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એક બાયકો ઘ�ઘાટ 
વાળે ટ�કરા વર ઉભી હતી 
તેની �ુઃખભર� �ખમાં
ભયાનક દ્રશ્ય દ�ખાયજ 
હતા.ં તેના પોસા મરણ 
પામ હતા. તી માતા 
મ�રયમ હતી ઇ�લુા 
�ુ�ુસ વર ખીલા 
ઠોક�લ તે �ગા 
વર ઉભી હતી. 



િય� આખા ં�કસાકં કર�
�યુના?ં ઈ� ુદ�વ �કસાક કર� 
તેની �ુદંર �જ�દગી ભયાનક 
ર�તે �રુ� (સમાપ્ત) કર� દ�? 

દ�વ કને ર�તે
મ�ૂંર� દ� હન
તેને પોસાલા

�ુ�ુસ વર ખીલા
ઠોક�ન મરન તરફ

દવાડ� સક? તો કોન હતા? 
તેની કાય (ઇ�નુ�) �લૂ 
કર�લ હતી? કાય 
પરમે�ર હર� ગે? 



ન�! પરમે�ર હર� ની
ગયેલ. ઈ�નુી પન કાહ�
�લૂ ન� કર�લ. ઇ�લુા હમંેશા 
ખબર હતી કા �ુષ્ટ લોકાં
દ્વારા તેલા માર� ટાકવામા ં
યીલ. જદવ ઈ� ુબાળક 
હતા તદવ િસમોન નાવંના
સેવક ની મ�રયમ તેને 
આઇસલા સાગેંલ કાય 
ઈ�નુે આગળને �વનમાં
�બુ �ુઃખ આહા. 



ઇ�લુા માર� 
ટા�ુલા આના તેને 
થોડ�ક �દસ �ઢુ, એક 
બાયકો તેને પાસી યીની 
તેને પાયં વર અ�ર 
ચોળ�ની તેના અ�ભવાદન 
(આવકાર) કરનેલ. “તી 
પૈસા બગાડહ” તેના ચેલા 
ફ�રયાદ કરનેલ. “તેની બેસ 
ક�,” ઈસા ંઈ� ુસાગં. “તેની 
માને દાટાય�ુને માટ� કરા.ં”
�બુ િવ�ચત્ર શબ્દ સાગંાયજત!



તેને મા�નુ ય�દુા, બાર 
મા�નુ ઈ�નુા એક ચેલા, 
૩૦ ચલે (પૈસા) મા ંઇ�લુા 
મોઠ� ઉપદ�શક લા ધર� 
દ�વા�ુલા ન�� કરના. 



ય�દૂ�ના ંપાસ્ખાપવર્મા ંઈ� ુતેના 
છેલ્લા ભોજન તેને ચેલા સે હાર� 
ખાયના. ઈ�નુી તેહલા દ�વ િવશે 
અ�યબ ગોઠ� અન �હલા તો પ્રમે 
કર તેહને માટ� દ�વના વચન સાગંા.ં 
મા�નુ ઈ�નુી તેહલા ભાખર� અન 
ગલાસ (પ્યાલા) દ�દા. િય� ત ઈ�નુા 

લોહ� આપલે પાપની માફ�
માટ� દ�વામા ંઆનાં

તેની યાદગીર�
માટ� હતા.ં



મા�નુ ઈ�નુી તેને દોસ્તાર સાહલા સાગેંલ કા માને હાર� 
િવ�ાસઘાત �િુયલ અન તે પોળ� �તીલ. “મા ંપોળ� ન� �,”
પીતરની આગ્રહ કર�લ. “ક�બડા આરડ તેને �ઢુ � ું માલા 
તીન વાર નકાર કરશીલ,” ઈ� ુસાગંનેલ. 



મા�નુ તે જ રાતી ઈ� ુ
ગેથશેમાન ેવાડ� માં
પ્રાથર્ના ક�ુલા �હા. 
તેને હાર� � ચેલા
હતાત તેહલા નીજ 
લાગની. “માના દ�વ,”
ઈ� ુપ્રાથર્ના કરના, 
“...જો બની સક ત યો
પેલા (પ્યાલા) �ૂર લી 
�. પરં� ુમાની ઈચ્છા 
ની�હ પન �નુી ઈચ્છા
પ્રમાણે ��ુ ુ ંદ�.”



