવધાન રહો; તેઓ
ઝભ્ભા પહેર ને ફરવા ું, ચોકમાં સલામો, 39સભા ા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

41 ઈ ુ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 ા.

43 ઈ ુ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 ું જઆપી દ ું છે.’ ”

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

1ઈ ુ ભ ક્ત ાનમાંથી બહાર જતા હતા. ત્યારે તેમનો એક શષ્ય તેમને કહે છે કે,
‘ઉપદેશક, જુઓ, કેવાં પથ્થર તથા કેવાં બાંધકામો!’ 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
3 જૈ ૂન પહાડ પર, મં દરની સામે તે બેઠા હતા ત્યારે પતરે, યાકૂબે, યોહાને તથા

આ ન્દ્રયાએ તેમને એકાંતમાં ૂ ું, 4 ‘અમને કહો, એ ારે થશ?ે જયારે તે બધાં ૂરાં
થવાનાં હશ,ે ત્યારે કયા ચ થશે?’ ”

5 ઈ ુ તેઓને કહેવા લાગ્યા કે, ‘કોઈ તમને ુલાવામાં ન નાખ,ે માટે સાવધાન
રહો. 6ઘણાં મારે નામેઆવીને 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 આવ.ે 8 કેમ
કે પ્રજા પ્રજાની વરુદ્ધ તથા રા રા ની વરુદ્ધ ઊઠશે; જગ્યા જગ્યાએ
ધરતીકપ થશે અને દકુાળો પડશ;ે આતો મહાદઃુખનોઆરભ છે.

9પણપોતાના વષે સાવધાન રહો; કેમ કે તેઓતમને ન્યાયસભાઓનેસોંપશે;
સભા ાનોમાં તમે કોરડાના મારખાશો;અને તમને મારે લીધેઅ ધકાર ઓતથા
રાજાઓઆગળ,તેઓને માટે સાક્ષી થવાસારુ,ઊભા કરવામાંઆવશ.ે 10પણ
પહેલાં સવર્ દેશોમાં ુવાતાર્ પ્રગટ થવી જોઈએ.

11જયારે તેઓ તમને ધરપકડ કરશ,ે 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 વત્ર આત્મા હશે. 12 ભાઈ ભાઈને તથા પતા
છોકરાંને મરણદડને સારુ પકડાવશે;છોકરાં માબાપની સામે ઊઠશે અને તેઓને



માક 13:13 82 માક 13:32

માર નંખાવશે. 13 મારા નામને લીધે બધા તમારો દ્વેષ કરશે; પણ જે અંત ુધી
ટકશે તે જ ઉદ્ધાર પામશે.

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

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

17 તે દવસોમાં જેઓ સગભાર્ હોય અને સ્તનપાન કરાવતી હોય તેઓને
અફસોસ છે! 18 તમારુ નાસ ું શયાળામાં ન થાય, માટે પ્રાથર્ના કરો; 19 કેમ
કે તે દવસોમાં જેવી વપ થશ,ે તેવી વપ ઈ રે ૃજેલી ૃ નાઆરભથી
તે આજ ુધી થઈ નથી અને થશે પણ ન હ. 20જો પ્ર ુએ તે દવસોને ઓછા
કયાર્ ન હોત, તો કોઈ માણસ ન બચત; પણ જેઓને તેમણે પસંદ કયાર્ તેઓને
માટે તેમણે આ દવસોને ટૂકા કયાર્ છે.

21 તે વેળાએ જો 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 ો તથા આ યર્કમ કર દેખાડશ,ે એ માટે કે, જો બની 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 જશ,ે અને
ચંદ્ર પોતા ું અજવા ું ન હ આપે, 25આકાશના તારાઓ ખરવા લાગશે; અને
આકાશમાંના પરાક્રમો હલાવાશ.ે 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 કરશે.

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

28હવે અંજીર પરથી તે ું દ્ર ાંત શીખો;જયારે તેની ડાળ કુમળ જહોય 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
બારણાઆગળજ છે.

30 હુ તમને ન ે કહુ છુ કેઆબધાં ૂરાં થાય ત્યાં ુધીઆપેઢ મરણ પામશે
ન હ. 31આકાશ તથા ૃથ્વી નાશ પામશે, પણ માર વાતો ૂણર્ થયા વના રહેશે
ન હ. 32 પણ 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
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33સાવધાન રહો,જાગતા રહ ને પ્રાથર્ના કરો; કેમ કેએસમય ારેઆવશે તે
તમે જાણતા નથી. 34તે આ પ્રમાણે છે કે જાણે કોઈ પરદેશમાં ુસાફર કરનાર
માણસે પોતા ું ઘર છોડ ને પોતાના ચાકરોને અ ધકાર આપીન,ે એટલે પ્રત્યેકને
પોતપોતા ું કામ સોંપીને, દરવાનને પણજાગતા રહેવાનીઆજ્ઞાઆપી હોય.

35 માટે તમે જાગતા રહો; કેમ કે તમે જાણતા નથી કે ઘરનો મા લક ારે
આવશ,ે સાંજે, 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.
2 તેઓએ 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

3જયારે ઈ ુ બેથા નયામાં સમોન કુ રોગીના ઘરમાં હતા અને જમવા બેઠા હતા,
ત્યારે એક ી ુદ્ધ જટામાંસી ું અ ત ૂલ્યવાન અ ર ભરેલી સંગેમરમરની ડબ્બી
લઈને આવી; અને એ ડબ્બી ભાંગીને 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 હુસદા તમાર સાથે નથી. 8 જે તેનાથી થઈ
શ ું તે તેણે ક ુ છે; દફનને સારુઅગાઉથી તેણે મારા શર રનેઅ રલગા ું છે.
9વળ 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. 11 તેઓ તે સાંભળ ને ુશ થયા;
અને તેને પૈસા આપવા ું વચન આપ્ ું. 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

12બેખમીર 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?’ ” 13 ઈ ુએ પોતાના શષ્યોમાંના બે શષ્યોને
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મોકલ્યા અને તેઓને ક ું કે, ‘શહેરમાં જાઓ, પાણીનો ઘડો લઈને જતો એક
માણસતમને મળશે; તેની પાછળજજો. 14અને જે ઘરમાં તેજાયતેના મા લકને
ૂછજો કે, “ઉપદેશક કહે છે કે, માર ઊતરવાનીઓરડ ાં છે કે, જેમાં હુ મારા
શષ્યો સાથે પાસ્ખા ખાઉં?”
15તે પોતે તમને એક મોટ મેડ શણગારેલી અને તૈયાર કરેલી બતાવશ.ે ત્યાં

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

17સાંજ 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 કરશ.ે’ ” 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 જેમ લ ું છે તેમ તે જાય છે
ખરો; પણ જે માણસના દ કરાની ધરપકડ કરાવે છે, તે માણસને અફસોસ. જો
તે માણસ જન્મ્યો 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, આમારુ 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 થઈજશો, કેમ કે એ ું લખે ું
છે કે, હુ પાળકને માર શ અને ઘેટાં વખેરાઈ જશે.

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.’ ” 31પણ 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

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

35 તેમણે થોડકે આગળ જઈને જમીન પર પડ ને પ્રાથર્ના કર કે, શ હોય તો આ
ક્ષણ મારાથી 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.’ ”

37ઈ ુ પાછા આવે છે, અને તેઓને ઊંઘતા જુએ છે અને પતરને કહે છે, ‘ સમોન
ું ું ઊંઘે છે? ું એક ઘડ ુધી ું જાગતો રહ શકતો નથી? 38જાગતા 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; તેઓની આંખો 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 દેવાશ.ે 42ઊઠો, 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 યહૂદા અને તેની
સાથે ુ યાજકો, શા ીઓ તથા વડ લોએ મોકલેલા ઘણાં લોકો તલવારો તથા
લાકડ ઓ લઈને ઈ ુની પાસે આ ા. 44 હવે ઈ ુને ધરપકડ કરનારાઓએ તેઓને
એવી નશાનીઆપી હતી કે, ‘જનેે હુ ૂમીશ તે જ તે છે, તેમને પકડજોઅને ચોકસાઈથી
લઈ જજો.’ ” 45 ઈ ુ આ ા કે તરત તેમની પાસે જઈને યહૂદા કહે છે કે, ‘ ુરુજી.’ ”
અને તે તેમને ૂમ્યો. 46 ત્યારે તેઓએ ઈ ુને પકડ લીધા.

47પણ પાસે ઊભા રહેનારાઓમાંના એકે તલવાર ઉગામીને પ્ર ુખ યાજકના ચાકરને
માર અને તેનો કાન કાપી ના ો. 48 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘જેમ 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.

51 એક જુવાન જણેે પોતાના ઉઘાડા અંગ પર શણ ું વ ઓઢે ું હ ું તે તેમની
પાછળઆવતો હતો; અને તેઓએ તેને પકડ્યો; 52પણ 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

53તેઓ 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.
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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, 58અમે તેને એમ
કહેતાં સાંભ ો છે કે, ‘હાથે બનાવેલા આ મં દરને હુ પાડ નાખીશ અને ત્રણ દવસમાં
વગર હાથે બનાવે ું હોયએ ું ભ ક્ત ાનબાંધીશ.’ ” 59આવાતમાં પણતેઓસહમત
ન હતા.

60 પ્ર ુખ યાજકે વચમાં ઊભા થઈને ઈ ુને ૂ ું કે, ‘ ું તારે કશો જવાબ આપવો
નથી? તેઓ તાર વરુદ્ધઆ કેવી સાક્ષી ૂરે છે?’ ” 61પણ ઈ ુ મૌન ર ા. તેમણે કશો
જવાબ ન આપ્યો. 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 તથાઆકાશના વાદળાં પરઆવતા જોશો.

63 પ્ર ુખ યાજકે પોતાનાં વ ો ફાડ ને ક ું કે, ‘હવે આપણને બીજી સાક્ષીની શી
જરૂર છે? 64તમેઆ દભુાર્ષણસાંભ ું છે, તમને ું લાગે છે?’ બધાએઈ ુ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 વકાઆવી. 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.’ ” 70 પણ તેણે ફર ઇનકાર કય . થોડ વાર 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

1સવાર થઈ કે ુ યાજકોએ, વડ લો, શા ીઓ તથાઆખી ન્યાયસભાએ સાથે
મળ ને કાવતરુ રચ્ ુ.ં પછ તેઓ ઈ ુને બાંધીને લઈ ગયા અને પલાતને સોંપી દ ધા.ં
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 ૂ ા.
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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 જવાબ આપતાં ક ું કે, ‘ ું તમાર મરજી એવી છે કે, હુ તમારે
સારુ યહૂદ ઓના રાજાને ુક્ત કરુ?’ ” 10 કેમ કે તે જાણતો હતો કે ુ યાજકોએ
અદેખાઈને લીધે તેમને સોંપી દ ધાં હતા. 11 પણ ુ યાજકોએ લોકોને ઉશ્કેયાર્, એ
સારુ કે ઈ ુને બદલે તે તેઓને માટે બરાબાસને ુક્ત કરે.

12 પણ 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 સારુ બરાબાસને 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 ૂ ો; 18અને ‘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 કુરેનીનો એક માણસ જેઆલેકસાંદરનો તથા રૂફસનો પતા હતો, તે
ખેતરથી આવતાં ત્યાં થઈને જતો હતો. તેની પાસે સપાઈઓએ બળજબર થી ઈ ુનો
વધસ્તંભ ઊંચકા ો. 22 ગલગથા નામની જગ્યા, જનેો અથર્ ‘ખોપર ની જગ્યા’ છે,
ત્યાં તેઓ તેમને લા ા. 23 તેઓએ બોળ મ શ્રત દ્રાક્ષારસ તેમને આપ્યો; પણ ઈ ુએ
તે પીવાની ના પાડ . 24 સપાઈઓએ ઈ ુને વધસ્તંભે જડ્યાં અને તેઓમાંના 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 જડ્યા.ં 26 તેના ઉપર
ઈ ુ ું એ ું તહોમતના ું લ ું હ ું કે “યહૂદ ઓનો રાજા.” 27 ઈ ુની સાથે તેઓએ
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બે ચોરોને વધસ્તંભે જડ્યા,ં એકને તેમની જમણી તરફ અને બીજાને ડાબી તરફ. 28 “તે
અપરાધીઓમાં ગણાયો,” એ ું જે શા વચન હ ું તે ૂરુ થ ું.

29 પાસે થઈને જનારાંઓએ ઈ ુ ું 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.’ ”

31એ જ પ્રમાણે ુ યાજકોએ અંદરોઅંદર શા ીઓ સ હત મશ્કર કર ને ક ું
કે, ‘તેણે બીજાઓને બચા ા, પણ પોતાને બચાવી શકતો નથી. 32ઇઝરાયલના રાજા,
ખ્રસ્ત, હમણાં જ વધસ્તંભ પરથીઊતર 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, એટલે, 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.
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
ીઓપણ દૂરથીજોતી 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 પલાતઆ 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 ુ.ં
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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.

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.

5તેઓએ 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 શષ્યોને, 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 તથા
આ 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. 10 જઓે
તેમની સાથે રહેલા હતા, તેઓ શોક તથા રુદન કરતા હતા, ત્યારે તેણે તેઓની પાસે
જઈને ખબર આપી. 11 ઈ ુ 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

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. 16 જે કોઈ વ ાસ કરે તથા બા પ્તસ્મા લ,ે તે ઉદ્ધાર પામશે; પણ જે
વ ાસ ન હ કરે, તે અપરાધી ઠરશ.ે
17 વ ાસ કરનારાઓને હાથે આવાં ચમત્કા રક ચ ો થશે, મારે નામે તેઓ

દુ ાત્માઓને કાઢશે, નવી ભાષાઓ બોલશ,ે 18 સપ ને ઉઠાવી લેશે અને જો
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તેઓથી કઈ પ્રાણઘાતક વસ્ ુ પવાઈજશે તો તેઓને કઈ ઈજાથશે ન હ; તેઓ
બમારો પર હાથ ૂકશે અને તેઓ સાજાં થશ.ે’ ”

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

19પ્ર ુ 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 સત્યતા સા બત કરતા હતા.)
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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 કેઓળખાવે 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 શીખવવામાં આવી હતી
તેની સં ૂણર્ સમજ તે પ્રાપ્ત કર શકે (1:4). સતાવણીના સમય દરમ્યાન, ઈ ુના
અ ુયાયીઓમાં ક ું જ ઉપદ્રવકાર 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
1આરભથી જઓે નજરે જોનારા તથા વચનના સેવકો હતા, તેઓએઆપણને ક ું

છે તે પ્રમાણે, 2 આપણામાં ૂર થયેલી વાતો ું વણર્ન કરવાને ઘણાંએ સ્વીકા ુ છે;
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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 ું જાણ.ે

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 હતા.ં 7 તેઓ નઃસંતાન હતાં કેમ કે એ લસાબેત જન્મ
આપવાને અસમથર્ હતી. તેઓ બ ે ઘણાં ૃદ્ધ હતા.ં

8 તે છતાં ઝખાયાર્ પોતાના યાજક વગર્ના ક્રમ પ્રમાણે ઈ રની આગળ યાજક ું
કામ કરતો હતો, 9એટલામાં યાજકપદના રવાજ પ્રમાણે પ્ર ુના ભ ક્ત ાનમાં જઈને
અપર્ણ કરવા માટે તેને પસંદ કરવામાં 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 થશ,ે 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 ફેરવશ.ે 17 તે
એ લયાના આત્માએ તથા પરાક્રમે ઈ રની આગળ ચાલશે, એ માટે કે તે પતાઓનાં
મન બાળકો તરફ તથા ન માનનારાઓને ન્યાયીઓના જ્ઞાન પ્રમાણે ચાલવાને ફેરવે, તથા
પ્ર ુને માટે સદ્ધ થયેલી પ્રજા તૈયાર કરે.

18ઝખાયાર્એ સ્વગર્દૂતને ક ું કે, ‘એમને 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 સંદેશ આપવાને મને મોકલવામાં
આ ો છે.’ ” 20એ વાત બનશે તે દવસ ુધી ું બોલી શકશે ન હ, કેમ કે માર વાતો
જે ઠરાવેલા સમયે ૂણર્ થશે તેં તેઓનો વ ાસ કય ન હ.

21લોકો 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 ું હશે; 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.

24તે દવસપછ 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
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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 પણએ વચન
સાંભળ ને તે ઘણી ગભરાઈઅને વચાર કરવા લાગી કે, આતે કઈજાતની સલામ હશે!

30 સ્વગર્દૂતે તેને ક ું કે, ‘હે મ રયમ, બીશ નહ ; કેમ કે ું ઈ રથી કૃપા પામી છે.
31 જો, તને ગભર્ રહેશે, તને દ કરો થશ,ે અને ું તેમ ું નામ ઈ ુ પાડશે. 32 તે 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 કરશે, અને તેમના
રા નો અંત આવશે ન હ.’ ”

34 મ રયમે સ્વગર્દૂતને ક ું કે, ‘એ કેમ કર ને થશ?ે કેમ કે હુ કુવાર છુ, અને હુ કોઈ
ુરુષ સાથે સંબંધમાં આવી નથી.’ ” 35 સ્વગર્દૂતે તેને ઉ ર આપ્યો કે, ‘પ વત્ર આત્મા

તારા પર આવશ,ે અને પરાત્પર ઈ ર ું પરાક્રમ તારા પર આચ્છાદન કરશે; માટે જે
તારાથી જન્મ લેશે તેને પ વત્ર ઈ રનો દ કરો કહેવાશે.

36જો, તાર સગી એ લસાબેતે પણ તેની ૃ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.

મ રયમ એ લસાબેતને મળવા જાય છે
40 ઝખાયાર્ને ઘરે જઈને એ લસાબેતને સલામ કહ . 41 એ લસાબેતે મ રયમની

સલામસાંભળ ત્યારે બાળક તેના પેટમાં કૂ ું; અનેએ લસાબેતે પ વત્રઆત્માથીભર ૂર
થઈન.ે

42 તથા ઊંચા સ્વરથી ક ું કે, ‘ ીઓમાં ું આશીવાર્ દત છે, તારુ બાળક પણ
આશીવાર્ દત છે!’ 43એ કૃપા મને ાંથી કે, મારા પ્ર ુની મા માર પાસેઆવે? 44 કેમ કે,
જો, તાર સલામનો અવાજ મારે કાને પડતાં બાળક મારા પેટમાં આનંદથી કૂ ુ.ં 45જણેે
વ ાસ કય તે આશીવાર્ દત છે, કેમ કે પ્ર ુ તરફથી જે વાતો તેને કહેવામાં આવી છે
તેઓ ૂણર્ થશ.ે

મ રયમ ું સ્ ુ તગાન
46મ 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. 51 તેમણે પોતાના પરાક્રમી હાથો વડે
ઘણાં પરાક્રમી કાય કયા છે, અ ભમાનીઓને તેઓનાં હૃદયની કલ્પનામાં તેમણે વખેર
ના ા છે. 52 તેમણે 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. 54 આપણા ૂવર્જોને તેમના ક ાં પ્રમાણે, ઇબ્રા હમ પર તથા
તેના વંશ પર 55સદા દયા કરવા ું સંભાર ને, તેમણે પોતાના સેવક ઇઝરાયલને સહાય
કર .’ ”
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56 મ રયમઆશરે ત્રણ મ હના ુધી તેની સાથે રહ , પછ પોતાને ઘરે પાછ ગઈ.

યોહાન બા પ્તસ્તનો જન્મ
57 હવે એ લસાબેતના દવસો ૂરા થયા, એટલે તેને દ કરો જનમ્યો. 58 તેના

પડોશીઓએ તથા સગાંઓએ સાંભ ું કે, પ્ર ુએ તેના પર મોટ દયા કર છે, ત્યારે
તેઓએ તેની સાથે આનંદ કય .

59આઠમે દવસે તેઓ છોકરાંની ુ ત કરવાઆ ા,ં ત્યારે તેઓ તેના પતાના નામ
ઉપરથી તે ું નામ ઝખાયાર્ પાડવા માંગતા હતા; 60 પણ 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?’ ” 63તેણે 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. 66 જઓેએ 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
67 તેના પતા ઝખાયાર્એ પ વત્ર આત્માથી 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. 69જગતના પહેલાથી ઈ રે પ વત્ર પ્રબોધકોના ુખથી
ક ું હ ું તે પ્રમાણે, 70તેમણે પોતાના સેવક દાઉદના કુળમાં, આપણે સારુએક પરાક્રમી
ઉદ્ધારનાર આપ્યા છે, 71એટલે તે આપણા શ ુઓથી તથા આપણા પર દ્વષે રાખનારા
સવર્ના હાથમાંથી આપણને બચાવ;ે 72એસારુ કે તે આપણા ૂવર્જો પ્રત્યે દયા દશાર્વે,
તથા પોતાનો પ વત્ર કરાર યાદ કરે, 73એટલે તેમણેઆપણા પતા ઇબ્રા હમની સાથે જે
સમ ખાધા તે; 74 એ માટે કે તે આપણે સારુ એ ું કરે કે, આપણે પોતાના શ ુઓના
હાથમાંથી છૂટકો પામીન,ે નભર્યતાથી આપણા આખા આ ુષ્યભર તેમની આગળ
75 પ વત્રાઈથી તથા ન્યાયીપણાથી તેમની સેવા કર એ. 76અન,ે ઓ ુત્ર, ું પરાત્પર
ઈ રનો પ્રબોધક કહેવાશે; કેમ કે ું પ્ર ુની આગળ ચાલશે, એ માટે કે ું પ્ર ુનો માગર્
તૈયાર કરે, 77તથા તેમના લોકોને પાપની માફ મળવા માટે તેઓને ઉદ્ધાર ું જ્ઞાનઆપશે.
78 અને આપણી 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
મરણનીછાયામાં જઓેબેઠેલા છે તેઓને તે પ્રકાશઆપે તથાઆપણા 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
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1 તે દવસોમાં કાઈસાર ઓગસ્તસે ફરમાન બહાર પાડ ું કે, સવર્ દેશોના લોકોની
વસ્તીગણતર કરવામાં આવે. 2 કુરે નયસ સ રયા પ્રાંતનો રા પાલ હતો, તેના
વખતમાં એ પ્રથમ વસ્તીગણતર હતી. 3 બધા લોકો પોતાનાં નામ નોંધાવવા સારુ
પોતપોતાનાં નગરમાં ગયા.

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

6તેઓ ત્યાં હતા,ં એટલામાં મ રયમના પ્રસવાવ ાના દવસો ૂરા થયા. 7અને તેણે
પોતાના પ્રથમ દ કરાને જન્મઆપ્યો; 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 તેઓની આસપાસ
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 ુ 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 ુએ આપણને આપી છે તે જોઈએ.’ ” 16 તેઓ ઉતાવળથી ગયા, અને મ રયમને,
ૂસફને, તથા ગભાણમાં ૂતેલા બાળકને જોયા.
17 તેઓને જોયા પછ જે વાત એ બાળક સંબંધી તેઓને કહેવામાં આવી હતી, તે

તેઓએ કહ બતાવી. 18જે વાતો ઘેટાંપાળકોએ કહ , તેથી સઘળા સાંભળનારાઓ
આ યર્ પામ્યા, 19પણ મ રયમ એ સઘળ વાતો મનમાં રાખીને વારવાર તે વષે વચાર
કરતી રહ . 20 ઘેટાંપાળકોને 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
21આઠ 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, 24તથા પ્ર ુના નયમશા માં
ક ાં પ્રમાણે એક જોડ હોલાને અથવા ક ૂતરનાં બે બચ્ચા ું બ લદાન કરવા સારુ, તેને
યરુશાલેમમાં લા ા.ં



ૂક 2:25 96 ૂક 2:49

25 ત્યારે જુઓ, શમયોન નામે એક માણસયરુશાલેમમાં 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.’ ”

27 તે આત્માની પ્રેરણાથી ભ ક્ત ાનમાં આ ો, 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; 32 તેઓ બનયહૂદ ઓ માટે
પ્રકટ કરણનો પ્રકાશ અને તમારા ઇઝરાયલી લોકોનો મ હમા છે.’ ”

33 તેમના બાળક સંબંધી જે વાતો કહેવામાં આવી, તેથી તેમના માતા પતા આ યર્
પામ્યા. 34 શમયોને તેઓને આશીવાર્દ આપ્યો, અને તેમની મા મ રયમને ક ું કે, ‘જો,
આબાળક 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.’ ”

36આશેરના 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 હત ભજન કયાર્ કરતી હતી. 38 તેણે તે જ ઘડ એ ત્યાં આવીને ઈ રની
સ્ ુ ત કર , અને જઓે યરુશાલેમના ઉદ્ધારની રાહ જોતાં હતા તે સઘળાને તે બાળક
સંબંધી વાત કર .

નાસરેથ પાછા ફર ું
39 તેઓ 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.

બાર વષર્ની ઉંમરે ઈ ુ ભ ક્ત ાનમાં
41 તેનાં માતા પતા વરસોવરસ પાસ્ખાપવર્માં યરુશાલેમ જતા હતા.ં 42જયારે 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 હશે, એમ ધાર ને તેઓએ એક
દવસ ુધી ુસાફર કર અને પછ પોતાનાં સગામાં તથા ઓળખીતામાં 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. 47જઓેએતેમ ું સાંભ ું તેઓ
બધા તેમની ુ દ્ધથી તથા તેમના ઉ રોથી વ સ્મત થયા.

48 તેમને જોઈને તેમના માતા પતા આ 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 ? ું
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તમે જાણતા નહોતાં કે મારે મારા પતાના ઘરમાં હો ું જોઈએ?’ ” 50 જે વાત
ઈ ુએ તેઓને કહ તે તેઓ સમ ાં ન હ.

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

52ઈ ુ 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

1 હવે 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 ુસા નયસ આબીલેનેનો રા કતાર્ હતો
2 આ ાસ તથા કાયાફા પ્ર ુખ યાજકો હતા ત્યારે ઝખાયાર્નાં દ કરા યોહાનની પાસે
ઈ ર ું વચન અરણ્યમાં આ ુ.ં

3તે યદનનીઆસપાસના 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 કરાશે, વાંકુ સી ું કરાશે અને ખાડા ટેકરાવાળાં માગર્ સપાટ
કરવામાં આવશ.ે 6સઘળાં મ ુષ્યો ઈ રનો ઉદ્ધાર જોશ.ે’ ”

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

8 તો 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 ુ?ં’ ” 11 તેણે તેઓને ઉ રઆપતાં
ક ું કે, ‘જનેી પાસે બે અંગરખા હોય તે જનેી પાસે એક પણ નથી તેને આપે; જનેી પાસે
ખાવા ું હોય તે પણ એમ જ કરે.’ ”

12 દાણીઓપણબા પ્તસ્મા પામવા સારુઆ ા, ને તેને ૂ ું કે, ‘ઉપદેશક, અમારે
ું કર ુ?ં’ ” 13 તેણે તેઓને ક ું કે, “જે તમારે સારુ નયત કરાયેલો કર છે, તે કરતાં

વધારે જબરદસ્તીથી ન લો.”
14 સૈ 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.’ ”

15લોકો ખ્રસ્તની રાહજોતાં હતા,અને સઘળા યોહાનસંબંધી પોતાના મનમાં વચાર
કરતા હતા કે, ‘એ ખ્રસ્ત હશે કે ન હ;’ 16 ત્યારે 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.
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17 તેમ ું ૂપડુ તેમના હાથમાં છે, તે પોતાની ખળ ને ૂરે ૂર સાફ કરશે અને ઘઉં તે
પોતાની વખારમાં ભરશે; પણ ૂ ું ન હોલવાનાર અ માં બાળ નાખશ.ે’ ”

18 તેણે બીજો ઘણો બોધ કરતાં લોકોને ુવાતાર્ પ્રગટ કર . 19 યોહાને હેરોદને તેના
ભાઈની પત્ની હેરો દયાસ સાથે લ કરવા બદલ તથા બીજા ઘણાં ખરાબ કામો કરવા
બદલ ઠપકો આપ્યો, 20એ બધાં ઉપરાંત તેણે યોહાનને જલેમાં ૂય .

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

21સવર્ લોક બા પ્તસ્મા પામ્યા પછ ઈ ુ પણ બા પ્તસ્મા પામીને પ્રાથર્ના કરતા હતા,
એટલામાં સ્વગર્ ઊઘડ ગ ું; 22અને પ વત્ર આત્મા 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

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

25 જે મ યાનો, જે આમોસનો, જે નાહૂમનો, જે હેસ્લીનો, જે નગ્ગયનો, 26 જે
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, 29 જે
યહો ુઆનો, જે એલીએઝેરનો, જે યોર મનો, જે મથ્થાતનો, જે લેવીનો.

30જે શમયોનનો, જે યહૂદાનો, જે ૂસફનો, જે યોનામનો, જે એ લયાક મનો, 31જે
મલેયાનો, જે મ ાનો, જે મ ાથાનો, જે નાથાનનો, જે દાઉદનો, 32જે યશાઈનો, જે
ઓબેદનો, જે બોઆઝનો, જે સલ્મોનનો, જે નાહશોનનો.

33 જે આમ્મીનાદાબનો, જે અદમીનનો, જે અન 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,જેઅફાર્ક્ષદનો,જેશેમનો,જે ૂહનો,જેલામેખનો, 37જે 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 કઈ ખા ું 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. 4ઈ ુએ તેને ઉ ર આપ્યો કે, ‘એમ લ ું છે કે, માણસએકલી રોટલીથી
જીવશે ન હ.’ ”

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

8અને ઈ ુએ તેને ઉ રઆપતાં ક ું કે, ‘એમલ ું છે કે, તારે તારા ઈ ર પ્ર ુ ું
ભજન કર ું અને એકલા તેમની જ સેવા કરવી.’ ”

9 તે ઈ ુને યરુશાલેમ લઈ ગયો, અને ભ ક્ત ાનના શખર પર તેમને ઊભા રાખીને
તેણે તેમને ક ું કે, ‘જો ું ઈ રનો દ કરો છે, તોઅહ 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 લેશ,ે રખેને તમારો પગ પથ્થર પર અફળાય.’ ”

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

13શેતાન 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
આસપાસઆખા દેશમાં ફેલાઈ ગઈ. 15અને 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 તેમનેઆપવામાંઆ ું, તેમણે તે ઉઘાડ ન,ે ાં 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 19 તથા પ્ર ુ ું માન્ય વષર્
પ્રગટ કરવા સારુ ઈ રે મને મોકલ્યો છે.’ ”

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

23ઈ ુ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. 24ઈ ુએ ક ું કે, ‘હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, કોઈ
પ્રબોધક પોતાના વતનમાં સ્વીકાયર્ નથી.

25 પણ 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.
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28એ વાત સાંભળ ને સભા ાનમાંના સૌ ુસ્સે ભરાયા; 29 તેઓએઊઠ ને ઈ ુને
શહેર બહાર કાઢ ૂ ા, અને તેમને નીચે પાડ નાખવા સારુજે 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 બોધઆપતા હતા; 32 ત્યારે તેઓ તેમના બોધથીઆ યર્ પામ્યા,
કેમ કે તેઓ અ ધકારથી બોલ્યા.

33 ત્યાં દુ ાત્મા વળગેલો એક માણસહતો, 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 ું કે, ‘આકેવાં 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 ાનમાંથી ઊઠ ને ઈ ુ સમોનના ઘરે ગયા. સમોનની સા ુ સખત તાવથી
બમાર હતી, તેને મટાડવા માટે તેઓએ તેમને વનંતી કર . 39 તેથી ઈ ુએ તેની પાસે
ઊભા રહ ને તાવને ધમકા ો, અને તેનો તાવઊતર ગયો; તેથી તે તરતઊઠ 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. 41ઘણાંઓમાંથી 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 પાસેઆ ા, તે તેઓની પાસેથી ચાલ્યા નજાયમાટે તેઓએતેમને 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
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1 હવે એમ થ ું કે ઘણાં લોકો ઈ ુ પર પડાપડ કર ને ઈ રના વચનને સાંભળતાં
હતા, ત્યારે ગ ેસારેતના સરોવરને કનારે તે ઊભા ર ા હતા. 2તેમણે 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 .

4ઉપદેશ સમાપ્ત કયાર્ પછ ઈ ુએ સમોનને ક ું કે, ‘હોડ ને ઊંડા પાણીમાં જવા
દો, અને માછલાં પકડવા સારુ તમાર જાળો નાખો.’ ” 5 સમોને ઉ ર આપ્યો કે,
‘ ુરુ, અમે આખી રાત મહેનત કર , પણ ક ું પકડા ું ન હ, તોપણ તમારા કહેવાથી હુ
જાળનાખીશ.’ ” 6તેઓએજાળનાખી તો માછલાંનો મોટોજથ્થો પકડાયોઅને તેઓની
જાળ ૂટવા લાગી. 7 તેઓના ભાગીદાર બીજી હોડ માં હતા તેઓને તેઓએ ઇશારો
કય કે, તેઓ આવીને તેમને મદદ કરે; અને તેઓએ આવીને બ ે હોડ ઓ માછલાંથી
એવી ભર કે તેઓની હોડ ઓ ડૂબવા લાગી.

8તે જોઈને સમોન પતરે ઈ ુના પગઆગળ પડ ને ક ું કે, ‘ઓપ્ર ુ, 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, ‘બીશન હકારણ કે,હવેથી ું માણસો પકડનાર થશ.ે’ ” 11તેઓ
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

12એમ 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.

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

17 એક દવસ ઈ ુ બોધ કરતા હતા, ત્યારે ફરોશીઓ તથા શા ીઓ ગાલીલના
ઘણાં ગામોમાંથી, યહૂ દયાથી તથા યરુશાલેમથીઆવીને ત્યાં બેઠા હતા, અને બીમારને
સાજાં કરવા સારુ ઈ ર ું પરાક્રમ ઈ ુની પાસે હ ું.

18 જુઓ, કેટલાક માણસો લકવાગ્રસ્તથી પીડાતી એક ક્તને ખાટલા પર લા ા,
તેને ઈ ુની પાસે લઈજઈને તેમનીઆગળ ૂકવાનો તેઓએપ્રયત્ન કય ; 19પણભીડને
લીધે તેને અંદર લઈજવાની જગ્યા ન હોવાથી તેઓછાપરા પર ચઢ્યાં. ત્યાંથી છાપરામાં
થઈને તે રોગીને ખાટલા સાથે ઈ ુની આગળ ઉતાય .
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20 ઈ ુએ તેઓનો વ ાસ જોઈને તેને ક ું કે, ‘હે માણસ, તારાં પાપ તને માફ
થયાં છે.’ ” 21તે સાંભળ ને શા ીઓતથા ફરોશીઓઅંદરોઅંદર 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 જવાબઆપ્યો કે, ‘તમે પોતાના મનમાં
શા પ્ર ો કરો છો? 23 વધારે સહે ું ક ું છે, ‘તારાં પાપ તને માફ થયાં છે,’ એમ
કહે ું કે, ‘ઊઠ ને ચાલ્યોજા,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.’ ”

25તરત તે તેઓનીઆગળઊઠ ને જે પર તે ૂતો હતો તે ખાટલાને ઊંચક ને ઈ રનો
મ હમા કરતો પોતાને ઘરે ગયો. 26 સઘળા આ યર્ પામ્યા, તેઓએ ઈ રનો મ હમા
કય ; અને તેઓએભયભીત 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,
‘જેઓતંદરુસ્ત છે તેઓને વૈદની અગત્ય નથી, પણ જેઓ બમાર છે તેઓને છે;
32 ન્યાયીઓને ન હ, પણપાપીઓને પસ્તાવાને સારુબોલાવવા હુઆ ો 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 કરશે.’ ”

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 હઆવે.

37તે 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. 39 વળ જૂનો દ્રાક્ષારસ
પીધા પછ કોઈ નવો દ્રાક્ષારસ માગતો નથી, કેમ કે તે કહે છે કે. જૂનો સારો
છે.’ ”
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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. 2 આથી 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 પણઆપી?’ ” 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,
એમાટે કે ઈ ુ પર દોષ ૂકવાની તેઓને તક મળે. 8પણ 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, એબ ે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,ે 15માથ્થી, થોમા, અલ્ફ ના દ કરા યાકૂબ અને
સમોન, જે ઝ ૂની હતો તેન,ે 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 થવાઆ ાહતા; 18જઓેઅ ુદ્ધઆત્માઓથી
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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. 21અત્યારે ૂખ વેઠનારાઓ,
તમે આશીવાર્ દત છો કેમ કે તમે ૃપ્ત થશો. અત્યારે રડનારાઓ, તમે
આશીવાર્ દત છો કેમ કે તમે હસશો.

22જયારે માણસના દ કરાને લીધે લોકો તમારો દ્વેષ કરશે તમને બહાર કાઢશે,
તમને મહેણાં મારશે, તમારુઅપમાન કરશે, તમારા નામને કલં કત માનીને તમને
કાઢ ૂકશે, 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 પણ ઓ ધનવાનો તમને અફસોસ છે! કેમ કે તમે તમારો દલાસો પામી
ૂ ા છો! 25ઓ અત્યારે ધરાયેલાઓ તમને અફસોસ છે! કેમ કે તમે ૂ ા

થશો. ઓહાલનાં 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,
જેઓ તમારો દ્વેષ કરે છે તેઓ ું ભ ું કરો, 28 જેઓ તમને શાપ દે છે તેઓને
આશીવાર્દ દો, જેઓ તમારુ અપમાન કરે છે તેઓને સારુ પ્રાથર્ના કરો.

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

31 લોકો જેમ તમાર સાથે જે ર તે વત તેમ જ તમે પણ તેઓની સાથે વતર્ન
કરો. 32 તમારા પર જેઓ 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. 33 જે તમારુ સારુ કરે છે માત્ર તેઓ ું જ સારુ જો તમે કરો, તો
તમાર મહેરબાની શાની? કેમ કે પાપીઓ પણએમ જ કરે છે. 34 જેની પાસેથી
તમે પાછુ મેળવાની અપેક્ષા રાખો છો, તેઓને જ તમે ઉછ ું આપો, તો તમાર
મહેરબાની શાની? કેમ કે ૂરે ૂરુ પાછુ મળવા ું હોય તો પાપીઓપણપાપીઓને
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. 36માટે જેમ તમારા ઈ ર પતા દયા ુ છે, તેમ તમે દયા ુ થાઓ.
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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.

38આપો ને તમને પણઆપવામાંઆવશ;ે સારુ માપ દાબે ું ને હલાવે ું તથા
ઊભરા ું તમારા ખોળામાં તેઓ ઠાલવી દેશ.ે 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 જેવો થશ.ે

41 ું તારા ભાઈની આંખમાં ું ફોતરુ ધ્યાનમાં લે છે, અને તાર પોતાની
આંખમાંનો ભારોટ યો કેમ જોતો નથી? 42તાર પોતાનીઆંખમાંનો ભારોટ યો
ન જોતો હોય તો પછ ું તારા ભાઈને કઈ ર તે કહ શકે કે, ભાઈ, તાર
આંખમાંથી મને તણખ ું ફોતરુ દે? ઓ ઢોંગી, ું પહેલાં પોતાની આંખમાંથી
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

43 કોઈ સારા ૃક્ષને ખરાબ ફળઆવ ું નથી; વળ કોઈ ખરાબ ઝાડને સારુ
ફળઆવ ું નથી. 44દરેક 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 પાસેઆવે છે,અને મારાં વચનસાંભળે છે તથા પાળે છે, તે કોનાં જેવા
છે, એ હુ તમને કહ શ. 48 તે એક ઘર બાંધનાર માણસના જેવો છે, જેણે 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 ું.

49પણજેમારાં વચનને સાંભળે છે પણતે પ્રમાણે કરતો નથી તેઆમાણસના
જેવો છે કે જેણે 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.’ ”
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4 ત્યારે લોકોએ ઈ ુની પાસે આવીને તેમને આગ્રહથી વનંતી કરતાં ક ું કે, ‘જનેે સારુ
તમેઆટ ું કરો તેને તે યોગ્ય છે; 5 કારણ કે તે આપણા લોકો પર પ્રેમ રાખે છે; અને તેણે
પોતાના ખચઆપણે સારુઆપણું સભા ાન બંધા ું છે.’ ”

6 એટલે 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; 7એ કારણથી હુ માર જાતને પણ તમાર પાસે
આવવા લાયક ગણ્યો ન હ; પણ તમે કેવળ શ બોલો, એટલે મારો ચાકર સાજો થશે.
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 પાછળઆવેલા
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
11થોડા દવસ પછ નાઈન નામના શહેરમાં ઈ ુ ગયા, અને તેમના શષ્યો તથા ઘણાં

લોકો પણ તેમની સાથે ગયા. 12હવે તેઓ શહેરના દરવાજા પાસે આ ા ત્યારે જુઓ,
તેઓએક મરેલા માણસને બહાર લઈજતા હતા; તે તેની માનો એકનો એક દ કરો હતો,
અને તે વધવા હતી; શહેરના ઘણાં લોક તેની સાથે હતા. 13 તેને જોઈને પ્ર ુને તેના પર
અ ુકપા આવી, 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.’ ” 15 જે ૃત્ ુ
પામેલો હતો તે ઊભો થયો, અને બોલવા લાગ્યો. ઈ ુએ તેને તેની માને સોંપ્યો.

16આજોઈને સવર્ને ઘણો ભય લાગ્યો; અને તેઓએ ઈ રનો મ હમા કર ને ક ું કે,
‘એક મોટો પ્રબોધક આપણામાં ઊભો થયો છે, અને ઈ રે પોતાના લોકોની ુલાકાત
લીધી છે.’ ” 17 તેમના સંબંધીની વાતો આખા યહૂ દયામાં તથા આસપાસના 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, ‘જે
આવનાર છે તે ું તમે છો, કે અમે બીજાની રાહ જોઈએ?’ ” 20 તે 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?’ ”

21તે 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 તમેજો ું તથાસાંભ ું તે જઈને યોહાનને કહ સંભળાવો;
એટલે કે અંધજનો દેખતા થાય છે, પગથી અપંગ માણસો ચાલતા થાય છે,
રક્ત પ ીઓને ુદ્ધ કરાય છે,અનેબ ધરસાંભળતાં થાય છે, ૂએલાંને સજીવન
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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 ઘાસને? 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? ું પ્રબોધકને? હુ તમને કહુ છુ કે, હા, અને પ્રબોધકના
કરતાં પણ જે વધારે છે, તેને.

27 જેનાં વશે લ ું છે કે, જુઓ, હુ મારા સંદેશવાહકને તારા આગળ મોક ું
છુ, કે જે તાર આગળ તારો માગર્ તૈયાર કરશે, તે એ જ છે. 28 હુ તમને કહુ છુ
કે, ીઓથી જેઓજનમ્યાં છે, તેઓમાં યોહાન કરતાં મોટો કોઈ નથી, તોપણ
ઈ રના રા માં જે સૌથી નાનો છે, તે પણ તેના કરતાં મોટો છે.’ ”

29 એ સાંભળ ને બધા લોકોએ તથા દાણીઓએ યોહાનના બા પ્તસ્માના કારણે,
‘ઈ ર ન્યાયી છે’ એમ ક ૂલ ક ુ. 30પણ ફરોશીઓતથા શા ીઓતેનાથી 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 જેવા છે?
32 તેઓ તો છોકરાંનાં જેવા છે કે, જેઓ ચોકમાં 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. 34 માણસનો દ કરો ખાતો
પીતોઆ ો છે, ત્યારે તમે કહો છો કે, જુઓ, ખાઉધરો અને દારૂબાજ માણસ,
દાણીઓનો તથા પાપીઓનો મત્ર! 35 પણ જ્ઞાન તેનાં બાળકોથી યથાથર્ મનાય
છે.’ ”

સમોન ફરોશીના ઘરે ઈ ુ
36 કોઈ એક 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, 38 તેમના પગ પાસે રડતી રડતી પાછળ ઊભી રહ , તથા પોતાનાં આં ુઓથી
તેમના પગ પલાળવા તથા પોતાના માથાના વાળથી ૂછવા લાગી, તેણે તેમના પગને
ૂમ્યાં, તેમને અ ર લગા ું.
39 હવે 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 ું. 42જયારે તેઓની પાસે ૂકવવા ું કઈ
નહો ુ,ં ત્યારે તેણે બ ે ું દે ું માફ ક ુર્. તો તેઓમાંનો કોણ તેના પર વધારે પ્રેમ
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રાખશે?’ ” 43 સમોને ઉ રઆપતાં 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 તરફ જોઈને સમોનને ક ું કે, ‘આ ીને ું જુએ છે?
હુ તારે ઘરે આ ો ત્યારે મારા પગને ધોવા સારુ તેં મને પાણીઆપ્ ું ન હ; પણ
આ ીએ મારા પગઆં ુએ પલાળ ને તેમને પોતાના માથાના વાળથી ૂછ્યા
છે. 45 તેં મને ુંબન ક ુર્ ન હ; પણ હુ અંદર આ ો ત્યારથી તે ી જરા પણ
રોકાયા વગર મારા પગને ુંબન કયાર્ કરે છે.

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

48ઈ ુએ તે ીને ક ું કે, ‘તારાં પાપ માફ કરવામાંઆ ાં છે.’ ” 49ઈ ુની સાથે
જઓે જમવા 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 તએજા.’ ”

8
ઈ ુને સેવા આપતી ીઓ

1થોડા સમય પછ ઈ ુએશહેરેશહેર 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 બીજી ઘણી ીઓ, જઓે પોતાના નાણાં વાપર ને ઈ ુની સેવા કરતી હતી તેઓ
પણ તેમની સાથે હતી.

વાવનાર ું દ્ર ાંત
માથ. 13:1-9; માક 4:1-9

4જયારે ઘણાં લોકો એકઠા થયા, અને શહેરે શહેરના લોક તેમની પાસેઆ ા, ત્યારે
તેમણે દ્ર ાંત ક ું કે, 5 ‘એક માણસ બીજ વાવવાને ગયો, વાવતાં વાવતાં કેટલાક
બીજ માગર્ની કોરે પડ્યા.ં તે પગ નીચે કચરાઈ ગયા અને આકાશના પક્ષીઓ
તે બીજ ખાઈ ગયા. 6બીજાં બીજ પથ્થરવાળ જમીન પર પડયાં અને ઊગ્યાં
તેવા જ તે ચીમળાઈ ગયા, કારણ, ત્યાં ભેજ નહોતો.

7 કેટલાક બીજ કાંટાનાં જાળાંમાં પડ્યાં; અને કાંટાનાં જાળાંએ વધીને તેઓને
દાબી ના ાં. 8 વળ બીજાં બીજ સાર જમીનમાં પડ્યાં, તે ઊગ્યાં અને તેને
સોગણો પાક થયો,’ એ વાતો કહેતાં ઈ ુએ ઊંચા અવાજે ક ું કે, જેને 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 ું તમનેઆપે ું છે, પણબીજાઓને દ્ર ાંતોમાં,
કે જેથી જોતાં તેઓ જુએ ન હ, ને સાંભળતાં તેઓ સમજે ન હ.
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ઈ ુ દૃ ાંતનો અથર્ સમજાવે છે
માથ. 13:18-23; માક 4:13-20

11હવે દ્ર ાંતનો અથર્આ છે;બીજ તો ઈ ર ું વચન છે. 12અને માગર્ની કોર
પરનાં તો સાંભળનારાં માણસો છે; પછ શેતાનઆવીને તેઓનાં મનમાંથી સંદેશ
લઈજાય છે, એ માટે કે તેઓ વ ાસ ન કરે અને ઉદ્ધાર ન પામ.ે 13 પથ્થર પર
પડેલાં બીજ તો એ છે કે, જેઓ 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 પડેલાં બી એ છે કે, જેઓએ સંદેશ સાંભ ો છે, પણ પોતાને
માગ ચાલતાં ભૌ તક જગતની ચતાઓ તથા દ્ર તથા વલાસથી તે દબાઈ
જાય છે, અને તેઓને પાકુ ફળઆવ ું નથી. 15અને સાર જમીનમાં પડેલાં એ
છે કે, જેઓ સંદેશો સાંભળ ને પ્રમા ણક તથા સારાં હૃદયથી વાત ગ્રહણ કરે છે,
અને ધીરજથી ફળઆપે 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 જેની પાસે છે તેને અપાશ;ે અને
જેની પાસે નથી તેની પાસેથી તે ું જે છે તે પણ લઈ લેવાશે.’ ”

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

19 ઈ ુનાં મા તથા ભાઈઓ તેમની પાસે આ ા,ં પણ લોકોની 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 જેઓ 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 દવસે એમ થ ું કે, ઈ ુ પોતાના શષ્યોની સાથે હોડ માં બેઠા; ત્યારે ઈ ુએ
શષ્યોને ક ું કે, ‘આપણે સરોવરને સામે પાર જઈએ;’ અને તેઓ નીક ા.
23અને તેઓ હકારતા હતા એટલામાં ઈ ુ ઊંધી ગયા; અને સરોવર પર પવન ું ભારે
તોફાન આ ુ;ં પાણીથી હોડ ભરાઈ જવા લાગી, ને તેઓ જોખમમાં આવી પડ્યા.

24એટલે 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 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?’ ”
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ઈ ુ દુ ાત્મા વળગેલાને સાજો કરે છે
માથ. 8:28-34; માક 5:1-20

26 ગાલીલને પેલે પાર આવેલા ગેરાસાનીઓના દેશમાં તેઓ પહોંચ્યા. 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 ગયાં; અને ટો ું ટેકરા ઉપરથી સ ુદ્રમાં
પડ ગ ું અને ડૂબી મ ુ.

34જે થ ું તે જોઈને ૂંડ ચરાવનારા ભાગ્યા, અને શહેરમાં તથા ગામડાંઓમાં જઈને
તે વષે ખબરઆપી. 35જે થ ું તે જોવા સારુ લોકો નીક ા, અને ઈ ુની પાસેઆ ા;
ત્યારે જે માણસમાંથી દુ ાત્માઓનીક ાં હતાં તેને તેઓએવ પહેરેલો તથા હોશમાં
આવેલો ઈ ુના પગઆગળ બેઠેલો જોયો; અને તેઓ ભયભીત થયા.

36 દુ ાત્મા વળગેલો માણસ શી ર તે સાજો થયો, તે જઓેએ જો ું હ ું તેઓએ
તેમને કહ જણા ુ.ં 37ગેરાસાનીઓનીઆસપાસના દેશમાં સવર્ લોકોએ ઈ ુને વનંતી
કર કે, ‘અમાર પાસેથી ચાલ્યાજાઓ.’ 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 પાછોજા,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 .
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43એક ી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
પાછળઆવીને તેમના ઝભ્ભાની કોરને સ્પશ , અને તરત તેનો લોહ વા બંધ થયો.

45 ઈ ુ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 ઈ ુને કહ સંભળા ુ.ં 48ઈ ુએ તેને ક ું કે,
‘દ કર , તારા વ ાસે તને સાજી કર છે; શાં તએજા.’ ”

49ઈ ુ હજી બોલતા હતા એટલામાં સભા ાનના અ ધકાર ને ત્યાંથી એક માણસે
આવીને 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 સાથેઆવવા દ ધાં ન હ. 52 ત્યાં બધાં લોકો છોકર પાછળ રડતાં
તથા વલાપ કરતાં હતા;ં પણઈ ુએ ક ું કે, રડશો ન હ; તે મર ગઈનથી, પણઊંઘે
છે. 53 તે મર ગઈ છે એમ જાણીને તેઓએ ઈ ુને હસી કાઢ્યાં.

54 પણ ઈ ુએ તેનો હાથ પકડ ને મોટે અવાજે ક ું કે, ‘દ કર , ઊઠ.’ ” 55 અને
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 ક્ત અને અ ધકાર આપ્યાં; 2 ઈ રના રા ની
ઘોષણા તથા માંદાઓને સાજાં કરવા ઈ ુએ તેઓને મોકલ્યા.

3ઈ ુ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. 4 જે ઘરમાં તમે જાઓ,
ત્યાં જ રહો, અને ત્યાંથી જ બીજે ળે જવા રવાના થજો.

5તે શહેરમાંથી તમે નીકળો ત્યારે જેટલાંએ તમારો સત્કાર કય ન હોય તેમની
વરુદ્ધ સાક્ષી તર કે તમારા પગની ૂળ ખંખેર નાખજો.’ ” 6અને 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

7 જે થ ું તે સઘ ું સાંભળ ને હેરોદ રાજા બહુ ૂંઝવણમાં પડ્યો, કેમ કે કેટલાક
એમ કહેતાં હતા કે, ૃત્ ુ પામેલો યોહાન ફર પાછોઆ ો છે.’ ” 8 કેટલાક કહેતાં હતા
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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

10 પ્રે રતોએ પાછા આવીને 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 પાછળ ગયા; 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 તેઓઆસપાસનાં ગામોમાં તથા પરાંમાં જઈને ઊતરે, અને ખાવા ું મેળવે;
કેમ કેઆપણે અહ ઉજ્જડજગ્યાએછ એ.’ ” 13ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘તમે તેઓને
ખાવા ુંઆપો.’ શષ્યોએ ક ું કે, ‘અમાર પાસે તો જવની પાંચ રોટલીઅને બે માછલી
સવાય બીજુ ક ું નથી. અમે જાતે જઈને આ લોકો માટે ખાવા ું ખર દ લાવીએ તો જ
તેમને આપી શકાય.’ ” 14 કેમ કે તેઓઆશરે 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 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

18 એમ થ ું 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 રઆપતાં 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 ર
આપતા ક ું કે, ‘ઈ રના ખ્રસ્ત.’ ” 21 પણ 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:ુખસહે ું, વડ લોથી તથા ુ યાજકો તથા શા ીઓથી નાપસંદ થ ુ,ં મર ું,
અને ત્રીજે દવસે પાછા સજીવન થ ું આવશ્યક છે.’ ”

23ઈ ુએ બધાને ક ું કે, ‘જો કોઈ માર પાછળઆવવા 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 ુમાવશ,ે તે તેને બચાવશે. 25જો કોઈમાણસઆ ું ભૌ તક
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જગતજીતે પણપોતાનીજાતને ખોઈબેસે અથવા તેને હા ન પહોંચવા દે તો તેને
શો લાભ?

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

ઈ ુ ું રૂપાંતર
માથ. 17:1-8; માક 9:2-8

28એ વચનો ક ાંને આશરે આઠ દવસ પછ એમ થ ું કે ઈ ુ પતર, યોહાન તથા
યાકૂબને લઈને પ્રાથર્ના કરવા માટે પહાડ ઉપર ગયા. 29 ઈ ુ પોતે પ્રાથર્ના કરતા હતા
તે સમયે તેમના ચહેરા ું સ્વરૂપ બદલાઈ ગ ું, અને તેમના વ ઊજળાં તથા ચળકતાં
થયા.ં

30અને, 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.

32 હવે પતર તથા જઓે ઈ ુની સાથે હતા તેઓ ઊંઘે ઘેરાયલા હતા; પણ જયારે
તેઓજાગ્રતથયા, ત્યારે તેઓએઈ ુનો મ હમા જો ું અને પેલા બે ુરુષોને પણજોયા.
33 તેઓ 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.

34તે 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, ‘આમારો 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 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 ણ આવે
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.’ ”
41 ઈ ુએ ઉ ર આપતા 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.

43 ઈ રના મહા પરાક્રમથી તેઓ બધા ચ કત થઈ ગયા. પણ ઈ ુએ જે જે ક ુ તે
સઘ ું જોઈને બધા આ યર્માં ડૂબેલા હતા.
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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 સોંપાશે.’ ” 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 આબાળકનો 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

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 પોતાનીઆગળસંદેશવાહકો 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.

54તેમના શષ્યો યાકૂબ તથા યોહાને એજોઈને ક ું કે, ‘પ્ર ુ, ું, તમાર એવી ઇચ્છા
છે કે અમે આજ્ઞા કર એ કે સ્વગર્થી આગ પડ ને તેઓનો નાશ કરે?’ ” 55 ઈ ુ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 પાછળઆવીશ.’ ” 58ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘ શયાળોને દર હોય છે
અનેઆકાશના પક્ષીઓને માળા હોય છે; પણમાણસના દ કરાને મા ું ૂકવાની
જગ્યા નથી.’ ”

59 ઈ ુએ બીજાને ક ું કે, ‘માર પાછળઆવ.’ પણ તેણે ક ું કે, ‘પ્ર ુ મને રજા
આપ કે હુ જઈને પહેલાં મારા પતાને દફનાવીને આ ુ.ં’ ” 60પણ 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 રજા આપો.’ ” 62 પણ ઈ ુએ



ૂક 10:1 115 ૂક 10:19

તેને ક ું કે, ‘કોઈ માણસ હળ ઉપર હાથ ૂ ા પછ પાછળ જુએ તો તે ઈ રના
રા ને યોગ્ય નથી.’ ”

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.
2ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘ફસલ ુષ્કળ છે, પણ મજૂરો થોડા છે; માટે તમે ફસલના
મા લકને પ્રાથર્ના કરો કે તે પોતાની ફસલને માટે મજૂરો મોકલે.’ ”

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

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

8 જે કોઈ ઘરમાં તમે જાઓઅને 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.’ ”

10પણજેકોઈશહેરમાં તમેજાઓ, ત્યાંના લોકો તમારોઆવકાર કરે ન હ,તો
ત્યાંથી નીકળ જઈને કહો કે, 11તમારા 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

13ઓખોરાજીન, તને હાય! ઓબેથસાઈદા, 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 ું પડશ.ે 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 જેમ સ્વગર્થી પડતો જોયો. 19 જુઓ, સપ તથા વીંછ ઓ અને
દશુ્મનની બધી શ ક્ત પર મેં તમને અ ધકારઆપ્યો છે; કશાથી પણ તમને ઈજા
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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 કોઈજાણ ું નથી; ને ઈ ર પતા કોણ છે,એદ કરા વના તથા જેને દ કરો
પ્રગટ કરવા ચાહે તેમના વના બીજો કોઈજાણ ું નથી.’ ”

23 ઈ ુ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 રાજાઓ જોવાની 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
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 રઆપ્યો છે; એમ કર અને ું જીવીશ.’ ”

29પણ 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.

31સંજોગોવસાત એક યાજક તે રસ્તે થઈને જતો હતો. તે તેને જોઈને બીજી
બાજુએ થઈને ચાલ્યો ગયો. 32 એમ જ એક લેવી પણ તે જગ્યાએ આ ો,
ત્યારે તેને જોઈને તે પણ બીજી બાજુએ થઈને ચાલ્યો ગયો.

33પણએકસમરૂની તે રસ્તે ુસાફર એજતા ાં તે પડ્યો હતો ત્યાંઆ ો,
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 . 35બીજે દવસે તેણે બે દ નાર
ઉતારાવાળાને આપ્યા, અને તેને ક ું કે, તેની સારવાર કરજે, એ કરતાં જે કઈ
વધારે ખચર્ તને લાગશે તે હુ પાછોઆવીશ ત્યારે તને ભરપાઈ કર શ.’ ”

36 ‘હવે ું ું ધારે છે, ૂંટારાના હાથમાં પડેલા માણસનો પડોશી એ ત્રણમાંથી
કોણ કહેવાય?’ ” 37 તેણે ક ું કે, ‘જણેે તેના પર દયા કર તે.’ અને ઈ ુએ તેને ક ું
કે, ‘ ું જઈને એ પ્રમાણે કર.’ ”
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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 તેમનોઆવકાર કય . 39મ રયમ નામે તેની એક બહેન હતી,
તે ઈ ુના પગઆગળ 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

1એમ થ ું કે ઈ ુ એક જગ્યાએ પ્રાથર્ના 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.’ ”

2ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, તમે પ્રાથર્ના કરો, ત્યારે કહો કે, ઓસ્વગર્માંના અમારા
પતા, તમારુ નામ પ વત્ર મનાઓ; તમારુ રા આવો; જેમ સ્વગર્માં તેમ ૃથ્વી
પર તમાર ઇચ્છા ૂર થાઓ.

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

5 ઈ ુ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 તેનીઆગળ પીરસવા ું માર
પાસે કઈ નથી, 7તો ુ,ં તે અંદરથી ઉ રઆપતાં એમ કહેશે કે, મને હેરાન કર શ
ન હ, હમણાં બારણું બંધ છે, મારાં છોકરાં માર પાસે ખાટલામાં છે, હુ તોઊઠ ને
તને તેઆપીશકતો નથી? 8 હુ તમને કહુ છુ કે, તે તેનો મત્ર છે, તેને લીધે તે ઊઠ ને
તેને આપે ન હ, તોપણ તેના આગ્રહને લીધે તે ઊઠશે, અને તેને જોઈએ તેટલી
રોટલી તેને આપશ.ે

9 હુ તમને કહુ છુ કે, માગો તો તમને અપાશે; શોધો, તો તમને જડશે;
ખટખટાવો, તો તમારે સારુ ઉઘાડાશ.ે 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.ે

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

16બીજાઓએપર ક્ષા કરતાં તેમની પાસે સ્વગર્માંથી ચમત્કા રક ચ માગ્ ુ.ં 17પણ
ઈ ુએ તેઓના વચાર જાણીને તેઓને ક ું કે, ‘દરેક રા જેમાં ભાગલો પડે છે તે
ઉજ્જડ થાય છે; અને દરેક ઘર જેમાં ભાગલો પડે, 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. 19 જો હુ બાલઝ ૂલની મદદથી દુ ાત્માઓને કાઢુ છુ તો તમારા
દ કરાઓ કોની મદદથી દુ ાત્માઓ કાઢે છે? માટે તેઓ તમારા ન્યાયાધીશ થશ.ે
20પણજો હુ ઈ રનીઆંગળ થી દુ ાત્માઓકાઢુ છુ, તો ઈ ર ું રા તમાર
મધ્યે આ ું છે.

21બળવાન માણસ હ થયારબંધ થઈને પોતાના ઘરને સાચવે છે, ત્યારે તેનો
માલસલામત રહે છે; 22પણજયારે તેના કરતાં વધારે બળવાન માણસતેના પર
આવી પડ ને તેને જીતે ત્યારે તેનાં સઘળા હ થયાર જેનાં પર તે ભરોસો રાખતો
હતો તે તેની પાસેથી લઈ લે છે, અને તેની ૂટ વહેંચે છે. 23 જે 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 મળતા,ં 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 લઈઆવે છે; અને તેઓ એકસાથે ત્યાં રહે છે;
અને તે માણસની છેલ્લી અવ ા પહેલીના કરતાં ખરાબ થાય છે.’ ”

આશીવાર્દ કોને?
27એમ 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 જેઓ ઈ ર ું વચન
સાંભળે છે અને પાળે છે તે આશીવાર્ દત છે.’ ”

ચમત્કા રક ચ ની માગણી
માથ. 12:38-42

29સં ાબંધ લોકો તેમની પાસે ભેગા થયા હતા ત્યારે તે કહેવા લાગ્યા કે, ‘આપેઢ
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 જેમ ૂના નનવેહના લોકોને
માટે નશાનીરૂપ થયો, તેમ માણસનો દ કરો પણઆપેઢ ને નશાનીરૂપ થશ.ે’ ”



ૂક 11:31 119 ૂક 11:48

31 દ ક્ષણની રાણી આ પેઢ નાં માણસોની સાથે ન્યાયકાળે ઊઠશે, અને
તેઓને અપરાધી ઠરાવશે; કેમ કે તે ૃથ્વીના છેડાથી ુલેમાન ું જ્ઞાન સાંભળવા
આવી હતી, અને જુઓ, અહ જે છે તે ુલેમાન કરતાં મહાન છે.

32 નનવેહના માણસોઆપેઢ ની સાથે ન્યાયકાળે ઊઠશે,અને તેને અપરાધી
ઠરાવશે; 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 અંદર આવનારાઓ તે ું અજવા ું જુએ. 34 તારા શર રનો દ વો
તાર આંખ છે; જયારે તાર આંખ સ્વચ્છ હોય છે, ત્યારે તારુઆ ું શર ર પણ
પ્રકાશે ભરે ું થશ;ે પણ તે ખરાબ હોય છે, ત્યારે તારુઆ ું શર ર પણઅંધકારે
ભરે ું રહેશે; 35તેથી તારામાં જે અજવા ું છે તે અંધકાર ન હોય, માટે સાવધાન
રહે. 36જો તારુ આ ું શર ર પ્રકાશથી ભરે ું હોય, અને તેનો કોઈ પણ ભાગ
અંધકારરૂપ ન હોય, તો જેમ દ વો પોતાની રોશનીથી તને અજવા ું આપે છે તેમ
તારુઆ ું શર ર પ્રકાશથી ભરે ું થશ.ે’ ”

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.

39 પ્ર ુએ તેને ક ું કે, ‘તમે ફરોશીઓ તો થાળ વાટકો બહારથી સાફ કરો છો;
પણ તમારુ અંતર લોભ તથા દુ તાથી ભરે ું છે. 40અરે ૂખ , જેણે બહાર ું
બના ુ,ં તેણે અંદર ું પણબના ું નથી ુ?ં 41 જેઅંદર 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; તમારેઆકરવાં જોઈતાં હતાં અને એ પડતાં ૂકવા
જોઈતાં ન હતાં.

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 જેનાં ઉપર માણસો અજાણતાં ચાલે છે, તેઓના જેવા તમે છો.’ ”

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

47 તમને અફસોસ છે! કેમ કે તમે પ્રબોધકોની કબરો બાંધો છો, જેઓને
તમારા બાપદાદાઓએ માર ના ા હતા. 48તો તમે સાક્ષીઓછો, અને તમારા
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બાપદાદાઓનાં કામોને સંમ તઆપોછો; કેમ કે તેઓએતેમને 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 જેથી ૃ ના આરભથી સઘળા પ્રબોધકોના વહેવડાવેલા લોહ આ પેઢ ના
લોકો પાસેથી માગવામાંઆવશ;ે 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 બદલોઆ 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 જેઓ અંદર જતા હતા તેઓને તમે
અટકા ા.’ ”

53ઈ ુ ત્યાંથી નીક ા, ત્યાર પછ શા ીઓ તથા ફરોશીઓ ઝ ૂનથી તેમની સામે
થઈને તેમને ઘણી વાતો વષે પ્ર ોના ઉ ર આપવા પ્રયત્ન કર ને ઉશ્કેરવા લાગ્યા.
54 તેમના ુખમાંથી કઈ વાત પકડ લેવા સારુ તેઓ ટાંપી ર ા.

12
દભ સામે ચેતવણી
માથ. 10:26-27

1એટલામાં 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.

2પણપ્રગટ ન હ કરાશે એ ું ક ું ઢકાયે ું નથી;અનેજાણવામાં નઆવે એ ું
કઈ ુપ્ત નથી. 3માટે જે કઈ તમે અંધકારમાં ક ું છે તે અજવાળામાં સંભળાશ;ે
અને ઓરડ માં જે કઈ તમે કાનમાં ક ું હશે તે ધાબાઓ પર પ્રગટ કરાશ.ે

કોનાથી બી ુ?ં
માથ. 10:28-41

4 મારા મત્રો, હુ તમને કહુ છુ કે, જેઓ શર 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 જેમને 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, માણસોનીઆગળ જે કોઈ મને ક ૂલ કરશે તેને ઈ રના
સ્વગર્દૂતોઆગળ માણસનો દ કરો પણ ક ૂલ કરશ.ે 9પણ માણસોનીઆગળ
જે કોઈ મારો નકાર કરશે તેનો નકાર ઈ રના સ્વગર્દૂતોની આગળ કરવામાં
આવશ.ે 10 જે કોઈ માણસના દ કરાની વરુદ્ધવાતબોલશ,ે 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 ઓ
આગળ લઈ જશે, ત્યારે અમારે 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 શીખવશે.

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

મને આપે.’ ” 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.’ ”

16ઈ ુએ તેઓને એ ું દ્ર ાંત ક ું કે, એકધનવાન માણસની જમીનમાંથી ઘણી
ઊપજ થઈ; 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 મારાજીવને કહ શ કે,ઓ
જીવ, ઘણાં વષર્ને માટે ઘણી માલ મલકત તારે સારુ રાખી ૂકેલી છે; આરામ લે,
ખા, પી, આનંદ કર.

20 પણ ઈ રે તેને ક ું કે, ઓ ૂખર્, આ રાત્રે તારો જીવ તાર પાસેથી માગી
લેવામાં આવે છે; ત્યારે જે વસ્ ુઓ તે સદ્ધ કર છે તે કોની થશે? 21 જે 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.

24કાગડાઓનો વચાર કરો; તેઓતો વાવતા નથીઅને 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? 26માટે 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; તેઓમહેનત કરતા નથી, તેઓ
કાંતતાં પણ નથી; તોપણ હુ તમને કહુ છુ કે, ુલેમાન પણ પોતાના સઘળા
વૈભવમાં તેઓમાંના એકના જેવો પહેરેલો ન હતો. 28એ માટે ખેતર ું ઘાસ જે
આજે છે અને કાલે ભઠ્ઠ માં ફેંકાય છે, તેને જો ઈ ર એ ું પહેરાવે છે, તો, ઓ
અલ્પ 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 પતાજાણે
છે કે તે વાનાંની તમને અગત્ય છે.

31 પર ુ તમે ઈ ર ું રા શોધો; અને એ વાનાં પણ તમને અપાશ.ે 32ઓ
નાની ટોળ , ડરશો ન હ; કેમ કે તમને રા આપવાની તમારા પતાની ુશી છે.
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આકાશમાં અ ૂટ દ્ર
માથ. 6:19-21

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

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

માણસો પોતાનો મા લક લ માંથી ારે પાછોઆવે તેની વાટ જુએ છે,એમાટે
કે તેઆવીને ખટખટાવે કે તત્કાળ તેઓ તેને સારુ દ્વાર ઉધાડે, તેઓના જેવો તમે
થાઓ.

37 જે દાસોને મા લકઆવીને જાગતા જોશે તેઓઆશીવાર્ દત છે; હુ તમને
ન ે કહુ છુ કે, તે પોતાની કમર બાંધીને તેઓને જમવા બેસાડશે, અને આવીને
તેઓની સેવા કરશ.ે 38 જો તે મધરાત પછ મોડેથી આવે, અને તેઓને એમ
કરતાં જુએ, તો તે દાસોઆશીવાર્ દત છે.

39 પણ આટ ું સમજો કે ઘરનો મા લક જાણતો 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 હહોયતે ઘડ એમાણસનો દ કરોઆવશ.ે

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, જેને તેનો મા લક પોતાના ઘરનાંઓને યોગ્યસમયે 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 ઠરાવશ.ે

45 પણ જો તે દાસ પોતાના મનમાં કહેશે કે મારો મા લકઆવતાં વાર લગાડે
છે, અને દાસોને તથા દાસીઓને મરવા લાગશે, 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.

47 જે દાસ પોતાના મા લકની ઇચ્છાજાણ્યાં છતાં પોતે સદ્ધ થયો ન હ હોય,
અને તેની ઇચ્છા પ્રમાણે વત્ય ન હ હોય, તે ઘણો માર ખાશે. 48પણ જેણે વગર
જાણે ફટકા યોગ્ય કામ ક ુ હશે, તે થોડો માર ખાશ.ે અને જે કોઈને ઘણુંઆપે ું
છે, તેની પાસેથી ઘણું માંગવામાં આવશે, અને જેને ઘણું સોંપે ું છે તેની પાસેથી
વધારે માંગવામાં આવશે.

ભાગલા ું કારણ ઈ ુ
માથ. 10:35-36

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
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ટ પડશ,ે એટલે ત્રણ બેની સામા, અને બે ત્રણની સામા થશ.ે 53બાપ દ કરાની
સામો, તથા દ કરો બાપની સામો થશે; મા દ કર ની સામે, અને દ કર પોતાની
માની સામે થશ;ેસા ુ પોતાની વહુની સામ,ેઅને વહુ પોતાની સા ુની સામે થશ,ે
એમ તેઓમાં ટ પડશ.ે

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, ઝાપટુઆવશ,ે અને એમ જ થાય છે. 55જયારે દ ક્ષણનો પવન
ચાલે છે ત્યારે તમે કહો છો કે, ૂ વહેશે, અને એમ જ થાય છે. 56ઓઢોંગીઓ,
ૃથ્વી ું તથાઆકાશ ું રૂપ તમે પારખીજાણો છો, તોઆસમય 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 લઈજાય, અને ન્યાયાધીશ તને સપાઈને સ્વાધીન કરે, અને સપાઈ તને
બંદ ખાનામાં નાખે. 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 ું લોહ ભેળવી દ ું. 2ઈ ુએ તેઓને
જવાબઆપતાં ક ું કે, ‘તે ગાલીલીઓઅન્ય ગાલીલીઓ કરતાં વધારે પાપી હતા
તેથી તેઓ પરઆવી વપ આવી પડ એમ તમે માનો છો?’ ” 3 હુ તમને કહુ
છુ કે ના; પણજો તમે પસ્તાવો ન હ કરો, તો તમે પણ એજ ર તે નાશ પામશો.

4 અથવા શલોઆહમાં જે અઢાર માણસો પર ુરજ ૂટ પડવાથી તેઓ
મરણપામ્યા, તેઓયરુશાલેમમાં વસતા બીજાબધા 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 પણએજ 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 શોધતોઆ ો, પણ તેને એક પણ ફળ મ ું ન હ. 7 ત્યારે
તેણે દ્રાક્ષાવાડ ના માળ ને ક ું કે, ‘જો, ત્રણ વષર્થી આ અંજીર પર હુ ફળ
શોધતોઆ ું છુ, પણમને 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 એની આસપાસ ખાડો કર શ અને ખાતર નાખીશ. 9 જો ત્યાર
પછ તેને ફળઆવે તો ઠ ક; ન હ તો તેને કાપી નાખજો.’ ”
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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.’ ”

15 પ્ર ુએ તેઓને ઉ ર આપતા ક ું કે, ‘ઓ ઢોંગીઓ, ું તમારામાં એક પણ
માણસએવો છે જે વશ્રામવારે પોતાના બળદને કે ગધેડાને ગભાણમાંથી છોડ ને
પાણી પીવા સારુ લઈ જતો નથી? 16આ ી જે ઇબ્રા હમની દ કર છે, જેને
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; પણઅન્ય 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

20ફર થી ઈ ુએ ક ું કે, ‘ઈ ર ું રા શાના જે ું છે અને હુએને 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

22 ઈ ુ યરુશાલેમ તરફ ુસાફર કરતા હતા ત્યારે માગર્ પર આવતાં શહેર અને
ગામોની ુલાકાત કર ને લોકોને બોધ કરતા હતા.’ ” 23 એક 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 કરશ,ે પણઅંદર પ્રવેશી શકશે ન હ.

25 જયારે ઘરનો મા લક ઊઠ ને બારણું બંધ કરશે, અને તમે બહાર ઊભા
રહ ને બારણું ખટખટાવીને કહેશો કે, ‘પ્ર ,ુ પ્ર ,ુ અમારે માટે 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. 27પણતે કહેશે કે, હુ તમને કહુ છુ કે, તમે ાંનાં છો
એ હુજાણતો નથી; હે અન્યાય કરનારાઓ, તમે લોકો માર પાસેથી દૂરજાઓ.
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28જયારે તમે ઇબ્રા હમને,ઇસહાકને,યાકૂબનેઅને બધા પ્રબોધકોને ઈ રના
રા માં જોશો, અને પોતાને બહાર કાઢ ૂકેલા જોશો, ાં રડ ું અને દાંત
પીસ ું થશ.ે 29 તેઓ ૂવર્માંથી, પ મમાંથી, ઉ રમાંથી તથા દ ક્ષણમાંથી
લોકો આવશ,ે અને ઈ રના રા માં ભોજન સમારભમાં બેસશે. 30જોજો,
જેઓ કેટલાક છેલ્લાં છે તેઓ પહેલા થશે અને જે પહેલા છે તેઓ છેલ્લાં થશ.ે

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. 32 ઈ ુ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 આજે,
કાલે તથા પરમ દવસે મારે ચાલ ું જોઈએ, કેમ કે કોઈ પ્રબોધક યરુશાલેમની
બહાર ૃત્ ુ પામે એ શ નથી.

34 ઓ યરુશાલેમ, યરુશાલેમ, પ્રબોધકોને માર નાખનાર તથા તાર પાસે
મોકલેલાને પથ્થરે મારનાર, મરઘી જેમ 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

1અને એમ થ ું કે ફરોશીઓના અ ધકાર ઓમાંના એકને ઘરે વશ્રામવારના દવસે
ઈ ુ જમવા ગયા હતા, ત્યારે તેઓ તેમને એક નજરે જોઈ ર ા હતા. 2એક 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
જાયતો ું તમે વશ્રામવારે તરત તેને બહાર કાઢશો કે ન હ? 6એવાતોનો 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. એમ
નથાય કે તારા કરતાં કોઈ વશેષ માનવંતા માણસને તેણે નમંત્રણઆપે ું હોય.
9 જેણે તને તથા તેને નમંત્રણઆપે ું હોય તે આવીને તને કહે કે, ‘એને જગ્યા
આપ’; ત્યારે તારે અપમા નત થઈને સહુથી છેલ્લે ાને બેસ ું પડે.

10 પણ કોઈ તને નમંત્રે ત્યારે સહુથી છેવટની જગ્યાએ જઈ બેસ, કે તને
નમંત્રણઆપનાર તને કહે કે, ‘ મત્રઉપરઆવ’; ત્યારે તાર સાથે જમવા બેઠેલા
સવર્નીઆગળ તને માન મળશે. 11 કેમ કે જે કોઈ પોતાને ઊંચો કરે છે તેને નીચો
કરવામાં આવશે, અને જે પોતાને નીચો કરે છે તેને ઊંચો કરવામાં આવશ.ે’ ”
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12જણેે તેમને નમં યા હતા તેને પણ ઈ ુએ ક ું કે, જયારે ું દવસ ું કે રાત ું
ભોજન આપ,ે ‘ત્યારે કેવળ તારા મત્રોને, ભાઈઓને, સગાંઓને, કે શ્રીમંત
પડોશીઓને ન બોલાવ; એમ ન થાય કે કદાચ તેઓ પણ તને પાછા બોલાવે,
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 આવશ.ે’ ”

રાતના ભોજન ું દ્ર ાંત
માથ. 22:1-10

15તેમની સાથે જમવાબેઠેલાઓમાંનાએકેએવાતસાંભળ ને તેમને ક ું કે, ‘ઈ રના
રા માં જે રોટલી ખાશે તે આશીવાર્ દત છે.’ ” 16 પણ ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘કોઈ એક
માણસે રાતના મોટો ભોજન સમારભ યો ો. તેણે ઘણાંને આમંત્રણ આપ્ ુ.ં
17તે સમયે તેણે પોતાના નોકરને મોકલીનેઆમં ત્રત મહેમાનોને એમ કહેવડા ું
કે આવો; ‘કેમ કે હમણાં બ ું ભોજન તૈયાર થ ું છે’.

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

21પછ તે નોકરેઆવીને પોતાના મા લકને બધી વાત કર ; ત્યારે ઘરના મા લકે
ુસ્સે થઈને પોતાના નોકરને ક ું કે, ‘શહેરના રસ્તાઓમાં તથા ગલીઓમાં જઈને

ગર બોને,અપંગોન,ે પાંગળાઓનેઅને અંધજનોને બોલાવી લાવ.’ ” 22તે નોકરે
ક ું કે,મા લક,તમારા હુકમપ્રમાણે કરવામાંઆ ું છે,અને હજીપણત્યાં ઘણી
જગ્યા ખાલી છે.’ ”

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

શષ્યપણાની કમત
માથ. 10:37-38

25 હવે 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 દે્રષ ન કરે, તો
તે મારો શષ્ય થઈ શકતો નથી. 27 જે કોઈ પોતાનો વધસ્તંભ ઊંચક ને માર
પાછળઆવતો નથી, તે મારો શષ્ય થઈ શકતો નથી.

28 કેમ કે તમારામાંએવો કોણ છે કે જે ુરજબાંધવાચાહે, પણપહેલાં બેસીને
ખચર્ ન હગણ,ે કે તે ૂરો કરવા જેટ ું માર પાસે છે કે ન હ? 29રખેને કદાચ પાયો
ના ા પછ તે ૂરો કર શકે ન હ; ત્યારે જે જુએ તેઓ સવર્ તેની મશ્કર કરવા
લાગ,ે 30અને કહે કે, આમાણસ બાંધવા લાગ્યો, પણ ૂરુ કર શ ો ન હ.
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31અથવા કયો રાજાએવો 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 ૂછશે. 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? 35 તે જમીનને સારુ અથવા ખાતરને સારુ યોગ્ય નથી; પણ
માણસો તેને બહાર નાખી દે છે. જેને સાંભળવાને કાન છે તે સાંભળે.’ ”

15
ખોવાયે ું ઘેટુ
માથ. 18:12-14

1 હવે ઈ ુ ું સાંભળવા સારુ સઘળા દાણીઓ તથા પાપીઓ તેમની પાસે આવતા
હતા. 2 ફરોશીઓએ તથા શા ીઓએ કચકચ કર ને ક ું કે, ‘આમાણસ પાપીઓનો
સ્વીકાર કરે છે, અને તેઓની સાથે ભોજન પણ કરે છે.’ ”

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

6ઘરેઆવીને 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 જેઓને પસ્તાવાની જરૂર
નથી, તેઓના કરતાં એક પાપી પસ્તાવો કરે તેને લીધે સ્વગર્માં આનંદ થશ.ે

ખોવાયેલો સ ો
8 અથવા એક ી કે જેની 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
જપ્રમાણે એક પાપી પસ્તાવો કરે, તેને લઈને ઈ રના સ્વગર્દૂતોની સમક્ષઆનંદ
થાય છે.’ ”

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

પતાને ક ું કે, પતાજી, મલકતનો જે મારો ભાગ આવે તે મને આપો; તેથી
પતાએ તેઓને ભાઈઓને પોતાની મલકત વહેંચીઆપી.
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13અને થોડા દવસો પછ નાનો દ કરોબ ું 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. 16ખેતરમાં જે સગો ૂંડો ખાતાં હતાં
તેનાથી પોતા ું પેટ ભરવા ું તેને મન થ ું હ ું; કોઈ તેને ક ું ખાવા ું આપ ું ન હ.

17 એવામાં 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 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 જેવો મને રાખ.

20 પછ તે ઊઠ ને પોતાના પતાની પાસે ગયો, અને તે હજી ઘણો દૂર હતો
એટલામાં તેના પતાએ તેને જોયો, તેમને અ ુકપાઆવી,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.

22પણ પતાએપોતાના નોકરોને ક ું કે,સારાંમાં સારો ઝભ્ભોજલદ લાવીને
એને પહેરાવો;એને હાથે વીંટ અને પગમાં પગર ું પહેરાવો; 23ઉ મભોજનની
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.

25હવે પતાનો મોટો દ કરો ખેતરમાં હતો; તે ત્યાંથી ઘરેઆવતાં ઘરની નજીક
આવી પહોંચ્યો, ત્યારે તેણે નાચગાનનો અવાજ સાંભ ો. 26તેણે ચાકરોમાંના
એકને બોલાવીને ૂ ું કે, આ ું ચાલી ર ું છે? 27 ચાકરે 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 પતાએ
બહાર આવીને તેને વનંતી કર . 29 પણ 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 જેણે વેશ્યાઓ પાછળ તમાર
મલકત વેડફ નાખી છે, તે પાછોઆ ો ત્યારે તમે તેને સારુ મજબાનીઆપી
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 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
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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. 4 તે 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 ું લ,ે અને જલદ બેસીને પચાસ લખ. 7પછ તેણે બીજાને
ક ું કે, તારે કેટ ું દે ું છે? અને તેણે ક ું કે, સો માપ ઘઉં, તેણે તેને ક ું કે, તારુ
ખા ું લે, 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 તેઓઅનંતકાળના
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. 11માટે 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 સોંપશે?

13 કોઈ ચાકર બે મા લકોની ચાકર કર શકતો નથી; કેમ કે તે એકનો દ્વેષ
કરશ,ે ને બીજાપરપ્રેમ કરશે,અથવા તેએકના પક્ષનોથશ,ે ને બીજાનો તરસ્કાર
કરશ.ે 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

14 અને ફરોશીઓ જઓે દ્ર ના લોભી હતા તેઓએ તે સઘળ વાતો સાંભળ ને
ઈ ુની મશ્કર કર . 15ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, માણસોનીઆગળતમે પોતાને ન્યાયી
બતાવો છો, પણઈ રતમારાં હૃદયજાણે છે; કેમ કે માણસોમાં જે ઉ મગણે ું
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.

18 જે 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
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19એકશ્રીમંત માણસહતો,તે કરમજીરગના વણાયેલા કમતી વ પહેરતો
હતો, અને નત્ય મોજમઝામાં રહેતો હતો. 20લાજરસ નામે એક ભખાર જેને
આખાશર રે ફોલ્લા હતા, તે તેના દરવાજાઆગળપડ રહેતો હતો. 21શ્રીમંતની
મેજ પરથી પડેલા ભોંયમાંના કકડા વડે તે પેટ ભરવા ચાહતો હતો; વળ કૂતરા
પણઆવીને 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.

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 કેઆ
આગમાં 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 જેઓ અહ થી તમાર પાસે આવવા ચાહે,
તેઓ ત્યાં આવી ન શકે, અને ત્યાંથી કોઈ અમાર પાસે આ બાજુ પણ આવી
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 સાક્ષી
આપે, એમ ન થાય કે તેઓ પર પણઆ પીડાઆવી પડે.

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, પણ
જો કોઈ ૃત્ ુમાંથી સજીવન પામીને તેઓની પાસે જાય, તો તેઓ પસ્તાવો કરે.
31 અને 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,
પણજેનાંથી પાપથાય છે તેને અફસોસ છે! 2કોઈઆનાનાઓમાંનાએકને 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 ભાઈઅપરાધ કરે, તો તેને ઠપકોઆપો; 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.

2. વ ાસ
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5 પ્રે રતોએ પ્ર ુને ક ું કે, ‘અમારો વ ાસ વધારો.’ ” 6 પ્ર ુએ ક ું કે, ‘જો તમને
રાઈના દાણા જેટલો વ ાસ હોય તો તમે આ ુલ્લર ઝાડને કહો કે અહ થી
ઊખડ ને સ ુદ્રમાં રોપાઈજા તો તે તમારુ માનશ.ે

ચાકરની ફરજ
7પણતમારામાંનોએવો કોણ છે કે જેનો ચાકરખેતરખેડતો હોયઅથવા ઘેટાં

ચરાવતો હોય, અને તે ચાકર જયારે ખેતરમાંથીઆવે, 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
પીજે?

9તે દાસે તેનીઆજ્ઞાઓપાળ હોય તે માટે તે તેનોઆભાર માને છે ુ?ં 10તેમ
જે આજ્ઞા તમને આપેલી છે તે સવર્ પા ા પછ તમારે પણ એમ 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
11 એમ થ ું કે યરુશાલેમ જતા ઈ ુ સમરુન તથા ગાલીલમાં થઈને જતા હતા.

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

14અને 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 જોઈન,ે 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 પાછોઆવે, એવોઆ પરદેશી વના
અન્ય કોઈ નથી ું? 19 ઈ ુએ ક ું કે, ‘ ું ઊઠ ને ચાલ્યો જા; તારા વ ાસે તને
બચા ો છે.’ ”

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
કહેવામાંઆવશે કે, જુઓ,આર ું! 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.
23તેઓ તમને કહેશે હે ‘જુઓ, પેલો ર ો, જુઓ, આર ો, 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.

25પણતે પહેલાં તેમને ઘણું સહન કર ું પડશ,ેઅનેઆપેઢ થી તેમને નાપસંદ
થ ું પડશે. 26 અને જેમ ૂહના દવસોમાં થ ું, તેમ જ માણસના દ કરાના
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દવસોમાં પણ થશે. 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; 29પણલોતસદોમમાંથી નીક ો તે દવસેઆગ
તથા ગંધક સ્વગર્માંથી વરસ્યા,ં અને તેથી બધાનો વનાશ થયો.

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

32લોતની 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 હશ;ે તેઓમાંના
એકને લઈ લેવાશે અને બીજાને પડતો ુકાશ.ે 35બે ીઓ સાથે દળતી હશ;ે
તેમાંથી એકને લઈ લેવાશ,ે અને બીજીને પડતી ૂકવામાં આવશ.ે 36ખેતરમાં બે
જણ હશ,ે તેઓમાંનો એક લેવાશે, અને બીજો પડતો ુકાશે,’ 37અને તેઓએ તેમને
ઉ ર આપતાં ક ું કે, ‘પ્ર ુ, ાં?’ અને ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘ ાં ૃતદેહ પડ્યો
હશે ત્યાં ગીધો પણએકઠાં થશ.ે’ ”

18
ઈ રથી ન ડરતા ન્યાયાધીશ અને વધવા ું દ્ર ાંત

1સવર્દા પ્રાથર્ના કરવી જોઈએ, અને ના હમત થ ું ન હ, તે શીખવવા સારુ ઈ ુએ
એક દ્ર ાંત તેઓને ક ું કે, 2 ‘એક શહેરમાં 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, 5તોપણઆ વધવા ી
મને તસ્દ આપે છે, માટે હુ તેને ન્યાય અપાવીશ, કે જેથી તે વારેઘડ એઆવીને
મને તંગ કરે ન હ.’ ”

6 પ્ર ુએ ક ું કે, ‘એ અન્યાયી ન્યાયાધીશ ું કહે છે તે સાંભળો. 7 એ
ન્યાયાધીશની માફકઈ રપોતાના પસંદ કરેલા, જેઓતેમનીઆગળરાત દવસ
હાંક મારે છે, અને જેઓ વષે તે ખામોશી રાખે છે, તેઓને ું ન્યાય ન હ
આપશ?ે’ ” 8 હુ તમને કહુ છુ કે, ‘તેજલદ તેઓને ન્યાયઆપશ.ે પર ુ માણસનો
દ કરો આવશ,ે ત્યારે તેમને ું ૃથ્વી પર વ ાસ જડશે?’ ”

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.
11 ફરોશીએ ઊભા રહ ને પોતાના મનમાં એવી પ્રાથર્ના કર કે, ‘ઓ ઈ ર,

બીજા માણસોના જેવો જુલમી, અન્યાયી, ભચાર અથવા આ દાણીના
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જેવો હુ નથી, માટે હુ તમાર ઉપકારસ્ ુ ત કરુ છુ. 12 અઠવા ડયામાં બે વાર
હુ ઉપવાસ કરુ છુ અને માર બધીઆવકનો 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 આવશ.ે’ ”

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

15 તેઓ ઈ ુ પાસે પોતાનાં બાળકો પણ લા ા, એ સારુ કે તે તેઓને આશીવાર્દ
આપે. પણ શષ્યોએ તેઓને ધમકા ા.ં 16 તેથી ઈ ુએ તેઓને બોલાવીને ક ું કે,
‘બાળકોને માર પાસેઆવવા 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

18એકઅ 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? એક એટલે ઈ ર
વનાઅન્ય કોઈ ઉ મનથી. 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, ‘ ું હજીએકવાતસંબંધીઅ ૂરો છે; તારુ જે
છે તે બ ું વેચી નાખ,અને તે ગર બોનેઆપી દે,એટલે સ્વગર્માં તને દ્ર મળશે;
પછ આવીને માર પાછળ ચાલ.’ ” 23 પણએ સાંભળ ને તે અ ત ઉદાસ થયો, કેમ
કે તેની મલકત ઘણી હતી.

24ઈ ુ તેને જોઈને ઉદાસ થયા અને ક ું કે, ‘જેઓ ધનવાન છે, તેઓને ઈ રના
રા માં પ્રવેશ ું એ ૂબ અઘરુ 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 ઘરન,ે પત્નીને,
ભાઈઓન,ે માબાપને કે સંતાનોને ઈ રના રા ને લીધે ત્યાગ્યા હશ,ે 30 તેને
આજીવનકાળમાં અનેકગણું તથાઆવનાર 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 કરાશ.ે 32 કેમ કે તેમને બનયહૂદ ઓનેઆધીન કરાશ,ેઅને તેમની
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મશ્કર તથા અપમાન કરાશ,ેઅને તેમના પર તેઓ ૂંકશે; 33વળ કોરડા માર ને
તેઓ તેમને માર નાખશે, અને ત્રીજે દવસે તે પાછા સજીવન થશ.ે’ ”

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

35એમ થ ું કે ઈ ુ યર ખો પાસે આવતા હતા, ત્યારે માગર્ની બાજુએએકઅંધ જન
બેઠો હતો, તે ભીખ માગતો હતો. 36ઘણાં લોકો પાસે થઈને જતા હોય એ ું સાંભળ ને
તેણે ૂ ું કે, ‘આ ું હશે?’ ” 37 તેઓએ તેને ક ું કે, ‘ઈ ુ નાઝાર પાસે થઈને જાય
છે.’ ”

38તેણે ૂમ પાડ ને ક ું કે, ‘ઓઈ ,ુ દાઉદના દ કરા, મારા પર દયા કરો.’ ” 39જઓે
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 ુએઊભા રહ ને તેને પોતાની પાસે લાવવાનીઆજ્ઞા કર અને તે પાસે આ ો,
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 પામ્યોઅને ઈ રને મ હમાઆપતો તે તેમની પાછળચાલ્યો; 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.

3તેણે ઈ ુને જોવા કો શશ કર કે તે કોણ છે, પણભીડને લીધે તે તેમને જોઈ શ ો
ન હ, કેમ કે તે નીચા કદનો હતો. 4 તેથી આગળ 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. 7બધાએ 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 પાછા આપીશ,’ 9 ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘આજે આ ઘરે ઉદ્ધાર આ ો છે,
કારણ કેજાખ્ખી પણઇબ્રા 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

11તેઓઆ વચન સાંભળતાં હતા, ત્યારે ઈ ુએ અન્ય એક દ્ર ાંત પણ ક ુ,ં કેમ કે
તે યરુશાલેમ પાસે આ ા હતા, અને તેઓએમ ધારતા હતા કે, ઈ ર ું રા હમણાં
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જ પ્રગટ થશે. 12 માટે ઈ ુએ ક ું કે, ‘એક કુળવાન માણસ પોતાને માટે રા
મેળવીને પાછાઆવવાના 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 દ્વેષ રાખતા હતા, અને તેની પાછળ
એલચીઓને મોકલીને કહેવડા ું કે, ‘એ માણસ અમારા પર રા કરે એ ું
અમે ઇચ્છતા નથી.’ ” 15એમ થ ું કે તે રા મેળવીને પાછોઆ ો, ત્યારે જે
નોકરોને તેણે નાણું આપ્ ું હ ુ,ં તેઓને પોતાની પાસે બોલાવવા ું ક ું, એ માટે
કે તેઓ ું ું કમાયા, તે એજાણે.

16 ત્યારે પહેલાએ તેની પાસે આવીને ક ું કે, ‘મા લક, તમાર એક મહોરે
બીજી દસ મહોર પેદા કર છે. 17તેણે 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.’ ” 19તેણે 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 માણસ છો; તમે જે ૂ ું ન હોય તે ઉઠાવો છો, અને જે
વા ું ન હોય તે તમે કાપો છો.’ ”

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 હુ આવીને ાજ સ હત તે મેળવી શકત.

24 પછ જેઓ પાસે ઊભા હતા તેઓને તેણે ક ું કે, તેની પાસેથી તે મહોર
લઈ લો, અને જેની 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 અપાશ,ે અને જેની પાસે નથી
તે ું જે છે તે પણ તેની પાસેથી લઈ લેવાશે. 27 પર ુ આ મારા વૈર ઓ કે જેઓ
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

28એમ 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 મળશે, 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.’ ”

32જઓેને મોકલ્યા તેઓગયા, 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
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લા ા, અને વછેરા પર પોતાનાં વ નાખીને ઈ ુને તેના પર સવાર થયા. 36ઈ ુ જતા
હતા ત્યારે લોકોએ પોતાનાં વ માગર્માં પાથયા.

37 ઈ ુ નજીકમાં જૈ ૂન પહાડના ઢોળાવ પાસે આવી પહોંચ્યા,ં ત્યારે જે પરાક્રમી
કામો તેઓએ જોયાં હતા,ં તે સઘળાંને લીધે શષ્યોનો આખો સ ુદાય હષર્ કર ને ઊંચે
અવાજે ઈ રની સ્ ુ ત કરતાં કહેવા લાગ્યા કે, 38 ‘પ્ર ુને નામે જે રાજા આવે છે તે
આશીવાર્ દત છે! આકાશમાં શાં ત તથા પરમ ઊંચામાં મ હમા!’ ”

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

યરુશાલેમ માટે ઈ ુ ું રુદન
41 ઈ ુ 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 ઉપર એવા દવસો આવી પડશે કે જયારે તારા વૈર ઓ તાર
આજુબાજુ દ વાલ બાંધશ.ે તને ઘેર લેશે, અને ચારેબાજુથી તને દબાવશ.ે
44 તેઓ 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

45ઈ ુ ભ ક્ત ાનમાં ગયા અને ત્યાંનાં દકુાનદારોને અંદરથી કાઢ ૂ ા.ં’ ” 46તેણે
તેઓને ક ું કે, એમ લ ું છે કે, ‘મારુ ઘર પ્રાથર્ના ું ઘર થશ,ે પણ તમે તેને
ૂંટારાઓ ું કોતર ક ુ છે.’ ”
47 ઈ ુ રોજ ભ ક્ત ાનમાં બોધ કરતા હતા, પણ ુ યાજકો, શા ીઓ તથા

લોકોના આગેવાનો તેમને માર નાખવાની કો શશ કરતા હતા; 48 ું કર ું તે તેઓને
સમજા ું ન હ; કેમ કે બધા લોકો એક ચ ે ઈ ુને સાંભળતાં હતા.

20
ઈ ુના અ ધકાર વષે પ્ર
માથ. 21:23-37; માક 11:27-33

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

3ઈ ુએ તેઓને જવાબઆપતા ક ું કે, ‘હુ પણ તમને એક વાત ૂછુ છુ, તે મને
કહો 4યોહાન ું 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.’ ”
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7તેઓએ 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 ો. 10 મોસમે
તેણે ખેડૂતોની પાસે એક નોકરને મોકલ્યો કે તેઓ દ્રાક્ષાવાડ ના ફળનો ભાગ તેને
આપે; 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 ૂ ો.

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

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

17પણ ઈ ુએ તેઓની તરફ જોઈને ક ું, કે ‘આજેલખે ું છે તેનો અથર્ શો છે?,
એટલે, જે પથ્થરનો બાંધનારાઓએ નકાર કય તે ૂણાનો ુ પથ્થર થયો.
18તે પથ્થર પર જે કોઈ પડશે તેના ટુકડેટુકડાં થઈ જશે, પણ જેનાં પર તે પડશે,
તેને તે કચડ નાખશે.

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

19શા ીઓએતથા ુ યાજકોએતે જ ઘડ એતેમના પર હાથ નાખવાની કો શશ
કર ; પણ તેઓ લોકોથી બીધા, કેમ કે તેઓ સમ ા કે, તેમણે આ દ્ર ાંતઆપણા 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.

21 તેઓએ ઈ ુને ૂ ું કે, ‘ઉપદેશક, અમે જાણીએ છ 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,
‘કાઈસારનાં.’ ”

25 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘તો જે કાઈસાર ું છે તે કાઈસારને અને જે
ઈ ર ું છે તે ઈ રને ૂકવી આપો.’ ” 26લોકોની આગળ તેઓઆ વાતમાં ઈ ુને
પકડ શ ા ન હ, અને તેમના ઉ રથી આ યર્ પામીને તેઓ ૂપ ર ા.

ુનરુત્થાન વષે પ્ર
માથ. 22:23-33; માક 12:18-27
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27સદૂક ઓ જે 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 છતા,ં સંતાન વના ૃત્ ુ પામે, તો તેનો ભાઈ તેની પત્નીને પરણે અને પોતાના
ભાઈને સારુ સંતાન ઉપજાવે.

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

34 ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘આ જગતના છોકરાં પરણે છે તથા પરણાવાય છે;
35પણ જેઓજગતને 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 ‘ઝાડવા’ં 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, પણજીવતાંઓના ઈ ર

છે; કેમ કે બધા તેમને અથજીવે છે.’ ”
39 શા ીઓમાંના કેટલાકે જવાબ આપતાં ક ું કે, ‘ઉપદેશક, તમે સા ું ક ું.’ ”

40 પછ થી તેમને ક ું ૂછવાની તેઓની હમત ચાલી ન હ.

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

41 ઈ ુ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 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; 47 જેઓ વધવાઓની મલકત પડાવી લે છે અને ઢોંગથી લાંબી
પ્રાથર્નાઓ કરે છે; તેઓ વશેષ શક્ષા ભોગવશે.’ ”

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. 2એક દ રદ્ર વધવાને તેમાં નજીવા ૂલવાળા બે નાના સ ા નાખતા
જોઈ, 3 ત્યારે ઈ ુએ ક ું કે, ‘હુ તમને સા ું કહુ છુ કે,આગર બ વધવાએ તે સવર્
કરતાં વધારે દાન આપ્ ું છે. 4 કેમ કે એ સહુએ પોતાની જરૂ રયાત કરતાં વધારે
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હ ું તેમાંથી દાન પેટ માં કઈક આપ્ ું છે, પણ તેણે પોતાની તંગીમાંથી પોતાની
પાસે જે હ ું તે બ ું જઆપી 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 ‘આ બ ું તમે જુઓ છો ખરા, પણ એવા
દવસો આવશે 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

7તેઓએ તેમને ૂ ું કે, ‘ઉપદેશક, તો એ ારે થશ?ે જયારેઆ 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 કેઆબ ું પ્રથમ હો ું
જ જોઈએ; પણએટલેથી અંતઆવવાનો નથી.

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

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

14 માટે 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 ુ દ્ધ
આપીશ, 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
દ્વેષ કરશ.ે 18 પણ તમારા માથાના એક વાળનો પણ નાશ થશે ન હ. 19 તમાર
ધીરજથી તમારા જીવને તમે બચાવશો.

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

20 પણજયારે યરુશાલેમને લશ્કરોથી ઘેરાયે ું તમે જોશો, ત્યારે જાણજો કે
તેનો નાશ થવાનો સમય પાક ગયો છે. 21 ત્યારે જેઓયહૂ દયામાં હોય તેઓએ
પહાડોમાં નાસી જ ું; જેઓ શહેરમાં હોય તેઓએ બહાર નીકળ જ ું; અને
જેઓ ખેતરોમાં હોય તેઓએ શહેરમાં આવ ું ન હ. 22 કેમ કે એ વેર વાળવાના
દવસો છે, એ માટે કે જે લખે ું છે, તે બ ું ૂરુ થાય.
23 એ દવસોમાં જેઓ સગભાર્ હશે તથા જેઓ સ્તનપાન કરાવતી હશે

તેઓની હાલત દઃુખદાયક થશે. કેમ કે દેશ પર મોટ વપ , અને આ લોકો
પર કોપ આવી પડશે. 24 તેઓ તલવારની ધારથી માયાર્ જશે, અને કેટલાકને
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ુલામ બનાવીને અન્ય દેશોમાં લઈજવાશ;ેઅને વદેશીઓના સમયો ૂરા થશ,ે
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 ો થશે; અને ૃથ્વી પર
દેશજા તઓ, સ ુદ્રના મોજાંઓની ગજનાથી ત્રાસીને ગભરાઈ જશે. 26 દુ નયા
ઉપર જે આવી 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 જોશે. 28 પણ આ 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. 30હવે તેઓ
જયારે ટવા માંડે છે ત્યારે તમે તે જોઈને સમજો છો કે ઉનાળો નજીક છે. 31તેમ
જ તમે પણઆસઘ ું થતાં જુઓ, ત્યારે જાણજો કે ઈ ર ું રા પાસે છે.

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

સાવધાન રહેવાની જરૂર
34 તમે સાવધાન રહો, રખેને અ તશય ખાવાથી કે પીવાથી તથા સંસાર

ચતાથી તમારાં મન જડ થાય, અને તે દવસજાળની જેમ તમારા પરઓ ચતો
આવી પડે. 35 કેમ કે તે દવસઆખી ૃથ્વી ઉપર વસનારાં સવર્ પર ફાંદારૂપઆવી
પડવાનો છે.

36તમે સતતજાગતા રહો અને પ્રાથર્ના કરો કે, આબ ું જે થવા ું છે, તેમાંથી
બચીજવાને તથા માણસના દ કરાની સમક્ષ રજૂ થવા માટે તમે સક્ષમથાઓ.’ ”

37 ઈ ુ દરરોજ દવસે ભ ક્ત ાનમાં બોધ કરતા હતા અને રાતવાસો જૈ ૂન પહાડ
પર કરતા હતા. 38 બધા 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
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3યહૂદા જે ઇશ્કા રયોત કહેવાતો હતો, જેબાર શષ્યોમાંનો એક હતો, તેનામાં શેતાને
પ્રવેશ કય . 4તેણે જઈને ુ યાજકો તથા સરદારોના હાથમાં ઈ ુને શી ર તે સ્વાધીન
કરવા, તે સંબંધી તેઓની સાથે મસલત કર .

5તેથી તેઓ ુશ થયા, અને યહૂદાને પૈસાઆપવા ું વચનઆપ્ ુ;ં 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 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 મળશે, 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?

12 તે પોતે તમને એક મોટ મેડ ુસજ્જ અને તૈયાર કરેલી બતાવશે. ત્યાં
આપણે સારુ પાસ્ખા તૈયાર કરો.’ ” 13તેઓ 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. 15 ઈ ુ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.’ ”

19 પછ ઈ ુએ રોટલી લઈને આભાર માની અને ભાંગી, અને તેઓને આપીને ક ું
કે, ‘આમારુ શર ર છે જે તમારે સારુઆપવામાં આવે છે, માર યાદગીર માં આ
કરો.’ ” 20તે પ્રમાણે ભોજન કયાર્ પછ તેમણે પ્યાલો લઈને ક ું કે, ‘આપ્યાલો 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 છે ખરો, પણ જે 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
24 આપણામાં 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
જેઓ તેમના પર અ ધકાર ચલાવે છે તેઓ પરોપકાર કહેવાય છે.
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26 પણ તમે એવા ન થાઓ; પણ તમારામાં જે મોટો હોય તેણે નાના જેવા
થ ુ,ં અને જે આગેવાન હોય તેણે સેવકના જેવા થ ું. 27 કેમ કે આ બેમાં કયો
મોટો છે, જમવા બેસનાર કે સેવા કરનાર? ું જમવા બેસનાર મોટો નથી? પણ
હુ તમારામાં સેવા કરનારનાં જેવો છુ.

28 પણ માર કપર કસોટ ઓમાં માર સાથે રહેનાર તમે થયા છો. 29 જેમ
મારા પતાએ મને રા ઠરાવીઆપ્ ુ,ં તેમ હુ તમને રા ઠરાવીઆ ું છુ; 30 કે
તમે મારા રા માં માર મેજ પરખાઓઅને 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 કરજે.’ ”

33તેણે તેમને ક ું કે, ‘પ્ર ુ, હુ તમાર સાથે જલેમાં જવા તથા મરવા પણ તૈયાર છુ.’ ”
34 પણ 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
35પછ તેમણે તેઓને ૂ ું કે, ‘જયારે થેલી,ઝોળ તથા પગરખાં વના મેં તમને

મોકલ્યા ત્યારે તમને કશાનીખોટ પડ ?’ તેઓએક ું કે, ‘કશાની ન હ.’ ” 36 ત્યારે
તેમણે તેઓને ક ું, ‘પણ હમણાં જેની પાસે નાણાં હોય તે રાખ,ે થેલી પણ રાખે,
અને જેની પાસે તલવાર ના હોય તે પોતા ું વ વેચીને તલવાર ખર દ રાખ.ે

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.’ ” 38 તેઓએ ક ું કે, ‘પ્ર ,ુ જો બે તલવાર આ રહ ;’ તેણે તેઓને ક ું કે,
‘એબસ છે.’ ”

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

39 બહાર નીકળ ને પોતાની ર ત પ્રમાણે ઈ ુ જૈ ૂન પહાડ પર ગયા; શષ્યો પણ
તેમની પાછળ ગયા. 40ઈ ુ તે જગ્યાએઆ ા, 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.’ ”

43આકાશમાંથી ઈ ુને બળ આપતો એક સ્વગર્દૂત તેમને દેખાયો. 44 તેમણે 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, 46ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘કેમ ઊંઘો છો?
ઊઠ ને પ્રાથર્ના કરો, કે તમે પર ક્ષણમાં ન પડો.’ ”
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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 તેઓનીઆગળ 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?’ ”

49જઓે તેમની આસપાસ હતા તેઓએ ું થવા ું છે તે જોઈને તેમને ૂ ુ,ં ‘પ્ર ુ,
અમે તલવાર માર એ ુ?ં’ ” 50તેઓમાંનાં એકે પ્ર ુખ 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 સામે આ ા
હતા, તેઓને ઈ ુએ ક ું, ‘જેમ ૂંટારાની સામે આવતા 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. 55ચોકની વચમાં તાપણું સળગાવીને તેઓ
તાપવા બેઠા ત્યારે પતર તેઓની સાથે બેઠો હતો.

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

59આશરે એક કલાક પછ બીજાએ ખાતર થી ક ું કે, “ખરેખર આ 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, આજ મરઘો બોલ્યા અગાઉ ું ત્રણ વાર મારો નકાર
કરશ.ે” 62 તે બહાર જઈને બહુ જ રડ્યો.

ઈ ુની ઠઠ્ઠામશ્કર અને માર
માથ. 26:67-68; માક 14:65

63ઈ ુ જે માણસોના હવાલે હતા તેઓએતેમની 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
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હો, તો અમને કહો.” પણ ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, “જો હુ તમને કહુ, તો તમે વ ાસ
કરવાના નથી 68 વળ 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

1અને તેઓનોઆખો સ ુદાય ઊઠ ને ઈ ુને પલાતની પાસે લઈ ગયા. 2અને 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.’ ”

3 અને પલાતે ઈ ુને ૂ ુ,ં ‘ ું ું યહૂદ ઓનો રાજા છે?’ અને તેમણે તેનો ઉ ર
આપતા ક ું, ‘તમે કહો છો તે બરાબર છે.’ ” 4 અને પલાતે ુ યાજકોને તથા
લોકોને ક ું, ‘આ માણસમાં મને કઈ અપરાધ 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 એવીઆશા તે રાખતો હતો. 9 હેરોદે તેમને ઘણી વાતો ૂછ , પણઈ ુએ તેને
કશો જવાબઆપ્યો ન હ. 10અને ુ યાજકો તથા શા ીઓ તેમના ઉપરઆવેશથી
આરોપ ૂકતા હતા.

11અને 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

13અને 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 પણ જણાયો 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
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છોડ દઈશ.’ ” 17હવે પાસ્ખાપવર્ ન મતે તેઓને સારુ કોઈ એક અપરાધીને છોડ દેવો
પડતો હતો.

18 પણ તેઓએ ઊંચે અવાજે ક ું કે, ‘ઈ ુને લઈ જાઓ, અને બરાબાસને અમારે
સારુ છોડ દો.’ ” 19એ 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.
21 પણ તેઓએ પોકાર 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.’ ”

23પણતેઓએમોટેઅવાજે દરુાગ્રહથી માગ્ ું કે ‘તેમને વધસ્તંભે જડાવો.’ અને છેવટે
તેઓના ધાયાર્ પ્રમાણે તેઓએ તેને મના ો. 24 અને પલાતે ફેંસલો કય કે ‘તેઓના
માગ્યા પ્રમાણે કરવામાં આવે.’ ” 25અને દગો તથા ૂન કરવાને લીધે જે માણસજલેમાં
ુરાયો હતો, અને જનેે તેઓએ માગ્યો હતો, તેને તેણે છોડ દ ધો, પણ ઈ ુને તેઓની

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

26અને તેઓ તેમને લઈજતા હતા ત્યારે સમોન નામે કુરેનીનો એક માણસજે બહાર
ગામથીઆવતો 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 પાછળચાલતા હતા. 28પણઈ ુ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 જેમાં તેઓ કહેશે કે, જેઓ ન:સંતાન છે
તથા જેઓને પેટે કદ સંતાન થ ું નથી,અને જેઓએકદ સ્તનપાન કરા ું નથી,
તેઓ આશીવાર્ દત છે.’ ” 30 ત્યારે તેઓ પહાડોને 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?

32બીજા બે માણસ, જે ુનેગાર હતા, તેઓને માર નાખવા સારુ તેમની સાથે લઈ
જતા હતા.

33 ખોપર નામની જગ્યાએ તેઓ આ ા, ત્યારે તેઓએ ત્યાં તેમને તથા
ુનેગારોમાંના એકને જમણી તરફ, અને બીજાને ડાબી તરફ, વધસ્તંભે જડ્યા.ં

34ઈ ુએ ક ું, ‘હે પતા, તેઓને માફ કરો, કેમ કે તેઓ જે કરે છે તે તેઓજાણતા
નથી.’ ચઠ્ઠ ઓ નાખીને 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 ા; જોએ ઈ રનો ખ્રસ્ત, એટલે તેમનો પસંદ
કરેલો હોય તો તે પોતાને બચાવ.ે’ ”

36 સૈ નકોએ પણ તેમની મશ્કર કર , અને પાસે આવીને સરકો આપવા લાગ્યા,
37અને ક ું કે, ‘જો ું યહૂદ ઓનો રાજા હો તો પોતાને બચાવ.’ ” 38તેમના ઉપર એવો
લેખ પણ લખેલો હતો કે, ‘આયહૂદ ઓના રાજા છે.

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

44 હમણાં લગભગ બપોર થઈ હતી, અને બપોરના ત્રણ કલાક ુધી ૂયર્ ું તેજ
ઘેરાઈ જવાથીઆખા દેશમાં અંધારપટ છવાયો. 45વળ સભા ાનનો પડદો વચમાંથી
ફાટ ગયો.

46 ઈ ુએ મોટ ૂમ પાડ , અને ક ું કે,’ ઓ પતા, હુ મારો આત્મા આપના
હાથમાં સોં ું છુ;’ તે એમ કહ ને ૃત્ ુ પામ્યા. 47 જે થ ું હ ું તે જોઈને ૂબેદારે
ઈ રનો મ હમા કર ને ક ું કે, ‘ખરેખરઆ 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. 49તેમના સઘળાઓળખીતાઓતથા જે ીઓ
ગાલીલમાંથી તેમની પાછળ પાછળઆવી હતી, તેઓ દૂર ઊભા રહ ને આજોતાં હતા.ં

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

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

52 તેણે પલાતની પાસે જઈને ઈ ુનો ૃતદેહ માગ્યો. 53 તેણે 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. 55જે ીઓ
તેમની સાથે ગાલીલમાંથી આવી હતી, તેઓએ પણ પાછળ પાછળ જઈને કબર જોઈ,
અને તેમનો ૃતદેહ શી ર તે ુકાયો હતો તે જો ુ.ં 56 તેઓએ પાછા આવીને ુ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

1 અઠવા ડયાને પહેલે દવસ,ે પ્રભાત,ે જે ુગંધીદ્ર ો તેઓએ તૈયાર કયા હતાં તે
લઈને તે ીઓ તેમની કબરે આવી. 2 તેઓએ કબર પરથી પથ્થર ગબડાવેલો દ ઠો.
3 તેઓએ કબરમાં પ્રવેશ કય પણ પ્ર ુ ઈ ુ ું શબ તેઓને જોવા મ ું ન હ.

4એમ થ ું કે, એ સંબંધી 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?
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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.’ ”

8તેમને ઈ ુની વાતો યાદઆવી. 9કબરઆગળથી પાછ આવીને તેઓએઅ ગયાર
શષ્યોને તથા બીજાસવર્ને એ બધી વાતો કહ . 10હવે જઓેએઆવાત પ્રે રતોને કહ
તે મ રયમ મગ્દલાની, યોહા ા, યાકૂબની મા મ રયમ તથા તેમની સાથેની બીજી ીઓ
હતી.

11એવાતો 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 તેઆ યર્ પામતો
પોતાને ઘરે ગયો.

એમ્મૌસને રસ્તે જતા
માક 16:12-13

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

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

17ઈ ુ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 જ આ દવસોમાં બનેલી બનાઓ
નથી જાણતા?”

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 ાં.

21 પણઅમે આશા રાખતા હતા કે, ઇઝરાયલને જે ઉદ્ધારઆપવાના હતા તે એ છે;
વળ એ સવર્ ઉપરાંત આ બનાવ બન્યાને આજ ત્રીજો દવસ થયો.

22વળ અમારામાંની કેટલીક ીઓજઓે કબરઆગળવહેલી 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 કબર આગળ ગયા, અને જમે ીઓએ ક ું હ ું તેમ જ
તેઓને 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 તેઓજતા હતા તેની નજીક તેઓ પહોંચ્યા, ત્યારે તેમણે જાણે કેઆગળ
જવા ું ક .ુ 29 તેઓએ તેમને આગ્રહ કર ને ક ું કે, “અમાર સાથે રહો; કેમ કે સાંજ
થવાઆવી છે અને દવસ નમી ગયો છે.” અને તેઓની સાથે રહેવા સારુ તે અંદર ગયા.
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30એમ થ ું કે, તે તેઓની સાથે જમવા બેઠા, ત્યારે તેમણે રોટલી લઈને આશીવાર્દ
કય , અને તેઓનેઆપી. 31 ત્યારે તેઓનીઆંખોઊઘડ અને તેઓએતેમનેઓળ ા;
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, ત્યારેઆપણા મનઆપણામાં જ્વલંત નહોતાં થતાં ું?”

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 તેઓએમાગર્માં 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.

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

41 તેઓ 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, 43ઈ ુએ તે લઈને તેઓની આગળ ખાધો.

44ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘હુ તમાર સાથે હતો, ત્યારે મેં એવાતો 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.ં 46 ઈ ુએ
તેઓને ક ું કે, ‘એમ લ ું 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.

48એ 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; પ્ર.ેકૃ. 1:9-11

50 બેથા નયાની સામે તેઓને બહાર લઈ ગયા પછ તેમણે પોતાના હાથ પ્રસાર ને
તેઓને આશીવાર્દ આપ્યો. 51 એમ થ ું કે ઈ ુ તેઓને આશીવાર્દ આપતા 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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યોહાનની લખેલી ુવાતાર્
લેખક
યોહાન 21:20,24 દ્વારા સ્પ થાય છે તે પ્રમાણે ઝબદ નો દ કરો યોહાન આ
ુવાતાર્નો લેખક છે. આ ુવાતાર્ ઈ ુ જે શષ્યને પ્રેમ કરતા હતા તેના દ્વારા લખાઈ

છે અને યોહાન પોતાનો ઉલ્લેખ “એ શષ્ય કે જનેે ઈ ુ પ્રેમ કરતા હતા” તે ર તે કરે
છે. તેને તથા તેના ભાઈ યાકૂબને “ગજનાના દ કરા” કહેવામાં આ ા છે (માક 3:17).
તેમની પાસે ઈ ુના જીવનની ઘટનાઓને નહાળવા અને તેઓ વષે સાક્ષી આપવાનો
બેજોડ વશેષા ધકાર હતો.

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

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

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

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

હે ુ
યોહાનની ુવાતાર્નો હે ુ “ ખ્રસ્તીઓને તેઓના વ ાસમાં દ્રઢઅને ુર ક્ષત કરવાનો

હતો, જમે 20:31 માં સ્પ કરવામાં આ ું છે તેમ “પણ આ લખવામાં આ ું છે કે
જથેી તમે વ ાસ કરો કે ઈ ુ એજ ખ્રસ્તએટલે કે ઈ ર ુત્ર છે, અને તે વ ાસ કરવા
દ્વારા તમે તેમના નામમાં અનંતજીવન પામો.” યોહાને ઈ ુ કે જમેણે બધી જ બાબતોને
ઉત્પ કર છે (1. 3) તેમને ઈ ર તર કે સ્પ ર તે જાહેર કયાર્ છે (1. 1). તેઓ
અજવા ું (1. 4, 8.12) તથાજીવન (1. 4, 5.26, 14.6) છે. યોહાનની ુવાતાર્ ઈ ુ
ખ્રસ્ત ઈ ર ુત્ર છે તે સા બત કરવા લખવામાં આવી હતી.

ુદ્રાલેખ
ઈ ુ ઈ રના ુત્ર

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

જીવનનો શ
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1 પ્રારભમાં શ હતા. તે ઈ રની સાથે હતા. તે ઈ ર હતા. 2 તે જ પ્રારભમાં
ઈ રની સાથે હતા. 3 તેમના થી જ સઘ ું ઉત્પ થ ુ;ં એટલે જે કઈ ઉત્પ થ ું તે
તેમના વના થ ું ન હ.

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

6ઈ રે મોકલેલો એક માણસઆ ો, તે ું નામ યોહાન હ ું. 7તે સાક્ષી માટેઆ ો
કે અજવાળા વષે સાક્ષી કરાવે, કે જથેી સવર્ તેના દ્વારા વ ાસ કરે. 8 યોહાન પોતે તે
અજવા ું ન હતો, પણ અજવાળા વષે સાક્ષી આપવાને આ ો હતો.

9ખરુ અજવા ું તે ઈ ુ હતા કે, જે દુ નયામાં આવીને દરેક માણસને પ્રકાશ આપે
છે.

10તેઓ દુ નયામાં હતા અને તેમના દ્વારા દુ નયા ઉત્પ થઇ છે અને મ ુષ્યોએ તેમને
ઓળ ા ન હ. 11 તે પોતાના લોકોની પાસે આ ા, પણ તેમણે તેમનો અંગીકાર કય
ન હ.

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

14અને શ સદેહ થઈને આપણામાં વસ્યા અને પતાના એકનાએક ુત્રના મ હમા
જવેો તેમનો મ હમા અમે જોયો; તે કૃપા તથા સત્યતાથી ભર ૂર હતા. 15યોહાને તેમના
વષે સાક્ષી આપી અને પોકાર ને ક ું કે, “જમેનાં વષે મેં ક ું હ ું કે, તેઓ એ જ છે,

‘જે માર પાછળઆવે છે તે મારા કરતા પણ મોટો છે, કેમ કે તે માર અગાઉ હતા.”
16 કેમ કે અમે સવર્ તેમની ભર ૂર માંથી કૃપા ઉપર કૃપા પામ્યા. 17 નયમશા ૂસા

દ્વારા આપવામાં આ ુ;ં પણ કૃપા તથા સત્યતા ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા આ ાં. 18 ઈ રને
કોઈ માણસે કદ જોયા નથી; તેમનો એકનો એક દ કરો, કે જે પતાની ગોદમાં છે, તેણે
ઈ રને પ્રગટ કયાર્ છે.

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

19 જયારે યહૂદ ઓએ યરુશાલેમથી યાજકોને તથા લેવીઓને યોહાન પાસે એ ું
ૂછવા મોકલ્યા કે, ું કોણ છે? ત્યારે તેની સાક્ષી આ હતી; 20એટલે તેણે નકાર કય

ન હ, પણ ક ૂલ ક ુ કે, “હુ તો ખ્રસ્ત નથી.” 21 તેઓએ તેને ૂ ું, “તો ું ું એ લયા
છે?” તેણે ક ું, “હુ તે નથી.” ું ું આવનાર પ્રબોધક છે? તેણે ઉ રઆપ્યો કે, ‘ના.’ ”

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

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

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

ાં યોહાન બા પ્તસ્મા આપતો હતો, ત્યાં એ ઘટનાઓ ઘટ .
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ઈ ર ું હલવાન
29બીજે દવસે તે પોતાની પાસે ઈ ુને આવતા જોઈને કહે છે કે, “જુઓ, ઈ ર ું

હલવાન, જે માનવજગત ું પાપ દૂર કરે છે! 30 તેઓએજ છે જમેનાં વષે મેં ક ું હ ું,
‘માર પાછળજેએક ુરુષઆવે છે, તે મારા કરતા પણ મોટો છે, કેમ કે તે માર અગાઉ
હતા. 31 મેં તેમને ઓળ ા ન હતા; પણ તે ઇઝરાયલની આગળ પ્રગટ થાય, માટે હુ
પાણીથી બા પ્તસ્મા આપતો આ ો છુ.’ ”

32 યોહાને સાક્ષી આપી કે, ‘મેં પ વત્ર આત્માને ક ૂતરની જમે સ્વગર્થી ઊતરતા
જોયા; અને તે તેમના પર ર ા. 33મેં તેમને ઓળ ા ન હતા; પણજમેણે મને પાણીથી
બા પ્તસ્માઆપવા મોકલ્યો, તેમણે જ મને ક ું હ ું કે, જમેનાં પર ું આત્માને ઊતરતા
તથા રહેતા જોશ,ે તે જ પ વત્ર આત્માથી બા પ્તસ્મા કરનાર છે. 34 મેં જો ું છે અને
સાક્ષી આપી છે કે આ જ ઈ રના દ કરા છે.’ ”

ઈ ુના પ્રથમ શષ્યો
35 વળ બીજે દવસે યોહાન પોતાના બે શષ્યોની સાથે ઊભો હતો. 36 તેણે ઈ ુને

ચાલતા જોઈને ક ું કે, ‘જુઓ, ઈ ર ું હલવાન!’ ”
37 તે બે શષ્યો યોહાન ું બોલ ું સાંભળ ને ઈ ુની પાછળ ગયા. 38 ઈ ુએ ફર ને

તેઓને પાછળઆવતાજોઈને ક ું કે, ‘તમે ું શોધો છો?’ તેઓએતેમને ક ું, ‘રાબ્બી
‘એટલે ુરુજી,’ તમે ાં રહો છો?’ ” 39 તેમણે તેઓને ક ું કે, ‘આવી અને જુઓ.’
માટે તેઓ ગયા અને ઈ ુ ાં રહેતા હતા તે જો ુ;ં તે દવસે તેઓ ઈ ુની સાથે ર ા;
તે સમયે આશરે સાંજના ચાર વાગ્યા હતા.

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

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

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

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

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

2
કાના ગામમાં લ

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

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

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

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

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

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

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

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

15 ત્યારે ઈ ુએ દોર ઓનો કોરડો બનાવીને તે સવર્ન,ે ઘેટા,ં બળદ સ હત,
ભ ક્ત ાનમાંથી કાઢ ૂ ાં; નાણાવટ ઓનાં નાણાં વેર ના ાં અને આસનો ઊંધા
વા ાં; 16 ક ૂતર વેચનારાઓને પણ તેમણે ક ું કે, ‘આબ ું અહ થી લઈજાઓ;
મારા પતાના ઘરને વેપાર ું ઘર ન બનાવો.’ ”

17 તેમના શષ્યોને યાદ આ ું કે એમ લખે ું છે કે, ‘તારા ઘરનો ઉત્સાહ મને કોર
ખાય છે.’ ” 18 તેથી યહૂદ ઓએ તેમને ૂ ું કે, ‘ ું આ કામો કરે છે, તો અમને ક ું
ચમત્કા રક ચ બતાવીશ?’ ” 19ઈ ુએ તેઓને જવાબઆપ્યો કે, ‘આસભા ાનને
તોડ પાડો અને ત્રણ દવસમાં હુ તેને ઊ ું કર શ.’ ”

20 ત્યારે યહૂદ ઓએક ું કે, ‘આસભા ાનને બાંધતા છેંતાળ સવષર્ લાગ્યાં છે અને
ું ું તેને ત્રણ દવસમાં ઊ ું કરશે?’ ” 21પણ ઈ ુ પોતાના શર રરૂપી ભ ક્ત ાન વષે

બોલ્યા હતા. 22 માટે જયારે તેમને ૃત્ ુમાંથી સજીવન કરવામાં આ ા, ત્યારે તેમના
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શષ્યોને યાદ આ ું કે, તેમણે તેઓને એ ક ું હ ું; અને તેઓએ શા વચન પર તથા
ઈ ુએ કહેલા વચન પર વ ાસ કય .

લોકો વષે ઈ ુ ું જ્ઞાન
23હવે પાસ્ખાપવર્ના સમયે ઈ ુ યરુશાલેમમાં હતા, ત્યારે જે ચમત્કા રક ચ ો તેઓ

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

3
ઈ ુ અને નકોદેમસ

1 નકોદેમસ નામે ફરોશીઓમાં એક માણસ હતો, તે યહૂદ ઓની સભાનો સભ્ય
હતો. 2 તે માણસે રાત્રે ઈ ુની પાસે આવીને ક ું કે, ‘ ુરુજી, અમે જાણીએ છ એ કે
તમે ઈ રની પાસેથી આવેલા ઉપદેશક છો; કેમ કે જો કોઈ માણસની સાથે ઈ ર ન
હોય તો જે ચમત્કા રક ચ ો તમે કરો છો તે તે કર શકે ન હ.’ ”

3 ઈ ુએ તેને જવાબ આપ્યો કે, ‘હુ તને ન ે કહુ છુ કે, જો કોઈ મ ુષ્ય નવો
જન્મ પામ્ ું ન હોય, તો તે ઈ ર ું રા જોઈ શક ું નથી.’ ” 4 નકોદેમસે ઈ ુને
ક ું કે, ‘માણસ ૃદ્ધ હોય તો તે કેવી ર તે જન્મ પામી શકે? ું તે બીજી વાર પોતાની
માના ગભર્માં પ્રવેશીને જન્મ લઈ શકે?’ ”

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

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

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

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

16 કેમ કે ઈ રે માનવજગત પર એટલો બધો પ્રેમ કય કે તેમણે પોતાનો એકનો એક
દ કરો આપ્યો, એ સારુ કે જે કોઈ તેમના પર વ ાસ કરે તેનો નાશ ન થાય પણ તે
અનંતજીવન પામે. 17 કેમ કે માનવજગતને દો ષત ઠરાવવા માટે ન હ, પણ તેમનાંથી
માનવજગતનો ઉદ્ધાર થાય, માટે ઈ રે પોતાના દ કરા ઈ ુને દુ નયામાં મોકલ્યા છે.
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18 તેમના પર જે વ ાસ કરે છે, તે અપરાધી ઠરતો નથી; પણ જે વ ાસ નથી કરતો,
તે અપરાધી ગણાઈ ૂ ો છે, કેમ કે ઈ રના એકનાએક દ કરા ઈ ુના નામ પર તેણે
વ ાસ કય નથી.
19અપરાધી ઠરાવવાં ું કારણ એ છે કે, દુ નયામાં અજવા ું આ ા છતાં લોકોએ

અજવાળાંને બદલે અંધારુ પસંદ ક ુ; કેમ કે તેઓનાં કામ દુ હતા.ં 20 કેમ કે જે
કોઈ દુ કામો કરે છે તે અજવાળાનો દ્વષે કરે છે અને પોતાનાં કામ ુલ્લાં ન પડે માટે
તે અજવાળા પાસે આવતો નથી. 21 પણ જે સત્ય કરે છે તે પોતાનાં કામ ઈ રથી
કરાવવામાં આ ાં છે એમ પ્રગટ થાય માટે અજવાળા પાસે આવે છે.’ ”

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

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

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

27 યોહાને જવાબઆપ્યો કે, ‘જો કોઈ માણસને સ્વગથી આપવામાં આ ું ન હોય,
તો તે કઈ પામી શકતો નથી. 28 તમે પોતે મારા સાક્ષી છો કે, મેં ક ું તે પ્રમાણે, હુ તો
ખ્રસ્ત નથી, પણ તેમની અગાઉ મોકલાયેલો છુ.
29જનેે કન્યા છે તેને જ વર છે; પણ વરનો જે મત્ર ઊભો રહ ને તે ું સાંભળે છે, તે

વરના શ ોથી બહુ આનંદ પામે છે; માટે મારો એ આનંદ સં ૂણર્ થયો છે. 30 તે વધતા
જાય, પણ હુ ઘટતો જાઉં, એજરૂર ું છે.

આકાશથી ઊતર આવેલો
31જે સ્વગર્માંથી આ ા છે તે સવ પર છે; જે ૃથ્વીનો છે તે ઐ હક છે તે ૃથ્વીની

વાતો કરે છે; જે સ્વગર્માંથી આ ા છે તે સવર્ની ઉપર છે. 32 તેમણે જે જો ું અને
સાંભ ું છે, તેની સાક્ષી તે ૂરે છે પણ તેમની સાક્ષી કોઈ માન ું નથી. 33જણેે તેની
સાક્ષી માની છે, તેમણે ઈ ર સત્ય છે, તે વાત પર મહોર કર છે.

34જનેે ઈ રે મોકલ્યા છે તે ઈ રનાં શ ો બોલે છે; કેમ કે તેઓ માપથી આત્મા
નથી આપતા. 35 પતા દ કરા પર પ્રેમ કરે છે, અને તેમણે સવર્સ્વ તેમના હાથમાં સોંપ્ ું
છે. 36 દ કરા પર જે વ ાસ કરે છે, તેને અનંતજીવન છે; પણ દ કરા વષે ન સમજનાર
જીવન ન હ જોશ,ે પણ તેના પર ઈ રનો કોપ રહે છે.’ ”

4
ઈ ુ અને સમરૂની ી

1 હવે ઈ ુએ જાણ્ ું ફરોશીઓના સાંભળવામાં આ ું છે કે, યોહાનના કરતાં ઈ ુ
ઘણાંને શષ્ય બનાવીને તેઓને બા પ્તસ્મા આપે છે. 2 ઈ ુ પોતે તો ન હ, પણ તેમના
શષ્યો બા પ્તસ્મા આપતા હતા, 3 ત્યારે તે યહૂ દયા ૂક ને ફર ગાલીલમાં ગયા.
4સમરુનમાં થઈને તેમને જ ું પ ું. 5 માટે જે ખેતર યાકૂબે પોતાના દ કરા ૂસફને

આપ્ ું હ ું તેની પાસે સમરુનના ૂખાર નામે એક શહેર આગળ તે આ ા.
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6 ત્યાં યાકૂબનો કૂવો હતો. ઈ ુ ચાલવાથી થાકેલાં હોવાથી તે કૂવા પર બેઠા; તે સમયે
આશરે બપોર થઈ હતી. 7એક સમરુની ી પાણી ભરવાને કૂવા પર આવી; ઈ ુએ
તેની પાસે પાણી માગ્ ુ.ં’ ” 8 તેમના શષ્યો ભોજન વેચા ું લેવાને શહેરમાં ગયા હતા.

9 ત્યારે તે સમરૂની ીએ તેમને ક ું કે, ‘હુ સમરૂની છતાં તમે યહૂદ થઈને માર પાસે
પાણી કેમ માગો છો?’ કેમ કે સમરૂનીઓ સાથે યહૂદ ઓ કઈ પણ વહાર રાખતા
નથી. 10 ઈ ુએ તેને જવાબઆપ્યો કે, ‘ઈ રના દાનને તથા જે તને કહે છે કે, મને
પાણીઆપ, તે કોણ છે, તે જો ું જાણતી હોત, તો ું તેમની પાસે પાણી માગત
અને તે તને જીવ ું પાણીઆપત.’ ”

11 ીએ તેમને ક ું કે, ‘પ્ર ,ુ તમાર પાસે પાણી કાઢવા ું કઈ સાધન નથી અને કૂવો
ઊંડો છે; તો તે જીવ ું પાણી તમાર પાસે ાંથી હોય? 12અમારા ૂવર્જ યાકૂબે અમને
આ કૂવો આપ્યો અને યાકૂબે પોતે, તેનાં સંતાનોએ તથા જાનવરોએ તેમાં ું પાણી પી ું,
તેઓ કરતાં ું તમે મોટા છો?’ ”

13ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘જે કોઈઆ પાણી પીએ તેને ફર તરસ લાગશે; 14પણ
જે પાણી હુઆપીશ, તે જે કોઈ પીએતેને કદ તરસલાગશે ન હ. પણ જે પાણી
હુ તેને આપીશ તે તેનામાં પાણીનો ઝરો થશે, તે ઝરો અનંતજીવન ુધી વ ા
કરશ.ે’ ”

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

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

19 ીએ ક ું કે. ‘પ્ર ુ, તમે પ્રબોધક છોએમ મને મા ૂમ પડે છે. 20અમારા પ ૃઓ
આપહાડ પરભજન કરતા હતા. પણતમે કહો છો કે, જેજગ્યાએભજન કર ું જોઈએ
તે યરુશાલેમમાં છે.’ ”

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

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

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

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

31 તેટલાંમાં શષ્યોએ તેમને વનંતી કર કે, ‘ ુરુજી, ભોજન કરો.’ ” 32 પણ ઈ ુએ
તેઓને ક ું કે, ‘માર પાસે ખાવા માટે ભોજન છે કે જેનાં વષે તમે જાણતા
નથી.’ ” 33 શષ્યોએ અંદરોઅંદર ક ું કે, ‘એમને માટે ું કોઈ કઈ જમવા ું લા ો
હશ?ે’ ”

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

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

39 જે ીએ સાક્ષી આપી કે, ‘મેં જે ક ુ હ ું તે બ ું તેમણે મને કહ બતા ું,’ તે
ીની વાતથી શહેરના ઘણાં સમરૂનીઓએ ઈ ુ પર વ ાસ કય . 40 સમરૂનીઓએ

તેમની પાસે આવીને તેમને વનંતી કર કે, ‘તમે આવીને અમાર સાથે રહો;’ અને ઈ ુ બે
દવસ ુધી ત્યાં ર ા.
41 તેમના ઉપદેશથી બીજા ઘણાંએ વ ાસ કય ; 42 તેઓએ તે ીને ક ું કે, ‘હવે

અમે ફક્ત તારા કહેવાથી વ ાસ કરતા નથી; પણઅમે પોતે સાંભળ નેજાણીએછ એ
કે માનવજગતના ઉદ્ધારક ન ે તેઓ જ છે.’ ”

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

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

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

48 ત્યારે ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘ચમત્કા રક ચ ો તથા આ યર્કમ જોયા વગર
તમે વ ાસ કરવાના નથી.’ ” 49 તે અ ધકાર એ ઈ ુને ક ું કે, ‘પ્ર ,ુ મારો દ કરો
મરણ પામે તે અગાઉ આવો.’ ” 50 ઈ ુ તેને કહે છે કે, ‘ચાલ્યો જા, તારો દ કરો
જીવતો ર ો છે.’ જે વાત ઈ ુએ તેને કહ , તે પર વ ાસ રાખીને તે માણસ રવાના
થયો.
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51 તે જતો હતો એટલામાં તેના નોકરો તેને મ ા અને તેઓએ ક ું કે, ‘તારો દ કરો
જીવતો ર ો છે.’ ” 52 તેણે તેઓને ૂ ું કે, ‘કયા સમયથી તે સાજો થવા લાગ્યો?’
ત્યારે તેઓએ તેને ક ું કે, ‘ગઈકાલે બપોરના એક વાગ્યા પછ તેનો તાવ જતો ર ો.’ ”

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

5
આડત્રીસ વષર્થી માંદો માણસ સાજો થયો

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

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

7 તે બીમાર માણસે ઈ ુને એવો જવાબ આપ્યો કે, ‘પ્ર ુ, જે સમયે પાણી હાલે છે,
તે સમયે મને કૂડમાં ઉતારવાને માર પાસે કોઈ હો ું નથી. પણ હુ ઊતરવા જાઉં છુ,
એટલામાં બીજો માર અગાઉ ઊતર પડે છે.’ ” 8 ઈ ુ તેને કહે છે કે, ‘ઊઠ, તારુ
બછા ું ઊંચક ને ચાલતો થા.’ ”
9 તરત તે માણસ સાજો થયો અને પોતા ું બછા ું ઊંચક ને ચાલવા લાગ્યો.
તે દવસે વશ્રામવાર હતો.
10તેથી જનેે સાજો કરવામાંઆ ો હતો તેને યહૂદ ઓએક ું કે, ‘આજે વશ્રામવાર

છે, એટલે તારે બછા ું ઊંચક ું યોગ્ય નથી.’ ” 11પણતેણે તેઓને એવોજવાબઆપ્યો
કે, ‘જમેણે મને સાજો કય તેમણે મને ક ું કે, તારુ બછા ું ઊંચક ને ચાલતો થા.’ ”

12તેઓએ તેને ૂ ું કે, “તને જણેે એમ ક ું કે, ‘ બછા ું ઊંચક ને ચાલ,’ તે માણસ
કોણ છે?” 13 પણ તે કોણ છે, તે સાજો થયેલો માણસ જાણતો નહોતો; કેમ કે તે
જગ્યાએ ભીડ હતી, ઈ ુ ત્યાંથી આગળ ગયા હતા.

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

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

દ કરાનો અ ધકાર
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19 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને જવાબ આપ્યો કે, ‘હુ તમને ખરેખર કહુ છુ કે, દ કરો
પતાને જે કઈ કરતા જુએ છે તે સવાય પોતે અન્ય કઈ કર નથી શકતો; કેમ
કે તે જે જે કરે છે તે તે દ કરો પણ કરે છે. 20 કેમ કે પતા દ કરા પર પ્રેમ કરે છે
અને પોતે જે કઈ કરે છે તે બ ું તે તેને બતાવે છે; અને તે તેને એ કરતાં મોટાં કામ
બતાવશે, એ માટે કે તમે આ યર્ પામો.

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

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

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

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

28તેથી તમેઆ યર્ ન પામો; કેમ કે એવો સમયઆવે છે કે જયારે સવર્ જેઓ
કબરમાં છે તેઓ તેમનો અવાજ સાંભળશ;ે 29અને જેઓએસારાં કામ કયાર્ છે,
તેઓજીવન ું ુનરુત્થાન પામવા માટે અને જેઓએખરાબ કામ કયા છે, તેઓ
શક્ષાત્મક ુનરુત્થાન પામવા માટે, નીકળ આવશ.ે

પ્ર ુ ઈ ુના સાક્ષીઓ
30 હુ માર પોતાની તરફથી કઈ કર શકતો નથી; પર ુ જે પ્રમાણે હુ સાંભ ું

છુ, તે પ્રમાણે ન્યાય કરુ છુ; અને મારો ન્યાય ુકાદો અદલ છે. કેમ કે હુ માર
પોતાની ઇચ્છા ન હ, પણ જેમણે મને મોકલ્યો છે, તેમની ઇચ્છા ૂર કરવા ચાહુ
છુ. 31જો હુ પોતાના વષે સાક્ષી આ ું, તો માર સાક્ષી સાચી નથી. 32 પણ
મારા વષે જે સાક્ષીઆપે છે, તે બીજો છે; અને જે સાક્ષી મારા વષે તેઆપે છે,
તે સાચી છે, એ હુજાણું છુ.

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

36 પણ યોહાનના કરતાં માર પાસે મોટ સાક્ષી છે; કેમ કે પતાએ જે કામો
મને ૂરાં કરવાને આપ્યાં છે, એટલે જે કામો હુ કરુ છુ, તે જ મારે વષે સાક્ષી
આપે છે કે પતાએ મને મોકલ્યો છે. 37 વળ પતાએ મને મોકલ્યો છે, તેમણે
પણ મારે વષે સાક્ષીઆપી છે. તમે કદ તેમની વાણી નથી સાંભળ અને તેમ ું
સ્વરૂપ પણ નહા ું નથી. 38 તેમના વચન તમારામાં રહેલાં નથી; કેમ કે જેને
તેમણે મોકલ્યો, તેના પર તમે વ ાસ કરતા નથી.
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39તમે પ વત્રશા તપાસી જુઓછો, કેમ કે તેઓથી તમને અનંતજીવન છે,
એમ તમે ધારો છો; અને મારે વષે સાક્ષી આપનાર તે એ જ છે. 40અને જીવન
પામવા માટે તમે માર પાસે આવવા ચાહતા નથી.

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

43 હુ મારા પતાના નામે આ ો છુ, પણ તમે મારો સ્વીકાર કરતા નથી;
જો કોઈ બીજો પોતાને નામે આવશ,ે તો તેનો તમે સ્વીકાર કરશો. 44 તમે
એકબીજાથીપ્રશંસા પામોછો,પણજેપ્રશંસાએકલાઈ રથી છે તે તમે શોધતાં
નથી, તો તમે વ ાસ શી ર તે કર શકો?

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

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

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

4હવે યહૂદ ઓ ું પાસ્ખાપવર્ પાસેઆ ું હ ું. 5માટે ઈ ુ ઊંચી નજર કર ને પોતાની
પાસે આવતા મોટા સ ુદાયને જોઈને ફ લપને ૂછે છે કે, ‘તેમના ભોજનને માટે
આપણે રોટલી ાંથી વેચાતી લઈએ?’ ” 6 જોકે ઈ ુએ ફ લપને પારખવા માટે
એ ૂ ું હ ું; કેમ કે ઈ ુ પોતે ું કરવાના હતા તે તે પોતે જાણતા હતા.

7 ફ લપે તેમને જવાબ આપ્યો, ‘બસો દ નારની રોટલી તેઓને સારુ ૂરતી નથી કે,
તેઓમાંના દરેકને થોડુ થોડુ મળે.’ ” 8 તેમના શષ્યોમાંના એક, એટલે સમોન પતરનો
ભાઈઆ ન્દ્રયા, તેમને કહે છે કે, 9 ‘એક જુવાન અહ છે, તેની પાસે જવની પાંચ રોટલી
અને બે માછલી છે; પણ તે આટલાં બધાને કેવી ર તે ૂરાં પડ?ે’ ”

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

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

ઈ ુ પાણી પર ચાલ્યા
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16 સાંજ પડ ત્યારે તેમના શષ્યો સ ુદ્ર કનારે ગયા. 17 હોડ માં બેસીને તેઓ
કપરનાહૂમ જવાને સ ુદ્રના સામેના કનારે જતા હતા. તે સમયે અંધારુ થ ું હ ું અને
ઈ ુ હજી તેઓની પાસે આ ા ન હતા. 18 ભારે પવન આવવાથી સ ુદ્ર ઊછળતો
હતો.

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

લોકો ઈ ુને શોધે છે
22બીજે દવસ,ે જે લોકો સ ુદ્રને પેલે કનારે ઊભા ર ા હતા તેઓએજો ું કે, એક

હોડ વના બીજી તે ળે ન હતી. અને તે હોડ માં ઈ ુ પોતાના શષ્યો સાથે ગયા ન
હતા, પણ એકલા તેમના શષ્યો ગયા હતા. 23 તોપણ ાં પ્ર ુએ આભાર માન્યા
પછ તેઓએ રોટલી ખાધી હતી, તે ળ પાસેના તબે રયસથી બીજી હોડ ઓઆવી.
24 માટે જયારે તે લોકોએ જો ું કે ઈ ુ તેમ જ તેમના શષ્યો તે ળે નથી, ત્યારે તેઓ
પોતે હોડ ઓમાં બેસીને ઈ ુની શોધ કરતા કરતા કપરનાહૂમ આ ા.

ઈ ુ જીવનની રોટલી
25 પછ સ ુદ્રને પેલે કનારે તેઓએ તેમને મળ ને ૂ ું કે, ‘ ુરુજી, તમે અહ
ારે આ ા?’ ” 26 ઈ ુએ તેઓને જવાબ આપ્યો કે, ‘હુ તમને ન ે કહુ છુ કે,

તમે ચમત્કા રક ચ ો જોયા તે માટે મને શોધતાં નથી, પણ તમે રોટલી ખાઈને
ૃપ્ત થયા તે માટે શોધો છો. 27 જે ખોરાક નાશવંત છે તેને માટે ન હ, પણ જે

ખોરાક અનંતજીવન ુધી ટકે છે, જે માણસનો દ કરો તમને આપશ,ે તેને માટે
મહેનત કરો; કેમ કે ઈ ર પતાએ તેના પર મહોર કર છે.’ ”

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

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

32 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ક ું, ‘હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, ‘તે રોટલી ૂસાએ
સ્વગર્માંથી તમને આપી નથી, પણ સ્વગર્માંથી જે ખર રોટલી આવે છે, તે મારા
પતા તમને આપે છે. 33 કેમ કે સ્વગર્માંથી જે ઊતર ને માનવજગતને જીવન
આપે છે, તે ઈ રની રોટલી છે.’ ” 34 ત્યારે તેઓએ ઈ ુને ક ું કે, ‘પ્ર ,ુ તે રોટલી
સદા અમને આપો.’ ”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

57 જેમ જીવતા પતાએ મને મોકલ્યો છે અને હુ પતા દ્વારા જી ું છુ; તેમ જે
મને ખાય છે, તે પણ મારે સહારે જીવશે. 58 જે રોટલી સ્વગર્માંથી ઊતર તે એ
જ છે; જેમ તમારા ૂવર્જો ખાઈને ૃત્ ુ પામ્યા તેવી રોટલી એ નથી; પણ આ
રોટલી જે ખાય છે, તે સદા જીવતો રહેશે.’ ” 59 તેમણે કપરનાહૂમના સભા ાનમાં
બોધ કરતાં એ વાતો કહ .

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

કોણ સાંભળ શકે?’ ” 61પણ મારા શષ્યો જ તે વષે કચકચ કરે છે એ ઈ ુએ પોતાના
મનમાં જાણીને તેઓને ક ું કે, ‘ ું તમને આ વાતથી માઠુ લાગ્ ું છે?
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62 ત્યારે માણસનો દ કરો ાં પહેલાં હતો ત્યાં જો તેને પાછો ચઢતાં તમે
જુઓ તો કેમ? 63 જેજીવાડે છે તે આત્મા છે; શર રથી કઈ લાભ થતો નથી. જે
બાબતો મેં તમને કહ છે, તે આત્મા તથા જીવન છે.

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

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

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

7
ઈ ુ અને તેમના ભાઈઓ

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

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

કરો.’ ”
5 કેમ કે તેમના ભાઈઓએ પણ તેમના પર વ ાસ કય ન હતો. 6 ત્યારે ઈ ુ તેઓને

કહે છે કે, ‘મારો સમયહજીઆ ોનથી; પણતમારા માટે સવર્ સમયએકસમાન
છે. 7જગત તમારો દ્વેષ કર નથી શક ુ,ં પણ મારો તો તે દ્વેષ કરે છે; કેમ કે તે
વષે હુ એવી સાક્ષીઆ ું છુ કે, તેનાં કામ દુ છે.
8 તમે આ પવર્માં જાઓ; મારો સમય હજી પ ર ૂણર્ થયો નથી, માટે હુ આ

પવર્માં જતો નથી.’ ” 9ઈ ુ તેઓને એ વાત કહ ને ગાલીલમાં જ ર ા.

માંડવા પવર્માં ઈ ુ
10પર ુ ઈ ુના ભાઈઓ પવર્માં ગયા, તે પણજાહેરમાં ન હ, પણખાનગી ર તે ગયા.

11 ત્યારે યહૂદ ઓએ પવર્માં તેમની શોધ કરતાં ક ું કે, ‘તે ાં છે?’ ”
12 તેમને વષે લોકોમાં ઘણી ચચાર્ ચાલી; કેમ કે કેટલાકે ક ું કે, ‘તે સારો માણસ

છે;’ બીજાઓએ ક ું કે, ‘એમ નથી, પણ લોકોને તે ગેરમાગ દોરે છે.’ ” 13 તોપણ
યહૂદ ઓના ડરને લીધે તેમને વષે કોઈ ુલ્લી ર તે કઈ બોલ્ ું ન હ.

14 પણ પવર્ અ ુ થવા આ ું ત્યારે ઈ ુએ ભ ક્ત ાનમાં જઈને ઉપદેશ કય .
15 ત્યારે યહૂદ ઓએ આ યર્ પામીને ક ું કે, ‘એ માણસ કદ પણ શી ો નથી, તેમ
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છતાં તે વદ્યા ાંથી જાણે છે?’ ” 16 માટે ઈ ુએ તેઓને જવાબ આપ્યો કે, ‘મારો
ઉપદેશ મારો પોતાનો નથી, પણ જેમણે મને મોકલ્યો તેમનો છે.

17જો કોઈ તેમની ઇચ્છા ૂર કરવા ચાહે, તો આ બોધ વષે તે સમજશે કે,
તે ઈ રથી છે કે હુ પોતાથી બો ું છુ. 18 જે પોતાથી બોલે છે તે પોતાનો મ હમા
શોધે છે; પણ જે પોતાના મોકલનારનો મ હમા શોધે છે, તે જ સત્ય છે અને
તેનામાં કઈ અન્યાય નથી.

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

21 ઈ ુએ તેઓને જવાબ આપ્યો કે, ‘મેં એક કાયર્ ક ુ અને તમે સવર્ આ યર્
પામ્યા છો. 22આકારણથી ૂસાએ તમને ુ તનો નયમઆપ્યો છે તે ૂસાથી
છે એમ તો ન હ, પણ ૂવર્જોથી છે; અને તમે વશ્રામવારે માણસની ુ ત કરો
છો.

23 ૂસાના નયમશા ું ઉલ્લંઘન ન થાય, માટે જો કોઈ માણસની ુ ત
વશ્રામવારે કરવામાં આવે છે; તો મેં વશ્રામવારે એક માણસને ૂરો સાજો કય ,
તે માટે ું તમે મારા પર ુસ્સે થયા છો? 24 દેખાવ પ્રમાણે ન્યાય ન કરો, પણ
સચ્ચાઈ ૂવર્ક ન્યાય કરો.’ ”

ું એ ખ્રસ્ત છે?
25 ત્યારે યરુશાલેમમાંના કેટલાકે ક ું કે, ‘જમેને તેઓ માર નાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે,

તે ું એ જ નથી? 26પણ જુઓ, તે તો જાહેર ર તે બોલે છે અને તેઓ તેમને કઈ કહેતાં
નથી! અ ધકાર ઓ ું ખરેખર જાણતા હશે કે એ ખ્રસ્ત જ છે? 27 તોપણ અમે તે
માણસને જાણીએછ એ કે તે ાંથીઆવેલો છે; પણજયારે ખ્રસ્તઆવશે ત્યારે કોઈ
જાણશે ન હ કે તે ાંથી આ ો છે.’ ”

28એ માટે ઈ ુએ ભ ક્ત ાનમાં બોધ કરતાં ૂમ પાડ ને ક ું કે, ‘તમે મને જાણો
છો અને હુ ાંથી આ ો છુ તે પણ તમે જાણો છો; અને હુ તો માર પોતાની
ર તે નથી આ ો, પણ જેમણે મને મોકલ્યો છે તે સત્ય છે, તેમને તમે જાણતા
નથી. 29 હુ તેમને જાણું છુ; કેમ કે હુ તેમની પાસેથી આ ો છુ અને તેમણે મને
મોકલ્યો છે.’ ”

30 માટે તેઓએ ઈ ુને પકડવાનો પ્રયત્ન કય , પણ તેમનો સમય હજી ુધી આ ો
ન હતો, માટે કોઈએ તેમના પર હાથ ના ો ન હ. 31 પણ લોકોમાંથી ઘણાંએ તેમના
પર વ ાસ કય અને તેઓએ ક ું કે, ‘ ખ્રસ્તઆવશ,ે ત્યારેઆ માણસે જે ચમત્કા રક
ચ ો કયાર્ છે તે કરતાં ું તેઓ વધારે કરશે?’ ” 32 તેમને વષે લોકો એવી ગણગણાટ
કરતા હતા, તે ફરોશીઓએ સાંભ ુ,ં ત્યારે ુ યાજકોએ તથા ફરોશીઓએ તેમને
પકડવાને અ ધકાર ઓ મોકલ્યા.

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

મોકલ્યો છે તેમની પાસે હુ જાઉં છુ. 34 તમે મને શોધશો, પણ હુ તમને મળ શ
ન હ; અને ાં હુ જાઉં છુ ત્યાં તમે આવી શકતા નથી.’ ”
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35 ત્યારે યહૂદ ઓએઅંદરોઅંદર ક ું કે, ‘આમાણસ ાં જશે કે આપણને જડશે
જ ન હ? ું ગ્રીકોમાં વેરાઈ ગયેલાઓની પાસે જઈને તે ગ્રીકોને બોધ કરશે? 36 ‘તમે
મને શોધશો, પણ હુ તમને મળ શ ન હ અને ાં હુ જાઉં છુ, ત્યાં તમે આવી
શકતા નથીએવી જે વાત તેણે કહ તે શી છે?’ ”

જીવનજળનાં ઝરણાં
37 હવે પવર્ના છેલ્લાં તથા મહાન દવસે ઈ ુએ ઊભા રહ ને ઊંચા અવાજે ક ું કે,

‘જો કોઈ તરસ્યો હોય, તો તે માર પાસેઆવીને પીએ. 38શા વચન પ્રમાણે જે
કોઈમારા પર વ ાસ કરે છે, તેના હૃદયમાંથીજીવતા પાણીની નદ ઓવહેશે.’ ”

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

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

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

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

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

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

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

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

53 પછ તેઓ પોતપોતાને ઘરે ગયા.

8
ભચારમાં પકડાયેલી ી

1ઈ ુ જૈ ૂન નામના પહાડ પર ગયા. 2 વહેલી સવારે તે ફર ભ ક્ત ાનમાં આ ા,
સઘળા લોકો તેમની પાસે આ ા અને તેમણે નીચે બેસીને તેઓને બોધ કય . 3 ત્યારે
શા ીઓ તથા ફરોશીઓ ભચારમાં પકડાયેલી એક ીને ત્યાં લા ા; અને તેને
વચમાં ઊભી રાખીન.ે

4 ઈ ુને ક ું કે, ‘ ુરુ, આ ી ભચાર કરતાં જ પકડાઈ છે. 5 હવે ૂસાના
નયમશા માં આપણને આજ્ઞા આપી છે કે, તેવી ીઓને પથ્થરે મારવી; તો તમે તેને
વષે ું કહો છો?’ ” 6 તેમના પર દોષ ૂકવા ું કારણ તેમને મળ આવે એ માટે તેમ ું
પર ક્ષણ કરતાં તેઓએઆક ું. પણઈ ુએ નીચા નમીને જમીન પરઆંગળ એલ ું.
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7 તેઓએ તેમને ૂછ્યા ક ુ, ત્યારે તેમણે ઊભા થઈને તેઓને ક ું કે, ‘તમારામાં જે
કોઈ પાપ વગરનો હોય તે તેના પર પહેલો પથ્થર મારે.’ ” 8 ફર થી પણ તેમણે નીચા
નમીને આંગળ વડે જમીન પર લ ું.

9જયારે તેઓએ સાંભ ું, ત્યારે ૃદ્ધથી માંડ ને એક પછ એક બધા ચાલ્યા ગયા.
અને એકલા ઈ ુ તથા ઊભેલી ી જ ત્યાં ર ાં. 10ઈ ુ ઊભા થયા અને તેને ૂ ું કે,
‘ ી, તારા પર દોષ ૂકનારાઓ ાં છે? ું કોઈએ તને દો ષત ઠરાવી નથી?’ ” 11 તેણે
ક ુ,ં ‘પ્ર ુ, કોઈએ ન હ.’ ઈ ુએ ક ું, ‘હુ પણ તને દો ષત નથી ઠરાવતો; ું ચાલી જા;
હવેથી પાપ કર શ ન હ.’ ”

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

પાછળઆવે છે તે અંધકારમાં ન હ ચાલશ,ે પણજીવન ું અજવા ું પામશ.ે’ ”
13 ફરોશીઓએ તેમને ક ું, ‘તમે તમારે પોતાને વષે સાક્ષી આપો છો; તમાર સાક્ષી
સાચી નથી.’ ”

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

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

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

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

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

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

25માટે તેઓએતેમને ૂ ુ,ં ‘તમે કોણ છો?’ ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘પ્રથમથી જે હુ
તમને કહેતોઆ ો છુ તે જ.’ ” 26મારે તમારે વષે કહેવાની તથા ન્યાય કરવાની
ઘણી બાબતો છે; તોપણ જેમણે મને મોકલ્યો છે, તેઓ સત્ય છે; અને જે વાતો
મેં તેમની પાસેથી સાંભળ છે, તે હુ માનવજગતને કહુ છુ.’ ” 27 તે તેઓની સાથે
પતા વષે વાત કરે છે, તે તેઓ સમ ા ન હ.
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28ઈ ુએ ક ું, ‘ ારે તમે માણસના દ કરાને ઊંચો કરશો ત્યારે તમે જાણશો
કે હુ તે જ છુ અને હુ માર પોતાની જાતે કઈ કરતો નથી, પણ જેમ પતાએ મને
શીખ ું છે, તેમ હુ તે વાતો બો ું છુ. 29 જેમણે મને મોકલ્યો છે તે માર સાથે છે;
અને તેમણે મને એકલો ૂ ો નથી; કેમ કે જે કામો તેમને ગમે છે તે હુ નત્ય કરુ
છુ.’ ” 30ઈ ુ તે કહેતાં હતા, ત્યારે ઘણાંએ તેમના પર વ ાસ કય .

