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ती बाई ग�गाट-गलबल्यातील त्या 
टेकडीवर उभी होती, �तचे  
उदास डोळे भयानक  
दृश्य पाहत होते.   
�तचा मलुगा मरत  
होता.  ती माता  
होती मेर� आ�ण  
येशूला �खळ्यांनी  
ठोकलेल्या त्या  
क्रॉसजवळ ती  
उभी होती.  



हे सवर् कसे घडले?  
येशू हे सुदंर जीवन 
असे भयानकपणे 
     कसे सपंवू  
         शकतो? 



ईश्वराने त्याच्या 
पुत्राला अशाप्रकारे 
क्रॉसवर �खळ्यांनी 
      ठोकून 
      मरण्याची  
      परवानगी  
कशी �दल�? तो कोण 
होता या�वषयी येशूने 
काह� चकू केल� का? 
ईश्वर अपयशी ठरला 
का? 



नाह�! ईश्वर अपयशी 
ठरला नाह�.  येशूने 
कोणतीह� चकू केल� 
नव्हती.  येशूला नेहमी 
मा�हत होते क� दषु्ट 
माणसे त्याला ठार 
मारतील.  येशू जेव्हा 
लहान बालक होता, 
�शमोन नावाच्या 
म्हाता-या माणसाने 
मेर�ला सां�गतले होते 
क� पुढे दःु ख आहे.  



येशूला ठार  
मारण्यापूव�  
काह� �दवस  
अगोदर एक बाई  
आल� आ�ण �तने  
सगंुधी तेल येशूच्या  
पायावर ओतले. 



“ती पैशांचा  
नाश करत आहे.”   
�शष्यांनी तक्रार  
केल�.  “�तने चांगले  
काम केले आहे” येशू  
म्हणाला.  “�तने ते  
माझ्या दफनासाठ� केले आहे.”   
�कती चमत्का�रक शब्द!  



यानंतर येशूच्या बारा 
�शष्यांपैक� एक जदुास 
याने चांद�च्या 30 
नाण्यांसाठ� प्रमखु  
पुजा-यांकड ेयेशूचा  
�वश्वासघात  
करण्याचे  
मान्य केले.  



यहूद्यांच्या बेखमीर भाकर�च्या 
सणावेळी, येशूने त्याच्या 
�शष्यांसमवेत शवेटचे भोजन 
घेतले.  त्याने �शष्यांना 
ईश्वराबद्दल व त्याच्यावर पे्रम 
करणा-यांसाठ� त्याच्या  
      वचनांच्या अनेक सुदंर 
             गोष्ट�  
             सां�गतल्या. 



नंतर येशूने आपसात  
वाटण्यासाठ� त्यांना भाकर�  
आ�ण पेला �दला.  हे 
अशासाठ� होते क� 
पातकांपासनू �मा �मळावी 
म्हणनू येशूचे शर�र आ�ण 
   रक्त देण्यात आले याचे  
              स्मरण 
              त्यांना  
              राहावे.  



नंतर येशूने त्याच्या �मत्रांना सां�गतले क� 
त्याचा �वश्वासघात केला जाईल, आ�ण ते सवर् 
पळून जातील.  “मी पळून जाणार नाह�” पीटर 
हट्टाने म्हणाला.  “क�बडा आरवण्यापूव�  
तीन वेळा तू मला  
नाकारशील.”   
येशूने म्हटले. 



त्या रात्री नंतर, येशू  
गेथशमेानेच्या बागेत 
    प्राथर्नेसाठ� गेला. 
  त्याच्या समवेत 
 असलेले �शष्य झोपले. 
 “हे परम�पता!”  येशूने  
प्राथर्ना केल�, “....हा 
प्याला माझ्यापासनू 
हटव.  तथा�प, मी  
केल्याप्रमाणे नाह�, तर 
तू केल्याप्रमाणे.” 



