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એક બાયકો ઘોઘંાટ  
વાળે ટેકરા વર ઉભી હતી  
તેની દુઃખભરી આંખમાં  
ભયાનક દ્રશ્ય દેખાયજ 
હતાં. તેના પોસા મરણ પામ 
હતા. તી માતા મિરયમ હતી 
ઇસુલા  
કુ�સ વર ખીલા  
ઠોકેલ તે �ગા  
વર ઉભી હતી.  



િયં આખાં િકસાંક કરી હુયનાં? 
ઈસુ દેવ િકસાક કરી તેની સંુદર 
િજંદગી ભયાનક રીતે પુરી 
(સમા�) કરી દે?  

દેવ કને રીતે 
 મંજૂરી દી હન 
 તેને પોસાલા 

 કુ�સ વર ખીલા 
 ઠોકીન મરન તરફ 

દવાડી સક? તો કોન હતા?  
તેની કાય (ઇસુની)ં ભૂલ  
કરલે હતી? કાય  
પરમે�ર હરી ગે?  



ની!ં પરમે�ર હરી ની ગયેલ. 
ઈસુની પન કાહી ંભૂલ ની ંકરલે. 
ઇસુલા હંમેશા ખબર હતી કા 
દુ� લોકાં �ારા તેલા મારી 
ટાકવામા ંયીલ. જદવ ઈસુ 
બાળક હતા તદવ િસમોન 
નાંવના સેવક ની મિરયમ તેને 
આઇસલા સાંગેલ કાય ઈસુને 
આગળને �વનમાં ખુબ દુઃખ 
આહા.  



ઇસુલા મારી  
ટાકુલા આના તેને  
થોડેક િદસ પુઢ, એક  
બાયકો તેને પાસી યીની  
તેને પાંય વર અ�ર  
ચોળીની તેના અિભવાદન  
(આવકાર) કરનેલ. “તી  
પૈસા બગાડહ” તેના ચેલા  
ફિરયાદ કરનેલ. “તેની બેસ  
ક� ,” ઈસાં ઈસુ સાંગ. “તેની  
માને દાટાયજુને માટે કરાં.”  
ખુબ િવિચત્ર શબ્દ સાંગાયજત! 



તેને માગુન યહુદા, બાર 
માહુન ઈસુના એક ચેલા, ૩૦ 
ચલે (પૈસા) માં ઇસુલા મોઠે 
ઉપદેશક લા ધરી દેવાડુલા 
ન�ી કરના.  



યહૂદીનાં પાસ્ખાપવ�મા ંઈસુ તેના છેલ્લા 
ભોજન તેને ચેલા સે હારી ંખાયના. 
ઈસુની તેહલા દેવ િવશ ેઅ�યબ ગોઠે 
અન જહેલા તો પ્રેમ કર તેહને માટે 
દેવના વચન સાંગાં. માગુન ઈસુની 
તેહલા ભાખરી અન ગલાસ (પ્યાલા) 
દીદા. િયં ત ઈસુના  

લોહી આપલે પાપની માફી 
 માટે દેવામા ંઆનાં 

 તેની યાદગીરી 
 માટે હતાં. 



માગુન ઈસુની તેને દોસ્તાર સાહલા સાંગેલ કા માને હારી ં
િવ�ાસઘાત હુિયલ અન તે પોળી �તીલ. “માં પોળી ની ં�,” 
પીતરની આગ્રહ કરલે. “કોબંડા આરડ તેને પુઢ તંુ માલા તીન વાર 
નકાર કરશીલ,” ઈસુ સાંગનેલ.  



માગુન તે જ રાતી ઈસુ 
ગેથશેમાને વાડી માં 
પ્રાથ�ના ક�લા �હા. 
તેને હારી જ ેચેલા હતાત 
તેહલા નીજ લાગની. 
“માના દેવ,” ઈસુ પ્રાથ�ના 
કરના, “...જો બની સક 
ત યો પેલા (પ્યાલા) દૂર 
લી �. પરંતુ માની ઈચ્છા 
નીિહ પન તુની ઈચ્છા 
પ્રમાણે હુયું દે.” 