સત્ય તમને ુક્ત કરશે
31 તેથી જે યહૂદ ઓએ તેમના પર વ ાસ કય હતો, તેઓને ઈ ુએ ક ું કે, ‘જો

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

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

37તમે ઇબ્રા હમનાં વંશજોછોએ હુજાણું છુ; પણમારુવચનતમારામાં ૃ દ્ધ
પામ ું નથી, માટે તમે મને માર નાખવાનો પ્રયત્ન કરો છો. 38 મેં મારા પતાની
પાસે જે જો ું છે, તે હુ કહુ છુ;અને તમે પણતમારા પતાની પાસેથી જે સાંભ ું
છે, તેમ તે કરો છો.’ ”

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

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

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

45 પણ હુ સત્ય કહુ છુ, તેથી તમે મારુ માનતા નથી. 46 તમારામાંનો કોણ
મારા પર પાપ સા બત કરે છે? જો હુ સત્ય કહુ છુ, તો તમે શા માટે મારુ માનતા
નથી? 47 જે ઈ રનો છે, તે ઈ રનાં શ ો સાંભળે છે; તમે ઈ રના નથી, માટે
તમે સાંભળતાં નથી.’ ”
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48યહૂદ ઓએતેમને ઉ રઆપ્યો કે, ‘ ું સમરૂની છે અને તને દુ ાત્મા વળગે ું છે, તે
અમારુ કહે ું ું વાજબી નથી?’ ” 49ઈ ુએ ઉ રઆપ્યો કે, ‘મને દુ ાત્મા વળગેલો
નથી, પણ હુ મારા પતાને માનઆ ું છુ અને તમે મારુ અપમાન કરો છો.

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

52 યહૂદ ઓએ તેમને ક ું, ‘તને દુ ાત્મા વળગે ું છે, એવી અમને હવે ખાતર થઈ
છે. ઇબ્રા હમ તેમ જ પ્રબોધકો પણ મર ગયા છે; પણ ું કહે છે કે, જો કોઈ મારાં
વચનો પાળે, તો તે કદ ૃત્ ુ પામશે ન હ. 53 ું ું અમારા પતા ઇબ્રા હમ કરતાં મોટો
છુ? તે તો મરણ પામ્યો છે અને પ્રબોધકો પણ મરણ પામ્યા છે; ું કોણ હોવાનો દાવો
કરે છે?’ ”

54 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો કે, “જો હુ પોતાને માન આ ુ,ં તો મારુ માન કઈ જ
નથી; મને મ હમા આપનાર તો મારા પતા છે, જેમનાં વષે તમે કહો છો કે, ‘તે
અમારા ઈ ર છે.’ ” 55 વળ તમે તેમને ઓળ ા નથી; પણ હુ તેમને ઓળ ું
છુ; જો હુ કહુ કે હુ તેમને નથી ઓળખતો, તો હુ તમારા જેવો જૂઠો ઠરુ; પણ
હુ તેમને ઓળ ું છુ અને તેમ ું વચન પા ું છુ. 56 તમારો પતા ઇબ્રા હમ મારો
દવસ જોવાનીઆશાથી હષર્ પામ્યો અને તે જોઈને તેને આનંદ થયો.”
57 ત્યારે યહૂદ ઓએ તેમને ક ું કે, ‘હજી તો તમે પચાસ વષર્ના થયા નથી અને ું

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

9
જન્મથી આંધળો દેખાતો થયો

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

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

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

8 પછ તેના પડોશીઓએ તથા જઓેએ તેને અગાઉ ભખાર જોયો હતો તેઓએ
ક ું કે, ‘જે બેસીને ભીખ માગતો હતો, તે ું એ જ નથી?’ ” 9 કેટલાકે ક ું, ‘હા તે એ જ
છે;’ બીજાઓએ ક ું, ‘ના, પણ તે તેના જવેો છે;’ પણ તેણે પોતે ક ું, ‘હુ તે જ છુ.’ ”

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

આચમત્કાર વષે ફરોશીઓએ કરેલી તપાસ
13 જે અગાઉ અંધ હતો, તેને તેઓ ફરોશીઓની પાસે લા ા. 14 હવે જે દવસે

ઈ ુએ કાદવ બનાવીને તેની આંખો ઉઘાડ હતી, તે દવસ વશ્રામવાર હતો. 15 માટે
ફરોશીઓએ ફર થી તેને ૂ ું કે, ‘ ું શી ર તે દેખતો થયો?’ તેણે તેઓને ક ું કે, ‘તેમણે
માર આંખો પર કાદવ લગાડ્યો અને હુ આંખો ધોઈને દેખતો થયો છુ.’ ”

16 ફરોશીઓમાંના કેટલાકે ક ું કે, ‘તે માણસ ઈ રની પાસેથી આ ો નથી, કેમ કે
તે વશ્રામવાર પાળતો નથી;’ પણ બીજાઓએ ક ું કે, ‘પાપી માણસ એવા ચમત્કા રક
ચ ો શી ર તે કર શકે?’ એમ તેઓમાં બે ભાગલા પડ્યા. 17 ત્યારે તેઓએ ફર થી તે
અંધને ૂ ું કે, ‘તેણે તાર આંખો ઉઘાડ , માટે તેને વષે ું ું કહે છે?’ ત્યારે તેણે ક ું
કે, ‘તે પ્રબોધક છે.’ ” 18પણ યહૂદ ઓએતે દેખતા થયેલાનાં માતા પતાને બોલા ા ત્યાં
ુધી તેઓ તેને વષે માનતા ન હતા કે, તે અંધ હતો અને દેખતો થયો છે.
19 તેઓએ તેમને ૂ ું કે, ‘ ું આ તમારો દ કરો છે, જનેે વષે તમે કહો છો કે, તે

જન્મથી અંધ હતો? તો પછ તે કેવી ર તે દેખતો થયો છે?’ ” 20તેનાં માતા પતાએ ઉ ર
આપ્યો કે, ‘તે અમારો દ કરો છેઅને જન્મથીઅંધ હતો, તે અમેજાણીએછ એ. 21પણ
હમણાં તે કેવી ર તે દેખતો થયો છે, તે અમે જાણતા નથી; અને તેનીઆંખો કોણે ઉઘાડ
તે પણ અમે જાણતા નથી; તે ુખ્તવયનો છે; તેને ૂછો, તે પોતે કહેશે.’ ”

22તેનાં માતા પતા યહૂદ ઓથી ડરતા હતાં માટે તેઓએતેમ ક ું; કેમ કે યહૂદ ઓએ
અગાઉથી એવો ઠરાવ કય હતો કે, ‘તે ખ્રસ્ત છે’ એ ું જો કોઈ ક ૂલ કરે, તો તેને
સભા ાનમાંથી કાઢ ૂકવો. 23 માટે તેનાં માતા પતાએ ક ું કે, ‘તે ુખ્તવયનો છે, તેને
ૂછો.’ ”
24 તેથી અગાઉ જે અંધ હતો, તેને તેઓએ બીજી વાર બોલાવીને ક ું, ‘ઈ રની

સ્ ુ ત કર; અમેજાણીએછ એ કે તે માણસ તો પાપી છે.’ ” 25 ત્યારે તેણે ઉ રઆપ્યો,
‘તે પાપી છે કે ન હ, તે હુ જાણતો નથી; પણએક વાત હુ જાણું છુ કે, હુ અંધ હતો અને
હવે હુ દેખતો થયો છુ.’ ”

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

28 ત્યારે તેઓએ તેની નદા કરતાં ક ું કે, ‘ ું તેમનો શષ્ય છે; પણ અમે તો ૂસાના
શષ્યો છ એ. 29 ઈ ર ૂસાની સાથે બોલ્યા, તે અમે જાણીએ છ એ; પણ અમે નથી
જાણતા કે, તે માણસ તો ાંનાં છે.’ ”

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

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

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

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

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

10
ઘેટાં અને ઘેટાંપાળક

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

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

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

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

છુ. 8 જેટલાં માર અગાઉઆ ા, તેઓ સવર્ ચોર તથા ૂંટારા છે; પણ ઘેટાંએ
તેઓ ું સાંભ ું ન હ.

9પ્રવેશદ્વાર હુ છુ, મારા દ્વારા જે કોઈ પ્રવેશે, તે ઉદ્ધાર પામશે, તે અંદરઆવશે
અને બહાર જશે અને તેને ચરવા ું મળશે. 10 ચોર કરવા, માર નાખવા તથા
નાશ કરવા સવાય બીજાકોઈ મતલબથી ચોરઆવતો નથી. પણ હુ તો તેઓને
જીવન મળે અને તે ુષ્કળ મળે, માટે હુ આ ો છુ.

11ઉ મ ઘેટાંપાળક હુ છુ; ઉ મ ઘેટાંપાળક ઘેટાંને સારુ પોતાનો જીવઆપે
છે. 12 જે નોકર છે અને ઘેટાંપાળક નથી, એટલે જે પોતે ઘેટાંનો મા લક નથી,
તે વરુને આવ ું જોઈને ઘેટાંને ૂક ને નાસી જાય છે; પછ વરુ તેઓને પકડ ને
વખેર નાખે છે. 13 તે નાસી જાય છે, કેમ કે તે નોકર છે અને ઘેટાંની તેને કઈ
ચતા નથી.
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14ઉ મ ઘેટાંપાળક હુ છુ અને પોતાનાં ઘેટાંને ઓળ ું છુ અને મારા પોતાનાં
ઘેટાં મનેઓળખે છે. 15 જેમ પતા મનેઓળખે છેઅને હુ પતાનેઓળ ું છુ તેમ
મારાં પોતાનાં મને ઓળખે છે; અને ઘેટાંને સારુ હુ મારો જીવઆ ું છુ. 16મારાં
બીજાં ઘેટાં પણ છે, તેઓઆવાડામાંના નથી; તેઓને પણ મારે લાવવાની જરૂર
છે અને તેઓ મારો અવાજ સાંભળશ;ે અને એક ટો ું, એક ઘેટાંપાળક થશ.ે

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

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

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

23ઈ ુ ભ ક્ત ાનમાં ુલેમાનની પરસાળમાં ફરતા હતા. 24 ત્યારે યહૂદ ઓએ તેમની
આસપાસ ફર વળ ને તેમને ક ું, ‘તમે ાં ુધી અમને સંદેહમાં રાખશો? જો તમે
ખ્રસ્ત હો તો તે અમને સ્પ કહો.’ ”
25 ઈ ુએ તેઓને ઉ ર આપ્યો કે, ‘મેં તો તમને ક ું, પણ તમે વ ાસ કરતા

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

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

29 મારા પતા, જેમણે મને તેઓને આપ્યાં છે, તે સહુથી મહાન છે; અને
પતાના હાથમાંથી કોઈ તેઓને છ નવી લેવા સમથર્ નથી. 30 હુ તથા પતા એક
છ એ.’ ” 31 ત્યારે યહૂદ ઓએ તેમને મારવાને ફર થી પથ્થર હાથમાં લીધા.

32 ઈ ુએ તેઓને ઉ ર આપ્યો કે, ‘મેં પતા તરફથી તમને ઘણાં સારાં કામો
બતા ાં છે, તેઓમાંના કયા કામને લીધે મને પથ્થર મારો છો?’ ” 33 યહૂદ ઓએ
તેમને ઉ ર આપ્યો કે, ‘કોઈ સારા કામને લીધે અમે તમને પથ્થર મારતા નથી, પણ
દભુાર્ષણને કારણે; અને તમે માણસ હોવા છતાં પોતાને ઈ ર ઠરાવો છો, તેને કારણે.’ ”

34 ઈ ુએ તેઓને ઉ ર આપ્યો, “હુ કહુ છુ કે, ‘તમે દેવો છો’ એ ું તમારા
નયમશા માં લખે ું નથી? 35 જેઓની પાસે ઈ ર ું વચન આ ુ,ં તેઓને
જો તેમણે દેવો ક ાં તેથી શા વચનનો ભંગ થતો નથી, 36 તો જેને પતાએ
પ વત્ર કર ને દુ નયામાં મોકલ્યા, તેમણે ક ું કે, હુ ઈ રનો દ કરો છુ; તો ું તમે
તેમને એમ કહો છો કે તમે દભુાર્ષણ કરો છો?

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

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

11
લાજરસ ું ૃત્ ુ

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

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

5 માથાર્, તેની બહેન મ રયમ તથા લાજરસ પર ઈ ુ પ્રેમ રાખતા હતા. 6 તે બીમાર
છે, એવા સમાચાર તેમને મ ા ત્યારે પોતે ાં હતા, તે જ ળે તે બે દવસ ુધી
ર ા. 7 ત્યાર પછ શષ્યોને કહે છે કે, ‘ચાલો, આપણે ફર થી યહૂ દયા જઈએ.

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

10પણજો કોઈ રાત્રે ચાલે, તો તેનામાં અજવા ું ન હોવાથી ઠોકર ખાય છે.’ ”
11તેમણેએવાતો કહ , ત્યાર પછ તે તેઓને કહે છે કે, ‘આપણો મત્રલાજરસઊંઘી
ગયો છે; હુ તેને ઊંઘમાંથી જગાડવા માટે જવાનો છુ.’ ”

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

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

ુનરુત્થાન તથા જીવન હુ છુ
17હવે જયારે ઈ ુ ત્યાંઆ ા ત્યારે તેમને ખબર પડ કે, લાજરસને કબરમાં ૂ ાને

ચાર દવસ થઈ ગયા છે. 18 હવે બેથા નયા યરુશાલેમની નજદ ક, એટલે માત્ર ત્રણેક
કલો મટર દૂર હ ું. 19 માથાર્ તથા મ રયમની પાસે તેઓના ભાઈ સંબંધી દલાસો
આપવા માટે યહૂદ ઓમાંના ઘણાં આ ા હતા. 20 ઈ ુ આવે છે, એ સાંભળ ને માથાર્
તેમને મળવા ગઈ; પણ મ રયમ ઘરમાં જ બેસી રહ .
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21 ત્યારે માથાર્એ ઈ ુને ક ું કે, ‘પ્ર ,ુ જો તમે અહ હોત, તો મારો ભાઈ ૃત્ ુ પામત
ન હ. 22 પણ તમે ઈ ર પાસે જે કઈ માગશો, તે ઈ ર તમને આપશ,ે એ હુ જાણું
છુ.’ ” 23ઈ ુએ તેને ક ું કે, ‘તારો ભાઈ પાછો ઊઠશે.’ ”

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

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

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

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

33 ત્યારે ઈ ુએ તેને રડતી જોઈને તથા જે યહૂદ ઓ તેની સાથે આ ા હતા તેઓને
પણ રડતા જોઈન,ે મનમાં નસાસો ૂક તથા આત્મામાં ાકુળ થઈને, 34 ૂ ું કે,
‘તમે તેને ાં ૂ ો છે?’ તેઓ તેમને કહે છે કે, પ્ર ુ આવીને જુઓ. 35ઈ ુ રડ્યા.

36એજોઈને યહૂદ ઓએ ક ું કે, ‘જુઓ, તે તેના પર કેટલો બધો પ્રેમ રાખતા હતા!
37 પણ તેઓમાંના કેટલાકે ક ું કે, જમેણે અંધજનોની આંખો ઉઘાડ , તેમનાંમાં ું આ
માણસ ૃત્ ુ ન પામે એ ું કરવાની પણ શ ક્ત ન હતી?’ ”

લાજરસ સજીવન કરાયો
38 ફર થી ઈ ુ નસાસો નાખીને કબર પાસે આ ા. તે તો ુફા હતી, અને તેના પર

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

મારુ સાંભ ું છે, માટે હુ તમારો આભાર મા ું છુ. 42 તમે નત્ય મારુ સાંભળો
છો,એહુજાણતો હતો; પણ જેલોકઆસપાસઊભા રહેલા છે, તેઓ વ ાસ
કરે કે, તમે મને મોકલ્યો છે, માટે તેઓને લીધે મેં એ ક ું.’ ”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 પાસ્ખાપવર્ના છ દવસ અગાઉ ઈ ુ બેથા નયા આ ા, લાજરસ, જનેે ઈ ુએ
મરણમાંથી સજીવન કય હતો તે ત્યાં હતો. 2 માટે તેઓએ તેને માટે ખોરાક તૈયાર કય
હતો અને માથાર્ ભોજન પીરસતી હતી, લાજરસ ઈ ુની સાથે જમવા બેઠેલાઓમાંનો
એક હતો. 3 તે વેળા મ રયમે અ ત ૂલ્યવાન ુદ્ધ જટામાંસી ું અડધો કલો અ ર
લઈને ઈ ુને પગે લગા ું અને તેના વાળથી તેમના પગ ૂછ્યા; અ રની ુગંધ આખા
ઘરમાં પ્રસર ગઈ.

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

7 ત્યારે ઈ ુએ ક ું કે, ‘મારા દફનાવવાનાં દવસને માટે મ રયમને એ ું કરવા દે.
8 કેમ કે ગર બો હમેશા તમાર સાથે છે; પણ હુ સદા તમાર સાથે નથી.’ ”
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લાજરસ વરુદ્ધ કાવતરુ
9 ત્યારે યહૂદ ઓમાંના ઘણાં લોકોએ જાણ્ ું કે તે ત્યાં છે, ત્યારે તેઓ એકલા ઈ ુને

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

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

12બીજે દવસે પવર્માંઆવેલા ઘણાં લોકોએએ ું સાંભ ું કે, ઈ ુ યરુશાલેમઆવે
છે; 13 ત્યારે ખજૂર ની ડાળ ઓ લઈને તેઓ તેમને મળવાને બહાર ગયા; અને ઊંચા
અવાજે ક ું કે, ‘હોસા ા; પ્ર ુને નામે ઇઝરાયલના જે રાજા આવે છે, તે આશીવાર્ દત
છે.

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

17તેમણે લાજરસને કબરમાંથી બોલા ો અને મરેલાઓમાંથીજી વત કય , તે વખતે
જે લોક તેમની સાથે હતા, તેઓએઆબીનાને સમથર્નઆપ્ ુ.ં 18તે કારણથી પણલોકો
તેમને મળવા ગયા; કેમ કે તેમણે એ ચમત્કા રક ચ ક ુ હ ું એ ું તેઓએ સાંભ ું
હ ું. 19તે માટે ફરોશીઓએપરસ્પર ક ું કે, ‘જુઓ, આપણું તો કઈ વળ ું નથી; જુઓ,
આ ું માનવજગત તેમની પાછળ ગ ું છે.

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

21 માટે તેઓએ ગાલીલના બેથસાઈદાના ફ લપની પાસે આવીને તેમને વનંતી કરતાં
ક ું કે, ‘ભાઈ, અમે ઈ ુને જોવા ચાહ એછ એ.’ ” 22 ફ લપેઆવીનેઆ ન્દ્રયાને ક ુ;ં
આ ન્દ્રયા તથા ફ લપે આવીને ઈ ુને ક ું.

23 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને જવાબ ક ું કે, ‘માણસના દ કરાને મ હમાવાન થવાનો
સમય આ ો છે. 24 હુ તમને ન ે કહુ છુ, જો ઘઉંનો દાણો જમીનમાં પડ ને
મરતો નથી, તો તે એકલો રહે છે; પણજો તે મરે, તો તે ઘણાં ફળઆપે છે.

25 જે પોતાનો જીવ સાચવે છે, તે તેને ુમાવે છે; જે આ જગતમાં પોતાના
જીવ પર દ્વેષ કરે છે, તે અનંતજીવનને સારુ તેને બચાવી રાખશે. 26જો કોઈ
માર સેવા કરતો હોય, તો તેણે માર પાછળ ચાલ ુ;ં અને ાં હુ છુ, ત્યાં મારો
સેવક પણ રહેશે; જો કોઈ માર સેવા કરતો હોય, તો બાપ તેને માનઆપશ.ે

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

બચાવ. પણઆને લીધે જ તો હુઆઘડ ુધીઆ ો છુ. 28ઓબાપ, તમારા
નામનો મ હમા થાઓ, ત્યારે સ્વગર્માંથી એવી વાણી થઈ કે, ‘મેં તેનો મ હમા કય
છેઅને ફર કર શ.’ ” 29 ત્યારે જે લોકોએ પાસે ઊભા રહ ને તે સાંભ ું હ ું, તેઓએ
ક ું કે, ‘ગજના થઈ;’ બીજાઓએ ક ું કે, ‘સ્વગર્દૂતે તેમની સાથે વાત કર .’ ”
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30 ઈ ુએ જવાબ આપતાં ક ું કે, ‘એ વાણી મારે માટે ન હ, પણ તમારે માટે
થઈ છે.’ ” 31હવેઆમાનવજગતનો ન્યાય કરવામાંઆવે છે; હવેઆજગતના
અ ધકાર ને બહાર કાઢ ૂકવામાં આવશ.ે

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

34 એ માટે લોકોએ તેમને ઉ ર આપ્યો કે, ‘ ખ્રસ્ત સદા રહેશે, એમ અમે
નયમશા માંથી સાંભ ું છે; તો માણસનો દ કરો ઊંચો કરાવો જોઈએ, એમ તમે
કેમ કહો છો? એ માણસનો દ કરો કોણ છે?’ ” 35 ત્યારે ઈ ુએ તેઓને ક ું કે, ‘હજી
થોડ વાર તમાર મધ્યે પ્રકાશ છે; ાં ુધી તમને પ્રકાશ છે, ત્યાં ુધી ચાલો,
રખેને અંધકાર તમારા પર આવી પડે; અને જે અંધકારમાં ચાલે છે તે જાણતો
નથી કે તે પોતે ાં જાય છે. 36 ાં ુધી તમને પ્રકાશ છે, ત્યાં ુધી પ્રકાશ પર
વ ાસ કરો, એ માટે કે તમે અજવાળાનાં બાળકો થાઓ.

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

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

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

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

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

મારા પર ન હ, પણ જેમણે મને મોકલ્યો છે, તેમના પર પણ વ ાસ રાખે છે.
45 જે મને જુએ છે, તે જેણે મને મોકલ્યો છે તેમને પણ જુએ છે.

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

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

13
ઈ ુ શષ્યોના પગ ૂએ છે

1 હવે પાસ્ખાપવર્ અગાઉ પોતાનો આ દુ નયામાંથી પતાની પાસે જવાનો સમય
આ ો છે એ જાણીને ઈ ુએ દુ નયામાંનાં પોતાના લોક, જઓેનાં ઉપર તેઓ પ્રેમ
રાખતા હતા, તેઓ પર અંત ુધી પ્રેમ રા ો. 2 તેઓ જમતા હતા તેવામાં, શેતાને
તો અગાઉથી સમોનના દ કરા યહૂદા ઇશ્કા રયોતના મનમાં તેમને પરસ્વાધીન કરવાનો
વચાર ૂ ો હતો.
3ઈ ુએજાણ્ ું કે પતાએસઘળ વસ્ ુઓતેમના હાથમાંઆપી છે, અને તે ઈ રની

પાસેથી આ ો છે અને ઈ રની પાસે જાય છે. 4ઈ ુ ભોજન ળ પરથી ઊભા થયા
અને પોતાનો ઝભ્ભો ઉતાય ; પછ તેમણે રૂમાલ લઈને પોતાની કમરે બાંધ્યો. 5 ત્યાર
બાદ વાસણમાં પાણી લઈન,ે શષ્યોના પગ ધોવા તથા જે રૂમાલ પોતાની કમરે બાંધ્યો
હતો તેનાથી ૂંછવા લાગ્યા.

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

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

12એ પ્રમાણે તેઓના પગ ધોઈ ર ા પછ તેમણે પોતાનાં વ ો પહેયાર્ અને પાછા
જમવા બેસીને તેઓને ક ું કે, ‘મેં તમને ું ક ુ છે, તે તમે સમજો છો?’ ” 13તમે મને
ુરુ તથા પ્ર ુ કહો છો, અને તમે સા ું જ કહો છો, કેમ કે હુ એ જ છુ.’ ” 14એ

માટે મેં પ્ર ુએ તથા ુરુએ જો તમારા પગ ધોયા, તો તમારે પણ એકબીજાના
પગ ધોવા જોઈએ. 15 કેમ કે જે ું મેં તમને ક ુ, તે ું તમે પણ કરો, એ માટે મેં
તમને ન ુનો આપ્યો છે.

16 હુ તમને ન ે કહુ છુ કે, ‘નોકર પોતાના શેઠ કરતાં મોટો નથી; અને જે
મોકલાયેલો છે તે પોતાના મોકલનાર કરતાં મોટો નથી.’ ” 17જો તમે એ બાબતો
જાણીને તેઓ ું અ ુકરણ કરો, તો તમે આશીવાર્ દત છો. 18 હુ તમારા સઘળાં
સંબંધી નથી કહેતો; જેઓને મેં પસંદ કયાર્ છે તેઓને હુ જાણું છુ; એ લખે ું
ૂરુ થાય માટે એમ થ ું જોઈએ ‘પણ જે માર સાથે રોટલી ખાય છે, તેણે માર
વરુદ્ધ પોતાની લાત ઉગામી છે.’ ”
19એબીના બન્યા પહેલાં હુ તમને કહુ છુ એ માટે કે, ‘જયારે એબાબત થાય,

ત્યારે તમે વ ાસ કરો, કે હુ તે છુ.’ ” 20 ન ે હુ તમને કહુ છુ કે, ‘જે કોઈને
હુ મોક ું છુ તેનો અંગીકાર જે કરે છે, તે મારો અંગીકાર કરે છે; અને જે મારો
અંગીકાર કરે છે તે મને મોકલનારનો અંગીકાર કરે છે.



યોહાન 13:21 177 યોહાન 14:2

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

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

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

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

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

નવી આજ્ઞા
31જયારે તે બહાર ગયો, ત્યારે ઈ ુ કહે છે કે, ‘હવે માણસનો દ કરો મ હમાવાન

થયો છે, તેનામાં ઈ ર મ હમાવાન થયા છે. 32 ઈ ર તેને પોતામાં મ હમાવાન
કરશે અને તેને વહેલો મ હમાવાન કરશ.ે 33ઓ નાનાં બાળકો, હવે પછ થોડા
સમય ુધી હુ તમાર સાથે છુ; તમે મને શોધશો.’ જેમ મેં યહૂદ ઓને ક ું હ ું
કે, ‘ ાં હુ જાઉં છુ ત્યાં તમે આવી શકતા નથી, તેમ હુ હમણાં તમને પણ કહુ
છુ.

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

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

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

14
પતા તરફ લઈ જતો માગર્ ઈ ુ

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

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

8 ફ લપ તેમને કહે છે કે, ‘પ્ર ,ુ અમને પતા દેખાડો, એઅમારે માટે ૂર ું છે. 9ઈ ુ
તેને કહે છે કે, ‘ ફ લપ, લાંબા સમય ુધી હુ તમાર સાથે ર ો છુ, તોપણ ું ું
મને ઓળખતો નથી? જેણે મને જોયો છે તેણે પતાને જોયા છે; તો ું શા માટે
કહે છે કે, ‘અમને પતા દેખાડો?

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

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

પ વત્રઆત્મા ું વરદાન
15 જો તમે મારા પર પ્રેમ કરતા હો તો માર આજ્ઞાઓ પાળશો. 16 અને હુ

પતાને પ્રાથર્ના કર શઅને તે તમને બીજાએક સહાયક તમાર પાસે સદા રહેવા
માટેઆપશ,ે 17એટલે સત્યનોઆત્મા, જેને માનવજગત પામી નથી શક ુ;ં કેમ
કે તેમને તે જોઈ શક ું નથી અને તેમને જાણ ું નથી; પણ તમે તેમને જાણો છો;
કેમ કે તેઓ તમાર સાથે રહે છે અને તમારામાં વાસો કરશ.ે

18 હુ તમને અનાથ ૂક દઈશ ન હ; હુ તમાર પાસે આવીશ. 19 થોડ વાર
પછ દુ નયા મને ફર થી ન હ જોશ,ે પણ તમે મને જોશો; હુ જી ું છુ માટે તમે
પણજીવશો. 20તે દવસે તમે જાણશો કે, હુ મારા પતામાં છુ. તમે મારામાં છો
અને હુ તમારામાં છુ.

21 જેની પાસે માર આજ્ઞાઓ છેઅને જે તેઓને પાળે છે, તે જ મારા પર પ્રેમ
રાખે છે; અને જે મારા પર પ્રેમ રાખે છે તેના પર મારા પતા પ્રેમ રાખશે અને હુ
તેના પર પ્રેમ રાખીશ અને તેની આગળ હુ પોતાને પ્રગટ કર શ.’ ” 22 યહૂદા, જે
ઇશ્કા રયોત ન હતો, તે તેને કહે છે કે, ‘પ્ર ુ, તમે પોતાને અમાર આગળ પ્રગટ કરશો
અને દુ નયાની સમક્ષ ન હ, એ ું ું કારણ છે?’ ”

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

25 હુ હજી તમાર સાથે રહુ છુ એટલામાં મેં તમને એ વચનો ક ાં છે. 26પણ
સહાયક, એટલે પ વત્રઆત્મા, જેમને પતા મારે નામે મોકલી આપશ,ે તે તમને
બ ું શીખવશે અને મેં જે સવર્ તમને ક ું તે સઘ ું તમારાં સ્મરણમાં લાવશે. 27 હુ
તમને શાં ત આપીને જાઉં છુ; માર શાં ત હુ તમને આ ું છુ; જેમ માનવજગત
આપે છે તેમ હુ તમને આપતો નથી. તમારાં હૃદયોને ાકુળ થવા ન દો; અને
બીવા પણ દેશો નહ .

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

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

15
ઈ ુ ખરો દ્રાક્ષાવેલો

1ખરો દ્રાક્ષાવેલો હુ છુ અને મારા પતા માળ છે. 2મારામાંની દરેક ડાળ જેને
ફળ આવતાં નથી તેને તે કાપી નાખે છે; અને જે ડાળ ઓને ફળ આવે છે, તે
દરેકને વધારે ફળઆવે માટે તે તેને ુદ્ધ કરે છે.

3 જે વચનો મેં તમને ક ાં છે તેના દ્વારા હવે તમે ુદ્ધ થઈ ગયા છો. 4 તમે
મારામાં રહો અને હુ તમારામાં રહ શ; જેમ ડાળ વેલામાં ર ા વના પોતાની
જાતે ફળઆપી શકતી નથી, તેમ તમે પણ મારામાં ર ા વના ફળઆપી શકતા
નથી.

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

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

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

12માર આજ્ઞાએ છે કે, ‘જેમ મેં તમારા પર પ્રેમ રા ો છે, તેમ તમે એકબીજા
પર પ્રેમ રાખો.’ ” 13પોતાના મત્રોને સારુ પોતાનોજીવઆપવો, તે કરતાં મહાન
અન્ય કોઈ પ્રેમ નથી.
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14 જેઆજ્ઞાઓ હુ તમનેઆ ું છુ તે જો તમે પાળો છો તો તમે મારા મત્ર છો.
15હવેથી હુ તમને દાસ કહેતો નથી; કેમ કે પોતાનો શેઠ જે કરે છે તે દાસજાણતો
નથી; પણ મેં તમને મત્ર ક ાં છે; કેમ કે જે વાતો મેં મારા પતા પાસેથી સાંભળ
હતી તે બધી મેં તમને જણાવી છે.

16 તમે મને પસંદ કય નથી, પણ મેં તમને પસંદ કયા છે; અને તમને મોકલ્યા
છે, કે તમે જઈને ફળ આપો; અને તમારાં ફળ કાયમ રહે. જેથી તમે મારે નામે
પતાની પાસે જે કઈ માગો તે તમને તે આપે. 17 તમે એકબીજા પર પ્રેમ રાખો
માટે હુ તમને એઆજ્ઞાઓઆ ું છુ.

દુ નયાનો તરસ્કાર
18જો જગત તમારો દ્વેષ રાખે છે તો તમારા પહેલાં તેણે મારો દ્વેષ કય છે,

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

20 દાસ પોતાના શેઠથી મોટો નથી, એવી જે વાત મેં તમને કહ તે યાદ રાખો.
જો તેઓએમને સતા ો છે, તો તમને પણસતાવશ.ે જો તેઓએમારાં વચનો ું
પાલન ક ુ તો તમારા પણ પાળશે. 21પણએબ ું મારા નામને માટે તેઓ તમને
કરશ,ે કેમ કે તેઓ મારા મોકલનારને જાણતા નથી. 22જો હુ આ ો ન હોત
અને તેઓને ક ું ન હોત, તો તેઓને પાપ લાગત ન હ; પણ હવે તેઓના પાપ
સંબંધી તેઓને કઈ બહા ું ર ું નથી.

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

26પણ સહાયક, એટલે સત્યનોઆત્મા, જે પતાની પાસેથીઆવે છે, તેને હુ
પતાની પાસેથી તમાર પાસે મોકલી દઈશ; તે જયારેઆવશે, ત્યારે મારા સંબંધી
સાક્ષીઆપશ.ે 27તમે પણસાક્ષીઆપશો, કેમ કે તમેઆરભથી માર સાથે છો.

16
1 ‘કોઈ તમને ગેરમાગ દોરે ન હ, માટે મેં તમને એ વચનો ક ાં છે. 2તેઓતમને

સભા ાનોમાંથી કાઢ ૂકશે; ખરેખર, એવો સમય આવે છે કે જો કોઈ તમને
માર નાખે તો તે ઈ રની સેવા કરે છે, એમ તેને લાગશે.

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

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

તમારામાંનો કોઈ મને ૂછતો નથી. 6પણમેં તમને એ વચનો ક ાં છે, માટે તમારાં
મનશોકથીભર ૂર છે. 7તોપણ હુ તમને સત્ય કહુ છુ; મારુજ ું તમને હતકારક
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છે; કેમ કે જો હુ ન હ જાઉં, તો સહાયક તમાર પાસે આવશે નહ ; પણ જો હુ
જાઉં, તો હુ તેમને તમાર પાસે મોકલીઆપીશ.

8 જયારે તેઓ આવશે ત્યારે તેઓ પાપ વષે, ન્યાયીપણા વષે તથા ન્યાય
ૂકવવા વષે જગતને ખાતર કર આપશ;ે 9 પાપ વષ,ે કેમ કે તેઓ મારા પર
વ ાસ કરતા નથી; 10 ન્યાયીપણા વષે, કેમ કે હુ પતાની પાસે જાઉં છુ,
અને હવેથી તમે મને જોશો ન હ; 11 ન્યાય ુકાદા વષે, કેમ કે આ જગતના
અ ધકાર નો ન્યાય કરવામાં આ ો છે.

12 હજુ પણ મારે તમને ઘણી વાતો કહેવાની છે, પણ હમણાં તે તમે સમજી
શકો તેમ નથી. 13 તોપણ જયારે સત્યનો આત્મા આવશ,ે ત્યારે તે તમને સવર્
સત્યમાં દોર જશે; કેમ કે તે પોતાના તરફથી કહેશે ન હ; પણજેકઈતે સાંભળશે
તે જ તે કહેશે;અને જે જે થવા ું છે તે તમને કહ બતાવશે. 14તે મને મ હમાવાન
કરશ,ે કેમ કે મારુ જે છે તેમાંથી તે લઈને તમને કહ બતાવશે. 15 જે પતાનાં છે,
તે સવર્ મારાં છે; માટે મેં ક ું કે, મારુ જે છે તેમાંથી લઈને તે તમને કહ બતાવશે.

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

જોશો.’ ”
17 એથી તેમના શષ્યોમાંના કેટલાકે એકબીજાને ક ું, ‘ઈ ુ આપણને કહે છે કે,

થોડ વાર પછ તમે મને જોશો ન હ; અને ફર થોડ વાર પછ તમે મને જોશો,
કેમ કે હુ પતાની પાસે જાઉં છુ, તે ું હશે?’ ” 18 તેઓએ ક ું કે, ‘થોડ વાર પછ ,
એમ ઈ ુ કહે છે તે ું છે? ઈ ુ ું કહે છે એઆપણે સમજતા નથી.’ ”

19 તેઓ મને ક ું ૂછવા ઇચ્છે છે, એ ઈ ુએ જાણ્ ુ,ં તેથી તેમણે તેઓને ક ું કે,
થોડ વાર પછ તમે મને જોશો ન હ, અને ફર થોડ વાર પછ તમે મને જોશો,
એ જે મેં ક ું, તે વષે તમે અંદરોઅંદર ું ૂછો છો? 20 હુ તમને ન ે કહુ છુ
કે, ‘તમે રડશો અને શોક કરશો, પણઆજગતઆનંદ કરશે; તમે ઉદાસ થશો,
પણતમાર ઉદાસીઆનંદમાં પલટાઈજશે.’ ” 21જયારે ીને પ્રસવવેદના થતી
હોય છે ત્યારે તેને દઃુખ થાય છે, કેમ કે તેનો સમયઆ ોહોય છે; પણબાળકનો
જન્મ થયા પછ , દુ નયામાં બાળક જનમ્ ું છે તેના આનંદથી તે દઃુખ તેને ફર થી
યાદઆવ ું નથી.

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

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

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

26તે દવસે તમે મારે નામે માગશો; અને હુ તમને એમ નથી કહેતો કે હુ તમારે
માટે પતાને પ્રાથર્ના કર શ; 27 કારણ કે પતા પોતે તમારા પર પ્રેમ કરે છે, કેમ
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કે તમે મારા પર પ્રેમ રા ો છે અને વ ાસ પણ કય છે કે હુ પતાની પાસેથી
આ ો છુ. 28 હુ પતા પાસેથીઆ દુ નયામાં આ ો છુ અને હવે હુ આ દુ નયા
ત્યજીને પતાની પાસે જાઉં છુ.’ ”

29તેમના શષ્યો કહે છે કે, ‘હવે તમે સ્પ ર તે બોલો છો અને કઈ દ્ર ાંતોમાં બોલતા
નથી. 30હવે અમે જાણીએ છ એ કે તમે સઘળ બાબતો જાણો છો; અને કોઈ માણસ
તમને કઈ ૂછે એવીઅગત્ય નથી; તેથી અમે વ ાસ કર એછ એ કે તમે ઈ ર પાસેથી
આ ા છો.’ ” 31ઈ ુએ તેઓને ઉ ર આપ્યો કે, ‘ ું હવે તમે વ ાસ કરો છો?

32 જુઓ,એવો સમયઆવે છે, હા, હમણાં જઆ ો છે કે, તમે દરેક માણસ
પોતપોતાની ગમ વખેરાઈ જશો અને તમે મને એકલો ૂકશો. તે છતાં પણ હુ
એકલો નથી, કેમ કે પતા માર સાથે છે. 33મેં તમને એ વાતો કહ છે કે, ‘મારામાં
તમને શાં ત પ્રાપ્ત થાય. દુ નયામાં તમને સંકટ છે; પણ હમત રાખો; મેં જગતને
જીત્ ું છે.’ ”

17
પોતાના શષ્ય માટે ઈ ુની પ્રાથર્ના

1ઈ ુએ એ વાતો ક ાં પછ સ્વગર્ તરફ પોતાની આંખો ઊંચી કર ને ક ું કે, ‘ પતા,
સમય આ ો છે; તમે તમારા દ કરાને મ હમાવાન કરો, જેથી દ કરો તમને
મ હમાવાન કરે. 2 કેમ કે તે સવર્ માણસો પર તમે અ ધકાર આપ્યો છે કે, જે
સવર્ તમે તેને આપ્યાં છે તેઓને તે અનંતજીવનઆપે.

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

6 માનવજગતમાંથી જે માણસો તમે મને આપ્યાં છે, તેઓને મેં તમારુ નામ
પ્રગટ ક ુ છે; તેઓતમારાં હતાં, તેઓને તમે મનેઆપ્યાં છે;અને તેઓએતમારાં
વચન પા ા છે. 7હવે તેઓજાણે છે કે જે જે તમે મનેઆપ્યાં છે, તે સવર્ તમારા
તરફથી જ છે. 8 કેમ કે જે વાતો તમે મને કહેલી હતી તે મેં તેઓને કહ છે; અને
તેઓએ તે સ્વીકાર છે; અને હુ તમાર પાસેથી આ ો છુ, એ તેઓએ ન ે
જાણ્ ું છે, તમે મને મોકલ્યો છે, એવો વ ાસ તેઓએ કય છે.

9 જેઓએ વ ાસકય છે તેઓને માટે હુ પ્રાથર્ના કરુ છુ; માનવજગતને સારુ
હુ પ્રાથર્ના કરતો નથી, પણ જેઓને તમે મનેઆપ્યાં છે તેઓને માટે; કેમ કે તેઓ
તમારાં છે; 10 જે બધા મારાં તે તમારા છે અને જે તમારા તે મારાં છે; હુ તેઓમાં
મ હમાવાન થયો છુ. 11 હુ લાંબા સમય ુધી દુ નયામાં નથી, પણ તેઓ આ
દુ નયામાં છે અને હુ તમાર પાસે આ ું છુ. ઓપ વત્ર પતા, તમારુ નામ જે તમે
મને આપ્ ું છે, તેમાં તેઓને પણઆપણા જેવા એક થવા માટે સંભાળ રાખો.

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

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

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

20 વળ હુ એકલો તેઓને માટે ન હ, પણ તેઓની વાતથી જેઓ મારા પર
વ ાસ કરશે, તેઓને માટે પણ પ્રાથર્ના કરુ છુ કે, 21તેઓબધા એક થાય. ઓ
પતા, જેમ તમે મારામાં અને હુ તમારામાં, તેમ તેઓપણઆપણામાં થાય, જેથી
માનવજગત વ ાસ કરે કે તમે મને મોકલ્યો છે.

22 જે મ હમા તમે મને આપ્યો છે તે મેં તેઓને આપ્યો છે, જેથી જેવાઆપણે
એક છ એ તેમ તેઓ પણ એક થાય; 23 એટલે હુ તેઓમાં અને તમે મારામાં
થાઓ જેથી તેઓસં ૂણર્ ર તે એક કરાય, એસારુ કે માનવજગત સમજે કે તમે
મને મોકલ્યો છે અને જેમ તમે મારા પર પ્રેમ કય છે તેમ તેઓના પર પણ પ્રેમ
કય છે.

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

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

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

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

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

6એ માટે જયારે તેમણે તેઓને ક ું કે, ‘તે હુ છુ,’ ત્યારે તેઓ પાછા હટ ને જમીન
પર પડ્યા. 7 ત્યારે તેમણે ફર તેઓને ૂ ું કે, ‘તમે કોને શોધો છો?’ અને તેઓએ
ક ું કે, ‘નાસરેથના ઈ ુન.ે’ ”
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8ઈ ુએ ઉ રઆપ્યો કે, ‘મેં તમને ક ું કે, તે હુ છુ;’એમાટે જો તમે મને શોધતાં
હો તો, આમાણસોને જવા દો.’ ” 9એ માટે કે જે વચન તેઓ બોલ્યા હતા તે ૂણર્
થાય; ‘જેઓને તમે મને આપ્યા છે તેઓમાંથી એકને પણ મેં ુમા ો નથી.’ ”

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

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

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

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

15 સમોન પતર તથા બીજો એક શષ્ય ઈ ુની પાછળ ગયા. હવે તે શષ્ય પ્ર ુખ
યાજકનો ઓળખીતો હતો તેથી ઈ ુની સાથે પ્ર ુખ યાજકના ઘરના ચોકમાં ગયો.
16 પણ પતર બારણા આગળ બહાર ઊભો ર ો. માટે તે બીજો શષ્ય જે પ્ર ુખ
યાજકનો ઓળખીતો હતો તે બહાર આ ો અને દરવાજો સાચવનાર દાસીને કહ ને
પતરને અંદર લઈ ગયો.
17 ત્યારે તે દાસીએ પતરને ક ું કે, ‘ ું ું પણ તે માણસના શષ્યોમાંનો એક છે?’

પતરે ક ું કે, ‘હુ નથી.’ ” 18 ત્યાં ચાકરો તથા સપાઈઓઠડ ને કારણે કોલસાની તાપણી
કર ને તાપતા હતા; કેમ કે ઠડ હતી; અને પતર પણ તેઓની સાથે ઊભો રહ ને તાપતો
હતો.

પ્ર ુખ યાજક ઈ ુને પ્ર ો ૂછે છે
માથ. 26:59-66; માક 14:55-64; ૂક 22:66-71

19 ત્યારે પ્ર ુખ યાજકે ઈ ુને તેના શષ્યો તથા શક્ષણ વષે ૂ ું. 20 ઈ ુએ તેને
ઉ રઆપ્યો કે, ‘દુ નયાની સમક્ષ હુ પ્રગટ ર તે બોલતોઆ ો છુ;સભા ાનોમાં
તથા ભ ક્ત ાનમાં ાં સવર્ યહૂદ ઓ એકઠા થાય છે, ત્યાં હુ નત્ય બોધ
કરતો હતો; અને હુ ુપ્તમાં કઈ બોલ્યો નથી. 21 ‘ ું મને કેમ ૂછે છે?’ તેઓને
ૂછ; ‘મેં જે ક ું તે મારા સાંભળનારાઓને ૂછ; જો, મેં જે વાતો કહ તે તેઓ

જાણે છે.
22ઈ ુએએમ ક ું ત્યારે, સપાઈઓમાંનોએક પાસે ઊભો હતો, તેણે ઈ ુને તમાચો

માર ને ક ું કે, ું ું પ્ર ુખ યાજકને એવી ર તે જવાબઆપે છે?’ ” 23ઈ ુએ તેને ઉ ર
આપ્યો કે, ‘જો મેં કઈ ખોટુ ક ું હોય તો તે વષે સા બત કર. પણજો સા ું હોય,
‘તો ું મને કેમ મારે છે?’ ” 24 ત્યારેઆ ાસે ઈ ુને બાંધીને પ્ર ુખ યાજક કાયાફા પાસે
મોકલ્યા.

પતરે ઈ ુનો ફર થી નકાર કય
માથ. 26:71-75; માક 14:69-72; ૂક 22:58-62
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25 હવે સમોન પતર ઊભો રહ ને તાપતો હતો, ત્યારે તેઓએ તેને ૂ ું કે, ‘ ું ું
પણ તેના શષ્યોમાંનો એક છે?’ તેણે નકાર કરતાં ક ું કે, ‘હુ નથી.’ ” 26 જનેો કાન
પતરે કાપી ના ો હતો તેનો સગો જે પ્ર ુખ યાજકના ચાકરોમાંનો એક હતો તેણે ક ુ,ં
વાડ માં મેં તને તેની સાથે જોયો નથી ું? 27 ત્યારે પતરે ફર થી ઇનકાર કય ; અને તરત
જ મરઘો બોલ્યો.

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

28 ત્યારે તેઓ ઈ ુને કાયાફા પાસેથી દરબારમાં લઈ જતા હતા; તે વહેલી સવારનો
સમય હતો; અને તેઓ અ ુદ્ધ ન થાય, પાસ્ખા ખાઈ શકે, માટે દરબારમાં ગયા ન હ.
29 તેથી પલાતે બહાર આવીને તેઓને ક ું કે, ‘એ માણસ પર તમે ક ું તહોમત ૂકો
છો?’ ” 30તેઓએ તેને ઉ રઆપ્યો, ‘જો એ માણસ ખોટુ કરનાર ન હોત, તો અમે તેને
તમને સોંપત ન હ.’ ”

31 ત્યારે પલાતે તેઓને ક ું કે, ‘તમે પોતે તેને લઈને તમારા નયમશા પ્રમાણે તેનો
ન્યાય કરો,’ યહૂદ ઓએ તેમને ક ું કે, ‘કોઈ માણસને માર નાખવાનો અમને અ ધકાર
નથી.’ ” 32 પોતે કયા મોતથી મરનાર હતા તે ૂચવતાં ઈ ુએ જે વચન ક ું હ ું તે ૂણર્
થાય માટે એમ થ ું.

33 એથી પલાતે ફર દરબારમાં જઈને ઈ ુને બોલાવીને તેને ૂ ું કે, ‘ ું ું
યહૂદ ઓનો રાજા છે?’ ” 34 ઈ ુએ ઉ ર આપ્યો કે, ‘આ ું ું પોતાના તરફથી કહે
છે કે, કોઈ બીજાઓએ મારા સંબંધી એ તને ક ું?’ ” 35 પલાતે ઉ ર આપ્યો કે,
‘ ું હુ યહૂદ છુ?’ તારા દેશના લોકોએ તથા ુ યાજકોએ તને મારે હવાલે કય ; ‘તેં
ું ક ુ છે?’ ”
36ઈ ુએ ઉ રઆપ્યો કે, ‘મારુ રા આજગત ું નથી; જો મારુ રા આ

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

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

38 પલાત તેને કહે છે કે, ‘સત્ય ું છે?’ જયારે તેણે એમ ક ું ત્યારે, તે ફર થી
યહૂદ ઓની પાસે બહાર ગયોઅને તેઓને ક ું મનેઆમાણસમાં કઈઅપરાધજણાતો
નથી. 39 પણ પાસ્ખાપવર્માં તમારે માટે એક બંદ વાનને હુ છોડ દઉં, એવો તમારો
રવાજ છે. તેથી હુ તમારે માટે યહૂદ ઓના રાજાને છોડ દઉં, એમ તમે ચાહો છો ું?
40 ત્યારે તેઓએ ફર થી ઊંચા અવાજે ક ું કે, ‘એને તો ન હ જ, પણ બરાબાસને. હવે
બરાબાસ તો ુંટારો હતો.

19
1 ત્યાર પછ પલાતે ઈ ુને કોરડા મરા ા. 2 સપાઈઓએ કાંટાનો ુગટ ૂંથીને

તેમના માથા પર ૂ ો અને તેમને જાં ુડા રગનો ઝભ્ભો પહેરા ો; 3 તેઓએ તેમની
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પાસે આવીને ક ું કે, ‘ઓ યહૂદ ઓના રાજા, સલામ!’ અને તેઓએ તેમને ુ ઓ
માર .

4 પછ પલાતે ફર થી બહાર જઈને લોકોને ક ું કે, ‘હુ તેને તમાર પાસે બહાર લા ું
છુ, કે જથેી તમે જાણો કે, મને તેનામાં કઈઅપરાધજણાતો નથી.’ ” 5 ત્યારે ઈ ુ કાંટાનો
ુગટ તથા જાં ુડા રગનો ઝભ્ભો પહેરેલા જ બહાર નીક ા. પછ પલાતે તેઓને ક ું

કે, ‘આમાણસને જુઓ!’ 6જયારે ુ યાજકોએ તથા અ ધકાર ઓએ તેમને જોયા,
ત્યારે તેઓએ ૂમ પાડતાં ક ું કે, તેને વધસ્તંભે જડો, વધસ્તંભે જડો.’ પલાતે તેઓને
ક ું કે, ‘તમે પોતે તેને લઈ જાઓ અને વધસ્તંભે જડો; કેમ કે મને તેનામાં કઈ અપરાધ
જણાતો નથી.’ ”

7યહૂદ ઓએ પલાતને ઉ રઆપ્યો કે, ‘અમારો એક નયમ છે અને તે પ્રમાણે તેણે
ૃત્ ુદડ ભોગવવો જોઈએ; કેમ કે તેણે પોતે ઈ રનો દ કરો હોવાનો દાવો કય છે. 8 તે

વાત સાંભળ ને પલાત વધારે ગભરાયો; 9અને તેણે ફર દરબારમાં જઈને ઈ ુને ક ું
કે, ‘ ું ાંનો છે?’ પણ ઈ ુએ તેને કઈ જવાબઆપ્યો ન હ.

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

12આથી પલાતે તેમને છોડવાની કો શશ કર ; પણ યહૂદ ઓએઊંચા અવાજે ક ું
કે, ‘જો તમે આ માણસને છોડ દો, તો તમે કાઈસારનાં મત્ર નથી; જે કોઈ પોતાને
રાજા ઠરાવે છે, તે કાઈસારની વરુદ્ધ બોલે છે. 13 ત્યારે તે સાંભળ ને પલાત ઈ ુને
બહાર લા ો અને ફરસબંદ નામની જગ્યા જનેે હ ૂ ભાષામાં ‘ગાબ્બાથા’ કહે છે, ત્યાં
ન્યાયાસન પર બેઠો.

14 હવે પાસ્ખાની તૈયાર નો દવસ હતો અને લગભગ બપોરનો એક વાગ્યો હતો.
પલાતે યહૂદ ઓને ક ું કે, ‘જુઓ, તમારો રાજા!’ 15 ત્યારે તેઓએ પોકાર ને ક ું કે,

‘તેને દૂર કરો, દૂર કરો, તેને વધસ્તંભે જડો.’ પલાત તેઓને કહે છે કે, ‘ ું હુ તમારા રાજાને
વધસ્તંભે જડા ુ?ં’ ુ યાજકોએ ઉ ર આપ્યો કે, ‘કાઈસાર સવાય અમારે બીજો
કોઈ રાજા નથી.’ ” 16 ત્યારે ઈ ુને વધસ્તંભે જડવાને પલાતે તેઓને સોંપ્યા.ં તેથી તેઓ
ઈ ુને પકડ લઈ ગયા.

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

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

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

21 તેથી યહૂદ ઓના ુ યાજકોએ પલાતને ક ું કે, ‘યહૂદ ઓનો રાજા,’ એમ ન
લખો, પણ તેણે ક ું કે, ‘હુ યહૂદ ઓનો રાજા છુ.’ એમ લખો. 22 પલાતે ઉ રઆપ્યો
કે, ‘મેં જે લ ું તે લ ું.’ ”
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23 સપાઈઓએઈ ુને વધસ્તંભે જડ્યાં પછ તેમના વ ો લઈ લીધાં અને તેના ચાર
ભાગ પાડ્યા, દરેક સપાઈને માટે એક; ઝભ્ભો પણ લઈ લીધો હતો; તે ઝભ્ભો સાંધા
વગરનો ઉપરથી આખો વણેલો હતો. 24 પછ તેઓએ પરસ્પર ક ું કે, ‘આપણે તેને
ફાડ એ ન હ; પણ તે કોને મળે તે જાણવા માટે ચઠ્ઠ ઓ નાખીએ!’ ‘તેઓએ પરસ્પર
મારાં વ ો વહેંચી લીધાં અને મારા ઝભ્ભા માટે ચઠ્ઠ ઓ નાખી.’ એમ નયમશા માં
જે લખે ું છે તે ૂણર્ થાય માટે આ બન્ ુ,ં તેથી એ કાયર્ સપાઈઓએ ક ુર્.

25 પણ ઈ ુના વધસ્તંભ પાસે તેમના મા, તેમના માસી, ક્લોપાસની પત્ની મ રયમ
તથા મગ્દલાની મ રયમ ઊભા રહેલાં હતા.ં 26 તેથી જયારે ઈ ુએ પોતાની માને તથા
જનેાં પર પોતે પ્રેમ કરતા હતા તે શષ્યને પાસે ઊભા રહેલાં જોયા,ં ત્યારે તેમણે પોતાની
માને ક ું કે, ‘બાઈ, જો તારો દ કરો!’ 27 ત્યાર પછ તે પેલા શષ્યને કહે છે કે, ‘જો,
તાર મા!’ અને તે જ સમયથી તે શષ્ય મ રયમને પોતાને ઘરે લઈ ગયો.

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

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

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

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

34 તોપણ સપાઈઓમાંના એકે ભાલાથી તેમની કૂખ વીંધી અને તરત તેમાંથી લોહ
તથા પાણી નીક ાં. 35જણેે એ જો ું છે તેણે જ આ સાક્ષી આપી છે જથેી તમે પણ
વ ાસ કરો, તેની સાક્ષી સાચી છે. તે સત્ય કહે છે, એ તે જાણે છે.
36 કેમ કે, ‘તેમ ું એક પણ હાડકુ ભાંગવામાં આવશે ન હ’ એ શા વચન ૂણર્ થાય

માટે એમ થ ું; 37 વળ બીજુ શા વચન કહે છે કે, ‘જમેને તેઓએ વીંધ્યા તેમને તેઓ
જોશ.ે’ ”

ઈ ુ ું દફન
માથ. 27:57-61; માક 15:42-47; ૂક 23:50-56

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

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

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

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

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

3 તેથી પતર તથા તે બીજો શષ્ય કબર તરફ જવા રવાના થયા. 4 તેઓ બંને
સાથે દોડ્યા; પણ તે બીજો શષ્ય પતરથી વધારે ઝડપથી દોડ ને કબરઆગળ પહેલો
પહોંચ્યો. 5 તેણે નમીને અંદર જો ું તો શણનાં વ ો પડલેાં તેના જોવામાં આ ા; પણ
તે અંદર ગયો ન હ.

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

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

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

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

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

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

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

21 ઈ ુએ ફર તેઓને ક ું કે, ‘તમને શાં ત હો;’ જેમ પતાએ મને મોકલ્યો છે,
તેમ હુ તમને પણ મોક ું છુ. 22 પછ ઈ ુએ તેઓ પર ાસ ક ને ક ું કે, ‘તમે
પ વત્ર આત્મા પામો. 23 જેઓનાં પાપ તમે માફ કરો છો, તેઓના પાપ માફ
કરવામાં આવે છે; અને જેઓનાં પાપ તમે રાખો છો, તેઓના પાપ રહે છે.’ ”

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

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

26આઠ દવસ પછ ફર તેમના શષ્યો અંદર હતા; અને થોમા પણ તેઓની સાથે
હતો; ત્યારે બારણાં બંધ હોવા છતાં ઈ ુએઆવીને વચમાં ઊભા રહ ને ક ું કે, ‘તમને
શાં ત હો.’ ” 27પછ તેઓથોમાને કહે છે કે, ‘તાર આંગળ અહ ુધી પહોંચાડ ને
મારા હાથ જો; અને તારો હાથ લાંબો કર ને માર ખમાં નાખ; અ વ ાસી ન
રહે, પણ વ ાસી થા.’ ”

28થોમાએ ઉ રઆપતાં તેમને ક ું કે, ‘મારા પ્ર ુ અને મારા ઈ ર!’ 29ઈ ુએ તેને
ક ું કે, ‘તેં વ ાસ કય કારણ કે તેં મને જોયો છે, જેઓએમને જોયો નથી અને
છતાં પણ વ ાસ કય છે તેઓઆશીવાર્ દત છે.’ ”

આ ુસ્તકનો હે ુ
30 ઈ ુએ બીજા ઘણાં ચમત્કા રક ચ ો શષ્યોની સમક્ષ કયાર્, કે જે ું વણર્ન આ
ુસ્તકમાં કરે ું નથી. 31 પણ ઈ ુ તે જ ખ્રસ્ત, ઈ રના દ કરા છે, એવો તમે વ ાસ

કરો અને વ ાસ કર ને તેમના નામથી જીવન પામો, માટે આટલી વાતો લખેલી છે.

21
સાત શષ્યોને ઈ ુએઆપે ું દશર્ન

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

4પણવહેલીસવારે ઈ ુ કનારેઊભા હતા; પર ુ તેઓઈ ુ છેએમ શષ્યોએજાણ્ ું
ન હ. 5ઈ ુ તેઓને કહે છે કે, ‘જુવાનો, તમાર પાસે કઈખાવા ું છે?’ તેઓએતેમને
ઉ રઆપ્યો કે, ‘નથી.’ ” 6તેમણે તેઓને ક ું કે, ‘હોડ નીજમણી તરફજાળનાખો,
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એટલે તમને કઈક મળશે.’ તેથી તેઓએ જાળ નાખી; પણ એટલી બધી માછલીઓ
તેમાં ભરાઈ કે તેઓ તેને ખેંચી શ ા ન હ.

7 ત્યારે જે શષ્ય પર ઈ ુ પ્રેમ રાખતા હતા તે પતરને કહે છે કે, ‘આ તો પ્ર ુ છે!’
ારે સમોન પતરે સાંભ ું કે તેઓ પ્ર ુ છે ત્યારે તેણે પોતાનો ઝભ્ભો પહેય કેમ કે તે

ઉઘાડો હતો અને સ ુદ્રમાં કૂદ પડ્યો. 8બીજા શષ્યો હોડ માં જ રહ ને માછલીઓથી
ભરાયેલી જાળ ખેંચતા આ ા, કેમ કે તેઓ કનારાથી દૂર ન હ, પણ લગભગ 100
મીટર જટેલે અંતરે હતા. 9 તેઓ કનારે ઊતયાર્ ત્યારે ત્યાં તેઓએ અંગારા પર ૂકેલી
માછલી તથા રોટલી જોયા.ં

10ઈ ુ તેઓને કહે છે કે, ‘તમે અત્યારે પકડેલી માછલીઓમાંથી થોડ લાવો.’ ”
11તેથી સમોન પતર હોડ પર ચઢ ને એક્સો ત્રેપન મોટ માછલીઓથી ભરાયેલીજાળ
કનારે ખેંચી લા ો; જોકે એટલી બધી માછલીઓ હોવા છતાં પણ જાળ ફાટ ન હ.
12ઈ ુ તેઓને કહે છે કે, ‘આવો, નાસ્તો કરો.’ તેઓપ્ર ુ છે તેજાણીને શષ્યોમાંના

કોઈની ‘તમે કોણ છે? એમ ૂછવાની હમત ચાલી ન હ. 13 ઈ ુએ આવીને રોટલી
તેમ જ માછલી પણ તેઓને આપી. 14 ૃત્ ુમાંથી પાછા ઊઠ્યાં પછ ઈ ુએ પોતાના
શષ્યોને આ ત્રીજી વાર દશર્ન આપ્ ુ.ં

ઈ ુએ પતરને ત્રણ વખત ૂ ું
15 હવે તેઓએ નાસ્તો કયાર્ બાદ ઈ ુએ સમોન પતરને ક ું કે, ‘યોનાના દ કરા

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

17 તેમણે ત્રીજી વખત તેને ક ું કે, ‘યોનાના દ કરા સમોન, ું ું મારા પર હેત
રાખે છે?’ પતર દલગીર થયો, કારણ કે ઈ ુએ ત્રીજી વખત તેને ૂ ું હ ું કે, ‘ ું
ું મારા પર હેત રાખે છે?’ અને તેણે તેમને ક ું કે, ‘પ્ર ,ુ તમે સવર્ જાણો છો;’ તમે

જાણો છો કે હુ તમારા પર હેત રા ું છુ. ઈ ુ તેને કહે છે કે, ‘મારા ઘેટાંને પાળ.’ ”
18 હુ તને ન ે કહુ છુ કે, ‘જયારે ું જુવાન હતો ત્યારેજાતે પોશાક પહેર ને ાં
ું ચાહતો હતો ત્યાં જતો હતો; પણ ું ૃધ્ધ થશે ત્યારે ું તારો હાથ લંબાવશે

અને બીજો કોઈ તને પોશાક પહેરાવશે, અને ાં ું જવા ન હ ચાહે ત્યાં તને
લઈ જશે.

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

ઈ ુ અને પેલો શષ્ય જનેાં પર ઈ ુ પ્રેમ રાખતા હતા
20 ત્યારે, જે શષ્ય પર ઈ ુ પ્રેમ રાખતા હતા, જમતી વેળાએ ઈ ુની છાતીએ ટેકો

દઈને બેઠો હતો અને ૂ ું હ ું કે, ‘પ્ર ુ જે તમને પરસ્વાધીન કરશે તે કોણ છે?’ ત્યારે
પતરે પાછળ આવતા તે શષ્યને જોયો. 21 ત્યારે પતરે તેને જોઈને ઈ ુને ૂ ું કે,

‘પ્ર ુ, એ માણસ ું ું થશે?’ ”
22ઈ ુએ તેને ક ું કે, હુઆ ું ત્યાં ુધી તે રહે એવી માર ઇચ્છા હોય તો તેમાં

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

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

બધાં ુસ્તકો થાય કે તેનો સમાવેશ આ દુ નયામાં થાય ન હ, એ ું મારુ માન ું છે.
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પ્રે રતોનાં કૃત્યો
લેખક
આ ુસ્તકનો લેખક ૂક વૈદ છે. પ્રે રતોનાં કૃત્યોનાં ઘણાં બનાવોનો ૂક પ્રત્યક્ષ

સાક્ષી હતો અને તે તેના ઘણાં સત્રોમાંના “અમે” શ ના ઉપયોગ દ્વારા સા બત થાય
છે (16:10-17; 20:5-21:18; 27:1-28:16). પારપા રક ર તે તેને બનયહૂદ
માનવામાં આવે છે અને ૂળ ૂત ર તે તે ુવાતાર્ પ્રચારક હતો.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 60 થી 63 ની વચ્ચેનો છે.
લખાણનાં ચાવીરૂપ ળો યરુશાલેમ, સમરૂન, લોદ, જો પા, અંત્યોખ, ઇકો નયા,
ુ ા, દબ, ફ લ પી, થેસ્સલો નકા, બરૈયા, આથેન્સ, ક રથ, એફેસસ, કાઈસા રયા,

માલ્ટા તથા રોમ હોય શકે છે.
વાંચકવગર્
ૂકે આ ુસ્તક થયો ફલને લ ું હ ું (1:1). દઃુખદ વાસ્ત વક્તા એ છે કે થયો ફલ

કોણ હતો તે વષે વધારે મા હતી મળતી નથી. કેટલીક સંભાવનાઓ એ છે કે તે ૂકનો
આશ્રયદાતા હતો અથવા તો થયો ફલ નામ (જનેો અથર્ “ઈ ર પ્રેમી” થાય છે) નો
સાવર્ ત્રક ઉપયોગ બધા જ ખ્રસ્તીઓનો ઉલ્લેખ કરવા થાય છે.

હે ુ
પ્રે રતોનાં કૃત્યોનો હે ુ મંડળ નો જન્મ અને વકાસ ું વણર્ન કરવાનો છે. તે યોહાન

બા પ્તસ્મી, ઈ ુ અને બાર શષ્યોએ ુવાતાર્ઓમાં શરૂ કરેલ સંદેશને આગળ ધપાવે છે.
ત,ે પે ટ કો ટના દવસે પ વત્રઆત્મા ું આગમન થ ું ત્યારથી લઈને ખ્રસ્તી વ ાસના
પ્રસારનો હેવાલ આપે છે.

ુદ્રાલેખ
ુવાતાર્નો પ્રસાર

રૂપરેખા
1. પ વત્રઆત્મા ું વચન — 1:1-26
2. પે ટ કો ટ: પ વત્રઆત્મા ું પ્રગટ કરણ — 2:1-4
3. પતરના સેવાકાયર્ દ્વારા મંડળ નો જન્મ — 2:5-8:3
4. મંડળ નો ફેલાવો યહૂ દયા અને સમરૂનમાં — 8:4-12:25
5. ખ્રસ્ત વ ાસનો દુ નયાના દૂરના ભાગોમાં પ્રસાર — 13:1-28:31

ઈ ુની આજ્ઞા
1 પ્રય થયો ફલ, ઈ ુએ પોતાના પસંદ કરેલા પ્રે રતોને પ વત્ર આત્માથી જે આજ્ઞા

આપી, 2અને તેમને ઉપર લઈ લેવામાં આ ા, તે દવસ ુધી તેઓ જે કાયર્ કરતા તથા
શક્ષણઆપતા ર ા, તે બધી બના વષે મેં પહે ું ુસ્તક લ ું છે; 3ઈ ુએ મરણસ ાં
પછ તેઓને ઘણી સા બતીઓથી પોતાને સજીવન થયેલા બતા ા, ચાળ સ દવસ
ુધી તે તેઓની સમક્ષ પ્રગટ થતાં અને ઈ રના રા વશેની વાતો કહેતાં ર ા.
4તેઓની સાથે મળ ને ઈ ુએ તેઓનેઆજ્ઞાઆપી કે, તમે યરુશાલેમથીજતા ના,

પણ ઈ ર પતા ું જેઆશાવચન તમે મારા ુખથી સાંભ ું છે તેની રાહ જોતાં
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રહેજો; 5 કેમ કે યોહાને પાણીથી બા પ્તસ્માઆપ્ ું હ ુ,ં પણ થોડા દવસ પછ
તમે પ વત્રઆત્માથી બા પ્તસ્મા પામશો.

ઈ ુ ખ્રસ્ત સ્વગર્માં લઈ લેવાયા
6 હવે તેઓ એકઠા થયા ત્યારે તેઓએ ઈ ુને ૂ ું કે, પ્ર ,ુ ું તમે આ સમયે

ઇઝરાયલના રા ને ુનઃ ા પત કરશો? 7 ઈ ુએ તેઓને જણા ું કે, જે ુગો
તથા સમયો પતાએ પોતાના અ ધકારમાં રા ા છે, તે જાણવા ું કામ તમારુ
નથી. 8 પણ પ વત્રઆત્મા તમારા પર આવશે ત્યારે તમે સામથ્યર્ પામશો; અને
યરુશાલેમમાં, સમગ્ર યહૂ દયામા,ં સમરુનમાં તથા ૃથ્વીના છેડા ુધી તમે મારા
સાક્ષી થશો.

9એ વાતો કહ ર ા પછ , તેઓના દેખતા તેમને ઉપર લઈ લેવાયા; અને વાદળોએ
તેઓની દૃ થી તેમને ઢાંક દ ધા.ં 10 તે જતા હતા ત્યારે તેઓ સ્વગર્ તરફ અ નમેષ
નયને જોઈ ર ા હતા, એવામાં ચળકતાં વ પહેરેલા બે દૂત તેઓની પાસે ઊભા
ર ા. 11 તેઓએ ક ું કે, ગાલીલના માણસો, તમે સ્વગર્ તરફ જોતાં કેમ ઊભા ર ા
છો? એ જ ઈ ુ જમેને તમાર પાસેથી સ્વગર્માં લઈ લેવામાં આ ા છે, તેઓને જમે
તમે સ્વગર્માં જતા જોયા તે જ ર તે તેઓ પાછા આવશ.ે

યહૂદાનો અ ુગામી
12 ત્યારે જૈ ૂન નામનો પહાડ જે યરુશાલેમની પાસે, વશ્રામવારની ુસાફર જટેલે

દૂર છે, ત્યાંથી તેઓ યરુશાલેમમાં પાછાઆ ા. 13તેઓ ત્યાં આ ા ત્યારે જે ઉપરના
માળ પર તેઓ રહેતા હતા ત્યાં ગયા. એટલે પતર, યોહાન, યાકૂબ, આ ન્દ્રયા, ફ લપ,
થોમા, બથ લ્મી, માથ્થી, અલ્ફ નો દ કરો યાકૂબ, સમોન ઝેલોતસ, તથા યાકૂબનો ભાઈ
યહૂદા મેડ પર ગયા. 14 તેઓ સવર્ ીઓ સ હત, ઈ ુની મા મ રયમ તથા તેમના
ભાઈઓએક ચ ે પ્રાથર્નામાં લા ુ રહેતાં હતા.ં

15તે દવસોમાં પતરે, આશરેએકસો વીસ વ ાસી લોકોની વચ્ચે ઊભા થઈને ક ું
કે, 16ભાઈઓ, જઓેએ ઈ ુને પકડ્યા તેઓને દોરનાર યહૂદા વષે દાઉદના ુખદ્વારા
પ વત્રઆત્માએ અગાઉથી જે ક ું હ ું તે શા વચન ૂણર્ થવાની આવશ્યકતા હતી.

17 કેમ કે તે આપણામાંનો એક ગણાયો હતો, અને આ સેવાકાયર્માં તેને ભાગ મ ો
હતો. 18 હવે એ માણસે પોતાની દુ તાના બદલામાં મળેલા દ્ર થી એક ખેતર વેચા ું
લી ુ.ં અને પછ પ્રથમ તે ઊંધા મોઢે પટકાયો, વચમાંથી ફાટ ગયો અને તેનાં બધાં
આંતરડાં નીકળ પડ્યાં. 19યરુશાલેમના બધા રહેવાસીઓએતેજાણ્ ુ,ં તેથી તે ખેતર ું
નામ તેઓની ભાષામાં હકેલ્દમા, એટલે લોહ ું ખેતર, એ ું પાડવામાં આ ુ.ં

20 કેમ કે ગીતશા માં લખે ું છે કે, “તેની રહેવાની જગ્યા ઉજ્જડ થાઓ; અને તેમાં
કોઈ ન વસે,” અને, “તે ું અધ્યક્ષપદ બીજો લે.”

21માટે યોહાનના બા પ્તસ્માથી માંડ ને પ્ર ુ ઈ ુનેઆપણી પાસેથી ઉપર લઈલેવામાં
આ ા તે દવસ ુધી ઈ ુએ આપણામાં આવ જા કર . 22 તે સઘળા સમયોમાં
જે માણસો આપણી સાથે ફરતા હતા તેઓમાંથી એક જણે આપણી સાથે ઈ ુના
મરણોત્થાનના સાક્ષી થ ું જોઈએ. 23 ત્યારે ૂસફ જે બસર્બા કહેવાય છે, જનેી અટક
ુસ્તસ હતી તેને તથા મા થ્થયાસને તેઓએ રજૂ કયાર્.
24 તેઓએ પ્રાથર્ના કર કે, હે અંતયાર્મી પ્ર ુ, 25 જે સેવાકાયર્ તથા પ્રે રતપદમાંથી

પ તત થઈને યહૂદા પોતાને ઠેકાણે ગયો, તેની જગ્યા ૂરવાને આ બેમાંથી તમે કોને
પસંદ કય છે તે અમને બતાવો. 26 પછ તેઓએ તેઓને સારુ ચઠ્ઠ ઓ નાખી. તેમાં
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મા થ્થયાસના નામની ચઠ્ઠ નીકળ ; પછ અ ગયાર પ્રે રતોની સાથે તે પણ પ્રે રત તર કે
ગણાયો.

2
પ વત્રઆત્મા ું ઊતર ું

1પચાસમાનો દવસઆ ો, તે સમયે તેઓસવર્ એક ળેએકત્રથયા હતા. 2 ત્યારે
સ્વગર્માંથીએકાએકભારેઆંધીના ુઘવાટજવેોઅવાજઆ ો, અને તેઓ ાં બેઠા
હતા તે આ ું ઘર ગાજીઊઠ ુ.ં 3અ ના જવેી છૂટ પડતી જીભો તેઓને દેખાઈ, અને
તેઓમાંના દરેક ઉપર બેઠ . 4 તેઓ સવર્ પ વત્રઆત્માથી ભર ૂર થયા, અને આત્માએ
જમે તેઓને બોલવાની શ ક્તઆપી તેમ તેઓ અન્ય ભાષાઓમાં બોલવા લાગ્યા.

5 હવે આકાશની નીચેના દરેક દેશમાંથી ધા મક યહૂદ ઓ યરુશાલેમમાં રહેતા હતા.
6 તે અવાજ સંભળાયો ત્યારે ઘણાં લોકો ભેગા થયા, અને ચ કત થઈ ગયા, કેમ
કે તેઓમાંના દરેકે પોતપોતાની ભાષામાં તેઓને બોલતા સાંભ ાં. 7 તેઓ સઘળા
વ સ્મત થયા અને નવાઈ પામીને એકબીજાને કહેવા લાગ્યા કે, જુઓ, ું આ તમામ
બોલનારા ગાલીલના નથી?

8 તો કેમ તેઓને આપણે આપણી મા ૃભાષામાં બોલતાં સાંભળ એ છ એ?
9 પાથ ઓ, માદ ઓ, એલામીઓ, મેસોપોટે મયાના, યહૂ દયાના, કપાદો કયાના,
પોન્તસના, આ સયાના, 10 ગયાના, પામ્ લયાના, મસરના તથા કુરેની પાસેના
લ બયાના પ્રાંતોમાંના રહેવાસીઓ તથા રોમન પ્રવાસીઓ, યહૂદ ઓ તથા નવા થયેલા
યહૂદ ઓ, 11 ક્ર તીઓ તથા આરબો, તેઓને આપણી પોતાની ભાષાઓમાં ઈ રનાં
પરાક્રમી કામો વષે બોલતાં સાંભળ એ છ એ.

12 તેઓ સવર્ વ સ્મત થયા અને ૂંચવણમાં પડ ને એકબીજાને કહેવા લાગ્યા કે,
“આ ું હશ?ે” 13 પણ બીજાઓએ ઠઠ્ઠામશ્કર કરતાં ક ું કે, “એ માણસોએ નવો
દ્રાક્ષારસ પીધો છે.”

પતરનો સંદેશ
14 ત્યારે પતરે અ ગયારની સાથે ઊભા થઈ ઊંચે સ્વરે તેઓને ક ું કે, “યહૂ દયાના

માણસો તથા યરુશાલેમના રહેવાસીઓ, તમે સવર્ જાણી લો અને માર વાતોને કાન દો.”
15આમાણસો પીધેલા છે એમ તમે ધારો છો, પણ એમ નથી; કેમ કે હજી તો સવારના
નવ થયા છે.

16 પણ એ તો યોએલ પ્રબોધકે જે ક ું હ ું તે જ છે; એટલે કે, 17 ઈ ર કહે છે
કે, “છેલ્લાં દવસોમાં એમ થશે કે, હુ મારો પ વત્ર આત્મા સવર્ માણસો પર રેડ દઈશ;
અને તમારા દ કરા તથા તમાર દ કર ઓ પ્રબોધ કરશે, તમારા જુવાનોને સંદશર્નો થશે,
અને તમારા ૃદ્ધોને સ્વપ્નો આવશ;ે 18 વળ તે સમયોમાં હુ મારા સેવકો પર તથા માર
સે વકાઓ પર મારો આત્મા રેડ દઈશ; અને તેઓ પ્રબોધ કરશે; 19 વળ હુ ઉપર
આકાશમાં આ યર્કમ તથા નીચે ૃથ્વી પર ચમત્કા રક ચ ો બતાવીશ; લોહ , અ
તથા ુમાડાના ગોટેગોટા; 20 પ્ર ુનો તે મહાન તથા પ્ર સદ્ધ દવસ આ ા અગાઉ ૂયર્
અંધકારરૂપ અને ચંદ્ર લોહ રૂપ થઈ જશે; 21 તે સમયે એમ થશે કે જે કોઈ પ્ર ુને નામે
પ્રાથર્ના કરશે તે ઉદ્ધાર પામશ.ે”

22ઓ ઇઝરાયલી માણસો, તમે આ વાતો સાંભળો. ઈ ુ નાઝાર , જમેની મારફતે
પ્ર ુએ તમારામાં જે પરાક્રમી કામો, આ યર્કમ તથા ચમત્કા રક ચ ો કરા ાં, જે વષે
તમે પોતે પણજાણો છો, તેઓવડે તે ઈ રને પસંદ પડલેા માણસ તર કે તમાર આગળ
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સા બતથયા તે છતા,ં 23ઈ રના સંકલ્પ તથા ૂવર્જ્ઞાન પ્રમાણે તેમને પરસ્વાધીન કરાયા,
તેમને પકડ ને દુ ોની હસ્તક વધસ્તંભે જડાવીને માર નખાયા. 24ઈ રે તેમને મરણની
વેદનાથી અ લપ્ત રાખી ઉઠાડ્યાં; કેમ કે તેઓ ૃત્ ુના બંધનમાં રહે તે અસંભવ હ ું.

25 કેમ કે દાઉદ તેમના વષે કહે છે કે, મેં પોતાની સં ુખ પ્ર ુને નત્ય જોયા; તે મારે
જમણે હાથે છે, તેથી મને ખસેડવામાં આવે ન હ. 26એથી મારુ હૃદય મ થ ુ,ં અને
માર જીભે હષર્ કય ; વળ મારો મ ુષ્યદેહ પણ આશામાં રહેશે; 27 કેમ કે તમે મારા
આત્માને હાદેસમાં રહેવા દેશો ન હ, વળ તમે તમારા પ વત્રને કોહવાણ પણજોવા દેશો
ન હ. 28તમે મને જીવનના માગર્ જણા ાં છે; તમારા ુખના દશર્નથી તમે મને આનંદથી
ભર ૂર કરશો.

29ભાઈઓ, આપણા ૂવર્જ દાઉદ વષે હુ તમને ુલ્લી ર તે કહ શકુ છુ કે, તે મરણ
પામ્યો છે, અને દફનાવાયો પણ છે, અને તેની કબર આજ ુધી અહ આપણે ત્યાં
છે. 30 તે પ્રબોધક હતો, અને જાણતો હતો કે ઈ રે સમ ખાઈને તેને ક ું છે કે, તારા
સંતાનમાંના એકને હુ તારા રા ાસન પર બેસાડ શ; 31એ ું અગાઉથી જાણીને તેણે
ખ્રસ્તનાં ુનરુત્થાન વષે ક ું કે, તેમને હાદેસમાં રહેવા દેવામાંઆ ા ન હ, અને તેમના
દેહને સડ જવા દ ધો નહ .

32એ ઈ ુને ઈ રે સજીવન કયાર્ છે, અને તે વષે અમે સવર્ સાક્ષી છ એ. 33 માટે
ઈ રને જમણે હાથે તેમને ઉપર લઈ લેવામાં આ ા, અને આશાવચન અ ુસાર
ઈ ર પતા પાસેથી પ વત્ર આત્મા પામીન,ે આ જે તમે જુઓ છો તથા સાંભળો છો,
તેમ તેમણે આપણને પ વત્રઆત્મા આપ્યાં છે.

34 કેમ કે દાઉદ તો સ્વગર્માં ચઢ્યો નહોતો; પણ તે પોતે કહે છે, 35પ્ર ુએ મારા પ્ર ુને
ક ું કે, તારા શ ુઓને હુ તારુ પાયાસન કરુ ત્યાં લગી ું મારે જમણે હાથે બેસ. 36એ
માટે ઇઝરાયલના તમામ લોકોએ ન ે જાણ ું કે, જે ઈ ુને તમે વધસ્તંભ પર માર
ના ા, તેમને ઈ રે પ્ર ુ તથા ખ્રસ્ત બના ા છે.

37 હવે આ સાંભળ ને તેઓનાં મન વીંધાઈ ગયા, અને તેઓએ પતરને તથા બીજા
પ્રે રતોને ક ું કે, ભાઈઓ, અમે ું કર એ? 38 ત્યારે પતરે તેઓને ક ું કે, પસ્તાવો કરો,
અને તમારાં પાપોની માફ ને માટે ઈ ુ ખ્રસ્તને નામે તમારામાંના પ્રત્યેક બા પ્તસ્મા પામો,
અને તમને પ વત્ર આત્મા ું દાન પ્રાપ્ત થશે. 39 કેમ કે તે આશાવચન તમારે સારુ તથા
તમારાં છોકરાંને તથા જઓે દૂર છે તેઓને સારુ છે, એટલેઆપણા ઈ ર પ્ર ુ જટેલાંને
પોતાની પાસે બોલાવશે તે સવર્ને સારુ છે.

40 પતરે બીજીઘણી વાતો કહ ને સાક્ષીઆપી તથા બોધ કય કે, તમેઆજમાનાનાં
દુ લોકથી બચીજાઓ. 41 ત્યારે જઓેએ તેની વાત સ્વીકાર તેઓબા પ્તસ્મા પામ્યા.
અને તે જ દવસે ત્રણેક હજાર માણસો ઉમેરાયાં. 42તેઓ પ્રે રતોના બોધમા,ં સંગતમાં,
રોટલી ભાંગવામાં પ્ર ુ ભોજન લેવામાં તથા પ્રાથર્નામાં દૃઢતાથી લા ુ ર ા.ં

વ ાસ કરનારાઓ ું જીવન
43 દરેકે આદર ુક્ત ભી ત અ ુભવી; અને પ્રે રતોથી ઘણાં આ યર્કમ તથા

ચમત્કા રક ચ ો થયા. 44 તમામ વ ાસીઓ એકઠા રહેતા હતા અને તેઓની બધી
મલકત સ હયાર હતી. 45 તેઓ પોતાની મલકત તથા સરસામાન વેચી નાખતા, અને
દરેકની અગત્ય પ્રમાણે સવર્ને વહેંચી આપતા.

46 તેઓ નત્ય ભ ક્ત ાનમાં એક ચ ે હાજર રહેતા તથા ઘરેઘરે રોટલી ભાંગીને
ઉમંગથી તથા નખાલસ મનથી ભોજન કરતા હતા. 47તેઓઈ રની સ્ ુ ત કરતા હતા,
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અને સવર્ લોકો તેમના પર પ્રસ હતા. અને પ્ર ુ રોજરોજ ઉદ્ધાર પામનારાઓને તેઓની
સંગતમાં ઉમેરતા હતા.

3
લંગડો માણસ સાજો કરાયો

1પ્રાથર્નાની વેળાએ, બપોરે ત્રણ વાગ,ે પતર તથા યોહાન ભ ક્ત ાનમાં જતા હતા.
2જન્મથી પગે અપંગ એક માણસન,ે ઊંચક ને લવાતો અને ભ ક્ત ાનના ુંદર નામના
દરવાજાઆગળ નત્ય બેસાડાતો કે જથેી ભ ક્ત ાનમાં જનારાની પાસે તે ભીખ માંગી
શકે. 3 તેણે પતરને તથા યોહાનને ભ ક્ત ાનમાં જતા જોઈને ભીખ માગી.

4 ત્યારે પતર તથા યોહાને તેની સામે એક ટસે જોઈને ક ું કે, અમાર તરફ જો.
5 તેઓની પાસેથી કઈક મળશે એવી આશાથી તેણે તેઓના પર ધ્યાન આપ્ ુ.ં 6 પણ
પતરે ક ું કે, સો ુંચાંદ તો માર પાસે નથી; પણ માર પાસે જે છે તે હુ તને આ ું છુ.
નાસરેથના ઈ ુ ખ્રસ્તનાં નામે ચાલતો થા.

7 પતરે તેનો જમણો હાથ પકડ ને તેને ઊભો કય . અને તરત જ તેના પગની ૂંટ માં
તાકાત આવી. 8 તે કૂદ ને ઊભો થયો, અને ચાલવા લાગ્યો; ચાલતાં અને કૂદતાં તથા
ઈ રની સ્ ુ ત કરતાં તે તેઓની સાથે ભ ક્ત ાનમાં ગયો.

9 સવર્ લોકોએ તેને ચાલતો તથા ઈ રની સ્ ુ ત કરતો જોયો; 10 લોકોએ તેને
ઓળ ો કે ભ ક્ત ાનના ુંદર નામના દરવાજા આગળ જે ભીખ માંગવા બેસતો
હતો તે એ જ છે; અને તેને જે થ ું હ ું તેથી લોકો બહુ આ યર્ પામ્યા.

મં દરમાં પતરનો સંદેશો
11 તે સાજો કરાયેલો માણસ પતર તથા યોહાનને પકડ ર ો હતો એટલામાં

આ યર્સભર સઘળા લોક, ુલેમાન નામની પરસાળમાં તેઓની પાસે દોડ આ ા.
12તે જોઈને પતરે લોકોને ઉ રઆપ્યો કે, ઇઝરાયલી માણસો, આજોઈ તમેઆ યર્
કેમ પામો છો? અને જાણે અમારા સામથ્યર્થી અથવા ધા મકપણાથી અમે તેને ચાલતો
કય હોય તેમ શા માટે અમને ધાર ઘાર ને જોઈ ર ા છો?

13 ઇબ્રા હમનાં, ઇસહાકના તથા યાકૂબના ઈ રે, એટલે આપણા ૂવર્જોના ઈ રે,
પોતાના સેવક ઈ ુને મ હમાવાન કયાર્, જમેને તમે પકડા ા અને પલાતે તેમને છોડ
દેવા ું ઠરા ું હ ું ત્યારે તેની આગળ તમે તેમનો નકાર કય હતો. 14 તમે તે પ વત્ર તથા
ન્યાયીનો વરોધ કય , અને અમારે સારુ એક ૂનીને છોડ દેવામાં આવે એ ું માગીન,ે
15 તમે જીવનનાં અ ધકાર ઈ ુને માર ના ા; તેમને ઈ રે ૂએલાંઓમાંથી સજીવન
કયાર્; અને અમે તેના સાક્ષી છ એ. 16આ માણસ જનેે તમે જુઓ છો અને ઓળખો
છો, તેને ઈ ુના નામ પરના વ ાસે શ ક્તમાન કય ; હા, તમો સવર્નીઆગળઈ ુ પરના
વ ાસે તેને આ ૂરુ આરોગ્ય આપ્ ું છે.
17 હવે ભાઈઓ, તમે તેમ જ તમારા અ ધકાર ઓએ પણ અજ્ઞાનપણાથી તે કામ

ક ુ એ હુ જાણું છુ. 18 પણ ઈ રે બધા પ્રબોધકોના ુખદ્વારા અગાઉથી જે ક ું હ ું
કે, ‘તેમના ખ્રસ્ત દઃુખ સહેશે’, તે એ ર તે તેમણે ૂણર્ ક ુ.

19 માટે તમે પસ્તાવો કરો ને ફરો, જથેી તમારાં પાપ માફ કરવામાં આવ;ે અને
એમ પ્ર ુની હજૂરમાંથી તાજગીના સમયો આવ;ે 20 અને ખ્રસ્ત જમેને તમારે સારુ
ઠરાવવામાં આ ા છે, તેમને એટલે ઈ ુન,ે તેઓ મોકલ.ે

21ઈ રે જગતનાઆરભથી પોતાના પ વત્ર પ્રબોધકોનાં ુખદ્વારા જે વષે ક ું છે તે
સઘળાની ુનઃ ાપના થવાનાં સમયો ુધી ઈ ુએ સ્વગર્માં રહે ું જોઈએ. 22 ૂસાએ
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તો ક ું હ ું કે, ‘પ્ર ુ ઈ ર તમારા ભાઈઓમાંથી મારા જવેા એક પ્રબોધકને તમારે સારુ
ઊભો કરશે, તે જે કઈ તમને કહે તે બધી બાબતો વષે તમારે તેમ ું સાંભળ ું. 23જે
કોઈ માણસ તે પ્રબોધક ું ન હ સાંભળે, તેનો લોકમાંથી ૂરે ૂરો નાશ થશ’ે.

24 વળ શ ુએલથી માંડ ને તેની પાછળ આવનાર જટેલાં પ્રબોધકો બોલ્યા છે, તે
સવર્એ પણઆ દવસો વષે ક ું છે. 25 તમે પ્રબોધકોના સંતાન છો, અને ‘ઇબ્રા હમનાં
સંતાનો દ્વારા ૃથ્વી પરનાં સવર્ કુટુબ આશીવાર્ દત થશ,ે’ એ ું ઇબ્રા હમને કહ ને ઈ રે
તમારા ૂવર્જો સાથે કરાર કય , તેનાં સંતાન તમે છો. 26ઈ રે પોતાના સેવકને સજીવન
કર , તેમને પ્રથમ તમાર પાસે મોકલ્યા, જથેી તે તમને દરેકને તમારાં દષુ્કૃત્યોથી ફેરવીને
આશીવાર્દ આપે.

4
પતર અને યોહાન સાન્હે દ્રન સભા આગળ

1 પતર અને યોહાન લોકોની આગળ વાત કરતા હતા, એટલામાં યાજકો,
ભ ક્ત ાનના અગ્રેસર તથા સદૂક ઓ તેઓ પર ધસી આ ા; 2 કેમ કે તેઓ લોકોને
બોધ કરતા હતા અને ઈ ુમાં ૃત્ ુ પામેલાંઓ ું ુનરુત્થાન થાય છે એ ું પ્રગટ કરતા
હતા, તેથી તેઓ બહુ ઉશ્કેરાયા હતા. 3 તેઓએ પતર તથા યોહાનની ધરપકડ કર . તે
વેળા સાંજ પડ હતી માટે બીજા દવસ ુધી તેઓને જલેમાં રા ા. 4તોપણ જઓેએ
તેમ ું પ્રવચન સાંભ ું હ ું તેઓમાંના ઘણાંએ વ ાસ કય , અને વ ાસ કરનાર
માણસોની સં ા આશરે પાંચ હજારની થઈ.

5 બીજે દવસે તેઓના અ ધકાર ઓ, વડ લો, શા ીઓ, 6 તથા આ ાસ પ્ર ુખ
યાજક, કાયાફા, યોહાન, આલેકસાંદર તથા પ્ર ુખ યાજકના સવર્ સગાં યરુશાલેમમાં
એકઠા થયા. 7 પતર તથા યોહાનને તેઓની મધ્યમાં ઊભા રાખી, તેઓએ તેઓને
ૂ ું કે, કયા પરાક્રમથી કે કયા નામથી તમે એ ક ુ છે?
8 ત્યારે પતરે પ વત્ર આત્માથી ભર ૂર થઈને તેઓને ક ું કે, ઓ લોકોના

અ ધકાર ઓ તથા વડ લો, 9 જે સારુ કામ એક અશક્ત માણસના હતમાં થ ું છે
તે વષે જો આજે અમને ૂછવામાં આવે છે, કે તે શાથી સાજો કરાયો છે; 10 તો તમો
સવર્ને તથા સવર્ ઇઝરાયલી લોકોને એ મા ૂમ થાય કે, ઈ ુ ખ્રસ્ત નાઝાર , જમેને તમે
વધસ્તંભ પર માર ના ા, જમેને ઈ રે મરણમાંથી સજીવન કયાર્ તેમના નામથી આ
માણસ સાજો થઈ અહ તમાર આગળ ઊભો ર ો છે.

11જે પથ્થર તમો બાંધનારાઓએનકાય હતો તે એજ છે, ને તે ૂણાનો ુ પથ્થર
થયો છે. 12બીજા કોઈથી ઉદ્ધાર નથી, કેમ કે જથેી આપણો ઉદ્ધાર થાય એ ું બીજુ
કોઈ નામ આકાશની નીચે માણસો મધ્યે અપાયે ું નથી.

13 ત્યારે પતર તથા યોહાનની હમત જોઈને તથા તેઓ સાધારણ તથા અ શ ક્ષત
માણસો છે, એ જાણીને તેઓ આ યર્ પામ્યા; અને તેઓએ પતર તથા યોહાનને
ઓળ ા કે તેઓ ઈ ુની સાથે હતા. 14 પેલા સાજાં થયેલા માણસને તેઓની સાથે
ઊભો રહેલો જોઈને તેઓથી કઈ વરુદ્ધ બોલી શકા ું ન હ.

15પણ તેઓને સભામાંથી બહાર જવાનો હુકમ કયાર્ પછ તેઓએઅંદરોઅંદર ચચાર્
કર કે,આમાણસોનેઆપણે ું કર એ? 16 કેમ કે તેઓના દ્વારાએક પ્ર સદ્ધચમત્કા રક
ચ થ ું છે, જનેી યરુશાલેમના સઘળા રહેવાસીઓને ખબર છે; અને આપણે તેનો
ઇનકાર કર શકતા નથી. 17 પણ લોકોમાં તે વધારે ફેલાય ન હ, માટે આપણે તેઓને
એવી ધમક આપીએ કે હવે પછ તમારે કોઈ પણ માણસની સાથે વાત કરતાં ઈ ુ ું
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નામ લે ું ન હ. 18 પછ તેઓએ પતર તથા યોહાનને બોલાવીને આજ્ઞા આપી કે, વાત
કરતાં તેમ જ બોધ કરતાં પણ તમારે ઈ ુ ું નામ બલકુલ લે ું ન હ.

19 પણ પતર તથા યોહાને તેઓને ઉ ર આપ્યો કે, ું ઈ રના કરતાં તમારુ
સાંભળ ું એ ઈ રની સમક્ષ ઉ ચત છે કે ન હ, એ તમે જ ન કરો. 20 કેમ કે અમે
તો જે જે જો ું તથા સાંભ ું, તે ક ાં વના અમારાથી રહેવાય એમ નથી.

21 પતર તથા યોહાનને શક્ષા કરવા ું કઈ કારણ ન મ ાથી તેઓએ લોકોને લીધે
તેઓને ફર ચેતવણીઆપીને છોડ દ ધા;ં કેમ કે જે થ ું હ ું તેને લીધે સવર્ લોકો ઈ રને
મ હમા આપતા હતા. 22 કેમ કે જે માણસના હકમાં સાજાપણાંનો આ ચમત્કાર થયો
હતો તે ચાળ સ વરસથી વધારે ઉંમરનો હતો.

વ ાસીઓ હમત માટે પ્રાથર્ના કરે છે
23 પછ છૂટ ને તેઓ પોતાના સાથીઓની પાસે ગયા. અને ુ યાજકોએ તથા

વડ લોએ તેમને જે કઈ ક ું હ ુ,ં તે સઘ ું તેમને કહ સંભળા ું. 24 તે સાંભળ ને
તેઓએ એક ચ ે ઈ રની આગળ મોટે સાદે ક ું કે, ઓ પ્ર ુ, આકાશ, ૃથ્વી તથા
સ ુદ્ર અને તેઓમાંનાં સવર્ને ઉત્પ કરનાર તમે છો; 25 તમે પ વત્ર આત્માથી તમારા
સેવક અમારા ૂવર્જ દાઉદના ુખે ક ું હ ું કે, વદેશીઓએ કેમ તોફાન ક ુ છે? અને
લોકોએ થર્ કલ્પના કેમ કર છે? 26પ્ર ુની વરુદ્ધતથા તેના ખ્રસ્તની વરુદ્ધ દુ નયાના
રાજાઓ સજ્જ થયા, તથા અ ધકાર ઓએકઠા થયા.

27 કેમ કે ખરેખર તમારા પ વત્ર સેવક ઈ ુ જમેને તમે અ ભ ષક્ત કયાર્, તેમની વરુદ્ધ
હેરોદ તથા પોં તયસ પલાત, વદેશીઓ તથા ઇઝરાયલી લોકો સ હત આ શહેરમાં
એકઠા થયા હતા; 28જથેી તમારા હાથે તથા તમારા સંકલ્પે જે થવા ું અગાઉથી નમાર્ણ
થ ું હ ું તે બ ું તેઓ કરે.

29હવ,ે હે પ્ર ુ, તમે તેઓની ધમક ઓ ધ્યાનમાં લો, અને તમારા સેવકોને તમાર વાત
ૂર હમતથી કહેવા ું સામથ્યર્આપો; 30તે દર મયાન તમે લોકોને નીરોગી કરવાને તમારો

હાથ લંબાવો; અને તમારા પ વત્ર સેવક ઈ ુને નામે ચમત્કા રક ચ ો તથા આ યર્કમ
કરાવો. 31 અને તેઓ પ્રાથર્ના કર ર ા ત્યારે જે મકાનમાં તેઓ ભેગા થયા હતા તે
હાલ્ ું; અને તેઓ સવર્ પ વત્ર આત્માથી ભર ૂર થયા, અને ઈ ર ું વચન હમતથી
બોલવા લાગ્યા.

સા ૂ હક જીવન અને સ હયાર મલકત
32 વ ાસ કરનારાઓનો સ ુદાય એક મનનો તથા એક જીવનો હતો અને પોતાની

જે વસ્ ુઓ હતી તેમાંની કોઈ પોતાની મા લક ની છે એ ું કોઈ કહે ું ન હ; પણ તમામ
વસ્ ુઓસ હયાર હતી. 33પ્રે રતોએ મહા પરાક્રમથી પ્ર ુ ઈ ુના મરણોત્થાનની સાક્ષી
ૂર ; અને તેઓ સવર્ના ઉપર ઘણી કૃપા હતી.
34 તેઓમાંના કોઈને કશાની અછત નહોતી; કારણ કે જટેલાંની પાસે જમીન કે ઘર

હતાં તેટલાંએ તે વેચી ના ા,ં 35 વેચેલી વસ્ ુઓ ું ૂલ્ય લાવીને તેઓ પ્રે રતોના પગ
આગળ ૂકતા; અને જનેી જનેે અગત્ય હતી તે પ્રમાણે તેમને વહેંચી આપવામાં આવ ું
હ ું.

36 ૂસફ કર ને એક લેવી હતો, તે સાયપ્રસનો વતની હતો, તેની અટક પ્રે રતોએ
બાનાર્બાસ એટલે ુબોધનો દ કરો રાખી હતી. 37 તેની પાસે જમીન હતી, તે તેણે વેચી
દ ધી, અને તેનાં નાણાં લાવીને પ્રે રતોના પગઆગળ ૂ ા.ં
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5
અનાન્યા અને સાફ રા

1 પણઅનાન્યા નામે એક માણસે તથા તેની પત્ની સાફ રાએ પોતાની મલકત વેચી.
2સાફ રાની સંમ તથી અનાન્યાએ તેના ૂલ્યમાંથી થોડુ પોતાની પાસે પણ રા ું; અને
કેટલોક ભાગ લાવીને પ્રે રતોના પગઆગળ ૂ ો.

3 પણ પતરે ક ું કે, ‘ઓ અનાન્યા, પ વત્ર આત્માને જૂઠુ કહેવા ું, તથા જમીનનાં
ૂલ્યમાંથી થોડુ પોતાની પાસે રાખવા ું શેતાને તારા મનમાં કેમ ભ ુ છે? 4 તે જમીન

તાર પાસે હતી ત્યારે ું તાર નહોતી? અને તેને વેચ્યા પછ ું તે ું ૂલ્ય તારે સ્વાધીન
નહો ુ?ં તેં પોતાના મનમાં આવો વચાર કેમ આવવા દ ધો? તેં માણસોને ન હ પણ
ઈ રને જૂઠુ ક ું છે.’ 5એવાતો સાંભળતાં જઅનાન્યાએ પડ ને પોતાનો પ્રાણછોડ્યો,
અને જઓેએ એ વાત સાંભળ તે સવર્ને ઘણી બીક લાગી. 6 પછ જુવાનોએ ઊઠ ને
તેને વ માં વીંટા ો, અને બહાર લઈ જઈને દફના ો.

7 ત્રણેક કલાક પછ તેની પત્ની અંદર આવી, જે થ ું હ ું તેની તેને ખબર નહોતી.
8 ત્યારે પતરે સાફ રાને ૂ ું કે, મને કહે, તમે ું આટલી જ કમતે તે જમીન વેચી?
તેણે તેને ક ું કે, હા, એટલી જ કમતે.

9 ત્યારે પતરે તેને ક ું કે, પ્ર ુનાઆત્મા ું પર ક્ષણ કરવાને તમે બ ેએ કેમ સંપ કય
છે? જો, તારા પ તને દફનાવનારાંઓ હવે બારણા પાસે આવી પહોંચ્યા છે, અને તેઓ
તને પણ લઈ જશે. 10 તત્કાળ સાફ રાએ તેમના પગ પાસે પડ ને પોતાનો પ્રાણ છોડ્યો;
પછ તે જુવાનોએ આવીને તેને મરણ પામેલી જોઈ, અને બહાર લઈ જઈને તેને તેના
પ તની કબર પાસે દફનાવી. 11આથી આખા વ ાસી સ ુદાયને તથા જે લોકોએ એ
વાતો સાંભળ તે સવર્ને ઘણો ડર લાગ્યો.

ચમત્કારો અને અદ ુત કાય
12 પ્રે રતોની હસ્તક લોકોમાં ઘણાં ચમત્કા રક ચ ો તથા આ યર્કમ થયાં. તેઓ

સવર્ એક ચ ે ુલેમાનની પરસાળમાં નય મત મળતા હતા; 13 પણ બીજાઓમાંથી
કોઈને તેઓની સાથે મળ જવાની હમત થતી ન હતી; તોપણ લોકો તેઓને માન
આપતા.

14અને પ્ર ુ પર વ ાસ કરનારા,ં સં ાબંધ ુરુષો તથા ીઓ, વધારે પ્રમાણમાં
ઉમેરાતાં ગયા; 15એટલે ુધી કે તેઓએ માંદાઓને લાવીને પથાર ઓ તથા ખાટલાઓ
પર ુવાડ્યા,ં જથેી પતર પાસે થઈને જાય તો તેનો પડછાયો પણ તેઓમાંના કોઈનાં
ઉપર પડ.ે 16 વળ યરુશાલેમની આસપાસનાં શહેરોમાંના ઘણાં લોક બીમારોને તથા
અ ુદ્ધ આત્માઓથી પીડાતાંઓને લઈને ત્યાં આવતા હતા, અને તેઓ બધાને સાજાં
કરવામાં આવતાં હતા.ં

પ્રે રતોની સતાવણી
17 પણ પ્ર ુખ યાજક તથા તેના સઘળા સાથીઓ જઓે સદૂક પંથના હતા, તેઓને
ૂબ ઈષાર્ આવી, 18અને પ્રે રતોને પકડ ને તેઓએ તેમને જલેમાં ૂયાર્.
19 પણ રાત્રે પ્ર ુના સ્વગર્દૂતે જલેના બારણાં ઉઘાડ્યાં, અને તેઓને બહાર લાવીને

ક ું કે, 20 તમે જાઓ, અને ભ ક્ત ાનમાં ઊભા રહ ને એ જીવન વષેની બધી વાતો
લોકોને સંભળાવો. 21એ સાંભળ ને પતર તથા યોહાને વહેલી સવારે ભ ક્ત ાનમાં
જઈને પ્રવચન ક ુ. પણ પ્ર ુખ યાજક તથા તેના સાથીઓએ આવીને સભા બોલાવી
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ભ ક્ત ાનમાં ઇઝરાયલી લોકોના વડ લોને એકઠા કયાર્ અને પતર તથા યોહાનને
લાવવાને માટે જલેમાં માણસ મોકલ્યા.

22 પણ સપાઈઓ ત્યાં ગયા ત્યારે તેઓ તેમને જલેમાં મ ા ન હ; તેઓએ પાછા
આવીને ખબરઆપી કે, 23અમેજલેના દરવાજાને સાર ર તે બંધ કરેલ તથા ચોક દારોને
દરવાજા આગળ ઊભા રહેલા જોયા; પણ અમે દરવાજો ઉઘાડ્યો ત્યારે અમને અંદર
કોઈ મા ૂમ પડ્યા ન હ.

24હવે ારે ભ ક્ત ાનના સરદારે તથા ુ યાજકોએઆ વાતો સાંભળ ત્યારે
એ સંબંધી તેઓ બહુ ૂંચવણ પામ્યા કે, આ ું ું પ રણામઆવશ?ે 25એટલામાં એક

ક્તએ આવી તેઓને ખબર આપી કે, જુઓ, જે માણસોને તમે જલેમાં ૂયાર્ હતા,
તેઓ તો ભ ક્ત ાનમાં ઊભા રહ ને લોકોને ઉપદેશ આપે છે.

26 ત્યારે સરદાર સપાઈઓને સાથે લઈને જબરદસ્તી કયાર્ વના તેઓને લઈઆ ો;
કેમ કે તેઓ લોકોથી બીતા હતા કે, કદાચ તેઓ અમને પથ્થરે મારે. 27 તેઓએ તેઓને
લાવીને સભા આગળ હાજર કયાર્, અને પ્ર ુખ યાજકે તેઓને ૂ ું કે, 28 “અમે તમને
સખત મના કર હતી કે તમારે બોધ કરતાં એ નામ લે ું ન હ; પણ જુઓ, તમે તો તમારા
પ્રવચનથી યરુશાલેમને ગજવી ૂ ું છે, એ માણસ ું રક્ત પાડવાનો દોષ તમે અમારા
પર ૂકવા માગો છો.”

29પણ પતર તથા પ્રે રતોએ ઉ રઆપ્યો કે, માણસોના કરતાં અમારે ઈ ર ું વધારે
માન ું જોઈએ. 30 જે ઈ ુને તમે વધસ્તંભ પર જડ ને માર ના ા, તેમને આપણા
ૂવર્જોના ઈ રે ઉઠાડ્યાં છે. 31 તેમને ઈ રે પોતાને જમણે હાથે રાજા તથા ઉદ્ધારક

થવાને ઊંચા કયાર્ છે, કે તેઓ ઇઝરાયલને પ ાતાપ કરાવે તથા તેઓને પાપની માફ
આપે. 32અમે એ વાતોના સાક્ષી છ એ, અને ઈ રે પોતાની આજ્ઞા માનનારાઓને જે
પ વત્રઆત્મા આપ્યા છે તેઓ પણ સાક્ષી છે.

33 આ સાંભળ ને તેઓનાં મન વીંધાઈ ગયા, અને તેઓએ તેમને માર નાખવાનો
નણર્ય કય . 34 પણ ગમાલીએલ નામે એક ફરોશી ન્યાયશા ી, જનેે સવર્ લોકો માન
આપતા હતા, તેણે સભામાં ઊભા થઈને હુકમ કય કે આ ક્તઓને થોડ વાર ુધી
બહાર લઈ જાઓ.

35પછ તેણે તેઓને ક ું કે, ઓઇઝરાયલી માણસો, આલોકોને તમે જે કરવા ઇચ્છો
છો તે વષે સાવચેત રહો. 36 કેમ કે કેટલાક સમય પહેલાં થ્ ુદાએ બળવો કર ને ક ું કે,
હુ એક મહાન ક્ત છુ; તેની સાથે આશરે ચારસો માણસ સામેલ થયા હતા, તે માયાર્
ગયા, અને જટેલાંએ તે ું માન્ ું તેઓ સવર્ નાશ પામ્યા. 37એના પછ વસ્તી ગણતર ના
સમયે ગાલીલના યહૂદાએ બળવો કર ને ઘણાં લોકોને પોતાની પાછળ ખેંચ્યા; તે પણ
નાશ પામ્યો, અને જટેલાં લોકોએ તે ું માન્ ું તેઓ સવર્ વખેરાઈ ગયા.

38હવે હુ તમને કહુ છુ કે, આમાણસોથી તમે દૂર રહો, અને તેઓને રહેવા દો; કેમ કે
જો એ મત અથવા એ કામ માણસોથી હશે તો તે ઊથલી પડશે; 39 પણ જો ઈ રથી
હશે તો તમારાથી તે ઊથલાવી નંખાશે ન હ; ન હ તો કદાચ તમે ઈ રની સામે પણ
લડનારા જણાશો.

40 તેઓએ તેમ ું માન્ ુ;ં પછ તેઓએ પ્રે રતોને પોતાની પાસે પાછા બોલાવીને માર
માય ; અને વાત કરતાં ઈ ુ ું નામ લે ું ન હ, એવી આજ્ઞા કર ને તેઓએ તેમને છોડ
દ ધા.ં 41 તેઓ તે નામને લીધે અપમાન પામવા યોગ્ય ગણાયા, તેથી તેઓઆનંદ કરતા
સભામાંથી ચાલ્યા ગયા. 42 પણ તેઓએ નત્ય ભ ક્ત ાનમાં તથા ઘરે ઈ ુ તે જ
ખ્રસ્ત છે તે વષે શીખવવા ું તથા પ્રગટ કરવા ું ચા ુ રા ુ.ં
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6
સાત સેવકોની પસંદગી

1 તે દવસોમાં શષ્યોની સં ા વધતી જતી હતી, ત્યારે હ ૂઓની સામે ગ્રીક
યહૂદ ઓએ ફ રયાદ કર , કેમ કે રોજ વહેંચણીમાં તેઓની વધવાઓને ટાળવામાં
આવતી હતી.

2 ત્યારે બાર પ્રે રતોએ બધા શષ્યોને પોતાની પાસે બોલાવીને ક ું કે, અમે ઈ ર ું
વચન પડ ું ૂક ને ભોજન પીરસવાની સેવા કર એ, એ ઉ ચત નથી. 3 માટે, ભાઈઓ,
તમે તમારામાંથી પ વત્રઆત્માથી તથા જ્ઞાનથી ભર ૂર એવા સાત પ્ર ત ત માણસોને
શોધી કાઢો, કે જઓેને અમે એ કામ પર નીમીએ. 4પણઅમે તો પ્રાથર્નામાં તથા ઈ રના
વચનનાં સેવાકાયર્માં લા ુ રહ ુ.ં

5 એ વાત આખા વ ાસી સ ુદાયને સાર લાગી; અને વ ાસ તથા પ વત્ર
આત્માથી ભર ૂર એવા સ્તેફન નામના એક ુરુષન,ે ફ લપને, પ્રોખરસન,ે નકાનોરને,
તમોનને, પા મનાસને તથા અંત્યોખના યહૂદ થયેલા નકોલસને તેઓએ પસંદ કયાર્.
6તેઓએ તેમને પ્રે રતોનીઆગળ રજૂ કયાર્; અને તેઓએ પ્રાથર્ના કર ને તેમના પર હાથ
ૂ ા.
7ઈ રના વચનોનો પ્રચાર થતો ગયો અને યરુશાલેમમાં શષ્યોની સં ા ઘણી વધી

ગઈ; ઘણાં યાજકો પણ વ ાસને આધીન થયા.
સ્તેફનની ધરપકડ

8 સ્તેફન કૃપાથી તથા સામથ્યર્થી ભર ૂર હતો, તેણે લોકોમાં મોટાં અદ ુત
આ યર્કમ તથા ચમત્કા રક ચ ો કયા. 9 પણ લબત ની કહેવાતી સભા ાનમાંના,
કુરેનીના, આલેકસાં દ્રયાના, કલી કયાના તથા આ સયાના કેટલાક આગળ આવીને
સ્તેફન સાથે વાદ વવાદ કરવા લાગ્યા.

10 પણ સ્તેફન એવા જ્ઞાનથી તથા આત્માની પ્રેરણાથી બોલતો હતો કે તેઓ તેની
સામે ટક શ ા ન હ. 11 ત્યારે તેઓએ કેટલાક માણસોને સમજા ાં, જઓેએ ક ું
કે, અમે તેને ૂસાના નયમશા તથા ઈ રની વરુદ્ધ દભુાર્ષણ બોલતા સાંભ ો છે.

12 તેઓ લોકોને, વડ લોને તથા શા ીઓને ઉશ્કેર ને તેના પર ૂટ પડ્યા, અને તેને
પકડ ને સભામાં લા ા. 13 તેઓએ જૂઠા સાક્ષીઓ ઊભા કયાર્, જઓેએ ક ું કે,
એ માણસ આ પ વત્ર ાન તથા નયમશા વરુદ્ધ દભુાર્ષણ કયાર્ કરે છે; 14 કેમ કે
અમે તેને એમ કહેતાં સાંભ ો છે કે, ઈ ુ નાઝાર આ ાનનો નાશ કરશે, અને જે
ર ત રવાજો ૂસાએ આપણને ફરમા ા છે તેઓને બદલી નાખશ.ે 15જઓે સભામાં
બેઠા હતા તેઓ સવર્ સ્તેફનની તરફ એક નજરે જોઈ ર ા, અને તેનો ચહેરો સ્વગર્દૂતના
ચહેરા જવેો દેખાયો.

7
સ્તેફન ું ભાષણ

1 ત્યારે પ્ર ુખ યાજકે ૂ ું કે, “ ું હક કત આ પ્રમાણે છે?” 2 સ્તેફને ક ું કે,
“ભાઈઓ તથા વડ લો, સાંભળો. આપણો ૂવર્જ ઇબ્રા હમ હારાનમાં રહેવા આ ો
તે અગાઉ તે મેસોપોટે મયામાં રહેતો હતો, ત્યારે મ હમાવાન ઈ રે તેને દશર્ન આપીને
3 ક ું કે, ‘ ું તારા દેશમાંથી તથા તારા સગામાંથી નીકળ, અને જે દેશ હુ તને બતા ું તેમાં
જઈને રહે’.
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4 ત્યારે ખાલ્દ દેશમાંથી નીકળ ને તે હારાનમાં જઈને વસ્યો, અને ત્યાં તેના પતા
અવસાન પામ્યા ત્યાર પછ આ દેશ જમેાં તમે હમણાં રહો છો, તેમાં ઈ રે તેને લાવીને
વસા ો. 5 તેમણે એ દેશમાં તેને કઈ વતનઆપ્ ું ન હ; ના, એક પગલાભર પણ ન હ;
અને જોકે હજી ુધી તેને સંતાન થ ું નહો ું તોપણ તેમણે તેને તથા તેના પછ તેના
વંશજોને વતન તર કે આ દેશઆપવા ું વચનઆપ્ ુ.ં

6ઈ રે તેને ક ું કે, તારા વંશજો પરદેશમાં રહેશ,ે અને ત્યાંના લોકો ચારસો વષર્ ુધી
તેઓને ુલામગીર માં રાખીને દઃુખ આપશ.ે 7 વળ ઈ રે ક ું કે, ‘તેઓ જે લોકોના
ુલામ થશે તેઓનો ન્યાય હુ કર શ, અને ત્યાર પછ તેઓ ત્યાંથી આવીને આ ળે

માર સેવા કરશે.’ 8પરમે રે તેને ુ તનો કરાર ઠરાવીઆપ્યો; ત્યાર પછ ઇબ્રા હમથી
ઇસહાક થયો, તેણે આઠમે દવસે તેની ુ ત કર ; પછ ઇસહાકથી યાકૂબ થયો, અને
યાકૂબથી બાર ૂવર્જો થયા.

9પછ ૂવર્જોએ ૂસફ પરઅદેખાઈ રાખીને તેને મસરમાં લઈજવા સારુ વેચી દ ધો;
પણ ઈ ર તેની સાથે હતા, 10તેમણે તેનાં સવર્ સંકટોમાંથી તેને છોડા ો અને મસરના
રાજા ફારુનની સમક્ષ તેને વદ્વતા તથા કૃપા આપી. પછ ફારુને તેને મસર પર તથા
પોતાના સમગ્ર પ રવાર પર અ ધકાર ઠરા ો.

11 પછ આખા મસરમાં તથા કનાનમાં દકુાળ પડ્યો, જથેી ભારે સંકટ આ ુ,ં અને
આપણા ૂવર્જોને ખાવા ું મ ું ન હ. 12 પણ યાકૂબે જાણ્ ું કે મસરમાં અનાજ છે,
ત્યારે તેણે આપણા ૂવર્જોને પ્રથમ વાર મસરમાં મોકલ્યા. 13 પછ બીજી વાર ૂસફે
પોતાના ભાઈઓની આગળ પોતાની ઓળખાણ આપી; એટલે ુસફ ું કુળ ફારુનના
જાણવામાં આ ું.

14 ત્યારે ૂસફે સંદેશો મોકલીને પોતાના પતા યાકૂબને તથા પોતાનાં સવર્ સગાંને,
એટલે પંચોતેર માણસને પોતાની પાસે તેડા ાં. 15 યાકૂબ મસરમાં ગયો, અને ત્યાં તે
તથા આપણા ૂવર્જો અવસાન પામ્યા. 16 તેઓને શખેમ લઈ જવામાં આ ા, ને જે
કબરસ્તાન ઇબ્રા હમે રૂપાનાણુંઆપીને હમોરના દ કરાઓપાસેથી વેચા ું લી ું હ ું તેમાં
દફના ાં.

17 પણ જે વચન ઈ રે ઇબ્રા હમને આપ્ ું હ ું, તેનો સમય જમે જમે પાસે આવતો
ગયો તેમ તેમ મસરમાં આપણાં લોકોની ૃ દ્ધ થઈ અને તેઓની સં ા ુષ્કળ થઈ.
18 એવામાં મસરમાં એક બીજો રાજા થયો, જે ૂસફને ઓળખતો નહોતો. 19 તેણે
આપણા લોકોની સાથે કપટ કર ને આપણા ૂવર્જોને દઃુખ દ ું, એટલે તેઓનાં બાળકો
જીવે ન હ માટે, તેઓને તેમની પાસે નાખી દેવડા ા.ં

20તે અરસામાં ૂસાનો જન્મ થયો, તે ઈ ર સમક્ષ ઘણો ુંદર હતો; પોતાના પતાના
ઘરમાં ત્રણમ હના ુધી તે ું પાલન થ ુ;ં 21પછ તેને નદ માં તજી દેવાયો. ત્યારે ફારુનની
દ કર એ તેને અપનાવી લીધો અને પોતાના દ કરા તર કે તેનો ઉછેર કય .

22 ૂસાને મસર ઓની સવર્ વદ્યા શીખવવામાં આવી હતી; તે બોલવામાં બાહોશ
તથા કાયર્ કરવામાં પરાક્રમી હતો. 23 પણ તે લગભગ ચાળ સ વષર્નો થયો ત્યારે તેને
પોતાના ઇઝરાયલી ભાઈઓને મળવા ું મન થ ુ.ં 24 તેઓમાંના એક પર અન્યાય થતો
જોઈને ૂસાએ તેની સહાય કર , અને મસર ને માર નાખીને પોતાના જે ભાઈ પર
જુલમ થતો હતો તે ું વૈર વા ું. 25 ઈ ર માર હસ્તક તેઓનો છુટકારો કરશે, એમ
મારા ભાઈઓ સમજતા હશે, એ ું તેણે ધા ;ુ પણ તેઓ સમ ા ન હ.

26તેને બીજે દવસે તેઓમાં ઝઘડો ચાલતો હતો તે સમયે ૂસા તેઓની પાસેઆ ો
તેણે તેઓની વચ્ચે સલાહ કરાવવાની ઇચ્છાથી ક ું કે, ‘ભલા માણસો, તમે ભાઈઓ
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છો તો શા માટે એકબીજા પર અન્યાય ુજારો છો?’ 27 પણ જે પોતાના પડોશી પર
અન્યાય ુજારતો હતો તેણે તેને ધ ો માર ને ક ું કે, ‘અમારા પર તને કોણે અ ધકાર
તથા ન્યાયાધીશ નીમ્યો છે? 28 પેલા મસર ને તેં ગઈકાલે માર ના ો તેમ ું ું મને
પણ માર નાખવા ઇચ્છે છે?’

29 ૂસા આ વાત સાંભળ ને નાસી ગયો, અને મદ્યાન દેશમાં જઈને વસ્યો, ત્યાં તેને
બે દ કરા થયા. 30 ચાળ સ વષર્ ૂરાં થયાં ત્યારે સ્વગર્દૂતે સનાઈ પહાડના અરણ્યમાં
ઝાડવાં મધ્યે અ ની જ્વાળામાં તેને દશર્ન દ ું.

31 ૂસા તે દ્રશ્ય જોઈને આ યર્ પામ્યો; અને તે એ દ્રશ્યને જોવા સારુ પાસે જતો
હતો તેવામાં પ્ર ુની વાણી થઈ કે, 32 ‘હુ તારા ૂવર્જોનો ઈ ર, એટલે ઇબ્રા હમનો,
ઇસહાકનો તથા યાકૂબનો ઈ ર છુ.’ ત્યારે ૂસા ૂજી ઊઠ્યો અને તેને જોવાની તેની
જીગર ચાલી ન હ.

33 પ્ર ુએ તેને ક ું કે, ‘ ું તારા પગમાંથી ચંપલ ઉતાર; કેમ કે જે જગ્યાએ ું ઊભો
છે તે પ વત્ર ૂ મ છે. 34 મસરમાં જે મારા લોક છે તેઓ ું દઃુખ મેં ન ે જો ું છે,
તેઓના નસાસા મેં સાંભ ાં છે, અને તેઓને છોડાવવાં હુ ઊતય છુ; હવે ચાલ, હુ
તને મસરમાં મોકલીશ.’

35જે ૂસાનો નકાર કર ને તેઓએ ક ું હ ું કે, ‘તને કોણે અ ધકાર તથા ન્યાયાધીશ
નીમ્યો છે?’ તેને જે સ્વગર્દૂત તેને ઝાડવાં મધ્યે દેખાયો હતો તેની હસ્તક ઈ રે અ ધકાર
તથા ઉદ્ધારક થવા સારુ મોકલ્યો. 36 ૂસાએ તેઓને બહાર લાવતાં મસર દેશમાં, ૂફ
લાલ સ ુદ્રમાં તથા ચાળ સ વષર્ ુધી અરણ્યમાં આ યર્કમ તથા ચમત્કા રક ચ ો
કયાર્. 37 જે ૂસાએ ઇઝરાયલીઓને ક ું હ ું કે, ‘ઈ ર તમારા ભાઈઓમાંથી મારા
જવેા એક પ્રબોધકને તમારે સારુ ઊભા કરશે,’ તે એ જ છે.

38 જે ૂસા અરણ્યમાંના સ ુદાયમાં હતો, જનેી સાથે સનાઈ પવર્ત પર ઈ રનો
સ્વગર્દૂત વાત કરતો હતો, અનેઆપણા ૂવર્જોની સાથે હતો તે એજ છે; અનેઆપણને
આપવા સારુ તેને જીવનનાં વચનો આપવામાં આ ાં; 39 આપણા ૂવર્જોએ તેને
આધીન થવાને ઇચ્ ું ન હ, પણ પોતાની પાસેથી તેને હડસેલી ૂ ો, અને તેઓ પાછા
મસર જવાને મનમાં આ ુર થયા; 40તેઓએહારુનને ક ું કે, ‘અમાર આગળ ચાલવા
સારુ અમારે માટે દેવો બનાવ; કેમ કે એ ૂસા જે અમને મસરમાંથી દોર લા ો તે ું ું
થ ું એ અમે જાણતા નથી.’

41 તે દવસોમાં તેઓએ સોના ું વાછરડુ બના ું, અને ૂ તને તે ું બ લદાન ચઢા ું,
અને પોતાના હાથની કૃ તમાં તેઓ હષર્ પામ્યા. 42 પણ ઈ રે તેઓથી વ ુખ થઈને
તેઓને તજી દ ધા,ં કે તેઓ આકાશના સૈન્યની ૂજા કરે; પ્રબોધકોના ુસ્તકમાં લ ું
છે તે પ્રમાણે, ‘ઓઇઝરાયલના વંશજો, અરણ્યમાં ચાળ સ વષર્ ુધી ું તમે યજ્ઞ તથા
બ લદાનો મને ચઢા ાં હતા?ં 43તમે મોલોખનો માંડવો તથા રમ્ફા દેવનો તારો, એટલે કે
ૂજા કરવાને તમે જે ૂ તઓ બનાવી તેઓને ઊંચક ને ચાલ્યા. હવે હુ તમને બા બલથી

આગળ લઈ જઈશ.’
44 જમેણે ૂસાને ક ું કે, જે ન ૂનો તેં નહા ો છે તે પ્રમાણે તારે સા યમંડપ

બનાવવો, તેમના ઠરાવ ુજબ અરણ્યમાં આપણા ૂવર્જોની પાસે તે સા યમંડપ હતો.
45 આપણા ૂવર્જો, યહો ુઆ સ હત આ સા યમંડપને પોતાના ક્રમા ુસાર ઊંચક ને
અન્ય દેશજા તઓ ું જઓેને ઈ રે આપણા ૂવર્જોની આગળથી હાંક કાઢ તેઓ ું
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વતન પ્રાપ્ત કર ને તેમાં લા ા તે સા યમંડપ દાઉદના સમય ુધી ર ો. 46 દાઉદ પર
ઈ રની કૃપાદ્ર થઈ; તેમણે યાકૂબના ઈ રને સારુ ઘર બનાવવાની રજા માગી.

47પણ ુલેમાને તેમને સારુભ ક્ત ાન નમાર્ણ ક ુ. 48તોપણહાથે બાંધેલા ઘરમાં
પરાત્પર ઈ ર રહેતા નથી; જમે પ્રબોધક કહે છે તેમ, 49 ‘સ્વગર્ મારુ રા ાસન, તથા
ૃથ્વી મારુ પાયાસન છે; તો તમે મારે સારુ કે ું નવાસ ાન બાંધશો? એમ ઈ ર કહે

છે અથવા મારુ નવાસ ાન ક ું હોય? 50 ુ,ં મેં મારે હાથે એ બધાં નથી બના ાં?’
51 ઓ સખત હઠ લાઓ, અને બે ુ ત મન તથા કાનવાળાઓ, તમે સદા પ વત્ર

આત્માની સામા થાઓ છો. જમે તમારા ૂવર્જોએ ક ુ તેમ જ તમે પણ કરો છો.
52પ્રબોધકોમાંના કોને તમારા ૂવર્જોએસતા ા નહોતા? જઓેએતે ન્યાયીનાઆવવા
વષે અગાઉથી ખબરઆપી હતી તેઓને તેઓએ માર ના ા; અને હવે તમે, જઓેને
સ્વગર્દૂતો દ્વારા નયમ મ ો, પણ તમે તે પા ો ન હ. 53તે તમ,ે તે ન્યાયીને પરસ્વાધીન
કરનારા તથા તેમની હત્યા કરનારા થયા છો.”

સ્તેફનને પથ્થરે માય
54આવાતો સાંભળ ને તેઓનાં મન વીંધાઈ ગયા, અને તેઓ તેની સામે દાંત પીસવા

લાગ્યા. 55 પણ પ વત્ર આત્માથી ભર ૂર થઈને સ્તેફને સ્વગર્ તરફ એક નજરે જોઈ
રહેતાં, ઈ ર ું ગૌરવ તથા ઈ રને જમણે હાથે ઈ ુને ઊભેલા જોયા. 56 તેણે ક ું કે,
“જુઓ, સ્વગર્ ઊઘડે ું તથા ઈ રને જમણે હાથે માણસના દ કરાને ઊભેલા હુ જોઉં
છુ.”

57 પણ તેઓએ ૂમ પાડ ને પોતાના કાન બંધ કયાર્, અને તેઓ એકસાથે તેના પર
ધસી આ ા. 58 તેઓએ તેને શહેરની બહાર લઈ જઈને માય ; સાક્ષીઓએ શાઉલ
નામે એક જુવાનનાં પગ આગળ પોતાનાં વ ો ૂ ાં હતા.ં

59 તેઓ સ્તેફનને પથ્થરે મારતા હતા ત્યારે તેણે પ્ર ુની પ્રાથર્ના કરતા ક ું કે, “ઓ
પ્ર ુ ઈ ુ, મારા આત્માનો અંગીકાર કરો.” 60 તેણે ૂંટ ણયે પડ ને મોટા અવાજે ક ું
કે, “ઓપ્ર ,ુ આપાપ તેઓને લેખે ન ગણો. એમ કહ ને તે ઊંઘી ગયો.”

8
શાઉલ અને મંડળ ની સતાવણી

1શાઉલે તેની હત્યા કરવાની સંમ તઆપી હતી, તે જ દવસે યરુશાલેમના વ ાસી
સ ુદાય પર ભારે સતાવણી શરૂ થઈ, અને પ્રે રતો સવાય તેઓ સવર્ યહૂ દયા તથા
સમરુનના પ્રાંતોમાં વખેરાઈ ગયા. 2 ધમર્ ન ુરુષોએ સ્તેફનને દફના ો, અને તેને
સારુ ઘણો વલાપ કય . 3 પણ શાઉલે વ ાસી સ ુદાયને ભારે ત્રાસ આપ્યો, એટલે
ઘેરેઘેરથી ુરુષો તથા ીઓને ઘસડ લઈ જઈને જલેમાં ૂયાર્.

સમરુનમાં ુવાતાર્પ્રચાર
4જઓે વખેરાઈ ગયા હતા તેઓબધે ુવાતાર્ પ્રગટ કરતા ગયા. 5 ફ લપે સમાર આ

શહેરમાં જઈને તેઓને ખ્રસ્ત વષે પ્રચાર કય .
6 ફ લપે કહેલી વાતો સાંભળ ને તથા કરેલા ચમત્કા રક ચ ો જોઈને લોકોએ તેની

વાતો પર એક ચ ે ધ્યાન આપ્ ુ.ં 7 કેમ કે જઓેને અ ુદ્ધ આત્માઓ વળગ્યા હતા
તેઓમાંના ઘણાંમાંથી તેઓ મોટ ૂમ પાડતા બહાર નીક ા, અને ઘણાં પક્ષઘાતીઓ
તથા પગે અપંગો સાજાં કરવામાં આ ા. 8અને તે શહેરમાં બહુ આનંદ થયો.
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9 પણ સમોન નામે એક માણસ તે શહેરમાં અગાઉ જાદુ કરતો હતો, અને હુ
કોઈ મહાન ક્ત છુ એમ કહ ને સમરુનના લોકોને આ યર્ચ કત કર નાખતો હતો;
10 તેઓ નાનાથી તે મોટા ુધી સવર્ તે ું સાંભળતાં, તેઓ કહેતાં કે, ઈ ર ું જે મહાન
પરાક્રમ કહેવાય છે, તેઆ ક્ત છે. 11તેણે ઘણાં સમય ુધી પોતાનીજાદુ ક્રયાઓથી
તેઓને આ યર્ચ કત કર ના ા હતા, તેથી તેઓ તે ું સાંભળતાં હતા.

12 પણ ફ લપ ઈ રના રા તથા ઈ ુ ખ્રસ્તનાં નામ વષે ુવાતાર્ પ્રગટ કરતો
હતો ત્યારે તેઓનો વ ાસ તેના પર બેઠો, અને ુરુષોએ તેમ જ ીઓએબા પ્તસ્મા
લી ુ.ં 13 સમોને પોતે પણ વ ાસ કય , અને બા પ્તસ્મા પામીને ફ લપ સાથે ર ો;
અને ચમત્કારો તથા મોટા પરાક્રમી કામો બનતાં જોઈને તે આ યર્ પામ્યો.

14 હવે સમરુનીઓએ ઈ ર ું વચન સ્વીકા ુ છે એ ું યરુશાલેમમાં પ્રે રતોએ
સાંભ ુ,ં ત્યારે તેઓએ પતર તથા યોહાનને તેઓની પાસે મોકલ્યા. 15 તેઓએ ત્યાં
પહોંચ્યાં પછ તેઓને સારુ પ્રાથર્ના કર કે તેઓ પ વત્ર આત્મા પામે; 16 કેમ કે ત્યાર
ુધી તેઓમાંના કોઈ પર પ વત્ર આત્મા ઊતય નહોતો; પણ તેઓ માત્ર પ્ર ુ ઈ ુને

નામે બા પ્તસ્મા પામ્યા હતા. 17 પછ પતર તથા યોહાને તેઓ પર હાથ ૂ ા, અને
તેઓ પ વત્રઆત્મા પામ્યા.

18હવે પ્રે રતોના હાથ ૂકવાથી પ વત્રઆત્માઆપવામાંઆવે છે, એજોઈને સમોને
તેઓને પૈસા આપવા માંડ્યા. 19 તેણે ક ું કે, તમે મને પણ એ અ ધકાર આપો કે જનેાં
પર હુ હાથ ૂકુ તે પ વત્રઆત્મા પામે.

20 પણ પતરે તેને ક ું કે, ઈ ર ું દાન પૈસાથી વેચા ું લેવા ું તેં વચા ુ માટે તારા
પૈસા તાર સાથે નાશ પામો. 21આબાબતમાં તારે કશી લેવા દેવા નથી. કારણ કે તારુ
અંતઃકરણ ઈ રની આગળ પ્રમા ણક નથી. 22 માટે તાર આ દુ તાનો પસ્તાવો કર,
અને પ્ર ુને પ્રાથર્ના કર કે, કદાચ તારા અંતઃકરણના વચાર તને માફ થાય. 23 કેમ કે હુ
જોઉં છુ કે ું કડવાશમાં અને પાપના બંધનમાં છે.

24 ત્યારે સમોને ઉ ર આપ્યો કે, તમાર કહેલી વાતો ુજબ કઈ પણ મને ના થાય
તે માટે તમે મારે માટે પ્ર ુને પ્રાથર્ના કરો.

25હવે ત્યાં સાક્ષીઆપ્યા પછ તથા પ્ર ુની વાત પ્રગટ કયાર્ પછ સમરૂનીઓનાં ઘણાં
ગામોમાં ુવાતાર્ પ્રગટ કર ને તેઓ યરુશાલેમમાં પાછા આ ા.

ફ લપ અને ઇ થયો પયાનો અ ધકાર
26 હવે પ્ર ુના એક સ્વગર્દૂતે ફ લપને ક ું કે, ઊઠ, ને યરુશાલેમથી ગાઝા જવાના

માગર્ ુધી દ ક્ષણ તરફ જા; ત્યાં અરણ્ય છે. 27 તે ઊઠ ને ગયો; અને જુઓ,
ત્યાં ઇ થયો પયાનો એક ખોજો કે જે ઇ થયો પયાની રાણી ક દકાના હાથ નીચે મોટો
અ ધકાર તથા તેના સઘળાભંડારનો કારભાર હતો, તે ભજન કરવા સારુ યરુશાલેમમાં
આ ો હતો. 28તે પાછા જતા પોતાના રથમાં બેસીને પ્રબોધક યશાયા ું ુસ્તક વાંચતો
હતો.

29આત્માએ ફ લપને ક ું કે, ું પાસે જઈને એ રથની સાથે થઈજા. 30 ત્યારે ફ લપ
તેની પાસે દોડ ગયો, અને તેને પ્રબોધક યશાયા ું ુસ્તક વાંચતા સાંભળ ને ૂ ું કે, ું
જે વાંચે છે તે ું ું સમજે છે? 31 ત્યારે તેણે ક ું કે, કોઈનાં સમજા ાં સવાય હુ કેમ
કર ને સમજી શકુ? તેણે ફ લપને વનંતી કર કે, મારા રથમાં ઉપર આવી માર પાસે
બેસ.
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32શા વચન ું જે પ્રકરણ તે વાંચતો હતો તે એ હ ું કે, “ઘેટાંની પેઠે માર નંખાવાને
તેમને લઈ જવાયા; અને જમે હલવાન પોતાના કાતરનારની આગળ ૂં ું રહે છે, તેમ
તેમણે પોતા ું ુખ ઉઘા ું ન હ; 33તેમની દ નાવ ામાં તેમનો ન્યાય ડૂબી ગયો; તેમના
જમાનાનાં લોક ું વણર્ન કોણ કહ દેખાડશ?ે કેમ કે તેમનોજીવ ૃથ્વી પરથી લઈ લેવામાં
આ ો.”

34 ત્યારે તે ખોજાએ ફ લપને ઉ ર દેતાં ક ું કે, હુ તને વનંતી કરુ છુ કે, પ્રબોધક
કોનાં વષે એ કહે છે? પોતાના વષે કે કોઈ બીજાના વષે? 35 ત્યારે ફ લપે કહેવા ું
શરૂ ક ુ અને શા વચનની તે વાતથીઆરભ કર ને તેને ઈ ુ વષેની ુવાતાર્ પ્રગટ કર .

36 માગર્માં તેઓ એક જળાશય પાસે આવી પહોંચ્યા; ત્યારે ખોજાએ ક ું કે, જો,
અહ પાણી છે, બા પ્તસ્મા પામવાથી મને ું અટકાવી શકે? 37 ત્યારે ફ લપે ક ું કે,
જો ું તારા ૂરા મનથી વ ાસ કરે છે તો એ ઉ ચત છે; ખોજાએઉ ર દેતાં ક ું કે, ઈ ુ
ખ્રસ્ત ઈ રના ુત્ર છે, એ ું હુ મા ું છુ. 38 પછ તેણે રથ ઊભો રાખવાનો હુકમ કય ,
અને ફ લપ તથા ખોજો બ ે જણ પાણીમાં ઊતયાર્, ફ લપે તેને બા પ્તસ્મા આપ્ ું.

39 તેઓ પાણીમાંથી બહાર આ ા ત્યારે પ્ર ુનો આત્મા ફ લપને લઈ ગયો; અને
ખોજાએ ફર ફ લપને જોયો ન હ, પર ુ તે આનંદ કરતા કરતા પોતાના માગ ચાલ્યો
ગયો. 40પણ ફ લપઆશ્દોદમાં દેખાયો; તે કાઈસા રયા પહોંચતાં ુધી માગર્માંના સવર્
શહેરમાં ુવાતાર્ પ્રગટ કરતો કરતો ગયો.

9
શાઉલ ું બદલાણ

1શાઉલ હજુ ુધી પ્ર ુના શષ્યોને માર નાખવાની ધમક ઓઆપતો હતો. પ્ર ુખ
યાજકની પાસે જઈને 2 તેણે તેની પાસેથી દમસ્કસમાંનાં સભા ાનો પર પત્રો માગ્યા કે
જો તેને એ માગર્નો કોઈ ુરુષ કે ી મળે, તો તે તેઓને બાંધીને યરુશાલેમ લઈઆવે.

3 ુસાફર કરતાં તે દમસ્કસ નજીક પહોંચ્યો; ત્યારે એ ું બન્ ું કે એકાએક તેની
આસપાસ સ્વગર્માંથી અજવા ું પ્રગ ું. 4 તે જમીન પર પડ ગયો, અને તેની સાથે
વાત કરતી એક વાણી તેણે સાંભળ કે, શાઉલ, શાઉલ, ું મને કેમ સતાવે છે?

5 ત્યારે તેણે ક ું કે પ્ર ,ુ તમે કોણ છો? તેમણે ક ું કે, હુ ઈ ુ છુ, જેને ું સતાવે
છે; 6 પણ ું ઊઠ, ને શહેરમાં જા, અને તારે ું કર ું તે તને કહેવામાં આવશ.ે
7 તેની સાથે ચાલનારાં માણસો સ્તબ્ધ થઈ ગયા, કેમ કે તેઓએ વાણી સાંભળ ખર ,
પણ કોઈને જોયા ન હ.

8પછ શાઉલજમીન પરથી ઊઠયો; અને તેનીઆંખો ૂલી ત્યારે તે કઈ જોઈ શકયો
ન હ. એટલે તેઓ તેનો હાથ પકડ ને તેને દમસ્કસમાં દોર ગયા. 9 ત્રણ દવસ ુધી તે
જોઈ શ ો ન હ; અને તેણે ક ું ખા ું કે પી ું ન હ.

10 હવે દમસ્કસમાં અનાન્યા નામે એક શષ્ય હતો, તેને પ્ર ુએ દશર્ન દઈને ક ું કે,
અનાન્યા; ત્યારે તેણે ક ું કે, પ્ર ુ, હુ આ ર ો. 11 પ્ર ુએ તેને ક ું કે, ઊઠ ને પાધરા
નામના રસ્તામાં જા. અને શાઉલ નામે તાસર્સનાં એક માણસ વષે યહૂ દયાના
ઘરમાં ખબર કાઢ; કેમ કે જો, તે પ્રાથર્ના કરે છે; 12 તેણે દશર્નમાં જો ું છે કે,
અનાન્યા નામે એક માણસઅંદરઆવીને, તે દેખતો થાય માટે તેના પર હાથ ૂકે
છે.
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13 પણ અનાન્યાએ ઉ રઆપ્યો કે, પ્ર ુ યરુશાલેમમાંના તમારા સંતોને એ માણસે
કેટ ું બ ું દઃુખ દ ું છે એ મેં ઘણાંનાં મોંથી સાંભ ું છે; 14 અને જઓે તમારા નામે
પ્રાથર્ના કરે છે તેઓ સવર્ને બાંધીને લઈ જવા સારુ ુ યાજકો પાસેથી અહ પણ તેને
અ ધકાર મ ો છે. 15 પણ પ્ર ુએ તેને ક ું કે, ું ચાલ્યો જા; કેમ કે વદેશીઓ,
રાજાઓ તથા ઇઝરાયલ ુત્રોની આગળ મારુ નામ પ્રગટ કરવા સારુ એ મારુ
પસંદ કરે ું પાત્ર છે. 16 કેમ કે મારા નામને લીધે તેને કેટ ું બ ું દઃુખ સહન કર ું
પડશ,ે એ હુ તેને બતાવીશ.

17 ત્યારે અનાન્યા ચાલ્યો ગયો, અને તેણે ઘરમાં પ્રવેશીને શાઉલ પર હાથ ૂક ને
ક ું કે, ભાઈ શાઉલ, પ્ર ,ુ એટલે ઈ ુ જે તને માગર્માં આવતા દેખાયા, તેમણે ું દેખતો
થાય, અને પ વત્રઆત્માથી ભર ૂર થાય માટે મને મોકલ્યો છે. 18 ત્યારે શાઉલનીઆંખો
પરથી તત્કાળ છાલાં જે ું ક ું ખર પ ું, અને તે દેખતો થયો, અને ઊઠ ને તે બા પ્તસ્મા
પામ્યો; 19 તેણે ભોજન ક ુ એટલે તેને શ ક્તઆવી.

દમસ્કસમાં શાઉલનો પ્રચાર
પછ તે દમસ્કસમાંનાં શષ્યોની સાથે કેટલાક દવસ ુધી ર ો.
20 તેણે તરત જ સભા ાનોમાં ઈ ુને પ્રગટ કયાર્ કે, તે ઈ રના દ કરા છે.

21જઓેએ તે ું સાંભ ું તેઓ સવર્ વસ્મય પામીને બોલ્યા કે, જણેેઆ નામની પ્રાથર્ના
કરનારાઓની યરુશાલેમમાં સતાવણી કર , અને તેઓને બાંધીને ુ યાજકોની પાસે
લઈ જવા માટે જે અહ આ ો છે, તે ું એ નથી? 22 પણ શાઉલમાં વશેષ શ ક્ત
આવતી ગઈ. ઈ ુ તે જ ખ્રસ્ત છે એ ઘણી સા બતીઓ આપીને દમસ્કસમાં રહેનારા
યહૂદ ઓને તેણે આ યર્ પમા ું.

23 ઘણાં દવસો પસાર થયા પછ યહૂદ ઓએ તેમને માર નાખવાની યોજના ઘડ .
24 પણ તેઓ ું કાવતરુ શાઉલને મા ૂમ પ ું. તેઓએ તેને માર નાખવા સારુ
રાત દવસ દરવાજાઓની ચોક પણ કર ; 25 પણ તેના શષ્યોએ રાત્રે તેને ટોપલામાં
બેસાડ ને કોટ ઉપરથી ઉતાર ૂ ો.

શાઉલ યરુશાલેમમાં
26શાઉલે યરુશાલેમમાંઆ ા પછ શષ્યોની સાથે ભળ જવાની કો શશ કર , પણ

તેઓ બધા તેનાથી બીતા હતા, કેમ કે તે શષ્ય છે એ ું તેઓ માનતા નહોતા. 27 પણ
બાનાર્બાસ તેને પ્રે રતોની પાસે લઈ ગયો, અને કેવી ર તે તેણે માગર્માં પ્ર ુને જોયા, અને
કેવી ર તે પ્ર ુ તેની સાથે બોલ્યા, અને તેણે કેવી ર તે દમસ્કસમાં ઈ ુને નામે હમતથી
ઉપદેશ કય , એ તેઓને કહ સંભળા ું.

28 અને ત્યાર પછ યરુશાલેમમાં તેઓની સાથે તે અવરજવર કરતો ર ો; 29 તે
હમતથી પ્ર ુને નામે ઉપદેશ કરતો હતો, અને ગ્રીક યહૂદ ઓ સાથે વાદ વવાદ કરતો
હતો, પણ તેઓ તેને માર નાખવાની તક શોધતાં હતા. 30 ારે ભાઈઓનાજાણવામાં
તેઆ ું ત્યારે તેઓ તેને કાઈસા રયા લઈ ગયા, અને ત્યાંથી તેઓએતેને તાસર્સ મોકલી
દ ધો.

31 ત્યારે આખા યહૂ દયા, ગાલીલ, તથા સમરુનમાંનો વ ાસી સ ુદાય દ્રઢ થઈને
શાં ત પામ્યો; અને પ્ર ુના ભયમાં તથા પ વત્ર આત્માનાં દલાસામાં ૃ દ્ધ પામતો ગયો.
32 પતર એક ળેથી બીજે ળે ફરતો ફરતો ુદામાં રહેનારા સંતોની પાસે પણ
આ ો.

પતર ુદા અને જો પામાં
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33 ત્યાં તેને એ નયસ નામે એક માણસ મ ો. તે પક્ષઘાતી હતો, અને આઠ વષર્થી
પથાર વશ હતો. 34 પતરે તેને ક ું કે, એ નયસ, ઈ ુ ખ્રસ્ત તને સાજો કરે છે; ઊઠ,
અને તારુ બછા ું ઉઠાવી લે. એટલે તે તરત જ ઊઠ્યો. 35 ત્યારે ુદા તથા શારોનના
બધા લોકો તેને જોઈને પ્ર ુ તરફ વ ા.

36 હવે જો પામાં એક શષ્યા હતી, તે ું નામ તાબીથા, એટલે દરકાસ, હ ું; તે ી
ભલાઈ કરવામાં તથા દાનધમર્ કરવામાં આગળ પડતી હતી. 37 તે દવસોમાં એમ થ ું
કે તે બીમાર પડ ને મરણ પામી. અને તેઓએ તેને સ્નાન કરાવીને મેડ પર ુવાડ .

38 હવે ુદા જો પાથી નજીક હ ું અને પતર ત્યાં છે એ ું સાંભળ ને શષ્યોએ બે
ક્તઓને તેની પાસે મોકલીને એવી આજીજી કર કે, અમાર પાસે આવવાને ું

વલંબ કર શ ન હ. 39 ત્યારે પતર ઊઠ ને તેઓની સાથે ગયો, ારે તે ત્યાં પહોંચ્યો
ત્યારે તેઓ તેને મેડ પર લઈ ગયા; સવર્ વધવા બહેનો તેની પાસે ઊભી રહ ને રુદન
કરતી ારે દરકાસ તેઓની સાથે હતી ત્યારે જે અંગરખા તથા વ ો તેણે બના ાં
હતા તે તેઓ પતરને બતાવવા લાગી.

40 પણ પતરે તે સવર્ને બહાર જવા ું કહ , ૂંટણ ટેકવીને પ્રાથર્ના કર , પછ ૃતદેહ
તરફ ફર ને તેણે ક ું કે, તાબીથા, ઊઠ; ત્યારે તાબીથાએ પોતાની આંખો ખોલી, અને
પતરને જોઈને તે બેઠ થઈ. 41 પછ પતરે તેને હાથ આપીને ઊભી કર . અને સંતોને
તથા વધવાઓને બોલાવીને તેને જીવતી થયેલી બતાવી. 42 અને આખા જો પામાં
દરકાસના ચમત્કારની વાત ફેલાઈ, અને ઘણાંએ પ્ર ુ પર વ ાસ કય . 43 પછ
જો પામાં સમોન નામે એક ચમારને ત્યાં તે ઘણાં દવસ ુધી ર ો.

10
પતર અને કનલ્યસ

1 હવે કાઈસા રયામાં કનલ્યસ નામે એક માણસ ઇટા લયન નામે ઓળખાતી
પલટણનો ૂબેદાર હતો. 2તે તથા તેનાં ઘરનાં સવર્ માણસો ઈ રનો ભય રાખતાં હતા.ં
તે લોકોને ઘણાં દાન આપતો અને નત્ય ઈ રની પ્રાથર્ના કરતો હતો.

3તેણેએક દવસબપોરેઆશરે ત્રણકલાકે દશર્નમાં ઈ રના સ્વગર્દૂતને પોતાની પાસે
આવતો, તથા પોતાન,ે ઓકનલ્યસ, એમ કહેતો પ્રત્યક્ષજોયો. 4 ત્યારે સ્વગર્દૂતની સામે
એક નજરે જોઈ રહ ને તથા ભયભીત થઈને તેણે ક ું કે, પ્ર ુ ું છે? સ્વગર્દૂતે ક ું કે,
તાર પ્રાથર્નાઓ તથા તારાં દાન ઈ રની આગળ યાદગીર ને સારુ પહોંચ્યાં છે. 5 હવે
ું જો પામાં માણસો મોકલીને સમોન, જે ું બીજુ નામ પતર છે, તેને તેડાવ. 6 સમોન

ચમાર, કે જે ું ઘર સ ુદ્ર કનારે છે, તેને ત્યાં તે અ ત થ છે.
7જે સ્વગર્દૂતે તેની સાથે વાત કર હતી, તેના અદ્રશ્ય થઈ ગયા પછ કનલ્યસે પોતાના

ઘરના ચાકરોમાંના બેન,ે તથા જઓે સતત તેની સમક્ષ હાજર રહેતા હતા તેઓમાંના
ઈ રમાં શ્રદ્ધા ુ એક સપાઈને બોલા ા. 8અને તેઓને બધી વાત કહ ને તેણે તેઓને
જો પામાં મોકલ્યા.

9 હવે તેને બીજે દવસે તેઓ ચાલતાં ચાલતાં શહેરની પાસે આવી પહોંચ્યા, તેવામાં
આશરે બપોરના સમયે પતર પ્રાથર્ના કરવાને ઘરની અગાશી પર ગયો. 10 તે ૂ ો
થયો, અને તેને ભોજન કરવાની ઇચ્છા થઈ; પર ુ તેઓ રસોઈ તૈયાર કરતા હતા તે
સમયે પતર ૂછાર્ગત થયો; 11 અને સ્વગર્ ુલ્ ું થયે ું તથા મોટ ચાદરનાં જે ું એક
વાસણ તેના ચાર ૂણાથી લટકાવે ું ધરતી પર ઊતર આવ ું તેણે નહા ું. 12 તેમાં
ૃથ્વી પરનાં સવર્ જાતનાં ચોપગા તથા પેટે ચાલનારાં પ્રાણીઓ તથાઆકાશનાં પક્ષીઓ

હતા.ં
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13 ત્યારે એવી વાણી તેના સાંભળવામાં આવી કે, પતર,ઊઠ; માર ને ખા. 14પણ
પતરે ક ું કે, પ્ર ુ, એમ તો ન હ; કેમ કે કોઈ નાપાક કે અ ુદ્ધ વસ્ ુ મેં કદ ખાધી નથી.
15 ત્યારે બીજી વાર તેના સાંભળવામાં એવી વાણી આવી કે, ઈ રે જે ુદ્ધ ક ુ છે,
તેને ું અ ુદ્ધ ન ગણ. 16 એમ ત્રણ વાર થ ું; પછ તરત તે વાસણ સ્વગર્માં પાછુ
ખેંચી લેવામાં આ ુ.ં

17 હવે આ જે દશર્ન મને થ ું છે તેનો શો અથર્ હશે, એ વષે પતર બહુ ૂંઝાતો
હતો એવામા,ં જુઓ, કનલ્યસે મોકલેલા માણસો સમોન ું ઘર ૂછતાં ૂછતાં બારણા
આગળઆવીને ઊભા ર ા. 18તેઓએહાંક માર ને ૂ ું કે, સમોન, જે ું બીજુ નામ
પતર છે, તે ું અહ રોકાયેલ છે?
19હવે પતર તે દશર્ન વષે વચાર કરતો હતો ત્યારે આત્માએ તેને ક ું કે, જો, ત્રણ

માણસો તને શોધે છે. 20માટે ું ઊઠ અને નીચે ઊતર ને કઈ સંદેહ રા ા વના તેઓની
સાથે જા, કેમ કે મેં તેઓને મોકલ્યા છે. 21 ત્યારે પતર ઊતર ને તે માણસો પાસે ગયો,
અને ક ું કે, જુઓ, જનેે તમે શોધો છો તે હુ છુ, તમે શા માટે આ ા છો?

22 ત્યારે તેઓએક ું કે, કનલ્યસ નામે એક સેનાપ તજે ન્યાયી તથા ઈ ર ું સન્માન
જાળવનાર ક્ત છે, અને તેને વષે આખી યહૂદ કોમ સારુ બોલે છે, તેને પ વત્ર
સ્વગર્દૂતની મારફતે આજ્ઞા મળ છે કે તે તને તેના ઘરે તેડાવીને તાર વાતો સાંભળે.
23 ત્યારે તેણે તેઓને અંદર બોલાવીને મહેમાન તર કે ઘરમાં રા ા.
બીજા દવસે તે તેઓની સાથે ગયો, અને જો પામાંનાં કેટલાક ભાઈઓ પણ તેની

સાથે ગયા.
24 બીજે દવસે તેઓ કાઈસા રયા આવી પહોંચ્યા, તે સમયે કનલ્યસ પોતાનાં

સગાંઓને તથા પ્રય મત્રોને એકત્ર કર ને તેઓની રાહ જોતો હતો.
25 પતર અંદર આ ો ત્યારે કનલ્યસ તેને મ ો, અને તેના ચરણે ઝૂક ને દડવત

પ્રણામ કયાર્. 26 પણ પતરે તેને ઉઠાડ ને ક ું કે, ઊભો થા, હુ પણ માણસ છુ.
27 તેની સાથે વાત કરતાં કરતાં પતર અંદર ગયો, ત્યારે તેણે ઘણાંને એકઠાં થયેલાં

જોયા;ં 28 તેણે તેઓને ક ું કે, તમે પોતે જાણો છો કે બીજી જા તના માણસોની સાથે
સંબંધ રાખવો, અથવા તેના ત્યાં જ ુ,ં એ યહૂદ માણસને માટે યોગ્ય નથી; પણ ઈ રે
મને બતા ું છે કે, મારે કોઈ ક્તને અપ વત્ર અથવા અ ુદ્ધ ગણવી ન હ. 29 તેથી
જ ારે તમે મને આમંત્રણઆપ્ ું ત્યારે કઈ આનાકાની કયાર્ વગર હુ આ ો; માટે હુ
ૂછુ છુ કે, તમે શા કારણથી મને બોલા ો છે?
30 કનલ્યસે ક ું કે, ચાર દવસ પહેલાં હુ આ જ સમયે મારા ઘરમાં બપોરના ત્રણ

કલાકે પ્રાથર્ના કરતો હતો; ત્યારે જુઓ, તેજસ્વી પોશાક પહેરેલા એક માણસને મેં માર
સામે ઊભો રહેલો જોયો; 31 તે બોલ્યો કે, કનલ્યસ, તાર પ્રાથર્ના સાંભળવામાં આવી
છે, અને તારાં દાન ઈ રની સમક્ષ સ્મરણમાં આ ાં છે. 32માટે ું માણસને જો પામાં
મોકલીને સમોન, જે ું બીજુ નામ પતર છે, તેને તાર પાસે બોલાવ; તે સ ુદ્રના કનારે
સમોન ચમારના નવાસ ાને અ ત થ છે. 33 માટે મેં તરત તને બોલા ો; અને ું
આ ો તે તેં બહુ સારુ ક ુ. હવે પ્ર ુએ જે વાતો તને ફરમાવી છે, તે સવર્ સાંભળવા
સારુ અમે સઘળા અહ ઈ રની સમક્ષ ઉપ ત થયા છ એ.

પતરનો સંદેશ
34 ત્યારે પતરે પ્રવચન શરૂ કરતાં ક ું કે.
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હવે હુ ન ે સમજુ છુ કે ઈ ર પક્ષપાતી નથી; 35 પણ દરેક દેશમાં જે કોઈ તેમ ું
સન્માન જાળવે છે, અને ન્યાયીપણે વત છે, તેઓ તેમને માન્ય છે.

36 ઈ ુ ખ્રસ્ત જે સવર્નાં પ્ર ુ છે તેમની મારફતે શાં તની ુવાતાર્ પ્રગટ કરતા ઈ રે
ઇઝરાયલ ુત્રોની પાસે જે વાત મોકલી, 37 એટલે યોહાને બા પ્તસ્મા પ્રગટ કયાર્ પછ
ગાલીલથી શરૂ કર ને આખા યહૂ દયામાં જે વાત જાહેર કરવામાં આવી તે તમે પોતે
જાણો છો; 38એટલે કે નાસરેથના ઈ ુની વાત કે જમેને પરમે રે પ વત્રઆત્માથી તથા
સામથ્યર્થી અ ભ ષક્ત કયાર્; તે ભ ું કરતા તથા શેતાનથી જઓે પીડાતા હતા તેઓ
સવર્ને સાજાં કરતા ફયાર્; કેમ કે ઈ ર તેમની સાથે હતા.

39 તેમણે યહૂદ ઓના પ્રાંતમાં તથા યરુશાલેમમાં જે કાય કયાર્ તે સવર્ના અમે સાક્ષી
છ એ; વળ તેમને તેઓએ વધસ્તંભ પર જડ ને માર ના ા. 40 તેમને ઈ રે ત્રીજા
દવસે સજીવન કયાર્, અને સવર્ લોકોનીઆગળ ન હ, 41પણઅગાઉથી ઈ રના પસંદ
કરેલા સાક્ષીઓ, જઓેએ તેમના ૃત્ ુમાંથી સજીવન થયા પછ તેમની સાથે ખા ું પી ું
હ ું તેઓની આગળ, એટલે અમાર આગળ, તેમને પ્રગટ કયાર્.

42 તેમણે અમને આજ્ઞા આપી કે લોકોને ઉપદેશ કરો, અને સાક્ષી આપો કે, ઈ ર
એમને જ જીવતાંના તથા ૂએલાંના ન્યાયાધીશ નીમ્યા છે. 43 તેમને વષે સવર્ પ્રબોધકો
સાક્ષી આપે છે કે જે કોઈ તેમના પર વ ાસ કરે છે તે તેમના નામથી પાપની માફ
પામશ.ે

વદેશીઓ પ વત્રઆત્મા પામ્યા
44 પતર એ વાતો કહેતો હતો એટલામાં જે લોકો વાત સાંભળતાં હતા તે સવર્ ઉપર

પ વત્રઆત્માએઆચ્છાદન ક ુ. 45 ત્યારે બનયહૂદ ઓ પર પણ પ વત્રઆત્મા ું દાન
રેડા ું છે એ જોઈને ુ તીઓમાંના જે વ ાસીઓ પતરની સાથે આ ા હતા તે સવર્
વસ્મય પામ્યા.
46 કેમ કે તેઓને અન્ય ભાષાઓમાં બોલતા, તથા ઈ રની સ્ ુ ત કરતા તેઓએ

સાંભ ાં. ત્યારે પતરે ઉ ર આપ્યો કે, 47 “આપણી માફક તેઓ પણ પ વત્ર આત્મા
પામ્યા છે, તો તેઓને પાણી ું બા પ્તસ્મા આપવાને કોણ મના કર શકે?” 48 તેણે ઈ ુ
ખ્રસ્તને નામે તેઓને બા પ્તસ્મા આપવાની આજ્ઞાઆપી, પછ તેઓએ કેટલાક દવસ
ત્યાં રહેવાની તેને વનંતી કર .