अकस्मात जदुासच्या नेततृ्वाखाल� एक जमाव 
बागेत चालनू आला.  येशूने प्र�तकार केला  
नाह�, पण पीटरने एका माणसाचा कान  
कापला.  शांतपणे येशूने  
त्या माणसाच्या कानाला  
स्पशर् केला व त्याच्यावर  
उपचार केला.  येशूला  
मा�हत होते क� त्याची  
अटक ह� ईश्वराच्या  
इच्छेचा भाग होता. 



जमावाने येशूला प्रमखु पुजा-याच्या घर� नेले.  
�तथे यहुद� नेत्यांनी सां�गतले क� येशूने मेले 
  पा�हजे.  जवळपास,  
  नोकरांच्या आगीच्या  
  बाजलूा उभा राहून 
  पीटर पाहत होता.  



तीन वेळा लोकांनी पीटरकड ेरोखनू पा�हले 
आ�ण म्हटले, “तू येशूबरोबर होतास!”  �तन्ह� 
  वेळा पीटरने ते 
  नाकारले, जसे येशूने 
                                   सां�गतले होते, तसेच. 
      पीटरने शापसदु्धा 
    �दले आ�ण  
    शपथह� 
    घेतल�.  



तेवढ्यात क�बडा 
आरवला.  पीटरसाठ� 
तो जण ूईश्वराचा 
आवाज होता.  येशूचे 
शब्द आठवून पीटर 
दःुखाने रडला.  



जदुासलाह� पश्चा�ाप झाला 
होता.  त्याला मा�हत होते क�  
    येशू कोणत्याह� पापासाठ� 
        �कंवा गुन्ह्यासाठ� 
       अपराधी नाह�. 



जदुासने चांद�ची 30 
नाणी परत केल� पण 
पुजार� ती घेत 
नव्हते.  



जदुासने पैसे खाल� 
फेकले, तो बाहेर गेला 
– आ�ण त्याने 
गळफास घेतला.  



पुजा-यांनी येशूला रोमन 
राज्यपाल �पलातसमोर आणले.  
�पलात म्हणाला, “मला या 
माणसात कोणताह� दोष 
     आढळला नाह�.” 
      पण जमाव ओरडत  
     रा�हला, “ह्याला 
     क्रॉसवर ठोका!   
  
  ह्याला क्रॉसवर ठोका!”  



शवेट� �पलातने येशूला 
क्रॉसवर ठोकून मारण्याचा 
आदेश �दला.  स�ैनकांनी 
येशूला ठोसे लगावले, 
त्याच्या त�डावर थुकंले, 
आ�ण त्याला चाबकाने 
फटकारले. 



त्यांनी लांब काट्यांचा  
एक मकुुट बन�वला व तो 
येशूच्या डोक्यावर दाबला.  
नंतर त्यांनी मरण्यासाठ� 
त्याला क्रॉसवर �खळ्यांनी 
ठोकले.  



येशूला मा�हत होते क� त्याला तसे मरण येणार.  
त्याला हेसदु्धा मा�हत होते क� त्याचे मरण 
त्याच्यावर �वश्वास ठेवणा-यांना त्यांच्या  
                         पापांसाठ� �मा घेऊन येणार.  
  येशूच्या बाजलूा दोन 
  अपराध्यांना क्रॉसवर 
  ठोकले होते. 
 
एकाने येशूवर �वश्वास  
ठेवला – आ�ण तो स्वगार्त  
गेला.  दसूरा नाह�.  



अनेक तासांच्या यातनांनंतर  
येशू म्हणाला, “हे सपंले.”   
आ�ण मेला.  त्याचे  
कायर् पूणर् झाले  
होत.े   
                                           �मत्रांनी  
                                         त्याला एका  
                                      खासगी थडग्यात  
                                          दफन केले. 



रोमन स�ैनकांनी थडगे सीलबंद  
केले व ते पहारा देऊ  
लागले.  आता  
कोणीह� आत –  
�कंवा बाहेरह�  
जाऊ शकत  
नव्हता.  



जर हाच कहाणीचा शवेट  
असता तर ते �कती  
दःु खदायक असते.   
पण ईश्वराने काह�  
अद्भतू केले.   
येशू मेलेलाच  
रा�हला नाह�.  



