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�યા ં�ધુી તમે તેને વેચતા નથી.



મ�હલા ઘ�ઘાટ�યા ટ�કર� 
પર ઉભી હતી, તેણીની
ઉદાસી �ખો ભયકંર 
દ્રશ્ય તરફ જોઈ રહ� છે. 
તેનો દ�કરો મર� રહ્યો
હતો. માતા મેર� હતી, 
અને તે સ્થળ પાસે 
ઉભી રહ� �યા ંઈ�નુે
ક્રોસ પર ખીલા 
લગાવવામા ં
આવ્યા હતા.



આ બ�ુ ંક�વી ર�તે બન્�ુ?ં 
ક�વી ર�તે ઈ� ુઆવા �ુદંર 
�વનનો �ત આટલી 
ભયાનક ર�તે કર� શક�? 
ભગવાન ક�વી ર�તે 
તેમના �તુ્રને ત્યાં
�તૃ્� ુપામવા માટ� 
ક્રોસ પર ખીલા 
લગાવવાની મ�ૂંર� 
આપી શક�? �ુ ંઈ�એુ 
પોતે કોણ હતા તે િવશે
�લૂ કર� હતી? �ુ ં
ભગવાન િનષ્ફળ ગયા?



ના! ભગવાન િનષ્ફળ 
નથી. ઈ�એુ કોઈ �લૂ કર� 
ન હતી. ઈ� ુહમંેશા 
�ણતા હતા ક� તેને �ુષ્ટ 
માણસો દ્વારા માર�
નાખવામા ંઆવશે. ઈ�ુ
બાળક હતા ત્યાર� પણ, 
િસમોન નામના એક �દૃ્ધ 
માણસે મેર�ને ક�ુ ંહ� ુ ંક� 
ઉદાસી આગળ છે.



ઈ�નુી હત્યાના થોડા 
�દવસો પહ�લા, એક �ી 
આવી અને તેના પગ પર અ�ર 
લગાવ્�ુ.ં "તે પૈસા બગાડ� છે," િશષ્યોએ 
ફ�રયાદ કર�. "તેણીએ સા�ંુ કામ ક�ુ� છે," ઈ�એુ ક�ુ.ં 
"તેણે મારા દફનિવિધ માટ� ક�ુ�." ક�વા િવ�ચત્ર શબ્દો!



આ પછ�, �ુડાસ, ઈ�નુા
બાર િશષ્યોમાથંી એક, માટ� 
�ખુ્ય યાજકોને ઈ�નુે દગો 
આપવા સમંત થયા 
ચાદં�ના 30 (૩૦) નગં.



ય�દૂ� પાસ્ખાપવર્ પવર્મા,ં ઈ�એુ 
તેમના િશષ્યો સાથે છેલ્�ું ભોજન લી�ુ ં
હ� ુ.ં તેમણે તેઓને ઈ�ર િવશે અ�ત 
વાતો અને તેમને પ્રેમ કરનારાઓને 
તેમના વચનો જણાવ્યા. પછ� ઈ�એુ 
તેઓને વહ�ચવા માટ� રોટલી અને 
પ્યાલો આપ્યો. આ તેમને યાદ 
કરાવવા માટ� હતા ક� ઈ��ુ ુ ંશર�ર 
અને લોહ� પાપોની 
માફ� લાવવા 
માટ� આપવામા ં
આવ્�ુ ંહ� ુ.ં



પછ� ઈ�એુ તેના િમત્રોને ક�ુ ંક� તેને દગો આપવામા ં
આવશે, અને તેઓ ભાગી જશે. "�ુ ંભાગીશ ન�હ," પીટર� 
આગ્રહ કય�. "�ૂકડો બોલે તે પહ�લા,ં તમે મને ત્રણ વાર 
નકારશો," ઈ�એુ ક�ુ.ં 



તે રાત્રે પછ�થી, ઈ� ુ
ગેથસેમાનેના બગીચામા ં
પ્રાથર્ના કરવા ગયા. � 
િશષ્યો તેમની સાથે હતા 
તેઓ �ઘી ગયા. "હ�
મારા િપતા," ઈ�એુ 
પ્રાથર્ના કર�, "... આ
પ્યાલો માર� પાસેથી 
પસાર થવા દો. તેમ 
છતા,ં �ુ ંઈચ્� ંતેમ ન�હ, 
પણ તમાર� ઈચ્છા 
પ્રમાણે."



