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ભરવાડર્ો પત્ર 

         EN/01/ માિા-એસિલ/ 2023 

િવા આકાચિશપો અન ેચિશપો, ર્ાજકો અને ડડકન ફાધિા, ઇવાનજ્લલસ્ટ અન ેઓડાર ઓફ સિસ્ટિા અને 
સવશ્વવ્ર્ાપી બિબિવર્સ ઇસ્ટના િિાના તમામ સવશ્વાસઓુને આશીવાાદ અને શભુેચ્છાઓ-સપતા, પતુ્ર અન ે

પસવત્ર આત્માના નામમા.ંઆમીન! 

ચિસ્તમા ંસિર્, 

સપતા, પતુ્ર અન ેપસવત્ર આત્માના નામ ેતમારા પર કૃપા, દર્ા અન ેશાસંત રહો. 

જ્ર્ારે આપણે ઈસ ુિાથ ેમિુાફરી કરીએ છીએ ત્ર્ારે આ મહાન લેન્ટ જે પસવત્ર િિાની િૌથી મહત્વપણૂા 
ઋત ુછે જે ક્રોિ પર તેમના મતૃ્ય ુમાટે, દફન અન ેપનુરુત્થાન. 

હવે આપણે આ વર્ાના છેલ્લા ભાગમા ંઆવી ગર્ા છીએ, 'પસવત્ર અઠવાડડયુ'ં તરીકે ઓળખાતુ ંલેન્ટ, 

જે શરૂ થાર્ છે ત્રીજી એસિલથી નવમી એસિલ જે ઇસ્ટરના રસવવાર િાથે િમાપ્ત થાર્ છે, હુ ંિાથાના 
કરંુ છં કે તમે આધ્ર્ાત્ત્મક રીતે મજબતૂ થાઓ અન ેિાથાના, ઉપવાિ, ઇરાદાપવૂાક પિદં કરીને આ 

ઋત ુદરસમર્ાન દરેક રીત ેઆશીવાાદરૂપે આપણી આિપાિના લોકો માટે ચિસ્તનુ ંિસતસનસધત્વ કરો. 

હવે ટૂંક િમર્મા ંજ આપણે પસવત્ર અઠવાડડર્ામા ંિવેશીએ છીએ, હુ ંકેટલીક િાિતોને કરવા માટે 

કહુ ંછં જે આપણા ંચિચલવિા ઇસ્ટના િિાના તમામ સવશ્વાસઓુ કરવાનુ ંજ છે.    

એક: તમારા સ્થાસનક િિામા ં પસવત્ર અઠવાડડર્ાની િેવાઓનો ભાગ િનવાની ઇરાદાપવૂાકની 
પિદંગી કરો. ઇસ્ટર રસવવારે આપણે પસવત્ર િભભુોજમા ંભાગ લઈને આપણા િભ ુઈસ ુ ચિસ્તના 



 

 

પનુરુત્થાનની ઉજવણી કરીએ છીએ અન ેઆપણા ંહૃદર્મા ંઆનદં અને િિન્નતા િાથ,ે એકિીજાન ે

'ચિસ્ત ઉઠયો છે’  તે કહીએ છીએ. 

િે: ચિસ્તના પનુરુત્થાનના આશાનો િદેંશને કહવેાનુ ંિાલ ુરાખીએ માટે તમારા જીવનને િસતિદ્ધ 

કરો જે િીજા લોકો માટે આંતડરક ઉપિાર અન ેપનુઃસ્થાપન લાવે છે. આ િદેંશ િેડરત પાઉલ અન ે

િારંચભકના િિા સપતાઓએ કહ્યો અન ેઆપણને આપ્ર્ો જેમ આપણે 1 કડરિંથીઓનો પત્ર અધ્ર્ાર્ 

15:3-4મા ંજોઈએ છીએ “ કેમ કે જે મને પણ િાપ્ત થયુ ંતે મેં િથમ તમને કહી િભંળાવ્યુ ંકે,ધમાશાસ્ત્ર 

િમાણે  ચિસ્ત આપણા ંપાપને િારુ મરણ પામ્ર્ો;અન ેધમાશાસ્ત્ર િમાણે  તેન ેદાટવામા ંઆવ્ર્ો, અને 
ત્રીજે દહાડે તેનુ ંઉત્થાન થયુ;ં’’ તમે િાથાના કરવા અને િીમાર લોકોની િભંાળ રાખવા માટે િમર્ 

કાઢીને દરરોજ આ કરી શકો છો.તમારા િમદુાર્મા;ં દુ:ખ અન ે સનરાશામા ંરહલેા લોકોન ે ડદલાિો 
આપવો, ગરીિો અન ેજરૂડરર્ાતમદંોની િભંાળ રાખવી તમારા શબ્દો અન ેકાર્ોમા ંદર્ાળુ િનીને. 

