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એક બાલ ઘ�ઘાટ વાળે 
ટ�કરાવર ઉભી આસી 
તાચી �ુઃખ ભરને ડોળે 
મા ંભયકંર દ્રશ્ય દ�ખાત 
આસી. તાચો પોસો 
મરણ પામત આસી. 
તી આસ મરિયમ 
આસી � ઇ�દુય 
�ુ�ુસ વર ખીલે 
ઠોકને તે �ગેવર 
ઉભી આસી. 



યા આખા કસાક�ુહ હોન? 
ઈ� ુદ�વ કશોક ક�ુહ તાચી 
�ુદંર �જ�દગી ભયાનક ર�તે 
�ણૂર્ ક�ુહ દ�દ? દ�વ કશોક 

ક�ુહ મ�ૂંર� દ��ુ ંને
તાચે પોસા દય
�ુ�ુસ વર ખીલે

ઠોક�ન મરણ
તરફ દવા� ૂસક?

કાય ઈ� ુકોણ આસી
�િનહ �લૂ કરની
આસી? કાય પરમે�ર 
હા�ુહ ગેવ? 



નાહા! પરમે�ર હાર� નાહા 
�યનોહ. ઈ� ુની કાહ�પણ 
�લૂ નાહા કરની. ઇ�દુય
હમંેશા ખબર આસી કાઈ
�ુષ્ટ લોક દ્વારા તાદય મા�ુહ 
મેલવામા ંયીદ. જય ઈ�ુ
બાળક આસી તયં િસમોન
નાવાચો સેવક ની મ�રયમ 
તાચી આસ દય આખના 
કાઈ ઈ� ુચે આગલા �વન 
મા ં�ુઃખ આહાઇ. 



ઇ�દુય મા�ુહ મેલોહ 
તાચે થોડ�ક �દસ �ઢુ�, 
એક બાલ તાચે પાસી 
િય�નુી તાચે પયાવઁર 
�તર ચોપ�ુહં�ન તાચો 
અ�ભવાદન કરની. “તી પૈસા 
બગાડય” અસે તાચે ચેલે ફ�રયાદ 
કરત. “તાનહ� બેસ કર�,” અસો ઈ� ુઆખય. “તાનહ� 
માઝે દટાયોદય માટ� કર�.” ઘણો િવ�ચત્ર શબ્દ આખાય! 



તાચે મગલાઠ�ન, ય�દુા, 
બાર માઠ� ઈ� ુચો એક 
ચેલો, ૩૦ પૈસા મા ંઇ�દુય 
મટો ઉપદ�શકદય ધ�ુહ 
દ�વદય ન�� કર�ન. 



ય�દૂ�ચે પાસ્ખાપવર્મા ંઈ� ુતાચો 
છેલ્લો ભોજન તાચે ચેલા હાર� 
ખાદ. ઈ�નુી તાહદય દ�વાચે િવશે 
અ�યબ ગોઠ �ંહદય તો પ્રેમ કર 
તાહંચે માટ� દ�વાચો વચન આખી. 
મગલાઠ� ઈ�નુી તાહંદય ભાકર�ને 

પ્યાલા દ�દ. યા તે ઈ�ચુો લોહ� 
આપને પાપની માફ� દ�વામાં

યાવ તાચે યાદગીર�
માટ� આહાય.



મા� ુઈ�નુી તાચે દોસ્તાર સાહંદય આખનો કાય માઝા હાર� 
િવ�ાસઘાત હોદ ને તે પો� �હ�ત. “મયં પો� નાહંા �ંય”
િપતરની આખી. “�ૂકડ� આરવત તાચે �ઢુ� � ુ ંમાઝંો તીન વાર 
નકાર કર�શ”, ઈ� ુઆખનો.



મા�હુ તાચ રાતી ઈ�ુ
ગેથશેમાનંી વાડ�માં
પ્રાથર્ના કર� �ંવ. તાચે 
હાર� � ચેલે આસી
તાહંદય નીજ યાવ. 
“માઝો દ�વ”, ઈ�નુી 
પ્રાથર્ના કર�, “...જો બની 
શકય તે યો પ્યાલા �ૂર 
ઘી�ુ ં�ં, પરં� ુમાઝી 
ઈચ્છા નાહ� પન �ઝુી 
ઈચ્છા પ્રમાણે હો� ુદ�.”