અચાનક ય�દૂાની આગેવાનીમા ંટોળા ંવાડ�મા ંયેવલા 
લાગનાત. ઈ�નુી તેહલા થોબવા ની�હ પન િપતરની એક 
મા�સુના કાન કાપી ટાકા. �પુચાપ ઈ�નુ� તે 
મા�સુન ેકાનલા ધર�ની તેલા બેસ કરા.ં 
ઇ�લુા ખબર હતી કા તેનાં
ધરાય�ુલા દ�વની 
યોજનાના એક 
ભાગ હતા.



ટોળા ંઇ�લુા �ખુ્ય યાજક પાસ� લી ગ�ત. તઠ ય�દૂ� 
આગેવાનસ� સાગંા ંકા ઇ�લુા મ�ુલા પડ�લ. તોડ�કમા ંિપતર 

ચેલાસે બા�ુમા ંતાપ હતા. તીન
વાર લોક તેલા હ�રનાત અન

સાગંનાત, “�ુ ંત ઈ�નુે
હાર� હતાસ!” તીન વાર

િપતર નકાર કરના,
�સા ંઈ�નુી સાગેંલ
તીસા ંજ �યુના. તર�

પન િપતર શ્રાપ
અન �ુઃખ દ�ના.



જરાક વાર મા�નુ ક�બડા
આરવના (બોલના). તો અવાજ 
િપતરલા દ�વના અવાજ �સા ં
હતા. ઈ�નુા શબ્દ યાદ કર�ન� 
િપતર �બુ �ુઃખથી રડના.



ય�દુાલા પન �ુઃખ લાગના.ં તેલા 
ખબર હતી કા ઈ� ુકાહં� પન પાપ 
અથવા �નુા માટ� �નુેગાર ન� હતા. 

ય�દુા ૩૦ ચલે (પૈસા) ચાદં�ને
લી ની પાસા યાજક પાસ�
ગે પન તે આતા ંની લેત.



ય�દુા તે ચલે 
(પૈસા) સાહલા 
�ગાર� દ�ના અન 
બાહ�ર �યની પોતે 
ગળ-ફાસંી દ� દ�ના.



યાજક ઇ�લુા િપલાત રોમ ના 
રા�યપાલ પાસ�  લી આનાત. 
િપલાત સાગંના “માલા યે મા�સુમા ં
કાહ� પન �લૂ ન� દ�સ.” પન ટોળા ં

આર�ુલા લાગનાત
કા, “તેલા ફાસંી દ�!

તેલા ફાસંી દ�!”



છેલ્લે િપલાત આખા ંઆયક�ની ઇ�લુા 
�ુ�ુસ વર મ�ુલા દંડ દ�ના. સૈિનક સ� 
ઇ�લુા ��ુા દ�દાત. તેને તોન્ડ વર 
�ુકંનાત, અન તેલા ચા�કુ કન ઝોડનાત. 
તેહ� કાટંાના �ર લાબંા �ગુટ બનવા અન 
તેને ડોક� વર પોવી દ�દા. મા�ુ ંતેહ� 
તેલા લાકડા ને �ુ�ુસ વર થેવી ખીલા 
ઠોકાત અન માર� ટાકા.ં



ઇ�લુા હમંેશા ખબર હતી કા તે જ ર�તે તેના મરણ આહા. 
તેલા િય� પન ખબર હતા ંકા તેના મરણ પાપી સે માટ� માફ� 
લી યીલ અન જો તેવર િવ�ાસ કરહ તેલા માફ� મીળ�લ. 

એક ની ઈ� ુવર િવ�ાસ ક� અન
પારાદ�શ મા ંગે અન �ૂસરા

ન� �ય સક�લ. 



થોડાક કલાક �ુઃખ સહન કર�ની
મા�નુ ઈ� ુસાગંના, “િય� �રુા ં
�યુના,” હોડાક સાગં� ની 
મરણ પામના. તેના કામ 
�રુા ં�યુના. દોસ્તાર 
સી તેલા એક 
ખાનગી �ગા 
મા ંદાટ� દ�દા.ં 



મા�નુ રોમ ના સિૈનક 
સ� તે કબર લા બદં 
કર� ની તેવર પેહરા
થેવા (નજર થેવી).
આતા ંતઠ કોની 
બાહ�ર કા �દર ની
�ય સક હતા.ં



કદાસ અઠજ વાતાર્
�રુ� �યુતી તાહંા,ં 
કોડ�ક �ુઃખની ગોઠ 
હતી. પન પરમે�રની 
કાહ� અ�યબ કરા.ં 
ઈ� ુમરન મા ંજ 
ની રહના!



