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!"તાવના 

ચાર )વુાતા+ઓ-ુ ં/1ૃાતં 
આપણે ઈ) ુ78"તના 9વનના અ;યાસની શ@આત કરBએ છBએ 

Eનો ઉHલેખ નવા કરારના !થમ ચાર M"ુતકોમા ંકરવામા ંઆવેલો 
છે, આ દરOક M"ુતકોના નામો લેખકના નામે ઓળખાય છે: 

માQથી - ઈ)નુો !ેRરત E અગાઉ કર વ)લુનાર હતો. 
માક+ - !ેRરતોના ં UૃVયોનો યોહન માક+ , E !ેRરતોના ં સમયનો 
Wવુાન વXતા હતો. 
Yકૂ - ડૉ. Yકૂ, Eમણે પાઉલના ઘણા સેવાકાય+ના !વાસમા ંસાથ 
આ^યો, Eમા ંરોમના !વાસનો પણ સમાવેશ થાય છે. 
યોહાન - એક “િ!ય” !ેRરત E અગાઉ માછBમાર હતો. 

આ અ`યન )વુાતા+ઓ વaચે )મુેળ છે, E ઈ)નુા 9વનના 
ચાર /1ૃાbત ને એક વાતા+મા ંસાથે લાવે છે. આગળ જતા માQથી, 
માક+ , Yકૂ અને યોહાનના M"ુતકો પર િવગતવાર સમdુિત આપવામા ં
આવશે. 

એક વાતા+ના ચાર /1ૃાતં 
માQથી, માક+ , Yકૂ અને યોહાનના M"ુતકોને વારંવાર “ચાર 

)વુાતા+” ના નામથી ઓળખવામા ંઆવે છે, પણ વા"તવમા ંતેઓ 
એક )વુાતા+ના આ ચાર /1ૃાતં છે. બી9 કO fી9 સદBથી આ 
“)વુાતા+” શgદનો ઉપયોગ નવા કરારના !થમ ચાર M"ુતકો માટO 
કરવામા ંઆiયો છે. 

પહOલા fણ M"ુતક સામાbયપણે “)વુાતા+- ુ ં સારાશં” ના નામે 
પRર7ચત છે. “સારાશં” jીક શgદ છે E “સાથે” ને “જો/ુ ં કO 
અવલોકન કર/ુ”ં ના અથ+મા ંજોડO છે. આમ “સારાશં” એટલે “સાથે 
જો/ુ.ં” પહOલા fણ M"ુતકોને “)વુાતા+ના સારાશં” તરBકO ઓળખવામા ં
આવે છે, કારણ કO તેઓ ઈ)નુા સમાન મતને રdુ કરO છે. બધા 
M"ુતકો કદાચ યlુશાલેમના િવનાશ પહOલા ઈ.સ. ૭૦ મા ંલખાયા 
હશે. 

યોહાન-ુ ં M"ુતક અoકુ વાર “"વયદંO7ખત” [પોતાની pqrટ] 
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તરBકO ઓળખાય છે, કારણ કO તે બીs fણે કરતા અલગ અ7ભગમ 
અપનાવે છે. આ શgદ “"વયદંO7ખત” !Vયu જોનારનો મત પણ 
આપી શકO છે. યોહાન-ુ ં/1ૃાતં કદાચ પહOલા fણ પછB ઈ.સ. ૯૦મા ં
લખાWુ ંહશે. 

ચાર /1ૃાતંો કOમ? 
દOવે આપણને એXજ સમયગાળામા ંઅને એક સરખીજ વાતા+ના 

ચાર M"ુતકો કOમ આ^યા? પિવf M"ુતકોમા ં બીs સમયગાળાને 
એકથી વધારO M"ુતકમા ંદશા+વામા ંઆiયા છે (કOટલીક ઘટનાઓનો 
ઉHલેખ ૧ શo.ુ થી ૨ રાsઓમા ંઅને ૧ અને ૨ કાળ. દશા+વામા ં
આવી છે). પણ એક કથાના ચાર /1ૃાતં અસામાbય છે. 

મડંળBના શlુઆતના ઇિતહાસમા ં માણસોએ અ-મુાન કયા+ કO 
ચાર /1ૃાતં કOમ? એક zદાજ એ હતો કO “ચાર zક એ માનવનો 
[!િતક] છે.” આપણને ખબર નથી કO દOવે અoકુ zકને જ કOમ પસદં 
કય{, પરં| ુ હકBકતમા ં દOવે ઘણા /1ૃાતંોને !ેRરત કયા+ E અનેક 
સVયને દશા+વે છે: 

 (૧) ચાર /1ૃાતં એ દશા+વે છે કO ઈ)નુી વાતા+ કOટલી મહVવMણૂ+ 
છે. 

