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લાઝરસ નામનો અથર્ થાય છે ઈ રને મદદ કરી છે. શભુસદેંશમા ંલાઝરસ નામે બે યિક્તઓની વાત આવે 
છે. પ્રથમ લાઝરસની વાત ફક્ત લકૂના શભુસદેંશમા ંઆવે છે. ીમતં અને ગરીબ માણસના દ ટાતંમા ંલકેૂ 
ફક્ત ગરીબ માણસનુ ંનામ આ યુ ંછે અને તે ગરીબ માણસ એટલે લાઝરસ (લકૂ ૧૬, ૧૯-૩૧). 

બીજા લાઝરસની વાત ફક્ત યોહાનકૃત શભુસદેંશમા ંઆવે છે. તે લાઝરસ એટલે માથાર્ અને મિરયમ નામની 
બે બહનેોનો ભાઈ. આપણે અહીં આ બીજો લાઝરસ છે  ઈસનુો િમત્ર છે, તેમની વાત કરીએ. 

લાઝરસની સમગ્ર વાત યોહાનકૃત શભસદેંશના અ યાયો ૧૧ અને ૧૨મા ંઆવે છે. લાઝરસ માથાર્ અને 
મિરયમ નામે બે બહનેોના ભાઈ છે. યોહાન ખાસ જણાવે છે કે, ઈસ ુઆ બે બહનેો અને તેમના ભાઈ 
લાઝરસના િમત્ર હતા. ઈસનેુ માથાર્ અને તેની બહને તેમજ લાઝરસ ઉપર પે્રમ હતો(યોહાન ૧૧, ૫). 

માથાર્, મિરયમ, લાઝરસ અને ઈસ ુવ ચેનો ઊંડો અને િનક્ટનો સબંધં અને િમત્રતાનો ખ્યાલ ઈસ ુપર 
મોકલેલા બે બહનેોના સદેંશમાથંી મળે છે. યારે લાઝરસ માદંો પડયો યારે બ ે બહનેોએ ઈસનેુ કહવેડા યુ ં
કે, પ્રભ ુતમારો હાલો િમત્ર માદંો પડયો છે યોહાન ૧૧, ૩). 

યારે ઈસનેુ સદેંશ મ યો યારે ઈસ ુપોતાના માદંા િમત્રને મળવા માટે તરત જ ઉપડયા નહોતા. પણ 
ઈસએુ પોતાના િશ યોને દઢ રીતે ક ુ,ં આ માદંગી મોત િનપજાવવા નથી આવી, પણ ઈ રનો મિહમા કરવા 
આવી છે;એને લીધે ઈ રના પતુ્રનો મિહમા થાય એ માટે આવી છે(યોહાન ૧૧, ૪). 

બે િદવસ પછી ઈસએુ પોતાના િશ યોને પોતાની સાથી યહિૂદમા ંબેથાિનયા ખાતે આવવા ક ુ.ં પણ િશ યોએ 
એનો િવરોધ કરતા ક ુ,ં ગરુુજી, હજી હમણા ંતો યહદૂીઓ આપને પ થરે પ થરે મારી નાખવા તૈયાર થયા
હતા. છતા ંપાછા આપ યા ંજાઓ છો ?(યોહાન ૧૧, ૮). 

પોતાના િશ યોનો િવરોધ હોવા છતા તેમણે પોતાની સાથે આવવા માટે અનરુોધ કરતા ઈસએુ ક ુ,ં આપણો 
િમત્ર લાઝરસ ઊંઘી ગયો છે, પણ હુ ંતેને જગાડવા જાઉં .ં(યોહાન ૧૧, ૧૧). 

