
મ દલાની મ રયમ  
(ફાધર વગ સ પોલ) 

તા તરમા ંમગ્દલાની મિરયમના પાતે્ર દુિનયાભરના ઘણા લોકોમા ંખબૂ િજજ્ઞાસા જગાવી છે. એમા ં
બે મખુ્ય કારણો છે. એક, ડાન બ્રાઉનની નવી ધ દ િવ ચી કોડ મા ંમગ્દલાની મિરયમને ઈસ ુ
િખ્ર તની પ ની અને એમના બાળકની માતા તરીકે ચીતરી છે અને બે, બાઈબલમા ંઈસનુા ંમાતા 
મિરયમ પછી સૌથી જાણીત ુ ંપ્રમખુ ી પાત્ર મગ્દલાની મિરયમનુ ંછે. 
 
વળી, થોડા ંવષર્ પહલેા ંએક નવલકથાકાર િનકોસ કઝા તઝાકીસે ધ લા ટ ટે પટેશન ઓફ િજસસ 
ક્રાઈ ટ નામે અક નવલકથા લખી હતી. હોિલવડૂમા ંદસેક વષર્ પહલેા ંિફ મ િનમાર્તા માિટર્ન 

કોસેર્સેએ એની િફ મ પણ બનાવી હતી. િ વ ઝરલે ડના એક િસનેમાઘરમા ંમને એ િફ મ જોવાની 
તક પણ મળી હતી. એમા ંવધ તભં ઉપર મરતા ંપહલેા ંઈસ ુ સ ઉપરથી ઊતરીને મગ્દલાની 
મિરયમ જોડે ગહૃસસંાર માડંયાની વાત છે. 
 
ઈસ ુિખ્ર ત અને મગ્દલાની મિરયમ બનેં ઐિતહાિસક પાત્રો છે. એ જ રીતે ના નામ પરથી ડાન 
બ્રાઉનની નવલકથાને નામ મ યુ ંછે તે િલયોનાદ  દ િવ ચી પણ ઈિતહાસમા ંખબૂ જાણીતા તેજ વી 
િચત્રકાર છે. નવલકથાકાર ડાન બ્રાઉનની નવલકથાની સફળતાનુ ંરહ ય એ છે કે ઇિતહાસ અને 
લોકમાનસ પર ખબૂ જાણીતા ંઆ ત્રણ પાત્રોની જૂજ હકીકતોને લઈને નવલકથાકારે એક ભ ય અને 
કા પિનક કથાને ખબૂ કુશળતાથી ગ ૂથંી છે. 
 
આપણે અહીં કોઈ કા પિનક બાબતોને આધારે નિહ પણ ચાર શભુસદેંશમા ંઆપેલી પ્રમાણભતૂ 
માિહતીને આધારે મગ્દલાની મિરયમને સમજવા પ્રય ન કરીએ. મા થી, માકર્ , લકૂ અને યોહાન એમ 
ચારેય શભુસદેંશકારોએ મગ્દલાની મિરયમની વાત કરી છે. શભુસદેંશમા ંઈસનુા ંમાતા મિરયમ 
પછી સૌ ીઓમા ંમગ્દલાની મિરયમ સૌથી મોખરાનુ ં થાન અને માન મળે છે. 
 
માતા મિરયમ ઉપરાતં શભુસદેંશોમા ંત્રણ મિરયમની વાત આવે છે. (૧) મગ્દલાની મિરયમ, (૨) 
લાઝરસ અને માથાર્ની બહને મિરયમ અને (૩) પે્રિષત યાકોબ અને તેમના ભાઈ યોસેફની મા 
મિરયમ. મિરયમ નામવાળી આ ત્રણ ીઓ ઉપરાતં ઈસનુા િશ યગણમા ંબીજી અનેક ીઓ હતી. 
સતં લકૂ ન ધે છે : તેમની (ઈસનુી) સાથે બારે િશ યો હતા, અને અપદૂતો અને રોગોથી મકુ્ત 
કરવામા ંઆવેલી કેટલીક ીઓ પણ હતી. તેમા ં નાથી સાત અપદૂતો નીક યા હતા તે 