અચાનક ય�દુાની આગેવાનીમા ંટોળાં
વાડ�મા ંય�વદય લાગીન. ઈ� ુની તાહદય 
થોબવી નાહા પણ િપતરની એક માનસાચો 
કાન કા�ુ ંમેલહ�. �પુચાપ ઈ�નુી તે
મા�સુચો કાનદય ધ�ની તાદય 
બેસ કર�. ઇ�દુય ખબર આસી 
કાય તાદય ધરા �ુ ં�ંવદય 
દ�વાચે યોજનાચો ભાગ આસી. 



ટોળો ઈ�દુય �ખુ્ય યાજક પા�ુ ંઘી�ુ ંગેવ. તથય ય�દૂ� 
આગેવાનની આખી કાય ઇ�દુય મર� પડદ. તલાકમાં િપતર 

ચેલાસે બા�ુમા ંતાપત આસી. તીન વાર લોક તાદય
ના�ં�ુુનં આખી, “�ુ ંતે ઈ�ુ

હાર� આસી!” તીન વાર
િપતર નકાર કર�ન, જસો

ઈ�નુી આખનો આસી
તસો જ હોન. તયં�ું
પન િપતરની શ્રાપ

ને શપથ દ�દ.



જરાક વાર મા�ુહં કોમ્બડો 
આરવી. તો તે િપતરદય 
દ�વાચો અવાજ જશો આસી. 
ઈ�ચુે શબ્દ યાદ કર�ું
િપતર ઘણો �ુઃખમા ંરડ�ન. 



ય�દુાદય 
� ુ�ુઃખ લાગીન. તાદય ખબર આસીકા 
ઈ� ુકાય� ુપાપ કાય �નુાહ માટ� 
�નુેગાર નાય આસી. યે�દુા ૩૦ પૈસે 

ચાદં�ચે ઘી�નુી પાસો યાજક પા�હુ 
�વ પણ તા આતા યા પૈસે નાહા
ઘેદ. ય�દુા તે પૈસા દય �ગા�ુહ

દ�� ુને બાહાર ��નુી પોતે
ગળફાિંસ �દન.



યાજક, ઇ�દુય િપલાત, 
રોમન રાજપાલ પા�હુ 
ઘી�યુાવ. પીલાત ની
આખી “માદંય ઈ�મુાં
કાય�ુ ં�લૂ નાહા 
નાગાય.” પણ તોળે 
આરડો લાગીન કાય.
“તાદંય ફાસંી દ�! 
તાદંય ફાસંી દ�.”



છેલ્લે િપલાત આખો આય�ુ�ુનં 
ઈ�દુય �ુ�ુસવર મર�દય દંડ દ�ન. 
સૈિનકની ઈ�દુય ��ેુ દ�ન, તાચે 
�ુહંાવર �ુકં�ન, ને તાદય ચા�કુ 
ખન �ુટ�ન. તાહ� કાટંાચો � ૂડંો લાબંો
�ગુટ બનાવી ને તાચે ડોયેવર 
થ�વીન. મા�ુ ંતાહ� તાદય લાકડાચે 
�ુ�ુસવર થો�ુ�ંુનં ખીલે ઠોક�ન ને 
મા�ંુહ મેલી. 



ઇ�દુય હમંેશા ખબર આસી કાય તાચ ર�તે તાચો મરણ 
આહાય. તાદય યા ંભી ખબર આસી કાય તાચો મરણ પાપીચે 
માટ� માફ� ઘ��ુ ંયીદ ને જો તાવર િવ�ાસ કરદ તાદય માફ� 

મીળદ. એક ની ઈ�વુર િવ�ાસ
કર�ન ને પારાદ�શમા ં�વ

ને �ુસરો નાહા �વ. 



થોડ�ક કલાક �ુઃખ સહન ક�ંુહ
ને મા�ુ ંઈ�નુી આખી, “યાં
�રુા હોન,” અલોક આ�ુનંી 
મ�ંુ �વ. તાચો કામ 
�રૂો હોન. દોસ્તારસી 
તાદય એક ખાનગી 
�ગામા ંદાટ�. 



મા�હુ રોમ ચે સૈિનકસી 
તા કબરલા બદં ક�ંુની 
તાવર પહ�રો દ�ન. 
આતા ંતથય કોન�ુ ં
બાહ�ર કા �દર નાહા
��ુ ંશકત.



