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ती बाई ग�गाट करणाऱ्या टेकडीवर 
उभी होती, ितचे उदास डोळे 
एका भयानक दशृ्याकड े
पाहत होत.े ितचा 
मुलगा मरत होता. 
आई मरीया होती 
आिण येशूला 
वधस्तंभावर 
िखळले होते त्या 
जागेजवळ ती 
उभी होती.



ह ेसवर् कसे घडले? 
एव�ा सुंदर जीवनाचा 
येशू इतक्या भयानक 
मागार्ने कसा अंत 
क� शकतो? 
दवेाने त्याच्या 
पु�ाला वधस्तंभावर 
िखळे ठोकून तेथे मरण्याची 
परवानगी कशी �दली? तो 
कोण होता याब�ल येशूने
चूक केली होती का? दवे 
अयशस्वी झाला का?



नाही! दवे अयशस्वी झाला 
नाही. येशूने कोणतीही चूक 
केली नव्हती. द�ु 
माणसांकडून त्याला ठार 
मारले जाईल ह ेयेशूला
नेहमी माहीत होत.े येशू 
लहान असतानाही, िशमोन 
नावाच्या वृ� माणसाने 
मरीयेला सांिगतले होते क� 
पुढे दःुख आह.े



येशूला मारण्याच्या 
काही �दवस आधी, एक 
�ी आली आिण त्याच्या 
पायावर सुगंधी मलम 
ओतले. "ती पैसे वाया 
घालवत आह,े" िशष्यांनी 
त�ार केली. "ितने चांगले काम 
केले आह,े" येशू म्हणाला. "ितने माझ्या
दफनासाठी ह ेकेल.े" �कती िविच� शब्द!



यानतंर, येशूच्या बारा िशष्यांपैक� 
एक असलेल्या य�दाने 30 चांदीच्या 
नाण्यांसाठी मुख्य याजकांकड े
येशूचा िव�ासघात 
करण्याचे मान्य केले.



य�दी वल्हांडण सणाच्या 
वेळी, येशूने त्याच्या िशष्यासंह 
शेवटचे जेवण केल.े त्याने त्यांना
दवेाब�लच्या अद्भुत गो�ी 
सांिगतल्या आिण जे त्याच्यावर 
�ेम करतात त्यांना त्याची 
वचने �दली. 



मग येशूने त्यांना वाटण्यासाठी
भाकर आिण एक प्याला �दला.
ह ेत्यांना आठवण क�न 
दणे्यासाठी होते क� येशूचे 
शरीर आिण र� पापांची 
क्षमा करण्यासाठी 
दणे्यात आले होते.



मग येशूने त्याच्या िम�ांना सांिगतले क� त्याचा 
िव�ासघात केला जाईल आिण ते पळून जातील. 
"मी पळून जाणार नाही," पीटर आ�हाने म्हणाला. 
“क�बडा आरवण्यापूव� तू मला तीन वेळा 
नाकारशील,” येशू 
म्हणाला.



त्या रा�ी नंतर, येशू 
गेथशेमानेच्या बागेत 
�ाथर्ना करायला गलेा. 
त्याच्याबरोबर असलेले 
िशष्य झोपी गेले. "हे
माझ्या िपत्या," येशूने 
�ाथर्ना केली, "... हा 
प्याला माझ्यापासून िनघून 
जाऊ द.े तरीसु�ा, माझ्या 
इच्छे�माणे नाही, तर 
तुझ्या इच्छे�माण.े"



अचानक एक जमाव बागेत गेला, त्याचे नेतृत्व जुडास 
करत होत.े येशूने �ितकार केला नाही, पण पे�ाने 
एका माणसाचा कान कापला. शांतपणे, 
येशूने त्या माणसाच्या कानाला 
स्पशर् केला आिण त्याला बरे 
केले. येशूला मािहत होते 
क� त्याची अटक दवेाच्या 
इच्छेचा भाग आह.े



जमावाने येशूला महायाजकाच्या घरी नलेे. तेथे, य�दी 
नेत्यांनी सांिगतल ेक� येशूने मराव.े जवळच, पीटर 
नोकरांच्या आगीजवळ उभा रािहला आिण
पाहत होता. तीन वेळा 
लोक पे�ाकड ेटक लावून 
म्हणाले, "तू येशूबरोबर 
होतास!" येशूने 
सांिगतल्या�माणे 
पे�ाने तीन वेळा 
ते नाकारल.े 
पीटरने अगदी शाप �दला आिण 

शपथ घेतली.



तेव�ात क�बडा 
आरवला. ते पे�ाला दवेाच्या 
आवाजासारखे होत.े येशूचे 
शब्द आठवून पे� खूप रडला.



य�दालाही वाईट वाटले. त्याला माहीत 
होते क� येशू कोणत्याही पापासाठी
�कंवा अपराधासाठी दोषी नाही. 
य�दाने तीस चांदीची नाणी 
परत घेतली, पण याजकांनी 
ती घेतली नाही.



य�दाने पैसे खाली फेकले, 
बाहरे गेला - आिण स्वत: 
ला फाशी �दली.