11
યરુશાલેમની મંડળ આગળ અહેવાલ

1 હવે જે પ્રે રતો તથા ભાઈઓ યહૂ દયામાં હતા તેઓએ સાંભ ું કે, વદેશીઓએ
પણઈ રનાં વચનનો અંગીકાર કય છે. 2 ારે પતર યરુશાલેમ પાછોઆ ો, ત્યારે
ુ તીઓએ તેની ટ કા કરતા ક ું કે, 3 ‘તેં બે ુ તીઓના ઘરમાં જઈને તેઓની સાથે

ભોજન ક ુ.’
4 ત્યારે પતરે તેઓને તે વાતનો વગતવાર ુલાસો કરતા ક ું કે, 5 ‘હુ જો પા શહેરમાં

પ્રાથર્ના કરતો હતો, તે વખતે મને ૂછાર્ આવી; અને મેં દશર્નમાં જાણે કે એક મોટ ચાદર
તેના ચાર ૂણાથી લટકાવે ુ હોય તે ું એક વાસણ સ્વગર્માંથી ઊતર ું જો ુ;ં તે માર
પાસેઆ ુ.ં’ 6તેના પરએક ટસે જોઈને મેં ધ્યાનઆપ્ ુ,ં તો મેં તેમાં ૃથ્વી પરનાં ચોપગા
પ્રાણીઓ, રાની પ ુઓ, પેટે ચાલનારાં પ્રાણીઓ તથા આકાશનાં પક્ષીઓ જોયા.ં

7વળ મેં એક વાણીને મને એમ કહેતી સાંભળ કે, પતર,ઊઠ, માર ને ખા. 8પણ
મેં ક ું, પ્ર ુ, એમ ન હ; કેમ કે કોઈ પણ નાપાક અથવા અ ુદ્ધ ખોરાકનો આહાર મેં
કય નથી. 9 પણ તેના ઉ રમાં સ્વગર્માંથી બીજી વાર વાણી થઈ કે, ઈ રે જેને ુદ્ધ
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ક ુ છે, તેને ું અ ુદ્ધ ન ગણ. 10એમ ત્રણ વાર થ ું; પછ તે બધાને સ્વગર્માં પાછા
ખેંચી લેવામાં આ ાં.

11અને જુઓ, તે જ સમયે કાઈસા રયાથી માર પાસે મોકલેલા ત્રણ માણસો, જે
ઘરમાં અમે હતા તેની આગળ આવી ઊભા ર ા. 12આત્માએ મને ક ું કે, કઈ પણ
ભેદ રા ા વના તેઓની સાથે જા. આ છ ભાઈઓ પણ માર સાથે આ ા; અને
અમે તે ક્તના ઘરમાં ગયા; 13 ત્યારે તેણે અમને ખબરઆપી કે, મેં મારા ઘરમાં એક
સ્વગર્દૂતને ઊભેલો જોયો, તેણે મને ક ું કે, જો પામાં માણસ મોકલી સમોન જમે ું
બીજુ નામ પતર છે, તેને બોલાવ; 14 તે તને એવી વાતો કહેશે કે તેથી ું તથા તારાં
ઘરનાં સવર્ ક્તઓ ઉદ્ધાર પામશો.

15 હુ જમે પ્રવચન કરવા લાગ્યો કે તરત જમે પ્રથમ આપણા પર પ વત્ર આત્માએ
આચ્છાદન ક ુ હ ું, તેમ તેઓ પર પણ પ વત્ર આત્મા ઊતય . 16 ત્યારે પ્ર ુની એ
કહેલી વાત મને યાદ આવી કે, યોહાને પાણીથી બા પ્તસ્મા ક ુ ખરુ, પણ તમે
પ વત્રઆત્માથી બા પ્તસ્મા પામશો.

17 માટે ારે આપણે પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત પર વ ાસ કય ત્યારે આપણને જે ું
દાન મ ું તે ું જ દાન ઈ રે તેઓને પણ આપ્ ુ,ં તો હુ કોણ કે, ઈ રને અટકા ું?
18આ વાતો સાંભળ ને તેઓ ૂપ ર ા, અને ઈ રને મ હમા આપતા ક ું કે, ઈ રે
બનયહૂદ ઓને પણ પ ાતાપ કરવા ું મન આપ્ ું છે કે તેઓજીવન પામે.

અંત્યોખમાં શષ્યો ખ્રસ્તી કહેવાયા
19 સ્તેફનના સંબંધમાં થયેલી સતાવણીથી જઓે વખેરાઈ ગયા હતા તેઓ

ફની કયા, સાયપ્રસ તથા અંત્યોખ ુધી ગયા, પણ તેઓએ યહૂદ ઓ સવાય કોઈને
પ્ર ુની વાત પ્રગટ કર ન હતી. 20 પણ તેઓમાંના કેટલાક સાયપ્રસના તથા કુરેનીના
માણસો હતા, તેઓએ અંત્યોખ આવીને ગ્રીક લોકોને પણ પ્ર ુ ઈ ુ વષેની ુવાતાર્
કહ સંભળાવી. 21 પ્ર ુનો હાથ તેઓની સાથે હતો, અને ઘણાં લોકો વ ાસ કર ને
પ્ર ુ તરફ વ ા.

22 તેઓ વષેના સમાચાર યરુશાલેમના વ ાસી સ ુદાયના કાને આ ા, ત્યારે
તેઓએ બાનાર્બાસને અંત્યોખ ુધી મોકલ્યો; 23 તે ત્યાં આ ો, ત્યારે ઈ રની કૃપા
જોઈને તે આનંદ પામ્યો; અને તેણે તેઓ સવર્ને દ્દ્રઢ હૃદયથી પ્ર ુને વળગી રહેવાનો
બોધ કય ; 24 કેમ કે તે સારો માણસ હતો, અને પ વત્ર આત્માથી તથા વ ાસથી
ભર ૂર હતો; અને ઘણાં લોક પ્ર ુના વ ાસી સ ુદાયમાં જોડાયા.ં

25 પછ બાનાર્બાસ શાઉલની શોધ કરવા સારુ તાસર્સ ગયો; 26અને તે મ ો ત્યારે
બાનાર્બાસ તેને અંત્યોખમાં લા ો. તેઓએ એકઆ ું વષર્ વ ાસી સ ુદાયની સાથે
રહ ને ઘણાં લોકોને બોધ કય ; શષ્યો પ્રથમ અંત્યોખમાં ખ્રસ્તી કહેવાયા.

27હવે એ દવસોમાં કેટલાક પ્રબોધકો યરુશાલેમથી અંત્યોખઆ ા. 28તેઓમાંના
આગાબસ નામે એક જણે ઊભા થઈનેઆત્માની પ્રેરણાથી ૂચ ું કે, આખી દુ નયામાં
મોટો દકુાળ સજાર્શ;ે અને કલો ડયસના રા કાળમાં તેમ જ થ ુ.ં

29 ત્યારે શષ્યોએ ઠરાવ કય કે, આપણામાંના દરેક માણસે પોતપોતાની શ ક્ત
પ્રમાણે યહૂ દયામાં રહેનાર ભાઈઓને કઈ મદદ મોકલવી. 30 તેઓએ તેમ ક ુ, અને
બાનાર્બાસ તથા શાઉલની મારફતે વડ લો પર નાણાં મોકલ્યા.ં

12
વ ુ સતાવણી
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1આશરે તે જ સમયે હેરોદ રાજાએ વ ાસી સ ુદાયના કેટલાકની સતાવણી કરવા
હાથ લંબા ા. 2 તેણે યોહાનના ભાઈ યાકૂબને તરવારથી માર નંખા ો.

3યહૂદ ઓને એ વાતથી ુશી થાય છે તે જોઈને તેણે પતરની પણ ધરપકડ કર . તે
બેખમીર રોટલીના પવર્ના દવસો હતા. 4 તેણે પતરને પકડ ને જલેમાં ૂય , અને તેની
ચોક કરવા સારુ ચાર ચાર સપાઈઓની ચાર ટુકડ ઓનેઆધીન કય , અને પાસ્ખાપવર્
પછ લોકોની સમક્ષ તેને બહાર લાવવાનો ઇરાદો રા ો.

5 તેથી તેણે પતરને જલેમાં રા ો; પણ વ ાસી સ ુદાયે તેને સારુ આગ્રહથી
ઈ રની પ્રાથર્ના કર . 6 હેરોદ તેને બહાર લાવવાનો હતો તેની આગલી રાત્રે પતર
બે સપાઈઓની વચ્ચે બે સાંકળોથી બંધાયેલી તમાં ઊંઘતો હતો; અને ચોક દારો
જલેના દરવાજાઆગળ ચોક કરતા હતા.

પતરનો બંદ ખાનામાંથી છુટકારો
7 ત્યારે જુઓ, પ્ર ુનો સ્વગર્દૂત તેની પાસે ઊભો ર ો, અને જલેમાં પ્રકાશ પ્રગટ્યો;

તેણે પતરને કૂખમાં હલકો હાથ માર ને જગા ો, અને ક ું કે, જલદ ઊઠ. ત્યારે તેની
સાંકળો તેના હાથ પરથી સરક પડ . 8સ્વગર્દૂતે તેને ક ું કે, કમર બાંધ, અને તારાં ચંપલ
પહેર. તેણે તેમ ક ુ. પછ સ્વગર્દૂતે ક ું કે, તારો કોટ પહેર લે અને માર પાછળઆવ.

9તે બહાર નીકળ ને સ્વગર્દૂતની પાછળગયો; અને સ્વગર્દૂત જે કરે છે તે વાસ્ત વક છે
એમ તે સમજતો નહોતો, પણ તે દશર્ન જોઈ ર ો છે એમ તેને લાગ્ ુ.ં 10 તેઓ પહેલી
તથા બીજીચોક વટાવીને શહેરમાં જવાના લોખંડના દરવાજે પહોંચ્યા; અને તે દરવાજો
આપોઆપ ૂલી ગયો; તેઓએ આગળ ચાલીને એક મહોલ્લો ઓળંગ્યો; એટલે તરત
સ્વગર્દૂત તેની પાસેથી ચાલ્યો ગયો.

11 જયારે પતર સભાન થયો ત્યારે તેણે ક ું કે, હવે હુ ચો સ ર તે જાણું છુ કે
પ્ર ુએ પોતાના સ્વગર્દૂતને મોકલીને હેરોદના હાથમાંથી તથા યહૂદ ઓની સવર્ ધારણાથી
મને છોડા ો છે. 12 પછ તે વચાર કર ને યોહાન, જે ું બીજુ નામ માક હ ું, તેની મા
મ રયમના ઘરે આ ો, ત્યાં ઘણાં માણસો એકઠા થઈને પ્રાથર્ના કરતા હતા.

13 તે આગળનો દરવાજો ખટખટાવતો હતો ત્યારે રોદા નામે એમ જુવાન દાસી
દરવાજો ખોલવા આવી. 14 તેણે પતરનો અવાજ પારખીને આનંદને લીધે બારણું ન
ઉઘાડતા,ં અંદર દોડ જઈને ક ું કે, પતર બારણા આગળ ઊભો છે. 15 તેઓએ તેને
ક ું કે, ું પાગલ છે. પણ તેણે ખાતર ૂવર્ક ક ું કે હુ કહુ છુ તેમ જ છે. ત્યારે તેઓએ
ક ું કે તેનો સ્વગર્દૂત હશે.

16 પણ પતરે દરવાજો ખટખટા ા કય ; અને તેઓએ બારણું ઉઘાડ ને તેને જોયો,
ત્યારે તેઓ આ યર્ પામ્યા. 17 પણ પતરે ૂપ રહેવાને તેઓને હાથથી ઈશારો કય ;
અને પ્ર ુ તેમને શી ર તે જલેમાંથી બહાર લા ા તે તેઓને કહ સંભળા ું, તેમણે ક ું
કે, એ સમાચાર યાકૂબને તથા બીજા ભાઈઓને પહોંચાડજો. પછ તે બીજી જગ્યાએ
ચાલ્યો ગયો.

18 ૂય દય થયો ત્યારે સપાઈઓમાં ઘણી ઉત્કઠા ઉત્પ થઈ કે, પતર ું ું થ ું હશે?
19 હેરોદે તેની શોધ કર , પણ તે તેને મ ો ન હ, ત્યારે તેણે ચોક દારોને ૂછપરછ કર ,
અને તેઓને માર નાખવાનો હુકમ કય ; પછ યહૂ દયાથી નીકળ ને હેરોદ કાઈસા રયામાં
ગયો, અને ત્યાં ર ો.

હેરોદ ું ૃત્ ુ
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20 હવે ૂરના તથા સદોનના લોક પર હેરોદ ઘણો ુસ્સે થયો હતો; પણ તેઓ સવર્
સંપ કર ને તેની પાસેઆ ા, અને રાજાના ુ સેવક બ્લાસ્તસને પોતાના પક્ષમાં લઈને
ુલેહની માગણી કર , કેમ કે તેઓના દેશના પોષણનો આધાર રાજાના દેશ પર હતો.

21પછ ઠરાવેલા દવસે હેરોદે રાજપોશાક પહેર ને, તથા રા ાસન પરબેસીન,ે તેઓની
આગળ ભાષણ ક ુ.

22 ત્યારે લોકોએ પોકાર કય કે, આ વાણી તો દેવની છે, માણસની નથી. 23 તેણે
ઈ રને મ હમા આપ્યો ન હ, માટે પ્ર ુના સ્વગર્દૂતે તરત તેને માય ; અને તેના શર રમાં
ક ડા પડ્યા અને તે મરણ પામ્યો.

24 પણ ઈ ર ું વચન પ્રસર ું અને ૃ દ્ધ પામ ું ગ ું.
25 બાનાર્બાસ તથા શાઉલ દાનસેવા ૂર કર ને યોહાન, જે ું બીજુ નામ માક હ ું,

તેને સાથે લઈને યરુશાલેમથી પાછા આ ા.

13
બાનાર્બાસ અને શાઉલ અલગ કરાયા

1 હવે અંત્યોખમાં જે વ ાસી સ ુદાય હતો તેમાં કેટલાક પ્રબોધકો તથા ઉપદેશકો
હતા, એટલે બાનાર્બાસ તથા શમયોન જે નગેર કહેવાતો હતો તે, તથા કુરેનીનો
ુ કયસ, તથા હેરોદ રાજાનો દૂધભાઈ મનાહેમ, તથા શાઉલ. 2 તેઓ પ્ર ુ ું ભજન

કરતા તથા ઉપવાસ કરતા હતા, ત્યારે પ વત્ર આત્માએ તેઓને ક ું કે, જે સેવાકામ
કરવા સારુ મેં બાનાર્બાસ તથા શાઉલને બોલા ા છે તે સેવાકામને વાસ્તે તેઓને મારે
સારુ અલગ કરો. 3 ત્યારે તેઓએ ઉપવાસ તથા પ્રાથર્ના કર ને તથા તેઓ પર હાથ
ૂક ને તેઓને વદાય કયાર્.
બાનાર્બાસ અને શાઉલ સાયપ્રસમાં

4 એ પ્રમાણે પ વત્ર આત્માનાં મોકલવાથી તેઓ સ ૂ કયા ગયા; તેઓ ત્યાંથી
વહાણમાં બેસીને સાઈપ્રસમાં ગયા. 5 તેઓ સાલા મસ આ ા, ત્યારે તેઓએ
યહૂદ ઓનાસભા ાનોમાં ઈ ર ું વચન પ્રગટ ક ;ુ યોહાન પણસહાયક તર કે તેઓની
સાથે હતો.

6 તેઓ તે ટા ુ ઓળંગીને પાફોસ ગયા, ત્યાં બાર-ઈ ુ નામનો એક યહૂદ તેઓને
મ ો, તે જાદગુર તથા જૂઠો પ્રબોધક હતો. 7 ટા ુનો હાકેમ, સ જયસ પાઉલ, જે
ુ દ્ધશાળ માણસ હતો, તેની સાથે તે હતો. તે હાકેમે બાનાર્બાસ તથા શાઉલને પોતાની

પાસે બોલાવીને ઈ ર ું વચન સાંભળવાની ઇચ્છા બતાવી. 8 પણ એ લમાસ જાદગુર
કેમ કે તેના નામનો અથર્ એ જ છે, તે હાકેમને વ ાસ કરતાં અટકાવવાના ઇરાદા સાથે
તેઓની સામો થયો.

9 પણ શાઉલે જે પાઉલ પણ કહેવાય છે, પ વત્રઆત્માથી ભર ૂર થઈને તેની સામે
એક નજરે જોઈને ક ું કે, 10 ‘અરે સવર્ કપટ તથા સવર્ કાવતરાંથી ભર ૂર, શેતાનના
દ કરા અને સવર્ ન્યાયીપણાના શ ુ, ું પ્ર ુના સીધા માગર્ને વાંકા કરવા ું ું ૂક દઈશ
ન હ?’

11 હવ,ે જો, પ્ર ુનો હાથ તાર વરુદ્ધ છે, કેટલીક ુદત ુધી ું અંધ રહેશે, અને
તને ૂયર્ દેખાશે ન હ. ત્યારે એકાએક ૂમર તથા અંધકાર તેના પર આવી પડ્યાં, અને
હાથ પકડ ને પોતાને દોરે એવાની તેણે શોધ કરવા માંડ . 12અને જે થ ું તે હાકેમે જો ું
ત્યારે તેણે પ્ર ુ વષેના બોધથી વસ્મય પામીને વ ાસ કય .

પીસી દયાના અંત્યોખમાં
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13 પછ પાઉલ તથા તેના સાથીઓ પાફોસથી વહાણમાં બેસીને પામ્ લયાના પેગાર્
બંદરમાંઆ ા,અને યોહાન તેઓને ૂક ને યરુશાલેમ પાછો ચાલ્યો ગયો. 14પણતેઓ
પેગાર્થી આગળ જતા પીસી દયાના અંત્યોખ આ ા; અને વશ્રામવારે સભા ાનમાં
જઈને બેઠા. 15 ત્યારે નયમશા તથા પ્રબોધકોના વચનો ું વાંચન ૂરુ થયા પછ
સભા ાનના અ ધકાર ઓએ તેઓને કહેવડા ું કે, ભાઈઓ, જો તમારે લોકોને
બોધરૂપી કઈ વાત કહેવી હોય તો કહ સંભળાવો.

16 ત્યારે પાઉલ ઊભો થઈને અને હાથથી ઇશારો કર ને બોલ્યો કે, ઓ ઇઝરાયલી
માણસો તથા તમે ઈ ર ું સન્માનજાળવનારાઓ, સાંભળો; 17આઇઝરાયલી લોકોના
ઈ રે આપણા ૂવર્જોને પસંદ કયાર્, અને તેઓ મસર દેશમાં રહેતા હતા, ત્યારે તેઓને
આઝાદ કયાર્, અને તે તેઓને ત્યાંથી પરાક્રમી હાથ વડે કાઢ લા ા. 18ઈ રે ચાળ સ
વષર્ ુધી અરણ્યમાં તેઓની વતર્ ૂક સહન કર .

19અને કનાન દેશમાંના સાત રા ોના લોકોનો નાશ કર ને તેમણે તેઓનો દેશઆશરે
ચારસો પચાસ વષર્ ુધી તેઓને વતન તર કે આપ્યો; 20 એ પછ તેમણે શ ુએલ
પ્રબોધકના સમય ુધી તેઓને ન્યાયાધીશો આપ્યા.

21 ત્યાર પછ તેઓએ રાજા માગ્યો; ત્યારે ઈ રે ચાળ સ વષર્ ુધી બન્યામીનના
કુળનો ક શનો દ કરો શાઉલ તેઓને રાજા તર કે આપ્યો. 22 પછ તેને દૂર કર ને તેમણે
દાઉદને તેઓનો રાજા થવા સારુ ઊભો કય , અને તેમણે તેના સંબંધી સાક્ષી આપી કે,
‘મારો મનગમતો એક માણસ, એટલે યશાઈનો દ કરો દાઉદ, મને મ ો છે; તે માર
બધી ઇચ્છા ૂર કરશે.’

23 એ માણસના વંશમાંથી ઈ રે વચન પ્રમાણે ઇઝરાયલને સારુ એક ઉદ્ધારકને
એટલે ઈ ુને ઊભા કયાર્. 24 તેમના આ ા અગાઉ યોહાને બધા ઇઝરાયલી લોકોને
પસ્તાવા ું બા પ્તસ્મા પ્રગટ ક ુ હ ું. 25 યોહાન પોતાની દોડ ૂર કર રહેવા આ ો
હતો એ દર મયાન તે બોલ્યો કે, ‘હુ કોણ છુ એ વષે તમે ું ધારો છો? હુ તે નથી. પણ
જુઓ, જે માર પાછળઆવે છે, જમેનાં પગનાં ચંપલની દોર છોડવાને હુ યોગ્ય નથી.’

26ભાઈઓ, ઇબ્રા હમનાં વંશજો તથા ઈ ર ું ભય રાખનારા વદેશીઓ, આપણી
પાસે એ ઉદ્ધારની વાત મોકલવામાં આવી છે. 27 કેમ કે યરુશાલેમના રહેવાસીઓએ
તથા તેઓના અ ધકાર ઓએ તેમને વષે તથા પ્રબોધકોની જે વાતો દરેક વશ્રામવારે
વાંચવામાં આવે છે તે વષે પણ અજ્ઞાન હોવાથી તેમને અપરાધી ઠરાવીને તે ભ વષ્યની
વાતો ૂણર્ કર .

28 ૃત્ ુને યોગ્ય શક્ષા કરાય એ ું કઈ કારણ તેઓને મ ું ન હ, તેમ છતાં પણ
તેઓએ પલાતને એવી વનંતી કર કે તેમને માર નંખાવો. 29 તેમને વષે જે લ ું હ ું
તે સઘ ું તેઓએ ૂણર્ ક ુ ત્યારે વધસ્તંભ પરથી તેમને ઉતાર ને તેઓએ તેમને કબરમાં
ૂ ા.
30 પણ ઈ રે તેમને ૃત્ ુમાંથી સજીવન કયાર્. 31 અને તેમની સાથે ગાલીલથી

યરુશાલેમમાં આવેલા માણસોને ઘણાં દવસ ુધી તે દશર્ન આપતા ર ા, અને તેઓ
હમણાં લોકોની આગળ તેમના સાક્ષી છે.

32અને જે આશાવચનો આપણા ૂવર્જોને આપવામાં આ ા હતા તેનો ુભસંદેશ
અમે તમાર પાસે લા ા છ એ કે, 33 ઈ ુને ૃત્ ુમાંથી સજીવન કર ને ઈ રે આપણાં
છોકરાં પ્રત્યે તે વચન ૂણર્ ક ુ છે, અને તે પ્રમાણે બીજા ગીતમાં પણ લખે ું છે કે, ું
મારો દ કરો છે, આજ મેં તને જન્મ આપ્યો છે. 34 તેમણે તેમને મરણમાંથી ઉઠાડ્યાં,
અને તેમનો દેહ સડો પામશે ન હ, તે વષે તેમણે એમ ક ું છે કે, દાઉદ પરના પ વત્ર તથા
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ન ત આશીવાર્દો હુ તમને આપીશ. 35એ માટે તેઓ બીજા વચનોમાં પણ કહે છે
કે, તમે પોતાના પ વત્રના દેહને સડવા દેશો નહ . 36 કેમ કે દાઉદ તો પોતાના જમાનામાં
ઈ રની ઇચ્છા પ્રમાણે સેવા કર ને ઊંઘી ગયો, અને તેને પોતાના ૂવર્જોની બાજુમાં
દફનાવવામાં આ ો, અને તેનો દેહ સડો પામ્યો. 37 પણ જમેને ઈ રે ૃત્ ુમાંથી
સજીવન કયાર્, તેમના દેહને સડો લાગ્યો ન હ.

38એ માટે, ભાઈઓ, તમને મા ૂમ થાય કે, એમના દ્વારા પાપોની માફ છે; તે તમને
પ્રગટ કરવામાં આવે છે. 39અને જે બાબતો વષે ૂસાના નયમશા થી તમે ન્યાય કર
શ ા ન હ, તે સવર્ વષે દરેક વ ાસ કરનાર તેમના દ્વારા ન્યાયી ઠરે છે.

40માટે સાવધાન રહો, રખેને પ્રબોધકોના લેખમાં ું આ વચન તમારા ઉપરઆવી પડે
કે, 41 ‘ઓ તરસ્કાર કરનારાઓ, તમે જુઓ, અને આ યર્ અ ુભવો અને નાશ પામો;
કેમ કે તમારા દવસોમાં હુ એ ું કાયર્ કરવાનો છુ કે, તે વષે કોઈ તમને કહે, તો તમે તે
માનશો જ ન હ.’

42અને તેઓ ભ ક્ત ાનમાંથી બહાર આવતા હતા ત્યારે લોકોએ વનંતી કર કે,
‘આવતા વશ્રામવારે એ વચનો ફર થી અમને કહ સંભળાવજો’. 43સભા ું વસજન
થયા પછ યહૂદ ઓ તથા નવા યહૂદ થયેલા ભ ક્તમય માણસોમાંના ઘણાં પાઉલ તથા
બાનાર્બાસની પાછળ ગયા; તેઓએ તેઓની સાથે વાત કર , અને તેમને સમજા ું કે
ઈ રની કૃપામાં ટક રહે ું.

44 બીજે વશ્રામવારે લગભગ આ ું શહેર ઈ ર ું વચન સાંભળવા ભે ું થ ું.
45 પણ લોકોની ભીડ જોઈને યહૂદ ઓને અદેખાઈ આવી. તેઓએ પાઉલની કહેલી
વાતોની વરુદ્ધ બોલીને તે ું અપમાન ક ુ.

46 ત્યારે પાઉલે તથા બાનાર્બાસે હમતથી ક ું કે, ‘ઈ ર ું વચન પ્રથમ તમને કહેવાની
જરૂર હતી. પણ તમે તેનો નકાર કરો છો અને અનંતજીવન પામવાને પોતાને અયોગ્ય
ઠરાવો છો, માટે, જુઓ, અમે બનયહૂદ ઓતરફ ફર એછ એ. 47 કેમ કે અમને પ્ર ુએ
એવો હુકમ આપ્યો છે કે, “મેં તમને બનયહૂદ ઓને સારુ અજવાળા તર કે ઠરા ાં છે
કે તમે ૃથ્વીના અંતભાગ ુધી ઉદ્ધાર સદ્ધ કરનારા થાઓ.”

48એસાંભળ ને બનયહૂદ ઓએ ુશ થઈને ઈ ર ું વચન મ હમાવાન માન્ ું; અને
અનંતજીવનને સારુ જટેલાં નમાર્ણ કરાયેલા હતા તેટલાંએ વ ાસ કય . 49 તે આખા
પ્રદેશમાં પ્ર ુની વાત ફેલાઈ ગઈ.

50 પણ યહૂદ ઓએ ધા મક તથા કુલીન મ હલાઓને, તથા શહેરના અ ધકાર ઓને
ઉશ્કેર ને પાઉલ તથા બાનાર્બાસને કાઢ ૂ ા. 51 પણ પોતાના પગની ૂળ તેઓની
વરુદ્ધ ખંખેર ને તેઓ ઈકો નયા ગયા. 52 શષ્યો આનંદથી તથા પ વત્ર આત્માથી
ભર ૂર હતા.

14
ઈકો નયામાં

1ઈકો નયામાં તેઓ બંને યહૂદ ઓના સભા ાનમાં ગયા, અને એવી ર તે બોલ્યા કે
ઘણાં યહૂદ ઓએ તથા ગ્રીક લોકોએ વ ાસ કય . 2 પણ અ વ ાસી યહૂદ ઓએ
બનયહૂદ ઓને ઉશ્કેર ને તેઓનાં મનમાં ભાઈઓની સામે ઉશ્કેરાટ ઊભો કય .
3 તેથી તેઓ લાંબા સમય ુધી ત્યાં રહ ને પ્ર ુની સહાયથી હમતથી બોલતા ર ા

અને પ્ર ુએ તેઓની મધ્યે ચમત્કા રક ચ ો તથાઆ યર્કમ થવા દઈને પોતાની કૃપાના
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વચનના સમથર્નમાં સાક્ષી આપી. 4 પણ શહેરના લોકોમાં ભાગલા પડ્યા, કેટલાક
યહૂદ ઓના પક્ષમાં ર ા અને કેટલાક પ્રે રતોના પક્ષમાં ર ા.

5 તેઓ ું અપમાન કરવા તથા તેઓને પથ્થરે મારવા સારુ જયારે બનયહૂદ ઓએ
તથા યહૂદ ઓએ પોતાના અ ધકાર ઓ સ હત યોજના કર . 6 ત્યારે તેઓ તે જાણીને
ુકા નયાનાં શહેરો ુ ા તથા દેબમાં તથા આસપાસના પ્રાંતોમાં વખેરાઈ ગયા; 7 ત્યાં

તેઓએ ુવાતાર્ પ્રગટ કર .

ુ ા અને દેબમાં
8 ુ ામાં એક અપંગ માણસ બેઠેલો હતો, તે જન્મથી જ અપંગ હતો અને કદ

ચાલ્યો ન હતો. 9 તેણે પાઉલને બોલતાં સાંભ ો. પાઉલે તેની તરફ એક નજરે જોઈ
રહ ને તથા તેને સાજો થવાનો વ ાસ છે, 10એજાણીને મોટે સ્વરે ક ું કે, ‘ ું પોતાને
પગે સીધો ઊભો રહે.’ ત્યારે તે કૂદ ને ઊભો થયો અને ચાલવા લાગ્યો.

11 પાઉલે જે ચમત્કાર કય હતો તે જોઈને લોકોએ ુકા નયાની ભાષામાં મોટે સ્વરે
ક ું કે, માણસો ું રૂપ ધારણ કર ને દેવો આપણી પાસે ઊતર આ ા છે. 12 તેઓએ
બાનાર્બાસને ઝૂસ માન્યો, અને પાઉલને હેમસ માન્યો, કેમ કે પાઉલ ુ બોલનાર હતો.
13 ઝૂસ ું મં દર એ શહેરની બહાર હ ું તેનો ૂજાર બળદો તથા લના હાર શહેરના
દરવાજાએ લાવીને લોકો સાથે બ લદાન ચઢાવવા ઇચ્છતો હતો.

14પણબાનાર્બાસ તથા પાઉલ તથા પ્રે રતોએતે વષે સાંભ ું ત્યારે તેઓએપોતાનાં
વ ો ફાડ્યા,ં અને લોકોમાં દોડ ને મોટે સ્વરે ક ું કે, 15 ‘સદ્દ ૃહ ો તમે એ કામ કેમ
કરો છો? અમે પણ તમારા જવેા માણસ છ એ, આ થર્ વાતો ૂક ને આકાશ, ૃથ્વી
તથા સ ુદ્ર અને તેઓમાંનાં સવર્ને ઉત્પ કરનાર તમે છો, કે જે જીવતા ઈ ર છે તેમની
તરફ તમે ફરો, માટે અમે તમને ુવાતાર્ પ્રગટ કર એ છ એ. 16 તેમણે તો ૂતકાળમાં
સવર્ લોકોને પોતપોતાને માગ ચાલવા દ ધા.ં

17તોપણભ ું કર નેઆકાશમાંથી વરસાદ તથા ફળવંતઋ ુઓતમનેઆપીને, અને
અ થી તથા આનંદથી તમારાં મન ૃપ્ત કર ને તેઓ ઈ ર પોતાના વષે સાક્ષી આપ્યા
વગર ર ા નથી. 18 પાઉલે અને બાનાર્બાસે લોકોને એ વાતો કહ ને પોતાને બ લદાન
આપતાં તેઓને ુશ્કેલીથી અટકા ા.

19 પણ અંત્યોખ તથા ઈકો નયાથી કેટલાક યહૂદ ઓ ત્યાં આ ા, અને તેઓએ
લોકોને સમજાવીને પાઉલને પથ્થરે માય અને તે મર ગયો છે એ ું માનીને તેને ઘસડ ને
શહેર બહાર લઈ ગયા. 20 પણ તેની આસપાસ શષ્યો ઊભા હતા એવામાં તે ઊઠ ને
શહેરમાં આ ો; અને બીજે દવસે બાનાર્બાસ સાથે દેબ ગયો.

સ રયાનાં અંત્યોખમાં બંને પાછા આ ા
21 તે શહેરમાં ુવાતાર્ પ્રગટ કયાર્ પછ , ઘણાં શષ્યો બના ા પછ તેઓ ુ ા,

ઈકો નયા થઈને અંત્યોખમાં પાછા આ ા, 22 શષ્યોનાં મન ર કરતાં પાઉલ તથા
બાનાર્બાસે વ ાસીઓને વ ાસમાં ટક રહેવાને વચનમાંથી શીખ ુ,ં અને ક ું કે,
આપણને ઘણાં સંકટમાં થઈને ઈ રના રા માં જ ું પડે છે.’

23 તેઓએ દરેક વ ાસી સ ુદાયમાં તેઓને સારુ વડ લોની નમ ૂક કર અને
ઉપવાસ સ હત પ્રાથર્ના કર ને તેઓને જે પ્ર ુ પર તેઓએ વ ાસ કય હતો તેમને
સોંપ્યા.ં 24 પછ તેઓ પીસી દયા થઈને પામ્ લયા આ ા. 25 અને પેગાર્માં ઉપદેશ
કયાર્ પછ તેઓ અ ા લયા આ ા. 26 પછ ત્યાંથી તેઓ વહાણમાં બેસીને અંત્યોખ



પ્રે રતોનાં કૃત્યો 14:27 217 પ્રે રતોનાં કૃત્યો 15:17

ગયા, કે ાં તેઓ જે કામ ૂણર્ કર આ ા તેને સારુ તેઓ ઈ રની કૃપાને સમ પત
થયા હતા.

27 તેઓએ ત્યાં આવીને વ ાસી સ ુદાયને એકત્ર કર ને જે કામ ઈ રે તેઓની
હસ્તક કરા ાં હતાં તે, અને શી ર તે તેમણે વદેશીઓને સારુ વ ાસ ું દ્વાર ખોલ્ ું છે
તે વશે તેઓને કહ સંભળા ું. 28 શષ્યોની સાથે તેઓ ત્યાં ઘણાં દવસ ર ા.

15
યરુશાલેમમાં મંડળ ની પ્રથમ સભા

1 કેટલાકે યહૂ દયાથી આવીને ભાઈઓને એ ું શીખ ું કે, જો ૂસાની ર ત પ્રમાણે
તમાર ુ ત ન કરાય તો તમે ઉદ્ધાર પામી શકતા નથી. 2અને પાઉલ તથા બાનાર્બાસને
તેઓની સાથે બહુ તકરાર ને વાદ વવાદ થયા પછ ભાઈઓએ ઠરા ું કે પાઉલ તથા
બાનાર્બાસ અને તેમના બીજા કેટલાક આ વવાદ સંબંધી સલાહ માટે યરુશાલેમના
પ્રે રતો તથા વડ લો પાસે જાય.

3એમાટે વ ાસી સ ુદાયે તેઓને વળા ા પછ તેઓએ ફની કયા તથા સમરુનમાં
થઈને જતા વદેશીઓના પ્ર ુ તરફ ફયાર્ના સમાચાર પ્રગટ કયાર્, અને સઘળાં ભાઈઓને
ઘણોઆનંદ થયો. 4 તેઓ યરુશાલેમ પહોંચ્યા ત્યારે વ ાસી સ ુદાયે, પ્રે રતોએ તથા
વડ લોએ તેઓનો આવકાર કય , ઈ રે જે અદ ુત કયાર્ તેઓની મારફતે કરા ું હ ું
તે સવર્ તેઓએ તેઓને કહ સંભળા ું.

5 પણ ફરોશીપંથના કેટલાક વ ાસીઓએઊઠ ને ક ું કે, ‘તેઓની ુ ત કરાવવી,
તથા ૂસા ું નયમશા પાળવા ું તેઓને ફરમાવ ું જોઈએ.’ 6 ત્યારે પ્રે રતો તથા
વડ લો એ વાત વષે વચાર કરવાને એકઠા થયા.

7અને ઘણો વાદ વવાદ થયા પછ પતરે ઊભા થઈને તેઓને ક ું કે.
ભાઈઓતમે જાણો છો કે શરૂઆતથી જ ઈ રે તમારામાંથી મને પસંદ કર ને ઠરા ું

કે, મારા ુખથી બનયહૂદ ઓ ુવાતાર્ સાંભળે અને વ ાસ કરે. 8 અંતઃકરણના
જાણનાર ઈ રે જમેઆપણને તેમ તેઓને પણ પ વત્રઆત્માઆપ્યાથી તેઓના વષે
સાક્ષી ૂર , 9અને વ ાસથી તેઓનાં હૃદય પ વત્ર કર ને આપણામાં તથા તેઓમાં કઈ
ભેદ રા ો ન હ.

10 તો હવે જે ઝંૂસર આપણા ૂવર્જો તેમ જ આપણે પણ સહ શ ા ન હ તે
શષ્યોની ગરદન પર ૂક ને ઈ ર ું પર ક્ષણ કેમ કરો છો? 11 પણ જમે તેઓ પ્ર ુ
ઈ ુની કૃપાથી ઉદ્ધાર પામશે, તેમ આપણે પણ પામી ું, એવો વ ાસ આપણે કર એ
છ એ.

12 ત્યારે સઘળાં લોકો ૂપ ર ા; અને બાનાર્બાસ તથા પાઉલની મારફતે ઈ રે જે
ચમત્કા રક ચ ો તથા આ યર્કમ બનયહૂદ ઓમાં કરા ાં હતાં તેઓની હક કત
તેઓએ તેમના ુખથી સાંભળ .

13 તેઓ બોલી ર ા પછ યાકૂબે ઉ ર આપતા ક ું કે.
ભાઈઓ, મારુ સાંભળો; 14 પહેલાં ઈ રે બનયહૂદ ઓમાંથી પોતાના નામને સારુ

એક પ્રજાને પસંદ કર લેવાને કઈ ર તે તેઓની ુલાકાત લીધી, એ તો સમોને કહ
બતા ું છે.

15 પ્રબોધકોની વાતો એની સાથે મળતી આવે છે, જમે લખે ું છે કે, 16 “એ પછ હુ
પાછો આવીશ, અને દાઉદનો પડલેો મંડપ હુ પાછો બાંધીશ; તેનાં ખં ડયેર હુ સમાર શ,
અને તેને પાછો ઊભો કર શ; 17એમાટે કે બાક રહેલા લોક તથા સઘળાં બનયહૂદ ઓ
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જઓે મારા નામથીઓળખાય છે તેઓ પ્ર ુને શોધ;ે 18પ્ર ુ જે દુ નયાનાઆરભથી એ
વાતો પ્રગટ કરે છે તે એમ કહે છે.”

19 માટે મારો અ ભપ્રાય એવો છે કે બનયહૂદ ઓમાંથી ઈ ર તરફ જે ફરે છે
તેઓને આપણે હેરાન ન કર એ; 20 પણ તેઓને લખી મોકલીએ કે તમારે ૂ તઓની
ભ્ર તાથી, ભચારથી, ૂંગળાવીને મારેલાથી, તથા લોહ થી દૂર રહે ુ.ં 21 કેમ કે
ૂસાના નયમશા ની વાત પ્રગટ કરવામાં આવે છે અને તેના વચનો દર વશ્રામવારે

સભા ાનોમાં વાંચવામાં આવે છે. તેને પ્રગટ કરનારા પ્રાચીનકાળથી દરેક શહેરમાં છે.
વદેશી વ ાસીઓને પત્ર

22 ત્યારે વ ાસી સ ુદાય સ હત પ્રે રતોને તથા વડ લોને એ સારુ લાગ્ ું કે
પોતાનામાંથી પસંદ કરેલા માણસોન,ે એટલે યહૂદા જે બસર્બા કહેવાય છે તે, તથા
સલાસ, જઓે ભાઈઓમાં આગેવાન હતા, તેઓને પાઉલની તથા બાનાર્બાસની
સાથે અંત્યોખ મોકલવા. 23 તેઓની મારફતે તેઓને લખી મોકલ્ ું કે, અંત્યોખમાં,
સ રયામાં, કલી કયામાં તથા વદેશીઓમાંના જે ભાઈઓ છે, તેઓને પ્રે રતો, વડ લો
તથા ભાઈઓની કુશળતા.

24 અમે એ ું સાંભ ું છે કે અમારામાંથી કેટલાક જઓેને અમે કઈ આજ્ઞા આપી
ન હતી તેઓએ તમાર પાસે આવીને પોતાની વાતોથી તમારા મન ભમાવીને તમને
ૂંચવણમાં ૂ ા છે. 25 માટે અમોએ સવાર્ ુમતે ઠરાવ કય કે, માણસોને પસંદ કર ને

તેઓને આપણા વહાલા બાનાર્બાસ તથા પાઉલ. 26 કે જઓેએ આપણા પ્ર ુ ઈ ુ
ખ્રસ્તનાં નામને સારુ પોતાના જીવ જોખમમાં ના ા છે, તેઓની સાથે તમાર પાસે
મોકલવા.

27 માટે અમે યહૂદાને તથા સલાસને મોકલ્યા છે, ને તેઓ પોતે પણ તમને રૂબરૂ એ
જ વાતો કહેશે. 28 કેમ કે પ વત્રઆત્માને તથા અમને એ સારુ લાગ્ ું કે આ અગત્યની
વાતો કરતાં ભારે બોજો તમારા પર ૂકવો ન હ. 29એટલે કે, ૂ તઓને અપર્ણ કરેલી
વસ્ ુઓથી, લોહ થી, ૂંગળાવીને મારેલાંથી, તથા ભચારથી તમારે દૂર રહે ું; જો
તમે એ વાતોથી દૂર રહેશો, તો તમારુ ભ ું થશે; તમે કુશળ રહો.

30પછ તેઓ વદાયગીર પામીને અંત્યોખમાં આ ા; લોકોને એકઠા કર ને તેઓએ
પત્રઆપ્યો. 31તેઓતે વાંચીને તેમના દલાસાથીઆનંદ પામ્યા. 32યહૂદા તથા સલાસ
કે જઓે પોતે પણ પ્રબોધક હતા, તેઓએઈ રના વચનોથી ભાઈઓને શક્ષણઆપ્ ું,
અને તેઓનાં મન ર કયા.

33 તેઓ કેટલાક દવસો ુધી ત્યાં ર ાં પછ , જઓેએ તેમને મોકલ્યા હતા તેઓની
પાસે પાછા જવા સારુ ભાઈઓ પાસેથી તેઓ શાં તથી વદાય થયા. 34 પણ સલાસને
તો ત્યાં જ રહે ું સારુ લાગ્ ું 35 પણ પાઉલ તથા બાનાર્બાસ અંત્યોખમાં ર ા, અને
બીજા ઘણાંઓની સાથે પ્ર ુના વચનો ું શક્ષણ તથા ઉપદેશઆપતા ર ા.

બાનાર્બાસ અને પાઉલ અલગ થયા
36 કેટલાક દવસ પછ પાઉલે બાનાર્બાસને ક ું કે, ‘ચાલો, હવે આપણે પાછા

વળ એ, અને જે જે શહેરમાં આપણે પ્ર ુ ું વચન પ્રગટ ક ુ હ ું, ત્યાંના આપણા
ભાઈઓની ુલાકાત લઈને જોઈએ કે તેઓ કેમ છે.’ 37 યોહાન જે માક કહેવાય છે,
તેને પણ સાથે લેવા ું બાનાર્બાસ ું મન હ ું. 38પણ પાઉલે એ ું વચા ુ કે જેઆપણને
પામ્ લયામાં ૂક ને જતો ર ો, આપણી સાથે કામ કરવા આ ો ન હ, તેને સાથે લઈ
જવો તે યોગ્ય નથી.
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39 ત્યારે એવો વાદ વવાદ થયો કે તેઓએકબીજાથી અલગ થયા, બાનાર્બાસ માકને
સાથે લઈને વહાણમાં બેસીને સાયપ્રસ ગયો. 40પણ પાઉલે સલાસને પસંદ કય , અને
ભાઈઓએ તેને ઈ રની કૃપાને સોંપ્યો. પછ તેઓ ચાલી નીક ા. 41 સ રયામાં તથા
કલી કયામાં ફર ને તેઓએ વ ાસી સ ુદાયને દૃઢ કય .

16
પાઉલ અને સલાસની સાથે તમોથી

1 પછ પાઉલ દેબ તથા ુ ામાં આ ો, તમોથી નામે એક શષ્ય હતો; તે
એક વ ાસી યહૂદ ીનો દ કરો હતો, પણ તેનો પતા ગ્રીક હતો. 2 ુ ા તથા
ઈકો નયામાંના ભાઈઓમાં તમોથીની સાક્ષી સાર હતી. 3 તેને પાઉલ પોતાની સાથે
લઈ જવાની ઇચ્છા રાખતો હતો, તેને લઈને તે પ્રાંતોમાંના યહૂદ ઓને લીધે તેણે તેની
ુ ત કરાવી; કેમ કે સવર્ જાણતા હતા કે તેનો પતા ગ્રીક હતો.
4 જે જે શહેરમાં થઈને પાઉલ અને તમોથી ગયા ત્યાંના લોકોને તેઓએ

યરુશાલેમમાંના પ્રે રતોએ તથા વડ લોએ કરેલા ઠરાવો પાળવા સારુ સોંપ્યા.ં 5 એ
ર તે વ ાસી સ ુદાય વ ાસમાં બળવાન બનતો ગયો, અને રોજરેોજ તેઓની સં ા
વધતી ગઈ.

ત્રોઆસમાં પાઉલને સંદશર્ન
6 તેઓને આ સયામાં ુવાતાર્ પ્રગટ કરવાની પ વત્ર આત્માએ મના કર તેથી તેઓ
ગયા તથા ગલા તયાના પ્રદેશમાં ફયાર્. 7 ુ સયાની સરહદ ુધી આવીને તેઓએ
બ ુ નયામાં જવાનો પ્રયત્ન કય ; પણ ઈ ુનાઆત્માએ તેઓને જવા દ ધાં ન હ; 8માટે
તેઓ ુ સયાને બાજુએ ૂક ને ત્રોઆસઆ ા.

9 રાત્રે પાઉલને એ ું દશર્ન થ ું કે મકદો નયાના એક માણસે ઊભા રહ ને તેને વનંતી
કર ને ક ું કે મકદો નયામાં આવીને અમને સહાય કર. 10 પાઉલને દશર્ન થયા પછ
તેઓને ુવાતાર્ પ્રગટ કરવા સારુ ઈ રે અમને બોલા ા છે, એ ું અ ુમાન કર ને અમે
તરત મકદો નયામાં જવાની તૈયાર કર .

ફ લ પીમાં ુ દયા ું બદલાણ
11એમાટે અમે વહાણમાં બેસીને ત્રોઆસથી સીધા સામોથ્રાક આ ા, બીજે દવસે

નઆપોલીસ પહોંચ્યા; 12 ત્યાંથી ફ લ પી ગયા, જે મકદો નયા પ્રાંતમાં ું ુ શહેર છે,
અને તે રોમનોએ વસાવે ું છે; તે શહેરમાં અમે કેટલાક દવસ ર ા. 13શહેરની બહાર
નદ ના કનારે પ્રાથર્ના ાન હો ું જોઈએ એ ું ધાર ને વશ્રામવારે અમે ત્યાં ગયા; ત્યાં
જે ીઓ એકઠ થઈ હતી તેઓને અમે બેસીને બોધ કય .

14અને ૂઆતૈરા શહેરની, જાં ુ ડયાં વ વેચનાર ુ દયા નામની એક ી હતી
જે ઈ રને ભજનાર હતી, તેણે અમારુ સાંભ ું, તે ું અંતઃકરણ પ્ર ુએ એ ું ઉઘા ું
કે, તેણે પાઉલના કહેલા વચનો મનમાં રા ા. 15તે ું તથા તેના ઘરના ું બા પ્તસ્મા થયા
પછ તેણે વનંતી કર ને ક ું કે, જો તમે મને પ્ર ુ પ્રત્યે વ ા ુ ગણતા હો, તો મારા
ઘરમાં આવીને રહો; તેણે અમને ઘણો આગ્રહ કય .

ફ લ પીમાં બંદ ખાનામાં
16અમે પ્રાથર્ના ાને જતા હતા ત્યારે એમ થ ું કે, એક જુવાન દાસી અમને મળ , કે

જનેે અગમ ૂચક દુ ાત્મા વળગ્યો હતો, તે ભ વષ્યકથન કર ને પોતાના મા લકોને ૂબ
કમાણી કર આપતી હતી. 17 તેણે પાઉલની તથા અમાર પાછળઆવીને ૂમ પાડ ને
ક ું કે, આ માણસો પરાત્પર ઈ રના સેવકો છે, જઓે તમને ઉદ્ધારનો માગર્ પ્રગટ કરે
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છે. 18 તેણે ઘણાં દવસો ુધી એમ કયાર્ ક ુ, ત્યારે પાઉલે બહુ નારાજ થઈને પાછા
ફર ને તે દુ ાત્માને ક ું કે, ઈ ુ ખ્રસ્તને નામે હુ તને આજ્ઞા કરુ છુ કે એનામાંથી નીકળ;
અને તે જ ઘડ એ તે તેનામાંથી નીકળ ગયો.

19 પણ તેના મા લકોએ પોતાના લાભની આશા ન થઈ છે, એજોઈને પાઉલ તથા
સલાસને પકડ્યા, અને તેઓને ચૌટાનાં અ ધકાર ઓની પાસે ઘસડ લા ા. 20તેઓને
અ ધકાર ઓની આગળ લાવીને ક ું કે, આ માણસો યહૂદ છતાં આપણા શહેરમાં
બહુ ધમાલ મચાવે છે. 21અનેઆપણ રોમનોને જે ર ત રવાજો માનવા અથવા પાળવા
ઉ ચત નથી, તે તેઓ શીખવે છે.

22 ત્યારે સવર્ લોકો તેમની સામે ઊઠ્યા,ં અને અ ધકાર ઓએ તેઓનાં વ ો ફાડ
નાખીને તેઓને ફટકા મારવાની આજ્ઞા આપી. 23 અને અ ધકાર ઓએ ઘણાં ફટકા
માર ને તેઓને પાઉલ અને સલાસને જલેમાં ૂયાર્ તથા જલેરને તેઓની ચોકસાઈ
રાખવાની આજ્ઞા આપી. 24અને અમલદારને એવી આજ્ઞા મળવાથી તેઓને અંદરનાં
જલેખાનામાં ૂરવામાં આ ા, અને તેઓના પગ હેડમાં બાંધી દ ધા.ં

25 ત્યાં મધરાતને ુમારે પાઉલ તથા સલાસ પ્રાથર્ના કરતા તથા ઈ રનાં ોત્ર ગાતા
હતા, બીજા કેદ ઓ તે સાંભળતાં હતા; 26 ત્યારે એકાએક એવો મોટો ધરતીકપ થયો
કે, જલેના પાયા હાલ્યા; અને બધા દરવાજા તરતઊઘડ ગયા; અને સવર્ના બંધનો છૂટ
ગયા.

27જલેરઊંઘમાંથીજાગીઊઠ્યો, અને જલેના દરવાજા ુલ્લાં જોઈને કેદ ઓનાસી
ગયા હશ,ે એમ વચાર ને તે તરવાર ઉગામીને આત્મહત્યા કરવા જતો હતો. 28 પણ
પાઉલે મોટેથી ૂમ પાડ ને ક ું કે, અમે સહુ અહ છ એ, માટે ું પોતાને કઈ પણ ઈજા
કર શ ન હ.

29 ત્યારે તે દ વો મંગાવીને અંદર કૂદ આ ો, અને ૂજતો ૂજતો પાઉલ તથા
સલાસને પગે પડ્યો. 30 તેઓને બહાર લાવીને તેણે ક ું કે, હે સાહેબો, ઉદ્ધાર પામવા
સારુ મારે ું કર ું જોઈએ? 31 ત્યારે તેઓએ ક ું કે, પ્ર ુ ઈ ુ પર વ ાસ કર, એટલે
ું તથા તારા ઘરના સવર્ ઉદ્ધાર પામશો.
32 ત્યારે તેઓએ જલેરને તથા જે તેનાં ઘરમાં હતાં તે સવર્ને પ્ર ુનાં વચનો કહ

સંભળા ાં. 33 પછ રાતના તે જ સમયે તે જલેરે તેઓના સોળ ધોયા અને તરત તે
તથા તેનાં ઘરનાં બધા માણસો બા પ્તસ્મા પામ્યા. 34જલેરે તેઓને પોતાને ઘરે લાવીને
તેઓનીઆગળભોજન પીરસ્ ું, અને તેના ઘરનાં સવર્એ ઈ ર પર વ ાસ કર ને ઘણો
આનંદ કય .

35 દવસ ઊગતાં અ ધકાર ઓએ ુરક્ષા કમર્ચાર ઓને મોકલીને કહેવડા ું કે, તે
માણસોને છોડ દો. 36પછ જલેરે પાઉલને એ વાતની ખબરઆપી કે, અ ધકાર ઓએ
તમને છોડ દેવા ું કહેવડા ું છે, માટે હવે તમે નીકળ ને શાં તએ ચાલ્યા જાઓ.

37 પણ પાઉલે તેઓને ક ું કે, અમને ુનેગાર ઠરા ાં વગર તેઓએ અમો રોમનોને
જાહેર ર તે માર માર ને જલેમાં ના ા છે, અને હવે ું તેઓ અમને છાની ર તે બહાર
કાઢ ૂકે છે? ના, એમ તો ન હ, પણ તેઓ પોતે આવીને અમને બહાર કાઢે. 38 ત્યારે
ુરક્ષા કમર્ચાર ઓએ અ ધકાર ઓને એ વાતની ખબર આપી. ત્યારે તેઓ રોમન છે,

એસાંભળ ને તેઓગભરાઈ ગયા. 39પછ અ ધકાર ઓએઆવીને તેઓને કાલાવાલા
કયાર્, અને તેઓને બહાર લાવીને શહેરમાંથી નીકળ જવાને વનંતી કર .

40 પછ તેઓ જલેમાંથી નીકળ ને ુ દયાને ત્યાં આ ા; અને ભાઈઓને મળ ને
તેઓને દલાસો આપ્યો, પછ ત્યાંથી વદાય થયા.
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17
થેસ્સાલો નકામાં

1 તેઓ આમ્ફ પોલીસ તથા આપલો નયા થઈને થેસ્સાલો નકામાં આ ા; ત્યાં
યહૂદ ઓ ું ભ ક્ત ાન હ ું; 2 પાઉલ પોતાની ર ત પ્રમાણે તેઓની (સભામા)ં ગયો,
ત્રણ વશ્રામવારે તેણે ધમર્શા ને આધારે તેઓની સાથે વાદ વવાદ કય , 3 પાઉલે
તેઓને ુલાસો આપીને સદ્ધ ક ુ કે ખ્રસ્તે સહે ું, મરણ પામેલાઓમાંથી પાછા ઊઠ ું
એ જરૂર ું હ ું, (અને એ ું પણ ક ું કે) જે ઈ ુને હુ તમાર આગળ પ્રગટ કરુ છુ
તે જ ખ્રસ્ત છે. 4 ત્યારે તેઓમાંના કેટલાક તથા ધા મક ગ્રીકોમાંના ઘણા લોકો, તથા
ઘણી પ્ર ત ત ીઓ એ વાત સ્વીકાર પાઉલ તથા સલાસની સંગતમાં જોડાયાં.
5 પણ યહૂદ ઓએ અદેખાઈ રાખીને ચોકમાંના કેટલાક દષુ્કમ ઓને સાથે લીધા, ભીડ
જમાવીને આખા શહેરને ખળભળાવી ૂ ુ,ં યાસોનના ઘર પર હુમલો કર ને તેઓને
લોકો આગળ બહાર કાઢ લાવવાનો પ્રયત્ન કય . 6 પણ (પાઉલ અને સલાસ) તેઓને
મ ા ન હ ત્યારે યાસોનને તથા કેટલાક ભાઈઓને શહેરના અ ધકાર ઓ પાસે ખેંચી
જઈને તેઓએ ૂમ પાડ કે, ‘આ લોક કે જઓેએ જગતને ઉથલપાથલ ક ુ છે તેઓ
અહ પણ આ ા છે. 7 યાસોને પાઉલ અને સલાસને પોતાના ઘરમાં રા ા છે; અને
તેઓ સવર્ કાઈસારની આજ્ઞાની વરુદ્ધ થઈને કહે છે કે, ઈ ુ (નામે) બીજો એક રાજા
છે.’ ” 8તેઓનીએ વાતો સાંભળ ને લોકો તથા શહેરનાઅ ધકાર ઓગભરાયા. 9 ત્યારે
તેઓએ યાસોનને તથા બીજાઓને જામીન પર છોડ દ ધા.

બે રયામાં
10 પછ ભાઈઓએ રાત્રે પાઉલ તથા સલાસને તરત બૈ રયામાં મોકલી દ ધા;

અને તેઓ ત્યાં પહોંચીને યહૂદ ઓના ભ ક્ત ાનમાં ગયા. 11 થેસ્સાલો નકાના લોક
કરતા તેઓ અ ધક ુણવાન હતા, કેમ કે તેઓ મનની ૂર આ ુરતાથી વચનોનો
અંગીકાર કર ને, એ વચનો એમ જ છે કે ન હ, એ વષે નત્ય ધમર્શા તપાસતા
હતા. 12તેઓમાંના ઘણાંઓએ વ ાસ કય ,આબરૂદાર ગ્રીક ીઓતથા ુરુષોમાંના
પણ ઘણાએ ( વ ાસ કય ). 13 પણ જયારે થેસ્સાલો નકાના યહૂદ ઓએ જાણ્ ું કે
પાઉલ ઈ રની વાત બૈ રયામાં પણ જાહેર કરે છે ત્યારે ત્યાં પણ આવીને તેઓએ
લોકોને ઉશ્કેર ૂ ા. 14 ત્યારે ભાઈઓએ તરત પાઉલને સ ુદ્ર ુધી મોકલી દ ધો,
પણ સલાસ તથા તમોથી ત્યાં જ ર ા. 15 પણ પાઉલને ૂકવા જનારાંઓએ તેને
આથેન્સ ુધી પહોંચાડ્યો. પછ સલાસ તથા તમોથી તેની પાસે વહેલી તકે આવે,
એવીઆજ્ઞા એમને સારુ લઈને તેઓ વદાય થયા. 16અને પાઉલઆથેન્સમાં તેઓની
રાહ જોતો હતો એટલામાં તે શહેરમાં ઠેરઠેર ૂ તઓને જોઈને તેનો અંતરાત્મા ઊકળ
ઊઠ્યો. 17 તે માટે તે ભ ક્ત ાનમાં યહૂદ ઓ તથા ધા મક ુરુષો સાથ,ે ચોકમાં જઓે
તેને મળતા તેઓની સાથે નત્ય વાદ વવાદ કરતો હતો. 18 ત્યારે એપીક ુર તથા ટોઈક
(મત માનનારા) પં ડતોમાંના કેટલાક તેની સામા થયા, તેઓમાંના કેટલાકે ક ું કે, આ
ુપ્ત વાત પ્રગટ કરનાર ું કહેવા માગે છે? બીજા કેટલાકે ક ું કે, પારકા ઈ રને

પ્રગટ કરનારો દેખાય છે; કેમ કે તે ઈ ુ તથા ુનરુત્થાન વષે ( ું વચન) પ્રગટ કરતો
હતો. 19 તેઓ તેને એ રયોપગસમાં લઈ ગયા, અને ક ું કે, જે નવો ઉપદેશ ું કરે છે
તે અમારાથી સમજાય એમ છે? 20 કેમ કે ુ અમોને કેટલીક નવીન વાતો સંભળાવે છે;
માટે તેનો અથર્ અમે જાણવા ઇચ્છ એ છ એ. 21 (હવે, આથેન્સના સવર્ લોકો તથા ત્યાં
રહેનારા પરદેશીઓ, કઈ નવા વચન કહેવા અથવા સાંભળવા તે સવાય બીજા કશામાં
પોતાનો સમય ગાળતા ન હતા.) 22 પાઉલે એ રયોપગસની વચ્ચે ઊભા રહ ને ક ું કે,
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‘આથેન્સના સદ્દ ૃહ ો, હુ જોઉં છુ કે તમે બધી બાબતોમાં અ તશય ધમર્ ુસ્ત છો.
23 કેમ કે જે (દેવ દેવીઓન)ે તમે ભજો છો તેઓને હુ માગ માં ચાલતા ચાલતા જોતો
હતો, ત્યારે મેં એક વેદ પણ જોઈ, જનેા પર એવો લેખ કોતરેલો હતો કે, “અજાણ્યા
દેવના માનમા;ં” માટે જનેે તમે જાણ્યા વના ભજો છો તેને હુ તમાર આગળ પ્રગટ કરુ
છુ. 24જે ઈ રે જગત તથા તેમાં ું સઘ ું ઉત્પ ક ુ, તે આકાશ તથા ૃથ્વીના પ્ર ુ
હોવાથી હાથે બાંધેલા મં દરોમાં રહેતાં નથી. 25અને જાણે તેમને કશાની ગરજ હોય
એમ માણસોના હાથની સેવા તેમને જોઈએ છે એ ું ન હ, કેમ કે જીવન, ાસોચ્છવાસ
તથા સવર્ વસ્ ુ તે પોતે સવર્ને આપે છે. 26 તેમણે માણસોની સવર્ દેશજા તઓને આખી
ૃથ્વીના ૃ પર રહેવા સારુ એકમાંથી ઉત્પ કર , તેણે તેઓને સારુ નીમેલા સમય

તથા તેઓના નવાસની સીમાઓ ઠરાવી આપી. 27 એ માટે કે તેઓ ઈ રને શોધ,ે
કે કદા પ તેઓ તેમને માટે શોધીને તેમને પામે; પર ુ ઈ ર આપણામાંના કોઈથી દરુ
નથી. 28 કેમ કે આપણે તેમનામાં જીવીએ છ એ, હાલીએ છ એ, હોઈએ છ એ,
જમે તમારા પોતાના જ ક વઓમાંના કેટલાકે ક ું છે કે, ‘આપણે પણ તેમના વંશજો
છ એ.’ ” 29હવે આપણે ઈ રના વંશજો છ એ માટે આપણે એમ ન ધાર ું જોઈએ કે
ઈ ર માણસોની કાર ગર તથા ચ ુરાઈથી કોતરેલા સોના કે રૂપા કે પથ્થરના જવેા છે.
30એઅજ્ઞાનપણાના સમયો પ્રત્યે ઈ રે ઉપેક્ષા કર ખર ; પણ હવે સવર્ ળે સઘળાં
માણસોને પસ્તાવો કરવાની તે આજ્ઞા કરે છે. 31 કેમ કે તેણે એક દવસ નયત કય
છે કે જે દવસે તે પોતાના ઠરાવેલા માણસ દ્વારા જગતનો અદલ ન્યાય કરશે; જે વષે
તેમણે તેમને મરણ પામેલાઓમાંથી સજીવન કર ને સવર્ને ખાતર કર આપી છે. 32હવે
તેઓએ મરણ પામેલાઓના ુનરુત્થાન વષે સાંભ ું, ત્યારે કેટલાકે મશ્કર કર . પણ
બીજાઓએ ક ું કે, અમે એ સંબંધી કોઈ બીજી વાર તારુ સાંભળ ું.’ ” 33એવી ર તે
પાઉલ તેઓની મધ્યેથી ચાલ્યો ગયો. 34 પણ કેટલાક માણસોએ પાઉલની સંગતમાં
રહ ને વ ાસ કય ; તેઓમાં અ રયોપાગસનો સભ્ય દઓ ુસીઅસ, તથા દામ રસ
નામની એક ી, તેઓના ઉપરાંત બીજા પણ હતા.

18
ક રથમાં

1 પછ (પાઉલ) આથેન્સથી નીકળ ને ક રથમાં આ ો. 2 પોન્તસનો વતની, આકુલા
નામે એક યહૂદ , જે થોડા સમય માટે ઇટાલીથી આવેલો હતો, તે તથા તેની પત્ની
પ્રસ્ક લા તેને મ ા,ં કેમ કે બધા યહૂદ ઓને રોમમાંથી નીકળ જવાની ક્લો ડયસે
(કાઈસાર) આજ્ઞા આપી હતી; પાઉલ તેઓને ત્યાં ગયો; 3 પાઉલ તેઓના જવેો જ
વસાય કરતો હતો, માટે તે તેઓને ઘરે ર ો, અને તેઓ સાથે કામ કરતા હતા;

કેમ કે તેઓનો વસાય પણ તં ુ બનાવવાનો (તં ુ ના વ ો વણવાનો) હતો.
4 દરેક વશ્રામવારે પાઉલ ભ ક્ત ાનમાં વાતચીત કરતો, યહૂદ ઓને તથા ગ્રીકોને
(વચનમાંથી) સમજાવતો હતો. 5 પણ જયારે સલાસ તથા તમોથી મકદો નયાથી
આ ા, ત્યારે પાઉલે ઉત્સાહથી (ઈ ુની) વાત પ્રગટ કરતા યહૂદ ઓને સાક્ષી આપી
કે, ‘ઈ ુ તે જ ખ્રસ્ત છે.’ ” 6 પણ યહૂદ ઓ તેની વરુદ્ધ થઈને દભુાર્ષણ કરવા લાગ્યા
ત્યારે પાઉલે પોતાના વ ખંખેર ને તેઓને ક ું કે, તમારુ લોહ તમારે માથે; હુ તો
નદ ષ છુ, હવેથી હુ બનયહૂદ ઓ પાસે જઈશ. 7પછ ત્યાંથી જઈને તે તતસ ુસ્તસ
નામે એક ઈ રભક્ત હતો તેને ઘરે ગયો; તે ું ઘર ભ ક્ત ાનની તદ્દન પાસે હ ું. 8અને
સભા ાનના અ ધકાર ક્રસ્પસે અને તેના ઘરના માણસોએ પ્ર ુ પર વ ાસ કય ;
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અને ઘણા ક રથીઓએ પણ વચન સાંભળ ને વ ાસ કય , અને તેઓ બા પ્તસ્મા
પામ્યા. 9 પ્ર ુએ રાત્રે પાઉલને દશર્નમાં ક ું કે, ું બીશ નહ , પણ બોલજે, શાંત ન
રહેતો; 10 કેમ કે હુ તાર સાથે છુ, અને તને ઈજા થાય એવો હુમલો કોઈ તારા
પર કરશે ન હ, કારણ કે આ શહેરમાં મારા ઘણા લોક છે. 11 તે (પાઉલ) તેઓને
ઈ રના વચનોનો બોધ કરતો રહ ને દોઢ વરસ ુધી (ત્યાં) ર ો. 12 પણ ગા લયો
અખાયાનો અ ધકાર હતો, ત્યારે યહૂદ ઓ (સંપ કર ને) પાઉલની સામે ઊભા થયા,
અને તેઓએ તેને (પાઉલને) ન્યાયાસનઆગળ લાવીને ક ું કે, 13આમાણસ ઈ ર ું
ભજન નયમશા થી વપર ત ર તે કરવા ું લોકોને સમજાવે છે. 14 પાઉલ બોલવા
જતો હતો, એટલામાં ગા લયોએ યહૂદ ઓને ક ું કે, ‘ઓ યહૂદ ઓ. જો અન્યાયની
અથવા દરુાચારણની વાત હોત, તો તમારુ સાંભળ ું વાજબી ગણાત; 15 પણ જો
શ ો, નામો, અથવા તમારા પોતાના નયમશા વષેનીએ તકરાર હોય તો, તમે પોતે તે
વષે ન્યાય કરો, કેમ કે એવી વાતોનો ન્યાય ૂકવવા હુ ઇચ્છતો નથી.’ ” 16એમ કહ ને
તેણે તેઓને ન્યાયાસન આગળથી કાઢ ૂ ા. 17 ત્યારે તેઓ સવર્એ સભા ાનના
અ ધકાર સો ેનેસને પકડ ને ન્યાયાસન આગળ માર માય , પણ ગા લયોએ તે વાત
વષે કઈ પરવા કર ન હ.

અંત્યોખમાં પાછા ફર ું
18 ત્યાર પછ ઘણા દવસ ત્યાં ર ા બાદ પાઉલે ભાઈઓથી વદાય લીધી, અને

પ્રસ્ક લા તથા આકુલાની સાથે વહાણમાં બેસીને સ રયા જવા ઊપડ્યો; (તે પહેલાં)
તેણે કેં ખ્રયામાં પોતાના વાળ ઉતાર ના ા,ં કેમ કે પાઉલે શપથ લીધી હતી. 19 તેઓ
એફેસસમાં પહોંચ્યાં ત્યારે તેણે (પાઉલ)ે તેઓને ત્યાં ૂ ાં, ને પોતે ભ ક્ત ાનમાં
જઈને યહૂદ ઓની સાથે વાદ વવાદ કય . 20 પોતાની સાથે વધારે સમય રહેવાની
તેઓએ તેને વનંતી કર , પણ તેણે માન્ ું ન હ. 21 પણ ઈ રની ઇચ્છા હશે તો હુ
તમાર પાસે પાછો આવીશ, એમ કહ ને તેણે તેઓથી વદાય લીધી, અને એફેસસથી
જવા સારુ વહાણમાં બેઠો. 22 કાઈસા રયા પહોંચ્યા પછ , તેણે યરુશાલેમ જઈને
મંડળ ના માણસો સાથે ુલાકાત કર , અને પછ અંત્યોખમાં ગયો. 23 થોડા સમય
ુધી ત્યાં ર ા પછ તે નીક ો, અને સવર્ શષ્યોને દૃઢ કરતો કરતો ગલા તયા પ્રાંત તથા
ગયામાં ફય .

આપોલસ એફેસસ અને ક રથમાં
24 આપોલસ નામનો એક વદ્વાન યહૂદ જે ધમર્લેખોમાં પ્રવીણ હતો, અને

આલેકસાં દ્રયાનો વતની હતો, તે એફેસસ આ ો. 25એ માણસ પ્ર ુના માગર્ વષે ું
શક્ષણ પામેલો હતો, અને પ વત્ર આત્મામાં ઘણો આ ુર હોવાથી તે કાળજીથી ઈ ુ
વષેની વાતો પ્રગટ કરતો તથા શીખવતો હતો, પણ તે એક ું યોહાન ું બા પ્તસ્મા
જાણતો હતો; 26 તે હમતથી સભા ાનમાં બોલવા લાગ્યો, પણ પ્રસ્ક લાએ તથા
આકુલાએ તેની વાત સાંભળ ત્યારે તેઓએતેને પોતાને ઘરે લઈજઈને ઈ રના માગર્નો
વધારે ચોકસાઈથી ુલાસો આપ્યો. 27 પછ તે અખાયા જવાને ઇચ્છતો હતો, ત્યારે
ભાઈઓએ તેને ઉ ેજનઆપીને શષ્યો પર લખી મોકલ્ ું કે તેઓ તેનો (આપોલસનો)
આવકાર કરે; તે ત્યાં આ ો ત્યારે જઓેએ (પ્ર ુની) કૃપાથી વ ાસ કય હતો, તેઓને
તેણે ઘણી સહાય કર ; 28 કેમ કે ઈ ુ તે જ ખ્રસ્ત છે, એ ું ધમર્શા દ્વારા ુરવાર કર ને
તેણે જાહેર (વાદ વવાદ) માં યહૂદ ઓને સં ૂણર્ ર તે હરા ા.
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19
પાઉલ એફેસસમાં

1 એમ થ ું કે જયારે આપોલસ ક રથમાં હતો, ત્યારે પાઉલ ઉપલા પ્રદેશમાં ફર ને
એફેસસમાં આ ો, અને કેટલાક શષ્યો તેને મ ા. 2 તેણે તેઓને ૂ ું કે, ‘તમે
વ ાસ કય ત્યારે ું પ વત્રઆત્મા પામ્યા? તેઓએ તેને ક ું કે, ના, પ વત્રઆત્મા છે
એ અમે સાંભ ું પણ નથી.’ ” 3 પાઉલે ૂ ું કે, ‘ત્યારે તમે કો ું બા પ્તસ્મા પામ્યા?’
અને તેઓએ ક ું કે, ‘યોહાન ું બા પ્તસ્મા.’ ” 4 ત્યારે પાઉલે ક ું કે, યોહાને પ ાતાપ ું
બા પ્તસ્મા ક ુ ખરુ, અને લોકોને ક ું કે, ‘માર પાછળજેઆવે છે તેના પર એટલે ઈ ુ
પર તમારે વ ાસ કરવો.’ ” 5 તેઓએએ સાંભળ ને પ્ર ુ ઈ ુને નામે બા પ્તસ્મા લી ુ.ં
6 જયારે પાઉલે તેઓ પર હાથ ૂ ા ત્યારે પ વત્ર આત્મા તેઓ પર આ ો; તેઓ
(અન્ય) ભાષાઓ બોલવા તથા પ્રબોધ કરવા લાગ્યા. 7 તેઓ બધા મળ ને બાર ુરુષ
હતા. 8પછ ભ ક્ત ાનમાં જઈને તેણે ત્રણમ હના ુધી હમતથી ઈ ુના વચનો ક ા,
અને વાદ વવાદ કર ને ઈ રના રા વષેની બાબતો સમજાવી. 9 પણ કેટલાકે મનમાં
કઠણ થઈન,ે તથા પ્ર ુની વાતનો અનાદર કર ને, લોકોની આગળએ માગર્ની નદા કર ,
ત્યારે તેણે તેઓની પાસેથી જઈને શષ્યોને જુદા પાડ્યા અને તે ુરાનસના સભા ૃહમાં
રોજ ઉપદેશઆપતો ર ો. 10બે વષર્ ુધી એ ું ચાલ ું ર ું; તેથી આ સયામાં રહેનાર
સવર્ યહૂદ ઓએ, તથા ગ્રીકોએ પણ પ્ર ુની વાત સાંભળ .

સ્કેવાના સાત દ કરા
11 ઈ રે પાઉલના હાથથી એવા અદ્દ ુત ચમત્કારો કયાર્ કે, 12 તેના વપરાયેલા

રૂમાલો તથા વ ો તેઓ માંદાઓની પાસે લાવીને સ્પશર્ કરાવતા,ં એટલે તેઓના રોગ દૂર
થતા, અને તેઓમાંથી અ ુદ્ધ આત્માઓ નીકળ જતા હતા. 13 પણ કેટલાક ભટકતા
યહૂદ ૂવા પણઅ ુદ્ધઆત્મા વળગેલાઓપર ઈ ુ ું નામ ઉચ્ચાર ને કહેવા લાગ્યા કે,
જે ઈ ુને પાઉલ પ્રગટ કરે છે, તેમને નામે અમે હુકમ કર એ છ એ કે ‘નીકળ જાઓ.’ ”
14 સ્કેવા નામે એક યહૂદ ુ યાજકના સાત દ કરા એ પ્રમાણે કરતા હતા. 15 પણ
અ ુદ્ધઆત્માએ ઉ ર દેતાં ક ું કે, ‘ઈ ુ વષે હુ જાણું છુ, પાઉલને પણ હુઓળ ું છુ,
પણ તમે કોણ છો?’ 16જે માણસમાં અ ુદ્ધઆત્મા હતો તે તેઓમાંના બે જન પર કૂદ
પડ્યો, બ ેને હરાવીને તેઓ પર એવો જય પામ્યો કે તેઓ વ ો વગરના ઉઘાડા તથા
ઘાયલ થઈને તે ઘરમાંથી જતા ર ા. 17એફેસસમાં જે યહૂદ ઓ તથા ગ્રીકો રહેતા હતા
તેઓ સવર્ને એ વાત મા ૂમ પડ , તે સવર્ ભય પામ્યા, અને પ્ર ુ ઈ ુ ું નામ મ હમાવંત
મના ુ.ં 18 વ ાસી થયેલાઓમાંના ઘણાં આ ાં, અને પોતાનાં કૃત્યો ક ૂલ કર ને કહ
બતા ાં. 19ઘણાજાદગુરોએ પોતાના ુસ્તકો ભેગાં કર ને સવર્ના દેખતાં બાળ ના ાં;
તેઓની કમત ગણી જોતાં તે પચીસ હજાર રૂ પયા જટેલી થઈ. 20એ ર તે પ્ર ુની વાત
પરાક્રમથી ફેલાઈ અને પ્રબળ થઈ.

એફેસસમાં હુલ્લડ
21 એ બનાવ પછ પાઉલે મકદો નયા તથા અખાયામાં થઈને મનમાં યરુશાલેમ

જવાનો ન ય કર ને ક ું કે, ‘ત્યાં ગયા પછ રોમમાં પણ મારે જ ું જોઈએ.’ ” 22તેણે
પોતાને સહાય કરનારાઓમાંનાં બેને એટલે તમોથી તથા એરાસ્તસને મકદો નયામાં
મોકલ્યા, અને પોતે કેટલાક દવસ આ સયામાં ર ો. 23 તે અરસામાં એ માગર્ વષે
ઘણી ચળવળ ઊભી થઈ. 24 દેમે ત્રયસ નામે એક સોની હતો, જે આત મસના રૂપાના
દેવ ાનો બનાવીને કાર ગરોને ઘણું કામ અપાવતો હતો, 25 તેણે તેઓને તથા એના
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જવેા બીજા કાર ગરોને એકઠા કર ને ક ું કે, ‘ભાઈઓ, તમે જાણો છો કે આ ધંધાથી
આપણને ઘણી કમાણી થાય છે. 26 અને તમે જુઓ છો અને સાંભળો છો તેમ,
એકલા એફેસસમાં ન હ, પણ લગભગ આખા આ સયામા,ં કે જે હાથથી બનાવેલા
છે તે દેવો નથી, એ ું સમજાવીને પાઉલે બહુ લોકોના મન ફેરવી ના ા છે; 27 તેથી
આપણોઆ વસાય વખોડવામાં આવે એવો ભય છે, એટ ું જ ન હ, પણઆત મસ
મહાદેવી જનેેઆખોઆ સયા તથા જગત ૂજે છે, તે ું મં દર ુચ્છ ગણાવાનો અને તેનો
મ હમા ન થવાનો સંભવ છે. 28એ સાંભળ ને તેઓ ક્રોધે ભરાયા, અને ૂમ પાડ ને
કહેવા લાગ્યા કે, ‘એફેસીઓની આત મસની જય!’ 29 આખા શહેરમાં એ ગડબડાટ
પ્રસર ગયો. ત્યારે તેઓ મકદો નયાના ગાયસ તથા આ રસ્તાખર્સ, જઓે ુસાફર માં
પાઉલના સાથીઓ હતા, તેઓને પકડ ને બધા ભેગા મળ ને શલ્યખંડમાં દોડ ગયા.
30 જયારે પાઉલે લોકોની ભીડની અંદર જવા ઇચ્છા કર , ત્યારે શષ્યોએ તેને જવા
દ ધો ન હ. 31 આ સયાના ુ અ ધકાર ઓમાંના કેટલાક તેના મત્ર હતા, તેઓએ
પણ તેને કહેવડા ું ‘તારે શલ્યખંડમાં જવા ું સાહસ કર ું ન હ. 32 તે વેળાએ કેટલાક
આમ ૂમ પાડતા, અને બીજા કેટલાક તેમ ૂમ પાડતા હતા, કેમ કે સભામાં ગડબડ
થઈ રહ હતી, અને પોતે શા માટે ભેગા થયા છે, એ તેઓમાંના કેટલાક જાણતા પણ ન
હતા. 33 તેઓ (યહૂદ ઓ) આલેકસાંદરને ભીડમાંથી બહાર ખેંચી કાઢ ને તેને આગળ
ધકેલતા હતા ત્યારે આલેકસાંદર હાથે ઇશારો કર ને લોકોને પ્રત્ ુ ર આપવા ચાહતો
હતો. 34 પણ તે યહૂદ છે, એ તેઓએ જાણ્ ુ,ં ત્યારે તેઓ સવર્એ આશરે બે કલાક
ુધી એકસામટા અવાજે ૂમ પાડ કે, ‘એફેસીઓની આત મસની જય!’ 35 ત્યારે

શહેરના નગરશેઠે લોકોને શાંત કર ને ક ું કે, ‘ઓએફેસસના લોકો, કોણ નથી જાણ ું
કે એફેસીઓ ું શહેરઆત મસ મહાદેવીને તથા ઝૂસ પાસેથી પડલેી ૂ તને ૂજનારુ છે?
36એ વાતોની વરુદ્ધ કોઈથી બોલી શકાય એમ નથી, માટે તમારે શાંત રહે ું જોઈએ,
અને કઈ અયોગ્ય કૃત્ય કર ું ન હ. 37 કેમ કે તમે આ માણસોને અહ લા ા છો, તેઓ
મં દરોને ૂંટનારા નથી, આપણા દેવીની નદા કરનારા પણ નથી. 38માટે જો દેમે ત્રયસને
તથા તેના સાથેના સાથી કાર ગરોને કોઈના પર કશી ફ રયાદ કરવી હોય તો અદાલત
ુલ્લી છે, અને અ ધકાર ઓ પણ છે, માટે તેઓ એકબીજાની સામે ફ રયાદ કર શકે.

39પણજો કોઈબીજીબાબતો વષે તમે ન્યાય માંગતા હો, તો કાયદેસર નીમેલી સભામાં
તેનો નણર્ય કરવામાંઆવશ.ે 40 કેમ કેઆજે કારણ વના હગામો થયો તે વષેઆપણી
સામે ફ રયાદ થવાનો ખરેખર સંભવ છે; અને તેના સંબંધમાં આ ભીડ થયાનો ુલાસો
આપણે આપી શકવાના નથી. 41 તેણે એ વાતો કહ ને સભાને સમાપ્ત કર .

20
પાઉલ મકદો નયામાં અને અખાયામાં

1 હગામો બંધ થયા પછ પાઉલે શષ્યોને બોલાવીને તેઓને બોધ કય , અને તેમની
વદાય લઈને મકદો નયા જવા સારુ નીક ો. 2 તે પ્રાંતોમાં ફર ને, લોકોને ઘણો ઉપદેશ
આપ્યા પછ તે ગ્રીસ દેશમાં આ ો. 3 તે ત્યાં ત્રણ મ હના રહયો, પછ સ રયા જવા
સારુ જળમાગ ઊપડવાની તૈયાર માં હતો, ત્યારે યહૂદ ઓએ તેની વરુદ્ધ કાવતરુ
રચ્ ું, માટે તેણે મકદો નયામાં થઈને પાછા જવાનો નણર્ય કય . 4 ૂહસનો (દ કરો)
બે રયાનો સોપાતર; થેસ્સાલો નક ઓમાંનાં આ રસ્તાખર્સ; સેકુદસ; દેબનો ગાયસ,
તમોથી; આ સયાના ુ ખકસ તથા ત્રો ફમસ; તેઓ તેની સાથે આ સયા ુધી ગયા.
5તેઓઆગળજઈને ત્રોઆસમાં અમાર રાહ જોતા હતા. 6બેખમીર રોટલીના દવસ
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પછ અમે વહાણમાં બેસીને ફ લ પીથી નીક ા, અને પાંચ દવસમાં તેઓની પાસે
ત્રોઆસ પહોંચ્યા, અને સાત દવસ ત્યાં ર ા.

ત્રોઆસમાં પાઉલની છેલ્લી ુલાકાત
7અઠવા ડયાને પહેલે દવસે અમે પ્ર ુ ભોજન માટે એકઠા થયા હતા, ત્યારે પાઉલ,ે

પોતે બીજે દવસે અહ થી જવાનો હોવાથી, ( શષ્યોને) ઉપદેશ આપ્યો, મધરાત ુધી
પોતાનો ઉપદેશ ચા ુ રા ો. 8 જે મેડ પર અમે એકઠા થયા હતા ત્યાં ઘણા દ વા
(પ્રકાશતા) હતા. 9બાર માં બેઠેલો ુ ુખસ નામે એક જુવાન ભરઊંઘમાં ઘેરાઈ ગયો
હતો, પાઉલ વધારે વાર ુધી ઉપદેશ કરતો હતો માટે ઊંઘમાં ગરકાવ થયેલો હોવાથી તે
( ુ ુખસ) ત્રીજા માળેથી નીચે પડ્યો, અને મરણ પામ્યો. 10 ત્યારે પાઉલે નીચે ઊતર ને
તેને બાથમાં લઈને ક ું કે, ‘ગભરાઓ ન હ, કેમ કે તે જીવતો છે.’ ” 11અને તેણે ઉપર
આવીને રોટલી ભાંગીને ખાધી અને પ્ર ુ ભોજન લી ું અને તેઓની સાથે ઘણા સમય
ુધી, એટલે છેક સવાર થતાં ુધી, સંદેશો આપ્યો, ત્યાર પછ પાઉલ વદાય થયો.

12 તેઓ તે જુવાનને જીવતો લા ા, તેથી ઘણો આનંદ પામ્યા.
ત્રોઆસથી મલેતસમાં

13 પણ અમે આગળ જઈને વહાણમાં બેસીને આસોસ જવાને ઊપડ ગયા, ત્યાંથી
પાઉલને વહાણમાં લેવાનો અમારો ઇરાદો હતો, કેમ કે ત્યાંથી પગરસ્તે આવવા ધાર ને
તેણે એ વ ા કર હતી. 14આસોસમાં તે અમને મ ો, ત્યારે અમે તેને વહાણમાં
લઈને મ ુલેનેમાં આ ા. 15 ત્યાંથી હકાર ને બીજે દવસે ખીઓસ પાસે પહોંચ્યા, અને
બીજે દવસે સામોસ પહોંચ્યા, પછ ના દવસ,ે (ત્રો ુ લયામાં થોડુક થોભ્યા પછ ) અમે
મલેતસમાં આ ા. 16 કેમ કે આ સયામાં વખત પસાર કરવો ન પડે તે માટે પાઉલે
એફેસસને બાજુ પર ૂક ને હકાર જવા ું ન ક ુ હ ું, કેમ કે તે એ માટે ઉતાવળ
કરતો હતો કે જો બની શકે તો પચાસમાના પવર્ને દવસે પોતે યરુશાલેમમાં હાજર થાય.

એફેસસના આગેવાનોને પાઉલનો વદાય સંદેશ
17 પછ તેણે મલેતસથી એફેસસમાં (સંદેશો) મોકલીને મંડળ ના વડ લોને પોતાની

પાસે બોલા ા. 18 તેઓ તેની પાસે આ ા ત્યારે તેણે તેઓને ક ું કે, આ સયામાં મેં
પગ ૂ ો તે દવસથી માંડ ને એ બધો વખત હુ તમાર સાથે રહ ને કેવી ર તે વત્ય છુ.
19મનની ૂર નમ્રતાથી, તથાઆં ુઓ સ હત, જે સંતાપ યહૂદ ઓના કાવતરાથી મારા
પર આવી પડયા તે સહન કર ને હુ પ્ર ુની સેવા કરતો હતો; એ તમાર જાણ બહાર
નથી. 20જે કોઈ વચન લાભકારક હોય તે તમને જણાવવામાં હુ અચકાયો નથી, પણ
જાહેરમાં તથા ઘરેઘરે તમને ઉપદેશ કય ; 21ઈ ર સમક્ષ પસ્તાવો કરવો, તથાઆપણા
પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત પર વ ાસ રાખવો, એવી સાક્ષી મેં યહૂદ ઓને તથા ગ્રીકોને આપી.
22 હવે જુઓ, હુ પ વત્ર આત્માના બંધનમાં યરુશાલેમ જાઉં છુ, ત્યાં મારા પર ું ું
વીતશે એ હુ જાણતો નથી; 23 માત્ર એટ ું જ હુ (જાણું છુ) કે, દરેક શહેરમાં પ વત્ર
આત્મા મને ખાસ જણાવે છે કે તારે માટે બંધનો તથા સંકટો રાહ જુએ છે. 24 પણ હુ
મારો જીવ વહાલો ગણીને તેની કઈ પણ દરકાર કરતો નથી એ માટે કે માર દોડ અને
ઈ રની કૃપાની ુવાતાર્ની સાક્ષીઆપવાની જે સેવા પ્ર ુ ઈ ુ તરફથી મને મળ છે તે હુ
ૂર કરુ. 25હવે જુઓ, હુ જાણું છુ કે, તમે સવર્ જઓેમાં હુ ઈ ર ું રા પ્રગટ કરતો

ફય છુ, તેઓ (માંનો કોઈ પણ) મારુ ુખ ફર જોશે ન હ. 26 તે સારુ આજે હુ તમને
સાક્ષીઆ ું છુ કે સવર્ માણસના લોહ વષે હુ નદ ષ છુ. 27 કેમ કે ઈ રની ૂર ઇચ્છા
તમને જણાવવાંને મેં ઢ લ કર નથી. 28 તમે પોતા સંબંધી તથા જે ટોળાં ઉપર પ વત્ર
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આત્માએ તમને અધ્યક્ષો ઠરા ા છે તે સવર્ સંબંધી સાવધ રહો, એટલે કે ઈ રનો જે
વ ાસી સ ુદાય જે તેમણે પોતાના લોહ થી ખર દ્યો છે, તે ું તમે પાલન કરો. 29 હુ
જાણું છુ કે, મારા ગયા પછ ટોળાં પર દયા ન હ કરે એવા કૂ્રર વરુઓ તમારામાં દાખલ
થશ;ે 30 તમારા પોતાનામાંથી પણ કેટલાક માણસો ઊભા થશે. અને શષ્યોને પોતાની
પાછળ ખેંચી લઈ જવા માટે વપર ત વાતો કહેશે. 31માટે જાગતા રહો, અને યાદ રાખો
કે ત્રણ વષર્ ુધી રાત દવસ આં ુઓ પાડ ને દરેકને ઉપદેશ આપવા ું હુ ૂ ો નથી.
32 હવે હુ તમને ઈ રને તથા ઈ રની કૃપાની વાત જે તમને સં ાપન કરવાને તથા
સવર્ પ વત્ર થયેલાઓમાં તમને વારસો આપવાને સમથર્ છે, તેને સોં ું છુ. 33 મેં કોઈના
રૂપાનો સોનાનો કે વ નો લોભ કય નથી. 34 તમે પોતે જાણો છો કે મને તથા મારા
સાથીઓને જે જોઈ ું હ ું તે મેં આ હાથોએ ૂરુ પા ું છે. 35 મેં બધી બાબતો તમને
કર બતાવી છે કે, કેવી ર તે ઉદ્યોગ કર ને તમારે નબળાઓને સહાય કરવી જોઈએ, અને
પ્ર ુ ઈ ુ ું વચન જે તેમણે પોતે ક ું, તેને યાદ રાખ ું કે, “પામવા કરતાં આપવામાં
વધારે ધન્યતા છે.” 36 એ પ્રમાણે વાત કયાર્ પછ તેણે ૂંટણે પડ ને તે સવર્ની સાથે
પ્રાથર્ના કર . 37 તેઓ સવર્ બહુ રડ્યા, અને પાઉલને ભેટ ને તેઓએ તેને ુંબન ક ુ.
38 તમે મારુ ુખ ફર જોશો ન હ એ જે વાત તેણે કહ હતી તેથી તેઓ વધારે ઉદાસ
થયા. તેથી તેઓ પાઉલને વદાય આપવાને વહાણ ુધી ગયા.

21
પાઉલ યરુશાલેમ જાય છે

1 એમ થ ું કે, અમે તેઓનાથી જુદા થયા પછ વહાણ હકાર ને સીધે રસ્તે કોસ
આ ા, અને બીજે દવસે રોડસે પછ ત્યાંથી પાતરા આ ા. 2 ફની કયા જનાર એક
વહાણ મ ું તેથી અમે તેમાં બેસીને રવાના થયા. 3 પછ સાયપ્રસ (ટા ુ) નજરે પડ્યો,
એટલે તેને ડાબી તરફ ૂક ને અમે સ રયા ગયા, અને ૂર ઊતયાર્; કેમ કે ત્યાં વહાણનો
માલ ઉતારવાનો હતો. 4અમને શષ્યો મળ આ ા. તેથી અમે સાત દવસ ત્યાં ર ા;
તેઓએ પ વત્ર આત્મા (ની પ્રેરણા) થી પાઉલને ક ું કે, ‘તારે યરુશાલેમમાં પગ ૂકવો
ન હ.’ ” 5 તે દવસો ૂરા થયા પછ એમ થ ું કે અમે નીકળ ને આગળ ચાલ્યા, ત્યારે
તેઓ સવર્, ી છોકરાં સ હત, શહેરની બહાર ુધી અમને વદાય આપવાને આ ા;
અમે સ ુદ્રકાંઠે ૂંટણે પાડ ને પ્રાથર્ના કર , 6એકબીજાને ભેટ ને અમે વહાણમાં બેઠા,
અને તેઓ પાછા ઘરે ગયા.ં 7 પછ અમે ૂરથી સફર ૂર કર ને ટાલેમાઈસ આવી
પહોંચ્યા; ભાઈઓને ભેટ ને એક દવસતેઓની સાથે ર ા. 8બીજે દવસેઅમે (ત્યાંથી)
નીકળ ને કાઈસા રયામાં આ ા, ુવા તક ફ લપ જે સાત (સેવકો) માંનો એક હતો
તેને ઘરે જઈને તેની સાથે ર ા. 9 આ માણસને ચાર કુવાર દ કર ઓ હતી, તેઓ
પ્રબો ધકાઓ હતી. 10 અમે ત્યાં ઘણા દવસ ર ા, એટલામાં આગાબસ નામે એક
પ્રબોધક યહૂ દયાથી આ ો. 11 તેણે અમાર પાસે આવીને પાઉલનો કમરબંધ લીધો,
અને પોતાના હાથ પગ બાંધીને ક ું કે, ‘પ વત્રઆત્મા એમ કહે છે કે, ‘જે માણસનોઆ
કમરબંધ છે તેને યરુશાલેમમાંના યહૂદ ઓઆવી ર તે બાંધીને બનયહૂદ ઓના હાથમાં
સોંપશે.’ ” 12અમે એ સાંભ ુ,ં ત્યારે અમે તથા ત્યાંના લોકોએ પણ તેને યરુશાલેમ ન
જવાની વનંતી કર . 13 ત્યારે પાઉલે ઉ ર દ ધો કે, તમે શા માટે રડો છો, અને મારુ દલ
દ:ુખવો છો? હુ તો એકલો બંધાવાને ન હ, પણ પ્ર ુ ઈ ુના નામને સારુ યરુશાલેમમાં
મરવાને પણ તૈયાર છુ. 14જયારે તેણે માન્ ું ન હ, ત્યારે ‘પ્ર ુની ઇચ્છા પ્રમાણે થાઓ,’
એ ું કહ ને અમે શાંત ર ા. 15 તે દવસો પછ અમે અમારો સામાન લઈને યરુશાલેમ
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ગયા. 16 શષ્યોમાંના કેટલાક કાઈસા રયામાંથી અમાર સાથે આ ા, અને સાયપ્રસના
મનાસોન નામના એક જૂના શષ્યના ઘરે, ાં અમારે રોકવા ું હ ું, તેને ત્યાં તેઓએ
અમને પહોંચાડ્યા.

પાઉલ અને યાકૂબની ુલાકાત
17 અમે યરુશાલેમ આ ા ત્યારે ભાઈઓએ આનંદથી અમારો આવકાર કય .

18બીજે દવસે પાઉલઅમાર સાથે યાકૂબને ઘરે ગયો, અને સઘળા વડ લો ત્યાં હાજર
હતા. 19 તેણે તેઓને ભેટ ને ઈ રે તેની સેવા વડે બનયહૂદ ઓમાં જે કામ કરા ા
હતા તે વષે વગતવાર કહ સંભળા ું. 20 તેઓએ તે સાંભળ ને ઈ રની સ્ ુ ત
કરતા ક ું કે, ભાઈ, યહૂદ ઓમાંના હજારો વ ાસીઓ થયા છે, એ ુ જુએ છે; અને
તેઓ સવર્ ુસ્ત ર તે નયમશા ને પાળે છે. 21 તેઓએ તારા વષે સાંભ ું છે કે, ું
ૂસાના નયમશા નો તથા યહૂદ ર ત રવાજોનો વરોધી છે. બનયહૂદ ઓમાં વસતા

યહૂદ વ ાસીઓનાછોકરાંનીઓની ુ ત કરાવવી ન હ, ૂવર્જોના ર ત રવાજપ્રમાણે
ચાલ ું ન હ, એ ું ું શીખવે છે. 22 તો હવે ું કર ું? ું આ ો છે એ વષે લોકોને
ચો સ ખબર પડશે જ. 23માટે અમે તને કહ એ તેમ કર; અમારામાંના ચાર માણસોએ
શપથ લીધેલ છે; 24 તેઓને લઈને તેઓની સાથે ું પણ પોતાને ુદ્ધ કર, અને તેઓને
સારુ ખચર્ કર, કે તેઓ પોતાના માથાં ૂંડાવ;ે એટલે સઘળા જાણશે કે, તારા વષે જે
તેઓએ સાંભ ું છે તેમાં કઈ સા ું નથી, પર ુ ું પોતે પણ નયમશા પાળ ને તે
પ્રમાણે ચાલે છે. 25 પણ બનયહૂદ વ ાસીઓ સંબંધી અમે ઠરાવીને લખી મોકલ્ ું
છે કે, તેઓ ૂ તઓને અપર્ણ કરેલી વસ્ ુઓથી, લોહ થી, ૂંગળાવીને મારેલાથી, તથા

ભચારથી દૂર રહે.’ ” 26 ત્યારે પાઉલ બીજે દવસે તે માણસોને લઈને તેઓની સાથે
ુદ્ધ થઈને ભ ક્ત ાનમાં ગયો. અને એ ું જાહેર ક ુ કે તેઓમાંના દરેકને સારુ અપર્ણ

ચઢાવવામાં આવશે ત્યારે જ ુધ્ધીકરણના દવસો ૂરા થશ.ે

મં દરમાં પાઉલની ધરપકડ
27તે સાત દવસ ૂરા થવાઆ ા ત્યારેઆ સયાના યહૂદ ઓએતેને ભ ક્ત ાનમાં

જોઈને સવર્ લોકોને ઉશ્કેર ને તેના પર હાથ નાખીને તેને પકડ લીધો; 28 તેઓએ ૂમ
પાડ કે, ‘હે ઇઝરાયલી માણસો, સહાય કરો: જે માણસ સવર્ જગ્યાએ લોકોની તથા
નયમશા ની તથા આ જગ્યાની વરુદ્ધ સવર્ને શીખવે છે તે આ છે; વળ તેણે ગ્રીકોને
પણ ભ ક્ત ાનમાં લાવીને આ પ વત્ર જગ્યાને અ ુદ્ધ કર છે. 29 (કેમ કે તેઓએ
એફેસસના ત્રોફ મસને તેની સાથે શહેરમાં પહેલાં જોયો હતો, પાઉલ તેને ભ ક્ત ાનમાં
લા ો હશે એ ું તેઓએ માન્ ુ.ં) 30 ત્યારે આખા શહેરમાં ધમાલ મચી ગઈ, લોકો
દોડ ને એકઠા થઈ ગયા, અને તેઓએ પાઉલને પકડ ને ભ ક્ત ાનમાંથી બહાર કાઢ
ૂ ો, અને તરત બારણાં બંધ કરવામાં આ ાં. 31તેઓ તેને માર નાખવાની તૈયાર માં

હતા એટલામાં પલટણના આગેવાનને સમાચાર મ ા કે, આખા યરુશાલેમમાં હુલ્લડ
મચી ર ું છે. 32 ત્યારે સપાઈઓને તથા શતપ તઓને સાથે લઈને તે તેઓ પાસે દોડ
આ ો, અને તેઓએ સરદારને તથા સપાઈઓને જોયા ત્યારે પાઉલને મારવા ું બંધ
ક ુ. 33 ત્યારે સરદારે પાસે આવીને તેને પકડ ને બે સાંકળથી બાંધવાની આજ્ઞા આપી;
અને ૂ ું કે, ‘એ કોણ છે, અને એણે ું ક ુ છે?’ 34 ત્યારે લોકોમાંના કેટલાકે એક
વાત કર અને કેટલાકે બીજી વાત કર , તેથી ગડબડના કારણથી તે ચો સ જાણી
શ ો ન હ, ત્યારે તેણે તેને કલ્લામાં લઈ જવાની આજ્ઞા આપી. 35 પાઉલ પગ થયાં
પર ચઢયો ત્યારે એમ થ ું કે, લોકોના ધસારાને લીધે સપાઈઓને તેને ઊંચક લઈ જવો
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પડ્યો; 36 કેમ કે લોકોની ભીડ તેઓની પાછળ ને પાછળ ચાલીને ૂમ પાડતી હતી કે,
‘તેને માર નાખો.’ ”

પાઉલ પોતાનો બચાવ કરે છે
37 તેઓ પાઉલને કલ્લામાં લઈ જતા હતા, એટલામાં તેણે સરદારને ક ું કે, ‘મને

તાર સાથે બોલવાની રજા છે?’ ત્યારે તેણે ક ું કે, ું ું ગ્રીક ભાષા જાણે છે?
38 મસર એ કેટલાક સમય ઉપર ચાર હજાર ૂનીઓને ઉશ્કેર ને બળવો કરા ો અને
તેઓનો (આગેવાન થઈને) તેઓને બહાર અરણ્યમાં લઈ ગયો તે ું ું નથી?’ 39 પણ
પાઉલે ક ું કે, ‘હુ કલી કયાના તાસર્સનો યહૂદ છુ, હુ કઈ અપ્ર સદ્ધ શહેરનો વતની
નથી; હુ તને વનંતી કરુ છુ કે, લોકોની આગળ મને બોલવાની રજા આપ.’ ” 40 તેણે
તેને રજાઆપી, ત્યારે પાઉલે પગ થયાં પર ઊભા રહ ને લોકોને હાથે ઇશારો કય , તેઓ
બધા એકદમ શાંત થઈ ગયા, ત્યારે તેણે હ ૂ ભાષામાં બોલતાં ક ું કે.

22
1 ‘ભાઈઓ તથા વડ લો, હવે હુ મારા બચાવમાં જે પ્રત્ ુ ર તમને આ ું છે તે

સાંભળો.’ ” 2 તેને હ ૂ ભાષામાં બોલતો સાંભળ ને તેઓએ વધારે શાં ત જાળવી;
ત્યારે પાઉલે ક ું કે, 3 ‘હુ યહૂદ માણસ છુ, કલી કયાના તાસર્સમાં જન્મેલો, પણ આ
શહેરના ગમાલીએલના ચરણમાં ઊછરેલો, આપણા ૂવર્જોના નયમ પ્રમાણે ુસ્ત ર તે
શીખેલો, અને અત્યારે તમે સવર્ જવેા ઈ ર વષે ઝ ૂની છો તેવો હુ પણ હતો. 4 વળ
હુ આ માગર્ના ુરુષોને તેમ જ ીઓને બાંધીને જલેમાં નાખીને તેઓને મરણ પામતા
ુધી સતાવતો હતો. 5 પ્ર ુખ યાજક તથા આખો વડ લ વગર્ (એ વષે) મારા સાક્ષી છે;

વળ એમની પાસેથી ભાઈઓ ઉપર પત્ર લઈને હુ દમસ્કસ જવા નીક ો, એ માટે કે
જઓે ત્યાં હતા તેઓને પણ બાંધીને શક્ષા કરવા સારુ યરુશાલેમમાં લા ુ.ં

પોતાના બદલાણ વષે પાઉલની સાક્ષી
પ્રે.કૃ. 9:1-19; 26:12-18

6 હુ ચાલતાં ચાલતાં દમસ્કસ પાસે પહોંચ્યો, ત્યારે એમ થ ું કે લગભગ મધ્યાહને
માર આસપાસ આકાશથી એકાએક મોટો પ્રકાશ ચમ ો. 7 ત્યારે હુ જમીન પર પડ
ગયો, અને માર સાથે બોલતી હોય એવી એક વાણી મેં સાંભળ કે, શાઉલ, શાઉલ,
ું મને કેમ સતાવે છે? 8 ત્યારે મેં ઉ રઆપ્યો કે, પ્ર ુ, તમે કોણ છો? તેમણે મને ક ું

કે, ‘હુ ઈ ુ નાઝાર છુ, જેને ું સતાવે છે.’ ” 9 માર સાથે જે હતા તેઓએ તે પ્રકાશ
જોયો તો ખરો, પણ માર સાથે બોલનારની વાણી તેઓએ સાંભળ નહ . 10 ત્યારે મેં
ક ું કે, પ્ર ુ હુ ું કરુ? ‘પ્ર ુએ મને ક ું કે, ઊઠ ને દમસ્કસમાં જા, જે સઘ ું તારે
કરવા ું નયત કરાયે ું છે તે વષે ત્યાં તને કહેવામાંઆવશ.ે 11તે પ્રકાશના તેજના
કારણથી હુજોઈશ ો ન હ, માટે મારા સાથીઓના હાથ પકડ ને હુ દમસ્કસમાંઆ ો.
12અનાન્યા નામે એક માણસ નયમશા ને આધારે ચાલનારો ઈ રભક્ત હતો, જનેા
વષે ત્યાં રહેનારા સઘળા યહૂદ ઓ સારુ બોલતા હતા. 13 તે માર પાસે આ ો, તેણે
માર બાજુમાં ઊભા રહ ને મને ક ું કે, ‘ભાઈ શાઉલ, ું દેખતો થા.’ અને તે જ ઘડ એ
દેખતો થઈને મેં તેને જોયો. 14 પછ તેણે ક ું કે, ‘આપણા ૂવર્જોના ઈ રે તેમની સેવા
માટે તને પસંદ કય છે કે, ું તેમની ઇચ્છા જાણ,ે તે ન્યાયીને જુએ અને તેમના ુખની
વાણી સાંભળે. 15 કેમ કે જે તેં જો ું છે, અને સાંભ ું છે, તે વષે સવર્ લોકોનીઆગળ
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ું તેમનો સાક્ષી થશ.ે 16હવે ું કેમ ઢ લ કરે છે? ઊઠ અને તેમના નામની પ્રાથર્ના કર ને
બા પ્તસ્મા લ,ે તારાં પાપોની ક્ષમા પામ.

વદેશીઓમાં ુવાતાર્પ્રચાર માટે પાઉલના તેડા વષે
17પછ એમ થ ું કે હુ યરુશાલેમમાં પાછોઆ ોઅને ભ ક્ત ાનમાં પ્રાથર્ના કરતો

હતો, એવામાં ૂછાર્ગત થઈ ગયો, 18 (પ્ર ુએ) મને દશર્ન દઈને ક ું કે, ‘ઉતાવળ કર,
અને યરુશાલેમથી વહેલો નીકળ, કેમ કે મારા વષે તાર સાક્ષી તેઓ માનશે
ન હ.’ ” 19 ત્યારે મેં ક ું કે, ‘પ્ર ,ુ તેઓ પોતે જાણે છે કે તારા પર વ ાસ કરનારાઓને
હુ જલેમાં નાખતો હતો, દરેક ભ ક્ત ાનમાં તેઓને મારતો હતો; 20 તમારા સાક્ષી
સ્તેફન ું લોહ વહેવડાવવામાં આ ું ત્યારે હુ પણ પાસે ઊભો હતો, અને તે કામમાં
રાજી હતો, તેને માર નાખનારાઓના વ ો હુ સાચવતો હતો.’ ” 21 ત્યારે તેમણે મને
ક ું કે, ‘ ું ચાલ્યો જા, કેમ કે હુ તને અહ થી દૂર બનયહૂદ ઓની પાસે મોકલી
દઈશ.’ ” 22તેઓએતેની વાતસાંભળ , પછ ૂમ પાડ ને ક ું કે, ‘એવા માણસને ૃથ્વી
પરથી દૂર કરો, કેમ કે એજીવવા યોગ્ય નથી. 23તેઓ ૂમ પાડતા, તથા પોતાના ઝભ્ભા
ઉછાળતા, તથા પવનમાં ૂળ ઉડાવતા હતા; 24 ત્યારે સરદારે તેને કલ્લામાં લાવવાની
આજ્ઞા કર , તેઓએ કયા કારણ માટે તેની સામે એવી ૂમ પાડ , તે જાણવા સારુ તેને
કોરડા માર ને તપાસ કરવા ું ફરમા ું. 25તેઓએતેને ચામડાના દોરડાથી બાંધ્યો, ત્યારે
પાઉલે પાસે ઊભેલા ૂબેદારને ક ું કે, ‘જે માણસ રોમન છે, તથા ુનેગાર ઠરાવવામાં
આ ો નથી, તેને તમારે કોરડા મારવા ું કાયદેસર છે?’ 26 ૂબેદારે તે સાંભ ું એટલે
તેણે જઈને સરદારને જણાવીને ક ું કે, ‘ ું ું કરવા માગે છે? એમાણસ તો રોમન છે.’ ”
27 ત્યારે સરદારે આવીને તેને ક ું કે, ‘મને કહે, ું ું રોમન છે?’ પાઉલે ક ું, ‘હા.’ ”
28 ત્યારે સરદારે ઉ ર દ ધો કે, ‘મોટ રકમ ૂકવીને આ નાગ રકતાનો હક મેં ખર દ્યો
છે. પણ પાઉલે ક ું કે, ‘હુ તો જન્મથી જ (નાગ રક) છુ.’ ” 29 ત્યારે જઓે તેની તપાસ
કરવાને તૈયાર હતા, તેઓ તરત તેને ૂક ને ચાલ્યા ગયા; અને તે રોમન છે, એજાણ્યાંથી
તથા પોતે તેને બંધા ો હતો તેથી સરદાર પણ ડર ગયો.

ન્યાયસભા સમક્ષ પાઉલ
30યહૂદ ઓ શા કારણથી તેના પર દોષ ૂકે છે એ ન ે જાણવા ચાહ ને તેણે બીજે

દવસે તેનાં બંધનો છોડ્યા;ં ુ યાજકોને તથા તેઓની આખી ન્યાયસભાને હાજર
થવાને આજ્ઞા આપી, પછ તેણે પાઉલને લાવીને તેઓની આગળ ઊભો રા ો.

23
1 ત્યારે પાઉલે ન્યાયસભાની સામે એક નજરે જોઈ રહ ને ક ું કે, ભાઈઓ, ‘હુ

આજ ુધી ઈ ર સમક્ષ ુદ્ધઅંતઃકરણથી વત્ય છુ.’ ” 2 ત્યારે અનાન્યા પ્ર ુખ યાજકે
તેની પાસે ઊભા રહેનારાઓને તેના ુખ ઉપર (તમાચો) મારવાની આજ્ઞા કર . 3 ત્યારે
પાઉલે તેને ક ું કે, ‘ઓ ધોળેલી ભીંત, ઈ ર તને મારશે; ું નયમશા પ્રમાણે મારો
ન્યાય કરવા બેઠેલો છતાં નયમશા વરુદ્ધ મને મારવાની આજ્ઞા કરે છે ું?’ 4 પાસે
ઊભા રહેનારાઓએ ક ું કે, ‘ ું ું ઈ રના પ્ર ુખ યાજકની નદા કરે છે?’ 5 ત્યારે
પાઉલે ક ું કે, ભાઈઓ, એ પ્ર ુખ યાજક છે, તે હુ જાણતો ન હતો, કેમ કે એમ લ ું
છે કે, તારા લોકોના અ ધકાર ું તારે ખોટુ બોલ ું ન હ. 6 પછ પાઉલે જો ું કે એક
ભાગ સદૂક ઓનો, અને બીજો ફરોશીઓનો છે, ત્યારે તેણે સભામાં ૂમ પાડ કે, ‘ઓ
ભાઈઓ, હુ ફરોશી છુ ને મારા ૂવર્જો ફરોશી હતા, મરણ પામેલાઓના ુનરુત્થાન
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સંબંધી આશા બાબત વષે મારો ન્યાય કરવામાં આવે છે.’ ” 7 તેણે એ ું ક ું, ત્યારે
ફરોશીઓ તથા સદૂક ઓની વચ્ચે તકરાર ઊભી થઈ, અને સભામાં પક્ષ પડયા. 8 કેમ
કે સદૂક ઓ કહે છે કે, ‘ ુનરુત્થાન નથી, દૂત કે આત્મા પણ નથી; પણ ફરોશીઓ એ
બ ે વાત માન્ય કરે છે. 9 ત્યારે મોટ ગડબડ ઊભી થઈ; ફરોશીઓના પક્ષના કેટલાક
શા ીઓ ઊઠ્યા, અને રકઝક કરતાં કહેવા લાગ્યા કે, ‘આ માણસમાં અમે કોઈ પણ
અપરાધજોતા નથી; કદાચને (પ વત્ર) આત્માએઅથવા (પ્ર ુના) દૂતે તેને કઈ ક ું હોય
પણ તેથી ું?’ 10 તકરાર વધી પડ , ત્યારે તેઓ પાઉલના કત્લેઆમ કરશે, એવો ભય
લાગ્યાથી સરદારે સપાઈઓને આજ્ઞા કર કે, ‘જઈને જબરદસ્તીથી તેને તેઓ મધ્યેથી
ખેંચી લાવીને કલ્લામાં લાવો.’ ” 11 તે જ રાત્રે પ્ર ુએ તેની પાસે ઊભા રહ ને ક ું કે,
‘ હમત રાખ; કેમ કે જેમ મારે વષે તેં યરુશાલેમમાં સાક્ષીઆપી છે, તેમ રોમમાં
પણ તારે સાક્ષીઆપવી પડશ.ે’ ”

પાઉલને માર નાખવા ું કાવતરુ
12 દવસઊગ્યા પછ યહૂદ ઓએસંપ કય , અને સોગનથી પ્ર તજ્ઞા કર કે, ‘પાઉલને

માર નાખીએ ત્યાં ુધી આપણે અ જળ લે ું ન હ.’ ” 13આસંપ કરનારા ચાલીસથી
વધારે હતા. 14 તેઓએ ુ યાજક તથા વડ લોની પાસે જઈને ક ું કે, ‘અમે ગંભીર
સોગનથી બંધાયા છ એ કે, પાઉલને માર નાખીએ ન હ ત્યાં ુધી અમે ુખમાં ક ું
પણ ૂક ું ન હ. 15 માટે જાણે કે તેની બાબતે તમારે વધારે ઝ ણવટથી તપાસ કરવી
હોય (એવા બહાને) સભા ુદ્ધાં તમે સરદારને એવી ૂચના આપો કે, તે તેને તમાર
પાસે રજૂ કરે, તે પહોંચે ત્યાર પહેલાં અમે તેને માર નાખવાને તૈયાર છ એ.’ ” 16 પણ
પાઉલના ભાણેજે તેઓના સંતાઈ રહેવા વષે સાંભ ું, ત્યારે તેણે કલ્લામાં જઈને
પાઉલને ખબર આપી. 17 ત્યારે પાઉલે ૂબેદારોમાંના એકને પોતાની પાસે બોલાવીને
ક ું કે, ‘આ જુવાનને સરદારની પાસે લઈ જા; કેમ કે એ તેને કઈ કહેવા માગે છે.’ ”
18 ત્યારે તેણે સરદારની પાસે તેને લઈ જઈને ક ું કે, ‘પાઉલ બંદ વાને મને પોતાની પાસે
બોલાવીને વનંતી કર કે, આ જુવાનને સરદારની પાસે લઈ જા, કેમ કે એ તેને કઈ
કહેવા માગે છે.’ ” 19 ત્યારે સરદાર તેનો હાથ પકડ ને તેને એકાંતમાં લઈ ગયો, અને
ખાનગી ર તે ૂ ું કે, ‘તારે મને ું કહેવા ું છે?’ 20તેણે ક ું કે, ‘યહૂદ ઓએતાર પાસે
વનંતી કરવાનો સંપ કય છે કે, જાણે કે ું પાઉલ સંબંધી વધારે ઝ ણવટથી તપાસ
કરવા માગતો હોય એ હે ુથી ું આવતી કાલે તેને ન્યાયસભામાં લઈઆવ.ે 21એ માટે
ું તેઓ ું કહે ું માનીશ ન હ, કેમ કે તેઓમાંના ચાળ સથી વધારે માણસ તારે સારુ

સંતાઈ ર ા છે, તેઓ એવા સોગનથી બંધાયા છે કે, તને માર નાખીએ ન હ ત્યાં ુધી
અમે અ જળ લઈ ું ન હ; હમણાં તેઓ તૈયાર છે અને તારા નણર્યની રાહ જુએ છે.
22 ત્યારે સરદારે તે જુવાનને એવી તાક દ આપીને વદાય કય કે, તેં આ વાતની ખબર
મને આપ્યા વષે કોઈને કહ શ ન હ.

હાકેમ ફેલીક્સની સમક્ષ
23પછ તેણે ૂબેદારોમાંના બેને પોતાની પાસે બોલાવીને ક ું કે, ‘બસો સપાઈઓને,

તથા સ ેર સવારોને તથા બસો બરછ વાળાને, રાત્રે નવ વાગે કાઈસા રયા ુધી જવાને
તૈયાર રાખો; 24અને પાઉલને માટે જાનવર તૈયાર રાખો કે તેને તે પર બેસાડ ને હાકેમ
ફેલીક્સ પાસે સહ સલામત પહોંચાડવામાં આવે.’ ” 25 તેણે નીચે પ્રમાણે પત્ર લ ો કે,
26 ‘નેક નામદાર ફેલીક્સ રા પાલને ક્લો ડયસ ુ કયસની સલામ. 27આ માણસને
યહૂદ ઓએ પકડ્યો હતો ને તેઓ એને માર નાખવાના હતા, ત્યારે એ રોમન છે એમ
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સાંભળ ને હુ સપાઈઓ સાથે લઈને ત્યાં ગયો અને તેને છોડાવી લા ો. 28 તેઓ તેના
પર શા કારણથી દોષ ૂકે છે એ જાણવા સારુ હુ તેઓની ન્યાયસભામાં તેને લઈ ગયો.
29 ત્યારે મને મા ૂમ પ ું કે, તેઓના નયમશા ની બાબતો સંબંધી તેઓ તેના પર
દોષ ૂકે છે, પણ મોતની અથવા કેદની સજા થાય એવો દોષ તેઓ તેના પર ૂકતા
નથી. 30 જયારે મને ખબર મળ કે એ માણસની વરુદ્ધ કાવતરુ રચાવા ું છે, તેજ
વેળાએ મેં તેને તરત તમાર પાસે મોકલ્યો, અને ફ રયાદ ઓને પણઆજ્ઞા કર કે, તેની
વરુદ્ધતેઓને (જે કહે ું હોય ત)ે તેઓતમાર આગળકહે.’ ” 31 ત્યારે સપાઈઓતેમને
મળેલી આજ્ઞા પ્રમાણે પાઉલને લઈને રાતોરાત આં તપાત્રસમાં આ ા. 32 પણ બીજે
દવસે સવારોને તેની સાથે જવા સારુ ૂક ને તેઓ કલ્લામાં પાછા આ ા. 33 તેઓ
કાઈસા રયા પહોંચ્યા પછ રા પાલને પત્ર આપ્યો, પાઉલને પણ તેની સમક્ષ ઊભો
કય . 34 તેણે તે પત્ર વાંચીને ૂ ું કે, ‘એ કયા પ્રાંતનો છે?’ જયારે તેને મા ુમ પ ું કે,
તે કલી કયાનો છે, 35 ત્યારે તેણે ક ું કે ફ રયાદ ઓ આ ા પછ હુ તારા ુકદ્દમાની
તપાસ કર શ;’ પછ તેણે એવી આજ્ઞા આપી કે, તેને હેરોદના દરબારમાં ચોક પહેરામાં
રાખવામાં આવ.ે’ ”

24
પાઉલ સામે યહૂદ ઓનો આરોપ

1 પાંચ દવસ પછ અનાન્યા પ્ર ુખ યાજક, કેટલાક વડ લોને તથા ત ુર્લસ નામે એક
વક લને સાથે લઈને આ ો, તેઓએ રા પાલની સમક્ષ પાઉલની વરુદ્ધ ફ રયાદ
રજૂ કર . 2 પાઉલને બોલાવવામાં આ ો ત્યારે ત ુર્લસ નીચે દશાર્ ા પ્રમાણે બોલીને
તેના વરુદ્ધ આરોપ ૂકવા ું શરૂ કરતા ક ું કે, ‘ઓ નેકનામદાર ફેલીક્સ, આપનાથી
અમે બહુ ુખશાં ત પામીએ છ એ, આપની સમજદાર થીઆ પ્રજાના લાભમાં અનથ
દૂર કરવામાં આવે છે, 3 તેથી અમે સવર્ પ્રકારે આપના ૂબ આભાર છ એ. 4 પણ હુ
આપને વધારે તસ્દ ન આ ું માટે હુ વનંતી કરુ છુ કે, કૃપા કર ને અમાર થોડ વાતો
સાંભળો. 5 કે આ માણસ પીડાકારક તથા આખા જગતના સવર્ યહૂદ ઓમાં હગામો
પેદા કરનાર તથા ઈ ુ નાઝાર પંથનો આગેવાન હોવા ું અમને મા ૂમ પડ ું છે. 6 તેણે
ભ ક્ત ાનને પણ અ ુદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કય હતો, ત્યારે અમે તેની ધરપકડ કર ;
અને અમે અમારા શા પ્રમાણે તેનો ન્યાય કરવા માગતા હતા. 7પણ ુ કયસ સરદાર
આવીને બહુ બળજબર કર ને અમારા હાથમાંથી તેને છોડાવી લઈ ગયા. 8 તેના પર
ફ રયાદ કરનારાઓને આપની પાસે આવવાની આજ્ઞા કર . એની તપાસ આપ પોતે
કરશો, જે સઘળા વશે અમે એના પર દોષ ૂક એ છ એ તે સવર્થી આપ વાકેફ થશો.
9 યહૂદ ઓએ પણ ફ રયાદમાં સામેલ થઈને ક ું કે, એ વાતો એ પ્રમાણે જ છે.

ફેલીક્સ સમક્ષ પાઉલે કરેલો પોતાનો બચાવ
10 પછ રા પાલે પાઉલને બોલવાનો ઇશારો કય , ત્યારે તેણે ઉ ર આપ્યો કે,

‘ઘણાં વષ થી તમે આ દેશના ન્યાયાધીશ છો, એજાણીને હુ ુશીથી પોતાના બચાવમાં
પ્રત્ ુ ર આ ું છુ. 11 કેમ કે (તપાસ કરવાથી) આપને મા ૂમ પડશે કે ભજન કરવા
સારુ યરુશાલેમમાં જવાને મને બાર કરતાં વધારે દવસ થયા નથી. 12સભા ાનોમાં કે
શહેરમાં કોઈની સાથે વાદ વવાદ કરતો, અથવા લોકોમાં હગામો ઉઠાવતો તેઓએ મને
જોયો નથી. 13 મારા પર જે આરોપો તેઓ હમણાં ૂકે છે તેની સા બતી તેઓઆપની
આગળ કર શકતા નથી. 14પણઆપનીઆગળ હુઆટ ું ક ૂલ કરુ છુ કે, જે માગર્ને
તેઓ દમુર્તે કહે છે તે પ્રમાણે હુ અમારા ૂવર્જોના ઈ રની ભ ક્ત કરુ છુ, જે વચનો
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નયમશા માં તથા પ્રબોધકોના ુસ્તકમાં લખેલી છે તે સવર્ હુ મા ું છુ. 15 હુ ઈ ર વષે
એવી આશા રા ું છુ, જમે તેઓ પોતે પણ રાખે છે, કે ન્યાયીઓ તથા અન્યાયીઓ ું
ુનરુત્થાન થશ.ે 16 વળ હુ એવો પ્રયત્ન કરુ છુ કે, ઈ રની તથા માણસોની પ્રત્યે હુ

સદા નદ ષ અંતઃકરણ રા ું. 17 હવે ઘણા વષર્ પછ હુ પોતાના લોકને દાન આપવાને
અને અપર્ણ કરવાને આ ો. 18 તે દરમ્યાન તેઓએ મને ભ ક્ત ાનમાં ુદ્ધ થયેલો
જોયો, ત્યાં ભીડ કે તોફાન થ ું નહો ુ;ં પણઆ સયાના કેટલાક યહૂદ ઓ (ત્યાં હતા),
19જો માર વરુદ્ધમાં તેઓને કઈ કહેવા ું હોત, તો તેઓ અહ આપની પાસે આવીને
આરોપો ૂકવા જોઈતા હતા. 20હવે આ માણસો પોતે કહ બતાવે કે, હુ ન્યાયસભાની
આગળ ઊભો હતો ત્યારે મારામાં તેઓને કયો ુનો મા ૂમ પડ્યો હતો? 21એટ ું તો
ખરુ કે, તેઓની મધ્યે ઊભા રહ ને મેં આ એક વચન ક ું કે, ૂએલાઓના ુનરુત્થાન
વષે તમાર રૂબરૂઆજે મારો ન્યાય કરવામાં આવે છે.’ ” 22પણ ફેલીક્સને તે માગર્ વષે
વધારે ચો સ જ્ઞાન હ ું, માટે તેણે ુકાદમાને ુલતવી રાખીને તેઓને ક ું કે ુ કયસ
સરદાર આવશે ત્યારે હુ તમારા કામનો નણર્ય કર શ. 23 તેણે ૂબેદારને આજ્ઞા કર
કે, તેને જાપતામાં રાખવો પણ તેને છૂટ આપવી, અને તેના મત્રોમાંના કોઈને તેની સેવા
કરવાની મના કરવી ન હ.

ફેલીક્સ અને દ્ર સલા સમક્ષ પાઉલ
24 પણ કેટલાક દવસ પછ ફેલીક્સ પોતાની પત્ની દ્ર સલા, કે જે યહૂદ હતી, તેની

સાથે આ ો, અને તેણે પાઉલને બોલાવીને ખ્રસ્ત પરના વ ાસ વષે વચન સાંભ ું.
25 પાઉલ સદાચાર, સંયમ તથા આવનાર ન્યાયકાળ વષે સમજાવતો હતો, ત્યારે
ફેલીક્સે ભયભીત થઈને ઉ ર આપ્યો કે, ‘હમણાં તો ું જા, મને અ ુકૂળ પ્રસંગ મળશે
ત્યારે હુ તને માર પાસે બોલાવીશ.’ ” 26તે એવી પણઆશા રાખતો હતો કે, પાઉલ મને
પૈસા (લાંચ) આપશ;ે એ સારુ તે તેને ઘણી વાર બોલાવીને તેની સાથે વાતચીત કરતો
હતો. 27 પણ બે વષર્ પછ ફેલીક્સની જગ્યાએ પો કયસ ફેસ્તસ આ ો, યહૂદ ઓને
પ્રસ કરવાની ઇચ્છાથી ફેલીક્સ પાઉલને બંધનમાં ૂક ગયો.

25
રોમન સમ્રાટને પાઉલની અપીલ

1 ફેસ્તસ પોતાના પ્રાંતમાં આવીને ત્રણ દવસ પછ કાઈસા રયાથી યરુશાલેમ ગયો.
2 ત્યારે ુ યાજકોએ તથા યહૂદ ઓમાંના ુ માણસોએ પાઉલની વરુદ્ધ ફ રયાદ
કર . 3 તેઓએ પાઉલની વરુદ્ધમાં તેને એવી વનં ત કર કે, ‘તેને યરુશાલેમ તેડાવી
મંગાવ,’ (એવા હે ુથી) કે તેઓ માણસોને સંતાડ રાખી માગર્માં તેને માર નંખાવ.ે 4પણ
ફેસ્તસે ઉ ર આપ્યો કે, ‘પાઉલને કાઈસા રયામાં જ પહેરામાં રાખેલો છે, અને હુ પોતે
ત્યાં થોડા દવસોમાં જવાનો છુ. 5માટે તમારામાંના જનેી પાસે દોષ ૂકવા ું કારણ હોય
તેઓ માર સાથે આવીને એ માણસનો જો કઈ દોષ હોય તો તેના પર આરોપ ૂકે એમ
તેણે ક ું. 6 તેઓ સાથે આઠ દસ દવસથી વધારે ન રહેતાં તે કાઈસા રયા ગયો, બીજે
દવસે ન્યાયાસન પર બેસીને તેણે પાઉલને પોતાની સમક્ષ લાવવાની આજ્ઞા કર . 7 તે
હાજર થયો ત્યારે યરુશાલેમથીઆવેલા યહૂદ ઓતેનીઆસપાસઊભા રહ ને તેના પર
ઘણા ભારેઆરોપ ૂકવા લાગ્યા, પણ તેઓ તે સા બત કર શ ા ન હ. 8 ત્યારે પાઉલે
પોતાના બચાવમાં ક ું કે, ‘યહૂદ ઓના નયમશા અથવા ભ ક્ત ાનમાં અથવા
કાઈસારની વરુદ્ધ મેં કઈ ખોટુ ક ુ નથી. 9 પણ ફેસ્તસે યહૂદ ઓને ુશ કરવાની
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ઇચ્છાથી પાઉલને ઉ ર આપ્યો કે, ‘ ું ું યરુશાલેમમાં જઈને ત્યાં એ બાબતો વષે
માર આગળ પોતાનો ન્યાય કરાવવાને રાજી છે?’ 10પણ પાઉલે ક ું કે, કાઈસા રયાનાં
ન્યાયાસનઆગળ હુઊભો છુ, ત્યાં મારો ન્યાય થવો જોઈએ; મેં યહૂદ ઓ ું કઈ ખરાબ
ક ુ નથી, તે આપ પણ સાર ર તે જાણો છો. 11જો હુ ુનેગાર હોઉં, અને મરણદડને
યોગ્ય મેં કઈ ક ુ હોય, તો હુ મરવાને ના નથી પાડતો, પણ જે વષે તેઓ મારા પર
આરોપ ૂકે છે તેમાંની જો એકે વાત સાચી ન હોય તો તેઓના હાથમાં કોઈ મને સોંપી
શકતો નથી. હુ કાઈસારની પાસે દાદ માં ુ છુ.’ ” 12 ત્યારે ફેસ્તસે ન્યાયસભાની સલાહ
લઈને ઉ ર આપ્યો કે, ‘તેં કાઈસાર પાસે દાદ માગી છે; તો તારે કાઈસારની પાસે જ ું
પડશ.ે

આગ્રીપા અને બેરનીકે સમક્ષ
13 કેટલાક દવસ પસાર થયા પછ આગ્રીપા રાજાતથા બેરનીકે કાઈસા રયાઆ ાં.

અને ફેસ્તસની ુલાકાત લીધી. 14 તેઓ ઘણા દવસ ત્યાં ર ા પછ ફેસ્તસે પાઉલ
સંબંધીની વાત રાજાને જાહેર કરતાં ક ું કે, ફેલીક્સ એક બંદ વાન માણસને ૂક ગયો
છે; 15જયારે હુ યરુશાલેમમાં હતો ત્યારે ુ યાજકોએ તથા યહૂદ ઓના વડ લોએ
તેના પર ફ રયાદ કર ને તેની વરુદ્ધ તેને ુનેગાર ઠરાવવાંની માગણી કર . 16 મેં તેઓને
ઉ ર આપ્યો કે, કોઈ પણ તહોમતદારને ફ રયાદ ઓની રૂબરૂ તહોમત વષે પોતાના
બચાવમાં પ્રત્ ુ ર આપવાની તક ન મળે ત્યાં ુધી તેને (માર નાખવાને) સોંપી દેવો
એ રોમનોની ર ત નથી. 17 તે માટે તેઓ અહ એકઠા થયા, ત્યારે વલંબ કયાર્ વના
બીજે દવસે ન્યાયાસન પર બેસીને તે માણસને માર રૂબરૂ લાવવાનો હુકમ મેં આપ્યો.
18 ફ રયાદ ઓએ ઊભા થઈને, હુ ધારતો હતો તેવા કોઈ પણ દષુ્કૃત્યો વષે તેના પર
આરોપ ૂ ા ન હ. 19 પણ તેઓના પોતાના ધમર્ વષે, તથા ઈ ુ નામે કોઈ માણસ
જે મરણ પામ્યા છે પણ જનેા વષે પાઉલ કહે છે કે તે જીવતા છે, તે વષે તેની વરુદ્ધ
તેઓએ કેટલાક સવાલ ઉઠા ાં. 20એ બાબત વષે કેવી ર તે તપાસ કરવી તેની ૂઝ
મને ન પડવાથી મેં ૂ ું કે, ું ું યરુશાલેમમાં જઈને ત્યાં આ બાબતો સંબંધી પોતાનો
ન્યાય કરાવવા ઇચ્છે છે? 21પણ પાઉલે તેના ુકાદમા અંગે કાઈસાર પાસે દાદ માગી છે.
તેથી મેં હુકમ કય કે ‘કાઈસારની પાસે હુ તેને મોક ું ત્યાં ુધી તેને જલેમાં રાખવો.’ ”
22 ત્યારે આગ્રીપાએ ફેસ્તસને ક ું કે, ‘એ માણસ ું સાંભળવાની માર પણ ઇચ્છા છે.
ત્યારે તેણે ક ું કે, કાલેઆપ તેને સાંભળ શકશો.’ ” 23માટે બીજે દવસેઆગ્રીપા તથા
બેરનીકે મોટા દબદબા સાથે દરબારમાંઆ ાં, સરદારો તથા શહેરના ુ માણસો પણ
દરબારમાં હાજર થયા, ફેસ્તસની આજ્ઞાથી તેઓએ પાઉલને ત્યાં રજૂ કય . 24 ત્યારે
ફેસ્તસે ક ું કે, ‘ઓ આગ્રીપા રાજા તથા હાજર થયેલા સવર્ ૃહ ો, જે માણસ વષે
યહૂદ ઓના આખા સ ુદાયે યરુશાલેમમાં તથા અહ પણ મને વનંતી કર , અને ૂમ
પાડ કે, તેને જીવતો રહેવા દેવો (યોગ્ય) નથી, તેને તમે જુઓ છો. 25 પણ મને એ ું
મા ૂમ પ ું કે તેણે મરણની શક્ષાને યોગ્ય કઈ નથી ક ,ુ તેણે પોતે કાઈસાર પાસે દાદ
માગી, તેથી મેં તેને (રોમ) મોકલી આપવાનો ન ય કય છે. 26 તેના વષે એવી કઈ
ચો સ વાત માર પાસે નથી કે જે હુ મારા અ ધકાર પર લ ું, માટે મેં તમાર આગળ,
અન,ે ઓ આગ્રીપા રાજા, વશેષે કર ને આપની આગળ, તેને રજૂ કય છે, એ માટે કે
તપાસ થયા પછ મને કઈ લખી જણાવવાં ું મળ આવે. 27 કેમ કે કેદ ને મોકલવો, અને
તેના પરના આરોપ ન દશાર્વવાં એ મને અયોગ્ય લાગે છે.’ ”
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26
આગ્રીપા આગળ પોતાનો બચાવ

1આગ્રીપાએ પાઉલને ક ું કે, તને તાર હક કત જણાવવાની રજા છે; ત્યારે પાઉલે
હાથ લંબાવીને પ્રત્ ુ ર આપ્યો કે 2ઓઆગ્રીપા રાજા, યહૂદ ઓ જે સંબંધી મારા પર
આરોપ ૂકે છે, તે બધી બાબતો વષે મારેઆજેઆપનીઆગળ પ્રત્ ુ રઆપવાનો છે
તેથી હુ પોતાને આશીવાર્ દત ગણું છુ; 3 વશેષે કર ને જે રવાજો તથા મતો યહૂદ ઓમાં
ચાલે છે, તે સવર્ વષે તમે પ ર ચત છો, માટે હુ આપને વનંતી કરુ છુ કે, ધીરજથી
મારુ સાંભળો. 4બાળપણથી લઈને જે વતર્ન મારા પોતાના લોકમાં તથા યરુશાલેમમાં
હુ કરતો આ ો છુ, તે બધા યહૂદ ઓ જાણે છે. 5જો તેઓ સાક્ષી આપવા માગ,ે તો
તેઓ મારે વષે પહેલાંથીજાણે છે કે અમારા ધમર્ના સવર્થી ુસ્ત પંથના નયમ પ્રમાણે હુ
ફરોશી હતો. 6હવે ઈ રે જે વચન અમારા ૂવર્જોને આપ્ ું હ ું તે (વચન) ની આશાને
લીધે હુ મારો ન્યાય કરાવવાને અહ ઊભો છુ; 7અમારાં બારે કુળો પણ (ઈ રની) સેવા
આ ુરતાથી રાત દવસ કરતાં તે (વચન) ની ૂણર્તાનીઆશા રાખે છે; અને હે રાજા, એ
જઆશાને લઈને યહૂદ ઓ મારા પરઆરોપ ૂકે છે! 8ઈ ર મરણ પામેલાઓને પાછાં
ઉઠાડ,ે એ આપને કેમ અશ લાગે છે? 9 હુ તો (પ્રથમ) મારા મનમાં એ ું વચારતો
હતો કે, ઈ ુ નાઝાર ના નામની વરુદ્ધ મારે ઘણું કર ું જોઈએ. 10 મેં યરુશાલેમમાં
પણ તેમ જ ક ુ; ુ યાજકોથી અ ધકાર પ્રાપ્ત કર ને સંતોમાંના ઘણાને મેં જલેમાં
ુરા ા, અને તેઓને માર નખાતા હતા ત્યારે મેં તેઓની વરુદ્ધ મત આપ્યો. 11સવર્

સભા ાનોમાં મેં ઘણી વાર તેઓને શક્ષા કર ને તેઓની પાસે દભુાર્ષણ કરાવવા પ્રયત્ન
કયાર્; તેઓ પરઅત્યંત ક્રોધાયમાન થઈને પરદેશી શહેરોમાં જઈને પણ તેઓને સતા ા.

પાઉલ પોતાના બદલાણ વષે જણાવે છે
પ્રે.કૃ. 9:1-19; 22:6-16

12એ કામ માટે ુ યાજકો પાસેથી અ ધકાર તથા પરવાનો મેળવીને હુ દમસ્કસ
જતો હતો. 13 ત્યારે, હે રાજા, બપોરના સમયે માગર્માં ૂયર્ના તેજ કરતા વધારે પ્રકા શત
એવો પ્રકાશ આકાશથી માર તથા માર સાથે ચાલનારાંઓની આસપાસ ચમકતો મેં
જોયો. 14 ત્યારે અમે બધા જમીન પર પડ ગયા, પછ એક વાણી મેં સાંભળ , તેણે
હ ૂ ભાષામાં મને ક ું કે, ‘શાઉલ, શાઉલ, ું મને કેમ સતાવે છે?’ આરને લાત
મારવી તને કઠણ છે. 15 ત્યારે મેં ક ું કે, ‘પ્ર ુ, તમે કોણ છો?’ અને પ્ર ુએ ક ું કે,
હુ ઈ ુ છુ, જેને ું સતાવે છે.’ ” 16પણઊઠ, ઊભો થા, કેમ કે હુ તને મારો સેવક
ઠરા ુ,ં અને મારા વષે જે જે તે જો ું છે તથા જે દશર્ન હુ હવે પછ તનેઆપીશ,
તે વષે તને સાક્ષી ઠરા ુ,ં એ હે ુથી મેં તને દશર્ન આપ્ ું છે. 17આ લોકો તથા
બનયહૂદ ઓ કે જેઓની પાસે હુ તને મોક ું છુ તેઓથી હુ તારુ રક્ષણ કર શ,
18 કે ું તેઓનીઆંખો ખોલ,ે તેઓને અંધકારમાંથીઅજવાળામાં તથા શેતાનના
અ ધકાર નીચેથી ઈ રની તરફ ફેરવે,એસારુ કે તેઓ પાપની માફ તથા જેઓ
મારા પરના વ ાસથી પ વત્ર થયા છે, તેઓમાં વારસો પામ.ે’ ”

પાઉલ પોતાના સેવાકાયર્ વષે કહે છે
19 તે માટે, ઓઆગ્રીપા રાજા, એઆકાશી દશર્નને હુ આધીન થયો. 20 પણ પહેલાં

દમસ્કસના, યરુશાલેમના, તથા યહૂ દયાના બધા પ્રાંતોના લોકોને તથા બનયહૂદ ઓને
પણ ઉપદેશ આપ્યો કે તમે પસ્તાવો કર ને તથા ઈ રની તરફ ફર ને પસ્તાવો કરનારને
શોભે એવાં ુકૃત્યો કરો. 21 એ કારણ માટે યહૂદ ઓએ ભ ક્ત ાનમાં મને પકડ ને
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માર નાખવાની કો શશ કર . 22 પર ુ ઈ રના સામથ્યર્થી હુ આજ ુધી ટક ર ો
છુ, અને નાના મોટાને સાક્ષી આ ું છુ, પ્રબોધકો તથા ૂસા જે જે બનવાની બીનાઓ
વષે બોલ્યા હતા તે સવાય હુ બીજુ કઈ કહેતો નથી; 23 એટલે કે ખ્રસ્ત (મરણની)
વેદના સહેઅને તે પ્રથમ મરણમાંથી પાછાઊઠ્યાંથી લોકોને તથા બનયહૂદ ઓને પ્રકાશ
આપે. 24 પાઉલ આ પ્રમાણે પ્રત્ ુ ર આપતો હતો, ત્યારે ફેસ્તસે મોટે અવાજે ક ું કે,
‘પાઉલ ું પાગલ છે, ુષ્કળ ડહાપણને કારણે ુ પાગલ થઈ ગયો છે.’ ” 25 પણ પાઉલે
ક ું કે, ‘ઓનેકનામદાર ફેસ્તસ, હુ પાગલ નથી, પણ સત્યની તથા જ્ઞાનની વાતો કહુ છુ.
26 કેમ કે આ રાજા કે જમેની આગળ પણ હુ ુક્ત ર તે બો ું છુ તે એ વષે જાણે છે,
કેમ કે મને ખાતર છે કે તેઓમાંની કોઈ વાત તેમનાથી ુપ્ત નથી; કારણ કે એમાં ું ક ું
ૂણામાં બન્ ું નથી. 27 હે આગ્રીપા રાજા, ‘ ું આપ પ્રબોધકો (ની વાતો) પર વ ાસ

કરો છો?’ હા, હુ જાણું છુ કે આપ વ ાસ કરો છો.’ ” 28 ત્યારે આગ્રીપાએ પાઉલને
ક ું કે, ‘ ું તો થોડા જ પ્રયાસથી ું મને ખ્રસ્તી બનાવવા માગે છે.’ ” 29 પાઉલે ક ું
કે, ‘ઈ ર કરે કે ગમે તો થોડા પ્રયાસથી કે વધારેથી, એકલા આપ જ ન હ પણ જઓે
આજમારુસાંભળે છે તેઓસવર્ પણઆબેડ ઓ સવાય, મારા જવેો થાય.’ ” 30પછ
રાજા, રા પાલ, બેરનીકે તથા તેઓની સાથે બેઠેલા સવર્ ઊઠ્યા;ં 31તેઓએએકાંતમાં
જઈને પરસ્પર વાત કર કે, ‘એ માણસે મરણની શક્ષા અથવા કેદની સજાને યોગ્ય કઈ
જ ુનો કય નથી.’ ” 32 ત્યારે આગ્રીપાએ ફેસ્તસને ક ું કે, ‘જો એ માણસે કાઈસારની
પાસે દાદ માગી ન હોત તો એને છોડ દેવામાં આવત.’ ”

27
રોમ તરફ સફર

1 અમોને જળમાગ ઇટાલી લઈ જવામાં આવે એ ું ન કરાયા પછ તેઓએ
પાઉલને તથા બીજા કેટલાક કેદ ઓને બાદશાહ પલટણના જુ લયસ નામના ૂબેદારને
સોંપ્યા. 2 અદ્ર ુ યા ું એક વહાણ જે આ સયાના કનારા પરના બંદરોએ જવા ું
હ ું તેમાં બેસીને અમે સફર શરુ કર ; મકદો નયાના થેસ્સાલો નકાનો આ રસ્તાખર્સ
અમાર સાથે હતો. 3બીજે દવસે અમે સદોનના બંદરે પહોંચ્યા, અને જુ લયસે પાઉલ
પર મહેરબાની રાખીને તેને તેના મત્રોને ઘરે જઈને આરામ કરવાની પરવાનગી આપી.
4 ત્યાંથી નીક ા પછ પવન સામો હોવાને લીધે અમે સાયપ્રસની બાજુએ રહ ને હકાર
ગયા; 5અને કલી કયા તથા પામ્ લયાની પાસેનો સ ુદ્ર વટાવીને અમે ૂ કયોના ૂરા
(બંદરે) પહોંચ્યા. 6 ત્યાં ૂબેદારને ઇટાલી તરફ જનારુ આલેકસાં દ્રયા ું એક વહાણ
મ ુ;ં તેમાં તેણે અમને બેસાડ્યા. 7 પણ અમે ઘણા દવસ ુધી ધીમે ધીમે વહાણ
હકાર ને ક નદસની સામા ુશ્કેલીથી પહોંચ્યા, ત્યાર પછ પવનને લીધે આગળ જવા ું
ન હ, માટે અમે સલ્મોનની આગળ ક્ર તની બાજુએ રહ ને હકા ુ. 8 ુશ્કેલીથી તેને
કનારે કનારે હકાર ને ુંદર બંદર નામની જગ્યાએ આ ા; તેની પાસે લાસીયા શહેર
છે. 9સમય ઘણો થઈ ગયો હોવાથી, હવે સફર કરવી એ જોખમી હ ું. ઉપવાસ (નો
દવસ) વીતી ગયો હતો, ત્યારે પાઉલે તેઓને સાવધ કરતા ક ું કે, 10 ‘ઓભાઈઓ, મને
મા ૂમ પડે છે કે, આ સફરમાં એકલા સામાનને તથા વહાણને જ ન હ, પણ આપણા
જીવ ું પણ જોખમ છે; અને ઘણું ુકસાન થઈ શકે તેમ છે. 11 પણ પાઉલે જે ક ુ,ં
તે કરતા કપ્તાન તથા વહાણના મા લકના કહેવા પર ૂબેદારે વધારે ભરોસો રા ો.
12 વળ શયાળો પસાર કરવા સારુ તે બંદર સગવડ ભરે ું નહો ું, માટે ઘણાને એ
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સલાહ આપી કે, આપણે અહ થી નીકળ એ, કોઈ પણ ર તે ફે નક્સ પહોંચીને ત્યાં
શયાળો ગાળ એ; ત્યાં ક્ર ત ું બંદર છે, ઈશાન તથા અ કોણની સામે તે ું ુખ છે.

દ રયામાં તોફાન
13 દ ક્ષણ દશાથી મંદ પવન વાવા લાગ્યો, ત્યારે અમાર ઇચ્છા પ્રમાણે થશે એમ

સમજીને લંગર ઉપાડ ને ક્ર તને કનારે કનારે હકા ુ. 14 પણ થોડ વાર પછ તે તરફથી
ુરાકુલોન નામનો તોફાની પવન કાયો. 15 વહાણ તેમાં એ ું સપડા ું કે પવનની સામે

ટક શ ું ન હ, ત્યારે અમે તેને ઘસડાવા દ ું. 16 કૌદા નામના એક નાના બંદરની
બાજુમાં થઈને અમે પસાર થયા, ત્યારે મછવાને (જીવનરક્ષક હોડ ઓ) માં બચાવી
લેવામાં ઘણી ુસીબત પડ ; 17 તેને ઉપર તાણી લીધા પછ તેઓએ વહાણની નીચે
બચાવના બંધ બાંધ્યા, અને સીતર્સઆગળઅથડાઈ પડવાની બીકથી સઢછોડ ના ાં,
અને વહાણ સાથે અમે તણાવા લાગ્યા. 18અમને બહુ તોફાન નડવાથી બીજે દવસે
તેઓએ માલ બહાર નાખવા માંડ્યો; 19 ત્રીજે દવસે તેઓએ પોતાને હાથે વહાણનો
સામાન નાખી દ ધો. 20ઘણા દવસ ુધી ૂયર્ તથા તારાઓ દેખાયા ન હ, તોફાન સતત
ચાલ ું ર ું, તેથી અમારા બચવાની કોઈ આશા રહ ન હ. 21 કેટલાક દવસ ુધી
ખોરાક પાણી વના ચલા ા પછ પાઉલે તેઓની વચ્ચે ઊભા રહ ને ક ું કે, ‘ભાઈઓ,
તમારે મારુ માન ું જોઈ ું હ ું, ક્ર તથી નીકળ ને આ હા ન તથા ુકસાન વહોર લેવાની
જરૂર ન હતી. 22 પણ હવે હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે, હમત રાખો, કેમ કે તમારામાંથી
કોઈના પણ જીવને ુકસાન ન હ થશ,ે એકલા વહાણને થશે. 23 કેમ કે જે ઈ રનો
હુ છુ, અને જમેની સેવા હુ કરુ છુ તેમના દૂતે ગઈ રાત્રે માર પાસે ઊભા રહ ને ક ું
કે, 24 ‘પાઉલ, ડર શ ન હ. કાઈસારની રૂબરૂ તારે ઊભા રહે ું પડશ,ે જો તાર સાથે
સફર કરનારા સવર્ને ઈ રે તાર ખાતર બચા ા છે. 25 એ માટે, ભાઈઓ, હમત
રાખો, કેમ કે ઈ ર પર મારો ભરોસો છે કે, જમે મને કહેવામાં આ ું છે તેમ જ થશે.
26 તોપણ આપણને એક બેટ પર અથડા ું પડશે. 27 ચૌદમી રાત આવી ત્યારે અમે
આ દ્રયા સ ુદ્રમાં આમતેમ ઘસડાતા હતા, અને આશરે મધરાતે ખલાસીઓને લાગ્ ું
કે અમે કોઈ એક દેશની નજદ ક આવી પહોંચ્યા છ એ. 28 તેઓએ પાણી માપવાની
દોર નાખી, ત્યારે વીસ મીટર પાણી મા ૂમ પ ું અને થોડે આગળ ગયા પછ તેઓએ
ફર થી દોર નાખી. ત્યારે પંદર મીટર પાણી મા ૂમ પ ું. 29 રખેને કદાચ અમે ખડક
સાથે અથડાઈએ, એવી બીકથી તેઓ ડ ૂસા પાછળના ભાગ પરથી ચાર લંગર ના ાં,
અને દવસઊગવાની રાહ જોતા બેઠા ર ા. 30ખલાસીઓ વહાણમાંથી નાસી જવાનો
લાગ શોધતા હતા, અને વહાણના અગલા ભાગ પરથી લંગર નાખવાનો ડોળ કર ને
તેઓએ સ ુદ્રમાં મછવા (જીવનરક્ષક હોડ ઓ) ઉતાયાર્. 31 ત્યારે પાઉલે ૂબેદારોને
તથા સપાઈઓને ક ું કે, જો તેઓ વહાણમાં ન હ રહે તો તમે બચી શકવાના નથી.
32 તેથી સપાઈઓએ મછવાના દોરડાં કાપી નાખીને તેઓને જવા દ ધા. 33 દવસ
ઊગવાનો હતો એટલામાં પાઉલે સવર્ને અ ખાવાને વનંતી કર ને ક ું કે, ‘આજ ચૌદ
દવસ થયા રાહ જોતાં જોતાં તમે છેલ્લા ઘણા દવસથી કઈ ખા ું નથી. 34 એ માટે
હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે, કઈક ખોરાક લો, કેમ કે એ તમારા રક્ષણને માટે છે; કારણ
કે તમારામાંના કોઈના માથાનો એક પણ વાળ ખરવાનો નથી.’ ” 35 પાઉલે એ ું કહ ને
રોટલી લીધી,અને તે સવર્નીઆગળઈ રની સ્ ુ ત કર ,અને તેને ભાંગીને ખાવા લાગ્યો.
36 ત્યારે તેઓ સવર્ને હમત આવી, અને તેઓએ પણ ભોજન ક ુ. 37 વહાણમાં અમે
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સવર્ મળ ને બસ્સો છોતેર માણસો હતા. 38બધા ખાઈને ૃપ્ત થયા પછ તેઓએ ઘઉં
સ ુદ્રમાં નાખી દઈને વહાણને હલકુ ક ુ.

વહાણ ભંગ
39 દવસ ઊગ્યો ત્યારે તેઓએ તે પ્રદેશ ઓળ ો ન હ, પણ (રેતીના) કાંઠાવાળ

એક ખાડ દ ઠ , અને વહાણને હકાર ને તે ( કનારા) પર પહોંચી શકાશે કે ન હ એ
બાબતે તેઓ વચારવા લાગ્યા. 40 લંગરો છૂટાં કર ને સ ુદ્રમાં રહેવા દ ધાં, ને તેજ
વખતે ુકાનના બંધ છોડ નેઆગલો સઢ પવન તરફ ચઢાવીને કનારા તરફજવા લાગ્યા.
41 વહાણ સ ુદ્રમાં રેતીના ઢગલા સાથે અથડાવાથી રેતીમાં ૂંપી ગ ુ,ં અને વહાણનો
આગળનો ભાગ રેતીમાં સજ્જડભરાઈ ગયો. અને ડ ૂસો મોજાના મારથી ભાંગી જવા
લાગ્યો. 42 ત્યારે સપાઈઓએ એવી સલાહ આપી કે તેઓ બંદ વાનોને માર નાખે કે
રખેને તેઓમાંથી કોઈ તર ને નાસીજાય. 43પણ ૂબેદારે પાઉલને બચાવવાના ઇરાદાથી
તેઓને એ સલાહને અમલમાં ૂકતા અટકા ા, અને આજ્ઞા આપી કે, જઓેને તરતા
આવડ ું હોય તેઓએ દ રયામાં ઝંપલાવીને પહેલાં કનારે જ ું; 44અને બાક નામાંથી
કેટલાકે પા ટયા પર તથા કેટલાકે વહાણના કઈ બીજા સામાન પર ટેક ને કનારે જ ું.
તેથી એમ થ ું કે તેઓ સઘળા સહ સલામત કનારા પર પહોંચ્યા.

28
માલ્ટા ટા ુમાં

1આર તે અમારો બચાવ થયા પછ અમેજાણ્ ું કે તે ટા ુ ું નામ માલ્ટા હ ું. 2 ત્યાંના
વતનીઓએ અમારા પર ૂબ પ્રેમ દશાર્ ો. કેમ કે તે વખતે વરસાદ વરસતો હતો
અને ઠડ પડતી હતી તેથી અ સળગાવીને તેઓએ અમારા સવર્નો આવકાર કય .
3 પાઉલે થોડાંક લાકડાં એકઠાં કર ને અ માં ના ાં, ત્યારે ગરમીને લીધે એક સપર્
તેમાંથી નીકળ ને તેને હાથે વીંટળાઈ ગયો. 4 ત્યાંના વતનીઓએ તે પ્રાણીને તેના હાથ
પર લટકતો જોઈને એક બીજાને ક ું કે, ન ે આ માણસ ૂની છે, જો કે સ ુદ્રમાંથી
એ બચી ગયો છે ખરો, તોપણ ન્યાય એને જીવવા દેતો નથી. 5 પણ તેણે તે પ્રાણીને
અ માં ઝાટક ના ો, અને તેને કઈ ઈજા થઈ ન હ. 6 પણ તેઓ ધારતા હતા કે, તેનો
હાથ હમણાં ૂજીજશે, અથવા તે એકાએક પડ ને મર જશે, પણઘણી વાર રાહજોયા
પછ તેઓએજો ું કે તેને ક ું ુકસાન થ ું નથી, ત્યારે તેઓએ વચાર ફેરવીને ક ું કે,
તે કોઈ દેવ છે. 7 હવે તે ટા ુના પ બ્લ ુસ નામના ુ માણસની જમીન તે જગ્યાની
નજદ ક હતી, તેણે અમારો ઉમળકાભેર આવકાર કર ને ત્રણ દવસ ુધી મત્રભાવથી
અમાર પરોણાગત કર . 8તે વેળાએ પ બ્લ ુસના પતાને તાવઆ ો હતો. અને મરડો
થયો હતો, પાઉલ તેની પાસે અંદર ગયો, પછ પાઉલે પ્રાથર્ના કર , તેના પર પોતાના હાથ
ૂક ને તેને સાજો કય . 9આ બનાવ પછ ટા ુમાંનાં અન્ય રોગીઓ પણ આ ા અને

તેઓને સાજા કરાયા. 10 વળ તેઓએ અમને ઘણું માન આપ્ ુ,ં અમે પ્રવાસ શરુ કય
ત્યારે અમારે માટે જરૂર સામગ્રી તેઓએ વહાણમાં ૂક .

માલ્ટાથી રોમ.
11ત્રણ મ હના પછ આલેકસાં દ્રયા ું એક વહાણ શયાળો ગાળવાને તે ટા ુમાં ર ું

હ ું, તેની નશાની દયોસ્કુર હતી, તેમાં બેસીને અમે રવાના થયા. 12અમે સરાકુસ
બંદરે ત્રણ દવસ ુધી ર ા. 13 ત્યાંથી અમે વળાંક વળ ને રે ગયમ આ ા, અને
એક દવસ પછ દ ક્ષણનો પવન કાવા લાગ્યો, જથેી અમે બીજે દવસે ુતૌલી આવી
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પહોંચ્યા. 14 ત્યાં અમને ( વ ાસી) ભાઈઓ મ ા, તેઓની સાથે સાત દવસ ુધી
રહેવાને તેઓએ અમને વનંતી કર ; ત્યાર બાદ અમે રોમમાં આ ા. 15 રોમમાંના
( વ ાસી) ભાઈઓ અમારાં આગમન વષે સાંભળ ને ત્યાંથી આ પયસ બજાર તથા
‘ત્રણ ધમર્શાળા’ નામના ળો ુધી અમને સામેથી મળવા આ ા; પાઉલે તેઓને
જોઈને ઈ રની સ્ ુ ત કર અને હમત રાખી.

