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म य

या पुस्तकाचा लेखक जकात (कर) गोळा करणारा म य हा
होता ज्याने येशूंचे अनुसरण करण्यासाठी त्याचे काम सोडले
(9:9; 13). माकर् आिण लकू हे त्यांच्या पुस्तकात त्याचा उल्लेख
लेवी म्हणनू करतात. त्याच्या नावाचा अथर् म्हणजे परमेश्वराची
देणगी. पर्ारंिभक मंडळीमधील विडलांनी एकमताने म याला
त्या पुस्तकाचे लेखक म्हणनू 12 परे्िषतांपैकी एक असे स्वीकारले
होते. म य हा येशूंच्या सेवाकायार्च्या घटनांचा पर्त्यक्ष
साक्षीदार होता. इतर शुभवतर्मान अहवालाबरोबर म याचा
तुलनात्मक अभ्यास हे िसद्ध करतो की िखर्स्ता िवषयाची
परे्िषतांची साक्ष िवभागली नव्हती.

साधारण इ.स. 50 - 70.
म य शुभवतर्मानाच्या यहदूी पर्कृितचा िवचार केल्यास हे

कदािचत पिलष्टी िकंवा सीिरयामध्ये िलिहले गेले असले तरी
पुष्कळ जण असा िवचार करतात की ते अंत्युिखयामध्ये उदभ्वले
असावे.

गर्ीकमध्ये त्याची सुवातार् िलिहण्यात आल्यामुळे, म य
गर्ीक भािषक यहदूी समुदायातील अशा वाचकांकडे आकिषर्त
होऊ शकतो. बरेच घटक यहदूी वाचकांना दशर्िवतात: जुन्या
कराराच्या पतूर्तेसह म यची िचंता; अबर्ाहामापासनू येशचेू
वंशज शोधणे (1:1; 17), यहदूी भाषेचा त्याचा उपयोग
(उदाहरणाथर्, स्वगार्चे राज्य, िजथे स्वगर् देवाच्या नावाचा उपयोग
करण्यासाठी यहदू्यांची अिनच्छा दशर्िवतो), आिण येशू हा
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दािवदाचा पुतर् म्हणनू येशवूर त्याने िदलेला भर (1:1; 9:27;
12:23; 15:22; 20:30; 31; 21:9, 15; 22:41; 45). म य
यहदूी समुदायाकडे अिधक लक्ष कें दर्ीत करत होता.

ही सुवातार् िलिहताना, म यचा हेतू यहदूी वाचकांकडे आहे
ज्याने मसीहा म्हणनू येशचूी पुष्टी केली. येथे मानवजातीसाठी
देवाचे राज्य आणण्यावर लक्ष कें दर्ीत केले. त्याने येशलूा जुन्या
करारातील भिवष्यवाणी आिण अपेक्षा पणूर् करणारा राजा म्हणनू
भर िदला (म य 1:1; 16:16; 20:28).

येश-ूयहदू्यांचा राजा.
रूपरेषा
1. येशंुचा जन्म — 1:1-2:23
2. येशंुची गालील पर्ांतातील सेवाकाय — 3:1-18:35
3. येशंुची यहदूा पर्ांतातील सेवाकाय — 19:1-20:34
4. यहदूामधील शेवटला िदवस — 21:1-27:66
5. अंितम घटना — 28:1-20

4:18-22; 1 . 2:1-5; 3:23-38
1अबर्ाहामाचा पुतर् दावीद याचा पुतर् जो येशू िखर्स्त याची

वंशावळ. 2 अबर्ाहामास इसहाक झाला, इसहाकास याकोब,
याकोबास यहदूा व त्याचे भाऊ झाले. 3 यहदूास तामारेपासनू
पेरेस व जेरह झाले, पेरेसास हेसर्ोन, हेसर्ोनास अराम झाला.
4 अरामास अम्मीनादाब, अम्मीनादाबास नहशोन, नहशोनास
सल्मोन, 5 सल्मोनास राहाबेपासनू बवाज, बवाजास रूथपासनू
ओबेद, ओबेदास इशाय झाला.

6 आिण इशायास दावीद राजा झाला. उरीयाच्या पत्नीपासनू
दावीदास शलमोन झाला. 7 शलमोनास रहबाम, रहबामास
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अबीया, अबीयास आसा झाला. 8 आसास यहोशाफाट,
यहोशाफाटास योराम आिण योरामास उज्जीया, 9 उज्जीयास
योथाम, योथामास आहाज, आहाजास िहज्कीया, 10 िहज्कीयास
मनश्शे,मनश्शेस आमोन,आमोनास योशीया, 11आिण बाबेलास
देशांतर झाले त्यावेळी योशीयास यखन्या व त्याचे भाऊ झाले.

12 बाबेलास देशांतर झाल्यानंतर यखन्यास शल्तीएल
झाला, शल्तीएलास जरूब्बाबेल झाला. 13 जरूब्बाबेलास
अबीहदू, अबीहदूास एल्याकीम, एल्याकीमास अज्जुर झाला.
14 अज्जुरास सादोक, सादोकास याखीम, याखीमास एलीहदू
झाला. 15 एलीहदूास एलाजार झाला. एलाजारास म ान,
म ानास याकोब, 16 याकोबास योसेफ झाला; जो मरीयेचा
पती होता िजच्यापासनू िखर्स्त म्हटलेला येशू जन्मास आला.
17 अशापर्कारे अबर्ाहामापासनू दावीदापयर्ंत सवर् िमळून चौदा
िपढ ा, दावीदापासनू बाबेलास देशांतर होईपयर्ंत चौदा िपढ ा
आिण बाबेलास देशांतर झाल्यापासनू िखर्स्तापयर्ंत चौदा
िपढ ा.

2:1-7
18 येशू िखर्स्ताचा जन्म यापर्कारे झाला; त्याची आई

मरीया िहची योसेफाशी मागणी झालेली होती, पण त्यांचा
सहवास होण्यापवूी र् ती पिवतर् आत्म्यापासनू गभर्वती झालेली
िदसनू आली. 19 मरीयेचा पती योसेफ हा नीितमान होता,
परंतु समाजामध्ये ितचा अपमान होऊ नये अशी त्याची इच्छा
होती, म्हणनू त्याने गुप्तपणे ितच्यासोबतची मागणी मोडण्याचा
िनणर्य घेतला. 20 तो या गोष्टीिंवषयी िवचार करीत असता
त्यास स्वप्नात पर्भचू्या दतूाने दशर्न देऊन म्हटले; “योसेफा,
दावीदाच्या पुतर्ा, तू मरीयेला आपली पत्नी म्हणनू स्वीकार
करण्यास घाबरू नकोस, कारण जो गभर् ितच्या पोटी राहीला आहे
तो पिवतर् आत्म्यापासनू आहे. 21ती पुतर्ाला जन्म देईल आिण
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तू त्याचे नाव येशू ठेव, तो आपल्या लोकांस त्यांच्या पापांपासनू
तारील.” 22पर्भनेू संदेष्ट ांच्याद्वारे जे सांिगतले होते ते पिरपणूर्
व्हावे यासाठी हे सवर् झाले, ते असे,
23 “पाहा कुमारी गभर्वती होईल व पुतर्ाला जन्म देईल,
आिण त्यास इम्मानुएल हे नाव देतील.” या नावाचा अथर्,

“आम्हाबरोबर देव.”
24 तेव्हा झोपेतनू उठल्यावर पर्भचू्या दतूाने आज्ञा िदली होती

तसे योसेफाने केले, त्याने ितचा आपली पत्नी म्हणनू स्वीकार
केला. 25 तरी मुलाचा जन्म होईपयर्ंत त्याने ितच्याशी सहवास
ठेवला नाही; आिण त्याने त्याचे नाव येशू ठेवले.

2
1 हेरोद राजाच्या िदवसात यहदूीया पर्ांतातील बेथलेहेम

नगरात येशचूा जन्म झाल्यानंतर, पवूकडील देशातनू ज्ञानी लोक
यरूशलेम शहरात येऊन िवचारपसू करू लागले की, 2 “यहदू्यांचा
राजा जन्मला आहे तो कोठे आहे? आम्ही पवूला त्याचा तारा
पाहीला आिण त्यास नमन करावयास आलो आहोत.” 3 जेव्हा
हेरोद राजाने हे ऐकले, तेव्हा तो व त्याच्याबरोबर सवर् यरूशलेम
शहर घाबरून गेले; 4 हेरोद राजाने सवर् मुख्य याजकांना व
िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक यांना एकतर् जमवनू त्यांना िवचारले
की, िखर्स्ताचा जन्म कोठे होणार आहे? 5 ते त्यास म्हणाले,
“यहदूीया पर्ांतातील बेथलेहेम नगरात, कारण संदेष्ट ांच्याद्वारे
असे िलिहलेले आहे की;
6 ‘हे बेथलेहेमा, यहदूाच्या पर्ांता,

तू यहदूाच्या सवर् सरदारांमध्ये किनष्ठ आहेस असे मुळीच
नाही

कारण तुझ्यातनू असा सरदार िनघेल
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जो मा झ्या इसर्ाएल लोकांचा सांभाळ करील.’ ”
7 मग हेरोद राजाने ज्ञानी लोकांस गुप्तपणे बोलावनू

त्यांच्यापासनू तारा नक्की कधी िदसला याची वेळ िवचारून
घेतली. 8 त्याने त्यांना बेथलेहेमास पाठवताना म्हटले, “तुम्ही
जाऊन त्या बालकािवषयी बारकाईने शोध करा व तुम्हास शोध
लागल्यावर मला कळवा म्हणजे मी ही येऊन त्यास नमन
करीन.” 9 राजाचे हे सांगणे ऐकून ते त्यांच्या वाटेने िनघाले.
जो तारा त्यांनी पवूस पाहीला होता त्याने बेथलेहेम नगरापयर्ंत
त्यांचे मागर्दशर्न केले आिण ज्ञानी लोक बालकापयर्ंत पोहोचेपयर्ंत
त्यांच्यापुढे चालला. 10 तो तारा पाहनू ज्ञानी लोकांस अितशय
आनंद झाला. 11 नंतर ते त्या घरात गेले आिण ते बालक आपली
आई मरीया िहच्याजवळ असलेले त्यांनी पाहीले व खाली वाकून
त्यांनी त्यास नमन केले. त्यांनी आपल्या दर्व्यांच्या थैल्या
उघडून सोने, ऊद व गंधरस ही दाने अपर्ण केली. 12 देवाने त्यांना
स्वप्नात हेरोदाकडे परत जाऊ नका, अशी सचूना िदल्यामुळे ते
दुसर्  या मागार्ने आपल्या देशास िनघनू गेले.

13 ते गेल्यावर, पर्भचूा दतू योसेफास स्वप्नात दशर्न देऊन
म्हणाला, “ऊठ, बालक व त्याची आई यांना घेऊन िमसर देशात
पळून जा आिण मी तुला सांगेपयर्ंत तेथेच राहा कारण बालकाचा
घात करण्यासाठी हेरोद राजा त्याचा शोध करणार आहे.” 14 त्या
रातर्ी तो उठला आिण बालक व त्याची आई यांना घेऊन
रातोरात िमसर देशात िनघनू गेला. 15 तो हेरोदाच्या मरणापयर्ंत
तेथे रािहला. “मी माझ्या पुतर्ाला िमसर देशातनू बोलावले
आहे.” असे जे पर्भनेू संदेष्ट ाच्याद्वारे सांिगतले ते पणूर् झाले.

16 तेव्हा ज्ञानी लोकांनी आपणाला फसवले हे पाहनू हेरोद
राजा अितशय संतापला आिण जी वेळ त्याने ज्ञानी लोकांपासनू
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नीट िवचारून घेतली होती ितच्यापर्माणे त्याने बेथलेहेमात व
आसपासच्या सवर् पर्देशांत जे दोन वषार्चें व त्याहनू कमी वयाचे
पुरूष बालके होते त्या सवार्नंा त्याने माणसे पाठवनू त्यांच्याकडून
िजवे मारले. 17 ियमर्या संदेष्ट ाच्याद्वारे जे सांिगतले होते, ते
त्यासमयी पणूर् झाले. ते असेः
18 “रामा येथे रडणे

व मोठा आकांत ह्यांचा शब्द ऐकण्यात आला, राहेल
आपल्या मुलांकिरता रडत आहे,

आिण ती नाहीत म्हणनू ती सांत्वन पावेना.”

19 पुढे हेरोद राजा पावल्यावर, पाहा पर्भचूा दतू िमसर देशात
योसेफास स्वप्नात दशर्न देऊन म्हणाला, 20 “उठ, बालकास व
त्याच्या आईस घेऊन इसर्ाएल देशास जा, कारण बालकाचा
जीव घ्यावयास जे पाहत होते ते मरून गेले आहेत.” 21 तेव्हा
तो उठला आिण बालकाला व त्याच्या आईला घेऊन इसर्ाएल
देशात आला. 22 परंतु अखलाव हा आपला िपता हेरोद याच्या
जागी यहदूीया पर्ांतात राज्य करीत आहे असे ऐकून तो तेथे
जाण्यास घाबरला, आिण स्वप्नात देवाने सचूना केल्यानंतर तो
गालील पर्ांतास िनघनू गेला, 23 व नासरेथ नावाच्या गावी
जाऊन रािहला अशासाठी की, “त्याला नासोरी म्हणतील” हे जे
संदेष्ट ांच्याद्वारे सांिगतले होते ते पणूर् व्हावे.

3

1:2-8; 3:1-20
1 बािप्तस्मा करणारा योहान त्या िदवसात, यहदूीया

पर्ांताच्या अरण्यात येऊन अशी घोषणा करू लागला की,
2 “पश्चा ाप करा, कारण स्वगार्चे राज्य जवळ आले आहे.”
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3 कारण यशया संदेष्ट ाच्याद्वारे त्याच्याचिवषयी असे
सांिगतले होते की,
“अरण्यात घोषणा करणार् याची वाणी झाली;
‘परमेश्वराचा मागर् तयार करा,’

त्याच्या ‘वाटा सरळ करा.’ ”
4 या योहानाचे वस्तर् उंटाच्या केसाचे होते, त्याच्या कमरेस

कातड ाचा कमरबंद होता. त्याचा आहार टोळ व रानमध होता.
5 तेव्हा यरूशलेम शहर, सवर् यहदूीया पर्ांत व यादन नदीच्या
आसपासचा संपुणर् पर्देश त्याच्याकडे आला. 6 ते आपआपली
पापे पदरी घेत असता, त्यांना त्याच्या हाताने यादन नदीत
बािप्तस्मा देण्यात आला.

7 परंतु परूशी व सदकूी यांच्यापैकी अनेक लोकांस आपणाकडे
बािप्तस्म्यासाठी येताना पाहनू तो त्यांना म्हणाला, “अहो
िवषारी सापांच्या िपलांनो, येणार्या क्रोधापासनू पळावयास
तुम्हास कोणी सावध केले? 8 तर पश्चा ापाला शोभेल असे
योग्य ते फळ द्या; 9 आिण अबर्ाहाम तर ‘आमचा िपता आहे’,
असे आपसात म्हणण्याचा िवचार आपल्या मनात करू नका;
कारण मी तुम्हास सांगतो, देव या दगडांपासनू अबर्ाहामासाठी
मुले िनमार्ण करण्यास समथर् आहे. 10 आिण झाडांच्या मुळांशी
आताच कुर्हाड ठेवलेली आहे; जे पर्त्येक झाड चांगले फळ देत
नाही ते तोडले जाईल व अग्नीत टाकले जाईल.

11 मी तुमचा बािप्तस्मा पश्चा ापासाठी पाण्याने करत
आहे; परंतु माझ्यामागनू येणारा आहे तो माझ्याहनू अिधक
सामथ्यर्वान आहे आिण त्याच्या चपला उचलनू घेवनू
चालण्याची देखील माझी योग्यता नाही; तो तुमचा बािप्तस्मा
पिवतर् आत्म्याने व अग्नीने करणार आहे. 12 त्याच्या हातात
त्याचे सपू आहे, तो आपले खळे अगदी स्वच्छ करील व आपले
गहू कोठारात साठवील; पण भसू न िवझणार्या अग्नीने जाळून
टाकील.”
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1:9-11; 3:21, 22; . 1:29-34
13 यानंतर येशू गालील पर्ांताहनू यादन नदीवर योहानाच्या

हातनू बािप्तस्मा घेण्याकरीता त्याच्याकडे आला; 14 परंतु
योहान त्यास थांबवत म्हणाला, मला आपल्या हातनू बािप्तस्मा
घेण्याची गरज आहे, असे असता आपण माझ्याकडे येता हे कसे?
15 येशनेू त्यास उ र िदले, “आता हे होऊ दे; कारण यापर्कारे सवर्
न्यायीपण पणूर्पणे करणे हे आपणास योग्य आहे.” तेव्हा त्याने ते
होऊ िदले. 16 मग येशूंचा बािप्तस्मा झाल्यावर, येशू पाण्यातनू
वर आले आिण पाहा, त्यांच्यासाठी आकाश उघडले; तेव्हा त्यांनी
देवाच्या आत्म्याला कबुतरासारखे उतरताना व आपणावर येताना
पाहीले, 17 आिण आकाशातनू वाणी झाली की, “हा माझा िपर्य
‘पुतर्’ आहे, याच्यािवषयी मी फार संतुष्ट आहे.”

4

1:12, 13; 4:1-13
1 मग सैतानाकडून येशूंची परीक्षा व्हावी म्हणनू देवाच्या

आत्म्याने त्यांस अरण्यात नेले. 2 चाळीस िदवस आिण चाळीस
रातर्ी उपवास केल्यानंतर येशूंना भकू लागली. 3 तेव्हा परीक्षक
येशूंची परीक्षा घेण्यासाठी त्यांच्याकडे आला व म्हणाला, “जर तू
देवाचा पुतर् आहेस तर या दगडांना भाकरी होण्याची आज्ञा कर.”

4 परंतु येशूंनी उ र िदले, “कारण पिवतर् शास्तर्ात असे
िलिहले आहे की,
‘मनुष्य केवळ भाकरीने जगेल असे नाही तर,

देवाच्या मुखातनू िनघणार्या पर्त्येक वचनाने जगेल.’ ”
5 मग सैतानाने त्यांस यरूशलेम या पिवतर् शहरात नेले व

परमेश्वराच्या भवनाच्या टोकावर उभे केले.
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6आिण त्यास म्हणाला, “जर तू देवाचा पुतर् आहेस तर खाली
उडी घे, कारण पिवतर् शास्तर्ात असे िलिहले आहे की;
‘देव त्याच्या दतूांना तुझ्यासाठी आज्ञा करील आिण
तुझे पाय दगडावर आपटू नयेत म्हणनू

ते तुला आपल्या तळहातावर झेलनू घेतील.’ ”
7 येशूंनी त्यास म्हटले, “असेही िलिहले आहे की, ‘तुझा देव,

जो पर्भ,ू याची परीक्षा पाहू नको.’ ” 8 मग सैतानाने त्यांस एका
अितशय उंच पवर्तावर नेले व त्याने त्यांस जगाची सवर् राज्ये,
त्यांतील सवर् ऐश्वयार्सहीत दाखवली. 9आिण तो त्यांस म्हणाला,
“जर तू मला नमन करशील व माझी उपासना करशील तर हे सवर्
काही मी तुला देईन.” 10 येशूंनी त्यास म्हटले, “अरे सैताना,
माझ्यापासनू दरू हो! कारण पिवतर् शास्तर्ात असे िलिहले आहे
की,
‘देव जो तुझा पर्भू त्याचीच उपासना कर
आिण त्यालाच नमन कर.’ ”

11 मग सैतान येशंुना सोडून िनघनू गेला आिण देवदतू येऊन
येशंुची सेवा करू लागले.

1:14, 15; 4:14, 15
12 योहानाला तुरंूगात टाकले आहे हे जेव्हा येशनेू ऐकले

तेव्हा तो गालील पर्ांतात िनघनू गेला. 13 नासरेथ सोडून
जबुलनू व नफताली यांच्या सीमेतील, गालीलच्या सरोवराच्या
कफणर्हमूात तो जाऊन रािहला.

14 यशया संदेष्ट ाने पवूी र् जे सांिगतले होते ते पणूर् व्हावे
यासाठी हे झाले. ते असे होते की,
15 “जबुलनू आिण नफताली हा पर्ांत,
सरोवराच्या िकनार्यावरील, यादनेच्या पलीकडील पर्देश व
परराष्ट्रीय गालील
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16 जे लोक काळोखांत बसत होते त्यांनी,
मोठा पर्काश पािहला.
मरणाचे सावट असलेल्या सावलीत दव पर्देशात राहणार्या

लोकांवर,
ज्योित उदय पावली आहे.”
17 तेव्हापासनू येशनेू उपदेश करणे सुरु केले व तो म्हणू लागला
की; “पश्चा ाप करा, कारण स्वगार्चे राज्य तुमच्या जवळ आले
आहे.”

1:16-20; 5:1-11
18 नंतर तो गालीलच्या सरोवराजवळून जात असता, पेतर्

म्हटलेला िशमोन व त्याचा भाऊ अंिदर्या या दोघांना त्याने जाळे
टाकतांना पािहले कारण ते मासे पकडणारे होते. 19 येशू त्यांना
म्हणाला, “माझ्यामागे या, म्हणजे मी तुम्हास माणसे धरणारे
करीन.” 20 मग ते लगेचच जाळे सोडून देऊन त्याच्यामागे चालू
लागले.

21 येशू तेथनू पुढे चालत जात असता त्याने दुसरे दोघे भाऊ;
जब्दीचा मुलगा याकोब व त्याचा भाऊ योहान यांना त्यांचे वडील
जब्दी याच्याबरोबर होडीत पाहीले. ते जाळे नीट करत होते.
त्याने त्यांना बोलावले, 22 तेव्हा ते दोघेही लगेचच आपली होडी
व आपले वडील यांना सोडून त्याच्यामागे गेले.

1:35-39; 4:44; 6:17-19
23 गालील पर्ांतात सगळीकडे िफरत, येशनेू त्यांच्या

सभास्थानात जाऊन िशकिवले, देवाच्या राज्याची सुवातार्
सांिगतली आिण लोकांचे सवर् पर्कारचे रोग व सवर् पर्कारचे
िवकार बरे केले. 24 येशिूवषयीची बातमी सवर् िसरीया पर्ांतभर
पसरली; मग जे आजारांनी व अनेक पर्कारच्या रोगांनी पीडीत
होते, ज्यांना भतूबाधा झाली होती, जे फेफरेकरी व पक्षघात



4:25 xi म य 5:11

झाला होता अशा सवार्नंा लोकांनी त्याच्याकडे आणले आिण
येशनेू त्यांना बरे केले. 25 मग गालील पर्ांत, दकापलीस नगर,
यरूशलेम शहर, यहदूीया पर्ांत व यादन नदीच्या पलीकडून
आलेल्या लोकांचे मोठे समुदाय त्याच्यामागे चालू लागले.

5
6:20-26

1 जेव्हा येशनेू त्या लोकसमुदायांना पाहीले तेव्हा तो डोंगरावर
चढला, मग तो तेथे खाली बसला असता त्याचे िशष्य
त्याच्याजवळ आले. 2 त्याने आपले तोंड उघडले व त्यांना
िशकवले. तो म्हणाला;

3 “जे आत्म्याने ‘दीन’ ते धन्य आहेत,
कारण स्वगार्चे राज्य त्यांचे आहे.

4 ‘जे शोक करतात’, ते धन्य आहेत,
कारण ‘त्यांचे सांत्वन करण्यात येईल.’

5 ‘जे सौम्य’ ते धन्य आहेत,
कारण ‘त्यांना पृथ्वीचे वतन िमळेल.’

6 जे न्यायीपणाचे भुकेले व तान्हेले ते धन्य आहेत,
कारण ते संतुष्ट होतील.

7 जे दयाळू ते धन्य आहेत,
कारण त्यांच्यावर दया करण्यात येईल.
8 जे अंतःकरणाचे शुद्ध ते धन्य आहेत,

कारण ते देवाला पाहतील.
9 जे शांती करणारे ते धन्य आहेत, कारण त्यांना देवाची मुले

म्हणतील.
10 न्यायीपणाकरता ज्यांचा छळ झाला आहे ते धन्य आहेत,
कारण स्वगार्चे राज्य त्यांचे आहे.

11 जेव्हा लोक माझ्यामुळे तुमचा अपमान करतात व छळ
करतात आिण तुमच्यािवरुध्द सवर्पर्कारचे वाईट लबाडीने
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बोलतात तेव्हा तुम्ही धन्य आहात. 12 आनंद व उल्लास करा,
कारण तुम्हास स्वगार्त मोठे पर्ितफळ आहे,कारण तुमच्यापवूी र्जे
संदेष्टे होऊन गेले त्यांचाही लोकांनी अशाचपर्कारे छळ केला.

9:50; 14:34
13 तुम्ही पृथ्वीचे मीठ आहात, पण जर िमठाचा खारटपणा गेला

तर ते पुन्हा कसे खारट बनवता येईल? ते तर पुढे कोणत्याही
उपयोगाचे न राहता केवळ फेकून देण्याच्या व मनुष्यांच्या
पायदळी तुडवले जाण्यापुरते उपयोगाचे राहील. 14 तुम्ही
जगाचा पर्काश आहात; डोंगरावर वसलेले नगर लपवता येत
नाही. 15आिण िदवा लावनू तो कोणी टोपलीखाली लपवनू ठेवत
नाही, उलट तो िदवठणीवर ठेवतात म्हणजे तो िदवा घरातील
सवार्नंा पर्काश देतो. 16 तुमचा पर्काश इतरांसमोर यापर्कारे
पर्काशू द्या की जेणेकरून त्यांनी तुमची चांगली कामे पाहावी
आिण तुमचा िपता जो स्वगार्त आहे त्याचे गौरव करावे.

17 िनयमशास्तर् िकंवा संदेष्ट ांचे गरं्थ रद्द करावयास मी
आलो आहे असा िवचार करु नका; मी ते रद्द करावयास नव्हे
तर ते पणूर् करावयास आलो आहे. 18 कारण मी तुम्हास खरे
सांगतो, आकाश व पृथ्वी ही नाहीशी होतील, परंतु सवर्काही पणूर्
झाल्यािशवाय, िनयमशास्तर्ातील एकही काना िकंवा मातर्ा
रद्द होणार नाही. 19 यास्तव जो कोणी या लहान आज्ञातील
एखादी आज्ञा रद्द करील व त्यापर्माणे लोकांस िशकवील त्यास
स्वगार्च्या राज्यात अगदी लहान म्हणतील; पण जो कोणी
त्या पाळील व िशकवील त्यास स्वगार्च्या राज्यात महान
म्हणतील. 20 म्हणनू मी तुम्हास सांगतो, शास्तर्ी व परूशी
यांच्या न्यायीपणापेक्षा तुमचे न्यायीपण अिधक झाल्यािशवाय
स्वगार्च्या राज्यांत तुमचा पर्वेश होणारच नाही.
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12:57-59
21 ‘खनू करू नको आिण जो कोणी खनू करतो तो न्याय सभेच्या

दंडास पातर् होईल,’ असे पर्ाचीन लोकांस सांिगतले होते, हे
तुम्ही ऐकले आहे. 22 मी तर तुम्हास सांगतो, जो कोणी
आपल्या भावावर (उगाच) रागावेल तो न्याय सभेच्या िशके्षस
पातर् होईल; जो कोणी आपल्या भावाला, ‘अरे वेडगळा,’ असे
म्हणेल तो विरष्ठ सभेच्या पातर् होईल आिण जो कोणी त्याला,
‘अरे मखूार्,’ असे म्हणेल, तो नरकाग्नीच्या िशके्षस पातर् होईल.
23 यास्तव तू आपले अपर्ण वेदीवर अिपर्ण्यास आणीत असता
आपल्या भावाच्या मनात आपल्यािवरूद्ध काही आहे अशी तुला
तेथे आठवण झाली, 24 तर आपले अपर्ण तसेच वेदीसमोर ठेव
आिण आपल्या मागार्ने परत जा व पर्थम आपल्या भावासोबत
समेट कर आिण मग येऊन आपले अपर्ण वेदीवर अपर्ण कर.
25 तुझा िफयार्दी तुझ्याबरोबर वाटेवर आहे तोच त्याच्याशी
समेट कर, नाही तर कदािचत िफयार्दी तुला न्यायाधीशाच्या
हाती देईल, न्यायाधीश तुला िशपायांच्या हाती देईल आिण
तू तुरंूगात पडशील. 26 मी तुला खरे सांगतो शेवटची दमडी
फेडीपयर्ंत तू त्याच्यातनू सुटणारच नाहीस.

