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વાકંી વળેલી અબ્રાહમની િદકરીની વાત ઈિતહાસમા ંખાસ યાન આપનાર શભુસદેંશકાર લકૂ જ કરે છે. 
અઢાર વષર્થી માદંગીનો ભોગ બનનાર બાઈએ ચમ કાિરક રીતે સાજા કરવાની વાતમા ંઆપણને લકૂના 
વૈદકીય જ્ઞાનનો પણ ખ્યાલ મળે છે. 

લકૂની વાત સાભંળીએ, િવ ામવારે ઈસ ુએક સભાગહૃમા ંઉપદેશ આપતા હતા. યા ંએક બાઈ એવી હતી  
અઢાર વષર્થી અપદૂત વળગવાથી માદંી હતી ; તે વાકંી વળી ગઈ હતી અને ટ ાર ઊભી રહી શકતી જ 
નહોતી. તેને જોતા ંજ ઈસએુ તેને પાસે બોલાવી ક ુ,ં બાઈ, તારી પીડા મટી ગઈ છે.’ એમ કહીને તેમણે 
તેના ઉપર હાથ મકૂ્યા કે તરત જ તે ટ ાર થઈ ગઈ અને ઈ રની તિુત કરવા લાગી(લકૂ ૧૩, ૧૦-૧૨). 

અહીં લકેૂ એક યવસાયી વૈદ તથા ઇિતહાસકાર તરીકે બાઈની માદંગીની વાત િવગતવાર કરી છે. તે 
બાઈની માદંગીની વાત િવગતવાર કરી છે. તે બાઈ અઢાર વષર્થી પોતાની માદંગી વેઠી રહી હતી. તેની 
લાગંી માદંગીને કારણે તે ટ ાર ઊભી રહી શકતી નહોતી. તે વાકંી વળી ગઈ હતી. છતા ંતે બાઈ પોતાની 
માદંગીથી હારેલી કે થાકેલી નહોતી. તે પોતાની માદંગી માટે ઈ રનો અને સૌ કોઈનો વાકં કાઢતી નહોતી. 
તે માદંી હોવા છતા ં દર િવ ામવારે સભાગહૃમા ંઆવતી હતી અને પ્રાથર્નામા ંભાગ લેતી હતી. તેના 
અસા ય લાગતા રોગથી કંટા યા િવના તે સભાગહૃમા ંઆવીને બધા ા  લોકો સાથે ઈ રની તિુત 
કરતી હતી. 

ઈસ ુપોતાના િશ યો સાથે ઠેર ઠેર રખડીને ઈ રના રાજયની ઘોષણા કરવા વ ચે િવ ામવારને િદવસે 
પોતાની ટેવ મજુબ બીજા બધા યહદૂીઓની મ સભાગહૃમા ંજાયે છે. ઈસ ુઅને તેમના િશ યો તથા પેલી
બાઈ અને તેમના વા ા  લોકો સાથે િવ ામવારે તે સભાગહૃમા ંએક નાની ટોળકી પણ છે. એ
ટોળકીમા ં ઈસનુા િવરોધીઓ અને ટીકાકારો છે. યહદૂી ધમર્ના આગેવાનો હોય એવા ફરોસીઓ અને 
શા ીઓની એ ટોળકીનુ ંકામ ઈસનુી ભલૂો શોધી કાઢીને એમને ફસાવવાનુ ંછે. 

આ ટોળકીમા ંસભાગહૃના અ યક્ષનો પણ સમાવેશ થાય છે. ઈસનેુ બરાબર ખબર છે કે તેમના િવરોધીઓ 
પણ સભાગહૃમા ંહાજર છે. પણ ઈસ ુએમની પરવા કરતા નથી. તેઓ હમેંશની મ પોતાના િનધાર્િરત ર તે 
ચાલે છે. સભાગહૃમા ં ા લોકો વ ચે વાકંી વળેલી ીને જોતા ંઈસ ુતેને પોતાની પાસે બોલાવે છે અને 
તેના ઉપર ખબૂ પે્રમ અને કરુણાથી હાથ મકૂીને તેને કહ ેછે, બાઈ, તારી પીડા મરી ગઈ છે. 

પોતાના િશ યો સાથે ગામેગામ ઘમુતા પયગબંર તરીકેની ઈસનુી ખ્યાિત િવશે એ બાઈ હશે. એટલે ઈસ ુ



તેને પોતાની પાસે બોલાવે છે યારે તે બાઈ ખતં અને ધીરજથી ઈસ ુપાસે જાય છે અને ચમ કાિરક રીતે
સાજી થાય છે. બાઈનો એક જ પ્રિતભાવ છે. પોતે બરાબર સાજી થયેલી જોઈને તે ઈ રની તતુી કરે છે 
અને સભાગહૃના ઘણા બધા લોકો એની સાથે જોડાઈને પ્રભનુી તિુત ગાય છે. 

