પિતત

ી

ફાધર વગ સ પોલ
નવા કરારમાં કેટલાંક ખ ૂબ આકષર્ક પાત્રો છે . પણ તેમનુ ં નામ આપવામાં આ યું નથી. લેખક
લ ૂક તેવા એક પાત્રને પોતાના શુભસંદેશમાં પિતત

ી કહીને ઓળખાવે છે .

ઈસુના મ ૃ યુના થોડા વખત પહેલાં એમના પગે

ર લગાડવાની કે એમના માથા ઉપર

ને ઇિતહાસકાર

ર રે ડવાની વાત

જુદા જુદા શુભસંદેશકારોએ કરી છે . પણ દરે કની વાતમાં ખ ૂબ વૈિવ ય જોવા મળે છે . એટલે શુભસંદેશકારોએ જુદા
જુદા માણસો

ને િભ

િભ

પ્રસંગોની વાતો કરી છે કે એક જ પ્રસંગની વાત િવિભ

રીતે કરી છે તે અંગે

બાઈબલના પંિડતોમાં મતભેદ પ્રવતેર્ છે .
હીં હુ ં લ ૂકે કરે લી પિતત
માનુ ં

ીની વાત એના

વા બીજા બધા પ્રસંગોથી

ી ઈસુના સંપકર્ માં આવે, તે ખ ૂબ

.ં મોભાદાર માણસોની દિ ટએ પિતત

રીતે ઈસુ એ પિતત

ીને પોતાની પાતે આવકારે છે , પોતાના પગે

ઈસુને નોતરનાર ફરોશીની દિ ટએ ઈસુ

ને માણસોથી

વા પયગંબર આવી પિતત

લગ, િભ

ને આગવી

જુગતો પ્રસંગ છે . પણ દે ખીતી

ર લગાડવા દે છે

ને ચુબન
ં
કરવા દે છે !

ીને આવકારવામાં કે એને પોતાને

ડવા

દે વામાં કલંિકત થાય છે . બદનામ થાય છે .
ઈસુ પોતાને ઘરે પધારવાની વાત એમને નોતરનાર ફરોશી િસમોને પોતાના િમત્રોને કહી હશે

ને એ વાત

જોતજોતામાં આડોશપાડોશમાં ફેલાઈ હશે. કોઈનો

યાય તો યા િવના બધા લોકોને પોતાની પાસે પ્રેમ

કરુણાથી આવકારતા ઈસુ િવશે પેલી પિતત

ગાઉ સાંભ યું હશે. એટલે િસમોન ફરોશીને યાં ઈસુ જમવા

બેઠા છે એવું જાણીને પિતત
પોતાને ઘેર પિતત
પિતત

ી કોઈની પરવા કયાર્ િવના સીધી ઈસુ પાસે પહ ચી ગઈ.

ીને જોઈને િસમોન તો આભો જ બની ગયો છે . પણ પોતાના આદરણીય મહેમાન ઈસુને

ીને આવકારતા જોઈને તે પિતત

વસવસો

ીએ

ને

ી સામે કશુય
ં કરી શક્યો નિહ, પણ તેણે મનમાં ને મનમાં ખ ૂબ

નુભ યો. ઈસુ િસમોનનો પ્રિતભાવ

ને પિતત

ી પ્ર યેનો તેનો તી

ણગમો તરત જ પારખી ગયા.

કાંઈ ગુ ત છે તે જાહેર થયા રહેવાનુ ં નથી” (મા થી ૧૦, ૨૬), એમ કહેનાર ઈસુ િસમોનને બોલાવીને પિતત
ીનો પ્રેમ

ને િસમોનની મહેમાનગીરીની ઊણપ તરફ એમની સાથે જમવા બેઠેલા બધા લોકોનુ ં યાન દોરે છે ,

એટલું જ નિહ પણ પેલી પિતત

ીને કહે છે કે, તારાં પાપ માફ કરવામાં આ યાં છે ... તારી

લીધી છે , સુખે જા”.
લ ૂકકૃત શુભસંદેશમાં આવતી ફરોશી

ને પિતત

ીની આપી વાત

ુ છે .
હીં પ્ર તત

ાએ તને ઉગારી

એક ફરોશીએ ઈસુને પોતાને યાં જમવા નોતયાર્ , એટલે તેઓ તેને ઘેર જઈને ભાણે બેઠા. એટલામાં ફરોશીને ઘેર
ઈસુ જમવા બેઠા છે એવું જાણીને, શહેરની એક પિતત