રોમમાં
16અમે રોમમાં આ ા ત્યારે ( ૂબેદારે બંદ વાનોને ચોક કરનારા સરદારને સ્વાધીન

કયાર્, પણ) પાઉલને તેના સાચવનાર સપાઈની સાથે સ્વતંત્રતાથી રહેવાની પરવાનગી
મળ . 17 ત્રણ દવસ પછ એમ થ ું કે, (પાઉલ)ે યહૂદ ઓના ુ (આગેવાનોને)
બોલાવીને એકત્ર કયાર્ અને તેઓને ક ું કે, “ભાઈઓ, મેં કોઈ ું અ હત કે કોઈની
વરુદ્ધ ક ું ક ુ નથી, અને આપણા ૂવર્જોના ની ત નયમોનો ભંગ પણ કય નથી.
તોપણ યરુશાલેમથી રોમન સરકારના હાથમાં મને બંદ વાન તર કે સોંપવામાં આવેલો
છે. 18 માર તપાસ કયાર્ પછ તેઓ મને છોડ દેવા ઇચ્છતા હતા, કેમ કે મને મોતની
શક્ષા થાય એ ું કોઈ કારણ ન હ ું. 19 પણ યહૂદ ઓએ વરોધ કય , ત્યારે કાઈસાર
પાસે દાદ માગવાની મને ફરજ પડ ; એમાં મારે પોતાના સ્વદેશી ભાઈઓ પર કઈ દોષ
ૂકવાનો હતો એ ું ન હ ું. 20એજ કારણ માટે મને મળ ને માર સાથે વાત કરવાની મેં

આપને વનંતી કર , કેમ કે ઇઝરાયલનીઆશા એટલે કે ખ્રસ્તને લીધે મનેઆસાંકળથી
બાંધવામાંઆ ો છે. 21 ત્યારે તેઓએતેને ક ું કે, યહૂ દયામાંથી અમને તારા વષે કોઈ
પત્રો મ ા નથી, તેમ જ (અમારા) ભાઈઓમાંથી પણ કોઈએઅહ આવીને તારા વષે
કઈ ખરાબ જાહેર ક ુ અથવા ક ું નથી. 22 પણ ું ું માને છે, તે તાર પાસેથી અમે
સાંભળવા ચાહ એ છ એ, કેમ કે લોકો સવર્ જગ્યાએ આ પંથના વ ાસીઓ વરુદ્ધ
બોલે છે તે અમે જાણીએ છ એ. 23 તેઓએ તેને સારુ એક દવસ નયત કય તે
દવસે ઘણા લોકો તેની પાસે તેના ઉતારામાં આ ા; તેઓને પાઉલે સા બતીઓ સાથે
ઈ રના રા વષેની સાક્ષી આપી, અને ૂસાના નયમશા તથા પ્રબોધકો ઉપરથી
ઈ ુ વષેની વાત સવારથી સાંજ ુધી તેઓને કહ અને સમજાવી. 24જે વાતો કહેવામાં
આવી તે કેટલાકે માની, અને બાક નાઓએ માની ન હ. 25 તેઓ પરસ્પર એક મતના
ન થયાથી ચાલ્યા ગયા, પણ તે પહેલાં તેઓને પાઉલે ક ું કે, પ વત્ર આત્માએ યશાયા
પ્રબોધક મારફતે તમારા ૂવર્જોને સા ું જ ક ું હ ું કે; 26 ું એ લોકની પાસે જઈને કહે
કે, તમે સાંભ ા કરશો પણ સમજશો ન હ, અને જોયા કરશો પણ તમને ૂઝશે ન હ.
27 કેમ કે એ લોકોનાં મન જડ થઈ ગયાં છે, તેઓના કાન બહેર માર ગયા છે, તેઓએ
પોતાની આંખો બંધ કરેલી છે, કદા પ તેઓને આંખે દેખાય, તેઓ કાને સાંભળે, મનથી
સમજે અને ફરે અને હુ તેઓને સાજા કરુ. 28 તેથી જાણજો કે, ઈ રે બક્ષેલા આ
ઉદ્ધાર બનયહૂદ ઓની પાસે મોકલવામાં આ ો છે, અને તેઓ તો તે સ્વીકારશે જ.’ ”
29 (પાઉલે એ વાતો કહ ર ા પછ યહૂદ ઓ પરસ્પર ઉગ્ર વવાદ કરતા ચાલ્યા ગયા.)
30 (પાઉલ) પોતાના ભાડાના ઘરમાં બે વષર્ ુધી ર ો, જઓે તેને ત્યાં આવતા તે સવર્નો
તે આવકાર કરતો હતો. 31 તે ૂર હમતથી તથા અટકાવ સવાય ઈ રના રા વષે
તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત વષેનાં વચનોનો ઉપદેશ કરતો હતો.
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રોમનોને પાઉલ પ્રે રતનો પત્ર
લેખક
રોમન 1:1 ૂ ચત કરે છે કે રોમનોને પત્રનો લેખક પાઉલ હતો. 16 વષર્નો નીરો

રોમના સમ્રાટ તર કે રાજગાદ પર બેઠો તેના ફક્ત ત્રણ જ વષર્ બાદ તેણે આ પત્ર ગ્રીક
શહેર ક રથમાંથી લ ો હતો. આ પ્ર સદ્ધ ગ્રીક શહેર જાતીય ભ્ર તા અને ૂ ત ૂજા ું
મોટુ કેન્દ્ર હ ું. તેથી ારે પાઉલે રોમનોને પત્રમાં મ ુષ્યજાતના પાપી સ્વભાવ વષે
કે જીવનોને ચમત્કા રક અને સં ૂણર્પણે બદલવાના ઈ રની કૃપાના સામથ્યર્ વષે લ ું
ત્યારે તે ું લખતો હતો તે વષે ૂરો સભાન હતો. પાઉલ, બધા જ ૂળ ૂત સદ્ધાંતોને
સ્પશર્તાં ખ્રસ્તી ુવાતાર્નાં ૂળ ૂત ુદ્રાલેખોની રૂપરેખા આપે છે: ઈ રની પ વત્રતા,
માણસજાત ું પાપ અને ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા આપતી ઉદ્ધારની કૃપા.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 57 ની આસપાસનો છે.
અને તે ક રથથી લખા ું હોય શકે છે. લખાણ ું ચાવીરૂપ ળ રોમ હોય શકે છે.

વાંચકવગર્
રોમન સામ્રા ની રાજધાની રોમ શહેરમાંના બધા જ લોકો જઓેને ઈ ર પ્રેમ કરતાં

હતા અને જઓેને ઈ રના પ વત્ર લોકો થવા તેડવામાં આ ા હતા, એટલે કે રોમ
શહેરમાંની મંડળ ના સભાસદો (1:7).

હે ુ
રોમનોને પત્ર ખ્રસ્તી સદ્ધાંતો ું સૌથી સ્પ અને પદ્ધ તસર ું પ્રસ્ ુ તકરણ છે. પાઉલ

મ ુષ્યજાતના પાપી સ્વભાવ વષે ચચાર્ કરતા શરૂઆત કરે છે. આપણા ઈ ર વરુદ્ધના
બળવાને કારણે બધા જ મ ુષ્યો પર દડાજ્ઞા ફરમાવામાંઆવી છે. તો પણ, ઈ ર તેમની
કૃપામાં તેમના ુત્ર ઈ ુ પરના વ ાસ દ્વારા આપણને ન્યાયીકરણ આપવાનો પ્રસ્તાવ
ૂકે છે. ારે આપણે ઈ ર દ્વારા ન્યાયી ઠર એ છ એ ત્યારે, ખ્રસ્ત ું રક્ત આપણાં

પાપો ઢાંકે છે તે કારણેઆપણે છૂટકારોઅથવા તો ઉદ્ધાર પામીએછ એ. આબધા પ્ર ો
વષે ું પાઉલ ું શક્ષણ, કેવી ર તે એક મ ુષ્ય પોતાના પાપના સામથ્યર્ અને શક્ષામાંથી
બચી શકે તે ું તા કક અને સં ૂણર્ પ્રસ્ ુ તકરણઆપે છે.

ુદ્રાલેખ
ઈ ર ું ન્યાયીપણું

રૂપરેખા
1. પાપ, દડાજ્ઞા અને ન્યાયીપણાની આવશ્યકતા — 1:18-3:20
2. ન્યાયીપણા ું આરોપણ, ન્યાયીકરણ — 3:21-5:21
3. ન્યાયીપણા ું પ્રદાન, પ વત્રીકરણ — 6:1-8:39
4. ઇઝરાયલ માટે ઈ ર ય જોગવાઈ — 9:1-11:36
5. ન્યાયી પ્રથાનો અમલ — 12:1-15:13
6. ઉપસંહાર: ક્તગત સંદેશ — 15:14-16:27

અ ભવાદન
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1પ્રે રત થવા સારુ તેડાયેલો અને ઈ રની ુવાતાર્ માટે અલગ કરાયેલો ઈ ુ ખ્રસ્તનો
સેવક પાઉલ, રોમમાં રહેતા, ઈ રના વહાલા અને પ વત્ર થવા સારુ પસંદ કરાયેલા સવર્
લોકોને લખે છે 2 જે ુવાતાર્ વષે ઈ રે પોતાના પ્રબોધકોની મારફતે પ વત્રશા માં
અગાઉથી આશાવચન આપ્ ું હ ું; 3 તે ુવાતાર્ તેમના દ કરા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત વષે છે,
ઈ ુ શાર રક ર તે તો દાઉદના વંશમાં જનમ્યાં હતા.

4 પણ પ વત્રાઈના આત્માનાં સામથ્યર્ દ્વારા ુનરુત્થાન થયાથી પરાક્રમસ હત
ઈ રના દ કરા ખ્રસ્ત ઠયાર્ છે. 5 સવર્ પ્રજાઓ તેમના નામની ખાતર વ ાસને
આધીન થાય, તે માટે અમે તેમની મારફતે કૃપા તથા પ્રે રતપદ પામ્યા છ એ; 6 અને
આ પ્રજાઓમાંના તમને પણ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં થવા માટે તેડવામાં આ ા છે.

7ઈ રઆપણા પતા તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત તરફથી તમને કૃપા તથા શાં ત હો.

આભારસ્ ુ તની પ્રાથર્ના
8 પ્રથમ તો આખી દુ નયામાં તમારો વ ાસ જાહેર થયો છે તેથી તમારા વષે હુ

ઈ ુ ખ્રસ્તની મારફતે મારા ઈ રનો આભાર મા ું છુ. 9 કેમ કે ઈ ર, જમેની સેવા હુ
મારા આત્મામાં તેમના દ કરાની ુવાતાર્માં કરુ છુ, તે મારા સાક્ષી છે કે હુ નરતર તમારુ
સ્મરણ કરુ છુ 10અને સદા માર પ્રાથર્નાઓમાં મા ું છુ કે, હવે આખરે કોઈ પણ ર તે
ઈ રની ઇચ્છાથી તમાર પાસે હુ ન વધ્ને આવી શકુ.

11 કેમ કે હુ તમને જોવાની બહુ ઇચ્છા રા ું છુ, જથેી તમને ર કરવાને અથ
હુ તમને કેટલાક આ ત્મક દાન પમાડુ; 12 એટલે કે, તમારા અને મારા, એકબીજાના
વ ાસથી, તમાર સાથે મને દલાસો મળે.
13હવે ભાઈઓ, હુ નથી ઇચ્છતો કે તમે તે વષે અજાણ્યા રહો, કે મેં ઘણીવાર તમાર

પાસે આવવાની યોજના કર , કે જથેી જમે બાક ના બનયહૂદ ઓમાં તેમ તમારામાં
પણ હુ કેટલાક ફળ મેળ ુ,ં પણ હજી ુધી મને અડચણ નડ છે. 14 ગ્રીકોનો તેમ જ
બબર્રોનો, જ્ઞાનીઓનો તેમ જ ૂખ નો હુ ઋણી છુ. 15તેથી, હુ તમને રોમનોને પણ માર
શ ક્ત પ્રમાણે ુવાતાર્ જાહેર કરવા તૈયાર છુ.

ુવાતાર્ ું સામથ્યર્
16 ખ્રસ્તની ુવાતાર્ વષે હુ શરમાતો નથી; કારણ કે તે દરેક વ ાસ કરનારનાં

ઉદ્ધારને માટે ઈ ર ું સામથ્યર્ છે, પ્રથમ યહૂદ ને અને પછ ગ્રીકને માટે. 17 કેમ કે તેમાં
ઈ ર ું ન્યાયીપણું પ્રગટ થયે ું છે, તે ન્યાયીપણું વ ાસથી છે અને વ ાસને અથ છે;
જમે લખે ું છે તેમ, ‘ન્યાયી વ ાસથી જીવશે.’ ”

મનાવજાતનો દોષ
18 કેમ કે જે મ ુષ્યો દુ તાથી સત્યને દબાવી રાખે છે તેઓના સવર્ વધ્રોહ અને

અન્યાય પર સ્વગર્માંથી ઈ રનો કોપ પ્રગટ થયેલો છે. 19 કારણ કે ઈ ર વષે જે
જાણી શકાય તે તેઓમાં પ્રગટ કરાયે ું છે; ઈ રે તેઓને પ્રગટ ક ુ છે.

20તેમની અદ્રશ્ય બાબતો, એટલે તેમ ું અનંતકા ળક સામથ્યર્ અને ઈ ર ય સ્વભાવ
ૃ ની ઉત્પ ના સમયથી ૃજલેી વસ્ ુઓ ધ્યાનમાં લેવાથી સ્પ જણાય છે. તેથી

તેઓ બહાના વગરનાં છે. 21 કારણ કે ઈ રને ઓળખીને તેઓએ તેમને ઈ ર તર કે
મ હમાઆપ્યો ન હ કેઆભાર માન્યો ન હ, પણ તેઓના તક વતર્કોમાં ૂખર્ બન્યા અને
તેઓનાં નાસમજ મન અંધકારમય થયા.ં
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22 પોતે ુ દ્ધવાન છ એ એવો દાવો કરતાં તેઓ ૂખર્ થયા; 23 તેઓએ અ વનાશી
ઈ રના મ હમાના બદલામાં નાશવંત મ ુષ્ય, પક્ષી, ચોપગા પ્રાણીઓ અને પેટે
ચાલનારાંના આકારની ૂ તઓ બનાવી.

24 તેથી ઈ રે તેઓને તેઓનાં હૃદયોની દવુાર્સનાઓની અ ુદ્ધતા માટે ત્યજી દ ધાં
કે તેઓ પરસ્પર પોતાનાં શર રોને ભ્ર કરે. 25 કેમ કે તેઓએ ઈ રના સત્યને બદલે
અસત્ય સ્વીકા ુ અને સજનહાર જે સદાકાળ સ્ ુત્ય છે. આમીન તેમને ાને ૃ ની
આરાધના અને સેવા કર .

26 તેથી ઈ રે તેઓને શરમજનક વાસના માટે તજી દ ધા,ં કેમ કે તેઓની ીઓએ
સ્વાભા વક વહારને બદલે અસ્વાભા વક વહાર કય . 27અને તે ર ત,ે ુરુષો પણ

ીઓ સાથેનો સ્વાભા વક વહાર છોડ ને તેઓની દુ ઇચ્છાઓમાં એકબીજાની
સાથે લાલસામાં લપટાયા, એટલે ુરુષોએ ુરુષો સાથે અઘ ટત વહાર કય અને
તેઓ પોતાની ૂલની યોગ્ય શક્ષા પોતાનામાં પામ્યા.

28 અને ઈ ર ું જ્ઞાન મનમાં રાખવા ું તેઓને ગમ્ ું ન હ, માટે ઈ રે તેઓને જે
અઘ ટત છે એવાં કામ કરવાને માટે ભ્ર ુ ધ્ધને સોંપી દ ધા.ં

29તેઓતો સવર્ પ્રકારનાઅન્યાયીપણાથી, દરુાચારથી, લોભથી, દ્વષેથીભર ૂર હતા;
તેઓ અદેખાઇથી, હત્યાથી, ક્લેશથી, કપટથી, દુ ઇરાદાથી ભર ૂર હતા; તેઓ કાન
ભંભેરનારા, 30 નદાખોર, ઈ રદ્વષેી, ઉદ્ધત, અ ભમાની, બડાશ મારનારા, પ્રપંચી,
માતા પતાને અનાજ્ઞાં કત, 31 ુ ધ્ધહ ન, વ ાસઘાતી, સ્વાભા વક લાગણી વગરના
અને નદય હતા.

32 ‘આવાં કામ કરનારાઓ મરણને યોગ્ય છે’, એવો ઈ રનો નયમ જાણ્યાં છતાં
તેઓ પોતે એ કામો કરે છે એટ ું જ ન હ, પણ એવાં કામ કરનારાઓને ઉ ેજન આપે
છે.

2
ઈ રનો ન્યાય

1 તેથી, હે બીજાઓનો ન્યાય કરનાર મ ુષ્ય, ું ગમે તે હોય, પણ બહા ું કાઢ શકશે
ન હ, કેમ કે જે વષે ું બીજાનો ન્યાય કરે છે તેમાં ું પોતાને અપરાધી ઠરાવે છે; કેમ કે
ન્યાય કરનાર ું પોતે પણ એવાં જ કામ કરે છે. 2 પણઆપણે જાણીએ છ એ કે એવો
વહાર કરનારાઓ પર ઈ રનો ન્યાય ુકાદો સત્યને આધારે આવે છે.
3અને, હે મ ુષ્ય, ું એવાં કામ કરનારનો ન્યાય કરે છે અને પોતે જ તે પ્રમાણે કરે છે.
ું ું ઈ રના ન્યાયમાં બચશે ખરો? 4અથવા ઈ રની દયા તને પસ્તાવા તરફ પ્રેરે છે

એવી અજ્ઞાનતામાં ું તેમની દયાની, સહનશીલતાની અને ધીરજની સંપ ને ુચ્છ ગણે
છે?

5 ું તો તારા કઠણઅને પ ાતાપ વનાના હૃદયને લીધે પોતાને સારુ ઈ ર ય કોપના
દવસને માટે કોપનો સંગ્રહ કરે છે કે જયારે ઈ રનો સચોટ ન્યાય ુકાદો જાહેર થશે.
6તે દરેકને પોતપોતાનાં કામ પ્રમાણે બદલોઆપશે. 7એટલે જઓે ધીરજથી સારાં કામ
કર ને, પ્રશંસા, માન અને અ વનાશીપણું શોધે છે, તેઓને અનંતજીવન.

8 પણ જઓે સ્વાથ , સત્ય ું પાલન ન કરનારા પણ અન્યાય ું પાલન કરનાર છે,
9 તેઓના ઉપર કોપ, ક્રોધ, વપ અને વેદના આવશ,ે દુ તા કરનાર દરેક મ ુષ્ય પર
આવશ,ે પ્રથમ યહૂદ પર અને પછ ગ્રીક પર.
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10 પણ સારુ કરનાર દરેક પર, પ્રશંસા, માન અને શાં ત આવશે, પ્રથમ યહૂદ પર
અને પછ ગ્રીક પર; 11ઈ ર પાસે પક્ષપાત નથી.

નયમશા વગર બનયહૂદ ઓ દો ષત છે
12 કેમ કે જટેલાંએ નયમશા વગર પાપ ક ુ, તેઓ નયમશા વગર નાશ પામશે;

અને જટેલાંએ નયમશા પામ્યા છતાં પાપ ક ુ, તેઓનો ન્યાય નયમશા પ્રમાણે
કરવામાં આવશ.ે

13 કેમ કે નયમશા સાંભળનારાં ઈ રની દ્ર માં ન્યાયી નથી પણ નયમશા
પાળનારા ન્યાયી ઠરશે; 14 કેમ કે બનયહૂદ ઓજઓેની પાસે નયમશા નથી, તેઓ
જયારે સ્વાભા વક ર તે નયમશા પ્રમાણે કરે છે, ત્યારે તેઓને નયમ ન છતાં તેઓ
પોતાને માટે નયમરૂપ છે.

15 તેઓની પ્રેરક ુ દ્ધ તેઓની સાથે સાક્ષી આપે છે અને તેઓના વચાર પોતાને
દો ષત અથવા નદ ષ ઠરાવે છે અને તે પ્રમાણે તેઓ પોતાના અંતઃકરણમાં લખેલ
નયમશા ુજબ ું કામ દેખાડે છે; 16 ઈ ર માર ુવાતાર્ પ્રમાણે ઈ ુ ખ્રસ્તની
મારફતે મ ુષ્યોના ુપ્ત કામોનો ન્યાય કરશે, તે દવસે એમ થશે.

યહૂદ ઓ પણ દો ષત છે
17 પણ જો ું પોતાને યહૂદ કહે છે અને નયમશા પર આધાર રાખે છે, ઈ રમાં

ગૌરવ ધરાવે છે, 18 તેમની ઇચ્છા જાણે છે, નયમશા શીખેલો હોઈને જે જુદુ છે તે
પારખી લે છે 19જો પોતાના વષે એવી ખાતર રાખે છે કે ું દ્ર હ નોને દોરનાર, જે
અંધકારમાં છે તેઓને પ્રકાશ આપનાર, 20 ુ દ્ધહ નોનો શક્ષક, બાળકોને શીખવનાર
છે અને તને નયમશા માં જ્ઞાન અને સત્ય ું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થ ું છે.

21 ત્યારે બીજાને શીખવનાર, ું ું પોતાને શીખવતો નથી? ચોર ન કરવી એવો
ઉપદેશ આપનાર, ું ું પોતે ચોર કરે છે? 22 ભચાર ન કરવો એ ું કહેનાર, ું ું

ભચાર કરે છે? ૂ તઓથી કટાળનાર, ું ું ભ ક્ત ાનોને ૂંટે છે?
23 ું જે નયમશા વષે ગવર્ કરે છે તે નયમશા નો ભંગ કર ને ું ઈ ર ું

અપમાન કરે છે? 24 કેમ કે શા માં લ ું છે તે પ્રમાણે ‘તમારે લીધે બનયહૂદ ઓમાં
ઈ ર ું નામ નદાપાત્ર થાય છે.’ ”

25 જો ું નયમશા પાળનાર હોય, તો ુ ત લાભકારક છે ખર ; પણ જો ું
નયમશા ું ઉલ્લંઘન કરનાર હોય, તો તે તાર ુ ત બે ુ ત થઈ જાય છે. 26 માટે
જો બે ુ તી માણસ નયમશા ના વ ધઓ પાળે તો ું તેની બે ુ ત ુ ત તર કે
ન હ ગણાય? 27 શર રથી જે બે ુ તીઓ છે તેઓ નયમ પાળ ને તને એટલે કે જનેી
પાસે પ વત્રશા અને ુ ત હોવા છતાં નયમશા ું ઉલ્લંઘન કરનારને, ું અપરાધી
ન હ ઠરાવશ?ે

28 કેમ કે જે દેખીતો યહૂદ તે યહૂદ નથી અને જે દેખીતી એટલે શર રની ુ ત તે
ુ ત નથી. 29 પણ જે આંત રક ર તે યહૂદ છે તે જ સાચો યહૂદ છે; અને જે ુ ત

હૃદયની, એટલે કેવળ શા વચન પ્રમાણેની ન હ પણઆ ત્મક, તે જ સાચી ુ ત છે;
અને તેની પ્રશંસા મ ુષ્ય તરફથી નથી, પણ ઈ ર તરફથી છે.

3
1 તો પછ યહૂદ ની વશેષતા શી છે? અને ુ તથી શો લાભ છે? 2સવર્ પ્રકારે ઘણાં

લાભ છે. પ્રથમ તો એકે, ઈ રનાં વચનો તેઓને સોંપવામાં આ ાં હતા.ં
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3 અને જો કેટલાક અ વ ાસી હતા તો ુ?ં તેઓનો અ વ ાસ ું ઈ રના
વ ા ુપણાને નરથર્ક કરે? 4 ના, એ ું ન થાય; હા, દરેક મ ુષ્ય જૂઠુ ઠરે તોપણ ઈ ર
સાચા ઠરો; જમે લખે ું છે કે, ‘તમે પોતાનાં વચનોમાં ન્યાયી ઠરો, અને તમારો ન્યાય
કરવામાં આવે ત્યારે તમારો વજય થાય.’ ”

5 પણ જોઆપણું અન્યાયીપણું ઈ રના ન્યાયીપણાને ા પત કરે છે, તો આપણે
ું કહ એ? જે આપણા પર ક્રોધ લાવે છે તે ઈ ર અન્યાયી છે ુ?ં હુ મ ુષ્યની ર ત

પ્રમાણે બો ું છુ. 6 ના, એ ું ન થાઓ; કેમ કે જો એમ હોય તો ઈ ર માનવજગતનો
ન્યાય કેવી ર તે કરે?

7 પણ જો મારા અસત્યથી ઈ ર ું સત્ય તેમના મ હમાને અથ વધારે પ્રગટ થ ું,
તો હજુ ુધી અપરાધી તર કે મારો ન્યાય કેમ કરવામાં આવે છે? 8અને અમાર નદા
કરનારા કેટલાક અમારા વષે કહે છે કે, ‘તેઓ ું બોલ ું એ ું છે કે, સારુ થાય માટે
આપણે દુ તા આચર એ, એ ું કેમ ન કર એ?’ તેઓને કરાયેલી શક્ષા ઉ ચત છે.

કોઈ ન્યાયી નથી, સૌ કોઈ પાપી છે
9 તો પછ ું? આપણે તેઓના કરતાં સારા છ એ? ના તદ્દન ન હ. કારણ કે

આપણે અગાઉ યહૂદ ઓ તથા ગ્રીકો પર દોષ ૂ ો કે તેઓ સઘળા પાપને આધીન
છે. 10જમે શા માં લખે ું છે તેમ કે; ‘કોઈ ન્યાયી નથી, એક પણ નથી; 11સમજનાર
અને ઈ રને શોધનાર કોઈ નથી; 12 તેઓ સવર્ ભટક ગયા છે, તેઓ બધા નકામા થયા
છે; સારુ કામ કરનાર કોઈ નથી, ના, એક પણ નથી 13 તેઓ ું ગ ું ઉઘાડ કબર જે ું
છે; પોતાની જીભથી તેઓએ કપટ ક ુ છે; તેઓના હોઠોમાં સાપ ું ઝેર છે! 14 તેઓ ું
મોં શ્રાપથી તથા કડવાશથી ભરે ું છે; 15તેઓના પગ લોહ વહેવડાવવા માટે ઉતાવળા
છે; 16 તેઓના માગ માં વનાશ તથા વપ છે; 17શાં તનો માગર્ તેઓએજાણ્યો નથી
18 તેઓની આંખઆગળ ઈ ર ું ભય નથી.’ ”

19 હવે આપણે જાણીએ છ એ કે જઓે નયમશા ને આધીન છે, તેઓને
નયમશા કહે છે, જથેી દરેક મોં બંધ થાય, અનેઆ ું માનવજગત ઈ રનીઆગળ
દો ષત ઠરે. 20 કેમ કે તેનીઆગળ કોઈ મ ુષ્ય નયમશા ની કરણીઓથી ન્યાયી ઠરશે
ન હ, કેમ કે નયમ દ્વારા તો પાપ વષે સમજ પડે છે.

ઈ રે રજૂ કરેલો ુ ક્તનો માગર્
21 પણ હમણાં ઈ ર ું એ ું ન્યાયીપણું પ્રગટ થ ું છે કે જે નયમશા ને આધા રત

નથી, અને જનેી ખાતર નયમશા તથા પ્રબોધકો આપે છે; 22 એટલે ઈ ર ું
ન્યાયીપણુ,ં જે ઈ ુ ખ્રસ્ત પરના વ ાસદ્વારા સવર્ વ ાસ કરનારાઓને માટે છે તે;
કેમ કે એમાં કઈ પણ તફાવત નથી.

23 કારણ કે બધાએ પાપ ક ુ છે અને ઈ રના મ હમા વષે બધા અ ૂરાં રહે છે;
24 પણ ખ્રસ્ત ઈ ુમાં જે ઉદ્ધાર છે, તેમની મારફતે ઈ રની કૃપાએ તેઓ વના ૂલ્યે
ન્યાયી ગણાય છે.

25ઈ રે તેમને તેમના રક્ત પરના વ ાસથી લોકો માટે પ્રાય ત થવા માટે ઠરા ાં,
કે જથેી અગાઉ થયેલાં પાપની માફ અપાઈ તે વષે તે પોતા ું ન્યાયીપણું બતાવે;
26એટલે કે વતર્માન સમયમાં તે ઈ રની ધીરજમાં પોતા ું ન્યાયીપણું પ્રદ શત કરે, જથેી
પોતે ન્યાયી રહ ને ઈ ુ પર વ ાસ રાખનારને ન્યાયી ઠરાવનાર થાય.
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27 તો આત્મપ્રશંસા કરવા ું ાં ર ું? તેનો સમાવેશ નથી. કયા નયમથી? ું
કરણીના? ના, પણ વ ાસના નયમથી. 28 માટે અમે એ ું સમજીએ છ એ કે, મ ુષ્ય
નયમશા ની કરણીઓ વગર વ ાસથી ન્યાયી ઠરે છે.
29 ન હ તો ું ઈ ર કેવળ યહૂદ ઓના જ છે? ું બનયહૂદ ઓના પણ નથી? હા,

બનયહૂદ ઓના પણ છે; 30 કારણ કે ઈ ર એક જ છે કે તે ુ તીને અને બે ુ તીને
પણ વ ાસદ્વારા ન્યાયી ઠરાવશ.ે

31 ત્યારે ું અમે વ ાસથી નયમશા ને રદબાતલ કર એ છ એ? ના, એ ું ન
થાઓ, તેથી ઊલટુ અમે તો નયમશા ને પ્ર ા પત કર એ છ એ.

4
ઇબ્રા હમના વ ાસનો ન ૂનો

1 તો મ ુષ્યદેહે આપણા ૂવર્જ ઇબ્રા હમને જે મ ુ,ં તે વષે આપણે ું કહ એ?
2 કેમ કે ઇબ્રા હમ જો કરણીઓથી ન્યાયી ઠય હોત, તો તેને આત્મપ્રશંસા કરવા ું
કારણ છે, પણ ઈ રઆગળ ન હ. 3 કેમ કે શા વચન ું કહે છે? કે ઇબ્રા હમે ઈ ર
પર વ ાસ કય અને તે વ ાસ તેને માટે ન્યાયીપણાને અથ ગણાયો.

4હવે કામ કરનારને જે પ્ર તફળ મળે છે તે કૃપારૂપ ગણા ું નથી, પણ હકરૂપ ગણાય
છે. 5 પણ જે મ ુષ્ય પોતે કરેલા કામ પર ન હ, પણ અધમ ને ન્યાયી ઠરાવનાર પર
વ ાસ કરે છે, તેનો વ ાસ તેને લેખે ન્યાયીપણાને અથ ગણાયો છે.
6 તે જ ર તે ઈ ર જે મ ુષ્યને કરણીઓ વગર ન્યાયી ગણે છે તેને દાઉદ પણ નીચે

પ્રમાણે આશીવાર્દ આપે છે કે, 7 ‘જઓેનાં અપરાધ માફ થયા છે, અને જઓેનાં પાપ
ઢકાયા છે, તેઓ આશીવાર્ દત છે. 8જનેાં પાપ પ્ર ુ ન હ ગણે તે મ ુષ્ય આશીવાર્ દત
છે.’ ”

9 ત્યારે તે આશીવાર્દ ુ તીને જઆપવામાં આ ો છે, કે બે ુ તીને પણ? આપણે
એ ું તો કહ એ છ એ કે ‘ઇબ્રા હમનો વ ાસ તેને લેખે ન્યાયીપણાને અથ ગણાયો
છે.’ ” 10 ત્યારે તે શી ર તે ગણાયો? તે ુ તી હતો ત્યારે? કે બે ુ તી હતો ત્યારે?
ુ તી હતો ત્યારે ન હ, પણ બે ુ તી હતો ત્યારે જ.
11અને તે બે ુ તી હતો ત્યારે વ ાસથી જે ન્યાયીપણું તેને મ ું હ ું, તેનીઓળખ

થવા માટે તે ુ તની નશાની પામ્યો, જથેી સવર્ બે ુ તી વ ાસીઓનો તે ૂવર્જ થાય
કે તેઓને લેખે તે પણ વ ાસ ું ન્યાયીપણું ગણાય. 12અને ુ તીઓનો ૂવર્જ, એટલે
જઓે ુ તી છે એટ ું જ ન હ, પણઆપણો પતા ઇબ્રા હમબે ુ તી હતો તે સમયના
તેના વ ાસનાં પગલામાં જઓે ચાલે છે તેઓનો પણ તે ૂવર્જ થાય.

ઈ ુ ું વચન વ ાસદ્વારા પ્રાપ્ત થઈ શકે
13 કેમ કે દુ નયાના વારસ થવા ું વચન ઇબ્રા હમને કે તેના વંશજોને નયમશા દ્વારા

મ ું ન હ ું, પણ વ ાસના ન્યાયીપણા દ્વારા મ ું હ ું. 14 કેમ કે જો નયમશા ને
માનનારા વારસ હોય, તો વ ાસ નરથર્ક થાય છે અને વચન પણ થર્ થાય છે. 15 કેમ
કે નયમશા તો કોપ ઉપજાવે છે, પણ ાં નયમ નથી ત્યાં અપરાધ પણ નથી.

16 તે વચન કૃપાથી થાય, અને વચન બધા વંશજોને માટે અ ૂક થાય એટલે માત્ર
જઓે નયમશા પાળે છે તેઓને જ માટે ન હ, પણ જઓે ઇબ્રા હમનાં વ ાસના
છે, તેઓને માટે પણ થાય; 17 જે ઈ ર ૃત્ ુ પામેલાઓને સજીવન કરનાર છે અને
જે બાબતો નથી તે જાણે કે હોય એ ું પ્રગટ કરે છે અને જમેનાં પર ઇબ્રા હમે વ ાસ



રોમનોને પત્ર 4:18 246 રોમનોને પત્ર 5:13

કય , તેમની આગળ તે આપણા બધાનો ૂવર્જ છે, જમે લ ું છે કે, ‘મેં તને ઘણી
દેશજા તઓનો ૂવર્જ બના ો છે તેમ’.

18આશાના કોઈ સંજોગ ન હોવા છતાં તેણે આશાથી વ ાસ રા ો, કે જથેી જે
વચન આપે ું હ ું કે, ‘તારો વંશ એવો થશ’ે, તે ુજબ તે ઘણી દેશજા તઓનો ૂવર્જ
થાય. 19 તે પોતે આશરે સો વષર્નો હતો, તે ું શર ર હવે નજીવા જે ું થ ું હ ું અને
સારા ું ગભર્ ાન ૃતપાય હોવા છતાં તે વ ાસમાંથી ડગ્યો ન હ.

20 ઈ રના વચનને લક્ષમાં રાખીને, તેણે સંદેહ કે અ વ ાસ ન કય ; પણ ઈ રને
મ હમા આપીન,ે 21 તથા જે વચન તેમણે આપ્ ું હ ું તે ૂરુ કરવાને પણ તેઓ સમથર્
છે, તેવો સં ૂણર્ ભરોસો રાખીને તે વ ાસમાં મ મ ર ો. 22 તેથી તેનો વ ાસ તેને
લેખે ન્યાયીપણાને અથ ગણાયો.

23હવે તે તેને લેખે ગણવામાંઆ ો, તે કેવળ તેને જ માટે લખે ું નથી, પર ુઆપણે
માટે પણ લખે ું છે, 24એટલેઆપણે જઓેઆપણા પ્ર ુ ઈ ુને ૃત્ ુ પામેલાઓમાંથી
ઉઠાડનાર પર વ ાસ કર એ છ એ, તેઓને લેખે પણ ગણાશ.ે 25 તે આપણા
અપરાધોને લીધે પરાધીન કરાય, ને આપણા ન્યાયીકરણને માટે પાછા ઉઠાડવામાં
આ ા.

5
વ ાસદ્વારા ઈ ર સાથે મલાપ

1આપણે વ ાસથી ન્યાયી ઠરાવાયેલાં છ એ, તે માટે આપણે આપણા પ્ર ુ ઈ ુ
ખ્રસ્તનેઆશ્રયે ઈ રની સાથે સમાધાન પામીએ છ એ; 2આજે કૃપામાં આપણે ર
છ એ, તેમાં ઈ ુને આશ્રયે વ ાસથી પ્રવેશ પામેલા છ એ; વળ આપણે ઈ રમાં
મ હમાની આશાથી આનંદ કર એ છ એ.

3 માત્ર એટ ું જ ન હ, પર ુ આપણે વપ માં પણ આનંદ કર એ છ એ; કેમ કે
આપણે જાણીએ છ એ કે વપ થી ધીરજ, 4 ધીરજથી અ ુભવ અને અ ુભવથી
આશા ઉત્પ થાય છે; 5 આશા શરમાવતી નથી; કેમ કે આપણને આપેલા પ વત્ર
આત્માથી આપણા અંતઃકરણમાં ઈ રનો પ્રેમ વહેવડાવેલો છે.

6 કેમ કે જયારેઆપણે હજી નબર્ળ હતા ત્યારે યોગ્ય સમયે અધમ ઓને માટે ખ્રસ્ત
મરણ પામ્યા. 7 ન્યાયી મ ુષ્યને માટે કયારેક જ કોઈ પોતાનો જીવઆપે, સારા મ ુષ્યને
માટે મરવાને કદાચ કોઈ એક હમત પણ કરે.

8 પણ આપણે જયારે પાપી હતા ત્યારે ખ્રસ્ત આપણે સારુ મરણ પામ્યા. એ ું
કરવામાં ઈ રે આપણા પર પોતાનો પ્રેમ પ્રગટ કય . 9 તેથી હવે આપણે હમણાં તેમના
રક્તથી ન્યાયી ઠરાવાયા છ એ જથેી તેમના દ્વારા આપણે ઈ રના ક્રોધથી બચી ું તે
કેટ ું બ ું ખાતર ૂવર્ક છે!

10 કેમ કે જયારે આપણે ઈ રના વરોધી હતા, ત્યારે તેમના દ કરાના ૃત્ ુથી
ઈ રની સાથે આપણું સમાધાન થ ુ.ં તેથી હવે તેમના જીવનને લીધે આપણે બચી ું
તે કેટ ું બ ું ખાતર ૂવર્ક છે! 11અને એટ ું જ ન હ, પણઆપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત કે
જમેનાં દ્વારા હમણાં આપણું સમાધાન થ ું છે, તેમને આશ્રયે આપણે ઈ રમાં આનંદ
પણ કર એ છ એ.

આદમથી મરણ અને ખ્રસ્તથી જીવન
12તે માટે જમે એક મ ુષ્યથી દુ નયામાં પાપઆ ું અને પાપથી ૃત્ ુ આ ું; કેમ કે

બધાએ પાપ ક ુ હોવાથી બધા મ ુષ્યોમાં ૃત્ ુનો સંચાર થયો. 13 કેમ કે નયમશા
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પ્રગટ થયા અગાઉ પાપ દુ નયામાં હ ું ખરુ, તોપણ ાં નયમ ન હોય ત્યાં પાપ ગણાય
ન હ.

14પર ુઆદમથી ૂસા ુધી ૃત્ ુએ રા ક ુ, જઓેએઆદમના અપરાધ સમાન
પાપ ક ુ ન હ ું, તેઓના ઉપર પણ ૃત્ ુએ રા ક ુ; આદમતો તેઆવનારના ચ રૂપ
હતો.

પાપની ુલામીમાંથી ુક્ત થવાનો માગર્
15 પણ જે ું પાપ છે તે ું કૃપાદાન છે એમ નથી; કેમ કે જો એકના અપરાધને લીધે

ઘણાં મરણ પામ્યા, તો વશેષ કર ને એક માણસની એટલે ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપાથી ઘણાંનાં
ઉપર ઈ રની કૃપા તથા દાન ુષ્કળ થયાં છે.

16એકના પાપ ું જે પ રણામ આ ું, તે ું એ દાન ું નથી; કેમ કે એકના અપરાધથી
દડરૂપ ન્યાય ુકાદો થયો, પણ ઘણાં અપરાધોથી કૃપાદાન તો ન્યાયીકરણરૂપ થ ું.
17 કેમ કે જો એકથી એટલે આદમના પાપને લીધે મરણે રાજ ક ુ, તો જઓે કૃપા તથા
ન્યાયીપણા ું દાન ુષ્કળ પામે છે, તેઓ એકથી એટલે ઈ ુ ખ્રસ્તથી, જીવનમાં રાજ
કરશે તે કેટ ું વશેષ ખાતર ૂવર્ક છે!

18 માટે જમે એક અપરાધથી બધા મ ુષ્યોને શક્ષા ફરમાવાઈ, તેમ એક ન્યાયી
કાયર્થી બધા માણસોને જીવનરૂપ ન્યાયીકરણ ું દાન મ ુ.ં 19 કેમ કે જમે એક મ ુષ્યના
આજ્ઞાભંગથી ઘણાં પાપી થયા, તેમ જ એકના આજ્ઞાપાલનથી ઘણાં નદ ષ ઠરશે.

20વળ અપરાધઅ ધક થાય તે માટે નયમશા ે પ્રવેશ કય , પણ ાં પાપ અ ધક
થ ુ,ં ત્યાં તેના કરતાં અ ધક કૃપા થઈ. 21તેથી જમે પાપે ૃત્ ુમાં રાજ ક ુ તેમઆપણા
પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા ન્યાયીકરણથી અનંતજીવનને અથ કૃપા પણ રાજ કરે.

6
પાપ સંબંધી ૃત અને ખ્રસ્તમાં ન ું જીવન

1 ત્યારે આપણે ું કહ એ? કૃપા અ ધક થાય માટે ું આપણે પાપ કયાર્ કર એ?
2 ના, એ ું ન થાઓ; આપણે પાપના સંબંધી ૃત્ ુ પામ્યા, તો પછ એમાં કેમ જીવીએ?
3 ું તમે નથી જાણતા કે, આપણે જઓે ખ્રસ્ત ઈ ુમાં બા પ્તસ્મા પામ્યા, તેઓ સવર્
તેમના મરણમાં બા પ્તસ્મા પામ્યા.

4 તે માટે આપણે બા પ્તસ્મા દ્વારા તેમની સાથે મરણમાં દફનાવાયા, કે જમે ખ્રસ્તને
પતાના મ હમાથી ૃત્ ુ પામેલાઓમાંથી સજીવન કરવામાં આ ા તેમ જઆપણે પણ
નવા જીવનમાં ચાલીએ. 5 કેમ કે જો આપણે તેમના મરણની સમાનતામાં તેમની સાથે
જોડાયા,ં તો તેમના મરણોત્થાનની સમાનતામાં પણ જોડાયેલાં થઈ ું.

6આપણે જાણીએ છ એ કે આપણું જૂ ું મ ુષ્યત્વ તેમની સાથે વધસ્તંભે એ માટે
જડા ું કે પાપ ું શર ર નરથર્ક થાય; એટલે હવે પછ આપણે પાપના દાસત્વમાં રહ એ
ન હ. 7 કેમ કે જે ૃત્ ુ પામેલો છે તે ન્યાયી ઠર ને પાપથી ુક્ત થયો છે.

8 પણ જો આપણે ખ્રસ્તની સાથે ૃત્ ુ પામેલા છ એ, તો આપણને વ ાસ છે
કે તેમની સાથે જીવી ું પણ ખરા. 9 કેમ કે આપણે જાણીએ છ એ કે ખ્રસ્તને ૃત્ ુ
પામેલાઓમાંથી સજીવન કરવામાં આ ા અને તે ફર ૃત્ ુ પામનાર નથી; હવે પછ
ૃત્ ુનો અ ધકાર તેમના પર નથી.
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10 કેમ કે તેઓ મયાર્, એટલે પાપ સંબંધી એક જ વાર ૃત્ ુ પામ્યા, પણ તેઓ જીવે
છે એટલે ઈ ર સંબંધી જીવે છે. 11 તેમ તમે પોતાને પણ પાપ સંબંધી ૃત્ ુ પામેલા,
પણઆપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા ઈ ર સંબંધી જીવતા ગણો.

12તે માટે તમે પાપની દવુાર્સનાઓને આધીન થઈને પાપને તમારા મત્યર્ શર રમાં રાજ
કરવા ન દો. 13અને તમારા અવયવોને અન્યાયનાં સાધનો થવા માટે પાપને ન સોંપો;
પણ ૃત્ ુમાંથી સજીવન થયેલા જવેા તમે પોતાને ઈ રને સોંપો તથા તમારા અવયવોને
ન્યાયીપણાનાં સાધનો થવા માટે ઈ રને સોંપો. 14 પાપને તમારા પર રાજ કરવા ન દો,
કેમ કે તમે નયમશા ને ન હ, પણ કૃપાને આધીન છો.

પાપની ુલામીમાંથી ુક્ત થવાનો માગર્
15 તો ું, આપણે નયમશા ને ન હ, પણ કૃપાને આધીન છ એ, તેથી ું પાપ કયાર્

કર એ? ના, એ ું ન થાઓ. 16 ું તમે નથી જાણતા કે, જનેી આજ્ઞા પાળવા માટે તમે
પોતાને દાસ તર કે સોંપો છો, એટલે જનેી આજ્ઞા તમે પાળો છો, તેના દાસ તમે છો; ગમે
તો મોતને અથ પાપના, અથવા ન્યાયીપણાને અથઆજ્ઞાપાલનના?

17 પણ ઈ રનો આભાર કે તમે પાપના દાસ હોવા છતાં જે બોધ તમને કરવામાં
આ ો, તે તમે હૃદય ૂવર્ક સ્વીકાય . 18 તે ર તે તમે પાપથી ુક્ત થઈન,ે ન્યાયીપણાના
દાસ થયા.

19 તમારા દેહની નબર્ળતાને લીધે હુ મ ુષ્યની ર તે વાત કરુ છુ. જમે તમે પોતાનાં
અંગોને અન્યાયને અથ અ ુદ્ધતાને તથા અન્યાયને દાસ તર કે સોંપ્યાં હતા, તેમ હમણાં
પોતાનાં અંગો પ વત્રતાને અથ ન્યાયીપણાને દાસ તર કે સોંપો. 20 કેમ કે જવેા તમે
પાપના દાસ હતા તેવા તમે ન્યાયીપણાથી સ્વતંત્ર હતા. 21 તો જે ખરાબ કામોથી તમે
હમણાં શરમાઓ છો, તેનાથી તમને તે વખતે ું ફળ હ ું? કેમ કે તે કામો ું પ રણામ
ૃત્ ુ છે.
22 પણ હમણાં પાપથી ુક્ત થઈને ઈ રના દાસ થયા હોવાથી તમને પ વત્રતાને

અથ પ્ર તફળ અને અંતે અનંતજીવન મળે છે. 23 કેમ કે પાપ ું પ રણામ ૃત્ ુ છે, પણ
આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા ઈ ર ું કૃપાદાન અનંતજીવન છે.

7
લ ના ઉદાહરણ દ્વારા સ્પ કરણ

1વળ ભાઈઓ, ું તમે એ નથીજાણતા જઓે નયમશા જાણે છે તેઓને હુ કહુ
છુ કે, મ ુષ્ય જીવે ત્યાં ુધી તે નયમશા ના નયંત્રણમાં હોય છે?

2 કેમ કે જે ીને પ ત છે, તે તેના જીવતાં ુધી નયમથી તેની સાથે બંધાયેલી છે,
પણ જો તે મર જાય તો તેના નયમથી તે ુક્ત થાય છે. 3 તેથી જો પ ત જીવતો હોય
અને તે બીજો પ ત કરે, તો તે ભચા રણી કહેવાશે; પણ જો તેનો પ ત મર જાય તો
તે નયમથી ુક્ત છે, તેથી જો તે બીજો પ ત કરે તોપણ તે ભચા રણી નથી.

4 તે માટે, મારા ભાઈઓ, તમે પણ ખ્રસ્તનાં શર રદ્વારા નયમશા સંબંધી ૃત છો,
કે જથેી તમે બીજાના, એટલે જે ૃત્ ુમાંથી સજીવન થયા છે તેમના થાઓ, કે આપણે
ઈ રને અથ ફળ ઉત્પ કર એ. 5 કેમ કે જયારે આપણે દૈ હક હતા ત્યારે નયમશા
વડે પાપવાસનાઓઆપણાં અંગોમાં ૃત્ ુ માટે ફળ ઉત્પ કરવાને પ્રયત્ન કરતી હતી.

6પણ હમણાં જમેાં આપણે બંધાયા હતા તેમાં આપણું ૃત્ ુ થયાથી નયમશા થી
ુક્ત થયા છ એ. તેથી નયમશા ની જૂની ર તથી ન હ, પણ આત્માની નવી ર તથી

સેવા કર એ.
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નયમશા અને પાપ
7 ત્યારે આપણે ું કહ એ? ું નયમશા પાપરૂપ છે? ના, એ ું ન થાઓ; પર ુ

નયમશા ન હોત તો મેં પાપ જાણ્ ું ન હોત; કેમ કે નયમશા ે જો ક ું ન હોત કે
લોભ ન રાખ, તો હુ લોભ વષે સમ ો ન હોત. 8પણ પાપે, પ્રસંગ મળવાથી, આજ્ઞાથી
મારામાં સઘળા પ્રકારનો લોભ ઉત્પ કય ; કેમ કે નયમશા વના પાપ નજીર્ વ છે.

9 હુ તો અગાઉ નયમશા વના જીવતો હતો, પણ આજ્ઞા આવી એટલે પાપ
સજીવન થ ું અને હુ ૃત્ ુ પામ્યો; 10જે આજ્ઞા જીવનને અથ હતી તે તો ૃત્ ુને અથ
છે તે ું મને મા ૂમ પ ું.

11 કેમ કે પાપ,ે પ્રસંગ મળવાથી, આજ્ઞાથી મને છેતય અને તે દ્વારા મને માર ના ો.
12 તે માટે નયમશા તો પ વત્ર છે અને આજ્ઞા પ વત્ર, ન્યાયી તથા હતકાર છે.

13 ત્યારે જે હતકાર છે, તે ું મને ૃત્ ુકારક થ ુ?ં ના, કદ ન હ; પણ પાપ તે પાપ
જ દેખાય અને આજ્ઞા દ્વારા તો પાપનો ાપ વધી જાય, એ માટે જે હતકાર છે તેને
લીધે તેણે મારુ મરણ નપજા ું. 14 કેમ કે આપણે જાણીએ છ એ કે નયમશા
આ ત્મક છે, પણ હુ દૈ હક છુ અને પાપને વેચાયેલો છુ.

વ ાસી મ ુષ્યમાં વસતા બે સ્વભાવ
15 કેમ કે હુ જે કરુ છુ, તે હુ સમજથી કરતો નથી, કારણ કે હુ જે ઇચ્છુ છુ તે કરતો

નથી, પણ જે હુ ધ ારુ છુ તે કરુ છુ. 16 પણ હુ જે ઇચ્છતો નથી તે જો કરુ છુ, તો હુ
નયમશા વષે મા ું છુ કે, નયમશા સારુ છે.
17 તો હવે જે ન કર ું જોઈએ તે હુ નથી કરતો, પણ મારામાં જે પાપ વસે છે તે કરે

છે. 18 કેમ કે હુ જાણું છુ કે મારામા,ં એટલે મારા દેહમાં, કઈજસારુ વસ ું નથી; કારણ
કે ઇચ્છવા ું તો મારામાં છે, પણ સારુ કરવા ું મારામાં નથી.

19 કેમ કે જે સારુ કરવાની હુ ઇચ્છા રા ું છુ તે કરતો નથી; પણજે દુ તા હુ ઇચ્છતો
નથી તે કરુ છુ. 20 હવે જે હુ ઇચ્છતો નથી તે હુ કરુ છુ કેમ કે મારામાં જે પાપ વસે છે
ત,ે તે કાયર્ કરે છે. 21 તો મને એવો નયમ મા ૂમ પડે છે, કે જયારે સારુ કરવા હુ ઇચ્છુ
છુ ત્યારે દુ તા મારામાં હાજર હોય છે.

22 કેમ કે હુ આંત રક મ ુષ્યત્વ પ્રમાણે ઈ રના નયમશા માં આનંદ કરુ છુ.
23 પણ મારાં અંગોમાં હુ એક અલગ નયમ જોઉં છુ, જે મારા મનના નયમની સામે
લડે છે અને મારા અવયવોમાં પાપનો જે નયમ છે તેના બંધનમાં મને લાવે છે.

24 હુ કેવો દઃુ ખત મ ુષ્ય! કે મને આ મરણના શર રથી કોણ છોડાવશે? 25આપણા
પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા ઈ રની આભારસ્ ુ ત કરુ છુ, તે માટે હુ પોતે મનથી ઈ રના
નયમશા ની, પણ દેહથી પાપના સદ્ધાંતની, સેવા કરુ છુ.

8
પ વત્રઆત્મામય જીવન

1 તેથી જઓે ખ્રસ્ત ઈ ુમાં છે તેઓને હવે કોઈ શક્ષા નથી. 2 કેમ કે ઈ ુ ખ્રસ્તમાં
જીવનનાં આત્માનો જે નયમ છે તેણે મને પાપના તથા મરણના નયમથી ુક્ત કય છે.

3 કેમ કે મ ુષ્યદેહનાં લીધે નયમશા નબર્ળ હ ું, તેથી જે કામ તેને અશ હ ું તે
ઈ રે ક ુ, એટલે પોતાના દ કરાને પાપી મ ુષ્યદેહની સમાનતામાં અને પાપના અપર્ણ
તર કે મોકલીને તેમના મ ુષ્યદેહમાં પાપને દડાજ્ઞા ફરમાવી; 4 કે જથેીઆપણામા,ં એટલે
દેહ પ્રમાણે ન હ પણ આત્મા પ્રમાણે ચાલનારાંમા,ં નયમશા ની જરૂ રયાત પ ર ૂણર્
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થાય. 5 કેમ કે જઓે દૈ હક છે તેઓ દૈ હક અને જઓે આ ત્મક છે તેઓ આત્માની
બાબતો ઉપર મન લગાડે છે.

6 દૈ હક મન મરણ છે; પણઆ ત્મક મનજીવન તથા શાં ત છે. 7 કારણ કે દૈ હક મન
ઈ ર સાથે વૈર છે, કેમ કે તે ઈ રના નયમશા ને આધીન નથી અને થઈ શક ું પણ
નથી. 8અને જઓે દૈ હક છે તેઓ ઈ રને પ્રસ કર શકતા નથી.

9પણજો ઈ રનોઆત્મા તમારામાં વસે છે, તો તમે દૈ હક નથી, પણઆ ત્મક છો;
પણજો કોઈને ખ્રસ્તનોઆત્મા નથી, તો તે ખ્રસ્તનો નથી. 10અને જો ખ્રસ્ત તમારામાં
છે તો પાપને લીધે શર ર તો ૃત છે, પણ ન્યાયીપણાને લીધે આત્મા જીવે છે.

11જમેણે ઈ ુને મરણમાંથી સજીવન કયાર્, તેમનો આત્મા જો તમારામાં વસે છે, તો
જણેે ખ્રસ્ત ઈ ુને મરણમાંથી સજીવન કયાર્, તેઓ તમારામાં વસનાર પોતાના આત્મા
દ્વારા તમારા મત્યર્ શર રોને પણ સજીવન કરશે.

12 તેથી, ભાઈઓ, આપણે ઋણી છ એ, પણ દેહ પ્રમાણે જીવવાને દેહનાં ઋણી
નથી. 13 કેમ કે જો તમે દેહ પ્રમાણે જીવો તો મરશો જ; પણજો તમેઆત્માથી શર રનાં
કામોને માર નાખો તો જીવશો.

14 કેમ કે જટેલાં ઈ રના આત્માથી દોરાય છે, તેટલાં ઈ રના દ કરા છે. 15 કેમ કે
ફર થી ભય લાગે એવો દાસત્વનોઆત્મા તમને મ ો નથી; પણ તમને દ ક ુત્ર તર કેનો
આત્મા મ ો છે જનેે લીધે આપણે પતા અબ્બા એવી હાંક માર એ છ એ.

16 પ વત્ર આત્મા પોતે આપણા આત્માની સાથે સાક્ષી આપે છે કે આપણે ઈ રનાં
સંતાનો છ એ. 17જો સંતાનો છ એ તો વારસ પણછ એ, એટલે ઈ રના વારસ છ એ
અને ખ્રસ્તની સાથે મ હમા પામવાને માટે જો આપણે ખરેખર તેની સાથે દઃુખ સહન
કર એ તો ખ્રસ્તની સાથે સહવારસ પણ છ એ.

પ્રગટ થનાર મ હમા
18 કેમ કે હુ મા ું છુ કે, જે મ હમા આપણને પ્રગટ થનાર છે તેની સાથે વતર્માન

સમયનાં દઃુખો સરખાવવા યોગ્ય નથી. 19 કેમ કે ૃ ની ઉત્કઠા ઈ રનાં દ કરાઓના
પ્રગટ થવાની રાહ જોયા કરે છે.

20 કારણ કે ૃ પોતાની ઇચ્છાથી ન હ, પણ સ્વાધીન કરનારની ઇચ્છાથી
થર્પણાને સ્વાધીન થઈ; 21અને તે એવી આશાથી સ્વાધીન થઈ કે ૃ પોતે પણ

નાશના દાસત્વમાંથી ુક્ત થઈને ઈ રના દ કરાના મ હમાની સાથે રહેલી ુ ક્ત પામે.
22 કેમ કે આપણે જાણીએ છ એ કે અત્યાર ુધી આખી ૃ તમામ નસાસા નાખીને
પ્ર ૂ તની વેદનાથી ક ાય છે.

23અને એકલી તે ન હ, પણઆપણે જઓેનેઆત્મા ું પ્રથમફળ મ ું છે, તેઆપણે
પોતે પણ દ ક ુત્ર તર કેનીએટલેઆપણા શર રનાં ઉદ્ધારની રાહજોતા,ં પોતાના મનમાં
નસાસા નાખીએછ એ. 24 કેમ કેઆપણેઆશાથી ઉદ્ધાર પામ્યા છ એ, પણજેઆશા
દૃશ્ય હોય તે આશા નથી; કેમ કે કોઈ મ ુષ્ય પોતે જે જુએ છે તેની આશા કેવી ર તે કરે?
25 પણ જેઆપણે જોતાં નથી તેની આશા જયારે રાખીએ છ એ, ત્યારે ધીરજથી તેની
રાહ જોઈએ છ એ.

26 તે જ પ્રમાણે આત્મા પણ આપણી નબર્ળતામાં આપણને સહાય કરે છે; કેમ કે
યથાયોગ્ય ર તે શી પ્રાથર્ના કરવી તે આપણે જાણતા નથી, પણ આત્મા પોતે અવાચ્ય
નસાસાથી આપણા માટે મધ્ય ી કરે છે; 27 અને અંતઃકરણ તપાસનાર જાણે છે કે
આત્માની ઇચ્છા શી છે; કેમ કે તે સંતોને માટે ઈ રની ઇચ્છા પ્રમાણે વનંતી કરે છે.

28 આપણે જાણીએ છ એ કે જઓે ઈ ર ઉપર પ્રેમ રાખે છે અને જઓે તેમના
સંકલ્પ પ્રમાણે તેડાયેલા છે, તેઓને એકદરે સઘ ું હતકારક નીવડે છે. 29 કેમ કે
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જઓેને તેઓ અગાઉથી ઓળખતા હતા, તેઓના વષે તેમણે પહેલેથી ન પણ ક ુ
હ ું, કે તેઓ તેમના દ કરાની પ્ર તમા જવેા થાય, જથેી તે ઘણાં ભાઈઓમાં જયે
થાય. 30 વળ જઓેને તેમણે અગાઉથી ઠરા ાં, તેઓને તેમણે તેડ્યાં, જઓેને તેમણે
તેડ્યાં, તેઓને તેમણે ન્યાયી ઠરા ાં અને જઓેને તેમણે ન્યાયી ઠરા ા,ં તેઓને તેમણે
મ હમાવંત પણ કયાર્.

ખ્રસ્ત ઈ ુમાં ઈ રનો પ્રેમ
31 ત્યારે એ વાતો વષે આપણે ું કહ એ? જો ઈ ર આપણા પક્ષના તો આપણી

વરુદ્ધ કોણ? 32 જમેણે પોતાના જ દ કરાને આપણા સવર્ને માટે સોંપી દ ધો, તેઓ
કૃપા કર ને આપણને તેમની સાથે બ ુંએ કેમ ન હઆપશ?ે

33 ઈ રના પસંદ કરેલા ઉપર કોણ દોષ ૂકશ?ે તેઓને ન્યાયી ઠરાવનાર ઈ ર છે;
34 તેઓને દો ષત ઠરાવનાર કોણ? જે ૃત્ ુમાંથી સજીવન થયા તે ખ્રસ્ત ઈ ુ છે, તે
ઈ રને જમણે હાથે છે, તે આપણે માટે મધ્ય ી પણ કરે છે.

35 ખ્રસ્તનાં પ્રેમથી આપણને કોણ અલગ કરશે? ું વપ , કે વેદના, કે સતાવણી,
કે દકુાળ, કે ન:વ તા, કે જોખમ, કે તલવાર? 36 જમે લ ું છે કે, ‘તારે લીધે અમે
આખો દવસ માયાર્ જઈએ છ એ, કપાવાનાં ઘેટાંના જવેા અમે ગણાયેલા છ એ.’ ”

37તોપણજમેણેઆપણને પ્રેમ કય , તેના દ્વારાઆપણે એબધાં સંબંધી વશેષ જય
પામીએ છ એ. 38 કેમ કે મને ખાતર છે, કે ઈ રનો જે પ્રેમઆપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તમાં
છે, તેનાથી આપણને મરણ, જીવન, સ્વગર્દૂતો, અ ધકાર ઓ, વતર્માન ુ,ં ભ વષ્ય ુ,ં
પરાક્રમીઓ, 39ઊંચાણ, ઊંડાણ, કે કોઈ પણ બીજી ૃજલેી વસ્ ુ અલગ કર શકશે
ન હ.

9
ઈ ર અને તેમના પસંદ કરેલા લોકો

1 હુ ખ્રસ્તમાં સત્ય બો ું છુ, હુ અસત્ય બોલતો નથી, મારુ અંતઃકરણ પણ પ વત્ર
આત્મામાં માર સાક્ષી છે કે, 2 મને ભારે શોક તથા મારા અંતઃકરણમાં ૂબ જ વેદના
થાય છે.

3 કેમ કે મારા ભાઈઓને બદલ,ે એટલે દેહ સંબંધી મારા સગાં સંબંધીઓને બદલે
હુ પોતે જ શા પત થઈને ખ્રસ્તથી બ હષ્કૃત થાઉં, એવી જાણે કે મને ઇચ્છા થાય છે.
4 તેઓ ઇઝરાયલી છે અને દ ક ુત્રપણું, મ હમા, કરારો, નયમશા દાન, ભજન ક્રયા
તથા વચનો તેઓનાં જ છે. 5 ૂવર્જો તેઓના છે અને ખ્રસ્ત દેહ પ્રમાણે તેઓમાંના છે;
તેઓ સવ પર સદાકાળ સ્ ુત્ય ઈ ર છે. આમીન.

6 પણ ઈ રનાં આશાવચનો જાણે કે થર્ ગયા હોય તેમ નથી. કેમ કે જઓે
ઇઝરાયલના વંશજો છે તેઓ બધા જ ઇઝરાયલી નથી. 7 તેમ જ તેઓ ઇબ્રા હમનાં
વંશજો છે માટે બધાં જ તેનાં સંતાનો છે, એ ું પણ નથી; પણ એ ું લખે ું છે કે,
‘ઇસહાકથી તારો વંશ ગણાશ.ે’ ”

8એટલે જઓે દૈ હક સંતાનો છે, તેઓ ઈ રનાં સંતાનો છે એમ ન હ; પણ જઓે
વચનનાં સંતાનો છે, તેઓ જ વંશ ગણાય છે. 9 કેમ કે વચન આ પ્રમાણે છે કે, ‘આ
સમયે હુ આવીશ અને સારાને દ કરો થશ.ે’ ”

10માત્રએટ ું જ ન હ, પર ુ રબકાએ પણએકથીએટલેઆપણા પતા ઇસહાકથી
ગભર્ ધય 11અને સંતાનોના જન્મ અગાઉ જયારે તેઓએ કઈ પણ સારુ કે ખરાબ ક ુ
ન હ ું, ત્યારે ઈ રનો હે ુ જે તેમની પસંદગી પ્રમાણે છે ત,ે કરણીઓ પર ન હ, પણ
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તેડનારની ઇચ્છા પર આધાર રાખે, 12 માટે રબકાને એમ કહેવામાં આ ું કે, ‘મોટો
દ કરો નાનાની ચાકર કરશે.’ ” 13 જે પ્રમાણે લખે ું છે કે, ‘મેં યાકૂબ પર પ્રેમ રા ો,
પણ એસાવ પર દ્વષે કય .

14 ત્યારેઆપણે ું અ ુમાન કર એ? ું ઈ રને ત્યાં અન્યાય છે? ના, તે ું ન થાઓ;
15 કેમ કે તે ૂસાને કહે છે કે, ‘જનેાં ઉપર હુ દયા કરવા ચાહુ, તેના ઉપર હુ દયા કર શ;
અને જનેાં ઉપર હુ કરુણા કરવા ચાહુ, તેના ઉપર હુ કરુણા કર શ.’ ” 16 માટે તે તો
ઇચ્છનારથી ન હ અને દોડનારથી ન હ, પણ દયા કરનાર ઈ રથી થાય છે.

17 વળ શા વચન ફારુનને કહે છે કે, ‘તારા દ્વારા હુ મારુ સામથ્યર્ બતા ું, અને
મારુ નામ આખી ૃથ્વી પર પ્રગટ થાય એ કામ માટે મેં તને ઊભો કય છે.’ ” 18 તે માટે
તે ચાહે તેના પર દયા કરે છે; અને ચાહે તેને હઠ લો કરે છે.

ઈ રના ક્રોધ અને કૃપા
19 ત્યારે ું મને કહેશે કે, ‘એ ું છે તો તે કેમ દોષ કાઢે છે? કેમ કે તેમની ઇચ્છાની

વરુદ્ધ કોણ થઈ શકે છે?’ 20 પણ ભલા માણસ, ું વળ કોણ છે કે ઈ રને સામો
સવાલ કરે છે? જે ઘડાયે ું છે, તે ું પોતાના ઘડનારને ૂછશે કે, ‘તેં મને આ ું કેમ
બના ું?’ 21 ું કુભારને એક જ માટ ના એક ભાગ ું ખાસ વપરાશ માટે તથા બીજા ું
સામાન્ય વપરાશ માટે પાત્ર બનાવવાને માટ ઉપર અ ધકાર નથી?

22 જો ઈ રે પોતાનો કોપ બતાવવાની તથા પોતા ું સામથ્યર્ પ્રગટ કરવાની ઇચ્છા
રાખીને નાશને પાત્ર થયેલાં કોપના પાત્રો ું ઘણી ધીરજથી સહન ક ;ુ 23 અને જો
મ હમાને માટે અગાઉથી તૈયાર કરેલાં દયાના પાત્રો પર. 24એટલે આપણા પર જઓેને
તેમણે ફક્ત યહૂદ ઓમાંથી ન હ, પણ બનયહૂદ ઓમાંથી પણ તેડ્યાં છે તેઓ પર,
પોતાના મ હમાની સંપ જણાવવાં તેમની મરજી હતી તો તેમાં ખોટુ ુ?ં

25જમે કે તેઓ હો શયાના ુસ્તકમાં પણ કહે છે કે, ‘જઓે મારા લોક ન હતા તેઓને
હુ મારા લોક અને જે પ્રય ન હતી તેને હુ પ્રય કહ શ. 26અને એમ થશે કે જે ળે
તેઓને એ ું કહેવામાં આ ું હ ું કે તમે મારા લોકો નથી, ત્યાં તેઓ ‘જીવતા ઈ રના
દ કરાઓ’ કહેવાશે.”

27 વળ યશાયા ઇઝરાયલ સંબંધી ઘાંટો પાડ ને કહે છે કે, જોકે ‘ઇઝરાયલના
સંતાનોની સં ા સ ુદ્રની રેતીના જટેલી હોય, તોપણ તેનો શેષ જ ઉદ્ધાર પામશ’ે 28 કેમ
કે પ્ર ુ પોતા ું વચન જલદ થી અને સં ૂણર્પણે ૃથ્વી પર અમલમાં લાવશ.ે’ ” 29એમ
જ યશાયાએ અગાઉ પણ ક ું હ ું કે, ‘જો સૈન્યોના પ્ર ુએઆપણે સારુ બીજ રહેવા
દ ું ન હોત, તો આપણા હાલ સદોમ તથા ગમોરાના જવેા થઈ ગયા હોત.’ ”

ઇઝરાયલ અને ુવાતાર્
30 ત્યારે આપણે ું અ ુમાન કર એ? કે બનયહૂદ ઓ ન્યાયીપણાની શોધ કરતા

ન હતા, તોપણ તેઓને ન્યાયીપણુ,ં એટલે જે ન્યાયીપણું વ ાસથી પ્રાપ્ત થાય છે તે,
પ્રાપ્ત થ ું.’ ” 31 પણ ઇઝરાયલ ન્યાયીપણું આપનાર નયમશા ને અ ુસયાર્ છતાં તે
ન્યાયીપણાને પહોંચી શ ા ન હ.

32 કેમ ન હ? કેમ કે તેઓ વ ાસથી ન હ, પણ જાણે કે કરણીઓથી તેને શોધતાં
હતા. તેઓએ ઠેસ ખવડાવનાર પથ્થરથી ઠોકર ખાધી; 33 જમે લખે ું છે કે ‘જુઓ,
હુ સયોનમાં ઠેસ ખવડાવનાર પથ્થર અને ઠોકરરૂપ ખડક ૂકુ છુ, જે કોઈ તેના ઉપર
વ ાસ કરશે તે શરમાશે ન હ.
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10
સવર્ માટે ુલ્લો ઉદ્ધારનો માગર્

1ભાઈઓ, ઇઝરાયલને સારુ મારા અંતઃકરણની ઇચ્છા તથા ઈ રને માર પ્રાથર્ના
છે કે તેઓ ઉદ્ધાર પામે. 2 કેમ કે હુ તેઓ વષે સાક્ષી આ ું છુ કે, ઈ ર માટે તેઓને
આ ુરતા છે, પણ તે જ્ઞાન પ્રમાણે નથી. 3 કેમ કે ઈ રના ન્યાયીપણા વષે અજાણ્યા
હોવાથી તથા પોતાના ન્યાયીપણા ને ાપન કરવા યત્ન કરતા હોવાથી તેઓ ઈ રના
ન્યાયીપણાને આધીન થયા ન હ.

4 કેમ કે ખ્રસ્ત તો દરેક વ ાસ રાખનારને માટે ન્યાયીપણું પામવાના નયમશા ની
સં ૂણર્તા છે. 5 કેમ કે ૂસા ન્યાયીપણાના નયમ વષે લખે છે કે, ‘જે માણસ નયમશા
પ્રમાણે ન્યાયીપણું આચરે છે, તે તેના દ્વારા જીવશે.’ ”

6પણજે ન્યાયીપણું વ ાસ ધ્વારા મળે છે તે એ ું કહે છે કે, ‘ ું તારાઅંતઃકરણમાં ન
કહે કે, ‘સ્વગર્માં કોણ ચઢશે?’ એટલે ખ્રસ્તને નીચે લાવવાને; 7અથવાએ કે, ‘ઊંડાણમાં
કોણ ઊતરશ?ે” એટલે ખ્રસ્તને ૃત્ ુમાંથી સજીવન કરવાને.

8 પણ તે ું કહે છે? કે, ‘એ વચન તાર પાસ,ે તારા ુખમાં તથા તારા અંતઃકરણમાં
છે.’ ”
એટલે વ ાસ ું જે વચન અમે પ્રગટ કર એ છ એ તે એ છે કે 9જો ું તારા ુખથી

ઈ ુને પ્ર ુ તર કે ક ૂલ કર શ અને ઈ રે તેમને ૃત્ ુમાંથી પાછા સજીવન કયાર્, એવો
વ ાસ તારા અંતઃકરણમાં કર શ, તો ું ઉદ્ધાર પામીશ. 10 કારણ કે ન્યાયીપણું પ્રાપ્ત
કરવાને માટેઅંતઃકરણથી વ ાસ કરવામાંઆવે છેઅને ઉદ્ધાર પ્રાપ્ત કરવા માટે ુખથી
ક ૂલાત કરવામાં આવે છે.

11 કેમ કે શા વચનો કહે છે કે, ‘ ખ્રસ્ત ઉપર જે કોઈ વ ાસ કરશે તે શરમાશે
ન હ.’ ” 12અહ યહૂદ તથા ગ્રીકમાં કશો તફાવત નથી, કેમ કે સવર્ના પ્ર ુ એક જ છે
અને જઓે તેને વનંતી કરે છે તેઓ સવર્ પ્રત્યે તે ૂબ જ ઉદાર છે. 13 કેમ કે ‘જે કોઈ
પ્ર ુને નામે પ્રાથર્ના કરશે તે ઉદ્ધાર પામશ.ે’ ”

14 પણ જમેનાં ઉપર તેઓએ વ ાસ કય નથી, તેમને તેઓ કેવી ર તે વનંતી કર
શકે? વળ જમેને વષે તેઓએસાંભ ું નથી, તેમના ઉપર તેઓ કેવી ર તે વ ાસ કર
શકે? વળ ઉપદેશક વગર તેઓ કેવી ર તે સાંભળ શકે? 15વળ તેઓને મોકલ્યા વગર
તેઓ કેવી ર તે ઉપદેશ કર શકે? ‘જમે લ ું છે કે, ુભસંદેશ સંભળાવનારનાં પગલાં
કેવાં ુંદર છે!’ ”

16 પણ બધાએ તે ુવાતાર્ માની ન હ; કેમ કે યશાયા કહે છે કે, ‘હે પ્ર ,ુ અમારા
સંદેશા પર કોણે વ ાસ કય છે?’ 17 આમ, સંદેશો સાંભળવાથી વ ાસ થાય છે
તથા ખ્રસ્તનાં વચન દ્વારા સંદેશો સાંભળવામાં આવે છે.

18 પણ હુ ૂછુ છુ કે, ‘ ું તેઓએ નથી સાંભ ું?’ ‘હા ખરેખર, સમગ્ર ૃથ્વી પર
તેઓનો અવાજ તથા દુ નયાના છેડાઓ ુધી તેઓના વચનો ફેલાયા છે.’ ”

19 વળ હુ ૂછુ છુ કે, ‘ ું ઇઝરાયલી લોકો જાણતા ન હતા?’ પ્રથમ ૂસા કહે છે
કે, ‘જઓે પ્રજા નથી તેવા લોકો પર હુ તમારામાં ઈષ્યાર્ ઉત્પ કર શ; અણસમજુ પ્રજા
ઉપર હુ તમારામાં ક્રોધ ઉત્પ કર શ.

20વળ યશાયા બહુ હમતથી કહે છે કે, ‘જઓેમને શોધતાં ન હતા તેઓને હુ મ ો;
જઓે મને શોધતાં ન હતા તેઓ આગળ હુ પ્રગટ થયો.’ ” 21 પણ ઇઝરાયલ વષે તો
તે કહે છે કે, ‘આખો દવસ ન માનનારા તથા વરુદ્ધ બોલનારા લોકો તરફ મેં મારા હાથ
લાંબા કયાર્.’ ”
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11
ઇઝરાયલ ઉપર ઈ રની દયા

1 તેથી હુ ૂછુ છુ કે, ું ઈ રે પોતાના લોકોને તજી દ ધાં છે? ના, એ ું ન
થાઓ. કેમ કે હુ પણ ઇઝરાયલી, ઇબ્રા હમનાં વંશનો અને બન્યામીનના કુળનો છુ.
2 પોતાના જે લોકોને ઈ રે અગાઉથી પસંદ કયાર્ હતા તેઓને તેમણે ત ા નથી; વળ
એ લયા સંબંધી શા વચનો ું કહે છે, એ તમે નથી જાણતા? તે ઇઝરાયલની વરુદ્ધ
ઈ રને વનંતી કરે છે કે, 3 ‘ઓ પ્ર ુ, તેઓએ તારા પ્રબોધકોને માર ના ા છે, તાર
યજ્ઞવેદ ઓને ખોદ નાખી છે, હુ એકલો જ બચ્યો છુ અને તેઓ મારો જીવ લેવા માગે
છે.’ ”

4 પણ ઈ રવાણી તેને ું કહે છે? “જઓે બઆલની આગળ ૂંટણે પડ્યા નથી
એવા સાત હજાર ુરુષોને મેં મારે માટે રાખી ૂ ા છે,” 5એમ જ વતર્માન સમયમાં
પણ કૃપાની પસંદગી પ્રમાણે બહુ થોડા લોકો રહેલા છે.

6 પણ જો તે કૃપાથી થ ુ,ં તો તે કરણીઓથી થ ું નથી, ન હ તો કૃપા તે કૃપા કહેવાય
જ ન હ. 7 એટલે ું? ઇઝરાયલ જે શોધે છે તે તેઓને પ્રાપ્ત થ ું ન હ; પણ પસંદ
કરેલાઓને પ્રાપ્ત થ ું અને બાક નાં હૃદયો ને કઠણ કરવામાં આ ાં છે; 8જમે લખે ું
છે તેમ કે, ‘ઈ રે તેઓને આજ દન ુધી મંદ ુ દ્ધનો આત્મા, જોઈ ન શકે તેવી આંખો
તથા સાંભળ ન શકે તેવા કાન આપ્યા છે.

9 દાઉદ પણ કહે છે કે, ‘તેઓની મેજ તેઓને માટે જાળ, ફાંસો, ઠોકર તથા બદલો
થાઓ. 10 તેઓની આંખો અંધકારમય થાઓ કે જથેી તેઓ જોઈ ન શકે અને તેઓની
પીઠ તમે સદા વાંક વાળો.’ ”

11 ત્યારે હુ ૂછુ છુ કે, ‘ ું તેઓએએ માટે ઠોકર ખાધી કે તેઓ પડ જાય?’ ના, એ ું
ન થાઓ, પણ ઊલટુ તેઓના પડવાથી બનયહૂદ ઓને ઉદ્ધાર મ ો છે, કે જનેાંથી
ઇઝરાયલમાં ઈષ્યાર્ ઉત્પ થાય. 12હવે જો તેઓ ું પડ ું માનવજગતને સંપ રૂપ થ ું
છે અને તેઓ ું ુકસાન બનયહૂદ ઓને સંપ રૂપ થ ું છે, તો તેઓની સં ૂણર્તા કેટલી
અ ધક સંપ રૂપ થશ!ે

બનયહૂદ ઓનો ઉદ્ધાર ૃક્ષની કલમનો દાખલો
13 હવે હુ તમો બનયહૂદ ઓને કહુ છુ. હુ મારુ સેવાકાયર્ ૂબ જ મહત્વ ું મા ું છુ

કારણ કે હુ બનયહૂદ ઓનો પ્રે રત છુ. 14જથેી હુ કોઈ પણ પ્રકારે મારા પોતાના લોકો
યહૂદ ઓ માં ઈષ્યાર્ ઉત્પ કર ને તેઓમાંના કેટલાકને બચા ું.

15 કેમ કે જો તેઓનો નકાર થવાથી માનવજગત ું ઈ ર સાથે સમાધાન થ ુ,ં તો
તેઓનો સ્વીકાર થવાથી ૃત્ ુમાંથી જીવન સવાય બીજુ ું થશ?ે 16 જો પ્રથમફળ
પ વત્ર છે, તો આખો સ ૂહ પણ પ વત્ર છે; અને જો ૂળ પ વત્ર છે તો ડાળ ઓ પણ
પ વત્ર છે.

17પણજો ડાળ ઓમાંની કેટલીકને તોડ નાખવામાં આવી; અને ું જગલી જૈ ૂનની
ડાળ હોવા છતાં તેઓમાં કલમરૂપે મેળવાયો અને જૈ ૂનનાં રસ ભરેલા ૂળનો સહભાગી
થયો, 18 તો એ ડાળ ઓ પર ું ગવર્ ન કર. પર ુ જો ું ગવર્ કરે, તો ૂળને તારો આધાર
નથી પણ તને ૂળનો આધાર છે.

19 વળ ું કહેશે કે, ‘હુ કલમરૂપે મેળવાઉં માટે ડાળ ઓ તોડ નાખવામાં આવી.’ ”
20 બરાબર, તેમના અ વ ાસને લીધે તેઓને તોડ નાખવામાં આવી, અને ું તારા
વ ાસથી ર રહે છે. ગ વ ન થા, પણ ભય રાખ. 21 કેમ કે જો ઈ રે અસલ
ડાળ ઓને બચાવી ન હ, તો તેઓ તને પણ ન હ બચાવે.
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22તેથી ઈ રની મહેરબાની તથા તેમની સખતાઈ પણજો; જઓે પડ ગયા તેઓના
ઉપર તો સખતાઈ; પણ જો ું તેમની કૃપા ટક રહે તો તારા ઉપર ઈ રની કૃપા; ન હ
તો તને પણ કાપી નાખવામાં આવશે.

23પણજો તેઓપોતાના અ વ ાસમાં રહેશે ન હ, તો તેઓપણ કલમરૂપે મેળવાશે;
કેમ કે ઈ ર તેઓને કલમરૂપે પાછા મેળવી શકે છે. 24 કેમ કે જે જૈ ૂન ું ઝાડ કુદરતી
ર તે જગલી હ ું તેમાંથી જો તને અલગ કરવામાં આ ો અને સારા જૈ ૂનનાં ઝાડમાં
કુદરતથી વરુદ્ધ કલમરૂપે મેળવવામાં આ ો; તો તે કરતાં અસલ ડાળ ઓ તેમના
પોતાના જૈ ૂનનાં ઝાડમાં કલમરૂપે પાછ મેળવાય તે કેટ ું વશેષ શ છે?

બધાને માટે ઈ રની દયા
25 કેમ કે હે ભાઈઓ, તમે પોતાને ુ દ્ધવાન ન સમજો, માટે માર ઇચ્છા નથી કે

આ ભેદ વષે તમે અજાણ રહો કે બનયહૂદ ઓની સં ૂણર્તા માંહે આવે ત્યાં ુધી
ઇઝરાયલને કેટલેક ભાગે ક ઠનતા થઈ છે.

26અને પછ તમામ ઇઝરાયલ ઉદ્ધાર પામશે, જમે લખે ું છે ‘ સયોનમાંથી ઉદ્ધાર
આવશ;ે તે યાકૂબમાંથી અધમર્ને દૂર કરશ;ે 27 હુ તેઓનાં પાપ ું નવારણ કર શ, ત્યારે
તેઓની સાથેનો મારો કરાર ૂરો થશ.ે

28 ુવાતાર્નાં સંદભ તો તમારે લીધે તેઓ શ ુ છે ખરા, પણ પસંદગી સંદભમાં તો
ૂવર્જોને લીધે તેઓ તેમને વહાલા છે. 29 કેમ કે ઈ રનાં કૃપાદાન તથા તેડુ રદ જાય

એવાં નથી.
30 કેમ કે જમે તમે અગાઉ ઈ ર પ્રત્યે અનાજ્ઞાં કત હતા, પણ હમણાં તેઓના

અનાજ્ઞાં કતપણાને કારણથી તમે દયાપાત્ર બન્યા છો; 31 એમ જ તેઓ પણ હમણાં
અણક ાગરા થયા છે, એ માટે કે, તમારા પર દશાર્વેલી દયાના કારણે, તેઓને પણ
હમણાં દયાદાન મળે. 32 કેમ કે ઈ રે બધાને આજ્ઞાભંગને આધીન ઠરા ાં છે, એ
સારુ કે તે બધા ઉપર દયા કરે.

ઈ રસ્ ુ ત
33 આહા! ઈ રની ુ દ્ધની, અને જ્ઞાનની સંપ કેવી અગાધ છે! તેમના

ન્યાય ુકાદો કેવાં ૂઢ અને તેમના માગ કેવાં અગમ્ય છે! 34 કેમ કે પ્ર ુ ું મન કોણે
જાણ્ ું છે? અથવા તેમનો સલાહકાર કોણ થયો છે? 35અથવા કોણે તેમને પહેલાં કઈ
આપ્ ું, કે તે તેને પાછુ ભર આપવામાં આવ?ે

36 કેમ કે તેમનાંમાંથી તથા તેમના વડ,ે તથા તેમને અથ, બ ું છે. તેમને સવર્કાળ
મ હમા હો. આમીન.

12
ઈ રની સેવામાં જીવન

1 તેથી, ભાઈઓ, હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે, ઈ રની દયા પ્રાપ્ત કરવા તમે તમારાં
શર રો ું જીવ ું, પ વત્ર તથા ઈ રને પસંદ પડે તે ુ,ં અપર્ણ કરો; તે તમાર ુ દ્ધ ૂવર્કની
સેવા છે. 2આજગત ું રૂપ તમે ન ધરો; પણ તમારાં મનથી નવીનતાને યોગે તમે ૂણર્ ર તે
પ રવતર્ન પામો, જથેી ઈ રની સાર , માન્ય તથા સં ૂણર્ ઇચ્છા શી છે, તે તમે જાણી
શકો.

શર ર એક: અવયવો ઘણાં
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3 વળ મને આપેલા કૃપાદાનને આશરે હુ તમારામાંના દરેક જણને કહુ છુ કે, પોતાને
જવેો ગણવોજોઈએ, તે કરતાં વશેષ ન ગણવો; પણજે પ્રમાણે ઈ રે દરેકને વ ાસ ું
માપ વહેંચી આપ્ ું છે, તેના પ્રમાણમાં દરેકે પોતાને યોગ્ય ગણવો.

4 કેમ કે જમે આપણા શર રનાં ઘણાં અંગો છે અને તેઓને બધાને એક જ કામ
કરવા ું હો ું નથી; 5 તેમ આપણે ઘણાં હોવા છતાં ખ્રસ્તમાં એક શર ર છ એ અને
અરસપરસ એકબીજાનાં અંગો છ એ.

6 આપણને જે કૃપા આપવામાં આવી છે, તે પ્રમાણે આપણને જુદાં જુદાં કૃપાદાન
મ ાં છે; તેથી જો બોધ કરવા ું કૃપાદાન મ ું હોય, તો પોતાના વ ાસના પ્રમાણમાં
તેણે બોધ કરવો; 7 અથવા જો સેવા ુ,ં તો સેવામાં લા ુ રહે ું; વળ જે શક્ષક હોય
તેણે શક્ષણ આપવામાં લા ુ રહે ુ;ં 8જે ુબોધ કરનાર, તેણે ુબોધ કરવામાં સ્ત
રહે ું; જે દાનઆપે છે, તેણે ઉદારતાથીઆપ ુ;ં જેઅ ધકાર છે, તેણે ખંતથી અ ધકાર
ચલાવવો; અને જે દયા રાખે છે તેણે હખર્થી દયા રાખવી.

ખ્રસ્તી જીવનનાં નયમ
9 તમારો પ્રેમ ઢોંગ વગરનો હોય. જે ખરાબ છે તેને ધ ારો; જે સારુ છે તેને વળગી

રહો. 10ભાઈઓપ્રત્યે જવેો પ્રેમ ઘટે તેવો ગાઢ પ્રેમએકબીજાપર રાખો; માનઆપવામાં
પોતાના કરતાં બીજાને અ ધક ગણો.

11 ઉદ્યોગમાં આળ ુ ન થાઓ; આત્મામાં ઉત્સાહ થાઓ; પ્ર ુની સેવા કરો;
12 આશામાં આનંદ કરો; સંકટમાં ધીરજ રાખો; પ્રાથર્નામાં લા ુ રહો; 13 સંતોની
જરૂ રયાતો ૂર પાડો; પરોણાગત કરવામાં તત્પર રહો.

14 તમારા સતાવનારાઓને આશીવાર્દ આપો; આશીવાર્દ જ આપો અને શ્રાપ
આપતા ન હ. 15 આનંદ કરનારાઓની સાથે આનંદ કરો; રડનારાઓની સાથે રડો.
16 અરસપરસ એક મનના થાઓ; તમારુ મન મોટ બાબતો પર ન લગાડો, પણ નમ્ર
ભાવે દ નોની કાળજી રાખો. તમે પોતાને ુ દ્ધમાન ન સમજો.

17 દુ તાની સામે દુ તા નઆચરો. બધા માણસોની નજરમાં જે શોભે છે, તે કરવાને
કાળજી રાખો. 18જો શ હોય, તો ગમે તેમ કર ને બધાં માણસોની સાથે હળ મળ ને
રહો.

19ઓ વહાલાઓ, તમે સા ું વૈર ન વાળો, પણ ઈ રના કોપને માટે માગર્ ૂકો; કેમ
કે લખે ું છે કે, પ્ર ુ કહે છે કે, ‘વૈર વાળ ું એ મારુ કામ છે; હુ બદલો લઈશ.’ ” 20 પણ
જો તારો વૈર ૂ ો હોય તો તેને ખવડાવ; જો તરસ્યો હોય તો તેને પાણી પા; કેમ કે
એ ું કરવાથી ું તેના માથા પર ધગધગતા અંગારાના ઢગલા કર શ. 21 દુ તાથી ું હાર
ન જા, પણ ભલાઈથી દુ તાનો પરાજય કર.

13
રા ના અ ધકાર ઓ પ્રત્યે નાગ રક તર કેની ફરજો

1 દરેક માણસે ુ અ ધકાર ઓને આધીન રહે ું; કેમ કે ઈ રના તરફથી ન હોય
એવો કોઈ અ ધકાર હોતો નથી; જે અ ધકાર ઓ છે તેઓ ઈ રથી નમાયેલા છે;
2 એથી અ ધકાર ની સામે જે થાય છે તે ઈ રના ઠરાવ વરુદ્ધ થાય છે અને જઓે
વરુદ્ધ થાય છે તેઓ પોતાના પર શક્ષા વહોર લેશ.ે
3 કેમ કે સારાં કામ કરનારને અ ધકાર ભયરૂપ નથી, પણ ખરાબ કામ કરનારને છે.

અ ધકાર ની તને બીક ન લાગે, તેવી તાર ઇચ્છા છે? તો ું સારુ કર; તેથી તે તાર
પ્રશંસા કરશે. 4 કેમ કે તારા હતને અથ તે ઈ રનો કારભાર છે; પણ જો ું ખરાબ
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કરે તો ડર રાખ, કેમ કે તે કારણ વના તલવાર રાખતો નથી; તે ઈ રનો કારભાર છે,
એટલે ખરાબ કરનારને તે કોપરૂપી બદલો આપનાર છે. 5 તે માટે કેવળ કોપની બીકથી
જ ન હ, પર ુ પ્રેરક ુ દ્ધની ખાતર પણ તમારે તેને આધીન રહે ું જ જોઈએ.

6 વળ એ કારણ માટે તમે કર પણ ભરો છો, કેમ કે અ ધકાર ઓ ઈ રના સેવક છે
અને તે જ કામમાં લા ુ રહે છે. 7 પ્રત્યેકને તેના જે હક હોય તે આપો: જનેે કરનો તેને
કર; જનેે દાણનો તેને દાણ; જનેે બીકનો તેને બીક; જનેે માનનો તેને માન.

એકબીજા પ્રત્યેની ફરજો
8 એકબીજા ઉપર પ્રેમ રાખવો એ સવાય બીજુ દે ું કોઈ ું ન કરો, કેમ કે જે કોઈ

અન્ય ઉપર પ્રેમ રાખે છે તેણે નયમશા ને ૂરે ૂરુ પા ું છે. 9કારણ કે ‘તારે ભચાર
ન કરવો, ૂન ન કર ું, ચોર ન કરવી, લોભ ન રાખવોએવીજેઆજ્ઞાઓ છે તેઓનો સાર
આ વચનમાં સમાયેલો છે, ‘પોતાના પડોશી પર પ્રેમ રાખવો.’ ” 10 પ્રેમ પોતાના પડોશી ું
કઈ ખોટુ કરતો નથી, તેથી પ્રેમ એ નયમશા ું સં ૂણર્ પાલન છે.

11 સમય પારખીને એ યાદ રાખો કે હમણાં તમારે ઊંઘમાંથી ઊઠવાની વેળા આવી
ૂક છે; કારણ કે જે વેળાએ આપણે વ ાસ કરવા માંડ્યો, તે કરતાં હાલ આપણો

ઉદ્ધાર નજીક આવેલો છે. 12 રાત ઘણી ગઈ છે, દવસ પાસે આ ો છે; માટે આપણે
અંધકારનાં કામો તજી દઈને પ્રકાશનાં હ થયારો સજીએ.

13 દવસે જમે ઘટે તેમઆપણે શોભતી ર તે વત એ; મોજશોખમાં તથા નશામાં ન હ,
વષયભોગમાં તથા વાસનામાં ન હ, ઝઘડામાં તથા અદેખાઈમાં ન હ. 14 પણ તમે પ્ર ુ
ઈ ુ ખ્રસ્તને પહેર લો અને દેહને માટે, એટલે તેની દુ ઇચ્છાઓને અથ, વચારણા
કરો ન હ.

14
તારા ભાઈનો ન્યાય ન કર

1 વ ાસમાં જે નબળો હોય તેનો અંગીકાર કરો, પણ સંદેહ પડતી બાબતોના
વાદ વવાદને માટે ન હ. 2 કોઈનો વ ાસ તો એવો છે કે તે બ ું જ ખાય છે, પણ
કોઈ તો વ ાસમાં નબળો હોવાથી માત્ર શાકભાજી જ ખાય છે.

3જે ખાય છે તેણે ન ખાનારને ુચ્છ ન ગણવો; અને જે ખાતો નથી તેણે ખાનારને
અપરાધી ન ઠરાવવો; કારણ કે ઈ રે તેનો સ્વીકાર કય છે. 4 ું કોણ છે કે બીજાના
નોકરને અપરાધી ઠરાવ?ે તે ું ઊભા રહે ું કે પડ ું તે તેના પોતાના મા લકના હાથમાં છે.
પણ તેને ઊભો રાખવામાં આવશ,ે કેમ કે પ્ર ુ તેને ઊભો રાખવાને સમથર્ છે.

5 કોઈ એક તો અ ુક દવસને અન્ય દવસો કરતાં વધારે પ વત્ર માને છે અને બીજો
સવર્ દવસોને સરખા ગણે છે; દરેકે પોતપોતાનાં મનમાં સં ૂણર્ ખાતર કરવી. 6અ ુક
દવસને જે પ વત્ર ગણે છે તે પ્ર ુને માટે તેને પ વત્ર ગણે છે; જે ખાય છે તે પ્ર ુને માટે
ખાય છે, કેમ કે તે ઈ રનો આભાર માને છે; અને જે નથી ખાતો તે પ્ર ુને માટે નથી
ખાતો અને ઈ રનો આભાર માને છે.

7 કેમ કે આપણામાંનો કોઈ પણ પોતાને અથ જીવતો નથી અને કોઈ પોતાને અથ
મરતો નથી. 8 કારણ કે જો જીવીએ છ એ, તો પ્ર ુની ખાતર જીવીએ છ એ; અથવા
જો મર એ છ એ, તો પ્ર ુની ખાતર મર એ છ એ; તે માટે ગમે તો આપણે જીવીએ કે
મર એ, તોપણઆપણે પ્ર ુના જ છ એ. 9 કેમ કે ૃત અને જીવંત બ ેના તે પ્ર ુ થાય,
એજ હે ુથી ખ્રસ્ત મરણ પામ્યા અને પાછા સજીવન થયા.
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10પણ ું પોતાના ભાઈને કેમ અપરાધી ઠરાવે છે? ું પોતાના ભાઈને કેમ ુચ્છ ગણે
છે? કેમ કે આપણે સવર્ને ઈ રના ન્યાયાસનની આગળ ઊભા રહે ું પડશ.ે 11એ ું
લખે ું છે કે, પ્ર ુ કહે છે કે, મારા જીવના સમ કે, દરેક ૂંટણ માર આગળ વાંકો વળશે
અને દરેક જીભ ઈ રની સ્ ુ ત કરશે.

12એ માટે આપણ પ્રત્યેકને પોતપોતાનો હસાબ ઈ રને આપવો પડશે.
તમારા ભાઈને પાડવા ન દો

13 તો હવેથી આપણે એકબીજા દોષારોપણ કર એ ન હ; પણ તેના કરતાં કોઈએ
પોતાના ભાઈના માગર્માં ઠેસ કે ઠોકરરૂપ ક ું ૂક ું ન હ, એવો નયમ કરવો, તે સારુ છે.

14 હુ જાણું છુ કે, પ્ર ુ ઈ ુમાં મને ૂરે ૂર ખાતર છે કે, કોઈ પણ ચીજજાતે અ ુદ્ધ
નથી; પર ુ જનેે જે કઈ અ ુદ્ધ લાગે છે તેને માટે તે અ ુદ્ધ છે. 15જો તારા ભોજનને
લીધે તારા ભાઈને ખેદ થાય છે, તો તે બાબતમાં ું પ્રેમના નયમ પ્રમાણે વતર્તો નથી.
જનેે સારુ ખ્રસ્ત ૃત્ ુ પામ્યા તેનો નાશ ું તારા ભોજનથી ન કર.

16 તેથી તમારુ જે સારુ છે તે વષે ખોટુ બોલાય એ ું થવા ન દો. 17 કેમ કે ઈ ર ું
રા તો ખાવાપીવામાં નથી; પણ ન્યાયીપણામાં, શાં તમાં અને પ વત્રઆત્માથી મળતા
આનંદમાં, છે.

18 કેમ કે તે બાબત માં જે ખ્રસ્તની સેવા કરે છે, તે ઈ રને પસંદ તથા માણસોને
માન્ય થાય છે. 19 તેથી જે બાબતો શાં તકારક છે તથા જે વડે આપણે એકબીજામાં
ુધારો કર શક એ તેવી છે. તેની પાછળઆપણે લા ુ રહે ું.
20ખાવાને કારણે ઈ ર ું કામ તોડ ન પાડો; બ ું ુદ્ધ છે ખરુ, પણ તે ખાવાથી જનેે

ઠોકર લાગે છે તે માણસને માટે તે ખોટુ છે. 21 માંસ ન ખા ું, દ્રાક્ષારસ ન પીવો અને
બીજી જે કોઈ બાબતથી તારો ભાઈ ઠોકર ખાય છે, તે ન કર ું તે તને ઉ ચત છે.

22જે વ ાસ તને છે તે તારા પોતામાં ઈ રની સમક્ષ રાખ. પોતાને જે વાજબી લાગે
છે, તે બાબતમાં જે પોતાને અપરાધી ઠરાવતો નથી તે આશીવાર્ દત છે. 23 પણ જનેે જે
વષે શંકા રહે છે તે જો તે ખાય છે તો તે અપરાધી ઠરે છે, કેમ કે તે વ ાસથી ખાતો
નથી; અને જે વ ાસથી નથી તે બ ું તો પાપ છે.

15
પોતાને ન હ, પણ બીજાને ુશ કરો

1 હવે નબર્ળોની નબળાઈને ચલાવી લેવી અને પોતાની ુશી પ્રમાણે ન કર ું, એ
આપણ શ ક્તમાનોની ફરજ છે. 2આપણામાંના દરેકે પોતાના પડોશીને તેના કલ્યાણને
માટે તેની ઉ તને અથ ુશ કરવો.

3 કેમ કે ખ્રસ્ત પોતે પણ મનસ્વી ર તે વતર્તા ન હતા, પણજમે લ ું છે કે, ‘તાર નદા
કરનારાઓની નદા મારા પર પડ .’ ” 4 કેમ કે જટે ું અગાઉ લખે ું હ ું, તે આપણને
શખામણ મળે તે માટે લખવામાં આ ું હ ું કે, ધીરજથી તથા પ વત્રશા માંના
દલાસાથી આપણે આશા રાખીએ.
5 તમે એક ચ ે તથા એક અવાજ,ે ઈ રનો, એટલે આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં

પતાનો મ હમા પ્રગટ કરો 6એમાટે ધીરજ તથા દલાસો દેનાર ઈ ર તમને એ ું વરદાન
આપો કે તમે ખ્રસ્ત ઈ ુને અ ુસર ને અંદરોઅંદર એક જ મનના થાઓ.

બનયહૂદ ઓને ુવાતાર્
7 માટે, ખ્રસ્તે જમે ઈ રના મ હમાને અથ તમારો સ્વીકાર કય , તેમ તમે પણ

એકબીજાનો સ્વીકાર કરો.
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8 વળ હુ કહુ છુ કે, જે વચનો ૂવર્જોને આપેલાં હતા,ં તેઓને તે સત્ય ઠરાવે,
9અને વળ વદેશીઓ પણ તેની દયાને લીધે ઈ રનો મ હમા પ્રગટ કરે, એ માટે ઈ ુ
ખ્રસ્ત ઈ રના સત્યને લીધે ુ તીઓના સેવક થયા. લખે ું છે કે, એ કારણ માટે હુ
વદેશીઓમાં તમાર સ્ ુ ત કર શ અને તમારા નામ ું ગીત ગાઈશ.
10 વળ તે કહે છે કે, ઓ બનયહૂદ ઓ, તમે તેના લોકોની સાથે આનંદ કરો.
11 વળ , હે સવર્ બનયહૂદ ઓ પ્ર ુની સ્ ુ ત કરો અને સવર્ લોકો તેમ ું સ્તવન કરો.
12 વળ યશાયા કહે છે કે, યશાઈની જડ, એટલે બનયહૂદ ઓ ઉપર રાજ કરવાને

જે ઊભા થવાનાં છે, તે થશ;ે તેના પર બનયહૂદ ઓઆશા રાખશ.ે
13હવે ઈ ર કે, જમેનાં પર તમે આશા રાખો છો, તે તમને વ ાસ રાખવામાં અખંડ

હષર્ તથા શાં ત વડે ભર ૂર કરો, જથેી પ વત્ર આત્માની શ ક્તથી તમાર આશા ૃ દ્ધ
પામે.

પાઉલ ું સીધા શ ોમાં લખવા ું કારણ
14ઓમારા ભાઈઓ, મને તમારા વષે ૂર ખાતર છે કે તમે પોતે સં ૂણર્ ભલા, સવર્

જ્ઞાનસંપ અને એકબીજાને ચેતવણી આપવાને શ ક્તમાન છો.
15 તે છતાં બનયહૂદ ઓ પ વત્ર આત્માથી પાવન થઈને માન્ય અપર્ણ થાય માટે

ઈ રની ુવાતાર્નો યાજક થઈને હુ બનયહૂદ ઓપ્રત્યે ખ્રસ્ત ઈ ુનો સેવક થાઉં, 16એ
કારણથી ઈ રે મને જે કૃપાદાનઆપ્ ું છે, તેનેઆધારે તમને ફર થી સહેજ યાદ કરાવવાં
માટે વશેષ હમત રાખીને મેં આ પત્ર તમારા પર લ ો છે.

17 તેથી ઈ રને અથ કરેલાં કાય સંબંધી મને ખ્રસ્ત ઈ ુમાં ગૌરવ કરવા ું પ્રયોજન
છે. 18 કેમ કે પ વત્ર આત્માનાં પરાક્રમથી, વાણી અને કાયર્ વડે ચમત્કા રક ચ ો તથા
આ યર્કમ ના પ્રભાવથી બનયહૂદ ઓને આજ્ઞાં કત કરવા માટે ખ્રસ્તે જે કામો માર
પાસે કરા ાં છે, તે સવાય બીજાં કોઈ કામો વષે બોલવાની હમત હુ કર શ ન હ;
19એટલે યરુશાલેમથી રવાના થઈને ફરતાં ફરતાં છેક ઇ ુર કમ ુધી મેં ખ્રસ્તની ુવાતાર્
સં ૂણર્ ર તે પ્રગટ કર છે એ વષે જ હુ બોલીશ.

20એવી ર તે તો ુવાતાર્ પ્રગટ કરવામાં મેં એવો નયમ રા ો છે કે, ાં ખ્રસ્ત ું નામ
જાણવામાંઆ ું હ ું ત્યાં બોધ કરવો ન હ, રખેને બીજાના પાયા પર હુ બાં ું; 21લખે ું
છે કે ‘જઓેને તેમના સંબંધીજાણકાર મળ ન હતી તેઓજોશે અને જઓેએસાંભ ું
ન હ ું તેઓ સમજશ.ે’ ”

રોમની ુલાકાત લેવાની પાઉલની યોજના
22 તે જ કારણથી તમાર પાસે આવવામાં મને આટલી બધી વાર લાગી છે. 23 પણ

હવે આ પ્રદેશમાં મારે કોઈ ળ બાક રહે ું નથી અને ઘણાં વષર્થી તમાર પાસે
આવવાની અ ભલાષા હુ ધરા ું છુ.

24 માટે જયારે હુ સ્પેન જઈશ ત્યારે હુ તમાર પાસે આવીશ; કેમ કે મને આશા છે
કે ત્યાં જતા હુ તમને મળ શ અને પ્રથમ તમાર સંગતથી કેટલેક દરજ્જે સંતોષ પામ્યા
પછ ત્યાં જવા માટે તમાર વદાયગીર લઈશ. 25 પણ હાલ તો હુ સંતોની સેવામાં
યરુશાલેમ જાઉં છુ.

26 કેમ કે યરુશાલેમના સંતોમાં જઓે ગર બ છે, તેઓને માટે કઈ દાન એકત્ર કર ું,
એ મકદો નયાના તથા અખાયાના ભાઈઓને સારુ લાગ્ ુ.ં 27 તેઓને સારુ લાગ્ ુ;ં
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અને તેઓ તેમના ઋણીઓ છે. કેમ કે જો બનયહૂદ ઓ તેઓની આ ત્મક બાબતોમાં
ભાગીદાર થયા, તો સાંસા રક બાબતોમાં તેઓની સેવા કરવી એ તેઓની પણ ફરજ છે.

28 તેથી એ કામ ૂરુ કર ને અને તેઓને માટે તે ફળ અવશ્ય પહોંચાડ ન,ે હુ તમને
મળ ને સ્પેન જઈશ. 29 હુ જાણું છુ કે હુ તમાર પાસે આવીશ ત્યારે હુ ખ્રસ્તનાં સં ૂણર્
આશીવાર્દો લઈને આવીશ.

30 હવે, ભાઈઓ, આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની ખાતર તથા પ વત્ર આત્માનાં પ્રેમની
ખાતર હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે, 31 હુ યહૂ દયામાંના અ વ ાસીઓના હુમલા થી
બચી જાઉં અને યરુશાલેમ જઈને સંતોને સારુ જે સેવા હુ બજા ું છુ, તે તેમને પસંદ
પડ;ે 32અને ઈ રની ઇચ્છાથી હુ આનંદસ હત તમાર પાસે આ ું અને તમાર સાથે
વસામો પા ું એવી તમે મારે માટે આગ્રહ ૂવર્ક ઈ રની પ્રાથર્ના કર ને મને સહાય કરો.
33હવે શાં તદાતા ઈ ર તમો સવર્ની સાથે હો. આમીન.

16
ક્તગત સલામ

1 વળ આપણી બહેન ફેબી જે કેં ખ્રયામાંના વ ાસી સ ુદાયની સે વકા છે, તેને
માટે હુ તમને ભલામણ કરુ છુ કે, 2સંતોને ઘટે તેવી ર તે તમે પ્ર ુને લીધે તેનો અંગીકાર
કરો, અને જે કોઈ બાબતમાં તેને તમાર મદદની જરૂર પડે તેમાં તમે તેને સહાય કરજો;
કેમ કે તે પોતે મને તથા ઘણાંને પણ સહાય કરનાર થઈ છે.

3 ખ્રસ્ત ઈ ુમાં માર સાથે કામ કરનારાં પ્રસ્કા તથા આકુલાને સલામ કહેજો;
4તેઓએ મારા જીવને માટે પોતાની ગરદનો ધર છે; તેઓનો ઉપકાર એકલો હુ જ ન હ,
પણ બનયહૂદ ઓમાંના સવર્ વ ાસી સ ુદાય પણ માને છે; 5 વળ તેઓના ઘરમાં જે
વ ાસી સ ુદાય છે તેને સલામ કહેજો. મારો વહાલો અપાઈનેતસ જે ખ્રસ્તને સારુ
આ સયા ું પ્રથમફળ છે, તેને સલામ કહેજો.

6 મ રયમ જણેે તમારે માટે ઘણી મહેનત કર તેને સલામ કહેજો. 7 મારા સગાં
તથા માર સાથેના બંદ વાન આન્દ્રો નકસ તથા જુ નયાસને સલામ કહેજો. તેઓ
પ્રે રતોમાં જાણીતા છે અને માર અગાઉ ખ્રસ્તમાં આ ા હતા. 8 પ્ર ુમાં મારા વહાલાં
આં પ્લયાતસને સલામ કહેજો.

9 ખ્રસ્તમાં અમાર સાથે કામ કરનાર ઉબાર્નસને તથા મારા વહાલાં સ્તા ુસને સલામ
કહેજો. 10 ખ્રસ્તમાં માનવંતા આપોલસને સલામ કહેજો. આર સ્તો ુલસના ઘરનાંને
સલામ કહેજો. 11 મારા સગાં હેરો દયાને સલામ કહેજો. નાક સસના ઘરમાંનાં જઓે
પ્ર ુમાં વ ાસીઓ છે તેઓને સલામ કહેજો.

12પ્ર ુને નામે પ રશ્રમ કરનાર ુફેનાને તથા ુફોસાને સલામ કહેજો, વહાલી પે સસ
જણેે પ્ર ુના કામમાં ઘણી મહેનત કર છે તેને સલામ કહેજો. 13 પ્ર ુમાં પસંદ કરેલા
રૂફસને અને તેની તથા માર માને સલામ કહેજો. 14 આ ું ક્રતસ, ફલેગોન, હેમસ,
પાત્રોબાસ તથા હમાર્સને અને તેઓની સાથે જે બીજા ભાઈઓ છે, તેઓને સલામ
કહેજો.

15 ફલોલોગસને તથા જુ લયાને, નેર અસને તથા તેની બહેનને અને ઓ લ પાસને
તથા તેઓની સાથે જે સંતો છે તેઓ સવર્ને સલામ કહેજો. 16 પ વત્ર ુંબન કર ને તમે
એકબીજાને સલામ કરજો. ખ્રસ્તનાં સવર્ વ ાસી સ ુદાયો તમને સલામ કહે છે.

છેલ્લી ૂચનાઓ
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17 હવે, હે ભાઈઓ, હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે, જે બોધ તમને મ ો છે તેથી
વરુદ્ધ જઓે તમારામાં ટ પાડે છે અને ઠોકરરૂપ થાય છે, તેઓને ધ્યાનમાં રાખીને
તમે તેઓનાથી દૂર રહો. 18 કેમ કે એવા માણસો આપણા પ્ર ુ ખ્રસ્તની ન હ, પણ
પોતાના પેટની સેવા કરે છે; અને મીઠ મીઠ વાતો તથા ુશામતથી ભોળા માણસોનાં
મન ભમાવે છે.

19 પણ તમારુ આજ્ઞાપાલન સવર્ લોકોમાં જાહેર થ ું છે, તેથી હુ તમારા સંબંધી
આનંદ પા ું છુ; અને માર ઇચ્છા એવી છે કે તમે સાર બાબતો વષે જ્ઞાની, ખોટ
બાબતો વષે ભોળા થાઓ. 20શાં તદાતા ઈ ર શેતાનને વહેલો તમારા પગ નીચે કચડ
નંખાવશે.
આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા તમારા પર હો. આમીન.
21 મારો સાથી કામદાર તમોથી અને મારા સગાં ુ કયસ, યાસોન તથા સોસીપાતર

તમને સલામ કહે છે. 22 હુ, તે ત ુસ પાઉલનાઆ પત્રનો લખનાર, પ્ર ુમાં તમને સલામ
લ ું છુ.

23 મારા તથા સમગ્ર વ ાસી સ ુદાયના યજમાન ગાયસ તમને સલામ કહે છે.
શહેરનો ખજાનચી એરાસ્તસ તથા ભાઈ ક્વાતર્સ તમને સલામ કહે છે. 24 આપણા
પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા તમ સવર્ પર હો. આમીન.

છેલ્લે સ્ ુ તરૂપ પ્રાથર્ના
25 હવે જે મમર્ આરભથી ુપ્ત રાખવામાં આ ો હતો, પણ આ સમયમાં પ્ર સદ્ધ

થયો છે અને સવર્ પ્રજાઓ વ ાસને આધીન થાય, એ માટે સનાતન ઈ રનીઆજ્ઞાથી
પ્રબોધકોના લેખોમાં તેમને જણાવવાંમાંઆ ો છે, 26તે મમર્ના પ્રકટ કરણ પ્રમાણે માર
ુવાતાર્, એટલે ઈ ુ ખ્રસ્ત વષેના ઉપદેશ પ્રમાણે તમને દૃઢ કરવાને જે શ ક્તમાન છે.
27 તે એકલા જ્ઞાની ઈ રને, ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા સવર્કાળ ુધી મ હમા હો. આમીન.
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ક રથીઓને પાઉલ પ્રે રતનો પહેલો પત્ર
લેખક
પાઉલના પત્ર તર કે પણ જાણીતા આ ુસ્તકના લેખક તર કે પાઉલને માન્ય કરાય

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

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 55 થી 56 ની વચ્ચેનો છે.
આપત્ર એફેસસમાંથી લખવામાં આ ો હતો (16:8.)
વાંચકવગર્
આ પત્રના ઇ ચ્છત વાંચકો “ક રથમાંની ઈ રની મંડળ ના” સભાસદો હતા (1:2).

જો કે પાઉલ વાંચકવગર્માં “જઓે હરકોઈ ળે આપણા પ્ર ુ, ઈ ુ ખ્રસ્તને નામે
પ્રાથર્ના કરે છે તે સવર્” નો પણ સમાવેશ કરે છે (1:2).

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

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

ુદ્રાલેખ
વ ાસીનો વતર્ન વહાર

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

અ ભવાદન
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1 ક રથમાંના ઈ રના વ ાસી સ ુદાયના, જઓેને ખ્રસ્ત ઈ ુમાં પ વત્ર કરવામાં
આવેલા છે, જઓેને સંતો તર કે તેડવામાંઆવેલા છે તથા જઓે હરકોઈ ળેઆપણા
પ્ર ,ુ એટલે તેઓના તથા આપણા પ્ર ુ, ઈ ુ ખ્રસ્તને નામે પ્રાથર્ના કરે છે તે સવર્ને,
2 આપણા ઈ રની ઇચ્છાથી ઈ ુ ખ્રસ્તનો પ્રે રત થવાને તેડાયેલો પાઉલ તથા ભાઈ
સો નેસ લખે છે. 3આપણા પતા ઈ ર તરફથી તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત તરફથી તમને
કૃપા તથા શાં ત હો.

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

વષે મારા ઈ રનો આભાર નત્ય મા ું છુ; 5 કેમ કે જમે ખ્રસ્ત વષેની અમાર સાક્ષી
તમારામાં દ્રઢ થઈ તેમ, 6 સવર્ બોલવામાં તથા સવર્ જ્ઞાનમાં, તમે સવર્ પ્રકારે તેમનાંમાં
ભર ૂર થયા.

7જથેી તમે કોઈ પણ કૃપાદાનમાં અ ૂણર્ ન રહેતાં, આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં પ્રગટ
થવાની રાહ જુઓ છો. 8 તમે આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તને દવસે નદ ષ મા ૂમ પડો, એ
માટે તે તમને અંત ુધી દૃઢ રાખશે. 9જે ઈ રે તમને તેમના દ કરા આપણા પ્ર ુ ઈ ુ
ખ્રસ્તની સંગતમાં તેડલેા છે, તે વ ા ુ છે.

ક રથની મંડળ માં પક્ષાપક્ષી
10હવ,ે ભાઈઓ, હુઆપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તને નામે તમને વનંતી કરુ છુ કે તમે સવર્

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

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

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

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

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

ઉદ્ધાર પામનારાઓને તો તે ઈ ર ું સામથ્યર્ છે. 19 કેમ કે લખે ું છે કે, ‘હુ જ્ઞાનીઓના
ડહાપણનો નાશ કર શ અને ુ દ્ધમાનોની ુ દ્ધને નરથર્ક કર શ.’ ””

20 જ્ઞાની ાં છે? શા ી ાં છે? આ જમાનાનો વાદ વવાદ કરનાર ાં છે? ું
ઈ રે જગતના ડહાપણને ૂખર્તા ઠરાવી નથી? 21 કેમ કે જયારે ઈ રે પોતાના જ્ઞાન
પ્રમાણે નમાર્ણ ક ુ હ ું તેમ જગતે પોતાના જ્ઞાન વડે ઈ રને ઓળ ા ન હ, ત્યારે
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જગત જનેે ૂખર્તા ગણે છે તે ુવાતાર્ પ્રગટ કરવા દ્વારા વ ાસ કરનારાઓનો ઉદ્ધાર
કરવા ું ઈ રને પસંદ પડ ું.

22 યહૂદ ઓ ચમત્કા રક ચ ો માગે છે અને ગ્રીક લોકો જ્ઞાન શોધે છે; 23 પણ અમે
તો વધસ્તંભે જડાયેલા ખ્રસ્તને પ્રગટ કર એ છ એ, તે તો યહૂદ ઓને અવરોધરૂપ અને
ગ્રીક લોકોને ૂખર્તારૂપ લાગે છે.

24પર ુ જઓેને તેડવામાંઆ ા, પછ તે યહૂદ હોય કે ગ્રીક હોય, તેઓને તો ખ્રસ્ત
એ જ ઈ ર ું સામથ્યર્ તથા ઈ ર ું જ્ઞાન છે. 25 કારણ કે માણસો ના જ્ઞાન કરતાં
ઈ રની ૂખર્તામાં વશેષ જ્ઞાન છે, અને માણસો ની શ ક્ત કરતાં ઈ રની નબર્ળતામાં
વશેષ શ ક્ત છે.
26 ભાઈઓ, ઈ રના તમારાં તેડાને લક્ષમાં રાખો કે, માનવીય ધોરણ ુજબ

તમારામાંના ઘણાં જ્ઞાનીઓ ન હતા, પરાક્રમીઓ ન હતા, ઉચ્ચ કુળમાં જન્મેલા ન હતા.
27પણઈ રેજ્ઞાનીઓને શરમાવવા સારુ દુ નયાના ૂખ નેઅને શ ક્તમાનોને શરમાવવા
સારુ દુ નયાના નબર્ળોને પસંદ કયાર્ છે.

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

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

2
વધસ્તંભે જડાયેલા ખ્રસ્ત વષેનો સંદેશ

1ભાઈઓ, હુ જયારે તમાર પાસે આ ો, ત્યારે તમને ઈ ર વષેની સાક્ષી પ્રગટ
કરવા હુ ઉ મ વક્ ૃત્વ કે જ્ઞાન બતાવીને આ ો નહોતો. 2 કેમ કે ઈ ુ ખ્રસ્ત, જે
વધસ્તંભે જડાયેલા, તે સવાય હુ તમાર સાથે રહ ને બીજુ કઈ જ ન જાણુ,ં એવો મેં
ન ય કય હતો.
3 હુ નબર્ળતામાં, ભયમાં તથા ઘણી ૂજાર માં તમાર સાથે ર ો હતો. 4 માર

વાતનો તથા મારા પ્રચારનો આધાર માનવી જ્ઞાનની મનોહર ભાષા ઉપર નભર્ર નહોતો,
પણ પ વત્ર આત્માનાં તથા સામથ્યર્ના પ્રમાણ પર હતો 5 કે, તમારા વ ાસનો આધાર
માણસોના જ્ઞાન પર ન હ, પણ ઈ રના સામથ્યર્ પર હોય.

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

જમાના ું જ્ઞાન ન હ, તથા આજમાનાનાં નાશ પામનાર અ ધકાર ઓ ું જ્ઞાન પણ ન હ;
7 પણ ઈ ર ું જ્ઞાન, એટલે જે ુપ્ત રખાયે ું જ્ઞાન ૃ ના આરભ ૂવથી ઈ રે
આપણા મ હમાને સારુ નમાર્ણ ક ુ હ ું, તેમની વાત અમે મમર્માં બોલીએ છ એ.

8આજમાનાનાં અ ધકાર ઓમાંના કોઈને તે જ્ઞાન ની સમજ નથી; કેમ કે જો તેઓને
તેની સમજ હોત તો તેઓએ મ હમાવાન પ્ર ુને વધસ્તંભે જડ્યાં ન હોત. 9 પણ લખે ું
છે કે, “જે બાબતો આંખે જોઈ નથી, કાને સાંભળ નથી, જે માણસના મનમાં પ્રવેશી
નથી, જે બાબતો ઈ રે પોતાના પ્રેમ કરનારાઓને માટે તૈયાર કર છે.

10 તે તો ઈ રે પોતાના પ વત્ર આત્માથી આપણને પ્રગટ કયાર્ છે;” કેમ કે આત્મા
સવર્ન,ે હા ઈ રના ઊંડા વચારો ને પણ શોધે છે. 11 કેમ કે કોઈ માણસની વાતો તે



ક રથીઓને પહેલો પત્ર 2:12 265 ક રથીઓને પહેલો પત્ર 3:15

માણસમાં જે આત્મા છે તે સવાય કયો માણસ જાણે છે? એમ જ ઈ રના આત્મા
સવાય ઈ રની વાતો બીજો કોઈ જાણતો નથી.
12પણઅમે જગતનોઆત્મા ન હ, પણજેઆત્મા ઈ ર તરફથી છે તે પામ્યા છ એ;

જથેી ઈ રે આપણને જે બાબતો આપેલી છે તે અમે જાણીએ છ એ. 13 તે જ અમે
બોલીએ છ એ. માનવી જ્ઞાને શીખવેલી ભાષામાં ન હ, પણ પ વત્રઆત્માએ શીખવેલી
ભાષામા;ં આ ત્મક બાબતોને આ ત્મક ભાષાથી સમજાવીએ છ એ.

14સાંસા રક માણસ ઈ રના આત્માની વાતોનો સ્વીકાર કર ું નથી; કેમ કે તે વાતો
તેને ૂખર્તા જવેી લાગે છે; અને તેઆ ત્મક ર તે સમજાય છે, તેથી તે તેમને સમજીશક ું
નથી. 15 પણ જે માણસ આ ત્મક છે તે સવર્ને પારખે છે, પણ પોતે કોઈથી પરખાતો
નથી. 16 કેમ કે પ્ર ુ ું મન કોણે જાણ્ ું છે કે, તે તેમને બોધ કરે? પણઅમને તો ખ્રસ્ત ું
મન છે.

3
ઈ રના સહકાયર્કરો

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

3 કેમ કે તમે હજી સાંસા રક છો. કેમ કે તમારામાં અદેખાઈ તથા ઝઘડા છે, માટે
ું તમે સાંસા રક નથી, અને સાંસા રક માણસોની માફક વતર્તા નથી? 4 કેમ કે જયારે

તમારામાંનો એક કહે કે, ‘હુ પાઉલનો છુ,’ અને બીજો કહે છે કે ‘હુ આપોલસનો છુ,’
ત્યારે તમે સાંસા રક માણસોની જમે વતર્ન કરતા નથી? 5 તો આપોલસ કોણ છે? અને
પાઉલ કોણ છે? જમે પ્ર ુએ તેઓ દરેકને સેવાકાયર્ આપ્ ું છે તે પ્રમાણે તેઓ જીવંત
ઈ રના સેવકો જ છે, જઓેનાં દ્વારા તમે વ ાસ કય .

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

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

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

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

14જે કોઈએ તે પાયા પર બાંધકામ ક ુ હશે, તે જો ટક રહેશે તો તે બદલો પામશે.
15જો કોઈ ું કામ બળ જશે, તો તેને ુકસાન થશ;ે તોપણ તે જાતે જાણે કે અ માંથી
બચેલા જવેો થશ.ે
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16 તમે ઈ ર ું ભ ક્ત ાન છો, અને તમારામાં ઈ રનો પ વત્રઆત્મા વાસ કરે છે,
એ ું તમે નથી જાણતા? 17જો કોઈ ઈ રના સભા ાનનો નાશ કરે, તો ઈ ર તેનો
નાશ કરશે; કેમ કે ઈ ર ું આ ભ ક્ત ાન તે તો પ વત્ર છે, અને તે ભ ક્ત ાન તમે
છો.

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

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

4
ખ્રસ્તનાં પ્રે રતો

1દરેક માણસેઅમને ખ્રસ્તનાં સેવકો તથા ઈ રના મમ ને પ્રગટ કરનારા કારભાર ઓ
માનવા. 2 વળ દરેક કારભાર એ વ ા ુ થ ું એ ૂબ જ જરૂર ું છે.

3 પણ તમે કે બીજા માણસો મારો ન્યાય કરો, એ વષે મને કઈ ચતા નથી; વળ હુ
પોતે પણ પોતાનો ન્યાય કરતો નથી. 4 કેમ કે મને પોતાનામાં કશો દોષ દેખાતો નથી, પણ
એથી હુ ન્યાયી ઠરતો નથી; પણ મારો ન્યાય કરનાર તો પ્ર ુ છે.

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

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

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

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

ઘરબાર વનાના છ એ.
12 અમે હાથે કામ અને મહેનત કર એ છ એ; નદા પામવા છતાં અમે આશીવાર્દ

આપીએછ એ; સતાવણી સહન કર એછ એ; 13 તરસ્કૃત હોવા છતાંય વનંતી કર એ
છ એ; અમે હજી ુધી માનવજગતથી ધ ાર પામેલા તથા કચરા જવેા છ એ.

14 હુ તમને શરમાવવા માટે આ વાતો લખતો નથી; પણ તમને મારાં પ્રય બાળકો
સમજીને શક્ષણ આ ું છુ. 15જોકે તમને ખ્રસ્તમાં દસ હજાર શક્ષકો હોય, તોપણ
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તમને ઘણાં પતા નથી; કેમ કે ખ્રસ્ત ઈ ુમાં, ુવાતાર્દ્વારા હુ તમારો પતા થયો છુ.
16 તેથી હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે, તમે મારા અ ુયાયીઓ થાઓ.

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

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

5
મંડળ માં ભચાર સામે પગલાં

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

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

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

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

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

6
અ વ ાસીઓ સમક્ષ ન જાઓ
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1 તમારામાંના કોઈને બીજાની સામે તકરાર થઈ હોય, તો સંતોની આગળ ન જતા
અ વ ાસીઓની આગળ ન્યાય માગવા જાય એ કે ું કહેવાય? 2સંતો માનવજગતનો
ન્યાય કરશે એ ું તમે જાણતા નથી? અને જો તમારાથી માનવજગતનો ન્યાય કરવામાં
આવે તો ું તમે તદ્દન નજીવી તકરારોનો ુકાદો કરવાને યોગ્ય નથી? 3આપણે દૂતોનો
ન્યાય કર ું એ ું તમે જાણતા નથી? તોઆ જદગીને લગતી બાબતોનો ન્યાયઆપણે
ના કર શક એ?

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

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

9 ું તમે જાણતા નથી કે અન્યાયીઓ ઈ રના રા નો વારસો પામશે ન હ? તમે
ૂલ ન કરો; વળ ભચાર ઓ, ૂ ત ૂજકો, લંપટો, વષયીઓ તથા સજાતીય ુરુષ

સંબંધ રાખનારાઓ, 10 ચોર ઓ કરનાર, લોભીઓ, સ્વછદ , નદા કરનારાઓ તથા
જુલમથી પૈસા પડાવનારા, તેઓને ઈ રના રા નો વારસો મળશે ન હ. 11તમારામાંના
કેટલાક એવા હતા, પણ તમે ઈ ુ ખ્રસ્તનાં નામે તથા આપણા ઈ રના આત્માથી ુદ્ધ
થયા, અને પ વત્રતા અને ન્યાયપણું પામ્યા છો.

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

કોઈથી નયં ત્રત થવાનો નથી. 13ખોરાક પેટને માટે છે અને પેટ ખોરાકને માટે છે. પણ
ઈ ર બ ેનો નાશ કરશે. હવે શર ર ભચારને માટે ન હ, પણ પ્ર ુનો મ હમા કરવા
માટે આપવામાં આ ું છે. અને પ્ર ુ શર રને માટે.

14ઈ રે ઈ ુને સજીવન કયાર્ છે,અને પોતાના પરાક્રમથી તેઆપણને પણ ૃત્ ુમાંથી
સજીવન કરશે. 15આપણાં શર રો ખ્રસ્તનાં અંગો છે, એ ું તમે નથી જાણતા? ત્યારે
ું હુ ખ્રસ્તનાં અંગોને ભચા રણીના અંગો બના ુ?ં એ ું ન થાઓ.
16 ું તમે નથી જાણતા કે ભચા રણી સાથે જે જોડાય છે, તે તેની સાથે એક દેહ

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

18 ભચારથી નાસો, માણસ જે પાપ કરે તે શર ર બહારના છે; પણ ભચાર
પોતાના શર રની વરુદ્ધ પાપ કરે છે.

19 ું તમે નથી જાણતા કે તમારામાં જે પ વત્ર આત્મા છે, જે તમને ઈ ર પાસેથી
આપવામાં આ ો છે, તેમ ું ભ ક્ત ાન તમારુ શર ર છે? અને તમે પોતાના નથી,
20 કેમ કે ૂલ્ય ૂકવીને તમને ખર દવામાં આ ા છે. તેથી હવે તમારુ શર ર અને તમારો
આત્મા ઈ રનાં છે, તમારાં શર રો દ્વારા ઈ રને મ હમા આપો.

7
લ વશેના પ્ર ો
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1 હવે જે બાબતો સંબંધી તમે મારા પર લ ું તે વષે ુરુષ ીનો સ્પશર્ ના કરે તો
સારુ. 2 પણ ભચાર ન થાય માટે દરેક ુરુષે અને ીએ લ કર ુ.ં

3 પ તએ પોતાની પત્ની પ્રત્યે જવાબદાર નભાવવી. અને તેમ જ પત્નીએ પોતાના
પ ત પ્રત્યેની ફરજ બજાવવી. 4 પત્નીને પોતાના શર ર પર અ ધકાર નથી, પણ પ તને
છે; તેમ જ પ તને પોતાના શર ર પર અ ધકાર નથી, પણ પત્નીને છે.

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

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

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

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

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

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

ઈ રના આમંત્રણને અ ુરૂપ જીવન જીવો
17 કેવળ જમે ઈ રે દરેકને વહેંચી આપ્ ું છે અને જમે પ્ર ુએ દરેકને તે ું છે, તેમ

તે દરેકે ચાલ ું; અને એ જ નયમ હુ સવર્ વ ાસી સ ુદાયો માટે ઠરા ું છુ. 18 ું કોઈ
ુ તી તેડાયેલો છે? તો તેણે બે ુ તી જવેા ન થ ુ,ં ું કોઈ બે ુ તી તેડાયેલો છે? તો

તેણે ુ તી જવેા થ ું ન હ. 19 ુ ત તો કઈ નથી, અને બે ુ ત પણ કઈ નથી, પણ
ઈ રની આજ્ઞાઓ ું પાલન તે જ બ ું છે.

20 દરેક માણસને જે તમાં તેડવામાં આ ો હોય એ જ તમાં તે રહે. 21 ું
તને દાસ હોવા છતાં તેડવામાં આ ો છે? તો તે બાબતની ચતા ન કર; અને જો ું છૂટો
થઈ શકે એમ હોય તો બહેતર છે કે તારે તેનો લાભ લેવો જોઈએ. 22 કેમ કે જે દાસને
પ્ર ુએ તેડયો છે તે હવે પ્ર ુનો સ્વતંત્ર સેવક છે; અને એમ જ જે સ્વતંત્ર હોય તેને જો
તેડવામાં આ ો હોય તો તે હવે ખ્રસ્તનો દાસ છે. 23 તમને ૂલ્ય ૂકવીને ખર દવામાં
આ ા છે તેથી તમે માણસના દાસ ન થાઓ. 24ભાઈઓ, જે તમાં તમને તેડવામાં
આ ા હોય તે તમાં દરેકે ઈ રની સાથે રહે ું.
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અપ ર ણતો અને વધવાઓનો પ્ર
25 હવે કુવાર ઓ વષે મને પ્ર ુ તરફથી કઈ આજ્ઞા મળ નથી; પણ જમે વ ા ુ

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

27 ું ું પત્ની સાથે બંધાયેલો છે? તો ું તેનાથી વ ૂટા પડવાની ઇચ્છા કર શ ન હ.
ું ું પત્નીથી છૂટો થયેલો છે? તો હવે ું પત્નીની ઇચ્છા કર શ ન હ. 28જો ું લ

કરે, તો ું પાપ નથી કરતો; અને જો કુવાર ી લ કરે તો તે પાપ કરતી નથી; જોકે
લ કરવાથી જીવનમાં કેટલીક ુશ્કેલીઓ પડશે પણ હુ તમારા પર દયા રાખીને તમારો
બચાવ કરવા ઇચ્છુ છુ.

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

32 પણ તમે ચતા કરો ન હ, એવી માર ઇચ્છા છે. જણેે લ કરેલાં નથી તે પ્ર ુની
વાતોમાં તલ્લીન રહે છે, કે પ્ર ુને કેવી ર તે મ હમા આપવો; 33 પણ જણેે લ કરે ું
છે તે દુ નયાની નાશવંત વાતોમાં મ રહે છે, કે પત્નીને કેવી ર તે ુશ રાખવી. 34 તેમ
જ પ રણીતા તથા કુવાર માં પણ ભ તા છે. જમેણે લ કરે ું નથી તે ીઓ પ્ર ુની
વાતોની કાળજી રાખે છે, કે તે શર રમાં તથા આત્મામાં પ વત્ર થાય; પણ પ રણીતા
દુ નયાદાર ની ચતા રાખે છે, કે પ તને કેવી ર તે ુશ રાખવો.

35 પણ હુ તમારા પોતાના હતને માટે તે કહુ છુ; કે જથેી તમે સંકટમાં આવી પાડો
ન હ, પણ એ માટે કહુ છુ કે તમે યોગ્ય ર તે ચાલો તથા એક મનના અને એક ચ ના
થઈને પ્ર ુની સેવા કરો.

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

39 પત્ની ાં ુધી તેનો પ ત જીવે છે, ત્યાં ુધી નયમથી બંધાયેલી છે; પણ જો
તેનો પ ત ૃત્ ુ પામ્યો હોય, તો જનેે તે ઇચ્છે છે તે વ ાસીની સાથે લ કરવાને તે
સ્વતંત્ર છે, પણ ફક્ત પ્ર ુમાં. 40 પણ જો તે એકલી રહે, તો મારા ધાયાર્ પ્રમાણે, તે
વધારેઆશીવાર્ દત થશે; માર આસલાહ ઈ રનાઆત્મા તરફથી છે; એ ું હુ મા ું છુ.

8
ૂ તઓને ધરેલા નૈવેદ વષે
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1 હવે ૂ તઓને ધરાવેલી પ્રસાદ વષે આપણે જાણીએ છ એ અને આપણ સવર્ને
એ બાબત ું જ્ઞાન છે. જ્ઞાન માણસને ગ વ કરે છે પણ પ્રેમ તેની ઉ ત કરે છે. 2 પણ
જો કોઈ એ ું ધારે કે હુ પોતે કઈ જાણું છુ, તોપણ જમે જાણ ું જોઈએ તે ું ક ું હજી
જાણતો નથી. 3 પણ જો કોઈ ઈ ર પર પ્રેમ રાખે છે, તો તે તેમને ઓળખે છે.

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

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

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

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

9
પ્રે રતોના હકકો અને ફરજો

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

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

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

9 કેમ કે ૂસાના નયમશા માં લ ું છે, કે પારે ફરનાર બળદના મોં પર જાળ ન
બાંધ. ું આવીઆજ્ઞાઆપવામાં ું ઈ ર બળદની ચતા કરે છે? 10 કે વશેષઆપણાં
લીધે તે એમ કહે છે? આપણાં લીધે તો લ ું છે, કે જે ખેડે છે તે આશાથી ખેડે અને જે
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મસળે છે તે ફળ પામવાની આશાથી તે કરે. 11જો અમે તમારે માટે આ ત્મક બાબતો
વાવી છે, તો અમે તમાર શર ર ઉપયોગી બાબતો લણીએએ કઈ વધારે પડ ું કહેવાય?

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

15 પણ એવો કશો વહ વટ મેં નથી કય ; મને એવા લાભ મળે તે માટે હુ આ લ ું છુ
એ ું નથી. કેમ કે કોઈ મારુ અ ભમાન કરવા ું કારણ થર્ કરે, એ કરતાં મર ું તે મારે
માટે બહેતર છે. 16 કેમ કે જો હુ ુવાતાર્ પ્રગટ કરુ, તો મારા માટે એ ગવર્ ું કારણ નથી;
કેમ કે એ માર ફરજ છે, અને જો હુ ુવાતાર્ પ્રગટ ન કરુ, તો મને અફસોસ છે.

17જો હુ ુશીથી તે પ્રગટ કરુ, તો મને બદલો મળે છે; પણ જો ુશીથી ના કરુ, તો
મને એનો કારભાર સોંપવામાં આ ો છે. 18માટે મને શો બદલો છે? એ કે ુવાતાર્ પ્રગટ
કરતાં હુ ખ્રસ્તની ુવાતાર્ મફત પ્રગટ કરુ, એ માટે કે ુવાતાર્માં મારો જે અ ધકાર તેનો
હુ ૂરે ૂરો લાભ લઉં ન હ.

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

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

24 ું તમે નથી જાણતા કે શરતમાં દોડનારાં સવર્ તો ઇનામને માટે દોડે છે, પણ ઇનામ
એકને જ મળે છે? તમે એ ું દોડો કે ઈનામ તમને મળે. 25 પ્રત્યેક પહેલવાન સવર્ પ્રકારે
સ્વદમન કરે છે; તેઓતો વનાશી ુગટ પામવા માટે એ ું કરે છે; પણઆપણેઅ વનાશી
ુગટ પામવા માટે. 26એ માટે હુ એવી ર તે દોડુ છુ, પણ શંકા રાખનારની જમે ન હ; હુ
ુ ેબાજ છુ પણ હવામાં ુ ા મારનારના જવેો ન હ. 27 હુ મારા શર રને શસ્ત તથા

સંયમમાં રા ું છુ, રખેને બીજાઓને ુવાતાર્ પ્રગટ કયાર્ છતાં કદાચ હુ પોતે પડતો ુકાઉં.

10
ૂ તઓ વષે ચેતવણી

1મારા ભાઈઓ, હુ ઇચ્છતો નથી કે તમેઆબાબત વષે અજાણ્યા રહો કે, આપણા
સવર્ ૂવર્જો વાદળાં ની છાયા નીચે સ ુદ્રમાં થઈને પાર ગયા; 2 તેઓ સવર્ ૂસાના
અ ુયાયી થવાને વાદળમાં તથા સ ુદ્રમાં બા પ્તસ્મા પામ્યા; 3સવર્એ એક જ આ ત્મક
અ ખા ું, 4 તેઓ સવર્એ એક જઆ ત્મક પાણી પી ુ;ં કેમ કે તેમની પાછળ ચાલનાર
આ ત્મક ખડક ું પાણી તેઓએ પી ું; તે ખડક તો ખ્રસ્ત હતા.
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5પણ તેઓમાંના કેટલાક પર ઈ ર પ્રસ નહોતા, માટે તેઓઅરણ્યમાં માયાર્ ગયા.
6જમે તેઓ દુ વસ્ ુઓની વાસના રાખનાર હતા તેવા આપણે ન થઈએ, તે માટે આ
વાતો આપણે સારુ ચેતવણીરૂપ હતી.

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

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

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

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

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

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

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

25 જે કઈ બજારમાં વેચાય છે, તે પ્રેરક ુ દ્ધની ખાતર કઈ પણ ૂછપરછ વગર
ખાઓ; 26 કેમ કે ૃથ્વી તથા તેમાં ું સવર્સ્વ પ્ર ુ ું છે. 27જો કોઈ અ વ ાસી તમને
નમંત્રણઆપે અને તમે જવા ઇચ્છતા હો, તો તમાર આગળજે કઈ પીરસવામાં આવે
તે પ્રેરક ુ દ્ધની ખાતર કશી ૂછપરછ કયા વના ખાઓ.

28 પણ જો કોઈ તમને કહે કે, તે ૂ તની પ્રસાદ છે, તો જણેે તે બતા ું તેની ખાતર,
તથા પ્રેરક ુ દ્ધની ખાતર તે ન ખાઓ. 29 હુ જે પ્રેરક ુ દ્ધ કહુ છુ, તે તાર પોતાની ન હ,
પણબીજી ક્તની કેમ કે બીજાની પ્રેરક ુ દ્ધથી માર સ્વતંત્રતાનો ન્યાય કેમ થાય છે?
30જો હુ આભાર ૂવર્ક તે ખાવામાં ભાગીદાર થાઉં, તો જનેે સારુ હુ આભાર મા ું છુ,
તે વષે માર નદા કેમ કરવામાં આવે છે?
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31 માટે તમે ખાઓ કે, પીઓ કે, જે કઈ કરો તે સવર્ ઈ રના મ હમાને અથ કરો.
32 તમે યહૂદ ઓન,ે ગ્રીકોને કે ઈ રના વ ાસી સ ુદાયને અવરોધરૂપ ન થાઓ;
33 તેઓ ઉદ્ધાર પામે માટે જમે હુ પણ સવર્ બાબતે સવર્ને ુશ રાખીને મારુ પોતા ું
ન હ, પણ ઘણાં ું હત જોઉં છુ, તેમ જ તમે કરો.

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

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

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

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

ીને શરમ લાગે તો તેણે માથે ઓઢ ું જોઈએ.
7 કેમ કે ુરુષને મા ું ઢાંક ું ઘટ ું નથી, તે તો ઈ રની પ્ર તમા તથા મ હમા છે, પણ
ી તો ુરુષનો વૈભવ છે; 8 કેમ કે ુરુષ ીથી થયો નથી, પણ ી ુરુષથી.
9 ુરુષ ું સજન ીને માટે કરવામાં આ ું ન હ ું, પણ ી ું સજન તો ુરુષને માટે

કરવામાં આ ું હ ું. 10આકારણથી અને સ્વગર્દૂતોને લીધે ીએ પોતાની આ ધનતા
દશાર્વવાં માથે ઓઢે ું રાખ ું તે ઉ ચત છે.

11 તોપણ પ્ર ુમાં ુરુષ ીર હત નથી, અને ી ુરુષર હત નથી. 12 કેમ કે જમે
ી ુરુષથી છે તેમ ુરુષ ીને આશરે, પણ સવર્ પ્ર ુથી છે.
13 ી ુંઘટ વના ઈ રની પ્રાથર્ના કરે એ ું તેને શોભે? એ વાતનો નણર્ય તમે

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

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

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

20 તો તમે એક ાને મળો છો ત્યારે પ્ર ુ ું ભોજન કર ું એ અશ થઈ પડે છે.
21 કેમ કે ખાવામાં પ્રત્યેક પોતા ું ભોજન કર લે છે; કોઈ ૂ ો રહે છે તો કોઈ સ્વછદ
બને છે. 22 ું તમારે ખાવા તથા પીવા માટે તમારાં ઘરો નથી? કે ું તમે ઈ રના વ ાસી
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સ ુદાયને ધ ારો છો, કે જઓેની પાસે નથી તેઓને શરમાવો છો? હુ તમને ું કહુ?
ું એમાં હુ તમને વખાણું? એમાં હુ તમાર પ્રશંસા કરતો નથી.
23 કેમ કે જે હુ પ્ર ુથી પામ્યો તે મેં તમને પણઆપી દ ું, એટલે કે જે રાતે પ્ર ુ ઈ ુને

પરસ્વાધીન કરવામાં આ ા, ત્યારે તેમણે રોટલી લીધી, 24અને સ્ ુ ત કર ને ભાંગીને
ક ું કે, ‘લો ખાઓ, એ મારુ શર ર છે, જે તમારે માટે ભાંગવામાં આ ું છે, માર
યાદગીર ને સારુ તે કરો.’ ”

25એમ જભોજન કયાર્ પછ , પ્યાલો પણ લઈને ક ું કે, ‘આપ્યાલો મારા રક્તનો
નવો કરાર છે; તમે જેટલી વખત તે પીઓછો, તેટલી વાર માર યાદગીર ને સારુ
તે કરો.’ ” 26 કેમ કે જટેલી વાર તમે આ રોટલી ખાઓ છો અને આ પ્યાલો પીઓ છો
તેટલી વાર તમે પ્ર ુના આવતાં ુધી તેમ ું ૃત્ ુ પ્રગટ કરો છો.

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

31 પણ જો આપણે પોતાને તપાસીએ, તો આપણા પર ન્યાય કરવામાં ન હ આવે.
32 પણ આપણો ન્યાય કરાય છે, ત્યારે આપણે પ્ર ુથી શક્ષા પામીએ છ એ, જથેી
જગતની સાથે આપણને શક્ષા થાય ન હ.

33 તો મારા ભાઈઓ, તમે ભોજન કરવા એકઠા મળો ત્યારે, એકબીજાની રાહ
જુઓ; 34જો કોઈ ૂ ો હોય, તો તે પોતાના ઘરમાં ખાય, જથેી તમારુ એકઠા મળ ું
શક્ષાપાત્ર થાય ન હ. હવે જે કઈ બાક છે તે હુ આવીશ ત્યારે યથા ત કર શ.

12
પ વત્રઆત્મા તરફથી દાનો

1 હવે, ભાઈઓ, આ ત્મક દાનો વષે તમે અજાણ્યા રહો એવી માર ઇચ્છા નથી.
2 તમે જાણો છો કે, તમે વદેશીઓ હતા, ત્યારે જમે કોઈ તમને દોર જાય તેમ ૂંગી
ૂ તઓ પાછળ તમે દોરવાઈ જતા હતા. 3 માટે હુ તમને જણા ું છુ કે, ઈ રના

આત્માથી બોલનારો કોઈ માણસ ઈ ુને શાપપાત્ર કહેતો નથી; અને કોઈ માણસ, પ વત્ર
આત્મા વના, ‘ઈ ુ પ્ર ુ છે,’ એ ું કહ શકતો નથી.

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

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

9 કોઈને એ જ આત્માથી વ ાસ; અને કોઈને એ જ આત્માથી સાજાં કરવાના
કૃપાદાન; 10 કોઈને પરાક્રમી કામો કરવા ુ;ં અને કોઈને પ્રબોધ કરવા ું; કોઈને
આત્માઓને પારખી જાણવા ું, કોઈને અલગ અલગ ભાષાઓ બોલવા ું અને કોઈને
ભાષાંતર કરવા ું કૃપાદાન અપાયે ું છે. 11પણ પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે પ્રત્યેકને કૃપાદાન
વહેંચી આપનાર અને સવર્ શ કરનાર એ ને એ જઆત્મા છે.
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એક જ શર ર-અવયવો અનેક
12 કેમ કે જમે શર ર એક છે, અને તેનાં અંગો ઘણાં છે, તે એક શર રનાં અંગો ઘણાં

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

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

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

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

25એ ું કે શર રમાં ટ પડે ન હ, પણ અંગો એકબીજાની એક સરખી કાળજી રાખે.
26અને જો એક અંગ દઃુખી થાય, તો તેની સાથે સવર્ અંગો પણ દઃુખી થાય છે; જો એક
અંગને માન મળે, તો તેની સાથે સવર્ અંગો ુશ થાય છે. 27 હવે તમે ખ્રસ્ત ું શર ર,
અને તેના જુદાંજુદાં અંગો છો.

28 ઈ રે મંડળ માં કેટલાકને નીમ્યા છે, તે આ પ્રમાણે છે; પ્રથમ પ્રે રતો, બીજા
પ્રબોધકો, ત્રીજા ઉપદેશકો, પછ પરાક્રમી કામો કરનારા, પછ સાજાપણાંના કૃપાદાનો,
સહાયકો, વહ વટકતાર્ઓ અને વ વધ ભાષા બોલનારાઓ. 29 ું બધા પ્રે રતો છે?
ું બધા પ્રબોધકો છે? ું બધા ઉપદેશકો છે? ું આપણે બધા પરાક્રમી કામો કર એ

છ એ?
30 ું બધાને સાજાં કરવાના કૃપાદાન છે? ું બધા વ વધ ભાષાઓ બોલે છે? ું

બધા ભાષાંતર કરે છે? 31જે કૃપાદાનો વધારે ઉ મ છે તેઓને પ્રાપ્ત કરવાની ઉત્કઠા
રાખો; તોપણ હુ તમને એ કરતાં ઉ મ માગર્ બતા ું છુ.

13
પ્રેમનો સવ મ માગર્

1જોકે હુ માણસોની તથા સ્વગર્દૂતોની પણ ભાષાઓ બોલી શકુ, પણ મારામાં પ્રેમ
ન હોય, તો રણકાર કરનાર પ ળ કે ઝમકાર કરનાર ઝાંઝના જવેો હુ છુ. 2જો મને
પ્રબોધ કરવા ું દાન હોય, અને હુ સવર્ મમર્ તથા સવર્ વદ્યાજાણતો હોઉં, અને હુ પવર્તોને
ખસેડ શકુ એવો ૂરો વ ાસ મારામાં હોય, પણ મારામાં પ્રેમ હોય ન હ, તો હુ ક ું જ
નથી. 3જો હુ કગાલો ું પોષણ કરવા માર બધી સંપ આ ું અને જો હુ મારુ શર ર
અ ને સોં ું પણ મારામાં પ્રેમ ન હોય, તો મને ક ું હતકારક નથી.

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

8પ્રેમ કદ ઓછો થતો નથી, પણ પ્રબોધ કરવા ું દાન હોય તો તે ન થશે; ભાષાઓ
ુલાઈ જશે; વદ્યા હોય તો તે વીસર જશે. 9 કેમ કે આપણે અ ૂણર્ જાણીએ છ એ;

અને અ ૂરો પ્રબોધ કર એ છ એ; 10 પણ જયારે સં ૂણર્તા આવશ,ે ત્યારે અ ૂણર્તા
જતી રહેશે.

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

14
પ વત્રઆત્માનાં દાનો વષે વ ુ

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

5 માર ઇચ્છા છે કે, તમે બધા અન્ય ભાષાઓ બોલો, પણ વશેષ કર ને તમે પ્રબોધ
સમજાવો એવી માર ઇચ્છા છે. કેમ કે અન્ય ભાષાઓ બોલનાર, જો વ ાસી
સ ુદાયની ઉ તને માટે ભાષાંતર કરે ન હ, તો તે કરતાં પ્રબોધ કરનાર ું મહ વ વધારે
છે. 6 ભાઈઓ, તમાર વચ્ચે આવીને હુ અન્ય ભાષાઓ બો ું પણ જો પ્રકટ કરણ,
જ્ઞાન, પ્રબોધ કે શખામણથી ન બો ું તો તેનાથી તમને કશો લાભ નથી.

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

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

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

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

20 ભાઈઓ, સમજણમાં બાળક ન થાઓ; પણ દુ તામાં બાળકો થાઓ, અને
સમજણમાં ુખ્ત થાઓ. 21 નયમશા માં લ ું છે કે, ‘અન્ય ભાષાઓથી તથા
અજાણી પ્રજાઓના હોઠોથી હુઆલોકોની સાથે બોલીશ, તોપણતેઓમારુસાંભળશે
નહ ,’ એમ પ્ર ુ કહે છે.

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

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

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

ગાય છે, કોઈ પ્રકટ કરણ કરે છે, કોઈ અન્ય ભાષા બોલે છે કોઈ તેનો અથર્ સમજાવે
છે; આ બ ું ઉ તને માટે થ ું જોઈએ. 27જો કોઈ અન્ય ભાષા બોલે, તો બે અથવા
વધારેમાં વધારે ત્રણ માણસ વારાફરતી બોલે છે; અને એકજણેે ભાષાંતર કર ું. 28પણ
જો ભાષાંતર કરનાર ન હોય તો વ ાસી સ ુદાયમાં તેણે છાના રહે ું અને માત્ર પોતાની
તથા ઈ રની સાથે બોલ ું.

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

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

રહે ું; કેમ કે તેઓને બોલવાનો અ ધકાર નથી, પણ તેઓને આધીનતામાં રહે ું જોઈએ
એમ નયમશા પણ કહે છે. 35 પણ જો તેઓ કઈ શીખવા ચાહે, તો તેઓએ ઘરમાં
પોતાના પ તને ૂછ ું; કેમ કે વ ાસી સ ુદાયમાં ીઓએ બોલ ું એ શરમભરે ું છે.
36 ું તમાર પાસેથી ઈ ર ું વચનઆ ું? કે ું તે એકલા તમને પ્રાપ્ત થ ું છે?



ક રથીઓને પહેલો પત્ર 14:37 279 ક રથીઓને પહેલો પત્ર 15:19

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

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

15
સજીવન થયેલા ખ્રસ્ત

1હવે ભાઈઓઅને બહેનો, જે ુવાતાર્ મેં તમને પ્રગટ કર છે, જનેે તમે પણ સ્વીકાર
છે અને જમેાં તમે ર પણ ર ા છો, 2જે વચનો મેં તમાર સમક્ષ પ્રગટ કયા છે તેને તમે
અ ુસરો છો અને કાલ્પ નક વ ાસ કરો ન હ તો જ તમે ઉદ્ધાર પામો છો, તે ુવાતાર્
હુ તમને જણા ું છુ.

3 કેમ કેજે મને પ્રાપ્ત થ ું છે, તે મેં પ્રથમ તમને સોંપી દ ું કે શા વચનો પ્રમાણે ખ્રસ્ત
આપણાં પાપને સારુ મરણ પામ્યા; 4 વળ શા વચનો પ્રમાણે ઈ ુને દફનાવવામાં
આ ા; અને ત્રીજે દવસે તેઓ સજીવન થયા.’ ”

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

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

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

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

તો તમારામાંના કેટલાક કેમ કહે છે કે, ‘ ૃત્ ુ પામેલાઓ ું ુનરુત્થાન નથી?’ 13 પણ
જો ૃત્ ુ પામેલાઓ ું ુનરુત્થાન નથી તો ખ્રસ્ત પણ સજીવન થયા નથી. 14 અને
જો ખ્રસ્ત સજીવન થયા નથી. તો અમે જે ઉપદેશ કર એ છ એ તે થર્, અને તમે જે
વ ાસ કરો છો તે પણ થર્ છે.
15અને અમે ઈ રના જૂઠા સાક્ષીઓ ઠર એ છ એ, કારણ કે અમે ઈ ર વષે એવી

સાક્ષી આપી, કે તેમણે ખ્રસ્તને સજીવન કયા, પણ જો ૂએલાં ઊઠતાં નથી, તો ઈ ુને
પણ સજીવન કરવામાં આ ા નથી. 16 કેમ કે જો ૂએલાંઓ ું ુનરુત્થાન નથી, તો
ખ્રસ્ત પણ સજીવન થયા નથી. 17 અને જો ખ્રસ્ત સજીવન થયા નથી, તો તમારો
વ ાસ થર્ છે; હજી ુધી તમે તમારા પાપમાં જ છો.
18અને ખ્રસ્તમાં જઓે ઊંઘી ગયેલા છે તેઓ પણ નાશ પામ્યા છે. 19જો કેવળ

આજીવન માટે જઆપણી આશા ખ્રસ્તમાં છે, તો સવર્ માણસો કરતાં આપણે વધારે
દયાપાત્ર છ એ.
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20પણહવે ખ્રસ્ત ૃત્ ુ પામેલાઓમાંથી સજીવન થયા છે, અને તે ઊંઘી ગયેલાંઓ ું
પ્રથમફળ થયા છે. 21 કેમ કે માણસથી મરણ થ ુ,ં એ જ ર તે માણસથી ૂએલાંઓ ું
ુનરુત્થાન પણ થ ું છે.
22 કેમ કે જમેઆદમમાં સવર્ મરે છે, તેમ ખ્રસ્તમાં સવર્ સજીવન થશ.ે 23પણ પ્રત્યેક

પોતપોતાને અ ુક્રમ:ે ખ્રસ્તપ્રથમફળ, ત્યાર પછ ારે તેઆવશે ત્યારે જઓે ખ્રસ્તનાં
છે તેઓને સજીવન કરવામાં આવશે.

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

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

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

31 ખ્રસ્ત ઈ ુ આપણા પ્ર ુમાં તમારા વષે મારો જે આનંદ છે તેની ખાતર સાથે
કહુ છુ કે, ‘હુ દનપ્ર ત દન મરુ છુ. 32જો એફેસસમાં જગલી જાનવરોની સાથે લડ્યો
તો મને શો લાભ છે? જો ૂએલાઓ ું ુનરુત્થાન નથી તો આપણે ખાઈએ કે પીઈએ
એમાં ું ખોટુ છે. કેમ કે કાલે મરવાના છ એ.

33ખાસયાદ રાખો; ખરાબસંગતસારાઆચરણને બગાડે છે. 34 ન્યાયી સભાનતાથી
જીવો અને પાપ કરો નહ . કેમ કે કેટલાક ઈ ર વષે અજ્ઞાની છે; આતમને શરમાવવા
માટે હુ કહુ છુ.

સજીવન થયે ું શર ર
35 પણ કોઈ કહેશે કે ૂએલાં શી ર તે ુનરુત્થાન પામે છે? અને કેવાં શર ર ધારણ

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

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

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

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



ક રથીઓને પહેલો પત્ર 15:45 281 ક રથીઓને પહેલો પત્ર 16:11

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

47 પહેલો માણસ ૃથ્વીની માટ નો બનેલો હતો, બીજો માણસ સ્વગર્થી આવનાર
પ્ર ુ છે. 48જે માટ નો છે તેવા જ જઓે માટ ના છે તેઓ પણ છે; અને જે સ્વગ ય છે
તે જવેો છે તેવા જ જઓે સ્વગ ય છે તેઓ પણ છે. 49આપણે જમે માટ ની પ્ર તમા
ધારણ કર છે, તેમ સ્વગ ય સ્વરૂપ પણ ધારણ કર ુ.ં

50 હવે ભાઈઓ, હુ એ કહુ છુ કે, માંસ તથા લોહ ઈ રના રા ના વારસ
થઈ શકતા નથી; તેમ જ વનાશીપણું અ વનાશીપણાનો વારસો પામી શકવા ું નથી.
51 જુઓ, હુ તમને મમર્ કહુ છુ; આપણે સહુ ઊંઘી ું ન હ, છેલ્ ું રણ શગડુ વાગતા જ
પણ એક ક્ષણમાં, આંખના પલકારામાં આપણે બદલાઈ જઈ ુ.ં

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

54જયારેઆ વનાશીઅ વનાશીપણું ધારણ કરશે, અનેઆમરણઅમરપણું ધારણ
કરશે, ત્યારે આ લખેલી વાત ૂણર્ થશે કે, ‘મરણ જયમાં ગરક થઈ ગ ું છે.’ ” 55અરે
મરણ, તારુ પરાક્રમ ાં? અરે મરણ, તારો ડખ ાં?’ ”

56 મરણનો ડખ તો પાપ છે; અને પાપ ું સામથ્યર્ નયમશા છે; 57 પણ ઈ ર જે
આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા આપણને વજયઆપે છે, તેમનીઆભારસ્ ુ ત થાઓ.

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

16
ફાળો ઉઘરાવવા વષે

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

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

ુસાફર માટે પાઉલનો કાયર્ક્રમ
5 હુ મકદો નયા થઈને જવાનો છુ; તેથી મકદો નયા પાર કયા પછ હુ તમાર પાસે

આવીશ. 6 હુ કદાચ તમાર સાથે રહ શ, અથવા શયાળો પણ ગાળ શ કે, જથેી મારે
ાં જવા ું છે ત્યાં તમે મને પહોંચાડો.
7 કેમ કે હમણાં જતા તમને મળવાની માર ઇચ્છા નથી; પણજો ઈ રની ઇચ્છા હશે

તો હુ થોડા સમય ુધી તમાર સાથે રહેવાનીઆશા રા ું છુ. 8પણ હુ પચાસમાના પવર્
ુધી એફેસસમાં જ રહ શ; 9 કેમ કે એક મહાન કાયર્ સફળ થાય એ ું દ્વાર મારે માટે

ઉઘાડવામાં આ ું છે. જોકે વરોધીઓ પણ ઘણાં છે.
10 પણ જો તમોથી આવે તો તે તમાર સાથે નભર્ય રહે, તે વષે સંભાળ રાખજો,

કેમ કે માર માફક તે પણ પ્ર ુ ું કામ કરે છે. 11 એ માટે કોઈ તેને ુચ્છ ગણે નહ ;
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પણ શાં તથી તમે તેને માર પાસે પહોંચાડજો, કેમ કે ભાઈઓની સાથે તેના આવવાની
પ્ર તક્ષા હુ કરુ છુ. 12 હવ,ે ભાઈ આપોલસ વષે મારે આટ ું કહે ું છે કે ભાઈઓની
સાથે તે તમાર પાસેઆવે માટે મેં તેને બહુ વનંતી કર ; પણ હમણાં ત્યાં આવવાની તેની
ઇચ્છા નથી; પણ જયારે અ ુકૂળ પ્રસંગ મળશે ત્યારે તે આવશ.ે

વદાયવચનો
13જા ૃત રહો, વ ાસમાં ર રહો, સામથ્યર્ બતાવો, બળવાન થાઓ. 14તમે જે

કઈ કરો તે પ્રેમથી કરો.
15ભાઈઓ, તમે સ્તેફનાસના કુટુબને જાણો છો કે, તે અખાયા ું પ્રથમફળ વ ાસી

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

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

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

21 હુ પાઉલ મારે પોતાને હાથે તમને સલામ લ ું છુ. 22જો કોઈ પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત
પર પ્રેમ કરતો ન હોય, તો તે શા પત થાઓ. 23આપણા પ્ર ુ આવવાનાં છે. પ્ર ુ ઈ ુ
ખ્રસ્તની કૃપા તમારા પર હો. 24 ખ્રસ્ત ઈ ુમાં મારો પ્રેમ તમો સવર્ની સાથે હો. આમીન.
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ક રથીઓને પાઉલ પ્રે રતનો બીજો પત્ર
લેખક
પાઉલે ક રથીઓને બીજો પત્ર પોતાના જીવનના એક સંવેદનશીલ સમયે લ ો હતો.