 (૨) ચાર /1ૃાbત ઈ)નુી વાતા+ ને !મા7ણત કરનારB 
આવ}યકતા MરૂB પાડO છે. oસૂાએ ક~ુ ં છે “બે સાuીઓના અથવા 
fણ સાuીઓના oખુથી કોઈપણ વાત સા7બત થવી જોઈએ” (Mનુ. 
૧૯:૧પબ). ચાર સાuી એનાથી વધારO સારા છે. 

 (૩) ચાર /1ૃાbત ઈ)નુા િવિવધ "વભાવન ે!ગટ કરO છે. એક 
લેખક આ બાબતમા ંbયાય આપી શકત નહÄ. 

લડંનના રાrÅBય કલાVમક વ"|ઓુના !દશ+નના ઓરડામા ં
ચાલ+સ ૧ ની fણ !િતિનિધVવ છબીને રાખી છે. એકમા ંએમ-ુ ં
માÇુ ંજમણી બાdુ છે; જયારO બીsમા ંડાબી તરફ છે; અને વચમા ં
આખા ચહOરા- ુ ંp}ય !"|તુ થાય છે. આ વાતા+ િનમા+ણની છે. વેન 
ડBકOએ એક રોમન િશHપકાર બેરનીની માટO આ 7ચf દોWુÑ હ| ુ,ં કO 
એ રાs-ુ ંઅધ+ િશHપ બનાવવામા ંમદદ કરO. આ બધી માRહતીના 
આધારO બેરનીની રાs-ુ ં “બોલ| ુ”ં !િતUૃિત MતુÖં બનાવી શકO. 
એક pqrટકોણ પયા+^ત ન હોત. 

એ હકBકત હશે કO )વુાતા+- ુ ં લÜય આ બધી છબીઓને 
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દશા+વવા-ુ ં હ| ુ.ં !Vયેક છબી આપણા !áનુા આ ધરતી પરના 
9વનના િવિવધ પાસા દશા+વે છે. આ બધા પાસાને સાથે રાખીને 
એક Mણૂ+ છબી બને છે. એ રાs હતા, તેમ છતા ંએ Mણૂ+ સેવક 
પણ હતા. એ મ-rુયના Mfુ હતા, પણ આપણે એ áલૂ/ુ ં ના 
જોઈએ કO એ દOવના Mfુ હતા.1 

ચાર /1ૃાbતોની |લુના  
બધા ચાર /1ૃાbતોનો oળુáતૂ હO| ુએક જ છે - ઈ)નુે !ગટ 

કરવા - પણ દરOક લખાણ િવિવધ pqrટકોણથી લખાયા છે, દOખીતી 
રBતે અલગ sતના દશ+કોને અસરકારક લાગે છે. ઉદાહરણ તરBકO, 
dુઓ !ેRરતોના ંUૃVયોમા ંપાઉલના બદલાણના fણ /1ૃાતં: !ેRરતોના ં
UૃVયો ૯ -ુ ં/1ૃાતં એ Yકૂના વાચંકો માટO હ| ુ;ં !કરણ ૨૨મા ંપાઉલ 
યlુશાલેમમા ંયàદૂB સામે પોતાના બચાવમા ંE બોલે છે તેનો એ 
ભાગ છે; !કરણ ૨૬મા ં પાઉલનો કાઇસારBયામા ં ધમ+ ઉપદOશ, E 
રાs અjી^પા ઉäેશીને કãો હતો. િસમોન કB"તેમેકરO છેHલા બે 
/1ૃાતં માટO ક~ુ ં કO: એ !સગં પછB (એમ-ુ ં બદલાણ), (પાઉલ) 
સમજદારBMવૂ+ક અલગ શgદોને પસદં કરO છે કO એ દરOક પu માટO 
)વુાતા+ યોåય રBતે આપી શકO.2 

ચાર )વુાતા+ના િવષયમા ંચચા+ કરBએ તો, માQથી દOખીતી રBતે 
યàદૂBઓ માટO લખાઈ હતી. એમણે સો થી વધારO dૂના કરારના ફકરા 
લéયા છે અને યàદૂBઓથી પRર7ચત શgદોનો ઉપયોગ કય{ છે. 
EમકO “દાઉદ નો Mfુ” (માથ. ૧:૧). એમણે ઈ)નુે રાs તરBકO 
!"|તુ કયા+ છે, E પોતા-ુ ંરાèય "થાિપત કરવા માટO આiયા છે; આ 
શgદ “રાèય” નો પચંાવન વાર M"ુતકમા ંઉHલેખ કરાયો છે. ઈ)નુે 
ખાસ મસીહ બતાવવા પર ભાર oêુો છે. અને એમના લખાણમા ં
ઈ)નુો બોધ, એમ-ુ ંરાèય અને એમના અિધકાર પર િવશેષ ભાર 
oકૂવામા ંઆiયો છે. 