27 ‘व्यिभचार करू नको,’ म्हणनू सांिगतले होते हे तुम्ही
ऐकले आहे, 28 मी तर तुम्हास सांगतो, जो कोणी एखाद्या
स्तर्ीकडे कामवासनेने पाहतो त्याने आपल्या अंतःकरणात
ितच्याशी व्यिभचार केलाच आहे; 29 तुझा उजवा डोळा तुला पाप
करण्यासाठी पर्वृ करीत असेल तर तो उपट आिण फेकून दे;
कारण तुझे संपणूर् शरीर नरकात टाकले जावे यापेक्षा तुझ्या एका
अवयवाचा नाश व्हावा हे तुझ्या िहताचे आहे. 30 तुझा उजवा
हात तुला पाप करण्यासाठी पर्वृ करीत असेल तर तो तोडून
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टाकून दे; कारण तुझे संपणूर् शरीर नरकात पडावे, यापेक्षा तुझ्या
एका अवयवाचा नाश व्हावा हे तुझ्या िहताचे आहे.

31 ‘कोणी आपली पत्नी सोडून देतो तर त्याने ितला सटूपतर्
द्यावे’ हे सांिगतले होते. 32 मी तर तुम्हास सांगतो की, जो
कोणी आपल्या पत्नीला व्यिभचाराच्या कारणािशवाय टाकतो,
तो ितला व्यिभचािरणी करतो आिण जो कोणी अशा टाकलेल्या
पत्नीबरोबर लग्न करतो तो व्यिभचार करतो.

33 आणखी ‘खोटी शपथ वाहू नको’ तर ‘आपल्या शपथा
परमेश्वरापुढे खर्या कर’ म्हणनू पर्ाचीन काळच्या लोकांस
सांिगतले होते, हे तुम्ही ऐकले आहे. 34 मी तर तुम्हास सांगतो
शपथ वाहचू नका; स्वगार्ची नका, कारण ते देवाचे आसन
आहे; 35 पृथ्वीचीही वाहू नका, कारण ती त्याचे पादासन आहे;
यरूशलेमेचीिह वाहू नका कारण ती थोर राजाची नगरी आहे.
36 आपल्या मस्तकाचीही शपथ वाहू नको, कारण तू आपला
एकही केस पांढरा िकंवा काळा करू शकत नाहीस. 37 तर तुमचे
बोलणे, होय तर होय आिण नाही तर नाही एवढेच असावे; याहनू
जे अिधक ते त्या दुष्टापासनू आहे.

6:29-31
38 ‘डोळ्याबद्दल डोळा’ व ‘दाताबद्दल दात’ असे सांिगतले

होते, हे तुम्ही ऐकले आहे. 39 परंतु मी तर तुम्हास सांगतो,
दुष्टाला अडवू नका. जो कोणी तुझ्या उजव्या गालावर मारतो,
त्याच्याकडे दुसरा गाल कर; 40 जो तुझ्यावर आरोप करून तुझी
बंडी घेऊ पाहतो त्यास तुझा अंगरखाही घेऊ दे; 41 आिण जो
कोणी तुला बळजबरीने धरून एक कोस नेईल त्याच्याबरोबर दोन
कोस जा. 42 जो कोणी तुझ्याजवळ काही मागतो त्यास दे आिण
जो तुझ्यापासनू उसने घेऊ पाहतो त्यास पाठमोरा होऊ नको.
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6:27-28, 32-36
43 ‘आपल्या शेजार् यावर पर्ीती कर व आपल्या वैर्याचा दे्वष

कर’, असे सांिगतले होते, हे तुम्ही ऐकले आहे. 44 मी तर
तुम्हास सांगतो, तुम्ही आपल्या वैर्यांवर पर्ीती करा आिण जे
तुमचा छळ करतात त्यांच्यासाठी पर्ाथर्ना करा. 45 अशासाठी
की, तुम्ही आपल्या स्वगार्तील िपत्याचे पुतर् व्हावे; कारण तो
दुष्टांवर व चांगल्यांवर आपला सयूर् उगवतो आिण नीितमानांवर
व अनीितमानांवर पाऊस पाडतो. 46 कारण जे तुमच्यावर पर्ीती
करतात त्यांच्यावर तुम्ही पर्ीती केली तर तुम्हास काय पर्ितफळ
िमळावे? जकातदारही तसेच करतात की नाही? 47 आिण तुम्ही
आपल्या बंधुजनांना मातर् सलाम करीत असला तर त्यामध्ये
िवशेष ते काय करता? परराष्ट्रीय लोकही तसेच करीतात ना?
48 यास्तव जसा तुमचा स्वगी र्य िपता पिरपणूर् आहे तसे तुम्ही
पिरपणूर् व्हा.

6
1 लोकांनी आपले न्यायीपण पाहावे म्हणनू तुम्ही तुमची

न्यायीपणाची कृत्ये त्यांच्यासमोर करु नये यािवषयी जपा,
अन्यथा तुम्हास तुमच्या स्वगार्तील िपत्याकडून पर्ितफळ
िमळणार नाही.

2 म्हणनू ज्यावेळेस तू दानधमर् करतोस तेव्हा लोकांनी आपली
स्तुती करावी म्हणनू ढोंगी जसे सभास्थानात व रस्त्यात
आपणापुढे कणार् वाजवतात तसे करू नको. मी तुम्हास खरे सांगतो
त्यांना आपले पर्ितफळ िमळालेच आहे. 3 म्हणनू जेव्हा तुम्ही
दान कराल, तेव्हा ते गुप्तपणे करा. तुमचा उजवा हात काय करतो
हे तुमच्या डाव्या हाताला कळू देऊ नका. 4 जेणेकरून तुझे दान
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देणे गुप्तपणे व्हावे, कारण तुझा स्वगी र्य िपता जो गुप्तदशी र् आहे,
तो त्याचे पर्ितफळ तुला देईल.

11:2-4
5 जेव्हा तुम्ही पर्ाथर्ना करता तेव्हा ढोंग्यांसारखे होऊ नका

कारण आपण लोकांस िदसावे म्हणनू ते सभास्थानांमध्ये व
रस्त्याच्या कोपर्यांवर उभे राहनू पर्ाथर्ना करणे त्यांना आवडते.
मी तुम्हास खरे सांगतो की, त्यांना आपले पर्ितफळ पर्ाप्त झाले
आहे. 6 पण तू जेव्हा पर्ाथर्ना करतो तेव्हा आतल्या खोलीत
जावनू दरवाजा लावनू घे व जो तुझा िपता गुप्तवासी आहे त्याची
पर्ाथर्ना कर. मग तुझा स्वगी र्य िपता जो गुप्तदशी र् आहे तो
तुला पर्ितफळ देईल. 7 आिण जेव्हा तुम्ही पर्ाथर्ना करता
तेव्हा परराष्ट्रीय लोकांसारखी िनरथर्क बडबड करू नका कारण
आपण फार बोलल्याने आपले म्हणणे ऐकले जाईल असे त्यांना
वाटते. 8तर तुम्ही त्यांच्यासारखे असू नका कारण तुम्हास कशाची
गरज आहे हे तुमच्या िपत्याला तुम्ही त्याच्याकडे मागण्यापवूी र्च
ठाऊक आहे.

9 म्हणनू तुम्ही पर्ाथर्ना करता तेव्हा तुम्ही अशापर्कारे
पर्ाथर्ना करावीः
हे आमच्या स्वगार्तील िपत्या,

तुझे नाव पिवतर् मानले जावो.
10 तुझे राज्य येवो,
जसे स्वगार्त

तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेपर्माणे होवो.
11 आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे.
12 जशी आम्ही आमच्या ऋण्यांस त्यांची ऋणे सोडली

आहेत,
तशीच तू आमची ऋणे आम्हांस सोड.
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13 आिण आम्हास परीके्षत आणू नकोस
तर आम्हास त्या दुष्टापासनू सोडव. (कारण की राज्य, सामथ्यर्

आिण गौरवही सवर्काळ तुझीच आहेत.)
14 कारण जर तुम्ही इतरांचे अपराध क्षमा कराल तर तुमचा

स्वगार्तील िपता तुम्हासही क्षमा करील; 15 पण जर तुम्ही
इतरांच्या अपराधांची क्षमा करणार नाही, तर तुमचा िपताही
तुमच्या अपराधांची क्षमा करणार नाही.

16 जेव्हा तुम्ही उपवास करता तेव्हा तुम्ही ढोंगी लोकांसारखे
उदास चेहर्याचे राहू नका कारण आपण उपवास करीत आहोत हे
लोकांस िदसावे म्हणनू ते आपली मुखे उदास करतात. मी तुम्हास
खरे सांगतो त्यांना त्यांचे पर्ितफळ पर्ाप्त झाले आहे. 17 तू
जेव्हा उपवास करतो तेव्हा आपल्या डोक्याला तू तेल लाव आिण
आपले तोंड धुवा. 18 यासाठी की, तू उपवास करता हे लोकांस
िदसू नये तर तुमच्या गुप्त िपत्याला िदसावे. मग तुमचा गुप्त
िपता तुम्हास उघडपणे पर्ितफळ देईल.

12:33, 34
19 तुम्ही पृथ्वीवर स्वतःसाठी संप ी साठवू नका कारण येथे

कसर व जंग लागनू ितचा नाश होईल आिण चोर घर फोडून ती
चोरून नेतील. 20 म्हणनू त्याऐवजी स्वगार्त आपणासाठी संप ी
साठवा. 21 जेथे तुमचे धन आहे तेथे तुमचे मनही लागेल.

11:34-36
22 डोळा शरीराचा िदवा आहे. म्हणनू जर तुमचे डोळे िनदो र्ष

असतील तर तुमचे संपुणर् शरीर पर्काशमय होईल. 23 पण जर
तुमचे डोळे सदोष असतील, तर तुमचे संपुणर् शरीर अंधकारमय
होईल. जर तुम्हाठायी असणारा पर्काश हा वास्तिवक अंधकार
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आहे, तर खरोखरचा अंधार िकती असणार! 24 कोणालाही दोन
धन्यांची चाकरी एकावेळी करणे शक्य नाही. तो एकाचा ितरस्कार
करील तर दुसर्यावर पर्ीती करील िकंवा तो एका धन्याशी
एकिनष्ठ राहील व दुसर्याला तुच्छ लेखेल. तसेच तुम्हास
देवाची आिण पैशाची*सेवा एकाच वेळी करता येणार नाही.

12:22-31
25 म्हणनू मी तुम्हास सांगतो की, तुम्ही आपल्या

जीवनािवषयी काळजी करु नका की आपण काय खावे आिण
काय प्यावे िकंवा आपल्या शरीरािवषयी आपण काय पांघरावे
अशी िचंता करू नका. जीव अन्नापेक्षा आिण शरीर वस्तर्ांपेक्षा
अिधक महत्त्वाचे आहे की नाही? 26 आकाशातील पक्षयांकडे
पाहा! ती पेरीत नाहीत, कापणी करीत नाहीत िकंवा कोठारात
साठवनूही ठेवत नाहीत, तरी तुमचा स्वगार्तील िपता त्यांना
खावयास देतो. तुम्ही त्यांच्यापेक्षा अिधक मौल्यवान आहात की
नाही?

27 आिण िचंता करून आपले आयुष्याची लांबी हाथभरही
वाढवणे तुम्हापैकी कोणाला शक्य आहे का? 28 आिण तुम्ही
वस्तर्ांिवषयी का काळजी करता? रानातील फुलांिवषयी
िवचार करा, ती कशी वाढतात? ती कष्ट करीत नाहीत आिण
ती कापड िवणीत नाहीत, 29 तरी मी तुम्हास सांगतो की,
शलमोन राजादेखील त्याच्या भर वैभवाच्या काळात यांतील
एकासारखा ही सजला नव्हता. 30 तर अहो अल्पिवश्वासी
लोकांनो, जी रानफुले आज अिस्तत्वात आहेत आिण उद्या
भट्टीत टाकली जातात त्यांना जर देव त्यांना असा पोशाख
घालतो तर त्याहीपेक्षा िवशेष असा पोशाख तो तुम्हास घालणार
नाही काय? 31 ‘आम्ही काय खावे’ िकंवा ‘काय प्यावे’, अथवा
‘आम्ही काय पांघरावे’ असे म्हणनू काळजीत करु नका.

* 6:24
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32 कारण या सवर् गोष्टी िमळवण्याची धडपड परराष्ट्रीय
करत असतात, कारण तुमच्या स्वगार्तील िपत्याला तुम्हास या
गोष्टीचंी गरज आहे हे ठाऊक आहे. 33तर पिहल्याने तुम्ही देवाचे
राज्य व त्याचे नीितमत्त्व िमळिवण्याचा पर्यत्न करा म्हणजे
त्याबरोबर या सवर् गोष्टीही तुम्हास िमळतील.

34 म्हणनू उद्याची िचंता करू नका कारण पर्त्येक िदवस काही
ना काही िचंता घेऊनच उगवतो. म्हणनू उद्याची िचंता उद्या
स्वतः करेल. ज्या िदवसाचे जे दुःख ते त्या िदवसासाठी पुरेसे
आहे.

7
6:37-42

1 इतरांचे दोष काढू नका म्हणजे तुमचे दोष काढण्यात येणार
नाहीत. 2 कारण ज्या पर्कारे तुम्ही इतरांचे दोष काढता त्याच
न्यायाने तुमचेही दोष काढले जातील आिण ज्या मापाने तुम्ही
मोजनू देता त्याच मापाने तुम्हास परत मोजनू देण्यात येईल.
3 तू आपल्या डोळ्यातील मुसळ लक्षात न घेता आपल्या
भावाच्या डोळ्यातील कुसळ का पाहतोस? 4 अथवा ‘तुझ्या
डोळ्यांतले कुसळ मला काढू दे’ असे तू आपल्या भावाला कसे
म्हणशील? पाहा, तुझ्या स्वतःच्या डोळ्यात तर मुसळ आहे.
5 अरे ढोंग्या, पिहल्याने आपल्या डोळ्यांतले मुसळ काढून टाक
म्हणजे आपल्या भावाच्या डोळयांतले कुसळ काढण्यासाठी तुला
स्पष्टपणे पाहता येईल.

6 जे पिवतर् आहे ते कु यांना टाकू नका आिण आपले मोती
डुकरांपुढे टाकू नका; टाकाल तर कदािचत ती त्यांना पायदळी
तुडवतील व नंतर ती उलटून येवनू तुम्हासही फाडतील.

11:9-13
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7 मागा म्हणजे तुम्हास देण्यात येईल. शोधा म्हणजे तुम्हास
सापडेल, ठोका म्हणजे तुमच्यासाठी उघडले जाईल. 8 कारण
पर्त्येकजण जो मागतो त्यास िमळते, जो शोधतो त्यास
सापडते आिण जो ठोठावतो, त्याच्यासाठी दरवाजा उघडले जाते.
9 तुमच्यामध्ये कोण मनुष्य असा आहे,जो आपल्या मुलाने भाकर
मािगतली तर त्यास दगड देईल? 10 िकंवा त्याने मासा मािगतला
असता, त्याऐवजी त्यास साप देईल? 11 वाईट असनूही जर
तुम्हास आपल्या मुलांना चांगल्या गोष्टी देण्याचे कळते तर
तुमच्या स्वगार्तील िपत्याकडे जे मागतात, त्यांच्या गरजा तो
िकती चांगल्या पर्कारे भागवील?

12 यासाठी ज्या गोष्टी लोकांनी तुमच्यासाठी कराव्यात असे
तुम्हास वाटते त्या सवर् गोष्टी तुम्हीही त्यांच्यासाठी करा, कारण
िनयमशास्तर्ाच्या व संदेष्टयांच्या िशकवणीचे सार हेच आहे.

13:24
13 अरंुद दरवाजाने आत जा कारण नाशाकडे जाण्याचा

दरवाजा रंूद व मागर् पर्शस्त आहे आिण त्यातनू आत जाणारे
पुष्कळ लोक आहेत. 14 पण जीवनाकडे जाण्याचा दरवाजा अरंुद
व मागर् अडचणीचा आहे आिण ज्यांस तो सापडतो ते फारच
थोडके आहेत.

. 12:33; 6:43-45
15 खोट ा संदेष्ट ांिवषयी सावध असा. ते में ढरांच्या वेषात

घेऊन तुमच्याकडे येतात. पण खरे सांगायचे तर ते क्रूर
लांडग्यांसारखे आहेत. 16 त्यांच्या फळांवरुन तुम्ही त्यांस
ओळखाल. काटेरी झाडाला दर्ाके्ष लागतात काय? िकंवा
िरंगणीच्या झाडाला अंिजरे येताच काय? 17 त्याचपर्माणे
चांगले झाड चांगले फळ देते, परंतु वाईट झाड वाईट फळ देते.
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18 चांगल्या झाडाला वाईट फळे येणार नाहीत आिण वाईट
झाडाला चांगली फळे येणार नाहीत. 19 जे झाड चांगले फळ
देत नाही ते तोडण्यात येते व अग्नीत टाकले जाते. 20 यास्तव
त्यांना तुम्ही त्यांच्या फळांवरून ओळखाल.

6:46; 13:26, 27
21 मला पर्भ,ू पर्भू म्हणणारा पर्त्येकजण स्वगार्च्या

राज्यात जाईलच असे नाही; तर माझ्या स्वगार्तील िपत्याच्या
इच्छेपर्माणे जो वागतो त्याचाच पर्वेश स्वगार्च्या राज्यात
होईल. 22 त्यािदवशी मला अनेक जण म्हणतील, हे पर्भ,ू आम्ही
तुझ्या नावाने संदेश िदले, तुझ्या नावाने भतेू काढली व तुझ्या
नावाने पुष्कळ चमत्कार केले नाहीत काय? 23 तेव्हा मी त्यांना
स्पष्ट सांगेन की, मी तुम्हास ओळखत नाही. अहो दुराचार
करणार्यांनो, माझ्यापासनू चालते व्हा.

6:47-49
24 जो कोणी माझ्या सांगण्यापर्माणे आचारण करतो तो

शहाण्या मनुष्यासारखा आहे, अशा शहाण्या मनुष्याने आपले घर
खडकावर बांधले. 25मग जोराचा पाऊस झाला आिण परू आला.
जोराचा वारा आला. वादळात घर सापडले, पण ते पडले नाही
कारण त्याचा पाया खडकावर बांधला होता. 26जो कोणी माझीही
वचने ऐकून त्यापर्माणे आचरण करीत नाही तो कोणाएका मखूर्
मनुष्यासारखा आहे, त्याने आपले घर वाळूवर बांधले. 27 मग
जोराचा पाऊस आला आिण परू आला. जोराचा वारा सुटला.
वादळवार्यात ते घर सापडले आिण कोसळून पडले.”

28 येशनेू हे सवर् बोलणे समाप्त केल्यावर असे झाले की,
लोकसमुदाय त्याच्या िशक्षणाने थक्क झाला. 29 कारण
येशू त्यांना त्यांच्या िनयमशास्तर् िशक्षकांपर्माणे नव्हे, तर
अिधकारवाणीने िशकवत होता.
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8

1:40-45; 5:12-16
1 येशू डोंगरावरून खाली उतरल्यावर असंख्य लोकांचे समुदाय

त्याच्यामागे जावू लागले. 2 तेव्हा पाहा, एक कुष्ठरोगी
त्याच्याकडे आला व त्यास नमन करून म्हणाला, “पर्भजूी,
आपली इच्छा असल्यास आपण मला शुद्ध करायला समथर्
आहात.” 3 तेव्हा येशनेू आपला हात पुढे करून त्यास स्पशर्
केला व म्हटले, “माझी इच्छा आहे, शुद्ध हो;” आिण लगेचच
त्याचा कुष्ठरोग जाऊन तो बरा झाला. 4 मग येशनेू त्यास
म्हटले, “पाहा, हे कोणाला सांगू नको; तर जाऊन स्वतःस
याजकाला दाखव आिण त्यांना सत्यतेची साक्ष पटावी म्हणनू
तुझ्या शुद्धीकरता, मोशेने नेमलेले अपर्ण वाहा.”

7:1-10
5 मग येशू कफणर्हमू शहरात आल्यावर एक शतािधपती

त्याच्याकडे आला व त्यास िवनंती करत म्हणाला, 6 “पर्भजूी,
माझा चाकर पक्षाघाताने अितशय आजारी होऊन घरात पडून
आहे.” 7 येशू त्यास म्हणाला, “मी येऊन त्यास बरे करीन.”
8 तेव्हा शतािधपतीने उ र िदले की, “पर्भजूी, आपण मा झ्या
छपराखाली यावे अश्या योग्यतेचा मी नाही; पण आपण शब्द
मातर् बोला म्हणजे माझा चाकर बरा होईल. 9 कारण मीही एक
अिधकारी असनू मा झ्या हाताखाली िशपाई आहेत. मी एकाला
‘जा’ म्हणले की तो जातो, दुसर्  याला ‘ये’ म्हणले की तो येतो
आिण माझ्या दासास ‘हे कर’ म्हणले की तो ते करतो.” 10 हे ऐकून
येशलूा आश्चयर् वाटले व आपल्यामागे येत असलेल्या लोकांस
तो म्हणाला, “मी तुम्हास खरे सांगतो, मला इसर्ाएलात एवढा
िवश्वास आढळला नाही. 11 मी तुम्हास सांगतो की, पवूकडून



8:12 xxiii म य 8:22

व पिश्चमेकडून पुष्कळजण येतील आिण स्वगार्च्या राज्यात
अबर्ाहाम, इसहाक व याकोब याच्या पंक्तीस बसतील; 12 परंतु
राज्याचे पुतर् बाहेरील अंधारात टाकले जातील, तेथे रडणे व
दात खाणे चालेल.” 13 मग येशू शतािधपतीला म्हणाला, “जा,
तू जसा िवश्वास ठेवला तसे तुला िमळाले आहे.” आिण त्याच
घटकेस तो चाकर बरा झाला.

1:29-31; 4:38, 39
14 नंतर येशू पेतर्ाच्या घरात गेला आिण त्याची सासू तापाने

आजारी पडली आहे असे त्याने पािहले. 15 तेव्हा त्याने ितच्या
हाताला स्पशर् केला व ितचा ताप िनघाला; मग ती उठून त्याची
सेवा करू लागली.

16 मग संध्याकाळ झाल्यावर लोकांनी असंख्य दुष्ट आत्म्याने
गर्ासलेल्यांना त्याच्याकडे आणले; तेव्हा त्याने भतेू केवळ
शब्दाने घालवली व सवर् आजार्यांना बरे केले.

17 “त्याने स्वतः आमचे िवकार घेतले आिण आमचे रोग
वािहले,” असे जे यशया संदेष्ट ाच्याद्वारे सांिगतले होते ते पणूर्
व्हावे म्हणनू असे झाले.

9:57-62
18 मग येशनेू आपल्या सभोवती लोकसमुदाय आहे असे

पाहनू त्यांना गालीलच्या सरोवरापलीकडे जाण्याची आज्ञा केली.
19 तेव्हा कोणीएक शास्तर्ी येऊन त्यास म्हणाला, “गुरूजी,
आपण जेथे कोठे जाल तेथे मी आपल्यामागे येईन.” 20 येशू
त्यास म्हणाला, “खोकडांस िब ळे व आकाशातील पाखरांस घरटी
आहेत, परंतु मनुष्याच्या पुतर्ाला आपले डोके टेकण्यास िठकाण
नाही.” 21 मग त्याच्या िशष्यांपैकी आणखी एकजण त्यास
म्हणाला, “पर्भजूी, मला िपत्याच्या मरणापयर्ंत त्याच्याजवळ
राहनू, त्याच्या मरणानंतर त्यास पुरून येऊ द्या.” 22 येशनेू त्यास
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म्हटले, “तू माझ्यामागे ये आिण जे मरण पावलेले आहेत त्यांना
आपल्या मरण पावलेल्यांना पुरू दे.”

4:35-41; 8:22-25
23 मग तो तारवात चढल्यानंतर त्याचे िशष्यही त्याच्यामागे

चढले. 24 तेव्हा पाहा, सरोवरात एवढे मोठे वादळ उठले की ते
तारू लाटांनी झाकू लागले; तेव्हा येशू तर झोपेत होता. 25 तेव्हा
ते त्याच्याजवळ येऊन त्यास जागे करून म्हणाले, पर्भजूी,
वाचवा. आम्ही बुडत आहोत. 26 तो त्यांना म्हणाला, “अहो
अल्पिवश्वासी, तुम्ही का घाबरला?” मग तो उठला आिण
त्याने वारा व सरोवर यास धमकावले. मग सवर् अगदी शांत
झाले. 27 तेव्हा त्या मनुष्यांना फार आश्चयर् वाटले व ते म्हणाले,
“हा कोणत्या पर्कारचा मनुष्य आहे की वारे व लाटा ही याचे
ऐकतात.”

5:1-20; 8:26-39
28 मग तो पलीकडे गदरेकरांच्या देशात गेल्यावर त्यास दोन

भतूगर्स्त कबरांतनू िनघनू येत असतांना भेटले; ते भयंकर िहंसक
होते म्हणनू त्या वाटेने कोणालाही जाणे शक्य नव्हते. 29 तेव्हा
पाहा, ते ओरडून म्हणाले, “हे देवाच्या पुतर्ा, तू मध्ये का
पडतोस? नेमलेल्या समयापवूी र् तू आम्हास पीडा द्यायला येथे
आलेला आहेस काय?” 30 तेथे त्यांच्यापासनू दरू अंतरावर
डुकरांचा मोठा कळप चरत होता. 31 मग ती दुष्ट आत्मे त्यास
िवनंती करू लागली की, तू जर आम्हास काढीत असलास तर त्या
डुकरांच्या कळपात आम्हास पाठवनू दे. 32 त्याने त्यास म्हटले,
“जा,” मग ती िनघनू डुकरांत िशरली; आिण पाहा, तो संपुणर्
कळप कड ावरून धडक धावत जाऊन समुदर्ात पाण्यात बुडून
मरण पावला. 33मग त्या डुकरांना चारणारे नगरांत पळाले आिण
त्यांनी जाऊन भतूगर्स्तांच्या गोष्टीसकट सवर् वतर्मान जाहीर
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केले. 34 तेव्हा पाहा, सवर् नगर येशलूा भेटावयास िनघाले आिण
त्यास सीमेबाहेर जाण्याची िवनंती केली.

9
2:1-12; 5:17-26

1 तेव्हा येशू तारवात बसनू पलीकडे गेला व परत आपल्या
स्वतःच्या नगरात आला. 2 तेव्हा काही लोकांनी पक्षघात
झालेल्या कोणाएका मनुष्यास येशकूडे आणले. तो मनुष्य
बाजेवर पडून होता. येशनेू त्यांचा िवश्वास पाहनू त्या पक्षघाती
मनुष्यास म्हटले, “मुला,धीर धर. तुझी पापे क्षमा करण्यात आली
आहेत.” 3 काही िनयमशास्तर्ाच्या िशक्षकांनी हे ऐकले आिण
ते आपसात म्हणाले, “हा मनुष्य तर देवािवरुद्ध दुभार्षण करीत
आहे.” 4 येशलूा त्यांचे िवचार कळाले व तो त्यांना म्हणाला,
“तुमच्या अंतःकरणात तुम्ही वाईट िवचार का करता? 5 कारण,
तुझी पापे क्षमा करण्यात आली आहे, असे म्हणणे िकंवा उठ
व चालू लाग, असे म्हणणे यातनू कोणते सोपे आहे? 6 परंतु,
मनुष्याच्या पुतर्ाला पृथ्वीवर पापांची क्षमा करण्याचा अिधकार
आहे, हे तुम्ही जाणावे म्हणनू,” मग येशू त्या पक्षघाती मनुष्यास
म्हणाला, “ऊठ! आपली बाज उचलनू घेऊन घरी जा.” 7 मग तो
उठून आपल्या घरी गेला. 8 हे पाहनू लोकसमुदाय थक्क झाला
आिण ज्या देवाने मनुष्यास एवढा अिधकार िदला त्याचे त्यांनी
गौरव केले.

2:13-17; 5:27-32
9 मग येशू तेथनू पुढे िनघाला असता, तेव्हा त्याने म य

नावाच्या मनुष्यास,जकात गोळा करतात त्या नाक्यावर बसलेले
पािहले. तेव्हा येशू त्यास म्हणाला, “माझ्यामागे ये.” तेव्हा तो
उठला आिण त्याच्यामागे गेला.
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10 येशू म याच्या घरी जेवत असता, पुष्कळ जकातदार
व पापी तेथे आले आिण येशू व त्याचे िशष्य यांच्याबरोबर
जेवायला बसले. 11 जेव्हा परूशांनी ते पािहले तेव्हा त्यांनी
येशचू्या िशष्यांना िवचारले, “तुमचा गुरू जकातदार व पापी
लोक यांच्याबरोबर का जेवतो?” 12 येशनेू त्यांना हे बोलताना
ऐकले, तेव्हा तो त्यांना म्हणाला, “वैद्याची गरज जे िनरोगी आहेत
त्यांना नाही, तर जे आजारी आहेत त्यांना आहे. 13 मी तुम्हास
सांगतो, जा आिण याचा अथर् काय ते िशका; मला दया हवी
आहे आिण यज्ञ नको, कारण मी नीितमानांना नव्हे, तर पाप्यांना
पश्चा ापासाठी बोलावण्यास आलो आहे.”