ી સંગેમરમરની કૂપીમાં

ર લઈને આવી પહ ચી,

ને

પાછળ જઈને આંસુ સારતી સારતી ઈસુને ચરણે પડી ગઈ. તેનાં આંસુથી તેમનાં ચરણ ભીંજાઈ ગયાં તે તેણે
પોતાના વાળથી લ ૂછી નાખ્યા. પછી તેણે ચરણ ચ ૂમી ચ ૂમીને

ર લગાડયુ.ં આ જોઈને ઈસુને નોતરનાર ફરોશી

મનમાં િવચાર કરવા લાગ્યો કે, જો આ માણસ ખરે ખર પયંગબર હશે તો તેને ખબર પડી જની જોઈએ કે એને
ડનાર આ બાઈ કોણ છે

ને કેવી છે ; એ તો પિતતા છે .

આથી ઈસુએ તેને ક ,ું િસમોન, મારે તને એક વાત કહેવી છે .
યારે તેણે ક ,ું કહોને, ગુરુજી.
એક શાહુકારનુ ં બે જણ પાસે લેણ ું હત;ું એક જણ પાસે પાંચસો

પામહોર

ને બીજા પાસે પચાસ. પણ દે વ ું

વાળવાનુમ તેમનુ ં ગજુ ં નહોત ું એટલે શાહક
ે ુ ં દે વ ું માફ કયુ.ર્ં તો બેમાંથી કોણ તેના ઉપર વધારે પ્રેમ
ુ ારે બંનન
રાખશે?
િસમોન જવાબ આ યો, મારા ધારવા પ્રમાણે,
ઈસુએ ક ,ું તારી ધારણા સાચી છે .

ને પેલી

માણસનુ ં તેણે વધારે દે વ ું માફ કયુર્ં હત ું તે.
ી તરફ ફરીને તેમણે િસમોનને ક ,ું આ બાઈને તું જુએ છે ને? હુ ં

તારા ઘરમાં આ યો, તેં મને પગ ધોવા પાણી ન આ યુ,ં પણ બે બાઈએ પોતાનાં આંસુથી મારા પગ ભીંજ યા

ને

પોતાના વાળથી લ ૂછી નાખ્યા. તેં મને ચુબ
ં ન ન દીધુ,ં પણ હુ ં અંદર આ યો યારથી એ મારી કદમબોસી કરી રહી
છે . તેં મારા વાળમાં તેલ ન નાખ્યુ,ં પણ એણે મારા પગે

ર લગા યું છે .

ભય ભય પ્રેમ પુરવાર કરે છે કે એનાં ઘણાં પાપોની એને માફી મળી છે .

ને એટલું બુ ં તને કહુ ં

ં કે, એનો આ

ને ઓ ં માફ થયું હોય છે તે ઓછો

પ્રેમ બતાવે છે .
પછી તેમણે તે બાઈને ક ,ું તારાં પાપ માફ કરવામાં આ યાં છે .
યારે તેમની સાથે જમવા બેઠેલા માણસો માંહોમાંહે કહેવા લાગ્યા, આ કોણ છે કે પોપા પણ માફ કરે છે ?
પણ ઈસુએ તે બાઈને ક ,ું તારી

ાએ તને ઉગારી લીધી છે , સુખે જા ”(લ ૂક ૭, ૩૬-૫૦).

આ સમગ્ર વાતમાં આપણે પિતત

ીની એક આગવી િવશેષતા જોઈ શકીએ છીએ. તે ઈસુને પ્રેમ

મુિતર્ તરીકે ઓળખે છે . એટલે સંગેમરમરની કૂપીમાં કીમતી

ને કરુણાની

ર લઈને પોતાના ગામમાં આવેલા ઈસુને મળવા

જાય છે . લોકો તેને પિતતા તરીકે જુએ છે . પણ તે કોઈના પરવા કરતી નથી. પણ તે િનઃસંકોચપણે િસમોનને ઘરે
પેસી જાય છે
છે

ને પ ા ાપથી ઈસને ચરણે પડે છે . ઈસુ પિતત

ને એને માફી બક્ષી છે .

ીના ભયાર્ભયાર્ પ્રેમ

ને પ ા ાપને આવકારે