મગ્દલવાળી તરીકે ઓળખાતી મિરયમ, હરેોદના કારભારી ખઝૂાની વહ ુયોહા ા, સસુાસ ા અને 
બીજી અનેક હતી. એ ીઓ ગાઠંનુ ંખચાર્ને ઈસનુી સેવા કરતી હતી. (લકૂ ૭, ૨-૩) 
 
ઈસનુી િશ યાઓની વાત કરતા ંપહલેા ંલકેૂ શહરેની એક પિતતાની વાત કરી છે. એ ીએ પે્રમભયાર્ 
પ ા ાપથી િસમોન ફરોશીને ઘેર ભાણે બેઠેલા ઈસનુા ંચરણ ચમૂી ચમૂીને અ ર લગાડયુ ંહત ુ.ં એ 
બાઈને ઈસએુ ક ુ:ં તારા ંપાપ માફ કરવામા ંઆ યા ંછે. (લકૂ ૭, ૪૮). 
 
Impressions of Jesus ના લેખક ડેનીસ મકબે્રડ વા બાઈબલના કેટલાક િન ણાતો આ પિતતાને 
મગ્દલાની મિરયમ માને છે. પરંત ુAll the Women of the Bible લેખક હરેબેડર્ લોિકયર વા 
બાઈબલના પિંડતો કહ ેછે કે મગ્દલાની મિરયમને પેલી પિતતા ગણવા માટે આધારભતૂ એવી કોઈ 

પાયાની માિહતી કે પરુાવો નથી. હુ ંમાનુ ં  ંકે મગ્દલાની મિરયમને પિતતા ગણવા માટે 
આધારભતૂ એવી કોઈ પાયાની માિહતી કે પરુાવો નથી. હુ ંમાનુ ં  ંકે મગ્દલાની મિરયમને પિતતા 
ગણવામા ંએનો ઘોર અ યાય થાય છે, એમા ંમગ્દલાની મિરયમની બદનક્ષી પણ છે. 
 
મગ્દલાની મિરયમ િવશે બાઈબલમા ંસારી માિહતી મળે છે. ઈસનેુ અનસુરનારી સ ારીઓની 
યાદીમા ંસૌપ્રથમ મગ્દલાની મિરયમનુ ંનામ આવે છે. નાસરેથ ગામથી આવેલા ઈસનેુ લોકો 
નાસરી કહતેા હતા. એ જ રીતે મગ્દલાની મિરયમના નામથી પ ટ સમજી શકાય છે કે મિરયમ 
મગ્દલા નગરમાથંી આવી હશે. ઈસનુા સમયમા ંમગ્દલા ગાલીલ સરોવરને િકનારે કફરનહમૂથી 
ત્રણેક િકલોમીટર દૂર આવેલુ ંગીચ વ તીવા ં નગર હત ુ.ં 
 
મગ્દલાની મિરયમના ંમાબાપ અને કુટંુબ કે ગસૃસંાર િવશે આપણે કશુ ંજાણતા નથી. પરંત ુઈસનુી 
સાથે ફરતી અને પોતાની આવકમાથંી ઈસ ુઅને તેમના િશ યોને મદદ કરતી ીઓની યાદીમા ં
મગ્દલાની મિરયમનુ ંનામ પ્રથમ આવે છે. આથી આપણે માની શકીએ કે ઈસનુી અને તેમના 
િશ યોની સેવા પોતાની ખચેર્ કરવા માટે મગદલાની મિરયમને વારસામા ંસાધનસપંિ  મળી હશે. 
પરંત ુકોઈ કૌટંુિબક જવાબદારી િવના વતતં્ર હોવાને કારણે મગ્દલાની મિરયમ ઈસ ુઅને એમના 
િશ યો તથા અ ય ીઓ સાથે ઠેર ઠેર ફરી શકતી હતી. 
 