14 मग योहानाचे िशष्य त्याच्याकडे आले आिण त्यांनी त्यास
िवचारले, “आम्ही व परूशी पुष्कळ उपवास करतो. पण तुझे
िशष्य उपवास करीत नाहीत. ते का?” 15 येशनेू त्यांना उ र िदले,
“जेव्हा वर सोबत असतो तेव्हा त्याच्या वर्हाड ांना दुःखी कसे
राहता येईल? परंतु अशी वेळ येईल जेव्हा वराला त्यांच्यापासनू
दरू केले जाईल तेव्हा ते उपवास करतील. 16 कोणी नव्या
कापडाचे िठगळ जुन्या कापडाला लावीत नाही, कारण ते िठगळ
त्या कापडाला फाडते व िछदर् अिधक मोठे होते. 17 तसेच
कोणीही नवा दर्ाक्षरस जुन्या कातडी िपशवीत*घालीत नाहीत,
घातला तर त्या िपशव्या फुटतात व दर्ाक्षरस सांडतो; तर नवा
दर्ाक्षरस नव्या कातडी िपशव्यांत घालतात. म्हणजे दोन्हीही
िटकून राहतात.”

5:21-43; 8:40-56
18 येशू या गोष्टी त्यांना सांगत असता यहदू्यांच्या

सभास्थानाचा एक अिधकारी त्याच्याकडे आला व येशचू्या
पाया पडून म्हणाला, “माझी मुलगी आताच मरण पावली आहे.

* 9:17
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परंतु आपण येऊन आपला हात ितच्यावर ठेव म्हणजे ती पुन्हा
िजवंत होईल.” 19 तेव्हा येशू उठून आपल्या िशष्यांबरोबर
त्याच्यामागे जाऊ लागला.

20 मग पाहा, वाटेत बारा वषार्पासनू रक्तसर्ाव होत असलेली
एक स्तर्ी येशचू्या मागे येऊन त्याच्या वस्तर्ाच्या काठाला
िशवली. 21 कारण ती आपल्या मनात म्हणत होती, “मी केवळ
त्याच्या वस्तर्ाला िशवले तरी बरी होईन.” 22 तेव्हा येशनेू मागे
वळून ितला पाहनू म्हणाला, “मुली, धीर धर! तुझ्या िवश्वासाने
तुला बरे केले आहे.” आिण ती स्तर्ी त्याच क्षणी बरी झाली.

23 मग येशू त्या यहदूी सभास्थानाच्या अिधकार्याच्या घरात
आला. तेव्हा त्याने बासरी वाजिवणार्या व रडून गोंधळ
करणार्या जमावाला पाहीले, 24तो म्हणाला, “वाट सोडा, कारण
मुलगी मरण पावलेली नाही; ती झोपेत आहे.” तेव्हा ते त्यास
हसू लागले. 25 मग त्या जमावाला बाहेर पाठवल्यावर त्याने
आत जाऊन ितचा हात आपल्या हातात घेतला आिण ती मुलगी
उठली. 26 आिण ही बातमी त्या सवर् पर्ांतात पसरली.

27 तेव्हा येशू तेथनू जात असता दोन आंधळे त्याच्यामागे
ओरडत चालले. म्हणू लागले, “हे दािवदाच्या पुतर्ा, आम्हावर
दया कर.” 28 येशू त्या घरात गेला तेव्हा ते आंधळेही त्याच्याकडे
त्याच्यामागे आत आले. त्याने त्यांना िवचारले, “मी तुम्हास
दृष्टी देऊ शकेन असा तुमचा िवश्वास आहे का?” “होय, पर्भ,ू”
त्यांनी उ र िदले. 29 मग त्याने त्यांच्या डोळ्यांना स्पशर् केला
आिण म्हणाला, “तुमच्या िवश्वासापर्माणे तुमच्यासोबत घडो.”
30 आिण त्यांना पुन्हा दृष्टी आली. येशनेू त्यांना सक्त ताकीद
िदली, “पाहा, हे कोणाला कळू देऊ नका.” 31 परंतु ते बाहेर गेले
आिण त्यांनी त्या सवर् पर्देशात त्याची िकती र् गाजवली.
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32 मग ते दोघे तेथनू िनघनू जात असताना लोकांनी एका
मुक्या, भतूबाधा झालेल्या मनुष्यास येशकूडे आणले. 33 जेव्हा
येशनेू भतू काढून टाकले तेव्हा पवूी र् मुका असलेला तो मनुष्य
बोलू लागला. लोकांस याचे आश्चयर् वाटले व ते म्हणाले,
“इसर्ाएलामध्ये यापवूी र् असे घडलेले कधीही पाहण्यात आले
नव्हते.” 34 परंतु परूशी म्हणाले, “हा भुतांच्या अिधपतीच्या
साहाय्याने भतेू काढतो.”

35 येशू त्यांच्या सभास्थानामध्ये िशक्षण देत व राज्याच्या
सुवातची घोषणा करत आिण सवर्पर्कारचे रोग व सवर्पर्कारचे
आजार बरे करत, पर्त्येक नगरातनू व पर्त्येक गावातनू िफरला.

10:2, 3
36 आिण जेव्हा त्याने लोकांचे समुदाय पािहले तेव्हा त्यास

त्यांचा कळवळा आला कारण ते िचंताक्रांत व गोंधळलेले होते
व में ढपाळ नसलेल्या में ढरांसारखे ते गांजलेले व पांगलेले होते.
37 तो आपल्या िशष्यांना म्हणाला, “पीक खरोखर फार आहे, पण
कामकरी थोडे आहेत. 38 म्हणनू िपकाच्या धन्याकडे पर्ाथर्ना
करा की, त्याने आपल्या िपकाची कापणी करायला कामकरी
पाठवावेत.”

10
1 येशनेू आपल्या बारा िशष्यांना आपल्याजवळ एकतर्

बोलावले आिण त्याने त्यांना अशुद्ध आत्म्यांवर पर्भुत्त्व िदले व
तसेच त्या अशुद्ध आत्म्यांना घालवण्यासाठी, पर्त्येक पर्कारचे
आजार व पर्त्येक पर्कारचे व्याधी बरे करण्यासाठी अिधकार
िदला. 2 तर त्या बारा परे्िषतांची नावे ही होती: पेतर् (ज्याला
िशमोन म्हणत) आिण त्याचा भाऊ अंिदर्या, जब्दीचा मुलगा
याकोब व त्याचा भाऊ योहान 3 िफिलप्प व बथर्लमय, थोमा
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आिण म य जकातदार, अल्फीचा मुलगा याकोब व तद्दय
4 िशमोन कनानी व पुढे ज्याने त्याचा िवश्वासघात केला तो यहदूा
इस्कायो र्त.

5 येशनेू या बाराजणांना अशी आज्ञा देऊन पाठवले की:
परराष्ट्रीय लोकांमध्ये जाऊ नका व शोमरोनी लोकांच्या
कोणत्याही नगरात पर्वेश करू नका. 6 तर त्याऐवजी
इसर्ाएलाच्या हरवलेल्या में ढराकडे जा. 7 तुम्ही जाल तेव्हा
संदेश द्या व असे म्हणा, “स्वगार्चे राज्य जवळ आले आहे.”
8 रोग्यांना बरे करा, मरण पावलेल्यांना िजवंत करा, कुष्ठरोग्यांना
शुद्ध करा आिण भतेू काढा. तुम्हास फुकट िमळाले आहे म्हणनू
फुकट द्या. 9 तुमच्या कमरेला सोने, चांदी िकंवा तांबे घेऊ नका.
10 सोबत िपशवी घेऊ नका, तुमच्या पर्वासासाठी फक्त तुमचे
अंगावरचे कपडे व पायातील वहाणा असू द्या. अिधकचे वस्तर्
िकंवा वहाणा घेऊ नका. काठी घेऊ नका, कारण कामकर्याला
आपले अन्न िमळणे आवश्यक आहे. 11 ज्या कोणत्याही नगरात
िकंवा गावात तुम्ही जाल तेथे कोण योग्य व्यक्ती आहे याचा शोध
करा आिण तेथनू िनघेपयर्ंत त्या व्यक्तीच्या घरी राहा. 12 त्या
घरात पर्वेश करतेवेळी येथे शांती असो,असे म्हणा. 13जर ते घर
खरोखर योग्य असेल तर तुमची शांती तेथे राहील पण जर ते घर
योग्य नसेल तर तुमची शांती तुमच्याकडे परत येईल. 14 आिण
जो कोणी तुम्हास स्वीकारणार नाही िकंवा तुमचे शब्द ऐकणार
नाही तेव्हा त्याच्या घरातनू िकंवा नगरातनू बाहेर पडताना तुम्ही
आपल्या पायाची धळू झटकून टाका. 15 मी तुम्हास खरे सांगतो.
न्यायाच्या िदवशी त्या नगरापेक्षा सदोम आिण गमोराला अिधक
सोपे जाईल.

13:9-13; 21:12-17
16 लांडग्यांमध्ये जसे में ढरास पाठवावे तसे मी तुम्हास

पाठवत आहे, म्हणनू तुम्ही सापांसारखे चतुर आिण कबुतरांसारखे
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िनरुपदर्वी व्हा. 17 मनुष्यांिवषयी सावध असा कारण ते तुम्हास
न्यायसभेच्या स्वाधीन करतील आिण त्यांच्या सभास्थानामध्ये
ते तुम्हास फटके मारतील. 18 माझ्यामुळे ते तुम्हास राज्यपाल
व राजे यांच्यासमोर आणतील. तुम्ही त्यांच्यापुढे व परराष्ट्रीय
लोकांपुढे माझ्यािवषयी सांगाल. 19 जेव्हा तुम्हास अटक
करतील तेव्हा काय बोलावे िकंवा कसे बोलावे यािवषयी काळजी
करू नका. तेव्हा तुम्ही काय बोलायचे ते तुम्हाला सांिगतले
जाईल. 20 कारण बोलणारे तुम्ही नसनू तुमच्या देवाचा
आत्मा तुमच्याद्वारे बोलेल. 21 भाऊ आपल्या भावािवरूद्ध व
िपता आपल्या मुलािवरूद्ध उठेल आिण त्यास िवश्वासघाताने
मारण्यास सोपवनू देईल. मुले आईविडलांवर उठून त्यांना िजवे
मारण्यास देतील. 22 माझ्या नावामुळे सवर् तुमचा दे्वष करतील.
पण शेवटपयर्ंत जो िटकेल तोच तरेल. 23 एका िठकाणी जर
तुम्हास तर्ास िदला जाईल, तर दुसरीकडे जा. मी तुम्हास खरे
सांगतो, मनुष्याचा पुतर् येईपयर्ंत इसर्ाएलच्या सवर् गावामध्ये
तुमचे असे िफरणे संपणार नाही.

24 िशष्य त्याच्या गुरूपेक्षा वरचढ नाही िकंवा चाकर
मालकाच्या वरचढ नाही. 25 िशष्य आपल्या िशक्षकासारखा
व चाकर आपल्या मालकासारखा होणे इतके पुरे. जर घराच्या
धन्याला त्यांनी बालजबलू*म्हणले तर घरातील इतर मनुष्यांना
ते िकती वाईट नावे ठेवतील! लोकांचे नको तर देवाचे भय
बाळगा.

26 म्हणनू त्यांना िभऊ नका, कारण उघडे होणार नाही असे
काही झाकलेले नाही आिण कळणार नाही असे काही गुप्त नाही.
27 जे मी तुम्हास अंधारात सांगतो ते तुम्ही पर्काशात बोला
आिण कानात सांिगतलेले जे तुम्ही ऐकता ते तुम्ही छतावरून
गाजवा. 28 जे शरीराला वधतात पण आत्म्याचा वध करू शकत
नाहीत त्यांना िभऊ नका, तर त्यापेक्षा आत्म्याला व शरीराला

* 10:25
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जो मारू शकतो व नरकात टाकू शकतो त्यास भ्या. 29 दोन
िचमण्या एका नाण्याला िवकत नाहीत काय? तरीही तुमच्या
स्वगी र्य िपत्याच्या इच्छेिशवाय त्यातील एकही जिमनीवर
पडणार नाही. 30 आिण तुमच्या डोक्यावरचे केससुद्धा त्याने
मोजलेले आहेत. 31 म्हणनू घाबरु नका. पुष्कळ िचमण्यांपेक्षा
तुम्ही अिधक मौल्यवान आहात. 32 जो कोणी मनुष्यांसमोर
मला स्वीकारील त्यास मीसुद्धा माझ्या स्वगार्तील िपत्यासमोर
स्वीकारीन. 33 पण जो कोणी मनुष्यांसमोर मला नाकारील त्यास
मीसुद्धा माझ्या स्वगार्तील िपत्यासमोर नाकारीन.

34 असे समजू नका की मी पृथ्वीवर शांतता पर्स्थािपत
करायला आलो आहे. मी शांतता स्थािपत करायला आलो नाही
तर तलवार चालवायला आलो आहे. 35 मी फूट पाडायला
आलो आहे, म्हणजे मुलाला त्याच्या िपत्यािवरुद्ध आिण मुलीला
ितच्या आईिवरुद्ध, सुनेला ितच्या सासिूवरुद्ध उभे करायला आलो
आहे. 36सारांश,मनुष्याच्या घरचीच माणसे त्याचे शतर्ू होतील.
37 जो माझ्यापेक्षा स्वतःच्या िपत्यावर िकंवा आईवर अिधक
पर्ीती करतो, तो मला योग्य नाही. जो माझ्यापेक्षा आपल्या
मुलावर, मुलीवर अिधक पर्ीती करतो, तो मला योग्य नाही.
38 जो आपला वधस्तंभ घेऊन माझ्यामागे येण्याचे नाकारतो,
तो मला योग्य नाही. 39 जो आपला जीव िमळवतो तो त्यास
गमवील पण जो माझ्याकिरता आपला जीव गमावतो तो त्यास
िमळवील.

40 जी व्यक्ती तुम्हास स्वीकारते ती व्यक्ती मला स्वीकारते
आिण ज्या िपत्याने मला पाठवले त्यालाही स्वीकारते. 41 जो
कोणी संदेष्ट ांचा स्वीकार त्याच्या संदेशाच्या सेवेमुळे करतो,
त्यास संदेष्ट ाचे पर्ितफळ िमळेल आिण नीितमानाला
नीितमान म्हणनू जो स्वीकारतो त्यास नीितमानाचे पर्ितफळ
िमळेल. 42 मी तुम्हास खरे सांगतो की, या लहानातील एकाला
िशष्य म्हणनू जो कोणी प्यालाभर थंड पाणी प्यायला देईल तोही
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आपल्या पर्ितफळाला मुळीच मुकणार नाही.

11

7:18-35
1 येशनेू त्याच्या बारा िशष्यांना आज्ञा सांगण्याचे

संपिवल्यावर तो तेथनू िनघाला आिण गालील पर्ांतातील
गावामध्ये िफरून िशकवू आिण उपदेश करू लागला.

2 बािप्तस्मा करणारा योहान तुरंूगात होता. त्याने िखर्स्त
करीत असलेल्या कामािवषयी ऐकले. तेव्हा त्याने आपल्या काही
िशष्यांच्या हाती िनरोप पाठवला. 3 आिण त्यास िवचारले, “जो
येणार होता, तो तचू आहेस? िकंवा आम्ही दुसर्याची वाट
पाहावी?” 4 येशनेू उ र िदले, “जे तुम्ही ऐकता व पाहता
ते योहानाला जाऊन सांगा. 5 आंधळे पाहतात. पांगळे
चालतात. कुष्ठरोगी शुद्ध होतात, बिहरे ऐकतात, मरण पावलेले
उठवले जातात व गिरबांना सुवातार् सांगण्यात येते. 6 जो कोणी
माझ्यामुळे अडखळत नाही तो धन्य आहे.”

7 मग ते जात असता येशू योहानािवषयी लोकांशी बोलू
लागला, तुम्ही वैराण पर्देशात काय पाहायला गेला होता?
वार्याने हलिवलेला बोरू काय? 8 तुम्ही काय पाहायला गेला
होता? तलम वस्तरे् घातलेल्या मनुष्यास पाहायला गेला होता
काय? तलम वस्तरे् घालणारे राजाच्या घरात असतात. 9 तर
मग तुम्ही बाहेर कशाला गेला होतात? संदेष्ट ाला पाहायला
काय? होय. मी तुम्हास सांगतो आिण संदेष्ट ांपेक्षाही अिधक
मोठा असा त्याला.

10 त्याच्यािवषयी असे िलिहण्यात आले आहे की,
पाहा, मी माझ्या दतूाला तुझ्यापुढे पाठवतो
तो तुझ्यासाठी मागर् तयार करील.
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11 मी तुम्हास खरे सांगतो की, स्तर्ीयांपासनू जन्मलेल्यांमध्ये
बािप्तस्मा करणारा योहान याच्यापेक्षा मोठा असा कोणी झाला
नाही, तरीही स्वगार्च्या राज्यात जो अगदी लहान आहे तो
त्याच्यापेक्षा मोठा आहे. 12 बािप्तस्मा करणारा योहान याच्या
िदवसापासनू आतापयर्ंत लोक स्वगार्च्या राज्यावर जोराने हल्ला
करीत आहे आिण हल्ला करणारे ते िहरावनू घेतात. 13 कारण
योहानापयर्ंत सवर् संदेष्टे व िनयमशास्तर् यांनी भिवष्य सांिगतले.
14 आिण जर तुम्ही ते स्वीकारण्यास तयार असाल तर येणारा
एलीया तो हाच आहे. 15 ज्याला ऐकायला कान आहेत तो ऐको.

16 या िपढीला मी कोणती उपमा देऊ? जी बाजारात बसनू
आपल्या सोबत्यांना हाक मारतात त्यांच्यासारखी ही िपढी आहे.
ती म्हणतात.

17 आम्ही तुमच्यासाठी संगीत वाजवले तरी तुम्ही नाचला
नाहीत. आम्ही िवलाप केला तरी तुम्ही ऊर बडवनू घेतले
नाही. 18 योहान काही न खाता व िपता आला, पण ते म्हणतात
त्यास भतू लागले आहे. 19 मनुष्याचा पुतर् खातपीत आला.
ते म्हणतात, पाहा, हा खादाडा व दारूबाज, जकातदार व पापी
लोकांचा िमतर्, परंतु ज्ञानाची योग्यता त्याच्याद्वारे घडणार्या
योग्य गोष्टीमुळे ठरते.

. 19:12; 10:13-15
20 तेव्हा ज्या नगरांमध्ये त्याने सवार्त जास्त चमत्कार केले

होते त्या नगरातील लोकांनी पश्चा ाप केला नाही, म्हणनू
येशनेू त्यांना दोष िदला. 21 “हे खोरािजना नगरा, तुझा िधक्कार
असो, हे बेथसैदा नगरा तुझा िधक्कार असो, कारण तुमच्यामध्ये
जी पराक्रमाची कृत्ये करण्यात आली ती जर सोर व िसदोन
यांच्यामध्ये केली असती तर त्यांनी त्वरेने पवूी र्च गोणपाट नेसनू
व अंगाला राख फासनू पश्चा ाप केला असता. 22 पण मी
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तुम्हास सांगतो की, न्यायाच्या िदवशी सोर व िसदोन या शहरांना
तुमच्यापेक्षा अिधक सोपे जाईल. 23आिण तू कफणर्हमू शहरा, तू
आकाशापयर्ंत उंच होशील काय? तू नरकापयर्ंत खाली जाशील,
कारण जे चमत्कार तुझ्यामध्ये करण्यात आले ते जर सदोमात
करण्यात आले असते तर ते नगर आतापयर्ंत िटकले असते. 24पण
मी तुम्हास सांगतो की, न्यायाच्या िदवशी तुमच्यापेक्षा सदोम
नगराला सोपे जाईल.”

25 मग येशू म्हणाला, “हे िपत्या, आकाशाच्या व पृथ्वीच्या
पर्भू मी तुझे उपकार मानतो कारण तू या गोष्टी ज्ञानी व बुद्धीमान
लोकांपासनू गुप्त ठेवनू बालकासारखे अिशिक्षत आहेत त्यांना
तू पर्कट केल्या. 26 होय िपत्या, तू हे केलेस, कारण खरोखर
तुला हेच योग्य वाटले होते. 27 माझ्या िपत्याने मला सवर्काही
िदले आहे आिण िपत्यावाचनू कोणी पुतर्ाला ओळखीत नाही
आिण पुतर्ावाचनू ज्याला पर्कट करायची पुतर्ाची इच्छा आहे
त्याच्यािशवाय कोणीही िपत्याला ओळखीत नाही.

28 अहो जे थकलेले व ओझ्याने लादलेले असे सवर् तुम्ही
मजकडे या आिण मी तुम्हास िवसावा देईन. 29 मी अंतःकरणाने
लीन व नमर् आहे, म्हणनू माझे जू आपणावर घ्या, माझ्यापासनू
िशका, म्हणजे तुमच्या जीवास िवसावा िमळेल. 30 कारण माझे
जू सोपे आहे आिण माझे ओझे हलके आहे.”

12
2:23-28; 6:1-5

1 त्यावेळी एका शब्बाथ िदवशी येशू धान्याच्या शेतामधनू
चालला होता. िशष्याना भकू लागली होती, म्हणनू ते कणसे
मोडून खाऊ लागले. 2 जेव्हा परूश्यांनी हे पािहले, तेव्हा ते
येशलूा म्हणाले, “पाहा, तुमचे िशष्य शब्बाथ िदवशी जे करू
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नये ते करीत आहेत.” 3 तेव्हा येशनेू त्यांना म्हटले, दािवदाला
व त्याच्याबरोबरच्या मनुष्यांना भकू लागली तेव्हा त्याने काय
केले, हे तुम्ही कधी वाचले नाही काय? 4 तो देवाच्या भवनात
कसा गेला आिण ज्या समिपर्त भाकरी त्याने व त्याच्याबरोबरच्या
लोकांनी खाऊ नयेत, असे करणे िनयमशास्तर्ाच्या िवरूद्ध
होते. फक्त याजकांनाच ती भाकर खाण्याची परवानगी होती.
त्या त्यांनी कशा खाल्ल्या? 5 आिण पर्त्येक शब्बाथाच्या
िदवशी परमेश्वराच्या भवनातील याजक भवनात शब्बाथ पिवतर्
पाळण्यािवषयीचा िनयम मोडीत असत हे तुम्ही िनयमशास्तर्ात
वाचले नाही काय? परंतु तरी ते िनदो र्ष असत. 6 मी तुम्हास
सांगतो की, परमेश्वराच्या भवनापेक्षा महान असा कोणीतरी येथे
आहे. 7 पिवतर् शास्तर् म्हणते, मला दया हवी आहे आिण यज्ञ
पशू नको. याचा खरा अथर् तुम्हास समजला असता तर तुम्ही
या िनदो र्ष लोकांस दोष लावला नसता. 8 कारण मनुष्याचा पुतर्
शब्बाथाचा धनी आहे.

3:1-6; 6:6-11
9 नंतर येशनेू ते िठकाण सोडले व यहदू्यांच्या सभास्थानात तो

गेला. 10 सभास्थानात हात वाळलेला एक मनुष्य होता. काही
यहदू्यांनी येशवूर काही दोषारोप करता यावा या हेतनेू त्यास
िवचारला, “शब्बाथ िदवशी रोग बरे करणे योग्य आहे काय?”
11 येशनेू त्यांना उ र िदले, “जर तुमच्यापैकी एखाद्याकडे में ढरू
असले व शब्बाथ िदवशी ते खड्ड ात पडले, तर तो त्यास वर
काढणार नाही काय? 12 तर मग मनुष्य में ढरापेक्षा िकतीतरी
अिधक मौल्यवान आहे. म्हणनू िनयमशास्तर् लोकांस शब्बाथ
िदवशी चांगले करण्याची मोकळीक देते.” 13 मग येशू त्या
वाळलेल्या हाताच्या मनुष्यास म्हणाला, “तुझा हात पुढे सरळ
कर.” त्या मनुष्याने हात लांब केला व तो हात बरा झाला आिण
दुसर्या हातासारखाच चांगला झाला.
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14 नंतर परूश्यांनी बाहेर जाऊन त्यास कसे मारावे यािवषयी
मसलत केली. 15 परूशी काय करीत आहेत ते येशलूा माहीत
होते. म्हणनू येशू तेथनू गेला. पुष्कळ लोक येशचू्या मागे िनघाले
व त्याने जे कोणी रोगी होते, त्या सवार्नंा बरे केले. 16 आिण
त्याने त्यांना िनक्षनू सांिगतले की, तो कोण आहे, हे इतरांना सांगू
नका. 17 यशया संदेष्ट ाच्याद्वारे जे सांिगतले गेले होते ते पणूर्
होण्यासाठी त्याने असे म्हटले.
18 “हा माझा सेवक, याला मी िनवडले आहे.
मी त्याजवर पर्ीती करतो आिण त्याच्यािवषयी माझा जीव

संतुष्ट वाटतो.
मी आपला आत्मा त्याच्यावर ठेवीन,
आिण तो परराष्ट्रीय लोकांस योग्य न्यायाची घोषणा करील.

19 तो वाद घालणार नाही िकंवा ओरडणार नाही,
रस्त्यावर लोक त्याचा आवाज ऐकणार नाहीत.
20 वाकलेला बोरू तो मोडणार नाही
आिण मंदावलेली वात तो िवझवणार नाही.
न्याय िवजयास होईपयर्ंत तो असे करील.
21 परराष्ट्रीय लोक त्याच्यावर आशा ठेवतील. येशचेू सामथ्यर्

देवाकडून आहे.”

3:22-27; 11:14-23
22 मग काही मनुष्यांनी एकाला येशकूडे आणले. तो मनुष्य

आंधळा व मुका होता व त्याच्यामध्ये भतू होते. येशनेू त्या
मनुष्यास बरे केले व तो बोलू लागला व पाहू लागला. 23 सवर्
लोक चिकत झाले, ते म्हणाले, “हा दािवदाचा पुतर् असेल काय?”
24 परूश्यांनी लोकांस हे बोलताना ऐकले. परूशी म्हणाले,
“भतेू काढण्यासाठी येशू बालजबलूचे *सामथ्यर् वापरतो आिण
* 12:24
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बालजबलू हा तर भतूांचा अिधपती आहे.” 25 परूशी कसला
िवचार करीत आहेत ते येशलूा जाणवत होते. म्हणनू येशू त्यांना
म्हणाला, “आपसात लढणारी राज्ये नाश पावतात व फूट पडलेले
शहर िकंवा घर िटकत नाही. 26 आिण जर सैतानच सैतानला
काढतो तर त्यांच्यात मतभेद आहे, त्यांच्यात फूट आहे मग
त्याचे राज्य कसे िटकेल? 27 आिण मी जर बालजबलूाच्या
सहाय्याने भतेू काढतो तर तुमचे लोक कोणाच्या सामथ्यार्ने भतेू
काढतात. म्हणनू तुमचे स्वतःचे लोक तुमचा न्याय करतील.
28 परंतु मी जर देवाच्या आत्म्याच्या साहाय्याने भतेू काढतो तर
देवाचे राज्य तुमच्यावर आले आहे. 29 िकंवा एखाद्या बलवान
मनुष्याच्या घरात िशरून, त्याच्या घरातील सवर् वस्तचूी चोरी
जर कोणाला करायची असेल तर पर्थम त्या बलवान मनुष्यास
तो बांधनू टाकील व मग तो चोरी करील. 30 जो मनुष्य
माझ्याबरोबर काम करीत नाही तो माझ्यािवरुद्ध आहे आिण जो
माझ्याबरोबर गोळा करत नाही तो उधळून टाकतो. 31 म्हणनू
मी तुम्हास सांगतो, मनुष्यांना ते करीत असलेल्या सवर् पापांची
व वाईट बोलतील त्याबद्दलही क्षमा करण्यात येईल पण जर
कोणी पिवतर् आत्म्यािवरूद्ध बोलेल, तर त्यास क्षमा करण्यात
येणार नाही. 32 एखादा मनुष्य जर मनुष्याच्या पुतर्ािवरुद्ध
काही बोलेल तर त्यास क्षमा करण्यात येईल पण जो कोणी
पिवतर् आत्म्यािवरूद्ध बोलेल त्यास क्षमा होणार नाही. त्यास
या युगातही क्षमा होणार नाही व येणार्या युगातही होणार नाही.

33 झाड चांगले आिण त्याचे फळ चांगले असे म्हणा, अथवा
झाड वाईट आिण त्याचे फळ वाईट असे म्हणा; कारण झाड
त्याच्या फळावरून ओळखले जाते. 34अहो सापाच्या िपल्लांनो,
तुम्ही वाईट असता तुम्हास चांगल्या गोष्टी कशा बोलता
येतील? जे अंतःकरणात आहे तेच तोंडावाटे बाहेर पडते.
35चांगला मनुष्य आपल्या चांगल्या भांडारातनू चांगल्या गोष्टी
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काढतो आिण वाईट मनुष्य आपल्या वाईट भांडारातनू वाईट
गोष्टी काढतो. 36 आणखी मी तुम्हास सांगतो की. जो पर्त्येक
व्यथर् शब्द लोक बोलतील त्याचा िहशोब ते न्यायाच्या िदवशी
देतील. 37 कारण तू आपल्या बोलण्यावरून न्यायी ठरशील
आिण आपल्या बोलण्यावरूनच दोषी ठरशील.”