અચાનક યહૂદાની આગેવાનીમા ંટોળાં વાડીમા ંયેવલા લાગનાત. 
ઈસુની તેહલા થોબવા નીિહ પન િપતરની એક માનુસના કાન 
કાપી ટાકા. ચુપચાપ ઈસુની ંતે  
માનુસને કાનલા ધરીની તેલા બેસ કરાં.  
ઇસુલા ખબર હતી કા તેનાં 
ધરાયજુલા દેવની  
યોજનાના એક  
ભાગ હતા. 



ટોળાં ઇસુલા મુખ્ય યાજક પાસી ંલી ગ�ત. તઠ યહૂદી આગેવાનસી ં
સાંગાં કા ઇસુલા મ�લા પડીલ. તોડેકમાં િપતર  

ચેલાસે બાજુમાં તાપ હતા. તીન વાર લોક તેલા 
 હેરનાત અન સાંગનાત, 

 “તંુ ત ઈસુને હારી હતાસ!” 
 તીન વાર િપતર નકાર 

 કરના, �સાં ઈસુની 
 સાંગેલ તીસાં જ 
 હુયના. તરી પન 
 િપતર શ્રાપ અન 

 દુઃખ દીના. 



જરાક વાર માગુન કોબંડા 
આરવના (બોલના). તો અવાજ 
િપતરલા દેવના અવાજ �સાં 
હતા. ઈસુના શબ્દ યાદ કરીની ં
િપતર ખુબ દુઃખથી રડના. 



       યહુદાલા પન દુઃખ લાગનાં.  
 
તેલા ખબર હતી કા ઈસુ કાંહી ંપન પાપ 
અથવા ગુના માટે ગુનેગાર ની ંહતા. 
યહુદા ૩૦ ચલે (પૈસા) ચાંદીને 

 લી ની પાસા યાજક પાસી ંગે પન 
 તે આતાં ની લેત. યહુદા તે ચલે 

 (પૈસા) સાહલા ઝુગારી દીના અન 
બાહેર �યની પોતે ગળ-ફાંસી 

                       દી દીના. 



યાજક ઇસુલા િપલાત રોમ ના 
રા�પાલ પાસી ં લી આનાત. િપલાત 
સાંગના “માલા યે માનુસમાં કાહી ંપન 
ભૂલ ની ંદીસ.” પન ટોળાં  

આરડુલા લાગનાત 
 કા, “તેલા ફાંસી દે! 

 તેલા ફાંસી દે!” 



છેલ્લ ેિપલાત આખાં આયકીની ઇસુલા 
કુ�સ વર મ�લા દંડ દીના. સૈિનક સી ંઇસુલા 
મુ�ા દીદાત. તેને તોન્ડ વર થુંકનાત, અન 
તેલા ચાબુક કન ઝોડનાત. તેહી ંકાંટાના કૂ્રર 
લાંબા મુગટ બનવા અન તેને ડોકી વર પોવી 
દીદા. માગંુ તેહી ંતેલા લાકડા ને કુ�સ વર 
થેવી ખીલા ઠોકાત અન મારી ટાકાં. 



ઇસુલા હંમેશા ખબર હતી કા તે જ રીતે તેના મરણ આહા. તેલા િયં 
પન ખબર હતાં કા તેના મરણ પાપી સે માટે માફી લી યીલ અન 
જો તેવર િવ�ાસ કરહ તેલા માફી મીળીલ.  

એક ની ઈસુ વર િવ�ાસ કે અન 
 પારાદેશ માં ગે અન દૂસરા 

 ની ં�ય સકીલ.  



થોડાક કલાક દુઃખ સહન કરીની 
માગુન ઈસુ સાંગના, “િયં પુરાં 
હુયના,” હોડાક સાંગી ંની  
મરણ પામના. તેના કામ  
પુરાં હુયના. દોસ્તાર  
સી તેલા એક  
ખાનગી �ગા  
માં દાટી દીદાં.  



માગુન રોમ ના સૈિનક 
સી ંતે કબર લા બંદ કરી 
ની તેવર પેહરા થેવા 
(નજર થેવી). આતાં તઠ 
કોની બાહેર કા અંદર 
ની �ય સક હતાં. 