તેને જાણ થઈ હતી કે ક રથની મંડળ સંઘષર્મય જીવનમાંથી પસાર થઈ રહ હતી અને
તેણે તે વ ાસીઓના ા નક જૂથની એકતા બચાવવા પગલાં ભરવા ચા ું. ારે
પાઉલે આ પત્ર લ ો ત્યારે, ક રથમાંના વ ાસીઓ પ્રત્યેના તેના પ્રેમને કારણે તેને ક
તથા માન સક વેદના થઈ રહ હતી. ક મય બાબતો મ ુષ્ય માટે તો તેની નબળાઈઓ
પ્રગટ કરે છે, પણ ઈ ર માટે તો “તારા માટે માર કૃપા ૂરતી છે, કારણ કે મારુ સામથ્યર્
નબર્ળતામાં સં ૂણર્ થાય છે”એમપયાર્પ્તતા પ્રકટ કરે છે (12:7-10). આપત્રમાં પાઉલ
ઝ ૂન ૂવર્ક પોતાના સેવાકાયર્ તથા પ્રે રત તર કેના અ ધકારનો બચાવ કરે છે. તે પત્રની
શરૂઆત પોતે ખ્રસ્તનો પ્રે રત ઈ રની ઇચ્છાથી થયો છે તે તથ્ય ું સમથર્ન ફર એક
વાર કરતાં કરે છે (1:1). પાઉલનોઆ પત્ર તેના જીવન અને ખ્રસ્તી વ ાસ વષે ઘણું
પ્રકટ કરે છે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 55 થી 56 ની વચ્ચેનો છે.
પાઉલનો ક રથીઓને બીજો પત્ર મકદો નયાથી લખાયો હતો.
વાંચકવગર્
આ પત્ર ક રથમાંની ઈ રની મંડળ ને તથા અખાયામાંના લોકોને સંબો ધત કરાયો

હતો (1:1). અખાયા એક રોમન પ્રાંત હતો કે જનેી રાજધાની ક રથ હતી.
હે ુ
આ પત્ર લખવા પાછળ પાઉલના મનમાં ઘણા હે ુઓ હતા જમે કે ક રથીઓએ

પાઉલના પીડાકારક પત્ર પ્ર ત સારો પ્ર તભાવ આપ્યો હતો તે કારણે તેણે જે રાહત
અને આનંદ અ ુભ ા હતા તે ક્ત કરવાનો (1:3-4; 7:8-9, 12:13), આ સયા
પ્રાંતમાં તેને જે ુશ્કેલીઓ પડ તે તેમને જણાવવાનો (1:8-11), તેમને નારાજ કરનાર
પક્ષને માફ કરવા કહેવાનો (2:5-11), તેમને અ વ ાસીઓ સાથે અઘ ટત સંબંધ ન
રાખવા ચેતવણીઆપવાનો (6:14; 7:1), તેમને ખ્રસ્તી સેવાકાયર્ની સાચી સમજ તથા
તેના ઉચ્ચ તેડાને સમજાવવાનો (2:14-7:4), ક રથીઓને ઉદારતાથી આપવાની કૃપા
શીખવવાનો તથા તેઓ યરુશાલેમના ગર બ ખ્રસ્તીઓ માટે ફાળો ઉઘરાવવા ું ૂરુ કરે
તેની ખાતર કરવાનો હતો (8-9).

ુદ્રાલેખ
પાઉલનો પોતાના પ્રે રતપદનો બચાવ.

રૂપરેખા
1. પાઉલનો પોતાના સેવાકાયર્ વષયક ુલાસો — 1:1-7:16
2. યરુશાલેમના ગર બો માટે ફાળો — 8:1-9:15
3. પાઉલનો પોતાના અ ધકાર વષયક બચાવ — 10:1-13:10
4. ત્રએકપણાના આશીવર્ચન સાથે સમાપન — 13:11-14

અ ભવાદન
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1 ક રથમાંના ઈ રના વ ાસી સ ુદાયને તથા તેની સાથે સમગ્ર અખાયામાંના સવર્
સંતોને, પાઉલ જે ઈ રની ઇચ્છાથી ઈ ુ ખ્રસ્તનો પ્રે રત છે, તે તથા ભાઈ તમોથી લખે
છે 2ઈ રઆપણા પતા તથા ઈ ુ ખ્રસ્ત તમને કૃપા તથા શાં ત થાઓ.

પાઉલ ઈ ુનો આભાર માને છે
3આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં ઈ ર તથા પતા, જે દયાના તથા સવર્ દલાસાના ઈ ર

છે તેમની સ્ ુ ત થાઓ. 4તેઓઅમાર સવર્ વપ માં અમને દલાસોઆપે છે, કે જથેી
અમે પોતે ઈ રથી જે દલાસો પામીએછ એ, તેને લીધે જઓે ગમે તેવી વપ માં હોય
તેઓને અમે દલાસો આપવાને શ ક્તમાન થઈએ.

5 કેમ કે જમે ખ્રસ્તને કારણે ઘણાં દઃુખ અમારા પરઆવે છે, તેમ ખ્રસ્ત દ્વારા અમને
પણ ઘણો દલાસો મળે છે. 6 પણ જો અમે વપ સહ એ તો તે તમારા દલાસા
તથા ઉદ્ધારને માટે છે; અને જો દલાસો પામીએ છ એ, તો તે તમારા દલાસાને માટે
છે અને તેથી અમે જે ર તે દઃુખો સહ એ છ એ તેવી સહન કરવાની શ ક્ત તમારામાં
આવ.ે 7તમારે વશે અમાર આશા દૃઢ છે કારણ કે અમને ખબર છે કે જમે તમે દઃુખોમાં
ભાગીદાર, તેમ દલાસામાં પણ ભાગીદાર થયા છો.

8 કેમ કે ભાઈઓ, અમાર એવી ઇચ્છા નથી કે આ સયામાં જે વપ અમને પડ
તે વષે તમે અજાણ્યા રહો, એ વપ અમાર સહનશ ક્ત બહાર અમને બહુ ભારે
લાગી, એટલી હદે કે અમે જીવવાની આશા પણ ૂક દ ધી હતી. 9 વળ અમને લાગ્ ું
હ ું કે અમારુ મરણ થશે, જથેી અમે પોતાના પર ન હ, પણ ૃત્ ુ પામેલાંને સજીવન
કરનાર ઈ ર પર વ ાસ રાખીએ. 10 તેમણે આવાં મરણકારક જોખમથી અમારો
બચાવ કય અને કરશે; તેમના પર અમે આશા રાખીએ છે કે તેઓ ફર થી પણ અમને
બચાવશ.ે

11 તમે પ્રાથર્નાથી અમને સહાય કરજો, કે જે કૃપાદાન ઘણાંઓની મારફતે અમને
અપા ું, તેને લીધે ઘણાં અમારે માટે આભારસ્ ુ ત પણ કરે.

પાઉલની યોજનામાં ફેરફાર
12 કેમ કે એ બાબતે અમને અ ભમાન છે અને અમાર પ્રેરક ુ દ્ધ એવી સાક્ષી આપે

છે કે ભૌ તક જ્ઞાનથી ન હ પણ ઈ રની કૃપાથી અમે દુ નયામાં અને વશેષ કર ને તમારા
સંબંધમાં ઈ રની દ્ર એ પ વત્રતાથી તથા ુદ્ધ મનથી વત્યાર્. 13પણ તમે જે વાંચો છો
અને માનો છો, તેનાથી વપર ત અમે તમને બીજી વાતો લખતા નથી; અને આશા રા ું
છુ, કે તેમઅંત ુધી માનશો. 14જે ર તે તમે અમને સ્વીકાયા, કે પ્ર ુ ઈ ુના ુનરાગમના
જમે તમે અમારા માટે, તેમ અમે તમારા માટે અ ભમાન ું કારણ છ એ, તેવી આશા હુ
રા ું છુ.

15 અને પહેલાં, એવી આશાથી હુ તમાર પાસે આવવાને ઇચ્છતો હતો કે તમને
બમણી કૃપા મળે; 16 તમાર પાસે થઈને મકદો નયા જવાને અને ફર મકદો નયાથી
તમાર પાસે આવવાને, અને તમારાથી યહૂ દયા તરફ વદાય થવાને હુ ઇચ્છતો હતો.

17 તો ું એ ું ઇચ્છવામાં ું હુ ઢ ુપ ુ કરતો હતો? અથવા જે ઇરાદો હુ રા ું છુ તે
ું માનવીય ધોરણો પ્રમાણે રા ું છુ, એ ું કે મારુ બોલ ું હા ની ‘હા’ અને ના ની ‘ના’

હોય? 18 પણ જમે ઈ ર વ ા ુ છે તેમ તમારા પ્રત્યે માર વાતમાં હા કે ના નહો ું.
19 કેમ કે ઈ રના દ કરા ઈ ુ ખ્રસ્ત જે અમારાથી, એટલે મારાથી તથા સલ્વાનસ

અને તમોથી ધ્વારા, તમારામાં પ્રગટ કરાયા, તે હા તથા ના ન થયા, પણ તે હા થયા.



ક રથીઓને બીજો પત્ર 1:20 285 ક રથીઓને બીજો પત્ર 2:17

20 કેમ કે ઈ રનાં જટેલાં આશાવચનો છે તે બધામાં હા તથા તેમાં આમીન છે, એ માટે
કે અમારાથી ઈ રનો મ હમા થાય.

21અને અમને તમાર સાથે ખ્રસ્તમાં જે દૃઢ કરે છે તથા જમેણે અમારો અ ભષેક
કય , તે તો ઈ ર છે; 22 તેમણે અમને ુદ્રાં કત કયાર્ અને અમારા હૃદયમાં આત્માની
ખાતર આપી છે.

23 હુ ઈ રને સાક્ષી રાખીને કહુ છુ કે તમારા પર દયા કર ને હુ હજી ુધી ક રથમાં
આ ો નથી; 24અમે તમારા વ ાસ પર સ ા ચલાવીએ છ એએમ ન હ, પણ તમારા
આનંદમાં સહાય કરનારા છ એ; કેમ કે તમે વ ાસથી દૃઢ રહો છો.

2
1પણ મેં પોતાને સારુએ ું ન ક ુ, કે હુ ફર ખેદથી તમાર પાસે ન હઆ ું. 2 કેમ

કે જો હુ તમને દઃુખી કરુ, તો જે મારાથી દઃુખ પામ્યો તે વના મને કોણઆનંદઆપે છે?
3અને મેં તમને એ જ લ ુ,ં એ સારુ કે જઓેથી મારે આનંદ પામવો, તેઓથી હુ

આ ું ત્યારે મને દઃુખ ન થાય; હુ તમારા બધા પર ભરોસો રા ું છુ, કે મારોઆનંદ તમારા
સવર્નો છે. 4 કેમ કે ઘણી વપ થી તથા હૃદયની વેદનાથી, મેં ઘણાં આં ુઓ પાડ ને
તમને લ ું ત,ે એ માટે ન હ કે તમે દઃુ ખત થાઓ, પણ એ માટે કે તમારા ઉપર મારો જે
અ ત ઘણો પ્રેમ છે તે તમે જાણો.

પ તતને ક્ષમા કરો
5પણજો કોઈએ દઃુખ પમા ું છે, તો મને ન હ, પણ કેટલેક દરજ્જે કેમ કે હુ વધારે

ભાર ન ના ું તમને સવર્ને તેણે દઃુખી કયાર્ છે. 6એવા માણસને બહુમતીથીઆજે શક્ષા
થયેલી છે તે ૂરતી છે, 7માટે તેથી ઊલટુ તમારે તેને વશેષ માફ તથા દલાસોઆપવો,
રખેને તે વધારે દઃુખમાં ગરકાવ થઈ જાય.

8એ માટે હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે તેના પર તમે ૂરો પ્રેમ કરો; 9 કેમ કે એ જ સારુ
મેં લ ું છે, કે સવર્માં તમે આજ્ઞાકાર છો કે નથી તે વષે હુ પર ક્ષા કર લઉં.

10 પણ જનેે તમે કઈ માફ કરો છો, તેને હુ પણ માફ કરુ છુ; કેમ કે જો મેં પણ કઈ
માફ ક ુ હોય, તો જે માફ ક ુ છે, તે તમારે લીધે ખ્રસ્તની આગળ માફ ક ુ છે, 11 કે
જથેી શેતાન આપણને ન જીતે, કેમ કે આપણે તેની ુ ક્તઓ વષે અજાણ્યા નથી.

ત્રોઆસમાં પાઉલની ચતા
12 ખ્રસ્તની ુવાતાર્ પ્રગટ કરવા સારુ હુ ત્રોઆસમાં આ ો અને પ્ર ુએ મારે માટે

બારણું ઉઘાડે ું છતાં 13 પણ મારા આત્માને શાં ત ન હતી, કેમ કે તતસ મારો ભાઈ
મને મ ો ન હ; માટે તેઓથી વદાય લઈને હુ મકદો નયામાં ગયો.

ખ્રસ્ત દ્વારા વજય
14 પણ ઈ ર જે ખ્રસ્તમાં સદા અમને વજયકૂચમાં દોરે છે અને અમારે આશરે

પોતાના જ્ઞાનની ુગંધ સવર્ જગ્યામાં ફેલાવે છે, તેમની આભારસ્ ુ ત થાઓ. 15 કેમ
કે જઓે ઉદ્ધાર પામે છે તેઓમાં, તથા નાશ પામે છે તેઓમાં, અમે ઈ રની આગળ
ખ્રસ્તની ુગંધ છ એ.
16 ૃત્ ુ પામેલાઓને સારુ અમે મરણની દગુધરૂપ અને જીવંતને સારુ જીવનની

દગુધરૂપ છ એ; તો એ કાય ને સારુ કોણ યોગ્ય છે? 17 કેમ કે કેટલાકની જમે અમે
ઈ રની વાતમાં ઉમેરો કરતા નથી પણ સત્યતાથી તથા ઈ રની સ ાથી ખ્રસ્તમાં
ઈ રની આગળ બોલીએ છ એ.
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3
નવા કરારના સેવકો

1 ું અમે ફર પોતાની પ્રશંસા કર એ છ એ? કે ું જમે બીજા કેટલાકને તેમ, અમને
તમારા ઉપર કે તમાર પાસેથી, ભલામણના પત્રો જોઈએ છે? 2અમારા હૃદયમાં લખેલો
અને સવર્ માણસથી જણાયેલો તથા વંચાયેલો એવો અમારો પત્ર તો તમે છો. 3 તમે
ખ્રસ્તનાં પત્રની જમે દેખાઓ છો જનેી અમે સેવા કરેલી; તે શાહ થી ન હ પણ જીવતા
ઈ રના આત્માથી, પથ્થરની પાટ ઓ પર ન હ પણ માનવીય હૃદયરૂપી પાટ ઓ પર
લખેલો છે.

4 એવો ભરોસો ખ્રસ્તને આશરે અમને ઈ ર પર છે. 5 અમે પોતે પોતાનાથી કઈ
વચારવા સમથર્ છ એ એ ું નથી; પણ અમારુ સામથ્યર્ ઈ રથી છે; 6 તેમણે પણ
અમને નવા કરારના, એટલે અક્ષરના ન હ પણ આત્માનાં, યોગ્ય સેવકો કયાર્, કેમ કે
અક્ષર માર નાખે છે, પણઆત્મા જીવાડે છે.

7 અને મરણની સેવા જનેાં અક્ષરો પથ્થરો પર કોતરેલા હતા; તે જો એટલી
ગૌરવવાળ હતી કે ઇઝરાયલી લોકો ૂસાના ુખ પર ું તેજ જે ટળ જનારુ હ ું તે
તેજને લીધે તેના ુખ પર ધાર ને જોઈ શ ાં ન હ. 8તો તે કરતાં આત્માની સેવા વધતી
મ હમાવાન કેમ ન હોય?

9 કેમ કે જો દડાજ્ઞાની સેવાનો મ હમા હતો, તો ન્યાયીપણાની સેવા મ હમામાં કેટલી
બધી અ ધક છે! 10 અને ખરેખર, જે મ હમાવંત થયે ું હ ું તે કરતાં બીજુ અ ધક
મ હમાવંત થયાના કારણથી જાણે મ હમાર હત થ ુ.ં 11 કેમ કે જે ટળ જવા ું હ ું તે
જો મ હમાવંત હ ું, તો જે કાયમ ટકનાર તેનો મ હમા કેટલો વશેષ છે!

12 એ માટે અમને એવી આશા હોવાથી, અમે બહુ નભર્યતાથી બોલીએ છ એ;
13અને ૂસાની જમે ન હ, કે જણેે ઇઝરાયલના દ કરાઓ ટળ જનારાં મ હમાનો અંત
પણ નહાળે ન હ માટે પોતાના ુખ પર પડદો ના ો.

14 પણ તેઓના મન કઠણ થયાં; કેમ કે આજ ુધી જૂનો કરાર વાંચતા તે પડદો
એમનો એમ જ રહે છે; પણ તે તો ખ્રસ્તમાં દૂર કરવામાં આવે છે. 15 પણઆજ ુધી
જયારે તેઓ ૂસાનાં ુસ્તકો વાંચે છે ત્યારે તેઓના હૃદય પર પડદો રહે છે; 16 પણ
જયારે તે પ્ર ુની તરફ ફરશે, ત્યારે તે પડદો ખસેડ નાખવામાં આવશ.ે

17 હવે પ્ર ુ તે આત્મા છે; અને ાં પ્ર ુનો આત્મા છે ત્યાં સ્વતંત્રતા છે. 18 પણ
આપણે સહુ ઉઘાડે ુખે જમે આરસીમાં, તેમ પ્ર ુના મ હમાને નહાળ ને, પ્ર ુના
આત્માથી તે જ રૂપમાં અ ધકા ધક મ હમા ધારણ કરતાં રૂપાંતર પામીએ છ એ.

4
માટ નાં પાત્રોમાં આ ત્મક ખજાનો

1એમાટે અમારા પર દયા થઈ તે પ્રમાણે અમનેઆસેવાકાયર્ મ ું તેમાં અમે થાકતા
નથી; 2 પણ શરમજનક ુપ્ત વાતોને નકાર ને અમે કાવતરાં કરતા નથી, અને ઈ રની
વાતમાં કપટ કરતા નથી; પણ સત્ય પ્રગટ કયાર્થી ઈ રની આગળ અમે પોતાના વશે
સવર્ માણસોના અંતઃકરણમાં ખાતર કર આપીએ છ એ.

3પણજો અમાર ુવાતાર્ ુપ્ત રહેલી હોય તો તે નાશ પામનારાઓને સારુ જ ુપ્ત
રખાયેલી છે; 4જઓેમાં આ જગતના દેવે અ વ ાસીઓના મન અંધ કયા છે, એસારુ
કે ખ્રસ્ત જે ઈ રની પ્ર તમા છે, તેમના મ હમાની ુવાતાર્નાં અજવાળાનો ઉદય તેઓ
પર ન થાય.
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5અમે ઉપદેશમાં પોતાને પ્રગટ નથી કરતા, પણ ખ્રસ્ત ઈ ુ પ્ર ુ છે અને અમે પોતે
ઈ ુને લીધે તમારા દાસો છ એ, એ ું જાહેર કર એ છ એ. 6 કેમ કે જે ઈ રે જમેણે
અંધારામાંથી અજવાળાંને પ્રકાશવા ફરમા ું; તે ુજબ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં ચહેરા પરનો
ઈ રના મ હમાના જ્ઞાનનો પ્રકાશઆપણા હૃદયોમાં પાડ.ે

7 પણ અમારો આ ખજાનો માટ નાં પાત્રોમાં છે, એ સારુ કે પરાક્રમની ઉ મતા
ઈ રથી થાય અને અમારાથી ન હ. 8 સવર્ પ્રકારે અમે વપ પામેલા હોવા છતાં
દબાયેલા નથી; હેરાન થયા છતાં નરાશ થયેલા નથી; 9 સતાવાયેલા છ એ પણ
ત્યજાયેલા નથી; નીચે પટકાયેલા છ એ પણ નાશ પામેલા નથી; 10ઈ ુ ું મરણ અમારા
શર રમાં સદા રાખીએ છ એ, એસારુ કે ઈ ુ ું જીવન અમારાં શર રદ્વારા જાહેર થાય.

11 કેમ કે અમે જીવનારાં ઈ ુને માટે, સદા મરણને સોંપાયેલા છ એ, એ માટે કે ઈ ુ ું
જીવન પણ અમારા ૃત્ ુપાત્ર મ ુષ્યદેહમાં પ્રગટ કરાય. 12એમ જ અમારામાં મરણ
પણ તમારામાં જીવન અસર કરે છે.

13 વ ાસનો તે જ આત્મા અમને છે તેથી મેં વ ાસ કય માટે હુ બોલ્યો એ લેખ
પ્રમાણે, અમે પણ વ ાસ કર એ છ એ અને તેથી બોલીએ છ એ. 14 અને એ ું
જાણીએ છ એ કે, જમેણે પ્ર ુ ઈ ુને ઉઠાડ્યાં, તે અમને પણ ઈ ુની મારફતે ઉઠાડશે
અને તમાર સાથે અમને રજૂ કરશે. 15 કેમ કે સઘળાં વાનાં તમારે સારુ છે એ માટે કે જે
કૃપા ઘણાંઓની મારફતે ુષ્કળ થઈ તે ઈ રના મ હમાને અથ ઉપકારસ્ ુ ત કરાવે.

વ ાસદ્વારા જીવ ું
16 તેથી અમે થાકતા નથી; પણ જો અમારો ભૌ તક મ ુષ્યદેહ નાશ પામે તોપણ

અમારુ આંત રક મ ુષ્યત્વ પ્ર ત દન ન ું થ ું જાય છે. 17 કેમ કે અમાર થોડ અને
ક્ષ ણક વપ અમારે માટે ઘણી વધારે તથા અ તશય અનંતકા ળક મ હમા ઉત્પ કરે
છે; 18એટલે જે દૃશ્ય છે તે ન હ, પણ જે અદ્રશ્ય છે તે પર અમે ધ્યાન રાખીએ છ એ;
કેમ કે જે દૃશ્ય છે તે ક્ષ ણક છે પણ જે અદ્રશ્ય છે તે અનંતકા ળક છે.

5
1 કેમ કેઅમને ખબર છે કે જોઅમારુ ૃથ્વી પર ું માંડવારૂપી શર ર ન થઈજાય, તો

સ્વગર્માં ઈ રે સજ ુ,ં હાથોથી બાંધે ું ન હ એ ું અનંતકાળ ું અમારુ ઘર છે. 2 કેમ કે
અમારુ જે ઘર સ્વગર્માં છે તેને પામવાની બહુ અ ભલાષા રાખીને અમે આ માંડવારૂપી
ઘરમાં નસાસા નાખીએ છ એ. 3 અને જો સ્વગ ય ઘર પામીએ તો અમે ન:વ ન
દેખાઈએ.

4 કેમ કે અમે આ માંડવારૂપી શર રના ભારને લીધે નસાસા નાખીએ છ એ; તેને
ઉતારવા કરતાં સ્વગ ય ઘરથી વે ત થવા ઇચ્છ એ છ એ એ સારુ કે જીવન મરણમાં
ગરકાવ થઈજાય. 5હવે જમેણે અમને એને અથ તૈયાર કયાર્ તે ઈ ર છે તેમણે અમને
આત્માની ખાતર પણઆપી છે.

6 માટે અમે સદા હમતવાન છ એ અને એ ું જાણીએ છ એ કે શર રમાં રહ એ
છ એ ત્યાં ુધી અમે પ્ર ુથી વયોગી દૂર રહેતાં પ્રવાસી છ એ. 7 કેમ કે અમે વ ાસથી
ચાલીએ છ એ, દૃ થી ન હ. 8 માટે હમતવાન છ એ અને શર રથી અલગ થ ું તથા
પ્ર ુની પાસે વાસો કરવો એ અમને વધારે પસંદ છે.

9એ માટે કે અમે જો શર રમાં હોઈએ કે શર ર બહાર હોઈએ તોપણ તેમને પસંદ
પડ એ એવી ઉત્કઠા અમે ધરાવીએ છ એ અને પ્રયાસ કર એ છ એ. 10 કેમ કે દરેકે
શર રથી જે ક ુ છે, સારુ કે ખરાબ હોય, તે પ્રમાણે તે બદલો પામવા સારુ આપણને
સવર્ને ખ્રસ્તનાં ન્યાયાસનની આગળ હાજર થ ું પડશે.
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ખ્રસ્ત મારફતે ઈ રની સાથે મૈત્રી
11 માટે પ્ર ુનો ડર રાખીને અમે માણસોને સમજાવીએ છ એ; અમે ઈ ર આગળ

પ્રગટ થયા છ એ તે સાથે માર આશા છે કે તમારાં અંતઃકરણોમાં પણ પ્રગટ થયા છ એ.
12 અમે ફર થી તમાર આગળ પોતાને વખાણતા નથી પણ અમારે વષે તમને ગૌરવ
કરવાનો પ્રસંગ આપીએ છ એ, એ માટે કે જઓે હૃદયથી ન હ, પણ દભથી અ ભમાન
કરે છે, તેઓને તમે ઉ ર આપી શકો.

13 કેમ કે જો અમે ઘેલા હોઈએ તો ઈ રને અથ છ એ અથવા જો જા ૃત હોઈએ
તો તમારે અથ છ એ. 14 કેમ કે ખ્રસ્તનો પ્રેમ અમને પ્રેરણાઆપે છે, કારણ કે અમે એ ું
સમજીએ છ એ કે, જો એક સવર્ને માટે મરણ પામ્યા માટે સવર્ મરણ પામ્યા. 15અને
સવર્ને માટે તે ૃત્ ુ પામ્યા, એ સારુ કે જઓે જીવે છે તેઓ હવેથી પોતાને માટે ન હ,
પણ જે તેઓને વાસ્તે ૃત્ ુ પામ્યા તથા ઊઠ્યાં તેમને માટે જીવ.ે

16એ માટે હવેથી અમે માનવીય ધોરણથી કોઈનો ન્યાય કરતા નથી, જો કે ખ્રસ્તને
અમે પહેલા માનવીય ધોરણથી જોયા હતા પણ હવેથી અમે આ ર તે કોઈનો ન્યાય
કરતા નથી. 17 માટે, જો કોઈ માણસ ખ્રસ્તમાં છે તો તે ન ું સજન થયો છે; જે જૂ ું
હ ું તે જ ું ર ું છે; જુઓ, તે ન ું થ ું છે.

18 આ સવર્ ઈ રથી છે, જમેણે ઈ ુ ખ્રસ્તની મારફતે પોતાની સાથે આપણું
સમાધાન કરા ું અને તે સમાધાન કરાવવા ું સેવાકાયર્ અમને આપ્ ું છે; 19 એટલે,
ઈ ર ખ્રસ્તમાં પોતાની સાથે માનવજગત ું સમાધાન કરાવીને તેઓના અપરાધો માટે
તેઓને જવાબદાર ગણતા નથી, અને તેમણે અમને સમાધાનના સંદેશાની સેવા સોંપેલી
છે.

20એ માટે અમે ખ્રસ્તનાં પ્ર ત ન ધ છ એ, જાણે કે ઈ ર અમાર મારફતે વનંતી
કરતા હોય, તેમ અમે ખ્રસ્તને વાસ્તે તમને વનંતી કર એછ એ કે, ઈ ર સાથે સમાધાન
કરો. 21જમેણે પાપ જાણ્ ું ન હ ું, તેમને આપણે માટે તેમણે પાપરૂપ કયાર્, એ સારુ કે
આપણે તેમનાંમાં ઈ રના ન્યાયીપણારૂપ થઈએ.

6
1અમે, તેમની સાથે કામ કરનારા, તમને વનંતી કર એ છ એ, કે તમે ઈ રની કૃપાનો

સ્વીકાર કય છે તેને થર્ થવા દેશો ન હ. 2 કેમ કે તે કહે છે કે,
‘મેં માન્યકાળમાં તારુ સાંભ ું,
અને ઉદ્ધારના દવસમાં મેં તને સહાય કર ;
જુઓ, અત્યારે જ માન્યકાળ છે, અત્યારે જ ઉદ્ધારનો દવસ છે. 3અમારા સેવાકાયર્ને
દોષ ન લાગ,ે માટે અમે કશામાં કોઈને અડચણરૂપ થતાં નથી.

4પણઅમે સવર્માં પોતાને ઈ રના સેવકોના જવેા દેખાડ એ છ એ; ઘણી ધીરજથી,
વપ થી, તંગીથી, વેદનાથી, 5 ફટકાઓથી, કેદખાનાંઓથી, હગામાઓથી, ક ોથી,
ઉજાગરાથી, ૂખથી, 6 ુદ્ધપણાથી, જ્ઞાનથી, સહનશીલતાથી, ઉપકાર પણાથી, પ વત્ર
આત્માથી, નષ્કપટ પ્રેમથી, 7 સત્ય વચનથી, ઈ રના પરાક્રમથી, જમણાં તથા ડાબા
હાથ પર ન્યાયીપણાનાં હ થયારોથી.

8 માન તથા અપમાનથી, અપક ત તથા ુક તથી; જૂઠા ગણાયેલા તોપણ સાચા;
9 અજાણ્યા તોપણ નામાં કત; મરણ નજીક તોપણ જુઓ જીવંત છ એ; શક્ષા
પામેલાઓના જવેા તોપણ ૃત્ ુ પામેલા ન હ; 10 શોકા ુરના જવેા તોપણ સદા
આનંદ કરનારા; ગર બો જવેા તોપણ ઘણાંઓને ધનવાન કરનારા; કગાલ જવેા તોપણ
સઘળાના મા લક છ એ.
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11ઓક રથીઓ, તમારે સારુઅમારુ મોં ૂલ્ ું છે, અમારુ હૃદય વશાળ છે. 12તમે
અમારામાં સંકુ ચત થયા નથી, પણ પોતાના અંતઃકરણમાં સંકુ ચત થયા છો. 13તો એને
બદલે જમે બાળકોને તેમ તમને કહુ છુ, તમે પણ હૃદયથી ઉદાર થાઓ.

બનયહૂદ ઓની અસરો વરુદ્ધ ચેતવણી
14 અ વ ાસીઓની સાથે અઘ ટત સંબંધ ન રાખો; કેમ કે ન્યાયીપણાને

અન્યાયીપણા સાથે શો સંબંધ હોય? અને અજવાળાંને અંધકારની સાથે શી સંગત
હોય? 15 અને ખ્રસ્ત સાથે શેતાનનો સંબંધ હોઈ શકે? કે વ ાસીને અ વ ાસીની
સાથે શો ભાગ હોય? 16અને ઈ રના સભા ાનને ૂ તઓની સાથે સંબંધ હોય ખરો?
કેમ કેઆપણેજીવતા ઈ ર ું ભ ક્ત ાન છ એ, જમે ઈ રે ક ું કે, ‘હુ તેઓમાં રહ શ
તથા ચાલીશ; તેઓનો ઈ ર થઈશ; અને તેઓ મારા લોક થશે.’ ”

17 માટે, ‘તમે તેઓમાંથી નીકળ આવો, અને જુદા થાઓ,’ એમ પ્ર ુ કહે છે,
‘અ ુદ્ધને સ્પશર્ ન કરો, અને હુ તમારો સ્વીકાર કર શ, 18 અને તમારો પતા થઈશ,
અને તમે મારા દ કરાદ કર ઓ થશો, એમ સવર્સમથર્ પ્ર ુ કહે છે.’ ”

7
1 તે માટે, વહાલાંઓ, આપણને એવાં આશાવચનો મળેલાં છે માટે આપણે દેહની

તથા આત્માની સવર્ અ ુદ્ધતાને દૂર કર ને પોતે ુદ્ધ થઈએ અને ઈ રનો ભય રાખીને
સં ૂણર્ પ વત્રતા પ્રાપ્ત કર એ.

પાઉલનો આનંદ
2અમારો અંગીકાર કરો; અમે કોઈને અન્યાય કય નથી; કોઈ ું બગા ું નથી, કોઈને

છેતયાર્ નથી. 3 હુ તમને દો ષત ઠરાવવાંને બોલતો નથી; કેમ કે મેં પહેલેથી જ ક ું છે
કે, તમે અમારાં હૃદયોમાં એવા વસ્યા છો કે આપણે સાથે મળ ને મરવાને અને જીવવાને
તૈયાર છ એ. 4 તમાર સાથે વાત કરવામાં હુ બહુ ુલાસીને બો ું છુ, મને તમારે વષે
બહુ ગૌરવ છે, હુ દલાસાથી ભર ૂર થયો છુ, અમાર સવર્ વપ માં હુ આનંદથી ઝૂમી
ઊઠુ છુ.

5 કેમ કે અમે મકદો નયા આ ા ત્યારે અમારાં શર રોને કઈ ુખાકાર ન હતી; પણ
અમારા પર ચારેબાજુથી વપ ઓહતી; બહાર લડાઈઓઅને અંદર ઘણીજાતનાં ડર
હતા. 6 પણ દ નજનોને દલાસો આપનાર ઈ રે તતસના આ ાથી અમને દલાસો
આપ્યો;’ 7 અને કેવળ તેના આ ાથી જ ન હ, પણ તમારા તરફથી તેને જે દલાસો
મ ો હતો તેથી પણ; અને તેણે તમાર મારા પ્રત્યેની મોટ ઉત્કઠા, તમારો શોક અને
મારે વષે તમાર સઘન કાળજીની અમને ખબરઆપી, તેથી મને વધારે આનંદ થયો.

8જોકે મેં મારા પત્રથી તમને દ:ુખી કયાર્ અને તે ું મને દ:ુખ થ ું હ ું, પણ હવે મને
તેનો પસ્તાવો થતો નથી કેમ કે હુ જોઉં છુ કે તે પત્રએ તમને થોડા જ સમય માટે દ:ુખી
કયાર્ હતા. 9 પણ હવે હુ આનંદ કરુ છુ તે તમે દ:ુખી થયા એટલા માટે ન હ, પણ દ:ુખી
થવાથી તમે પસ્તાવો કય તે માટે; કેમ કે તમને ઈ રની ઇચ્છા પ્રમાણે દ:ુખી કરાયા હતા,
કે અમારાથી તમને કઈ ુકસાન ન થાય. 10 કેમ કે ઈ રની ઇચ્છા પ્રમાણે થ ું દ:ુખ શોક
ઉપજાવ ું નથી પર ુ ઉદ્ધાર પમાડે તેવો પસ્તાવો ઉપજાવે છે; પણ જ ગક દ:ુખ મરણ
પમાડે છે.

11 કેમ કે જુઓ, તમને ઈ રની ઇચ્છા પ્રમાણે દ:ુખ થ ું તેથી તમારામાં આ ુરતા
પોતાને નદ ષ ઠરાવવાંનો કેવો ુસ્સો, કેવો ભય, કેવી તીવ્ર ઇચ્છા, કેવીઆ ુરઆકાંક્ષા,
કે ું ઝ ૂન અને બદલો લેવાની કેવી આ ુરતા! તમે તે કામમાં સવર્ પ્રકારે પોતાને નદ ષ
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સા બત કયાર્. 12 જોકે મેં તમને જે લ ુ,ં તે જણેે અન્યાય કય તેને માટે ન હ અને
જનેાં પર અન્યાય થયો તેને માટે પણ ન હ, પણ ઈ રનીઆગળ તમારા માટેની અમાર
કાળજી તમને પ્રગટ થાય તે માટે લ ું.

13આબધાથી અમે દલાસો પામ્યા છ એ.
તે ઉપરાંત તતસને થયેલાઆનંદથી અમે વધારેઆનંદ પામ્યા; કેમ કે તમારા બધાથી

તેનોઆત્મા તાજગી પામ્યો છે. 14માટે જો મને તમારે વષે તતસઆગળ કોઈ વાતમાં
ગૌરવ થ ું હોય, તો તેમાં માર શ મદગી થઈ ન હ; પણ જમે અમે તમને બધી વાતો
સત્યતાથી કહ , તેમ અમારુ તમારા માટે ું ગૌરવ પણ તતસઆગળ સા ું પ ું.

15 તમે ભય તથા ુજાર સ હત તેનો અંગીકાર કય , એ તમારા આજ્ઞાપાલનના
સ્મરણને લીધે તતસનો પ્રેમ તમારા ઉપર ુષ્કળ છે. 16 મને સવર્ બાબતે તમારા પર
ૂરો ભરોસો છે એ માટે હુ આનંદ પા ું છુ.

8
ખ્રસ્તી દાનધમર્

1ભાઈઓ, મકદો નયાના વ ાસી સ ુદાયો પર ઈ રની જે કૃપા થઈ તે અમે તમને
જણાવીએ છ એ કે, 2 વપ ની ભારે કસોટ માં તેઓનો ુષ્કળ આનંદ તથા ભારે
ગર બાઈ ઉદારતારૂપી ુષ્કળ સ ૃ દ્ધમાં બદલાઈ ગઈ.

3 કેમ કે હુ સાક્ષી ૂરુ છુ કે, તેઓએ પોતાની શ ક્ત પ્રમાણે, બલકે શ ક્ત ઉપરાંત
દાનો, પોતાની ુશીથી આપ્યા.ં 4 પોતાની આ ઉદારતા તથા સંતોની સેવા કરવામાં
તેઓની ભાગીદાર સ્વીકારવાને તેઓએ અમને આગ્રહ ૂવર્ક વનંતી કર ; 5 વળ જમે
અમેઆશા રાખી હતી, તેમ ન હ; પણતેઓએપ્રથમ પ્ર ુને અને ઈ રની ઇચ્છા પ્રમાણે
પોતાને પણ અમને સ્વાધીન કયાર્.

6 માટે અમે તતસને વનંતી કર કે, જમે તેણે અગાઉ શરૂઆત કર હતી, તે જ
પ્રમાણે તે તમારામાં આ ઉદારતાની કૃપા સં ૂણર્ કરે. 7 પણ જમે તમે સવર્ બાબતોમાં,
એટલે વ ાસમાં, વાણીમાં, જ્ઞાનમા,ં ઉત્કઠામાં તથા અમારા ઉપરના તમારા પ્રેમમાં
વધ્યા, તેવી જ ર તે આ ઉદારતાની સેવામાં પણ ૃ દ્ધ પામો.

8 હુ આ બાબત આજ્ઞારૂપે ન હ, પણ બીજાઓની ઉત્કઠાની સરખામણીમાં તમારા
પ્રેમની પ્રામા ણકતાની પર ક્ષા કરવાને કહુ છુ. 9 કેમ કે તમે આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની
કૃપા જાણો છો કે, તેઓ ધનવાન હોવા છતાં તમારે માટે નધર્ન થયા, કે જથેી તમે તેમની
ગર બીથી ધનવાન થાઓ.

10આ બાબતમાં હુ અ ભપ્રાય આ ું છુ; જે તમને મદદરૂપ થશ,ે કારણ કે એક વષર્
અગાઉ તમે કેવળ એ કામ કરવાનો આરભ કય હતો, એટ ું જ નહ પણ તે કરવાની
તમાર ધગશ પણ હતી. 11 તો હવે તે કામ ૂરુ કરો કે જથેી જે પ્રમાણે તમાર આ ુર
ઇચ્છા હતી તે પ્રમાણે તમાર શ ક્ત ુજબ તે પ ર ૂણર્ થાય. 12 કેમ કે જો આ કામ
કરવાની ઇચ્છા હોય તો કોઈ માણસ પાસે જે નથી તે પ્રમાણે ન હ, પણજે છે તે પ્રમાણે
તે ઇચ્છા માન્ય છે.

13 આ કામ એટલા માટે નથી કે બીજાઓને રાહત મળે અને તમને તકલીફ પડ,ે
14 પણ તે સમાનતાને ધોરણે થાય એટલે કે વતર્માન સમયમાં તમાર સ ૃ દ્ધ તેઓની
અછત કે તેઓની સ ૃ દ્ધ પણ તમાર અછત ૂર પાડ,ે કે જથેી સમાનતા થાય; 15જમે
લખે ું છે, ‘જનેી પાસે ઘણું હ ું તેને વધી પ ું ન હ; અને જનેી પાસે થોડુ હ ું તેને ૂટ
પ ું ન હ.’ ”
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તતસ અને તેના સાથીદારો
16 પણ ઈ રની આભારસ્ ુ ત થાઓ, કે જમેણે તતસના હૃદયમાં તમારે માટે એવી

જ કાળજી ઉત્પ કર ; 17 કેમ કે તેણે અમાર વનંતી સ્વીકાર એટ ું જ ન હ પણ તે
પોતે ઘણો આ ુર હોવાથી સ્વેચ્છાથી તમાર પાસે આ ો.

18 વળ અમે તેની સાથે એક ભાઈને મોકલ્યો છે કે જે ું નામ ુવાતાર્પ્રચારની
બાબતમાં સવર્ વ ાસી સ ુદાયોમાં પ્રશંસનીય છે. 19 એટ ું જ ન હ, પણ તે ભાઈ
વ ાસી સ ુદાયો દ્વારા નમાયેલો છે, કે જથેી પ્ર ુના મ હમાને અથ આ કૃપાની જે
સેવા અમને સોંપવામાં આવી છે તે કરવા અને અમાર મદદ કરવાની ઉત્કઠા દશાર્વવાં
તે અમાર સાથે ફરે.

20 અમે કાળજી રાખીએ છ એ કે દાન ઉઘરાવવાનો આ જે વહ વટ અમે કર એ
છ એ, તે વષે કોઈ અમારા દોષારોપણ ન કરે. 21 કેવળ પ્ર ુની જ દ્ર માં ન હ, પણ
માણસોની દ્ર માં પણ જે યોગ્ય છે તે કરવા વષે અમે કાળજી રાખીએ છ એ.

22 તેઓની સાથે અમે અમારા ભાઈને મોકલ્યો છે, કે જનેી અમે ઘણી બાબતોમાં
ઘણીવાર કસોટ કર અને તે અમને મહેન ુ મા ૂમ પડ્યો છે અને હમણાં તો તમારા પર
તેનો ઘણો ભરોસો હોવાથી તે વધારે મહેન ુ હોવાની ખાતર થયેલી છે. 23 તતસ વષે
કોઈ ૂછે તો તે મારો સાથી તથા તમારે માટે મારો સહકમ છે; અને અમારા ભાઈઓ
વષે કોઈ ૂછે તો તેઓ મંડળ દ્વારા મોકલાયેલા તથા ખ્રસ્તનો મ હમા છે. 24 તેથી
ભાઈઓને તથા મંડળ ઓને તમારા પ્રેમ તથા તમારા વષેના અમારા ગૌરવ ું પ્રમાણ
બતાવી આપો.

9
સાથી વ ાસીઓને માટે આ થક મદદ

1હવે સંતોની સેવા કરવા વષે, મારે તમને લખવાની અગત્ય નથી 2 કેમ કે હુ તમાર
ઉત્કઠા જાણું છુ; તે વષે હુ મકદો નયાના લોકોની આગળ તમારે માટે ગવર્ કયાર્ કરુ છુ,
કે અખાયાએ એક વષર્થી તૈયાર કર છે. તમાર ઉત્કઠાએ ઘણાંઓને ઉત્સા હત કયાર્
છે.

3હવે મેં ભાઈઓને એ માટે મોકલ્યા છે કે, તમારે વષેનો અમારો ગવર્ થર્ ન જાય;
અને જમે મેં ક ું તેમ તમે તૈયાર થાઓ; 4એમ ન થાય કે, મકદો નયાના કોઈ માણસો
માર સાથે આવે અને તમને તૈયાર થયેલા જુએ ન હ, તો તમારા વશેના ગવર્ને કારણે
અમારે હુ નહ કહુ કે તમારે પણ શરમા ું પડ.ે 5આથી મને જરૂર લાગ્ ું કે ભાઈઓને
વનંતી કરવી કે તેઓ તમાર પાસે વહેલાં આવે અને જે દાનઆપવા ું તમે વચનઆપ્ ું
હ ું, તે અગાઉથી ઉઘરાવી રાખ.ે તે દાન જબરદસ્તીથી ન હ પણ ઉદારતાથી તૈયાર
રાખવામાં આવ.ે

6 એ તો ખરુ છે કે, જે કજૂસાઈથી વાવે છે, તે લણશે પણ કજૂસાઈમાં; અને જે
ઉદારતાથી વાવે છે; તે ઉદારતાથી લણશે. 7જમે દરેકે પોતાના હૃદયમાં અગાઉથી ન
ક ુ છે, તે પ્રમાણે તેણે આપ ું; પરાણે ન હ, ફર જયાત પણ ન હ; કેમ કે ુશીથી
આપનારને ઈ ર ચાહે છે.

8ઈ ર તમારા પર સવર્ પ્રકારની ુષ્કળ કૃપા કરવાને સમથર્ છે કે, જથેી હમેશા તમાર
પાસે સવર્ વાતે ુષ્કળ સ ૃ દ્ધ હોવાને લીધ,ે તમે સવર્ સારાં કામો કરવામાં વધતા જાઓ.
9 જમે લખે ું છે કે, ‘તેમણે વહેંચ્ ું છે, તેમણે ગર બોને આપ્ ું છે, તેમ ું ન્યાયીપણું
સવર્કાળ ટકે છે.’ ”
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10 જે વાવનારને માટે બીજ તથા ખોરાકને સારુ રોટલી ૂરાં પાડે છે, તેઓ તમારુ
વાવવા ું બીજ ૂરુ પાડશે અને વધારશે અને તમારા ન્યાયીપણાના ફળોની ૃ દ્ધ કરશે;
11એમ તમે સવર્ પ્રકારે ધનવાન થાઓ કે જથેી તમે ઉદાર બની શકો અને તેથી અમાર
મારફતે ઈ રની સ્ ુ ત થાય.

12 કેમ કે આ સેવા ું કામ ફક્ત સંતોની ગરજ ૂર પાડે છે, એટ ું જ ન હ, પણ
ઈ રની ુષ્કળ સ્ ુ તમાં પ રણમે છે; 13એટલે આ સેવાના ુરાવાથી, તેઓ, ખ્રસ્તની
ુવાતાર્ની તમાર ક ૂલાત પ્રત્યેની આધીનતા માટે તથા તેઓને માટે તથા સવર્ને માટે

તમારા દાનની ુષ્કળતાને માટે, ઈ રનો મ હમા કરે છે. 14 તમારા પર ઈ રની અ ધક
કૃપાને માટે તેઓ તમારે માટે પ્રાથર્ના કરતાં તમારા માટે ઝંખે છે. 15ઈ રના અવણર્નીય
દાન ઈ ુ ખ્રસ્તને માટે તેમની આભારસ્ ુ ત થાઓ.

10
પોતાની ધમર્સેવા તથા આક્ષેપો સામે પાઉલનો બચાવ

1 હુ પાઉલ, જયારે તમાર સમક્ષ હોઉં ત્યારે દ ન છુ, પણ દૂર હોઉં ત્યારે તમાર સાથે
હમતવાન છુ; હુ પોતે ખ્રસ્તની નમ્રતા તથા સાલસતાથી તમને ખાસ વનંતી કરુ છુ.
2જઓે અમને દુ નયાદાર ની ર ત પ્રમાણે વતર્નારા ધારે છે, તેઓ સામે જે ન યતાથી
હુ હમત કરવા ધારુ છુ, તે ન યતાથી હુ હાજર થાઉં ત્યારે મારે હમતવાન થ ું ન પડે
એવી વનંતી હુ તમને કરુ છુ.

3 કેમ કે જોકે અમે શર રમાં ચાલીએ છ એ, તોપણ અમે શર ર પ્રમાણે લડાઈ
કરતા નથી; 4 કેમ કે અમાર લડાઈનાં હ થયાર દૈ હક નથી, પણ ઈ ર ય સામથ્યર્થી
કલ્લાઓને તોડ પાડવાને તે શ ો સમથર્ છે.
5 અમે ભ્રામક દલીલોને તથા ઈ રના જ્ઞાનની વરુદ્ધ જે કઈ મા ું ઊંચકે છે તેને

તોડ પાડ એછ એઅને દરેક વચારને વશ કર ને ખ્રસ્તનીઆધીનતામાં લાવીએછ એ.
6જયારે તમારુઆજ્ઞાપાલન સં ૂણર્ થશે, ત્યારે સવર્આજ્ઞાભંગનો બદલો વાળવાને અમે
તૈયાર છ એ.

7 તમે ફક્ત બહારનો દેખાવ જુઓ છો. જો કોઈને પોતાનાં પર ભરોસો હોય કે, હુ
ખ્રસ્તનો છુ, તો તેણે ફર પોતાને યાદ કરાવ ું કે, જમે તે પોતે ખ્રસ્તનો છે તેમ અમે
પણ ખ્રસ્તનાં છ એ. 8 કેમ કે જે અ ધકાર પ્ર ુએ તમારા નાશને માટે ન હ, પણ તમાર
ઉ ત માટે અમને આપ્યો, તે વષે જો હુ કઈક અ ધક અ ભમાન કરુ, તોપણ શરમાઉ
ન હ.

9 હુ ચાહતો નથી કે હુ તમને મારા પત્રો દ્વારા બીવડાવનાર જણાઉં. 10 કેમ કે તેઓ
કહે છે કે, ‘તેના પત્રો ભારે તથા કડક છે; પણ તે પોતે શર રે નબળો અને તે ું બોલ ું દમ
વગર ું છે. 11તે ું કહેનારા માણસે સમજીલે ું કે, જવેાઅમે દૂરથી પત્રો ધ્વારા બોલનાર
છ એ તેવા જ, હાજર થઈ ું ત્યારે કામ કરનારા પણ થઈ ુ.ં 12જઓે પોતાના વખાણ
કરે છે, તેઓની સાથે પોતાને ગણવા અથવા સરખાવવાને અમે હમત કરતા નથી; પણ
જયારે તેઓ અંદરોઅંદર પોતાને એકબીજાથી માપે છે તથા સરખાવે છે, ત્યારે તેઓ
ન ુર્દ્ધ છે.
13પણઅમે હદ ઉપરાંત અ ભમાન ન હ કર એ, પણજે મયાર્દા ઈ રે અમને ઠરાવી

આપી છે અને તેમાં તમે પણઆવો છો, તેટ ું જ કર ુ.ં 14 કેમ કે જાણે કે અમે તમારા
ુધી પહોંચ્યા ન હોઈએ, તેમ અમે પોતાને હદ બહાર લંબાવતા નથી. કેમ કે ખ્રસ્તની
ુવાતાર્ પ્રગટ કરવામાં અમે પ્રથમ હતા કે જઓે તમારા ુધી આ ા.
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15 અમે પોતાની હદ બહાર બીજાઓની મહેનત પર અ ભમાન કરતાં નથી; પણ
અમને આશા છે કે, જમે જમે તમારો વ ાસ વધશે અમાર સેવા અમાર પોતાની
હદમાં વધશે, 16 કે જથેી તમારાથી આગળના પ્રાંતોમાં પણ અમે ુવાતાર્ પ્રગટ કર એ;
અને બીજા હદમાં થયેલા સેવાકાયર્ વષે અ ભમાન કર એ ન હ. 17 પણ ‘જે કોઈ ગવર્
કરે તે પ્ર ુમાં ગવર્ કરે.’ ” 18 કેમ કે જે પોતાની પ્રશંસા કરે છે તે ન હ, પણ જનેી પ્રશંસા
પ્ર ુ કરે છે તે માન્ય થાય છે.

11
પાઉલ અને જૂઠા પ્રે રતો

1 હુ ઇચ્છુ છુ કે તમે માર થોડ ઘણી ૂખર્તાને સહન કરો; પણ તમે સહન તો કરો છો
જ. 2 કેમ કે ઈ રમય આ ાથી, હુ તમારા વષે કાળજી રા ું છુ. કેમ કે એક પ તની
સાથે મેં તમાર સગાઈ કર છે કે, જથેી એક પ વત્ર કુમા રકા જવેા હુ તમને ખ્રસ્તને
સોં ુ.ં

3પણ મને ડર લાગે છે કે, જમે સપ પોતાના કપટથી હવાને છેતર , તેમ ખ્રસ્ત પ્રત્યેના
નખાલસ તથા પ વત્ર ભ ક્તભાવમાંથી તમારાં મન ફેરવી દેવાય. 4 કેમ કે જો કોઈ
આવીને જે ઈ ુને અમે પ્રગટ કયાર્ તેમનાંથી જુદાજ ઈ ુને પ્રગટ કરે, અથવા તમે જે
આત્મા પામ્યા તેમનાંથી જુદોજઆત્મા પામો, અથવા જે ુવાતાર્ તમે સ્વીકાર , તેનાથી
જુદ જ ુવાતાર્ સ્વીકારો; તો તમે તેને ૂબ જ સાર ર તે સહન કરો છો.

5 મને નથી લાગ ું કે તે બીજા ઉ મ પ્રે રતો કરતાં હુ કોઈ પણ પ્રકારે ઊતરતો છુ.
6પણજોકે બોલવામાં પ્રવીણ ન હોઉં, તોપણ જ્ઞાનમાં હુ અ ૂણર્ નથી; આબાબતઅમે
સવર્ પ્રકારે અને જમે અન્યની સમક્ષ તેમ તમને જણાવી છે.

7તમને ઊંચા કરવા માટે મેં પોતાને નીચો કય , એટલે મેં તમને ઈ રની મફત ુવાતાર્
પ્રગટ કર , એમાં ું મેં પાપ ક ?ુ 8 તમાર સેવા બજાવવા માટે મેં બીજા વ ાસી
સ ુદાયોને ૂંટ ને તેઓની પાસેથી નાણાં લીધાં. 9 વળ હુ તમાર સાથે હતો ત્યારે મને
તંગી પડતી હતી તે છતાં પણ હુ કોઈને ભારરૂપ થયો ન હતો; કેમ કે મકદો નયામાંથી
જે ભાઈઓઆ ા હતા, તેઓએ માર જરૂ રયાતો ૂર પાડ હતી; અને હુ સવર્ પ્રકારે
તમને બોજારૂપ થતાં દૂર ર ો હતો અને દૂર રહ શ.

10 જમે ખ્રસ્ત ું સત્ય મારામાં છે તેમ, અખાયાના કોઈ પણ પ્રાંતમાં આ પ્રમાણે
અ ભમાન કરતાં કોઈ મને રોક શકશે ન હ. 11શા માટે? ું એ માટે કે હુ તમારા ઉપર
પ્રેમ રાખતો નથી? ઈ ર જાણે છે હુ પ્રેમ રા ું છુ.

12પણ હુ જે કરુ છુ, તે કરતો રહ શ, કે જથેી જઓે, જમેાં અ ભમાન કર ને અમારા
સમાન દેખાવા માગે છે તેઓને લાગ મળતો હુ અટકા ું. 13 કેમ કે એવા માણસો જૂઠા
પ્રે રતો, કપટ કાયર્કતાર્ઓ અને ખ્રસ્તનાં પ્રે રતોનો વેશ ધરનારા છે.

14 આમાં કઈ આ યર્ નથી, કેમ કે શેતાન પોતે પ્રકાશના સ્વગર્દૂતનો વેશ ધરે છે;
15 તેથી જો તેના સેવકો પણ ન્યાયીપણાના સેવકોનો વેશ ધરે, તો તે મોટા આ યર્ની
બાબત નથી; તેઓના કામ પ્રમાણે તેઓ ું પ રણામ આવશે.

પ્રે રત તર કે પાઉલના દઃુખો
16 હુ ફર થી કહુ છુ કે, કોઈ માણસે મને ૂખર્ ન ધારવો, પણ જો તમે એમ ધારતા

હો, તો તમારે ૂખર્ તર કે મારો અંગીકાર કરવો, જથેી હુ પણ થોડુ અ ભમાન કરુ. 17જે
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હુ કહુ છુ, પ્ર ુના કહેવા પ્રમાણે નથી કહેતો; પણ અ ભમાનના આવેશમાં જાણે કે
ૂખાર્ઈથી બો ું છુ. 18સાંસા રક બાબતે ઘણાં અ ભમાન કરે છે, માટે હુ પણ કર શ.
19 કેમ કે તમે પોતે ુ દ્ધમાન છો, તમે ૂખ ું સહન કરો છો! 20 કેમ કે જો કોઈ તમને
ુલામ બનાવે, જો કોઈ તમારુ ખાઈ જાય, જો કોઈ તમને સપડાવ,ે જો કોઈ પોતાને

મોટો કરે, જો કોઈ તમને તમાચો મારે, તો તમે તે ું સહન કરો છો. 21 જાણે કે અમે
અબળ હતા, એ ું હુ પોતાને હલકો ગણતાં કહુ છુ; પણ જમેાં કોઈ હમતવાન છે તેમાં
હુ પણ હમતવાન છુ; આ હુ ૂખાર્ઈથી બો ું છુ.

22 ું તેઓ હ ૂ છે? હુ પણ છુ. ું તેઓ ઇઝરાયલી છે? હુ પણ છુ. ું ઇબ્રા હમનાં
સંતાન છે? હુ પણ છુ. 23 ું તેઓ ખ્રસ્તનાં સેવકો છે? હુ ૂખર્ની માફક બો ું છુ હુ
તેઓના કરતાં વશેષ છુ. કેમ કે મેં વધારે સેવા કર છે; વ ુ પ્રમાણમાં જલેવાસ કય છે;
વધારે વખત ગણતર વનાનાં ફટકાનો માર ખાધો છે; વારવાર ૃત્ ુના ુખમાં ધકેલાયો
છુ.

24 પાંચ વાર મેં યહૂદ ઓથી ઓગણ ઓગણ ચાળ સ ફટકા ખાધા, 25 ત્રણ વાર મેં
ડડાનો માર ખાધો, એક વાર પથ્થરનો માર ખાધો, ત્રણ વાર મારુ વહાણ ભાંગી ગ ું,
એક રાત દવસ હુ દ રયામાં પડ ર ો હતો. 26 ઘણી સફરો કર , નદ ઓનાં સંકટોમાં,
ૂંટારાઓમા,ં સ્વદેશીઓમાં, વદેશીઓમાં તથા પાખંડ ભાઈઓએ મને ભયગ્રસ્ત કય .

મેં નગરમાં, જગલમાં, સ ુદ્રમાં જોખમો વેઠ્યાં.
27 શ્રમ તથા ક , વારવારના ઉજાગરાઓ, ૂખ તથા તરસ, વારવારના ઉપવાસો,

ઠડ તથા વ ોની અછતએબ ું મેં સહન ક .ુ 28આબીજી વાતો ઉપરાંત, રોજ મારા
પર બોજ, એટલે સવર્ વ ાસી સ ુદાયની ચતા, રહે છે. 29 કોણ અબળને જોઈને, હુ
અબળ થતો નથી? કોણ ઠોકર ખાય છે અને મારુ હૃદય બળ ું નથી?

30જો અ ભમાન કર ું પડશ,ે તો હુ માર નબર્ળતા ું અ ભમાન કર શ. 31આપણા
પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં ઈ ર તથા પતા જે સવર્કાળ ુધી સ્ ુત્ય છે, તે જાણે છે કે હુ જૂઠુ
કહેતો નથી.

32 દમસ્કસમાં અ રતાસ રાજાના રા પાલે મને પકડવા ચાહ ને, દમસ્ક ઓનાં નગર
પર ચોક પહેરો ગોઠ ો. 33 પણ ટોપલીમાં બેસાડ ને બાર માં થઈને કોટ પરથી મને
નગરની બહાર ઉતાર ૂકવામાં આ ો. એ ર તે હુ તેના સકજામાંથી બચી ગયો.

12
પાઉલના સંદશર્નો અને પ્રકટ કરણ

1અ ભમાન કર ું તે ફાયદાકારક નથી, પણ મારે તો કર ું જોઈએ. હુ પ્ર ુના દશર્ન
તથા પ્રકટ કરણની વાત કહેવા માંડ શ. 2 ખ્રસ્તમાં એક એવા માણસને હુ ઓળ ું છુ
તે શર રમાં હતો કે શર ર બહાર હતો તે હુ જાણતો નથી, ઈ ર જાણે છે, કે જનેે ચૌદ
વષર્ ઉપર સ્વગર્માં લઈ લેવામાં આ ો.

3એવા માણસને હુઓળ ું છુ શર રમાં હતો કે શર રબહાર હતો, તે હુજાણતો નથી,
ઈ ર તો જાણે છે 4 કે, તેને પારાદૈસમાં લઈ જવાયો અને જે વાતો બોલવી માણસને
ઉ ચત નથી એવી અકથનીય વાતો તેણે સાંભળ . 5 તેને લીધે હુ અ ભમાન કર શ;
પોતાને વષે ન હ પણ કેવળ માર નબર્ળતા વષે અ ભમાન કર શ.

6 હુ સત્ય બો ું છુ કે જો હુ અ ભમાન કરવા મા ુ છુ તો હુ ૂખર્ નહ થાઉં; કોઈ
માણસ જવેો મને જુએ છે, અથવા મારુ સાંભળે છે; તે કરતાં મને કઈ મોટો ન ગણે માટે
હુ મૌન રહુ છુ. 7 મને જે પ્રકટ કરણના અસાધારણ અ ુભવો થયા તેને લીધે હુ લાઉં
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ન હ માટે શેતાનના દૂત તર કે મને મ ુષ્યદેહમાં પીડા આપવામાં આવી છે કે જથેી હુ
વધારે પડતી બડાઈ ન કરુ.

8તે વષે મેં ત્રણ વાર પ્ર ુની પ્રાથર્ના કર કે તે માર પાસેથી પીડા દૂર કરે. 9પણ તેમણે
મને ક ું કે ‘તારે માટે માર કૃપા ૂરતી છે; કેમ કે નબર્ળતામાં મારુ પરાક્રમ સં ૂણર્
થાય છે’ એ માટે વશેષે કર ને હુ ઘણી ુશીથી માર નબર્ળતા ું અ ભમાન કર શ કે
ખ્રસ્ત ું પરાક્રમ મારા પર ઊતર આવે. 10 એ માટે નબર્ળતામાં, નદામા,ં સંકટમાં,
સતાવણીમાં, ખેદમા,ં ખ્રસ્તને લીધે આનં દત રહુ છુ; કેમ કે જયારે હુ નબર્ળ છુ, ત્યારે
હુ બળવાન છુ.

ક રથીઓ માટે પાઉલની કાળજી
11 હુ અ ભમાન કર ને ૂખર્ થયો કેમ કે તમે મને ફરજ પાડ ; પણ તમારે મારાં વખાણ

કરવાં જોઈતાં હતા કારણ કે જો હુ કઈ જ ન હોઉં તોપણ હુ ુ પ્રે રતો કરતાં કઈ
ઊતરતો નથી. 12પ્રે રતપણાની નશાનીઓએટલે ચ ો, ચમત્કારો તથા પરાક્રમી કામો
ઘણી ધીરજથી તમારામાં થયાં હતા.ં 13 હુ તમારા પર બોજારૂપ ન થયો એ સવાય તમે
બીજા વ ાસી સ ુદાયો કરતાં કઈ ર તે ઊતરતા હતા? મારો આ ુનો મને માફ કરો.

14 જુઓ, હુ ત્રીજી વાર તમાર પાસે આવવાને તૈયાર છુ અને તમારા પર બોજારૂપ
ન હ બ ુ;ં કેમ કે તમારુ દ્ર ન હ પણ હુ તમને મેળવવા ચાહુ છુ; કેમ કે સંતાનોએ
માબાપને માટે સંગ્રહ કરવો તે યોગ્ય નથી; પણ માબાપે સંતાનો માટે સંગ્રહ કરવો
જોઈએ. 15 પણ હુ તમારા આત્માઓને માટે ઘણી ુશીથી મારુ સવર્સ્વ વાપર શ
તથા પોતે પણ વપરાઈ જઈશ; હુ તમારા પર વધતો પ્રેમ રા ું છુ તો ું તમારા તરફથી
મને ઓછો પ્રેમ મળશે?

16સારુ, એમ છે તો મેં તમારા પર બોજ ના ો ન હ, પણ ચાલાક હોવાથી મેં તમારા
ભોળપણનો લાભ લીધો. 17 ું જઓેને મેં તમાર પાસે મોકલ્યા તેઓમાંના કોઈની
મારફતે મેં તમારાથી કઈ સ્વાથર્ સાધ્યો છે? 18 મેં તતસને વનંતી કર અને તેની સાથે
એક ભાઈને મોકલ્યો. ું તતસે તમાર પાસે કઈ સ્વાથર્ સાધ્યો? ું એક જ આત્મામાં
અમે ચાલ્યા નથી? ું એક જ પગલામાં અમે ચાલ્યા નથી?

19આબધાથી તમે એમ ધારો છો કે અમે તમાર સામે સ્વબચાવ કર એ છ એ પણ
એ ું નથી; ખ્રસ્તમાં ઈ રની આગળ અમે બોલીએ છ એ કે, આસવર્ તમારા ઘડતરને
માટે જ છે.

20 કેમ કે મને ડર લાગે છે, હુ આ ું ત્યારે કદાચ જવેા હુ ચાહુ તેવા હુ તમને ન જોઉં
અને જવેો તમે ચાહતા નથી તેવો તમે મને જુઓ; રખેને બોલાચાલી, અદેખાઈ, ક્રોધ,
ઝઘડા, ચાડ ુગલી, બડબડાટ, ઘમંડ તથા ધાંધલ ધમાલ થાય; 21 પાછો આ ું ત્યારે
કદાચ મારા ઈ ર તમાર આગળ મને નીચો કરે; અને જે કેટલાક અગાઉ અ ુદ્ધતા,

ભચાર તથા જારકમર્ કરતા હતા અને એવાં પાપ કર ને તેનો પસ્તાવો કય નથી,
તેઓમાંના ઘણાં વષે હુ દઃુખી થાઉં.

13
પાઉલની અં તમ ચેતવણી તથા ક્ષેમકુશળતા

1 આ ત્રીજી વાર હુ તમાર પાસે આ ું છુ. બે કે ત્રણ સાક્ષીઓની સા બતીઓથી
દરેક વાત સ્પ કરાશ.ે 2 મેં અગાઉ ક ું છે અને બીજી વાર હાજર હતો ત્યારે જમે
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ક ું તેમ હુ હમણાં ગેરહાજર હોવા છતા,ં અત્યાર ુધી પાપ કરનારાઓને તથા બીજા
સવર્ને અગાઉથી કહુ છુ કે, હુ આવીશ તો દયા રાખીશ ન હ.

3 કારણ કે ખ્રસ્ત મારા દ્વારા બોલે છે તે ું પ્રમાણ તમે માગો છો; તે તમારા તરફ
નબર્ળ નથી, પણ તેને બદલે તે તમારામાં સામથ્યર્વાન છે. 4 જો નબર્ળતામાં તેઓને
વધસ્તંભે જડવામાં આ ાં છતાંપણ તેઓ ઈ રના સામથ્યર્થી જીવંત છે. અમે પણ
તેમનાંમાં નબર્ળ છ એ છતાંપણ તમારે સારુ ઈ રના સામથ્યર્ વડે અમે તેમની સાથે
જીવી ુ.ં

5પોતાને તપાસી જુઓ કે તમે વ ાસમાં છો કે ન હ. પોતાને ચકાસો. ું તમેજાણતા
નથી કે ઈ ુ ખ્રસ્ત તમારામાં છે? તમારામાં છે, પણ જો તમે માન્ય થયા નથી તો નથી.
6 માર એવી આશા પણ છે કે તમે જાણશો કે અમે નાપસંદ નથી.

7હવે અમે ઈ રને પ્રાથર્ના કર એ છ એ કે, તમે કઈ ખરાબ કામ ન કરો, અમે સફળ
દેખાઈએએમાટે ન હ પણએમાટે કે જો અમે અસફળજવેા હોઈએ, તોપણ તમે સા ું
જ કરો. 8 કેમ કે સત્યની વરુદ્ધ અમે કઈ કર શકતા નથી પણ સત્યનાં સમથર્ન માટે
કર એ છ એ.

9 કેમ કે જયારે અમે નબળા છ એ ત્યારે અમેઆનંદ પામીએછ એપણતમે મજ ૂત
છો, અને તમે સં ૂણર્ થાઓમાટે અમે પ્રાથર્ના કર એછ એ. 10એમાટે હુ તમાર મધ્યે ન
હોવા છતાં આ વાતો લ ું છુ, કે હાજર હોઈશ ત્યારે કઠોર ર તે ન હ પણ જે અ ધકાર
પ્ર ુએ ુકસાન માટે ન હ પણ ઘડતરને માટે આપ્યો છે તે પ્રમાણે હુ વ ુ.

11અંતે, ભાઈઓ, આનંદ કરો, ુનઃ ા પત થવા પ્રયત્ન કરો, ઉ ેજન પામો, એક
મતના થાઓ, શાં તમાં રહો; પ્રેમ તથા શાં તના ઈ ર તમાર સાથે રહો. 12 પ વત્ર
ુંબનથી એકબીજાને સલામ કહેજો.
13સવર્ સંતો તમને ક્ષેમકુશળ કહે છે.
14 પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા તથા ઈ રનો પ્રેમ અને પ વત્ર આત્માની સંગત તમારાં

સવર્ની સાથે રહો.
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ગલાતીઓને પાઉલ પ્રે રતનો પત્ર
લેખક
આ પત્રનો લેખક પાઉલ પ્રે રત છે. શરૂઆતની મંડળ ની આ જ સવર્સંમત સમજ

હતી. લ ુ-આ સયાના પ્રદેશમાં તેની પ્રથમ મશનર ુસાફર દરમ્યાન મંડળ ઓ શરૂ
કરવામાં ભાગ લીધા બાદ પાઉલે આ પત્ર દ ક્ષણ ગલા તયામાંની મંડળ ઓએ લ ો
હતો. ગલા તયા રોમ કે ક રથની જમે કોઈ શહેર ન હ ું, પણ ઘણા શહેરો તથા અસં
મંડળ ઓ ધરાવતો એક રોમન પ્રાંત હતો. ગલાતીઓ કે જમેને આ પત્ર સંબોધવામાં
આ ો છે તેઓને પાઉલે ખ્રસ્તી શષ્યો બના ા હતા.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 68 ની આસપાસનો છે.
પાઉલે કદાચને આ પત્ર અંત્યોખથી લ ો હશે કારણ કે તે તે ું વતન હ ુ.ં
વાંચકવગર્
ગલાતીઓને પત્ર ગલા તયામાંની મંડળ ઓના સભ્યોને લખાયો હતો (1:1-2).
હે ુ
આ પત્રનો હે ુ યહૂદ કરણના હમાયતીઓની જૂઠ ુવાતાર્ ું ખંડન કરવાનો હતો

જમેાં આ યહૂદ ખ્રસ્તીઓ માનતા હતા કે ઉદ્ધાર માટે ુ ત એકઆવશ્યક બાબત છે,
અને ગલાતીઓને તેમના ઉદ્ધારનો વાસ્ત વક પાયો યાદ કરવવાનો હતો. પાઉલે આનો
પ્ર તભાવ પોતાનો પ્રે રત તર કેનો અ ધકાર સ્પ ર તે સા બત કર ને તથા તેના દ્વારા
જે ુવાતાર્ તેણે આપી હતી તેને સા બત કર ને આપ્યો. લોકોને કૃપા દ્વારા અને માત્ર
વ ાસ કરવાથી જ ન્યાયી ઠરાવવામાં આવે છે અને તેઓએ પોતા ું ન ું જીવન પ વત્ર
આત્માની સ્વતંત્રતામાં માત્ર વ ાસ દ્વારા જ જીવવા ું છે.

ુદ્રાલેખ
ખ્રસ્તમાં સ્વતંત્રતા

રૂપરેખા
1. પ્રસ્તાવના — 1:1-10
2. ુવાતાર્ ું પ્રમાણીકરણ — 1:11-2:21
3. વ ાસ દ્વારા ન્યાયીકરણ — 3:1-4:3
4. વ ાસ અને સ્વતંત્રતાના જીવન ું પાલન — 5:1-6:18

ગલાતીઓની મંડળ ને પાઉલનો પત્ર
1 હુ પાઉલ પ્રે રત, કોઈ માણસો કે માણસો દ્વારા ન હ, પણ ઈ ુ ખ્રસ્ત અને તેમને
ૃત્ ુમાંથી સજીવન કરનાર ઈ ર દ્વારા પ્રે રત થવા માટે તેડાયેલો છુ. 2 હુ પોતે તથા

અહ ના તમામ ભાઈઓ ગલા તયાની તમામ મંડળ ઓને વ ાસી સ ુદાયોને ુભેચ્છા
પાઠવતા આ પત્ર લખીએ છ એ.

3 ઈ ર પતા તથા આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત તરફથી તમને કૃપા તથા શાં ત હો,
4જમેણેઆપણાં પાપોને સારુ પોતા ું અપર્ણ ક ,ુ કે જથેીઆપણા ઈ રઅને પતાની
ઇચ્છા પ્રમાણે, આ વતર્માન દુ જગતથી તેઓ આપણને છોડાવે. 5 ઈ ર પતાને
સદાસવર્કાળ મ હમા હો. આમીન.

એક જ ુવાતાર્
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6મને એ વાત ું આ યર્ થાય છે કે, જમેણે તમને ખ્રસ્તની કૃપા દ્વારા તેડા ાં, તેમની
પાસેથી તમે આટલા બધા વહેલા જુદ ુવાતાર્ તરફ વળ ગયા છો. 7એ કોઈ બીજી
ુવાતાર્ નથી, પણ કેટલાક તમને હેરાન કરે છે અને ખ્રસ્તની ુવાતાર્ ઉલટાવી નાખવા

ચાહે છે.
8 પણ જે ુવાતાર્ અમે તમને પ્રગટ કર , તે સવાય બીજી કોઈ ુવાતાર્, જો અમે

અથવા કોઈ સ્વગર્દૂત પણ તમને પ્રગટ કરે, તો તે શા પત થાઓ. 9 જમે અમે પહેલાં
ક ું હ ું, તેમ હમણાં હુ ફર થી કહુ છુ, કે જે ુવાતાર્ તમે પ્રાપ્ત કર , તે સવાય બીજી
ુવાતાર્ જો કોઈ તમને પ્રગટ કરે, તો તે શા પત થાઓ. 10 તો ું હુ અત્યારે માણસોની

કૃપા ઇચ્છુ છુ કે ઈ રની? અથવા ું હુ માણસોને ુશ કરવા ચાહુ છુ? જો હજી ુધી
હુ માણસોને ુશ રાખતો હોઉં, તો હુ ખ્રસ્તનો સેવક નથી.

પાઉલ કેવી ર તે પ્રે રત બન્યો
11પણ, ભાઈઓ, હુ તમને જણા ું છુ કે, જે ુવાતાર્ મેં પ્રગટ કર , તે માણસેઆપેલી

નથી. 12 કેમ કે હુ માણસની પાસેથી તે પામ્યો કે શી ો નથી, પણ ઈ ુ ખ્રસ્તે પ્રગટ
કયાર્થી પામ્યો છુ.

13 હુ યહૂદ ધમર્ પાળતો હતો, ત્યારે મારુ જે જીવન હ ું તે વષે તો તમે સાંભ ું છે,
કે હુ ઈ રની મંડળ ને અ તશયસતાવતો અને તેની પાયમાલી કરતો હતો. 14અને મારા
પ ૃઓના ધમર્ વષે હુ બહુ ઝ ૂની બનીને, મારા જા ત ભાઈઓમાંના ઘણાં સાથીઓ
કરતાં યહૂદ સંપ્રદાયમાં વધારે પારગત થયો.

15 પણ ઈ ર જમેણે મને મારા જન્મનાં દવસથી જ અલગ કય હતો તથા પોતાની
કૃપામાં મને તેડા ો હતો, તેમને જયારે એ પસંદ પ ું 16 કે તે પોતાના દ કરાને મારામાં
પ્રગટ કરે, એ માટે કે હુ તેમની ુવાતાર્ બનયહૂદ ઓમાં પ્રગટ કરુ, ત્યારે મેં કોઈ
જ મ ુષ્યની સલાહ લીધી ન હ, 17 કે મારાથી અગાઉ જે પ્રે રતો હતા તેઓની પાસે
યરુશાલેમ ગયો ન હ પણ અરબસ્તાનમાં ગયો અને ફર થી દમસ્કસમાં પાછો આ ો.

18 ત્યાર પછ ત્રણ વરસ બાદ કેફા પતર ને મળવાને હુ યરુશાલેમ ગયો, અને તેની
સાથે પંદર દવસ ર ો; 19 પણ પ્રે રતોમાંના બીજા કોઈને હુ મ ો ન હ, કેવળ પ્ર ુના
ભાઈ યાકૂબને મ ો. 20 જુઓ, હુ તમને જે લ ું છુ, તે ઈ રની સમક્ષ કહુ છુ; હુ જૂઠુ
કહેતો નથી.

21પછ હુ સ રયા તથા કલી કયાના પ્રાંતોમાં આ ો. 22અને ખ્રસ્તમાંના યહૂ દયા
પ્રાંતની મંડળ ઓને માર ઓળખ થઈ નહોતી. 23 તેઓએ એટ ું જ સાંભ ું હ ું કે,
અગાઉ જે અમને સતાવતો હતો અને જે વ ાસનો તે નાશ કરતો હતો, તે હમણાં એ
જ વ ાસને પ્રગટ કરે છે. 24 મારે લીધે તેઓએ ઈ રને મ હમા આપ્યો.

2
પાઉલ અને બીજા પ્રેર તો

1ચૌદ વષર્ પછ હુ બાનાર્બાસની સાથે ફર પાછો યરુશાલેમ ગયો અને તતસને પણ
સાથે લઈ ગયો. 2 પ્રકટ કરણ દ્વારા મળેલી ઈ રની આજ્ઞાથી હુ ત્યાં ગયો અને જે
ુવાતાર્ બનયહૂદ ઓમાં પ્રગટ કરુ છુ, તે જઓે પ્ર ત ત હતા તેઓને ુપ્ત ર તે કહ

સંભળાવી, રખેને હુ થર્ દોડતો હોઉં અથવા દોડ્યો હોઉં.
3પણ તતસજે માર સાથે હતો, તે ગ્રીક હોવા છતાં પણ ુ ત કરાવવાની તેને ફરજ

પાડવામાં આવી ન હ. 4આપણા સ ુદાયમાં જોડાયેલાં દભી ભાઈઓને લીધે એમ થ ું
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કે ખ્રસ્ત ઈ ુમાં આપણી જે સ્વતંત્રતા છે, તેની જા ૂસી કરવા સારુ તેઓ ુપ્ત ર તે
અંદર આ ા હતા, એ માટે કે તેઓ આપણને પાછા ુલામીમાં લાવ.ે 5 તેઓને અમે
એક ઘડ ભર પણઆધીન થયા ન હ, કે જથેી ુવાતાર્ ું સત્ય તમારામાં ચા ુ રહે.

6અને જઓે પ્ર ત ત કહેવાતા હતા તેઓગમે તેવા હતા તેનાથી મને કઈ ફરક પડતો
નથી; ઈ ર માણસોની ર તે કોઈનો પક્ષપાત કરતા નથી હા, જઓે પ્ર ત ત કહેવાતા
હતા, તેઓએ માર ુવાતાર્માં કઈ પણ વધારો કય ન હ; 7 પણ તેથી વરુદ્ધ, જયારે
તેઓએ જો ું કે, જમે પતરને ુ તીઓમાં યહૂદ ઓમાં ુવાતાર્ની સેવા સોંપાયેલી
છે, તેમ મને બે ુ તીઓમાં બનયહૂદ ઓમાં એ સેવા સોંપાયેલી છે, 8 કેમ કે જમેણે
ુ તીઓનો યહૂદ ઓનો પ્રે રત થવા સારુ પતરને પ્રેરણા કર , તેમણે બે ુ તીઓનો
બનયહૂદ ઓનો પ્રે રત થવા સારુ મને પણ પ્રેરણા કર .
9 અને મને પ્રાપ્ત થયેલો અ ુગ્રહ જયારે તેઓએ જાણ્યો, ત્યારે યાકૂબ, કેફા તથા

યોહાન, જઓેઆધારસ્તંભજવેા ગણાતા હતા, તેઓએમારો તથા બાનાર્બાસનો પ્રે રત
તર કે સ્વીકાર કય , કે જથેી અમે બનયહૂદ ઓની પાસે જઈએઅને તેઓ ુ તીઓની
યહૂદ ઓની પાસેજાય. 10તેઓએએટ ું જ ઇચ્ ું કે અમે ગર બોને મદદ કર એઅને
તે જ કરવાને હુ આ ુર હતો.

અંત્યોખમાં પતરને પાઉલનો ઠપકો
11 પણ જયારે કેફા અંત્યોખ આ ો, ત્યારે મેં સામે ચાલીને તેનો વરોધ કય , કેમ

કે તે દો ષત હતો; 12 કારણ કે યાકૂબની પાસેથી કેટલાક લોકોના આ ા પહેલાં, તે
બનયહૂદ ઓની સાથે ખાતો હતો, પણ તેઓઆ ા પછ , ુ તીઓથી ડર ને તે ખસી
ગયો અને અલગ ર ો.

13બાક ના ખ્રસ્તી યહૂદ ઓએ પણ તેની સાથે ઢોંગ કય , એટલે ુધી કે બાનાર્બાસ
પણ તેઓના ઢોંગથી દગ થઈને પાછો પડ્યો. 14 પણ જયારે મેં જો ું કે તેઓ ુવાતાર્ની
સત્યતા પ્રમાણે પ્રામા ણકતાથી ચાલતા નથી, ત્યારે મેં બધાની આગળ કેફાને ક ું કે,
જો ું યહૂદ હોવા છતાં યહૂદ ઓની ર તે ન હ, પણ બનયહૂદ ઓની ર તે વત છે, તો
બનયહૂદ ઓને યહૂદ ઓની ર ત પ્રમાણે વતર્વા ું કેમ ફરજ પાડે છે?

યહૂદ ઓ તેમ જ બનયહૂદ ઓનો ઉદ્ધાર માત્ર વ ાસથી જ
15 આપણે જઓે જન્મથી યહૂદ છ એ અને પાપી બનયહૂદ ઓ નથી તેઓ

16જાણીએ છ એ કે, મ ુષ્ય નયમશા ની કરણીઓથી ન હ, પણ ઈ ુ ખ્રસ્ત પરના
વ ાસથી ન્યાયી ઠરે છે. અમે પણ ઈ ુ ખ્રસ્ત પર વ ાસ કય કે જથેી અમે
નયમશા ની કરણીઓથી ન હ પણ ખ્રસ્ત પરના વ ાસથી ન્યાયી ઠર એ, કેમ કે
નયમશા ની કરણીઓથી કોઈ પણ મ ુષ્ય ન્યાયી ઠરશે ન હ.
17 પણ ખ્રસ્તમાં ન્યાયી ઠરવાની ઇચ્છા રાખીન,ે જો આપણે પોતે પાપી મા ૂમ

પડ એ, તો ું ખ્રસ્ત પાપના સેવક છે? કદ ન હ. 18 કેમ કે જનેે મેં પાડ ના ુ,ં તેને
હુ ફર થી બાં ુ, તો હુ પોતાને અપરાધી ઠરા ું છુ. 19 કેમ કે હુ ઈ રને માટે જીવવાને,
નયમશા દ્વારા નયમશા પ્રત્યે ૃત્ ુ પામ્યો છુ.
20 હુ ખ્રસ્તની સાથે વધસ્તંભે જડાયો છુ, પર ુ હુ જી ું છુ, તોપણ હુ ન હ, પણ

મારામાં ખ્રસ્ત જીવે છે; અને હવે મ ુષ્યદેહમાં મારુ જે જીવન છે તે ઈ રના દ કરા
પરના વ ાસથી છે; તેમણે મારા પર પ્રેમ કય અને મારે માટે પોતા ું અપર્ણ ક ુ. 21 હુ



ગલાતીઓને પત્ર 3:1 300 ગલાતીઓને પત્ર 3:20

ઈ રની કૃપા નષ્ફળ કરતો નથી, કેમ કે જો ન્યાયીપણું નયમશા થી મળ ું હોય તો
ખ્રસ્તનાં મરણનો કોઈ અથર્ નથી.

3
વ ાસ ું મહત્વ

1 ઓ અણસમજુ ગલાતીઓ, તમાર આંખો આગળ વધસ્તંભે જડાયેલા ઈ ુ
ખ્રસ્તને સાક્ષાત પ્રગટ કરવામાં આ ા હોવા છતાં તમને કોણે ભરમા ા? 2 તમાર
પાસેથી હુ એટ ું જ જાણવા ઇચ્છુ છુ કે, તમે નયમશા નાં કાય થી પ વત્ર આત્મા
પામ્યા, કે વ ાસથી ુવાતાર્ સાંભળવાથી પામ્યા? 3 ું તમે એટલા બધા અણસમજુ
છો?, કે આત્મા વડે આરભ કર ને હવે દેહ વડે સં ૂણર્ થાઓ છો?

4 ું તમે એટલા બધાં સંકટ નકામાં સ ા?ં જો કદા પ નકામાં હોય તો. 5એ માટે જે
તમને પ વત્રઆત્મા આપે છે અને તમારામાં પરાક્રમી કામો કરે છે, તે ું નયમશા નાં
કાય ને લીધે કે ુવાતાર્ સાંભળ ને વ ાસ કરવાને લીધે કરે છે?

6 એ પ્રમાણે ઇબ્રા હમે ઈ ર પર વ ાસ કય અને તે ન્યાયીપણા અથ ગણાયો.
7માટે જાણો કે જઓે વ ાસ કરે છે, તેઓ ઇબ્રા હમનાં દ કરા છે. 8ઈ ર વ ાસથી
બનયહૂદ ઓને ન્યાયી ઠરાવશ,ે તે અગાઉથી જાણીને શા વચને ઇબ્રા હમને ુવાતાર્
પ્રગટ કર કે, તારા ધ્વારા સવર્ પ્રજાઓ આશીવાર્ દત થશે. 9એ માટે કે જઓે વ ાસ
કરનારા છે, તેઓ વ ા ુ ઇબ્રા હમની સાથે આશીવાર્દ પામે છે.

10 કેમ કે જટેલાં નયમશા નાં કાય કરનારા છે તેટલાં શાપ નીચે છે, કેમ કે એમ
લ ું છે કે, ‘ નયમશા ના ુસ્તકમાં જે આજ્ઞાઓ લખેલી છે તે બધી જે પાલન કરતો
નથી, તે શા પત છે.’ ” 11 તો હવે એ સ્પ છે કે નયમશા થી ઈ રની આગળ કોઈ
પણ ન્યાયી ઠર ું નથી, કેમ કે ‘ન્યાયી વ ાસથીજીવશે.’ ” 12 નયમશા વ ાસદ્વારા
નથી પણ તેને બદલે, “જે કોઈ તેમાંની આજ્ઞાઓ પાળશે તે તેનાથી જીવશે.”

13 ખ્રસ્તે આપણા વતી શા પત થઈન,ે નયમશા ના શાપથી આપણને છોડાવી
લીધા, કેમ કે લખે ું છે કે, ‘જે કોઈ ઝાડ પર ટગાયેલો છે, તે શા પત છે;’ 14એ માટે કે
ઇબ્રા હમનોઆશીવાર્દ ખ્રસ્ત ઈ ુમાં બનયહૂદ ઓને મળે અને આપણે પ વત્રઆત્મા
વષે ું વચન વ ાસથી પામીએ.

નયમશા અને દાન
15 ભાઈઓ, હુ મ ુષ્યની ર ત પ્રમાણે કહુ છુ કે, મ ુષ્યના ા પત થયેલા કરારને

કોઈ રદ કરતો અથવા વધારતો નથી. 16 હવે ઇબ્રા હમને તથા તેનાં સંતાનને વચનો
કહેવામાં આ ા હતાં અને તેનાં સંતાનોને જાણે ઘણાં વષે ઈ ર કહેતાં નથી; પણ
‘તારા સંતાનને’,એમ એક વષે કહે છે તે તો ખ્રસ્ત છે.

17 હવે હુ આ કહુ છુ કે, જે કરાર ઈ રે ખ્રસ્તમાં અગાઉથી ન કય હતો તેના
વચનને ચારસો ત્રીસ વરસ પછ આવેલ નયમશા રદ કર શક ું નથી. 18 કેમ કે જો
વારસો નયમશા થી છે, તો તે વચનથી નથી; પણ ઈ રે વચનથી જ ઇબ્રા હમને તે
વારસો આપ્યો.

19 તો નયમશા શા માટે હ ું? જઓેને ઇબ્રા હમ ું સંતાન આપવા ું વચન
આપવામાં આ ું હ ું તેઓની પાસે તે સંતાન આવે ત્યાં ુધી નયમશા અપરાધોને
લીધે આપવામાં આવે ું હ ું; અને તે મધ્ય ની મારફતે, સ્વગર્દૂતો દ્વારા ફરમાવે ું હ ું.
20હવે મધ્ય તો માત્ર એકનો મધ્ય નથી, પણ ઈ ર એક છે.

નયમશા આપવાનો હે ુ
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21 ત્યારે ું નયમશા ઈ રનાંઆશાવચનોથી વરુદ્ધ છે? કદ ન હ, કેમ કેજીવન
આપી શકે એવો કોઈ નયમ જો આપવામાં આ ો હોત, તો ન ે નયમશા થી
ન્યાયીપણું મળત. 22 પણ શા વચને બધાને પાપનાં બંધનમાં જકડ્યા,ં કે આપણો
બચાવ ઈ ુ ખ્રસ્ત પર વ ાસ કરવાથી છે તે વચન વ ાસ કરનારાઓને આપવામાં
આવ.ે

23 પણ આ વ ાસ આ ા અગાઉ, તે વ ાસ પ્રગટ થાય ત્યાં ુધી આપણે
નયમશા દ્વારા કૈદ કરાયેલા અને બંધનમાં હતા. 24એમ આપણને ખ્રસ્તની પાસે
પહોંચાડવા સારુ નયમશા આપણો બાળ શક્ષક હ ું કે જથેી આપણે વ ાસથી
ન્યાયી ઠર એ. 25 પણ હવે વ ાસ આ ા પછ આપણે બાળ શક્ષકના હાથ નીચે
નથી. 26 કેમ કે તમે બધા ખ્રસ્ત ઈ ુ પરના વ ાસથી ઈ રના દ કરા છો.

27 કેમ કે તમારામાંના જટેલાં ખ્રસ્તમાં બા પ્તસ્મા પામ્યા તેટલાંએ ખ્રસ્તને અપનાવી
લીધા. 28 માટે હવે કોઈ યહૂદ નથી કે ગ્રીક નથી, કોઈ દાસ નથી કે સ્વતંત્ર નથી, કોઈ
ુરુષ નથી કે ી નથી, કેમ કે તમે બધા ખ્રસ્તમાં એક છો. 29અને જો તમે ખ્રસ્તનાં

છો, તો તમે ઇબ્રા હમનાં સંતાન અને વચન પ્રમાણે વારસ પણ છો.

4
ગલાતીઓ માટે પાઉલની કાળજી

1હવે હુ કહુ છુ કે, વારસ ાં ુધી બાળક છે, ત્યાં ુધી સવર્નો મા લક છે; તે છતાં
પણ તેનામાં અને દાસમાં કઈ પણ તફાવત નથી. 2 પણ પતાએ ઠરાવેલી ુદત ુધી તે
વાલીઓ તથા કારભાર ઓને આધીન છે.

3 તે પ્રમાણે આપણે પણ જયારે બાળક હતા, ત્યારે જગતના તત્વોને આધીન
દાસત્વમાં હતા. 4પણ સમયની સં ૂણર્તાએ, ઈ રે ીથી જન્મેલો અને નયમશા ને
આધીન જન્મેલો, એવો પોતાનો ુત્ર એવા હે ુથી મોકલ્યો, 5 કે જઓે નયમશા ના
દાસત્વમાં હતા તેઓને તે ુક્ત કરાવે, જથેી આપણે તેમના દ ક સંતાનો તર કે
સ્વીકારાઈએ.

6 તમે દ કરા છો, તે માટે ઈ રે તમારા હૃદયમાં પોતાના દ કરાનો આત્મા મોકલ્યો છે,
જે ‘ પતા, અબ્બા’, તે ું કહ ને પોકારે છે. 7એ માટે હવેથી ું દાસ નથી, પણ દ કરો છે;
અને જો ું દ કરો છે, તો ઈ રને આશરે વારસ પણ છે.

8 પણ પહેલાં જયારે તમે ઈ રને જાણતા નહોતા, ત્યારે જઓે વાસ્તવમાં દેવો નથી
તેઓની સેવા તમે કરતા હતા. 9 પણ હવે તમે ઈ રને ઓળ ા છે, અથવા સા ું એ
છે કે ઈ રે તમને ઓળ ા છે, તો આ નબળા તથા નમાર્લ્ય જવેા તત્વોના દાસત્વની
ફર થી ઇચ્છા રાખીન,ે તેઓની તરફ બીજી વાર શા માટે પાછા ફરો છો?

10 તમે ખાસ દવસો, મ હનાઓ, તહેવારો તથા વષ નાં પવ પાળો છો. 11 તમારે
વષે મને ભય રહે છે કે, રખેને તમારા માટે કરેલો મારો શ્રમ કદાચ થર્ જાય.
12 ઓ ભાઈઓ, હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે, તમે મારા જવેા થાઓ, કેમ કે હુ

તમારા જવેો થયો છુ; તમે મારો કઈ અન્યાય કય નથી. 13 પણ તમે જાણો છો કે,
શર રની નબર્ળતામાં મેં પહેલાં તમને ુવાતાર્ પ્રગટ કર . 14અને મારા શર રમાં જે તમને
પર ક્ષણરૂપ હ ું, તેનો તરસ્કાર કે ુચ્છકાર તમે કય ન હ; પણ જાણે કે હુ ઈ રનો
સ્વગર્દૂત હોઉં, વળ ઈ ુ ખ્રસ્ત હોઉં, તેવી ર તે તમે મારો સ્વીકાર કય .

15 તો પછ તમે માર જે કદર કર હતી તે હવે ાં ગઈ? કેમ કે તમારે વષે મને
ખાતર છે કે, જો બની શકત, તો તે સમયે તમે તમાર આંખો પણ કાઢ ને મને આપી
હોત! 16 ત્યારે ું તમને સા ું કહેવાને લીધે હુ તમારો દશુ્મન થયો છુ?
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17 તેઓ તમને પોતાના કર લેવા ઇચ્છે છે પણ તે સારુ કરવા માટે ન હ, તેઓ તમને
મારાથી વ ૂટાપાડવા ઇચ્છે છે કે જથેી તમે તેઓને અ ુસરો. 18 તમે સારાં કામને માટે
હમેશા ખંત રાખો તે સારુ છે અને પણ તે માત્ર હુ તમાર પાસે હાજર હોઉં એટલા ૂર ું
જ ન હો ું જોઈએ.

19 હે મારાં બાળકો, ઈ ુ ખ્રસ્તની પ્ર તમા તમારામાં ઉત્પ થાય, ત્યાં ુધી તમારે
માટે મને ફર થી પ્ર ૂતાને થતી હોય એવી પીડા થાય છે, 20 પણ હમણાં તમાર પાસે
હાજર થવાની અને માર બોલવાની પધ્ધ ત બદલવાની મને ઇચ્છા થાય છે, કેમ કે તમારે
વષે હુ ૂંઝવણ અ ુભ ું છુ.

હાગાર અને સારાનો દાખલો
21 નયમશા ને આધીન રહેવાની ઇચ્છા રાખનારાઓ, મને કહો કે, ું તમે

નયમશા સાંભળતાં નથી? 22 કેમ કે એમ લખે ું છે કે, ઇબ્રા હમને બે દ કરા હતા,
એક દાસી દ્વારા જન્મેલો અને બીજો પત્ની દ્વારા જન્મેલો. 23જે દાસીનો તે મ ુષ્યદેહ
પ્રમાણે જન્મેલો હતો અને જે પત્નીનો તે વચન પ્રમાણે જન્મેલો હતો.

24 તેઓ તો ન ૂનારૂપ છે કેમ કે તે ીઓજાણે બે કરારો છે; એક તો સનાઈ પહાડ
પરનો, કે જે દાસત્વને જન્મ આપે છે અને તે તો હાગાર દાસી છે. 25 હવે હાગાર તો
જાણે અરબસ્તાનમાંનો સનાઈ પહાડ છે, તે હાલનાં યરુશાલેમને લા ુ પડે છે, કેમ કે તે
પોતાનાં સંતાનો સાથે દાસત્વમાં છે.

26પણ ઉપર ું યરુશાલેમ સ્વતંત્ર છે, તે આપણી માતા છે; 27 કેમ કે લખે ું છે કે, ‘હે
ન:સંતાન, ી ું આનંદ કર; જનેે પ્ર ૂ તની પીડા થતી નથી, તે ું હષર્નાદ કર; કેમ કે
જનેે પ ત છે તેના કરતાં એકલી ુકાયેલી ીનાં સંતાન વધારે છે.’ ”

28 હવે, હે ભાઈઓ, આપણે ઇસહાકની જમે વચનનાં સંતાનો છ એ. 29 પણ તે
સમયે જમે દેહથી જન્મેલાંએઆત્માથી જન્મેલાંને સતા ો; તે ું અત્યારે પણ ચાલે છે.

30 પણ શા વચન ું કહે છે? ‘દાસીને તથા તેના દ કરાને કાઢ ૂક, કેમ કે દાસીનો
દ કરો પત્નીના દ કરા સાથે વારસ બનશે ન હ.’ ” 31 તેથી, ભાઈઓ, આપણે દાસીનાં
સંતાનો નથી, પણ પત્નીનાં છ એ.

5
તમાર સ્વતંત્રતા જાળવો

1આપણે બંધનમાં ન રહ એ માટે ખ્રસ્તે આપણને સ્વતંત્ર કયાર્ છે; તેથી ર રહો
અને ફર થી દાસત્વની ઝંૂસર નીચે ન જોડાઓ.

2 જુઓ, હુ પાઉલ, તમને કહુ છુ કે, જો તમે ુ ત કરાવો છો, તો તમને ખ્રસ્તથી કઈ
લાભ થવાનો નથી.

3 દરેક ુ ત કરાવનારને હુ ફર થી ખાતર ૂવર્ક કહુ છુ કે, તે આ ું નયમશા
પાળવાને જવાબદાર છે. 4 તમે જઓે નયમશા ના પાલનથી ન્યાયી ઠરવા ચાહો છો,
તેઓ ખ્રસ્તથી અલગ થયા છો; તમે કૃપાથી દૂર થયા છો.

5 કેમ કે અમે આત્મા દ્વારા વ ાસથી ન્યાયીપણું પામવાની આશાની રાહ જોઈએ
છ એ. 6 કેમ કે ખ્રસ્ત ઈ ુમાં ુ ત કે બે ુ ત ઉપયોગી નથી; પણ માત્ર વ ાસ કે
જે પ્રેમ દ્વારા કાયર્ કરે છે તે જ ઉપયોગી છે. 7 તમે સાર ર તે દોડતા હતા, તમને સત્યને
અ ુસરતા કોણે રો ા? 8આ ું કરવાની સમજ તમને તેડનાર તરફથી અપાતી નથી.
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9એક સડલેી કેર બધી કેર ઓને બગાડે છે. થોડુ ખમીર સમગ્ર કણકને લાવે છે.
10 તમારે વષે પ્ર ુમાં મને ભરોસો છે કે તમે આનાથી જુદો મત ન હ ધરાવો; જે કોઈ
તમને અવળે માગ દોરશે તે શક્ષા પામશે.

11ભાઈઓ, જો હુ હજી ુધી ુ ત કરવા વષે શીખવતો હોઉં, તો હજુ પણ માર
સતાવણી કેમ થાય છે? એટલા માટે થાય છે કે વધસ્તંભનો મારો ઉપદેશ નરથર્ક નથી.
12જઓે તમને ગેરમાગ દોરે છે, તેઓ પોતપોતાને કાપી નાખે તો કે ું સારુ!

13 કેમ કે, ભાઈઓ, તમને સ્વતંત્ર થવા તેડવામાં આ ા હતા; માત્ર એટ ું જ કે
તમાર સ્વતંત્રતા શાર રક વષયભોગને અથ ન વાપરો, પણ પ્રેમથી એકબીજાની સેવા
કરો. 14 કેમ કેઆ ું નયમશા એકજ વચનમાં ૂરુ થાય છે, એટલે, ‘જમે ું પોતાના
પર પ્રેમ રાખે છે તેમ તારા પડોશી પર પ્રેમ રાખ.’ ” 15 પણ જો તમે એકબીજાને કરડો
અને ફાડ ખાઓ, તો સાવધાન રહો, કદાચ તમે એકબીજાથી નાશ પામો.

પ વત્રઆત્મા અને માનવી સ્વભાવ
16પણ હુ કહુ છુ કે, આત્માની દોરવણી અ ુસાર ચાલો અને તમે દેહની વાસના ૃપ્ત

કરશો ન હ. 17 કેમ કે દેહ આત્માની વરુદ્ધ ઇચ્છા કરે છે અને આત્મા દેહની વરુદ્ધ;
કારણ કે તેઓ પરસ્પર વરુદ્ધ છે; અને તેથી જે તમે ઇચ્છો તે તમે કરતા નથી. 18 પણ
જો તમે આત્માની દોરવણી ુજબ વત છો, તો તમે નયમશા ને આધીન નથી.

19 દેહનાં કામ તો દેખીતાં છે, એટલે જાતીય અનૈ તકતા, અ ુદ્ધતા, લંપટપણું,
20 ૂ ત ૂજા, મેલી વદ્યા, વૈરભાવ, ક જયાકકાશ, ઈષાર્, ક્રોધ, ખટપટ, કુસંપ, પક્ષાપક્ષી,
21અદેખાઈ, સ્વચ્છદતા, ભોગ વલાસ તથા તેઓના જવેા કામો; જમે પહેલાં મેં તમને
ચેત ાં હતા તેમ તેઓ વષે હમણાં પણ ચેત ું છુ કે, જઓે એવાં કામ કરે છે તેઓ
ઈ રના રા નો વારસો પામશે ન હ.

22પણ પ વત્રઆત્મા ું ફળ પ્રેમ, આનંદ, શાં ત, સહનશીલતા, માયા ુપણું, ભલાઈ,
વ ા ુપણું, 23 નમ્રતા અને આત્મસંયમ છે; આ બાબતોની વરુદ્ધ કોઈ નયમ નથી.
24 અને જઓે ખ્રસ્તનાં છે, તેઓએ દેહને તેની વાસનાઓ તથા ઇચ્છાઓ સ હત
વધસ્તંભે જડ્યો છે.

25જોઆપણે આત્માથી જીવીએ છ એ તોઆત્માની દોરવણી પ્રમાણે ચાલ ું પણ
જોઈએ. 26આપણે એકબીજાને ખીજવીને તથા એકબીજા પર અદેખાઈ રાખીને ઘમંડ
ન કર એ.

6
એકબીજાના બોજ ઊંચકો

1ભાઈઓ, જો કોઈ માણસ કઈ અપરાધ કરતાં પકડાય, તો તમ,ે જે આ ત્મક છો,
તેઓ નમ્રભાવે તેને સાચા માગ પાછો લાવો; અને ું તાર પોતાની સંભાળ રાખ, રખેને
ું પણ પર ક્ષણમાં પડ.ે 2 તમે એકબીજાના ભાર ઊંચકો અને એમ ખ્રસ્તનાં નયમ ું

સં ૂણર્ પાલન કરો.
3 કેમ કે જયારે કોઈ પોતે નજીવો હોવા છતા,ં હુ મોટો છુ, એ ું ધારે છે, તો તે પોતાને

છેતરે છે. 4 દરેક માણસે પોતાનાં આચરણ તપાસવા,ં અને ત્યારે તેને બીજાકોઈ વષે
ન હ, પણ કેવળ પોતાને વષે અ ભમાન કરવા ું કારણ મળશે. 5 કેમ કે દરેકે પોતાનો
બોજ ઊંચકવો પડશ.ે

6 ુવાતાર્ વષે જે શીખનાર છે તેણે શીખવનારને સવર્ સાર ચીજવસ્ ુમાંથી હસ્સો
આપવો. 7 યાદ રાખો, ઈ રની મશ્કર કરાય ન હ કોઈ માણસ જે કઈ વાવે તે જ તે
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લણશે; 8 કેમ કે જે પોતાના દેહને માટે વાવે છે, તે દેહથી વનાશ લણશે; પણજેઆત્માને
અથ વાવે તે આત્માથી અનંતજીવન લણશ.ે

9 તો આપણે સારુ કરતાં થાક ું ન હ; કેમ કે જો કાયર ન હ થઈએ, તો યોગ્ય સમયે
લણી ું. 10એ માટે જમે પ્રસંગ મળે તેમ આપણે બધા ું અને વશેષ કર ને વ ાસના
કુટુબનાં જે છે તેઓ ું સારુ કર એ.

અં તમ ચેતવણી અને સલામી
11 જુઓ, હુ મારા હાથે કેટલા મોટા અક્ષરોથી તમારા પર લ ું છુ. 12 જઓે દેહ

વષે પોતાને જટેલાં સારા બતાવવા ચાહે છે, તેટલાં ખ્રસ્તનાં વધસ્તંભને લીધે પોતાની
સતાવણી ન થાય માટે જ તમને ુ ત કરવાની ફરજ પાડે છે. 13 કેમ કે જઓે ુ ત
કરાવે છે તેઓ પોતે નયમશા ને પાળતા નથી; પણ તમારા દેહમાં તેઓ અ ભમાન
કરે, એ માટે તેઓ તમાર ુ ત થાય એવો આગ્રહ રાખે છે.

14પણએ ું ન થાઓ કે,આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં વધસ્તંભ વગર હુ બીજાકશામાં
અ ભમાન કરુ, જથેી કર ને મારા સંબંધી જગત વધસ્તંભે જડાયે ું છે અને જગત માટે
હુ. 15 કેમ કે ુ ત કઈ નથી, તેમ બે ુ ત પણ કઈ નથી; પણ નવી ઉત્પ જ કામની
છે. 16જટેલાં આ નયમ પ્રમાણે ચાલે છે, તેટલાં પર તથા ઈ રના ઇઝરાયલ પર શાં ત
તથા દયા હો.

17હવેથી કોઈ મને તસ્દ ન દે, કેમ કે પ્ર ુ ઈ ુનાં ચ મારા શર રમાં અપનાવેલાં છે.
18ભાઈઓ, આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા તમારા આત્માની સાથે હો. આમીન.
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એફેસીઓને પાઉલ પ્રે રતનો પત્ર
લેખક
એફેસી 1:1આ ુસ્તકના લેખક તર કે પાઉલ પ્રે રતનેઓળખાવે છે. આપત્ર પાઉલ

દ્વારા લખાયો છે એ ું મંડળ ના સૌથી શરૂઆતના દવસોથી જ સમજવામાં આવ ું હ ું
અને રોમ શહેરનો ક્લેમેંટ, ઇ ાશ, હેમાર્સ તથા પો લકાપર્ જવેા પ્રે રત પ ૃઓએ તેના
માટે અવતરણો ટાં ા છે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 60 ની આસપાસનો છે.
પાઉલ ારે રોમના જલેખાનામાં હતો ત્યારે આ પત્ર લ ો હોય શકે. વાંચકવગર્
ુ .
વાંચકવગર્
એફેસીઓની મંડળ હતી. પાઉલ સ્પ નદશો આપે છે કે તેનો ઇ ચ્છત વાંચકવગર્

બનયહૂદ ઓ હતા. એફેસી 2:11-13 મા,ં તે સ્પ પણે નોંધે છે કે તેના વાંચકો
“જન્મથી બનયહૂદ ” હતા (2:11), અને તેથી યહૂદ ઓ તેઓને “વચનના કરારોથી
પારકા” ગણતા હતા (2:12). આ જ પ્રમાણે, એફેસી 3:1 માં, પાઉલ તેના ઇ ચ્છત
વાંચકોને જણાવે છે કે તે “તમે બનયહૂદ ઓની ખાતર” બંદ વાન હતો.

હે ુ
પાઉલનો ઇરાદો એવો હતો કે જઓે બધા ખ્રસ્ત સમાન પ રપક્વતા માટે ઝંખના

રાખતા હતા તેઓ તેના લખાણનો સ્વીકાર કરશે. એફેસીઓના પત્રમાં ઈ રના સાચા
બાળકો તર કે વકાસ પામવા જરૂર શસ્ત સમાયે ું છે. વ ુમા,ં એફેસીઓના પત્રનો
અભ્યાસ વ ાસીને દ્રઢ કરવા તથા ા પત કરવા મદદ કરશે કે જથેી તે ઈ રેઆપેલો
હે ુ અને તેડુ પ ર ૂણર્ કર શકે. પાઉલે એફેસસના વ ાસીઓને મંડળ ું સ્વરૂપ અને
હે ુ સમજાવવા દ્વારા તેમને તેમના ખ્રસ્તી વ ાસમાં દ્રઢ કરવાનો ઇરાદો રા ો હતો.
પાઉલેઆ પત્રમાં ઘણા એવા શ ો વાપયાર્ છે કે જનેાથી તેના બનયહૂદ વાંચકો તેમના
અગાઉના ધમ ને કારણે પ ર ચતહતાજમે કે શર-શર ર,સં ૂણર્તા, મમર્, ુગ,અ ધપ ત
વગેરે તેણે આ શ નો ઉપયોગ તેના વાંચકોને એ દશાર્વવા કય કે ખ્રસ્ત દેવોના કે
આ ત્મક જીવોના કોઈ પણ અ ધક્રમ કરતાં ચ ઢયાતા છે.

ુદ્રાલેખ
ખ્રસ્તમાં આશીવાર્દો

રૂપરેખા
1. વ ાસીઓ માટે સદ્ધાંતો — 1:1-3:21
2. વ ાસીઓની જવાબદાર — 4:1-6:24

એફેસીઓની મંડળ ને પાઉલનો પત્ર
1 એફેસસમાં જે સંતો તથા ખ્રસ્ત ઈ ુમાં જઓે વ ા ુ છે તેઓન,ે ઈ રની

ઇચ્છાથી ઈ ુ ખ્રસ્તનો પ્રે રત થયેલો પાઉલ લખે છે: 2ઈ રઆપણા પતા તથા પ્ર ુ
ઈ ુ ખ્રસ્તથી તમને કૃપા તથા શાં ત પ્રાપ્ત હો.

ખ્રસ્તમાં આ ત્મકઆશીવાર્દો
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3આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં પતા અને ઈ રની સ્ ુ ત હો; તેમણે સ્વગ ય ાનોમાં
દરેક આ ત્મક આશીવાર્દોથી આપણને ખ્રસ્તમાં આશીવાર્ દત કયાર્ છે; 4 એ પ્રમાણે
ઈ રે ૃ ના સજન અગાઉઆપણને તેમનાંમાં ઈ ુ ખ્રસ્તમાં પસંદ કયાર્ છે, એસારુ
કે આપણે તેમની આગળ પ્રેમમાં પ વત્ર તથા નદ ષ થઈએ.

5તેમણે ઈ ર પતાએ પોતાની ઇચ્છા તથા પ્રસ તા પ્રમાણે, પોતાને સારુ, આપણને
ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા તેમના ઈ રના ુત્રો તર કે ગણાવાને અગાઉથી નમાર્ણ કયાર્ 6 કે,
તેમની કૃપાના મ હમાની સ્ ુ ત થાય; એ કૃપા તેમણે પોતાના વહાલા ુત્ર ઈ ુ દ્વારા
આપણને મફતઆપી છે.

7ઈ ુ ખ્રસ્તનાં રક્તદ્વારા, તેમની કૃપાની સંપત પ્રમાણેઆપણને ઉદ્ધારએટલે પાપની
માફ મળ છે. 8 સવર્ જ્ઞાનમાં તથા વવેકમાં તેમણે આપણા પર એ કૃપાની બહુ ૃ દ્ધ
કર છે.

9તેમણે ઈ ુ ખ્રસ્તમાં પોતાના સંકલ્પથી પોતાની પ્રસ તા પ્રમાણે, પોતાની ઇચ્છાનો
મમર્આપણને જણા ો, 10 કે, સમયોની સં ૂણર્તાની વ ામા,ં સ્વગર્માંના તથા ૃથ્વી
પરનાં સવર્નો ખ્રસ્તમાં તે સમાવેશ કરે, હા ખ્રસ્તમા.ં

11જમેનાંમાં આપણે તેમના વારસો નમાયા અને જે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે સવર્ કરે
છે, તેમના સંકલ્પ પ્રમાણે, આપણે અગાઉથી ન મત થયા હતા; 12 જથેી ખ્રસ્ત પર
પહેલાંથી આશા રાખનારા અમે તેમના મ હમાની સ્ ુ તને સારુ થઈએ.

13 તમે પણ, સત્ય ું વચન એટલે તમારા ઉદ્ધારની ુવાતાર્ સાંભળ ને, અને ઈ ુ
ખ્રસ્ત પર વ ાસ રાખીન,ે તેમનાંમાં આશાવચનના પ વત્ર આત્માથી ુદ્રાં કત થયા;
14 ઈ રના આત્મા પોતાના દ્ર રૂપી લોકના ઉદ્ધારના સંબંધમાં પ્ર ુના મ હમાને અથ
આપણા વારસાની ખાતર છે.

પાઉલની પ્રાથર્ના
15એ માટે હુ પણ, પ્ર ુ ઈ ુ પર તમારા વ ાસ તથા તમામ સંતો પ્રત્યે તમારા પ્રેમ

વષે સાંભળ ને, 16તમારે સારુઆભાર માનવા ું ૂકતો નથી; માર પ્રાથર્નાઓમાં તમને
યાદ કર ને મા ુ છુ કે.

17આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં ઈ ર, મ હમાવાન પતા, પોતાના વષેના ડહાપણને
સારુ ુ દ્ધનો તથા પ્રકટ કરણનો આત્મા તમને આપે; 18 અને તમારાં અંતનર્યનો
પ્રકા શત થઈ ગયા હોવાથી તેમના આમંત્રણની આશા અને સંતોમાં તેમના વારસાના
મ હમાની સંપ શી છે.

19અને તેમની મહાન શ ક્તના પરાક્રમ પ્રમાણેઆપણ વ ાસ કરનારાઓમાં તેમની
શ ક્ત શી છે, તે તમે સમજો. 20ઈ રે તે પરાક્રમ ખ્રસ્તમાં બતાવીને ઈ ુને ૂએલાંમાંથી
સજીવન કયાર્, 21અને સવર્ રા સ ા, અ ધકાર, પરાક્રમ, આ ધપત્ય તથા પ્રત્યેક નામ
જે કેવળ આ કાળમાં ું ન હ, પણ ભ વષ્યકાળમાં ું દરેક નામ જે હોય, એ સવર્ કરતાં
ઊંચા કર ને પોતાની જમણી તરફ સ્વગ ય ાનોમાં તેમને બેસાડયા.

22 અને સઘળાંને તેમણે તેમના પગ નીચે રા ાં, અને તેમને સવર્ પર વ ાસી
સ ુદાયના શરપ ત તર કે નમાર્ણ કયાર્; 23 વ ાસી સ ુદાય તો ખ્રસ્ત ું શર ર છે,
ખ્રસ્ત તેમાં સં ૂણર્ ર તે વસેલા છે; તે સવર્માં સવર્ છે.

2
ૃત્ ુમાંથી જીવનમાં
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1વળ તમે અપરાધોમાં તથા પાપોમાં ૃત્ ુ પામેલા હતા, ત્યારે તેમણે તમને સજીવન
કયાર્; 2 એ અપરાધોમાં તમે આ જગતના ધોરણ પ્રમાણે વા ુની સ ાના અ ધકાર ,
એટલે જે દુ ાત્મા આજ્ઞાભંગના દ કરાઓમાં હમણાં કાયર્ કરે છે, તે પ્રમાણે અગાઉ
ચાલતા હતા; 3 તેઓમાં આપણે સવર્ આપણી દેહની વાસનાઓ ુજબ પહેલાં ચાલતા
હતા, અને શર રની તથા મનની ઇચ્છાઓ ૂર કરતા હતા. વળ પહેલાની તમાં
બીજાઓના માફક ઈ રના કોપને પાત્ર હતા.

4 પણ જે દયાથી ભર ૂર છે તે ઈ રે, જે પ્રી ત આપણા પર કર , તે પોતાના અત્યંત
પ્રેમને લીધ,ે 5આપણે પાપમાં મરણપામેલા હતા ત્યારે ખ્રસ્તની સાથેઆપણને સજીવન
કયાર્, કૃપાથી તમે ઉદ્ધાર પામેલા છો; 6અને તેમની સાથે ઉઠાડ ને ખ્રસ્ત ઈ ુની મારફતે
સ્વગ ય ાનોમાં તેમની સાથે આપણને બેસાડ્યા; 7એસારુ કે ખ્રસ્ત ઈ ુમાં આપણા
પર તેમની દયાથી તે આગામી કાળોમાં પોતાની કૃપાની અ ત ઘણી સંપત બતાવ.ે

8 કેમ કે તમે કૃપાથી વ ાસદ્વારા ઉદ્ધાર પામેલા છો, અને એ તમારાથી નથી, એ
તો ઈ ર ું દાન છે; 9 કરણીઓથી ન હ, રખેને કોઈ અ ભમાન કરે; 10 કેમ કે આપણે
તેમની કૃ ત છ એ, ખ્રસ્ત ઈ ુમાં સાર કરણીઓ કરવા માટે આપણને ઉત્પ કરવામાં
આ ા, તે વષે ઈ રે આગળથી એમ ઠરા ું હ ું કે, આપણે તે પ્રમાણે ચાલીએ.

ખ્રસ્તમાં ઐ
11એમાટે યાદ રાખો કે, તમે પહેલા દેહ સંબંધી બનયહૂદ હતા, અને શર રનાં સંદભ

હાથે કરેલી ુ તવાળા તમને બે ુ તી કહેતાં હતા; 12 તે સમયે તમે આ જગતમાં
ખ્રસ્તર હત, ઇઝરાયલની નાગ રકતાના હક વગરના, પ્ર ુના આશાવચનના કરારોથી
પારકા, આશાર હત તથા ઈ ર વગરના હતા.

13 પણ પહેલાં તમે જઓે દૂર હતા તેઓ ખ્રસ્ત ઈ ુ દ્વારા તેમના રક્તથી નજદ ક
આ ા છો. 14 કેમ કે તે ઈ ુ આપણી શાં ત સમાધાન છે, તેમણે બ ેને એક કયાર્, અને
આપણી વચ્ચેની આડ દ વાલ પાડ નાખી છે; 15 સલાહ કર ને પોતાનામાં તે બ ે ું
એક ન ું માણસ કરવાને, 16અને વધસ્તંભ પર વૈરનો નાશ કર ને એ દ્વારા એક શર રમાં
ઈ રની સાથે બ ે ું સમાધાન કરાવવાને, તેમણે પોતાના દેહથી વ ધઓમાં સમાયેલી
આજ્ઞાઓ સાથેના નયમશા રૂપી વૈરને ના ૂદ ક ુ.

17અને તેમણેઆવીને તમે જઓે દૂર હતા તેઓને તથા જે પાસે હતા તેઓને શાં તની
ુવાતાર્ પ્રગટ કર ; 18 કેમ કે તેમના દ્વારા એકઆત્મા વડે આપણે બ ે પતાની હજૂરમાં

જવા પામીએ છ એ.
19એમાટે તમે હવે પારકા તથા બહારના નથી, પણસંતોની સાથેનાએક નગરના તથા

ઈ રના કુટુબનાં છો. 20 પ્રે રતો તથા પ્રબોધકોના પાયા પર તમને બાંધવામાં આવેલા
છે; ઈ ુ ખ્રસ્ત પોતે તો ૂણાનો ુ પથ્થર છે; 21તેમનાંમાં દરેક બાંધણી એકબીજાની
સાથે યોગ્ય ર તે જોડાઈને પ્ર ુમાં વધતાં વધતાં પ વત્ર ભ ક્ત ાન બને છે; 22તેમનાંમાં
તમે પણ ઈ રના નવાસને સારુઆત્મામાં એકબીજાની સાથે જોડાઈને બંધાતાજાઓ
છો.

3
બનયહૂદ ઓની મધ્યે પાઉલ ું સેવાક્ષેત્ર
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1 એ કારણથી, હુ પાઉલ તમો બનયહૂદ ઓને માટે ખ્રસ્ત ઈ ુનો બંદ વાન,
2ઈ રનીજે કૃપા તમારે સારુ મનેઆપવામાંઆવી છે, તેના કારભાર વષે તમે સાંભ ું
હશે કે.

3 પ્રકટ કરણથી તેમણે ઈ રે મને જે મમર્ સમજા ો, તે વષે મેં અગાઉ સં ક્ષપ્તમાં
લ ુ;ં 4 તે વાંચીને તમે ખ્રસ્તનાં મમર્ વષેની માર મા હતી જાણી શકશો. 5 જમે
અગાઉની પેઢ ના માણસોના દ કરાઓને જાણવામાં આ ું ન હ ું જમે હમણાં તેમના
પ વત્ર પ્રે રતોને તથા પ્રબોધકોને પ વત્રઆત્મામાં પ્રગટ થયેલા છે.

6એટલે કે બનયહૂદ ઓ, ખ્રસ્ત ઈ ુમાં ુવાતાર્દ્વારા, અમારા સાથી વારસો, તથા
શર રનાં સાથી અવયવો, તથા તેમના આશાવચનના સહભાગીદાર છે; 7 ઈ રના
સામથ્યર્ના પરાક્રમથી તથા તેમના આપેલા કૃપાદાન પ્રમાણે, હુ આ ુવાતાર્નો સેવક
થયેલો છુ.

8 હુ સંતોમાં નાનામાં નાનો હોવા છતાં આ કૃપાદાન મને આપવામાં આવે ું છે કે,
હુ બનયહૂદ ઓમાં ખ્રસ્તની અ ૂટ સંપ ની ુવાતાર્ પ્રગટ કરુ; 9અને ઈ ર જમેણે
સવર્ ું સજન ક ુ છે, તેમનાંમાં આરભથી ુપ્ત રહેલા મમર્નો વહ વટ શો છે તે હુ સવર્ને
જણા ુ.ં

10એ સારુ કે જે સનાતન કાળનો ઇરાદો તેણે આપણા પ્ર ુ ખ્રસ્ત ઈ ુમાં રા ો,
11તે સંકલ્પ પ્રમાણે સ્વગ ય ાનોમાં અ ધપ તઓને તથા અ ધકાર ઓને ઈ ર ું બહુ
પ્રકાર ું જ્ઞાન વ ાસી સ ુદાયદ્વારા જણાય.

12તેઓ ખ્રસ્ત ઈ ુ માં તેમના પરના વ ાસથીઆપણને હમત તથા ભરોસાસ હત
પ્રવેશ છે. 13એ માટે હુ માં ુ છુ કે, તમારે માટે મને જે વપ પડે છે તેથી તમે ના હમત
થશો ન હ કેમ કે તે વપ તો તમારો મ હમા છે.

ખ્રસ્તનો પ્રેમ
14એ કારણથી પતા, 15જમેનાં નામ પરથી સ્વગર્નાં તથા ૃથ્વી પરનાં સવર્ કુટુબને

નામ આપવામાં આવે છે, 16 તે પતા ની આગળ હુ ૂંટણે પડ ને વનંતી કરુ છુ, કે
તે ઈ ર પોતાના મ હમાની સંપ પ્રમાણે તેમના પ વત્ર આત્મા દ્વારા તમને આંત રક
મ ુષ્યત્વમાં સામથ્યર્થી બળવાન કરે.

17અને વ ાસથી તમારાં હૃદયોમાં ખ્રસ્ત વસે; જથેી તમારાં ૂળ પ્રેમમાં રોપીને અને
તેનો પાયો દૃઢ કર ન,ે 18સવર્ સંતોની સાથે ખ્રસ્તનાં પ્રેમની પહોળાઈ, લંબાઈ, ઊંચાઈ
તથા ઊંડાઈ કેટલી છે તે તમે સમજીશકો, 19 ખ્રસ્તનો પ્રેમ જે માણસની સમજશ ક્તની
મયાર્દાની બહાર છે તે પણ તમે સમજી શકો; કે તમે ઈ રની પ ર ૂણર્તા પ્રમાણે સં ૂણર્
થાઓ.

20 હવે આપણે માગીએ કે કલ્પીએ તે કરતાં, જે આપણામાં કાયર્ કરનાર સામથ્યર્
પ્રમાણે, આપણે સારુ ુષ્કળ કર શકે છે, 21તેમને ઈ રને ખ્રસ્ત ઈ ુમાં તથા વ ાસી
સ ુદાયમાં સવર્કાળ પેઢ દરપેઢ મ હમા હો. આમીન.

4
શર ર ું ઐ

1એમાટે હુ, પ્ર ુને સારુ બંદ વાન, તમને વનંતી કરુ છુ કે, જે તેડાથી તમે તેડાયા છો,
તે તેડાને યોગ્ય થઈને ચાલો; 2સં ૂણર્ દ નતા, નમ્રતા તથા સહનશીલતા રાખીને પ્રેમથી
એકબીજા ું સહન કરો; 3શાં તના બંધનમાં આત્માની એકતા રાખવાનો યત્ન કરો.
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4 જમે તમારા તેડાની એક આશામાં તમે તેડાયેલા છો, તેમ એક શર ર તથા એક
આત્મા છે; 5એક પ્ર ,ુ એક વ ાસ, એક બા પ્તસ્મા, 6એક ઈ ર અને સવર્ના પતા,
ઈ ર સવર્ ઉપર, સવર્ મધ્યે તથા સવર્માં છે.

7આપણામાંના દરેકને ખ્રસ્તનાં કૃપાદાનના પ રમાણ પ્રમાણે કૃપાઆપવામાંઆવેલી
છે. 8એ માટે તે કહે છે કે, ઊંચાણમાં ચઢ ને તે ઈ ુ ખ્રસ્ત બંદ વાનોને લઈ ગયા તથા
તેમણે માણસોને કૃપાદાન આપ્યાં.

9 તેઓ પ્રથમ ૃથ્વીના ઊંડાણોમાં ઊતયાર્. 10જે ઊતયાર્ તે ઈ ુ ખ્રસ્ત એ છે કે જે
સવર્ને ભર ૂર કરવાને સવર્ સ્વગ પર ઊંચે ચઢ્યા.ં

11 વળ સંતોની સં ૂણર્તા કરવાને અથ, સેવાના કામને સારુ, ખ્રસ્ત ું શર ર ઉ ત
કરવાને સારુ, 12 તેમણે કેટલાક પ્રે રતો, કેટલાક પ્રબોધકો, કેટલાક ુવા તકો, અને
કેટલાક પાળકો તથા શક્ષકોઆપ્યા; 13 ત્યાં ુધી કેઆપણે સહુ ઈ રના દ કરા પરના
વ ાસથી તથા ડહાપણના ઐ માં સં ૂણર્ ુરષત્વન,ે એટલે ખ્રસ્તની સં ૂણર્તાની
પાયર એ પહોંચીએ.

14 જથેી હવે આપણે બાળકોના જવેા માણસોની ઠગાઈથી, ભ્રમણામાં નાખવાની
કાવતરાંભરેલી ુ ક્તથી, દરેક ભ ભ મતરૂપી પવનથી ડોલાં ખાનારા તથાઆમતેમ
ફરનારા ન થઈએ. 15 પણ પ્રેમથી સત્યને બોલીને, ખ્રસ્ત જે શર છે, તેમાં સવર્ પ્રકારે
વધીએ. 16એનાથી આ ું શર ર ગોઠવાઈને તથા દરેક સાંધા વડે જોડાઈને, દરેક અંગ
પોતાની શ ક્ત પ્રમાણે કાયર્ કયાર્થી, પ્રેમમાં પોતાની ઉ તને સારુ શર રની ૃ દ્ધ કરે છે.

ખ્રસ્તમાં ન ું જીવન
17એ માટે હુ કહુ છુ તથા પ્ર ુમાં સાક્ષી આ ું છે કે, જમે બીજા બનયહૂદ પોતાના

મનની ભ્રમણામાં ચાલે છે, તેમ હવેથી તમે ન ચાલો; 18તેઓની ુ દ્ધઅંધકારમય થયેલી
હોવાથી, અને તેઓના હૃદયની કઠણતાથી પોતામાં જે અજ્ઞાનતા છે, તેને લીધે તેઓ
ઈ રના જીવનથી દૂર છે. 19 તેઓ નઠોર થયા. અને આ ુરતાથી સવર્ દરુાચારો કરવા
સારુ, પોતે ભચાર થયા.

20પણ તમે ખ્રસ્તની પાસેથી એ ું શી ા નથી, 21જો તમે તેમ ું સાંભ ું હોય તથા
ઈ ુમાં જે સત્ય છે તે પ્રમાણે તમને તે વષે ું શક્ષણ મ ું હોય તો, 22તમાર અગાઉની
વતર્ ૂક ું જૂ ું મ ુષ્યત્વ જે કપટવાસના પ્રમાણે ભ્ર થ ું જાય છે તે દૂર કરો.

23અને તમાર મનો ૃ ઓ નવી બનાવો. 24અને ન ું મ ુષ્યત્વ જે ઈ રના મનોરથ
પ્રમાણે ન્યાયીપણામાં તથા સત્યની પ વત્રતામાં ૃજાયે ું છે તે ધારણ કરો.

25એમાટે અસત્ય દૂર કર ને દરેક પોતાના પડોશીની સાથે સત્ય બોલો; કેમ કેઆપણે
એકબીજાનાં અંગો છ એ. 26 ુસ્સે થવાય ત્યારે ુ સ રાખવા ું પણ પાપ ન કરો;
તમારા ુસ્સા પર ૂયર્ને આથમવા ન દો; 27અને શેતાનને ાન આપો ન હ.

28 ચોર કરનારે હવેથી ચોર કરવી ન હ; પણ તેને બદલે પોતાને હાથે ઉદ્યોગ કર ને
સારાં કામ કરવાં, એસારુ કે જનેે જરૂ રયાત છે તેનેઆપવા માટે પોતાની પાસે કઈ હોય.
29 તમારા ુખમાંથી કઈ મ લન વચન ન હ, પણ જે ઉ તને સારુ હોય તે જ નીકળે, કે
તેથી સાંભળનારાઓ ું હત સધાય. 30 ઈ રનો પ વત્ર આત્મા, જણેે તમને ઉદ્ધારના
દવસને સારુ ુદ્રાં કત કયાર્ છે, તેને ખે દત ન કરો.
31સવર્ પ્રકારની કડવાસ, ક્રોધ, કોપ, ઘોંઘાટ, અપમાન તેમ જ સવર્ પ્રકારના દરુાચાર

કરવા ું બંધ કરો. 32 તમે એકબીજા પ્રત્યે માયા ુ અને કરુણા ુ થાઓ, અને જમે
ખ્રસ્તમાં ઈ રે પણ તમને માફ આપી તેમ તમે એકબીજાને માફ કરો.
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5
પ્રકાશમાં ચાલો

1એ માટે તમે પ્ર ુનાં પ્રય બાળકો તર કે ઈ ર ું અ ુસરણ કરનારા થાઓ; 2અને
પ્રેમમાં ચાલો. જમે ખ્રસ્ત ઈ ુએ તમારા પર પ્રેમ રા ો અને ઈ રની સમક્ષ ુવાસને
અથ, આપણે સારુ સ્વાપર્ણ કર ને પોતા ું બ લદાન આપ્ ુ,ં તેમ.

3 ભચાર તથા સવર્ પ્રકારનીઅ ુદ્ધતાઅથવા દ્ર લોભનાં નામ પણસરખાં તમારે
કદ ન લેવા,ં કેમ કે સંતોને એ જ શોભે છે; 4જે અશોભનીય છે એવી નલર્જ્જ તથા
ૂખર્તાભરેલી વાત અથવા હસીમજાક તમારામાં ન થાય પણ તેના બદલે આભારસ્ ુ ત

કરવી.
5 કેમ કે તમે સાર ર તે જાણો છો કે, ભચાર , અ ુદ્ધ, દ્ર લોભી, એટલે
ૂ ત ૂજકોને ખ્રસ્તનાં તથા ઈ રના રા માં વારસો નથી. 6 તમને થર્ વાતોથી કોઈ
ુલાવે ન હ; કેમ કે એવાં કામોને લીધે ઈ રનો કોપ આજ્ઞાભંગ કરનારા પર આવે છે.

7એ માટે તમે તેઓના સહભાગી ન થાઓ.
8 કેમ કે તમે પહેલાં અંધકારમાં હતા પણ હવે પ્ર ુમાં પ્રકાશરૂપ છો; પ્રકાશનાં સંતોને

ઘટે એ ર તે ચાલો. 9 કેમ કે પ્રકાશ ું ફળ સવર્ પ્રકારના સદાચારમાં તથા ન્યાયીપણામાં
તથા સત્યમાં છે. 10પ્ર ુને ું પસંદ પડે છે, તે પારખી લો. 11અંધકારનાં નષ્ફળ કામોના
સોબતીઓ ન થાઓ; પણ તેઓને વખોડો. 12 કેમ કે તેઓ ુપ્તમાં એવા કામ કરે છે કે,
જે કહેતાં પણ શરમ લાગે છે.

13 જે સવર્ વખોડાયે ુ,ં તે પ્રકાશથી પ્રગટ થાય છે; કેમ કે જે પ્રગટ કરાયે ું છે, તે
પ્રકાશરૂપ છે. 14 માટે કહે ું છે કે, ઊંઘનાર, જાગ, ને ૂએલાંમાંથી ઊઠ, અને ખ્રસ્ત
તારા પર પ્રકાશ પાડશ.ે

15તો સાંભળો કે તમે ન ુર્દ્ધોની જમે ન હ, પણચોકસાઈથી ુ દ્ધવંતોની ર તે ચાલો;
16સમયનો સદપુયોગ કરો, કેમ કે દવસો ખરાબ છે. 17તેથી તમે અણસમજુ ન થાઓ,
પણ ઈ રની ઇચ્છા શી છે તે સમજો.

18 દ્રાક્ષારસ પીને મસ્ત ન થાઓ, એ દુ ર્સન છે, પણ પ વત્ર આત્માથી ભર ૂર
થાઓ; 19 ગીતોથી, ોત્રોથી તથા આ ત્મક ગાનોથી એકબીજાની સાથે પ્ર ુની વાતો
કર ને તમારાં હૃદયમાં પ્ર ુનાં ભજનો તથા ગીતો ગાઓ; 20આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તને
નામ,ે ઈ ર પતાની આભારસ્ ુ ત સવર્ને સારુ નત્ય કરજો. 21 ખ્રસ્ત ું ભય રાખીને
એકબીજાને આધીન રહો.

પ ત અને પત્નીનો દાખલો
22પત્નીઓ, જમે પ્ર ુને તેમ પોતાના પ તઓનેઆધીન થાઓ; 23 કેમ કે પ ત પત્ની ું

શર છે. જમે ખ્રસ્ત મંડળ ું શર છે તે શર રનાં ઉદ્ધારક છે. 24જમે વ ાસી સ ુદાય
ખ્રસ્તને આધીન છે, તેમ પત્નીઓએ સવર્ બાબતમાં પોતાના પ તઓને આધીન રહે ુ.ં
25 પ તઓ, પોતાની પત્નીઓ પર પ્રેમ કરો, જમે ખ્રસ્ત ઈ ુએ પોતાના વ ાસી

સ ુદાય પર પ્રેમ રા ો અને તેને સારુ પોતા ું સ્વાપર્ણ ક ુર્ તેમ; 26એ સારુ કે વચન
વડે જળસ્નાનથી ુદ્ધ કર ને, ખ્રસ્ત વ ાસી સ ુદાયને પ વત્ર કરે, 27અને જનેે ડાઘ,
કરચલી કે એ ું કઈ ન હોય; પણ તે પ વત્ર તથા નદ ષ હોય, એવા વ ાસી સ ુદાય
તર કે પોતાની આગળ ગૌરવી સ્વરૂપે રજૂ કરે.

28એ જ પ્રમાણે પ તઓએ જમે પોતાનાં શર રો પર તેમ પોતાની પત્નીઓ પર પ્રેમ
કરવો; જે પોતાની પત્ની પર પ્રેમ કરે છે, તે પોતા પર પ્રેમ કરે છે; 29 કેમ કે કોઈ માણસ
પોતાના શર રનો કદ દ્વષે કરતો નથી; પણ તે તે ું પાલનપોષણ કરે છે. જમે ખ્રસ્ત પણ
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વ ાસી સ ુદાય ું પોષણ કરે છે તેમ, 30 કેમ કેઆપણે તેમના ખ્રસ્તનાં શર રનાં અંગો
છ એ.

31એ માટે ુરુષ પોતાનાં માતા પતાને ૂક ને પોતાની પત્નીની સાથે જોડાઈને રહેશે,
અને તેઓ બ ે એક દેહ થશે. 32આ ગહન રહસ્ય છે; પણ હુ ખ્રસ્ત તથા વ ાસી
સ ુદાય સંબંધી એ કહુ છુ. 33 તોપણ તમારામાંના દરેક જમે પોતાના પર તેમ પોતાની
પત્ની પર પ્રેમ કરે; અને પત્ની પોતાના પ ત ું માન જાળવ.ે

6
બાળકો અને માતા પતા

1બાળકો, પ્ર ુમાં તમારાં માતા પતાની આજ્ઞાઓ માનો, કેમ કે એ ઉ ચત છે. 2તારા
માતા પતા ું સન્માન કર. તે પહેલી વચન ુક્તઆજ્ઞા છે, 3 ‘એસારુ કે તારુ ભ ું થાય,
અને ૃથ્વી પર તારુઆ ુષ્ય દ ઘર્ થાય.’ ”

4 વળ પતાઓ, તમારાં બાળકોને ખીજવશો ન હ, પણ પ્ર ુના શક્ષણમાં તથા
બોધમાં તેઓને ઉછેરો.

દાસો અને મા લકો
5 દાસો સેવકો, જમે તમે ખ્રસ્તને આધીન થાઓ છો તેમ ૃથ્વી પરના જઓે તમારા

મા લકો છે તેઓને આદર સાથે નખાલસ મનથી આધીન થાઓ; 6 માણસોને પ્રસ
કરનારાઓની જમે દેખરેખ હોય ત્યાં ુધી જ મન વગર ું કામ કરનારની ર તે ન હ, પણ
ખ્રસ્તનાં સેવકોની જમે, જીવથી ઈ રની ઇચ્છા ૂર કરો, 7માણસોની ન હ, પણજાણે
તે પ્ર ુની સેવા હોય તેમ સંતોષથી કરો; 8જે કોઈ કઈ સારુ કરશે, તે દાસ હોય કે સ્વતંત્ર
હોય, પણ પ્ર ુ તેને તે જ પ્રમાણે બદલો આપશ,ે એમ સમજો.

9 વળ મા લકો, તમે દાસોની સાથે એમ જ વત , ધમકાવવા ું છોડ દો, અને જાણો
કે તેઓનો તથા તમારો પણએકજ મા લક સ્વગર્માં છે, અને તેમની પાસે પક્ષપાત નથી.

ઈ રનાં આ ત્મક હ થયારો
10 અંત,ે મારા પ્રય ભાઈઓ, પ્ર ુમાં તથા તેમના સામથ્યર્માં શ ક્તવાન થાઓ.

11શેતાનની કુ ુ ક્તઓની સામે તમે અડગ રહ શકો માટે ઈ રનાં સવર્ હ થયારો સજી
લો.

12 કેમ કેઆપણું ુદ્ધ,લોહ અને માંસ,અ ધપ તઓનીસામ,ેઅ ધકાર ઓનીસામે,
જગતમાંનાં આ અંધકારનાં સ ાધાર ઓની સામે, સ્વગ ય ાનોમાં દુ તાનાં આ ત્મક
લશ્કરો ની સામે છે. 13 એ માટે તમે ઈ રનાં સવર્ શ ો ધારણ કરો કે, તમે ખરાબ
દવસે સામનો કર શકો અને બને તેટ ું સવર્ કર ને તેની સામે ટક શકો.
14 તેથી સત્યથી તમાર કમર બાંધીને, ન્યાયીપણા ું બખતર ધારણ કર ને 15 તથા

શાં તની ુવાતાર્ની તૈયાર રૂપી પગરખાં પહેર ન,ે ઊભા રહો. 16સવર્ ઉપરાંત વ ાસની
ઢાલ ધારણ કરો, જથેી તમે દુ ના સળગી રહેલા બાણ ુઝાવી શકો.

17અને ઉદ્ધારનો ટોપ તથાઆત્માની તલવાર, જે ઈ ર ું વચન છે, તે લો. 18પ વત્ર
આત્મામાં સવર્ પ્રકારે સતત પ્રાથર્ના તથા વનંતી કરો, અને તેને અથ સવર્ સંતોને માટે
સં ૂણર્ આગ્રહથી વનંતી કર ને જા ૃત રહો.

19 અને મારે માટે પણ પ્રાથર્ના કરો કે, જે ુવાતાર્ને સારુ હુ સાંકળોથી બંધાયેલો
એલચી છુ, તેનો મમર્ જણાવવાંને મને મારુ ુખ ઉઘાડ ને બોલવાની હમત આપવામાં
આવ;ે 20અને જમે બોલ ું ઘ ટત છે, તેમ હમત ૂવર્ક હુ બોલી શકુ.
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અં તમ સલામી
21 વળ માર બાબતના સમાચાર અને માર ત કેવી છે તે તમે પણ જાણો માટે
ુ ખકસજે પ્ર ુમાં મારો પ્રય ભાઈ તથા પ્ર ુમાં વ ા ુ સેવક છે તે તમને સવર્ મા હતી

આપશ.ે 22તમે અમાર પ ર તજાણો અને તે તમારાં હૃદયોને દલાસોઆપે, તેટલાં
જ માટે મેં તેને તમાર પાસે મોકલ્યો છે.

23 ઈ ર પતા તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત ભાઈઓને શાં ત તથા વ ાસસ હતનો પ્રેમ
બક્ષો. 24જઓેઆપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત પર નષ્કપટ પ્રેમ રાખે છે તેઓ સવર્ પર કૃપા
હો. આમીન.
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ફ લ પીઓને પાઉલ પ્રે રતનો પત્ર
લેખક
પાઉલ આ પત્ર લખવાનો દાવો કરે છે (1:1) અને ભાષા તથા શૈલીના બધા જ

આંત રક લક્ષણો તથા ઐ તહા સક તથ્યો તે ું સમથર્ન કરે છે. શરૂઆતની મંડળ પણ
પાઉલના લેખકત્વ તથા અ ધકાર વષે ુસંગત ર તે જણાવે છે. ફ લ પીઓને પત્ર
ખ્રસ્ત ું મન ઘો ષત કરે છે. (2:1-11). જો કે ારે તેણે આ પત્ર ફ લ પીઓને
લ ો ત્યારે તે બંદ વાન હતો તો પણ તે આનંદથી ભર ૂર છે. આપત્રઆપણને શીખવે
છે કે આપણે ુશ્કેલીઓમાં અને દઃુખોમાં હોઈએ તો પણ ખ્રસ્તીઓ તર કે આપણે
આનં દત રહ શક એ છ એ. ખ્રસ્તમાં આપણને જે આશા છે તેને કારણે આપણે
આનં દત છ એ.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 61 ની આસપાસનો છે.
પાઉલે આ પત્ર તે રોમની જલેમાં હતો ત્યારે લ ો હતો (પ્રે રતોનાં કૃત્યો 28:30).

આ પત્ર એપાફ્ર દતસ કે જે પાઉલ પાસે રોમમાં ફ લ પી શહેરની મંડળ ની આ થક
સહાયતા આપવા આ ો હતો તેના દ્વારા ફ લ પીઓને પહોંચાડવાનો હતો. (2:25;
4:18). પણ તેના રોમમાંનાં સમય દરમ્યાન એપાફ્ર દતસ બીમાર પડ્યો હતો અને તેથી
તેને ઘરે પાછા ફરવામાં વલંબ થયો હતો અને પ રણામે પત્ર પહોંચવામાં પણ વલંબ
થયો હતો. (2:26-27).

વાંચકવગર્
મકદો નયા જલ્લાના આગળ પડતાં શહેરોમાંના ફ લ પી શહેરની ખ્રસ્તી મંડળ .
હે ુ
બંદ વાસમાં તેની હાલત કેવી હતી (1:12-26) અને જો તે ુક્ત થાય તો તેની

શી યોજના હતી તે મંડળ જાણે (2:23-24) એ ું પાઉલ ઇચ્છતો હતો. એ ું લાગે
છે કે મંડળ માં કેટલાક મતભેદો તથા ભાગલા પડ્યા હતા અને તેથી પ્રે રત એકતાને
ધ્યાનમાં રાખતા પાઉલ નમ્રતા માટે ઉ ેજનઆપવા લખે છે (2:1-18; 4:2-3). પાઉલ
એક પાળક ય ઈ ર વદ્યાશા ી તર કે, કેટલાક જૂઠા શક્ષકો ું નકારાત્મક શક્ષણ
તથા તેના પ રણામોને રોકવા, (3:2-3), મંડળ સમક્ષ તમોથીની પ્રસંશા કરવા તથા
એપાફ્ર દતસની તંદરુસ્તી અને યોજનાનો અહેવાલઆપવા (2:19-30) તથા મંડળ ની
તેના માટેની કાળજીતથા તેમણે તેનેઆપેલીભેટ માટેઆભાર માનવા લ ું હ ું (4:10-
20).

ુદ્રાલેખ
આનં દત જીવન

રૂપરેખા
1. અ ભવાદન 1:1, 2
2. પાઉલની પ ર તી અને મંડળ માટે ઉ ેજન — 1:3-2:30
3. જૂઠા શક્ષણ વરુદ્ધ ચેતવણીઓ — 3:1-4:1
4. અં તમ બોધ — 4:2-9
5. આભારદશર્ન — 4:10-20
6. અં તમ અ ભવાદન — 4:21-23
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ફ લ પીઓની મંડળ ને પાઉલનો પત્ર
1 ખ્રસ્તઈ ુમાં ફ લ પીમાંના સવર્ સંતો,અધ્યક્ષો તથા સેવકો, તે સવર્ને ઈ ુ ખ્રસ્તનાં

દાસો પાઉલ તથા તમોથી લખે છે 2ઈ રઆપણા પતા તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત તરફથી
તમને કૃપા તથા શાં ત હો.

પાઉલની આભારસ્ ુ ત અને પ્રાથર્ના
3પ્રથમ દવસથી તેઆજ ુધી ુવાતાર્માં તમારા સહકારને માટે, 4 નત્યઆનંદ સાથે

તમો સવર્ને માટે માર પ્રાથર્નામાં વનં ત કરતાં, 5જયારે જયારે હુ તમને યાદ કરુ છુ ત્યારે
ત્યારે હુ મારા ઈ રનો આભાર મા ું છુ. 6જમેણે તમારામાં સારાં કામની શરૂઆત કર
ત,ે ઈ ુ ખ્રસ્તનાં દવસ ુધી, તેને સં ૂણર્ કરતા જશે, એવો મને ભરોસો છે.

7 તમો સવર્ વષે એ પ્રમાણે માન ું મને ઉ ચત લાગે છે; કારણ કે મારાં બંધનોમાં
અને ુવાતાર્ની હમાયત કરવામાં તથા તેને સા બત કરવામાં, તમે બધા કૃપામાં મારા
સહભાગી હોવાથી, હુ તમને મારા હૃદયમાં રા ું છુ. 8 કેમ કે હુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કરુણાથી
તમો સવર્ ઉપર કેટલો બધો પ્રેમ રા ું છુ, તે વષે ઈ ર મારા સાક્ષી છે.

9 વળ હુ એવી પ્રાથર્ના કરુ છુ કે, જ્ઞાનમાં તથા સવર્ વવેક ુ દ્ધમાં તમારો પ્રેમ ક્રમે
ક્રમે વધતો જાય; 10જથેી જે શ્રે છે તે તમે પારખી લો અને એમ તમે ખ્રસ્તનાં દવસ
ુધી નષ્કલંક તથા નદ ષ થાઓ; 11વળ ઈ રની સ્ ુ ત તથા મ હમા વધે તે માટે ઈ ુ
ખ્રસ્ત દ્વારા ન્યાયીપણાનાં ફળોથી તમે ભર ૂર થાઓ.

જીવ ું તે ખ્રસ્ત
12ભાઈઓ, મને જે જે દઃુખો પડ્યાં, તે ુવાતાર્ને વઘ્નરૂપ થવાને બદલે તેનો પ્રસાર

થવામાં સહાય ૂત થયાં, તે તમે જાણો એ ું હુ ઇચ્છુ છુ; 13 કેમ કે ખ્રસ્તને લીધે મારાં
જે બંધનો છે તે આખા રાજયદરબારમાં તથા બીજે બધે ળે પ્ર સદ્ધ થયા;ં 14 અને
પ્ર ુના સ ુદાયના કેટલાક ભાઈઓએ મારાં બંધનોને લીધે વ ાસ રાખીને નભર્યપણે
ઈ ર ું વચન બોલવાની વશેષ હમત રાખી.

15 કેટલાક તો અદેખાઈ તથા વરોધથી અને કેટલાક સદ્દભાવથી ખ્રસ્ત ની ુવાતાર્
પ્રગટ કરે છે 16 પહેલા તો મારાં બંધનમાં મારા પર વશેષ સંકટ લાવવાના ઇરાદાથી,
ુદ્ધ મનથી ન હ, પણ પક્ષાપક્ષીથી ખ્રસ્તની વાત પ્રગટ કરે છે; 17પણ બીજા, ખ્રસ્તનાં
ુવાતાર્ વષે પ્રત્ ુ રઆપવા માટે હુ ન મત થયો છુ, એ ું જાણીને પ્રેમથી પ્રગટ કરે છે.
18 તો એથી ું? દરેક ર ત,ે ગમે તો દભથી કે સત્યથી, ખ્રસ્ત ની વાત પ્રગટ કરવામાં

આવે છે; તેથી હુઆનંદ પા ું છુ અને પામીશ. 19 કેમ કે હુ જાણું છુ કે, તમાર પ્રાથર્નાથી
તથા ઈ ુ ખ્રસ્તનાં આત્માની સહાયથી, એ મારા ઉદ્ધારને માટે ઉપયોગી થઈ પડશ,ે તે
હુ જાણું છુ.

20 એ પ્રમાણે મને વ ાસ, અપેક્ષા તથા આશા છે કે, હુ કોઈ પણ બાબતમાં
શરમાઈશ ન હ; પણ ૂર હમતથી, હમેશ ુજબ હમણાં પણ, ગમે તો જીવનથી કે
ૃત્ ુથી, મારા શર રદ્વારા ખ્રસ્તનાં મ હમાની ૃ દ્ધ કરવામાં આવે. 21 કેમ કે મારે માટે

જીવ ું તે ખ્રસ્ત અને મર ું તે લાભ છે.
22 પણ મ ુષ્યદેહમાં જીવ ું તે જો મારા કામ ું ફળ હોય તો મારે ું પસંદ કર ું, તે

હુ જાણતો નથી; 23 કેમ કે આ બે બાબત વચ્ચે હુ ૂંચવણમાં છુ દેહમાંથી નીકળવાની
તથા ખ્રસ્તની સાથે રહેવાની માર ઇચ્છા છે, કેમ કે તે વધારે સારુ છે; 24 તોપણ મારે
મ ુષ્યદેહમાં રહે ું તમારે માટે વધારે અગત્ય ું છે.
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25 મને ભરોસો હોવાથી, હુ જાણું છુ કે હુ રહેવાનો અને તમારા વ ાસની ૃ દ્ધ
તથા આનંદને માટે હુ તમારાં બધાની સાથે રહેવાનો; 26જથેી તમાર પાસે મારા ફર થી
આવવાથી મારા વષેનો તમારોઆનંદ ખ્રસ્ત ઈ ુમાં ઘણો વધીજાય. 27માત્ર ખ્રસ્તની
ુવાતાર્ને યોગ્ય આચરણ કરો, જથેી ગમે તો હુ આવીને તમને જોઉં અથવા દૂર રહુ

તોપણ તમારા વષે સાંભ ું કે તમે સવર્ એક આત્મામાં ર રહ ને એક જીવથી
ુવાતાર્નાં વ ાસને માટે પ્રયત્ન કરો છો.
28 અને વરોધીઓથી જરા પણ ગભરાતા નથી એ તેઓને માટે વનાશની પ્રત્યક્ષ

નશાની છે, પણ તમને તો ઉદ્ધારની નશાની છે અને તે વળ ઈ રથી છે. 29 કેમ કે
ખ્રસ્ત પર માત્ર વ ાસ કરવો એટ ું જ ન હ, પણ તેમને માટે દઃુખ પણ સહે ુ,ં તેથી
ખ્રસ્તને સારુ આ કૃપાદાન તમને આપવામાં આ ું છે; 30જે ું ુદ્ધ તમે મારામાં જો ું
છે અને હાલ મારામાં થાય છે એ હમણાં તમે સાંભળો છો, તે ું જ તમારામાં પણ છે.

2
ખ્રસ્તની નમ્રતા અને મહાનતા

1 માટે જો ખ્રસ્તમાં કઈ ઉ ેજન, જો પ્રેમનો કઈ દલાસો, જો પ વત્રઆત્માની કઈ
સંગત, જો કઈ હૃદયની અ ુકપા તથા કરુણા હોય, 2 તો મારો આનંદ એવી ર તે સં ૂણર્
કરો કે, તમે એકજ મનના થાઓ, એકસરખો પ્રેમ રાખો, એકજીવના તથા એક હૃદયના
થાઓ.

3 પક્ષાપક્ષીથી કે મથ્યા ભમાનથી ક ું કરો ન હ, દરેકે નમ્ર ભાવથી પોતાના કરતાં
બીજાઓને ઉ મ ગણવા. 4તમે દરેક માત્ર પોતાના હત પર જ ન હ, પણ બીજાઓનાં
હત પર પણ લક્ષ રાખો.
5 ખ્રસ્ત ઈ ુ ું મન જે ું હ ું, તે ું તમે પણ રાખો 6 પોતે ઈ રના રૂપમાં હોવા છતા,ં

તેમણે ઈ ર સમાન હોવા ું પકડ રાખવાને ઇચ્ ું ન હ, 7પણ તેમણે દાસ ું રૂપ ધારણ
કર ને, એટલે માણસોની સમાનતામાંઆવીને પોતાને ખાલી કયાર્; 8અને માણસના રૂપમાં
પ્રગટ થઈન,ે વધસ્તંભ પરના મરણનેઆધીન થઈને પોતાને નમ્ર કયાર્. 9તેને કારણે ઈ રે
તેમને ઘણાં ઊંચા કયાર્ અને સવર્ નામો કરતાં એ ું શ્રે નામ આપ્ ું કે, 10 સ્વગર્માંના,
ૃથ્વી પરનાં તથા પાતાળમાંનાં સવર્ ઈ ુને નામે ૂંટણે પડ ને નમ;ે 11અને ઈ ર પતાના

મ હમાને અથ દરેક જીભ ક ૂલ કરે કે ઈ ુ ખ્રસ્ત પ્ર ુ છે.
દુ નયામાં ો તઓ જવેા પ્રકાશો

12 તેથી, મારા પ્રય ભાઈઓ, તમે જમે હમેશા આધીન રહેતા હતા તેમ, કેવળ માર
હાજર માં જ ન હ, પણ હવે વશેષે કર ને માર ગેરહાજર માં પણ તમારો ઉદ્ધાર થાય
માટે ભય તથા કપાર સ હત પ્રયત્ન કરો. 13 કેમ કે જે પોતાની પ્રસ તા પ્રમાણે તમારામાં
ઇચ્છવાની તથા પ્રયત્ન કરવાની પ્રેરણા આપે છે, તે તો ઈ ર છે.

14બડબડાટ તથા તકરાર વગર બ ું કરો 15 કે, જથેી કુ ટલ તથા આડ પ્રજા મધ્યે
તમે નદ ષ તથા સાલસ, ઈ રનાં નષ્કલંક સંતાન, જીવન ું વચન પ્રગટ કર ને દુ નયામાં

ો તઓ તર કે પ્રકાશો. 16જથેી ખ્રસ્તનાં સમયમાં મને ગવર્ કરવા ું એ ું કારણ મળે
કે હુ નરથર્ક દોડ્યો નથી અને મેં થર્ શ્રમ કય નથી.

17 પણ જો હુ તમારા વ ાસના અપર્ણ તથા સેવા પર રેડા ું પડે તોપણ હુ આનંદ
કર શ અને તમાર સવર્ની સાથે આનંદ કર શ. 18એમજ તમે પણ માર સાથે આનંદમાં
સહભાગી બનો.

તમોથી અને એપાફ્રો દતસ
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19 પણ હુ પ્ર ુ ઈ ુમાં આશા રા ું છુ કે, હુ તમોથીને તમાર પાસે વહેલો મોકલીશ,
જથેી તમાર ખબર જાણીને મને પણઆનંદ થાય. 20 કેમ કે તમાર સંભાળ સાર ર તે
રાખે તેવો તમોથી જવેા સારા સ્વભાવવાળો બીજો કોઈ માણસમાર પાસે નથી. 21 કેમ
કે સવર્ માણસો ખ્રસ્ત ઈ ુની વાત ન હ, પણ પોતાની જ વાત શોધે છે.

22 પણ તમને તો અ ુભવથી ખાતર થઈ છે કે જમે દ કરો પતાની સાથે કામ કરે,
તેમ તેણે ુવાતાર્ ના પ્રસાર ને માટે માર સાથે સેવા કર . 23એ માટે હુ આશા રા ું છુ
કે, જયારે મારા વષે ું થવા ું છે તે હુ જાણીશ કે તરત હુ તેને મોકલી દઈશ; 24 વળ
હુ પ્ર ુમાં ભરોસો રા ું છુ કે, હુ પોતે પણ વહેલો આવીશ.

25 તોપણ મારો ભાઈ એપાફ્રો દતસ, માર સાથે કામ કરનાર તથા સહયોદ્ધો, તેમ જ
તમારો સંદેશવાહક તથા માર જરૂ રયાત ૂર પાડનાર છે’ તેને તમાર પાસે મોકલવાની
અગત્ય મને જણાઈ; 26 કારણ કે તે તમો સવર્ પર બહુ પ્રેમ રાખતો હતો અને તે ઘણો
ઉદાસ હતો, કેમ કે તમે સાંભ ું હ ું કે તે બીમાર છે; 27તે મરણતોલ બીમાર હતો ખરો;
પણ ઈ રે તેના પર દયા કર , કેવળ તેના પર જ ન હ, પણ મારા પર પણ કે, મને શોક
ન થાય અને આઘાત ન લાગે.

28 તમે તેને જોઈને ફર થી ુશ થાઓ અને મારુ દઃુખ પણઓછુ થાય, માટે મેં ૂબ
ઉતાવળે તેને મોકલ્યો. 29 માટે તમે ૂણર્ આનંદથી પ્ર ુને નામે તેનો આદરસત્કાર કરો;
અને એવાઓને માનયોગ્ય ગણો; 30 કેમ કે ખ્રસ્તનાં કામને માટે તે મરણની નજીકઆવી
ગયો અને મારે અથ તમાર સેવામાં જે અ ૂરુ હ ું તે સં ૂણર્ કરવાને તેણે પોતાનો જીવ
જોખમમાં ના ો.

3
સા ું ન્યાયીપણું

1 છેવટે મારા ભાઈઓ, પ્ર ુમાં આનંદ કરો. તમને એકની એક જ વાતો લખતાં મને
કટાળો આવતો નથી; કારણ કે તે તમારા રક્ષણને માટે છે. 2 કૂતરાઓ જવેા લોકોથી,
દષુ્કૃત્યો કરનારાઓથી અને થર્ ુ તથી સાવધ રહો. 3 કેમ કે આપણે ઈ રના
આત્માથી સેવા કરનારા, ખ્રસ્ત ઈ ુમાં ગવર્ કરનારા તથા દેહ પર ભરોસો ન રાખનારા,
સાચા ુ તી છ એ.

4 તોપણ દેહ પર ભરોસો રાખવા ું માર પાસે કારણ છે; જો બીજો કોઈ ધારે કે તેને
દેહ પર ભરોસો રાખવા ું કારણ છે, તો મને તેના કરતા વશેષ છે; 5આઠમે દવસે ુ ત
પામેલો, ઇઝરાયલના સંતાનનો, બન્યામીનના કુળનો, હ ૂઓનો હ ૂ, નયમશા
સંબંધી ફરોશી.