અઠવા�ડયાને �ડુલે �દસી 
એકદમ સવારમા ંઈ�નુા
થોડાક ચેલા કબર વરની
દગડ �ૂર �યુી �યેલ 
હ�રનાત. જદવ તેહ� 
�દર હ�રા ંત ઈ� ુ
દ�વ તઠ ન� હતા.ં



એક બાયકો તે કબર પાસ�
ઉભી રડ હતી. ઈ� ુતેલા 
દ�ખાયના! તી આનદંમાં લેગ 
લેગ �ુસર� ચેલા સાહલા
સા�ંલુા ગઈ. “ઈ� ુ�વતા
આહા! ઈ� ુમરણ મા�નુ 
પાસા આના!”



થોડ�ક વારમા ંજ ઈ� ુચેલાસે પાસ� આના. અન 
તેના ખીલા ઠોક�લ હાથ તેહલા દાખવના. િય� ત 

સાચાજં આહા. ઈ� ુફ�ર�હન �વતા �યુના! તેન� 
િપતર જો નકાર કરનેલ તેલા માફ કર� દ�દા,ં અન 
આખે ચેલા સાહલા સાગંના કા જ� �યુના ત� �મુી 
આખે લોક સાહલા સાગં�. મા�નુ તો સરગમા ં

જ�ુન આના (આનેલ) તઠ ચઢ� ગે.



�ડુલા ઇસ્ટર (�નુ�ુત્થાન ઈતવાર)

પરમે�રન ેવચન, બાઇબલ મા�નુ ગોઠ, 

મા�નુ મીળ� યેહ�

માથ્થી ૨૬-૨૮, �કુ ૨૨-૨૪, 
યોહાન ૧૩-૨૧

“�મુને શબ્દના મેળાપ (બો�લુા) ઉ�ડ દ�હ�.”
ગીતશા� ૧૧૯:૧૩૦



�રુાં



યી બાઈબલ વારતા આપલા આચરય જનક પરમે�ર 
�ની આપાલા બનવા તો આપલે તેલા �ણજન ઈસા સાગંહ. 

પરમે�ર �ણહ કા આપલે ખોટા ંકામ ક�હ�ત. �લા તો પાપ સાગંહ. 
પાપના દંડ ત મરણ આહા પન પરમે�ર �મુાવર �બુ પ્રેમ કરહ તાહંા ંતેની 
તેના એકના એક પોસા ઈ� ુ�ખ્રસ્ત �મુને પાપને દંડ સાટ� �ુ�ુસ વર મ�ુલા 
દવાડ� દ�દા. મા�નુ ઈ� ુદ�વ �વતા ઉઠના અન સરગમા ંચઢ� ગે. જો �મુી 

ઈ� ુવર િવ�ાસ કરસા અન �મુને પાપની માફ� માગસા ત તો �મુાલા 
માફ કર� દ�લ. તો આતા ં�મુને �વનમા ંયીલ અન તેમા ંરહ�લ  

અન �મુી અનતં�વન �ધુી તેને હાર� રહસાલ.

જો �મુી િય� સાચા ંઆહા ઈસા ંિવ�ાસ કરતાહંાસ ત પરમે�રલા ઈસા ંસાગંા:ં 
વ્હાલા ઈ� ુમા ંિવ�ાસ કરાહા ંકા � ુ ંપરમે�ર આહાસ અન મા�સુના �પ 

ધારણ કર�ની માને પાપને સાટ� મરણ પામનાસ અન આ�ુ ફ�ર�થી �વતા 
આહાસ, આતા ંદયા કર� માને �વનમા ંયે અન માના પાપ માફ કર� દ�. 
�થી મા ંનવી �જ�દગી �વી શકા,ં અન એક �દસ અનતંકાળ �ધુી �નુે 

હાર� રહ� શકા.ં �નુી આજ્ઞા પા�લા અન �નુે હાર� �નુા
પોસા �સા ંર�લુા મદદ કર. આમીન. 

બાઇબલ વાચંીની દ�વ હાર� દરરોજ ગોઠ લાવા. યોહાન ૩:૧૬
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