11:29-30
38 काही िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक व परूशी यांच्यापैकी

काहीजणांनी येशलूा म्हटले, “गुरुजी, तुमच्या हातनू एखादे
िचन्ह पहावे अशी आमची इच्छा आहे.” 39 येशनेू उ र
िदले, “जे लोक देवाशी अपर्ामािणक आहेत, पापी आहेत
असे लोक पुराव्यासाठी चमत्कार पाहू इिच्छतात. पण योना
संदेष्ट ािशवाय दुसरे िचन्ह तुम्हास िमळणार नाही. 40 कारण
योना जसा तीन िदवस व तीन रातर्ी मोठ ा माशाच्या पोटात
होता तसा मनुष्याचा पुतर् तीन िदवस व तीन रातर्ी पृथ्वीच्या
पोटात राहील. 41 जेव्हा तुमच्या िपढीचा न्याय होईल, तेव्हा
िननवे शहराचे लोक उभे राहतील, तुमच्यािवरुध्द साक्ष देतील
आिण तुम्हास दोष देतील कारण त्यांनी योनाच्या उपदेशावरून
पश्चा ाप केला आिण आता तर तुमच्यामध्ये योनापेक्षा महान
असा कोणीएक येथे आहे. 42 न्यायाच्या िदवशी दिक्षणेकडील
देशाची राणी या िपढीबरोबर उभी राहनू िहला दोषी ठरवील
कारण शलमोनाचे ज्ञान ऐकायला ती पृथ्वीच्या शेवटापासनू आली
आिण शलमोनापेक्षा महान असा कोणी येथे आहे.”

11:24-26
43 “जेव्हा अशुद्ध आत्मा मनुष्यास सोडून बाहेर िनघनू जातो

तेव्हा तो पाणी नसलेल्या िठकाणाहनू िवसावा शोधीत िफरतो
पण तो त्यास िमळत नाही. 44 तेव्हा तो म्हणतो, जेथनू मी
आलो त्या माझ्या घरात मी परत जाईन आिण जेव्हा तो परत
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येतो तेव्हा ते घर िरकामे असलेले तसेच स्वच्छ व नीटनेटके असे
त्यास िदसते. 45 नंतर तो जाऊन आपल्यापेक्षा दुष्ट असे दुसरे
सात आणखी आत्मे आपल्याबरोबर घेतो व ते आत िशरून त्यास
झपाटतात व त्याच्यात राहतात. मग त्या मनुष्याची शेवटची
िस्थित पिहल्यापेक्षा वाईट होते. तसेच आजच्या या पापी िपढीचे
होईल.”

3:31-35; 8:19-21
46 मग तो लोकसमुदायाबरोबर बोलत असता, त्याची आई

व त्याचे भाऊ त्याच्याशी बोलण्यासाठी बाहेर वाट पाहत उभे
होते. 47 तेव्हा कोणीतरी त्यास म्हणाले, “तुमची आई व भाऊ
बाहेर उभे आहेत. ते तुमच्याशी बोलण्याची वाट पाहत आहेत.”
48 त्याच्याशी बोलणार्याला त्याने उ र िदले, “कोण माझी
आई? कोण माझा भाऊ?” 49 मग तो आपल्या िशष्यांकडे
हात करून म्हणाला, “पाहा, माझी आई व माझे भाऊ हे आहेत.
50कारण माझ्या स्वगी र्य िपत्याच्या इच्छेनुसार जे वागतात, तेच
माझे भाऊ, बहीण आिण आई.”

13
4:1-9; 8:4-8

1 त्यािदवशी येशू घरातनू िनघनू सरोवराच्या िकनार् याशी
जाऊन बसला 2 तेव्हा लोकांचे समुदाय त्याच्याजवळ जमले;
म्हणनू तो मचव्यात जाऊन बसला व सवर् लोक िकनार् यावर
उभे रािहले. 3 मग त्याने त्यांना दाखल्यांनी पुष्कळ गोष्टी
सांिगतल्या तो म्हणाला “पाहा, पेरणारा पेरणी करावयास
िनघाला; 4 आिण तो पेरणी करीत असता काही बी वाटेवर पडले
व पाखरांनी येऊन ते खाऊन टाकले. 5 काही खडकाळ जिमनीवर
पडले, तेथे फारशी माती नव्हती आिण माती खोल नसल्यामुळे ते
लवकर उगवले; 6 आिण सयूर् वर आला तेव्हा ते करपले व त्यास
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मळू नव्हते म्हणनू ते वाळून गेले. 7 काही काटेरी झाडांमध्ये
पडले; मग काटेरी झाडानी वाढून त्याची वाढ खंुटवली. 8 काही
चांगल्या जिमनीत पडले; मग त्याचे कोठे शंभरपट, कोठे साठपट
तर कोठे तीसपट, असे पीक आले. 9ज्याला कान आहेत तो ऐको.”

4:10-12; 8:9, 10
10 मग िशष्य जवळ येऊन त्यास म्हणाले, आपण

त्याच्याबरोबर दाखल्यानी का बोलता? 11 त्याने त्यास उ र
िदले, “स्वगार्च्या राज्याची गुपीते जाणण्याचे दान तुम्हास िदले
आहे, परंतु त्यांना िदलेले नाही. 12 कारण ज्या कोणाजवळ आहे
त्यास िदले जाईल व त्यास भरपरू होईल; ज्या कोणाजवळ नाही
त्याचे जे असेल ते देखील त्याच्यापासनू काढून घेतले जाईल.
13यास्तव मी त्याच्याबरोबर दाखल्यांनी बोलतो; कारण ते पाहत
असता पाहत नाहीत आिण ऐकत असता ऐकत नाहीत व त्यांना
समजतही नाही. 14 यशयाचा संदेश त्याच्यािवषयी पणूर् होत
आहे, तो असा की,
तुम्ही ऐकाल तर खरे, परंतु तुम्हास समजणारच नाही,
व पाहाल तर खरे, परंतु तुम्हास िदसणारच नाही;
15 कारण या लोकांचे अंतःकरण जड झाले आहे,
ते कानानी मंद ऐकतात आिण त्यांनी डोळे िमटून घेतले आहेत;
यासाठी की, त्यांनी डोळ्यांनी पाहू नये,
कानांनी ऐकू नये,
अंतःकरणाने समजनू नये
आिण वळू नये
आिण मी त्यांना बरे करू नये.

16 पण तुमचे डोळे धन्य आहेत, कारण ते पाहत आहे; आिण
तुमचे कान, कारण ते ऐकत आहेत. 17मी तुम्हास खरे सांगतो की,
तुम्ही जे पाहत आहात ते पाहावयास पुष्कळ संदेष्टे व नीितमान
जन उत्कंिठत होते, तरी त्यांना पाहण्यास िमळाले नाही; आिण
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तुम्ही जे ऐकता ते ऐकावयास ते उत्कंिठत होते, तरी त्यांना
ऐकण्यास िमळाले नाही.”

4:13-20; 8:11-15
18 आता तुम्ही पेरणार्याचा दाखला ऐकून घ्या. 19 वाटेवर

पेरलेला तो हा आहे की, कोणी राज्याचे वचन ऐकतो पण ते
त्यास समजत नाही, तेव्हा तो दुष्ट येऊन त्याच्या अंतःकरणात
पेरलेले ते िहरावनू घेतो; 20 खडकावरील पेरलेला तो हा आहे
की, तो वचन ऐकतो व ते लगेच आनंदाने स्वीकारतो; 21 परंतु
त्यास मळू नसल्याकारणाने तो थोडाच वेळ िटकतो आिण
वचनामुळे संकट आले िकंवा छळ झाला म्हणजे तो लागलाच
अडखळतो. 22 काटेरी झाडामध्ये पेरलेला तो हा आहे की, तो
वचन ऐकतो, परंतु संसाराची िचंता व दर्व्याचा मोह ही वचनाची
वाढ खंुटवतात आिण तो िनष्फळ होतो. 23 चांगल्या जिमनीत
पेरलेला तो हा आहे की, तो वचन ऐकून ते समजतो; तो फळ
देतोच देतो; कोणी शंभरपट, कोणी साठपट, तर कोणी तीसपट
असे देतो.

24 येशनेू त्यांच्यापुढे दुसरा एक दाखला मांडला. “कोणी एका
मनुष्याने आपल्या शेतात चांगले बी पेरले त्याच्यासारखे स्वगार्चे
राज्य आहे. 25 लोक झोपेत असताना त्याचा शतर्ू येऊन
गव्हामध्ये िनदण पेरून िनघनू गेला; 26पण जेव्हा पाला फुटला व
दाणे आले तेव्हा िनदण ही िदसले. 27 तेव्हा घरधन्याच्या दासांनी
येऊन त्यास म्हटले, महाराज, आपण आपल्या शेतामध्ये चांगले
बी पेरले ना? तर मग त्यामध्ये िनदण कोठून आले? 28 तो त्यांना
म्हणाला हे काम कोणा शतर्ूचे आहे. दासांनी त्यास म्हटले, तर
आम्ही जाऊन ते काढून टाकावे अशी आपली इच्छा आहे काय?
29तो म्हणाला,नाही. तुम्ही िनदण गोळा करताना त्याच्याबरोबर
कदािचत गहू ही उपटाल. 30 कापणीपयर्ंत दोन्ही बरोबर वाढू द्या;
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मग कापणीच्या वेळेस मी कापणार्यास सांगेन की, पिहल्याने
िनदण गोळा करा आिण जाळण्यासाठी त्याच्या पेढ ा बांधा;
परंतु गहू मा झ्या कोठारात साठवा.”

4:30-32; 13:18, 19
31 त्याने त्याच्यापुढे आणखी एक दाखला मांडला की, “स्वगार्चे

राज्य मोहरीच्या दाण्यासारखे आहे; तो कोणाएका मनुष्याने
घेऊन आपल्या शेतात लावला; 32 तो तर सवर् दाण्यामध्ये
लहान आहे; तरी वाढल्यावर भाजीपाल्यापेक्षा मोठा होऊन त्याचे
असे झाड होते की, आकाशातील पाखर त्याच्या फांद्यात वस्ती
करतात.”

13:20, 21
33 त्याने त्यांना आणखी एक दाखला सांिगतला की, “स्वगार्चे

राज्य खिमरासारखे आहे; ते एका स्तर्ीने घेऊन तीन मापे
पीठामध्ये लपवनू ठेवले, तेणेकरून शेवटी ते सवर् पीठ फुगनू
गेले.”

34 या सवर् गोष्टी येशनेू दाखल्यानी लोकसमुदायाला
सांिगतल्या आिण दाखल्यावाचनू तो त्याच्याबरोबर काही
बोलला नाही; 35यासाठी की, संदेष्ट ाच्याद्वारे जे सांिगतले होते
ते पणूर् व्हावे; ते असे की,
दाखले सांगायला मी आपले तोंड उघडीन;
जगाच्या स्थापनेपासनू गुप्त रािहलेल्या गोष्टी मी बोलनू

दाखवीन.

36 नंतर तो लोकसमुदायास िनरोप देऊन घरात गेला; तेव्हा
त्याचे िशष्य त्याच्याकडे येऊन म्हणाले, शेतातल्या िनदणाच्या
दाखल्याची आम्हास फोड करून सांगा. 37 त्याने उ र िदले की,
चांगले बी पेरणारा हा मनुष्याचा पुतर् आहे. 38 शेत हे जग आहे;
चांगले बी हे राज्याचे पुतर् आहेत; िनदण हे त्या दुष्टाचे पुतर्
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आहेत; 39 ते पेरणारा शतर्ू हा सैतान आहे; कापणीही युगाची
समाप्ती आहे; आिण कापणारे हे देवदतू आहेत; 40 तेव्हा जसे
िनदण गोळा करून अग्नीत जाळतात तसे युगाच्या समाप्तीस
होईल. 41 मनुष्याचा पुतर् आपल्या देवदतूांना पाठवील आिण
त्याच्या राज्यातनू अडखळण करणार्या सवर् वस्तू व अन्याय
करणार् यांना जमा करील, 42 आिण त्यांना अग्नीच्या भट्टीत
टाकतील; तेथे रडणे व दात खाणे चालेल. 43 तेव्हा नीितमान
आपल्या िपत्याच्या राज्यात सयूार्सारखे पर्काशतील. ज्याला
कान आहेत तो ऐको.

,
44 स्वगार्चे राज्य शेतात लपवलेल्या धनासारखे आहे, ती

कोणाएका मनुष्यास सापडली आिण त्याने ती लपवनू ठेवली.
मग आनंदाच्या भरात त्याने जाऊन, आपले सवर्स्व िवकले आिण
ते शेत िवकत घेतले.

45 आणखी, स्वगार्चे राज्य चांगल्या मोत्याचा शोध करणार्या
कोणाएका व्यापारासारखे आहे; 46 त्यास एक अित मोलवान् मोती
आढळला; मग त्याने जाऊन आपले सवर्स्व िवकले आिण तो
िवकत घेतला.

47 आणखी, स्वगार्चे राज्य समुदर्ात टाकलेल्या एखाद्या
जाळ्यात सवर्पर्कारचे जीव एकतर् सापडतात त्यासारखे आहे;
48 ते भरलेल्या मनुष्यांनी ते िकनार् याकडे ओढले आिण बसनू
जे चांगले ते भांड ात जमा केले, वाईट ते फेकून िदले. 49 तसे
युगाच्या समाप्तीस होईल; देवदतू येऊन नीितमानातनू दुष्टांना
वेगळे करतील. 50 आिण त्यांना अग्नीच्या भट्टीत टाकतील;
तेथे रडणे व दात खाणे चालेल.

51 तुम्हास या सवर् गोष्टी समजल्या काय? ते त्यास म्हणाले,
हो. 52 तेव्हा तो त्यांना म्हणाला, “पर्त्येक िनयमशास्तर्ाचा
िशक्षक जो स्वगार्च्या राज्याचा िशष्य झाला आहे तो आपल्या
भांडारातनू नव्या जुन्या गोष्टी काढणार् या मनुष्यासारखा आहे.”
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6:1-6; 4:16-30
53 नंतर असे झाले की, हे दाखले सांगण्याचे समाप्त केल्यावर

येशू तेथनू िनघाला. 54 आिण स्वतःच्या गावी आल्यावर
त्याने त्याच्या सभास्थानात त्यांना अशी िशकवण िदली की ते
आश्चयर्चिकत होऊन म्हणाले, हे ज्ञान व अदभ्तू कृत्ये करण्याचे
हे सामथ्यर् या मनुष्यास कोठून िमळते? 55 हा सुताराचा पुतर्
ना? याच्या आईला मरीया म्हणतात ना? याकोब, योसे,
िशमोन व यहदूा, हे याचे भाऊ ना? 56 याच्या बिह णी, त्या सवर्
आपणाबरोबर नाहीत काय? मग ते सवर् याला कोठून? 57 असे
ते त्याच्यािवषयी अडखळले. येशनेू त्यास म्हटले, “संदेष्ट ाला
आपला देश व आपले घर यामध्ये मातर् सन्मान िमळत नाही.”
58 तेथे त्यांच्या अिवश्वासामुळे त्याने फारशी अदभ्तू कृत्ये केली
नाहीत.

14

6:14-29; 9:7-9
1 त्यावेळी चौथाई देशांचा राजा हेरोदाने येशचूी िकती र्

ऐकली. 2 तेव्हा त्याने आपल्या चाकरांना म्हटले, “येशू हा
बािप्तस्मा करणारा योहान आहे. त्यास मरण पावलेल्यातनू
उठिवण्यात आले आहे म्हणनू याच्याठायी सामथ्यर् कायर् करीत
आहे.” 3 हेरोदाने आपला भाऊ िफिलप्प याची पत्नी हेरोिदया
िहच्यामुळे योहानाला अटक करून तुरंूगात टाकले होते. 4कारण
योहान त्यास सांगत होता, “तू ितला पत्नी बनवावे हे देवाच्या
िनयमशास्तर्ाच्या योग्य नाही.” 5 हेरोद त्यास मारावयास
पाहत होता, पण तो लोकांस भीत होता कारण लोकांचा असा
िवश्वास होता की, योहान संदेष्टा आहे. 6 हेरोदाच्या वाढिदवशी
हेरोिदयाच्या मुलीने दरबारात नाच करून हेरोदाला खशू केले.
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7 त्यामुळे त्याने शपथ वाहनू ती जे काही मागेल ते देण्याचे
अिभवचन ितला िदले. 8 ितच्या आईच्या सांगण्यावरून ती
म्हणाली, “बािप्तस्मा करणारा योहानाचे शीर तबकात घालनू
मला इथे आणनू द्या.” 9 हेरोद राजाला फार वाईट वाटले. तरी
त्याने आपल्या शपथपवूर्क िदलेल्या वचनामुळे व आमंितर्त
लोकांमुळे ते द्यावयाची आज्ञा केली. 10 आिण त्याने तुरंुगात
माणसे पाठवनू योहानाचे शीर उडवले. 11 मग त्यांनी त्याचे शीर
तबकात घालनू त्या मुलीला आणनू िदले. ितने ते आपल्या
आईकडे आणले. 12 मग त्याच्या िशष्यांनी येऊन त्याचे परे्त
उचलनू नेले व त्यास पुरले आिण त्यांनी जाऊन जे घडले ते
येशलूा सांिगतले.

6:30-44; 9:10-17; . 6:1-14
13 मग ते ऐकून येशू तेथनू होडीत बसनू िनवांत जागी िनघनू

गेला. हे ऐकून लोकसमुदाय नगरांतनू त्याच्यामागे पायीपायी
गेले. 14 मग जेव्हा त्याने मोठा लोकसमुदाय पािहला. तेव्हा
त्यास त्यांच्यािवषयी कळवळा आला व जे आजारी होते त्यांना
त्याने बरे केले. 15 मग संध्याकाळ झाल्यावर त्याचे िशष्य
त्याच्याकडे आले आिण म्हणाले, “ही अरण्यातील जागा आहे
आिण भोजनाची वेळ होऊन गेली आहे. लोकांनी गावामध्ये
जाऊन स्वतःकरता अन्न िवकत घ्यावे म्हणनू त्यांना पाठवनू
द्या.” 16 परंतु येशू त्यांना म्हणाला, “त्यांना जाण्याची गरज
नाही. तुम्हीच त्यांना काही खायला द्या.” 17 ते त्यास म्हणाले,
आमच्याजवळ केवळ “पाच भाकरी व दोन मासे आहेत.” 18 तो
म्हणाला, “ते माझ्याकडे आणा.” 19 मग लोकांस गवतावर
बसण्याची आज्ञा केली. त्याने त्या पाच भाकरी व दोन मासे घेऊन
वर आकाशाकडे पाहनू त्यावर आशीवार्द मािगतला. नंतर त्याने
भाकरी मोडून िशष्यांना िदल्या व िशष्यांनी लोकांस िदल्या. 20 ते
सवर् जेवनू तृप्त झाले. मग त्या उरलेल्या तुकड ांच्या त्यांनी
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बारा टोपल्या भरून घेतल्या. 21 जेवणारे सुमारे पाच हजार पुरूष
होते. िशवाय िस्तर्या व मुले होतीच.

6:45-52; . 6:15-21
22 मी लोकसमुदायास िनरोप देत आहे तो तुम्ही तारवात

बसनू माझ्यापुढे पलीकडे जा असे म्हणनू त्याने लगेच िशष्यांना
पाठवनू िदले. 23 लोकांस पाठवनू िदल्यावर तो पर्ाथर्ना
करण्यास एकांत िठकाणी डोंगरावर गेला, रातर् झाली तेव्हा
तो तेथे एकटाच होता. 24 पण तारू सरोवरामध्ये होते.
इकडे वारा िवरूद्ध िदशेने वाहत असल्यामुळे तारू लाटांनी
हेलकावत होते व त्यामुळे ते त्याच्यावर ताबा ठेवू शकत नव्हते.
25 तेव्हा रातर्ीच्या चौथ्या पर्हरी* येशू त्याच्याकडे आला.
तो पाण्यावरून चालत होता. 26 िशष्य त्यास पाण्यावरून
चालताना पाहनू घाबरून गेले व म्हणाले, हे “भतू आहे.” आिण
ते िभऊन ओरडले 27 पण येशू लगेच त्यांना म्हणाला, “धीर धरा,
मी आहे; िभऊ नका.”

28 पेतर् म्हणाला, पर्भजूी जर आपण असाल तर मला
पाण्यावरून आपणाकडे येण्यास सांगा. 29 येशू म्हणाला, “ये.”
मग पेतर् तारवातनू उतरून व पाण्यावर चालत येशकूडे जाऊ
लागला. 30 पण तो पाण्यावर चालत असताना जोराचा वारा
पाहनू तो भ्याला आिण बुडू लागला असता ओरडून म्हणाला
“पर्भजूी, मला वाचवा.” 31 आिण लगेच येशनेू आपला हात पुढे
करून त्यास धरले व म्हटले, “अरे अल्पिवश्वासी, तू संशय का
धरलास?” 32 मग येशू व पेतर् होडीत गेल्यावर वारा थांबला.
33 तेव्हा जे िशष्य होडीत होते ते त्यास नमन करून म्हणाले,
“तुम्ही खरोखर देवाचे पुतर् आहात.”

34 नंतर ते पलीकडे गनेसरेताच्या भागात गेले. 35 तेथील
लोकांनी येशलूा ओळखनू व सभोवतालच्या सवर् पर्देशात
* 14:25
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िनरोप पाठवला व त्यांनी सवर् पर्कारच्या आजार्यांस त्याच्याकडे
आणले. 36 आिण आम्हास आपल्या वस्तर्ाच्या काठाला स्पशर्
करू द्यावा, अशी िवनंती केली, तेव्हा िजतक्यांनी स्पशर् केला
िततके बरे झाले.

15
7:1-23

1 तेव्हा यरूशलेम शहराहनू काही परूशी व िनयमशास्तर्ाचे
िशक्षक येशकूडे आले व म्हणाले, 2 “तुमचे िशष्य वाडविडलांनी
घालनू िदलेले िनयम का पाळत नाहीत? कारण तुमचे िशष्य
जेवणापवूी र् हात धतू नाहीत.” 3 येशनेू त्यास उ र देऊन म्हटले,
“तुम्ही तुमच्या परंपरा चालवण्यासाठी देवाची आज्ञा का मोडता?
4 कारण देवाने सांिगतले आहे की, ‘तुझ्या आई-वडीलांचा मान
राख आिण जो कोणी आपल्या आई-वडीलांबद्दल वाईट बोलतो,
त्यास िजवे मारावे.’ 5 पण तुम्ही म्हणता, ‘जो कोणी िपत्याला
िकंवा आईला म्हणेल की, मला तुझ्यासाठी जे काही देणे भाग
होते, ते मी देवाला अपर्ण केले आहे.’ 6 ते देवाचे िनयमशास्तर्
मोडीत आहेत की आपल्या विडलांचा व आईचा सन्मान करू नये.
यापर्कारे तुम्ही आपल्या अशा परंपरेने देवाचे वचन रद्द केले आहे.

7 अहो ढोंग्यानो, तुम्हािवषयी यशया संदेष्ट ाने योग्य
सांिगतले आहे. तो म्हणतो:
8 हे लोक, ओठांनी माझा सन्मान करतात.
पण त्यांचे अंतःकरण माझ्यापासनू दरू आहे.
9 आिण ते मनुष्याचे िनयम आपली धमर्तत्त्वे म्हणनू िशकवतात
आिण व्यथर्च माझी उपासना करतात.”

10 तेव्हा लोकांस आपल्याजवळ बोलावनू त्याने म्हटले, “ऐका
व समजनू घ्या. 11 जे तोंडाद्वारे आत जाते ते मनुष्यास अशुद्ध
करीत नाही, पण जे तोंडातनू बाहेर िनघते तेच मनुष्यास अशुद्ध
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करते.” 12 नंतर िशष्य जवळ येऊन त्यास म्हणाले, “परूश्यांनी
जेव्हा हे ऐकले तेव्हा ते रागावले हे आपणाला कळले काय?”
13 पण त्याने उ र देऊन म्हटले, “पर्त्येक रोप जे माझ्या
स्वगार्तील िपत्याने लावले नाही ते उपटले जाईल. 14 त्यांना
जाऊ द्या. ते आंधळे वाटाडे आहेत. जर एका आंधळ्याने
दुसर्या आंधळ्याला वाट दाखवण्याचा पर्यत्न केला तर दोघेही
खड्ड ात पडतील.” 15 पेतर् म्हणाला, “आमच्यासाठी हा
दाखला स्पष्ट करून सांगा.” 16 येशनेू त्यांना िवचारले, “तुम्ही
अजनूही अज्ञानी आहात काय? 17 जे काही तोंडात जाते ते
सवर् पोटात जाते व मग शौचकूपातनू बाहेर टाकले जाते. हे
तुम्हास अजनू समजत नाही काय? 18परंतु ज्या गोष्टी तोंडातनू
बाहेर िनघतात त्या अंतःकरणातनू येतात व त्याच मनुष्यास
अशुद्ध करतात. 19कारण वाईट िवचार, खनू, व्यिभचार, जारकम,
खोट ा साक्षी, िनंदा ही अंतःकरणातनू बाहेर िनघतात. 20 या
गोष्टी मनुष्यास अशुद्ध करतात. परंतु न धुतलेल्या हाताने
खाण्याने मनुष्य अशुद्ध होत नाही.”

7:24-30
21 नंतर येशू तेथनू िनघनू सोर व िसदोनाच्या भागात गेला.

22 तेव्हा एक कनानी स्तर्ी त्या भागातनू येशकूडे आली. ती
स्तर्ी ओरडून म्हणाली, “पर्भ,ू दािवदाच्या पुतर्ा, माझ्यावर
दया करा. माझी मुलगी भतूाने फार िपडलेली आहे.” 23 पण
येशनेू ितला एका शब्दानेही उ र िदले नाही, तेव्हा त्याच्या
िशष्यांनी येऊन त्यास िवनंती केली, “ितला पाठवनू द्या, कारण
ती आमच्या मागे ओरडत येत आहे.” 24 पण येशनेू उ र िदले,
“मला देवाने फक्त इसर्ाएलाच्या हरवलेल्या में ढरांकडे पाठवले
आहे.” 25 मग ती स्तर्ी पुन्हा येशकूडे आली, ती येशचू्या पाया
पडली व म्हणाली, “पर्भजूी, मला मदत करा.” 26 परंतु त्याने
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म्हटले, “मुलाची भाकर घेऊन कु यास टाकणे योग्य नाही.” 27ती
स्तर्ी म्हणाली, “होय पर्भजूी, परंतु तरीही कुतर्ीही आपल्या
धन्याच्या मेजावरून पडलेला चरूा खातात.” 28 तेव्हा येशनेू
ितला उ र िदले, “मुली, तुझा िवश्वास मोठा आहे. तुझ्या
इच्छेपर्माणे तुला पर्ाप्त होवो.” आिण त्याचवेळी ितची मुलगी
बरी झाली.

29 नंतर येशू तेथनू िनघनू गालीलच्या सरोवराजवळ आला व
येशू डोंगरावर चढून तेथे बसला. 30मग पुष्कळ लोक त्याच्याकडे
आले, त्यांनी आपल्याबरोबर लुळे, पांगळे, आंधळे, बिहरे व
इतर अनेक लोकांस आणले होते आिण त्यांनी त्या आजार्यांना
येशचू्या पायावर ठेवले. तेव्हा त्याने त्यांना बरे केले. 31 मुके
बोलू लागले, व्यंग असलेले चांगले झाले, लंगडे चालू लागले,
आंधळे पाहू लागले. हे पाहनू लोक थक्क झाले आिण त्यांनी
इसर्ाएलाच्या देवाचे गौरव केले.

8:1-10
32 मग येशनेू आपल्या िशष्यांना आपल्याजवळ बोलावनू

म्हटले, “मला लोकांचा कळवळा येतो कारण ते आज तीन
िदवसांपासनू माझ्याबरोबर रािहले आहेत आिण त्यांच्याकडे
खायला काही नाही, त्यांना उपाशी पाठवावे अशी माझी इच्छा
नाही कारण ते वाटेत कदािचत कासावीस होतील.” 33 िशष्य
त्यास म्हणाले, “एवढ ा मोठ ा लोकसमुदायाला तृप्त करावे
इतक्या भाकरी या दरू रानात आमच्याजवळ कोठून असणार?”
34 तेव्हा येशू म्हणाला, “तुमच्याजवळ िकती भाकरी आहेत?” ते
म्हणाले, “आमच्याकडे सात भाकरी आहेत व काही लहान मासे
आहेत.” 35 मग त्याने लोकांस जिमनीवर बसिवण्याची आज्ञा
केली. 36 मग त्या सात भाकरी व मासे घेऊन त्याने देवाचे
उपकार मानले व त्या भाकरी मोडल्या व िशष्यांना िदल्या व
िशष्यांनी लोकांस िदल्या. 37 तेव्हा ते सवर् जेवनू तृप्त झाले
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आिण त्यांनी उरलेल्या तुकड ांनी भरलेल्या सात टोपल्या गोळा
केल्या. 38 आिण जेवणारे, िस्तर्या व लेकरे सोडून चार हजार
पुरूष होते. 39 मग समुदायास िनरोप िदल्यावर तो तारवात बसनू
मगदानाच्या पर्देशात गेला.