માકર્ (૧૬, ૯) અને લકૂ (૮, ૨)માથંી આપણે જાણીએ છીએ કે ઈસએુ મગ્દલાની મિરયમમાથંી સાત 
અપદૂતોને કાઢયા હતા. ઈસનુા સમયમા ંઅપ માર અને ગાડંપણ વા રોગોને લોકો ભતૂ કે 
અપદૂતોનો વળગાડ માનતા હતા. મિરયમ એવા કોઈ ભારે રોગના પજંામા ંસપડાઈ હશે અને 
ઈસએુ એને રોગમકુ્ત કરીને સપંણૂર્ વા ય બ યુ ંહશે. મગ્દલાની મિરયમ કોઈ વારસાગત 



રોગોનો પણ ભોગ બની હશે. પરંત ુમખુ્ય બાબત એ છે કે તેને હરેાનપરેશાન કરતા રોગ કે ભતૂ-
પે્રતના પજંામાથંી ઈસએુ એને સપંણૂર્ સરુક્ષા બક્ષી હતી. આ રીતે પોતાને મળેલા નવા જીવનને 
મગ્દલાની મિરયમે આભારવશ દયે ઈસ ુઅને તેમના િશ યોની સેવામા ંસમપીર્ દીધુ ંછે એમ માની 
શકાય છે. 
 
રોગ કે વળગાડથી મિુક્ત પામેલી મગ્દલાની મિરયમ સાથે બીજી કેટલીક ીઓ પણ હતી. સતં લકેૂ 
પ ટ ક ુ ંછે કે, શહરેેશહરે અને ગામેગામ ફરતા ઈસ ુઅને તેમના િશ યો સાથે આપદૂતો અને 

રોગોથી મકુ્ત કરવામા ંઆવેલી કેટલીક ીઓ પણ હતી. આ ીઓમા ંમગ્દલાની મિરયમમા ંબીજા 
કરતા ંવધારે િન ઠા અને આગેવાનીના ગણુો હશે કે ઈસનેુ અનસુરીને એમની સેવા કરતી ીઓની 
યાદીમા ંહમેશા ંમગ્દલાની મિરયમનુ ંનામ સૌથી પહલેુ ંઆવે છે. 
 
ઈસ ુઅને તેમના િશ યોની સેવા કરવામા ંમગ્દલાની મિરયમે આગળ પડતો ભાગ ભજવવાને કારણે 
ડાન બ્રાઉન વા નવલકથાકારોએ એને ઈસનુી પ ની તરીકે ચીતરી હશે! એમા ંનવલકથાકારી 
ફળ પુ ક પના જ દેખાય છે. પરંત ુબાઈબલનો કે ઈિતહાસનો કોઈ ટેકો કે પરુાવો એમા ંનથી. 
 
ઈસ ુપોતાના િશ યો સાથે ગામેગામ અને શહરેેશહરે ફરીને ઈ રના રાજયની ઘોષણા કરતા હતા. 
એમા ંર તામા ંભોજન કરવાથી માડંી રાતે સવૂા માટેની યવ થા વી અનેક દૈિનક જ િરયાતોને 
જોવાની હોય છે. આમા ંમગ્દલાની મિરયમ અને એમની સાથેની ઈસનુી બીજી િશ યાઓએ પોતાની 
સાધનસપંિ  ખબૂ ઉદારતાથી કામે લગાડી છે. એમા ંમગ્દલાની મિરયમે આગળ પડતો ભગ 
ભજ યો છે એમા ંશકંાને અવકાશ નથી. પરંત ુઆ વાતને લઈને મગ્દલાની મિરયમને ઈસનુી પ ની 
તરીકે ચીતરનાર લોકો ભલૂી જાય છે કે આધિુનક માનસ અને ઈસનુા સમયની મનઃિ થિત વ ચે 
આકાશ પાતાળ કરતા ંવધારે તફાવત છે. 
 
હુ ંમાનુ ં  ંકે ઈસનુા બારેય પે્રિષત-િશ યોની મ મગ્દલાની મિરયમને ઈસ ુસાથે ગરુુ અને િશ યા 
તરીકે નજીકનો સબંઘં હતો. એ સબંધંને મિરયમે ઈસ ુપ્ર યેની અજોડ િન ઠા અને સેવાથી પો યો છે. 
ઈસએુ પણ મગ્દલાની મિરયમની િન ઠા અને સેવાની કદર કરી છે. આ વાત ઈસનુી મહા યથા, સ 
પરંન ુમ ૃ ય ુતથા પનુરુ થાનના પ્રસગેં છતી થાય છે. 
 