याजकांनी येशूला रोमन राज्यपाल 
िपलातासमोर आणले. िपलात 
म्हणाला, "मला या माणसामध्ये
कोणताही दोष आढळला 
नाही." पण जमाव 
ओरडत रािहला, "त्याला 
वधस्तंभावर िखळा! 

त्याला वधस्तंभावर िखळा!"



शेवटी िपलातने हार मानली आिण 
येशूला वधस्तंभावर मरणाची िशक्षा 
�दली. िशपायांनी येशूला ठोसा मारला, 
त्याच्या त�डावर थंुकले आिण त्याला 
चाबकाने मारले. त्यांनी लांब धारदार 
का�ांचा एक �ूर मुकुट बनवला आिण 
तो त्याच्या डोक्यावर दाबला. 
मग त्यांनी त्याला 
मरण्यासाठी 
लाकडी 
वधस्तंभावर 
िखळले.



येशूला नेहमी माहीत होते क� तो असाच मरणार 
आह.े त्याला ह ेदखेील माहीत होते क� त्याचा मृत्यू 
त्याच्यावर िव�ास ठेवणाऱ्या पापी लोकांसाठी क्षमा 
करेल. येशूच्या बाजूला दोन 
गुन्हगेारांना वधस्तंभावर 
िखळले होत.े एकाने येशूवर 
िव�ास ठेवला - आिण 
नंदनवनात गेला. 
दसुऱ्याने नाही केल.े



काही तासांच्या �ासानंतर, येशू 
म्हणाला, "ते संपले," आिण 
मरण पावला. त्याचे काम
पूणर् झाले. िम�ांनी 
त्याला एका खाजगी 
थडग्यात पुरले.



मग रोमन सैिनकांनी कबरेवर 
िश�ामोतर्ब केले आिण 
पहारा �दला. आता 
कोणीही आत-बाहरे 
जाऊ शकत नव्हत.े



या कथेचा शेवट झाला 
असता तर �कती वाईट 
वाटेल. पण दवेाने 
काहीतरी अद्भुत 
केल.े येशू मृत 
रािहला नाही!



आठव�ाच्या पिहल्या �दवशी
पहाटे, येशूच्या काही िशष्यांना 
कबरेतून दगड बाजूला 
काढलेला �दसला. 
त्यांनी आत पािहले 
तेव्हा येशू तेथे 
नव्हता.



एक �ी थडग्याजवळ रडत रािहली. 
येशूने ितला दशर्न �दले! इतर 
िशष्यांना सांगण्यासाठी ती
आनंदाने परत गेली. "येशू 
िजवंत आह!े येशू मेलेल्यातून
परत आला आह!े"



लवकरच येशू िशष्यांकड ेआला, आिण त्यांना 
त्याचे नखे दखुलेले हात दाखवले. ते खरे होते. 

येशू पुन्हा िजवंत झाला! त्याने पे�ाला 
नाकारल्याब�ल क्षमा केली आिण त्याच्या 

िशष्यांना त्याच्याब�ल सवा�ना 
सांगण्यास सािंगतले. मग तो स्वगार्त परत 

गेला िजथून तो आला होता.



पिहला इस्टर

दवेाचे वचन बायबलमधील एक कथा,

मध्ये आढळते

मॅथ्यू 26-28, लूक 22-24, 
जॉन 13-21

“तुमच्या शब्दांचे �वेश�ार �काश दतेे.”
स्तो� ११९:१३०



द एंड



ही बायबल कथा आपल्याला आपल्या अद्भुत दवेाब�ल 
सांगते ज्याने आपल्याला बनवले आिण आपण त्याला 

ओळखावे अशी त्याची इच्छा आह.े

दवे जाणतो क� आपण वाईट गो�ी केल्या आहते, ज्याला 
तो पाप म्हणतो. पापाची िशक्षा मृत्यू आह,े परंतु दवे 

तुमच्यावर खूप �ेम करतो, त्याने त्याचा एकुलता एक पु� 
येशू याला वधस्तंभावर मरण्यासाठी आिण तुमच्या 

पापांची िशक्षा भोगण्यासाठी पाठवले. मग येशू पुन्हा 
िजवंत झाला आिण स्वगार्त गेला! जर तुम्ही येशूवर 
िव�ास ठेवला आिण त्याला तुमच्या पापांची क्षमा 

करण्यास सांिगतले तर तो ते करेल! तो आता तुमच्यामध्ये 
येईल आिण तुम्ही त्याच्यासोबत कायमचे राहाल.



जर तुमचा िव�ास असेल 
क� ह ेसत्य आह,े तर दवेाला ह ेसांगा:

ि�य येशू, माझा िव�ास आह ेक� तू दवे आहसे, आिण 
माझ्या पापांसाठी मरणारा माणूस झाला आिण आता तू 
पुन्हा िजवंत झालास. कृपया माझ्या जीवनात या आिण 
माझ्या पापांची क्षमा कर, जेणेक�न मला आता नवीन 
जीवन िमळेल आिण एक �दवस तुझ्याबरोबर कायमचा 
जाईल. तुझी आज्ञा पाळण्यास आिण तुझ्या मुला�माणे 

तुझ्यासाठी जगण्यास मला मदत करा. आमेन.

बायबल वाचा आिण दररोज दवेाशी बोला! 
योहान ३:१६
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