16
8:11-13; 12:54-56

1 परूशी आिण सदकूी लोकांस येशचूी परीक्षा पाहायची होती
म्हणनू ते येशकूडे आले व आम्हास आकाशातनू िचन्ह दाखवा
अशी मागणी त्यांनी केली. 2 परंतु येशनेू त्यांना उ र िदले,
“तुम्ही संध्याकाळ झाली असता म्हणता आजचे हवामान चांगले
असेल कारण आकाश तांबसू आहे, 3 आिण तुम्ही सकाळी
म्हणता, आज वादळ होईल कारण आभाळ तांबसू व गडद आहे.
तुम्हास आकाशाचे स्वरूप ओळखता येते, पण काळाची लक्षणे
ओळखता येत नाहीत काय? 4 दुष्ट व देवाशी अपर्ामािणक
असणारी िपढी िचन्ह शोधते, पण ितला योना संदेष्ट ािशवाय
दुसरे िचन्ह िदले जाणार नाही.” मग तो त्यांना सोडून गेला.

8:14-21
5 येशू आिण त्याचे िशष्य सरोवराच्या पलीकडे गेले तेव्हा

भाकरी घ्यायला िवसरले. 6 तेव्हा येशू त्यांना म्हणाला, “परूशी
व सदकूी यांच्या खिमरािवषयी सावध असा.” 7 तेव्हा ते
आपसात िवचार करून म्हणाले, “आपण भाकरी घेतल्या नाहीत
म्हणनू ते असे म्हणत आहे.” 8 पण येशनेू हे ओळखनू म्हटले,
“अहो अल्पिवश्वास,ू आपण भाकरी घेतल्या नाहीत असा िवचार
तुम्ही आपसामध्ये का करता? 9 तुम्हास अजनू समजत नाही
काय? पाच भाकारीनंी पाच हजार लोकांस जेवू घातले ते
आिण त्यानंतर तुम्ही िकती टोपल्या उचलनू घेतल्या ते तुम्हास
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आठवत नाही काय? 10 तसेच चार हजारांच्या जेवणाला सात
भाकरी आिण तुम्ही िकती टोपल्या उचलनू घेतल्या हे तुम्हास
आठवत नाही काय? 11 मी भाकरी िवषयी तुम्हास बोललो
नाही, तर परूशी व सदकूी यांच्या खिमरािवषयी सावध राहा,
असे म्हणालो, हे तुम्हास कसे समजत नाही?” 12 तेव्हा
त्यांना समजले की, त्याने त्यांना भाकरीच्या खिमरािवषयी सावध
राहण्यास सांिगतले नव्हते तर परूशी आिण सदकूी यांच्या
िशकवणुकीिवषयी सावधान राहायला सांिगतले होते.

8:27-30; 9:18-20
13 येशू िफिलप्पाच्या कैसरीया या भागाकडे गेला. तो

त्याच्या िशष्यांना म्हणाला, “मनुष्याच्या पुतर्ाला लोक कोण
म्हणनू म्हणतात?” 14 आिण ते म्हणाले, “काही बािप्तस्मा
करणारा योहान, तर िकत्येक एलीया तर दुसरे काही ियमर्या िकंवा
संदेष्ट ापैकी एक असे म्हणतात.” 15 मग येशू त्यांना म्हणाला,
“पण तुम्ही मला कोण म्हणनू म्हणता?” 16 िशमोन पेतर्ाने
उ र िदले, “तू िखर्स्त, िजवंत देवाचा पुतर् आहेस.” 17 येशू
म्हणाला, “िशमोन, बायो र्ना, तू धन्य आहेस कारण रक्त व मांस
यांनी तुला हे उघड केले नाही, तर माझा िपता जो स्वगार्त आहे
त्याने तुला हे उघड केले. 18 आणखी मी तुला असे सांगतो की,
तू पेतर् आहेस आिण या खडकावर मी आपली मंडळी रचीन
आिण ितच्यापुढे मृतलोकाच्या द्वारांचे कांहीचं चालणार नाही.
19 मी तुला स्वगार्च्या राज्याच्या िकल्ल्या देईन आिण पृथ्वीवर
जे काही तू बांधशील ते स्वगार्त बांधले जाईल आिण पृथ्वीवर जे
काही तू मोकळे करशील ते स्वगार्त मोकळे केले जाईल.” 20 तेव्हा
त्याने िशष्यांना मी िखर्स्त आहे ते तुम्ही कोणालाही सांगू नका
असे िनक्षनू सांिगतले.
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8:31-33; 9:21, 22
21 तेव्हापासनू येशू िखर्स्त आपल्या िशष्यांना सांगू लागला

की, आपण यरूशलेम शहराला जाऊन वडील, यहदूी नेते व
मुख्य याजक लोक आिण िनयमशास्तर्ाच्या िशक्षक यांच्याकडून
पुष्कळ दुःखे सोसावी व िजवे मारले जावे व ितसर्या िदवशी
पुन्हा उठवले जावे याचे अगत्य आहे. 22 तेव्हा पेतर्ाने त्यास
एकाबाजलूा घेऊन िनषेध करून म्हटले, “पर्भ,ू तुझ्यापासनू हे
दरू असो. असे तुला कधीही होणारच नाही!” 23 परंतु तो वळून
पेतर्ाला म्हणाला, “अरे सैताना, माझ्यापासनू चालता हो, तू
मला अडखळण आहेस, कारण तू देवाच्या गोष्टीकंडे लक्ष लावीत
नाहीस तर मनुष्यांच्या गोष्टीकंडे लक्ष लावतोस.”

8:34-38; 9:23-26
24 तेव्हा येशनेू आपल्या िशष्यांना म्हटले, “जर कोणी

माझ्यामागे येऊ इिच्छत असेल तर त्याने स्वतःला नाकारावे
आिण आपला वधस्तंभ उचलनू घ्यावा व माझ्यामागे यावे.
25 कारण जो कोणी आपला जीव वाचवू इिच्छतो तो त्यास
गमावील पण जो माझ्याकिरता आपला जीव गमावील तो त्यास
िमळवील. 26 जर मनुष्याने सवर् जग िमळिवले आिण आपला
जीव गमावला तर त्यास काय लाभ? िकंवा मनुष्य आपल्या
जीवाचा काय मोबदला देईल? 27कारण मनुष्याचा पुतर् आपल्या
िपत्याच्या वैभवात आपल्या स्वगर्दतूांसिहत येईल त्यावेळी
तो पर्त्येकाला ज्याच्या त्याच्या कामापर्माणे मोबदला देईल.
28 मी तुम्हास खरे सांगतो की, येथे उभे राहणार्यातले काहीजण
असे आहेत की, ते मनुष्याच्या पुतर्ाला त्याच्या राज्यात येताना
पाहतील तोपयर्ंत त्यांना मरणाचा अनुभव येणारच नाही.”
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17
9:1-13; 9:9-27-30; 2 . 1:16-18

1 मग सहा िदवसानंतर येशनेू पेतर्, याकोब व त्याचा भाऊ
योहान यांना आपल्याबरोबर घेतले व त्यांना एका उंच डोंगरावर
एकांती नेले. 2 तेव्हा त्यांच्यादेखत त्याचे रूप पालटले. त्याचे
तोंड सयूार्सारखे पर्काशले आिण त्याची वस्तरे् पर्काशासारखी
पांढरी शुभर् झाली. 3 तेव्हा पाहा, मोशे व एलीया हे त्याच्याशी
बोलत असताना त्यांना िदसले. 4 पेतर् येशलूा म्हणाला, “पर्भ,ू
येथे असणे हे आपणासाठी बरे आहे. आपली इच्छा असेल तर
मी येथे तीन मंडप करतो, एक आपल्यासाठी एक मोशेसाठी
व एक एलीयासाठी.” 5 तो बोलत आहे तो, पाहा, इतक्यात,
एका तेजस्वी मेघाने त्यांच्यावर सावली केली आिण त्या मेघातनू
अशी वाणी झाली की, “हा माझा िपर्य पुतर् आहे, याजिवषयी
मी संतुष्ट आहे, याचे तुम्ही ऐका.” 6 येशबूरोबर असलेल्या
िशष्यांनीही वाणी ऐकली. तेव्हा ते जिमनीवर पालथे पडले कारण
ते फार घाबरले होते. 7 तेव्हा येशजूवळ येऊन त्यांना स्पशर् करून
म्हणाला, “उठा! घाबरू नका.” 8 मग त्यांनी आपले डोळे उघडले
आिण वर पािहले तेव्हा त्यांना येशिूशवाय दुसरे कोणीही िदसले
नाही.

9 नंतर ते डोंगरावरून खाली उतरत असताना, येशनेू त्यांना
आज्ञा केली की, “मनुष्याचा पुतर् मरणातनू पुन्हा उठेपयर्ंत
डोंगरावर जे पािहले ते कोणालाही सांगू नये.” 10 मग त्याच्या
िशष्यांनी म्हटले, “िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक असे का म्हणतात
की, एलीया अगोदर आला पािहजे?” 11 तेव्हा त्याने उ र
िदले, “एलीया येऊन सवर्काही िनटनेटके करील हे खरे, 12 पण
मी तुम्हास सांगतो की, एलीया आलाच आहे आिण त्यांनी
त्यास ओळखले नाही, पण त्यांना वाटले तसे त्यांनी त्यास
केले. मनुष्याचा पुतर्ही त्यांच्याकडून असेच सहन करणार
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आहे.” 13 तेव्हा त्यांना समजले की त्याने बािप्तस्मा करणार्या
योहानािवषयी सांिगतले आहे. हे िशष्यांच्या ध्यानात आले.

9:14-29; 9:37-42
14 नंतर येशू व िशष्य लोकसमुदायाजवळ आल्यावर एक

मनुष्य त्याच्याकडे आला आिण त्याच्यापुढे गुडघे टेकून
म्हणाला, 15 “पर्भजूी, माझ्या मुलावर दया करा. त्यास फेफरे
येतात व त्याचे फार हाल होतात कारण तो सारखा िवस्तवात
आिण पाण्यात पडतो. 16 मी त्यास आपल्या िशष्यांकडे आणले
पण त्यांना त्यास बरे करता येईना.” 17 येशनेू उ र िदले, “अहो
अिवश्वासू व िवपरीत िपढीच्या लोकांनो, मी तुमच्याबरोबर
आणखी कोठवर राह?ू मी तुमचे िकती सहन करू? त्यास
माझ्याकडे आणा.” 18 येशनेू त्या भतूाला धमकावले, तेव्हा ते
भतू त्याच्यातनू िनघनू गेले आिण त्याच घटकेला तो मुलगा बरा
झाला.

19 नंतर िशष्य एकांती येशजूवळ येऊन म्हणाले, “आम्हास
ते का काढता आले नाही?” 20 तेव्हा तो म्हणाला, “तुमच्या
अल्पिवश्वासामुळे. मी तुम्हास खरे सांगतो, तुमच्यात जर
मोहरीच्या दाण्याएवढा िवश्वास असेल तर तुम्ही या डोंगराला
येथनू िनघनू तेथे जा, असे तुम्ही म्हटला तर तो डोंगर जाईल.
तुमच्यासाठी काहीही अशक्य असणार नाही.” 21तरीही पर्ाथर्ना
व उपवास यावाचनू असल्या जातीचे भतू िनघत नाही.

9:30-32; 9:43-45
22 जेव्हा ते एकतर् गालील पर्ांतात आले तेव्हा येशू त्यांना

म्हणाला, “मनुष्याचा पुतर् मनुष्यांच्या हाती धरून िदला जाणार
आहे. 23 ते त्यास िजवे मारतील आिण ितसर्या िदवशी तो पुन्हा
उठिवला जाईल.” तेव्हा िशष्य फार दुःखी झाले.
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24 येशू आिण त्याचे िशष्य कफणर्हमूास आले तेव्हा
परमेश्वराच्या भवनाचा कर वसलू करणारे आले, ते पेतर्ाकडे
येऊन म्हणाले, “तुमचे गुरू कर देत नाहीत काय?” 25 त्याने
म्हटले, “होय देतो.” मग तो घरात आल्याबरोबर तो बोलण्या
अगोदर येशू म्हणाला, “िशमोना, तुला काय वाटते? पृथ्वीवरील
राजे जकात िकंवा कर कोणाकडून घेतात, आपल्या मुलांकडून
की परक्याकडून?” 26 जेव्हा तो म्हणाला, “परक्याकडून.” तेव्हा
येशनेू त्यास म्हटले, “तर मग मुले मोकळी आहेत. 27तरी आपण
त्यांना अडखळण आणू नये, म्हणनू सरोवराकडे जाऊन पाण्यात
गळ टाक आिण पिहल्याने वर येईल तो मासा धरून त्याचे
तोंड उघड म्हणजे तुला चांदीचे एक नाणे सापडेल. ते घेऊन
माझ्याबद्दल व तुझ्याबद्दल त्यांना दे.”

18

9:33-37; 9:46-48
1 त्यावेळेस िशष्य येशकूडे आले आिण त्यांनी िवचारले,

“स्वगार्च्या राज्यात सवार्त महान कोण?” 2 तेव्हा त्याने एका
लहान बालकाला आपल्याजवळ बोलावनू त्यांच्यामध्ये उभे
केले, 3 आिण म्हटले, “मी तुम्हास खरे सांगतो, तुमच्यात बदल
होऊन तुम्ही बालकासारखे झाल्यािशवाय स्वगार्च्या राज्यात
तुमचा पर्वेश होणारच नाही. 4 म्हणनू जो कोणी आपणाला या
बालकासारखे लीन करतो तोच स्वगार्च्या राज्यात सवार्हनू महान
आहे. 5 आिण जो कोणी अशा एका लहान बालकाला माझ्या
नावाने स्वीकारतो, तो मला स्वीकारतो.

 
9:42-48; 17:1, 2
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6परंतु जो कोणी माझ्यावर िवश्वास ठेवणार्या या लहानातील
एकाला अडखळण आणील त्याच्या गळ्यात जात्याची मोठी
तळी बांधनू त्यास समुदर्ाच्या खोल पाण्यात बुडिवणे हे त्याच्या
िहताचे आहे. 7 अडखळण्याच्या कारणामुळे जगाला िधक्कार
असो! तरी अशा काही गोष्टी होत राहणारच, पण जे लोक
या अडखळण्याला कारणीभतू होतील त्यांना फार हानीचे ठरेल.
8 जर तुमचा उजवा हात िकंवा पाय तुम्हास पाप करण्यासाठी
पर्वृ करीत असेल तर तो कापनू टाका व फेकून द्या. दोन
हात व दोन पाय असनू सवर्काळच्या कधीही न िवझणार्या
अग्नीत*तुम्ही टाकले जाण्यापेक्षा व्यंग िकंवा लंगडे होऊन
सावर्कािलक जीवनात जावे जास्त बरे होईल. 9 जर तुमचा
डोळा तुम्हास पाप करण्यासाठी पर्वृ करीत असेल तर तो
उपटून फेकूनच द्या कारण एकच डोळा असला आिण तुम्हास
सावर्कािलक जीवन िमळाले तर ते जास्त बरे आहे. दोन
डोळ्यासह तुम्ही नरकात टाकले जाण्यापेक्षा ते जास्त बरे आहे.
10 सावध असा. ही लहान मुले यांना कमी समजू नका कारण
मी तुम्हास सांगतो की, स्वगार्त त्यांचे देवदतू माझ्या स्वगार्तील
िपत्याचे मुख नेहमी पाहतात. 11 आणखी, जे हरवलेले त्यास
तारावयास मनुष्याचा पुतर् आला आहे.”

12 जर एखाद्या मनुष्याजवळ शंभर में ढरे आहेत आिण
त्यांच्यापैकी एक में ढरू हरवले तर तो नव्याण्णव में ढरे टेकडीवर
सोडून देईल आिण ते हरवलेले एक में ढरू शोधायला जाईल की
नाही? 13 आिण जर त्या मनुष्यास हरवलेले में ढरू सापडले तर
त्यास कधीही न हरवलेल्या नव्याण्णव में ढरांबद्दल वाटणार्या
आनंदापेक्षा त्या एकासाठी जास्त आनंद होईल. असे मी तुम्हास
खरे सांगतो, 14 तशाच पर्कारे, या लहान मुलांपैकी एकाचा

* 18:8
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अगदी लहानातील लहानाचा ही नाश व्हावा अशी तुमच्या
स्वगी र्य िपत्याची इच्छा नाही.

15जर तुझा भाऊ तुझ्यावर अन्याय करील,तर जा अिण त्यास
तुझ्यावर काय अन्याय झाला ते एकांतात सांग. जर त्यांने तुझे
ऐकले तर त्यास आपला बंधू म्हणनू परत िमळवला आहेस. 16पण
जर तो िकंवा ती तुझे ऐकत नसेल तर एकाला िकंवा दोघांना
तुझ्याबरोबर घे, यासाठी की जे काही झाले त्यािवषयी साक्ष
द्यायला दोन िकंवा तीन जण तेथे असतील, 17 जर तो मनुष्य
लोकांचेही ऐकणार नाही तर मंडळीलाही गोष्ट कळव. जर तो
मनुष्य मंडळीचेही ऐकणार नाही, तर मग तो तुला परराष्ट्रीय
िकंवा एखाद्या जकातदारासारखा समज. 18 मी तुम्हास खरे
सांगतो, जे काही तुम्ही पृथ्वीवर बांधाल ते स्वगार्त बांधले
जाईल. पृथ्वीवर मोकळे कराल ते स्वगार्त मोकळे केले.

19तसेच मी तुम्हास खरे सांगतो की, जर पृथ्वीवर तुमच्यापैकी
दोघांचे कोणत्याही गोष्टीिवषयी एकमत झाले तर त्याकरता
एकितर्त होऊन िवनंती करतील तर ती. माझ्या स्वगार्तील
िपत्याकडून त्यांच्यासाठी केली जाईल; 20कारण िजथे दोघे िकंवा
ितघे जर माझ्या नावाने एकतर् जमले असतील तेथे त्यांच्यांमध्ये
मी आहे.

21 नंतर पेतर् येशकूडे आला आिण त्याने िवचारले, “पर्भ,ू जर
माझा भाऊ माझ्यावर अन्याय करीत रािहला तर मी त्यास िकती
वेळा क्षमा करावी? मी त्यास सात वेळा क्षमा करावी काय?”
22 येशनेू उ र िदले, “मी तुला सांगतो, फक्त सातच वेळा नाही
तर उलट त्याने तुझ्यावर साताच्या स रवेळा अन्याय केला तरी
तू त्यास क्षमा करीत राहा.” 23 म्हणनूच स्वगार्च्या राज्याची



18:24 lviii म य 18:34

तुलना एका राजाशी करता येईल. आपले जे चाकर आपले
देणे लागत होते त्यांच्याकडून त्या राजाने पैसे परत घेण्याचे
ठरवले. 24 जेव्हा त्याने पैसे जमा करायला सुरूवात केली, तेव्हा
एक देणेकरी ज्याच्याकडे लक्षावधी रुपयांचे कजर् होते त्यास
त्याच्याकडे आणण्यात आले. 25 त्या देणेकर्याकडे राजाचे पैसे
परत करण्यासाठी काहीच नव्हते, तेव्हा मालकाने आज्ञा केली
की त्याला, त्याच्या पत्नीला, त्याच्या मुलांना आिण जे काही
त्याच्याकडे आहे ते सवर् िवकले जावे आिण जे पैसे येतील त्यातनू
कजार्ची परतफेड व्हावी. 26 परंतु त्या चाकराने पाया पडून,
गयावया करीत म्हटले,मला थोडी सवलत द्या. जे काही मी तुमचे
देणे लागतो ते तुम्हास परत करीन. 27 त्या मालकाला आपल्या
चाकराचा कळवळा आला, म्हणनू त्याने त्या चाकराचे सवर् कजर्
माफ केले आिण त्यास सोडले. 28 नंतर त्याच चाकराचे काही
शंभर चांदीचे नाणे देणे लागत असलेला दुसरा एक चाकर पिहल्या
चाकराला भेटला. त्याने त्या दुसर्या चाकराचा गळा पकडला
आिण तो त्यास म्हणाला, तू माझे जे काही पैसे देणे लागतोस
ते सवर् आताच्या आता दे. 29 परंतु दुसरा चाकर गुडघे टेकून
गयावया करीत म्हणाला, मला थोडी सवलत द्या. जे काही पैसे
मी तुम्हास देणे लागतो ते परत करीन. 30 पण पिहल्या चाकराने
दुसर्या चाकराला सांभाळून घेण्यास साफ नकार िदला. उलट
तो गेला आिण त्याने त्यास तुरंूगात टाकले. तेथे त्यास त्याचे
कजर् िफटेपयर्ंत रहावे लागणार होते. 31घडलेला हा पर्कार जेव्हा
दुसर्या चाकरांनी पािहला तेव्हा ते फार दुःखी झाले, तेव्हा ते
गेले आिण त्यांनी जे सवर् घडले होते ते मालकाला सांिगतले.
32 तेव्हा पिहल्या चाकराच्या मालकाने त्यास बोलावले व तो
त्यास म्हणाला, “दुष्टा, तू माझे िकतीतरी देणे लागत होतास,
परंतु मी तुझे देणे माफ करावे अशी िवनंती तू मला केलीस तेव्हा
मी तुझे सवर् कजर् माफ केले. 33 म्हणनू तू तुझ्याबरोबरच्या
चाकरालाही तशीच दया दाखवायची होतीस?” 34 मालक फार
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संतापला, िशक्षा म्हणनू मालकाने पिहल्या चाकराला तुरंूगात
टाकले आिण त्याने सवर् कजर् फेडीपयर्ंत त्यास तुरंूगातनू सोडले
नाही.

35 “जसे या राजाने केले तसेच माझा स्वगी र्य िपता तुमचे
करील. तुम्ही आपल्या बंधलूा मनापासनू क्षमा केली नाही तर
तुमचा स्वगी र्य िपताही तुम्हास क्षमा करणार नाही.”

19
10:1-12

1 येशनेू या सवर् गोष्टी सांिगतल्यानंतर तो गालील पर्ांतातनू
िनघनू गेला आिण यादन नदीच्या दुसर्या िकनार्याकडील
यहदूीया पर्ांतात गेला. 2 तेव्हा मोठा लोकसमुदाय त्याच्यामागे
गेला आिण तेथील अनेक आजारी लोकांस येशनेू बरे केले.

3काही परूशी येशकूडे आले. येशनेू चुकीचे काही बोलावे असा
पर्यत्न त्यांनी चालिवला. त्यांनी येशलूा िवचारले, कोणत्याही
कारणास्तव एखाद्या मनुष्याने आपल्या पत्नीला सटूपतर् द्यावे
काय? 4 येशनेू उ र िदले, “पिवतर् शास्तर्ात असे िलिहलेले
तुमच्या वाचनात िनिश्चतच आले असेल की, जेव्हा देवाने जग
उत्पन्न केले, त्यांना नर व नारी असे िनमार्ण केले. 5 आिण
देव म्हणाला, ‘म्हणनू पुरूष आपल्या आई-वडीलांना सोडून व
आपल्या पत्नीला जडून राहील. ती दोघे एकदेह होतील.’
6 म्हणनू दोन व्यक्ती या दोन नाहीत तर एक आहेत. देवाने त्या
दोघांना एकतर् जोडले आहे. म्हणनू कोणाही व्यक्तीने त्यांना
वेगळे करू नये.” 7 परुश्यांनी िवचारले, “असे जर आहे, तर
मग पुरूषाने सटूपतर् िलहनू देण्याची आिण आपल्या पत्नीला
सोडून देण्याची मोकळीक देणारी आज्ञा मोशेने का िदली?”
8 येशनेू उ र िदले, “तुमच्या अंतःकरणाच्या कठोरपणामुळे
मोशेने तुम्हास आपल्या िस्तर्या सोडून देण्याची मोकळीक
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िदली. पण सुरुवातीला सटूपतर् देण्याची मोकळीक नव्हती. 9मी
तुम्हास सांगतो, जो मनुष्य आपली पत्नी सोडून देतो आिण
दुसरीशी लग्न करतो तो व्यिभचार करतो. आपल्या पत्नीला
सटूपतर् देण्याचे एकच कारण आहे, ते म्हणजे पिहल्या पत्नीने
परपुरुषांशी व्यिभचार करणे होय.” 10 मग त्याचे िशष्य त्यास
म्हणाले, “जर पती व पत्नीमधील पिरिस्थित अशी असेल तर मग
लग्न न करणे जास्त योग्य ठरेल.” 11 येशनेू उ र िदले, “अशी
िशकवण स्वीकारणे पर्त्येकाला शक्य होणार नाही. परंतु ज्यांना
ही िशकवण स्वीकारण्याची मोकळीक िदली आहे तेच घेतील
12 कारण आईच्या उदरातनू जन्मताच नपुसंक असे आहेत व
मनुष्यांनी केले असे नपुसंक आहेत आिण स्वगार्च्या राज्यासाठी
ज्यांनी आपणास नपुसंक करून घेतले आहेत. ज्याला हे
स्वीकारता येते त्याने, स्वीकारावे.”

10:13-16; 18:15-17
13 नंतर येशनेू आपल्या मुलांवर हात ठेवनू पर्ाथर्ना करावी

यासाठी काही लोकांनी आपली मुले त्याच्याकडे आणली.
येशचू्या िशष्यांनी त्यांना पािहल्यावर ते बालकांना घेऊन
येशकूडे येण्यास मना करू लागले. 14परंतु येशू म्हणाला, “लहान
मुलांना मजकडे येऊ द्या, त्यांना मना करू नका, कारण स्वगार्चे
राज्य त्यांच्यासारख्यांचेच आहे.” 15 मुलांवर हात ठेवल्यावर
येशू तेथनू िनघनू गेला.

16 नंतर पाहा, कोणीएक मनुष्य येशकूडे आला आिण त्याने
िवचारले, “गुरूजी सावर्कािलक जीवन िमळावे म्हणनू मी
कोणत्या चांगल्या गोष्टी केल्या पािहजेत?” 17 येशनेू उ र
िदले, “काय चांगले आहे असे मला का िवचारतोस? फक्त देव
एकच चांगला आहे पण जर तुला सावर्कािलक जीवन पािहजे तर
सवर् आज्ञा पाळ.” 18 त्याने िवचारले, “कोणत्या आज्ञा?” येशनेू
उ र िदले, “खनू करू नको, व्यिभचार करू नको, चोरी करू नको,
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खोटी साक्ष देऊ नको. 19 आपल्या आई-वडीलांना मान दे आिण
जशी स्वतःवर पर्ीती करतोस तशी इतरावर पर्ीती कर.” 20 तो
तरुण म्हणाला, “या सवर् आज्ञा मी पाळत आलो आहे. मी आणखी
काय करावे?” 21 येशनेू उ र िदले, “तुला जर पिरपणूर् व्हायचे
असेल तर जा आिण तुझे जे काही आहे ते िवकून टाक आिण ते
पैसे गरीबांना वाटून दे. म्हणजे स्वगार्त तुला मोठी संप ी िमळेल
आिण चल, माझ्यामागे ये.” 22 पण जेव्हा त्या तरूणाने हे ऐकले,
तेव्हा त्यास फार दुःख झाले कारण तो खपू शर्ीमंत होता, म्हणनू
तो येशलूा सोडून िनघनू गेला.

10:23-31; 18:24-30
23 तेव्हा येशू आपल्या िशष्यांना म्हणाला, “मी तुम्हास खरे

सांगतो, धनवान मनुष्यास स्वगार्च्या राज्यात पर्वेश करणे
फार कठीण जाईल. 24 मी तुम्हास सांगतो की, धनवानाचा
स्वगार्च्या राज्यांत पर्वेश होणे यापेक्षा उंटाला सुईच्या नाकातनू
जाणे जास्त सोपे आहे.” 25 जेव्हा िशष्यांनी हे ऐकले तेव्हा
ते फार आश्चयर्चिकत झाले. त्यांनी येशलूा िवचारले, “मग
कोणाचे तारण होईल?” 26 येशनेू आपल्या िशष्यांकडे पािहले
आिण तो म्हणाला, “मनुष्यांना हे अशक्य आहे, पण देवासाठी
सवर् गोष्टी शक्य आहेत.” 27 पेतर् येशलूा म्हणाला, “पाहा,
आम्ही सवर्काही सोडले आिण तुमच्यामागे आलो आहोत; मग
आम्हास काय िमळेल?” 28 येशू म्हणाला, “मी तुम्हास खरे
सांगतो, नव्या युगात जेव्हा मनुष्याचा पुतर् त्याच्या गौरवी
राजासनावर बसेल तेव्हा तुम्ही जे सवर् माझ्यामागे आलात ते
सवर् बारा राजासनावर बसाल आिण इसर्ाएलाच्या बारा वंशाचा
न्याय कराल. 29 ज्याने ज्याने माझ्यामागे येण्याकरता आपले
घर, भाऊ, बहीण, आईवडील, मुले, शेतीवाडी सोडली असेल
तर त्यास त्यापेक्षा िकतीतरी जास्तपटीने लाभ होईल व त्यास
सावर्कािलक जीवन िमळेल. 30 पण पुष्कळसे जे आता पिहले
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आहेत ते शेवटचे होतील आिण जे शेवटचे आहेत ते पिहले
होतील.”