કદાચ અથય જ વાતાર્ �રુ� 
હોત તે, કલીક �ુઃખની ગોઠ 
આસી. પન પરમે�રની
અ�યબ કર�. ઈ� ુ
મરણમા ંનાહા રહ�ન! 



અઠવા�ડયાચે �ડુલે �દસ 
સકાળચે ઈ�ચુે ચેલે કબર 
વરચી દગડ �ૂર હો�ુ ં
�યની નાગંી. જયં તાહં� 
મઝાર નાગંી ત ઈ� ુ
તથય નાહા આસી.



એક બાલ તે કબર પાસી ઉભી
ર�ુ ંરડત આસી. ઈ� ુતાદય
દ�ખાન! તી આનદંમા ંવેગ વેગ 
�ૂસર� ચેલાદય સાગંોદય �વ. 
“ઈ� ુ�વતો આહાય! ઈ� ુ
મરણ મા�ુ ંપાસો યાવ!”



થોડ�ક વારમા ંઈ� ુચેલાસે �ુ�ં ુરં યાવ, 
ને તાચો ખીલે ઠોકને હાથ તાહંદય દાખવીન. 

યા ંતે સાચા ંઆહાય. ઈ� ુ�ફ�ંુ �વતો હોન! તાનહ� 
િપતર �નહ� નકાર કરનો તાદય માફ ક�ંુ દ�ન, ને 
આખે ચેલાદય આખી કાય �ં હોન તા �મુી આખે 

લોકાદંય આખઝા. મા�હુ તો સરગમા ંજ�ું 
આનનો તથય ચ�ું ગેવ. 



�ઢુ�ચો ઇસ્ટર (�નુ�ુત્થ્થાન ઈતવાર)

પરમે�ર ચો વચન, બાઇબલ માચી ગોઠ

મા�નુ િમલની આહાય

માથ્થી ૨૬-૨૮, �કુ ૨૨-૨૪, 
યોહાન ૧૩-૨૧

“�મુચો બોલોચો �મુદઈ ઉ�ડ દ�ય.”
ગીતશાત્ર: ૧૧૯:૧૩૦
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યી બાઇબલ વાતાર્ આપની આ�યર્જનક પરમે�ર 
�ની આપનાદય બનવી તાચે િવશે આપનાદય �નો આખત.

પરમે�ર �નયકા આપની � ૂડંો કામ કર�, �દય તો પાપ આખય. 
પાપચો દંડ ત મરણ આહાય, પણ પરમે�ર આપના વર પે્રમ કરય તય 
તાની તાચો એક ચો એક પોસો ઈ� ુ�ખ્રસ્ત �ઝુે પાપ સાઠ� દંડ માટ� �ુ�ુસ 
વર મરોદય દવ�ુ ંદ�ન. મગેં ઈ� ુદ�વ �વતો ઉઠ�ન સરગ મા ંચ�ુ ંગેવ. 

જો �મુી ઈ� ુવર િવ�ાસ કરઝા તો � ુદંય પાપચી માફ� માઘઝા તો 
�મુ દય માફ� દ�દ. તો �મુચે �વનમા ંયેદ ને રહદ ને �મુ્હ�

અનતં�વન �ધુી તાચે હાર� રહઝા.

જો �મુી યો સાચો આહાય અસો િવ�ાસ કરતહોવે તે પરમે�ર અસો 
આખાય. વાલો ઈ�,ુ મા ંિવ�ાસ કરંય કાઈ � ુ ંપરમે�ર આહાઇ ને 
મા�સુચો �પ ઘી�ુનં માઝ ેપાપ સાઠ� મર�ન ને આ� પાસો �વતો 

આહાય. આતા ંદયા કર� માઝે �વનમા ંમાઝો પાપ માફ ક�ંુ દ�. તયંથી 
મયં નવો �વન �વય ને એક �દસ �ઝુે હાર� અનતંકાળ �ધુી

�ઝુે હાર� રહન્દય. �ઝુી આજ્ઞા પાળ�ને �ઝુે હાર� પોસો
જશો રહ�દય મદદ કર. આમેન.

બાઇબલ વા�ંનેુ દ�વ હાર� �દનાય �દસ ગોઠ લાવો. યોહાન:૩:૧૬
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