કદાસ અઠજ વાતા� પુરી 
હુયતી તાંહાં, કોડીક 
દુઃખની ગોઠ હતી. પન 
પરમે�રની કાહી ં
અ�યબ કરાં. ઈસુ 
મરન માં જ  
ની રહના! 



અઠવાિડયાને પુડલે િદસી 
એકદમ સવારમાં ઈસુના 
થોડાક ચેલા કબર વરની દગડ 
દૂર હુયી �યેલ હેરનાત. જદવ 
તેહી ં 
અંદર હેરાં ત ઈસુ  
દેવ તઠ ની ંહતાં. 



એક બાયકો તે કબર પાસી ંઉભી 
રડ હતી. ઈસુ તેલા દેખાયના! તી 
આનંદમાં લેગ લેગ દુસર ેચેલા 
સાહલા સાંગુલા ગઈ. “ઈસુ 
�વતા આહા! ઈસુ મરણ માહુન 
પાસા આના!” 



થોડીક વારમા ંજ ઈસુ ચેલાસે પાસી ંઆના. અન તેના 
ખીલા ઠોકેલ હાથ તેહલા દાખવના. િયં ત સાચાજં 
આહા. ઈસુ ફીરીહન �વતા હુયના! તેની ંિપતર જો 
નકાર કરનેલ તેલા માફ કરી દીદાં, અન આખ ેચેલા 
સાહલા સાંગના કા �ં હુયના તી ંતુમી આખ ેલોક 
સાહલા સાંગ�. માગુન તો સરગમાં જઠુન આના 

(આનેલ) તઠ ચઢી ગે. 



પુડલા ઇસ્ટર (પુન�ત્થાન ઈતવાર) 
 

પરમે�રને વચન, બાઇબલ માહુન ગોઠ,  
 

માહુન મીળી યેહે 
 

માથ્થી ૨૬-૨૮, લુક ૨૨-૨૪,  
યોહાન ૧૩-૨૧ 

“તુમને શબ્દના મેળાપ (બોલુલા) ઉજડે દેહે.” 
ગીતશા� ૧૧૯:૧૩૦ 
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પુરાં 



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

 
પરમે�ર �ણહ કા આપલે ખોટાં કામ ક�હ�ત. જલેા તો પાપ સાંગહ.  

પાપના દંડ ત મરણ આહા પન પરમે�ર તુમાવર ખુબ પે્રમ કરહ તાંહાં તેની તેના 
એકના એક પોસા ઈસુ િખ્રસ્ત તુમને પાપને દંડ સાટી ંકુ�સ વર મ�લા દવાડી 
દીદા. માગુન ઈસુ દેવ �વતા ઉઠના અન સરગમાં ચઢી ગે. જો તુમી ઈસુ વર 

િવ�ાસ કરસા અન તુમને પાપની માફી માગસા ત તો તુમાલા  
માફ કરી દીલ. તો આતાં તુમને �વનમાં યીલ અન તેમાં રહીલ   

અન તુમી અનંત�વન સુધી તેને હારી રહસાલ. 
 

જો તુમી િયં સાચાં આહા ઈસાં િવ�ાસ કરતાંહાસ ત પરમે�રલા ઈસાં સાંગાં: 
વ્હાલા ઈસુ માં િવ�ાસ કરાહાં કા તું પરમે�ર આહાસ અન માનુસના �પ ધારણ 
કરીની માને પાપને સાટી મરણ પામનાસ અન આજુ ફીરીથી �વતા આહાસ, 
આતાં દયા કરી માને �વનમાં યે અન માના પાપ માફ કરી દે. જથેી માં નવી 

િજંદગી �વી શકાં, અન એક િદસ અનંતકાળ સુધી તુને  
હારી રહી શકાં. તુની આ�ા પાળુલા અન તુને હારી તુના  

પોસા �સાં રહુલા મદદ કર. આમીન.  
 

બાઇબલ વાંચીની દેવ હારી દરરોજ ગોઠ લાવા.   યોહાન ૩:૧૬ 
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