20

1 “म्हणनू स्वगार्चे राज्य हे कोणा शेतमालकासारखे आहे.
जो अगदी पहाटे त्याच्या दर्ाक्षमळ्यासाठी मोलाने मजरू
आणण्यासाठी गेला. 2 त्या मनुष्याने एक िदवसाच्या मजुरीकिरता
पर्त्येकाला एक चांदीचे नाणे देण्याचे कबलू केले आिण
त्याने दर्ाक्षाच्या मळ्यात कामास पाठवले. 3 सकाळी नऊ
वाजण्याच्या सुमारास तो मनुष्य बाजारात गेला तेव्हा तेथे काही
माणसे उभी असलेली त्यास िदसली. त्या लोकांस काहीच
काम नव्हते. 4 मग तो त्यांना म्हणाला, ‘तुम्हीसुद्धा माझ्या
दर्ाक्षमळ्यात कामाला जा आिण जी योग्य मजुरी आहे ती
मी तुम्हास देईन.’ 5 मग ते काम करण्यास मळ्यात गेले, तो
मनुष्य बारा वाजता आिण तीन वाजता बाजारात गेला आिण
त्या मनुष्याने आपल्या मळ्यात काम करण्यासाठी लोकांस दोन
वेळा जाऊन मजुरीवर घेतले 6 पाच वाजता तो मनुष्य परत
एकदा बाजारात गेला तेव्हा आणखी काही लोक उभे असलेले
त्यास आढळले. त्याने त्यांना िवचारले, ‘तुम्ही काही काम
न करता िदवसभर येथे का बरे उभे रािहला आहात?’ 7 त्या
लोकांनी उ र िदले, ‘आम्हास कोणी काम िदले नाही.’ तो मनुष्य
त्यांना म्हणाला, ‘तर मग तुम्ही जाऊन माझ्या दर्ाक्षमळ्यात
काम करा.’ 8 संध्याकाळी दर्ाक्षमळ्याचा मालक मुकादमाला
म्हणाला, ‘मजुरांना बोलवा आिण त्यांना त्यांची मजुरी देऊन
टाका, मी ज्यांना अगदी शेवटी कामावर आणले त्यांना अगोदर
मजुरी द्या, नंतर बाकीच्या सवार्नंा मजुरी द्या, मी कामावर
रोजगारीने पिहल्याने बोलावलेल्यांना सवार्त शेवटी मजुरी द्या.’
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9 जे मजरू संध्याकाळी साधारण पाच वाजता कामावर घेतले होते
ते आपली मजुरी घेण्यासाठी आले. पर्त्येकाला एक नाणे मजुरी
िमळाली. 10 मग ज्यांना सुरूवातीला कामावर घेण्यात आले
होते, ते आपली मजुरी घेण्यासाठी आले. त्यांना वाटत होते की,
इतरांपेक्षा त्यांना जास्त पैसे िमळतील, पण त्या सवार्नंा चांदीचे
एकच नाणे मजुरी िमळाली. 11 त्यांनी ते घेतले व मालकाकडे
तक्रार करू लागले. 12 ते म्हणाले, ‘ज्यांना शेवटी कामावर घेतले
त्यांनी केवळ एक तासच काम केले. परंतु तुम्ही त्यांना आमच्या
बरोबरीने मजुरी िदली. आम्ही मातर् िदवसभर उन्हात कष्ट केले.’
13 परंतु मळ्याचा मालक त्यांच्यातील एकाला म्हणाला, ‘िमतर्ा
मी तुझ्याबाबतीत अन्याय करीत नाही. मी तुला एक चांदीचे
नाणे मजुरी देईन यावर आपण सहमत झालो नाही का? 14 जे
तुझे आहे ते घे आिण चालायला लाग, तुला िदली िततकीच
मजुरी मला या शेवटच्या मनुष्यास द्यायची आहे. 15 मी माझ्या
पैशाचा वापर मला पािहजे तसा करू शकत नाही का? मी
लोकांशी चांगला आहे म्हणनू, तुला हेवा वाटतो का?’ 16 म्हणनू
आता जे शेवटचे आहेत ते पिहले होतील आिण पिहले ते शेवटचे
होतील.”

10:32-34; 18:31-34
17 येशू यरूशलेम शहराला जात असता त्याने त्याच्या

िशष्यांना एकाबाजलूा घेतले आिण त्यांना म्हणाला, 18 “पाहा,
आपण यरूशलेम शहराकडे जात आहोत. मनुष्याच्या पुतर्ाला
धरून मुख्य याजक लोक व िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक यांच्या हाती
धरुन देण्यात येईल. ते त्यास मरणदंड ठरतील. 19 आिण थट्टा
करावयास, फटके मारावयास व वधस्तंभावर िखळावयास त्यास
परराष्ट्रीयांच्या हाती देतील. परंतु ितसर्या िदवशी तो परत
जीवनात येईल.”
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10:35-45
20 त्यानंतर जब्दीच्या मुलांची आई, आपल्या मुलांसह

त्याच्याकडे आली. ती त्याच्या पाया पडली आिण ितने त्यास एक
िवनंती केली. 21 त्याने ितला िवचारले, “तुला काय पािहजे?” ती
म्हणाली, “माझा एक मुलगा तुमच्या राज्यात तुमच्या उजवीकडे
बसेल आिण दुसरा डावीकडे बसेल असे वचन द्या.” 22 तो ितला
म्हणाला, “तू काय मागत आहेस ते तुला समजत नाही! जो
प्याला मी िपणार आहे तो तुम्हास िपता येईल काय?” ते म्हणाले,
होय, “िपता येईल!” 23 येशू त्याना म्हणाला, “तुम्ही खरोखर
माझ्या प्याल्यातनू प्याल खरे, पण माझ्या उजव्या आिण डाव्या
हाताला बसण्याचा मान कोणाला देणे हे ठरिवणारा मी नाही,
तर माझ्या िपत्याने तो मान कोणाला द्यायचा हे ठरवले आहे.”
24 जेव्हा इतर दहा िशष्यांनी हे ऐकले तेव्हा ते त्या दोघां भावांवर
नाराज झाला.

25 मग येशनेू त्यांना बोलावनू म्हटले, “परराष्ट्रीय लोकांच्या
राजांना लोकांवर आपली स ा आहे हे दाखवणे आवडले आिण
त्यांच्या पर्मुख नेत्यांना आपले अिधकार वाटेल तसे वापरणे
आवडते. 26 पण तुमचे वागणे तसे नसावे. जर तुमच्यातील
कोणाला मोठे व्हायचे असेल तर त्याने तुमचा सेवक झाले
पािहजे. 27आिण ज्याला पिहला व्हावयाचे आहे त्याने दास झाले
पािहजे. 28 म्हणजे तुम्ही मनुष्याच्या पुतर्ासारखे असले पािहजे.
जसा तो इतरांकडून सेवा करून घ्यायला आला नाही तर इतरांची
सेवा करायला आिण अनेकांचे तारण व्हावे यासाठी आपला जीव
खंडणी म्हणनू देण्यासाठी आला.”

10:46-52; 18:35-43
29 ते यरीहो शहर सोडत असताना, मोठा लोकसमुदाय

त्याच्यामागे आला. 30 रस्त्याच्या कडेला दोन आंधळे बसले होते
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आिण जेव्हा त्यांनी ऐकले की, येशू तेथनू जात आहे, तेव्हा ते
मोठ ाने ओरडले, “पर्भू येश,ू दािवदाच्या पुतर्ा. आमच्यावर
दया करा.” 31 जमावाने त्यांना दटावले व त्यांना शांत राहण्यास
सांिगतले. पण ते अिधकच मोठ ाने ओरडू लागले, “पर्भ,ू
दािवदाच्या पुतर्ा, आमच्यावर दया करा.” 32 मग येशू थांबला
आिण त्यांच्याशी बोलला, त्याने िवचारले, “मी तुमच्यासाठी
काय करावे अशी तुमची इच्छा आहे?” 33 त्या आंधळ्या
मनुष्यांनी उ र िदले, “पर्भजूी, आम्हास िदसावे अशी आमची
इच्छा आहे.” 34 येशलूा त्यांच्यांबद्दल कळवळा आला आिण
त्याने त्यांच्या डोळ्यांना स्पशर् केला. त्याच क्षणी त्यांना िदसू
लागले आिण ते त्याच्यामागे गेले.

21

11:1-10; 19:28-40; . 12:12-19
1 येशू व त्याचे िशष्य यरूशलेम शहराजवळ आले असता

ते जैतनूाचा डोंगराजवळ बेथफगे या जागी थांबले. नंतर
येशनेू त्याच्या दोन िशष्यांना पाठवले, 2 त्यांना असे सांिगतले
की, “तुम्ही समोरच्या गावात जा आिण लागलीच एक गाढवी
बांधलेली व ितच्याबरोबर एक िशंगरु असे तुम्हास आढळेल.
त्यांना सोडून माझ्याकडे घेऊन या. 3 जर कोणी तुम्हास काही
िवचारले, तर त्यास सांगा की, पर्भलूा यांची गरज आहे, तो ती
लगेच माझ्याकडे पाठवील.” 4 हे यासाठी घडले की संदेष्ट ांच्या
द्वारे जे सांिगतले होते ते पणूर् व्हावेः ते असे की,
5 “िसयोनेच्या कन्येला सांगा,
पाहा, तुझा राज लीन होऊन
गाढवावर म्हणजे गाढवीच्या िशंगरावर बसनू तुझ्याकडे येत

आहे.”
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6 तेव्हा िशष्यांनी जाऊन येशचू्या आजे्ञपर्माणे केले.
7 िशष्यांनी गाढवी व िशंगरु आणनू त्यांनी त्यावर आपले
अंगरखे घातले आिण येशू त्यावर बसला. 8 पुष्कळ लोकांनी
आपले अंगरखे वाटेवर अंथरले. दुसर्यांनी झाडांच्या फांद्या
तोडल्या आिण त्या रस्त्यावर पसरल्या. 9 येशचू्या पुढे चालणारा
लोकसुदाय आिण मागे चालणारे. मोठ ाने जयघोष करू लागले,
“दािवदाच्या पुतर्ाला होसान्ना.
पर्भचू्या नावाने येणारा धन्यवािदत आहे.
परम उंचामध्ये होसान्ना!”
10 जेव्हा येशनेू यरूशलेम शहरामध्ये पर्वेश केला तेव्हा संपणूर्
शहर गजबजनू िनघाले व लोक िवचारत होते, “हा कोण
आहे?” 11 जमावाने उ र िदले, “हा गालील पर्ांतातील नासरेथ
नगरातनू आलेला, येशू संदेष्टा आहे.”

11:15-19; 19:45-48; . 2:13-22
12 मग येशनेू देवाच्या भवनात पर्वेश केला. तेथे जे लोक

िवक्री व खरेदी करीत होते त्या सवार्नंा बाहेर घालवनू िदले.
पैश्याचा व्यवहार करणार्यांची मेजे आिण कबुतरे िवकणार्यांच्या
बैठकी उलथनू टाकल्या. 13 तो त्यांना म्हणाला, “असे िलिहले
आहे, ‘माझ्या घरास पर्ाथर्नेचे घर म्हणतील,’ पण तुम्ही त्यास
लुटारंुची गुहा केली आहे.”

14 मग आंधळे आिण पांगळे लोक त्याच्याकडे परमेश्वराच्या
भवनात आले आिण त्यांना त्याने बरे केले. 15 परंतु जेव्हा
मुख्य याजकांना व िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक यांनी येशनेू केलेल्या
आश्चयर्कारक गोष्टी आिण परमेश्वराच्या भवनाच्या आवारात
लहान मुलांना, “दािवदाच्या पुतर्ाला होसान्ना.” अशी घोषणा
देताना पािहले, तेव्हा त्यांना संताप आला. 16 त्यांनी त्यास
िवचारले, “ही मुले काय म्हणत आहे हे तुम्ही ऐकता ना?” येशनेू
त्यांना उ र िदले, “होय.
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परंतु तू बालके व तान्हुली
यांच्या मुखातनू स्तुती पणूर् करवली आहे.

हे तुमच्या वाचण्यात कधी आले नाही काय?” 17 नंतर
येशू त्यास सोडून शहराबाहेर बेथानीस गेला. तो रातर्भर तेथे
रािहला.

11:12-14
18 दुसर्या िदवशी सकाळी तो शहराकडे पुन्हा येत असता

त्यास भकू लागली. 19 रस्त्याच्या कडेला त्यास अंिजराचे एक
झाड िदसले. ते पाहनू तो जवळ गेला. पण पानािशवाय त्यास
एकही अंजीर िदसले नाही. येशू त्या झाडाला म्हणाला, “यापुढे
तुला, कधीही फळ न येवो!” आिण ते झाड लगेच वाळून
गेले. 20 िशष्यांनी हे पािहले, तेव्हा त्यांना फार आश्चयर् वाटले.
त्यांनी िवचारले, “हे अंिजराचे झाड इतक्या लवकर वाळून कसे
गेले?” 21 येशू त्यांना म्हणाला, “मी तुम्हास खरे सांगतो, जर
तुम्हास िवश्वास असेल आिण तुम्ही संशय धरला नाही तर मी
जे अंिजराच्या झाडाबाबतीत केले तेच नव्हे, तर या डोंगराला
उपटून समुदर्ात पड असे म्हणालात तरी ते घडेल. 22जर तुमचा
िवश्वास असेल तर जे काही तुम्ही पर्ाथर्नेत िवश्वासाने मागाल
ते तुम्हास िमळेल.”

11:27-33; 20:1-8
23 येशू परमेश्वराच्या भवनात गेला, येशू तेथे िशक्षण देत

असताना मुख्य याजक लोक व वडीलजन येशकूडे आले. ते
येशलूा म्हणाले, “तुम्ही कोणत्या अिधकाराने या गोष्टी करता?
हा अिधकार तुम्हास कोणी िदला?” 24 येशू म्हणाला, “मीसुद्धा
तुम्हास एक पर्श्न िवचारतो. जर तुम्ही मला उ र िदले
तर मी कोणत्या अिधकाराने या गोष्टी करतो, हे मी तुम्हास
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सांगेन. 25 ‘योहानाचा बािप्तस्मा कोठून होता? स्वगार्कडून
की मनुष्यांकडून?’ ” येशचू्या या पर्श्नावर ते चचार् करू लागले.
ते म्हणाले, “योहानाचा बािप्तस्मा देवाकडून होता असे म्हणावे
तर येशू म्हणेल, ‘मग तुम्ही त्याच्यावर िवश्वास का ठेवला
नाही?’ 26 पण जर तो मनुष्यांकडून होता असे आपण म्हणालो
आपल्याला लोकांची भीती आहे कारण योहान हा एक संदेष्टा
होता असे ते सवर्जण मानतात.” 27 म्हणनू त्यांनी येशलूा उ र
िदले, “आम्हास माहीत नाही.” तेव्हा येशू म्हणाला, “तर मग मी
कोणत्या अिधकाराने या गोष्टी करतो, हे मीही तुम्हास सांगणार
नाही.”

28 यािवषयी तुम्हास काय वाटते ते मला सांगा; “एका
मनुष्यास दोन पुतर् होते. तो आपल्या पिहल्या मुलाकडे गेला
आिण म्हणाला, ‘माझ्या मुला, आज तू दर्ाक्षाच्या मळ्यात
जा आिण काम कर.’ 29 मुलाने उ र िदले, ‘मी जाणार नाही.’
परंतु नंतर त्या मुलाने मन बदलले व तो गेला. 30 नंतर वडील
आपल्या दुसर्या मुलाकडे गेले आिण म्हटले, ‘माझ्या मुला,
आज तू जाऊन माझ्या दर्ाक्षाच्या मळ्यात काम कर.’ त्या
मुलाने उ र िदले, ‘होय बाबा, मी जातो.’ पण तो गेला नाही.
31 त्या दोघांपैकी कोणत्या मुलाने वडीलांची आज्ञा पाळली?”
ते म्हणाले, “पिहल्या मुलाने.” येशू त्यांना म्हणाला, “मी खरे
सांगतो, जकातदार व वेश्या तुमच्या अगोदर स्वगार्च्या राज्यात
जातील. 32 कारण योहान नीितमत्त्वाच्या मागार्ने तुम्हाकडे
आला, परंतु तुम्ही त्यावर िवश्वास ठेवला नाही, पण जकातदार
व वेश्या यांनी त्यावर िवश्वास ठेवला आिण हे तुम्ही पािहले पण
तरी देखील तुम्ही आपले मन बदलण्यास आिण त्यावर िवश्वास
ठेवण्यास तयार झाला नाही.”
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12:1-12; 20:9-19
33 “हा दुसरा दाखला ऐकाः एक मनुष्य होता, त्याचे शेत

होते. त्याने आपल्या शेतात दर्ाके्ष लावली. त्याभोवती कंुपण
घातले आिण दर्ाक्षरसाकिरता कंुड तयार केले आिण माळा
बांधला, मग त्याने आपला मळा काही शेतकर्यांना खंडाने
करायला िदला, मग तो दुसर्यादेशी िनघनू गेला. 34 जेव्हा
दर्ाके्ष तोडणीचा हंगाम जवळ आला, तेव्हा त्या मनुष्याने आपला
वाटा आणण्याकिरता काही चाकर शेतकर्याकडे पाठवले. 35परंतु
शेतकर्यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. एकाला मार िदला तर
दुसर्या चाकराला िजवे मारले. नंतर ितसर्याला दगडमार करून
ठार केले. 36 मग शेतकर्यांकडे त्या मनुष्याने आणखी एकदा
चाकर पाठवले. पिहल्यापेक्षा त्याने जास्त चाकर पाठवले पण
त्या शेतकर्यांनी त्यांना तशीच वागणकू िदली. 37 नंतर, त्याने
त्याच्या स्वतःच्या मुलाला त्यांच्याकडे पाठवले, तो म्हणाला,
‘िनिश्चतच ते माझ्या मुलाचा मान राखतील.’ 38 पण जेव्हा
शेतकर्यांनी त्याच्या मुलाला पािहले तेव्हा ते एकमेकास म्हणू
लागले, ‘हा तर मालकाचा मुलगा आहे. तो वारस आहे. चला
आपण त्यास ठार करू व त्याचे वतन घेऊ.’ 39 त्यांनी त्यास धरले
व दर्ाक्षमळ्याच्या बाहेर फेकले व त्यास ठार मारले. 40 मग
दर्ाक्षमळ्याचा मालक परत येईल तेव्हा या शेतकर्यांचे काय
करील?” 41 यहदूी मुख्य याजक लोक आिण पुढारी म्हणाले, “तो
त्या लोकांस खातर्ीने मरणदंड देईल कारण ते दुष्ट होते. नंतर तो
आपला दर्ाक्षमळा दुसर्यास खंडाने देईल. हंगामाच्या िदवसात
जे त्याच्या िपकाची वाटणी देतील, अशांना तो ते देईल.”

42 येशू त्यांना म्हणाला, “तुम्ही शास्तर्लेखात कधी वाचले
नाही काय?
‘बांधणार्यांनी नाकारलेला
दगड कोनिशला झाला आहे.
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हे पर्भनेू केले आिण
आमच्या दृष्टीने हे अदभ्तू आहे.’
43 म्हणनू मी तुम्हास सांगतो की, देवाचे राज्य तुमच्याकडून
काढून घेण्यात येईल आिण जे राष्ट्र त्यातली फळे देईल त्यास ते
िदले जाईल. 44 जो कोणी या दगडावर पडेल, त्याचे तुकडे तुकडे
होतील परंतु जर हा दगड कोणावर पडेल तर त्याचा भुगाभुगा
होईल.”

45 येशनेू सांिगतलेले दाखले मुख्य याजकांनी आिण परूश्यांनी
ऐकले. येशू त्यांच्यािवषयी बोलत आहे हे त्यांनी ओळखले.
46 त्यांना येशलूा अटक करायचे होते. पण त्यांना लोकांचे भय
वाटत होते, कारण लोक येशलूा संदेष्टा मानीत होते.

22
14:15-24

1 येशू त्यांच्याशी पुन्हा एकदा दाखल्यांनी बोलला, त्यास
उ र देऊन म्हणाला, 2 “स्वगार्चे राज्य एका राजासारखे आहे,
त्याने त्याच्या मुलाच्या लग्नािनिम भोजनाचे आमंतर्ण िदले.
3 त्याने त्याच्या चाकरांना पाठवनू, ज्यांना लग्नाचे आमंतर्ण
होते अशांना बोलािवण्यास सांिगतले. पण लोकांनी राजाच्या
मेजवानीस येण्यास नकार िदला. 4 नंतर राजाने आणखी काही
चाकरांना पाठवनू िदले, राजा चाकरांना म्हणाला, मी त्या लोकांस
अगोदरच आमंतर्ण िदले आहे म्हणनू आता जा आिण त्यांना
सांगा, पाहा, मेजवानी तयार आहे, मी माझे चांगल्यातील
चांगले बैल आिण वासरे कापली आहेत आिण सगळे तयार आहे,
लग्नाच्या मेजवानीस या. 5 चाकर गेले आिण त्यांनी लोकांस
येण्यास सांिगतले, पण त्यांनी चाकरांकडे लक्ष िदले नाही. ते
आपापल्या कामास िनघनू गेले. एक शेतात काम करायला गेला,
तर दुसरा व्यापार करायला गेला. 6 काहीनी चाकरांना पकडून
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अपमान केला व त्यास िजवे मारले. 7 राजा फार रागावला. त्याने
त्याचे सैन्य पाठवले आिण त्यांनी त्या खुन्यांना ठार मारले. त्यांनी
त्यांचे शहर जाळले. 8 मग राजा त्याच्या चाकरांना म्हणाला,
मेजवानी तयार आहे, पण ज्यांना बोलावले होते ते लायक
नव्हते, 9 म्हणनू रस्त्यांच्या कोपर्यावर जा आिण तेथे तुम्हास
जे भेटतील त्यांना लग्नाच्या मेजवानीला बोलवा. 10 मग ते
चाकर रस्त्यावर गेले. त्यांना जे जे लोक भेटले त्यांना जमा
केले. ज्यािठकाणी लग्नाची मेजवानी तयार होती तेथे चाकरांनी
चांगल्या आिण वाईट लोकांस जमा केले आिण लग्नाचा मंडप
पाहुण्यांनी भरून गेला.

11 मग त्या सवार्नंा भेटण्यास राजा तेथे आला. लग्नाचा
पोशाख न केलेला एक मनुष्य राजाला तेथे आढळला. 12 राजा
त्यास म्हणाला, िमतर्ा, तू लग्नाचा पोशाख न घालता तू येथे
कसा आलास? पण त्यास काही उ र देता येईना. 13 तेव्हा
राजाने चाकरांना सांिगतले, या मनुष्याचे हात व पाय बांधा
आिण त्यास बाहेर अंधारात टाका, तेथे रडणे आिण दात खाणे
चालेल. 14 कारण बोलावलेले पुष्कळ आहेत पण िनवडलेले
थोडके आहेत.”

12:13-17; 20:20-26
15 मग परूशी गेले आिण येशलूा कसे पकडावे याचा कट

करू लागले. त्यास शब्दात पकडण्याचा पर्यत्न करू लागले.
16 परूश्यांनी त्यांचे िशष्य हेरोद्यांसह त्याच्याकडे पाठवनू. ते
म्हणाले, “गुरुजी, आम्हास माहीत आहे की आपण खरे आहात
आिण तुम्ही देवाचा मागर् खरेपणाने िशकवता व दुसरे काय िवचार
करतात याची तुम्ही पवार् करीत नाही आिण तुम्ही लोकांमध्ये
पक्षपात दाखवत नाही. 17 म्हणनू तुमचे मत आम्हास सांगा,
कैसराला कर देणे योग्य आहे की नाही?” 18 येशलूा त्यांचा दुष्ट
उदे्दश माहीत होता, म्हणनू तो म्हणाला, “ढोंग्यांनो, तुम्ही माझी
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परीक्षा का घेत आहात? 19कर भरण्यासाठी जे नाणे वापरले जाते
ते मला दाखवा.” त्या लोकांनी येशलूा चांदीचे एक नाणे दाखिवले.
20 तेव्हा येशनेू िवचारले, “या नाण्यावर कोणाचे िचतर् आिण नाव
िलिहलेले आहे?” 21 त्या लोकांनी उ र िदले, “कैसराचे.” यावर
येशू त्यांना म्हणाला, “जे कैसराचे आहे ते कैसराला द्या आिण जे
देवाचे आहे ते देवाला द्या.” 22 येशू जे म्हणाला ते त्या लोकांनी
ऐकले तेव्हा ते आश्चयर्चिकत झाले आिण तेथनू िनघनू गेले.

12:18-27; 20:27-40
23 पुनरुत्थान होत नाही, असे म्हणणार्या काही सदकू्यांनी

त्याच िदवशी त्याच्याकडे येऊन त्यास िवचारले, 24 ते म्हणाले,
“गुरूजी, मोशेने िशकिवले की, जर एखादा मनुष्य मरण पावला
आिण त्यास मलूबाळ नसेल, तर त्याच्या भावाने त्याच्या
पत्नीशी लग्न करावे, म्हणजे मरण पावलेल्या भावाचा वंश
चालेल. 25 आता, आमच्यामध्ये सात भाऊ होते. पिहल्याने
लग्न केले आिण नंतर तो मरण पावला आिण त्यास मलू
नसल्याने त्याच्या भावाने त्याच्या पत्नीशी लग्न केले. 26असेच
दुसर्या व ितसर्या भावाच्या बाबतीतही घडले व सातही भावांनी
ितच्याशी लग्न केले आिण मरण पावले. 27 शेवटी ती स्तर्ी मरण
पावली. 28आता पर्श्न असा आहे की, पुनरुत्थानाच्या वेळेस ती
कोणाची पत्नी असेल, कारण सवर् सातही भावांनी ितच्याशी लग्न
केले होते.”

29 येशनेू त्यांना उ र देऊन म्हटले, “तुम्ही चुकीची समजतू
करून घेत आहात, कारण तुम्हास शास्तर्लेख व देवाचे
सामथ्यर् माहीत नाही. 30 तुम्हास समजले पािहजे की,
पुनरुत्थानानंतरच्या जीवनात लोक लग्न करणार नाहीत िकंवा
करून देणार नाहीत, उलट ते स्वगार्त देवदतूासारखे असतील.
31 तरी, मरण पावलेल्यांच्या पुनरुत्थानािवषयी देवाने तुम्हास जे
सांिगतले ते तुम्ही अजनूपयर्ंत वाचले नाही काय? 32 ते असे



22:33 lxxiii म य 22:46

की, ‘मी अबर्ाहामाचा देव, इसहाकाचा देव आिण याकोबाचा
देव आहे,’ तो मरण पावलेल्यांचा देव नाही तर िजवंताचा देव
आहे.” 33 जेव्हा जमावाने हे ऐकले तेव्हा त्याच्या िशकवणीने
आश्चयर्चिकत झाले.

12:28-34; 10:25-28
34 येशनेू सदकूी लोकांस िनरू र केले. असे ऐकून परूश्यांनी

एकतर् येऊन मसलत केली. 35 एक परूशी िनयमशास्तर्ाचा
जाणकार होत, त्याने त्याची परीक्षा पाहावी म्हणनू पर्श्न केला.
36 त्याने िवचारले, “गुरूजी, िनयमशास्तर्ातील कोणती आज्ञा
सवार्ंत महत्त्वाची आहे?” 37 येशनेू उ र िदले, “ ‘पर्भू आपला
देव याजवर तू आपल्या पणूर् अंतःकरणाने, आपल्या पणूर् िजवाने,
आपल्या पणूर् मनाने पर्ीती कर.’ 38ही पिहली आिण मोठी आज्ञा
आहे. 39 िहच्यासारखी दुसरी एक आहे ‘जशी आपणावर तशी
आपल्या शेजार्यावर पर्ीती कर.’ 40 सवर् िनयमशास्तर् आिण
संदेष्ट ांचे िलखाण या दोन आज्ञांवरच अवलंबनू आहे.”

41 म्हणनू परूशी एकतर् जमले असताना, येशनेू त्यांना पर्श्न
केला. 42 येशू म्हणाला, “िखर्स्तािवषयी तुमचे काय मत आहे?
तो कोणाचा पुतर् आहे?” परूश्यांनी उ र िदले, “िखर्स्त हा
दािवदाचा पुतर् आहे.”