6 ધમર્ના આવેશ સંબંધી વ ાસી સ ુદાયને સતાવનાર, નયમશા ના ન્યાયીપણા
સંબંધી નદ ષ. 7 છતાં પણ જે બાબતો મને ઉપયોગી હતી, તે મેં ખ્રસ્તને સારુ
હા નકારક જવેી માની.

8વાસ્તવમા,ં ખ્રસ્ત ઈ ુ મારા પ્ર ુના જ્ઞાનની ઉ મતાને લીધ,ે હુ એ બધાને હા ન જ
ગણું છુ; એને લીધે મેં બધા ું ુકસાન સહન ક ુ અને તેઓને કચરો ગણું છુ, કે જથેી હુ
ખ્રસ્તને પ્રાપ્ત કરુ, 9અને તેમની સાથે મળ એકરૂપ થાઉં અને નયમશા થી મારુ જે
ન્યાયીપણું છે તે ન હ, પણ ખ્રસ્તનાં વ ાસદ્વારા ઈ રથી જે ન્યાયીપણું વ ાસથી
પ્રાપ્ત થાય છે, તે મારુ થાય; 10એમાટે કે હુ તેમને તથા ૃત્ ુમાંથી તેમના મરણોત્થાનના
પરાક્રમને સમજુ તથા તેમના દઃુખોમાં સહભાગી થાઉં; એટલે કે તેમના ૃત્ ુને અ ુરૂપ
થાઉં, 11 કે હુ કોઈ પણ ર તે ૃત્ ુ પામેલાંઓના મરણોત્થાનને પહોં ુ.ં
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નશાનની તરફ દોડ
12હજી ુધી હુ બ ું સંપાદન કર ૂ ો કે સં ૂણર્ થયો છુ એમ ન હ, પણ હુ સતત

આગળ ધ ું છુ, કે જે હે ુથી ખ્રસ્તે મને તેડ લીધો છે તેને સદ્ધ કરુ. 13 ભાઈઓ,
મેં સદ્ધ કર લી ું છે એમ હુ ગણતો નથી, પણ એક કામ હુ કરુ છુ કે, જે પાછળ છે
તેને વીસર ને તથા જે આગળ છે તેની તરફ ઘસીને, 14 ખ્રસ્ત ઈ ુમાં ઈ રના સ્વગ ય
આમંત્રણના ઇનામને વાસ્ત,ે ધ્યેય તરફ આગળ વ ું છુ.

15 માટે આપણામાંના જટેલાં ૂણર્ છે, તેટલાંએ એવી જ મનો ૃ રાખવી; જો કોઈ
બાબત વષે તમે બીજી મનો ૃ રાખો, તો ઈ ર એ બાબત પણ તમને પ્રગટ કરશે.
16 તોપણ જે કક્ષા ુધી આપણે પહોંચ્યા છ એ, તે જ ધોરણે આપણે ચાલ ું જોઈએ.

17 ભાઈઓ, મને અ ુસરો, અમે જે ન ૂનો તમને આપીએ છ એ તે પ્રમાણે જઓે
ચાલે છે તેઓ પર લક્ષ રાખો. 18 કેમ કે ઘણાં એવી ર તે વતર્નારા છે, કે જઓે વષે મેં
તમને વારવાર ક ું, અને હમણાં પણ રડતાં રડતાં કહુ છુ કે, ‘તેઓ ખ્રસ્તનાં વધસ્તંભના
શ ુઓ છે. 19 વનાશ તેઓનો અંત, પેટ તેઓનો દેવ અને નલર્જ્જતા તેઓ ું ગૌરવ
છે, તેઓ સાંસા રક વાતો પર ચ લગાડે છે.

20 પણ આપણા માટે તો, ‘આપણી નાગ રકતા સ્વગર્માં છે, ત્યાંથી પણ આપણે
ઉદ્ધારકતાર્ એટલે પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની રાહ જોઈએ છ એ. 21 ત,ે જે સામથ્યર્થી બધાને
પોતાને આધીન કર શકે છે, તે પ્રમાણે આપણી દ નાવ ામાંનાં શર રને એ ું રૂપાંતર
કરશે, કે તે તેમના મ હમાવાન શર રનાં જે ું થાય.’ ”

4
ૂચનાઓ

1એ માટે, મારા પ્રય અને જમેને ઝં ું છુ તેવા ભાઈઓ, મારા આનંદ તથા ુગટરૂપ,
તેવી જ ર તે પ્ર ુ પ્રત્યેના વ ાસમાં ર રહો, મારા પ્રય ભાઈઓ.

2 ુઓ દયાને બોધ કરુ છુ તથા ુન્તેખેને બોધ કરુ છુ કે એ, તેઓ બંને પ્ર ુમાં એક
ચ ની થાય. 3 વળ મારા ખરા જોડ દાર, હુ તને વનંતી કરુ છુ કે ું એ બહેનોની
મદદ કરજ,ે કારણ કે તેઓએ માર સાથે તથા કલેમે ટની સાથે તથા બીજા મારા સહ
કાયર્કતાર્ઓ જઓેનાં નામ જીવનનાં ુસ્તકમાં છે તેઓની સાથે ુવાતાર્ પ્રચારના કાયર્માં
ુષ્કળ મહેનત કર છે.
4 પ્ર ુમાં સદા આનંદ કરો; હુ ફર થી કહુ છુ, કે આનંદ કરો. 5 તમાર સહનશીલતા

સવર્ માણસોના જાણવામાં આવે. કેમ કે પ્ર ુ ું આગમન નજીક છે. 6 કશાની ચતા કરો
ન હ; પણ સવર્ વષે પ્રાથર્ના તથા વનંતીઓ વડે આભારરસ્ ુ ત સ હત, તમાર અરજો
ઈ રને જણાવો. 7 ઈ રની શાં ત જે સવર્ સમજશ ક્તની બહાર છે, તે ખ્રસ્ત ઈ ુમાં
તમારાં હૃદયોની તથા મનોની સંભાળ રાખશ.ે

8 છેવટે, ભાઈઓ, જે કઈ સત્ય, જે કઈ સન્માનપાત્ર, જે કઈ ઉ ચત, જે કઈ ુદ્ધ,
જે કઈ પ્રેમપાત્ર, જે કઈ ુક તમાન છે તથા જો કોઈ સદ ુણ, જો કોઈ પ્રશંસા હોય,
તોઆબાબતોનો વચાર કરો. 9જે તમે શી ા તથા પામ્યા તથા સાંભ ું તથા મારામાં
જો ું તે ું બ ું કરો; અને શાં તનો ઈ ર તમાર સાથે રહેશે.

દાન માટે આભાર
10 મેં પ્ર ુમાં ુષ્કળઆનંદ કય , કારણ કે મારા વષેની તમાર ચતા આખરે ફર થી

તાજી થઈ છે; તે બાબતોમાં તમે ચતા તો કરતા હતા. પણ મને સહાય કરવાનો તમને
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પ્રસંગ મ ો ન હ. 11 હુ તંગીને લીધે બો ું છુ એમ ન હ, કેમ કે જે અવ ામાં હુ છુ,
તેમાં સંતોષી રહેવાને હુ શી ો છુ. 12ગર બીમાં કેવી ર તે જીવ ું એ પણ હુ જાણું છુ
તથા સ ૃ દ્ધમાં પણ કેવી ર તેજીવ ું એ પણ હુજાણું છુ; દરેકપ્રકારે તથા સવર્માં ૃ પ્તમાં
તથા ૂખમાં, ુષ્કળતામાં અને તંગીમાં રહેવાને હુ શી ો છુ. 13જે મને સામથ્યર્ આપે
છે તેમની સહાયથી હુ બ ું કર શકુ છુ.

14 તોપણ તમે મારા સંકટમાં મને મદદ કર તે સારુ ક ુ. 15 ઓ, ફ લ પીઓ,
તમે જાણો છો કે, ુવાતાર્નાં આરભમાં, જયારે હુ મકદો નયામાંથી રવાના થયો, ત્યારે
આપવા-લેવાની બાબતમાં એકલા તમારા વના બીજાકોઈ વ ાસી સ ુદાયે ભાગ
લીધો નહોતો. 16 કેમ કે થેસ્સાલો નકામાં પણ અનેક વાર મારે જે જે જોઈ ું હ ું તે
બ ું તમે મને મોકલી આપ્ ું હ ું. 17 હુ કઈ દાન મા ું છુ એમ ન હ, પણ તમારા હતમાં
ઘણાં ફળ મળે એ મા ું છુ.

18 માર પાસે સવર્ ચીજવસ્ ુઓ છે; અને તે પણ ુષ્કળ છે. તમારાં દાન
એપાફ્રો દતસની મારફતે મને મ ા છે તેથી હુ સ ૃદ્ધ છુ. તે તો ુગંધીદાર ૂપ ઈ રને
પ્રય માન્યઅપર્ણ છે. 19મારો ઈ ર પોતાના મ હમાની સંપત પ્રમાણે તમાર સવર્ ગરજ
ખ્રસ્ત ઈ ુમાં ૂર પાડશ.ે 20આપણા ઈ રને તથા પતાને સદાસવર્કાળ ુધી મ હમા
હો. આમીન.

અં તમ સલામી
21 ખ્રસ્ત ઈ ુમાં સવર્ સંતોને સલામ કહેજો, માર સાથે જે ભાઈઓ છે તેઓ તમને

સલામ કહે છે. 22સવર્ સંતો, વશેષે જે કાઈસારનાં ઘરનાં છે, તેઓ તમને સલામ કહે
છે.

23આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા તમારા આત્માની સાથે હો. આમીન.
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ક્લોસ્સીઓને પાઉલ પ્રે રતનો પત્ર
લેખક
ક્લોસ્સીઓને પત્ર એ વાસ્ત વક ર તે પાઉલનો પત્ર છે (1:1). શરૂઆતની મંડળ માં

જઓે પણ તેના લેખક વષે બોલે છે તેઓ પાઉલને લેખક તર કે સ્વીકારે છે.
કલોસ્સીઓની મંડળ પાઉલ દ્વારા પાઈ નહોતી. પાઉલના એક સહકાયર્કતાર્એ,
સંભવત એપાફ્રાસે, કલોસ્સમાં પ્રથમ ુવાતાર્ આપી હતી (4:12, 13). જૂઠા શક્ષકો
કલોસ્સમાં વ ચત્ર નવા સદ્ધાંત સાથે આ ા હતા. તેમણે ખ્રસ્તી વ ાસ સાથે
અધા મક ફલ ૂફ અને યહૂદ ધમર્ ું મશ્રણ ક ુ હ ું. પાઉલે ખ્રસ્ત બધી જ બાબતો
કરતાં ઉપર છે તે બતાવીને આ જૂઠા શક્ષણનો વરોધ કય . આ પત્રને નવા કરારનો
સૌથી ખ્રસ્ત કે ન્દ્રત પત્ર કહેવામાં આ ો છે. તે બતાવે છે કે ખ્રસ્ત બધી જ બાબતો
પર અ ધકાર છે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 60 ની આસપાસનો છે.
પાઉલે આ પત્ર તેના રોમમાંના પ્રથમ બંદ વાસ દરમ્યાન લ ો હોય શકે.
વાંચકવગર્
જમે લખવામાં આ ું છે “કલોસ્સમાંના ખ્રસ્તમાં પ વત્ર તથા વ ા ુ ભાઈઓને”

તેમ, પાઉલે આ પત્ર કલોસ્સીઓની મંડળ ને સંબો ધત કય હતો (1:1-2). આમંડળ
એફેસસથી સો માઈલ દૂર જમીન વસ્તારમાં લીકસ ખીણની બરાબર મધ્યમાં આવેલી
હતી. પાઉલ પ્રે રતે આ મંડળ ની ુલાકાત કદા પ લીધી નહોતી (1:4; 2:1).

હે ુ
પાઉલેઆપત્ર કલોસ્સમાં ઊભા થયેલાઆજોખમકારક દમુર્ત વષે સલાહઆપવા,

સમગ્ર ૃ પરની ખ્રસ્તની સં ૂણર્, પ્રત્યક્ષ અને સતત સવ પ રતાની ખાતર કરાવવા
દ્વારા દમુર્તવાદ પ્ર ોનો જવાબ આપવા (1:15; 3:4), સમગ્ર ૃ પરની ખ્રસ્તની
સવ પ રતાના પ્રકાશમાં તેના વાંચકોને જીવન જીવવા ઉ ેજન આપવા (3:5; 4:6)
અને મંડળ તેમ ું ુ વ તજીવનજાળવે અને જૂઠા શક્ષકોના જોખમ સામે તેમના
વ ાસની રતા જાળવે તે માટે ઉ ેજનઆપવા લ ો હતો (2:2-5).

ુદ્રાલેખ
ખ્રસ્તની સવ પ રતા

રૂપરેખા
1. પાઉલની પ્રાથર્ના — 1:1-14
2. પાઉલનો ‘ ખ્રસ્તમાં એક ક્ત’ વષેનો સદ્ધાંત — 1:15-23
3. ઈ રની યોજના તથા હે ુમાં પાઉલની ૂ મકા — 1:24-2:5
4. જૂઠા શક્ષણ વરુદ્ધ ચેતવણી — 2:6-15
5. પાઉલનો જોખમકારક દમુર્તનો સામનો — 2:16-3:4
6. ખ્રસ્તમાં નવા મ ુષ્ય વષે ું વણર્ન — 3:5-25
7. પ્રસંશા તથા અં તમ અ ભવાદન — 4:1-18

ક્લોસ્સીઓની મંડળ ને પાઉલનો પત્ર



ક્લોસ્સીઓને પત્ર 1:1 320 ક્લોસ્સીઓને પત્ર 1:23

1 ખ્રસ્તમાં કલોસામાંના પ વત્ર તથા વ ા ુ ભાઈઓને, ઈ રની ઇચ્છાથી ઈ ુ
ખ્રસ્તનો પસંદ થયેલો પ્રે રત પાઉલ અને ભાઈ તમોથી લખે છે 2 કે, ઈ ર આપણા
પતા તરફથી તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત તરફથી તમને કૃપા તથા શાં ત હો.

આભારસ્ ુ ત
3 કેમ કે જે દવસથી અમે પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તમાં તમારા વ ાસ વષે તથા તમારે માટે

સ્વગર્માં રાખી ૂકેલી આશાને લઈને સવર્ સંતો પરના તમારા પ્રેમ વષે સાંભ ુ.ં
4 ત્યારથી અમે તમારે માટે નત્ય પ્રાથર્ના કર ને ઈ ર જેઆપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં

પતા છે, તેમની આભારસ્ ુ ત કર એ છ એ; 5 તે આશા વષે તમે ુવાતાર્નાં સત્ય
સંદેશામાં અગાઉ સાંભ ું હ ું; 6તે ુવાતાર્ તમાર પાસેઆવી છે, જેઆખા દુ નયામાં
ફેલાઈને ફળ આપે છે તથા વધે છે તેમ; જે દવસથી તમે સત્યમાં ઈ રની કૃપા વશે
સાંભ ું તથા સમ ા તે દવસથી તે તમારામાં પણ ફળઆપે છે તથા વધે છે.

7 એ જ પ્રમાણે વહાલા સાથીદાર એપાફ્રાસ પાસેથી તમે શી ા, તે અમારે માટે
ખ્રસ્તનો વ ા ુ સેવક છે; 8 આત્મામાં તમારો જે પ્રેમ છે તે વષે પણ તેણે અમને
ખબરઆપી.

9તમે સવર્ પ્રકારનીઆ ત્મક સમજણમાં તથા ુ દ્ધ પ્રાપ્ત કરવામાં ઈ રની ઇચ્છાના
જ્ઞાનથી ભર ૂર થાઓ એ માટે અમે તે સાંભ ું તે દવસથી તમારે માટે પ્રાથર્ના તથા
વનંતી કરવાને ૂકતા નથી. 10 તમે ૂણર્ ર તે પ્ર ુને પ્રસ કરવાને માટે યોગ્ય ર તે વત
અને સવર્ સારાં કામમાં તે ું ફળ ઉપજાવો અને ઈ ર વશેના જ્ઞાનમાં વધતા જાઓ.

11આનંદસ હત દરેક પ્રકારની ધીરજ તથા સહનશીલતાને માટે ઈ રના મ હમાના
સામથ્યર્ પ્રમાણે શ ક્તમાન થાઓ; 12ઈ ર પતા જમેણે આપણને પ્રકાશમાંના સંતોના
વારસાના ભાગીદાર થવાને યોગ્ય બના ા છે, તેમની આભારસ્ ુ ત કરો.

13 તેમણે અંધકારનાં અ ધકારમાંથી આપણને છોડા ાં તથા પોતાના પ્રય ુત્રના
રા માં લા ા. 14 તેમનાં રક્તદ્વારા આપણને ઉદ્ધાર, એટલે પાપોની માફ છે.

ખ્રસ્ત ું જીવન અને કાયર્
15તે અદ્રશ્ય ઈ રની પ્ર તમા, સવર્ ૃ ના પ્રથમજ નત છે; 16 કેમ કે તેમનાંથી બધાં

ઉત્પ થયા,ં જે આકાશમાં તથા ૃથ્વી પર છે, જે દૃશ્ય તથા અદ્રશ્ય છે, રા ાસનો,
રા ો, અ ધપ તઓ કે અ ધકાર ઓ સવર્ તેમની મારફતે તથા તેમને માટે ઉત્પ થયાં;
17 તેઓ સવર્ બાબતોમાં પહેલાં છે; અને તેમનાંમાં સવર્ બાબતો વ ત થઈને રહે
છે.

18 તેઓ શર ર ું એટલે વ ાસી સ ુદાય ું શર છે; તે આરભ, એટલે ૃત્ ુ
પામેલાંઓમાંથી પ્રથમ સજીવન થયેલાં છે; કે જથેી સવર્માં તે શ્રે થાય. 19 કેમ કે
તેમનાંમાં સવર્ પ્રકારની સં ૂણર્તા રહે; એ ું પતાને પસંદ પડ ું; 20 અને ઈ ુ ખ્રસ્તનાં
વધસ્તંભના રક્તથી શાં ત કરાવીને તેમની મારફતે તેઓ પોતાની સાથે સઘળ બાબતો ું
સમાધાન કરાવે છે; પછ તે ૃથ્વી પરની હોય કે આકાશમાંની હોય.

21 તમે અગાઉ ઘણે દૂર, તથા દુ કમ થી તમારા મનમાં તેમના વૈર ઓ હતા, પણ
તેમણે હવે પોતાના દૈ હક શર રમાં મરણ વડે તમારુ સમાધાન કરા ું છે, 22 જથેી
ખ્રસ્ત તમને પ વત્ર, નદ ષ તથા નષ્કલંક પોતાની આગળ રજૂ કરે; 23એટલે જો તમે
વ ાસમાં ા પત થઈને દૃઢ રહો અને જે ુવાતાર્ તમે સાંભળ છે તેની આશામાંથી
જો તમે ડગી જાઓ ન હ, તો; એ ુવાતાર્ આકાશની નીચેના સવર્ મ ુષ્યોને પ્રગટ કરાઈ
છે; અને તે ુવાતાર્નો હુ પાઉલ સેવક થયો છુ.
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મંડળ ના સેવક તર કે પાઉલની ધમર્સેવા
24 હવે તમારે માટે મારાં પર જે દઃુખો પડે છે તેમાં હુ આનંદ પા ું છુ અને ખ્રસ્તનાં

સંકટો વશે જે કઈ ૂટ ું હોય તેને હુ, તેમ ું શર ર જે વ ાસી સ ુદાય છે તેની ખાતર,
મારા શર રમાં ૂરુ કરુ છુ; 25 ઈ ર ું વચન સં ૂણર્ ર તે પ્રગટ કરવાન,ે ઈ રનો જે
વહ વટ મને તમારે સારુ સોંપવામાં આ ો છે તે પ્રમાણે હુ વ ાસી સ ુદાયનો સેવક
નમાયો છુ; 26તે મમર્ ુગોથી તથા પેઢ ઓથી ુપ્ત રાખવામાંઆ ો હતો, પણ હમણાં
તે તેમના સંતોને પ્રગટ થયો છે; 27 બનયહૂદ ઓમાં તે મમર્ના મ હમાની સ ૃ દ્ધ શી છે,
તે તેઓને જણાવવાં ઈ રે ઇચ્ ુ;ં તે મમર્ એ છે કે, ખ્રસ્ત તમારામાં મ હમાની આશા
છે.

28આ ખ્રસ્તને અમે પ્રગટ કર એ છ એઅને દરેક માણસને ખ્રસ્તમાં સં ૂણર્ થયેલો
રજૂ કર એ એ માટે અમે દરેક માણસને બોધ કર એ છ એ તથા સવર્ પ્રકારના જ્ઞાનથી
શીખવીએ છ એ. 29 તેને માટે હુ પણ તેમની શ ક્ત કે જે મારામાં કાયર્ કરે છે, તે પ્રમાણે
ક કર ને મહેનત કરુ છુ.

2
1 હુ ચાહુ છુ કે તમે એ જાણો કે, તમારા વષે તથા જઓે લાઓ દ કયામાં છે તેઓ

વષે તથા જટેલાંએ મને રૂબરૂ જોયો નથી તેઓને વષે હુ કેટલો બધો યત્ન કરુ છુ કે,
2તેઓનાં હૃદયો દલાસો પામે અને ઈ રનો મમર્ એટલે ખ્રસ્તને સમજવાને સં ૂણર્ જ્ઞાન
પ્રાપ્ત કરવાને માટે, પ્રેમથી સંગતમાં રહે. 3 તેમનાંમાં જ્ઞાન તથા ુ દ્ધનો સવર્ ખજાનો
ુપ્ત રહેલો છે.
4 કોઈ માણસ મીઠ વાતોથી તમને છેતરે ન હ માટે હુ તે કહુ છુ.

ખ્રસ્તમાં જીવનની પ ર ૂણર્તા
5 કેમ કે શાર રક ર તે હુ તમારાથી દૂર છુ, તોપણઆત્મામાં તમાર સાથે છુ; તમાર
ુ વ ા તથા ખ્રસ્ત પરના તમારા વ ાસની દ્રઢતા જોઈને હુ આનંદ પા ું છુ.
6 તે માટે જમે તમે ખ્રસ્ત ઈ ુ પ્ર ુને સ્વીકાયા છે તેમ તેમનાંમાં ચાલો, 7 તેમનાંમાં

રોપાયેલા, પાયેલાં અને જમે શખામણ પામ્યા તે પ્રમાણે વ ાસમાં ર રહ ને
તેમની વધારે આભારસ્ ુ ત કરો.

8 સાવધાન રહો, કે, છેતરનાર ફલ ૂફ નો ખાલી આડબર જે ખ્રસ્ત પ્રમાણે ન હ,
પણ માણસોના ર ત રવાજ પ્રમાણે અને જગતના સદ્ધાંતો પ્રમાણે છે, તેથી કોઈ તમને
ફસાવે નહ . 9 કેમ કે ઈ રત્વની સવર્ સં ૂણર્તા ખ્રસ્તનાં શર રમાં વસે છે.

10તમે તેમનાંમાં સં ૂણર્ થયા છો; તેઓસવર્ શાસન તથા અ ધકારનાં ઉપર છે; 11જે
ુ ત હાથે કરેલી નથી તેથી તમે તેમનાંમાં ુ તી થયા, એટલે ખ્રસ્ત દ્વારા કરવામાં

આવેલી ુ તને આશરે તમે દેહને તેની દૈ હક વાસનાઓ સાથે ઉતાર ૂ ો. 12 તેમની
સાથે તમે બા પ્તસ્મામાં દફનાવાયા, અને તેમાં પણ ઈ ર જમેણે તેમને ૃત્ ુમાંથી
સજીવન કયાર્, તેમના સામથ્યર્ પરના વ ાસથી તમને તેમની સાથે ઉઠાડ્યાં.

13તમે તમારા અપરાધોમાં તથા તમારા મ ુષ્યદેહની બે ુ તમાં ૃત હતા ત્યારે તેમણે
તમારા સવર્ અપરાધોની માફ આપીને તમને ખ્રસ્તની સાથે સજીવન કયા. 14 અને
નયમો ું તહોમતના ું જે આપણી વરુદ્ધ હ ું; અને આપણને પ્ર તકૂળ હ ું, તેને રદ
કર ને તથા વધસ્તંભે તેને ખીલા માર ને ના ૂદ કર ના ુ.ં 15 રા ો તથા અ ધકારો
તોડ પાડ ને, વધસ્તંભે તેઓ પર વજય પામીને તેઓને જાહેરમાં ઉઘાડાં પાડ્યા.ં
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16તેથી ખાવાપીવાની બાબતમાં તથા પવર્, ૂનમ કે વશ્રામવાર પાળવામાં કોઈ તમને
દો ષત ઠરાવે ન હ. 17તેઓતો થનાર વાતોની પ્ર તછાયા છે, પણવાસ્ત વકતા તો ખ્રસ્ત
છે.

18 નમ્રતા તથા સ્વગર્દૂતોની સેવા પર ભાવ રાખવા કોઈ તમને ન ફસાવે અને તમારુ
ઇનામ છ નવી ન લે. તેને જે દશર્નો થયા છે તે પરઆધાર રાખીને તે પોતાના દૈ હક મનથી
લાઈ જાય છે. 19 તે શરને વળગી રહેતો નથી, એ શર થી આ ું શર ર, સાંધાઓ
તથા સ્ના ુઓથી પોષણ પામીને તથા જોડાઈને ઈ રથી ૃ દ્ધ પામે છે.

ખ્રસ્તની સાથે જીવ ું અને મર ું
20 જો તમે ખ્રસ્તની સાથે જગતના સદ્ધાંતો સંબંધી ૃત્ ુ પામ્યા, તો જગતમાં

જીવનારાંની માફક શા માટે વ ધઓને આધીન થાઓ છો? 21 ‘જમે કે અ ુકને સ્પશર્
કરવો ન હ,ચાખ ું ન હઅને હાથમાં લે ું ન હ.’ ” 22એબધીબાબતો માણસોનીઆજ્ઞા
તથા શક્ષણ પ્રમાણે છે વપરાશથી જ નાશ પામનાર છે. 23 તેઓમાં સ્વૈ ચ્છક સેવા,
નમ્રતા તથા દભી દેહદમન વષે ડહાપણનો આભાસ છે, પણ શાર રક વાસનાઓને
અટકાવવાને તેઓ કોઈ ર તે ઉપયોગી નથી.

3
1એ માટે જો તમને, ખ્રસ્તની સાથે સજીવન કરવામાં આ ા છે, તો ાં ખ્રસ્ત,

ઈ રને જમણે હાથે બરાજમાન છે ત્યાંની, એટલે કે ઉપરની બાબતોની શોધ કરો.
2 સ્વગ ય બાબતો પર મન લગાવો, ૃથ્વી પરની બાબતો પર ન હ. 3 કેમ કે તમે મરણ
પામેલા છો અને તમારુ જીવન ખ્રસ્તની સાથે ઈ રમાં ુપ્ત રાખવામાં આવે ું છે.
4 ખ્રસ્તજેઆપણુંજીવન છે, તે જયારે પ્રગટ થશે ત્યારે તમે પણ તેમની સાથે મ હમામાં
પ્રગટ થશો.

જૂ ું જીવન ત્યાગી નવીનપણે જીવો
5 તે માટે ૃથ્વી પરની તમાર દૈ હક ઇચ્છાઓ એટલે ભચાર, અ ુદ્ધતા,

વષયવાસના, દુ ઇચ્છા તથા લોભ કે જે ૂ ત ૂજા છે, તેઓનો નાશ કરો. 6 આવાં
કામોને લીધે આજ્ઞાભંગ કરનારા પર ઈ રનો કોપઆવે છે. 7જયારે તમે અગાઉ તેઓ
પ્રમાણે જીવતા હતા ત્યારે તે પ્રમાણે વતર્તા હતા. 8 પણ હવે ર સ, ક્રોધ, અદાવત,
અપમાન અને તમારા ુખમાંથી નીકળતાં બીભત્સવચનો તે સવર્ ત્યજી દો.

9 તમે એકબીજાની સાથે જૂઠુ ન બોલો, કેમ કે તમે જૂના માણસપણાને તેના કૃત્યો
સ હત ઉતાર ૂ ું છે; 10અને જે ન ું માણસપણું તેના ઉત્પ કરનારની પ્ર તમા પ્રમાણે
જ્ઞાનમાં ન ું કરા ું જાય છે, તે તમે ધારણ ક ુ છે. 11 તેમાં નથી ગ્રીક કે યહૂદ , નથી
ુ ત કે બે ુ ત, નથી બબર્ર કે નથી સ થયન, નથી દાસ કે સ્વતંત્ર; પણ ખ્રસ્ત સવર્

તથા સવર્માં છે.
12એ માટે, પ વત્ર તથા વહાલાંઓ, ઈ રના પસંદ કરેલાને શોભે તેમ, દયા ુ હૃદય,

મમતા, નમ્રતા, વનય તથા સહનશીલતા ધારણ કરો. 13એકબીજા ું સહન કરો અને
જો કોઈને કોઈની સામે ફ રયાદ હોય તો તેને માફ કરો, જમે ખ્રસ્તે તમને માફ કયાર્ તેમ
તમે પણ એકબીજાને માફ કરો. 14 પણ એ સઘળાં ઉપરાંત પ્રેમ જે સં ૂણર્તા ું બંધન
છે તે તમે પહેર લો.

15 ખ્રસ્તની શાં ત કેજે પામવા માટે તમેએકશર રમાં તેડાયેલા છો, તે તમારાં હૃદયોમાં
રાજ કરે; અને તમે આભારસ્ ુ ત કરો. 16 ખ્રસ્ત ું શક્ષણ સવર્ જ્ઞાનમાં ભર ૂરતાથી
તમારામાં રહે; ગીતો, ોત્રો તથા આ ત્મક ગાયનોથી એકબીજાને શીખવો તથા બોધ
કરો અને આભારસ હત તમારા હૃદયોમાં પ્ર ુની સમક્ષ ગાન કરો. 17વચનથી કે કાયર્થી
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જે કઈ તમે કરો, તે સવર્ પ્ર ુ ઈ ુને નામે કરો અને તે દ્વારા ઈ ર પતાની આભારસ્ ુ ત
કરો.

નવા જીવનમાં ક્તગત સંબંધો
18 પત્નીઓ, જમે પ્ર ુમાં શોભે છે તેમ તમે તમારા પ તઓને આધીન રહો.

19 પ તઓ, તમે તમાર પત્નીઓ પર પ્રેમ રાખો અને તેઓ પ્રત્યે કઠોર ન થાઓ.
20બાળકો, તમે દરેક બાબતમાં તમારાં માતા પતાનીઆજ્ઞા ું પાલન કરો, કેમ કે તે પ્ર ુને
પસંદ છે. 21 પતાઓ, તમે તમારાં બાળકોને ઉશ્કેરશો નહ , કે જથેી તેઓ નરાશ થાય
ન હ.

22 દાસો, તમે માણસોને ુશ કરનારાઓની ર તે ન હ અને દેખરેખ હોય ત્યારે જ
ન હ, પણ પ્રામા ણક હૃદયથી તથા પ્ર ુથી ડર ન,ે તમામ બાબતોમાં ૃથ્વી પરના તમારા
મા લકોની આજ્ઞાઓ પાળો. 23 તમે જે કઈ કરો તે માણસોને માટે ન હ, પણ જાણે
પ્ર ુને માટે કરો છો, એમ સમજીને સઘ ું ખરા જીવથી કરો; 24 કેમ કે તમે જાણો છો કે
બદલામાં તમને પ્ર ુ પાસેથી વારસો મળશે; કેમ કે તમે તો ખ્રસ્ત પ્ર ુની સેવા કરો છો.
25 પણ જે દુ તા કરે છે તેને તેની દુ તાનો બદલો મળશે; ‘પ્ર ુ પાસે પક્ષપાત નથી.

4
1મા લકો, સ્વગર્માં તમારા મા લક છે, તે ું સમજીને તમે તમારા ચાકરો સાથે ન્યાયથી

તથા સમાનતાથી વતર્ન કરો.
ૂચનાઓ

2પ્રાથર્નામાં દૃઢતાથી લા ુ રહો અને આભારસ્ ુ ત કર ને જા ૃત રહો. 3 ખ્રસ્તનાં જે
મમર્ને સારુ હુ બંધનમાં છુ, તે કહેવાને ઈ ર અમારે માટે ુવાતાર્નાં દ્વાર ઉઘાડે તે માટે
અમારે સારુ પણ પ્રાથર્ના કરો 4 કે, જથેી મારે જમે બોલ ું જોઈએ તેમ હુ પ્રગટ કરુ.

5 બન વ ાસીઓની સાથે ડહાપણથી વત ; સમયનો સદપુયોગ કરો. 6 તમારુ
બોલ ું હમેશા કૃપા ુક્ત અને સારુ લાગે એ ું હોય કે, જથેી દરેકને યોગ્ય જવાબ
આપવા ું તમે સમજી શકો.

અં તમ સલામી
7 પ્ર ુમાં વહાલા ભાઈ, વ ા ુ સેવક તથા સાથીદાસ ુ ખકસ મારા વષેની બધી

મા હતી તમનેઆપશ.ે 8તેના દ્વારા તમનેઅમાર જાણકાર મળશેઅને તે તમારા હૃદયને
દલાસો આપે, તે માટે મેં તેને તમાર પાસે મોકલ્યો છે. 9 તેની સાથે તમારા વ ા ુ
તથા વહાલો ભાઈ ઓનેસીમસને પણ મોકલ્યો છે. તેઓ અહ ના સવર્ સમાચાર તમને
જણાવશે.

10 મારો સાથી બંદ વાન આ રસ્તાખર્સ તથા બાનાર્બાસનો પત્રાઈ ભાઈ માક જનેે
વષે તમને આજ્ઞા મળ છે કે, ‘તે જો તમાર પાસે આવે તો તેનો સ્વીકાર કરજો,’
11 અને ઈ ુ જે ુસ્તસ કહેવાય છે, તેઓ તમને સલામ કહે છે. આ બધાં એકલા
જ ુ તીઓમાંના યહૂદ વ ાસીઓમાંના છે, જે ઈ રના રા ને માટે માર સાથે
કામ કરનારા છે; તેઓ મને દલાસારૂપ થયા છે.

12એપાફ્રાસ જે તમારામાંનો એક છે અને ખ્રસ્તનો દાસ છે, તે તમને સલામ પાઠવે
છે, તે તમારે માટે હમેશા આગ્રહથી પ્રાથર્ના કરે છે, કે તમે ઈ રની સવર્ ઇચ્છામાં સં ૂણર્
થઈને ૂરે ૂર ખાતર સાથે દૃઢ રહો. 13 કેમ કે તમારે માટે તથા જઓે લાઓ દ કયામાં
તથા હયરાપો લસમાં છે તેઓને માટે તે બહુ કામ કરે છે. એવી ખાતર હુ આ ું છુ.
14 વહાલો વૈદ ૂક તથા દેમાસ તમને સલામ પાઠવે છે.
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15 લાઓ દ કયામાના ભાઈઓને, ુમ્ફાને તથા તેના ઘરમાંના વ ાસી સ ુદાયને
સલામ કહેજો. 16આ પત્ર વાંચ્યા પછ તમે તેને લાઓ દ કયાના વ ાસી સ ુદાયમાં
પણ વંચાવજો, અને લાઓ દ કયામાંથી જે પત્ર આવે તે તમે વાંચજો. 17આ ખપસને
કહેજો કે, ‘પ્ર ુમાં જે સેવાકાયર્ તને સોંપવામાં આ ું છે તે સં ૂણર્ હૃદયથી કરવાને તારે
કાળજી રાખવી.’ ”

18 હુ પાઉલ, મારે હાથે તમને સલામ લ ું છુ. મારાં બંધનો યાદ રાખજો. તમારા પર
કૃપા હો.
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થેસ્સાલો નક ઓને પાઉલ પ્રે રતનો પહેલો પત્ર
લેખક
પાઉલ પ્રે રત પોતે બે વાર પોતાને આ પત્રના લેખક તર કે ઓળખાવે છે (1:1;

2:18). બીજી મશનર ુસાફર માં ારે આ મંડળ ની ાપના કરવામાં આવી
(પ્રે રતનાં કૃત્યો 17:1-9) ત્યારે પાઉલ સાથે તેના સાથીઓ તર કે સલાસઅને તમોથી
(3:2,6) હતા. તેણે ત્યાંથી ગયા બાદ થોડા જ મ હનાઓમાં વ ાસીઓને આ પ્રથમ
પત્ર લ ો હતો. થેસ્સલો નકામાંની પાઉલની સેવા ફક્ત યહૂદ ને જ નહ પણ દેખીતી
ર તે બનયહૂદ ઓને પણ સ્પશ હતી. મંડળ ના ઘણા બનયહૂદ ઓ ૂ ત ૂજા છોડ ને
આ ા હતા કે જે તે સમયના યહૂદ ઓમાં કોઈ ખાસ સમસ્યા નહોતી (1:9).

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 51 ની આસપાસનો છે.
પાઉલે થેસ્સાલો નકાની મંડળ ને પોતાનો પ્રથમ પત્ર ક રથ શહેરથી લ ો હતો.
વાંચકવગર્
જો કે સામાન્ય ર તે આ પત્ર દરેક જગ્યાના બધા જ ખ્રસ્તીઓને સંબોધે છે તો પણ,

1 થેસ્સલો નક 1:1 આ પત્રના ઇ ચ્છત વાંચકો તર કે “થેસ્સાલો નકાની મંડળ ” નાં
સભાસદોને ઓળખાવે છે.

હે ુ
આ પત્ર લખવામાં પાઉલનો હે ુ નવા વ ાસીઓને તેઓની કસોટ ઓમાં ઉ ેજન

આપવાનો (3:3-5), ઈ રપારાયણ જીવન જીવવા બોધ આપવાનો (4:1-12),
ખ્રસ્તનાં ુનરાગમન અગાઉ મરણ પામેલા વ ાસીઓના ભ વષ્ય વષે ખાતર
કરાવવાનો (4:13-18) અને બીજી કેટલીક નૈ તક અને ાવહા રક બાબતોને
ુધારવાનો હતો.

ુદ્રાલેખ
મંડળ ની કાળજી

રૂપરેખા
1. આભારદશર્ન — 1:1-10
2. પ્રે રતપદના કાય નો બચાવ — 2:1-3:13
3. થેસ્સલો નકાના લોકોને બોધ — 4:1-5:22
4. સમાપનની પ્રાથર્ના અને આશીવર્ચન — 5:23-28

થેસ્સાલો નક ઓને પાઉલનો પત્ર
1 ઈ ર પતા તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તમાં થેસ્સાલો નકાની મંડળ વ ાસી સ ુદાય ને

પાઉલ, સલ્વાનસ તથા તમોથી લખે છે; તમને કૃપા તથા શાં ત હો.

થેસ્સાલો નકા મંડળ ું જીવન અને વ ાસ
2 અમાર પ્રાથર્નાઓમાં તમારાં નામ કહ ને, અમે સદા તમો સવર્ને માટે ઈ રની

આભારસ્ ુ ત કર એ છ એ; 3 તમારા વ ાસનાં કામ, પ્રેમ ૂવર્કની તમાર મહેનત તથા
આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત પરની તમાર દ્રઢ આશાને કારણે તમારામાં ઉત્પ થતી
ધીરજન,ે આપણા ઈ ર તથા પતાની આગળ, અમે હમેશા યાદ કર એ છ એ.
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4 ભાઈઓ, અમે જાણીએ છ એ કે, ઈ ર તમારા પર પ્રેમ કરે છે અને તેણે તમને
પસંદ કયાર્ છે. 5 કેમ કે અમાર ુવાતાર્ કેવળ શ માં ન હ, પણ પરાક્રમમાં, પ વત્ર
આત્મામાં તથા ઘણી ખાતર ૂવર્ક તમાર પાસે આવી; તેમ જ તમારે લીધે અમે તમાર
મધ્યે કેવી ર તે ર ા હતા એ તમે જાણો છો.

6 તમે અમને તથા પ્ર ુને અ ુસરનારા થયા કેમ કે ઘણી વપ ઓ વેઠ ને પ વત્ર
આત્માનાં આનંદસ હત તમે પ્ર ુની વાત સ્વીકાર . 7 જથેી તમે મકદો નયા તથા
અખાયામાંના સવર્ વ ાસીઓને ન ૂનારૂપ થયા.

8 કેમ કે કેવળ મકદો નયા તથાઅખાયામાં તમારાથી પ્ર ુની વાતનો પ્રસાર થયોએટ ું
જ ન હ, પણ સવર્ ળે ઈ ર પરનો તમારો વ ાસ પ્રગટ થયો, એ બાબતે અમારે
ક ું કહેવાની જરૂર જણાતી નથી. 9 લોકો પોતે અમારા વષે એ બધી વાતો પ્રગટ કરે
છે કે, કેવી પ ર તમાં અમે તમાર મધ્યે આ ા અને તમે જીવંત તથા ખરા ઈ રની
સેવા કરવાને 10 તથા ઈ રના ુત્ર, એટલે આવનાર કોપથી આપણને બચાવનાર ઈ ુ,
જમેને તેમણે ૂએલાંમાંથી સજીવન કયાર્, તેમની સ્વગર્થી આવવાની રાહ જોવાન,ે કેવી
ર તે ૂ તઓ તરફથી ઈ ર તરફ, તમે ફયાર્.

2
થેસ્સાલો નકામાંની પાઉલની કામગીર નાં સંસ્મરણો

1 કેમ કે, હે ભાઈઓ, તમેજાણો છો કે અમારુ તમાર મધ્યેઆવ ું નષ્ફળ ગ ું નથી.
2વળ તમે તે પણજાણોછો કેઅમે અગાઉ ફ લ પીમાં દઃુખ તથાઅપમાન સ ા,ં છતાં
ઘણાં વરોધોમાં તમને ઈ રની ુવાતાર્ કહેવાને આપણા ઈ રની સહાયથી હમતવાન
હતા.

3 કેમ કે અમારા બોધમાં ૂલ ૂક, અ ુદ્ધતા કે કપટ હતાં ન હ; 4 પણ જમે ઈ રે
ુવાતાર્ કહેવાને અમને વ ા ુ ગણ્યા તેમ અમે માણસોને ુશ કરવાને ન હ, પણ

અમારાં હૃદયોના પારખનાર ઈ રને પ્રસ કરવાને બોલીએ છ એ.
5 તમે જાણો છો કે, ન તો અમે કદ ુશામતનાં વચનો બોલ્યા કે ન તો દભ કર ને

દ્ર લોભ રા ો; ઈ ર સાક્ષી છે, 6 ખ્રસ્તનાં પ્રે રત તર કે અમારો અ ધકાર હતો,
તોપણ માણસોથી, એટલે કે, તમારાથી કે કોઈ બીજાથી, અમે માન માગતા નહોતા.

7 પણ જમે દૂધ પાનાર મા પોતાનાં બાળકો ું જતન કરે છે, તેમ અમે તમાર સાથે
કોમળતાથી વત્યાર્ હતા. 8 કેમ કે તમાર ઉપર સ્નેહ હોવાથી અમે તમને કેવળ ઈ રની
ુવાતાર્ જ ન હ, પણ પોતાનો જીવ આપવાને પણ રાજી હતા, કેમ કે તમે અમને ઘણાં

જ પ્રય થઈ પડ્યા હતા. 9 ભાઈઓ, તમને અમારો શ્રમ તથા ક યાદ છે, કેમ કે
તમારામાંના કોઈ પર બોજારૂપ ન થઈએ માટે અમે રાત દવસ કામ કર ને તમને ઈ રની
ુવાતાર્ પ્રગટ કર .
10 તમો વ ાસીઓની સાથે અમે કેવી ર તે પ વત્રતાથી, ન્યાયીપણાથી તથા

નદ ષપણાથી વતર્તા હતા; તે વષે તમે અને ઈ ર સાક્ષી છો. 11 તે પ્રમાણે તમે જાણો
છો, કે જમે પતા પોતાનાં બાળકોન,ે તેમ અમે તમારામાંના પ્રત્યેકને બોધ, દલાસો તથા
સાક્ષીઆપતા હતા, 12 કે જથેી, ઈ ર જે તમને પોતાના રા તથા મ હમામાં તેડે છે,
તેને યોગ્ય થઈને તમે ચાલો.

13 અમે એટલા માટે ઈ રની ઉપકારસ્ ુ ત નરતર કર એ છ એ કે, જયારે તમે
અમાર પાસેથી ઈ ર ું વચન સાંભળ ને સ્વીકા ,ુ ત્યારે તેને માણસોના વચનની
જમે ન હ, પણ તે ખરેખર ઈ ર ું વચન છે તેમ તમે તેને સ્વીકા ;ુ તે વચન તમો
વ ાસીઓમાં કાયર્રત છે.
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14 ભાઈઓ, ખ્રસ્ત ઈ ુમાં ઈ રની જે મંડળ યહૂ દયામાં છે તેઓ ું અ ુકરણ
કરનાર તમે થયા; કેમ કે જમે તેઓએયહૂદ ઓતરફથી દઃુખ સ ાં તેમ તમે પણ પોતાના
દેશના લોકો તરફથી તેવા જ દઃુખ સ ાં છે. 15યહૂદ ઓએ પ્ર ુ ઈ ુને તથા પ્રબોધકોને
પણ માર ના ા અને અમાર સતાવણી કર ; તેઓ ઈ રને પ્રસ કરતા નથી અને
સઘળા લોકોના વરોધી છે; 16 બનયહૂદ ઓ ઉદ્ધાર ન પામે તે માટે તે યહૂદ ઓઅમને
વચન કહેતાં રોકે છે; તેથી તેઓ નરતર પોતાનાં પાપની ૃ દ્ધ કરે છે, પણ તેઓ પર
અત્યંત કોપ આ ો છે.

આમંડળ ની ફર થી ુલાકાત લેવાની પાઉલની ઇચ્છા
17 પણ ભાઈઓ, અમે મનથી તો ન હ, પણ દેહથી તમાર પાસેથી થોડા સમય માટે

દૂર થવાને લીધ,ે ઘણી આ ુરતાથી તમારાં ુખ જોવાને માટે ઘણાં પ્રયત્નો કયાર્. 18એ
માટે અમે, એટલે ખાસ કર ને મેં પાઉલે, વારવાર તમાર પાસેઆવવાને ઇચ્છા કર , પણ
શેતાને અમને અટકા ા. 19 કેમ કે અમાર આશા, આનંદ કે ગૌરવનો ુગટ ું છે? ું
આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં આવવાની વેળાએ તેમની આગળ અન્યોની જમે તમે પણ
એ ુગટ નથી? 20 ન:સંદેહ, તમે અમારો મ હમા તથા આનંદ છો.

3
1 માટે જયારે અમાર સહનશ ક્તની હદ આવી ત્યારે આથેન્સમાં એકલા રહેવા ું

અમે ન ક ુ. 2અને અમારા ભાઈ અને ખ્રસ્તની ુવાતાર્નાં પ્રચારમાં ઈ રના સેવક
તમોથીને તમને ર કરવાને અને તમારા વ ાસ સંબંધી તમને ઉ ેજનઆપવાને માટે
મોકલ્યો. 3 કેમ કે આ વપ ઓથી કોઈ ડગી જાય ન હ. તમે પોતે જાણો છો કે તેને
સારુઆપણે ન મત થયેલા છ એ.

4જયારે અમે તમાર પાસે હતા ત્યારે અમે તમને અગાઉથી ક ું હ ું કે, આપણા પર
વપ આવનાર છે અને તે પ્રમાણે થ ું તે તમે જાણો છો. 5એ કારણને લીધે જયારે
મારાથી વધારે સહન કર શકા ું ન હ ત્યારે મેં તમારો વ ાસ જાણવા સારુ તમોથીને
મોકલ્યો; એમ ન થાય કે શેતાને કોઈ ર તે તમારુ પર ક્ષણ ક ુ હોય ને અમાર મહેનત
નકામી ગઈ હોય!

તમોથીનો ઉતેજનદાયક અહેવાલ
6 પણ હમણાં જ તમોથી તમારે ત્યાંથી અમાર પાસે આ ો અને તમારા વ ાસ

તથા પ્રેમની સાર ખબર અમને આપી અને તેણે ક ું કે જમે અમે તમને તેમ તમે પણ
અમને જોવાની ઘણી ઇચ્છા રાખો છો, ને સદા અમને યાદ કરો છો. 7એમાટે, ભાઈઓ,
અમારા સવર્ સંકટ તથા સતાવણીમાં તમારા વ ાસને લીધે તમાર બાબતમાં અમે
દલાસો પામ્યા.
8 તમે પ્ર ુમાં ર છો તેથી અમને નરાંત છે. 9 કેમ કે જે સં ૂણર્ આનંદથી અમે

ઈ રની આગળ તમારે લીધે આનંદ કર એ છ એ, તેને માટે અમે તમારા વષે ઈ રની
ઘણી જઆભારસ્ ુ ત કર એ છ એ! 10અમે રાત દવસ ઘણી પ્રાથર્ના કર એ છ એ કે,
અમે તમને રૂબરૂમાં જોઈએ, અને તમારા વ ાસમાં ઉણપ હોય તો તે દૂર કર ને સં ૂણર્
કર એ.

11 હવે ઈ ર આપણા પતા પોતે તથા આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત તમાર પાસે
આવવાનો અમારો રસ્તો સરળ કરે એવી પ્રાથર્ના છે. 12જમે અમારો પ્રેમ તમારા પર
ુષ્કળ છે, તેમ પરસ્પરના તથા સવર્ માણસો પરના તમારા પ્રેમમાં પ્ર ુ ુષ્કળ વધારો

કરો; 13એ સારુ કે જયારે આપણા પ્ર ુ ઈ ુ પોતાના સવર્ સંતોની સાથે આવે, ત્યારે
ઈ ર પતા સમક્ષ તેઓ તમારા હૃદયોને પ વત્રતામાં નદ ષ ઠરાવીને દ્રઢ કરે.
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4
ઈ રને પસંદ પડે તે ું જીવન

1 તો ભાઈઓ, છેવટે, અમે પ્ર ુ ઈ ુના નામે તમને વનંતી તથા ુબોધ કર એ છ એ
કે, તમારે કેવી ર તે વતર્ ું અને ઈ રને પ્રસ કરવા,એ વષેઅમારા તરફથી તમે સાંભ ું
છે તે પ્રમાણે જમે તમે ચાલો છો, તેમ જ વધારે અને વધારે ચાલતા રહો. 2 કેમ કે અમે
પ્ર ુ ઈ ુ તરફથી તમને કઈ કઈઆજ્ઞાઓઆપી તે તમે જાણો છો.

3 કારણ કે ઈ રની ઇચ્છા એવી છે કે, તમારુ પ વત્રીકરણ થાય, એટલે કે તમે
ભચારથી દૂર રહો; 4 તમારામાંનો દરેક, ઈ રને ન જાણનારાં વદેશીઓની જમે

વષયવાસનામાં ન હ, 5 પણ પ વત્રતામાં તથા માનમાં પોતાની જાતને સંભાળ રાખે.
6 તે બાબતમાં કોઈ અપરાધ કર ને પોતાના ભાઈને છેતરે ન હ, કારણ કે પ્ર ુ એવાં
બધાં કામોની શક્ષા કરનાર છે, એ બાબતે અમે અગાઉ પણ તમને જણા ું હ ું અને
ચેતવણી આપી હતી.

7 કેમ કે ઈ રેઆપણને અ ુદ્ધતાને સારુ ન હ, પણ પ વત્રતામાં બોલા ા છે. 8એ
માટે જે અનાદર કરે છે તે તો માણસનો ન હ, પણ ઈ રનો અનાદર કરે છે, જે પોતાનો
પ વત્રઆત્મા તમને આપે છે.

9 પણ ભાઈ પરના પ્રેમ વષે કોઈને તમારા પર લખવાની કશી જરૂર નથી, કેમ કે
એકબીજા પર પ્રેમ રાખવા ું ઈ રે પોતે તમને શીખ ું છે. 10 આખા મકદો નયાના
સઘળા ભાઈઓ પર તમે એ પ્રમાણે પ્રેમ રાખો છો; પણ ભાઈઓ, અમે તમને વનંતી
કર એ છ એ કે, તમે હજી પણ વધારે પ્રેમ રાખો; 11અને જમે અમે તમને આજ્ઞાઆપી,
તેમ તમે શાંત રહેવાને, બીજાઓને કામમાં દખલ ન કરવાને તથા પોતાને હાથે ઉદ્યોગ
કરવાન,ે લ ય રાખો; 12જથેી બહારના લોકોની આગળ તમે સાર વતર્ ૂક રાખો અને
તમને કશાની અગત્ય રહે ન હ.

પ્ર ુ ું આગમન
13 પણ, ભાઈઓ, ઊંઘી ગયેલા વષે તમે અજાણ રહો એવી અમાર ઇચ્છા નથી,

કે જથેી બીજા જઓેને આશા નથી તેઓની માફક તમે દ:ુખી ન થાઓ. 14જોઆપણે
વ ાસ કર એ છ એ કે, ઈ ુ મરણ પામ્યા અને પાછા સજીવન થયા, તો તે જ પ્રમાણે
ઈ ુમાં જઓે ઊંઘી ગયા છે તેઓને પણ ઈ ર તેમની સાથે લાવશે. 15 કેમ કે પ્ર ુના
વચન દ્વારા અમે તમને કહ એ છ એ કે, પ્ર ુના આવવાના સમયે આપણામાંના જઓે
જીવતાં રહેનારાં છે તેઓ ઊંઘેલાઓની અગાઉ જનારા નથી જ.

16 કેમ કે પ્ર ુ પોતે ગજના, પ્ર ુખ દૂતની વાણી, તથા ઈ રના રણ શગડાના અવાજ
સ હત સ્વગર્માંથી ઊતરશે; અને ખ્રસ્તમાં જઓે ૃત્ ુ પામેલાં છે તેઓ પ્રથમ ઉત્થાન
પામશ.ે 17 પછ આપણે જઓે જીવતાં રહેનારાં છ એ તેઓ આકાશમાં પ્ર ુને મળવા
સારુ તેઓનીસાથે વાદળોમાં ખેંચાઈજઈ ું અનેએમસદા પ્ર ુની સાથે રહ ુ.ં 18તેથી
એ વચનોથી એકબીજાને ઉ ેજનઆપો.

5
પ્ર ુના આગમન માટે તૈયાર રહો

1 હવે ભાઈઓ, સમયો તથા ઈ ર ય પ્રસંગો વષે તમને લખી જણાવવાંની કોઈ
જરૂર નથી. 2 કેમ કે તમે પોતે સાર ર તે જાણો છો કે, જમે રાત્રે ચોર આવે છે તે પ્રમાણે
પ્ર ુ ઈ ુનો દવસઆવી ર ો છે. 3 કેમ કે જયારે લોકો કહેશે કે, ‘શાં ત તથા સલામતી
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છે’, ત્યારે સગભાર્ની વેદનાની જમે તેઓનો એકાએક વનાશ થશે, તેઓ બચવા પામશે
જ ન હ.

4 પણ ભાઈઓ, તમે અંધારામાં નથી, કે તે દવસ ચોરની પેઠે તમારા પર આવી પડ.ે
5 તમે સઘળાં અજવાળાનાં અને દવસના દ કરાઓ છો; આપણે રાતનાં કે અંધકારનાં
સંતાનો નથી. 6 એ માટે બીજાઓની જમે આપણે ઊંઘીએ ન હ, પણ જાગતા તથા
સાવધાન રહ એ. 7 કેમ કે ઊંઘનારાઓ રાત્રે ઊંઘે છે અને દારૂ પીનારાઓ રાત્રે છાકટા
થાય છે.

8 પણ આપણે દવસના છ એ, માટે વ ાસ ું તથા પ્રેમ ું બખતર અને ઉદ્ધારની
આશાનો ટોપ પહેર ને સાવધાન રહ એ. 9 કેમ કે ઈ રે આપણને કોપને સારુ ન હ,
પણઆપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા ઉદ્ધાર પ્રાપ્ત કરવા સારુ નમાર્ણ કયાર્ છે; 10 ખ્રસ્ત
આપણે સારુ મરણ પામ્યા, કે જથેીઆપણે જાગીએ કે ઊંઘીએ; તેમની સાથે જીવીએ.
11 માટે જમે તમે હમણાં કરો છો તેમ જ અરસપરસ દલાસો આપો અને એકબીજાને
મજ ૂત કરો.

આખર શખામણો અને સલામી
12 પણ, ભાઈઓ, અમે તમને વનંતી કર એ છ એ કે, જઓે તમારા માટે શ્રમ કરે

છે, પ્ર ુમાં તમારા આગેવાન છે તથા તમને બોધ કરે છે તેઓની તમે કદર કરો; 13અને
તેઓની સેવાને લીધે પ્રેમસ હત તેઓને અ ત ઘણું માન આપો; તમે એકબીજાની સાથે
શાં તમાં રહો. 14વળ , ભાઈઓ, અમે તમને વનંતી કર એ છ એ કે, તમે આળ ુઓને
ચેતવણી, નરાશ થયેલાઓને ઉ ેજન અને નબર્ળોને આધાર આપો, સઘળાંની સાથે
સહનશીલ થાઓ.

15 સાવધ રહો કે, કોઈ દુ તાનાં બદલામાં સામી દુ તા ન આચરે પણ તમે સદા
એકબીજા ું તથા સવર્ ું હત સાધવાને યત્ન કરો. 16સદાઆનંદ કરો; 17 નરતર પ્રાથર્ના
કરો; 18 દરેક બાબતમાં આભારસ્ ુ ત કરો, કેમ કે તમારા વષે ખ્રસ્ત ઈ ુમાં ઈ રની
ઇચ્છા એવી જ છે.

19આત્માને હોલવશો ન હ, 20પ્રબોધવાણીઓને ુચ્છકારશો ન હ. 21પણ સઘળ
બાબતોને પારખો, જે સારુ છે તેને પકડ રાખો. 22 દરેક પ્રકારની દુ તાથી દૂર રહો.

23 શાં તના ઈ ર પોતે તમને સં ૂણર્ પ વત્ર કરો અને આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં
આગમન ુધી તમારો આત્મા, પ્રાણ તથા શર ર નદ ષતામાં સંભાળ રાખો. 24જમેણે
તમને બોલા ા છે તે વ સનીય છે અને તે એમ કરશે.

25ભાઈઓ, અમારે માટે પ્રાથર્ના કરો.
26પ વત્ર ુંબનથીસવર્ ભાઈઓને સલામ કહેજો. 27 હુ તમને પ્ર ુમાં પ્ર તજ્ઞા લેવડા ું

છુ કે, આપત્ર બધા ભાઈઓને વાંચી સંભળાવજો.
28આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા તમારા પર હો.
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થેસ્સાલો નક ઓને પાઉલ પ્રે રતનો બીજો પત્ર
લેખક
થેસ્સાલો નક ઓને પ્રથમ પત્રની જમે જ આ પત્ર પાઉલ, સલાસ અને તમોથી

તરફથી હતો. આપત્રના લેખકે થેસ્સાલો નક ઓને પ્રથમ પત્ર તથા પાઉલે લખેલા બીજા
પત્રોનાજવેીજશૈલી વાપર છે. આદશાર્વે છે કે ુ લેખક પાઉલહતો. અ ભવાદનમાં
સલાસ તથા તમોથીનો સમાવેશ કરાયો છે (1:1). ઘણી કલમોમાં “અમે લખીએ
છ એ” શ ો બતાવે છે કે તેઓ ત્રણેય સંમત હતા. પાઉલે ફક્ત અં તમ અ ભવાદન
અને પ્રાથર્ના લ ાં હતા તે કારણે બાક ું લખાણ તેના હાથે લખા ું ન હ ું (3:17).
એ ું લાગે છે કે પાઉલે કદાચને તમોથી કે સલાસ પાસે પત્ર લખા ો હશે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 51 થી 52 વચ્ચેનો છે.
પાઉલે થેસ્સાલો નક ઓને બીજો પત્ર ક રથ શહેરથી લ ો કે ાંથી તેણે

થેસ્સાલો નક ઓને પ્રથમ પત્ર પણ લ ો હતો.
વાંચકવગર્
થેસ્સાલો નક ઓને બીજો પત્ર 1:1 આ પત્રના ઇ ચ્છત વાંચકો તર કે

“થેસ્સલો નક ઓની મંડળ ” નાં સભ્યોને ઓળખાવે છે.
હે ુ
પત્રનો હે ુ પ્ર ુના દવસ વષેની સૈદ્ધાં તક ૂલને ુધારવાનો, વ ાસીઓની પ્રસંશા

કરવાનો અને તેમના વ ાસમાં દ્રઢતાથી ધીરજ રાખવા તેમને ઉ ેજન આપવાનો અને
એવા લોકો કે જઓે ભ વષ્યની ઘટનાઓ વશે છેતરાયા હોવાથી એ ું માનતા હતા કે
પ્ર ુનો દવસ પાસે આ ો હોવાથી પ્ર ુ ું ુનરાગમન ઝડપથી થશે અને પોતાના સ્વાથર્
માટે આ સદ્ધાંતનો દરુુપયોગ કરતાં હતા તેઓને ઠપકો આપવાનો હતો.

ુદ્રાલેખ
આશા સ હત ું જીવન

રૂપરેખા
1. અ ભવાદન — 1:1, 2
2. સંકટમાં દલાસો — 1:3-12
3. પ્ર ુના દવસ સંબં ધત ુધારો — 2:1-12
4. તેમની આખર મં જલ યાદ કરાવવી — 2:13-17
5. ાવહા રક બાબતો વષે બોધ — 3:1-15
6. અં તમ ુભેચ્છાઓ — 3:16-18
1 ઈ ર આપણા પતા તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તમાં થેસ્સાલોનીકાની મંડળ વ ાસી

સ ુદાય ને પાઉલ, સલ્વાનસ તથા તમોથી લખે છે. 2ઈ ર પતા તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત
તમને કૃપા તથા શાં ત આપો.

ખ્રસ્તનાં આવવા સમયે ન્યાય
3ભાઈઓ, તમારે વષે અમે સવર્દા ઈ રની આભારસ્ ુ ત કર એ તે ઉ ચત છે કેમ

કે તમારો વ ાસ વધતો જાય છે અને તમે સવર્ એકબીજા ઉપર ઘણો પ્રેમ રાખો છો.
4 માટે સતાવણીઓ તથા વપ ઓ જે તમે સહનશીલતા તથા વ ાસથી સહન કરો
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છો, તે સંબંધી અમે સ્વયં ઈ રની મંડળ ઓમાં તમાર પ્રશંસા કર એછ એ. 5ઈ રના
ન્યાયી ુકાદાની આ નશાની છે કે ઈ ર ું રા જનેે સારુ તમે દઃુખ સહન કરો છો,
તેને માટે તમે યોગ્ય ગણાશો જ.

6 ઈ ર માટે તે ઉ ચત છે કે તમને દઃુખ દેનારાઓને બદલામાં દ:ુખ આપ.ે 7 અને
જયારે પ્ર ુ ઈ ુ સ્વગર્માંથી પોતાના પરાક્રમી સ્વગર્દૂતો સાથે પ્રગટ થાય ત્યારે તમને
દ:ુખ સહન કરનારાઓન,ે અમાર સાથે વસામો આપે. 8જઓેએ ઈ રને ઓળ ા
નથી અને આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની ુવાતાર્ને આધીન થયા નથી તેઓને તે દઝાડતા
અ થી બદલો વાળશ.ે

9 પ્ર ુની સમક્ષતામાંથી તથા તેમના સામથ્યર્ના મ હમાથી દૂર રહેવાની અનંતકા ળક
નાશની સજા તેઓ તે દવસે પામશે 10જયારે પ્ર ુ પોતાના સંતોમાં મ હમા પામવાને
અને વ ાસીઓમાં આ યર્કારક મનાવવાને આવશે, કેમ કે અમાર સાક્ષી પર તમે
વ ાસ રા ો.
11 તેથી અમે તમારા માટે નરતર પ્રાથ એ છ એ કે, આપણા ઈ ર તમને આ

તેડાને યોગ્ય ગણે, અને ભલાઈ કરવાની તમાર સઘળ ઇચ્છા અને વ ાસના કામને
સામથ્યર્થી સં ૂણર્ કરે; 12જથેી આપણા ઈ ર તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા પ્રમાણે,
આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ું નામ તમારામાં ગૌરવવાન થાય અને તમે તેઓમાં મ હમાવાન થાવ.

2
પાપનો માણસ - ખ્રસ્ત વરોધી

1હવે ભાઈઓ, આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં ુનઃઆગમન તથા તેમની પાસેઆપણા
એકત્ર થવા વષે, અમે તમને વનંતી કર એ છ એ કે, 2 પ્ર ુનો દવસ જાણે હમણાં જ
આ ો હોય તેમ સમજીને તમે કોઈઆત્મા, વચન કે જાણે અમારા પત્રથી તમારા મનને
જરાય ડગવા કે ગભરાવા દેશો ન હ.

3 કોઈ માણસ કોઈ પ્રકારે તમને છેતરે ન હ. કેમ કે ાં ુધી વ ાસત્યાગ થાય
અને પાપનો માણસ, વનાશનો દ કરો પ્રગટ ન થાય; તે પહેલાં તેમ થશે ન હ. 4જે ઈ ર
અનેઆરાધ્ય ગણાય છે તે સઘળાંનો વરોધ કર પોતાને મોટો મનાવનારઆ છે કે જથેી
તે ઈ રના ભ ક્ત ાનમાં ઈ ર તર કે બેસે અને સ્વને ઈ ર તર કે રજૂ કરે.

5 ું તમને યાદ નથી કે, હુ તમાર સાથે હતો, ત્યારે મેં એ વાતો તમને જણાવી હતી?
6 તો તમે જાણો છો કે તેમને હવે ું અટકાવે છે તેથી તેઓ માત્ર યોગ્ય સમયે જ પ્રગટ
થશ.ે 7 કેમ કે અધમર્ની રહસ્યમયતા કાયર્રત થઈ ુક છે, ફક્ત એક કે જનેે વચમાંથી
દરુ કરવામાં ન હ આવે ત્યાં ુધી તે તેમને અટકાવશે.

8 પછ તે અધમ જાહેર થશે જનેે પ્ર ુ ઈ ુ પોતાના ુખની કથી ન કરશે
અને પોતાના ુનઃઆગમનના પ્રકટ કરણથી ૂન્ય કર નાંખશ.ે 9 શેતાનના કરા ાં
પ્રમાણે તે અધમ ુરુષ સવર્ પરાક્રમ, ચમત્કા રક ચ ો તથા જૂઠા આ યર્કમ 10 તથા
અન્યાયીપણાના સવર્ કપટ સાથે પ્રગટ થશે, જઓે નાશ પામી ર ાં છે તેઓ માટે, કેમ
કે ઉદ્ધારને અથ સત્ય પ્રેમનો સ્વીકાર તેઓએ કય ન હ.

11આ કારણથી ઈ ર તેઓને ભ્રમણામાં નાખે છે કે તેઓ અસત્ય પર વ ાસ કરે
12 અને તે સવર્નો ન્યાય થાય; જઓેએ સત્ય પર વ ાસ કય ન હ પણ અન્યાયમાં
આનંદ માણ્યો.

ઉદ્ધારને માટે તમે પસંદ કરાયા છો
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13 પણ પ્ર ુને પ્રય ભાઈઓ, તમારે વષે અમારે હમેશા ઈ રની સ્ ુ ત કરવી રહ ,
કેમ કે ઈ રે તમને ઉદ્ધારના પ્રથમ ફળો તર કે આત્માનાં પ વત્રીકરણ અને સત્યમાં
વ ાસથી પસંદ કરેલા છે, 14 જમેાં ઈ રે તમને અમાર ુવાતાર્દ્વારા આપણા પ્ર ુ
ઈ ુ ખ્રસ્તનો મ હમા પામવાને અથ બોલા ા છે. 15 માટે, ભાઈઓ, અડગ રહો, અને
જે શક્ષણ તમને વચન દ્વારા કે અમારા પત્રદ્વારા મ ું છે તે પ્રમાણે ચાલો.

16હવેઆપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તઅને ઈ રઆપણા પતા, જમેણેઆપણા પર પ્રેમ
કય અને કૃપા કર ને આપણને અનંતકાળનો દલાસો અને સાર આશા આપ્યા,ં 17 તે
તમારાં હૃદયોને આ ાસન આપો અને દરેક સારા કાયર્માં તથા દરેક વાતમાં તમને દ્રઢ
કરો.

3
અમારે માટે પ્રાથર્ના કરો

1 છેવટે ભાઈઓ,, અમારે માટે પ્રાથર્ના કરો કે જવેી ર તે તમારે ત્યાં થાય છે તેમ પ્ર ુની
વાત ઝડપથી પ્રસરે અને તેમનો મ હમા થાય; 2અમે અયોગ્ય તથા ખરાબ માણસોથી
બચીએ તે માટે પ્રાથર્ના કરો; કેમ કે બધા જ માણસો વ ા ુ હોતા નથી. 3 પણ પ્ર ુ
વ ા ુ છે, તે તમને ર કરશે અને દુ થી બચાવશ.ે
4તમારા વષે પ્ર ુમાં અમને ભરોસો છે કે, જેઆજ્ઞા અમે તમને કર એ છ એ તે તમે

પાળો છો તથા પાળશો. 5 પ્ર ુ તમારાં હૃદયોને ઈ રના પ્રેમ તથા ખ્રસ્તની ધીરજ તરફ
દોરો.

દરેકે કામ કર ું જોઈએ
6હવે, ભાઈઓ, આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તને નામે અમે તમને આજ્ઞા કર એ છ એ કે,

જે દરેક ભાઈ આળસથી વત છે, અને અમારાથી પામેલા શક્ષણ પ્રમાણે વતર્તો નથી,
તેનાથી તમે અલગ થાઓ. 7 કેમ કે અમને કઈ ર તે અ ુસરવા જોઈએ એ તમે પોતે
સમજો છો. અમે તમાર સાથે અયોગ્ય ર તે વત્યાર્ ન હતા. 8 કોઈ માણસ ું અ અમે
મફત ખા ું નહો ુ;ં પણ તમારામાંના કોઈ પર ભારરૂપ ન થઈએ, માટે રાત દવસ શ્રમ
તથા ક થી અમે કામ ક ુર્ હ ું; 9અમને અ ધકાર ન હતો એમ ન હ, પણ તમે અમને
અ ુસરો માટે અમે તમને આદશર્રૂપ થયા.

10 જયારે અમે તમાર પાસે હતા ત્યારે પણ તમને આજ્ઞા આપી હતી કે, જો કોઈ
માણસ કામ કરે ન હ, તો તેને ખવડાવ ું પણ ન હ. 11 કેમ કે તમારામાંના કેટલાક
સ્વચ્છદતાથી ચાલે છે. તેઓ કઈ કામ કરતા નથી પણ બીજાનાં કામમાં મા ું મારે છે,
એ ું અમને સાંભળવા મળે છે. 12હવે એવાઓનેઆપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તને નામે અમે
આદેશ અને ઉપદેશ કર એ છે કે તેઓ શાં તસ હત ઉદ્યોગ કરે અને પોતાની કમાણી ું
અ ખાય.

13 પણ, ભાઈઓ, તમે સારાં કામ કરતાં થાકશો ન હ. 14 જો કોઈ આ પત્રમાંની
અમાર વાત ન માને, તો તમે તેની સાથે સંબંધ રાખશો ન હ કે જથેી તે શરમાઈ જાય.
15 તોપણ તેને વરોધી ન ગણો, પણ ભાઈ તર કે તેને ચેતવો.

અં તમ શ ો
16હવે શાં તના પ્ર ુ પોતે સવર્દા તથા સવર્ પ્રકારે તમને શાં તઆપો. પ્ર ુ તમો સવર્ની

સાથે હો. 17 હુ પાઉલ મારે પોતાને હાથે સલામ લ ું છુ; મારા સવર્ પત્રોમાં એ નશાની
છે એ પ્રમાણે હુ લ ું છુ. 18આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા તમ સવર્ પર હો.



તમોથીને પહેલો પત્ર 1:1 333 તમોથીને પહેલો પત્ર 1:4

તમોથીને પાઉલ પ્રે રતનો પહેલો પત્ર
લેખક
આ પત્રનો લેખક પાઉલ છે. પત્રનો શા ભાગ “ઈ રની ઇચ્છાથી ખ્રસ્ત ઈ ુનો

પ્રે રત થયેલ પાઉલ” એમ સ્પ પણે લખે છે કે તે પાઉલ પ્રે રત દ્વારા લખાયો હતો
(1:1). શરૂઆતની મંડળ એ તેને સ્પ પણે પાઉલના અસલ લખાણ તર કે સ્વીકાય
હતો.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 62 થી 64 વચ્ચેનો છે. ારે પાઉલ તમોથીને

એફેસસમાં છોડ ને મકદો નયા ગયો ત્યારે ત્યાંથી તેણે તેને આ પત્ર લ ો હતો (1:3;
3:14,15).

વાંચકવગર્
તમોથીને પહેલો પત્ર એ ું નામ એટલા માટે આપવામાં આ ું છે કારણ કે તે

તમોથીને કે જે પાઉલનો ુસાફર નો સાથી અને તેની મશનર ુસાફર ઓમાં સહાયક
હતો તેને સંબો ધત કરવામાંઆ ો છે. તમોથી તથા સમગ્ર મંડળ એમબંનેઆ પત્રના
ઇ ચ્છત વાંચકો છે.

હે ુ
પત્રનો હે ુ ઈ રના પ રવારે (મંડળ એ) મંડળ માં કેવી ર તે વહાર કરવો જોઈએ

(3:14-15) તથા કેવી ર તે તમોથીએઆબોધને વળગી રહેવા ુ હ ું તે વષે ૂચનાઓ
આપવાનો હતો. આકલમો તમોથીને પહેલા પત્રના પાઉલના હે ુ વધાનને પ્રગટ કરે છે.
તે જણાવે છે કે તે આ લખી ર ો હતો કે જથેી તેઓને જાણ થાય કે લોકોએ ઈ રના
ઘરમાં કેવી ર તે વતર્ ું જોઈએ કે જે જીવતા ઈ રની મંડળ , સત્યનો સ્તંભ તથા પાયો
છે. આ શા ભાગ બતાવે છે કે પાઉલ પત્રો મોકલે છે અને મંડળ ઓનો વકાસ કેવી
ર તે કરવો તથા કેવી ર તે તેમને દ્રઢ કરવી તે વષે પોતાના માણસોને ૂચનો આપે છે.

ુદ્રાલેખ
ુવાન શષ્ય માટે બોધ

રૂપરેખા
1. સેવાકાયર્ માટેનો અભ્યાસ — 1:1-20
2. સેવાકાયર્નો સદ્ધાંતો — 2:1-3:16
3. સેવાકાયર્નો જવાબદાર ઓ — 4:1-6:21

પ્રસ્તાવના
1ઈ રઆપણા ઉદ્ધારકતાર્ તથા ખ્રસ્ત ઈ ુ જેઆપણીઆશા છે, તેમનીઆજ્ઞાથી

થયેલ ખ્રસ્ત ઈ ુના પ્રે રત પાઉલ તરફથી ખ્રસ્ત ઈ ુ પરના વ ાસમાં મારા સાચા
દ કરા તમોથીને સલામ. 2ઈ રઆપણા પતા તથા ખ્રસ્ત ઈ ુઆપણા પ્ર ુ તરફથી
તને કૃપા, દયા તથા શાં ત થાઓ.

જૂઠા શક્ષણ વરુદ્ધ ચેતવણી
3 હુ મકદો નયા જતો હતો ત્યારે મેં તને એફેસસમાં રહેવા વનંતી કર હતી જથેી
ું કેટલાક માણસોને આજ્ઞા કર શકે કે, તેઓ અલગ પ્રકારનો ઉપદેશ ન કરે, 4 અને

દતકથાઓ પર તથા લાંબી લાંબી વંશાવળ ઓ પર ધ્યાન ન આપે; કેમ કે એવી વાતો,
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ઈ રની યોજના કે જે વ ાસ દ્વારા છે તેને આગળ વધારવાને બદલે ખોટા વાદ વવાદ
ઊભા કરે છે.

5 આ આજ્ઞાનો ુ હે ુ પ્રેમ છે કે જે ુદ્ધ હૃદય, સારા અંતઃકરણ તથા ઢોંગ
વગરના વ ાસથી છે, 6જે ુક જઈને કેટલાક નકામી વાતો કરવા લાગ્યા છે. 7 તેઓ
નયમશા ના શક્ષક થવા ચાહે છે, પણ પોતે ું કહે છે અથવા જે વષે તેઓ
ખાતર ૂવર્ક બોલે છે તે તેઓ પોતે સમજતા નથી. 8 પણ આપણે તો જાણીએ છ એ
કે, જો નયમશા નો યથાથર્ ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તે સારુ છે.

9 આપણે આટ ું તો જાણીએ છ એ કે, નયમશા તો ન્યાયીને માટે
ન હ પણ સ્વચ્છદ ઓ, બળવાખોરો, અધમ ઓ, પાપીઓ, અપ વત્રો, ધમર્ભ્ર ો,
પ ૃહત્યારાઓ, મા ૃહત્યારાઓ, હત્યારાઓ, 10 ભચાર ઓ, સમલૈં ગકો,
મ ુષ્યોનો ાપાર કરનારાઓ, જૂઠાઓતથા જૂઠા સાક્ષીઓ 11તથા સ્ ુ તપાત્ર ઈ રના
મ હમાની જે ુવાતાર્ મને સોંપવામાં આવી છે તે પ્રમાણેના ુદ્ધ ઉપદેશની વરુદ્ધ જે
કઈ હોય, એવા સવર્ને માટે છે.

ઈ રની દયાને માટે આભાર
12મને સામથ્યર્આપનારઆપણા પ્ર ુ ખ્રસ્ત ઈ ુનો હુઆભાર મા ું છુ કેમ કે તેમણે

મને વ ા ુ ગણ્યો અને સેવામાં ન ુક્ત કય ; 13 જોકે હુ પહેલાં દભુાર્ષણ કરનાર,
સતાવનાર તથા હસક હતો, તોપણ મારા પર દયા કરવામાંઆવી, કારણ કેઅ વ ાસી
હોવાથી મેં અજ્ઞાનતામાં તે ક ુ હ ું; 14પણ ખ્રસ્તઈ ુમાં વ ાસ તથા પ્રેમ સાથે પ્ર ુની
કૃપા અ તશય થઈ.

15 આ વધાન વ સનીય તથા સં ૂણર્ અંગીકાર કરવા યોગ્ય છે કે, ખ્રસ્ત ઈ ુ
પાપીઓનો ઉદ્ધાર કરવા સારુ દુ નયામાં આ ા, તેઓમાં હુ ુ છુ; 16 પણ તે
કારણથી મારા પર દયા દશાર્વીને ખ્રસ્ત ઈ ુએ મારામાં ૂર સહનશીલતા પ્રગટ કર
કે જે દ્વારા અનંતજીવનને સારુ વ ાસ કરનારાઓને ન ુનો પ્રાપ્ત થાય. 17જે સનાતન
ુગોના રાજા, અ વનાશી, અદ્રશ્ય તથા એકમાત્ર ઈ ર છે, તેમને અનંતકાળ માન તથા

મ હમા હો. આમીન.
18 દ કરા તમોથી, તારા વષે અગાઉ થયેલાં ભ વષ્યકથન પ્રમાણે, આઆજ્ઞા હુ તને

આ ું છુ કે, તે ભ વષ્યકથનોની સહાયથી ું સાર લડાઈ લડ;ે 19 અને વ ાસ તથા
ુદ્ધ અંતઃકરણ રાખે. તેનો ત્યાગ કરવાથી કેટલાક ું વ ાસરૂપી વહાણ ભાંગ્ ું છે.

20 તેઓમાંના હુમનાયસ તથા આલેકસાંદર છે; તેઓ દભુાર્ષણ કરવા ું ન શીખે માટે મેં
તેઓને શેતાનને સોંપ્યાં છે.

2
મંડળ ની સેવાની વ ા

1 હવે સવર્ પ્રથમ હુ એવો બોધ કરુ છુ કે, વનંતી, પ્રાથર્ના, મધ્ય ી
તથા આભારસ્ ુ ત સઘળાં માણસોને માટે કરવામાં આવે; 2 રાજાઓ અને સવર્
અ ધકાર ઓને માટે પણ કરવામાં આવે જથેી આપણે શાંત તથા નરાંત ું જીવન ૂણર્
ઈ રમય તથા સન્માન ૂવર્ક જીવીએ. 3 કેમ કે ઈ ર આપણા ઉદ્ધારકતાર્ની દ્ર એ તે
સારુ તથા સ્વીકાયર્ છે. 4 તેઓ ઇચ્છે છે કે સઘળાં માણસો ઉદ્ધાર પામે અને તેઓને
સત્ય ું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય.

5 કેમ કે એક જ ઈ ર છે તદપુરાંત ઈ ર તથા મ ુષ્યોની વચ્ચે એક જ મધ્ય છે
તે મ ુષ્ય, ખ્રસ્ત ઈ ુ 6જમેણે સઘળાં ું ુ ક્ત ૂલ્ય ૂકવવા સ્વાપર્ણ ક ;ુ તેમની સાક્ષી
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નમાર્ણ થયેલ સમયે આપવામાં આવી હતી. 7 મને તે હે ુસર પોકારનાર તથા પ્રે રત
હુ સા ું બો ું છુ, જૂઠુ ન હ અને વ ાસ તથા સત્યમાં બનયહૂદ ઓને માટે શક્ષક
ન ુક્ત કરવામાં આ ો છે.
8 તેથી માર ઇચ્છા છે કે, ુરુષો સવર્ ળે ુસ્સા તથા વવાદ વના પ વત્ર હાથો

ઊંચા કર ને પ્રાથર્ના કરે. 9તે જ પ્રમાણે ીઓ પણ મયાર્દા તથા સંયમ રાખીને શોભતાં
વ ોથી પોતાને શણગારે; ૂંથેલા વાળથી તથા સોના કે મોતીના અલંકારથી કે ખચાર્ળ
વ ોથી ન હ, 10 પણ સારાં કાય દ્વારા ઈ રપરાયણતા માનનાર ીઓને જે ઉ ચત
છે તેનાથી શણગારે.

11 ીએ સં ૂણર્ આધીનતાથી શાંત રહ ને શીખ ું. 12ઉપદેશ કરવાની કે, ુરુષ પર
અ ધકાર ચલાવવાની હુ ીને રજાઆપતો નથી, પણ તેણે શાંત રહે ું.

13 કેમ કે આદમ પહેલાં ઉત્પ થયો, પછ હવા; 14 આદમ છેતરાયો ન હ, પણ
ીએ છેતરાઈને ઉલ્લંઘન ક ;ુ 15 તોપણ જો ી મયાર્દાસ હત વ ાસમાં, પ્રેમમાં

તથા પ વત્રતામાં રહે તો તે સંતાનપ્રસવ દ્વારા ઉદ્ધાર પામશ.ે

3
મંડળ માં આગેવાનો

1 જો કોઈ માણસ અધ્યક્ષપદની ઇચ્છા રાખે છે, તો તે ઉ મ કાયર્ની ઇચ્છા રાખે
છે, આ વધાન વ સનીય છે. 2 તેથી અધ્યક્ષ તો ઠપકાપાત્ર ન હ, એક ીનો પ ત,
સ્વ , આત્મસંયમી, આદરણીય, આગતા-સ્વાગતા કરનાર, શીખવી શકનાર; 3 દારૂનો
સની ન હ, મારનાર ન હ; પણ સૌમ્ય, શાં ત પ્રય; પૈસાપ્રેમી ન હ.
4 પણ પોતાના ઘર ું યોગ્ય સંચાલન કરનાર, જનેાં સંતાનો તેને માન ૂવર્ક આધીન

થતાં હોય, તેવો હોવો જોઈએ. 5 કેમ કે જો કોઈ પોતાના ઘર ું યોગ્ય ર તે સંચાલન કર
જાણતો નથી, તો તે ઈ રની મંડળ વ ાસી સ ુદાય ની સંભાળ કેવી ર તે રાખશે?

6 બનઅ ુભવી ન હ, રખેને તે ગ વ થઈને શેતાનના જવેી શક્ષામાં આવી પડ.ે
7 વળ જરૂર છે કે, બહારના માણસોમાં એની સાક્ષી સાર હોય, કે જથેી તે ઠપકાપાત્ર
ન બન,ે તથા શેતાનના ફાંદામાં ન ફસાય.

મંડળ માં સેવકો
8એ જ પ્રમાણે સેવકો પણ પ્ર ત ત, બે મોંઢે બોલનાર ન હ, દારૂનાં સની ન હ,

અપ્રામા ણક નફાના લોભી ન હ; 9 વ ાસના મમર્ને ુદ્ધ અંતઃકરણથી પકડ રાખનાર
હોવા જોઈએ. 10પ્રથમ તેઓની પરખ થાય; પછ જઓે નદ ષ ઠરે તેઓને સેવા કરવા
દે.

11એજપ્રમાણે સે વકાઓપ્ર ત ત, નદાખોર ન હ, સ્પ વચારનાર, સવર્ બાબતે
વ ા ુ હોવી જોઈએ. 12વળ સેવકો એક જ ીનાં પ ત, પોતાનાં સંતાનો તથા ઘર ું
યોગ્ય સંચાલન કરનારા હોવા જોઈએ. 13 કેમ કે જઓેએ સાર સેવા કર હોય તેઓ
ઉચ્ચ દરજ્જો પામે છે; તથા ખ્રસ્ત ઈ ુ પરના વ ાસમાં દૃઢતા પ્રાપ્ત કરે છે.

મહાન રહસ્ય
14 હુ તાર પાસે ટૂક સમયમાં આવવાની આશા સાથે તને આ વાતો લ ું છુ; 15 પણ

જો મને આવતાં વલંબ થાય, તો ઈ ર ું ઘર, કે જે જીવંત ઈ રની મંડળ , સત્યનો
સ્તંભ તથા આધાર છે, તેમાં ક્તએ યોગ્ય ર તે વતર્ ું તે ું જાણે.

16 ન વવાદપણે ઈ રપરાયણતાનો મમર્ મોટો છે તેઓ મ ુષ્યદેહમાં પ્રગટ થયા,
પ વત્રઆત્મામાં ન્યાયી ઠરાવાયા, સ્વગર્દૂતોનાં જોવામાંઆ ા, લોકજાતીઓમાં પ્રચાર
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કરાયા, દુ નયામાં જમેનાં પર વ ાસ કરાયો અને તેમને મ હમામાં ઉપર લઈ લેવામાં
આ ા.

4
જૂઠા શક્ષકો

1પણપ વત્રઆત્મા સ્પ કહે છે કે, પાછલા સમયોમાં છેતરનારઆત્માઓપર તથા
દુ ાત્માઓનાં શક્ષણ પર લક્ષ રાખી, 2અસત્ય પ્રચારકો તથા જઓેનાં અંતઃકરણ જડ
છે તેવા માણસોના ઢોંગથી, કેટલાક વ ાસનો ત્યાગ કરશે.

3 તેઓ લ કરવાની મના કરશે અને ઈ રે જે ખોરાક, ઉપકારસ્ ુ ત કર ને ખાવા
સારુ ઉત્પ કય તેનાથી વ ાસીઓ અને સત્ય જાણનારાંઓને દૂર રહેવા ું કહેશે.
4ઈ ર ું સવર્ સજન સારુ છે તેથી આભારસ્ ુ ત સાથે સ્વીકાર ુ,ં ક ું જ નકાર ું ન હ
5 કેમ કે ઈ રના વચન તથા પ્રાથર્નાથી તે પ વત્ર કરા ું છે.

ઈ ુ ખ્રસ્તનો ઉ મ સેવક
6આબાબતો, ભાઈઓ સમક્ષ રજૂ કર ને ું વ ાસના વચનોમાં અને જે શક્ષણને

ચોકસાઈથીઅ ુસરતોઆ ો છે તેનાથી પો ષત થતો ખ્રસ્ત ઈ ુનો સારો સેવક થઈશ.
7 પણ દનુ્યવી અને ૂખર્ દતકથાઓથી દૂર રહ , ું પોતાને ઈ રપરાયણતા માટે તાલીમ
આપ; 8 કેમ કે શાર રક કસરત અ ુક અંશે ફાયદાકારક છે, પર ુ ઈ રપરાયણતા સવર્
બાબતોમાં ફાયદાકારક છે, જમેાં વતર્માન તથા ભ વષ્યનાજીવન ુંઆશાવચનસમાયેલ
છે.

9આ વધાન વ સનીય તથા સં ૂણર્ અંગીકાર કરવા યોગ્ય છે. 10 તેથી આપણે
તેને સારુ મહેનત તથા સંઘષર્ કર એ છ એ, કેમ કે આપણી આશા જીવંત ઈ રમાં છે,
જે સવર્ મ ુષ્યોના, સ વશેષ વ ાસીઓના ઉદ્ધારકતાર્ છે.

11 આ બાબતોનો આદેશ આપજે તથા શીખવજ.ે 12 તાર ુવાવ ાનો કોઈ
તરસ્કાર કરે ન હ; પણ વાણી, વતર્ન, પ્રેમ, વ ાસ અને પ વત્રતામાં ું વ ાસીઓને
ન ૂનારૂપ થજ.ે 13 હુ આ ું ત્યાં ુધી જાહેર શા વાંચન, બોધ આપવા તથા શક્ષણ
આપવામાં ધ્યાન આપજ.ે

14જે કૃપાદાન તને વડ લોના હાથ ૂકવા તથા પ્રબોધ કરવા દ્વારા આપવામાં આ ું
હ ું, તે વષે બેદરકાર રહ શ ન હ. 15એબાબતો ું મનન કર, તેમાં પરોવાયેલ રહે જથેી
તાર પ્રગ ત સવર્ને સ્પ દેખાય. 16 પોતા પર તથા શક્ષણ પર ધ્યાન આપ, તેમાં લા ુ
રહે, કેમ કે આ પ્રમાણે કરવાથી ું પોતાને તથા તારા સાંભળનારાઓને પણ બચાવીશ.

5
વ ાસીઓ પ્રત્યેની જવાબદાર

1 ૃદ્ધને સખ્તાઈથી ઠપકો ન આપ પણ જમે પતાને તેમ તેમને સમજાવ, જમે
ભાઈઓને તેમ જુવાનોને; 2જમે માતાઓને તેમ ૃદ્ધ ીઓને; અને જમે બહેનોને તેમ
જુવાન ીઓને ૂણર્ પ વત્રતામાં સમજાવ.

3જઓે ખરેખર વધવાઓ છે તેઓ ું સન્માન કર. 4 વળ કોઈ વધવાના સંતાનો
અથવા સંતાનોના સંતાનો હોય તો તેઓ પ્રથમ પોતાના ઘર પ્રત્યે સમ પત બને અને
પોતાનાં માતા પતા ું ઋણ ુકવવા ું શીખે, જે ખરેખર ઈ ર સમક્ષ રુ ચકર છે.
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5 તદપુરાંત ખરેખર વધવા એ છે જે ત્યજી દેવાયેલ છે અને જનેી આશા ઈ રમાં
છે અને રાત દવસ વનંતી તથા પ્રાથર્નામાં તત્પર રહે છે. 6 પણ જે ી સ્વછદ પણામાં
જીવે છે તે જીવતાજીવ ૂએલી છે.

7આવાતો આગ્રહથી તેઓને જણાવ કે તેઓ ઠપકાપાત્ર ન બને. 8 પણ જે માણસ
પોતા ું અને વશેષ કર ને પોતાના ઘર ું ૂરુ કરતો નથી, તો તેણે વ ાસનો નકાર કય
છે તથા તે અ વ ાસી કરતા પણ બદતર છે.

9જો સાંઠ વષર્ની ઉપરની, ુનલર્ ક ુ હોય ન હ એવી, 10સારાં કામમાં સાક્ષીરૂપ,
બાળકોનો ઉછેર કરનાર, આગતા-સ્વાગતા કરનાર, સંતોના પગ ધોનાર, પી ડતોની
સહાય કરનાર, દરેક સારાં કામ કરનાર, તેવી વધવા ી ું નામ ૂચીમાં નોંધવામાંઆવે.

11 પણ જુવાન વધવાઓને નામંજૂર કર, જયારે તેઓ ખ્રસ્તની વરુદ્ધ
વષયવાસનાઓથી ઉન્મ થઈને પરણવા ચાહે. 12તેઓ પ્રથમ કરેલી પ્ર તજ્ઞાનો ત્યાગ
કર ને ન્યાયશાસનને નોતરે છે. 13 તદપુરાંત તેઓઆળ ુ બનવા ું શીખે છે, ઘરેઘરે ફરે
છે. આળ ુ થવા ઉપરાંત જે ઉ ચત નથી તે ું બોલીને કૂથલી તથા પારક પંચાત કરે છે.

14માટે હુ ઇચ્છુ છુ કે જુવાન વધવાઓ લ કરે, બાળકોને જન્મઆપે, ઘર સંભાળે
અને શ ુને ઠપકો આપવાની તક ના આપે. 15 કેમ કે અત્યાર ુધીમાં કેટલીક વધવા

ીઓ શેતાનની પાછળ ભટક ગઈ છે. 16 જો વધવાઓ કોઈ વ ાસી ી પર
આધા રત હોય, તો તે તેઓ ું ૂરુ કરે, અને મંડળ પર તેમનો ભાર નાખે ન હ કે જથેી
જે વધવાઓ ખરેખર નરાધાર છે તેઓની મદદ મંડળ કરે.

17જે વડ લો સાર ર તે અ ધકાર ચલાવે છે અને વશેષે કર ને જઓે ઉપદેશ કરવામાં
તથા શક્ષણ આપવામાં શ્રમ કરે છે, તેઓને બમણાં સન્મા નત ગણવા. 18 કેમ કે
શા વચન કહે છે કે, ‘કણસલાં ૂંદનાર બળદના મોં પર જાળ ન બાંધ’ અને ‘કામ
કરનાર પોતાના મહેનતણાને પાત્ર છે’.

19 બે કે ત્રણ સાક્ષીઓ વગર વડ લ પરનો આરોપ સ્વીકાર શ ન હ. 20 પાપ
કરનારાઓને સઘળાંની આગળ ઠપકો, કે જથેી બીજાઓને પણ ભય રહે.

21 ઈ ર, ખ્રસ્ત ઈ ુ તથા પસંદ કરેલા સ્વગર્દૂતોની સમક્ષ ગંભીરતા ૂવર્ક હુ
પ્રમા ણત કરુ છુ કે, આ બાબતોને ૂવર્ગ્રહ વના, પક્ષપાતથી દરુ રહ ને કર. 22 કોઈને
દ ક્ષા આપવામાં ઉતાવળ ના કર. બીજાઓનાં પાપમાં ભાગીદાર થઈશ ન હ; પણ
પોતાને ુદ્ધ રાખ.

23 હવેથી એક ું પાણી ન પીતો, પણ તારા પેટને લીધે તથા તાર વારવારની
બમાર ઓને લીધ,ે થોડો દ્રાક્ષાસવ પણ પીજ.ે 24 કેટલાક મ ુષ્યોનાં પાપ જાહેર
હોવાથી તેમનો ન્યાય પહેલાં થાય છે પણ કેટલાકનાં પછ થી જાહેર થાય છે. 25 તે
જ પ્રમાણે કેટલાકનાં સારાં કામ જગજાહેર છે, તેની સામે જે જાહેર નથી તે પણ ુપ્ત
રહ શકતા નથી.

6
1જટેલાં દાસ તર કે ઝંૂસર તળે છે તેઓએપોતાના મા લકોને ૂરા માનયોગ્ય ગણવા,

કે જથેી ઈ રના નામ અને શક્ષણ વરુદ્ધ દભુાર્ષણ થાય ન હ. 2 તદપુરાંત જઓેનાં
મા લકો વ ાસી છે, તેઓ ભાઈઓ છે તેથી તેઓને ુચ્છ ગણવા ન હ, પણ તેમની
સેવા કરવી, કેમ કે જઓે સેવા પામે છે તેઓ વ ાસી તથા પ્રય છે. એ વાતો શીખવ
અને સમજાવ.

જૂઠુ શક્ષણ અને સા ું ધન
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3 જો કોઈ અલગ શક્ષણ આપે છે, અને આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં વચન તથા
ભ ક્તભાવ પ્રમાણે જે ુદ્ધ શક્ષણ છે, તેને સંમત નથી, 4 તો તે અ ભમાની છે, અને
કઈ જાણતો નથી, પણ તે વાદ વવાદ અને શા ક તકરારોથી પીડાય છે કે જમેાંથી
અદેખાઈ, ઝઘડા, નદા, દુ શંકાઓ ઊપજે છે, 5 અને ુ દ્ધભ્ર અને સત્યથી ફર
જનારાં કે જઓે માટે ભ ક્તભાવ કમાઈ ું એક સાધન છે તેઓમાં સતત ક જયા થાય
છે.

6 પણ સંતોષસ હતની ઈ રપરાયણતા એ મહ મ લાભ છે; 7 કેમ કે આપણે આ
દુ નયામાં ક ું લા ા નથી ને તેમાંથી ક ું પણ લઈજઈ શકવાના નથી. 8પણઆપણને
જે અ અને વ મળે છે તેઓથી આપણે સંતોષી રહ એ.

9જઓે દ્ર વાન થવા ચાહે છે, તેઓ પર ક્ષણ, ફાંદા તથા ઘણી ૂખર્ અને હા નકારક
ઇચ્છાઓમાં પડે છે,જે માણસોને પાયમાલી તથા વનાશમાં ડુબાવે છે. 10 કેમ કે દ્ર પ્રેમ
એ સવર્ પ્રકારની દુ તા ું ૂળ છે તેની પાછળ ખેંચાવાથી કેટલાક વ ાસથી દરુ લઈ
જવાયા અને તેઓએ ઘણાં દઃુખોથી પોતાને વીંધ્યા છે.

અંગત ૂચનાઓ
11 પણ હે ઈ રભક્ત, ું આ બાબતોથી દૂર ભાગજ;ે તદપુરાંત ન્યાયીપણુ,ં

ઈ રપરાયણતા, વ ાસ, પ્રેમ, સહનશીલતા તથા વનમ્રતાની પાછળ લાગ.
12 વ ાસની સાર લડાઈ લડ, અનંતજીવન ધારણ કર, કે જનેે માટે ું તેડાયેલો છે
અને જનેાં વષે તેં ઘણાં સાક્ષીઓની આગળ સાર ક ૂલાત કરેલી છે.

13ઈ રજે સઘળાંને જીવનઆપે છે તેમની સમક્ષ તથા ખ્રસ્ત ઈ ુ જમેણે પોં તયસ
પલાતની આગળ સાર ક ૂલાત કર , તેમની આગળ હુ તને આગ્રહથી ફરમા ું છુ કે,
14આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં પ્રગટ થવા ુધી ું ઠપકાર હત તથા નષ્કલંક ર તે આ
આજ્ઞા પાળ.

15જઓે સ્ ુત્ય છે, એકલા જ સવ પર , રાજકતાર્ઓના રાજા તથા પ્ર ુઓના પ્ર ુ
છે તેઓ યોગ્ય સમયે ઈ ુ ું પ્રગટ થ ું બતાવશે, 16 તેમને એકલાને જ અ વનાશીપણું
છે, પાસે ન જવાય એવા અજવાળામાં રહે છે, જમેને કદ કોઈ મ ુષ્યોએ જોયા નથી
અને જોઈ શકતા પણ નથી તેમને અનંતકાળ સન્માન તથા આ ધપત્ય હો. આમીન.

17 આ જમાનાનાં દ્ર વાનોને ું આગ્રહથી ૂચવ કે, તેઓ અ ભમાન ન કરે,
અને દ્ર ની અ ન તતા પર ન હ, પણ ઈ ર, જે આપણા આનંદ-પ્રમોદને માટે
ભર ૂર પણાથી સઘ ું આપે છે, તેમના પર આશા રાખ;ે 18 કે તેઓ ભ ું કરે, સારાં
કામોમાં સ ૃદ્ધ બને, આપવામાં ઉદાર તેમ જ બીજાઓ સાથે વહેંચવામાં તૈયાર થાય;
19ભ વષ્યને સારુ પોતાને માટે ૂંજીરૂપી સારો પાયો નાખે, એમાટે કે જે ખરેખરુજીવન
છે તેને તેઓ ધારણ કરે.

20 હે તમોથી, તને જે સોંપે ું છે તે સાચવી રાખ, અને અધમ ખાલી બકવાસથી
તથા વરોધાભાસી વચારધારાઓ જનેે ખોટ ર તે જ્ઞાન કહેવાય છે તેના વવાદથી દૂર
રહે, 21જનેે માનીને કેટલાક વ ાસથી દૂર ગયા છે. તારા પર કૃપા થાઓ. આમીન.
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તમોથીને પાઉલ પ્રે રતનો બીજો પત્ર
લેખક
રોમની જલેમાંથી પાઉલની ુ ક્ત બાદ તથા તેની ચોથી મશનર ુસાફર કે જમેાં

તેણે તમોથીને પહેલો પત્ર લ ો હતો તે બાદ, પાઉલને નીરો બાદશાહ દ્વારા ફર થી
બંદ બનાવાયો હતો. અને તે જ સમયે તેણે તમોથીને બીજો પત્ર લ ો હતો.

ારે તે ‘ભાડાના ઘરમા’ં રહેતો હતો (પ્રે રતોનાં કૃત્યો 28:30) તે પ્રથમ બંદ વાસની
સરખામણીમાં હવે તે ઠડ ગાર અંધારકોટડ માં એક સામાન્ય ુનેગારની જમે સાંકળોમાં
જકડાઈને (1:16; 2:9) સડતો હતો (4:13). પાઉલને ખબર હતી કે તે ું કાયર્ ૂણર્
થ ું હ ું અને તેના જીવનનો અંતકાળ પાસે હતો (4:6-8).

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 66 થી 67 ની વચ્ચેનો છે.
પાઉલ રોમના તેના બીજાબં દવાસમાં હતો અને પોતાની શહ દ ની રાહ જોતાં જોતાં

તેણે આ પત્ર લ ો હતો.
વાંચકવગર્
આપત્રનો ુ વાંચક તમોથી હતો પણતેણેઆપત્રનો સંદેશો ચો સપણે મંડળ ને

જણા ો હશ.ે
હે ુ
પત્રનો હે ુ પાઉલે તમોથીને જે કાયર્ સોંપ્ ું હ ું તેને હમત (1:3-14), ધ્યાન ૂવર્ક

(2:1-26) તથા ધીરજથી ચા ુ રાખવા (3:14-17; 4:1-8) તેને અં તમ ઉ ેજન તથા
બોધ આપવાનો હતો.

ુદ્રાલેખ
વ ા ુ સેવાકાયર્ની જવાબદાર

રૂપરેખા
2. ડરશો નહ અને શરમાશો નહ — 1:1-18
3. ખ્રસ્ત માટે ુશ્કેલીઓ સહન કરો — 2:1-26
4. અંતના દવસો સંબંધી ચેતવણી — 3:1-17
6. અં તમ વનં તઓઅને આશીવર્ચન — 4:1-22
1 ખ્રસ્ત ઈ ુમાં જીવનના વચન પ્રમાણે ઈ રની ઇચ્છાથી ખ્રસ્ત ઈ ુના પ્રે રત પાઉલ

તરફથી વહાલા દ કરા તમોથીને સલામ. 2ઈ ર પતા તથા ખ્રસ્ત ઈ ુ આપણા પ્ર ુ
તરફથી, તને કૃપા, દયા તથા શાં ત હો.

આભારદશર્ન અને ઉ ેજન
3 વંશપરપરાથી જે મારા ૂવર્જોના ઈ ર કે, જમેને હુ ુદ્ધ અંતઃકરણથી ભજુ છુ,

તેમનીઆભારસ્ ુ ત કરુ છુ કે, માર પ્રાથર્નાઓમાં હુ રાત દવસ તારુ સ્મરણ નત્ય કરુ
છુ. 4 તારાં આં ુઓ યાદ કરતા હુ તને જોવાને ઘણો ઉત્ ુક થાઉં છુ કે (તને જોઈન)ે હુ
આનંદથી ભર ૂર થાઉં; 5 કેમ કે જે નષ્કપટ વ ાસ તારામાં છે, જે અગાઉ તાર દાદ
લોઈસમાં તથા તાર મા ુ નકેમાં રહેલો હતો, અને મને ભરોસો છે કે તારામાં પણ છે,
તે મને યાદ છે. 6 માટે હુ તને યાદ કરા ું છુ કે, ઈ ર ું જે કૃપાદાન મારા હાથ ૂકવાથી
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તને મ ું તેને તારે જ્વ લત રાખ ું. 7 કેમ કે ઈ રે આપણને ભયનો આત્મા ન હ, પણ
સામથ્યર્નો, પ્રેમનો તથા સાવધ ુ દ્ધનો (આત્મા) આપ્યો છે. 8 માટે આપણા પ્ર ુની
સાક્ષી વષે, અને હુ જે તેમનો બંદ વાન છુ, તેના વષે ું શરમાઈશ ન હ, પણ ુવાતાર્ને
લીધે માર સાથે ઈ રના સામથ્યર્ પ્રમાણે ું દઃુખનો અ ુભવ કર. 9 તેમણે આપણો
ઉદ્ધાર કય તથા પ વત્ર પસંદગીથીઆપણને, આપણા કામ પ્રમાણે ન હ, પણ તેમના જ
સંકલ્પ તથા કૃપા પ્રમાણે તેડ્યાં. એ કૃપાઅના દકાળથી ખ્રસ્તઈ ુમાંઆપણનેઆપેલી
હતી; 10 પણઆપણા ઉદ્ધારનાર ખ્રસ્ત ઈ ુના પ્રગટ થયાથી તે હમણાં પ્ર સદ્ધ થયેલી
છે; તેમણે મરણને ન ક ુ અને ુવાતાર્દ્વારાજીવન તથાઅમરપણું પ્રગટ ક ુ છે; 11મને
તે ુવાતાર્નો સંદેશાવાહક, પ્રે રત તથા શક્ષક નીમવામાં આ ો છે. 12એ કારણથી હુ
એ દઃુખો સહન કરુ છુ; તોપણ હુ શરમાતો નથી; કેમ કે જમેના પર મેં વ ાસ કય
તેમને હુઓળ ું છુ, અને મને ભરોસો છે કે, તેમને સોંપેલી માર અનામત તે દવસ ુધી
સાચવી રાખવાને તે શ ક્તમાન છે. 13જે સત્ય વચનો તેં માર પાસેથી સાંભ ાં તેનો
ન ૂનો ખ્રસ્ત ઈ ુ પરના વ ાસ તથા પ્રેમમાં પકડ રાખ. 14 જે સાર અનામત તને
સોંપેલી છે તે આપણામાં રહેનાર પ વત્રઆત્મા વડે સંભાળ રાખ. 15 તને ખબર છે કે,
આ સયામાંના સઘળાએ મને છોડ દ ધો છે; તેઓમાં ગલસ તથા હેમ ગેનેસ પણ છે.
16 પ્ર ુ ઓને સફરસના કુટુબ પર દયા કરો; કેમ કે તેણે વારે વારે મને ઉ ેજન આપ્ ું,
અને મારાં બંધનને લીધે તે શરમાયો ન હ; 17 પણ તે રોમમાં હતો ત્યારે સતત પ્રયત્નોથી
મને શોધી કાઢ ને તે મને મ ો. 18 (પ્ર ુ કરે કે તે દવસે પ્ર ુ તરફથી તેના પર કૃપા
થાય); એફેસસમાં તેણે (માર ) અનહદ સેવા કર છે તે ું સાર ર તે જાણે છે.

2
ઈ ુ ખ્રસ્તનો વફાદાર સૈ નક

1 માટે, મારા દ કરા, ખ્રસ્ત ઈ ુમાં જે કૃપા છે તેમાં ું સામથ્યર્વાન થા. 2જે વાતો
ઘણા સાક્ષીઓસમક્ષતેં માર પાસેથી સાંભળ છે તે બીજાઓને પણશીખવી શકેએવા
વ ા ુ માણસોને સોંપી દે. 3 માટે ખ્રસ્ત ઈ ુના સારા સૈ નક તર કે ું દઃુખ સહન કર.
4 ુદ્ધમાં જનાર કોઈ સૈ નક દુ નયાદાર ના કામકાજમાં ૂંથાતો નથી કે, જથેી તે પોતાના
ઉપર અ ધકાર ને સંતોષ પમાડ.ે 5વળ જો કોઈ રમતવીર હર ફાઈમાં ઊતરે, તો નયમ
પ્રમાણે હર ફાઈ કયાર્ વગર તેને ઇનામ મળ ું નથી. 6 મહેનત કરનાર ખેડૂતને પ્રથમ ફળ
મળવાં જોઈએ. 7 હુ જે કહુ છુ તેનો વચાર કર; કેમ કે આ સવર્ બાબતો વષે પ્ર ુ તને
સમજણઆપશે 8ઈ ુ ખ્રસ્તજમેને માર ુવાતાર્ પ્રમાણે મરણમાંથી સજીવન કરવામાં
આ ા, (અન)ે જે દાઉદના સંતાનના છે, તેમને યાદ રાખ; 9જે ( ુવાતાર્) ને કારણે હુ
ુનેગારની જમે બંદ ખાનાં ુધી ું દઃુખ વેઠુ છુ; પણ ઈ રની વાત બંધનમાં નથી. 10 હુ

પસંદ કરેલાઓને સારુ સઘ ું સહન કરુ છુ કે, જથેી ખ્રસ્ત ઈ ુમાં જે ઉદ્ધાર છે તે
(ઉદ્ધાર) તેઓ અનંત મ હમાસ હત પામ.ે 11આવચન વ ાસયોગ્ય છે: જોઆપણે
તેમની સાથે મરણ પામ્યા, તો તેમની સાથે જીવી ું પણ; 12 જો આપણે (અંત ુધી)
ટક રહ એ, તો તેમની સાથે રાજ પણ કર ુ;ં જો આપણે તેમનો નકાર કર એ, તો
(ઈ ુ ખ્રસ્ત) આપણો પણ નકાર કરશે; 13જો આપણે અ વ ાસી હોઈએ, તો પણ
તે વ ા ુ રહે છે; તેઓ પોતાનો ઇનકાર કર શકતા નથી.

ઈ રને પસંદ એવો સેવક
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14 ું તેઓને સ્મરણ કરાવીને પ્ર ુની આગળ (તેઓને) એવો હુકમ કર કે, જે ખાલી
શ વાદ કોઈપણ ર તે ુણકાર નથી, પણ તેને બદલે સાંભળનારાંને ુકસાનકારક છે,
તે કોઈ ન કરે. 15જનેે શરમાવા ું ક ું કારણ ન હોય એવી ર તે કામ કરનાર, સત્યનાં
વચન સ્પ તાથી સમજાવનાર, અને ઈ રને પસંદ પડે એવો સેવક થવાને ું પ્રયત્ન કર.
16 પણ અધમ બકવાસથી દૂર રહે; કેમ કે એ ું કરનાર વધારે ને વધારે ધમર્ભ્ર થતા
જશે, 17અને તેઓની વાત ધારાની પેઠે ફેલાતી જશે: (એવા માણસોમાંના) હુમનાયસ
તથા ફલેતસ છે. 18 ુનરુત્થાન થઈ ગ ું છે એમ કહ ને તેઓ સત્ય ૂક જઈને
કેટલાકનો વ ાસ ઉલટાવી નાખે છે. 19 પણ ઈ રે નાખેલો પાયો ર રહે છે, તેના
પર આ ુદ્રાછાપ મારેલી છે કે, ‘પ્ર ુ પોતાના લોકોને ઓળખે છે અને જે કોઈ ખ્રસ્ત ું
નામ લે છે તેણે પાપથી દૂર થ ુ.ં’ 20 મોટા ઘરમાં કેવળ સોનાચાંદ નાં જ ન હ, પણ
લાકડાંના તથા માટ નાં પાત્રો પણ હોય છે; તેઓમાંના કેટલાંક ઉ મ કાય ને માટે ને
કેટલાંક હલકાં કાય ને માટે હોય છે. 21 એ માટે જો કોઈ તેઓથી (હલકાં કાય થી)
પોતાને (દૂર રાખીન)ે ુદ્ધ કરે, તો તે ઉ મ કાયર્ને સારુ પ વત્ર કરે ું, સ્વામીને ઉપયોગી
તથા સવર્ સારાં કામને માટે તૈયાર કરે ું પાત્ર થશ.ે 22 વળ જુવાનીના આવેગથી નાસી
જા, પણ પ્ર ુ ું નામ ુદ્ધ હૃદયથી લેનારાઓની સાથે ન્યાયીપણુ,ં વ ાસ, પ્રેમ તથા
શાં ત પ્રાપ્ત કરવાને યત્ન કર. 23 ૂખર્તાથી ભરેલા તથા અજ્ઞાની સવાલોથી વખવાદ
ઉત્પ થાય છે એમ સમજીને તેઓથી દૂર રહે. 24 પ્ર ુના સેવકે તકરાર કરવી ન હ,
પણ તે સવર્ માણસો પ્રત્યે માયા ,ુ શીખવવામાં બાહોશ, સહનશીલ; 25 વરોધીઓને
નમ્રતાથી સમજાવનાર હોવો જોઈએ. કદાચ ઈ ર તેઓને પસ્તાવો (કરવાની ુ દ્ધ)
આપે, જથેી તેઓને સત્ય ું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. 26અને જઓે શેતાનના ફાંદામાં ફસાયા
છે તેઓ તેમાંથી છૂટ ને પ્ર ુની ઇચ્છા ૂર કરવાને માટે તેમના સેવકને આધીન થાય.

3
અંતના દવસો

1 પણ એ જાણી લો કે અંતના દવસોમાં સંકટના સમયો આવશ.ે 2 કેમ કે
માણસો સ્વાથ , દ્ર લોભી,આપવડાઈ કરનારા,ગ વ , નદક, માબાપનેઅનાજ્ઞાં કત,
અ ુપકાર , અ ુદ્ધ, 3 પ્રેમ ર હત, કૂ્રર, બટ્ટા ૂકનારા, અસંયમી, જગલી, ુભદ્વષેી,
4 વ ાસઘાતી, અ વચાર , અહકાર , ઈ ર પર ન હ પણમોજશોખ પર પ્રેમ રાખનારા.
5ભ ક્તભાવનો દેખાવ કર ને તેના પરાક્રમનો નકાર કરનારા એવા થશે; આવા લોકોથી ું
દરુ રહે. 6તેઓમાંના કેટલાક લોકોએવા છે કે જઓેબીજાના ઘરમાં ૂસીને ૂખર્, પાપથી
લદાયેલી, વ વધ પ્રકારની દવુાર્સનાઓથી ભટક ગયેલી, 7 હમેશા શક્ષણ લેનાર પણ
સત્ય ું જ્ઞાન પામી શકતી નથી, એવી ીઓને પોતાના વશમાં કર લે છે. 8 જમે
જ ેસતથા જાંબ્રેસે ૂસાને વરોધ કય હતો, તેમ આવા માણસો પણ સત્યની સામા
થાય છે; તેઓ ભ્ર ુ દ્ધના, વ ાસ સંબંધી નકામા થયેલા માણસો છે. 9 પણ તેઓ
આગળ વધવાના નથી; કેમ કે જમે એ બ ેની ૂખર્તા પ્રગટ થઈ, તેમ તેઓની ૂખાર્ઈ
પણ સવર્ની આગળ પ્રગટ થશે.

અં તમ ૂચનાઓ
10 પણ મારો ઉપદેશ, આચરણ, હે ુ, વ ાસ, સહનશીલતા, પ્રેમ, તથા ધીરજ,

11 લક્ષમાં રાખીને તથા માર જે સતાવણી થઈ તથા દઃુખો પડ્યા, અને અંત્યોખમાં,
ઇકો નયામાં, તથા ુ ામાં જે સતાવણી મેં સહન કર તે બધામાં ું માર પાછળ
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ચાલ્યો હતો; અનેઆસઘળાં દઃુખોમાંથી પ્ર ુએ મને બચા ો. 12જઓે ખ્રસ્ત ઈ ુમાં
ભ ક્તભાવથી ચાલવા ઇચ્છે છે, તેઓ સવર્ની સતાવણી થશે. 13 દુ અને છેતરનારા
લોકો વધારે દુ થતા જશે. તેઓ જે સત્ય છે તેનાથી લોકોને દૂર લઈ જશે, અને
બીજાઓને પણ તે તરફ પોતાને દૂર કરવા દોર જશે. 14 પણ ું તો, જે શી ો છે
તે પ્રમાણે કરવા ું ચા ુ રાખ, અને જે બાબતો પર ું વ ાસ કરવા ું શી ો છે તે યોગ્ય
છે. મને યાદ રાખ, કેમ કે હુ એ ક્ત છુ જણેે તને આ બાબતો શીખવી છે. 15એ
પણ યાદ રાખ કે જયારે ું બાળક હતો, ત્યારે ું પ્ર ુ તેમના શા વચનમાં ું કહે છે તે
શી ો.એ તને શીખવી શકે કે જયારે આપણે તેમના ઉપર વ ાસ કર એ છ એ ત્યારે
કેવી ર તે ખ્રસ્ત ઈ ુઆપણને બચાવે છે. 16 દરેક શા વચન ઈ રનાં આત્મા તરફથી
આ ું છે, માટે આપણે તેને એ ર તે વાંચીએ કે જથેી ઈ રના વશે ું સત્ય શીખવી
શક એ. વળ આપણે તેને એવી ર તે વાંચ ું કે આપણે લોકોને સમજાવી શક એ કે
તેઓ સત્ય પર વ ાસ કરે. જયારે લોકો પાપ કરે ત્યારે તેમને ુધારે. તેમ જ લોકો ને
એ પણશીખવે કે ભ ું કેવી ર તે કર ું. 17આપણેઆબાબતો એ માટે કરવી જોઈએ કે
જથેી જે સવર્ પ્રકારની સાર બાબતો જનેી તેને જરૂર છે તે કરવા ઈ ર દરેક વ ાસીને
તાલીમ આપે.

4
1જયારે ખ્રસ્ત ઈ ુ કે જે જલ્દ રાજ કરવા આવશે, ત્યારે જઓે હજી જીવતા છે

અને જઓે મરણ પામ્યા છે તેઓનો ન્યાય કરશે. અને ખ્રસ્ત ઈ ુને ઈ ર મને જોવે
છે જયારે હુ તને આઆજ્ઞાઆ ું છુ કે 2 ું ખ્રસ્તનાં સંદેશને પ્રગટ કર. જયારે તે કર ું
સરળ હોય ત્યારે અને ારે તે કર ું અઘરુ હોય એ સમયે પણ તૈયાર રહે. જયારે
લોકોએ ખોટુ ક ુ હોય ત્યારે સા ું ું છે તે વષે તેઓને ખાતર કરાવ. પાપ ન કરવા માટે
તેઓને ચેતવણી આપ. ખ્રસ્તને અ ુસરવાને તેઓને ઉ ેજન આપ. જયારે ું તેમને
શીખવે ત્યારે ું આ બાબતો કર, અને હમેશા તેઓ વ ુ સારુ કરે તે માટે ધીરજ રાખ.
3 હુ તને આ બાબતો કહુ છુ, કેમ કે એવો સમય આવશે કે જયારે આપણામાનાં લોકો
ઈ રે જે શીખવે છે તેને અ ુસરશે નહ . તેના બદલે, જઓે તેમને એ ું શીખવે કે તેવોને
જે કરવા ું ગમે તે સારુ છે એવા લોકો ને તેઓ શોધશે. આ ર ત,ે તેઓ હમેશા એ ું
કઈક શોધે છે કે જે શીખવા માટે ન ું અને જુદુ હોય. 4 તેઓ સત્યને સાંભળવા ું બંધ
કરશે, અને તેઓ ૂખાર્ઈ ભરેલી વાતો પર ધ્યાનઆપશે. 5પણ ું તમોથી, ગમે તે થાય
તો પણ પોતા પર કા ુ રાખ. ુશ્કેલ પ ર તઓ સહન કરવા તૈયાર રહે. ુવાતાર્નાં
ઉપદેશ ું કામ કર. ઈ રની સેવા માટે જે કાયર્ તારે કર ું જોઈએતે ૂરુ કર. 6 હુ તનેઆ
બાબતો એ માટે કહુ છુ, કે હુ જલ્દ મરણ પામીશ અને આ દુ નયાને છોડ શ. હુ જાણે
કે દ્રાક્ષારસનાં પ્યાલા જવેો છુ કે જે તેઓ વેદ પર રેડ ને ઈ રને બ લદાન આપે છે.
7 હુ એક રમતવીર જવેો છુ જણેે સ્પધાર્માં ઉ મ દેખાવ કય છે. હુ એક દોડવીર જવેો
છુ જણેે પોતાની દોડ ૂર કર છે. ઈ રને આધીન થવા મેં મારુ શ્રે ક ુ છે. 8 હવે
મારે માટે ઈનામ રાહ જોવે છે કેમ કે હુ ઈ ર માટે યોગ્ય જીવનજી ો છુ. ઈ ર મારો
યોગ્ય ર તે ન્યાય કરશે.જયારે તેઓ પાછાઆવશે ત્યારે તેઓ મને તે ઈનામઆપશ.ેઅને
જઓે તેમના આવવાની આ ુરતા ૂવર્ક રાહ જોવે છે તેઓ દરેકને પણ તે આપશ.ે

અંગત ૂચનો
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9 તમોથી, માર પાસે જલ્દ આવવાને પ્રયત્ન કર. 10 દેમાસ મને છોડ ને
થેસ્સાલો નકા જતો ર ો છે, કેમ કે તે આ જગતના જીવનને ઘણો પ્રેમ કરે છે. કે્રસ્કેન્સ
ગલા તયા ગયો છે, અને તતસ દલ્મા તયામાં ગયો છે. 11 અત્યારે એકલો ૂક માર
સાથે છે. ું આવે ત્યારે માકને સાથે લેતો આવજ.ે આમ કરજે કેમ કે તે મને વધારે
મદદ કર શકશ.ે 12 મેં ુ ખકસને એફેસસ મોકલ્યો છે. 13 ું આવે ત્યારે, જે ઝભ્ભો
મેં ત્રોઆસમાં કાપર્સ પાસે ુ ો હતો તે લેતો આવજ.ે વળ ુસ્તકો અન,ે ખાસ કર ને
જે પ ુના ચામડામાંથી બનેલા છે ત.ે 14આલેકસાંદર કસારાએ મારા પ્રત્યે ઘણું ખરાબ
વતર્ન ક ુ છે. તેણે જે ક ુ છે એ માટે ઈ ર તેને સજા કરશે. 15 તારે પણ તેનાથી
સાવચેત રહે ું જોઈએ કેમ કે તેણે અમારો ઉપદેશ અટકાવવા માટે શ બ ું જ ક ુ.
16 પ્રથમ વખત જયારે હુ અદાલતમાં હતો અને મેં મારા કાયર્ની સમજણ આપી, ત્યારે
કોઈ વ ાસીએ માર પડખે રહ ને મને ઉ ેજન નઆપ્ ુ.ં તેઓ બધા દરુ ર ા. ઈ ર
આ માટે તેમને જવાબદાર ન ગણે. 17 પણ પ્ર ુ માર સાથે ર ા અને મને મદદ કર .
તેમણે મને બળવાન કય , કે જથેી મેં સં ૂણર્પણે તેમ ું વચન જણા ું અને જથેી દરેક
વદેશીઓ તે સાંભળે.આર તે ઈ રે મને ૃત્ ુથી બચા ો. 18 પ્ર ુ મને તેઓએ કરેલી
સવર્ દુ બાબતોથી બચાવશ.ે તેઓ મને સ્વગર્માં ાં તેઓ રાજ કરે છે ત્યાં ુર ક્ષત
લાવશે. લોકો હમેશા તેમની સ્ ુ ત કરો. આમેન.

ુભેચ્છા
19 પ્રસ્કા અને આકુલાને સલામ કહેજ.ે ઓને સફરસનાં ઘરનાંને સલામ કહેજ.ે

20એરાસ્તસ ક રથ શહેરમાં ર ો. વળ ત્રો ફમસન,ે મેં મલેતસ શહેરમાં છોડ દ ધો
કેમ કે તે બીમાર હતો. 21 શયાળા પહેલાઆવવા માટે પ્રયત્ન કર. ુ ૂલસ સલામ કહે
છે, વળ ુદેન્સ, લનસ, કલો દયા અને બધા જ ભાઈઓ તને સલામ કહે છે. 22 પ્ર ુ
તમારા આત્માની સાથે રહો. પ્ર ુ તમારા બધા પર કૃપા ુ રહો.
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તતસને પાઉલ પ્રે રતનો પત્ર
લેખક
પાઉલ, પોતાને ઈ રનો દાસ તથા ઈ ુ ખ્રસ્તનો પ્રે રત કહેતાં, પોતાને તતસને પત્રના

લેખક તર કે ઓળખાવે છે (1:1). પાઉલના તતસ સાથેના સંબંધની શરૂઆત અજ્ઞાત
છે. તો પણ, આપણે માની શક એ કે તે પાઉલની સેવા દ્વારા ખ્રસ્તી શષ્ય બન્યો હોય
શકે કારણ કે પાઉલ તતસને સામાન્ય વ ાસમાં મારો ખરો ુત્ર એ ર તે સંબોધે છે
(1:4). પાઉલ તતસનો બીજા લોકો પ્રત્યેનો પ્રેમ, તત્પરતા અને દલાસો આપવાની
બાબતની પ્રશંસા કરતા તેને સ્પ ર તે ુવાતાર્ માટે એક મત્ર તથા સાથી કાયર્કર તર કે
ૂબ જ માન આપતો હતો.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 63 થી 65 ની વચ્ચેનો છે.
પાઉલે આ પત્ર તતસને પોતાના રોમમાંના પ્રથમ જલેવાસથી ુક્ત થયા બાદ

નકોપોલીસ શહેરથી લ ો હતો. તમોથીને એફેસસમાં સેવા કરવા છોડ ન,ે પાઉલ
તતસ સાથે ક્ર ત ટા ુ પર ગયો હતો.

વાંચકવગર્
આ પત્ર તતસ કે જે બીજો એક સાથી કાયર્કર અને વ ાસમાં ુત્ર હતો અને ક્ર ત

ટા ુ પર સેવા કરતો હતો તેને લખાવમાં આ ો હતો.

હે ુ
પત્રનો હે ુ ક્ર તની નવી મંડળ ઓમાં જે ખામીઓ હતી એટલે કે વ ાનો અભાવ

તથા સભાસદો ું અ શસ્તમય વતર્ન, તેને ુધારવા તતસને સલાહ આપવાનો, તેઓને
નવા વડ લોની નમણુંક કરવામાં મદદ કરવાનો તથા ક્ર તના અન્યધમ લોકો સમક્ષ
વ ાસની વ ુ સાર સાક્ષી આપવા તૈયાર કરવાનો હતો (1:5).

ુદ્રાલેખ
વતર્ન વહાર ું નયમ ુસ્તક

રૂપરેખા
1. અ ભવાદન — 1:1-4
2. વડ લોની નમ ૂંક — 1:5-16
3. વ વધ વયજૂથ માટે બોધ — 2:1-3:11
4. અં તમ ટ પણીઓ — 3:12-15

પ્રસ્તાવના
1 સાવર્ ત્રક ખ્રસ્તી વ ાસ પ્રમાણે મારા ખરા ુત્ર તતસને લખનાર ઈ રનો દાસ

તથા ઈ ુ ખ્રસ્તનો પ્રે રત પાઉલ, 2અનંતજીવનનીઆશા ું વચન, જે કદ જૂઠુ બોલી ન
શકનાર ઈ રે આરભથી આપ્ ું, તેની આશામાં, ઈ રે પસંદ કરેલાઓનો વ ાસ દ્રઢ
કરવા તથા ભ ક્તભાવ ુજબના સત્યના ડહાપણને અથ, હુ પ્રે રત થયો છુ. 3 નધાર્ રત
સમયે ઈ રે ુવાતાર્ દ્વારા પોતાનો સંદેશ પ્રગટ કય ; આપણાઉદ્ધારકતાર્ ઈ રનીઆજ્ઞા
પ્રમાણે તે ુવાતાર્ પ્રગટ કરવા ું કામ મને ુપ્રત કરા ું છે.
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4 ઈ ર પતા તરફથી તથા આપણા ઉદ્ધારકતાર્ ખ્રસ્ત ઈ ુ તરફથી તને કૃપા તથા
શાં ત હો.

ક્ર તમાં તતસની સેવા
5જે કામ અ ૂરાં હતાં તે ું યથા ત કરે અને જમે મેં તને આજ્ઞા આપી હતી તેમ
ું નગરેનગર વડ લો ઠરાવ;ે તે માટે મેં તને ક્ર તમાં રા ો હતો.
6જો કોઈ માણસ નદ ષ હોય, એક ીનો પ ત હોય, જનેાં છોકરાં વ ાસી હોય,

જમેનાં ઉપર દરુાચારનો આરોપ ૂકવામાં આ ો ન હોય અને જઓે ઉદ્ધત ન હોય,
તેવા માણસને અધ્યક્ષ ઠરાવવો. 7 કેમ કે અધ્યક્ષે ઈ રના પ રવારના કારભાર તર કે
નદ ષ હો ું જોઈએ; સ્વછદ , ક્રોધી, અ ત મદ્યપાન કરનાર, હસક કે નીચ લાભ વષે
લોભી હોય એવા હો ું જોઈએ ન હ.

8 પણ તેણે આગતા-સ્વાગતા કરનાર, સત્કમર્નો પ્રેમી, સ્પ વચારનાર, ન્યાયી,
પ વત્ર, આત્મસંયમી 9 અને ઉપદેશ પ્રમાણેના વ ાસયોગ્ય સંદેશને દૃઢતાથી વળગી
રહેનાર હો ું જોઈએ; એ માટે કે તે ુદ્ધ શક્ષણ દ્વારા લોકોને ઉ ેજન આપવાને તથા
વરોધીઓની દલીલો ું ખંડન કરવાને શ ક્તમાન થાય.
10 કેમ કે બંડખોર, બકવાસ કરનારા તથા ઠગનારા ઘણાં છે, જઓે ુ ત્વે ુ ત

પક્ષના છે. 11 તેઓને બોલતા બંધ કરવા જોઈએ; તેઓ નીચ લાભ મેળવવા માટે જે
ઉ ચત નથી તે ું શીખવીને બધા કુટુબનો નાશ કરે છે. 12 તેઓમાંના એક પ્રબોધકે ક ું
છે કે, ‘ક્ર તી લોકો સદા જૂઠા, જગલી પ ુઓ સમાન, આળ ુ ખાઉધરાઓ છે.’ ”

13 આ સાક્ષી ખર છે માટે તેઓને સખત ર તે ધમકાવ કે, 14 તેઓ યહૂદ ઓની
દતકથાઓ તથા સત્યથી ભટકનાર માણસોનીઆજ્ઞાઓ પર ચ ન રાખતાં વ ાસમાં
દ્રઢ રહે. 15 ુદ્ધોને મન સઘ ું ુદ્ધ છે; પણ ભ્ર તથા અ વ ાસીઓનો મન કઈ
પણ ુદ્ધ હો ું નથી; તેઓનાં મન તથા અંતઃકરણ ભ્ર થયેલાં છે. 16 અમે ઈ રને
જાણીએ છ એ એવો તેઓ દાવો કરે છે, પણ પોતાની કરણીઓથી તેમને નકારે છે;
તેઓ ધ ારપાત્ર, આજ્ઞાભંગ કરનારા અને કઈ પણ સારુ કામ કરવા માટે અયોગ્ય છે.

2
ુદ્ધ ઉપદેશ

1 પણ ુદ્ધ સદ્ધાંતોને જે શોભે છે તે પ્રમાણેની વાતો ું કહે. 2 ૃદ્ધ ુરુષોને કહે
કે તેઓએ આત્મસંયમી, પ્ર ત ત, સ્પ વચારનાર અને વ ાસમા,ં પ્રેમમાં તથા
ધીરજમાં દ્રઢ રહે ું જોઈએ. 3 એ જ ર તે ૃદ્ધ ીઓને કહે ું કે તેમણે આદર ુક્ત
આચરણ કરનાર , કૂથલી ન હ કરનાર , વધારે પડતો દ્રાક્ષારસ ન હ પીનાર , પણ સાર
શખામણ આપનાર થ ું જોઈએ; 4એ માટે કે તેઓ જુવાન ીઓને તેમના પ તઓ
તથા બાળકો પર પ્રેમ રાખવાને, 5આત્મસંયમી, પ વત્ર, ઘરનાં કામકાજ કરનાર, માયા ુ
તથા પોતાના પ તનેઆધીન રહેવા ું શીખવવે, જથેી ઈ રનાં વચનનો તરસ્કાર ન થાય.
6 તે જ પ્રમાણે ું જુવાનોને આત્મસંયમી થવાને ઉ ેજન આપ. 7સારાં કાય કર ને ું
પોતે સવર્ બાબતોમાં ન ૂનારૂપ થા; તારા ઉપદેશમાં પ વત્રતા, પ્ર ત ા, 8અને જમેાં કઈ
પણ દોષ કાઢ ન શકાય એવી ખર વાતો બોલ; કે જથેી આપણા વરોધીઓને આપણે
વષે ખરાબ બોલવા ું કઈ કારણ ન મળવાથી તેઓ શર મદા થઈજાય. 9 દાસો તેઓના
મા લકોને આધીન રહે, સવર્ ર તે તેઓને પ્રસ રાખ,ે સામે બોલે ન હ, 10 ઉચાપત કરે
ન હ પણ સવર્ બાબતોમાં વ ાસપાત્ર થાય એવો બોધ કર; કે જથેી તેઓ બધી ર તે
આપણા ઉદ્ધારકતાર્ ઈ રના શક્ષણને શોભાવ.ે 11 કેમ કે ઈ રની કૃપા જે સઘળાં
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માણસોનો ઉદ્ધાર કરે છે તે પ્રગટ થઈ છે; 12 તે કૃપા આપણને શીખવે છે કે, અધમર્
તથા જ ગક વાસનાઓનો ત્યાગ કર ને વતર્માન જમાનામાં આત્મસંયમી, ન્યાયીપણા
તથા ભ ક્તભાવથી વતર્ ુ;ં 13અને આશીવાર્ દત આશાપ્રા પ્તની તથા મહાન ઈ ર તેમ
જઆપણા ઉદ્ધારકતાર્ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં મ હમાના પ્રગટ થવાની પ્ર તક્ષા કરવી; 14જમેણે
આપણે સારુ સ્વાપર્ણ ક ુ કે જથેી સવર્ અન્યાયથી તેઓ આપણો ઉદ્ધાર કરે અને
આપણને પ વત્ર કર ને પોતાને સારુ ખાસ પ્રજા તથા સવર્ સારાં કામ કરવાને આ ુર
એવા લોક તર કે તૈયાર કરે. 15આવાતો ું લોકોને કહે, બોધ કર અને ૂરા અ ધકારથી
પ્રોત્સા હત કર અને ઠપકો આપ. કોઈ પણ ક્તને તરસ્કારભર નજરે જોવા ન
દઈશ.

3
ખ્રસ્તી વતર્ ૂક

1તેઓને યાદ કરાવ કે તેઓ રાજકતાર્ઓનેઆધીન થાય, અ ધકાર ઓનેઆજ્ઞાધીન
થાય અને સવર્ સારાં કામને સારુ તત્પર બન.ે 2 કોઈની નદા ન કરે, શાં ત પ્રય
અને સવર્ માણસો સાથે ૂરા વનયથી વત. 3 કેમ કે આપણે પણ અગાઉ અજ્ઞાન,
અનાજ્ઞાં કત, કુમાગ ભટકાવેલા, ઘણી વષયવાસનાઓ તથા વલાસના દાસો, દરુાચાર
તથા અદેખાઈ રાખનારા, તરસ્કારપાત્ર તથા એકબીજાનો તરસ્કાર કરનારાં હતા.
4 પણ ઈ રઆપણા ઉદ્ધારકતાર્ની દયા તથા માનવજાત પરનો તેમનો પ્રેમ પ્રગટ થયો,
5 ત્યારે આપણાં પોતાનાં કરેલાં ન્યાયીપણાનાં કામોથી ન હ, પણ તેમની દયા પ્રમાણે
નવા જન્મનાં સ્નાનથી તથા પ વત્રઆત્માનાં નવીનીકરણથી તેમણે આપણને બચા ા.
6 પ વત્ર આત્માને તેમણે આપણા ઉદ્ધારકતાર્ ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા આપણા ઉપર ુષ્કળ
વરસા ા છે; 7જથેીઆપણે તેમની કૃપાથી ન્યાયી ઠર ને, આશા પ્રમાણે અનંતજીવનના
વારસ થઈએ. 8આ વાત વ ાસયોગ્ય છે; અને જઓેએ ઈ ર પર વ ાસ કય છે
તેઓસારાં કામ કરવાને કાળજી રાખે માટે માર ઇચ્છા છે કે ું આ વાતો પર ભાર ૂ ા
કર. આવાતો સાર તથા માણસોને માટે હતકારક છે. 9 પણ ૂખાર્ઈભયાર્ વાદ વવાદો,
વંશાવળ ઓ, ઝગડા તથા નયમશા વષેના વસંવાદોથી ું દૂર રહે; કેમ કે તે બાબતો
નરુપયોગી તથા થર્ છે. 10એક કે બે વાર ચેતવણી આપ્યા પછ ભાગલા પડાવનાર
માણસને દૂર કર; 11એમજાણ ું કે એવો માણસ સત્ય માગથી દૂર થયો છે અને પોતાને
અપરાધી ઠરાવતાં પાપ કરે છે. 12જયારે હુ તાર પાસે આ તમાસ કે ુ ખકસને મોક ું
ત્યારે માર પાસે નકોપોલીસઆવવાને પ્રયત્ન કરજ;ે કેમ કે શયાળામાં ત્યાં રહેવા ું મેં
ન ક ુ છે. 13 ઝેનાસ શા ીને તથા આપોલસને એવી વ ા કર ને મોકલજે કે
રસ્તામાં તેમને કશી તંગી પડે ન હ. 14 વળ આપણા લોકો જરૂર ખચર્ને પહોંચી વળવા
માટે ભ ું કામ કરવા શીખે, કે જથેી તેઓ નરુપયોગી થાય ન હ. 15 માર સાથેના
સઘળાં તને સલામ કહે છે. વ ાસમાંના જઓે આપણા પર પ્રેમ કરે છે તેમને સલામ
કહેજ.ે તમ સવર્ પર કૃપા હો.
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ફલેમોનને પાઉલ પ્રે રતનો પત્ર
લેખક
ફલેમોનને પત્રનો લેખક પાઉલ હતો (1:1). આપત્રમાં પાઉલ ફલેમોનને જણાવે છે

કે તે ઓનેસીમસને તેની પાસે પાછો મોકલી ર ો છે. ક્લોસ્સી 4:9 માં ઓને સમસની
ઓળખ તે ુ ખકસ (કે જે ક્લોસ્સીઓને પત્ર પહોંચાડશ)ે તેથી સાથે ક્લોસ્સી જશે તે
ર તે આપવામાં આવી છે. એ બહુ જ રસપ્રદ છે કે પાઉલે આ પત્ર પોતાના હાથે લ ો
હતો અને તે દશાર્વે છે કે તે તેના માટે કેટ ું મહત્વ ું હ ું.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 60 ની આસપાસનો છે.
પાઉલે ફલેમોનને આ પત્ર રોમથી લ ો અને તે સમયે તે રોમમાં બંદ હતો.
વાંચકવગર્
પાઉલે આ પત્ર ફલેમોનન,ે આ ફયાને, આ ખપસને તથાઆ ખપસના ઘરમાં મળતી

મંડળ ને લ ો હતો. પત્રના વષયવસ્ ુ પરથી એ સ્પ છે કે પત્રનો ૂળ ઇ ચ્છત વાંચક
ફલેમોન હતો.

હે ુ
ફલેમોન ઓનેસીમસને (કે જે દાસ હતો અને પોતાના મા લક ફલેમોનના નાણાં

ૂક ા વગર ભાગી ગયો હતો) તેને પાછો સ્વીકારે તે માટે મનાવવા પાઉલે આ પત્ર
લ ો હતો (10-12, 17). વ ુમાં, તે ઇચ્છે છે કે ફલેમોનઓને સમસ સાથે માત્ર દાસ
જવેો વહાર નહ પણ “વહાલા ભાઈ” જવેો વહાર કરે (15-16). ઓને સમસ
હજુ પણ ફલેમોનનો દાસ હતો અને પાઉલ તેની પોતાના મા લક પાસે પાછા જવાની
વાસ્ત વકતાને સરળ બનાવવા લખે છે. પાઉલે તેને સાક્ષી આપી તે દ્વારા ઓને સમસ
ખ્રસ્તી શષ્ય બન્યો હતો (1:10.)

ુદ્રાલેખ
માફ

રૂપરેખા
1. અ ભવાદન — 1:1-3
2. આભારદશર્ન — 1:4-7
3. ઓને સમસ માટે મધ્ય ી — 1:8-22
4. અં તમ વચનો — 1:23-25

પ્રસ્તાવના
1 સેવાકાયર્માં અમારા સાથીદાર વહાલાં ફલેમોન, બહેન આ ફયા, અમારા સાથી

સૈ નક આ ખપસ તથા તારા ઘરમાંની વ ાસી સ ુદાયને 2 ખ્રસ્ત ઈ ુનો બંદ વાન
પાઉલ તથા ભાઈ તમોથી લખે છે 3 ઈ ર આપણા પતા તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત તમને
કૃપા તથા શાં ત થાઓ.

ફલેમોનનો પ્રેમ અને વ ાસ
4ભાઈ ફલેમોન પ્ર ુ ઈ ુ પર તથા સવર્ સંતો પરના તારા પ્રેમ તથા વ ાસ વષે,

5 સાંભળવાથી તારુ સ્મરણ હુ નત્ય માર પ્રાથર્નાઓમાં કરુ છુ અને મારા ઈ રની
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આભારસ્ ુ ત કરુ છુ. 6માર પ્રાથર્ના છે કેઆપણામાં જે સવર્ સારુ છે તે ું જ્ઞાન થયાથી,
તારા વ ાસની ભાગીદાર ખ્રસ્ત ઈ ુના મ હમાને સારુ સફળ થાય. 7 કારણ કે તારા
પ્રેમમાં મને ઘણોઆનંદ તથા દલાસો મ ો છે; કેમ કે, ઓભાઈ, તારાથી સંતોના હૃદય
ઉ ે જત થયાં છે.

ઓનેસીમસ માટે વનંતી
8માટે જે યોગ્ય છે તે તનેઆજ્ઞા તર કે કહેવાને મને ખ્રસ્તમાં છૂટ છે ખર , 9તોપણ હુ

પાઉલ ૃદ્ધ તથા હમણાં ખ્રસ્ત ઈ ુનો બંદ વાન હોવાથી હુ બીજી ર ત,ે એટલે પ્રેમથી,
તને વનંતી કરુ છુ.

10ઓનેસીમસઆબંદ ખાનામાં જે મારા દ કરા જવેો થયો છે તેને વષે હુ તને વનંતી
કરુ છુ. 11અગાઉ તે તને ઉપયોગી ન હતો, પણ હમણાં તે તને તથા મને પણ ઉપયોગી
છે; 12 તેને પોતાને, એટલે મારા પોતાના હૃદય જવેાન,ે મેં તાર પાસે પાછો મોકલ્યો
છે. 13 તેને હુ માર પાસે રાખવા ઇચ્છતો હતો, કે ુવાતાર્ને લીધે હુ બંદ વાસમાં છુ તે
દર મયાન તે તારા બદલામાં માર મદદ કરે.

14 પણ તાર મરજી વના કઈ કરવાની માર ઇચ્છા ન હતી, એ માટે કે તારો ઉપકાર
દબાણથી ન હ, પણ રાજી ુશીથી થાય. 15 કેમ કે તે સદા તાર પાસે રહે, તે માટે જ
કદાચ થોડ વાર ુધી તારાથી દૂર થયો હશે, 16હવે પછ દાસના જવેો ન હ, પણ દાસથી
અ ધક, એટલે વહાલા ભાઈના જવેો છે, મને તો તે વશેષ કર ને એવો છે, પણ તને તો
દેહમાં તથા પ્ર ુમાં કેટલો બધો વશેષ છે!

17માટે જો ું મને ભાગીદાર ગણે, તો જમે મારો તેમ તેનો સ્વીકાર કરજ.ે 18પણજો
તેણે તારો કઈ અન્યાય કય હોય કે તેની પાસે તારુ કઈ લેણું હોય તો તેની જવાબદાર
હુ લઉં છુ. 19 હુ પાઉલ મારે પોતાને હાથે લ ું છુ કે, તે હુ ભરપાઈ કર શ; તોપણ હુ
તને નથી કહેતો કે ું પોતા વષે મારો કરજદાર છે. 20 હા, ભાઈ, તારાથી પ્ર ુમાં મને
આનંદ થાય; ખ્રસ્તમાં મારુ હૃદય શાંત કર.

21 ું મારુ કહે ું માનીશ એવો ભરોસો રાખીને તારા પર આ પત્ર લ ું છુ, કેમ કે હુ
જાણું છુ કે, જે હુ કહુ છુ તે કરતાં પણ ું વધારે કર શ. 22 સારુ, મારે માટે રહેવાની
વ ા તૈયાર રાખજ.ે કેમ કે મને આશા છે કે તમાર પ્રાથર્નાઓથી મારે તમાર પાસે

આવવા ું થશે.
છેલ્લી સલામ

23 એપાફ્રાસ, ખ્રસ્ત ઈ ુમાં મારો સાથી બંદ વાન, 24 સેવાકાયર્માં મારા સાથીદાર
માક, આ રસ્તાખર્સ, દેમાસ તથા ૂક સવર્ તને ક્ષેમકુશળ કહે છે.

25આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા તમારા આત્માની સાથે હો. આમીન.
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હ ૂઓને પત્ર
લેખક
હ ૂઓને પત્રનો લેખક અજ્ઞાત છે. કેટલાક વદ્વાનો પાઉલને લેખક તર કે ૂચવે છે

પણ સાચો લેખક અજ્ઞાત છે. બીજુ કોઈ ુસ્તક ખ્રસ્તને નયમશા તથા પ્રબોધકોની
પ ર ૂણર્તા અને હારુનના યાજકપદ કરતાં ખ્રસ્તી વ ાસના ચ ડયાતા પ્ર ુખ યાજક
તર કે આટલી છટાદાર ર તે પ્રસ્ ુત કર ું નથી. આ ુસ્તક ખ્રસ્તને આપણા વ ાસના
અગ્રેસર તથા પ ર ૂણર્કતાર્ તર કે પ્રસ્ ુત કરે છે (12:2).

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 64 થી 70 ની આસપાસનો છે.
હ ૂઓને પત્ર ખ્રસ્તનાં સ્વગાર્રોહણના થોડા સમય બાદ તથા યરુશાલેમના

વનાશના થોડા સમય અગાઉ યરુશાલેમમાં લખાયો હતો.
વાંચકવગર્
આ પત્ર ુ ત્વે યહૂદ વ ાસીઓને સંબો ધત કરાયો હતો કે જઓે જૂના કરારથી

પ ર ચત હતા અને જઓે યહૂદ ધમર્માં પાછા ફરવા કે ુવાતાર્ ું યહૂદ કરણ કરવા ું
પર ક્ષણઅ ુભવતા હતા. એ ું પણ ૂચવવામાંઆવે છે કે વાંચકવગર્ એક મોટા જૂથના
યાજકો હતા કે જઓે ખ્રસ્તી વ ાસને અ ુસયાર્ હતા (પ્રે રતોનાં કૃત્યો 6:7).

હે ુ
હ ૂઓને પત્રના લેખકે તેના શ્રોતાજનોને ા નક યહૂદ શક્ષણનો નકાર કર ઈ ુને

વ ા ુ રહેવાનો બોધ આપવા, ઈ ુ ખ્રસ્ત સવ પર છે તે બતાવવા તથા ઈ ર ુત્ર
દૂતો, યાજકો, જૂના કરારના આગેવાનો કે બીજા કોઈ પણ ધમર્ કરતાં વધારે સારા છે
બતાવવા આ લ ું હ ું. વધસ્તંભ પર મરવા દ્વારા અને મરેલાઓમાંથી ઉત્થાન પામવા
દ્વારા ઈ ુ વ ાસીઓના ઉદ્ધાર તથાઅનંતજીવનની બાંહેધર આપે છે. આપણાં પાપો
માટે ખ્રસ્ત ું બ લદાન સં ૂણર્ તથા સકળ હ ું. વ ાસ એ ઈ રને પ્રસ કરવા તે છે.
આપણે આપણો વ ાસ ઈ રનાં આજ્ઞાપાલનમાં પ્રદ શત કર એ છ એ.

ુદ્રાલેખ
ખ્રસ્તની શ્રે તા

રૂપરેખા
1. ઈ ુ ખ્રસ્ત દૂતો કરતાં શ્રે છે — 1:1-2:18
2. ઈ ુ નયમશા તથા જૂના કરાર કરતાં શ્રે છે — 3:1-10:18
3. વ ા ુ રહેવા તથા કસોટ ઓ સહન કરવા તેડુ — 10:19-12:29
4. અં તમ બોધ અને ુભેચ્છાઓ — 13:1-25

ઈ ર ું વચન તેમના ુત્ર મારફતે
1 પ્રાચીન કાળમાં પ્રબોધકો દ્વારા આપણા ૂવર્જોની સાથે ઈ રે અનેક વાર વ વધ

ર તે વાત કર હતી. 2તે આ છેલ્લાં સમયમાં ુત્ર કે, જમેને તેમણે સવર્ના વારસ ઠરા ાં
અને વળ જમેનાં વડે તેમણે વ પરના લોકોને ઉત્પ કયાર્, તેમના દ્વારાઆપણી સાથે
બોલ્યા છે. 3 તેઓ ઈ રના મ હમા ું તેજ તથા તેમના ક્તત્વની આબેહૂબ પ્ર તમા



હ ૂઓને પત્ર 1:4 350 હ ૂઓને પત્ર 2:7

છે, પોતાના પરાક્રમના શ થી તેઓ સવર્ને નભાવી રાખે છે; તેઓ આપણા પાપ ું
પ્રાય ત કર , આપણને ુદ્ધ કર , મહાન પતાની જમણી તરફ ઉચ્ચ ાને બરાજલેા
છે.

ઈ રના ુત્ર ું અજોડપણું
4 તેમને સ્વગર્દૂતો કરતાં જટેલાં પ્રમાણમાં ઉચ્ચતમ નામ વારસામાં મ ું છે, તેટલાં

પ્રમાણમાં તે તેઓ કરતાં ઉ મ છે. 5 કેમ કે ઈ રે સ્વગર્દૂતોને ારે એ ું ક ું કે, ‘ ું
મારો દ કરો છે, આજે મેં તને જન્મ આપ્યો છે?’ ”
અને વળ , ‘હુ તેનો પતા થઈશ અને તે મારો ુત્ર થશ?ે’ ”
6 વળ જયારે તે પ્રથમજ નતને દુ નયામાં લાવે છે, ત્યારે તે કહે છે કે, ‘ઈ રના સવર્

સ્વગર્દૂતો તેમ ું ભજન કરો.’ ” 7 વળ સ્વગર્દૂતો સંબંધી તે એમ કહે છે કે, ‘તે પોતાના
સ્વગર્દૂતોને વા ુરૂપ, અને પોતાના સેવકોને અ ની જ્વાળારૂપ કરે છે.’ ”

8 પણ ુત્ર વષે તે કહે છે, ‘ઓ ઈ ર, તમારુ રા ાસન સનાતન છે અને તમારો
રાજદડ ન્યાયનો દડ છે. 9 તમે ન્યાયીપણા પર પ્રેમ રા ો છે અને અન્યાય પર દ્વષે કય
છે, એ માટે ઈ રે, એટલે તમારા ઈ રે, તમને તમારા સાથીઓ કરતાં અ ધક ગણીને
આનંદરૂપી તેલથી અ ભ ષક્ત કયાર્ છે.

10વળ , ઓપ્ર ુ, તમેઆરભમાં ૃથ્વીનો પાયો ના ો, અનેઆકાશો તમારા હાથની
કૃ ત છે. 11તેઓ નાશ પામશ,ે પણ તમે કાયમ રહો છો; તેઓ સવર્ વ ની માફક જીણર્
થઈ જશે; 12તમે ઝભ્ભાની જમે તેઓને વાળ લેશો; અને વ ની જમે તેઓ બદલાશે;
પણ તમે એવા અને એવા જ છો, તમારાં વષ નો કદ અંત આવશે ન હ.’ ”

13 પણ ઈ રે કયા સ્વગર્દૂતને કદ એમ ક ું કે, ‘હુ તારા શ ુઓને તારા પગ નીચે
કચડુ ન હ, ત્યાં ુધી ું મારે જમણે હાથે બેસ?’ ”

14 ું તેઓ સવર્ સેવા કરનારાઆત્મા નથી? તેઓને ઉદ્ધારનો વારસો પામનારાઓની
સેવા કરવા માટે બહાર મોકલવામાં આ ા નથી?

2
મહાન ઉદ્ધાર

1 તેથી જે વાતો આપણા સાંભળવામાં આવી તેનાથી આપણે કદ દૂર જઈએ ન હ,
તે માટે તેના પર આપણે વધારે કાળજી ૂવર્ક ધ્યાન રાખ ું જોઈએ.

2 કેમ કે જો સ્વગર્દૂતો દ્વારા કહે ું વચન સત્ય ઠ ુ અને દરેક પાપ તથા આજ્ઞાભંગ
કરનારાઓને યોગ્ય બદલો મ ો, 3તોઆપણેઆ મહાન ઉદ્ધાર વષે બેદરકાર રહ એ
તો શી ર તે બચી ું? તે ઉદ્ધારની વાત પહેલાં ઈ રે પોતે કહ , પછ સાંભળનારાઓએ
તેની ખાતર અમને કર આપી. 4 ઈ ર પણ ચમત્કા રક ચ ોથી, આ યર્કમ થી,
વ વધ પરાક્રમી કામોથી તથા પ વત્ર આત્માએ પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે આપેલાં દાનથી
તેઓની સાથે સાક્ષી આપતા ર ાં છે.

ઈ ુ એકમાત્ર ઉદ્ધારક
5 કેમ કે જે આગામી ુગ સંબંધી અમે તમને કહ એ છ એ તે ું નયંત્રણ તેમણે

સ્વગર્દૂતોને આધીન ક ુ નથી. 6 પણ ગીતકતાર્ દાઉદ જણાવે છે કે, ‘માણસ વળ કોણ
છે, કે તમે તે ું સ્મરણ કરો છો? અથવા મ ુષ્ય ુત્ર કોણ છે કે તમે તેની ુલાકાત લો
છો?

7 તેમણે તેને થોડા સમય માટે સ્વગર્દૂતો કરતાં ઊતરતો કય છે; અને તેના મસ્તક પર
મ હમા તથા માનનો ુગટ ૂ ો છે. તમારા હાથનાં કામ પર તેને અ ધકાર આપ્યો છે.
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8 તમે સમગ્ર ૃ તેના હાથમાં સોંપી છે; આમ બ ું તેને સ્વાધીન કરવાથી તેને ુપ્રત
ક ુ ના હોય એ ું કઈ બાકાત રા ું નથી. પણ સઘ ું તેને સ્વાધીન ક ુ, એમ હજી ુધી
આપણી નજરે પડ ું નથી.

9 પણ ઈ રની કૃપાથી સઘળાં માણસને માટે ૃત્ ુ પામવાને અથ જમેને સ્વગર્દૂતો
કરતાં થોડ વાર ુધી ઊતરતા કરવામાં આ ા છે, અને મરણ સહેવાને લીધે જમેનાં પર
મ હમા તથા ગૌરવનો ુગટ ૂકવામાં આ ો, તે ઈ ુને જોઈએ છ એ. 10 કેમ કે જમેને
માટે બ ું છે, તથા જમેનાંથી સઘળાં ઉત્પ થયાં છે, તેમને એ યોગ્ય હ ું કે, તે ઘણાં
દ કરાઓને મ હમામાં લાવતાં તેઓના ઉદ્ધારના અ ધકાર ને દઃુખ ભોગવવાથી પ ર ૂણર્
કરે.

11 કેમ કે જે પ વત્ર કરે છે અને જે પ વત્ર કરાય છે, તે સઘળાં એકથી જ છે, એ માટે
તે તેઓને ભાઈઓ કહેવાને શરમાતા નથી. 12 તે કહે છે કે, “હુ તમારુ નામ ભાઈઓને
પ્રગટ કર શ, વ ાસી સ ુદાયમાં ગીત ગાતાં હુ તમાર સ્ ુ ત કર શ.

13 હુ તેમના પર ભરોસો રાખીશ; વળ , જુઓ, હુ તથા જે બાળકો ઈ રે મને આપ્યાં
છે તેઓ ભરોસો કર ુ.ં”

14 જથેી બાળકો માંસ તથા લોહ નાં બનેલાં હોય છે, માટે તે પણ તે જ ર તે
તેઓના ભાગીદાર થયા, જથેી તે પોતે મરણ પામીને મરણ પર સ ા ધરાવનારનો, એટલે
શેતાનનો, નાશ કરે. 15અને મરણની બીકથી જે પોતાનાઆખાજીવનભર ુલામ જવેા
હતા તેઓને પણ ુક્ત કરે.

16 કેમ કે ન ે તે સ્વગર્દૂતોની સહાય નથી કરતા, પણ ઇબ્રા હમનાં સંતાનની સહાય
કરે છે. 17એ માટે તેમને બધી બાબતોમાં પોતાના ભાઈઓના જવેા થ ું જોઈ ું હ ું, કે
લોકોનાં પાપો માટે પ્રાય ત કરવાને ઈ રને લગતી બાબતો સંબંધી તેઓ દયા ુ તથા
વ ા ુ પ્ર ુખ યાજક થાય. 18 કેમ કે તેમ ું પર ક્ષણ થવાથી તેમણે એટલા માટે દઃુખ
સહન ક ુ કે જઓે ું પર ક્ષણ થાય છે, તેઓને સહાય કરવાને તે સવર્શ ક્તમાન છે.

3
ઈ ુ ૂસા કરતાં ચ ઢયાતા

1એ માટે, ઓ, સ્વગ ય તેડાના ભાગીદાર પ વત્ર ભાઈઓ, આપણે જે સ્વીકા ુ છે
તેના પ્રે રત તથા પ્ર ુખ યાજક ઈ ુ પર તમે લક્ષ રાખો. 2જમે ૂસા પણ પોતાનાઆખા
ઘરમાં વ ા ુ હતો, તેમ તેઓ પોતાના નીમનાર ઈ ર પ્રત્યે વ ા ુ હતા. 3 કેમ કે
જે પ્રમાણે ઘર કરતાં ઘર બાંધનારને વશેષ માન મળે છે, તે પ્રમાણે ૂસા કરતાં વશેષ
માનયોગ્ય ઈ ુને ગણવામાં આ ા છે. 4 કેમ કે દરેક ઘર કોઈએ બાંધ્ ું છે, પણ સમગ્ર
ૃ ના સજનહાર તો ઈ ર જ છે.
5 ૂસા તો જે વાત પ્રગટ થવાની હતી તેની ખાતર આપવા માટે, સેવકની પેઠે ઈ રના

ઘરમાં વ ા ુ હતા. 6 પણ ખ્રસ્ત તો ુત્ર તર કે ઈ રના ઘર પર વ ા ુ હતા; જો
આપણે અંત ુધી હમત તથાઆશામાં ગૌરવ રાખીને દૃઢ રહ એ તોઆપણે તેમ ું ઘર
છ એ.

