
प�हला ईस्टर

पोरस करता बायबल
सादर



िलखनारा: Edward Hughes

सजावट करणारा: Janie Forest
Alastair Paterson

स्वीकारनारा: Lyn Doerksen

नी भाषांतर करेल: www.christian-translation.com

उत्पादन करता: Bible for Children
www.M1914.org

©2022 Bible for Children, Inc.
लायसन्स: झंधल�ग तुम्ह� हाई गोट ईकतत नह�, त�ल�ग तुमले 

इना कापी कराना छापाना अिधकार से.



गडबड वाला बल्ल ना
उतार वर एक बाई 
हूभी होती. भयंकर 
घटना ती तीन्हा दखुी 
डोयावर� देखी ऱ्हायंती. 
तीना आडंोर मर� 
ऱ्हायंता. ती माय
मेर� व्हती. जठे 
जीजसले �खया 
मारेल�ॉस वर 
चढायल होतं 
तठेच ती 
उभी होती.



हाई समद कस काय 
व्हयन? जीजस न संुदर 
आयुष्य इतलं भयंकर प�त 
तुन कस काय खतम कर. 
देवनी तेना लाडका 
पोरगाले �खय्या 
मार�सनी �ॉस 
वर मराले कशी 
काय परवानगी 
�दन्ह�? जीजस कोण 
होता यामा तेनी काह�
गल्ती व्हयनी का? देव
आपेिस ठरना का?



नह�,देव नह� अपेशी  
ठरना. जीजसनी काय बी
गलती नई व्हती. जीजस
ले पैलेपाई मालूम व्हतं 
नीच लोकंस कडून तेले
मरणंच शे. सायमन 
नावाना म्हतारानी जीजस 
तान्हा असतानाच मेर� ले 
सांगी �दन्थ पढेु वखत 
खराब शे. 



�जजसले मारानं पैले काह� 
�दन, एक बाई उनी आिन 
ितन्ह� तेन्हा पायस वर वासमारे अ�र 
वतं. “ती पैसा वायबार कर� ऱ्हायनी.”
चेलासनी तकराद कर�. “ितन्ह� चांगलं कर” जीजस 
बोलना. “माले पुरा साठे ितन्ह� कर”. काय �विच� सब्दे!



त्यानंतर जीजस बारा 
चेलास पैक� एक जदुास
जीजस नी �फतुर� कराले 
30 पा��ससंगे तयार 
व्हयना.



यहुद� सन ले जीजस नी तेन्हा
चेलास संगे आखर� जेवन कर. 
तेन्ह� देव ना ब�ल इस्मयकारक 
बाता सांग्यात आिन जेसले तेन्हा 
बाबत �परेम शे त्यास्ना साठे तेन्हा 
वादा बी सांगा. नंतर जीजस िन
त्यास्ले  रोट� आ�ण कप �दन्हा याद 
देवासाठ� क� �जझस न शर�र आ�ण 
र� त्यास्ना पापले 
माफ� देवा साठ� 
उपयोगी 
पडणार शे. 



नंतर जीजस नी चेलास्ले सांग क� ते नी फसवणकू व्हईन 
आनी त्या पई जाथीन “मी नह� पयनार”, पीटर िन मु�ाम 
सांग जीजस बोलना “क�बडा नी बांग देवान प�हले तुम्ह� 
माले तीन सावा नकारश्यात.”



नंतर त्या रातले, 
गतेसमन ना बगीचा मा
परारथार्ना करा ले गया. 
तेना बरोबर येयल चेला 
जपी गया. “ओ म्हना
बाप”, जीजस मी 
�ाथर्ना कर�. “हाऊ कप 
मन्हा पासून जाऊ दे. 
कसं बी व्हवो, मनी
इच्छा म्हनीसन नह�
पण जशी तुझी इच्छा”.



अचानक जदुास ना 
नेततृ्व मा एक मोठ� टूई 
न आ�मण बगीचा वर
व्हयन पन जीजस िन 
�ितकार नह� करा. पण 
पीटरनी एक माणूसना
कान तोड� टाका. 
शांतपणे जीजसनी तेना 
कान ले हात लावा आ�ण 
ते ले ग�जार. जीजसले 
मा�हत होतं तेनी कईद 
देवनी इच्छा व्हती.



टोई जीजसले मोठा गरुु कडे लै गई्.  तठे  येहू�द  मेढ्या 
नी सांग जीजस मराले पा�हजे. बाजलेू उभा ऱ्हाईसन  पीटर 
गमंत देखी ऱ्हायंता. “तू �जजस ना 
बरोबर होता!” लोकस नी 
�पटर कडे 3 सावा देखीसन 
सांग. 3 सावा पीटरनी 
नह� सांग. तसं �जजसनी 
प�हलेच सांगी देएल 
होतं. पीटर ले 
मरेल तूंन मरेल 
सारख ंव्हयन.



त्याच टाईम ले क�बडानी 
बांग �दनी. पीटर ले तो
जसा देवनाच आवाज होता
�जजस ना शब्द याद 
कर�सनी पीटर ग�रा रडना. 



जदुास ले बी, वाईट वाटण.ं 
तेले माह�त होतं जीजस नी
काह� पाप का गनु्हा करेल 
नव्हता. जदुास िन तीस चांद� 
ना तुकडा बाहेर काढात परंतु 
गरुुजींनी त्या लीन्हा नह�त.