43 त्यावर येशू त्यांना म्हणाला, “तर दावीद देवाच्या
आत्म्याद्वारे, त्याला पर्भू असे कसे म्हणतो? तो म्हणतो,
44 ‘परमेश्वराने माझ्या पर्भलूा सांिगतले की,
“मी तुझे वैरी तुझे पादासन करीपयर्ंत,
माझ्या उजव्या बाजलूा बैस.”

45आता, मग जर दावीद त्यास पर्भू म्हणतो तर तो दािवदाचा
पुतर् कसा होऊ शकतो? 46 तेव्हा कोणाला एका शब्दानेही त्यास
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उ र देता येईना आिण त्या िदवसानंतर त्यास आणखी पर्श्न
िवचारण्याचे धाडस कोणीही केले नाही.

23

12:38-40; 20:45-47
1 येशू लोकांशी व त्याच्या िशष्यांशी बोलला, 2 तो म्हणाला,

“िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक व परूशी हे मोशेच्या आसनावर बसले
आहेत. 3 म्हणनू ते जसे सांगतात तसे तुम्ही करा आिण
पाळा. पण तुम्ही त्यांच्या कृतीपर्माणे तसे करू नका. याचे
कारण ते सांगतात पण त्यापर्माणे करत नाहीत. 4 वाहावयास
अवघड असे ओझे ते बांधतात व लोकांच्या खांद्यांवर देतात
पण स्वतः ते ओझे उचलायला एक बोटदेखील लावत नाहीत.
5 ते त्यांचे सवर् कामे लोकांनी पाहावे म्हणनू करतात कारण
ते आपली स्मरणपतरे् रंूद करतात आिण आपल्या झग्यांचे
काठ मोठे करतात. 6 मेजवानीच्या िठकाणी आपल्याला िवशेष
मानाची जागा िमळावी असे त्यांना वाटते. तसेच यहदू्यांच्या
सभास्थानात मोक्याच्या जागी बसायला त्यांना फार आवडते.
7 बाजारातील मुख्य रस्त्याने जाता येता लोकांनी आपल्याला
मान द्यावा याची त्यांना फार आवड असते आिण लोकांनी त्यांना
‘रब्बी’ म्हणावे असे त्यांना वाटते. 8 परंतु तुम्ही स्वतःला ‘रब्बी’
म्हणवनू घेऊ नका. तुम्ही सवर् एकमेकांचे भाऊ आहात, तुमचा
गुरू एकच आहे. 9 आिण जगातील कोणालाही िपता म्हणू नका
कारण तुमचा िपता एकच आहे व तो स्वगार्त आहे. 10 तुम्ही
स्वतःला मालक म्हणनू घेऊ नका. तुमचा मालक िखर्स्त आहे.
11 तुमच्यातील जो सेवक बननू तुमची सेवा करतो तो तुमच्यात
सवार्त मोठा होय. 12 जो स्वतःला मोठा समजेल त्यास कमी
लेखले जाईल. स्वतःला लहान समजणारा पर्त्येकजण मोठा
गणला जाईल.
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13 अहो, परूश्यांनो आिण िनयमशास्तर्ाच्या िशक्षकांनो,
तुम्हास हाय, तुम्ही ढोंगी आहात! तुम्ही स्वगार्च्या राज्याचा
रस्ता लोकांसाठी बंद करता, तुम्ही स्वतः तर आत जात नाहीच,
पण जे आत जाण्याचा पर्यत्न करतात त्यांनाही आत जाऊ
देत नाहीत. 14 अहो परूश्यांनो व िनयमशास्तर्ाच्या िशक्षकांनो,
ढोंग्यांनो तुमची केवढी दुदर्शा होणार कारण तुम्ही िवधवांची घरे
खाऊन टाकता व ढोंगाने लांब लांब पर्ाथर्ना करता; यामुळे
तुम्हास अिधक िशक्षा होइल. 15परूश्यांनो व िनयमशास्तर्ाच्या
िशक्षकांनो, तुम्ही दुःखी व्हाल. तुम्ही ढोंगी आहात कारण तुम्ही
एक मतानुसारी करण्यासाठी समुदर् व भमूी पालथी घालता
आिण तुम्हास तो िमळाला म्हणजे तुम्ही त्यास आपल्याहनू
दुप्पट नरकपुतर्ासारखे करून टाकता.

16 तुम्हास दुःख होईल. आंधळ्या वाटाड ांनो, जे तुम्ही
म्हणता, जर कोणी परमेश्वराच्या भवनाची शपथ घेतो तर काही
नाही; पण जर एखादा त्या भवनातील सोन्याची शपथ घेऊन
बोलतो, तर तो बांधलेला आहे. 17 तुम्ही मखूर् आंधळे आहात.
सोने आिण परमेश्वराचे भवन यांपैकी कोणते अिधक महत्त्वाचे
आहे? ते सोने िकंवा भवन, जे त्या सोन्याला पिवतर् बनवते.
18 आिण तुम्ही असे म्हणता. जर एखादा वेदीची शपथ घेतो तर
त्यामध्ये काही वावगे नाही. पण जर एखादा वेदीवरील अपर्णाची
शपथ घेतो तर तो बांधलेला आहे. 19 तुम्ही आंधळे आहात कारण
मोठे काय आहे? ते अपर्ण की अपर्णाला पिवतर् करणारी वेदी?
20 म्हणनू जो वेदीची शपथ घेतो तो त्या वेदीबरोबर त्यावरच्या
सवार्चंी शपथ घेतो. 21 तसेच जो परमेश्वराच्या भवनाची शपथ
घेतो तो भवन व त्यामध्ये राहणार्या देवाची देखील शपथ घेतो.
22 जो स्वगार्ची शपथ घेतो तो देवाच्या आसनाची व त्यावर
बसणार्याचीही शपथ घेतो.

23 परूश्यांनो, िनयमशास्तर्ाच्या िशक्षकांनो, तुम्ही दुःखी
व्हाल. तुम्ही ढोंगी आहात! तुमचे जे काही आहे त्याचा दशांश
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तुम्ही देवाला देता; पुिदना, शेप, िजरे यांचा देखील दशांश देता.
पण िनयमशास्तर्ाच्या महत्त्वाच्या गोष्टी म्हणजे: न्याय, दया
व िवश्वास या गोष्टी तुम्ही सोडल्या आहेत; पण तुम्ही या
करायच्या होत्या आिण त्या सोडावयाच्या नव्हत्या. 24 तुम्ही
आंधळे वाटाडे आहात. तुम्ही डास गाळून काढता व उंट िगळून
टाकता. 25अहो परूश्यांनो, िनयमशास्तर्ाच्या िशक्षकांनो, तुम्ही
दुःखी व्हाल, तुम्ही ढोंगी आहात! तुम्ही आपल्या ताट व वाट ा
बाहेरून साफ करता पण ते आतनू अपहार आिण असंयम यांनी
त्या आतनू भरल्या आहेत. 26 अहो परूश्यांनो, तुम्ही आंधळे
आहात! अगोदर तुमची वाटी आतनू घासा व धुवा म्हणजे ती
बाहेरून देखील खरोखर साफ होईल.

27अहो परूश्यांनो िनयमशास्तर्ाच्या िशक्षकांनो, तुम्ही दुःखी
व्हाल. तुम्ही ढोंगी आहात! रंगसफेदी केलेल्या कबरांसारखे
तुम्ही आहात. त्या वरून चांगल्या िदसतात पण आतनू मरण
पावलेल्या मनुष्यांच्या हाडांनी भरल्या आहेत. 28 तुम्ही सवर्
लोकांस बाहेरून नीितमान िदसता पण तुम्ही आतनू ढोंग व
दुष्टपणा यांनी भरलेले आहात.

29 अहो परूश्यांनो, िनयमशास्तर्ाच्या िशक्षकांनो, तुम्ही
दुःखी व्हाल. तुम्ही ढोंगी आहात! तुम्ही संदेष्ट ांच्या
कबरा बांधता आिण जे लोक नीितमान जीवन जगले त्यांच्या
कबरा सजवता. 30 आिण तुम्ही म्हणता जर आम्ही आमच्या
वाडविडलांच्या काळात िजवंत असतो तर संदेष्ट ांच्या रक्तात
त्यांचे भागीदार झालो नसतो. 31 पण ज्यांनी ज्यांनी संदेष्ट ांना
िजवे मारले, त्यांचेच तुम्ही वंशज आहात असा स्वतःिवषयी
पुरावा तुम्ही देता. 32 पुढे व्हा आिण तुमच्या वाडविडलांनी सुरू
केलेली पापी कामे पणूर् करा. 33 तुम्ही साप व िवषारी सापाची
िपल्ले आहात. तुम्ही नरकाच्या िशके्षपासनू कसे पळाल? 34 मी
तुम्हास सांगतो की मी तुमच्याकडे संदेष्टे, ज्ञानी लोक आिण
िशक्षक पाठवत आहे. त्यांच्यातील काहीनंा तुम्ही िजवे माराल.
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त्यांपैकी काहीनंा वधस्तंभावर िखळाल. त्यांच्यातील काहीनंा
तुमच्या सभास्थानात फटके माराल आिण एका नगरातनू दुसर्या
नगरात तुम्ही त्यांचा पाठलाग कराल. 35 म्हणजे नीितमान
हाबेल याच्या रक्तापासनू तुम्ही ज्याला वेदी आिण पिवतर्स्थान
यांच्यामध्ये ठार मारले तो बरख्याचा पुतर् जखर्या याच्या
रक्तापयर्ंत, सवर् नीितमान लोकांचे रक्त पृथ्वीवर पाडण्यात आले
आहे त्यांचा दोष तुमच्यावर यावा. 36 मी तुम्हास खरे सांगतो;
या सवर् गोष्टीची िशक्षा तुमच्या िपढीवर येईल.”

13:34, 35
37 “हे, यरूशलेमे, यरूशलेमे, संदेष्ट ांना ठार मारणार्या,

देवाने तुझ्याकडे पाठवलेल्यांना दगडमार करणार्या, कोंबडी
जशी आपल्या िपल्लांना पंखाखाली एकवटते तसे तुझ्या
मुलांबाळांना एकवटण्याची पुष्कळ वेळा माझी इच्छा होती, पण
तुमची इच्छा नव्हती. 38 पाहा, आता तुमचे घर तुमच्यासाठी
ओसाड होईल. 39 मी तुला सांगतो, पर्भचू्या नावाने येणारा
धन्यवािदत असो. असे म्हणेपयर्ंत तू मला पाहणारच नाहीस.”

24

13:1, 2; 21:5, 6
1 मग येशू परमेश्वराच्या भवनातनू बाहेर येऊन पुढे

जात होता, त्याचे िशष्य त्याच्याकडे त्यास परमेश्वराचे भवन
दाखवायला आले. 2 परंतु त्याने, त्यांना उ र देऊन म्हटले,
“तुम्ही या सवर् गोष्टी पाहता ना? आता, मी तुम्हास खरे सांगतो,
येथे एक दगड दुसर्या दगडावर राहू िदला जाणार नाही.”

3 मग तो जैतनूाच्या डोंगरावर बसला असताना, त्याचे िशष्य
त्याच्याशी एकांतात येऊन म्हणाले, “आम्हास सांगा की या
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गोष्टी कधी होतील? आपल्या येण्याचा आिण युगाचा शेवट
होण्याचा समय जवळ आला आहे हे आम्ही कोणत्या िचन्हावरून
ओळखावे?” 4 येशनेू त्यांना उ र िदले, “सांभाळ कोणीही
तुम्हास फसवू नये. 5 कारण माझ्या नावाने पुष्कळजण येतील
आिण म्हणतील, मी िखर्स्त आहे आिण ते पुष्कळ लोकांस
फसवतील.

6 सांभाळ, तुम्ही लढायांबद्दल आिण लढायांच्या अफवांबद्दल
ऐकाल पण त्यामुळे तुम्ही त्यांना िभऊ नका. या गोष्टी घडल्याच
पािहजेत. तरी इतक्यात शेवट जवळ येणार नाही. 7 कारण,
एक राष्ट्र दुसर्या राष्ट्रावर उठेल. अनेक िठकाणी भकंूप व
दुष्काळ येतील. 8 पण या सवर् गोष्टी पर्सतूीवेदनांची सुरूवात
अशा आहेत. 9 ते तुम्हास छळणुकीसाठी धरून देतील आिण
तुम्हास िजवे मारतील आिण माझ्या नावाकरता सवर् राष्ट्रे
तुमचा दे्वष करतील. 10 मग पुष्कळांना अडथळा होईल. ते
एकमेकांिवरुद्ध उठतील आिण एकमेकांचा दे्वष करतील. 11अनेक
खोटे संदेष्टे उठतील आिण, ते पुष्कळांना फसवतील. 12 सतत
वाढणार्या दुष्टाईमुळे पुष्कळांची पर्ीती थंडावेल. 13 पण जो
मनुष्य शेवटपयर्ंत िटकून रािहल तोच तारला जाईल. 14 सवर्
राष्ट्रांना साक्ष व्हावी म्हणनू राज्याची ही सुवातार् सवर् जगभर
गाजवली जाईल आिण मग शेवट होईल.

15 तर दानीएल संदेष्ट ाने सांिगतले होते, ओसाड करणारी
अमंगळ गोष्ट, पिवतर् जागी परमेश्वराच्या भवनामध्ये उभी
असलेली तुम्ही पाहाल.” (वाचकाने हे ध्यानात घ्यावे.)
16 त्यावेळी यहदूीया पर्ांतातील लोकांनी डोंगरावर पळून जावे.
17 जो कोणी छतावर असेल त्याने घरातील सामान घेण्यासाठी
खाली येऊ नये. 18 जर कोणी शेतात असेल तर त्याने आपला
सदरा घेण्यासाठी माघारी परत जाऊ नये. 19 त्याकाळी गभर्वती
असलेल्या िकंवा अंगावर पाजीत असतील अश्या िस्तर्यांना
फार कठीण जाईल. 20 जेव्हा या गोष्टी होतील तेव्हा थंडीचे
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िदवस अथवा शब्बाथ िदवस नसावा यासाठी पर्ाथर्ना करा.
21 कारण जगाच्या आरंभापासनू कधीही झाली नाही आिण
पुन्हा कधी होणार नाही अशी मोठी संकट त्याकाळी येतील.
22 आणखी, देवाने ते िदवस जर थोडेच ठेवले नसते तर कोणीही
मनुष्य वाचला नसता. परंतु त्याच्या िनवडलेल्यांसाठी तो ते
िदवस थोडे करील. 23 त्यावेळी जर एखाद्याने तुम्हास म्हटले,
पाहा! िखर्स्त येथे आहे िकंवा तो तेथे आहे, तर त्याच्यावर
िवश्वास ठेवू नका. 24 खोटे िखर्स्त आिण खोटे संदेष्टे उदयास
येतील. ते महान आश्चयर्कारक िचन्हे दाखवतील. देवाच्या
िनवडलेल्या लोकांस ते िचन्हे दाखवतील व लोकांस एवढेच नव्हे
तर देवाच्या िनडवलेल्यांना फसिवण्याचा पर्यत्न करतील. 25या
गोष्टी होण्याअगोदरच मी तुम्हास सावध केले आहे. 26 एखादा
मनुष्य तुम्हास सांगेल, पाहा, िखर्स्त अरण्यात आहे. तर तेथे
जाऊ नका. िकंवा जर ते म्हणाले, पाहा, तो आतल्या खोलीत
आहे, तर त्याच्यावर िवश्वास ठेवू नका. 27 मी हे म्हणतो कारण
वीज जशी पवूकडून पिश्चमेकडे चमकताना सवार्नंा िदसते तसेच
मनुष्याच्या पुतर्ाचे येणे देखील होईल. 28 जेथे कोठे परे्त असेल
तेथे िगधाडेही जमतील.

29सांभाळत्या िदवसातल्या छळानंतर लगेच असे घडेल; सयूर्
अंधकारमय होईल व चंदर् पर्काश देणार नाही, आकाशातील
तारे गळून पडतील, आकाशातील सवर् बळे डळमळतील,
आकाश गंुडाळीसारखे गंुडाळले जाईल. 30 तेव्हा मनुष्याच्या
पुतर्ाच्या येण्याचे िचन्ह आकाशात िदसेल. तेव्हा जगातील
सवर् वंश आपले ऊर बडवनू घेतील. मनुष्याच्या पुतर्ाला
आकाशांतल्या मेघांवर आरूढ होऊन सामथ्यार्ने आिण मोठ ा
गौरवाने येताना पाहतील. 31 मनुष्याचा पुतर् कण्यार्च्या
मोठ ा नादात आपले देवदतू पृथ्वीभोवती पाठवनू देईल. ते
पृथ्वीच्या चारही कोपर्यातनू, आकाशाच्या एका सीमेपासनू
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दुसर्या सीमेपयर्ंत िनवडलेल्यांना गोळा करतील.

13:28-31; 21:29-33
32 अंिजराच्या झाडापासनू िशका; अंिजराच्या झाडाच्या

फांद्या जेव्हा िहरव्या आिण कोवळ्या असतात आिण पाने
फुटू लागतात तेव्हा उन्हाळा जवळ आला हे तुम्हास कळते.
33 त्याचपर्माणे तुम्ही या सवर् गोष्टी पाहाल तेव्हा हे जाणा
की, तो दरवाजाजवळ आहे. 34 मी तुम्हास खरे सांगतो, या सवर्
गोष्टी पणूर् होईपयर्ंत ही िपढी नाहीशी होणार नाही. 35 आकाश
आिण पृथ्वी नाहीशी होतील पण माझी वचने कधीही नष्ट
होणार नाहीत. 36 पण त्या िदवसािवषयी आिण त्या घटकेिवषयी
िपत्यािशवाय कोणीही काही जाणत नाही. स्वगार्तील देवदतूही
जाणत नाही िकंवा स्वतः पुतर्ही जाणत नाही. 37 नोहाच्या
काळी घडले तसे मनुष्याच्या पुतर्ाच्या येण्याच्या वेळेसही
होईल. 38 तेव्हा जसे महापरू येण्याअगोदर लोक खातपीत
होते, लोक लग्न करीत होते, लग्न करून देत होते. नोहा
तारवात जाईपयर्ंत लोक या गोष्टी करीत होते. 39 आिण महापरू
येऊन त्यांना घेऊन गेला तोपयर्ंत त्यांना समजले नाही. तसेच
मनुष्याच्या पुतर्ाचे येणे होईल. 40 दोघे जण शेतात एकतर् काम
करत असतील तर त्यातला एकजण वर घेतला जाईल आिण
दुसरा तेथेच राहील. 41 दोन िस्तर्या जात्यावर दळीत असतील
तर त्या दोघीतील एक वर घेतली जाईल आिण दुसरी तेथेच
राहील. 42 म्हणनू तुम्ही जागृत असा, कारण तुम्हास माहीत
नाही की कोणत्या िदवशी तुमचा पर्भू येत आहे, 43 हे लक्षात
ठेवा, चोर केव्हा येईल हे जर घराच्या मालकाला माहीत असते
तर तो त्यासाठी तयारीत रािहला असता आिण त्याने चोराला
घर फोडू िदले नसते. 44 या कारणासाठी तुम्हीसुद्धा तयार असले
पािहजे. जेव्हा तुम्हास अपेक्षा नसेल तेव्हा मनुष्याचा पुतर्
येईल.
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12:41-48
45 तर ज्याला त्याच्या धन्याने आपल्या पिरवाराला, त्यांना

त्याचे अन्न वेळेवर द्याव म्हणनू नेमल आहे तो िवश्वासू आिण
िवचारी दास कोण आहे? 46 जो दास त्याच्या धन्याला तो येईल
तेव्हा तसे करताना आढळेल तो धन्य आहे! 47 मी तुम्हास खरे
सांगतो की, मालक आपल्या सवर् मालम ेवर त्या चाकराची
नेमणकू करील. 48 पण जर तो दुष्ट दास आपल्या मनात असे
म्हणेल की, माझा धनी िवलंब करीत आहे, 49 तो चाकर इतर
चाकरांना मारहाण करील आिण आपल्यासारख्या लोकांबरोबर
जेवण करील आिण दारू िपऊन मस्त होईल. 50 आिण तो चाकर
तयारीत नसेल तेव्हा मालक येईल. 51 मग मालक त्या चाकराचे
तुकडे करील. त्या चाकराला मालक ढोंगी लोकांबरोबर राहायला
पाठवील आिण त्यािठकाणी रडणे व दात खाणे चालेल.

25
1 तेव्हा त्या िदवसात स्वगार्चे राज्य दहा कुमारीसंारखे

असेल, त्यांनी त्यांचे िदवे घेतले व वराला भेटण्यास गेल्या.
2 त्यांच्यातल्या पाच मखूर् होत्या आिण पाच शहाण्या होत्या.
3 मखूर् कुमारीनंी आपले िदवे घेतले, पण िदव्यासाठी तेल घेतले
नाही. 4 शहाण्या कुमारीनंी िदव्याबरोबर आपल्या भांड ात तेल
घेतले. 5 आता वराला उशीर झाल्याने त्या सवार्नंा डुलक्या
लागल्या व त्या झोपी गेल्या 6 मध्यरातर्ी कोणीतरी घोषणा
केली, वर येत आहे! बाहेर जाऊन त्यास भेटा!

7 सवर् कुमािरका जाग्या झाल्या आिण त्यांनी आपले िदवे
तयार केले. 8 तेव्हा मखूर् शहाण्यांना म्हणाल्या, तुमच्या तेलातनू
आम्हास द्या. आमचे िदवे िवझत आहेत. 9 पण शहाण्यांनी उ र
देऊन म्हणले; ते तुम्हास आिण आम्हास कदािचत पुरणार नाही;
त्यापेक्षा तुम्ही िवकणार्यांकडे जा आिण तुमच्यासाठी िवकत
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घ्या. 10 त्या तेल िवकत घ्यायला गेल्या तेव्हा वर आला. तेव्हा
ज्या तयार होत्या त्या मेजवानीसाठी त्याच्याबरोबर आत गेल्या.
मग दरवाजा बंद झाला. 11 नंतर दुसर्या कुमारीकंाही आल्या
आिण म्हणाल्या, पर्भजूी पर्भजूी आमच्यासाठी दरवाजा उघडा
12 पण त्याने उ र देऊन म्हटले, मी तुम्हास खरे सांगतो, मी
तुम्हास ओळखत नाही. 13 म्हणनू नेहमी तयार असा, कारण
मनुष्याचा पुतर् कधी येणार तो िदवस व ती वेळ तुम्हास माहीत
नाही.

19:11-27
14 कारण हे दरूदेशी जाणार्या मनुष्यासारखे आहे, ज्याने

पर्वासास जाण्याअगोदर आपल्या चाकरांना बोलावनू आपली
मालम ा त्यांच्या हाती िदली. 15 *त्यांच्यातील एकाला त्याने
पाच हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थैल्या, दुसर्याला त्याने दोन
हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थैल्या आिण ितसर्याला त्याने
एक हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थैल्या िदल्या. पर्त्येकाला
त्यांच्या त्यांच्या योग्यतेपर्माणे त्याने पैसे िदले. मग तो
आपल्या पर्वासास गेला. 16 ज्याला पाच हजार सोन्याच्या
नाण्याच्या थैल्या िदल्या होत्या त्याने त्यापर्माणे काम करायला
सुरूवात केली आिण आणखी पाच हजार सोन्याच्या नाण्याच्या
थैल्या त्याने िमळिवल्या. 17 त्याचपर्माणे, ज्याला दोन हजार
सोन्याच्या नाण्याच्या थैल्या िमळाल्या होत्या त्याने आणखी
दोन हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थैल्या कमिवल्या. 18 पण
ज्याला एक हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थैल्या िमळाल्या
होत्या, त्याने जिमनीत एक खड्डा खोदला आिण मालकाचे नाणे
त्यामध्ये लपवले. 19 बराच काळ लोटल्यानंतर त्या चाकरांचा
मालक आला व त्याने त्यांचा िहशोब घ्यायला सुरुवात केली.
* 25:15 5 िकक्कार, 3 िकक्कार, 1 िकक्कार;एक िकक्कार म्हणजे साधारण20वषार्चंी
मजुरी
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20 ज्याला पाच हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थैल्या िमळाल्या
होत्या, त्याने मालकाकडे आणखी पाच हजार आणनू िदल्या, तो
म्हणाला, मालक, तुम्ही िदलेल्या नाण्यांवर मी आणखी पाच
हजार नाणी िमळिवली. 21 त्याचा मालक म्हणाला, शाब्बास,
चांगल्या आिण िवश्वासू दासा, तू भरंवसा ठेवण्यायोग्य चाकर
आहेस, तू थोड ा नाण्यांिवषयी इमानीपणे वागलास, म्हणनू
मी पुष्कळावर तुझी नेमणकू करीन. आत जा आिण आपल्या
मालकाच्या आनंदात सहभागी हो! 22 नंतर ज्या मनुष्यास
दोन हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थैल्या िमळाल्या होत्या, तो
मालकाकडे आला आिण म्हणाला; मालक, तुम्ही मला दोन
हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थैल्या िदल्या होत्या त्यापासनू
मी आणखी दोन हजार कमवल्या आहेत. 23 मालक म्हणाला,
शाब्बास,चांगल्या आिण िवश्वासू दासा,तू भरंवसा ठेवण्यायोग्य
चाकर आहेस, तू थोड ा नाण्यांिवषयी इमानीपणे वागलास,
म्हणनू मी पुष्कळावर तुझी नेमणकू करीन. आत जा आिण
आपल्या मालकाच्या आनंदात सहभागी हो! 24 नंतर ज्याला
एक हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थैल्या िमळाल्या होत्या, तो
मालकाकडे आला व म्हणाला, मालक, मला माहीत होते की
आपण एक कठीण िशस्तीचे मनुष्य आहात. जेथे पेरणी केली
नाही तेथे तुम्ही कापणी करता आिण जेथे बी पेरले नाही तेथे पीक
घेता. 25मला आपली भीती होती. म्हणनू मी जाऊन तुमच्या एक
हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थैल्या जिमनीत लपवनू ठेवल्या. हे
घ्या! हे तुमच्याच आहेत! 26 मालकाने उ र िदले, अरे वाईट
आिण आळशी चाकरा, मी जेथे पेरणी केली नाही तेथे कापणी
करतो आिण जेथे बी पेरले नाही तेथे पीक घेतो, हे तुला माहीत
होते. 27 तर तू माझी नाणी सावकाराकडे ठेवायचे होतेस म्हणजे
मी घरी आल्यावर मला ते व्याजासिहत िमळाले असते. 28म्हणनू
मालकाने दुसर्या चाकरांना सांिगतले, याच्याजवळच्या एक
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हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थैल्या घ्या आिण ज्याच्याजवळ
दहा हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थैल्या आहेत त्यास द्या.
29कारण आपल्याकडे जे आहे, त्याचा वापर करणार्याला आणखी
देण्यात येईल आिण त्यास भरपरू होईल, पण जो आपल्याजवळ
असलेल्याचा उपयोग करीत नाही त्याच्याजवळ जे काही असेल
ते सवर् त्याजपासनू काढून घेण्यात येईल. 30 नंतर मालक
म्हणाला, त्या िनकामी चाकराला बाहेरच्या अंधारात टाक. तेथे
रडणे व दात खाणे चालेल, मनुष्याचा पुतर् सवार्चंा न्याय करील.