ઈસનુી ગાલીલમાથંી યેરુશાલેમ તરફની છે લી મસુાફરીમા ંરાબેતા મજુબ મગ્દલાની મિરયમ અને 
બીજી ીઓ ઈસ ુઅને તેમના િશ યોને અનસુરી છે અને ગાઠંનુ ંખચીર્ને તેમની સેવા કરી છે. એટલુ ં
જ નિહ, પણ ઈસનેુ પકડવાનીં આ યા હતા યારે તેમના લગભગ બધા િશ યો એમને છોડીને ભાગી 



ગયા હતા યારે મગ્દલાની મિરયમ અને કેટલીક અ ય િશ યાઓ ઈસનુી સાથે ને સાથે રહી હતી. 
ઈસનુી મ તેઓ સતામણી અને મ ૃ યનુા ભય સામે નીડર બની હતી. એટલે ઈસનુા દુ યવી 
જીવનના છે લા ત્રણ િદવસોની વાત ઈસનુી સાથે રહલેી ીઓના મોઢેથી સાભંળીને 
શભુસદેંશકારોએ પોતપોતાના શભુસદેંશમા ંએનુ ંઆલેખન કયુર્ં હશે. 
 
સતં લકેૂ ન યુ ંછે કે ઈસનુા સારોહણને માગેર્ ઈસનુી પાછળ લોકોનુ ંમોટંુ ટો ં ચાલતુ ંહત ુ.ં અને 
તેમા ંતેમને માટે છાતી કટૂતી અને િવલાપ કરતી ીઓ પણ હતી. (લકૂ ૨૩, ૨૭). સારોહણને 
માગેર્ ઈસનેુ અનસુરતી ીઓમા ંલકેૂ મગ્દલાની મિરયમનુ ંનામ લીધુ ંનથી; પરંત ુએ ીઓમા ં
મગ્દલાની મિરયમ ન હોય તો જ નવાઈ કહવેાય. એટલે ઈસનેુ પકડીને એમના િવરોધીઓ એમને 
સબૂા િપલાતના રાજભવનમા ંલઈ ગયા યારે ઈસનેુ અનસુરતી ીઓ સાથે ઈસનુી માતા મિરયમ 
તથા મગ્દલાની મિરયમ હોય અને તેઓએ ઈસ ુસામેની અદાલતી કાયર્વાહીનુ ંદૂરથી િનરીક્ષણ કયુર્ં 
હોય એમ માની શકાય. 
 
ધ પેશન ઓફ િજસસ ક્રાઈ ટ િફ મમા ંએના િદગ્દશર્ક મેલ િગ સને એક ચોટદાર દ ય મ ૂ ુ ંછે, 

િપલાતે, રાજભવનના પટાગંણમા ંઈસનેુ અ યતં દારુણ રીતે કોરડા મરા યા હતા. કોરડાના મારથી 
ઈસનુા શરીરમાથંી વહલેા લોહીએ આંગણના પ થર ભીંજવી નાખ્યા હતા. મેલ િગ સનના દ યમા ં
બે ીઓ દેખીતી રીતે ઈસનુી મા મિરયમ અને મગ્દલાની મિરયમ પોતાના અંગવ ોથી 
આંગણામા ંપડેલુ ંઈસુનં ુ ંલોહી લછૂી નાખે છે. 
 
સારોહણને માગેર્ ઈસનુી પાછળ ગયેલી આ ીઓ, લકૂ ન ધે છે તેમ, છાતી કટૂતી અને િવલાપ 
કરતી ીઓ તરફ ફરીને ઈસએુ તેમને ક ુ,ં યરુશાલેમની દીકરીઓ, મારે માટે રડશો નિહ, તમારે 
પોતાને માટે અને તેમારા ંસતંાનો માટે રડો (લકૂ ૨૩, ૨૮). આખા ગાલીલ અને યહિૂદયામા ં
ઈ રના રાજયની ઘોષણા કરતી વખતે ઈસ ુસાથે ફરેલી મગ્દલાની મિરયમ સને માગેર્ પણ ઈસનેુ 
અનસુરી છે. 
 