सप्ताहाच्या प�हल्या  
�दवशी पहाटे, येशूच्या  
काह� �शष्यांनी  
पा�हले क�  
थडग्यावर�ल  
दगड बाजलूा  
झालेला आहे.   
                         जेव्हा त्यांनी  
                         आत पा�हले,  
                         येशू �तथे नव्हता.  



एक बाई थडग्याजवळ रडत बसल�  
होती. येशू �तच्यासमोर प्रकट  
झाला! ती बाई अन्य �शष्यांना  
कळ�वण्यासाठ� आनंदाने  
धावल�. “येशू िजवंत आहे!   
येशू मरणातून परत  
आला!” 



लवकरच येशू आपल्या �शष्यांजवळ आला, 
आ�ण त्याने �खळ्यांनी जखम झालेले आपले 
हात त्यांना दाखवले.  ते सत्य होते.  येशू परत 

िजवंत झाला होता!  त्याने त्याला 
नाकारण्यासाठ� पीटरला �मा केल�, आ�ण 
त्याच्या �शष्यांना त्याच्या�वषयी सवा�ना 

सांगण्यास सां�गतले.  नंतर तो स्वगार्त परत 
गेला िजथनू तो त्या प�हल्या �ख्रसमसला 

आला होता.  



प�हला ईस्टर  
 

 ईश्वराची वाणी - बाइबल मधून गोष्ट 
 

प्राप्त झाल� आहे  
 

मॅथ्यू 26-28, ल्यूक 22-24, जॉन 13-21  

“आपल्या वाणीतून आल्यास प्रकाश देत.े”  
प्लाज्म 119:130 



समाप्त 



बाइबलमधील ह� गोष्ट आम्हांला आमच्या सुंदर 
ईश्वरा�वषयी सांगते ज्याने आम्हांला बन�वले आ�ण 
ज्याची इच्छा अशी आहे क� आम्ह� त्याला ओळखावे. 

 
ईश्वराला मा�हत आहे क� आम्ह� वाईट गोष्ट� केल्या 
आहेत, ज्याला तो पाप म्हणतो.  पापाची �श�ा मतृ्यू 

आहे, पण ईश्वर तुमच्यावर इतके पे्रम करतो क� त्याने 
तुमच्या पापासंाठ� �श�ा �मळावी आ�ण क्रॉसवर मरण 
यावे म्हणून त्याच्या एकुलत्या पुत्राला येशूला पाठ�वले.  
नंतर येशू पुन्हा िजवंत झाला आ�ण स्वगार्तल्या घर� 
गेला.  जर तुम्ह� येशूमध्ये �वश्वास ठेवता आ�ण 
तुमच्या पापासंाठ� त्याने �मा करावी अशी त्याला 
�वनंती करता, तर तो नक्क� �मा कर�ल.  तो आता 
तुमच्याबरोबर येऊन राह�ल आ�ण तुम्ह� त्याच्याबरोबर 

कायम राहणार. 



जर हे सत्य आहे यावर तुम्ह�  
�वश्वास ठेवता, तर ईश्वराला हे सांगा: 

�प्रय येशू, तू ईश्वर आहेस आ�ण माझ्या पापासंाठ� 
मतृ्यू भोगण्यास मनुष्य बनलास आ�ण आता तू 

पुन्हा जगतोस यावर माझा �वश्वास आहे.  कृपा करून 
माझ्या जीवनात ये आ�ण माझ्या पापासंाठ� मला 
�मा कर, जेणेकरून आता मला नवीन जीवन प्राप्त 
होईल, आ�ण एक �दवस मी कायम तुझ्याबरोबर 

राहण्यासाठ� �नघेन.  तुझी आ�ा पाळण्यासाठ� आ�ण 
तुझ ेमूल होऊन जगण्यासाठ� मला मदत कर.  

आमेन.  
 

बाइबल वाचा आ�ण ईश्वराशी रोज बोला!   
जॉन 3:16 
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