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નવા કરારમા ંકેટલાકં ખબૂ આકષર્ક પાત્રો છે. પણ તમેનુ ંનામ આપવામા ંઆ યુ ંનથી. લખેક � ન ેઇિતહાસકાર 
લકૂ તવેા એક પાત્રન ેપોતાના શભુસદેંશમા ંપિતત ી કહીન ેઓળખાવ ેછે. 

ઈસનુા મૃ યનુા થોડા વખત પહલેા ંએમના પગે � ર લગાડવાની કે એમના માથા ઉપર � ર રેડવાની વાત
જુદા જુદા શભુસદેંશકારોએ કરી છે. પણ દરેકની વાતમા ંખબૂ વૈિવ ય જોવા મળે છે. એટલ ેશભુસદેંશકારોએ જુદા 
જુદા માણસો � ન ે િભ  િભ  પ્રસગંોની વાતો કરી છે કે એક જ પ્રસગંની વાત િવિભ  રીત ેકરી છે ત ેઅંગે 
બાઈબલના પિંડતોમા ંમતભેદ પ્રવતેર્ છે. 

� હીં હુ ંલકેૂ કરેલી પિતત ીની વાત એના વા બીજા બધા પ્રસગંોથી � ન ેમાણસોથી � લગ, િભ  � ન ેઆગવી
માનુ ં .ં મોભાદાર માણસોની દિ ટએ પિતત ી ઈસનુા સપંકર્મા ંઆવે, ત ેખબૂ � જુગતો પ્રસગં છે. પણ દેખીતી 
રીત ેઈસ ુએ પિતત ીન ેપોતાની પાત ેઆવકારે છે, પોતાના પગે � ર લગાડવા દે છે � ન ેચુબંન કરવા દે છે!

ઈસનુ ેનોતરનાર ફરોશીની દિ ટએ ઈસ ુ વા પયગબંર આવી પિતત ીન ેઆવકારવામા ંકે એન ેપોતાન ે� ડવા
દેવામા ંકલિંકત થાય છે. બદનામ થાય છે. 

ઈસ ુપોતાન ેઘરે પધારવાની વાત એમન ેનોતરનાર ફરોશી િસમોન ેપોતાના િમત્રોન ે કહી હશે � ન ેએ વાત
જોતજોતામા ંઆડોશપાડોશમા ં ફેલાઈ હશ.ે કોઈનો યાય તો યા િવના બધા લોકોને પોતાની પાસ ેપ્રેમ � ને 
કરુણાથી આવકારતા ઈસ ુ િવશ ેપલેી પિતત ીએ � ગાઉ સાભં યુ ંહશ.ે એટલ ે િસમોન ફરોશીન ે યા ંઈસ ુજમવા 
બઠેા છે એવુ ંજાણીને પિતત ી કોઈની પરવા કયાર્ િવના સીધી ઈસ ુપાસ ેપહ ચી ગઈ. 

પોતાન ેઘરે પિતત ીન ેજોઈન ે િસમોન તો આભો જ બની ગયો છે. પણ પોતાના આદરણીય મહમેાન ઈસનુે
પિતત ીન ેઆવકારતા જોઈને તે પિતત ી સામ ે કશુયં કરી શક્યો નિહ, પણ તણે ેમનમા ંન ેમનમા ંખબૂ 
વસવસો � નભુ યો. ઈસ ુિસમોનનો પ્રિતભાવ � ન ેપિતત ી પ્ર યનેો તનેો તી  � ણગમો તરત જ પારખી ગયા. 
 કાઈં ગુ ત છે તે જાહરે થયા રહવેાનુ ંનથી” (મા થી ૧૦, ૨૬), એમ કહનેાર ઈસ ુ િસમોનને બોલાવીને પિતત 
ીનો પ્રેમ � ન ે િસમોનની મહમેાનગીરીની ઊણપ તરફ એમની સાથ ેજમવા બઠેેલા બધા લોકોનુ ં યાન દોરે છે, 

એટલુ ંજ નિહ પણ પેલી પિતત ીન ેકહ ેછે કે, તારા ંપાપ માફ કરવામા ંઆ યા ંછે... તારી ાએ તને ઉગારી 
લીધી છે, સખુ ેજા”. 

લકૂકૃત શભુસદેંશમા ંઆવતી ફરોશી � ન ેપિતત ીની આપી વાત � હીં પ્ર તતુ છે. 