ઈસનેુ સે ચડા યો યારે ઘણી ીઓ દૂરથી બધુ ંજ િનરીક્ષણ કરતી હતી. મા થી અને માક 
લગભગ સરખા શ દોમા ંન યુ ંછે કે, ઘણી ીઓ પણ દૂરથી રહી રહી જોતી હતી. તેઓ ગાલીલથી 
ઈસનુી પાછળ પાછળ તેમની સેવા કરતી આવી હતી. એમા ંમગ્દલાની મિરયમ, યાકોબ અને 
યોસેફની મા મિરયમ અને ઝહદીના પતુ્રોની મા પણ હતી (મા થી ૨૭, ૫૫-૫૬). ઈસનુા જીવનમા ં
એમની સાથે સાયુ ય અનભુવનારી ીઓ એમની સ પરની મહા યથા અને મ ૃ ય ુવખતે 



એમનાથી દૂર રહી શકે ખરી ? 
 
લકેૂ તો ખાસ ન યુ ંછે કે, ઈસનુા ઓળખીતાઓ અને ગાલીલથી ઈસ ુસાથે આવેલી ીઓ દૂર ઊભા ં
ર ા ંર ા ંઆ બધુ ંજોતા ંહતા ં(લકૂ ૨૩, ૪૯). આથી આપણે માની શકીએ કે મગ્દલાની મિરયમે 
બીજી બધી ીઓ સાથે ગલુગથા નામની જગ્યાએ ઈસનેુ સે જડી દીધાનુ ંદ ય જોયુ ંછે અને 
તેમણે સ પરથી ઈસએુ કરેલી દય પશીર્ વાતો સાભંળી છે. િપ્રયજની મહા યથા અને કોઈ પણ 

રીતે મદદ ન કરી શકવાની િનઃસહાયતામા ંમગ્દલાની મિરયમ, ઈસનુી માતા મિરયમ અને અન.્ 
ીઓએ પોતે કેવી વેદના અને લાગણી અનભુવી હશે ત ્તો ક પવી જ રહી! 

 
શભુસદેંશમા ંઈસનુા બે પા િશ યો અરમથાઈના જોસેફ અને િનકોદેમસે ઈસનુુ ંશબ સથી 
ઉતારીને દફનિવિધ માટે સગુધંી દ્ર યો સાથે શણના કપડામા ંવીંટા યાની વાત છે. ઈસનુી માતા 
મિરયમ, મગ્દલાની મિરયમ અને અ ય ભાવકુ ીઓએ બનેં િશ યોને ઈસનુા શબને દફનાવવામા ં
મદદ કરી હશે. લકેૂ તો ન યુ ંછે કે,  ીઓ ગાલીલથી ઈસનુી સાથે સાથે આવી હતી તેઓ 
યોસેફની પાછળ પાછળ ગઈ. તેમણે કબર અને શબની ગોઠવણી યાનથી જોઈ. પછી તેઓએ ઘેર 
જઈને સગુધંી દ્ર યો અને અ ર તૈયાર કયાર્ (લકૂ ૨૩, ૫૫-૫૬). 
 
િવ િવખ્યાત િચત્રકલાકાર પીટર પોલ રુબે સે ધ િડસે ટ ઓફ ધ ક્રોસ નામે એક ખબૂ પ્રિસ  િચત્ર 
દોયુર્ં છે. એમા ંિચત્રકારે ક્રોસ પરથી ઈસનુા શબને ઉતારવામા ંઅરમથાઈના જોસેફ અને 
િનકોદમસને મદદ કરનારી મગ્દલાની મિરયમ અને િકલયોપાસની પ ની મિરયમનુ ંદ ય પણ ખબૂ 
કૌશ યથી આલેખ્યુ ંછે. બે સના િચતે્ર ગાલીલથી ઈસ ુસાથે આવેલી ીઓમા ંમગ્દલાની મિરયમ 
સ પરના ઈસનુા મ ૃ ય ુવખતે હાજર હતી એવી પરંપરાગત મા યતાને દ ય પ આ યુ ંછે. 