ઈસનુી વાતથી િશ યોના વલણમા ંકોઈ ફરક ના પડયો. પણ બેથાિનયા જવાની વાતનો તેઓ િવરોધ કરતા 
ર ા. એટલે ઈસએુ ફોડ પાડીને િશ યોને ક ુ,ં લાઝરસનુ ંમરણ થયુ ંછે, સારંુ થયુ ંકે હુ ં યા ંનહોતો. એ તમારા 
િહતમા ંછે, એથી તમારી ા દઢ થશે. પણ હવે ચોલો, આપણે એની પાસે પહ ચી જઈએ(યોહાન ૧૧, ૧૪-



૧૫). 

ઈસ ુઅને િશ યો બેથાિનયા પહ યા યારે લાઝરસને દફના યાના ચાર િદવસ થયા હતા. પરંત ુઈસ ુઅને બે
બહનેો માથાર્ અને મિરયમ વ ચેના સવંાદમાથંી આપણને માલમૂ પડે છે કે પોતે શુ ંકરવાના છે એનો ઈસનેુ 
પ ટ ખ્યાલ હતો. એટલે ઈસએુ તેમને ક ુ ંકે તેઓ લાઝરસને દફનાવેલા જગ્યા પર લઈ જાય. લાઝરસની 
કબર પર ઈસ ુરડી પડયા. અહીં લાઝરસ માટેનો એમનો પે્રમ અને િમત્રતા જાહરે રીતે પ્રગટ થાય છે. ઈસનેુ 
રડતા ંજોઈને યહદૂી લોકોએ ક ુ ંપણ ખરંુ કે, જુઓ, એમને તેના ઉપર કેટલો બધો પે્રમ હતો !(યોહાન ૧૧, 

૩૬). 

લાઝરસની કબર પરના ંદ યોનુ ંશભસદેંશકાર યોહાને ખબૂ સુદંર રીતે વણર્ન કયુર્ં છે. ઈસ ુફરી ઊંડો િનસાસો 
નાખીને કબર આગળ ગયા: એ એક ગફુા હતી અને તેના ઉપર િશલા ઢાકેંલી હતી. ઈસએુ ;િશલા હટાવી લો. 

મરેલા માણસની બહને માથાર્એ ક ુ,ં ;ગરુુદેવ, હવે તો લાશ ગધંાઈ ઊઠી હશે, કારણ, આ  તો ચોથો િદવસ 
થયો. 

ઈસએુ તેને ક ુ.ં ;મેં તને ક ુ ંનહોત ુ ંકે ા રાખીશ તો ઈ રનો મિહમા જોવા પામીશ ? એટલે તે લોકોએ 
િશલા હટાવી લીધી. 

પછી ઈસએુ ઊંચુ ંજોઈને ક ુ,ં ;હ ે િપતા. હુ ંતારો આભાર માનુ ં  ં કે તેં મારી પ્રાથર્ના સાભંળી છે. મને તો 
ખબર જ હતી કે તુ ંહમેંશા ંમારી પ્રાથર્ના સાભંળે છે; પણ આ તો હુ ંઆસપાસ ઊભેલા લોકોને અથેર્ કહુ ં  ંકે 
થી એમને િવ ાસ બેસે કે તેં મને મોક યો છે. 

એટલુ ંબોલીને તેમણે મોટે અવા  બમૂ પાડી, ;લાઝરસ, બહાર આવ. મરેલો માણસ બહાર આ યો. તેને 
હાથેપગે પાટા બાધેંલા હતા અને તેના મોઢા ઉપર માલ વીટાળેંલો હતો. ઈસએુ લોકોને ક ુ,ં ;એને છોડી
નાખો અને જવા દો (યોહાન ૧૧, ૩૮-૪૪). 

ચાર િદવસથી મરેલા અને દફનાવેલા માણસને ઈસએુ પનુઃજીવન આ યાના ચમ કાર જોઈને લોકોએ બે 
પ્રકારનો પ્રિતભાવ આ યો. બેથાિનયા યરુશાલેમની નજીક હોવાથી ઘણા યહદૂીઓએ ઈસ ુપર ા મકૂી તો 
બીજા કેટલાક યહદૂીઓએ પાછા યરુશાલેમ જઈને મખુ્ય પરુોિહતો અને ફરોશીઓને ઈસએુ કરેલા ચમ કારની 
વાત કરી. 