ઈ રના લોકો માટે વશ્રામ
7એ માટે જમે પ વત્રઆત્મા કહે છે તેમ, “આજે જો તમે ઈ રની વાણી સાંભળો,

8 તો જમે ક્રોધકાળે એટલે અરણ્યમાંના પર ક્ષણના દવસોમાં તમે પોતાનાં હૃદય કઠણ
કયાર્ તેમ ન કરો.
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9 ત્યાં તમારા ૂવર્જોએ મને પારખવા માર કસોટ કર ; અને ચાળ સ વરસ ુધી
મારાં કામો નહા ાં. 10 એ માટે તે પેઢ પર હુ નારાજ થયો અને મેં ક ું કે, “તેઓ
પોતાના હૃદયમાં સદા ભટક જઈને ખોટા માગજાય છે અને તેઓએ મારા માગર્ જાણ્યાં
ન હ. 11 માટે મેં મારા ક્રોધાવેશમાં પ્રણ લીધા કે તેઓ મારા વશ્રામમાં પ્રવેશ પામશે
ન હ.”

12હવે ભાઈઓ, તમે સાવધાન થાઓ, જથેી તમારામાંના કોઈ ું હૃદય અ વ ાસથી
દુ થાય અને તે જીવંત ઈ રથી દૂર જાય. 13 પણ ાં ુધી ‘આજ’ કહેવાય છે, ત્યાં
ુધી તમે દનપ્ર ત દનએકબીજાને ઉ ેજનઆપો; કે પાપના કપટથી તમારામાંના કોઈ ું

હૃદય કઠણ થાય ન હ.
14 કેમ કે જો આપણે પ્રારભનો આપણો વ ાસ અંત ુધી ટકાવી રાખીએ, તો

આપણે ખ્રસ્તનાં ભાગીદાર થયા છ એ. 15 કેમ કે એમ ક ું છે કે, ‘આજ જો તમે
તેમની વાણી સાંભળો; તો જમે ક્રોધકાળે તમે પોતાનાં હૃદય કઠણ કયાર્ તેમ ન કરો.

16 કેમ કે તે વાણી સાંભ ાં છતાં કોણે ક્રોધ ઉત્પ કય ? ું ૂસાની આગેવાનીમાં
મસરમાંથી જઓે બહાર નીક ા તે બધાએ ન હ? 17 વળ ચાળ સ વરસ ુધી તે
કોનાં પર નારાજ થયા? ું જઓેએ પાપ ક ુ, જઓેનાં ૃતદેહ અરણ્યમાં પડ્યા ર ા?ં
18જઓેએ વ ાસ કય ન હ તેઓ વગર કોને વષે તેમણે સમ ખાઈને ક ું કે, ‘તેઓ
મારા વશ્રામમાં પ્રવેશ પામશે ન હ?’ 19આપણે જોઈએ છ એ કે અ વ ાસને કારણે
તેઓ પ્રવેશ પામી શ ા નહ .

4
1 એ માટે આપણે ડર ું જોઈએ એમ ન થાય, કે તેમના વશ્રામમાં પ્રવેશ પામવા ું

આશાવચન હજી એ ું ને એ ું હોવા છતાં તમારામાંનો કોઈ કદાચ ત્યાં પહોંચવામાં
નષ્ફળ થાય. 2 કેમ કે જમે ઇઝરાયલીઓને તેમ આપણને પણ ુવાતાર્ પ્રગટ કરવામાં
આવેલી છે; પણ સાંભળેલી વાત તેઓને લાભકારક થઈ ન હ. જઓેએ ધ્યાન દઈને
સાંભ ું તેઓની સાથે તેઓ વ ાસમાં સહમત થયા ન હ.

3આપણે વ ાસ કરનારાઓ વશ્રામમાં પ્રવેશ પામીએ છ એ, જમે તેમણે ક ું છે
કે, ‘મેં મારા ક્રોધાવેશમાં સમ ખાધા કે, તેઓ મારા વશ્રામમાં પ્રવેશ પામશે ન હ,’ જોકે
કે કામો તો ૃ ના આરભથી ૂણર્ થયેલાં હતા.ં 4 કેમ કે સાતમા દવસ વષે એક
જગ્યાએ તેમણે એ ું કહે ું છે કે, ‘સાતમે દવસે ઈ રે પોતાનાં સવર્ કામથી વશ્રામ
લીધો.’ ” 5અને એ જ જગ્યાએ તે ફર કહે છે કે, ‘તેઓ મારા વશ્રામમાં પ્રવેશ પામશે
ન હ.’ ”

6તેથી કેટલાકને તેમાં પ્રવેશ કરવા ું બાક રહે ું છે અને જઓેને પહેલી ુવાતાર્ પ્રગટ
કરવામાં આવી હતી, તેઓએ આજ્ઞાભંગ કય . તેથી તેઓ પ્રવેશ પામી શ ા ન હ,
7 માટે એટલી બધી વાર પછ ફર નીમેલો દવસ ઠરાવીને જમે અગાઉથી કહેવામાં
આ ું તેમ તે દાઉદ દ્વારા કહે છે કે, જો ‘આજે તમે તેની વાણી સાંભળો, તો તમે તમારાં
હૃદયોને કઠણ ન કરો.’ ”

8 કેમ કે જો યહો ુઆએ તેઓને તે વશ્રામ આપ્યો હોત, તો તે પછ બીજા દવસ
સંબંધી ઈ રે ક ું ન હોત. 9એ માટે ઈ રના લોકોને માટે વશ્રામનો વાર હજી બાક
રહેલો છે. 10 કેમ કે જમે ઈ રે પોતાનાં કામોથી વશ્રામ લીધો તેમ ઈ રના વશ્રામમાં
જણેે પ્રવેશ કય છે, તેણે પણ પોતાનાં કામથી વશ્રામ લીધો છે. 11એ માટે આપણે
તે વશ્રામમાં પ્રવેશવાને ખંતથી યત્ન કર એ કે, એમ ન થાય કે આજ્ઞાભંગના એ જ
ઉદાહરણ પ્રમાણે કોઈ પ તત થાય.
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12 કેમ કે ઈ ર ું વચન જીવંત, સમથર્ તથા બેધાર તલવાર કરતાં પણ વધારે તી ણ
છે, તે જીવ, આત્મા, સાંધા તથા મજ્જાને જુદાં કરે એટલે ુધી વીંધનારુ છે; અને
હૃદયના વચારોને તથા લાગણીઓને પારખી લેનારુ છે. 13ઉત્પ કરે ું કઈ તેનીઆગળ
ુપ્ત નથી; પણ જમેની સાથે આપણને કામ છે, તેમની દ્ર માં આપણે સઘળાં તદ્દન

ઉઘાડાં છ એ.
ઈ ુ અજોડ પ્ર ુખયાજક

14 તો ઈ રના ુત્ર ઈ ુ જે સ્વગર્માં પ્રવેશ પામ્યા છે, એવા મહાન પ્ર ુખ યાજક
આપણને મ ા છે, માટે આપણે જે સ્વીકા ુ છે તેને દૃઢતાથી પકડ રાખીએ. 15 કેમ કે
આપણી નબર્ળતા પર જમેને દયા નઆવે એવા ન હ, પણ તે સવર્ પ્રકારે આપણી જમે
પર ક્ષણ પામેલા છતાં નષ્પાપ ર ા એવા આપણા પ્ર ુખ યાજક છે. 16એ માટે દયા
પામવાને તથા યોગ્ય સમયે સહાયને માટે કૃપા પામવા સારુઆપણે હમતથી કૃપાસનની
પાસે આવીએ.

5
1 કેમ કે દરેક પ્ર ુખ યાજક માણસોમાંથી પસંદ કરેલો હોવાને લીધે ઈ ર સંબંધીની

બાબતોમાં માણસોને સારુ નીમેલો છે, એમાટે કે તે પાપોને સારુ અપર્ણો તથા બ લદાન
આપે; 2 તે પોતે પણ નબર્ળતાથી ઘેરાયેલો છે. તેથી તે અજ્ઞાનીઓની તથા ૂલ
કરનારાઓની સાથે સહા ુ ૂ તથી વત શકે છે. 3 તેથી તેણે જમે લોકોને માટે તેમ
પોતાને સારુ પણ પાપોને લીધે અપર્ણ કર ું જોઈએ.

4 હારુનની માફક જનેે ઈ રે બોલા ો હોય તેના વના અન્ય કોઈ પોતાને માટે આ
સન્માન લેતો નથી. 5એ જ ર તે ખ્રસ્તે પણ પ્ર ુખ યાજક થવા ું માન પોતે લી ું ન હ,
પણ જણેે તેમને ક ું કે, ું મારો દ કરો છે, આજે મેં તને જન્મઆપ્યો છે,’ તેમણે તેમને
તે સન્માન આપ્ ુ.ં

6વળ તે પ્રમાણે પણબીજીજગ્યાએપણતે કહે છે કે, ‘મેલ્ખીસેદેકના નયમ પ્રમાણે,
‘તમે સનાતન યાજક છો.’ ”

7 તેઓ મ ુષ્યદેહધાર હતા એ સમયે પોતાને ૃત્ ુમાંથી છોડાવવાને જે
સવર્શ ક્તમાન હતા, તેઓની પાસે મોટે અવાજ,ે આં ુસ હત પ્રાથર્ના તથા વનંતી
કયા અને તેમણે અધીનતાથી ઈ રની વાતોને મ હમા આપ્યો, માટે તેમની પ્રાથર્ના
સાંભળવામાં આવી; 8 તે ુત્ર હતા તે છતાં પણ પોતે જે જે સંકટો સ ાં તેથી તે ખ્રસ્ત
આજ્ઞાપાલન શી ા.

9અને પ ર ૂણર્ થઈને પોતાની આજ્ઞા ું પાલન કરનારા સઘળાંને માટે અનંત ઉદ્ધાર ું
કારણ બન્યા. 10ઈ રે તેમને મેલ્ખીસેદેકનાં નયમ પ્રમાણે પ્ર ુખ યાજક જાહેર કયા.

વ ાસ-ત્યાગ સામે ચેતવણી
11 આ મેલ્ખીસેદેક વષે અમારે ઘણી બાબતો કહેવાની છે, પણ અથર્ સમજાવવો

અઘરો છે, કેમ કે તમે સાંભળવામાં ધીમા છો.
12 કેમ કે આટલા સમયમાં તો તમારે ઉપદેશકો થ ું જોઈ ું હ ું, પણ અત્યારે તો

ઈ રનાં વચનનાં પાયાના સદ્ધાંત શાં છે, એ કોઈ તમને ફર શીખવે એવી જરૂર ઊભી
થઈ છે; અને તમે એવા બાળક જવેા થયા છો કે જનેે દૂધની અગત્ય છે અને જે ભારે
ખોરાક પચાવી શકે તેમ નથી. 13 કેમ કે જે દરેક દૂધ પીએ છે તે ન્યાયીપણાની બાબતો
સંબંધી બનઅ ુભવી છે, કેમ કે આ ત્મક જીવનમાં તે હજી બાળક છે. 14 પણ બીજી
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બાજુ જઓે ુખ્ત છે, એટલે કે જઓે સા ું અને ખોટુ પારખવામાં હો શયાર છે, તેઓને
માટે ભારે ખોરાક છે.

6
1 માટે હવ,ે ખ્રસ્ત વષેનાં પાયાના સદ્ધાંતોનો ઉપદેશ જે આપણે અગાઉ શી ા

છ એ તેને રહેવા દઈને હવે આપણે સં ૂણર્તા ુધી આગળ વધીએ; અને નજીર્ વ કામ
સંબંધીના પસ્તાવાનો તથા ઈ ર પરના વ ાસનો, 2બા પ્તસ્મા સંબંધીના ઉપદેશનો,
હાથ ૂકવાનો, ૃત્ ુ પામેલાંઓના ુનરુત્થાનનોઅને અનંતકાળના ન્યાય ુકાદાનો પાયો
ફર થી ન નાખીએ. 3જો ઈ રની ઇચ્છા હોય તો આપણે એ પ્રમાણે કર ું.

4 કેમ કે જઓેએકવાર પ્રકા શતથયા,જઓેએસ્વગ ય દાનનોઅ ુભવ કય ,જઓે
પ વત્ર આત્માનાં ભાગીદાર પણ થયા, 5 જઓેએ ઈ ર ું સારુ વચન તથા આવનાર
ુગના પરાક્રમનો અ ુભવ કય , 6અને ત્યાર પછ જઓે તે વીસર જઈને પ તત થયા,

તેઓને ફર થી પ ાતાપ કરાવવો એ શ નથી, કેમ કે તેઓ ઈ રના ુત્રને ફર થી
વધસ્તંભે જડે છે અને જાહેરમાં તેમ ું અપમાન કરે છે.

7જે જમીન પોતા પર વારવાર વરસેલા વરસાદ ું શોષણ કરે છે, અને જઓે તેને ખેડે
છે તેઓને માટે ઉપયોગી વનસ્પ ત ઉપજાવે છે, તેને ઈ ર આશીવાર્દ આપે છે. 8 પણ
જે કાંટા તથા ઝાંખરાં ઉપજાવે છે, તે જમીન નાપસંદ થયેલી તથા શા પત કરાયેલી છે;
અંતે તેને બાળ નાખવામાં આવશે.

9પણ પ્રય બં ુઓ, જોકે અમે એ ું કહ એછ એતોપણ તમારા સંબંધી એનાં કરતાં
સાર તથા ઉદ્ધારને લગતી બાબતોનો અમને ભરોસો છે. 10 કેમ કે ઈ ર તમારા કામને
તથા તેમના નામ પ્રત્યે તમે જે પ્રેમ બતા ો છે; અને સંતોની જે સેવા કર છે અને હજુ
કરો છો તેને ૂલી જાય એવા અન્યાયી નથી.

11અને અમે અંતઃકરણ ૂવર્ક ઇચ્છા રાખીએ છ એ, કે તમારામાંનો દરેક, આશામાં
પ ર ૂણર્ થવાને અથ, એવો જ ઉત્સાહ અંત ુધી દશાર્વી રાખે, 12માટે તમે મંદ ન પડો,
પણ જઓે વ ાસ તથા ધીરજથી વચનોના વારસ છે, તેઓ ું અ ુસરણ કરો.

ઈ ર ું ખાતર ભ ુ વચન
13 કેમ કે ઈ રે ઇબ્રા હમને વચન આપ્ ું ત્યારે પોતાના કરતાં કોઈ મોટો ન હતો કે

જનેાં સમ તે ખાય, માટે તેણે પોતાના જ સમખાઈને ક ું કે, 14ખરેખર હુ તનેઆશીવાર્દ
આપીશ જ, અને તારાથી મહાન પ્રજા ઉત્પ કર શ.’ ” 15 એ પ્રમાણે, ધીરજ રા ા
પછ તે વચન ું ફળ પામ્યો.

16 માણસો પોતાના કરતા જઓે શ્રે હોય છે તેઓના સમ ખાય છે અને સોગનથી
તેઓનાં સઘળાં વવાદનો અંત આવે છે. 17 તે પ્રમાણે ઈ ર પોતાના સંકલ્પની
ન યતા, આશાવચનના વારસોને બતાવવા ચાહતા સમ ખાઈને મધ્ય બન્યા, 18એ
માટે કે જે વચન તથા સમ જમેાં ઈ રથી જૂઠુ બોલી શકા ું નથી, એવી બે ન ળ
વાતોથીઆપણને, એટલેઆગળ ૂકેલીઆશા પકડવા સારુઆશ્રયને માટે દોડનારાંને,
ુષ્કળ પ્રમાણમાં ઉ ેજન મળે.
19 તે આશા આપણા આત્માને સારુ લંગર સરખી, ુર ક્ષત તથા ભરોસાપાત્ર અને

પડદા પાછળના ાનમાં પ્રવેશ કરનાર છે. 20 ત્યાં ઈ ુએ અગ્રેસર થઈને આપણે માટે
પ્રવેશ કય છે, અને મેલ્ખીસેદેકના નયમ પ્રમાણે તે સદાને માટે પ્ર ુખ યાજક થયા છે.
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7
મેલ્ખીસેદેક યાજક

1 આ મેલ્ખીસેદેક, શાલેમનો રાજા અને પરાત્પર ઈ રનો યાજક હતો, જયારે
ઇબ્રા હમ રાજાઓની હત્યા કર ને પાછો આ ો, ત્યારે તેણે તેને મળ ને આશીવાર્દ
આપ્યો; 2અને ઇબ્રા હમે લડાઈમાં જે મેળ ું હ ું તેનો દસમો ભાગ તેને આપ્યો. તેના
નામનો પહેલો અથર્ તો ‘ન્યાયીપણાનો રાજા,’ પછ ‘શાલેમનો રાજા,’ એટલે ‘શાં તનો
રાજા’ છે. 3તે પતા વગરનો, માતા વગરનો અને વંશાવળ વગરનો હતો, તેનાઆરભનો
સમય કે આ ુષ્યનો અંત ન હતો, પણ તે ઈ રના ુત્રના જવેો સદા યાજક રહે છે.

4 તો જનેે આ દ પતા ઇબ્રા હમે ૂટમાંનો દસમો ભાગ આપ્યો, તે કેવો મહાન હશે
એનો વચાર કરો. 5 અને ખરેખર, લેવીના સંતાનમાંના જઓે યાજકપદ પામે છે,
તેઓને લોકોની પાસેથી એટલે ઇબ્રા હમથી ઉત્પ થયેલા પોતાના ભાઈઓની પાસેથી,
નયમશા પ્રમાણે દસમો ભાગ લેવાનીઆજ્ઞા છે ખર ; 6પણજે તેઓની વંશવાળ નો
ન હતો, તેણે ઇબ્રા હમની પાસેથી દસમો ભાગ લીધો અને જનેે વચનો મ ાં હતાં તેને
તેણે આશીવાર્દ આપ્યો.

7 હવ,ે મોટો નાનાને આશીવાર્દ આપે છે તેમાં તો કઈ પણ વાંધો નથી. 8 અહ યાં
યહૂદ યાજકો જઓે ૃત્ ુપાત્ર છે તે આ દસમો ભાગ લે છે; પણ ત્યાં જનેાં સંબંધી
સાક્ષી આપેલી છે, કે તે જીવંત છે, તે લે છે. 9અને એમ પણ કહેવાય છે કે, જે લેવી
દસમો ભાગ લે છે, તેણે પણ ઇબ્રા હમની મારફતે દસમો ભાગઆપ્યો; 10 કેમ કે જયારે
મેલ્ખીસેદેક તેના પતાને મ ો, ત્યારે તે પોતાના પતાનાં અંગમાં હતો.

11એ માટે જો લેવીના યાજકપણાથી પ ર ૂણર્તા થઈ હોત, કેમ કે તે દ્વારા લોકોને
નયમશા મ ું હ ું, તો હારુનના નયમ પ્રમાણે ગણાયેલો ન હ, એવો બીજો યાજક
મેલ્ખીસેદેકના નયમ અ ુસાર ઉત્પ થાય એની શી અગત્ય હતી? 12 કેમ કે યાજકપદ
બદલાયાથી નયમ પણ બદલાવાની જરૂર છે.

13 કેમ કે જે સંબંધી એ વાતો કહેવાયેલી છે, તે અન્ય કુળનો છે, તેઓમાંના કોઈએ
યજ્ઞવેદ ની સેવા કર નથી. 14 કેમ કે એ સ્પ છે, કે યહૂદાના કુળમાં આપણા પ્ર ુનો
જન્મ થયો, તે કુળમાંના યાજકપદ સંબંધી ૂસાએ ક ું ક ું નથી.

મેલ્ખીસેદેક જવેો બીજો યાજક
15 હવે જે મેલ્ખીસેદેકના જવેો, એટલે કે જ ગક આજ્ઞાના ધારા ધોરણ પ્રમાણે ન હ

પણ અ વનાશી જીવનનાં સામથ્યર્ પ્રમાણે; 16 બીજો એક યાજક ઊભો થયો છે, તો
આ બાબત વષે સ્પ થાય છે. 17 કેમ કે એવી સાક્ષી આપવામાં આવેલી છે કે,
મેલ્ખીસેદેકના નયમ પ્રમાણે ‘તમે સનાતન યાજક છો.’ ”

18 કેમ કે અગાઉની આજ્ઞા અશક્ત તથા નરુપયોગી હતી તે માટે તે રદ કરવામાં
આવે છે. 19 કેમ કે નયમશા થી ક ું પ ર ૂણર્ થ ું નથી, અને જનેે બદલે જનેાંથી
આપણે ઈ રની પાસે જઈ શક એ, એવી વધારે સાર આશાનો ઉદભવ થાય છે.

20પણઆતો સમ વગરઆપવામાં આ ું નહો ું. બીજા તો સમ વગર યાજક થયા
છે તે વશેષ સારુ છે કેમ કે તે વશે ું વચન સમ વગરઆપવામાં આ ું નહો ું, 21 પણ
આતો સમથી થાય છે, એટલે જમેણે તેમને ક ું કે, ‘પ્ર ુએ સમ ખાધા, અને તે પસ્તાવો
કરનાર નથી, કે ું સનાતન યાજક છે, આવી ર તે તે તેમનાંથી યાજક થયા.’ ”

22 તે જ પ્રમાણે ઈ ુ સારા કરારની ખાતર થયા છે. 23 જઓે યાજક થયા તેઓ
ુષ્કળ પ્રમાણમાં હતા ખરા, કેમ કે ૃત્ ુને લીધે તેઓ સદા રહ શ ા ન હતા. 24 પણ

ઈ ુ તો સદાકાળ રહે છે, માટે તેમ ું યાજકપદ અ વકાર છે.
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25 માટે જઓે તેમની મારફતે ઈ રની પાસે આવે છે, તેઓનો સં ૂણર્ ઉદ્ધાર કરવાને
ઈ ુ સમથર્ છે. કેમ કે દરેકને માટે મધ્ય ી કરવાને તેઓ સદા જીવંત રહે છે. 26 તેમના
જવેા પ્ર ુખ યાજકની આપણને જરૂર હતી, તે પ વત્ર, નદ ષ, નષ્કલંક, પાપીઓથી
તદ્દન અલગ છે, અને તેમને આકાશ કરતાં વધારે ઉચ્ચ ાને બરાજવામાં આવેલા છે.

27પ્રથમ પ્ર ુખ યાજકોની માફક તે પોતાના પાપોને સારુ, પછ લોકોના પાપોને સારુ
નત્ય બ લદાન આપવાની તેમને અગત્ય નથી; કેમ કે તેમણે, પોતા ું અપર્ણ કર ને એક
જ વખતમાં એ કાયર્ ૂણર્ ક ુ છે. 28 કેમ કે નયમશા નબળા માણસોને પ્ર ુખ યાજકો
ઠરાવે છે; પણ નયમશા પછ જે સમ ું વચન છે તે તો સદાને માટે સં ૂણર્ કરેલા ુત્રને
પ્ર ુખ યાજક ઠરાવે છે.

8
આપણો પ્ર ુખયાજક - ઈ ુ ખ્રસ્ત

1 હવે જે વાતો અમે કહ એ છ એ, તેનો સારાંશ એ છે, કે આપણને એવા
પ્ર ુખ યાજક મ ા છે, કે જે સ્વગર્માં ઈ રના મહત્વના રા ાસનની જમણી તરફ
બરાજમાન છે. 2 પ વત્ર ાનનો તથા જે ખરો મંડપ માણસોએ ન હ, પણ પ્ર ુએ
બાંધેલો છે, તેના તે સેવક છે.

3 દરેક પ્ર ુખ યાજક અપર્ણો તથા બ લદાન આપવા માટે નમાયેલા છે; માટે તેમની
પાસે પણ અપર્ણ કરવા ું કઈ હોય એ જરૂર છે. 4 વળ જો તે ૃથ્વી પર હોત, તો તે
યાજક હોત જ ન હ; કેમ કે નયમશા પ્રમાણે અપર્ણો કરનારા યાજકો તો અહ છે
જ; 5જઓે સ્વગર્માંની વસ્ ુઓની પ્ર તમા તથા પ્ર તછાયાની સેવા કરે છે, કેમ કે જમે
ૂસા જયારે મંડપ ઊભો કરવાનો હતો ત્યારે તેને ઈ રે ક ું કે, ‘જે ન ૂનો તને પહાડ

પર બતા ો હતો, તે પ્રમાણે તમામ બાબતોની રચના કાળજી ૂવર્ક કર.’ ”
6 પણ હવે જમે ખ્રસ્ત વધારે સારાં વચનોથી ઠરાવેલા અને વધારે સારા કરારના

મધ્ય છે, તેમ તેમને વધારે સારુ સેવાકાયર્ કરવા ું મ ુ.ં 7 કેમ કે જો તે પહેલા કરાર
નદ ષ હતો, તો બીજા કરારને માટે ાન શોધવાની જરૂર રહેત ન હ.
8પણ દોષ કાઢતાં ઈ ર તેઓને કહે છે કે, ‘જુઓ, પ્ર ુ એમ કહે છે કે, એવા દવસો

આવે છે, કે જમેાં હુ ઇઝરાયલના લોકોની સાથે તથા યહૂ દયા લોકોની સાથે નવો કરાર
કર શ. 9 તેઓના ૂવર્જોને મસર દેશમાંથી બહાર લાવવા માટે જે દવસે મેં તેઓનો
હાથ પકડ્યો, ત્યારે તેઓની સાથે જે કરાર મેં કય હતો, તે પ્રમાણેનો કરાર તે ન હ હોય
કારણ કે તેઓ મારા કરાર ુજબ ચાલ્યા ન હ એટલે મેં તેઓ સંબંધી કશી પરવા કર
ન હ, એ ું પ્ર ુ કહે છે.’ ”

10 કેમ કે પ્ર ુ કહે છે કે, ‘તે દવસો પછ , ઇઝરાયલના સંતાનોની સાથે જે કરાર હુ
કર શ, તે આ છે; હુ મારા નયમો તેઓના મનમાં ૂક શ અને તે તેઓના હૃદયપટ પર તે
લખીશ હુ તેઓનો ઈ ર થઈશ અને તેઓ મારા લોક થશ.ે

11 હવે પછ ‘પ્ર ુને ઓળખ’ એમ કહ ને દરેક પોતાના પડોશીન,ે તથા દરેક પોતાના
ભાઈને શીખવશે નહ , કેમ કે તેઓમાંના નાનાથી તે મોટા ુધી, સવર્ મને પ્ર ુને
ઓળખશે. 12 કેમ કે તેઓનાઅન્યાય પ્રત્યે હુ દયા ુ થઈશઅને તેઓનાં પાપો ું સ્મરણ
હુ ફર કર શ ન હ.’ ”

13 તો, ‘નવો કરાર’ એ ું કહ ને તેમણે પહેલા કરારને જૂનો ઠરા ો છે. પણ જે જૂ ું
તથા જજ રત થ ું જાય છે તે નાશ પામવાની તૈયાર માં છે.
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9
ૃથ્વી પરની અને આકાશી આરાધના

1 હવે પહેલા કરારમાં પણ ભજનસેવાના વ ધઓ તથા જ ગક પ વત્ર ાન પણ
હ ું ખરુ. 2 કેમ કે મંડપ તૈયાર કરાયેલો હતો, તેના આગળના ભાગમાં દ વી, મેજ તથા
અપર્ણ કરેલી રોટલી હતી, તે પ વત્ર ાન કહેવા ું હ ું.

3અને પડદાની પાછળ બીજો ભાગ હતો, તે પરમપ વત્ર ાન કહેવા ું હ ું. 4 તેમાં
સોનાની ૂપવેદ તથા ચારે તરફ સોનાથી મઢેલી કરારની પેટ હતી, એ પેટ માં મા ાથી
ભરે ું સોના ું પાત્ર તથા હારુનની કળ ટેલી લાકડ તથા કરારના શલાપટ હતા, 5અને
તે પર ગૌરવી કરુ બમહતા, તેઓનીછાયા દયાસન પર પડતી હતી; હમણાં તેઓસંબંધી
અમારાથી વગતવાર કહેવાય એમ નથી.

6 હવે ઉપર દશાર્ ાં ુજબ બ ું તૈયાર થયા બાદ યાજકો કરાર કોશના આગળના
ભાગમાં સેવા કરવાને નત્ય જાય છે. 7 પણ બીજા ભાગમાં વષર્માં એક જ વાર ફક્ત
પ્ર ુખ યાજક જતો હતો; પણ તે લોહ ું અપર્ણ કયાર્ વના જઈ શકતો ન હતો, જે તે
પોતાના માટે તથા લોકોના અપરાધને માટે અપર્ણ કરતો હતો.

8 તેથી પ વત્ર આત્મા એ ું જણાવે છે કે ાં ુધી પહેલો મંડપ હજી ઊભો છે
ત્યાં ુધી પરમપ વત્ર ાનનો માગર્ ુલ્લો થયેલો નથી. 9 વતર્માનકાળને સારુ તે મંડપ
ઉપમારૂપ હતો, જે પ્રમાણેઆપ્રકારનાં અપર્ણો તથા બ લદાનોઆપવામાંઆ ા હતા,ં
ભજન કરનાર ું અંતઃકરણ સં ૂણર્ ુદ્ધ કરવાને અસમથર્ હતા.ં 10 તેઓ, ખાવા, પીવા
તથા અનેક પ્રકારની સ્નાન ક્રયા સાથે કેવળ શાર રક વ ધઓ જ હતા, તે ુધારાનો
ુગ આવવાના સમય ુધી જ ચાલવાના હતા.
11 ખ્રસ્ત, હવે પછ થનાર સવર્ બાબતો સંબંધી પ્ર ુખ યાજક થઈને, હાથથી તથા
ૃથ્વી પરના પદાથ થી બનાવેલ ન હ એવા અ ત મહાન તથા અ ધક સં ૂણર્ મંડપમાં

થઈન,ે 12બકરાના તથા વાછરડાના લોહ થી ન હ, પણ પોતાના જ રક્તથી, માણસોને
માટે અનંતકા ળક ઉદ્ધાર મેળવીને તે પરમપ વત્ર ાનમાં એક જ વાર ગયા હતા.

13 કેમ કે જો બકરા ું લોહ , ગોધાઓ ું લોહ તથા વાછરડ ની રાખ, અપ વત્રો પર
છાંટવાથી તે શર રને ુદ્ધ અને પ વત્ર કરે છે, 14 તો ખ્રસ્ત, જે અનંતકા ળક આત્માથી
પોતે ઈ રને દોષ વગર ું અપર્ણ થયા, તેમ ું રક્ત તમારાં અંતઃકરણને જીવંત ઈ રને
ભજવા માટે નજીર્ વ કામો કરતાં કેટ ું વશેષ ુદ્ધ કરશે? 15માટે પહેલા કરારના સમયે
જે ઉલ્લંઘનો કરવામાં આ ા હતા,ં તેના ઉદ્ધારને માટે પોતે બ લદાનઆપે મરણઆપે
અને જઓેને તેડવામાં આ ા છે તેઓને અનંતકાળના વારસા ું વચન પ્રાપ્ત થાય માટે
તે નવા કરારના મધ્ય છે.

16 કેમ કે ાં વ સયતના ું છે, ત્યાં વ સયતના ું કરનાર ું ૃત્ ુ થાય એ જરૂર છે.
17 કેમ કે વ સયતનામાનો અમલ માણસના ૃત્ ુ પછ થાય છે; એ વ સયતના ું કરનાર
જી વત હોય ત્યાં ુધી કદ તે ઉપયોગી હોય ખરુ?

18એ માટે પહેલા કરારની પ્ર ત ા પણ રક્ત વના થઈ ન હતી. 19 કેમ કે ૂસાએ
નયમશા પ્રમાણે દરેકઆજ્ઞા સવર્ લોકોને કહ સંભળાવી પછ , પાણી, કરમજીઊન
તથા ઝૂફા સ હત વાછરડા ું તથા બકરા ું લોહ લી ુ,ં અને તેને ુસ્તક પર તથા સવર્
લોકો પર પણ છાંટ ને ક ું કે, 20 ‘જે કરાર ઈ રે તમને ઠરાવી આપ્યો છે તે ું રક્ત એ
જ છે.
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21 તેણે તે જ ર તે મંડપ પર તથા સેવાના સઘળાં પાત્રો પર પણ લોહ છાં ું હ ું.
22 નયમશા પ્રમાણે ઘણું કર ને સઘળ વસ્ ુઓ રક્તદ્વારા ુદ્ધ કરાય છે અને રક્ત
વહેવડા ા વગર પાપની માફ મળતી નથી.

પ્ર ુ ઈ ુ ું બ લદાન પાપ દૂર કરે છે
23 સ્વગર્માંની વસ્ ુઓના ન ૂનાનાં પદાથ ને આવી ર તે ુદ્ધ કરવાની અગત્ય હતી,

પણ આકાશી વસ્ ુઓને તે કરતાં વધારે સારા બ લદાનોથી ુદ્ધ કરવામાં આવે એવી
અગત્ય હતી. 24 કેમ કે ખ્રસ્ત હાથે બનાવેલાં પ વત્ર ાન કે જે સત્યનો ન ૂનો છે તેમાં
ગયા નથી, પણ સ્વગર્માં જ ગયા છે, એ માટે કે તે હમણાં આપણે માટે ઈ રની સમક્ષ
હાજર થાય.

25જમે અગાઉ પ્ર ુખ યાજક બીજા ું લોહ લઈને દર વષ પરમપ વત્ર ાનમાં જતો
હતો, તેમ તેને વારવાર પોતા ું બ લદાન અપર્ણ કરવાની જરૂ રયાત રહ નથી. 26 કેમ કે
જો એમ હોત, તો ૃ ના આરભથી ઘણી વખત તેમને દઃુખ સહન કરવાની જરૂ રયાત
ઊભી થાત; પણ હવે છેલ્લાં સમયમાં પોતાના બ લદાનથી પાપને દૂર કરવા માટે તેઓ
એક જ વખત પ્રગટ થયા.

27 જમે માણસોને એક વખત મરવા ુ,ં અને ત્યાર બાદ તેઓનો ન્યાય થાય એ ું
નમાર્ણ થયે ું છે. 28 તેમ ખ્રસ્તે ઘણાંઓનાં પાપ માથે લેવા માટે એક જ વખત પોતા ું
બ લદાન આપ્ ુ.ં જઓે તેમની વાટ જુએ છે તેઓના સંબંધમાં ઉદ્ધારને અથ તે બીજી
વખત પાપ વગર પ્રગટ થશે.

10
1 કેમ કે જે સાર વસ્ ુઓ થવાની હતી તેની પ્ર તછાયા નયમશા માં છે ખર , પણ

તે વસ્ ુઓની ખર પ્ર તમા તેમાં નહોતી, માટે જે બ લદાનો વષ વષર્ તેઓ હમેશા કરતા
હતા તેથી તેઓથી ત્યાં આવનારાઓને પ ર ૂણર્ કરવાને નયમશા કદ સમથર્ નહો ું.
2જો એમ હોત, તો બ લદાનો કરવા ું ું બંધ ન થાત? કેમ કે એક વખત પ વત્ર થયા
પછ ભજન કરનારાઓનાં અંતઃકરણમાં ફર પાપોની કઈઅંતઃવાસના થાત ન હ. 3પણ
તે બ લદાનોથી વષ વષર્ પાપો ું ફર થી સ્મરણ થયા કરે છે. 4 કેમ કે ગોધાઓ ું તથા
બકરાઓ ું લોહ પાપો દૂર કરવાને સમથર્ નથી.

5એ માટે દુ નયામાં આવતાં જ તે કહે છે, ‘તમે બ લદાન તથા અપર્ણની ઇચ્છા રાખી
ન હ, પણ મારે માટે તમે શર ર તૈયાર ક ુ છે. 6 દહનાપર્ણ તથા પાપાથાર્પર્ણથી તમે
પ્રસ થતાં ન હતા. 7 ત્યારે મેં ક ું કે, ‘ઓ ઈ ર, જુઓ, શા ના ુસ્તકમાં મારા
સંબંધી લ ું છે, તમાર ઇચ્છા ૂણર્ કરવાને હુ આ ો છુ.

8 ઉપર જયારે તેમણે ક ું કે, ‘બ લદાનો, અપર્ણો, દહનાપર્ણો, પાપાથાર્પર્ણો જે
નયમશા પ્રમાણે કરાય છે તેઓની ઇચ્છા રાખી ન હ અને તેઓથી તમે પ્રસ થતાં
ન હતા. 9 ત્યારે તેમણે ક ું કે, ‘જો, તમાર ઇચ્છા ૂણર્ કરવાને હુ આ ું છુ;’ બીજાને

ાપવા સારુ પહેલાને તે રદ કરે છે. 10તે ઇચ્છા વડે ઈ ુ ખ્રસ્ત ું શર ર એક જ વખત
અપર્ણ થયાથી આપણને પ વત્ર કરવામાં આ ા છે.

11 દરેક યાજક નત્ય સેવા કરતાં તથા એ ને એ જ બ લદાનો વારવારઆપતા ઊભો
રહે છે, પર ુ એ બ લદાનો પાપોને દૂર કરવાને કદા પ સક્ષમ નથી. 12 પણ ખ્રસ્ત તો,
પાપોને કાજે એક બ લદાન સદાકાળને માટે આપીને, ઈ રની જમણી તરફ બરાજલેા
છે. 13 હવે પછ તેમના વૈર ઓને તેમના પગ નીચે કચડવામાં આવે ત્યાં ુધી તે રાહ
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જુએ છે. 14 કેમ કે જઓે પ વત્ર કરાય છે તેઓને તેમણે એક જે અપર્ણથી સદાકાળને
માટે પ ર ૂણર્ કર દ ધાં છે.

15 પ વત્ર આત્મા પણ આપણને સાક્ષી આપે છે, કેમ કે તેમણે ક ું હ ું કે, 16 ‘તે
દવસોમાં જે કરાર હુ તેઓની સાથે કર શ તે એ જ છે કે, હુ મારા નયમો તેઓના
હૃદયપટ પર લખીશ અને તેઓના મનમાં ૂક શ, એમ પ્ર ુ કહે છે.’ ”

17પછ તે કહે છે કે, ‘તેઓનાં પાપ તથા તેઓનાઅન્યાયને હુ ફર યાદ કર શ ન હ.’ ”
18 હવે ાં તેઓના પાપ માફ થયા છે, ત્યાં ફર પાપને સારુ બીજા અપર્ણની

જરૂ રયાત નથી.
પ્ર ુ ઈ ુ ું બ લદાન પાપ દૂર કરે છે

19 મારા ભાઈઓ, તેણે આપણે માટે પડદામાં થઈને, એટલે પોતાના શર રમાં થઈને,
એક નવો તથા જીવતો માગર્ ઉઘાડ્યો છે. 20 તે માગર્માં થઈને ઈ ુના રક્તદ્વારા
પરમપ વત્ર ાનમાં પ્રવેશ કરવાનેઆપણને હમત છે; 21વળ ઈ રના ઘર પરઆપણે
માટે એક મોટો યાજક છે, 22 તેથી દુ અંતઃકરણથી છૂટવા માટે હૃદયો પર છટકાવ
પામીને તથા સ્વચ્છ પાણીથી શર ર ધોઈન,ે આપણે ખરા હૃદયથી અને વ ાસના ૂરા
ન ય સાથે ઈ રના સા ધ્યમાં જઈએ.
23આપણેઆશાની કરેલી ક ૂલાતમાં દ્રઢ રહ એ, કેમ કે જમેણે આશાવચનઆપ્ ું

તે વ ાસપાત્ર છે. 24 પ્રેમ રાખવાને તથા સારાં કામ કરવા માટે પરસ્પર ઉ ેજન પ્રાપ્ત
થાય માટે આપણે એકબીજાનો વચાર કર એ. 25 જમે કેટલાક કરે છે તેમ આપણે
એકઠા મળવા ું પડ ું ન ૂક એ, પણઆપણે એકબીજાને ઉ ેજનઆપીએ; અને જમે
જમે તમે તે દવસ પાસે આવતો નહાળો તેમ તેમ તમે વશેષ પ્રયત્ન કરો.

26 કેમ કે આપણને સત્યનીઓળખ પ્રાપ્ત થયા પછ પણજોઆપણે જાણીજોઈને
પાપ કર એ, તો હવે પછ પાપોને માટે બીજુ બ લદાન રહે ું નથી, 27પણ ન્યાય ુકાદાની
ભયાનક પ્ર તક્ષા તથા વૈર ઓને ખાઈ જનાર અ નો કોપ એ જ બાક રહે ું છે.

28 જે કોઈ ૂસાના નયમશા ું ઉલ્લંઘન કરતો, તેના પર દયા રખાતી ન હતી,
પણ બે કે ત્રણ જણની સાક્ષીથી તેને મોતની સજા કરવામાં આવતી હતી. 29 તો જણેે
ઈ રના ુત્રને પગ નીચે કચડ્યા છે અને કરારના જે રક્તથી પોતે પ વત્ર થયા હતા તેમને
અ ુદ્ધ ગણ્યા છે અને જણેે કૃપાના આત્મા ું અપમાન ક ુ છે, તે કેટલી બધી સખત
શક્ષાને પાત્ર થશ,ે તે વષે તમે ું ધારો છો?
30 કેમ કે ‘બદલો વાળવો એ મારુ કામ છે, હુ બદલો વાળ આપીશ.’ ” ત્યાર બાદ

ફર , ‘પ્ર ુ પોતાના લોકોનો ન્યાય કરશે,’ એ ું જમેણે ક ું તેમને આપણે ઓળખીએ
છ એ. 31જીવતા ઈ રના હાથમાં પડ ું એ અ ત ભયંકર છે.

32 પણ પહેલાના દવસો ું સ્મરણ કરો, કે જમેાં તમે પ્રકા શત થયા પછ , 33 પહેલાં
તો નદાઓથી તથા સંકટથી તમે અપમાનરૂપજવેા થયાઅને પછ તોજઓેને સતાવાયા
હતા તેઓના ભાગીદાર થઈને દઃુખોનો ભારે હુમલો સહન કય . 34 કેમ કે જઓેબંધનમાં
હતા તેઓ પ્રત્યે તમે કરુણા દશાર્વી અને તમાર સંપ ની ૂંટ કરાઈ તેને તમે આનંદથી
સહન ક ુ, કેમ કે તમે એ જાણતા હતા, કે તમારે માટે તેના કરતા વધારે યોગ્ય તથા
સવર્કાળ રહેનારુ ધન સ્વગર્માં રાખી ૂકવામાં આવે ું છે.

35એ માટે તમારા વ ાસના ફળરૂપી જે મોટો બદલો તમને મળવાનો છે, તેને નાખી
ન દો. 36 કેમ કે ઈ રની ઇચ્છા પ્રમાણે વત્યાર્ પછ તમને આશાવચન ું ફળ મળે, માટે
તમારે ધીરજ રાખવાની જરૂર છે. 37 કેમ કે જે આવવાના છે, તે તદ્દન થોડ વારમાં જ
આવશે અને વલંબ કરશે ન હ.
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38 પણ મારો ન્યાયી સેવક વ ાસથી જીવશે; જો તે પાછો હટે, તો તેનામાં મારા
જીવને આનંદ થશે ન હ.

39પણઆપણે પાછા હઠ ને નાશ પામનારા નથી, પણજીવના ઉદ્ધારને અથ વ ાસ
કરનારા છ એ.

11
વ ાસના ૂરવીરોની યાદ

1હવે વ ાસ તો જે વસ્ ુઓનીઆશાઆપણે રાખીએ છ એ તેની ખાતર છે અને
અદ્રશ્ય વસ્ ુઓની સા બતી છે. 2 કેમ કે વ ાસથી પ્રાચીન સમયના આપણા ૂવર્જ
ઈ રભક્તો વષે સાક્ષી આપવામાં આવી. 3 વ ાસથી આપણે જાણીએ છ એ કે,
‘ઈ રના શ થી સમગ્ર વ ઉત્પ થ ું છે અને જે દ્રશ્ય છે, તે દ્રશ્ય વસ્ ુઓથી ઉત્પ
થયાં નથી.

4 વ ાસથી હાબેલે કાઈનના કરતાં વધારે સારુ બ લદાન ઈ રને ચઢા ું, તેથી તે
ન્યાયી છે, એમ તેના સંબંધી સાક્ષીઆપવામાં આવી, કેમ કે ઈ રે તેનાં અપર્ણો સંબંધી
સાક્ષી આપી; અને તેથી તે ૃત્ ુ પામેલો હોવા છતાં પણ હજી બોલે છે.

5 વ ાસથી હનોખને ઉપર લઈ લેવામાં આ ો કે તે ૃત્ ુનો અ ુભવ કરે ન હ અને
તે અદ્રશ્ય થયો, કેમ કે ઈ ર તેને ઉપર લઈ ગયા હતા, તેને ઉપર લઈ લેવામાં આ ો
તે પહેલાં તેના સંબંધી એ સાક્ષી થઈ કે ‘ઈ ર તેના પર પ્રસ હતા.’ ” 6 પણ વ ાસ
વગર ઈ રને પ્રસ કરવા એ શ નથી, કેમ કે ઈ રની પાસે જે આવે છે, તેણે એવો
વ ાસ કરવો જોઈએ કે તેઓ છે અને જઓે ખંતથી તેમને શોધે છે તેઓને તે ફળ પણ
આપનાર છે.

7 ૂહે જે બાબત હજી ુધી જોઈ ન હતી, તે વષે ચેતવણી પ્રાપ્ત કર ને તથા ઈ રની
બીક રાખીન,ે વ ાસથી પોતાના કુટુબનાં ઉદ્ધારને માટે વહાણ તૈયાર ક ુ, તેથી તેણે
માનવજગતને અપરાધી ઠરા ું અને વ ાસથી જે ન્યાયીપણું છે તેનો તે વારસ થયો.

8ઇબ્રા હમ જે જગ્યા વારસામાં પામવાનો હતો, તેમાં જવાને તેડુ પામીને આજ્ઞાધીન
થયો, એટલે પોતે ાં જાય છે, એ ન જાણ્યાં છતાં વ ાસથી તે રવાના થયો.
9 વ ાસથી ઇબ્રા હમે જાણે પરદેશમાં હોય તેમ વચનના દેશમાં પ્રવાસ કય અને તેની
સાથે તે જ વચનના સહવારસો ઇસહાક તથા યાકૂબ તેની જમે તં ુઓમાં રહેતા. 10 કેમ
કે જે શહેરનો પાયો છે, જનેાં યોજનાર તથા બાંધનાર ઈ ર છે, તેમનીઆશા તે રાખતો
હતો.

11 વ ાસથી સારા પણ ૃધ્ધ થયા પછ ગભર્ ધારણ કરવા સામથ્યર્ પામી; કેમ કે
જણેે વચન આપ્ ું હ ું, તેમને તેણે વ ાસપાત્ર ગણ્યા. 12 એ માટે એકથી અને તે
પણ વળ ૂએલા જવેો, તેનાથી સં ામાં આકાશમાંના તારા જટેલાં તથા સ ુદ્રના કાંઠા
પરની રેતી જે અગ ણત છે તેના જટેલાં લોક ઉત્પ થયા.

13એ સઘળાં વ ાસમાં ૃત્ ુ પામ્યા તેઓને વચનોનાં ફળ મ ા ન હ, પણ દૂરથી
તે નહાળ ને તેમણે અ ભવાદન કયાર્ અને પોતા વષે ક ૂલ ક ુ છે કે અમે ૃથ્વી પર
પરદેશી તથા ુસાફર છ એ. 14 કેમ કે એવી વાતો કહેનારા સ્પ જણાવે છે કે, તેઓ
વતનની શોધ કરે છે.

15જે દેશમાથી તેઓબહારઆ ા તેના પર જો તેઓએ ચ રા ું હોત, તો પાછા
ફરવાનો પ્રસંગ તેઓને મળત. 16 પણ હવે વધારે ઉ મ, એટલે સ્વગ ય દેશની તેઓ
બહુ ઇચ્છા રાખે છે; માટે ઈ ર તેઓના ઈ ર કહેવાતા શરમાતા નથી, કેમ કે તેમણે
તેઓને માટે એક શહેર નમાર્ણ ક ુ છે.
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17 ઇબ્રા હમ,ે જયારે તેની કસોટ થઈ ત્યારે વ ાસથી ઇસહાક ું બ લદાન આપ્ ું;
એટલે જનેે વચનો આપવામાં આ ા હતા અને જનેે એ ું કહેવામાં આ ું હ ું કે,
18 ‘ઇસહાકથી તારો વંશ ગણાશ,ે’ તેણે પોતાના એકનાએક દ કરા ું બ લદાન આપ્ ું.
19 કેમ કે તે એ ું માનતો હતો કે ઈ ર ૃત્ ુ પામેલાઓને પણ ઉઠાડવાને સમથર્ છે; અને
ુનરુત્થાનની ઉપમા પ્રમાણે તે તેને પાછો મ ો પણ ખરો.
20 વ ાસથી ઇસહાકે જે બાબતો બનવાની હતી તેના સંબંધી યાકૂબ અને એસાવને

આશીવાર્દ આપ્યો. 21 વ ાસથી યાકૂબે પોતાના ૃત્ ુ સમયે ૂસફના બ ે દ કરાઓને
આશીવાર્દ આપ્યો અને પોતાની લાકડ ના હાથા પર ટેક ને ભજન ક .ુ 22 વ ાસથી
ૂસફે પોતાના અંતકાળે ઇઝરાયલના સંતાનના નગર્મન વષેની વાત સંભળાવી અને

પોતાનાં અ સંબંધી આજ્ઞા આપી.
23 વ ાસથી ૂસાનાં માતા પતાએ તેના જનમ્યાં પછ ત્રણ મ હના ુધી તેને સંતાડ

રા ો; કેમ કે તેઓએજો ુ,ં કે તે ુંદર બાળક છેઅને તેઓ રાજાનીઆજ્ઞાથી ગભરાયા
ન હ. 24 વ ાસથી ૂસાએ મોટા થયા પછ ફારુનની દ કર નો ુત્ર ગણાવાનો ઇનકાર
કય . 25 પાપ ું ક્ષ ણક ુખ ભોગવવાને બદલે ઈ રના લોકોની સાથે દઃુખ ભોગવવા ું
તેણે વધારે પસંદ ક ુ. 26 મસરમાંના દ્ર ભંડારો કરતાં ખ્રસ્ત સાથે નદા સહન કરવી
એઅ ધક સંપ છે, એમ તેણે ગણ્ ુ;ં કેમ કે જે ફળ મળવા ું હ ું તે તરફ જ તેણે લક્ષ
રા ુ.ં

27 વ ાસથી તેણે મસરનો ત્યાગ કય ; અને રાજાના ક્રોધથી તે ગભરાયો ન હ. કેમ
કે જાણે તે અદ્રશ્યને જોતો હોય એમ દૃઢ ર ો. 28 વ ાસથી તેણે પાસ્ખાપવર્ની તથા
લોહ છાંટવાની વ ધ ું પાલન ક ુ, જથેી પ્રથમ જ નતોનો નાશ કરનાર તેઓને સ્પશર્
કરે ન હ.

29 વ ાસથી તેઓજમે કોર જમીન પર ચાલતા હોય તેમ લાલ સ ુદ્રમાં થઈને પાર
ગયા; એવો પ્રયત્ન કરતાં મસર ઓ ડૂબીને ૃત્ ુ પામ્યા. 30 વ ાસથી યર ખોના કોટની
સાત દવસ ુધી પ્રદ ક્ષણા કયા પછ તે પડ ગયો. 31 વ ાસથી રાહાબ ગ ણકાએ
જા ૂસોનો ુશીથી સત્કાર કય તેથી યર ખોના અનાજ્ઞાં કતોની સાથે તેનો નાશ થયો
ન હ.

32 એનાથી વધારે ું કહુ? કેમ કે ગ દયોન, બારાક, સામ ૂન, યફતા, દાઉદ,
શ ુએલ તથા પ્રબોધકો વષે વસ્તારથી કહેવાને મને ૂરતો સમય નથી. 33 તેઓએ
વ ાસથી રા ો જીત્યા,ં ન્યાયીઆચરણ ક ,ુ આશાવચનો પ્રાપ્ત કયા, સહોનાં ુખ
બંધ કયા, 34અ ું બળ નષ્ફળ ક ુ, તેઓ તલવારની ધારથી બચ્યા, નબર્ળતામાંથી
બળવાન કરાયા, લડાઈમાં પરાક્રમી થયા અને વદેશીઓના સૈન્યને નસાડ દ ધા.ં

35 વ ાસથી ીઓએ પોતાના સ્વજનોને જીવંત સ્વરૂપે પાછા મેળ ા કેટલાક
રબાઈ રબાઈને મરણ પામ્યા, તેઓએ છુટકારાનો અંગીકાર કય ન હ, કે જથેી તેઓ
વધારે સારુ ુનરુત્થાન પામે; 36બીજામશ્કર ઓથી તથા કોરડાઓથી, વળ સાંકળોથી
અને કેદમાં ુરાયાથી પી ડત થઈને પરખાયા. 37 તેઓ પથ્થરોથી મરાયા, કરવતથી
વહેરાયા, તેઓને લાલચ આપવામાં આવી, તલવારની ધારથી માયાર્ ગયા, ઘેટાંના તથા
બકરાંનાં ચામડાં પહેર ને ફરતાં ર ા. તેઓ કગાલ, રબાયેલા તથા પીડાયેલા હતા;
38માનવજગત તેઓને રહેવા માટે યોગ્ય ન હ ું, તેઓઅરણ્યમા,ં પહાડોમાં, ુફાઓમાં
તથા ૃથ્વીની ુફાઓમાં ફરતા ર ા.



હ ૂઓને પત્ર 11:39 362 હ ૂઓને પત્ર 12:17

39એ સવર્ વષે તેમના વ ાસની સાર સાક્ષી આપવામાં આવી હતી પણ તેઓને
આશાવચન ું ફળ મ ું ન હ. 40 કેમ કે ઈ રે આપણે માટે એથી વશેષ કઈ ઉ મ
નમાર્ણ ક ુ હ ું; જથેી તેઓઆપણા વગર પ ર ૂણર્ થાય ન હ.

12
ઈ રઆપણા પતા

1આપણી આસપાસ સાક્ષીઓની એટલી મોટ વાદળારૂપી ભીડ છે, તેથી આપણે
પણ દરેક પ્રકારના બોજા તથા વળગી રહેનારાં પાપ નાખી દઈએ અને આપણા માટે
નયત કરેલી દોડની સ્પધાર્માં ધીરજથી દોડ એ. 2આપણેઆપણા વ ાસના અગ્રેસર
તથા તેને સં ૂણર્ કરનાર ઈ ુની તરફ લક્ષ રાખીએ કે, જમેણે પોતાની સમક્ષ ૂકેલા
આનંદને લીધે શરમને ુચ્છ ગણીને વધસ્તંભ પર મરણ ું દઃુખ સહન ક ુ અને હાલ તેઓ
ઈ રના રા ાસનની જમણી તરફ બરાજમાન છે. 3 તો જમેણે પોતા પર પાપીઓનો
એટલો બધો વરોધ સહન કય તેમનો વચાર કરો, એમ ન થાય કે તમે પોતાના મનમાં
અશક્ત થવાથી થાક જાઓ.

4 તમે પાપનો સામનો કરો, પણ રક્તપાત ુધી તમે હજી સામનો કય નથી. 5 વળ
જે ઉપદેશ બાળકોની માફક સમજાવીને તમને અપાય છે, તે તમે ૂલી ગયા, એટલે,
‘ઓ, મારા ુત્ર, ું પ્ર ુની શક્ષાને ુચ્છ ન ગણ અને તે ઠપકો આપે ત્યારે ું નાસીપાસ
ન થા. 6 કેમ કે જનેાં પર પ્ર ુ પ્રેમ રાખે છે, તેને તે શક્ષા કરે છે, જે ુત્રનો તે અંગીકાર
કરે છે, તે દરેકને તે કોરડા મારે છે.’ ”

7જે શક્ષા તમે સહન કરો છો, તે શક્ષાણને માટે છે જમે ુત્રની સાથે તેમ તમાર
સાથે ઈ ર વત છે, કેમ કે એ ું ક ું બાળક છે જનેે પતા શક્ષા કરતા નથી? 8 પણ જે
શક્ષાના ભાગીદાર સઘળાં થયા છે, તે શક્ષા તમને ન થાય, તો તમે દાસી ુત્રો છો, ખરા
ુત્રો તો ન હ.
9 વળ ૃથ્વી પરના આપણા પતાઓ આપણને શક્ષા કરતા હતા, અને આપણે

તેઓ ું માન રાખતા હતા, તો આપણા આત્માઓના પતાને એથી વશેષ માન આપીને
તેમને આધીન રહ ને જીવીએ ન હ? 10 કેમ કે તેઓએ તો થોડાક દવસો ુધી પોતાને
જે વાજબી લાગ્ ું તે પ્રમાણે આપણને શક્ષા કર ખર , પણ તેમણે તો આપણા હતને
માટે શક્ષા કર કે આપણે તેમની પ વત્રતાના સહભાગી થઈએ. 11 કોઈ પણ શક્ષા તે
સમયે આનંદકારક ન હ, પણ ખેદકારક લાગે છે; પણ પછ તો તેથી કસાયેલાઓને તે
ન્યાયીપણાનાં શાં તદાયક ફળઆપે છે.

સલાહ ૂચનો અને ચેતવણી
12એમાટે ઢ લા પડલેા હાથોને તથા અશક્ત થએલાં ૂંટણોને તમે ફર મજ ૂત કરો;

13 પોતાના પગોને સારુ રસ્તા ુગમ કરો; જથેી જે અપંગ છે, તે ઊતર ન જાય પણ
એથી વપર ત તે સાજુ થાય.

14સઘળાંની સાથે શાં તથી વત , પ વત્રતા કે જનેાં વગર કોઈ પ્ર ુને નહાળશે ન હ
તેને ધોરણે તમે ચાલો. 15તમે બહુ સાવધ રહો, કે જથેી કોઈ ઈ રની કૃપા પામ્યા વના
રહ ન જાય, એમ ન થાય કે કોઈ કડવાશરૂપી જડ ઊગે અને તમને ભ્ર કરે, તેનાથી
તમારામાંના ઘણાં લોક અપ વત્ર થાય, 16અને કોઈ ભચાર થાય, અથવા એસાવ
કે જણેે એક ભોજનને માટે પોતા ું ે પણું વેચી મા ુ તેના જવેો કોઈ ભ્ર થાય.
17 કેમ કે તમે જાણો છો કે ત્યાર પછ ારે તે આશીવાર્દનો વારસો પામવા ઇચ્છતો
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હતો ત્યારે તે આં ુસ હત પ્રયત્ન કરતો હતો, તોપણ તેનો સ્વીકાર થયો ન હ કેમ કે
પસ્તાવાનો પ્રસંગ તેને મ ો ન હ.

18 વળ તમે એવાઓની પાસે આ ા નથી, એટલે સ્પશર્ કરાય એવા પહાડની,
બળતી આગની, અંધારાયેલા આકાશની, અંધકારની તથા તોફાનની 19 તથા
રણ શગડાના અવાજની તથા એવા શ ોની ધ્વ નની કે જનેાં સાંભળનારાઓએ વનંતી
કર કે એવા બોલ અમને ફર થી સાંભળવામાં આવે ન હ. 20 કેમ કે જે આજ્ઞા થઈ, તે
તેઓથી સહન થઈ શક ન હ, જો કોઈ જાનવર પણ પહાડને સ્પશર્ કરે, તો તે પથ્થરથી
મા ુ જાય. 21તે વખતનો દેખાય એવો બહામણો હતો કે ૂસાએ ક ું કે, ‘હુ બહુ બીહુ
છુ અને ૂજુ છુ.’ ”

22 પણ તમે તો સયોન પહાડની પાસે અને જીવતા ઈ રના નગર એટલે સ્વગ ય
યરુશાલેમની પાસેઅને હજારોહજાર સ્વગર્દૂતોની પાસે, 23પ્રથમજન્મેલાં જઓેનાં નામ
સ્વગર્માં લખી લેવામાંઆવેલાં છે તેઓનીસાવર્ ત્રકસભા તથા વ ાસી સ ુદાયની પાસે
અને સહુનો ન્યાય કરનાર ઈ રની પાસે અને સં ૂણર્ થએલાં ન્યાયીઓનાઆત્માઓની
પાસ,ે 24 નવા કરારના મધ્ય ઈ ુની પાસે અને જે છટકાવ ું રક્ત હાબેલના કરતાં
સારુ બોલે છે ત્યાં તેની પાસે આ ા છો.

25જેબોલે છે તેનો તમે અનાદર ન કરો, માટે સાવધ રહો; કેમ કે ૃથ્વી પર ચેતવનારનો
જઓેએ નકાર કય તેઓ જો બચ્યા ન હ, તો સ્વગર્માંથી ચેતવનારની પાસેથી જો
આપણે ફર એ તો ચો સ બચી ું ન હ. 26 તેમની વાણીએ તે સમયે ૃથ્વીને કપાવી,
પણ તેમણે એ ું આશાવચનઆપ્ ું છે કે, હવે ફર એક વાર હુ એકલી ૃથ્વીને જ ન હ,
આકાશને પણ હલાવીશ.

27 ‘ફર એક વારનો’ અથર્ એ છે કે, કપાયમાન થયેલી વસ્ ુઓ ૃ વસ્ ુઓની માફક
નાશ પામે છે, જથેી જઓે કપાયમાન થયેલી નથી તે હમેશા ટક રહે. 28માટે કપાવવામાં
નાઆવે એ ું રા પ્રાપ્ત કર ને આપણે ઈ રનોઆભાર માનીએ, જથેી ઈ ર પ્રસ
થાયએવી ર તેઆપણે તેમની સેવાઆદરભાવ તથા બીકથી કર એ. 29 કેમ કેઆપણો
ઈ ર ભસ્મી ૂત કર નાખનાર અ છે.

13
ઈ રને કેવી ર તે પ્રસ કર શકાય

1ભાઈઓ પરનો પ્રેમ જાળવી રાખો. 2 પરોણાગત કરવા ું તમે ુલશો ન હ, કેમ કે
તેથી કેટલાકે અજાણતાં સ્વગર્દૂતોને પરોણા રા ા છે.

3બંદ વાનોની સાથે જાણે તમે પણ બંદ વાન હો, એ ું સમજીને તેઓ ું સ્મરણ કરો
અને તમે પોતે પણ શર રમાં છો, માટે જઓેનાં પર જુલમ ુજારવામાં આવે છે તેઓ ું
સ્મરણ કરો. 4લ ને માનપાત્ર ગણો, પથાર પ વત્ર રાખો. કેમ કે ઈ ર અસંયમી તથા

ભચાર ઓનો ન્યાય કરશે.
5 દ્ર લોભથી દૂર રહો; તમાર પાસે જે હોય તેમાં સંતોષ માનો; કેમ કે પ્ર ુએ ક ું

છે કે, ‘હુ તને ૂક દઈશ ન હ અને તજીશ પણ ન હ.’ ” 6 તેથી આપણે નભર્ય થઈને
કહ એ કે, ‘પ્ર ુ મને સહાય કરનાર છે, હુ બીવાનો નથી; માણસ મને ું કરનાર છે?

7જઓેતમારાઆગેવાન હતા, જઓેએતમને ઈ ર ું વચન ક ું છે, તેઓ ું સ્મરણ
કરો, તેઓના ચા ર ય ું પ રણામજોઈને તેઓના વ ાસને અ ુસરો. 8ઈ ુ ખ્રસ્ત ગઈ
કાલે, આજ તથા સદાકાળ એવા અને એવા જ છે.

9 તમે વ ચત્ર તથા નવા ઉપદેશથી આકષાર્ઈ જશો ન હ; કેમ કે પ્ર ુની કૃપાથી
અંતઃકરણ દ્રઢ કરવામાં આવે તે સારુ છે; અ ુક ખોરાક ખાવા કે ના ખાવાથી એ પ્રમાણે
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વતર્વાથી કશો લાભ થતો નથી. 10 આપણને એવી યજ્ઞવેદ છે કે તે પર ું ખાવાનો
અ ધકાર મંડપની સેવા કરનારાઓને નથી. 11 કેમ કે પાપોના બ લદાનને માટે જે પ ુઓ ું
લોહ પ્ર ુખ યાજક પ વત્ર ાનમાં લાવે છે, તેઓનાં શર ર છાવણી બહાર બળાય છે.

12એ માટે ઈ ુએ પણ પોતાના જ રક્તથી લોકોને પ વત્ર કરવા માટે દરવાજા બહાર
ૃત્ ુ સહન ક ુ. 13 તેથી આપણે પણ તેમ ું અપમાન સહન કર ને તેમની પાસે છાવણી

બહાર જઈએ. 14 કેમ કે ાયી રહે એ ું નગરઆપણને અહ યાં નથી, પણજેઆપણું
થવા ું છે તે નગરની આશા આપણે રાખીએ છ એ.

15માટે તે દ્વારાઆપણે ઈ રને સ્ ુ તરૂપ બ લદાન, એટલે તેના નામને ક ૂલ કરનારા
હોઠોના ફળ ું અપર્ણ, નત્ય કર એ. 16 ઉપકાર કરવા ું તથા દાન વહેંચી આપવા ું
તમે ૂલો ન હ, કેમ કે એવાં અપર્ણથી ઈ ર બહુ સં ુ થાય છે. 17 તમે પોતાના
આગેવાનોની આજ્ઞાઓ માનીને તેઓને આધીન થાઓ, કેમ કે હસાબઆપનારાઓની
જમે તેઓ તમારાઆત્માઓની ચોક કરે છે, એમાટે કે તેઓઆનંદથી તે કામ કરે, પણ
શોકથી ન હ, કેમ કે એથી તમને ગેરલાભ થશ.ે

18તમે અમારે માટે પ્રાથર્ના કરો, કેમ કેઅમારુઅંતઃકરણ ુદ્ધ છેએવીઅમને ખાતર
છે અને અમે સઘળ બાબતોમાં પ્રામા ણકપણે વતર્વાની ઇચ્છા રાખીએ છ એ. 19 તમે
એ પ્રમાણે કરો તે માટે હુ વશેષ આગ્રહથી એ સારુ વનંતી કરુ છુ કે તમાર પાસે હુ
વહેલો પાછો આ ું.

અં તમ પ્રાથર્ના
20 હવે શાં તના ઈ ર, જણેે અનંતકાળના કરારના રક્તથી ઘેટાંના મોટા રખેવાળ

આપણા પ્ર ુ ઈ ુને ૃત્ ુમાંથી પાછા સજીવન કયા, 21 તે તમને દરેક સારા કામને માટે
એવા સં ૂણર્ કરે કે, તમે તેમની ઇચ્છા પ્રમાણે જ બ ું કરો. અને તેમની દ્ર માં જે
સંતોષકારક છે, તે આપણી મારફતે ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા તેઓ કરાવે; તેમને સદાસવર્કાળ
મ હમા હો. આમીન.

છેલ્લાં શ ો
22ઓ ભાઈઓ, હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે તમે મારા બોધના આ વચન સહન કરો,

કેમ કે મેં તમારા પર સં ક્ષપ્તમાં લ ું છે. 23 તમે જાણજો કે આપણો ભાઈ તમોથી
હવે જલેમાંથી છૂટો થએલો છે. જો તે વહેલો આવશ,ે તો હુ તેની સાથે આવીને તમને
મળ શ.

24 તમે તમારા સવર્ આગેવાનોને તથા સવર્ સંતોને સલામ કહેજો; ઇટાલીમાંના
ભાઈઓ તમને સલામ પાઠવે છે.

25 તમ સવર્ ઉપર કૃપા હો. આમીન.
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યાકૂબનો પત્ર
લેખક
પત્રનો લેખક યાકૂબ છે (1:1) કે જે ઈ ુ ખ્રસ્તનો ભાઈ તથા યરુશાલેમની મંડળ નો
ુ આગેવાન હતો. યાકૂબઈ ુના ઘણાભાઈઓમાંનોએકહતોઅને કદાચને તે સૌથી

મોટો ભાઈ હતો કારણ કે માથ્થી 13:55 ની યાદ માં તે ું નામ પ્રથમ નોંધવામાં આ ું
છે. શરૂઆતમાં તેણે ઈ ુ પર વ ાસ કય ન હતો અને ઈ ુને પડકાયાર્ પણ હતા તથા
તેમની સેવા વષે ગેરસમજણ કર હતી (યોહાન 7:2-5). બાદમાં તે મંડળ નો અગ્રણી
આગેવાન બન્યો હતો. ખ્રસ્ત પોતાના જીવનોત્થાન બાદ પસંદ કરેલા જે ક્તઓને
પ્રગટ થયા તેમાંનો તે એક હતો (1 ક રથી 15:7)અને પાઉલે તેને મંડળ નો સ્તંભ ક ો
હતો (ગલાતી 2:9).

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 40 થી 50 ની વચ્ચેનો છે.
તે સમય ઇ.સ. 70 ના યરુશાલેમના વનાશ તથા ઇ.સ. 50 ની યરુશાલેમ પ રષદની

અગાઉનો હતો.
વાંચકવગર્
પત્રના વાંચકો સૌથી સંભ વત ર તે યહૂદ વ ાસીઓ હતા કે જઓે સમગ્ર યહૂ દયા

તથા સમરૂનમાં વખેરાઈ ગયેલા હતા. જો કે યાકૂબ ું શરૂઆત ું અ ભવાદન “દેશોમાં
વખેરાઈ ગયેલા બાર કુળો” માટે છે તો પણ, યાકૂબના ૂળ વાંચકવગર્ના ળ વષેઆ
બે પ્રદેશો મજ ૂત શ તાઓ છે.

હે ુ
યાકૂબના પત્રનો ાપક હે ુ 1:2-4 માં જોવા મળે છે. પ્રસ્તાવનાના શ ોમાં, યાકૂબ

તેના વાંચકોને કહે છે કે મારા ભાઈઓ, ારે તમનેજાતજાતના પર ક્ષણો થાય છે ત્યારે
તેમાં ૂરો આનંદ માનો, કારણ કે તમે જાણો છો કે તમારા વ ાસની પર ક્ષા ધીરજ
ઉત્પ કરે છે. આ શા ભાગ ૂ ચત કરે છે કે યાકૂબનો શ્રોતાગણ ઘણા પ્રકારની
કસોટ ઓનો સામનો કર ર ા હતો. યાકૂબે તેના શ્રોતાજનોને ઈ ર તરફથી આવતા
ડહાપણની ખોજ કરવા ક ું (1:5) કે જથેી તેઓની કસોટ ઓમાં તેઓ આનં દત
રહ શકે. તેના શ્રોતાજનોમાં કેટલાક એવા હતા કે જઓે વ ાસથી બહુ દૂર ભટક
ગયા હતા. યાકૂબે તેઓને જગતના મત્રો બનવા વષે ચેતવણી આપી (4:4). તેણે
વ ાસીઓનેજીવનમાં નમ્ર બનવા દોયાર્ કે જથેી ઈ ર તેઓને ઊંચા કરે. તેણે શીખ ું
કે ઈ ર સમક્ષ નમ્રતા એ ડહાપણ પામવાનો માગર્ છે (4:8-10).

ુદ્રાલેખ
ખરો વ ાસ

રૂપરેખા
1. ખરા ધમર્ વષે યાકૂબનો બોધ — 1:1-27
2. ખરો વ ાસ ભલા કાય દ્વારા પ્રદ શત થાય છે — 2:1-3:12
3. અ ધકૃત ડહાપણ ઈ ર તરફથી આવે છે — 3:13-5:20

પ્રસ્તાવના
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1 વખેરાઈ ગયેલા બારે કુળને, ઈ રના તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં દાસ યાકૂબની
સલામ.

વ ાસ અને ડહાપણ
2 મારા ભાઈઓ, જયારે તમને વ વધ પ્રકારની કસોટ ઓ થાય છે ત્યારે તેમાં ૂરો

આનંદ ગણો; 3 કેમ કે તમે જાણો છો કે તમારા વ ાસની પર ક્ષામાં પાર ઊતયાર્થી
ધીરજ ઉત્પ થાય છે.

4 તમે પ રપક્વ તથા સં ૂણર્ થાઓ અને કશામાં અ ૂણર્ રહો ન હ, માટે ધીરજને
પોતા ું કામ ૂરે ૂરુ કરવા દો. 5તમારામાંનો જો કોઈ જ્ઞાનમાં અ ૂણર્ હોય, તો ઈ ર જે
સવર્ને ઉદારતાથી આપે છે અને ઠપકો આપતા નથી, તેમની પાસેથી તે માગ;ે એટલે તેને
તે આપવામાં આવશ.ે

6 પર ુ કઈ પણ સંદેહ રા ા વગર વ ાસથી માગ ું; કેમ કે જે કોઈ સંદેહ રાખીને
માગે છે, તે પવનથીઊછળતા તથાઅફળાતા સ ુદ્રના મોજાનાજવેો છે. 7એવા માણસે
પ્ર ુ તરફથી તેને કઈ મળશે એ ું ન ધાર ુ.ં 8આવા પ્રકારના મ ુષ્ય બે મનવાળો હોય
છે અને પોતાના સઘળા માગ માં અ ર છે.

ગર બ અને ધનવાન
9જે ભાઈ ઊતરતા પદનો છે તે પોતાના ઉચ્ચપદમાં અ ભમાન કરે; 10જે શ્રીમંત છે,

તે પોતાના ઊતરતા પદમાં અ ભમાન કરે કેમ કે ઘાસનાં લની પેઠે તે વલીન થઈ જશે.
11 કેમ કે ૂયર્ ઊગે છે અને ગરમ પવન વાય છે ત્યારે ઘાસ ચીમળાય છે; તે ું લ ખર
પડે છે અને તેના સૌંદયર્ની શોભા નાશ પામે છે તેમ શ્રીમંત પણ તેના વહારમાં વલીન
થઈ જશે.

કસોટ અને પર ક્ષણ
12જે મ ુષ્ય પર ક્ષણમાં પાર ઊતરે છે તે આશીવાર્ દત છે; કેમ કે પાર ઊતયાર્ પછ ,

જીવનનો જે ુગટ પ્ર ુએ પોતાના પર પ્રેમ રાખનારાઓને આપવા ું આશાવચનઆપ્ ું
છે તે તેને મળશે. 13કોઈ ું પર ક્ષણ થ ું હોય તો ઈ રે મારુ પર ક્ષણ ક ુ છે, એમ તેણે
ન કહે ું; કેમ કે દુ તાથી ઈ ર ું કદા પ પર ક્ષણ થ ું નથી અને તે કોઈને પર ક્ષણમાં
લાવતા પણ નથી.

14 પણ દરેક મ ુષ્ય પોતાની દુ ઇચ્છાઓથી ખેંચાઈને તથા લલચાઈને પર ક્ષણમાં
પડે છે. 15 પછ દુ ઇચ્છાઓ ગભર્ ધર ને પાપને જન્મ આપે છે અને પાપ પ રપક્વ
થઈને મોતને ઉપજાવે છે. 16 મારા વહાલાં ભાઈઓ, તમે છેતરાતા ન હ.

17 દરેક ઉ મ દાન તથા દરેક સં ૂણર્ દાન ઉપરથી હોય છે અને પ્રકાશોના પતા
જમેનાંમાં પ રવતર્ન થ ું નથી, તેમ જ જમેનાંમાં ફરવાથી પડતો પડછાયો પણ નથી,
તેમની પાસેથી ઊતરે છે. 18 તેમણે પોતાની ઇચ્છાથી સત્યનાં વચન દ્વારા આપણને
જન્મઆપ્યો છે, જથેી આપણે તેમના ઉત્પ કરેલાંઓમાં પ્રથમફળ જવેા થઈએ.

સાંભળ ું અને અમલ કરવો
19 મારા વહાલાં ભાઈઓ, તમે તે જાણો છો. દરેક મ ુષ્ય સાંભળવામાં ચપળ,

બોલવામાં મંદ, તથા ક્રોધ કરવામાં નરમ થાય; 20 કેમ કે મ ુષ્યના ક્રોધથી ઈ ર ું
ન્યાયપણું કામ કર ું નથી. 21 માટે તમે સવર્ મ લનતા તથા દુ તાની અ ધકતા તજી
દો અને તમારા હૃદયમાં વાવે ું જે વચન તમારા આત્માનો ઉદ્ધાર કરવાને શ ક્તમાન છે
તેને નમ્રતાથી ગ્રહણ કરો.

22તમે વચનના પાળનારા થાઓ, પોતાને છેતર ને કેવળસાંભળનારાં જ ન હ. 23 કેમ
કે જે કોઈ માણસ વચન પાળતો નથી, પણ કેવળસાંભળે છે, તે પોતા ું સ્વાભા વક ુખ
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દપર્ણમાં જોનાર મ ુષ્યના જવેો છે. 24 કેમ કે તે પોતાને જુએ છે, પછ ત્યાંથી ખસી
જાય છે, એટલે તે પોતે કેવો હતો, એતે તરત ૂલીજાય છે. 25પણજે ુ ક્તના સં ૂણર્
નયમમાં ધ્યાનથી નહાળે છે અને તેમાં રહે છે, જે સાંભળ ને ૂલી જનાર ન હ, પણ
કામ કરનાર થાય છે, તે જ મ ુષ્ય પોતાના વહારમાં આશીવાર્ દત થશ.ે

26 જો તમારામાંનો કોઈ માને કે હુ પોતે ધા મક છુ, પણ પોતાની જીભને કા ૂમાં
રાખતો નથી, તે પોતાના હૃદયને છેતરે છે, તેવા મ ુષ્યની ધા મકતા થર્ છે.
27 વધવાઓ અને અનાથોના દઃુખના સમયે ુલાકાત લેવી અને જગતથી પોતાને
નષ્કલંક રાખવો એ જ ઈ રની એટલે પતાની, આગળ ુદ્ધ તથા સ્વચ્છ ધા મકતા
છે.

2
ભેદભાવ સંબંધી ચેતવણી

1મારા ભાઈઓ, તમે પક્ષપાત વનાઆપણા મ હમાવાન પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનો વ ાસ
રાખો. 2 કેમ કે જનેી આંગળ એ સોનાની વીંટ હોય તથા જનેાં અંગ પર ુંદર કમતી
વ હોય, એવો માણસ જો તમાર સભામાં આવે અને જો ગંદા વ પહેરેલો એક
ગર બ માણસ પણ આવ;ે 3 ત્યારે તમે ુંદર કમતી વ ધારણ કરેલા માણસને માન
આપીને કહો છો, ‘તમે અહ ઉ મ ાને બેસો,’ પણ પેલા ગર બને કહો છો, ‘ ું ત્યાં
ઊભો રહે,’ અથવા ‘અહ મારા પગનાં આસન પાસે બેસ;’ 4 તો ું તમારામાં ભેદભાવ
નથી? અને ું તમે પક્ષપાત ુક્ત વચારો સાથે આચરણ કરતા નથી?

5 મારા વહાલા ભાઈઓ, તમે સાંભળો; વ ાસમાં ધનવાન થવા સારુ તથા ઈ રે
પોતાના લોકો પર પ્રેમ રાખનારાઓને જે રા આપવા ું આશાવચન આપ્ ું છે તે ું
વતન પામવા સારુ, ઈ રે આ માનવજગતના ગર બોને પસંદ નથી કયાર્? 6 પણ તમે
ગર બ ું અપમાન ક ુ છે. ું શ્રીમંતો તમારા પર જુલમ નથી કરતા? અને ન્યાયાસન
આગળ તેઓ તમને ઘસડ લઈ જતા નથી? 7જે ઉ મ નામથી તમે ઓળખાઓ છો,
તેની નદા કરનારા ું તેઓ નથી?

8 તોપણ શા વચન પ્રમાણે જે રાજમાન્ય નયમ છે, એટલે કે, ‘ ું પોતાના જવેો
પોતાના પડોશી પર પ્રેમ રાખ,’ તે નયમ જો તમે ૂરે ૂરો પાળો છો, તો તમે ઘણું સારુ
કરો છો; 9 પણ જો તમે ભેદભાવ રાખો છો, તો પાપ કરો છો, નયમશા નો ભંગ
કરનારા તર કે નયમશા થી અપરાધી ઠરો છે.

10 કેમ કે જે કોઈ ૂરે ૂરુ નયમશા પાળશે અને ફક્તએકજબાબતમાં ૂલ કરશે,
તે સવર્ સંબંધી અપરાધી ઠરે છે. 11 કેમ કે જમેણે ક ું, ‘ ું ભચાર ન કર, ‘તેમણે જ
ક ું કે, ‘ ું હત્યા ન કર;’ માટે જો ું ભચાર ન કરે, પણ જો ું હત્યા કરે છે, તો ું
નયમશા નો ભંગ કરનારો થયો છે.
12 સ્વતંત્રતાના નયમ પ્રમાણે તમારો ન્યાય થવાનો છે, એ ું સમજીને બોલો તથા

વત . 13 કેમ કે જણેે દયા નથી રાખી, તેનો ન્યાય દયા વગર કરાશે; ન્યાય પર દયા
વજય મેળવે છે.

વ ાસ અને કરણીઓ
14 મારા ભાઈઓ, જો કોઈ કહે છે કે, ‘મને વ ાસ છે,’ પણ જો તેને કરણીઓ ન

હોય, તો તેથી શો લાભ થાય? ું એવો વ ાસ તેનો ઉદ્ધાર કર શકે છે? 15જો કોઈ
ભાઈઅથવા બહેન નવર્ હોયઅને રોજનો ૂરતો ખોરાક ન હોય, 16અને તમારામાંનો
કોઈ તેઓને કહે કે ‘શાં તથીજાઓ, તાપો અને ૃપ્ત થાઓ;’ તોપણ શર રને જે જોઈએ
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તે જો તમે તેઓને નઆપો, તો શો લાભ થાય? 17તેમ જ વ ાસ પણ, જો તેની સાથે
કરણીઓ ન હોય, તો તે એકલો હોવાથી નજીર્ વ છે.

18હા, કોઈ કહેશે, ‘તને વ ાસ છે અને મને કરણીઓ છે; તો ું તારો વ ાસ તાર
કરણીઓ વગર મને બતાવ અને હુ મારો વ ાસ માર કરણીઓથી તને બતાવીશ.’
19 ું વ ાસ કરે છે કે, ઈ ર એક છે; તો ું સારુ કરે છે; દુ ાત્માઓ પણ વ ાસ
કરે છે અને કાંપે છે. 20 પણ ઓ ન ુર્દ્ધ માણસ, કાય વગર વ ાસ નજીર્ વ છે, તે
જાણવાની ું ઇચ્છા રાખે છે?

21 આપણા ૂવર્જ ઇબ્રા હમે યજ્ઞવેદ પર પોતાના દ કરા ઇસહાક ું અપર્ણ ક ુ;
તેમ કર ને કૃત્યોથી તેને ન્યાયી ઠરાવવાંમાં આ ો ન હ? 22 ું જુએ છે કે તેના કૃત્યો
સાથે વ ાસ હતો અને કૃત્યોથી વ ાસને સં ૂણર્ કરવામાં આ ો; 23 એટલે આ
શા વચન સત્ય ઠ ુ કે જમેાં કહે ું છે, ‘ઇબ્રા હમે ઈ ર પર વ ાસ કય અને તે
તેને માટે ન્યાયીપણા અથ ગણવામાં આ ો; અને તેને ઈ રનો મત્ર કહેવામાં આ ો.’
24 તમે જુઓ છો કે એકલા વ ાસથી ન હ, પણ કૃત્યોથી મ ુષ્યને ન્યાયી ઠરાવવાંમાં
આવે છે.

25તે જ પ્રમાણે જયારે રાહાબ ગ ણકાએજા ૂસોનો સત્કાર કય અને તેઓને બીજે
રસ્તે બહાર મોકલ્યા, ત્યારે તેને પણ ું કૃત્યોથી ન્યાયી ઠરાવવાંમાં આવી ન હ? 26 કેમ
કે જમે શર ર આત્મા વગર નજીર્ વ છે, તેમ જ વ ાસ પણ કાય વગર નજીર્ વ છે.

3
ખ્રસ્તી માણસ અને તેની જીભ

1 મારા ભાઈઓ, તમારામાંના ઘણાં ઉપદેશક ન થાઓ, કેમ કે તમે જાણો છો કે
ઉપદેશકોને તો વશેષ સજા થશ.ે 2 કેમ કે આપણે ઘણી ર તે ઠોકરો ખાઈએ છ એ; જો
કોઈ બોલવામાં ઠોકર નથી ખાતો, તો તે સં ૂણર્ માણસ છે અને પોતાના આખા શર રને
પણ અંકુશમાં રાખવાને શ ક્તમાન છે.

3 જુઓ, ઘોડા કા ુમાં રહે માટે આપણે તેઓના ુખમાં લગામ નાખીને તેના આખા
શર રને નયંત્રણમાં રાખીએ છ એ. 4 વહાણો પણ કેટલા બધાં મોટાં હોય છે, તેઓ
ભયંકર પવનથી ધકેલાય છે, તોપણ બહુ નાના ુકાનથી ુકાનીની મરજી હોય તે તરફ
તેઓને ચલાવવામાં આવે છે.

5તેમજીભ પણએક ના ું અંગ છે છતાં તે મોટ મોટ બડાઈ કરે છે. જુઓ, અ નો
તણખો કેટલા વશાળ જગલને સળગાવે છે! 6જીભતો અ છે; જગતના અન્યાયથી
ભરેલી છે; આપણા અંગોમાં જીભ એવી છે કે, તે આખા શર રને અ ુદ્ધ કરે છે, તે
સં ૂણર્ જીવનને સળગાવે છે અને પોતે નકથી સળગાવવામાં આવેલી છે.

7 કેમ કે દરેક જાતનાં જાનવરો, પક્ષીઓ, પેટે ચાલનારાંઓ તથા સ ુદ્રમાં રહેનારાં
પ્રાણીઓપાળ શકાય છેઅને માણસોએતેમને વશ કયા છે; 8પણજીભને કોઈ માણસ
કા ુમાં રાખી શકતો નથી. તે બધે ફેલાતી મરક છે અને પ્રાણઘાતક ઝેરથી ભર ૂર છે.

9 તેનાથી આપણે પ્ર ુ પતાની સ્ ુ ત કર એ છ એ અને ઈ રના સ્વરૂપ પ્રમાણે
ઉત્પ થયેલાં મ ુષ્યોને શાપ પણ આપીએ છ એ. 10 એક જ મોંમાંથી સ્ ુ ત તથા
શાપ નીકળે છે. મારા ભાઈઓ, આમ તો ન જ થ ું જોઈએ.

11 ું ઝરો એક જ ુખમાંથી મીઠુ તથા કડ ું પાણી આપે છે? 12 મારા ભાઈઓ, ું
અંજીર જૈ ૂન ૃક્ષ ું ફળ અથવા દ્રાક્ષાવેલો અંજીર આપી શકે? તેમ જ ખારુ ઝરણું
મીઠુ પાણી આપી શક ું નથી.
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ઈ ર તરફથી મળ ું જ્ઞાન
13 તમારામાં જ્ઞાની તથા સમજુ કોણ છે? તો તે જ્ઞાનથી આવેલી નમ્રતા વડે

સદાચરણથી પોતાની કરણીઓ કર બતાવે, 14 પણ જો તમારા મનમાં કડવાશ,
અદેખાઈ તથા સ્વાથર્ છે, તો તમે સત્યની વરુદ્ધ થઈને ગવર્ ન કરો અને જૂઠુ ન બોલો.

15એ જ્ઞાન ઉપરથી ઊતરે એ ું નથી, પણ દનુ્યવી, બન-આ ત્મક તથા શેતાની છે.
16 કેમ કે ાં અદેખાઈ તથા સ્વાથર્ છે, ત્યાં તકરાર તથા દરેક પ્રકારના ખરાબ કામ
છે. 17 પણ જે જ્ઞાન ઉપરથી છે તે પ્રથમ તો ુદ્ધ, પછ સલાહ કરાવનારુ, નમ્ર, સેહેજ
સમજે તે ુ,ં દયાથી તથા સારાં ફળથી ભર ૂર, પક્ષપાત વગર ું તથા ઢોંગ વગર ું છે.
18 વળ જે સલાહ કરાવનારાંઓ શાં તમાં વાવે છે, તેઓ ન્યાયીપણું લણે છે.

4
દુ નયા સાથે દોસ્તી

1 તમારામાં લડાઈ તથા ઝઘડા ાંથી થાય છે? ું તમારા અંગમાંની લડાઈ કરનાર
કુઇચ્છાથી ન હ? 2 તમે ઇચ્છા રાખો છો, પણ તે ૃપ્ત થતી નથી, તેથી તમે હત્યા કરો
છો અને ઝંખના રાખો છો પણ કઈ મેળવી શકતા નથી; તમે લડાઈ ઝઘડા કરો છો; પણ
તમાર પાસે કઈ નથી, કેમ કે તમે માગતા નથી. 3 તમે માગો છો, તે પામતા નથી, કેમ કે
તમે પોતાના મોજશોખ પર ખરચી નાખવાના ખરાબ ઇરાદાથી માગો છો.

4ઓબેવફા લોકો, ું તમે જાણતા નથી, કે જગતની મત્રતા ઈ ર પ્રત્યે દશુ્મનાવટ
છે? એ માટે જે કોઈ જગતનો મત્ર થવા ચાહે છે, તે ઈ રનો વૈર થાય છે. 5 જે
આત્માને તેમણે આપણામાં વસા ો, તેને તે પોતાનો જ કરવાની ઇચ્છા રાખે છે, એ ું
શા વચનમાં કહે છે તે ું ફોકટ છે એમ તમે ધારો છો?

6પણતે તો વધારે કૃપાદાનઆપે છે. માટે શા વચન કહે છે કે, ઈ રઅહકાર ઓને
ધ ારે છે, પણ નમ્ર પર કૃપા રાખે છે. 7તેથી તમે ઈ રનેઆધીન થાઓ, પણશેતાનની
સામા થાઓ, એટલે તે તમાર પાસેથી નાસી જશે.

8 તમે ઈ રની પાસે જાઓ, એટલે તે તમાર પાસે આવશ;ે ઓ પાપીઓ, તમારાં
હાથ ુદ્ધ કરો અને ઓ બે મનવાળાઓ તમે તમારા હૃદય પ વત્ર કરો. 9 તમે ઉદાસ
થાઓ, શોક કરો અને રડો; તમારુ હાસ્ય શોકમાં બદલાય તથા આનંદને બદલે ખેદ
થાય. 10 પ્ર ુની સમક્ષ નમ્ર થાઓએટલે તે તમને ઊંચા કરશે.

બીજાનો ન્યાય ન કરો
11ઓ ભાઈઓ અને બહેનો, તમે એકબીજાની નદા કરો નહ ; જે પોતાના ભાઈની

નદા કરે છે અને પોતાના ભાઈને દો ષત ઠરાવે છે તે નયમશા નો ન્યાય કરે છે; અને
જો ું નયમશા નો ન્યાય કરે છે; તો ું નયમશા નો અમલ કરનાર નહ પણ તેનો
ન્યાય કરનાર છે. 12 નયમઆપનાર તથા ન્યાય કરનાર એકજ છે, તે તો ઉદ્ધાર કરવાને
તથા નાશ કરવાને શ ક્તમાન છે. પણ ું કોણ કે બીજાનો ન્યાય કરે છે?

બડાઈ મારવી ન હ
13હવે ચાલો, તમે કહો છો કે, આજે કે કાલે અમે આ કે તે શહેરમાં જઈને ત્યાં એક

વષર્ ુધી રહ ું; અને વેપાર કર ને લાભ મેળવી ું. 14હવે તમે તો નથી જાણતા કે કાલે
ું થવા ું છે. તમાર જદગી શાના જવેી છે? કેમ કે તમે તો ુમ્મસ જવેા છો, કે જે

થોડ વાર દેખાય છે પછ અદ્રશ્ય થાય છે.
15 પણ તેના બદલે તમારે એમ કહે ું જોઈએ, કે જો પ્ર ુની ઇચ્છા હશે, તો અમે

જીવતા રહ ું અને આમ કે તેમ કર ુ.ં 16 પણ હવે તમે તો ગવર્ કર ને બડાઈ કરો છો,
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આ બધી બડાઈ ખોટ છે. 17એ માટે જે ભ ું કાયર્ જાણ્યાં છતાં કરતો નથી તેને પાપ
લાગે છે.

5
ધનવાનોને ચેતવણી

1 હવે શ્રીમંતો તમે સાંભળો, તમારા પર આવી પડનારા સંકટોને લીધે તમે વલાપ
અને રુદન કરો. 2 તમાર દોલત સડ ગઈ છે અને તમારાં વ ોને ઊધઈ ખાઈ ગઈ છે.
3 તમારુ સો ું તથા ચાંદ કટાઈ ગ ું છે અને તેના કાટ તમાર વરુદ્ધ સાક્ષી આપશે,
અ ની જમે તમારા શર રોને ખાઈ જશે. તમે છેલ્લાં દવસને માટે મલકત સંઘર રાખી
છે.

4 જુઓ, જે મજૂરોએ તમારાં ખેતરમાં મહેનત કર છે, તેઓની મજૂર તમે દગાથી
અટકાવી રાખી છે, તે ૂમ પાડે છે અને મહેનત કરનારાઓની ૂમ સૈન્યોના પ્ર ુએ
સાંભળ છે. 5 તમે ૃથ્વી પર મોજશોખ કરો છો અને વલાસી થયા છો; કાપાકાપીના
દવસોમાં તમે તમારાં હૃદયોને ુ કયા છે. 6 ન્યાયીને તમે અન્યાયી ઠરાવીને માર
ના ો, પણ તે તમને અટકાવતો નથી.

ધીરજ અને પ્રાથર્ના
7ભાઈઓ, પ્ર ુના આવતાં ુધી તમે ધીરજ રાખો; જુઓ, ખેડૂત ૂ મના ૂલ્યવાન

ફળની રાહ જુએ છે અને પહેલો તથા છેલ્લો વરસાદ થાય ત્યાં ુધી તે ધીરજ રાખે છે.
8 તમે પણ, ધીરજ રાખો અને મન દ્રઢ રાખો, કેમ કે પ્ર ુ ું આગમન હાથવેંતમાં છે.

9ભાઈઓ, એકબીજા સાથે બડબડાટ ન કરો જથેી તમારો ન્યાય કરવામાં ન આવે;
જુઓ, ન્યાયાધીશ બારણા આગળ ઊભા છે. 10ભાઈઓ અને બહેનો, દઃુખ સહેવા
વષે તથા ધીરજ માટેના ન ૂના, જે પ્રબોધકો પ્ર ુના નામથી બોલ્યા તેઓ પાસેથી ગ્રહણ
કરો. 11 જુઓ, જઓેએ સહન ક ુ છે તેઓ આશીવાર્ દત છે, એમ આપણે માનીએ
છ એ. તમે અ ૂબની સહનશીલતા વષે સાંભ ું છે, પ્ર ુથી જે પ રણામ આ ું તે
ઉપરથી તમે જો ું છે એ પ્રમાણે કે, પ્ર ુ ઘણાં કરુણા ુ તથા દયા ુ છે.

12પણ મારા ભાઈઓ, વશેષે કર ને તમે સમ ન ખાઓ; સ્વગર્ના ન હ કે ૃથ્વીના ન હ
કે બીજા કોઈનાં સમ ન ખાઓ; પણ તમને સજા થાય ન હ માટે તમાર ‘હા’ તે ‘હા’ અને
‘ના’ તે ‘ના’ હોય.

13 તમારામાં ું કોઈ દઃુખી છે? તો તેણે પ્રાથર્ના કરવી. ું કોઈ આનં દત છે? તો
તેણે ગીત ગાવાં. 14 તમારામાં ું કોઈ બીમાર છે? તો તેણે વ ાસી સ ુદાયના
વડ લોને બોલાવવા અને તેઓએ પ્ર ુના નામથી તેને તેલ લગાવીને તેને માટે પ્રાથર્ના
કરવી. 15 વ ાસ સ હત કરેલી પ્રાથર્ના બીમારને બચાવશે, પ્ર ુ તેને ઉઠાડશે; અને જો
તેણે પાપ કયા હશ,ે તો માફ કરવામાં આવશ.ે

16 તમે નીરોગી થાઓ માટે પોતાના પાપ એકબીજાની પાસે ક ૂલ કરો, એકબીજાને
માટે પ્રાથર્ના કરો; ન્યાયી માણસની પ્રાથર્ના પ રણામે બહુ સાથર્ક થાય છે. 17એ લયા
સ્વભાવે આપણા જવેો માણસ હતો. પણ તેણે પ્રાથર્નામાં વનંતી કર કે ‘વરસાદ વરસે
ન હ;’ તેથી સાડાત્રણ વરસ ુધી ૂ મ પર વરસાદ વરસ્યો ન હ. 18 તેણે ફર પ્રાથર્ના
કર અને સ્વગર્માંથી વરસાદ વરસ્યો; અને ધરતીએ પાક ઉપજા ો.

19 મારા ભાઈઓ, જો તમારામાંનો કોઈ સત્ય માગર્ તજીને અવળે માગ ભટક જાય
અને કોઈ તેને પાછો ફેરવે, 20તો તેણે જાણ ું કે પાપીને તેના અવળે માગર્માંથી જે પાછો
વાળે છે, તે એક જીવને ૃત્ ુથી બચાવશે અને તેના સં ાબંધ પાપને ઢાંક દેશે.
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પતરનો પહેલો પત્ર
લેખક
શરૂઆતની કલમ દશાર્વે છે કે લેખક ઈ ુ ખ્રસ્તનો પ્રે રત પતર છે. તે પોતાને ઈ ુ

ખ્રસ્તનો પ્રે રત કહે છે (1:1). ખ્રસ્તનાં દઃુખસહન વશે વારવાર કરેલા ઉલ્લેખો (2:21-
24; 3:18; 4:1; 5:1)બતાવે છે કે દઃુખસહન કરતા સેવકના ચત્રની તેના મન પરઊંડ
છાપ પડ હતી. ુવાન માક તથા તેના કુટુબ માટેના પ્રેમને યાદ કરતાં (પ્રે રતોનાં કૃત્યો
12:12) તે તેને પોતાનો “ ુત્ર” કહે છે (5:13). આ તથ્યો આપણને સ્વાભા વક ર તે
એ અ ુમાન તરફ દોર જાય છે કે પતર પ્રેર તે આ પત્ર લ ો હતો.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 60 થી 64 ની વચ્ચેનો છે.
5:13 માં લેખક બા બલમાંની મંડળ થી અ ભવાદન મોકલે છે.
વાંચકવગર્
પતરે આ પત્ર લ ુ-આ સયાના ઉ ર ય પ્રદેશોમાં વખેરાયેલા ખ્રસ્તીઓના એક

જૂથને લ ો હતો. તેણે લોકોના એવા જૂથને તે લ ો હતો જમેાં કદાચને યહૂદ ઓ
તથા બનયહૂદ ઓ બ ેનો સમાવેશ થયેલો હતો.

હે ુ
પતરે પત્ર લખવા ું કારણઆપ્ ું છે એટલે કે તેના વાંચકો કે જઓે પોતાના વ ાસ

માટે સતાવણીનો સામનો કર ર ા હતા તેઓને ઉ ેજનઆપવા ું હ ું. તે ઇચ્છતો હતો
કે તેઓ ૂર ર તે ખાતર પામે કે ઈ રની કૃપા ખ્રસ્તી વ ાસમાં જ જોવા મળે છે અને
તેથી તે વ ાસનો ત્યાગ ન કરવો જોઈએ. 1 પતર 5:12 માં દશાર્ ું છે તેમ, “મેં તમને
બોધ આપતાં તથા જાહેર કરતાં ટૂકમાં લ ું છે કે આ ઈ રની ખર કૃપા છે. તેમાં તમે

ર ઊભા રહો”. દેખીતી ર તે આ સતાવણી તેના વાંચકોમાં ાપક પ્રમાણમાં જોવા
મળતી હતી. પતરનો પહેલો પત્ર સમગ્ર ઉ ર ય લ ુ-આ સયામાં પ્રવતર્માન સતાવણી
દશાર્વે છે.

ુદ્રાલેખ
દઃુખસહન પ્રત્યેનો પ્ર તભાવ

રૂપરેખા
1. અ ભવાદન — 1:1, 2
2. ઈ રની કૃપા માટે તેમની સ્ ુ ત — 1:3-12
3. પ વત્ર જીવન માટે બોધ — 1:13-5:12
4. અં તમ અ ભવાદન — 5:13, 14

પ્રસ્તાવના
1 ઈ ુ ખ્રસ્તનો પ્રે રત પતર લખે છે કે, વેર વખેર થઈને પોન્તસ, ગલા તયા,

કપાદો કયા, આ સયા, અને બ ુ નયામાં પરદેશી તર કે ઈ રથી પસંદ કરેલાઓ;
2જઓેને ઈ ર પતાના ૂવર્જ્ઞાન પ્રમાણેઆત્માનાં પ વત્રીકરણથીઆજ્ઞાકાર થવાઅને
ઈ ુ ખ્રસ્તનાં રક્તથી છટકાવ પામવા સારુ પસંદ કરેલા છે, તેવા તમ સવર્ પર ુષ્કળ
કૃપા તથા શાં ત હો.
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જીવંત આશા
3 આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં ઈ ર તથા પતાની સ્ ુ ત થાઓ; તેમણે પોતાની
ુષ્કળ દયા પ્રમાણે ૂએલામાંથી ઈ ુ ખ્રસ્તનાં ુનરુત્થાન દ્વારા આપણને જીવંત

આશાને સારુ, 4અ વનાશી, નમર્ળ તથા જજ રત ન થનારા વારસાને માટે આપણને
નવો જન્મઆપ્યો છે, તે વારસો તમારે માટે સ્વગર્માં રાખી ૂકેલો છે. 5 છેલ્લાં સમયમાં
જે ઉદ્ધાર પ્રગટ થવાની તૈયાર માં છે, તેને માટે ઈ રના સામથ્યર્ વડે વ ાસથી તમને
સંભાળવામાં આવે છે.

6 એમાં તમે બહુ આનંદ કરો છો, જોકે હમણાં થોડા સમય માટે વ વધ પ્રકારનાં
પર ક્ષણ થયાથી તમે દઃુખી છો. 7 એ માટે કે તમારા વ ાસની પર ક્ષા જે અ થી
પરખાયેલા નાશવંત સોના કરતાં વ ુ ૂલ્યવાન છે, તે ઈ ુ ખ્રસ્તનાં પ્રગટ થવાની ઘડ એ
સ્ ુ ત, માન તથા મ હમા યોગ્ય થાય.

8 તેમને ન જોયા છતાં પણ તમે તેમના પર પ્રેમ રાખો છો, જોકે અત્યારે તમે
તેમને જોતાં નથી, તોપણ તેમના પર વ ાસ રાખો છો અને તમે તેમનાંમાં અવણર્નીય
તથા મ હમા ભરેલા આનંદથી હરખાઓ છો. 9 તમે પોતાના વ ાસ ું ફળ, એટલે
આત્માઓનો ઉદ્ધાર પામો છો. 10જે પ્રબોધકોએ તમારા પરની કૃપા વષે ભ વષ્યકથન
ક ુ તેઓએ તે ઉદ્ધાર વષે તપાસીને ખંતથી શોધ કર .

11 ખ્રસ્તનોઆત્મા જે તેઓમાં હતો તેણે ખ્રસ્તનાં દઃુખ તથા તે પછ ના મ હમા વષે
સાક્ષીઆપી, ત્યારે તેણે કયોઅથવા કેવો સમયબતા ો તે ું સંશોધન તેઓકરતા હતા.
12જે પ્રગટ કરા ું હ ું તેનાથી તેઓએ પોતાની ન હ, પણ તમાર સેવા કર . સ્વગર્માંથી
મોકલાયેલા પ વત્ર આત્માની સહાયથી જઓેએ તમને ુવાતાર્ પ્રગટ કર તેઓ દ્વારા
તે વાતો તમને હમણાં જણાવવાંમાં આવી; જે વાતોને જોવાની ઉત્કઠા સ્વગર્દૂતો પણ
ધરાવે છે.

પ વત્ર જીવન જીવવા આમંત્રણ
13 એ માટે તમે પોતાના મનને નયંત્રણમાં રાખો અને જે કૃપા ઈ ુ ખ્રસ્તનાં પ્રગટ

થવાની ઘડ એ તમારા પર થશે તેની સં ૂણર્ આશા રાખો. 14 તમે આજ્ઞાકાર સંતાનો
જવેા થાઓ, અને પોતાની અગાઉનીઅજ્ઞાનઅવ ાની દુ ઇચ્છાઓપ્રમાણે ન ચાલો.

15 પણ જમેણે તમને તેડ્યાં છે, તે જવેા પ વત્ર છે તેમના જવેા તમે પણ સવર્
વહારમાં પ વત્ર થાઓ. 16 કેમ કે એમ લ ું છે કે, “હુ પ વત્ર છુ, માટે તમે પ વત્ર

થાઓ.” 17અને જે પક્ષપાત વગર દરેકનાં કામ પ્રમાણે ન્યાય કરે છે, તેમને જો તમે પતા
કહ ને વનંતી કરો છો, તો તમારા અહ ના પ્રવાસનો સમય બીકમાં વતાવો.

18 કેમ કે તમે એ જાણો છો કે તમારા પ ૃઓથી ચાલ્યા આવતાં થર્ આચરણથી
તમે નાશવંત વસ્ ુઓ, એટલે રૂપા અથવા સોના વડે ન હ, 19 પણ ખ્રસ્ત જે નષ્કલંક
તથા નદ ષ હલવાન છે તેમના ૂલ્યવાન રક્તથી તમે ખર દ લેવાયેલા છો.

20 તેઓ તો ૃ ના પ્રારભ ૂવ ન ુક્ત કરાયેલા હતા ખરા, પણ તમારે માટે આ
છેલ્લાં સમયમાં પ્રગટ થયા. 21 તેમને મારફતે તમે ઈ ર પર વ ાસ રાખો છો, જમેણે
તેમને મરણમાંથી ઉઠાડયા અને મ હમા આપ્યો, એ માટે કે તમારો વ ાસ તથા આશા
ઈ ર પર રહે.

22 તમે સત્યને આધીન રહ ને ભાઈ પરના નષ્કપટ પ્રેમને માટે તમારાં મનને પ વત્ર
કયાર્ છે, માટે ુદ્ધ હૃદયથી એકબીજા પર આગ્રહથી પ્રેમ કરો. 23 કેમ કે તમને વનાશી
બીજથી ન હ, પણ અ વનાશી બીજથી, ઈ રના જીવંત તથા સદા ટકનાર વચન વડે
નવો જન્મઆપવામાં આ ો છે.
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24 કેમ કે, ‘સવર્ લોકો ઘાસનાં જવેા છે અને મ ુષ્યનો બધો વૈભવ ઘાસનાં લ જવેો
છે. ઘાસ ુકાઈ જાય છે અને તે ું લ ખર પડે છે, 25 પણ પ્ર ુ ું વચન સદા રહે છે.’
જે ુવાતાર્ ું વચન તમને પ્રગટ કરા ું તે એ જ છે.

2
જીવંત પથ્થર અને પ વત્ર પ્રજા

1એ માટે તમામ દુ તા, કપટ, ઢોંગ, દ્વષે તથા સવર્ પ્રકારની નદા દૂર કર ને, 2 નવાં
જન્મેલાં બાળકોની જમે ુદ્ધ આ ત્મક દૂધની ઇચ્છા રાખો, 3 જથેી જો તમને એવો
અ ુભવ થયો હોય કે પ્ર ુ દયા ુ છે તો તે વડે તમે ઉદ્ધાર પામતાં ુધી વધતાં રહો.

4 જે જીવંત પથ્થર છે, મ ુષ્યોથી નકારાયેલા ખરા, પણ ઈ રથી પસંદ કરાયેલા
તથા ૂલ્યવાન છે. 5 તેમની પાસે આવીને તમે પણઆ ત્મક ઘરના જીવંત પથ્થર બન્યા
અને જે આ ત્મક યજ્ઞો ઈ ુ ખ્રસ્તને ધ્વારા ઈ રને પ્રસ છે તેમ ું અપર્ણ કરવા પ વત્ર
યાજકો થયા છો.

6 કારણ કે શા વચનમાં લખે ું છે કે, ‘જુઓ, પસંદ કરેલો તથા ૂલ્યવાન, એવો
ૂણાનો ુ પથ્થર હુ સયોનમાં ૂકુ છુ અને જે તેના પર વ ાસ કરે છે તે શરમાશે

ન હ.
7 માટે તમને વ ાસ કરનારાઓને તે ૂલ્યવાન છે, પણ અ વ ાસીઓને સારુ તો

જે પથ્થર બાંધનારાઓએ નાપસંદ કય , તે જ ૂણાનો ુ પથ્થર થયો છે.
8 વળ ઠેસ ખવડાવનાર પથ્થર અને ઠોકર ખવડાવનાર ખડક થયો છે;’ તેઓ વચનને

માનતાં નથી, તેથી ઠોકર ખાય છે, એટલા માટે પણ તેઓ ું નમાર્ણ થયે ું હ ું.
9પણતમે તો પસંદ કરે ું કુળ, રાજમાન્ય યાજકવગર્, પ વત્ર લોક તથા ઈ રની ખાસ

પ્રજા છો, જથેી જમેણે તમને અંધકારમાંથી પોતાના આ યર્કારક અજવાળામાં તેડ્યાં
છે, તેમના સદ ુણો તમે પ્રગટ કરો. 10 તમે પહેલાં પ્રજા જ નહોતા, પણ હાલ ઈ રની
પ્રજા છો; કોઈ એક સમયે તમે દયા પામેલા નહોતા, પણ હાલ દયા પામ્યા છો.

ઈ રના ુલામ
11 પ્રયજનો, તમે પરદેશી તથા પ્રવાસી છો, માટે હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે, જે દુ

ઇચ્છાઓ આત્માની સામે લડે છે, તેઓથી તમે દૂર રહો. 12 વદેશીઓમાં તમે પોતાનો
વહાર સારો રાખો, કે જથેી તેઓ તમને ખરાબ સમજીને તમાર વરુદ્ધ બોલે ત્યારે

તમારાં સારાં કામ જોઈને તેઓ તેમના ુનરાગમનના દવસે ઈ રનો મ હમા કરે.
13 માણસોએ ાપેલી પ્રત્યેક સ ાને પ્ર ુને લીધે તમે આધીન થાઓ; રાજાને

સવ પર સમજીને તેને આધીન રહો. 14 વળ ખોટુ કરનારાઓને દડ આપવા અને
સારુ કરનારાઓની પ્રશંસા કરવાને તેણે નીમેલા અ ધકાર ઓને પણ તમેઆધીન થાઓ
15 કેમ કે ઈ રની ઇચ્છા એવી છે કે સારાં કાય કર ને ૂખર્ માણસોની અજ્ઞાનપણાની
વાતોને તમે બંધ કરો. 16તમે સ્વતંત્ર છો પણએસ્વતંત્રતા તમાર દુ તાને છુપાવવા માટે
ન વાપરો; પણ તમે ઈ રના સેવકો જવેા થાઓ. 17 તમે સવર્ને માન આપો, ભાઈઓ
પર પ્રેમ રાખો, ઈ રનો ભય રાખો, રાજા ું સન્માન કરો.

ઈ રના દઃુખનો ન ૂનો
18 દાસો, તમે ૂરા ભયથી તમારા મા લકોને આધીન થાઓ, જઓે સારા તથા નમ્ર

છે કેવળ તેઓને જ ન હ, વળ કઠોર મા લકને પણઆધીન થાઓ. 19 કેમ કે જો કોઈ
માણસ ઈ ર તરફના ભ ક્તભાવને લીધે અન્યાય વેઠતાં દઃુખ સહે છે તો તે ઈ રની
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નજરમાં પ્રશંસાપાત્ર છે. 20 કેમ કે જયારે પાપ કરવાને લીધે તમે માર ખાઓ છો ત્યારે
જો તમે સહન કરો છો, તો તેમાં ું પ્રશંસાપાત્ર છે? પણ જો સારુ કરવાને લીધે દઃુખ
ભોગવો છો, તે જો તમે સહન કરો છો એ ઈ રની નજરમાં પ્રશંસાપાત્ર છે.

21 કારણ કે એને માટે તમે તેડાયેલા છો, કેમ કે ખ્રસ્તે પણ તમારે માટે સહન ક ુ છે
અને તમને ન ૂનો આપ્યો છે, કે તમે તેમને પગલે ચાલો. 22 તેમણે કઈ પાપ ક ુ ન હ,
ને તેમના ુખમાં કપટ મા ૂમ પ ું ન હ. 23 તેમણે નદા પામીને સામે નદા કર ન હ,
દઃુખો સહેતાં કોઈને ધમકા ાં ન હ, પણ સાચો ન્યાય કરનારને પોતાને સોંપ્યો.

24લાકડા પર તેમણે પોતે પોતાના શર રમાં આપણાં પાપ લીધાં, જથેી આપણે પાપ
સંબંધી ૃત્ ુ પામીએઅને ન્યાયીપણા માટે જીવીએ; તેમના જખમોથી તમે સાજાં થયા.
25 કેમ કે તમે ૂલાં પડલેાં ઘેટાંના જવેા હતા, પણ હમણાં તમારાઆત્માનાં પાળક તથા
રક્ષક ખ્રસ્તની પાસે પાછા આ ા છો.

3
પ ત-પત્નીના સંબંધો

1 તે જ પ્રમાણે, પત્નીઓ, તમે તમારા પ તઓને આધીન રહો, એ માટે કે જો કોઈ
પ ત વચન માનનાર ન હોય તો તે પોતાની પત્નીના આચરણથી, 2એટલે તમારાં ઈ ર
પ્રત્યે મયાર્દા ુક્ત ુદ્ધ વતર્ન દ્વારા વચન વગર મેળવી લેવાય.

3 તમારો શણગાર બા , એટલે ૂંથેલા વાળનો, સોનાનાં ઘરેણાંનો અથવા સારાં
વ પહેરવાનો ન હોય; 4 પણ અંતઃકરણમાં રહેલા ુપ્ત મ ુષ્યત્વનો, એટલે નમ્ર તથા
શાંતઆત્માનો, જે ઈ રની નજરમાં ઘણો ૂલ્યવાન છે, તેના અ વનાશીઆ ૂષણોનો
હોય.

5 કેમ કે પ્રાચીન સમયમાં જે પ વત્ર ીઓ ઈ ર પર ભરોસો રાખતી હતી, તેઓ
પોતપોતાનાં પ તને આધીન રહ ન,ે તે જ પ્રમાણે પોતાને શણગારતી હતી. 6જમે સારા
ઇબ્રા હમને સ્વામી કહ ને તેને આધીન રહેતી તેમ; જો તમે સારુ કરો છો અને ભયભીત
ન બનો, તો તમે તેની દ કર ઓ છો.

7તે જ પ્રમાણે પ તઓ, ી નબળ ક્ત છે તેમજાણીને તેની સાથે સમજણ ૂવર્ક
રહો, તમે તેની સાથે જીવનની કૃપાના સહવારસ છો એમ સમજીને, તેને માન આપો, કે
જથેી તમાર પ્રાથર્નાઓમાં કઈ અવરોધ આવે ન હ.

સારુ કરતા સહન કરો
8 આખરે, તમે સવર્ એક મનના, એકબીજાના ુખ દઃુખમાં સહભાગી, ભાઈઓ

પર પ્રેમ રાખનારા, કરુણા કરનાર તથા નમ્ર થાઓ. 9 દુ તાનો બદલો વાળવા દુ તા
ન કરો અને નદાનો બદલો વાળવા નદા ન કરો, પણ તેથી ઊલટુ આશીવાર્દ આપો;
કેમ કે તેને સારુ તમને તેડવામાં આ ા છે કે જથેી તમે આશીવાર્દના વારસ થાઓ.
10 કેમ કે, ‘જે માણસ જીવનને પ્રેમ કરવા ઇચ્છે છે અને સારા દવસો જોવા ઇચ્છે છે,
તેણે પોતાની જીભને દુ તાથી અને પોતાના હોઠોને કપટ વાતો બોલવાથી અટકાવવા;
11 તેણે દુ તાથી દૂર રહે ું, ભ ું કર ુ;ં શાં ત શોધવી અને તેમાં પ્ર ૃ રહે ું. 12 કેમ કે
ન્યાયીઓ પર પ્ર ુની નજર છે; અને તેઓની પ્રાથર્ના પ્રત્યે તેમના કાન ુલ્લાં છે; પણ
પ્ર ુ દુ તા કરનારાઓની વરુદ્ધ છે.

13જે સારુ છે તેને જો તમે અ ુસરનારા થયા, તો તમારુ ુકસાન કરનાર કોણ છે?
14 પર ુ જો તમે ન્યાયીપણાને માટે સહન કરો છો, તો તમે આશીવાર્ દત છો; તેઓની
ધમક થી ડરો ન હ’ અને ગભરાઓ પણ ન હ.
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15પણ ખ્રસ્તને પ્ર ુ તર કે તમારાં અંતઃકરણમાં પ વત્ર માનો; અને તમાર જેઆશા
છે તે વષે જો કોઈ ૂછે તો તેને નમ્રતા તથા માન સાથે પ્રત્ ુ ર આપવાને સદા તૈયાર
રહો. 16 ુદ્ધ અંતઃકરણ રાખો કે જથેી, જે બાબત વષે તમારુ ખરાબ બોલાય છે તે
વષે જઓે ખ્રસ્તમાંના તમારા સારા વતર્નની નદા કરે છે તેઓ શરમાઈ જાય. 17 કેમ
કે જો ઈ રની ઇચ્છા એવી હોય, તો દુ તા કરવાને લીધે સહે ું તે કરતાં ભ ું કરવાને
લીધે સહે ું તે વધારે સારુ છે.

18 કેમ કે ખ્રસ્તે પણ એક વાર પાપોને સારુ, એટલે ન્યાયીએ અન્યાયીઓને બદલે
સ ું કે, જથેી તેઓ આપણને ઈ ર પાસે લાવ;ે તેમને દેહમાં માર નંખાયા, પણ
આત્મામાં સજીવન કરવામાં આ ા. 19 તે આત્મામાં પણ તેમણે જઈને બંદ ખાનામાં
પડલેા આત્માઓને ઉપદેશ કય . 20આઆત્માઓ, ૂહના સમયમાં અનાજ્ઞાં કત હતા,
જયારે વહાણ તૈયાર થ ું હ ું અને ઈ ર સહન કર ને ધીરજ રાખતા હતા, અને જયારે
વહાણમાં થોડા લોકો, એટલે આઠ મ ુષ્યો પાણીથી બચી ગયા.

21 તે દ્ર ાંત પ્રમાણે બા પ્તસ્માનાં પાણીથી શર રનો મેલ દૂર કરવાથી ન હ, પણ
ઈ ુ ખ્રસ્તનાં ુનરુત્થાન દ્વારા ઈ ર પાસે ુદ્ધ અંતઃકરણની માગણીથી હમણાં તમને
બચાવે છે. 22ઈ ુ તો સ્વગર્દૂતો, અ ધકાર ઓતથા પરાક્રમીઓને પોતાનેઆધીન કર ને
સ્વગર્માં ગયા અને ઈ રને જમણે હાથે બરાજમાન છે.

4
બદલાયેલાં જીવનો

1 હવે ખ્રસ્તે આપણે માટે મ ુષ્યદેહમાં દ:ુખ સ ું છે, માટે તમે પણ એ ું જ મન
રાખીને સજ્જ થાઓ; કેમ કે જણેે મ ુષ્યદેહમાં દ:ુખ સ ું છે તે પાપથી ુક્ત થયો છે,
2 કે જથેી તે બાક ું જીવન માણસોની વષયવાસનાઓ પ્રમાણે ન હ, પણ ઈ રની
ઇચ્છા પ્રમાણે વતાવે.

3 કેમ કે જમે વદેશીઓજમેાં આનંદ માને છે તે પ્રમાણે કરવામાં તમે તમારા જીવનનો
ઘણો સમય વતા ો છે, તે બસ તે છે. તે સમયે તમે ભચારમાં, વષયભોગમાં,
મદ્યપાનમા,ં મોજશોખમાં, તથા તરસ્કૃત ૂ ત ૂજામાં મ હતા. 4એ બાબતોમાં તમે
તેઓની સાથે જે દરુાચારના ૂરમાં ધસી પડતા નથી, તેથી તેઓ આ યર્ પામે છે અને
તમાર નદા કરે છે. 5જીવતાંઓનો તથા ૃત્ ુ પામેલાંઓનો ન્યાય કરવાને જે તૈયાર છે
તેમને તેઓ હસાબ આપશે; 6 કેમ કે ૃત્ ુ પામેલાંઓને પણ ુવાતાર્ પ્રગટ કરાઈ હતી
કે જથેી શર રમાં તેઓનો ન્યાય થાય, પણઆત્મા વષે તેઓ ઈ રમાં જીવ.ે

ઈ રનાં દાનોના સારા કારભાર ઓ
7બધી બાબતોનો અંત પાસે આ ો છે, માટે તમે સંયમી થાઓ અને સાવચેત રહો

જથેી તમે પ્રાથર્ના કર શકો. 8 વશેષે કર ને તમે એકબીજા પરઆગ્રહથી પ્રેમ કરો; કેમ
કે પ્રેમ ઘણાં પાપને ઢાંકે છે. 9 કઈ પણ ફ રયાદ વગર તમે એકબીજાનો સત્કાર કરો.

10 દરેકને જે કૃપાદાન મ ું છે તે એકબીજાની સેવા કરવામાં ઈ રની અનેક પ્રકારની
કૃપાના સારા કારભાર ઓતર કે વાપર ુ.ં 11જો કોઈ ઉપદેશઆપે છે, તો તેણે ઈ રના
વચન પ્રમાણે ઉપદેશઆપવો; જો કોઈ સેવા કરે, તો તેણે ઈ રેઆપેલા સામથ્યર્ પ્રમાણે
સેવા કરવી; કે જથેી સવર્ બાબતોમાં ઈ ુ ખ્રસ્ત ધ્વારા ઈ ર મ હમાવાન થાય; તેમને
સદાસવર્કાળ મ હમા તથા સ ા હો! આમીન.

ખ્રસ્તને માટે દઃુખો સહન કરવાં
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12વહાલાઓ, તમાર કસોટ કરવાને માટે તમારા પર જે અ રૂપી દઃુખ પડે છે, તેમાં
તમને કઈ વ ચત્ર થ ું હોય તેમ સમજીને આ યર્ ન પામો. 13 પણ ખ્રસ્તનાં દઃુખોમાં
તમે ભાગીદાર થાઓ છો, તેને લીધે આનંદ કરો; કે જથેી તેમનો મ હમા પ્રગટ થાય ત્યારે
પણ તમે બહુ ઉલ્લાસથી આનંદ કરો. 14જો ખ્રસ્તનાં નામને કારણે તમાર નદા થતી
હોય, તો તમે આશીવાર્ દત છો, કેમ કે મ હમાનો તથા ઈ રનો આત્મા તમારા પર રહે
છે.

15પણ ૂની, ચોર, દરુાચાર અથવા બીજાના કામમાં દખલ કરનાર તર કે તમારામાંના
કોઈને શક્ષા ન થાય. 16 પણ ખ્રસ્તી હોવાને કારણે જો કોઈને સહે ું પડે છે, તો તેથી
શરમાય ન હ પણ તે નામમાં તે ઈ રનો મ હમા કરે.

17 કેમ કે ન્યાય ૂકાદાનો આરભ ઈ રના પ રવારમાં થવાનો સમય આ ો છે અને
જો તેનો પ્રારભઆપણામાં થાય, તો ઈ રની ુવાતાર્ જઓે નથી માનતા તેઓના હાલ
કેવાં થશ?ે 18 ‘જો ન્યાયી માણસનો ઉદ્ધાર ુશ્કેલીથી થાય છે, તો અધમ તથા પાપી
માણસ ું ું થશ?ે’ 19 માટે જઓે ઈ રની ઇચ્છા પ્રમાણે દઃુખ સહન કરે છે તેઓ ભ ું
કાયર્ કરવા ું ચા ુ રાખતાં પોતાના પ્રાણોને વ ા ુ ૃજનહારને સોંપે.

5
ઈ રના ટોળા ું પાલન

1 તમારામાં જે વડ લો છે, તેઓનો હુ સાથી વડ લ અને ખ્રસ્તનાં દઃુખોનો સાક્ષી
તથા પ્રગટ થનાર મ હમાનો ભાગીદાર છુ, તેથી તેઓને વનંતી કરુ છુ કે, 2 ઈ રના
લોકો ું જે ટો ું તમાર સંભાળમાં છે તે ું પ્ર તપાલન કરો અધ્યક્ષ ું કામ ફરજ પડવાથી
ન હ પણ સ્વેચ્છાએ કરો; લોભને સારુ ન હ, પણ આ ુરતાથી કરો. 3 વળ તમાર
જવાબદાર વાળાં સ ુદાય પર મા લક તર કે ન હ, પણ તેમનેઆદશર્રૂપ થાઓ, 4જયારે
ુ ઘેટાંપાળક પ્રગટ થશે ત્યારે કદ પણ કરમાઈ નજનાર મ હમાનો ુગટ તમે પામશો.
5એજ પ્રમાણે જુવાનો, તમે વડ લોને આધીન થાઓ; અને તમે સઘળા એકબીજાને

આધીન થઈને નમ્રતા ધારણ કરો, કેમ કે ઈ ર ગ વ ોની વરુદ્ધ છે, પણ નમ્ર માણસોને
કૃપા આપે છે. 6એ માટે ઈ રના સમથર્ હાથ નીચે તમે પોતાને નમ્ર કરો તે તમને યોગ્ય
સમયે ઉચ્ચ ાને બેસાડ.ે 7તમાર સવર્ ચતા તેમના પર નાખો, કેમ કે તે તમાર સંભાળ
રાખે છે.

8સાવચેત થાઓ, જાગતા રહો; કેમ કે તમારો વૈર શેતાન ગાજનાર સહની જમે કોઈ
મળે તેને ગળ જવાને શોધતો ફરે છે. 9 તમે વ ાસમાં દ્રઢ થઈને તેની સામે થાઓ, કેમ
કે તમે જાણો છો કે, દુ નયામાંનાં તમારા ભાઈઓ પર એ જ પ્રકારનાં દઃુખો પડે છે.

10 સવર્ કૃપાના ઈ ર જમેણે ખ્રસ્તમાં તમને પોતાના અનંતકાળના મ હમાને સારુ
બોલા ા છે, તે પોતે તમે થોડ વાર સહન કરો ત્યાર પછ , તમને ૂણર્, ર તથા
બળવાન કરશે. 11 તેમને સદાસવર્કાળ સ ા હોજો, આમીન.

છેલ્લી સલામ
12 સલ્વાનસ, જનેે હુ વ ા ુ ભાઈ મા ું છુ, તેની હસ્તક મેં ટૂકમાં તમારા ઉપર

લ ું છે, અને વનંતી કર ને સાક્ષી આપી છે કે જે કૃપામાં તમે ર ઊભા રહો છો,
તે ઈ રની ખર કૃપા છે. 13બા બલમાંની મંડળ જનેે તમાર સાથે પસંદ કરેલી છે તે
તથા મારો દ કરો માક તમને સલામ કહે છે. 14 તમે પ્રેમના ુંબનથી એકબીજાને સલામ
કરજો.
ઈ ુ ખ્રસ્તમાં તમ સવર્ને શાં ત થાઓ. આમીન.
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પતરનો બીજો પત્ર
લેખક
1:1 માં દશાર્ ા પ્રમાણે આ પત્રનો લેખક પ્રે રત પતર છે. 3:1 માં તે આ પત્ર

લખવાનો દાવો કરે છે. આ પત્રનો લેખક ઈ ુના રૂપાંતરનો સાક્ષી હોવાનો દાવો કરે છે
(1:16-18)અને સામાન્ય ુવાતાર્ પ્રમાણે પતર, જઓે ઈ ુ સાથે પહાડ પર ગયા હતા
તે ત્રણમાંનો એક શષ્ય હતો (બીજા બે શષ્યો યાકૂબ અને યોહાન હતા). આ પત્રનો
લેખક એ તથ્યનો ઉલ્લેખ પણ કરે છે કે તે શહ દ તર કે ું ૃત્ ુ પામવાનો હતો (1:14);
અને યોહાન 21:18-19 માં, ઈ ુ ભ વષ્યવચન કહે છે કે પતર બંદ વાસના કેટલાક
સમય પછ શહ દ થશ.ે

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 65 થી 68 ની વચ્ચેનો છે.
તે કદાચને રોમ શહેરમાંથી લખાયો હતો કે ાં પ્રે રતે તેના જીવનના અં તમ વષ
ુજાયાર્ હતા.
વાંચકવગર્
આ પત્ર પણ પતરના પહેલા પત્રના શ્રોતાઓની જમે એટલે કે ઉ ર ય લ ુ-

આ સયાના લોકોને લખાયો હોય શકે છે.
હે ુ
પતરે આ પત્ર ખ્રસ્તી વ ાસનો પાયો યાદ કરાવવા (1:12-13,16-21) અને

વ ાસની પ્રે રતોની પરપરા ું સમથર્ન કરતાં ભ વષ્યની પેઢ ઓને વ ાસમાં બોધ
આપવા (1:15) લ ો હતો. તેને ખબર હતી કે તેનો ૃત્ ુકાળ પાસે હતો અને ઈ રના
લોકો ઘણા જોખમોનો સામનો કર ર ા હતા (1:13-14; 2:1-3). તેણે લોકોને
આવનાર જૂઠા શક્ષકો (2:1-22) વષે ચેતવણી આપવા લ ું હ ું કે જઓે પ્ર ુના
થોડા જ સમયમાં થનારા ુનરાગમનનો નકાર કરતા હતા (3:3-4).

ુદ્રાલેખ
જૂઠા શક્ષકો વરુદ્ધ ચેતવણી

રૂપરેખા
1. અ ભવાદન — 1:1, 2
2. ખ્રસ્તી સદ ુણોમાં ૃ દ્ધ — 1:3-11
3. પતરના સંદેશનો હે ુ — 1:12-21
4. જૂઠા શક્ષકો વરુદ્ધ ચેતવણી — 2:1-22
5. ખ્રસ્ત ું ુનરાગમન — 3:1-16
6. સમાપન — 3:17, 18

પ્રસ્તાવના
1આપણા ઈ ર તથા ઉદ્ધારક ઈ ુ ખ્રસ્તનાં ન્યાયીપણાથી અમારા વ ાસ જવેો
ૂલ્યવાન વ ાસજઓે પામ્યા છે, તેઓને ઈ ુ ખ્રસ્તનો દાસ તથા પ્રે રત સમોન પતર

લખે છે 2 ઈ રને તથા આપણા પ્ર ુ ઈ ુને ઓળખવાથી તમારા પર કૃપા તથા શાં ત
ુષ્કળ હો.
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ઈ ર ું આમંત્રણ અને પસંદગી
3 તેમણે પોતાના મ હમા વડે તથા સા ત્વક્તાથી આપણને બોલા ા, એમને

ઓળખવાથી તેમના ઈ ર યસામથઆપણનેજીવન તથાભ ક્તભાવને લગતાં સઘળાં
વાનાં આપ્યા છે. 4 આના દ્વારા, તેમણે આપણને ૂલ્યવાન તથા અ તશય મોટાં
આશાવચનો આપ્યાં છે, જથેી તેઓ ધ્વારા દુ નયામાંની જે દવુાર્સનાથી દુ તા થાય છે
તેથી છૂટ ને ઈ ર ય સ્વભાવના ભાગીદાર તમે થાઓ.

5 એ જ કારણ માટે સં ૂણર્ પ રશ્રમ કર ને તમે પોતાના વ ાસની સાથે ચ રત્ર,
ચ રત્રની સાથે જ્ઞાન, 6 જ્ઞાનની સાથે સંયમ, સંયમની સાથે ધીરજ, ધીરજની સાથે
ભ ક્તભાવ, 7ભ ક્તભાવની સાથે ભા ૃભાવ અને ભા ૃભાવ સાથે પ્રેમ જોડ દો.

8 કેમ કે જો એસઘળાં તમારામાં હોય તથા ૃ દ્ધ પામે તોઆપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં
જ્ઞાન વષે તેઓ તમને આળ ુ તથા નષ્ફળ થવા દેશે ન હ. 9 પણ જનેી પાસે એ વાનાં
નથી તે અંધ છે, તેની દૃ ટૂક છે અને તે પોતાનાં અગાઉનાં પાપોથી ુદ્ધ થયો હતો એ
બાબત તે ૂલી ગયો છે.

10તેથી ભાઈઓ, તમારુ તેડુ તથા પસંદગી ચો સ કરવા માટે વશેષ યત્ન કરો, કેમ
કે જો તમે એ ું કરશો તો કદ ગફલતમાં પડશો ન હ. 11કારણ કેએમ કરવાથીઆપણા
પ્ર ુ તથા ઉદ્ધારક ઈ ુ ખ્રસ્તનાં અનંતકાળના રા માં તમે ૂર ર તે પ્રવેશ પામશો.

12એ માટે જોકે તમે એ વાતો જાણો છો અને અત્યારે સત્યમાં દૃઢ થયા છો, તોપણ
તમને તે નત્ય યાદ કરાવવા ું હુ ૂલીશ ન હ. 13 અને ાં ુધી હુ આ માંડવારૂપી
શર રમાં છુ, ત્યાં ુધી તમને યાદ કરાવીને સાવચેત કરવા એ મને યોગ્ય લાગે છે. 14 કેમ
કે મને ખબર છે કે આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં બતા ા પ્રમાણે મારુ આ ુષ્ય જલદ
ૂરુ થવા ું છે. 15 હુ યત્ન કર શ કે, મારા મરણ પછ તમને આ વાતો સતત યાદ રહે.

ખ્રસ્તનાં મ હમાના સાક્ષીઓ
16 કેમ કે જયારે અમેઆપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત ું સામથ્યર્ તથા તેનાઆગમનની વાત

તમને જણાવી, ત્યારે અમે ચ ુરાઈથી કલ્પેલી વાતાર્ઓ અ ુસયાર્ નહોતા; પણ તેમની
મહાન પ્ર ુતાને પ્રત્યક્ષ જોનારા હતા. 17 કેમ કે જયારે ગૌરવી મ હમા તરફથી તેઓને
એવી વાણી થઈ કે, ‘એમારો વહાલો ુત્ર છે, તેના પર હુ પ્રસ છુ,’ ત્યારે ઈ ર પતાથી
તેઓ માન તથા મ હમા પામ્યા. 18અમે તેમની સાથે પ વત્ર પહાડ પર હતા ત્યારે અમે
પોતે તે સ્વગર્વાણી સાંભળ .

19અમાર પાસે એથી વધારે ખાતર ૂવર્ક વાત, એટલે પ્રબોધવાણી છે, તેને અંધાર
જગ્યામાં પ્રકાશ કરનાર દ વાના જવેી જાણીને તેના પર ાં ુધી પરોઢ થાય અને
સવારનો તારો તમારાં અંતઃકરણોમાં ઊગ,ે ત્યાં ુધી ચ લગાડવાથી તમે સારુ કરશો.
20 પ્રથમ તમારે એ જાણ ું કે, પ વત્રશા માંની કોઈ પણ ભ વષ્યવાણી મ ુષ્યપ્રે રત
નથી. 21 કેમ કે ભ વષ્યવાણી કદ માણસની ઇચ્છા પ્રમાણે આવી નથી, પણ પ્રબોધકો
પ વત્રઆત્માની પ્રેરણાથી ઈ રનાં વચનો બોલ્યા.

2
જૂઠા શક્ષકો

1જમે ઇઝરાયલી લોકોમાં જૂઠાં પ્રબોધકો ઊભા થયા હતા, તેમ તમારામાં પણ ખોટા
ઉપદેશકો થશ.ે તેઓ ુપ્ત ર તે નાશકારક પાખંડ મતો ફેલાવશે અને જે પ્ર ુએ તેઓનો
ઉદ્ધાર કય તેનો પણ નકાર કર ને જલદ થી પોતાનો જ વનાશ કરશે. 2 ઘણાં માણસો
તેઓના અ ન કામોમાં ચાલશ;ે અને તેઓને લીધે સત્યનાં માગર્નો તરસ્કાર થશે.
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3 તેઓ દ્ર લોભથી કપટ વાતો બોલીને તમારુ શોષણ કરશે; તેઓને માટે અગાઉથી
ઠરાવેલી સજામાં વલંબ કે તેઓના નાશમાં ઢ લ થશે ન હ.

4 કેમ કે જે દૂતોએ પાપ ક ુ તેઓને ઈ રે છોડ્યાં ન હ, પણ તેઓને નકમાં નાખીને
ન્યાય ુકાદા ુધી અંધકારનાં ખાડાઓમાં રા ા; 5તેમ જ ઈ રે ુરાતન માનવજગતને
છો ું ન હ, પણ અધમ જગત પર જળપ્રલય લાવીને ન્યાયીપણાના ઉપદેશક ૂહને
તથા તેની સાથેનાં સાત લોકોને બચા ાં; 6 અને અધમ ઓને જે થનાર છે ઉદાહરણ
આપવા સારુ સદોમ તથા ગમોરા શહેરોને બાળ ને ભસ્મ કયા, અને તેઓને પાયમાલ
કર ને તેઓને શક્ષા કર .

7 અને ન્યાયી લોત જે અધમ ઓના દરુાચારથી ત્રાસ પામતો હતો તેને છોડા ો,
8 કેમ કે તે પ્રામા ણક માણસ જયારે તેઓની સાથે પ્ર ત દન રહેતો હતો ત્યારે તેઓનાં
ખરાબ કામ જોઈને તથા સાંભળ ને તે પોતાના ન્યાયી આત્મામાં નત્ય દઃુખ પામતો
હતો. 9 પ્ર ુ ભક્તોને પર ક્ષણમાંથી છોડાવવા ું જાણે છે, અને અન્યાયીઓને તથા
વશેષે કર ને જઓે દવુાર્સનાઓથી દૈ હક વકારો પ્રમાણે ચાલે છે.
10અને પ્ર ુના અ ધકારને ુચ્છ ગણે છે તેઓને ન્યાયકાળ ુધી શક્ષાને માટે રાખી
ૂકવા ું તે જાણે છે. તેઓ ઉદ્ધત તથા સ્વછદ થઈને આકાશી જીવોની નદા કરતાં પણ

ડરતા નથી. 11પર ુ સ્વગર્દૂતો વશેષ બળવાન તથા પરાક્રમી હોવા છતાં પ્ર ુનીઆગળ
તેઓની નદા કર ને તેઓ પર દોષ ૂકતા નથી.

12 પણ આ માણસો, સ્વભાવે અ ુધ પ ુ કે જઓે પકડાવા તથા નાશ પામવાને
ૃજાયેલાં છે, તેઓની માફક તેઓ જે વષે જાણતા નથી, તે વષે નદા કર ને પોતાના

દરુાચારમાં નાશ પામશે, અન્યાય કયાર્ને લીધે અન્યાય ું ફળ ભોગવશે. 13 ઉઘાડે છોગ
ુખભોગ કરવાને આનંદ માને છે; તેઓ ડાઘ તથા કલંક છે; અને પોતાના પ્રેમભોજનમાં

દષુ્કાય કરવામાં આનંદ માણે છે. 14 તેઓની આંખો ભચા રણીઓની વાસનાથી
ભરેલી છે અને પાપ કરતાં બંધ થતી નથી; તેઓઅ ર માણસોને લલચાવે છે; તેઓનાં
હૃદયો દ્ર લોભમાં કેળવાયેલાં છે, તેઓ શા પત છે.

15ખરો માગર્ ૂક ને તેઓઅવળે માગભટકેલા છે,અને બયોરનો દ કરો બલામ,જણેે
અન્યાય ું ફળ ચા ું તેને માગ ચાલનારાં થયા. 16પણ તેને પોતાના અધમર્ને લીધે ઠપકો
આપવામાં આ ો; ૂંગા ગધેડાએ માણસની વાણીથી પ્રબોધકની ઘેલછાને અટકાવી.

17 તેઓ પાણી વગરના ઝરા જવેા તથા તોફાનથી ઘસડાતી વાદળ જવેા છે, તેઓને
સારુ ઘોર અંધકાર રાખેલો છે. 18 તેઓ થર્તાની બડાઈની વાતો કહે છે. તેઓમાંથી
જઓે બચી જવાની તૈયાર માં છે તેઓને દૈ હક વષયોથી તથા ભ્ર ાચારથી લલચાવે
છે. 19 તેઓને તેઓ સ્વતંત્રતા ું વચન આપે છે, પણ પોતે ભ્ર ાચારના દાસ છે; કેમ કે
માણસને જ કોઈ જીતે છે, તે જ તેને પોતાનો દાસ બનાવે છે.

20 કેમ કેઆપણા પ્ર ુ તથા ઉદ્ધારક ઈ ુ ખ્રસ્તને ઓળખવાથી જો તેઓ, જગતની
ભ્ર તાથી છૂટ ને, પાછા તેમાં ફસાઈને હાર ગયા, તો તેઓની છેલ્લી દશા પહેલી કરતાં
ખરાબ થઈ છે; 21 કારણ કે ન્યાયીપણાનો માગર્ જાણ્યાં પછ તેઓને જે પ વત્ર આજ્ઞા
આપવામાં આવી હતી તેમાંથી પાછા ફર ું, એ કરતાં તેઓ તે માગર્ વષે અજાણ્યા ર ા
હોત તો સારુ હોત. 22 પણ તેઓને માટે આ કહેવત સાચી ઠર છે, ‘કૂતરુ પોતે ઊલટ
કર હોય ત્યાં પાછુ આવે છે અને નવડાવે ું ૂંડ કાદવમાં આળોટવા માટે પાછુ આવે
છે.’ ”

3
પ્ર ુના આગમન સંબંધી ું વચન
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1 પ્રયો, હવે આ બીજો પત્ર હુ તમારા ઉપર લ ું છુ; અને બ ે પત્રોથી તમારાં ુદ્ધ
મનોને ઉ ેજીતઆપવા કહુ છુ કે, 2 પ વત્ર પ્રબોધકોથી જે વાતો અગાઉ કહેવાઈ હતી
તે ું અને પ્ર ુ તથા ઉદ્ધારકતાર્ની તમારા પ્રે રતોની મારફતે અપાયેલીઆજ્ઞા ું તમે સ્મરણ
કરો.

3પ્રથમએમજાણો કે છેલ્લાં દવસોમાં મશ્કર ખોરોઆવશ,ે જઓે પોતાની દવુાર્સના
પ્રમાણે ચાલશે. 4અને કહેશે કે, ‘તેમના ઈ ુના આગમન ું આશાવચન ાં છે? કેમ કે
ૂવર્જો ઊંધી ગયા ત્યારથી ઉત્પ ના આરભમાં સઘ ું જે ું હ ું તે ું જ ર ું છે.’ ”
5 કેમ કે તેઓ જાણીજોઈને આ ૂલી જાય છે કે ઈ રની આજ્ઞાથી આકાશો

અગાઉથી હતાં અને ૃથ્વી પાણીથી તથા પાણીમાંથી બાંધેલી હતી. 6 તેથી તે સમયની
દુ નયા પાણીમાં ડૂબીને નાશ પામી. 7 પણ હમણાંનાં આકાશ તથા ૃથ્વી તે જ શ થી
ન્યાયકાળ તથા અધમ માણસોના નાશના દવસ ુધી રાખી ૂકેલાં છતાં બાળવાને માટે
તૈયાર રાખેલાં છે.

8 પણ પ્રયો, આ એક વાત તમે ૂલશો ન હ કે પ્ર ુની દ્ર એ એક દવસ હજાર
વષ ના જવેો અને હજાર વષ એક દવસના જવેા છે. 9 વલંબનો જવેો અથર્ કેટલાક
લોકો કરે છે, તેમ પ્ર ુ પોતાનાઆશાવચન સંબંધી વલંબ કરતા નથી, પણ કોઈનો નાશ
ન થાય પણ બધાં પસ્તાવો કરે, એ ું ઇચ્છ ને પ્ર ુ તમારે વષે ધીરજ રાખે છે.

10 પણ જમે ચોર આવે છે, તેમ પ્ર ુનો દવસ આવશ,ે તે વેળાએ આકાશો ભારે
ગજનાસ હત જતા રહેશે અને તત્વો અ થી પીગળ જશે અને ૃથ્વી તથા તે પરનાં
કામોને બાળ નાખવામાં આવશે.

11તો એસવર્આ પ્રમાણે નાશ પામનાર છે, માટે પ વત્રઆચરણ તથા ભ ક્તભાવમાં
તમારે કેવાં થ ું જોઈએ? 12ઈ રના જે દવસેઆકાશો સળગીને ભસ્મી ૂત થશે તથા
તત્વો બળ ને પીગળ જશે તેમના આગમનના એ દવસની રાહ જોતાં તેમની અપેક્ષા
રાખવી. 13 તોપણ આપણે તેમના આશાવચન પ્રમાણે નવાં આકાશ તથા નવી ૃથ્વી
જમેાં ન્યાયીપણું વસે છે, તેની રાહ જોઈએ છ એ.

14એમાટે, પ્રયો, આમબનવાનીઆપણે રાહજોઈ ર ા છ એ, તમે તેમની નજરમાં
નષ્કલંક તથા નદ ષ થઈને શાં તમાં રહો. 15અને ધ્યાનમાં રાખો કેઆપણા પ્ર ુ ું ધૈયર્
ઉદ્ધાર છે; આપણા વહાલાં ભાઈ પાઉલે પણ તેને અપાયેલી ુ દ્ધ પ્રમાણે તમને એ વષે
લ ું છે. 16 તેમ તેના સવર્ પત્રોમાં પણઆ વાતો વષે લ ું છે. તે પત્રોમાં કેટલીક વાત
સમજવામાં અઘર છે. જમે બીજા શા વચનોને તેમ એ વાતોને પણ અજ્ઞાની તથા
અ ર માણસો પોતાના નાશને સારુ બગાડે છે અને ઊંધો અથર્ આપે છે.

17 માટે, પ્રયો, તમે અગાઉથી આ વાતો જાણતા હતા, માટે સાવધ થાઓ કે,
અધમ ઓની આકષાર્ઈને પોતાની રતાથી ડગી જાઓ ન હ. 18 પણ આપણા પ્ર ુ
તથા ઉદ્ધારકતાર્ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપામાં અને જ્ઞાનમાં તમે ૃ દ્ધ પામો; તેમને હમણાં તથા
સદાસવર્કાળ મ હમા હો. આમીન.
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યોહાનનો પહેલો પત્ર
લેખક
પત્ર પોતે લેખકની ઓળખ આપતો નથી, પણ મંડળ ની દ્રઢ, ુસંગત અને સૌથી

શરૂઆતની સાક્ષી યોહાન જે શષ્ય અને પ્રે રત હતો તેને લેખક ગણાવે છે ( ૂક
6:13,14). જો કે આ પત્રોમાં યોહાન ું નામ દશાર્વે ું નથી તો પણ, ત્રણ પ્રબળ
નશાનીઓ લેખક તર કે તેની તરફ નદશ કરે છે. પ્રથમ તો, બીજી સદ ની શરૂઆતના
લેખકો લેખક તર કે યોહાનનો ઉલ્લેખ કરે છે. બીજુ, આપત્રો યોહાનની ુવાતાર્નાં જે ું
શ ભંડોળ તથા લેખનશૈલી ધરાવે છે. ત્રીજુ, લેખક લખે છે કે તેણે ઈ ુના શર રને
જો ું હ ું તથા તેને સ્પશર્ કય હતો, કે જે પ્રે રત યોહાન વષે તદ્દન સા ું હ ું (1:1-4;
4:14).

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 85 થી 90 ની વચ્ચેનો છે.
યોહાને આ પત્ર તેના જીવનના પાછલા ગાળામાં એફેસસમાં લ ો હતો કે ાં તેણે

પોતાની ૃદ્ધાવ ાનો મોટા ભાગનો સમય વતા ો હતો.

વાંચકવગર્
આ પત્રના વાંચકવગર્ને પત્રમાં સ્પ પણે દશાર્વવામાં આ ો નથી. તો પણ,

વષયવસ્ ુ દશાર્વે છે કે યોહાને વ ાસીઓને લ ું હ ું (1:3-4; 2:12-14). તે શ
છે કે તેને ઘણા ળોના સંતોને સંબોધીને લખવામાં આ ો હતો. જમે 2:1 માં લ ું છે
કે, “મારા નાનાં બાળકો” તેમ તેને સામાન્ય ર તે દરેક ળના ખ્રસ્તીઓ માટે લખવામાં
આ ો છે.

હે ુ
યોહાને સંગતને પ્રોત્સાહનઆપવા કે જથેી તેઓઆનંદથી ભર ૂર થાય, તેઓને પાપ

કરતા રોકવા, વ ાસીઓને ઉદ્ધારની ૂર ખાતર પમાડવા તથા વ ાસીઓને ખ્રસ્ત
સાથે ક્તગત સંગતમાં લાવવા લ ું હ ું. યોહાને ખાસ કર ને જૂઠા શક્ષકોના પ્ર ને
સંબો ધત કય હતો કે જઓે મંડળ થી અલગ થયા હતા અને લોકોને ુવાતાર્નાં સત્યથી
દૂર લઈ જવા માંગતા હતા.

ુદ્રાલેખ
ઈ ર સાથે સંગત

રૂપરેખા
1. દેહધાર પણાની વાસ્ત વક્તા — 1:1-4
2. સંગત — 1:5-2:17
3. છેતર પડ ની ઓળખ — 2:18-27
4. વતર્માનમાં પ વત્ર જીવન જીવવા ઉ ેજન — 2:28-3:10
5. ખાતર ના આધાર તર કે પ્રેમ — 3:11-24
6. જૂઠા આત્માઓની પારખ — 4:1-6
7. પ વત્રીકરણના આવશ્યક તત્વો — 4:7-5:21

જીવનનો શ
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1 જે આરભથી હ ું, જે અમે સાંભ ું, જે અમે પોતાની આંખે જો ું, જનેે અમે
નહા ું અને જનેે અમે અમારે હાથે સ્પશર્ કય , તે જીવનનાં શ સંબંધી અમે તમને
કહ બતાવીએછ એ. 2તેજીવનપ્રગટથ ું, તેને અમે જો ું છે અને સાક્ષી ૂર એછ એ,
તે અનંતજીવન જે પતાની પાસે હ ું અને અમને દ શત થ ુ,ં તે તમને કહ બતાવીએ
છ એ.

3 હા, અમાર સાથે તમાર પણ સંગત થાય, એ માટે જે અમે જો ું તથા સાંભ ું
છે, તે તમને પણ જાહેર કર એ છ એ; અને ખરેખર અમાર સંગત પતાની સાથે તથા
તેમના ુત્ર ઈ ુ ખ્રસ્તની સાથે છે. 4અમારો આનંદ સં ૂણર્ થાય, માટે એ વાતો અમે
લખીએ છ એ.

ઈ ર પ્રકાશ છે
5હવે જે સંદેશો અમે તેમના દ્વારા સાંભ ો છે અને તમને જણાવીએછ એ, તે એ છે

કે ઈ ર પ્રકાશ છેઅને તેમનાંમાં કઈ પણઅંધકાર નથી. 6જોઆપણે કહ એ કે, તેમની
સાથે આપણી સંગત છે અને અંધકારમાં ચાલીએ, તોઆપણે જૂઠુ બોલીએ છ એઅને
સત્યથી વતર્તા નથી. 7 પણ જમે તે પ્રકાશમાં છે, તેમ જો આપણે પ્રકાશમાં ચાલીએ,
તો આપણને એકબીજાની સાથે સંગત છે અને તેમના ુત્ર ઈ ુ ું રક્ત આપણને બધાં
પાપથી ુદ્ધ કરે છે.

8જો આપણે કહ એ કે, આપણામાં પાપ નથી, તો આપણે પોતાને છેતર એ છ એ
અને આપણામાં સત્ય નથી. 9 જો આપણે આપણા પાપ ક ૂલ કર એ, તો આપણા
પાપ માફ કરવાને તથા આપણને સવર્ અન્યાયથી ુદ્ધ કરવાને તે વ ા ુ તથા ન્યાયી
છે. 10જો આપણે કહ એ કે, આપણે પાપ ક ુ નથી, તો આપણે તેમને જૂઠા પાડ એ
છ એઅને તેમ ું વચનઆપણામાં નથી.

2
ખ્રસ્તઆપણા સહાયક

1 મારા વહાલા બાળકો, તમે પાપ ન કરો તે માટે હુ તમને આ વાતો લ ું છુ. અને
જો કોઈ પાપ કરે તો પતાની પાસે આપણા મધ્ય છે, એટલે ઈ ુ ખ્રસ્ત જે ન્યાયી
છે તે. 2 તેઓ આપણા પાપ ું પ્રાય ત છે, કેવળ આપણાં જ ન હ, પણ આખા
માનવજગતના પાપ ું તેઓ પ્રાય ત છે. 3જોઆપણે તેમની આજ્ઞાઓ પાળ એ, તો
તેથી આપણે સમજીએ છ એ કેઆપણે તેમને ઓળખીએ છ એ.

4જે કહે છે કે હુ તેમને ઓળ ું છુ, પણ તેમની આજ્ઞા પાળતો નથી, તે જૂઠો છે અને
તેનામાં સત્ય નથી. 5 પણ જે કોઈ તેમ ું વચન પાળે છે તેનામાં ઈ ર પરનો પ્રેમ ખરેખર
સં ૂણર્ થયો છે. એથીઆપણેજાણીએછ એ કેઆપણે તેમનાંમાં છ એ. 6 હુ ઈ રમાં
રહુ છુ એમ જે કહે છે તેણે જમે ઈ ુ ખ્રસ્ત ચાલ્યા તેમ જ ચાલ ું જોઈએ.

નવી આજ્ઞા
7 વહાલાંઓ, નવી આજ્ઞા ન હ, પણ જૂની આજ્ઞા જે તમાર પાસે આરભથી હતી,

તે વષે હુ તમને લ ું છુ. જે વચન તમે સાંભ ુ,ં તે જ જૂની આજ્ઞા છે. 8 વળ નવી
આજ્ઞા જે તેમનાંમાં તથા તમારામાં સત્ય છે, તે હુ તમને લ ું છુ. કેમ કે અંધકાર જતો
રહે છે અને ખરુ અજવા ું હમણાં પ્રકાશે છે.

9જે કહે છે કે, હુ અજવાળામાં છુ અને પોતાના ભાઈનો દ્વષે કરે છે, તે હજી ુધી
અંધકારમાં જ છે. 10 જે પોતાના ભાઈ પર પ્રેમ કરે છે, તે અજવાળામાં રહે છે અને
તેનામાં ક ું ઠોકરરૂપ નથી. 11 પણ જે પોતાના ભાઈનો દ્વષે કરે છે, તે અંધકારમાં છે
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અને અંધકારમાં ચાલે છે. તે પોતે ાં જાય છે, તે જાણતો નથી. કેમ કે અંધકારે તેની
આંખો અંધ કર નાખી છે.

12 બાળકો, હુ તમને લ ું છુ કારણ કે તેમના નામથી તમારાં પાપ માફ થયાં છે.
13 પતાઓ, હુ તમને લ ું છુ કારણ કેજેઆરભથી છે, તેમને તમેઓળખોછો. જુવાનો,
હુ તમને લ ું છુ કારણ કે તમે દુ ને હરા ો છે. બાળકો મેં તમને લ ું છે, કારણ કે તમે
પતાને ઓળખો છે. 14 પતાઓ, મેં તમને લ ું છે કારણ કે જે આરભથી હતા તેમને
તમે ઓળખો છો. જુવાનો, મેં તમને લ ું છે કારણ કે તમે બળવાન છો અને ઈ ર ું
વચન તમારામાં રહે છે, અને તમે દુ ને હરા ો છે.

15જગત પર અથવા જગતમાંની વસ્ ુઓ પર પ્રેમ રાખો ન હ; જો કોઈ જગત પર
પ્રેમ રાખે તો તેનામાં પતાનો પ્રેમ નથી. 16 કેમ કે જગતમાં જે સવર્ છે, એટલે દૈ હક
વાસનાઓ, આંખોની લાલસા તથા જીવનનો અહકાર તે પતાથી નથી, પણ જગતથી
છે. 17જગત તથા તેની લાલસા જતા રહે છે, પણ જે ઈ રની ઇચ્છા ૂર કરે છે તે
સદા રહે છે.

ખ્રસ્ત વરોધી
18 બાળકો, આ છેલ્લો સમય છે, જમે તમે સાંભ ું કે, ખ્રસ્ત- વરોધી આવે છે,

તેમ હમણાં પણ ઘણાં ખ્રસ્ત- વરોધીઓ થયા છે, એથી આપણે જાણીએ છ એ કે
આ અં તમ સમય છે. 19 તેઓ આપણામાંથી નીકળ ગયા, પણ તેઓ આપણામાંના
નહોતા, કેમ કે જો તેઓ આપણામાંના હોત, તો આપણી સાથે રહેત પણ તેઓમાંનો
કોઈ આપણામાંનો નથી એમ પ્રગટ થાય માટે તેઓ નીકળ ગયા.

20 જે પ વત્ર છે તેનાથી તમે અ ભ ષક્ત થયા છો, સઘ ું તમે જાણો છો, 21 તમે
સત્યને જાણતા નથી, એ કારણથી ન હ, પણ તમે તેને જાણો છો અને સત્યમાંથી કઈ
જૂઠુ આવ ું નથી, એ કારણથી મેં તમને લ ું છે.

22જે ઈ ુનો નકાર કર ને કહે છે કે તે ખ્રસ્ત નથી, તેના કરતા જૂઠો બીજો કોણ છે?
જે પતા તથા ુત્રનો નકાર કરે છે તે જ ખ્રસ્ત- વરોધી છે. 23 દરેક જે ુત્રનો નકાર કરે
છે, તેમની પાસે પતા પણ નથી. ુત્રને જે ક ૂલ કરે છે તેને પતા પણ છે.

24જે તમેઆરભથી સાંભ ું છે, તે તમારામાં રહે. પહેલાંથી જે તમે સાંભ ુ,ં તે જો
તમારામાં રહે તો તમે પણ ુત્ર તથા પતામાં રહેશો. 25જેઆશાવચન તેમણે આપણને
આપ્ ું તે એ જ, એટલે અનંતજીવન છે. 26 જઓે તમને ભમાવે છે તેઓ સંબંધી મેં
તમને આ લ ું છે.

27જેઅ ભષેક તમે તેમનાંથી પામ્યા તે તમારામાં રહે છે અને કોઈ તમને શીખવે એવી
કઈ જરૂર નથી. પણ જમે તેમનો અ ભષેક તમને સવર્ સંબંધી શીખવે છે અને તે સત્ય
છે, જૂઠા નથી અને જમે તેમણે તમને શીખ ું, તેમ તમે તેમનાંમાં રહો.

28હવ,ે બાળકો તેમનાંમાં રહો, એ માટે કે જયારે તેઓ પ્રગટ થાય ત્યારે આપણામાં
હમત આવે, તેમના આવવાને સમયે તેમની સમક્ષ આપણે શરમાઈએ ન હ. 29 જો
તમે જાણો છો કે તેઓ ન્યાયી છે, તો એ પણજાણજો કે જે કોઈ ન્યાયીપણું કરે છે, તે
તેમનાંથી જન્મ્યો છે.

3
ઈ રનાં છોકરાં

1 જુઓ, પતાએ આપણા પર એટલો પ્રેમ રા ો છે કે, આપણે ઈ રના બાળકો
કહેવાઈએ છ એ અને ખરેખર આપણે તેમના બાળકો છ એ. તેથી માનવજગત
આપણને ઓળખ ું નથી, કેમ કે તેમણે તેમને ઓળ ા ન હ. 2 પ્રયો, હાલ આપણે



યોહાનનો પહેલો પત્ર 3:3 384 યોહાનનો પહેલો પત્ર 3:24

ઈ રનાં સંતાનો છ એઅને આપણે કેવાં થઈ ું, તે હજી ુધી પ્રગટ થ ું નથી. આપણે
તો જાણીએ છ એ, કે જયારે ખ્રસ્ત પ્રગટ થશ,ે ત્યારે તેમના જવેા આપણે થઈ ું, કેમ
કે જવેા તે છે, તેવા જઆપણે તેમને જોઈ ું. 3જે દરેકને એવીઆશા છે, તે જમે તેઓ
ુદ્ધ છે તેમ પોતાને ુદ્ધ કરે છે.
4 દરેક જે પાપ કરે છે, તે નયમભંગ પણ કરે છે. કેમ કે પાપ એ જ નયમભંગ છે.