ત્રીજ ું: જો તમને તમારા પડરવાર, પડોશમા ંઅથવા કામના સ્થળે કોઈ એવી વ્ર્ક્તત મળે જે પોતાના 
જીવનમા ંમશુ્કેલ કટોકટી પિાર થાર્ છે તેને સવશેર્ િાથાનાની જરૂર છે, તમે તેમને એક ડદવિ િિામા ં
આવવા આમતં્રણ આપી શકો છો,જ્ર્ા ંતમારા ર્ાજક િાથાના કરી શકે છે અન ેતેમને આશા અન ે

પનુઃસ્થાપન કરવામા ંમદદ કરી શકે છે. અને તમે સવશ્વાિી િાથ ેતમારા ર્ાજક િાથે િભનુા વિનોમા ં
સવશ્વાિ િાથ ેિાથાનામા ંજોડાઈ શકે છે. 

ચાર: િભનુી િેવકાર્ માટે ઘણા ં જુવાન ભાઈ અન ેિહનેો આવી શકે તેના માટે દરરોજ તમારો 
િાથાનાનો િમર્ અલગ કરો કે જે આપણા ંપસવત્ર િિા અન ેિમદુાર્ની િેવા કરવાનુ ંિાલ ુરાખીએ 

આપણા ંિિા દ્વ્રારા. આપણા િભ ુઈસ ુિતં માથ્થી અધ્ર્ાર્ ૯: ૩૭-૩૮મા ંવાિંીએ છીએ જેમ ચિસ્ત ે

આપણને િાથાના કરવાની આજ્ઞા આપી છે, “ ફિલ પષુ્કળ છે ખરી,પણ મજૂરો થોડા છે. એ માટે  તમે 

ફિલના ધણીની િાથાના કરો કે, તે પોતાની ફિલન ેિારુ મજૂરો મોકલે.’’   

વ્ર્ક્તતગત સનણાર્ લો કે તમે દરરોજ તમારા િાળકો માટે િાથાના કરશો કે તેઓ િભનુુ ંતેડંુ તેમના 
જીવનમા ંિાપ્ત કરે અન ેજીવનની િૌથી મહત્વ વસ્ત ુતરીકે તેમની િેવા કરવાનુ ંપિદં કરે. 

પાુંચ: અન ેઅંતમા ં ચિસ્તમા ંમારા વહાલા ભાઈઓ અને િહનેો, આપણી આશાનો પાર્ો ચિસ્તનુ ં
પનુરુત્થાન છે જે આપણને જીવનની આશા આપીને જીવનના િૌથી મશુ્કેલ િશ્નનો જવાિ આપે છે, 

કિરની િહાર. કારણ કે તે જીવતો છે, આપણે ડહિંમત અને આશા િાથે આવતીકાલનો િામનો કરી 
શકીએ છીએ,કારણ કે તે જીવે છે, આપણ ેપણ જીવીશુ ંજેમ તે િતં ર્ોહાન ૧૪:૧૯મા ંકહ ેછે. તેથી, 
દરેક ડદવિે આશા અન ેિકારાત્મક વલણ િાથ ેજીવો ભલે તમે જે િઘંર્ોમાથંી પિાર થાવ છો અન ે



 

 

આપણા ંપનુ:રુત્થાન પામલેા ંિભ ુપર સવશ્વાિ રખવાનુ ંક્યારેર્ શરમાશો નહીં. તમારા આધ્ર્ાત્ત્મક 

સપતા તરીકે, હુ ંઆ મિુાફરીમા ંતમારી િાથે છં અન ેદરરોજ તમારા માટે િાથાના કરંુ છં. 

અનતંકાળના િકાશમા ંજીવવા માટે આપણા પનુ:રુત્થાન પામેલા િભનુી કૃપા અને દર્ામા ંઆપણ ે

દરરોજ મજબતૂ િનીએ! 

 

પસવત્ર િિાની િેવામા,ં 

ચિસ્તમા ંતમારા સપતા, 

 

અથનેસિર્િ ર્ોહાન ૧ મેટ્રોપોલીટન 

 

  

  

  

 

 

 

 

   

 

 

 