 
શભુસદેંશમા ંમગ્દલાની મિરયમને િવિશ ટ થાન અમે માન મ યા ંછે. કારણ, સતં માક ન યુ ંછે 
તેમ, રિવવારને િદવસે વહલેી સવારે સજીવન થઈને ઈસએુ સૌ પ્રથમ મગ્દલાની મિરયમને દશર્ન 
દીધા ં! ઈસએુ પોતાના દુ યવી જીવન અને ઈ રના રા યની ઘોષણા દરિમયાન લોકોની ઘણી 
િઢચુ ત મા યતાઓ તોડી હતી. તેમણે પાપીઓ તથા જકાતદારો સાથે જમવા વી યહદૂીઓની 
રીતભાતની િવરુ  ક્રાિ તકારી પગલા ંભયાર્ં હતા.ં યહદૂી સમાજમા ં ીઓનુ ં થાન ગલુામ કે દાસ 
વુ ંહત ુ.ં પરંત ુઈસએુ પોતાના આચારિવચારમા ંતથા ીઓ સાથેના વતર્નમા ંતેમને પરુુષ ટલી 

સમાનતા અને આ મગોરવ બ યા ંછે. ઈસનુા ંએ બધા ંક્રાિ તકારી પગલા ંઅધરૂા ંહોય તેમ 
પનુરુ થાન પામેલા ઈસ ુસૌ પ્રથમ એક ીને મગ્દલાની મિરયમને દશર્ન  આપે છે અને એને જ 



પોતાના પનુરુ થાનની સદેંશવાહક બનાવી દે છે! 
 
સતં યોહાનને મગ્દલાની મિરયમને ઈસએુ આપેલા દશર્નને ખબૂ સુ દર રીતે, સચોટ િચત્રા મક 
ભાષામા ંઆલેખ્યુ ંછે. પણ મિરયમ બહાર કબર પાસે રડતી ઊભી રહી. રડતા ંરડતા ંતેણે કબરમા ં
નીચા નમીને જોયુ ંતો ઈસનુુ ંશબ યા ંમકેૂલુ ંહત ુ ં યા ંસફેદ વ ધારી બે દેવદૂતો બેઠેલા હતા, એક 
ઓશીકે અને બીજો પાગંતે. તેમણે તેને પછૂયુ,ં બાઈ, તુ ંકેમ રડે છે? 
 
તેણે ક ુ,ં કારણ, તેઓ મારા પ્રભનેુ લઈ ગયા છે અને તેમને ક્યા ંરાખ્યા છે તેની મને ખબર નથી. 
 
એટલુ ંકહીને પા  ંફરીને જોતા ંતેને ઈસ ુઊભેલા દેખાયા; પણ એ ઇસ ુછે એમ તે ઓળખી ન શકી. 
ઈસએુ તેને ક ુ,ં બાઈ, તુ ંકેમ રડે છે? તુ ંકોને શોધે છે? 
 
આ માળી છે એમ ધારીને તેણે ક ુ,ં ભાઈ, તમે જો એમને ઉપાડી ગયા હો તો મને કહો કે તમે 
તેમને ક્યા ંરાખ્યા છે, એટલે હુ ંતેમને લઈ જઈશ. 
 
ઈસએુ તેને ક ુ,ં મિરયમ ! 
 
એટલે તે તેમના તરફ ફરીને િહ મૂા ંબોલી, ર બનુી! (અથાર્ત ્ગરુુજી!) 
 
ઈસએુ તેને ક ુ,ં મને વળગીશ નિહ; હજી હુ ંિપતા પાસે ઉપર ચા યો ગયો નથી; પણ મારા 
ભાઈઓને કહે  કે, હુ ંમારા િપતા અને તેમા િપતા, મારા ઈ ર પાસે ઉપર જઈ ર ો .ં 
 
મગ્દલાની મિરયમે આવીને િશ યોને જાણ કરી કે, મને પ્રભનુા ંદશર્ન થયા ંછે, અને તેમણે મને 
આમ આમ ક ુ ંછે, (યોહાન ૨૦, ૧૧-૧૮) 
 
ઈસનુા સમયનો અ યાસ કરતા ંઆપણે િનઃશકંપણે કહી શકાય કે તે જમાનામા ંકોઈ માણસ 
વ નમા ંપણ િવચાર ન કરે એવુ ંકામ નવજીવન પામેલા ઈસ ુકરે છે ! તેઓ એક ીને મગ્દલાની 
મિરયમને પોતાની સદેંશવાક બનાવે છે ! ગાલીલની બીજી ીઓ સાથે ઈસનેુ અનસુરીને 
મગ્દલાની મિરયમે ઈસનુા ંમ ૂ યો, આદશ  અને વલણોને આ મસાત ્કયાર્ છે. એટલે મિરયમ કોઈ 
આનાકાની કયાર્ િવના તરત જ િહંમતથી પોતાને સ પાયેલો સદેંશ ઈસનુા િશ યોને પહ ચાડે છે. 
 