5 તમે જાણો છો કે પાપનો નાશ કરવાને તેઓ પ્રગટ થયા અને તેમનાંમાં પાપ નથી. 6જે
કોઈ તેમનાંમાં રહે છે, પાપમાં ચા ુ રહેતો નથી, જે પાપ કયા જ કરે છે તેણે તેમને જોયો
નથી અને તેમને ઓળખતો પણ નથી.

7બાળકો, કોઈ તમને ભમાવે ન હ; જમે તેઓ ન્યાયી છે, તેમ જે ન્યાયીપણું કરે છે
તે પણ ન્યાયી છે. 8જે પાપ કરે છે તે શેતાનનો છે, કેમ કે શેતાન આરભથી પાપ કરતો
આ ો છે; શેતાનના કામનો નાશ કરવાને ઈ રના ુત્ર આપણા માટે પ્રગટ થયા.

9 દરેક જે ઈ રથી જન્મેલો છે તે પાપ કરતો નથી, કેમ કે તેમ ું બીજ તેમનાંમાં રહે
છે; અને તે પાપ કર શકતો નથી, કેમ કે તે ઈ રથી જન્મેલો છે. 10 ઈ રનાં બાળકો
તથા શેતાનના છોકરાં ઓળખાઈઆવે છે. જે કોઈ ન્યાયીપણું કરતો નથી, જે પોતાના
ભાઈ પર પ્રેમ કરતો નથી, તે ઈ રનો નથી.

એકબીજા પર પ્રેમ કરો
11 કેમ કે જે સંદેશો તમે આરભથી સાંભ ો છે તે એ જ છે કે, આપણે એકબીજા

પર પ્રેમ રાખીએ. 12 જમે કાઈન દુ નો હતો અને પોતાના ભાઈને માર ના ો, તેના
જવેા આપણે થ ું જોઈએ ન હ; તેણે શા માટે તેને માર ના ો? એ માટે કે તેના કામ
ખરાબ હતાં અને તેના ભાઈનાં કામ ન્યાયી હતા.ં

13ભાઈઓ, જો માનવજગત તમારો દ્વષે કરે તો તમે આ યર્ ન પામો. 14આપણે
ભાઈઓ પર પ્રેમ રાખીએ છ એએથી આપણે જાણીએ છ એ કે મરણમાંથી નીકળ ને
જીવનમાં આ ા છ એ; જે પ્રેમ રાખતો નથી તે મરણમાં રહે છે. 15 દરેક જે પોતાના
ભાઈ પર દ્વષે રાખે છે તે હત્યારો છે. અને તમે જાણો છો કે કોઈ હત્યારામાં અનંતજીવન
રહે ું નથી.

16એથી પ્રેમ ું છે તે આપણે જાણીએ છ એ, કેમ કે તેમણે પોતાનો પ્રાણ આપણે
માટે આપ્યો; એમ જ આપણે પણ ભાઈઓને માટે આપણો પ્રાણ આપવો જોઈએ.
17 પણ જનેી પાસે આ દુ નયા ું દ્ર હોય અને પોતાના ભાઈને તેની જરૂ રયાત છે
એ ું જોયા છતાં તેના પર દયા કરતો નથી, તો તેનામાં ઈ રનો પ્રેમ શી ર તે રહ શકે?
18બાળકો, આપણે શ થી ન હ કેજીભથી ન હ પણ કાયર્માં તથા સત્યમાં પ્રેમ કર એ.

ઈ રની સમક્ષ હમત
19 આ ર તે આપણે જાણી ું કે આપણે સત્યનાં છ એ. જે કોઈ બાબતે આપણું

અંતઃકરણ આપણને દો ષત ઠરાવે છે, તે વષે તેમની આગળ આપણા અંતઃકરણને
શાંત કર ુ,ં 20 કેમ કે આપણા અંતઃકરણ કરતાં ઈ ર મહાન છે. તેઓ સઘ ું જાણે
છે. 21 વહાલાંઓ, જો આપણું અંતઃકરણઆપણને દો ષત ઠરાવ ું નથી, તો ઈ રની
આગળ આપણને હમત પ્રાપ્ત થાય છે. 22જે કઈ આપણે માગીએ છ એ, તે તેમના
તરફથી પામીએછ એ, કેમ કે તેમનીઆજ્ઞાઆપણે પાળ એછ એઅને તેમને જે પ્રસ
થાય છે તે કર એ છ એ.

23 તેમની આજ્ઞા એ છે કે તેમના ુત્ર ઈ ુ ખ્રસ્તનાં નામ પર આપણે વ ાસ કર એ
અને જમે તેમણે આપણને આજ્ઞાઆપી, તેમ એકબીજા પર પ્રેમ રાખીએ. 24જે તેમની
આજ્ઞાઓ પાળે છે, તે તેમનાંમાં રહે છે અને તેઓ તેનામાં રહે છે. જે આત્મા તેમણે
આપણને આપ્યો છે તેથી આપણે જાણીએ છ એ કે તેઓઆપણામાં રહે છે.
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4
સાચો આત્મા તેમ જ જૂઠો આત્મા

1વહાલાંઓ, દરેકઆત્મા પર વ ાસ ન રાખો, પણઆત્માઓ ઈ રથી છે કે ન હ
એ વષે તેઓને પારખી જુઓ; કેમ કે દુ નયામાં જૂઠાં પ્રબોધકો ઘણાં ઊભા થયા છે.
2ઈ ુ ખ્રસ્ત દેહમાં આ ા છે, એ ું જે દરેક આત્મા ક ૂલ કરે છે તે ઈ રનો છે, તેથી
તમે ઈ રનો આત્મા ઓળખી શકો છો. 3જે આત્મા ઈ ુ ખ્રસ્ત દેહમાં આ ા તે ું
ક ૂલ કરતો નથી તે ઈ રનો નથી; અને ખ્રસ્ત- વરોધીનોઆત્મા જે વષે તમે સાંભ ું
કે તે આવે છે, તે એ જ છે અને તે હમણાં પણ દુ નયામાં છે.

4 તમે બાળકો, ઈ રનાં છો અને તમે તેવા આત્માઓ પર વજય પામ્યા છો, કેમ કે
જે જગતમાં છે તે કરતાં જે તમારામાં છે તે મહાન છે. 5 તેઓ જગતના છે, એ માટે
તેઓ જગત વષે બોલે છે અને જગત તેઓ ું સાંભળે છે. 6આપણે ઈ રના છ એ;
જે ઈ રને ઓળખે છે તે આપણું સાંભળે છે; જે ઈ રનો નથી તે આપણું સાંભળતો
નથી; એથી આપણે સત્યનો આત્મા તથા ભમાવનાર આત્મા વચ્ચેના તફાવતને પારખી
શક એ છ એ.

ઈ ર પ્રેમ છે
7ભાઈ-બહેનો, આપણે એકબીજા પર પ્રેમ રાખીએ, કેમ કે પ્રેમ ઈ રથી છે, અને

દરેક જે પ્રેમ કરે છે તે ઈ રથી જન્મેલો છે અને ઈ રને તે ઓળખે છે. 8જે પ્રેમ કરતો
નથી, તે ઈ રને ઓળખતો નથી, કેમ કે ઈ ર પ્રેમ છે.

9ઈ રે પોતાના એકાક જ નત ુત્રને દુ નયામાં એ માટે મોકલ્યા, કે તેમનાંથીઆપણે
જીવીએ. એ દ્વારા આપણા પર ઈ રનો પ્રેમ પ્રગટ થયો, 10 આપણે ઈ ર પર પ્રેમ
રા ો, એમાં પ્રેમ નથી, પણ તેમણેઆપણા પર પ્રેમ રા ો અને પોતાના ુત્રને આપણાં
પાપ ું પ્રાય ત બનવા મોકલી આપ્યા એમાં પ્રેમ છે.

11 વહાલાઓ, જો ઈ રે આપણા પર એવો પ્રેમ કય , તો આપણે પણ એકબીજા
પર પ્રેમ રાખવો જોઈએ. 12કોઈએઈ રને કદ જોયા નથી; જોઆપણે એકબીજાપર
પ્રેમ કર એ તો ઈ ર આપણામાં રહે છે અને તેમનો પ્રેમ આપણામાં સં ૂણર્ થયેલો છે.
13 તેમણે પોતાના પ વત્રઆત્મા ું દાન આપણને આપ્ ું છે, તે પરથી આપણે જાણીએ
છ એ કે આપણે તેમનાંમાં રહ એ છ એ અને તે આપણામાં રહે છે. 14અમે જો ું છે
અને સાક્ષી આપીએ છ એ, કે પતાએ ુત્રને માનવજગતના ઉદ્ધારકતાર્ થવા મોકલ્યા
છે.

15જે કોઈ ક ૂલ કરે છે કે ઈ ુ ઈ રના ુત્ર છે, તેનામાં ઈ ર રહે છે અને તે ઈ રમાં
રહે છે. 16 ઈ રનો જે પ્રેમ આપણા પર છે તે આપણે જાણીએ છ એ, અને તે પર
વ ાસ કય છે. ઈ ર પ્રેમ છે. જે પ્રેમમાં રહે છે તે ઈ રમાં રહે છે અને ઈ ર તેનામાં
રહે છે.

17એથી આપણામાં પ્રેમ સં ૂણર્ થયો છે, કે ન્યાયકાળે આપણને હમત પ્રાપ્ત થાય,
કેમ કે જવેા તે છે, તેવાઆપણે પણઆજગતમાં છ એ. 18પ્રેમમાં ભય નથી, પણ ૂણર્
પ્રેમ ભયને દૂર કરે છે, કેમ કે ભયમાં શક્ષા છે. અને જે ભયભીત છે તે પ્રેમમાં સં ૂણર્
થયેલો નથી.

19આપણે પ્રેમ રાખીએ છ એ, કેમ કે પહેલાં ઈ રે આપણા પર પ્રેમ રા ો. 20જો
કોઈ કહે કે, હુ ઈ ર પર પ્રેમ રા ું છુ, પણ પોતાના ભાઈ પર દ્વષે કરે છે, તો તે જૂઠો છે,
કેમ કે પોતાના ભાઈને તેણે જોયો છે, છતાંય તેના પર જો તે પ્રેમ કરતો નથી, તો ઈ રને
જનેે તેણે કદ જોયા નથી તેમના પર તે પ્રેમ રાખી શકતો નથી. 21 જે ઈ ર પર પ્રેમ
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રાખે છે, તેણે પોતાના ભાઈ પર પણ પ્રેમ રાખવો જોઈએ, એવી આજ્ઞા તેમના તરફથી
આપણને મળ છે.

5
જગત પર વજય

1 ઈ ુ એ જ ખ્રસ્ત છે એવો જે કોઈ વ ાસ કરે છે, તે ઈ રથી જન્મેલો છે. અને
પતા પર જે પ્રેમ રાખે છે તે તેનાથી જન્મેલાં પર પણ પ્રેમ રાખે છે. 2જયારે આપણે
ઈ ર પર પ્રેમ રાખીએછ એઅને તેમનીઆજ્ઞાઓપાળ એછ એ, ત્યારે એથીઆપણે
જાણીએછ એ કેઆપણે ઈ રનાં બાળકો પર પણ પ્રેમ રાખીએ છ એ. 3 કેમ કે ઈ ર
પરનો પ્રેમ એ છે કે આપણે તેમની આજ્ઞાઓ પાળ એ, કેમ કે તેમની આજ્ઞાઓ પાળવી
એ ભારરૂપ નથી.

4 કેમ કે જે ઈ રથી જન્મે ું છે તે જગતને જીતે છે અને જે વજય જગતને જીત્ ું
છે તે આપણો વ ાસ છે. 5જે વ ાસ કરે છે કે ઈ ુ ઈ રના ુત્ર છે તે વગર અન્ય
કોણ જગતને જીતી શકે છે?

ઈ ુ ખ્રસ્ત વશેની સાક્ષી
6પાણીથી તથા રક્તથી જેઆ ા તે એ છે; એટલે ઈ ુ ખ્રસ્ત. તેઓ કેવળ પાણીથી

ન હ, પણ પાણી તથા રક્તથી આ ા છે. 7જે સાક્ષી ૂરે છે તે તો પ વત્ર આત્મા છે,
કેમ કેઆત્મા સત્ય છે. 8 સ્વગર્માં ત્રણ સાક્ષીઆપે છે. પ વત્રઆત્મા, પાણી અને રક્ત
આ ત્રણ એક સાથે સમંત છે.

9જો આપણે માણસોની સાક્ષી માનીએ છ એ, તો એ કરતાં ઈ રની સાક્ષી મહાન
છે, કેમ કે ઈ રે પોતાના ુત્ર સંબંધી જે સાક્ષી આપી છે તે એ જ છે. 10જે ઈ રના
ુત્ર પર વ ાસ રાખે છે, તેના પોતાનામાં તે સાક્ષી છે; જે ઈ ર પર વ ાસ રાખતો

નથી તેણે તેમને જૂઠા પાડ્યાં છે. કેમ કે ઈ રે પોતાના ુત્ર વષે જે સાક્ષી આપી છે, તે
સાક્ષી પર તેણે વ ાસ રા ો નથી.

11 આ સાક્ષી એવી છે કે ઈ રે આપણને અનંતજીવન આપ્ ું છે અને એ જીવન
તેમના ુત્ર ઈ ુમાં છે. 12જનેી પાસે ઈ રના ુત્ર છે તેને જીવન છે. જનેી પાસે ઈ રના
ુત્ર નથી, તેને જીવન નથી.

અનંતજીવન
13 તમને અનંતજીવન છે એ તમે જાણો, માટે તમારા ઉપર, એટલે ઈ રના ુત્રના

નામ પર વ ાસ રાખનારાઓ ઉપર, મેં આ વાતો લખી છે. 14 તેના વષે આપણને જે
હમત છે તે એ છે કે જો આપણે ઈ રની ઇચ્છા પ્રમાણે કઈ પણ માગીએ, તો તેઓ
આપણું સાંભળે છે. 15જો આપણે જાણીએ કે, આપણે જે કઈ માગીએ તે સંબંધી
ઈ ર આપણું સાંભળે છે, તો જે આપણે તેમની પાસે માગ્ ું છે તે આપણને મળે છે,
એ પણઆપણે જાણીએ છ એ.

16જો કોઈ પોતાના ભાઈને મરણકારક નથી એ ું પાપ કરતો જુએ તો તેણે તેના માટે
પ્રાથર્ના કરવી, માટે ઈ ર તેને જીવન આપશે. મરણકારક એ ું પણ પાપ છે; તે વષે
હુ કહેતો નથી કે તમારે તે માટે પ્રાથર્ના કરવી જોઈએ. 17 સવર્ અન્યાય પાપ છે, પણ
મરણકારક નથી એ ું પણ પાપ છે.

18આપણે જાણીએ છ એ કે દરેક જે ઈ રથી જન્મેલો છે તે પાપમાં ચા ુ રહેતો
નથી, પણ જે ઈ રથી જનમ્યો છે તે તેને સંભાળે છે. તેથી દુ તેને ુકસાન કર શકતો



યોહાનનો પહેલો પત્ર 5:19 387 યોહાનનો પહેલો પત્ર 5:21

નથી. 19આ ું માનવજગત તે દુ ની સ ામાં રહે છે. પણ આપણે જાણીએ છ એ કે
આપણે ઈ રના છ એ.

20 વળ આપણે જાણીએ છ એ કે ઈ રના ુત્ર આ ા છે અને જે સત્ય છે તેને
ઓળખવા સારુ તેમણે આપણને સમજણ આપી છે અને જે સત્ય છે, એટલે તેમના
ુત્ર ઈ ુ ખ્રસ્ત, તેમનાંમાં આપણે છ એ; એ જ ઈ ર સાચા, સત્ય અને અનંતજીવન

છે. 21 પ્રય બાળકો, ૂ તઓથી સાવધ રહો.
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યોહાનનો બીજો પત્ર
લેખક
પત્રનો લેખક યોહાન પ્રે રત છે. 1:1 માં તે પોતાને વડ લ તર કે વણર્વે છે. પત્ર ું શીષર્ક

યોહાનનો બીજો પત્ર એ ું છે. તે ત્રણ પત્રોની શ્રેણી કે જે યોહાનના નામે છે તેનો બીજો
પત્ર છે. આ પત્ર ું ધ્યાન જૂઠા શક્ષકો પર કે ન્દ્રત છે કે જઓે લોકો ું બદલાણ કરવા
માંગતા હતા અને પોતાની ુરાદો પાર પાડવા ખ્રસ્તી અ થ ત સત્કારનો ફાયદો ઉઠાવતા
યોહાનના સભાગણોમાં ુસાફર કરતાં હતા.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 85 થી 95 ની વચ્ચેનો છે.
લખાણ ું ળ સંભ વત ર તે એફેસસ હ ું.

વાંચકવગર્
આ પત્ર એક મંડળ ને સંબો ધત કરવામાં આ ો છે જનેી ઓળખ પ્રય બહેન તથા

તેના બાળકો એવી ર તે આપવામાં આવી છે.
હે ુ
યોહાને તેનો બીજો પત્ર આ “ ી તથા તેના બાળકો” ના વ ા ુપણાની પ્રસંશા

કરવા માટે તથા તેને પ્રેમમાં વતર્વા અને પ્ર ુની આજ્ઞાઓ પાળવા ું ઉ ેજન આપવા
લ ો હતો. તે તેને જૂઠા શક્ષકો વરુદ્ધ ચેતવણીઆપે છે અને જણાવે છે કે તે તેઓની
ુલાકાત બહુ જલદ લેવાનો હતો. યોહાન તે ીની “બહેન” ું પણ અ ભવાદન કરે

છે.
ુદ્રાલેખ

વ ાસીની પરખ
રૂપરેખા
1. અ ભવાદન — 1:1-3
2. પ્રેમમાં સત્યની જાળવણી — 1:4-11
3. ચેતવણી — 1:5-11
4. અં તમ અ ભવાદન — 1:12,13

પ્રસ્તાવના
1 પસંદ કરેલી બહેનને તથા તેનાં બાળકોને લખનાર વડ લ. 2જે સત્ય આપણામાં

રહે છે, તે સવર્કાળ ટકવા ું છે તેને લીધે હુ સત્યમાં તમારા પર પ્રેમ રા ું છુ અને એકલો
હુ ન હ, પણ જે સઘળા સત્યને જાણે છે તેઓ પણ રાખે છે. 3 ઈ ર પતાથી તથા
તેમના ુત્ર ઈ ુ ખ્રસ્તથી કૃપા, દયા તથા શાં ત આપણી સાથે સત્ય તથા પ્રેમમાં રહેશે.

સત્ય અને પ્રેમ
4જમે આપણે પતાથી આજ્ઞા પામ્યા, તેમ સત્યમાં ચાલતાં તારાં કેટલાક બાળકોને

મેં જોયાં છે, માટે હુ ઘણો ુશ થાઉં છુ. 5હવે, બહેન, હુ નવીઆજ્ઞા લ ું છુ એમ ન હ,
પણ આરભથી જે આજ્ઞા આપણને મળેલી છે તે લખતાં તને અરજ કરુ છુ કે આપણે
માંહોમાંહે પ્રેમ રાખીએ. 6આપણે તેની આજ્ઞાઓ પ્રમાણે ચાલીએ તે જ પ્રેમ છે અને
જમે તમે આરભથી સાંભ ું છે તેમ આજ્ઞા તે જ છે કે તમે પ્રેમમાં ચાલો.
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7કારણ કે દુ નયામાં ઘણાં છેતરનારાં ઊભા થયા છે; જઓેઈ ુ ખ્રસ્ત ું મ ુષ્યદેહમાં
આવ ું ક ૂલ કરતા નથી, તે જ છેતરનાર તથા ખ્રસ્ત- વરોધી છે. 8 તમે પોતાના વષે
સાવચેત રહો, કે જથેી અમે જે કામ ક ુ છે તેનો તમે નાશ ન કરો, પણ તે ું ૂણર્ પ્ર તફળ
પામો.

9જે કોઈ હદ બહાર જાય છે અને ખ્રસ્તનાં શક્ષણમાં રહેતો નથી, તેની પાસે ઈ ર
નથી; શક્ષણમાં જે રહે છે, તેને જ પતા તથા ુત્ર પણ છે. 10જો કોઈ તમાર પાસે
આવે અને તે જ શક્ષણ ન લાવ,ે તો તેને ઘરમાં પેસવા ન દો અને તેને ક્ષેમકુશળ ન કહો.
11 કેમ કે જે તેને ક્ષેમકુશળ કહે છે તે તેનાં દુ કમ નો ભાગીદાર થાય છે.

અં તમ વચનો
12 મારે તમને લખવા ું તો ઘણું છે, તોપણ કાગળ તથા શાહ થી લખ ું એવી માર

ઇચ્છા નથી, પણ તમારો આનંદ સં ૂણર્ થાય માટે તમાર ુલાકાત લઈને રૂબરૂ વાત
કરવાની હુ આશા રા ું છુ. 13 તાર પસંદ કરેલી બહેનનાં બાળકો તને ક્ષેમકુશળ કહે
છે.
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યોહાનનો ત્રીજો પત્ર
લેખક
યોહાનના ત્રણ પત્રો ચો સ એક જ ક્ત ું લખાણ છે અને મોટા ભાગના વદ્વાનો

માને છે કે તે તો યોહાન પ્રે રત હતો. યોહાન મંડળ માં પોતા ું પદ તથા ૃદ્ધ ઉંમરને કારણે
પોતાને “વડ લ” કહે છે. આ પત્રનો પ્રારભ, સમાપન, શૈલી તથા દ્ર કોણ યોહાનના
બીજા પત્ર સમાન છે અને તેથી એક જ લેખકે આ બંને પત્રો લ ા છે તે સંબંધી કોઈ
જ સંદેહ રહેતો નથી.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 85 થી 90 ની વચ્ચેનો છે.
યોહાને આ પત્ર લ -ુઆ સયામાંના એફેસસમાંથી લ ો હતો.
વાંચકવગર્
યોહાનનો ત્રીજો પત્ર ગાયસને સંબોધીને લખાયો હતો. દેખીતી ર તે આ ગાયસ

યોહાન જે મંડળ ઓ વષે પ ર ચત હતો તેમાંની એક મંડળ નો અગ્રણી સભ્ય હતો.
તે લોકોના અ થ ત સત્કાર માટે જાણીતો હતો.

હે ુ
પત્રનો હે ુ ા નક મંડળ ને આગેવાની આપવામાં પોતાના વખાણ તથા અહભાવ

વરુદ્ધ ચેતવણી આપવાનો, પોતાની જરૂ રયાતો કરતાં સત્યના શક્ષકોની જરૂ રયાતો
પર વધારે ધ્યાન આપવાના ગાયસના વતર્નની પ્રસંશા કરવાનો (5-8), ખ્રસ્તનાં કાયર્
કરતાં પોતાની જરૂ રયાતો પર વધારે ધ્યાન આપવાના દ યોત્રેફેસના તરસ્કારપાત્ર વતર્ન
વરુદ્ધ ચેતવણી આપવાનો (9), ુસાફર કરતો પ્રચારક તથા આ પત્ર પહોંચાડનાર
ક્ત તર કે દેમે ત્રયસની પ્રસંશા કરવાનો (12)અને પોતાના વાંચકોને પોતે બહુ જલદ

તેઓની ુલાકાત કરશે તે જણાવવાનો હતો (14).
ુદ્રાલેખ

વ ાસીનો અ ત થ સત્કાર
રૂપરેખા
1. પ્રસ્તાવના — 1:1-4
2. ુસાફર કરતા સેવકોનો અ ત થ સત્કાર — 1:5-8
3. દુ તા ું નહ પણ ભલાઈ ું અ ુકરણ — 1:9-12
4. સમાપન — 1:13-15

પ્રસ્તાવના
1જનેાં પર હુ સત્યમાં પ્રેમ રા ું છુ, તે વહાલા ગાયસને લખનાર વડ લ.
2 મારા પ્રય મત્ર, હુ પ્રાથર્ના કરુ છુ કે જમે તારો જીવ કુશળ છે તેમ ું સવર્ વાતમાં

કુશળ તથા તંદરુસ્ત રહે. 3 કેમ કે ભાઈઓ આ ા ત્યારે તેઓએ ું સત્યમાં ચાલે છે
તે પ્રમાણે તારા સત્ય વષે સાક્ષી આપી, તેથી મને ઘણો આનંદ થયો. 4 મારાં બાળકો
સત્યમાં ચાલે છે તે ું હુ સાંભ ું છુ, તે કરતાં મને બીજો મોટો આનંદ નથી.

ગાયસની પ્રશંસા
5મારા પ્રયો, જયારે ભાઈઓને માટે, હા, અજાણ્યા ભાઈઓને સારુ ું જે કઈ કામ

કરે છે; તે તો વ ા ુપણે કરે છે. 6 તેઓએ તારા પ્રેમ વષે મંડળ ના વ ાસી સ ુદાય
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આગળ સાક્ષીઆપી છે. ઈ ર પ્રસ થાય તેવી ર તે ું તેઓને આગળ પહોંચાડશે તો
ું સારુ કરશે. 7 કેમ કે તેઓ ઈ ુના નામની ખાતર બહાર નીક ા છે અને વદેશીઓ

પાસેથી કઈ લેતા નથી. 8 આપણે તેવા માણસોનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ કે જથેી
આપણે સત્યનો પ્રચાર કરવામાં તેઓના સહકાર ઓ થઈએ.

દ યોત્રેફેસ અને દેમે ત્રયસ
9મેં વ ાસી સ ુદાયને કઈ લ ુ,ં પણ દયોત્રેફેસ, જે તેઓમાં ુ થવા ચાહે છે, તે

અમારો સ્વીકાર કરતો નથી. 10તે માટે જો હુઆવીશ તો તે જે કામો કરે છે તે કામોને હુ
યાદ કરાવીશ; તે અમાર વરુદ્ધ ખરાબ બોલીને બક્વાસ કરે છે, તેટલેથી સં ુ ન થતાં
પોતે ભાઈઓનો અંગીકાર કરતો નથી; તેમ જ જઓેઅંગીકાર કરવા ચાહે છે તેઓને તે
અટકાવે છે અને મંડળ માંથી તેઓને બ હષ્કૃત કરે છે.

11 મારા પ્રય, દુ તાને ન હ, પણ સારાને અ ુસરો. જે સારુ કરે છે તે ઈ રનો છે,
જે ખરાબ કરે છે તેણે ઈ રને જોયા નથી. 12 દેમે ત્રયસ વષે સઘળાં સારુ બોલે છે;
અને તેઓજે કહે છે તે સાથે સત્ય સંમત થાય છે અને અમે પણ તેના વષે સારુ કહ એ
છ એઅને ું જાણે છે કે અમાર સાક્ષી ખર છે.

અં તમ સલામી
13 મારે તારા પર ઘણું લખવા ું હ ું, પણ શાહ તથા કલમથી હુ તારા પર લખવા

માગતો નથી, 14 પણ હુ તને જલ્દ મળવાની આશા રા ું છુ ત્યારે આપણે ુખો ુખ
વાત કર ું. 15 તને શાં ત થાઓ. મત્રો તને કુશળતા કહે છે. સવર્ના નામ લઈને મત્રોને
ક્ષેમકુશળ કહેજ.ે
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યહૂદાનો પત્ર
લેખક
લેખક પોતાને “ઈ ુ ખ્રસ્તનો સેવક, યાકૂબનો ભાઈ યહૂદા” એ ર તે ઓળખાવે છે

(1:1). આ યહૂદા એ કદાચ યોહાન 14:22 માં દશાર્વેલ ઈ ુના પ્રે રતોમાંનો “યહૂદા”
હતો. સામાન્ય ર તે તે ઈ ુનો ભાઈ યહૂદા હતો તેમ પણ માનવામાં આવે છે. અગાઉ તે
ઈ ુમાં વ ાસ કરતો ન હતો (યોહાન 7:5), તો પણ બાદમાં ઈ ુના સ્વગાર્રોહણ બાદ
તે પોતાની માતા તથા બીજા શષ્યો સાથે ઉપલી મેડ માં જોવા મળે છે (પ્રે રતોનાં કૃત્યો
1:14).

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 60 થી 80 ની વચ્ચેનો છે.
આ પત્રના લખાણનાં ળ વશેના અ ુમાનો એલેક્સાં દ્રયાથી લઈને રોમ ુધીના

છે.
વાંચકવગર્
માન્ય શ સ ૂહ “જઓેને ઈ ર પતા દ્વારા પ વત્ર કરવામાં આ ા છે અને ઈ ુ

ખ્રસ્તમાં સાચવી રાખવામાં આ ા છે તથા તેડવામાં આ ા છે તેઓન”ે તે દ્વારા એ ું
લાગે કે આ બધા જ ખ્રસ્તીઓનો ઉલ્લેખ કરે છે; તો પણ, તેનો જૂઠા શક્ષકોને આપેલો
સંદેશ તપાસતાં એ ું લાગે છે કે કોઈ ખાસ જૂથને બદલે તે બધા જ જૂઠા શક્ષકોને
સંબોધે છે.

હે ુ
યહૂદાએઆપત્રમંડળ ને વ ાસમાં દ્રઢ રહેવા તથા દમુર્તનો વરોધ કરવા માટે સતત

સતક રહેવાની જરૂ રયાત યાદ કરાવવાના પ્રયત્નરૂપે લ ો હતો. તેણે ખ્રસ્તીઓને દરેક
જગ્યાએ કાયર્રત રહેવા ઉ ેજન આપવા લ ું હ ું. તેઓ જૂઠા શક્ષણના જોખમો
સમજ,ે પોતા ું તથા બીજા વ ાસીઓ ું રક્ષણ કરે તથા જઓે છેતરાયા હતા તેઓને
પાછા જીતી લાવે તે ું યહૂદા ઇચ્છતો હતો. યહૂદા અધમ શક્ષકો કે જઓે કહેતા હતા
કે ખ્રસ્તીઓ ઈ રની શક્ષાનો ડર રા ા વગર તેઓને જે ગમે તે કર શકે છે તેઓની
વરુદ્ધ લખતો હતો.

ુદ્રાલેખ
વ ાસનો બચાવ

રૂપરેખા
1. પ્રસ્તાવના — 1:1, 2
2. જૂઠા શક્ષકો ું વણર્ન તથા તેઓને થનાર શક્ષા — 1:3-16
3. ખ્રસ્તમાં વ ાસીઓએ ઉ ેજન — 1:17-25

પ્રસ્તાવના
1ઈ ર પતાને વહાલા; ઈ ુ ખ્રસ્તને માટે સાચવી રખાયેલા અને તેડાયેલાઓને પત્ર

લખનાર, ઈ ુ ખ્રસ્તનો દાસ, યાકૂબનો ભાઈ યહૂદા. 2 તમને દયા, શાં ત તથા ુષ્કળ
પ્રેમ પ્રાપ્ત થાઓ.

જૂઠા શક્ષકો
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3 પ્રયો, આપણા સામાન્ય ઉદ્ધાર વષે તમારા પર લખવા માટે હુ ઘણો આ ુર હતો,
એવામાં જે વ ાસ સંતોને એક જ વાર સોંપવામાં આવેલો હતો, તેની ખાતર તમારે
ખંતથી યત્ન કરવો, એવો બોધ પત્રદ્વારા તમને કરવાની મને અગત્ય જણાઈ. 4 કેમ કે
જઓેને શક્ષાને માટે અગાઉથી નમાર્ણ કરવામાં આ ા છે, તેવા કેટલાક માણસો ુપ્ત
ર તે આપણામાં આ ાં છે; તેઓ અધમ છે અને આપણા ઈ રની કૃપાનો ઉપયોગ
હવસખોર માં કરે છે અને ઈ ુ ખ્રસ્ત જે આપણા એકલા પ્ર ુ તથા ઈ ર છે તેમનો
ઇનકાર કરે છે.

5હવે તમે બ ું જાણી ૂ ા છો ખરા, તોપણ હુ તમને યાદ કરાવવા ચાહુ છુ કે પ્ર ુએ
મસર દેશમાંથી લોકોને છોડા ા પછ અ વ ાસીઓનો નાશ કય . 6અને જે દૂતોએ
પોતા ું ાન જાળવી રા ું ન હ, પણ છોડ દ ું, તેઓને મોટા દવસના ન્યાય ુકાદા
ુધી તેમણે અંધકારમાંના સનાતન બંધનમાં રા ા છે.
7 તેમ જ સદોમ તથા ગમોરા અને તેઓની આસપાસનાં શહેરો, એ જ ર તે
ભચારમાં અને અ ુ ચત દરુાચારમાં ગરક થઈન,ે અનંતઅ દડ સહન કર ને

ચેતવણી માટે ન ૂનારૂપ જાહેર થયેલાં છે. 8 તોપણ એવી ર તે પણઆ લોકો સ્વપ્નોથી
પોતાના દેહને ભ્ર કરે છે, અ ધકારને ુચ્છ ગણે છે અને આકાશી જીવોની નદા કરે
છે.

9 પણ મીખાયેલ પ્ર ુખ દૂતે જયારે શેતાનની સાથે ૂસાના શબ વષે તકરાર કર ને
વવાદ સ , ત્યારે તેણે નદા કર ને તહોમત ૂકવાની હમત કર ન હ, પણએટ ું જ
ક ું કે, “પ્ર ુ તને ધમકાવો.” 10 તોપણ તેઓ જે વષે કઈ જાણતા નથી તે બાબતોમાં
તેઓ નદા કરે છે અને ન ુર્દ્ધ પ ુઓની જમે જનેે તેઓ સ્વાભા વક સમજે છે તેમાં
પોતાને ભ્ર કરે છે. 11 તેઓને અફસોસ! કેમ કે તેઓ કાઈનને માગ ચાલ્યા, તેમ જ
દ્ર લાલસાને માટે બલામના માગર્માં ધસી ગયા અને કોરાહના બંડમાં નાશ પામ્યા.

12 તેઓ તમાર સાથે ખાય છે ત્યારે તમારાં વ શ ભોજનોમાં કલંકરૂપ છે. તેઓ
નીડરતાથી પોતા ું પોષણ કરે છે; તેઓ પવનોથી હડસેલાતાં નજળ વાદળાં છે; તેઓ
પાંદડાં વગરનાં, ફળર હત, બે વખત મરેલાં તથા ઉખેડ નાખવામાં આવેલાં ૃક્ષો છે;
13 તેઓ પોતાની બદનામી ું ફ ણ કાઢનારાં, સ ુદ્રનાં વકરાળ મોજાંઓ છે; તેઓ
ભટકનારા તારા છે કે, જઓેને માટે ઘોર અંધકાર સવર્કાળ ુધી રાખેલો છે.

14 વળ તેઓ વષે પણ આદમથી સાતમી પેઢ ના ુરુષ હનોખે ભ વષ્યવચન ક ું
છે કે, “જુઓ, 15 સવર્નો ન્યાય કરવાન,ે સવર્ અધમ ઓએ જે બધાં અધમ કામો
અધમ પણામાં કયા અને અધમ પાપીઓએ તેની વરુદ્ધજે કઠણ વચનો ક ા,ં તે વષે
પણ તેઓ સઘળાંને અપરાધી ઠરાવવાંને પ્ર ુ પોતાના હજારોહજાર પ વત્ર દૂતો સ હત
છે.” 16 તેઓ બડબડાટ કરનારા, અસંતોષી અને પોતાની દવુાર્સના પ્રમાણે ચાલનારાં છે
તેઓ ુખથી ગ વ વચનો બોલે છે; તેઓ સ્વાથર્ને માટે ુશામત કરનારા છે.

17 પણ, પ્રયો, આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં પ્રે રતોએ જે વચનો અગાઉ કહેલા છે,
તેઓને તમે સંભારો; 18તેઓએ તમને ક ું છે કે, “છેલ્લાં કાળમાં નદાખોરો ઊભા થશે,
તેઓ પોતાની અધમ વાસનાઓ પ્રમાણે ચાલશે.” 19 તેઓ ભાગલા પાડનારા અને
વષયી છે, તેઓમાં પ વત્રઆત્મા નથી.

ચેતવણીઓઅને શીખામણો
20 પણ પ્રયો તમારા પરમ પ વત્ર વ ાસમાં પોતાને દૃઢ કર ને, પ વત્ર આત્મામાં

પ્રાથર્ના કર ને 21 અને અનંતજીવનને અથ આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની દયાની વાટ
જોઈન,ે ઈ રના પ્રેમમાં પોતાને ર રાખો.
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22અને કેટલાક જઓે સંદેહમાં છે તેઓ પર દયા કરો. 23અને કેટલાકને અ માંથી
બહાર ખેંચી લાવીને બચાવો; અને કેટલાક પર ભયસ હત દયા રાખો અને ભ્ર દેહથી
ડાઘ લાગેલા વ નો તરસ્કાર કરો.

આ શવર્ચન
24 હવે જે તમને ઠોકર ખાવાથી બચાવી રાખવા અને પોતાના ગૌરવની સમક્ષ તમને

નદ ષ તથા પરમાનંદમાં રજૂ કરવા, સમથર્ છે, તેમને 25 એટલે આપણા ઉદ્ધારકતાર્
એકલા ઈ રને, મ હમા, પરાક્રમ તથા અ ધકાર અના દકાળથી, હમણાં તથા સવર્કાળ
આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત દ્વારા હોજો. આમીન.
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પ્રકટ કરણ
લેખક
પ્ર ુએ દૂત દ્વારા જે ક ું તેને લખી લેનાર તર કે યોહાન પ્રે રત પોતા ું નામ આપે

છે. જ ટન મા ટર, ઇરેનીયસ, હ પો લટસ, તે ુર્ લયન, આલેકસા ન્દ્રયાનો ક્લેમેંટ તથા
ુર ટો રયન જવેા મંડળ ના શરૂઆતના લેખકો યોહાન પ્રે રતને પ્રકટ કરણના ુસ્તકનો

લેખક ગણે છે. આ ુસ્તક યહૂદ સા હત્યનો એક પ્રકાર એટલે કે “ભ વષ્યવાણી” ના
રૂપમાં લખાયે ું છે કે જે જઓેસતાવણીનો સામનો કર ર ા છે તેઓને ઈ રનાઅં તમ
વજય વષે આશાનો સંદેશો આપવા સાંકે તક કલ્પનાઓનો ઉપયોગ કરે છે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 95 થી 96 ની વચ્ચેનો છે.
યોહાન નદ શત કરે છે કે તે એજીયન સ ુદ્રના પાત્મસ બેટ પર હતો કે ાં તેણે

પ્રબોધવાણી પ્રાપ્ત કર હતી (1:9).
વાંચકવગર્
યોહાને ક ું કે પ્રબોધવાણી આ સયામાંની સાત મંડળ ઓ માટે હતી (1:4).
હે ુ
પ્રકટ કરણનો નદ શત હે ુ ઈ ુ ખ્રસ્તને તથા તેમ ું ક્તત્વ અને સામથ્યર્ને પ્રગટ

કરવાનો તથા જે બહુ જલદ બનવા ું હ ું તે તેમના સેવકોને જણાવવાનો છે (1:1).
આ જગતનો અંત ચો સ આવશે અને ચો સ ન્યાય કરવામાં આવશે તે વષે આ
અં તમ ચેતવણી છે. તે આપણને સ્વગર્ની તથા જઓે પોતાના વ ોને સફેદ રાખે છે
તેઓ માટે રાખી ૂકેલા બધા મ હમાની થોડ ઝાંખી કરાવે છે. પ્રકટ કરણ ું ુસ્તક
આપણને મહા વપ કાળની વપ ઓ તથા અં તમ અ કે જનેો સામનો બધા જ
અ વ ાસીઓ અનંતકાળ માટે કરશે તે ું અવલોકન કરાવે છે. આ ુસ્તક શેતાન ું
પતન તથા તે અને તેના દૂતોનો જે અં તમ હાલ થવાનો છે તે દોહરાવે છે.

ુદ્રાલેખ
અનાવરણ

રૂપરેખા
1. ખ્રસ્ત ું પ્રકટ કરણ તથા ઈ ુની સાક્ષી — 1:1-8
2. તેં જોયેલી બાબતો — 1:9-20
3. સાત ા નક મંડળ ઓ — 2:1-3:22
4. બનવા જઇ રહેલી બાબતો — 4:1-22:5
5. પ્ર ુની અં તમ ચેતવણી તથા પ્રે રતની અં તમ પ્રાથર્ના — 22:6-21

યોહાનને થયે ું પ્રકટ કરણ
1 ઈ ુ ખ્રસ્ત ું પ્રકટ કરણ, એટલે જે બનાવો ટૂક સમયમાં બનવાના છે તે પોતાના

દાસોને કહ બતાવવા સારુ ઈ રે તેમના ુત્ર ઈ ુને તે આપ્ ુ.ં અને તેમણ*ે પોતાનો
સ્વગર્દૂત મોકલીને તે પોતાના દાસ યોહાનને બતા ુ.ં 2 યોહાને ઈ રનાં વચન તથા
ઈ ુ ખ્રસ્તની સાક્ષી વષે જટે ું પોતે જો ું તેની મા હતી આપી. 3ભ વષ્યમાં બનવાની

* 1:1 1:1 ઈ ુ ખ્રસ્ત પોતે
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બનાઓ જઓે વાંચે છે, આ ભ વષ્યવાણી ું વચન જઓે સાંભળે છે અને એમાં જે
લખે ું છે તે પાળે છે, તેઓઆશીવાર્ દત છે, કેમ કે સમય પાસે છે.

સાત મંડળ ઓને સલામી
4જે સાત મંડળ ના વ ાસી સ ુદાય આ સયામાં છે તેઓને યોહાન લખે છે. જે

છે અને જે હતા અને જે આવનાર છે તેમનાંથી, તથા તેમના સહાસન આગળ જે
સાત આત્મા છે તેઓના તરફથી, 5 તથા ઈ ુ ખ્રસ્ત જે વ ા ુ સાક્ષી, અને મરણ
પામેલાંમાંથી પ્રથમ ઊઠેલ અને દુ નયાના રાજાઓના અ ધકાર છે તેમનાંથી, તમારા પર
કૃપા તથા શાં ત હો. જમેણે આપણા પર પ્રેમ કય , અને પોતાના રક્ત વડે આપણને
આપણાં પાપથી બચા ા; 6 અને ઈ ર પતાને માટે આપણને રા તથા યાજકો
બના ા, તેમનો મ હમા તથા અ ધકાર સદાસવર્કાળ ુધી હો; આમીન.

7 જુઓ, તે વાદળાંમાં આવે છે અને દરેક આંખ, અને જઓેએ તેમને વીંધ્યા તેઓ
પણ તેમને જોશ;ે અને ૃથ્વી પરનાં સઘળાં કુળો તેમને લીધે વલાપ કરશે; હા, આમીન.

8 પ્ર ુ ઈ ર જે છે, જે હતા અને જે આવનાર છે, જે સવર્સમથર્ છે, તે એમ કહે છે
કે, ‘હુ આલ્ફા તથા ઓમેગા છુ.’ ”

યોહાનને ખ્રસ્ત ું સંદશર્ન
9 હુ યોહાન તમારો ભાઈ, અને વપ માં તથા ઈ ુના રા તથા ધીરજમાં તમારા

સહભાગી, ઈ રનાં વચનને લીધે તથા ઈ ુની સાક્ષીને લીધ,ે પાત્મસ ટા ુ પર હતો.
10 પ્ર ુના દવસે હુ આત્મામાં હતો, ત્યારે મેં માર પાછળ રણ શગડાના અવાજ
જવેી મોટ વાણી એમ કહેતી સાંભળ કે, 11 ‘ ું જે જુએ છે તે ુસ્તકમાં લખ,
અનેએફેસસમાં, સ્મનાર્માં, પેગાર્મનમાં, ુઆતૈરામાં,સા દસમાં, ફલાડે લ્ફયામાં
તથા લાઓ દ કયામાં જે સાત મંડળ છે તેઓને મોકલ.’ ”

12જે વાણીએ માર સાથે વાત કર , તેને જોવા હુ ફય ; ત્યારે મેં સોનાની સાત દ વીને
જોઈ. 13તે દ વીઓની વચમાં મ ુષ્ય ુત્ર જવેા એકને મેં જોયા, તેમણે પગની નીચે ુધી
પહોંચે એવો ઝભ્ભો પહેરેલો હતો અને તેમની છાતી પર સોનાનો પટ્ટો બાંધેલો હતો.

14તેમ ું મા ું તથા વાળ સફેદઊનઅને બરફની માફક ેત હતા;ં અને તેમનીઆંખો
અ નીજ્વાળાજવેી હતી. 15તેમના પગજાણેભઠ્ઠ માં ુદ્ધ થયેલા ચળકતા પ ળના
જવેા હતા; અને તેમનો અવાજ ઘણાં પાણીનાં મોજાંના જવેો ગજતો હતો. 16 તેમના
જમણાં હાથમાં સાત તારા હતા; અને તેમના ુખમાંથી બેધાર તી ણ તલવાર નીકળતી
હતી. તેમનો ચહેરો ૂણર્ તેજથી પ્રકાશતા ૂયર્ સમાન હતો.

17જયારે મેં તેમને જોયા ત્યારે ૂએલા જવેો થઈને હુ તેમના પગ પાસે પડ ગયો.
ત્યારે તેમણે પોતાનો જમણો હાથ મારા પર ૂક ને ક ું કે, ‘બીશ ન હ, પ્રથમ તથા
છેલ્લો હુ છુ; 18અને જે જીવંત છે તે હુ છુ. હુ ૃત્ ુ પામ્યો હતો અને જુઓ, હવે
હુ સદાકાળજીવતો છુ! મરણ તથા પાતાળની ચાવીઓ માર પાસે છે.

19 તેં જે જો ું છે અને જે થ ું છે, અને હવે પછ જે જે થશ,ે તે સઘ ું લખ.
20મારા જમણાં હાથમાં જે સાત તારા તથા સોનાની સાત દ વી તેં જોયાં,એમનો
ુલાસો ું લખ. સાત તારા તો સાત મંડળ ના સ્વગર્દૂત છે, અને સાત દ વી તો

સાત મંડળ છે.

2
એફેસસની મંડળ ને સંદેશ
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1એફેસસમાંના મંડળ ના સ્વગર્દૂતને લખ કે.
જે પોતાના જમણાં હાથમાં સાત તારા રાખે છે અને જે સોનાની સાત દ વીની

વચ્ચે ચાલે છે તે આ વાતો કહે છે, 2તારાં કામ, તાર મહેનત તથા તાર ધીરજને
હુ જાણું છુ, વળ એ પણ જાણું છુ કે, ું દજુનને સહન કર શકતો નથી, અને
જેઓ પોતાને પ્રે રત કહેવડાવે છે પણએવા નથી, તેઓને તેં પારખી લીધા, અને
તેઓ જૂઠા છે એમ તને ખબર પડ .

3 વળ ું ધીરજ રાખે છે, તથા મારા નામની ખાતર તેં સહન ક ુ છે, અને
ું થાક ગયો નથી. 4 તોપણ તાર વરુદ્ધ મારે આટ ું છે કે, તેં તારા પ્રથમના

પ્રેમનો ત્યાગ કય છે. 5એ માટે ું ાંથી પડ્યો છે તે યાદ કર ને પસ્તાવો કર
તથા પ્રથમના જેવા કામ ન હ કરે તો હુ તાર પાસે આવીશ, અને જો ું પસ્તાવો
ન હ કરે તો તાર દ વીને તેની જગ્યાએથી હુ હટાવી દઈશ.

6 પણ તાર તરફેણમાં આ તારા માટે સાર વાત છે કે ું નીકોલાયતીઓના
કામ, જેઓને હુ ધ ારુ છુ, તેઓને ું પણ ધ ારે છે. 7પ વત્રઆત્મા મંડળ ને
જે કહે છે તે જેને કાન છે તે સાંભળે. જે વજય પ્રાપ્ત કરશે તેને ઈ રના
પારાદૈસમાંના જીવનનાં ૃક્ષ પર ું ફળ હુ ખાવાને આપીશ.

સ્મનાર્ની મંડળ ને સંદેશ
8 સ્મનાર્માંના મંડળ ના સ્વગર્દૂતને લખ કે.
જે પ્રથમ તથા છેલ્લાં, જે ૃત્ ુ પામ્યા પણ સજીવન થયા, તે આ વાતો કહે

છે, 9 હુ તાર વપ તથા તાર ગર બી જાણું છુ તોપણ ું ધનવાન છે, જે કહે
છે કે, અમે યહૂદ છ એ પણ તેઓ યહૂદ નથી પણ શેતાનની સભા છે, તેઓ ું
દભુાર્ષણ હુ જાણું છુ.

10 તારે જે જે સહન કર ું પડશે, તેનાથી બીશ ન હ; જુઓ! તમારુ પર ક્ષણ
થાયએમાટે તમારામાંના કેટલાકને શેતાન બંદ ખાનામાં નાખવાનો છે; તમને દસ
દવસ ુધી વપ પડશે. ું મરણ ુધી વ ા ુ રહેઅને હુ તનેજીવનનો ુગટ
આપીશ. 11 પ વત્ર આત્મા મંડળ ને જે કહે છે, તે જેને કાન છે તે સાંભળે; જે
વજય પ્રાપ્ત કરશે તેને બીજા મરણ ું દઃુખ ભોગવ ું પડશે ન હ.

પેગાર્મમની મંડળ ને સંદેશ
12 પેગાર્મનમાંના મંડળ ના સ્વગર્દૂતને લખ કે.
જેની પાસે બેધાર તી ણ તલવાર છે તે આ વાતો કહે છે કે, 13 ું ાં રહે છે

તે હુ જાણું છુ, એટલે ાં શેતાનની ગાદ છે ત્યા.ં વળ ું મારા નામને વળગી
રહે છે, જયારે મારા વ ા ુ સાક્ષી અં તપાસને, તમારામાં, એટલે ાં શેતાન
વસે છે ત્યા,ં માર નાખવામાંઆ ો, તે દવસોમાં પણ તેં મારા પરના વ ાસનો
ઇનકાર કય ન હ.

14તોપણમારે તાર વરુદ્ધથોડ ક વાતો છે, કેમ કે બલામના શક્ષણને વળગી
રહેનારા ત્યાં તાર પાસે છે;એણેબાલાકને ઇઝરાયલ ુત્રોનીઆગળપાપ કરવા
શીખ ું કે તેઓ ૂ તઓની પ્રસાદ ખાય અને ભચાર કરે. 15એજ પ્રમાણે
જેઓ એવી ર તે નીકોલાયતીઓના બોધને વળગી રહે છે તેઓ પણ તારે ત્યાં
છે.

16તેથી પસ્તાવો કર! ન હ તો હુ તાર પાસે વહેલોઆવીશઅને મારા મોમાંની
તલવારથી હુ તેઓની સાથે લડ શ. 17આત્મા મંડળ ને જે કહે છે તે જેને કાન છે
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તે સાંભળે. જે વજય પ્રાપ્ત કરશે તેને હુ ુપ્તમાં રાખેલા મા ામાંથી આપીશ,
વળ હુ તેને સફેદ પથ્થરઆપીશ, તેના પર એક ન ું નામ લખે ું છે, તેને જે પામે
છે તે સવાય બીજુ કોઈ તે નામ જાણ ું નથી.

ુઆતૈરાની મંડળ ને સંદેશ
18 ુઆતૈરામાંનાં મંડળ ના સ્વગર્દૂતને લખ કે.
ઈ રના ુત્ર, જેમની આંખો અ ની જ્વાળા જેવી છે, અને જેમનાં પગ

ચળકતા પ ળના જેવા છે, તે આ વાતો કહે છે. 19 તારાં કામ, તારો પ્રેમ, તાર
સેવા, તારો વ ાસ તથા તાર ધીરજ હુ જાણું છુ, તારાં છેલ્લાં કામ પહેલાંના
કરતાં અ ધક છે એ પણ હુજાણું છુ.

20 તોપણ મારે તાર વરુદ્ધ આટ ું છે કે ઇઝબેલ, જે પોતાને પ્રબો ધકા
કહેવડાવે છે, તે ીને ું સહન કરે છે. તે મારા સેવકોને ભચાર કરવાને તથા
ૂ તઓની પ્રસાદ ખાવાને શીખવે છે તથા ભમાવે છે. 21તે પસ્તાવો કરે, માટે મેં

તેને તકઆપી; પણ તે પોતાના બદકૃત્યનો પસ્તાવો કરવા ઇચ્છતી નથી.
22 જુઓ, હુ તેને દઃુખના પથાર માં ફેંક દઈશ, અને તેની સાથે મળ ને જેઓ

બેવફાઈ કરે છે તેઓ જો પોતાના કામનો પસ્તાવો ન કરે તો તેઓને હુ મોટ
વપ માં ના ું છુ. 23 મરક થી હુ તેનાં છોકરાંનો સંહાર કર શ, જેથી સવર્
વ ાસી સ ુદાય જાણશે કે મન તથા અંતઃકરણનો પારખનાર હુ છુ. તમને
દરેકને હુ તમારાં કામ પ્રમાણે બદલોઆપીશ.

24 પણ તમે ુઆતૈરામાંનાં બાક ના જેટલાં તેણીનો શક્ષણ માનતા નથી,
જેઓ શેતાનના ‘ઊંડા મમ ’ જેમ તેઓ કહે છે તેમ જાણતા નથી, તે તમોને હુ
આ કહુ છુ કે, તમારા પર હુ બીજો બોજો નાખીશ ન હ; 25તોપણ તમાર પાસે
જે છે, તેને હુ આ ું ત્યાં ુધી વળગી રહો.

26 જે જીતે છે અને અંત ુધી મારાં કામ કયાર્ કરે છે, તેને હુ દેશો પર
અ ધકાર આપીશ. 27 તે લોખંડના રાજદડથી તેઓ પર અ ધકાર ચલાવશ,ે
કુભારના વાસણની પેઠે તેઓના ટુકડેટુકડાં થઈ જશે. 28 મારા પતા પાસેથી
જે અ ધકાર મને મ ું છે તે હુ તેઓને આપીશ; વળ હુ તેને પ્રભાતનો તારો
આપીશ. 29આત્મા મંડળ ને જે કહે છે તે જેને કાન છે તે સાંભળે.

3
સા દસમાંની મંડળ ને સંદેશ

1સા દસમાંના મંડળ ના સ્વગર્દૂતને લખ કે.
જેમને ઈ રના સાતઆત્મા તથા સાત તારા છે, તેઓઆવાતો કહે છે તારાં

કામ હુ જાણું છુ કે “ ું જીવંત તર કે જાણીતો છે, પણ ખરેખર ું ૃત છે.”
2 ું જા ૃત થા અને બાક ના જે કાય તારામાં બચી ગયો છે તે મરણ પામવાની
તૈયાર માં છે, તેઓને બળવાન કર; કેમ કે મેં તારાં કામ મારા ઈ રની આગળ
સં ૂણર્ થયેલાં જોયાં નથી.

3 માટે તને જે મ ું, તેં જે સાંભ ું છે, તેને યાદ કર અને ધ્યાનમાં રાખ, અને
પસ્તાવો કર. કેમ કે જો ું જા ૃત ન હ રહે તો હુ ચોરની માફકઆવીશ,અને કઈ
ઘડ એ હુ તારા પરઆવીશ તેની તને ખબર ન હ પડે. 4તોપણ જેઓએપોતાનાં
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વ ો અ ુદ્ધ કયા નથી, એવાં થોડા લોકો તાર પાસે સા દસમાં છે; તેઓ સફેદ
વ પહેર ને માર સાથે ફરશ;ે કેમ કે તેઓ લાયક છે.

5 જે જીતે છે તેને એ જ પ્રમાણે સફેદ વ પહેરાવાશે; જીવનનાં ુસ્તકમાંથી
તે ું નામ હુ ૂંસી નાખીશ ન હ. પણ મારા પતાની આગળ તથા તેમના
સ્વગર્દૂતોની આગળ હુ તે ું નામ સ્વીકાર શ. 6 આત્મા મંડળ ને જે કહે છે, તે
જેને કાન છે તે સાંભળે.

ફલાડે લ્ફયામાંની મંડળ ને સંદેશ
7 ફલાડે લ્ફયામાંના મંડળ ના સ્વગર્દૂતને લખ કે, જે પ વત્ર છે, જે સત્ય છે,

જેની પાસે દાઉદની ચાવી છે, જે તે ઉઘાડે છે એને કોઈ બંધ કરશે ન હ, તથા જે
તે બંધ કરશે એને કોઈ ઉઘાડ શકશે નથી, તે આ વાતો કહે છે.

8 તારાં કામ હુ જાણું છુ. જુઓ, તાર આગળ મેં બારણું ુલ્ ું ૂ ું છે, તેને
કોઈ બંધ કર શકે તેમ નથી. તારામાં થોડ શ ક્ત છે, તોપણ તેં માર વાત માની
છે અને મારા નામનો ઇનકાર કય નથી.

9 જુઓ, જેઓ શેતાનની સભામાંના છે, જેઓ કહે છે કે અમે યહૂદ છ એ,
તોપણ એવા નથી, તેઓ જૂઠુ બોલે છે. હુ તેઓની પાસે એમ કરાવીશ કે તેઓ
આવીને તારા પગ આગળ નમશ,ે અને મેં તારા પર પ્રેમ રા ો છે એ ું તેઓ
જાણશ.ે 10 તેં ધીરજ ૂવર્ક મારા વચન પા ું છે, તેથી ૃથ્વી પર રહેનારાઓની
કસોટ કરવા સારુ કસોટ નો જે સમય આખા માનવજગત પર આવનાર છે,
તેનાથી હુ પણ તને બચાવીશ. 11 હુ વહેલો આ ું છુ; તારુ જે છે તેને ું વળગી
રહે કે, કોઈ તારો ુગટ લઈ લે ન હ.

12 જેજીતે છે તેને હુ મારા ઈ રનાભ ક્ત ાનમાં સ્તંભ કર શ, તે ફર ત્યાંથી
બહાર જશે ન હ; વળ તેના પર ઈ ર ું નામ તથા મારા ઈ રના શહેર ું નામ,
એટલે જે ન ું યરુશાલેમ મારા ઈ રની પાસેથી સ્વગર્માંથી ઊતરે છે તે ું, તથા
મારુ પોતા ું ન ું નામ લખીશ. 13આત્મા મંડળ ને જે કહે છે તે જેને કાન છે તે
સાંભળે.

લાઓ દ કયામાંની મંડળ ને સંદેશ
14લાઓ દ કયામાંના મંડળ ના સ્વગર્દૂતને લખ કે, જેઆમીન છે, જે વ ા ુ

તથા ખરા સાક્ષી છે, જે ઈ રની ૃ ના ૂળરૂપ છે, તે આ વાતો કહે છે.
15 તારાં કામ હુ જાણું છુ, કે ું ઠડો નથી, તેમ જ ગરમ પણ નથી; ું ઠડો

અથવા ગરમ થાય એમ હુ ચાહુ છુ! 16પણ ું હૂફાળો છે, એટલે ગરમ નથી તેમ
જ ઠડો પણ નથી, માટે હુ તને મારા મોંમાંથી ૂંક નાખીશ.

17 ું કહે છે કે, હુ શ્રીમંત છુ, મેં સંપ મેળવી છે, મને કશાની ખોટ નથી; પણ
ું જાણતો નથી કે, ું કગાળ, દયાજનક, ગર બ, અંધ તથા નવર્ છે. 18 માટે

હુ તને એવી સલાહ આ ું છુ કે ું શ્રીમંત થાય, માટે અ થી ુદ્ધ કરે ું સો ું
માર પાસેથી વેચા ું લે; ું વ પહેર, કે તાર નવર્ હોવાની શરમ પ્રગટ ન
થાય, માટે સફેદ વ વેચાતાં લે; ું દેખતો થાય, માટે અંજન વેચા ું લઈને તાર
આંખોમાં આંજ.

19 હુ જેટલાં પર પ્રેમ રા ું છુ, તે સવર્ને ઠપકો આ ું છુ તથા શીખવ ું છુ; માટે
ું ઉત્સાહ થા અને પસ્તાવો કર. 20 જુઓ, હુ બારણા આગળ ઊભો રહ ને
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ખટખટાવ ું છુ; જો કોઈ માર વાણી સાંભળ ને બારણું ઉઘાડશે, તો હુ તેની
પાસે અંદરઆવીને તેની સાથે જમીશ, તે પણ માર સાથે જમશ.ે

21 જે જીતે છે તેને હુ મારા રા ાસન પર માર પાસે બેસવા દઈશ, જેમ હુ
પણ જીતીને મારા પતાની પાસે તેમના રા ાસન પર બેઠેલો છુ. 22 આત્મા
મંડળ ને જે કહે છે તે જેને કાન છે તે સાંભળે.

4
સ્વગર્માં આરાધના

1એ ઘટનાઓ બન્યા પછ મેં જો ું, તો જુઓ, સ્વગર્માં એક દ્વાર ૂલે ું હ ું. જે
પ્રથમ વાણી રણ શગડાના અવાજ જવેી મેં સાંભળ તે માર સાથે બોલતી હતી. તેણે
ક ું કે, ‘અહ ઉપર આવ, હવે પછ જે જે થવા ું છે તે હુ તને બતાવીશ.’ ”
2એકાએક હુ આત્મામાં હતો; ત્યારે જુઓ, સ્વગર્માં એક રા ાસન ૂકવામાં આ ું,
તેના પર એકજણ બરાજલેા હતા. 3તે દેખાવમાં લાલ પાષાણ તથા અક કજવેા હતા;
રા ાસનની આસપાસ એક મેઘધ ુષ હ ું. તેનો દેખાવ નીલમ ણ જવેો હતો.

4 રા ાસનની આસપાસ ચોવીસ આસનો હતાં; તેના પર ચોવીસ વડ લો બેઠેલા
મેં જોયા, તેઓએ સફેદ વ પહેરેલાં હતા;ં તેઓનાં માથાં પર સોનાનાં ુગટ
હતા. 5 રા ાસનમાંથી વીજળ ઓ, વાણીઓ તથા ગજનાઓ નીકળતી હતી અને
રા ાસનની આગળ અ ના સાત દ વા બળતા હતા જે ઈ રના સાત આત્માઓ
હતા.

6 રા ાસનની આગળ સ્ફ ટકના જવેો ચળકતો સ ુદ્ર હતો. રા ાસનની મધ્યે
તથા તેની આસપાસઆગળ પાછળઆંખોથી ભર ૂર એવાં ચાર પ્રાણી હતા.ં

7 પહે ું પ્રાણી સહના જે ું હ ું, બીજુ પ્રાણી બળદના જે ું હ ું, ત્રીજા પ્રાણીને
માણસના જે ું મોં હ ું, ચો ું પ્રાણી ઊડતા ગરુડના જે ું હ ું. 8 તે ચાર પ્રાણીમાંના
દરેકને છ છ પાંખ હતી, અને તેઓ ચારે તરફ તથા અંદર આંખોથી ભર ૂર હતાં. તેઓ
‘પ વત્ર, પ વત્ર, પ વત્ર, સવર્શ ક્તમાન પ્ર ુ ઈ ર, જે હતા, જે છે, અને જે આવનાર
છે,’ એમ રાત દવસ કહેતાં વસામો લેતાં નહોતાં.

9 રા ાસન પર જે બેઠેલા છે, જે સદાસવર્કાળ જીવંત છે, તેમનો મ હમા, માન
તથાઆભારસ્ ુ ત તે પ્રાણીઓજયારે બોલશે, 10 ત્યારે ચોવીસ વડ લો રા ાસન પર
બેઠેલાને દડવત પ્રણામ કરશે. જે સદાસવર્કાળ ુધી જીવંત છે તેમની આરાધના કરશે
અને રા ાસન આગળ પોતાના ુગટ ઉતાર ને કહેશે કે, 11 ‘ઓ અમારા પ્ર ુ તથા
ઈ ર, મ હમા, માન તથા સામથ્યર્ પામવાને તમે જ યોગ્ય છો; કેમ કે તમે સવર્ને ઉત્પ
કયાર્, અને તમાર ઇચ્છાથી તેઓ અ સ્તત્વમાં આ ા અને ઉત્પ થયાં.’ ”

5
1 રા ાસન પર જે બરાજલેા હતા તેમના જમણાં હાથમાં મેં એક ઓ ળ ું જો ુ,ં

તેની અંદરની તથા બહારની બ ે બાજુએ લખે ું હ ું, તથા સાત ુદ્રાથી તે મહોરબંધ
કરે ું હ ું. 2 તેવામાં મેં એક બળવાન સ્વગર્દૂતને જોયો, તેણે મોટા અવાજે પોકાર ને
ક ું કે, ‘આઓ ળ ું ખોલવાને અને તે ું મહોર તોડવાને કોણ યોગ્ય છે?’ ”

3 પણ સ્વગર્મા,ં ૃથ્વી પર અથવા પાતાળમાં, તે ઓ ળ ું ખોલવાને અથવા તેમાંથી
વાંચવાને કોઈ સમથર્ નહોતો. 4 ત્યારે હુ બહુ રડ્યો, કારણ કે તે ઓ ળ ું ખોલવાને
અથવા તેમાંથી વાંચવાને કોઈ યોગ્ય ક્ત મળ ન હ. 5 ત્યારે વડ લોમાંના એકે મને
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ક ું કે, ું રડ શ નહ ; જો, યહૂદાના કુળમાંનો જે સહ છે, જે દાઉદ ું ૂળ છે, તે આ
ઓ ળ ું ખોલવાને તથા તેના સાત મહોર તોડવાને વજયી થયો છે.

6 રા ાસનની તથા ચાર પ્રાણીઓની વચ્ચે તથા વડ લોની વચ્ચે માર નંખાયેલા જે ું
એક હલવાન ઊ ું રહે ું મેં જો ુ.ં તેને સાત શગડાં તથા સાત આંખ હતી; એ આંખો
ઈ રના સાત આત્મા છે, જઓેને આખી ૃથ્વી પર મોકલવામાં આવેલા છે. 7 તેમણે
જઈને રા ાસન પર બેઠેલાના જમણાં હાથમાંથી તે ઓ ળ ું લી ુ.ં

8જયારે તેમણે તે ઓ ળ ું લી ુ,ં ત્યારે ચારેય પ્રાણી તથા ચોવીસ વડ લોએ હલવાન
આગળ દડવત પ્રણામ ક ુ; અને દરેકની પાસે વીણા તથા ૂપથી ભરેલાં ુવણર્ પાત્ર
હતા,ં જે સંતોની પ્રાથર્નાઓ છે.

9તેઓ ન ું ગીત ગાતાં કહે છે કે, તમે ઓ ળ ું લેવાને તથા તે ું મહોર તોડવાને યોગ્ય
છો; કેમ કે તમને માર નાખવામાં આ ા હતા, તમે તમારા રક્તથી ઈ રને સારુ સવર્
કુળોના, ભાષાના, પ્રજાના તથા દેશોમાંના લોકોને ખર દેલા છે. 10 તમે તેઓને અમારા
ઈ રને સારુ રા તથા યાજકો બના ા છે; અને તેઓ ૃથ્વી પર રાજ કરશે.

11 મેં જો ુ,ં તો રા ાસન, પ્રાણીઓ તથા વડ લોની આસપાસ ઘણાં સ્વગર્દૂતોની
વાણી સાંભળ ; તેઓની સં ા લાખોલાખ અને હજારોહજાર હતી. 12 તેઓએ મોટે
અવાજે પોકાર ને ક ું કે, ‘જે હલવાન માર નંખાયે ું હ ું તે પરાક્રમ, સંપ , જ્ઞાન,
સામથ્યર્, માન, મ હમા તથા સ્ ુ ત પામવાને યોગ્ય છે.’ ”

13 વળ બધા પ્રાણીઓ જે સ્વગર્માં, ૃથ્વી પર, પાતાળમાં તથા સ ુદ્રમાં છે,
તેઓમાંનાં સવર્ને મેં એમ કહેતાં સાંભ ાં કે, રા ાસન પર જે બેઠેલા છે તેમને તથા
હલવાનને સ્ ુ ત, માન, મ હમા તથા અ ધકાર સદાસવર્કાળ હો.

14 ત્યારે ચારે પ્રાણીઓએ ક ું, આમીન! પછ વડ લોએ દડવત પ્રણામ કર ને તેમની
આરાધના કર .

6
સાત ુદ્રા

1 જયારે હલવાને તે સાત મહોરમાંથી એકને તો ું ત્યારે મેં જો ુ,ં તો ચાર
પ્રાણીઓમાંના એકને મેં બોલતાં સાંભ ું જાણે ગજના થતી હોય તેવા અવાજથી તેણે
ક ું કે, ‘આવ.’ ” 2 મેં જો ુ,ં તો જુઓ, એક સફેદ ઘોડો હતો, તેના પર જે બેઠેલો હતો
તેની પાસે એક ધ ુષ્ય હ ું; તેને ુગટ આપવામાં આ ો, તે પોતે વજતેા હજી વ ુ
જીતવા સારુ નીક ો.

3 ારે હલવાને બીજુ મહોર તો ું, ત્યારે મેં બીજા પ્રાણીને એમ કહેતાં સાંભ ું
કે, ‘આવ.’ ” 4 ત્યારે બીજો એક લાલ ઘોડો નીક ો; તેના પર જે બેઠેલો હતો તેને ૃથ્વી
પરથી શાં ત ન કરવાની સ ા આપવામાં આવી, જથેી તેઓ એકબીજાને માર નાખે;
વળ તેને એક મોટ તલવાર આપવામાં આવી.

5 જયારે તેણે ત્રીજુ મહોર તો ુ, ત્યારે મેં ત્રીજા પ્રાણીને એમ કહેતાં સાંભ ું કે,
‘આવ.’ ” ત્યારે મેં જો ુ,ં તો જુઓ, એક કાળો ઘોડો હતો; અને તેના પર જે બેઠેલો હતો
તેના હાથમાં ત્રાજવાં હતા.ં 6અને ચાર પ્રાણીઓની વચમાં મેં એક વાણી એમ કહેતી
સાંભળ કે, ‘અડધે રૂ પયે પાંચસો ગ્રામ ઘઉં, અડધે રૂ પયે દોઢ કલો જવ; પણ તેલ તથા
દ્રાક્ષારસનો બગાડ ું ન કર.’ ”

7જયારે તેણે ચો ું મહોર તો ું, ત્યારે મેં ચોથા પ્રાણીની વાણીને એમ કહેતી સાંભળ
કે, ‘આવ.’ ” 8મેં જો ુ,ં તો જુઓ, આછા રગનો એક ઘોડો; તેના પર જે બેઠેલો હતો તે ું



પ્રકટ કરણ 6:9 402 પ્રકટ કરણ 7:8

નામ મરણ હ ું; પાતાળ તેની પાછળ પાછળચાલ ું હ ું, તલવારથી, દકુાળથી, મરક થી
તથા ૃથ્વી પરનાં હસક પ ુઓથીજગતમાંનાં ચોથા હસ્સાને માર નાખવાનોઅ ધકાર
તેને આપવામાં આ ો.

9 જયારે તેણે પાંચ ુ મહોર તો ુ,ં ત્યારે ઈ રના વચનને લીધે તથા પોતાની
મ મ સાક્ષીને લીધે માર નાખવામાં આવેલાના આત્માઓને મેં યજ્ઞવેદ નીચે જોયા.
10તેઓએમોટે અવાજે પોકાર ને ક ું કે, ‘હે સ્વામી, પ વત્ર તથા સત્ય, ઇનસાફ કરવા ું
તથા ૃથ્વી પર રહેનારાંઓની પાસેથી અમારા લોહ નો બદલો લેવા ું તમે ાં ુધી
ુલતવી રાખશો?’ 11પછ તેઓમાંના દરેકને સફેદ વ આપવામાંઆ ુ;ં અને તેઓને

એમ કહેવામાં આ ું કે ‘તમારા સાથી સેવકો તથા તમારા ભાઈઓ, જઓે તમાર માફક
માયાર્ જવાના છે, તેઓની સં ા ૂર ન થાય, ત્યાં ુધી હજુ થોડ વાર તમે વસામો
લો.’ ”

12 જયારે તેણે છ મહોર તો ું, ત્યારે મેં જો ું, તો મોટો ધરતીકપ થયો; ૂયર્
નમાળાના કામળા જવેો કાળો થયો, અને આખો ચંદ્ર લોહ જવેો લાલ થઈ ગયો,
13 જમે ભારે પવનથી અંજીર હાલી ઊઠે છે, અને તેનાં કાચાં ફળ ૂટ પડે છે, તેમ
આકાશમાંના તારાઓ ૃથ્વી પરખર પડ્યા. 14વળ આકાશવાળ લીધેલાઓ ળયાની
જમે અદ્રશ્ય થઈ ગ ું; દરેક પહાડ તથા બેટને તેમની જગ્યાએથી ખસેડવામાં આ ા.

15 દુ નયાના રાજાઓ, મોટા માણસો, સેનાપ તઓ, શ્રીમંતો, પરાક્રમીઓ તથા દરેક
દાસ તથા સ્વતંત્ર, એ તમામ લોકો ુફાઓમાં તથા પહાડોના ખડકોને પાછળ સંતાઈ
ગયા; 16 તેઓએ પહાડોને તથા ખડકોને ક ું કે, ‘અમારા પર પડો, રા ાસન પર
બેઠેલાની નજર આગળથી તથા હલવાનના કોપથી અમને છુપાવી દો.’ ” 17 કેમ કે
તેઓના કોપનો મોટો દવસઆ ો છે; એટલે કોણ તેનાથી બચી શકે?

7
ઇઝરાયલનાં ુ દ્રત 144,000.

1એ પછ , મેં ચાર સ્વગર્દૂતને ૃથ્વીના ચાર ૂણા પર ઊભા રહેલા જોયા; તેઓએ
ૃથ્વીના ચાર પવનને એવી ર તે અટકાવી રા ા હતા કે, ૃથ્વી પર અથવા સ ુદ્ર પર,

કોઈ ઝાડ પર પવન વાય ન હ. 2 મેં બીજા એક સ્વગર્દૂતને ૂવર્ દશાથી ચઢતો જોયો,
તેની પાસે જીવતા ઈ રની મહોર હતી, અને ૃથ્વીને તથા સ ુદ્રને હા ન કરવાની સ ા
જે ચાર સ્વગર્દૂતોને અપાઈ હતી, તેઓને તેણે મોટે અવાજે ૂમ પાડ કે, 3 ‘ ાં ુધી
અમે અમારા ઈ રના દાસોને તેઓના કપાળ પર ુદ્રા કર ન રહ એ, ત્યાં ુધી તમે
ૃથ્વીને અથવા સ ુદ્રને અથવા ઝાડોને ક ું ુકસાન કરશો ન હ.’ ”
4 અને ુ દ્રત થયેલાની સં ા મેં સાંભળ ; ઇઝરાયલના સવર્ કુળમાંના એક

લાખ ુંમાળ સ હજાર ુ દ્રત થયા; 5 યહૂદાના કુળમાંના બાર હજાર ુ દ્રત થયા,
રૂબેનના કુળમાંના બાર હજાર; ગાદના કુળમાંના બાર હજાર; 6 આશેરના કુળમાંના
બાર હજાર; નફતાલીના કુળમાંના બાર હજાર, મનાશ્શાના કુળમાંના બાર હજાર;
7 શમયોનના કુળમાંના બાર હજાર; લેવીના કુળમાંના બાર હજાર; ઇસ્સાખારના
કુળમાંના બાર હજાર; 8 ઝ ુલોનના કુળમાંના બાર હજાર; ૂસફના કુળમાંના બાર
હજાર; બન્યામીનના કુળમાંના બાર હજાર ુ દ્રત થયા.

કોઈથી ગણી ન શકાય એટલી મોટ સભા
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9 ત્યાર બાદ મેં જો ું, તો જુઓ, સવર્ દેશમાંથી આવેલાની, સવર્ કુળ, પ્રજા
તથા ભાષાના માણસોની કોઈથી ગણી શકાય ન હ એવી એક મોટ સભા! તેઓ
રા ાસનની આગળ તથા હલવાનની સમક્ષ ઊભા ર ા; તેઓએ સફેદ ઝભ્ભા
પહેરેલા હતા, અને તેઓના હાથમાં ખજૂર ની ડાળ ઓ હતી; 10 અને તેઓ મોટા
અવાજે પોકાર ને કહે છે કે, ‘ઉદ્ધાર ઈ ર જે રા ાસન પર બેઠેલા છે તેમ ું તથા
હલવાન ું છે માટે પ્રશંસા હોજો.’ ”

11સઘળા સ્વગર્દૂતો રા ાસનની તથા વડ લોની તથા ચારે પ્રાણીઓની આસપાસ
ઊભેલા હતા, અને તેઓએ રા ાસનનીઆગળ દડવત પ્રણામ કર ને ઈ રની ભજન
કરતાં ક ું કે, 12 ‘આમીન, સ્ ુ ત, મ હમા, જ્ઞાન, આભાર, માન, પરાક્રમ તથા સામથ્યર્
સવર્કાળ ુધી અમારા ઈ રને હો; આમીન.’ ”

13 પછ તે વડ લોમાંથી એકે મને ૂ ું કે, ‘જઓેએ સફેદ વ પહેરેલાં છે તેઓ
કોણ છે, અને ાંથી આ ા છે?’ 14 તેમને મેં ક ું કે, ‘ઓ મારા ુરબ્બી, તમે જાણો
છો.’ ”અને તેમણે મને ક ું, ‘જઓેમોટ વપ માંથીઆ ા તેઓએ છે; અને તેઓએ
પોતાના વ ધોયા,ં અને હલવાનના રક્તમાં સફેદ કયાર્.

15 માટે તેઓ ઈ રના રા ાસનની આગળ છે, અને તેમના ભ ક્ત ાનમાં
રાત દવસ તેમની સેવા કરે છે; અને રા ાસન ઉપર જે બેઠેલા તે તેઓના પર છત્રરૂપે
રહેશે. 16 તેઓને ફર ૂખ ન હ લાગશે, અને ફર તરસ પણ ન હ લાગશે, અને ૂયર્નો
તાપ અથવા કઈ પણ પ્રકારની ગરમી તેઓના પર પડશે ન હ; 17 કેમ કે જે હલવાન
રા ાસનની મધ્યે છે, તે તેઓના પાળક થશે અને જીવનનાં પાણીના ઝરાઓ પાસે
તેઓને દોર જશે; અને ઈ ર તેઓની આંખો ું દરેક આં ુ ૂછ નાખશે.’ ”

8
સાતમી ુદ્રા

1 જયારે હલવાને સાતમી મહોર તોડ , ત્યારે આશરે એક ઘડ ુધી સ્વગર્માં મૌન
ર ુ.ં 2ઈ રની આગળ જે સાત સ્વગર્દૂતો ઊભા રહે છે તેઓને મેં જોયા, અને તેઓને
સાત રણ શગડાં અપાયાં.

3 ત્યાર પછ બીજો સ્વગર્દૂતે આવીને યજ્ઞવેદ પાસે ઊભો ર ો, તેની પાસે સોનાની
ૂપદાની હતી, અને તેને ુષ્કળ ૂપ આપવામાં આ ું જથેી સવર્ સંતોની પ્રાથર્નાઓ

સાથ,ે રા ાસનની સામે જે સોનાની યજ્ઞવેદ છે, તેના પર તે અપર્ણ કરે. 4 ૂપનો ુમાડો
સંતોની પ્રાથર્નાઓ સાથે તે સ્વગર્દૂતના હાથથી ઈ રની સમક્ષ પહોંચ્ચો. 5 સ્વગર્દૂતે
ૂપદાની લઈને તથા તેમાં યજ્ઞવેદ નો અ ભર ને તેને ૃથ્વી પર નાખી દ ધો; પછ

ગજનાઓ, વાણીઓ, વીજળ ઓ તથા ધરતીકપો શરૂ થયાં.

રણ શગડાં
6જે સાત સ્વગર્દૂતોની પાસે સાત રણ શગડાં હતાં તેઓ વગાડવા સારુ તૈયાર થયા.
7પહેલા સ્વગર્દૂતે પોતા ું રણ શગડુ વગા ુ,ં એટલે લોહ માં મ શ્રત કરા તથાઆગ

થયા.ં તે ૃથ્વી પર ફેંકાયાં અને ૃથ્વી ું ત્રીજો ભાગ બળ ગયો, તેથી ૃક્ષોનો ત્રીજો
ભાગ બળ ગયો, અને બ ું લી ું ઘાસ સળગી ગ ુ.ં

8પછ બીજા સ્વગર્દૂતે રણ શગડુ વગા ું, ત્યારેઆગથી બળતા મોટા પહાડના જે ું
ક ુંક સ ુદ્રમાં નંખા ું, અને સ ુદ્રનો ત્રીજો ભાગ લોહ થયો, 9 તેને લીધે સ ુદ્રમાંનાં જે
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પ્રાણીઓ જીવતાં હતા,ં તેઓમાંનાં ત્રીજા ભાગનાં ૃત્ ુ પામ્યા. અને વહાણોનો ત્રીજો
ભાગ નાશ પામ્યો.

10 ત્રીજા સ્વગર્દૂતે રણ શગડુ વગા ુ,ં અને દ વાના જવેો સળગતો એક મોટો તારો
આકાશમાંથી નદ ઓનાં ત્રીજા ભાગ પર તથા પાણીના ઝરાઓ પર પડ્યો. 11 તે તારા ું
નામ નાગદમન હ ું. તેથી પાણીનો ત્રીજો ભાગ કડવો થયો અને એ પાણીથી ઘણાં
માણસો મર ગયા, કારણ કે પાણી કડવાં થયાં હતા.ં

12 પછ ચોથા સ્વગર્દૂતે રણ શગડુ વગા ુ,ં ત્યારે ૂયર્ના ત્રીજા ભાગ, ચંદ્રના
ત્રીજા ભાગ અને તારાઓનાં ત્રીજા ભાગ પર પ્રહાર થયો, જથેી તેઓનો ત્રીજો ભાગ
અંધકારરૂપ થયો. દવસનો ત્રીજો ભાગ તથા રાતનો ત્રીજો ભાગ પ્રકાશર હત થયો.

13 જયારે મેં જો ુ,ં તો ગગનમાં ઊડતા એક ગરુડને મોટા અવાજથી એમ કહેતો
સાંભ ો કે, બાક રહેલા બીજા ત્રણ સ્વગર્દૂતો જે પોતાના રણ શગડા વગાડવાના છે,
તેઓના અવાજને લીધે ૃથ્વી પરના લોકોને અફસોસ! અફસોસ! અફસોસ!

9
1જયારે પાંચમા સ્વગર્દૂતે રણ શગડુ વગા ું, ત્યારે મેં એક તારો આકાશથી ૃથ્વી

પર પડલેો જોયો; તેને અનંતઊંડાણની ખાઈની ચાવી અપાઈ. 2 તેણે અનંતઊંડાણની
ખાઈને ખોલી. તો તેમાંથી મોટ ભઠ્ઠ માંથી નીકળતો હોય તેવો ુમાડો નીક ો તેનાથી
ૂયર્ તથા હવા અંધકારમય થઈ ગયા.
3 એ ુમાડામાંથી તીડો નીકળ ને ૃથ્વી પર આ ાં, અને ૃથ્વી પરના વીંછ ઓની

શ ક્ત જવેી શ ક્ત તેઓને આપવામાં આવી. 4અને તેઓને એ ું ફરમા ું કે, ૃથ્વીના
ઘાસને, કોઈ છોડને તથા કોઈ ઝાડને ુકસાન કરો ન હ પણ જે માણસોના કપાળ પર
ઈ રની મહોર નથી તેઓને ઉપદ્રવ કરો.

5 તેઓને તે લોકોને માર નાખવાની પરવાનગી આપી ન હ, પણ પાંચ મ હના ુધી
પીડા પમાડ.ે વીંછુ જયારે માણસને ડખ મારે છે ત્યારની પીડા જવેી એ પીડા હતી. 6 તે
દવસોમાં માણસો મરણ માટે તળપશે પણ તે તેમને મળશે જ ન હ, તેઓ મરણ ઇચ્છશે
પણ મરણ તેઓ પાસેથી જ ું રહેશે.

7 તે તીડોનાં સ્વરૂપ લડાઈને માટે તૈયાર કરેલા ઘોડાઓનાં જવેા હતા,ં અને તેઓનાં
માથાં પર જાણે કે સોનાનાં હોય એવા ુગટો હતા તેઓના ચહેરા માણસોના ચહેરા
જવેા હતા; 8અને તેઓના વાળ ીનાં વાળ જવેા અને તેઓના દાંત સહના દાંત જવેા
હતા; 9અને તેઓનાં અંગે લોખંડનાં બખતર જવેા બખતર હતા;ં અને તેઓની પાંખોનો
અવાજ ુદ્ધમાં દોડતા ઘણાં ઘોડાના રથોના અવાજ જવેો હતો.

10 તેઓને વીંછુઓના જવેી ૂંછડ હતી, અને ડખ પણ હતો, તેઓની ૂંછડ ઓમાં
માણસોને પાંચ માસ ુધી પીડા પમાડવાની શ ક્ત હતી. 11 અનંતઊંડાણનો જે દૂત
છે તે તેઓનો રાજા છે; તે ું નામ હ ૂ ભાષામાં અબેદોન, પણ ગ્રીક ભાષામાં તે ું નામ
આપોલ્યોન એટલે વનાશક છે.

12 પહેલી આફત ૂર થઈ છે, જુઓ, હવે પછ બીજી બે આફતો આવવાની છે.
13 પછ છઠ્ઠા સ્વગર્દૂતે પોતા ું રણ શગડુ દૂતે વગા ું ત્યારે ઈ રની સન્ ુંખની

સોનાની યજ્ઞવેદ નાં શગડાંમાંથી નીકળતી હોય એવી એક વાણી મેં સાંભળ ; 14 તેણે
જે છઠ્ઠા સ્વગર્દૂતની પાસે રણ શગડુ હ ું તેને ક ું કે, ‘મહાનદ ુફે્ર તસ પર જે ચાર
નકદૂતો બાંધેલા છે તેઓને ુક્ત કરે. 15આ ચાર દૂતો માણસોના ત્રીજા ભાગને માર
નાખે તે ઘડ , દવસ, મ હના તથા વષર્ને માટે તૈયાર કરાયા હતા તેઓને છૂટા કરાયા.
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16 તેઓના લશ્કરના ઘોડસેવારોની સં ા વીસ કરોડ હતી તે મારા સાંભળવામાં
આવી. 17આવી ર તે દશર્નમાં મેં ઘોડાઓને તથા તેઓ પર બેઠેલાઓને જોયા; તેઓનાં
બખતર આગ જવેા રાતાં, જાંબલી તથા ગંધકના રગના હતા.ં એ ઘોડાઓનાં માથાં
સહોનાં માથાં જવેા હતા,ં અને તેઓનાં મોંમાંથીઆગ તથા ુમાડા તથા ગંધક નીકળતાં
હતા.ં

18એ ત્રણ આફતોથી, એટલે તેઓના ુખમાંથી નીકળતી આગથી, ુમાડાથી તથા
ગંધકથી માણસોનો ત્રીજોભાગ માર નંખાયો; 19 કેમ કે ઘોડાઓની શ ક્ત તેઓનાં મોંમાં
તથા તેઓની ૂંછડ ઓમાં છે; કારણ કે તેઓનાં ૂંછડાં સાપના જવેા છે, અને તેઓને
માથાં હોય છે જથેી તેઓ ઉપદ્રવ કરે છે.

20 બાક ના જે માણસો તે આફતોથી માર નંખાયા ન હ, તેઓએ પોતાના હાથની
કૃ તઓ સંબંધી એટલે કે દુ ાત્માઓની, સોનાની, રૂપાની, પ ળની, પથ્થરની તથા
લાકડાની ૂ તઓજઓેને જોવાની તથા સાંભળવાની તથા ચાલવાની પણ શ ક્ત નથી,
તેઓની ઉપાસના કરવાનો પસ્તાવો કય ન હ. 21 વળ તેઓએ પોતે કરેલી હત્યાઓ,
જાદુ ક્રયા, ભચારના પાપો તથા ચોર ઓ વષે પસ્તાવો કય ન હ.

10
દૂત અને ના ું ઓ ળ ું

1મેં બીજાએકબળવાન સ્વગર્દૂતને સ્વગર્માંથી ઊતરતો જોયો, તે વાદળથી ઘેરાયેલો
હતો, અને તેના માથા પર મેઘધ ુષ હ ું, અને તે ું મોં ૂયર્ના જે ું તથા તેના પગઅ ના
સ્તંભો જવેા હતા. 2 તેના હાથમાં ઉઘાડે ું એક ના ું ઓ ળ ું હ ું, અને તેણે પોતાનો
જમણો પગ સ ુદ્ર પર તથા ડાબો પગ જમીન પર ૂ ો.

3 અને જમે સહ ગજ છે તેમ તેણે મોટે અવાજે પોકાર કય અને જયારે તેણે તે
પોકાર કય ત્યારે, સાત ગજનાનો અવાજ થઈ. 4જયારે તે સાત ગજના બોલી ત્યારે હુ
લખી લેવાનો હતો પણ મેં સ્વગર્થી એક વાણી એ ું કહેતી સાંભળ કે ‘સાત ગજનાએ
જે જે વાત કહ તેઓને ું લખીશ ન હ તે જાહેર કરવાની નથી.’ ”

5 પછ મેં જે સ્વગર્દૂતને સ ુદ્ર પર તથા ૃથ્વી પર ઊભો રહેલો જોયો હતો, તેણે
પોતાનો જમણો હાથ સ્વગર્ તરફ ઊંચો કય , 6 અને પોતે પ્ર તજ્ઞા કર કે જઓે
સદાસવર્કાળ જીવંત છે, જમેણે આકાશ તથા તેમા,ં ૃથ્વી તથા તેમાં અને સ ુદ્ર તથા
તેમાં જે કઈ છે તે બ ું ઉત્પ ક ુ તેમના સમ ખાઈને તેણે ક ું કે, ‘હવે વલંબ થશે ન હ;
7પણસાતમાં સ્વગર્દૂતની વાણીના દવસોમા,ં એટલે જયારે તે રણ શગડુ વગાડશે ત્યારે
ઈ રનો મમર્, જે તેમણે પોતાના સેવકોને એટલે પ્રબોધકોને જણા ો હતો તે પ્રમાણે
સં ૂણર્ થશ.ે’ ”

8 સ્વગર્માંથી જે વાણી મેં સાંભળ હતી તેણે ફર થી મને ક ું કે ‘ ું જા. અને જે
સ્વગર્દૂત સ ુદ્ર પર તથા જમીન પર ઊભો છે, તેના હાથમાં જે ુલ્ ું ઓ ળ ું છે તે
લ.ે’ ” 9 મેં સ્વગર્દૂતની પાસે જઈને તેને ક ું કે ‘એ ના ું ઓ ળ ું મને આપ.’ ” અને તેણે
મને ક ું કે ‘તે લે અને ખાઈજા. તે તારા પેટને કડ ું કરશે પણ તારા મોમાં મધ જે ું મીઠુ
લાગશે.’ ”

10 ત્યારે સ્વગર્દૂતના હાથમાંથી ના ું ઓ ળ ું લઈને હુ તેને ખાઈ ગયો અને તે મારા
મોમાં મધ જે ું મીઠુ લાગ્ ું પણ તેને ખાધા પછ તે મને કડ ું લાગ્ ુ.ં 11 પછ મને એ ું
કહેવામાં આ ું કે ઘણાં પ્રજાઓ, દેશો, ભાષાઓ તથા રાજાઓ વષે તારે પ્રબોધ કરવો
જોઈએ.’ ”
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11
ઈ રના બે સાક્ષીઓ

1 લાકડ જવેી એક માપપટ્ટ મને અપાઈ અને કહેવામાં આ ું કે ‘ ું ઊઠ, ઈ રના
ભ ક્ત ાન તથા યજ્ઞવેદ ું માપ લે તથા ત્યાંના ભજન કરનારાઓની ગણતર કર.
2પણ મં દરની બહાર જે ચોક છે તે ું માપ લઈશ ન હ કેમ કે તે વદેશીઓને આપે ું છે;
તેઓ બેતાળ સ મ હના ુધી પ વત્ર નગરને કચડશે.

3મારા બે સાક્ષીને હુ એવો અ ધકારઆપીશ કે તેઓ ટાટ પહેર ને એક હજાર બસો
સાંઠ દવસ ુધી પ્રબોધ કરે. 4જૈ ૂનનાં જે બે ુક્ષ તથા જે બે દ વી ૃથ્વીના ઈ રની
સમક્ષ ઊભા છે તેઓ એ જ તે સાક્ષી છે. 5જો કોઈ તેઓને ઈજા પહોંચાડવા ચાહશે
તો તેઓનાં મોંમાંથી આગ નીકળશે અને તેઓના શ ુઓને ન કરશે. અને જો કોઈ
તેઓને ઈજા કરવા ઇચ્છશે તો તેને આ ર તે માયાર્ જ ું પડશ.ે

6 તેઓને આકાશ બંધ કરવાનો અ ધકાર છે કે તેઓના પ્રબોધ કરવાના દવસો
દર મયાન વરસાદ વરસે ન હ. અને પાણીઓ પર તેઓને અ ધકાર છે કે તેઓ
પાણીને લોહ રૂપે બદલી નાખે અને તેઓ જટેલી વાર ચાહે તેટલી વાર ૃથ્વી પર દરેક
પ્રકારની આફત લાવ.ે 7 જયારે તેઓ પોતાની સાક્ષી ૂર કરશે ત્યારે જે હસક પ ુ
અનંતઊંડાણમાંથી નીકળે છે તે તેઓની સાથે લડાઈ કરશે અને તેઓને જીતશે તથા
તેઓને માર નાખશ.ે

8 જે મોટુ નગર આ ત્મક ર તે સદોમ તથા મસર કહેવાય છે, ાં તેઓના પ્ર ુ
વધસ્તંભે જડાયા તે નગરના રસ્તામાં તેઓના ૃતદેહો પડ્યા રહે છે; 9અને સવર્ પ્રજાઓ,
કુળો, ભાષાઓ તથા દેશોમાંથીઆવેલા કેટલાક માણસો સાડાત્રણ દવસ ુધી તેઓનાં
ૃતદેહ જુએ છે અને એ ૃતદેહોને કબરમાં દફનાવવા દેતાં નથી.
10 ૃથ્વી પરનાં રહેનારાંઓતેઓને લીધે હષર્ કરશે અનેઆનં દત થશેઅને એકબીજા

પર ભેટ મોકલશે કેમ કે તે બે પ્રબોધકોએ ૃથ્વી પરનાં રહેનારાંઓને દઃુખ દ ું હ ું.
11સાડાત્રણ દવસ પછ ઈ ર તરફથી જીવનનો આત્મા તેઓમાં પ્રવેશ્યો. તેથી તેઓ
પોતાના પગ પર ઊભા ર ા; પછ તેઓને જોનારાઓને ઘણી બીક લાગી. 12 તેઓએ
સ્વગર્માંથી મોટ વાણી પોતાને એમ કહેતાં સાંભળ કે ‘તમે અહ ઉપરઆવો’અને તેઓ
વાદળ પર થઈને સ્વગર્માં ચઢ ગયા. અને તેઓના શ ુઓએ તેઓને ચઢતાં જોયા.

13 તે સમયે મોટો ધરતીકપ થયો અને તે નગરનો દસમો ભાગ ન થઈ ગયો.
ધરતીકપથી સાત હજાર માણસો ૃત્ ુ પામ્યા અને જે બચી ગયા તેઓ ગભરાયા,
તેઓએ સ્વગર્ના ઈ રને મ હમા આપ્યો.

14બીજીઆફતઆવી ગઈ છે, જુઓ, ત્રીજીઆફત વહેલી આવી રહ છે.

સાત ું રણ શગડુ
15પછ સાતમાં સ્વગર્દૂતે પોતા ું રણ શગડુ વગા ું ત્યારેઆકાશમાં મોટ વાણીઓ

થઈ. તેઓએ ક ું કે ‘આ દુ નયા ું રા આપણા પ્ર ુ ું તથા તેમના ખ્રસ્ત ું થ ું છે,
તે સદાસવર્કાળ રા કરશે.’ ”

16 જે ચોવીસ વડ લો ઈ રની આગળ પોતાનાં સહાસન પર બેઠા હતા તેઓએ
દડવત પ્રણામ કર ને ઈ ર ું ભજન કરતાં ક ું કે, 17 ‘ઓસવર્સમથર્ પ્ર ુ ઈ ર, જે છે,
ને જે હતા, અમે તમાર આભાર માનીએ છ એ કેમ કે તમે પોતા ું મહાન પરાક્રમ ધારણ
કર ને શાસન શરુ ક ુ છે. 18 દેશોના લોકો ુસ્સે ભરાયા અને તમારો કોપ પ્રગટ થયો;
અને સમય આ ો છે કે, મરેલાંઓનો ન્યાય થાય અને તમારા સેવકો એટલે પ્રબોધકો,
સંતો તથા તમારા નામથી ડરનારાં, પછ તેઓ નાના હોય કે મોટા હોય, તેઓને પ્ર તફળ
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આપવાનો તથા જઓે ૃથ્વીને ન કરનારા છે તેઓનો સંહાર કરવાનો સમય આ ો
છે.’ ”

19 પછ સ્વગર્માં ઈ ર ું જે ભ ક્ત ાન છે તે ઉઘાડવામાં આ ું. અને
ભ ક્ત ાનમાં તેમના કરારનો કોશ દેખાયો. અને વીજળ ઓ, વાણીઓ, ગજનાઓ
તથા ધરતીકપ થયા.ં અને ુષ્કળ કરા પડ્યા.

12
ી અને અજગર

1 પછ આકાશમાં મોટુ ચ દેખા ુ,ં એટલે ૂયર્થી વે ત એક ી જોવામાં આવી.
તેના પગ નીચે ચંદ્ર અને માથા પર બાર તારાનો ુગટ હતો. 2 તે ગભર્વતી હતી. તેણે
પ્રસવપીડા સાથે ૂમ પાડ હતી. તે જન્મઆપવાની તૈયાર માં હતી.

3 આકાશમાં બીજુ ચ પણ દેખા ુ;ં જુઓ, મોટો લાલ અજગર હતો, જનેે સાત
માથાં ને દસ શગડાં હતા;ં અને તેના દરેક માથા પર સાત ુગટ હતા; 4 તેના ૂછડાએ
આકાશના તારાઓનો ત્રીજો ભાગ ખેંચીને તેઓને ૃથ્વી પર ફેંક દ ધા. જે ીને પ્રસવ
થવાનો હતો, તેનીઆગળ તે અજગરઊભો ર ો હતો, એમાટે કે જયારે તે જન્મઆપે
ત્યારે તેના બાળકને તે ખાઈ જાય.

5 ‘તે ીએ ુત્રને જન્મ આપ્યો’ જે નરબાળક હતો, તે સઘળા દેશના લોકો પર
લોખંડના દડથી રાજ કરશે. એ બાળકને ઈ ર પાસે તથા તેના રા ાસન પાસે લઈ
જવામાં આ ો. 6 ી અરણ્યમાં નાસી ગઈ. ત્યાં ઈ રે તેને માટે બારસો સાંઠ દવસ
ુધી તે ું પોષણ થાય એ ું ળ તૈયાર કર રા ું હ ું.
7પછ આકાશમાં ુદ્ધ મચ્ ુ.ં મીખાયેલ તથા તેના સ્વગર્દૂતો અજગરની સાથે લડ્યા;

અનેઅજગર તથા તેના દૂતો પણલડ્યા; 8તોપણતે અજગર તેટલો બળવાન ન હતો. તે
જીતી શ ો ન હઅને તેને ફર સ્વગર્માં ાન મ ું ન હ. 9તે મોટો અજગરબહાર ફેંક
દેવાયો. એટલે તે જૂનો સાપ જે દશુ્મન તથા શેતાન કહેવાય છે, જેઆખા માનવજગતને
ભમાવે છે, તેને ૃથ્વી પર ફેંક દેવાયો. અને તેની સાથે તેના દૂતોને પણ નાખી દેવાયા.

10 ત્યારે સ્વગર્માંથી મોટ વાણી મેં એમ કહેતી સાંભળ કે, ‘હમણાં ઉદ્ધાર, પરાક્રમ
તથા અમારા ઈ ર ું રા તથા તેમના ખ્રસ્તનો અ ધકાર આ ાં છે; કેમ કે અમારા
ભાઈઓપર દોષ ૂકનાર,જેઅમારા ઈ રનીઆગળરાત દવસતેમની વરુદ્ધઆક્ષેપો
ૂકે છે તેને નીચે ફેંકવામાં આ ો છે.
11 તેઓએ હલવાનના રક્તથી તથા પોતાની સાક્ષીના વચનથી તેને જીત્યો છે અને

છેક મરતાં ુધી તેઓએ પોતાનો જીવ વહાલો ગણ્યો ન હ. 12એમાટે, ઓસ્વગ તથા
તેઓમાં રહેનારાંઓ, તમે આનંદ કરો! ઓ ૃથ્વી તથા સ ુદ્ર તમને અફસોસ છે; કેમ કે
શેતાન તમાર પાસે ઊતય છે અને તે બહુ ક્રો ધત થયો છે, તે જાણે છે કે હવે તેની પાસે
થોડો જ સમય બાક છે.

13જયારે અજગરે જો ું કે પોતે ૃથ્વી પર ફેંકાયો છે ત્યારે જે ીએ નરબાળકને
જન્મઆપ્યો હતો, તેને તેણે સતાવી. 14 ીને મોટા ગરુડની બે પાંખોઆપવામાંઆવી,
કે જથેી તે અજગરનીઆગળથીઅરણ્યમાં પોતાના નયત ળેઊડ જાય, ત્યાં સમય
તથા સમયો તથા અડધા સમય ુધી તે ું પોષણ કરવામાં આવ.ે

15અજગરે પોતાના મોમાંથી નદ ના જવેો પાણીનો પ્રવાહ તે ીની પાછળ વહેતો
ૂ ો કે તેના ૂરથી તે તણાઈજાય. 16પણ ૃથ્વીએ તે ીને સહાય કર . એટલે ૃથ્વી

પોતા ું મોં ઉઘાડ ને જે પાણીનો પ્રવાહ અજગરે પોતાના મોમાંથી વહેતો ૂ ો હતો તેને
પી ગઈ. 17 ત્યારે અજગર તે ી પર ુસ્સે થયો. અને તેનાં બાક નાં સંતાન એટલે



પ્રકટ કરણ 12:18 408 પ્રકટ કરણ 13:16

જઓે ઈ રની આજ્ઞા પાળે છે અને જઓે ઈ ુની સાક્ષીને વળગી રહે છે તેઓની સાથે
લડવાને તે નીક ો; 18અને તે સ ુદ્રની રેતી પર ઊભો ર ો.

13
બે ાપદ

1 પછ મેં એક હસક પ ુને સ ુદ્રમાંથી નીકળ ું જો ુ,ં તેને દસ શગડાં તથા સાત
માથાં હતા,ં તેનાં શગડાં પર દસ ુગટ તથા તેનાં માથાં પર ઈ ર ું અપમાન કરનારાં
નામો હતાં. 2જે હસક પ ુને મેં જો ું, તે ચ ાના જે ું હ ું, તેના પગ ર છના પગ જવેા
હતા, તે ું મોં સહના મોં જે ું હ ું; તેને અજગરે પોતા ું પરાક્રમ, રા ાસન તથા મોટો
અ ધકાર આપ્યા.ં

3 મેં તેનાં માથાંમાંના એકને મરણતોલ ઘાયલ થયે ું જો ુ;ં પણ તેનો પ્રાણઘાતક ઘા
રુઝાયો, અને આખી દુ નયા તે હસક પ ુને જોઈને આ યર્ પામી; 4તેણે હસક પ ુને
અ ધકાર આપ્યો હતો, તેથી તેઓએ તેની ઉપાસના કર ; તેઓએ હસક પ ુની પણ
ઉપાસના કર , અને ક ું કે, ‘ હસક પ ુના જે ું બીજુ કોણ છે? એની સામે લડ શકે
એ ું કોણ છે?’ ”

5 બડાઈ કરનારુ તથા ઈ ર વરુદ્ધ દભુાર્ષણ કરનારુ મોં તેને આપવામાં આ ું;
બેતાળ સ મ હના ુધી તે એમ કયાર્ કરે એવો અ ધકાર તેને આપવામાં આ ો.
6 તેણે ઈ ર ું અપમાન કરવા સારુ પોતા ું મોં ખોલ્ ું કે, તે ઈ રના નામ ુ,ં તેમના
પ વત્ર ાન ું તથા સ્વગર્માં રહેનારાઓ ું અપમાન કરે.

7તેને એ ું સામથ્યર્ પણઆપવામાં આ ું કે, તે સંતોની સામે લડ,ે અને તેઓને જીતે;
વળ સવર્ કુળ, પ્રજા, ભાષા તથા દેશ પર તેને અ ધકાર આપવામાં આ ો. 8જઓેનાં
નામ ૃ ના સજનથી માર નંખાયેલા હલવાનના જીવન ુસ્તકમાં લખેલાં નથી, એવાં
ૃથ્વી પર રહેનારાં સવર્ તેની ઉપાસના કરશે.
9જો કોઈને કાન હોય તો તે સાંભળે. 10જો કોઈને ુલામ તર કે લઈ જવામાં આવે

તો તે પોતે ુલામીમાં જશે; જો કોઈને તલવારથી માર નાંખવામાં આવ,ે તો તેને પોતાને
તલવારથી માયાર્ જ ું પડશે. આમાં સંતોની પાસે ધીરજ તથા વ ાસ હોવો જોઈએ.

11 પછ મેં ૃથ્વીમાંથી બીજા એક હસક પ ુને બહાર આવ ું જો ું; તેને ઘેટાંના
શગડાં જવેા બે શગડાં હતા,ં તે અજગરની માફક બોલ ું હ ું. 12પહેલા હસક પ ુનો
સવર્ અ ધકાર તેની સમક્ષ તે ચલાવે છે, જે પહેલા હસક પ ુનો પ્રાણઘાતક ઘા રુઝાયો
હતો, તેની ઉપાસના ૃથ્વી પાસે તથા તે પરના રહેનારાંઓની પાસે તે કરાવે છે.

13 તે મોટા ચમત્કા રક ચ ો કરે છે, એટલે ુધી કે તે માણસોની નજર આગળ
આકાશમાંથી ૃથ્વી પર અ પણ વરસાવે છે. 14 હસક પ ુની સમક્ષ જે ચમત્કા રક
ચ ો કરવાનો અ ધકાર તેને આપવામાં આ ો, તેઓ વડે ૃથ્વી પર રહેનારાંઓને તે
ભમાવે છે; અને ૃથ્વી પર રહેનારાંઓને તે કહે છે કે, ‘જે હસક પ ુ તલવારથી ઘાયલ
થ ું હ ું, છતાં તે જીવ ું ર ુ,ં તેની ૂ ત બનાવો.’ ”

15 તેન,ે એ ું સામથ્યર્ આપવામાં આ ું કે તે હસક પ ુની ૂ તમાં પ્રાણ ૂકે, જથેી
તે હસક પ ુની ૂ ત બોલે, અને જટેલાં માણસો હસક પ ુની ૂ તની ઉપાસના ન કરે
તેટલાંને તે માર નંખાવે. 16વળ નાના તથા મોટા, શ્રીમંત તથા દ રદ્ર , સ્વતંત્ર તથા દાસ,
તે સવર્ની પાસે તેઓના જમણાં હાથ પર અથવા તેઓનાં કપાળ પર તે છાપ મરાવે છે;
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17 વળ જનેે તે છાપ, એટલે હસક પ ુ ું નામ, અથવા તેના નામની સં ા હોય, તે
વગર બીજા કોઈથી કઈ વેચાય-લેવાય ન હ, એવી પણ તે ફરજ પાડે છે.

18આમાં ચા ુયર્ રહે ું છે. જે જ્ઞાની છે, તે હસક પ ુની સં ા ગણે; કેમ કે તે એક
માણસની સં ા છે અને તેની સં ા છસો છાસઠ છે.

14
ઉદ્ધાર પામેલા 144,000 ું ગીત

1 પછ મેં જો ુ,ં તો જુઓ, સયોન પહાડ પર હલવાન ઊભે ું હ ું, તેની સાથે એક
લાખ ુંમાળ સ હજાર સંતો હતા. તેઓનાં કપાળ પર તે ું તથા તેના પતા ું નામ લખે ું
હ ું. 2 મેં ઘણાં પાણીના અવાજના જવેી તથા મોટ ગજનાના અવાજના જવેી વાણી
સ્વગર્માંથી સાંભળ ; તે તો વીણા વગાડનારાઓ પોતાની વીણા વગાડતા હોય એવી
વાણી હતી.

3 તેઓ રા ાસન તથા ચાર પ્રાણીઓની તથા વડ લોની આગળજાણે કે ન ું ગીત
ગાતા હતા; ૃથ્વી પરથી જે એક લાખ ુંમાળ સ હજારને ુ ક્ત ૂલ્ય દ્વારા ખર દવામાં
આ ા હતા, તેઓ સવાય બીજુ કોઈ એ ગીત શીખી શ ું ન હ. 4 ીઓ ના સંસગર્
થી જઓે અ ુદ્ધ નથી થયા તેઓ એ છે; કેમ કે તેઓ કુવારા છે. હલવાન ાં જાય
છે ત્યાં તેની પાછળ જે ચાલનારાં છે તેઓ તે છે. તેઓ ઈ રને સારુ તથા હલવાનને
સારુ પ્રથમફળ થવાને માણસોમાંથી ખર દવામાંઆ ા હતા; 5તેઓનાં ુખમાં અસત્ય
નથી; તેઓ નદ ષ છે.

ત્રણ દૂતો
6પછ મેં બીજાએક સ્વગર્દૂતને અંત રક્ષમાં ઊડતો જોયો, ૃથ્વી પર રહેનારાંઓમાં,

એટલે સવર્ દેશ, કુળ, ભાષા તથા પ્રજામાં પ્રગટ કરવાને, તેની પાસે અનંતકા ળક ુવાતાર્
હતી; 7 તે મોટે અવાજે કહે છે કે, ‘ઈ રથી ડરો અને તેમને મ હમા આપો, કેમ કે તેમના
ન્યાયકરણનો સમયઆ ો છે, જમેણે આકાશ, ૃથ્વી, સ ુદ્ર તથા પાણીના ઝરાઓને
ઉત્પ કયાર્, તેમની આરાધના કરો.’ ”

8 ત્યાર પછ તેની પાછળ બીજો એક સ્વગર્દૂતઆવીને એમ બોલ્યો કે, ‘પ ું રે, મોટુ
બા બલ શહેર પ ું કે, જણેે પોતાના ભચારનો દ્રાક્ષારસ સવર્ દેશના લોકોને પાયો
છે, જે કોપનો દ્રાક્ષારસ છે.’ ”

9 પછ તેઓની પાછળ ત્રીજો સ્વગર્દૂત આવીને ઊંચા અવાજે બોલ્યો કે, હસક
પ ુને તથા તેની ૂ તને જો કોઈ ૂજે અને તેની છાપ પોતાના કપાળ પર અથવા પોતાના
હાથ પર લગાવે, 10 તો તે પણ ઈ રના કોપરૂપી દ્રાક્ષારસ, જે તેમના ક્રોધના પ્યાલામાં
ૂણર્ શ ક્તથી રેડે ું છે, તે પીવો પડશ;ે અને પ વત્ર સ્વગર્દૂતોની તથા હલવાનની સમક્ષ

અ માં તથા ગંધકમાં તે દઃુખ ભોગવશે.
11 તેઓની પીડાનો ુમાડો સદાસવર્કાળ ુધી ઉપર ચઢ્યાં કરે છે; જઓે હસક

પ ુની તથા તેની ૂ તની ઉપાસના કરે છે તથા જે કોઈ તેના નામની છાપ લગાવે છે,
તેઓને રાત દવસ આરામ નથી. 12 પ વત્ર સંતોએ ધીરજ રાખવી જોઈએ, જઓે
ઈ રની આજ્ઞા પાળે છે તથા ઈ ુ ખ્રસ્ત પર વ ાસ રાખે છે.

13 પછ મેં સ્વગર્માંથી એક વાણી એ ું બોલતી સાંભળ કે, ‘ ું એમ લખ કે, હવે
પછ જે મરનારાંઓ પ્ર ુમાં ૃત્ ુ પામે છે, તેઓ આશીવાર્ દત છે; આત્મા કહે છે, હા,
કે તેઓ પોતાના શ્રમથી આરામ લે; કેમ કે તેઓના કામ તેઓની સાથે આવે છે.’ ”
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ૃથ્વીની કાપણી - બે પ્રકારના પાક
14 પછ મેં જો ુ,ં તો જુઓ, સફેદ વાદ ું અને તે વાદળાં પર મ ુષ્ય ુત્ર જવેા એક
ુરુષ બેઠેલા હતા, તેમના માથા પર સોનાનો ુગટ હતો, તેમના હાથમાં ધારદાર દાતરડુ

હ ું. 15 પછ ભ ક્ત ાનમાંથી બીજાએક સ્વગર્દૂતે બહારઆવીને વાદળાં પર બેઠેલા
ુરુષ ને મોટા અવાજે હાંક માર કે, ‘તમે તમારુ દાતરડુ ચલાવીને કાપો, કેમ કે કાપણીનો

સમય આ ો છે, અને ૃથ્વીની ફસલ ૂરે ૂર પાક ગઈ છે.’ ” 16 ત્યારે વાદળાં પર
બેઠેલા ુરુષે ૃથ્વી પર પોતા ું દાતરડુ ચલા ું; એટલે ૃથ્વી પરનાં પાકની કાપણી
કરવામાં આવી.

17 ત્યાર પછ આકાશમાંના ભ ક્ત ાનમાંથી બીજો એક સ્વગર્દૂત બહાર આ ો,
તેની પાસે પણ ધારદાર દાતરડુ હ ું. 18અને બીજો એક સ્વગર્દૂત, એટલે કે જનેે અ
પર અ ધકાર છે તે, યજ્ઞવેદ પાસેથી બહાર આ ો; તેણે જનેી પાસે ધારદાર દાતરડુ
હ ું તેને મોટા અવાજે ક ું કે, ું તારુ ધારદાર દાતરડુ ચલાવીને ૃથ્વીના દ્રાક્ષાવેલાનાં
ઝૂમખાંને લણી લ;ે કેમ કે તેની દ્રાક્ષ પાક ૂક છે.’ ”

19 ત્યારે તે સ્વગર્દૂતે પોતા ું દાતરડુ ૃથ્વી પર ચલા ું, અને ૃથ્વીના દ્રાક્ષાવેલાનાં
ઝૂમખાંને કાપી લીધા,ં અને ઈ રના કોપના મોટા દ્રાક્ષાકુડમાં ના ાં. 20 દ્રાક્ષાકુડમાં જે
હ ું તે શહેર બહાર ૂંદવામાં આ ું, દ્રાક્ષાકુડમાંથી ત્રણસો કલો મટર ુધી ઘોડાઓની
લગામોને પહોંચે, એટ ું લોહ વહેવા લાગ્ ુ.ં

15
આખર અનથ રેડનાર સ્વગર્દૂતો

1 ત્યાર પછ મેં આકાશમાં બીજુ મોટુ તથા આ યર્કારક ચ જો ુ,ં એટલે સાત
સ્વગર્દૂતો અને તેઓની પાસે છેલ્લી સાત આફતો હતી, કેમ કે તેઓમાં ઈ રનો કોપ
ૂરો કરવામાં આવે છે.
2પછ મેં જાણે કે અ મ શ્રત ચળકતો સ ુદ્ર જોયો; જઓેએ હસક પ ુ પર, તેની
ૂ ત પર, તથા તેના નામની સં ા પર વજય મેળ ો હતો, તેઓતે ચળકતા સ ુદ્ર પાસે

ઊભા રહેલા હતા અને તેઓની પાસે ઈ રની વીણાઓ હતી.
3 તેઓ ઈ રના સેવક ૂસા ું ગીત તથા હલવાન ું ગીત ગાઈને કહેતાં હતા કે, હે

સવર્શ ક્તમાન પ્ર ુ ઈ ર, તમારાં કામો મહાન તથા અદ્ભત છે; હે ુગોના રાજા, તમારા
માગર્ ન્યાયી તથા સત્ય છે. 4 હે પ્ર ુ, તમારાથી કોણ ન હ બીશે, તમારા નામનો મ હમા
કોણ ન હ કરશે? કેમ કે એકલા તમે પ વત્ર છો; હા સઘળ પ્રજાઓ તમાર આગળ
આવશે ને તમાર આરાધના કરશે; કેમ કે તમારાં ન્યાયી કૃત્યો પ્રગટ થયાં છે.

5 ત્યાર પછ મેં જો ુ,ં તો સ્વગર્માં સા યમંડપના મં દરને ઉઘાડવામાં આ ું હ ું;
6જે સાત સ્વગર્દૂતોની પાસે સાતઆફતો હતી, તેઓભ ક્ત ાનમાંથી બહારઆ ા;
તેઓએ સ્વચ્છ તથા ચળકતાં શણનાં વ પહેરેલાં હતા,ં તથા કમર પર સોનાનાં પટ્ટા
બાંધેલા હતા.

7ચાર પ્રાણીઓમાંના એકે સદાસવર્કાળ જીવંત ઈ રના કોપથી ભરેલાં સાત ુવણર્
પાત્રો તે સાત સ્વગર્દૂતોને આપ્યા.ં 8 ઈ રના ગૌરવના તથા તેમના પરાક્રમના ુમાડાથી
ભ ક્ત ાન ભરાઈ ગ ુ;ં સાત સ્વગર્દૂતોની સાત આફતો ૂર થઈ ત્યાં ુધી કોઈથી
ભ ક્ત ાનમાં પ્રવેશ કર શકાયો ન હ.
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16
ઈ રના કોપના સાત પ્યાલાં

1એક મોટ વાણી ભ ક્ત ાનમાંથી મેં સાંભળ , તેણે સાત સ્વગર્દૂતોને એમ ક ું કે,
‘તમે જાઓ ને ઈ રના કોપના સાત પ્યાલાં ૃથ્વી પર રેડ દો.’ ”

2 પહેલો સ્વગર્દૂત ગયો, અને તેણે પોતાનો પ્યાલો ૃથ્વી પર રેડયો, અને જે માણસો
હસક પ ુની છાપ રાખતાં હતાં અને તેની ૂ તને ૂજતાં હતા,ં તેઓ પર ત્રાસદાયક તથા
દઃુખદાયક ૂમડાં ટ નીક ાં.

3બીજા સ્વગર્દૂતે પોતાનો પ્યાલો સ ુદ્ર પર રેડ્યો એટલે સ ુદ્ર ૃતદેહના લોહ જવેો
થયો, અને જે સઘળા સજીવ પ્રાણી સ ુદ્રમાં હતા તે મરણ પામ્યા.

4 ત્રીજા સ્વગર્દૂતે પોતાનો પ્યાલો નદ ઓ પર તથા પાણીના ઝરાઓ પર રેડયો, અને
પાણી લોહ થઈ ગયા. 5 મેં પાણીના સ્વગર્દૂતને બોલતાં સાંભ ો કે, ‘તમે ન્યાયી છો,
તમે જે છોઅને જે હતા, પ વત્ર ઈ ર, કેમ કે તમે અદલ ન્યાય ુકાદો કયાર્ છે; 6કારણ કે
તેઓએતમારા સંતો ું તથા પ્રબોધકો ું લોહ વહેવડા ું, અને તમે તેઓને લોહ પીવાને
આપ્ ું છે; તેઓ તેને માટે લાયક છે.’ ” 7 યજ્ઞવેદ માંથી એવો અવાજ મેં સાંભ ો કે,
‘હા, ઓસવર્સમથર્ પ્ર ુ ઈ ર, તમારા ન્યાય ુકાદા સત્ય તથા ન્યાયી છે.’ ”

8 ચોથા સ્વગર્દૂતે પોતાનો પ્યાલો ૂરજ પર રેડયો; એટલે તેને આગથી માણસોને
બાળ નાખવાની શ ક્ત આપવામાં આવી; 9 તેથી માણસો આગની આંચથી દાઝ્યા.ં
ઈ ર, જમેનેઆઆફતો પર અ ધકાર છે, તેમના નામની વરુદ્ધ દભુાર્ષણ કર તેઓએ
તેમને મ હમા આપ્યો ન હ અને પસ્તાવો કય ન હ.

10 પાંચમા સ્વગર્દૂતે પોતાનો પ્યાલો હસક પ ુના રા ાસન પર રેડયો; અને તેના
રા પર અંધારપટ છવાયો; અને તેઓ પીડાને લીધે પોતાની જીભોને કરડવા લાગ્યા,
11અને પોતાની પીડાઓને લીધે તથા પોતાનાં ુમડાંઓને લીધે તેઓએસ્વગર્ના ઈ રની
વરુદ્ધ દભુાર્ષણ ક ુ; પણ પોતાનાં કામોનો પસ્તાવો કય ન હ.
12 પછ છઠ્ઠા સ્વગર્દૂતે પોતાનો પ્યાલો મોટ નદ એટલે ુફે્ર તસ પર રેડ્યો અને તે ું

પાણી ુકાઈ ગ ુ,ં એમાટે કે ૂવથી જે રાજાઓઆવનાર છે તેઓનો રસ્તો તૈયાર થાય.
13 ત્યારે પેલા અજગરના મોંમાંથી, હસક પ ુના મોંમાંથી તથા જૂઠાં પ્રબોધકના મોંમાંથી
નીકળતા દેડકા જવેા ત્રણ અ ુદ્ધ આત્મા મેં જોયા; 14 કેમ કે તેઓ ચમત્કા રક ચ ો
કરનારા દુ ાત્માઓ છે, કે જઓે આખી દુ નયાના રાજાઓ પાસે જાય છે એ માટે કે
સવર્સમથર્ ઈ રના મહાન દવસની લડાઈને સારુ તેઓ તેઓને એકત્ર કરે. 15 જુઓ
ચોરની જેમ હુ આ ું છુ, જે જા ૃત રહે છે, અને પોતાનાં વ એવાં રાખે છે કે
પોતાને નવર્ જેવા ન ચાલ ું પડે, અને તેની શરમજનક પ ર ત ન દેખાય,
તે આશીવાર્ દત છે. 16 ત્યારે હ ૂ ભાષામાં ‘આમાગેદન’ કહેવાતી જગ્યાએ, તેઓએ
તેઓને એકત્ર કયા.

17 પછ સાતમાં સ્વગર્દૂતે પોતાનો પ્યાલો વાતાવરણમાં રેડયો, એટલે મં દરમાંના
રા ાસનમાંથી મોટ વાણી એ ું બોલી કે, સમાપ્ત થ ુ;ં 18અને વીજળ ઓ, વાણીઓ
તથા ગજનાઓ થયાં; વળ મોટો ધરતીકપ થયો. તે એવો ભયંકર તથા ભારે હતો કે
માણસો ૃથ્વી પર ઉત્પ થયાં ત્યારથી એના જવેો કદ થયો નહોતો. 19 મોટા નગરના
ત્રણ ભાગ થઈ ગયા, અને રા ોનાં શહેરો ન થયા;ં અને ઈ રને મોટા બા બલની યાદ
આવી, એ માટે કે તે પોતાના સખત કોપના દ્રાક્ષારસનો પ્યાલો તેને આપે.
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20 ટા ુઓઅદ્રશ્ય થઈગયા, અને પહાડોનો પ ો લાગ્યો ન હ. 21અનેઆકાશમાંથી
આશરે ચાલીસ કલોગ્રામનાં કરા માણસો પર પડ્યા અને કરાની આફતને લીધે
માણસોએ ઈ રને શ્રાપ આપ્યો કેમ કે તે આફત અ તશય ભારે હતી.

17
ઘણાં પાણી પર બેઠેલી ગ ણકાને સજા

1જે સાત સ્વગર્દૂતોની પાસે તે સાત પ્યાલા હતા, તેઓમાંનો એક આ ો અને તેણે
માર સાથે બોલતાં ક ું કે, ‘અહ આવ,અનેજે મોટ ગ ણકા ઘણાં પાણી પરબેઠેલી છે,
તેને જે શક્ષા થવાની છે તે હુ તને બતા ું. 2 તેની સાથે દુ નયાના રાજાઓએ ભચાર
કય છે અને તેના ભચારના દ્રાક્ષારસથી ૃથ્વીના રહેનારા ચક ૂર થયા છે.’ ”

3 પછ તે સ્વગર્દૂત મને આત્મામાં અરણ્યમાં લઈ ગયો; અને એક કરમજી રગના
હસક પ ુ પરએક ી બેઠેલી મેં જોઈ; તે પ ુ ઈ ર ું અપમાન કરનારાં નામોથી ભરે ું
હ ું, અને તેને સાત માથાં ને દસ શગડાં હતા.ં 4 તે ીએજાં ુડા તથા કરમજી રગનાં
વ પહેરેલાં હતાં અને તે સોનાથી તથા ૂલ્યવાન રત્નો તથા મોતીથી શણગારેલી હતી,
અને તેના ભચારના ધ ારપાત્ર કૃત્યોથી તથા અ ુદ્ધતાથી ભરેલો સોનાનો પ્યાલો
તેના હાથમાં હતો. 5 તેના કપાળ પર એક મમર્જનક નામ લખે ું હ ું, એટલે, ‘મહાન
બા બલોન, ગ ણકાઓની તથા ૃથ્વીના ધ ારપાત્ર બાબતોની માતા.’ ”

6 મેં તેં ીને સંતો ું લોહ તથા ઈ ુના સાક્ષીઓ ું લોહ પીધેલી નશામાં જોઈ. તેને
જોઈને મને ઘણું આ યર્ થ ુ.ં 7 સ્વગર્દૂતે મને ૂ ું કે, ‘ ું કેમ આ યર્ પામે છે? એ

ીનો, અને સાત માથાં તથા દસ શગડાવા ું હસક પ ુ કે, જનેાં પર તે બેઠેલી છે,
તેનો મમર્ હુ તને સમજાવીશ.’ ”

8જે હસક પ ુ તેં જો ુ,ં તે હ ું અને નથી; અને તે અનંતઊંડાણમાં જલ્દ નીકળવા ું
તથા નાશમાં જવા ું છે. અને ૃથ્વી પરના રહેનારાંઓ કેજઓેનાં નામ ૃ ના મંડાણથી
જીવન ુસ્તકમાં લખેલાં નથી, તેઓજે હસક પ ુ હ ું અને નથી અને આવનાર છે, તેને
જોઈને આ યર્ પામશ.ે

9આનો ુલાસો જ્ઞાની મન કરે. જે સાત માથાં છે તે સાત પહાડ છે, તેઓ પર ી
બેઠેલી છે; 10અને તેઓ સાત રાજા છે; તેમાંના પાંચ પડ્યા છે, એક જીવંત છે, અને
બીજો હજી ુધી આ ો નથી; જયારે તે આવશે ત્યારે થોડ વાર તે રહેશે.

11 જે હસક પ ુ હ ું અને હમણાં નથી, તે જ વળ આઠમો રાજા છે, અને તે
સાતમાંનો એક છે; તે નાશમાં જાય છે.

12જે દસ શગડાં તેં જોયાં છે તેઓ દસ રાજા છે, તેઓ હજી ુધી રા પામ્યા
નથી; પણ હસક પ ુની સાથે એક ઘડ ભર રાજાઓના જવેો અ ધકાર તેઓને મળે છે.
13 તેઓ એક મતના છે, અને તેઓ પોતા ું પરાક્રમ તથા અ ધકાર હસક પ ુને સોંપી
દે છે. 14 તેઓ હલવાનની સાથે લડશે અને હલવાન તેઓને જીતશે કેમ કે તેઓ મહાન
પ્ર ુઓ ના પ્ર ુ તથા રાજાઓના રાજા છે; અને તેમની સાથે જઓે છે, એટલે તેડાયેલા,
પસંદ કરેલા તથા વ ા ુ છે તેઓ પણજીતશ.ે

15 તે સ્વગર્દૂત મને કહે છે કે, જે પાણી તે જો ું છે, ાં તે ગ ણકા બેઠ છે, તેઓ
પ્રજાઓ, સ ુદાય, દેશો તથા ભાષાઓ છે.

16 તેં જે દસ શગડાં તથા પ ુ તે જોયાં તેઓ તે ગ ણકાનો દ્વષે કરશે, તેને પાયમાલ
કર ને તેને ઉઘાડ કરશે તે ું માંસ ખાશે અનેઆગથી તેને બાળ નાખશે. 17 કેમ કે ઈ રે
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પોતાની ઇચ્છા ૂર કરવા હે ુ, તેઓના મનમાં એવા વચાર ના ા છે, અને ઈ રનાં
વચનો ૂરાં થાય ત્યાં ુધી તેઓ પોતાના રા નો અ ધકાર હસક પ ુને સોંપશે.

18જે ીને તેં જોઈ છે, તે તો જે મોટુ શહેર દુ નયાના રાજાઓ પર રાજ કરે છે તે
છે.

18
બા બલોન ું પતન

1 એ પછ મેં બીજા એક સ્વગર્દૂતને સ્વગર્થી ઊતરતો જોયો; તેને મોટો અ ધકાર
મળેલો હતો; અને તેના ગૌરવથી ૃથ્વી પ્રકા શત થઈ. 2 તેણે ઊંચા અવાજે ક ું કે,
‘પ ું રે, પ ું, મોટુ બા બલોન પ ું. અને તે દુ ાત્માઓ ું નવાસ ાન તથા દરેક
અ ુદ્ધ આત્મા ું અને અ ુદ્ધ તથા ધ ારપાત્ર પક્ષી ું વાસો થ ું છે. 3 કેમ કે તેના

ભચારને લીધે રેડાયેલો કોપરૂપી દ્રાક્ષારસ સવર્ દેશના લોકોએ પીધો છે; દુ નયાના
રાજાઓએ તેની સાથે ભચાર કય છે, અને વેપાર ઓ તેના ુષ્કળ મોજશોખથી
ધનવાન થયા છે.

4 સ્વગર્માંથી બીજી એક વાણી એ ું કહેતી મેં સાંભળ કે, ‘હે મારા લોકો, તેનાથી
બહારઆવો, તમે તેના પાપનાભાગીદાર ન થાઓ,અને તેના પરઆવનાર આફતોમાંની
કોઈ પણ તમારા પર ન આવ.ે 5 કેમ કે તેનાં પાપ સ્વગર્ ુધી ભેગા થયા છે, અને ઈ રે
તેના દરુાચારોને યાદ કયાર્ છે. 6જમે તેણે બીજાઓને ભર આપ્ ું તેમ તેને પાછુ ભર
આપો, અને તેની કરણીઓ પ્રમાણે તેને બમણું જઆપો; જે પ્યાલો તેણે મેળવીને ભય
છે તેમાં તેને માટે બમણું મેળવીને ભરો.

7 તેણે પોતે જટેલી ક ત મેળવી અને જટેલો મોજશોખ કય તેટલો ત્રાસ તથા પીડા
તેને આપો; કેમ કે તે પોતાના મનમાં કહે છે કે, હુ રાણી થઈને બેઠ છુ. હુ વધવા નથી,
અને હુ રુદન કરનાર નથી; 8એમાટે એક દવસમાં તેના પરઆફતો એટલે મરણ, રુદન
તથા દકુાળઆવશે, અને તેને અ થી બાળ નંખાશે; કેમ કે પ્ર ુ ઈ ર કે જમેણે તેનો
ન્યાય કય , તે સમથર્ છે.

9 દુ નયાના જે રાજાઓએતેની સાથે ભચાર તથા વલાસ કય , તેઓજયારે તેમાં
લાગેલી આગનો ુમાડો જોશ,ે ત્યારે તેઓ તેને માટે રડશ,ે અને વલાપ કરશે, 10અને
તેની પીડાની બીકને લીધે દૂર ઊભા રહ ને કહેશે કે, હાય! હાય! મોટુ બા બલોન નગર!
બળવાન નગર! એક ઘડ માં તને કેવી શક્ષા થઈ છે.’ ”

11 ૃથ્વી પરના વેપાર ઓ પણ તેને માટે રડે છે અને વલાપ કરે છે, કેમ કે હવેથી કોઈ
તેમનો સામાન ખર દનાર નથી; 12 સો ુ,ં ચાંદ , કમતી રત્નો, મોતીઓ, બાર ક શણ ું
કાપડ, જાં ુડા રગનાં, રેશમી અને કરમજી રગનાં વ ; તથા સવર્ જાતનાં ુગંધી કા ,
હાથીદાંતની, ૂલ્યવાન કા ની, પ ળની, લોખંડની તથા સંગેમરમરની સવર્ જાતની
વસ્ ુઓ; 13વળ તજ, તેજાના, ૂપદ્ર ો, અ ર, લોબાન, દ્રાક્ષારસ, તેલ, ઝ ણો મેંદો,
અનાજ તથા ઢોરઢાંક, ઘેટા,ં ઘોડા, રથો, ચાકરો તથા માણસોના પ્રાણ, એ તેમનો માલ
હતો.

14તારાજીવનાં ઇ ચ્છત ફળ તાર પાસેથી જતા ર ાં છે, અને સવર્ ુંદર તથા કમતી
પદાથ તાર પાસેથી નાશ પામ્યા છે, અને હવેથી તે કદ મળશે જ ન હ.

15એ વસ્ ુઓના વેપાર કે જઓે તેનાથી ધનવાન થયા, તેઓ તેની પીડાની બીકને
લીધે રડતા તથા શોક કરતા દૂર ઊભા રહ ન,ે 16 કહેશે કે, હાય! હાય! બાર ક શણનાં,
જાં ુડા તથા કરમજી રગનાં વ થી વે ત, અને સોનાથી, રત્નોથી તથા મોતીઓથી
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અલંકૃત મહાન નગરને હાયહાય!’ 17 કેમ કે એક પળમાં એટલી મોટ સંપ ન થઈ
છે. અને સવર્ કપ્તાન, સવર્ ુસાફરો, ખલાસીઓ અને દ રયાઈ માગ વેપાર કરનારા દૂર
ઊભા ર ા છે.

18અને તેઓએ તેમાં લાગેલી આગનો ુમાડો જોઈને ૂમ પાડતાં ક ું કે, આમોટા
નગર જે ું બીજુ ક ું નગર છે?’ 19હાય! હાય! તેઓએ પોતાનાં માથાં પર ૂળ નાખી,
અને રડતાં તથા વલાપ કરતાં મોટે સાદે ક ું કે, ‘હાય! જે મોટા નગરની સંપ થી
સ ુદ્રમાંનાં સવર્ વહાણના મા લકો ધનવાન થયા, એકક્ષણમાં ઉજ્જડ થ ું છે.’ ” 20ઓ
સ્વગર્, સંતો, પ્રે રતો તથા પ્રબોધકો, તેને લીધે તમે આનંદ કરો, કેમ કે ઈ રે તમારો ન્યાય
તેના પર લા ો છે.’ ”

21પછ એક બળવાન સ્વગર્દૂતે મોટ ઘંટ ના પડ જવેો એક પથ્થર ઊંચક લીધો અને
તેને સ ુદ્રમાં નાખીને ક ું કે, ‘તે મોટા નગર બા બલોનને એ જ ર તે નદયતા ૂવર્ક નાખી
દેવામાં આવશ.ે અને તે ફર કદ પણ જોવામાં ન હ આવ.ે 22 તથા વીણા વગાડનારા,
ગાનારા, વાંસળ વગાડનારા તથા રણ શગડુ વગાડનારાઓનો સાદ ફર તારા નગરમાં
સંભળાશે ન હ; અને કોઈ પણ વસાયનો કોઈ કાર ગર ફર તારામાં દેખાશે ન હ અને
ઘંટ નો અવાજ તારામાં ફર સંભળાશે નહ .

23દ વા ું અજવા ું તારામાં ફર પ્રકાશશે ન હઅને વર તથા કન્યાનોઅવાજતારામાં
ફર સંભળાશે નહ ! કેમ કે તારા વેપાર ઓ ૃથ્વીના મહાન ુરુષો હતા. તાર જાદુ
ક્રયાથી સવર્ દેશમાંના લોકો ુલાવામાં પડ્યા. 24અને પ્રબોધકો ું, સંતો ું તથા ૃથ્વી
પર જઓે માર નંખાયા છે, તે સઘળા ું લોહ પણ તેમાંથી જ ું હ ું.’ ”

19
1તે પછ સ્વગર્માં મોટા સ ૂદાયના જવેી વાણી મેં મોટે અવાજેએમ કહેતી સાંભળ કે

‘હાલે ુયા,ઉદ્ધારઆપણા ઈ રથી છે; મ હમા તથા પરાક્રમ તેમના છે.’ ” 2 કેમ કે તેમના
ન્યાય ુકાદા સત્ય તથા યથાથર્ છે; કેમ કે જે મોટ વારાંગનાએ પોતાના ભચારથી
ૃથ્વીને ભ્ર કર , તેનો તેમણે ન્યાય કય છેઅને તેની પાસેથી પોતાના સેવકોના લોહ નો

બદલો લીધો છે.
3 તેઓએ ફર થી ક ું કે, ‘હાલે ુયા, તેનો નાશનો ુમાડો સદાસવર્કાળ ઉપર ચઢે

છે.’ ” 4 રા ાસન પર બેઠેલા ઈ ર ું ભજન કરતાં ચોવીસ વડ લોએ તથા ચાર
પ્રાણીઓએ દડવત પ્રણામ કર ને ક ુ,ં ‘આમીન, હાલે ુયા.’ ”

હલવાન ું લ જમણ
5 રા ાસનમાંથી એવી વાણી થઈ કે, ‘આપણા ઈ રના સવર્ સેવકો, તેમનો ડર

રાખનારા, નાના તથા મોટા, તમે તેમની સ્ ુ ત કરો.’ ”
6 મોટા સ ુદાયના જવેી, ઘણાં પાણીના પ્રવાહ જવેી તથા ભારે ગજનાઓના જવેી

વાણીને એમ કહેતી મેં સાંભળ કે, હાલે ુયા; કેમ કે પ્ર ુ આપણા ઈ ર જે સવર્સમથર્
છે તે રાજ કરે છે.

7આપણે આનંદ કર ને ુશ થઈએ અને તેમને મ હમા આપીએ; કેમ કે હલવાનના
લ નો દવસ આ ો છે, અને તેમની કન્યાએ પોતાને તૈયાર કર છે. 8 તેજસ્વી ુદ્ધ
તથા બાર ક શણ ું વ તેને પહેરવા આપ્ ું છે, તે બાર ક વ સંતોના ન્યાયીપણાના
કામ દશાર્વે છે.

9સ્વગર્દૂતે મને ક ું કે, ‘ ું એમ લખ કે હલવાનના લ જમણને સારુજઓેને નમંત્રેલા
છે તેઓ આશીવાર્ દત છે,’ તે મને એમ પણ કહે છે કે, ‘આ તો ઈ રના સત્ય વચનો
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છે.’ ” 10 મેં તેમને ભજવાને દડવત પ્રણામ કયાર્, પણ તેમણે મને ક ું કે, ‘જોજ,ે એ ું
ન કર, હુ તારો અને ઈ ુની સાક્ષી રાખનારા તારા ભાઈઓમાંનો એક સાથી સેવક છુ;
ઈ ર ું ભજન કર; કેમ કે ઈ ુની સાક્ષી તો પ્રબોધનો આત્મા છે.’ ”

ેત ઘોડા પર રાજાઓના રાજા તથા પ્ર ુઓના પ્ર ુ
11 પછ મેં સ્વગર્ ઊઘડે ું જો ુ,ં અને જુઓ, એક સફેદ ઘોડા ઉપર જે બેઠેલા છે તે

‘ વ ા ુ તથા સત્ય’ છે, અને તેઓ પ્રમા ણકતાથી ન્યાય તથા લડાઈ કરે છે. 12અ ની
જ્વાળા જવેી તેમનીઆંખો છે, અને તેમના માથા પર ઘણાં ુગટ છે; જનેાં પર એ ું નામ
લખે ું છે કે જે તેમના સવાય બીજુ કોઈ જાણ ું નથી. 13 લોહ થી છટાયેલો ઝભ્ભો
તેમણે પહેય છે; તેમ ું નામ ‘ઈ રનો શ ’ છે.

14 સ્વગર્નાં સૈન્ય તે ેત ઘોડા પર સફેદ તથા ુદ્ધ બાર ક શણનાં વ ો પહેર ને
તેમની પાછળ પાછળ ચાલ્યા. 15 તેમના મોમાંથી ધારવાળ તલવાર નીકળે છે; એ માટે
કે તેનાથી તે દેશને મારે, અને લોખંડના દડથી તેઓ પર તે સ ા ચલાવશે! અને સવર્સમથર્
ઈ રના ભારે કોપનો દ્રાક્ષાકુડ તે ૂંદે છે. 16 તેમના ઝભ્ભા પર તથા તેમની જાંઘ પર
એ ું લખે ું છે કે ‘રાજાઓનો રાજા તથા પ્ર ુઓનો પ્ર ુ.’ ”

17 મેં એક સ્વગર્દૂતને ૂયર્માં ઊભો રહેલો જોયો, અને તેણે આકાશમાં ઊડનારાં
સવર્ પક્ષીઓને મોટે અવાજે હાંક માર કે, ‘તમેઆવો અને ઈ રના મોટા જમણને સારુ
ભેગા થાઓ; 18એસારુ કે રાજાઓ ું, સેનાપ તઓ ું, ૂરવીરો ું, ઘોડાઓ ું, સવારો ું,
સ્વતંત્ર તથા દાસો ુ,ં નાના તથા મોટા ું માંસ તમે ખાઓ.”

19 પછ મેં હસક પ ુ, દુ નયાના રાજાઓ તથા તેઓનાં સૈન્યને ઘોડા પર બેઠેલાની
સામે તથા તેમના સૈન્યની સામે લડવાને એકઠા થયેલા મેં જોયા. 20 હસક પ ુ પકડા ું,
અને તેની સમક્ષ જે જૂઠાં પ્રબોધકે ચમત્કા રક ચ ો દેખાડ ને હસક પ ુની છાપ
લેનારાઓને તથા તેની ૂ તની ઉપાસના કરનારાઓને ભમા ા હતા તેને પણ તેની સાથે
પકડવામાંઆ ો. એબ ેને સળગતા ગંધકની સરોવરમા,ં જીવતા જ ફેંકવામાંઆ ા.

21 અને જઓે બાક ર ા તેઓને ઘોડા પર બેઠેલાના મોમાંથી જે તલવાર નીકળ
તેનાથી માર નાખવામાં આ ા; અને તેઓના માંસથી સઘળાં પક્ષી ૃપ્ત થયાં.

20
એક હજાર વષર્

1 મેં એક સ્વગર્દૂતને સ્વગર્થી ઊતરતો જોયો, તેની પાસે અનંતઊંડાણની ચાવી હતી,
અને તેના હાથમાં મોટ સાંકળ હતી. 2 તેણે પેલા અજગરને જે ઘરડો સપર્, દુ તથા
શેતાન છે, તેને પકડ્યો. અને હજાર વષર્ ુધી તેને બાંધી રા ો. 3 અને તેણે તેને
અનંતઊંડાણમાં ફેંક ને તે બંધ ક ,ુ અને તેને મહોર ક ુ, એમાટે કે તે હજાર વષર્ ૂરાં થતાં
ુધી તે ફર લોકોને ુલાવે ન હ; ત્યાર પછ થોડ વાર ુધી તે છૂટો કરવામાં આવશ.ે
4 પછ મેં રા ાસનો જોયાં અને તેઓ પર જે લોકો બેઠેલા હતા તેઓને ન્યાય

કરવા ું સોંપવામાંઆ ુ.ં અનેજઓેનો ઈ ુની સાક્ષીને લીધે તથા ઈ રના વચનને લીધે
શરચ્છેદ કરવામાં આ ા હતા તથા જઓેએ હસક પ ુની તથા તેની ૂ તની ઉપાસના
કર ન હતી અને પોતાના કપાળ પર અથવા પોતાના હાથ પર તેની છાપ લગાવી ન હતી
તેઓનાઆત્માઓને મેં જોયાં; અને તેઓસજીવન થયા અને ખ્રસ્તની સાથે હજાર વષર્
રા ક ુર્.

5 મરણ પામેલાંઓમાંના જે બાક ર ા, તેઓ તે હજાર વષર્ ૂરાં થયાં ત્યાં ુધી
સજીવન થયાં ન હ. એજ પહે ું ુનરુત્થાન છે. 6 પહેલા મરણોત્થાનમાં જનેે ભાગ છે
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તે આશીવાર્ દત તથા પ વત્ર છે; તેવાઓ પર બીજા મરણનો અ ધકાર નથી, પણ તેઓ
ઈ રના તથા ખ્રસ્તનાં યાજક થશે અને તેમની સાથે હજાર વષર્ રાજ કરશે.

શેતાનનો પરાજય
7જયારે તે હજાર વષર્ ૂરાં થશે ત્યારે શેતાનને તેના બંધનમાંથી ુક્ત કરવામાંઆવશે.

8 અને તે ૃથ્વી પર ચારે ૂણામાં રહેતા લોકોન,ે ગોગ તથા માગોગને ગેરમાગ દોર ને
લડાઈને સારુ તેઓને એકઠા કરવાને બહારઆવશ;ે તેઓની સં ા સ ુદ્રની રેતી જટેલી
છે.

9તેઓ ૃથ્વીનીઆખીસપાટ પર ગયાઅને તેઓએસંતોની છાવણીને જે પ્રયશહેર
છે તેને ઘેર લી ુ;ં પણ સ્વગર્માંથી અ ઊતય અને તેઓનો સંહાર કય . 10શેતાન જે
તેઓને ભમાવનાર હતો, તેને સળગતા ગંધકના સરોવરમાં, ાં હસક પ ુ તથા જૂઠો
પ્રબોધક છે, ત્યાં ફેંક દેવામાં આ ો. ત્યાં રાત દવસ સદાસવર્કાળ ુધી તેઓ પીડા
ભોગવશ.ે

હજાર વષર્ પછ નો ન્યાય ુકાદો
11પછ મેં મોટા સફેદ રા ાસનને તથા તેના પર જે બેઠેલા હતા તેમને જોયા, તેમની

સન્ ુંખથી ૃથ્વી તથા આકાશ અદ્રશ્ય થઈ ગયા. અને તેઓને માટે કોઈ ાન મ ું
ન હ. 12 પછ મેં ૂએલાંન,ે મોટાં તથા નાનાં સવર્ને સહાસનની સમક્ષ ઊભા રહેલાં
જોયા;ં અને ુસ્તકો ઉઘાડવામાં આ ા,ં અને બીજુ ુસ્તક જે જીવન ું છે તે પણ
ઉઘાડવામાં આ ું. અને તે ુસ્તકોમાં જે જે લ ું હ ું તે પરથી ૃત્ ુ પામેલાંનો તેઓની
કરણીઓ પ્રમાણે, ન્યાય કરવામાં આ ો.

13 સ ુદ્રે પોતાનામાં જે ૃત્ ુ પામેલાં હતાં તેઓને પાછા આપ્યા,ં અને મરણે તથા
પાતાળ પણ પોતાનામાં જે ૃત્ ુ પામેલાં હતા,ં તેઓને પાછાઆપ્યાં; અને દરેકનો ન્યાય
તેની કરણી પ્રમાણે કરવામાં આ ો. 14 ૃત્ ુ તથા પાતાળ અ ની સરોવરમાં ફેંકાયાં.
અ ની ખાઈ એ જ બીજુ મરણ છે. 15જે કોઈ ું નામ જીવનના ુસ્તકમાં નોંધાયે ું
જણા ું ન હ તેને અ ના સરોવરમાં ફેંક દેવામાં આ ો.

21
ન ું આકાશ અને નવી ૃથ્વી

1 પછ મેં ન ું આકાશ તથા નવી ૃથ્વી જોયા,ં કેમ કે પ્રથમ ું આકાશ તથા પ્રથમની
ૃથ્વી જતા ર ાં હતા; અને સ ુદ્ર પણ ર ો ન હતો. 2 મેં પ વત્ર નગર, ન ું

યરુશાલેમ, ઈ રની પાસેથી સ્વગર્માંથી ઊતર ું જો ુ,ં અને જમે કન્યા પોતાના વરને
સારુ શણગારેલી હોય તેમ તે તૈયાર કરે ું હ ું.

3 રા ાસનમાંથી મોટ વાણી એમ કહેતી મેં સાંભળ કે, ‘જુઓ, ઈ ર ું રહેઠાણ
માણસોની સાથે છે, અને ઈ ર તેઓની સાથે વસશે, અને તેઓ તેમના લોકો થશ,ે અને
ઈ ર પોતે તેઓની સાથે રહ ને તેઓના ઈ ર થશે. 4તે તેઓનીઆંખોમાં ું દરેકઆં ુ
ૂછ નાખશે; હવે મરણ, શોક, રુદન કે વેદના ફર થી થશે ન હ. જૂની વાતો જતી રહ

છે.’ ”
5 રા ાસન પર જે બેઠેલા છે, તેમણે ક ું કે, ‘જુઓ, હુ સઘ ું ન ું બના ું છુ.’ ”

ફર થી તે કહે છે કે, ‘ ું લખ, કેમ કે આ વાતો વ સનીય તથા સાચી છે.’ ” 6 તેમણે
મને ક ું કે, ‘તે ૂર થઈ ગઈ છે. હુ આલ્ફા તથા ઓમેગા, શરૂઆત તથા અંત છુ. હુ
તરસ્યાને જીવનનાં પાણીના ઝરામાંથી મફત જળઆપીશ.
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7 જે જીતે છે તે તેઓનો વારસો પામશ,ે અને હુ તેમનો ઈ ર થઈશ, અને તેઓ
મારા બાળકો થશ.ે 8 પણ કાયરો, અ વ ાસીઓ, દજુનો, હત્યારાઓ, ભચાર ઓ,
તાં ત્રકો, ૂ ત ૂજકો તથા સઘળા જૂઠુ બોલનારાઓન,ે અ તથા ગંધકથી બળનારા
સરોવરમાં ફેંકવામાં આવશ.ે એજ બીજુ મરણ છે.”

ન ું યરુશાલેમ
9 જે સાત સ્વગર્દૂતોની પાસે સાત પ્યાલા હતા, તે સાત છેલ્લી આફતોથી ભરેલા

હતા તેઓમાંનો એક સ્વગર્દૂત માર પાસે આ ો ને મને ક ું કે, ‘અહ આવ, અને જે
કન્યા હલવાનની પત્ની છે તેને હુ તને બતાવીશ.’ ” 10 પછ તે મને આત્મામાં એક મોટા
તથા ઊંચા પહાડ પર લઈ ગયો, અને ઈ રની પાસેથી સ્વગર્થી ઊતર ું પ વત્ર નગર
યરુશાલેમ મને બતા ું.

11તેમાં ઈ ર ું ગૌરવ હ ું, અને તે ું તેજઅ ત ૂલ્યવાન રત્નજે ુ,ં એટલે યાસ પસ
પાષાણ જે સ્ફ ટક સમાન નમર્ળ હોય, એના જે ું હ ું. 12 તેની દવાલ મોટ તથા ઉંચી
હતી અને જનેે બાર દરવાજા હતા, અને દરવાજા પાસે બાર સ્વગર્દૂતો ઊભેલા હતા.
દરવાજા પર ઇઝરાયલનાં બાર કુળોના નામો લખેલાં હતા.ં 13 ૂવર્માં ત્રણ દરવાજા,
ઉ રમાં ત્રણ દરવાજા, દ ક્ષણમાં ત્રણ દરવાજા અને પ મમાં ત્રણ દરવાજા હતા.

14 નગરની દ વાલના પાયાના બાર પથ્થર હતા, અને તેના પર હલવાનના બાર
પ્રે રતોનાં બાર નામ હતા.ં 15 માર સાથે જે સ્વગર્દૂત બોલતો હતો, તેની પાસે નગર,
દરવાજા અને દ વાલ ું માપ લેવાની સોનાની લાકડ હતી.

16નગર સમચોરસ હ ું તેની જટેલી લંબાઈ હતી તેટલી જ તેની પહોળાઈ હતી. તેણે
લાકડ થી નગર ું માપ લી ું. તો તે બે હજાર ચારસો કલો મટર થ ું. નગરની લંબાઈ,
પહોળાઈ ઊંચાઈ સરખી હતી. 17 તેણે તેની દ વાલ ું માપ લી ુ,ં તે માણસના માપ,
એટલે સ્વગર્દૂતના માપ પ્રમાણે ગણતાં એક્સો ુંમાળ સ હાથ હ ું.

18 તેની દ વાલની બાંધણી યાસ પસની હતી; અને નગર સ્વચ્છ કાચનાં જે ું ુદ્ધ
સોના ું હ ું. 19 નગરની દ વાલના પાયા દરેક પ્રકારના ૂલ્યવાન પાષાણથી ુશો ભત
હતા; પહેલો પાયો યાસ પસ, બીજો નીલમ, ત્રીજો માણેક, ચોથો લીલમ, 20 પાંચમો
ગોમેદ, છઠ્ઠો અક ક, સાતમો ૃણમ ણ, આઠમો પરોજ, નવમો પોખરાજ, દસમો
લસ ણયો, અ ગયારમો શ ન, બારમો યાકૂત.

21 તે બાર દરવાજા બાર મોતી હતા, તેઓમાંનો દરેક દરવાજો એક એક મોતીનો
બનેલો હતો. નગરનો માગર્ પારદશર્ક કાચ જવેા ુદ્ધ સોનાનો બનેલો હતો. 22 મેં
તેમાં ભ ક્ત ાન જો ું ન હ, કેમ કે સવર્સમથર્ પ્ર ુ ઈ ર તથા હલવાન એ જ ત્યા ું
ભ ક્ત ાન છે.

23 નગરમાં ૂયર્ કે ચંદ્ર પ્રકાશ આપે એવી જરૂર નથી. કેમ કે ઈ રના ગૌરવે તેને
પ્રકા શત ક ુ છે, અને હલવાન તેનો દ વો છે. 24 ૃથ્વીની સવર્ પ્રજા તેના પ્રકાશમાં
ચાલશે. અને દુ નયાના રાજાઓ પોતાનો વૈભવ તેમાં લાવે છે. 25 દવસે તેના દરવાજા
કદ બંધ થશે ન હ ત્યાં રાત પડશે ન હ.

26 તેઓ સવર્ પ્રજાઓનો વૈભવ તથા ક ત તેમાં લાવશે; 27અને જે કઈ અ ુદ્ધ છે,
અને જે કોઈ ધ ારપાત્ર તથા અસત્ય ું આચરણ કરે છે તેઓ તેમાં પ્રવેશી શકશે ન હ.
જઓેનાં નામ હલવાનના જીવન ુસ્તકમાં લખેલાં છે તેઓ જ પ્રવેશ પામી શકશ.ે
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22
1 સ્ફ ટકના જવેી ચળકતી, જીવનનાં પાણીની નદ , ત્યારે તેણે મને ઈ રના તથા

હલવાનના રા ાસનમાંથી વહેતી નગરના માગર્ વચ્ચે બતાવી. 2એનદ ના બંને કનારા
પર જીવન ું ૃક્ષ હ ું, તેને બાર પ્રકારનાં ફળ લાગતાં હતા;ં દર માસે તે નવાં ફળઆપ ું
હ ું; અને તે ૃક્ષ નાં પાંદડાં સવર્ પ્રજાઓને સાજાં કરવા માટે હતા.ં

3 ત્યાં કદ કોઈ શાપ થનાર નથી, પણ તે નગરમાં ઈ ર ું તથા હલવાન ું રા ાસન
થશ,ે અને તેમના સેવકો તેમની સેવા કરશે, 4 તેઓ તેમ ું મોં નહાળશે. અને તેઓનાં
કપાળ પર તેમ ું નામ હશ.ે 5 ફર થી રાત પડશે ન હ; તેઓને દ વાના અથવા ૂયર્ના
પ્રકાશની જરૂર નથી, કેમ કે પ્ર ુ ઈ ર તેઓ પર પ્રકાશ પાડશ,ે અને તેઓ સદાસવર્કાળ
રા કરશે.

ઈ ુ ું ુનરાગમન
6 તે દૂતે મને ક ું કે, ‘એ વાતો વ સનીય તથા સાચી છે; અને પ્ર ુ જે પ્રબોધકોના

આત્માઓના ઈ ર છે તેમણે જે થોડા સમયમાં થવા ું છે તે પોતાના સેવકોને બતાવવા
સારુ પોતાના સ્વગર્દૂતને મોકલ્યો છે. 7 જુઓ, હુ થોડ વારમાં આ ું છુ, આ
ુસ્તકમાંના પ્રબોધવચનો જે પાળે છે તે આશીવાર્ દત છે.’ ”
8 જણેે એ સાંભ ું તથા જો ું છે તે હુ યોહાન છુ; અને ારે મેં સાંભ ું ને

જો ુ,ં ત્યારે જે સ્વગર્દૂતે મને એ બનાઓ બતાવી, તે ું દડવત પ્રણામ કરવા હુ તેની
આગળ નમ્યો. 9 પણ તેણે મને ક ું કે, ‘જોજ,ે એમ ન કર, હુ તો તારો તથા તારા સાથી
પ્રબોધકોનો ભાઈઓ અને બહેનો તથા આ ુસ્તકની વાતોને પાળનારાનો સાથી સેવક
છુ; ું ઈ ર ું ભજન કર.’ ”

10તેણે મને ક ું કે, ‘આ ુસ્તકમાંના પ્રબોધવચનોને મહોરથી બંધ ન કર, કેમ કે સમય
પાસે છે. 11જે અન્યાયી છે તે હજીઅન્યાય કયાર્ કરે, જે મ લન છે તે હજુ મ લન થતો
જાય, અને જે ન્યાયી છે તે ન્યાયી કૃત્યો કયાર્ કરે, અને જે પ વત્ર છે તે પ વત્ર થતો જાય.

12 જુઓ, હુ થોડ વારમાં આ ું છુ, અને દરેક ું જે ું કામ હશે તે પ્રમાણે તેને
ભર આપવાનો બદલો માર પાસે છે. 13 હુ આલ્ફા તથા ઓમેગા, પ્રથમ તથા
છેલ્લો, આરભ તથા અંત છુ.

14જીવનનાં ૃક્ષ પર તેઓને હક મળે અને તેઓ દરવાજામાં થઈને નગરમાં
પ્રવેશ કરે તે માટે જેઓ પોતાનાં વ ધોવે છે તેઓઆશીવાર્ દત છે. 15 કૂતરા,
તાં ત્રકો, ભચાર ઓ, હત્યારાઓ, ૂ ત ૂજકો તથા જેઓ અસત્ય ચાહે છે
અને આચરે છે, તેઓ બધા નગરની બહાર છે.

16 મેં ઈ ુએ મારા સ્વગર્દૂતને મોકલ્યો છે કે તે વ ાસી સ ુદાયને સારુ આ
સાક્ષી તમનેઆપ.ે હુ ૂળ, તથા દાઉદ ું સંતાન,અને પ્રભાતનો ઉજ્જવળ તારો
છુ.

17 આત્મા તથા કન્યા બંને કહે છે કે, ‘આવો;’ અને જે સાંભળે છે તે એમ કહે કે,
‘આવો,’ અને જે ૃ ષત હોય, તે આવે; જનેી ઇચ્છા હોય તે જીવન ું જળ મફત લે.

ઉપસંહાર
18 આ ુસ્તકમાંના પ્રબોધવચનો જે કોઈ સાંભળે છે તેને હુ ચેત ું છુ, ‘જો કોઈ

તેઓમાં વધારો કરશે તો તેના પર ઈ રઆ ુસ્તકમાં લખેલી આફતો વધારશે; 19અને
જો કોઈઆ પ્રબોધવચનના ુસ્તકનાં વચનોમાંથી કઈ પણ કાઢ નાખશે, તો ઈ ર તેનો
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ભાગ જીવનનાં ૃક્ષમાંથી તથા પ વત્ર નગરમાંથી, જમેનાં વષે આ ુસ્તકમાં લખે ું છે
તેમાંથી કાઢ નાખશે.’ ”

20 જે આ વાતોની સાક્ષી આપે છે તે કહે છે કે, ‘હા, થોડ વારમાં આ ું છુ.’ ”
આમીન, ‘ઓપ્ર ુ ઈ ુ, આવો.’ ”

21 પ્ર ુ ઈ ુની કૃપા બધા સંતો પર હો, આમીન.
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