અચાનક એક ટો�ં બગીચામા ં�ૂચ ક�ુ�, 
�ુડાસની આગેવાની હ�ઠળ. ઈ�એુ પ્રિતકાર 
ન કય�, પરં� ુપીટર� એક માણસનો કાન 
કાપી નાખ્યો. શાિંતથી, ઈ�એુ તે માણસના 
કાનને સ્પશર્ કય� અને તેને સાજો
કય�. ઈ� ુ�ણતા હતા ક� 
તેમની ધરપકડ ઈ�રની 
ઇચ્છાનો ભાગ છે.



ટો�ં ઈ�નુે પ્ર�ખુ યાજકના ઘર� લઈ ગ�ુ.ં ત્યા,ં ય�દૂ� 
આગેવાનોએ ક�ુ ંક� ઈ�એુ મર�ુ ંજોઈએ. ન�કમા,ં પીટર 
નોકરોની અ�ગ્નની બા�ુમા ં
ઊભો રહ્યો અને જોતો હતો.
ત્રણ (3) વખત લોકોએ 
પીટર તરફ જો�ુ ંઅને ક�ુ,ં 
"તમે ઈ� ુસાથે હતા!" 
ત્રણ વખત પીટરએ 
તેનો ઇનકાર કય�, 
�મ ઈ�એુ ક�ુ ં
હ� ુ ંક� તે કરશ.ે 
પીટર પણ શ્રાપ 
અને શપથ.



બસ ત્યાર� જ, એક �ૂકડો બોલ્યો. 
તે પીટર માટ� ભગવાનના 
અવાજ ��ુ ંહ� ુ.ં ઈ�નુા શબ્દો 
યાદ કર�ને પીતર �બૂ રડ�ો.



�ુડાસ પણ �દલગીર હતો. તે
�ણતો હતો ક� ઈ� ુકોઈ પાપ ક� 
�નુા માટ� દોિષત નથી. �ુડાસે 
ચાદં�ના 30 િસ�ા પાછા
લીધા, પરં� ુપાદર�ઓએ 
તે લી�ુ ંન�હ.



�ુડાસે પૈસા નીચે
ફ�ક� દ�ધા, બહાર 
ગયો – અને પોતાને
ફાસંી આપી.



યાજકો ઈ�નુે િપલાત સમક્ષ લાવ્યા. 
રોમન ગવનર્ર. િપલાતે ક�ુ,ં "મને 
આ માણસમા ંકોઈ દોષ નથી મળ્યો." 
પણ ટો�ં રડ� ુ ંર�ુ,ં "તેને
વધસ્તભંે જડવો! તેને 
વધસ્તભંે જડવો!"



આખર� િપલાતે હાર માની, અને 
ઈ�નુે ક્રોસ પર મરવાની સ�
કર�. સૈિનકોએ ઈ�નુે ��ુો માય�, 
તેના ચહ�રા પર � ૂકં�ુ,ં અને તેને 
ચા�કુ માય�. તેઓએ લાબંા 
તી�ણ કાટંાનો �ર તાજ બનાવ્યો 
અને તેને તેના માથા પર દબાવ્�ુ.ં 
પછ� તેઓએ તેને મરવા માટ�
લાકડાના ક્રોસ પર 
ખીલી માર�.



ઈ� ુહમંેશા �ણતા હતા ક� તે આ ર�તે �તૃ્� ુપામશે. તે એ 
પણ �ણતા હતા ક� તેમના �તૃ્� ુપાપીઓ માટ� ક્ષમા લાવશે 
�ઓ તેમનામા ંિવ�ાસ રાખે છે. ઈ�નુી બા�ુમા ંબે 
�નુેગારોને વધસ્તભંે જડવામા ં
આવ્યા હતા. એક ઈ� ુપર 
િવ�ાસ કય� - અને 
સ્વગર્મા ંગયો. 
બી�એ ન ક�ુ�.



કલાકોની વેદના પછ�, ઈ�એુ ક�ુ,ં 
"તે ��ંુૂ થ�ુ,ં" અને �તૃ્� ુપામ્યા. 
તે�ુ ંકામ. �ણૂર્ થ�ુ ંહ� ુ.ં 
િમત્રોએ તેને ખાનગી 
કબરમા ંદફનાવ્યો.