યહદૂી સમાજમા ં ીનુ ં થાન છેક તિળયે હત ુ.ં ીના મતને કોઈ ગણકારત ુ ંનહોત ુ.ં ીઓને તો 
ઘરની અંદર જ ભરાઈ રહવેાનુ ંહત ુ.ં પરંત ુમગ્દલાની મિરયમ જાણે છે કે ઈસએુ આવી બધી 



િઢચુ ત મા યતાઓ અને રીતરીવાજોને દૂર કરીને દરેક માણસને, ી-પરુુષનો ભેદભાવ કયાર્ 
િવના, સમાનતા, આ મગૌરવ અને આદરમાન બ યા ંછે. એટલે મિરયમને ઈસનુા િશ યોએ ક યુ ં
ન હોય એવો સદેંશ એમને પહ ચાડવામા ંઉ સાહ અને આનદં િસવાય અ ય કોઈ પ્રિતભાવ નથી. 
 
ઈસ ુસાથેનુ ંિમલન અને અમની સાથેના લાબંા ગાળાના સપંક મગ્દલાની મિરયમમા ંઅનોખુ ં
પિરવતર્ન લાવી દીધુ ંછે. ઈસ ુસાથેનુ ંિમલન અને એમનો સપંકર્ દરેક માણસમા ંપણ આવુ ંઅનોખુ ં
પિરવતર્ન લા યા િવના રહ ેનિહ. આનો એક દાખલો પાઉલ છે. ગલાિતયાના પત્રમા ંસતં પાઉલ 
કહ ેછે કે, િખ્ર તની સાથે જ હુ ંપણ સે જડાયેલો .ં એટલે હવે  જીવે છે તે બુ ંનથી જીવતો, પણ 
િખ્ર ત મારામા ંજીવે છે. (ગલાિતયા ૨, ૨૦) મગ્દલાની મિરયમ પણ સતં પાઉલની મ કહી શકે છે 
કે, હવે હુ ંનહીં પણ િખ્ર ત મારામા ંજીવે છે. પોતાના ંસમપર્ણ અને સેવાથી મિરયમ સપંણુર્પણે 
ઈસમુય બની હતી. 
 
ઈસનુા પનુરુ થાનની વાત પછી મિરયમની વાત શભુસદેંશ કે આખા બાઈબલમા ંઆવતી નથી. 
છતા ંઆપણે માની શકીએ કે ઈસનુા વગર્રોહણ પછી ઈસનુા બધા િશ યો યરુશાલેમ શહરેમા ંમાળ 
ઉપર એક ઓરડીમા ંભેગા મળીને બધા એકમેન થઈને સતત પ્રાથર્ના કયાર્ કરતા હતા. પે્રિષતોના ં
ચિરત વધમુા ંકહ ેછે તેમ, એમની સાથે ઈસનુા ંમા મિરયમ સુ ધા,ં કેટલીક ીઓ અને ઈસનુા 
ભાઈઓ પણ હતા.ં ઇસનુા િશ યો અને અનયુાયીઓમા ંમગ્દલાની મિરયમ પણ હશે એમ માની 
શકાય. 
 
ઈસનુા િમલન અને એમની સાથેના સપંકર્થી મગ્દલાની મિરયમ અબળમાથંી સબળા બની હતી. 
એટલુ ંજ નિહ, પણ સમ ત દુિનયા માટે ઈસનુા પનુરુ થાનની પ્રથમ સાક્ષી તથા ઈસનુી સદેંશવાહ 
બને છે. ઈસ ુસાથેના િમલન અને સતત જીવતં સપંકર્થી માણસ શુ ંન કરી શકે એનો એક સચોટ 

દાખલો મગ્દલાની મિરયમ છે. 

 