ઈ રની તિુત ગાતા ંસાજી થયેલી બાઈએ કદાચ બાઈબલના જૂના કરારની હા ાની મ ક ુ ંહશે કે, 

પ્રભએુ મારંુ દય આનદંથી ભરી દીધુ ંછે 

પ્રભનુી કૃપાથી હુ ંઊંચે માથે ફરંુ  ં

મારા દુ મનોની હુ ંહાસંી ઉડાવુ ં  ં

ઈ રે મને સહાય કરી છે 

એથી હુ ંઆનદંમા ં (ં૧ શમએુલ ૨, ૧). 

કદાચ પેલી બાઈએ નવા કરારમા ંમાતા મિરયમની મ ઈ રના ં તિુતવચનો બો યા ંહશે, 

મારંુ અંતર પ્રભનુો મિહમા ગાય છે. 
અને મારો આ મા મારા ઉ ારક પરમે રમા ંરાચે છે. 
કારણ, તેણે પોતાની આ દીન દાસી ઉપર કૃપાદિ ટ કરી છે.(લકૂ ૨, ૪૬-૪૭). 

એક બાજુ ચમ કાિરક રીતે સાજી થયેલી બાઈ તથા બીજા ા  લોકો ઈ રની તિુત ગાય છે તો બીજી 
બાજુ ઈસનુા િવરોધીઓનો પ્રિતભાવ િબલકુલ િભ  છે. બધા લોકોની આગળ સાજી થયેલી બાઈની સાથ
ઈ રની તિુત ગાવાને બદલે એ લોકો ઈસ ુસામે ગુ સો કરે છે. કારણ, િવ ામવારે કોઈ કામ કરવાની
મનાઈ છે, તે કાયદાને અવગણીને ઈસએુ અઢાર વષર્થી વાકંી વળેલી બાઈને સાજી કરવાનો ગનુો બધાની 
આદળ કય  છે. 

ઈસનુા િવરોધીઓનો પ્રિતભાવ આપતા ં લકૂ કહ ે છે, િવ ામવારને િદવસે સાજી કરી એથી સભાગહૃનો 
અ યક્ષ ઈસ ુઉપર રોષે ભરાઈને લોકોને કહવેા લાગ્યો, કામ કરવાના છ છ િદવસ છે. એ િદવસો દરિમયાન 
સાજા થવા આવો, પણ િવ ામવારે નહી’(લકૂ ૧૩, ૧૪). 

જુઓ! ઈસનુા િવરોધીઓ ઈસ ુસામે રોષે ભરાયા છે. પણ તેઓ પોતાનો રોષ ઈસ ુસામે યક્ત કરી શકતા 
નથી પણ પેલી બાઈને અને લોકોને કહ ેછે, કામ કરવાના છ છ િદવસ છે. એ િદવસો દરિમયાન સાજા થવા 
આવો, પણ િવ ામવારે નિહ.” 

ઈસ ુપોતાના િવરોધીઓનુ ંપાખડંીપણુ ંબરાબર જાણે છે. ઈસ ુમ  જોઈને ચાદંલો કરનાર માણસ નથી. 
એટલે તેઓ પોતાના િવરોધીઓને ઉઘાડા પાડતા છ ાપટ કહ ેછે, તમે તે કેવા પાખડંી છો! તમારામા ંએક 



પણ એવો છે  િવ ામવારે પોતાના બળદને કે ગધેડાને ગમાણમાથંી છોડીને પાણી પાવા ન લઈ જતો
હોય? તો આ બાઈને અબ્રાહામના કુળની એક દીકરીને અઢાર વષર્ થયા ં સેતાને બાધંી રાખી હતી. એને 
િવ ામવારે ટી કરી એ ખોટંુ કયુર્ં?(લકૂ ૧૩, ૧૫-૧૬). 

ઈસ ુપોતાના િવરોધીઓના પાખડંીપણાને ઉઘાડા પાડતા ંલોકોના જ દૈિનક જીવનના દાખલા લઈને પોતે તે
કયુર્ં છે બરાબર છે તેમ પરૂવાર કરે છે. વાિ તવક હકીકત સામે િવરોધીઓનુ ંપાખડંીપણુ ંચાિલ નિહ. એટલે 
તેઓ શરિમંદા થઈ ગયા. લકૂ ન ધે છે, આ વચનો ઉ ચારતા ંજ તેમના િવરોધીઓ શરિમદા ંબની ગયા; 
પણ લોકો તો ઈસ ુ  અ ભતુ કાયર્ કરી ર ા હતા તે જોઈને આનદંમગ્ન બની ગયા(લકૂ ૧૩, ૧૭). 

ઈસનુા પ્રિતભાવમા ં િવ ામવારની પિવત્રતાને આડકતરી રીતે વીકારવા સાથે દયા અને કરુણાના ં
સેવાકાય  કરવાની જ િરયાત જોઈ શકાય છે. તો આપણી નાનીમોટી આ યાિ મક અને શારીિરક માદંગી કે
જ િરયાતમા ં પેલી બાઈની મ ાથી ઈસ ુપાસે પહ ચીએ. બાઈની વાત બતાવે છે તેમ ઈસ ુઆપણી
વહારે આવશે. 

 