એક ફરોશીએ ઈસનુે પોતાન ે યા ંજમવા નોતયાર્, એટલ ેતઓે તને ેઘરે જઈન ેભાણ ેબેઠા. એટલામા ંફરોશીને ઘેર 
ઈસ ુજમવા બેઠા છે એવુ ંજાણીને, શહરેની એક પિતત ી સગેંમરમરની કૂપીમા ં� ર લઈને આવી પહ ચી, � ન ે
પાછળ જઈને આંસ ુસારતી સારતી ઈસનુે ચરણ ેપડી ગઈ. તેના ંઆંસથુી તેમના ંચરણ ભીંજાઈ ગયા ંત ેતણેે
પોતાના વાળથી લછૂી નાખ્યા. પછી તેણે ચરણ ચમૂી ચમૂીન ે� ર લગાડયુ.ં આ જોઈન ેઈસનુ ેનોતરનાર ફરોશી 
મનમા ં િવચાર કરવા લાગ્યો કે, જો આ માણસ ખરેખર પયગંબર હશે તો તને ેખબર પડી જની જોઈએ કે એને 
� ડનાર આ બાઈ કોણ છે � ન ેકેવી છે; એ તો પિતતા છે. 

આથી ઈસએુ તનેે ક ુ,ં િસમોન, મારે તન ેએક વાત કહવેી છે. 

યારે તણેે ક ુ,ં કહોન,ે ગરુુજી. 

એક શાહુકારનુ ંબે જણ પાસે લણેુ ં હત ુ;ં એક જણ પાસે પાચંસો પામહોર � ન ેબીજા પાસ ેપચાસ. પણ દેવું
વાળવાનમુ તેમનુ ંગજુ ંનહોત ુ ંએટલ ેશાહકુારે બનંનેુ ં દેવુ ંમાફ કયુર્ં. તો બેમાથંી કોણ તનેા ઉપર વધારે પ્રેમ 
રાખશે? 

િસમોન જવાબ આ યો, મારા ધારવા પ્રમાણે,  માણસનુ ંતણે ેવધારે દેવુ ંમાફ કયુર્ં હત ુ ંત.ે 

ઈસએુ ક ુ,ં તારી ધારણા સાચી છે. � ન ેપલેી ી તરફ ફરીન ેતમેણ ેિસમોનન ેક ુ,ં આ બાઈને તુ ંજુએ છે ન?ે હુ ં
તારા ઘરમા ંઆ યો, તેં મને પગ ધોવા પાણી ન આ યુ,ં પણ બ ેબાઈએ પોતાના ંઆંસથુી મારા પગ ભીંજ યા � ને
પોતાના વાળથી લછૂી નાખ્યા. તેં મન ેચુબંન ન દીધુ,ં પણ હુ ંઅંદર આ યો યારથી એ મારી કદમબોસી કરી રહી
છે. તેં મારા વાળમા ંતેલ ન નાખ્યુ,ં પણ એણ ેમારા પગે � ર લગા યુ ંછે. � ન ેએટલુ ંબુ ંતન ેકહુ ં  ંકે, એનો આ 
ભય ભય  પ્રમે પરુવાર કરે છે કે એના ંઘણા ંપાપોની એન ેમાફી મળી છે. ન ેઓ  ંમાફ થયુ ંહોય છે ત ેઓછો 
પ્રમે બતાવ ેછે. 

પછી તેમણ ેતે બાઈને ક ુ,ં તારા ંપાપ માફ કરવામા ંઆ યા ંછે. 

યારે તમેની સાથે જમવા બેઠેલા માણસો માહંોમાહં ેકહવેા લાગ્યા, આ કોણ છે કે પોપા પણ માફ કરે છે? 

પણ ઈસએુ તે બાઈને ક ુ,ં તારી ાએ તને ઉગારી લીધી છે, સખુ ેજા ”(લકૂ ૭, ૩૬-૫૦). 

આ સમગ્ર વાતમા ંઆપણે પિતત ીની એક આગવી િવશષેતા જોઈ શકીએ છીએ. ત ેઈસનુ ેપ્રેમ � ને કરુણાની
મિુતર્ તરીકે ઓળખ ેછે. એટલે સગેંમરમરની કૂપીમા ંકીમતી � ર લઈન ેપોતાના ગામમા ંઆવલેા ઈસનુ ેમળવા 
જાય છે. લોકો તનેે પિતતા તરીકે જુએ છે. પણ તે કોઈના પરવા કરતી નથી. પણ ત ેિનઃસકંોચપણે િસમોનન ેઘરે 
પસેી જાય છે � ન ેપ ા ાપથી ઈસન ેચરણ ેપડે છે. ઈસ ુપિતત ીના ભયાર્ભયાર્ પ્રેમ � ને પ ા ાપન ેઆવકારે 
છે � ન ેએન ેમાફી બક્ષી છે. 
 