જયારO માકë માQથીની Eમ ન કરતા ંબીનયàદૂB íોતાઓ માટO 
લéWુ.ં એમણે એવી બાબતો ના લખી Eમા ં અbયsિતના લોકોને 
lુ7ચ ના હોય. èયારO તેઓ યàદૂB પરંપરા િવશે લખે છે VયારO તેઓ 
એની સમdૂતી પણ આપે છે. ઘણા લેખકને લાåWુ ંકO માક+ રોમના 
íોતાઓને સબંોધતા હતા; એ અoકુવાર કથામા ંલેટBન વાêાશંનો 
ઊપયોગ કરતા, જયારO બીs બધા લેખક jીક વાકયાશં વાપરતા. 
એલેકસઝïંBયાના Xલેમñટ (સી. ઈ.સ. ૧૫૦-૨૧૫), ના મતા-સુાર 
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માક+ને રોમના 78"તીઓ તરફથી િવનતંી કરવામા ંઆવી હતી કO તે 
િપતર પાસેથી સાભંળેલા ઈ)નુા 9વન પર /1ૃાતં લખે.3 એ/ુ ંલાગે 
છે કO માક+ને ઈ)નુા કાય+મા ં વધારO lુ7ચ હતી, ના કO એમના 
િશuણમા.ં એમણે ઈ)નુે એક દાસ તરBકO !"|તુ કયા+ છે, Eમણે 
બીsની મદદ કરB (માક+ ૧૦:૪૫). એમણે ઈ)નુા ચમVકાર પર ભાર 
oêુો કારણકO, એમનામા,ં લોકો !Vયેનો !áનુો !ેમ અને લાગણી 
દOખાતી હતી. 

માક+ની Eમ YકૂO પણ બીનયàદૂB íોતાઓ માટO લéWુ.ં જયારO 
માક+- ુ ં/1ૃાતં રોમ ની કાય+ કરનારB !s માટO હ| ુ.ં èયારO Yકૂ-ુ ં
/1ૃાતં ôöુB9વીઓ માટO હ| ુ.ં ઘણા-ુ ંએ/ુ ંમાન/ુ ં છે કO Yકૂ jીક 
íોતાઓ માટO લખતા હતા. એમના /1ૃાbતમા ંઈ) ુને “મ-rુયના 
Mfુ” તરBકO !"|તુ કરાયા છે (Y.ૂ ૧૯:૧૦). અને એમની માનવતા 
પર િવશેષ ભાર અપાયો છે. 

યોહાન-ુ ં/1ૃાતં, પહOલી સદBના zતે લખાWુ ંહશે, એના પોતાના 
અલગ મહVવ છે. ઈ)નુા "વભાવ િવશે ખોટB માbયતાઓ ઉભી થવા 
લાગી, Eનાથી એમના પર આ"થા રાખનારાઓમા ં õ ૂચંવણ પેદા 
થઇ. યોહાને ઈ)નુે “દOવના Mfુ” (યોહ. ૨૦:૩૧) તરBકO દશા+iયા છે 
અને એમની Rદiયતા પર વધારO ભાર દBધો છે. 

આપણે કહB શકBએ કO આE માQથી બાઈબલના િવ`ાથúને 
આકષù છે, અને માક+ મûયમ iયüXત, Eમા ંવેપારBનો સમાવેશ થાય 
છે એમને આકષù છે, જયારO Yકૂ ખાસ કરBને િવ†ાન, િવચારશીલ, 
આદશ+વાદB, સVય-શોધક લોકોને આકષù છે. બી9 બાdુ યોહાનને 
િવ°iયાપક )વુાતા+ તરBકO ઓળખાય છે, E બધાજ સમયના 
મ-rુયને આકષù છે. 

આગળ આપણે કહB શકBએ કO માQથી નો ઉપદOશ ઈ)નુે 
વચનબö તારણહાર તરBકO !"|તુ કરO છે; માક+ સમથ+ તારનાર; Yકૂ 
સMંણૂ+ મસીહ અને યોહાન iયüXતગત મસીહ. આપણે આ િવિશrટતા 
જોઈએ છBએ, તેમ છતા આપણે, એ ના áલૂ/ુ ંજોઈએ કO zતમા ં
બધાજ M"ુતકોનો સરખો હO| ુ છે: કO બધા મ-rુયોને ઈ)મુા ંમળતા 
તારણ િવશે કહO/ ુ!ં  

ચાર /1ૃાbતોમા ંશેનો સમાવેશ કરવામા ંઆiયો છે 
“9વનચRરf” શgદ અoકુવાર )વુાતા+ના /1ૃાતંને લાõ ુ પડO 
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