जदुास नी पैसा जमीन 
वर फेकात, -गया  
आनी फाशी लीन्ह�. 



गरुुसनी जीजसले रोमन 
सरकार पीलाटे ना म्हवरे 
उभा कय. पीलाटे बोल 
ना “या माणूस मा माले 
काह� चूक �दखत नाह�.”
पण टोई आराया देत 
ऱ्हायनी. “तेले �ॉस वर 
चढावा �ॉस वर चढावा!”



शेवट पीलाटेनी जीजसले �ॉस वर 
चढावानी िशक्षा सुनाड�. सैिनक सनी 
�जजस ना शर�र मा टोच. त�ड वर
थुकनात चाबूक ना फटका मारात. लंबा 
आ�णकुचीदार काटास्ना मुगटु बनाईसनी 
त्यांना डोकाम्हा फसाडा. लाकूड ना 
�ॉस कर�सनी �खय्या मारात.



जीजले मा�हत व्हतं का तेन्ह मरण असच शे. तेले हाई बी  
माह�त होतं ज्या लोक तेन्हा वर भरोसा ठेवतीन त्या 
लोकसना पापसनी मु�� तेन्हा मरण मुळे भेटणार शे.  
�जझस िशवाय दोन गनु्हेगारस लेबी 
�ॉसवर चढाव्ह. एक ना जीजस 
वर भाव होता आ�ण तो 
सरगे गया. दसुरा नह�.



कैक घंटा तकलीफ सैन करेल
नंतर जीजस बोलना “सरंनं”,
आिन मरना. तेन्ह काम पुर 
व्हयंनं. दोस्तासनी तेले 
खाजगी थडग ं
म्हा बुन्ज. 



मंग रोमन 
सैिनकासनीथडगा थडगा 
ले बन क�रस्नी पहारा 
बसाडा. आते कोणीच
म्हदमाभाईर येऊ  
सकत नई होता.



जर गोट अशी खतम 
होती, तर �कतलं खराब
होत. पन देवनी काह�तर� 
आ�यर्कारक कर. देव
मरेल नाह� रा�हना!



आठवडा ना प�हला �दन
मांगलापायठा ले �जजस ना 
काह� चेलासले कबर वरला
दगड सरकेल �दखना.
जव्हय तेस्नी खाले 
देख, तेठे �जजस 
नह� होता.



एक बाई कबरपा रड� ऱ्हायतंी. ितले
जीजस �दखना व्हता! ती आनंद 
मान मांगे पलटणी हाई सांगाले
का “�जझस �जवंत शे! �जजस 
म�रसंन �जवंत वयना!”



लगेच जीजस चेलासपा ऊना, आनी �खया ठोकेल 
जखमासना हात तेसले दावा. ते खरं व्हत.ं �जझस 
परत �जवंत वयना. पीटरनी तेले नकारा ब�ल 
माफ� कर�. आनी तेना चेलासले सरवासले तेन्ना 

ब�ल सांगांन सांग. मंग तो सरगे गया 
जठुन तो येयल व्हता.



प�हला ईस्टर

‘देव’ ना दिुनया िन गोट, बायबल,

येना मा सापडेल शे 

म्याथू thu 26-28
लुके 22-24, जॉन jon 13-21

“तुम्हना शब्दस ना �वेश, �काश देस.”
स्तो� 119:130
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शेवट



हाई बायबल आपले ज्या अ�तु देवनी आपले बनायेल शे आ�ण
जेले असं वाटस क� तमु्ह� त्याले वयखाले पा�जे त्यांनी गो� सांगस.

देवले मा�तीहे क� आ�प वाईट गो�ी करेल शेत जेसले तो “पाप” म्हनस. 
पा�पी पापनी िशक्श्या म्हनजे मरन! पन देवन तमूनावर गैर �ेम से. देवनी 
तेन्हा एकमेव आंडोर “जीजस” ले तमु ना पाप फेडासाठे �ॉसवर चढाव्ह.
मंग “जीजस” परत जन्मल� उनात आ�ण आपला सगर् ना घर गयात. जर 
तमु्हले जीजस वर इ�ास हुईन आ�ण तमूना पापसनी माफ� मांगी, तो 

आते तमुन्हामा ईसन ऱ्हाईन. आनी तमु्ह�बी त�न्हा संगे कायम ऱ्हाश्यात.

जर तमु्हले असं वाटत आशीन क� हाई खरं शे, तर ते देवले सांगा: 
��य  जीजस, मन्हा इ�ास से क� त ूदेव शे, आ�ण मन्हा पाप फेडा 
साठे मानुस बनसन मराले येयल शे. आनी आते त ूपरत जन्मले ये. 
कृपा करसन मन्हा जीवन म्हातला पापसले माफ� कर, जेने कर�सन 
माले नवीन जीवन भेट� आ�ण एक �दवस तनू्हा बरोबर कायमसाठे 

येस.ू तनुी आज्ञा पायासाठ� माले मदत कर. आ�ण तनु्हा 
संतान म्हनीसन माले जगू दे. आमीन.

बायबल वाचा आ�ण देवसंगे रोज बोला! जॉन 3:16
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