પછ� રોમન સૈિનકોએ કબરને
સીલ કર� અને તેની રક્ષા 
કર�. હવે કોઈ �દર ક� 
બહાર જઈ શક� ુ ંન હ� ુ.ં



જો આ વાતાર્નો �ત હોત, 
તે ક�ટ�ુ ંઉદાસી હશે. પણ 
ઈ�ર� કંઈક અ�ત ક�ુ�. ઈ�ુ
�તૃ્� ુપામ્યા ન હતા!



અઠવા�ડયાના પ્રથમ �દવસે વહ�લી 
સવાર�, ઈ�નુા ક�ટલાક િશષ્યોએ 
પથ્થરને કબરમાથંી ખસી 
ગયેલો જોયો. �યાર� તેઓએ 
�દર જો�ુ,ં ઈ� ુહવે 
ત્યા ંન હતા.



એક �ી કબર પાસે રડતી રહ�. 
ઈ� ુતેને દ�ખાયા! તે બી� 
િશષ્યોને કહ�વા માટ� આનદંથી 
પાછો દોડ� ગયો. "ઈ� ુ�વતં 
છે! ઈ� ુ�તૃ્�મુાથંી પાછા 
આવ્યા છે!"



તરત જ ઈ� ુિશષ્યો પાસે આવ્યા, અને તેમને 
તેમના નખથી ડાઘવાળા હાથ બતાવ્યા. તે સા�ુ ં
હ� ુ.ં ઈ� ુફર�થી �વતા હતા! તેણે તેને નકારવા 
બદલ પીટરને માફ કય�, અને તેમના િશષ્યોને 
તેમના િવશે દર�કને જણાવવા�ુ ંક�ુ.ં પછ� તે 
સ્વગર્મા ંપાછો ગયો �યાથંી તે આવ્યો હતો.



પ્રથમ ઇસ્ટર

માથંી એક વાતાર્ ભગવાનનો શબ્દ, બાઇબલ,

મા ંજોવા મળે છે

મેથ્� ુ૨૬-૨૮ (26-28), લ્�કુ ૨૨-૨૪ (22-24), 
�હોન ૧૩-૨૧ (13-21)

"પ્રવેશદ્વાર તમારા શબ્દો પ્રકાશ આપે છે."
ગીતશા� 119:130
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સમાપ્ત



આ બાઇબલ વાતાર્ આપણન ેઆપણા અ�ત ઈ�ર િવશ ે
જણાવ ેછે �ણ ેઆપણન ેબનાવ્યા અન ે� ઈચ્છે છે ક� તમે તને ે�ણો.

ભગવાન �ણ ેછે ક� આપણ ેખરાબ કામ ક�ુ� છે, �ન ેત ેપાપ કહ� છે. 
પાપની સ� �તૃ્� ુછે, પરં� ુભગવાન તમન ેએટલો પ્રમે કર� છે ક� તણે ે
તનેા એકમાત્ર �તુ્રન ેમોકલ્યો, ઈ�,ુ ક્રોસ પર મરવા અને તમારા પાપો 
માટ� સ� ભોગવવા માટ�. પછ� ઈ� ુસ�વન થયા અન ેસ્વગર્મા ંઘર� 
ગયા! જો તમ ેઇ�મુા ંિવ�ાસ કરો છો અન ેતને ેતમારા પાપોની માફ� 

માગંો છો, ત ેકરશ!ે ત ેહવ ેઆવશ ેઅન ેતમારામા ં�વશ,ે 
અન ેતમ ેતનેી સાથ ેહમંશે માટ� �વશો.

જો તમ ેમાનો છો ક� આ સત્ય છે, તો ભગવાનન ેઆ કહો:
િપ્રય ઈ�,ુ �ુ ંમા�ુ ં� ંક� તમ ેભગવાન છો, અન ેમારા પાપો માટ� �તૃ્� ુ
પામલેા માણસ બન્યા, અન ેહવ ેતમ ેફર�થી �વો છો. �ૃપા કર�ન ેમારા 
�વનમા ંઆવો અન ેમારા પાપોન ેમાફ કરો, �થી �ુ ંહવ ેન�ુ ં�વન 

મળેવી શ�ંુ, અન ેએક �દવસ તમાર� સાથ ેકાયમ માટ� જઈ શ�ંુ. 
તમા�ંુ પાલન કરવા અન ેતમારા બાળક તર�ક� તમારા 

માટ� �વવામા ંમન ેમદદ કરો. આમીન.

બાઇબલ વાચંો અન ેદરરોજ ભગવાન સાથ ેવાત કરો! �હોન 3:16
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