એટલે ઈસનુા િવરોધીઓ ફક્ત ઈસનેુ જ નિહ પણ ઈસએુ મ ૃ યમુાથંી પનુઃજીિવત કરેલા લાઝરસને પણ મારી 
નાખવાનુ ંકાવતરંુ કયુર્ં ઈસનેુ એ કાવતરાનો ખ્યાલ હતો. એટલે કેટલાક સમય સધુી ઈસ ુયહદૂીયામા ંખુ લા



ફરતા નહોતા. 

પરંત ુઈસ ુ કોઈ માણસની ધાકધમકીથી ડરી જનાર યિકત નહોતા. એટલે શભુસદેંશકાર યોહાન કહ ે છે, 

પા ખાના તહવેારના છ િદવસ પહલેા ંઈસ ુબેથાિનયા આવી પહ યા. તેમણે ને સજીવન કય  હતો તે 
લાઝરસ અહીં રહતેો હતો. યા ંએ લોકોએ એમને માટે ભોજનસમારંભ ગોઠ યો. માથાર્ પીરસતી હતી એને 
લાઝરસ ઈસનુી સાથે પગંતમા ંબેઠો હતો(યોહાન ૧૨, ૧-૨). 

લોકોને જાણ થઈ કે ઈસ ુએમના િમત્રોને ઘેર મલુાકાતે આ યા છે. એટલે લોકોએ ફક્ત ઈસનેુ જ જોવા માટે 
નિહ પણ લાઝરસને પણ જોવા માટે મોટી સખં્યામા ંભેગા થયા. ઘણી મોટી સખં્યામા ંલોકોને ઈસ ુઅને
લાઝરસને મળવા જતા જોઈને મખુ્ય પરુોિહતો અને ફરોશીઓ ખબૂ ડરી ગયા. એટલે યોહાન ન ધે છે. આથી 
મખુ્ય પરુોિહતોએ લાઝરસનો પણ જીવ લેવાનુ ંનક્કી કયુર્ં, કારણ, ઘણા યહદૂીઓ એને કારણે તેમને છોડી 
જતા હતા અને ઈસમુા ં ા ધરાવતા થતા હતા(યોહાન ૧૨, ૧૦-૧૧). 

પાછળથી યારે ઈસએુ યરુશાલેમમા ંિવજય પ્રવેશ કય  યારે ઈસનેુ આવકારવા માટે લોકોની મોટી મેગની 
ભેગી મળી હતી. કારણ, મરેલાનંી કબરમાથંી લાઝરસને પનુઃજીિવત કયાર્ના ઈસનુા ચમ કાર િવશે લોકોએ
સાભં યુ ંહત ુ.ં 

લાઝરસ િવશે વધમુા ંઆપણે કશુ ંજાણતા નથી. પરંત ુપવૂર્ની પૌરાિણક પરંપરા મજુબ લાઝરસ અને તેમની 
બેવ બહનેો સાયપ્રસ જઈને ર ા હતા ંઅને લાઝરસ યા ં િકિ ય ુખાતેના ધમાર્ યક્ષ બ યા હતા.ં આથી
િખ્ર તીઓના ધાિમર્ક ઈિતહાસવાળા પે્રિષતોના ચિરતો ગ્રથંમા ંલાઝરસનો કોઈ િવશેષ ઉ લેખ નથી. પણ 
ઈસએુ માથાર્ને કરેલી વાતમા ંલાઝરસને પનુ: જીિવત કયાર્ની વાત પ ટ થાય છે. ઈસએુ માથાર્ને ક ુ,ં હુ ંજ 
પનુરુ થાન  ંઅને હુ ંજ જીનવ (ંયોહાન ૧૧, ૨૫). 
 