31 मनुष्याचा पुतर् जेव्हा त्याच्या स्वगी र्य गौरवाने आपल्या
देवदतूांसह येईल तेव्हा तो त्याच्या गौरवी राजासनावर बसेल.
32 मग सवर्ं राष्ट्रे त्याच्यासमोर एकतर् जमतील. त्यांना
तो एकमेकांपासनू िवभक्त करील. ज्यापर्माणे में ढपाळ में ढरे
शेरडांपासनू वेगळी करतो. 33 तो में ढरांना आपल्या उजवीकडे
बसवील पण शेरडांना तो डावीकडे बसवील. 34 मग राजा जे
त्याच्या उजवीकडे आहेत त्यांना म्हणेल, या, जे तुम्ही माझ्या
िपत्याचे धन्यवािदत आहात! हे राज्य जगाच्या स्थापनेपासनू
तुमच्यासाठी तयार केले आहे त्या राज्याचे वतनदार व्हा. 35 हे
तुमचे राज्य आहे, कारण जेव्हा मी भुकेला होतो तेव्हा तुम्ही मला
खायला िदले. मी तहानेला होतो तेव्हा तुम्ही मला प्यावयास
िदले. मी परका होतो आिण तुम्ही मला आत घेतले 36 मी उघडा
होतो तेव्हा तुम्ही मला कपडे िदले. मी आजारी होतो, तेव्हा
तुम्ही माझी काळजी घेतली. मी तुरंूगात होतो तेव्हा तुम्ही
माझ्याकडे आला. 37 मग जे नीितमान आहेत ते उ र देतील,
पर्भू आम्ही तुला केव्हा भुकेला व तहानेला पािहले आिण तुला
खायला आिण प्यायला िदले? 38 आम्ही तुला परका म्हणनू कधी
पािहले आिण तुला आत घेतले िकंवा आम्ही तुला केव्हा उघडे
पािहले व कपडे िदले? 39आिण तू आजारी असताना आम्ही तुला
कधी भेटायला आलो? िकंवा तुरंूगात असताना कधी तुझ्याकडे
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आलो? 40 मग राजा त्यांना उ र देईल, मी तुम्हास खरे सांगतो
येथे असलेल्या माझ्या बांधवातील अगदी लहानातील एकाला
तुम्ही केले, तर ते तुम्ही मलाच केले. 41 मग राजा जे आपल्या
डाव्या बाजलूा आहेत त्यांस म्हणेल, माझ्यापासनू दरू जा. तुम्ही
शािपत आहात, सावर्कािलक अग्नीत जा, हा अग्नी सैतान व
त्याच्या दतूांसाठी तयार केला आहे. 42 ही तुमची िशक्षा आहे
कारण मी भुकेला होतो पण तुम्ही मला काही खायला िदले नाही,
मी तहानेला होतो पण तुम्ही मला काही प्यावयास िदले नाही.
43मी पर्वासी असता माझा पाहुणचार केला नाही. मी वस्तर्हीन
होतो. पण तुम्ही मला कपडे िदले नाहीत. मी आजारी आिण
तुरंूगात होतो पण तुम्ही माझी काळजी घेतली नाही. 44 मग
ते लोकसुद्धा त्यास उ र देतील, पर्भू आम्ही कधी तुला उपाशी
िकंवा तहानेले पािहले िकंवा पर्वासी म्हणनू कधी पािहले? िकंवा
वस्तर्हीन, आजारी िकंवा तुरंूगात कधी पािहले आिण तुला
मदत केली नाही? 45 मग राजा त्यांना उ र देईल, मी तुम्हास
खरे सांगतोः माझ्या अनुयायांतील लहानातील लहानाला काही
करण्याचे जेव्हा जेव्हा तुम्ही नाकारले, तेव्हा तेव्हा ते तुम्ही मला
करण्याचे नाकारले. 46 “मग ते अनीितमान लोक सावर्कािलक
िशक्षा भोगण्यास जातील, पण नीितमान सावर्कािलक जीवन
उपभोगण्यास जातील.”

26

14:1, 2; 22:1, 2; . 11:45-53
1 मग येशनेू ही सवर् वचने सांगण्याचे संपिवल्यानंतर तो

आपल्या िशष्यांना म्हणाला, 2 “दोन िदवसानी वल्हांडणाचा सण
आहे हे तुम्हास माहीत आहे आिण मनुष्याचा पुतर् वधस्तंभावर
िखळून िजवे मारला जाण्यासाठी धरून िदला जाईल.”
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3 मग मुख्य याजक लोक आिण वडीलवगर्, महायाजकाच्या
महलात जमले. मुख्य याजकाचे नाव कयफा होते. 4सभेत त्यांनी
िमळून मसलत केली की, येशलूा कपटाने अटक करून आिण िजवे
मारावे. 5 तरीही ते म्हणत होते, “सणाच्या िदवसात नको, नाही
तर लोकांमध्ये दंगा होईल.”

14:3-9; . 12:1-8
6 तेव्हा येशू बेथानी गावामध्ये िशमोन जो कुष्ठरोगी होता

त्याच्या घरात होता. 7 येशू तेथे असताना एक स्तर्ी त्याच्याकडे
आली. अितमौल्यवान सुवािसक तेलाची अलाबास्तर् कुपी
ितच्याजवळ होती आिण तो जेवणास टेकून बसला असता ितने
ते त्याच्या डोक्यावर ओतले. 8पण त्याच्या िशष्यांनी ते पािहले,
तेव्हा त्यांना राग आला. िशष्य िवचारू लागले, असा नाश
कश्याला? 9 ते पुष्कळ पैशांना िवकता आले असते आिण ते पैसे
गोरगिरबांना देता आले असते. 10 पण येशलूा ते काय म्हणत
आहेत हे माहीत होते, त्याने त्यांना िवचारले, “तुम्ही त्या स्तर्ीला
का तर्ास देत आहात? ितने माझ्यासाठी फार चांगले काम
केले आहे. 11 गरीब लोक तुमच्याबरोबर नेहमीच असतील पण
मी तुमच्याबरोबर नेहमी असणार नाही. 12 कारण ितने माझ्या
शरीरावर हे सुवािसक तेल ओतले ते मला पुरण्याच्या तयारीसाठी
िहने केले. 13 मी तुम्हास खरे सांगतो, सवर् जगात जेथे सुवातार्
गाजवली जाईल तेथे तेथे या स्तर्ीने जे केले त्याचे वणर्न ितची
आठवण म्हणनू सांगण्यात येईल.”

14:10, 11; 22:3-6
14 बारा िशष्यांपैकी एक यहदूा इस्कायो र्त मुख्य याजकांकडे

गेला. 15 यहदूा म्हणाला, “मी येशलूा धरून तुमच्या हाती
िदले तर तुम्ही मला काय द्याल?” तेव्हा त्यांनी त्यास चांदीची
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तीस नाणी िदली. 16 तेव्हापासनू यहदूा येशलूा धरून देण्याच्या
संधीची वाट पाहू लागला.

14:12-21; 22:7-13
17 बेखमीर भाकरीच्या सणाच्या पिहल्या िदवशी येशचेू

िशष्य त्याच्याकडे आले. ते म्हणाले, “आम्ही आपल्यासाठी
वल्हांडणाचे जेवण कोठे करावे अशी आपली इच्छा आहे?”
18 येशू म्हणाला, “तुम्ही नगरात अमुक मनुष्याकडे जा आिण
त्यास सांगा; ‘गुरूजी म्हणतात, माझी वेळ जवळ आली आहे.
तुझ्या घरी मी माझ्या िशष्यांसह वल्हांडण साजरा करणार आहे.”
19 येशनेू जे सांिगतले होते ते त्याच्या िशष्यांनी केले आिण त्यांनी
वल्हांडण सणाचे जेवण तयार केले.

20 संध्याकाळ झाल्यावर येशू आपल्या िशष्यांबरोबर
जेवावयास बसला. 21 जेवण करीत असता येशू म्हणाला, “मी
तुम्हास खरे सांगतो तुमच्यातला एकजण माझा िवश्वासघात
करील.” 22 ते खपू दुःखी झाले आिण त्यांच्यातील पर्त्येकजण
त्यास िवचारु लागला, पर्भजूी, तो मी तर नाही? 23 मग येशनेू
उ र िदले, “ज्याने माझ्याबरोबर ताटात हात घातला तोच माझा
िवश्वासघात करील. 24 जसे मनुष्याच्या पुतर्ािवषयी पिवतर्
शास्तर्ात िलिहले आहे, तसा तो जातो खरा; पण जो त्याचा
िवश्वासघात करतो त्यास िधक्कार असो! तो मनुष्य जर जन्मला
नसता तर त्याच्यासाठी ते बरे झाले असते.” 25 मग यहदूा, जो
त्याचा िवश्वासघात करणार होता, तो येशकूडे वळून म्हणाला,
“रब्बी, तो मी आहे का?” येशू त्यास म्हणाला, “तू म्हणालास,
तसेच आहे.”

26 ते जेवण करीत असताना येशनेू भाकर घेतली. ितच्याबद्दल
देवाचे उपकार मानले आिण ती मोडली. त्याने ती भाकर आपल्या
िशष्यांना िदली. तो म्हणाला, “घ्या, खा. हे माझे शरीर आहे.”
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27 नंतर येशनेू प्याला घेतला. त्याबद्दल देवाचे उपकार मानले
आिण तो त्यांना िदला. येशू म्हणाला, “तुम्ही सवार्नंी यातनू
प्यावे. 28 कारण हे माझे कराराचे रक्त आहे. हे पुष्कळांच्या
पापक्षमेसाठी ओतले जात आहे. 29 परंतु मी तुम्हास सांगतो
की, मी आपल्या िपत्याच्या राज्यांत तुम्हाबरोबर नवा दर्ाक्षरस
िपईन त्या िदवसापयर्ंत दर्ाक्षाचा हा उपज मी िपणारच नाही.”

30 मग त्यांनी एक स्तोतर्गीत गाईल्यावर ते जैतनूाच्या
डोंगरावर िनघनू गेले. 31 येशनेू सांिगतले, “आज रातर्ी
माझ्यामुळे, तुम्ही सवर् अडखळाल;कारण पिवतर् शास्तर्ात असे
िलिहले आहे की,
‘मी में ढपाळाचा वध करीन,
कळपातील में ढरांची दाणादाण होईल.’

32 पण मी मरणातनू उठल्यानंतर, तुमच्या अगोदर गालील
पर्ांतात जाईन.” 33 पेतर् उ र देत म्हणाला, “इतर सवर् जरी
आपणािवषयी अडखळले तरी मी कधीही अडखळणार नाही.”
34 येशू त्यास म्हणाला, “मी तुला खरे सांगतो आज रातर्ी कोंबडा
आरवण्यापवूी र्तू तीन वेळा मला नाकारशील.” 35 पेतर् म्हणाला,
“मला तुझ्याबरोबर मरावे लागले तरी मी तुला नाकारणार नाही.”
आिण इतर िशष्यसुद्धा तसेच म्हणाले.

14:32-42; 22:39-46
36 नंतर गेथशेमाने नावाच्या जागी येशू आपल्या िशष्यांसह

गेला. येशू त्यांना म्हणाला, “मी थोडा पुढे जाऊन पर्ाथर्ना
करीपयर्ंत येथेच थांबा.” 37 येशनेू पेतर् आिण जब्दीचे दोन
पुतर् यांना आपल्याबरोबर यायला सांिगतले. यानंतर येशू फार
दुःखी व कासावीस होऊ लागला. 38 येशू पेतर्ाला व जब्दीच्या
दोघा पुतर्ांना म्हणाला, “माझा जीव फार दुःखीत व मरणपर्ाय
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झाला आहे. येथे थांबा व माझ्याबरोबर जागे राहा.” 39 तो
थोडे अंतर पुढे गेला आिण जिमनीवर ओणवनू पर्ाथर्ना करू
लागला, “हे माझ्या िपत्या, शक्य झाले तर हा दुःखाचा प्याला
माझ्यापुढून जाऊ दे, तथािप, माझ्या इच्छेपर्माणे नको तर
तुझ्या इच्छेपर्माणे होऊ दे.” 40 मग तो िशष्यांकडे परत गेला
तेव्हा ते झोपी गेले आहेत असे त्यास आढळले. येशू पेतर्ाला
म्हणाला, “तुम्हा लोकांस माझ्याबरोबर एखादा तासही जागे
राहता येत नाही काय? 41 तुम्ही परीके्षत पडू नये म्हणनू जागे
राहा आिण पर्ाथर्ना करीत राहा. आत्मा खरोखर उत्सुक आहे
खरा पण देह अशक्त आहे.” 42 नंतर दुसर्यांदा जाऊन येशू
पर्ाथर्ना करू लागला, “हे माझ्या िपत्या, जर दुःखाचा हा प्याला
मी प्याल्यािशवाय टळून जात नाही तर तुझी इच्छा असेल तसे
होवो.” 43 नंतर येशू िशष्यांकडे परत गेला तेव्हा त्यास आढळून
आले की, त्यांचे डोळे जड झाले होते व ते झोपी गेले आहेत कारण
जागे राहणे त्यांना शक्य होत नव्हते. 44 नंतर येशू िशष्यांना
पुन्हा सोडून तसाच पुढे गेला आिण ितसर्या वेळी पर्ाथर्ना
करताना त्याने पुन्हा तेच शब्द बोलनू पर्ाथर्ना केली. 45 यानंतर
येशू परत िशष्याकडे गेला आिण त्यांना म्हणाला, “तुम्ही अजनू
झोप आिण िवसावाच घेत आहात का? पाहा! मनुष्याचा पुतर्
पापी लोकांच्या हाती धरून िदला जात आहे. 46 उठा, चला.
पाहा, मला धरून देणारा जवळ आला आहे.”

14:43-52; 22:47-53; . 18:1-11
47 येशू हे बोलत असतानाच बारा जणांपैकी एक जो यहदूा, तो

तेथे आला. त्याच्याबरोबर बरेच लोक होते. मुख्य याजक लोक
आिण वडीलजन यांनी त्यांना पाठवले होते. ते लोक तलवारी
व सोटे घेऊन आले होते. 48 आिण त्यास धरून देणार् याने
त्यांना खणू देऊन म्हणले होते की, मी ज्याचे चंुबन घेईन तोच
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तो आहे, त्यास तुम्ही धरा, 49 मग यहदूा येशकूडे गेला आिण
म्हणाला, “रब्बी,” आिण यहदूाने येशचेू चंुबन घेतले. 50 येशू
त्यास म्हणाला, “िमतर्ा, जे करण्यास आलास ते कर.” मग ते
येशकूडे आले. त्यांनी येशवूर हात टाकले व त्यास धरले. 51 हे
झाल्यावर येशबूरोबर असलेल्या एका अनुयायाने तलवारीला
हात घातला आिण ती उपसली. त्याने महायाजकाच्या सेवकाचा
कान कापला. 52 येशू त्या मनुष्यास म्हणाला, “तू आपली तलवार
म्यानात ठेव. जे तलवारीचा वापर करतात ते तलवारीनेच मरतात.
53 मी माझ्या िपत्याला सांिगतले तर तो देवदतूांच्या सहा हजार
सैन्याची एक अशा बारा पेक्षा अिधक पलटणी पाठवील, हे
तुम्हास कळत नाही काय? 54 परंतु हे अशाच रीतीने झाले
पािहजे असा जो शास्तर्लेख आहे तो कसा काय पणूर् होईल?”
55 यानंतर येशू सवर् लोकसमुदायाला म्हणाला, “जसा मी कोणी
गुन्हेगार आहे, अशा रीतीने तुम्ही तलवारी व सोटे हाती घेऊन
मला धरायला माझ्यावर चाल करून आला काय? मी दररोज
परमेश्वराच्या भवनात िशक्षण देत असता तुम्ही मला धरले नाही.
56परंतु या सवर् गोष्टी अशासाठी झाल्या आहेत की, संदेष्ट ांनी
जे िलिहले होते ते पणूर् व्हावे.” नंतर येशचेू सवर् िशष्य त्यास
सोडून पळून गेले.

14:53-65; 22:66-71; . 18:12-14,
19-24

57 त्या लोकांनी येशलूा धरले, त्यांनी त्यास महायाजक कयफा
याच्या घरी नेले. तेथे िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक आिण वडीलजन
एकतर् जमले होते. 58 पेतर् काही अंतर ठेवनू येशचू्या मागे
चालला होता. पेतर् येशचू्या मागे महायाजकाच्या आवारापयर्ंत
गेला आिण जाऊन शेकत बसला, काय होते ते पाहण्यासाठी
कामदारांसोबत बसला. 59 येशलूा मरणदंड द्यावा म्हणनू मुख्य
याजक लोक आिण सवर् यहदूी अिधकारी सभा त्याच्यािवरुध्द
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काही खोटे दोषारोप करता येईल काय याचा पर्यत्न करू लागले.
खोटी साक्ष देणारे लोक सापडतात काय याचा शोध घेऊ लागले.
60 पुष्कळ खोटे साक्षीपुढे आले आिण येशिूवरूद्ध साक्ष देऊ
लागले. परंतु येशलूा िजवे मारण्याचे काहीही कारण यहदूी
सभेला सापडेना. शेवटी दोन माणसे पुढे आली, ती म्हणू लागली,
61 “हा मनुष्य असे म्हणाला की, देवाचे भवन मी पाडू शकतो
आिण ते तीन िदवसात पुन्हा बांधू शकतो.” 62 तेव्हा महायाजक
उठून येशलूा म्हणाला, “हे लोक तुझ्यािवरुद्ध साक्ष देत आहेत,
तुझ्यिवरूद्ध जे आरोप आहेत, त्यािवषयी तुला काही सांगायचे
आहे का? हे सवर् खरे सांगत आहेत काय?” 63 पण येशनेू काहीच
उ र िदले नाही. परत एकदा महायाजक येशलूा म्हणाला,
“िजवंत देवाच्या नावाची शपथ. मी तुला बजावनू सांगतो की खरे
काय ते तू सांग! तू देवाचा पुतर् िखर्स्त आहेस काय?” 64 येशू
त्यांना म्हणाला, “होय, मी आहे. जसे तू म्हणालास. तरी मी
तुम्हास सांगतोः यापुढे मनुष्याच्या पुतर्ाला तुम्ही सामथ्यार्च्या
उजवीकडे बसलेले व आकाशातनू येताना पाहाल.” 65 जेव्हा
महायाजकाने हे ऐकले, तेव्हा तो फार संतापला. आपले कपडे
फाडून तो म्हणाला, “याने देवािवरूद्ध िनंदा केली आहे! आम्हास
आणखी साक्षीदारांची गरज रािहली नाही. याला देवाची िनंदा
करताना तुम्ही ऐकले! 66 तुम्हास काय वाटते?” यहदू्यांनी उ र
िदले, “तो अपराधी आहे आिण त्यास मरण पावलेच पािहजे.”
67 तेव्हा ते त्याच्यावर थंुकले, त्यांनी त्यास मारले. दुसर्यांनी
चपराका मारल्या. 68 ते म्हणाले, “िखर्स्ता आमच्यासाठी भिवष्य
सांग! तुला कोणी मारले?”

14:66-72; 22:54-62; . 18:15-18,
25-27

69 यावेळी पेतर् वाड ाच्या अंगणात बसला होता.
महायाजकाच्या दासीपैकी एक दासी पेतर्ाकडे आली. ती
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म्हणाली, “तू सुद्धा गालील पर्ांताच्या येशबूरोबर होतास.”
70 पण पेतर्ाने सवार्संमोर ते नाकारले. तो म्हणाला, “तू काय
म्हणतेस ते मला माहीत नाही.” 71 मग तो अंगणातनू िनघनू
फाटकापाशी गेला. फाटकाजवळ दुसर्या एका दासीने त्यास
पािहले. ती तेथे असलेल्या लोकांस म्हणाली, “नासरेथकर
येशबूरोबर हा होता.” 72 पुन्हा एकदा पेतर् शपथ घेऊन येशलूा
नाकारून, म्हणाला, “मी त्यास ओळखत नाही!” 73 काही
क्षणानंतर तेथे असलेले लोक पेतर्ाकडे वळाले आिण त्यास
म्हणाले, “तू खरोखर येशचू्या िशष्यांपैकी एक आहेस, हे आम्हास
माहीत आहे, तुझ्या बोलण्यावरून हे आम्हास स्पष्ट िदसनू येते.”
74 मग तो स्वतःला शाप देऊ लागला. तो जोराने म्हणाला, “मी
देवाशपथ सांगतो, येशू हा मनुष्य कोण आहे हे मला माहीत
नाही!” पेतर् असे म्हणाला तोच कोंबडा आरवला. 75 नंतर येशू
काय म्हणाला होता हे पेतर्ाला आठवले, “कोंबडा आरवण्यापवूी र्
तू मला तीन वेळा नाकारशील.” यानंतर पेतर् तेथनू बाहेर िनघनू
गेला आिण मोठ ा दुःखाने रडला.

27
15:1; 23:1; . 18:28

1 जेव्हा सकाळ झाली तेव्हा सवर् मुख्य याजक लोक व
वडीलजन यांनी येशिूवरूद्ध कट केला आिण कशा पर्कारे येशलूा
ठार मारायचे याचा िवचार केला. 2 त्यांनी येशलूा साखळदंडानी
बांधनू दरू नेले व शाषक िपलाताच्या स्वाधीन केले.

. 1:18-19
3 तेव्हा येशू दंडास पातर् ठरवण्यात आला असे पाहनू

त्यास शतर्ूच्या हाती देणारा यहदूा पस्तावला, म्हणनू त्याने
चांदीची तीस नाणी घेऊन मुख्य याजक लोक व विडलांकडे
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परत आला. 4 तो म्हणाला, “मी िनदो र्ष रक्ताला धरून देऊन
पाप केले आहे” यहदूी पुढार्यांनी उ र िदले, “आम्हास त्याचे
काय? तो तुझा पर्श्न आहे!” 5 तेव्हा यहदूाने ती चांदीची
नाणी परमेश्वराच्या भवनात फेकून िदली आिण तो गेला. मग
बाहेर जाऊन त्याने स्वतःला गळफास लावनू घेतला. 6 मुख्य
याजकांनी चांदीची ती तीस नाणी घेतली आिण ते म्हणाले, “हे
पैसे परमेश्वराच्या भवनाच्या खिजन्यात ठेवता येणार नाहीत.
हे आमच्या िनयमांिवरूद्ध आहे, कारण ते पैसे कोणाला तरी
िजवे मारण्यासाठी िदले होते.” 7 तेव्हा त्यांनी मसलत घेतली
आिण त्यातनू परक्यांना पुरायला कंुभाराचे शेत नावाची जागा
िवकत घेतली. 8 त्यामुळे आजही त्या जागेला रक्ताचे शेत असे
म्हणतात. 9 तेव्हा ियमर्या संदेष्ट ाच्याद्वारे जे सांिगतले होते ते
पणूर् झाले त्याने म्हणले आहे की, “आिण इसर्ाएलाच्या काही
वंशजांनी ज्याचे मोल ठरवले होते, त्याचे मोल ते तीस शेकेल,
त्यांनी घेतले. 10 मला पर्भू परमेश्वराने आज्ञा िदल्यानुसार
चांदीच्या त्या तीस नाण्यांनी त्यांनी ते कंुभाराच्या शेतासाठी
िदले.”

11 मग राज्यपाल िपलातापुढे येशू उभा रािहला तेव्हा
िपलाताने त्यास पर्श्न िवचारले. तो म्हणाला, “तू यहदू्यांचा राजा
आहेस काय?” येशनेू उ र िदले, “होय, मी आहे, जसे तुम्ही
म्हणता.” 12 पण जेव्हा मुख्य याजकांनी व विडलांनी त्याच्यावर
दोषारोप केले, तेव्हा तो गप्प बसला. 13 म्हणनू िपलात येशलूा
म्हणाला, “हे लोक तुझ्यावर जो दोषारोप ठेवत आहेत तो तू ऐकत
आहेस ना? तर मग तू का उ र देत नाहीस?” 14 परंतु येशनेू
िपलाताला काहीही उ र िदले नाही आिण िपलात आश्चयर्चिकत
झाला.

15 वल्हांडण सणािनिम दरवषी र् लोकांसाठी राज्यपालाने
त्यांच्या िनवडीपर्माणे तुरंूगातनू एकाला सोडण्याची पर्था
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होती. 16 तेव्हा तेथे एक बरब्बा नावाचा कुपर्िसद्ध कैदी होता.
17 म्हणनू जेव्हा लोक जमले, तेव्हा िपलाताने त्यांना िवचारले,
“तुमच्यासाठी मी कोणाला सोडावे अशी तुमची इच्छा आहे?
बरब्बाला की ज्याला िखर्स्त म्हणतात त्या येशलूा?” 18 कारण
त्यास कळले होते की, त्यांनी त्यास मत्सराने धरून िदले होते.
19तो न्यायासनावर बसला असतानाच त्याच्या पत्नीने त्यास एक
िनरोप पाठवनू कळवले, “या मनुष्यािवषयी सावध राहा; कारण
तो दोषी नाही. त्याच्यामुळे स्वप्नात मला आज िदवसभर फार
दुःखसहन करावे लागले आहे.” 20पण िपलाताने बरब्बाला सोडून
द्यावे व येशलूा िजवे मारावे अशी मागणी लोकांनी करावी म्हणनू
मुख्य याजकांनी व वडीलजनांनी लोकसमुदायाचे मन वळवले.
21 राज्यपालाने त्यांना िवचारले, “मी या दोघांतनू तुमच्यासाठी
कोणाला सोडून द्यावे अशी तुमची इच्छा आहे?” लोकांनी उ र
िदले, “बरब्बाला.” 22 िपलाताने िवचारले, “मग ज्याला िखर्स्त
म्हणतात त्या येशचेू मी काय करावे?” सवर् लोक ओरडून म्हणाले,
“त्याला वधस्तंभावर िखळून मारून टाका!” 23 आिण तो
म्हणाला, “का? त्याने काय अपराध केला आहे?” परंतु सवर् लोक
मोठ ाने ओरडून म्हणू लागले, “त्याला वधस्तंभावर िखळा!”
24 लोकांच्या पुढे आपले काही चालत नाही हे िपलाताने पािहले.
पण उलट लोक अिधक अशांत होऊ लागले होते, तेव्हा त्याने
पाणी घेतले आिण लोकांच्या समोर आपले हात धुतले व म्हटले,
“या नीितमान मनुष्याच्या रक्तािवषयी मी िनदो र्ष आहे. तुमचे
तुम्हीच पहा.” 25 सवर् लोक म्हणू लागले, “त्याच्या रक्तपाताचा
दोष आमच्यावर आिण आमच्या मुलाबाळांवर असो.” 26 मग
िपलाताने बरब्बाला सोडून िदले. पण येशलूा चाबकाचे फटके
मारले व त्यास वधस्तंभावर िखळून मारावे म्हणनू त्याच्याहाती
सोपवनू िदले.
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15:16-20
27 नंतर िपलाताचे िशपाई येशलूा राज्यपालाच्या वाड ात

घेऊन आले आिण त्यांनी त्याच्यासाठी सगळी िशपायांची तुकडी
जमवली. 28 त्यांनी त्याचे कपडे काढून व त्यास एक िकरिमजी
झगा घातला. 29 मग एक काट ांचा मुकुट तयार करून तो
त्याच्या डोक्यावर ठेवला. तसेच त्यांनी त्याच्या उजव्या हातात
एक वेत िदला. मग िशपाई त्याच्यापुढे गुडघे टेकून त्याची थट्टा
करून म्हणू लागले, “यहदू्यांचा राजा िचरायू होवो!” 30 आिण
िशपाई त्याच्यावर थंुकले. त्याच्या हातातील त्यांनी तो वेत
घेऊन त्याच्या डोक्यावर मारले. 31 येशचूी थट्टा करण्याचे
संपिवल्यावर त्यांनी त्याचा झगा काढून घेतला आिण त्याचे
कपडे त्यास घातले. मग ते त्यास वधस्तंभावर िखळायला घेऊन
गेले.

32 ते बाहेर जात असता त्यांना एक िशमोन कुरनेकर नावाचा
मनुष्य भेटला. त्यांनी त्यास धरून त्याचा वधस्तंभ वाहायला
लावले. 33 जेव्हा ते गुलगुथा “म्हणजे कवटीची जागा” नावाच्या
िठकाणी आले. 34 तेव्हा त्यांनी त्यास िप िमिशर्त दर्ाक्षरस
प्यायला िदला. त्याने तो चाखला. पण िपण्यास नकार िदला.
35 त्यांनी त्यास वधस्तंभावर िखळले. नंतर त्यांनी िचठ्ठ ा
टाकून येशचेू कपडे आपसात वाटून घेतले. 36 िशपाई तेथे बसनू
येशवूर पहारा देऊ लागले. 37 आिण “हा यहदू्यांचा राजा येशू
आहे” असे िलिहलेले आरोपपतर्क डोक्याच्या वरच्या बाजलूा
लावले. 38 दोघां चोरांना, एकाला उजवीकडे आिण एकाला
डावीकडे असे त्याच्याबरोबर वधस्तंभावर िखळण्यात आले. 39 जे
जवळून जात होते ते आपली डोकी हलवनू त्याची िनंदा करून
40 म्हणू लागले, हे परमेश्वराचे भवन मोडून तीन िदवसात परत
उभारणार्या, स्वतःला वाचव जर तू देवाचा पुतर् असलास
तर वधस्तंभावरून खाली ये. 41 तसेच मुख्य याजकांसह,
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िनयमशास्तर् िशक्षक व वडीलासह इतरांसारखी त्याची चेष्टा
करीत म्हणाले, 42 याने दुसर्यांना वाचवले, परंतु तो स्वतःला
वाचवू शकत नाही. हा इसर्ाएलाचा राजा आहे. असेल,
त्याने वधस्तंभावरून खाली यावे आिण मग आम्ही त्याच्यावर
िवश्वास ठेव.ू 43 तो देवावर िवश्वास ठेवतो, देवाला तो पािहजे
असेल तर त्याने त्यास वाचवावे कारण तो म्हणत होता,मी देवाचा
पुतर् आहे. 44 तसेच त्याच्याबरोबर वधस्तंभावर िखळलेले चोर
त्यांनीही त्याची तशीच िनंदा केली.

15:33-41; 23:44-49; . 19:28-30
45 मग दुपारी बारा वाजेपासनू ते तीन वाजेपयर्ंत सवर् देशभर

अंधार पडला होता. 46 सुमारे नवव्या ताशी, येशू मोठ ा
आवाजात ओरडून म्हणाला, “एलोई, एलोई, लमा सबखथनी?”
याचा अथर् “माझ्या देवा, माझ्या देवा, तू माझा त्याग का
केलास?” 47 जे लोक तेथे उभे होते त्यांनी हे ऐकून म्हटले, “तो
एलीयाला बोलावत आहे.” 48 त्यांच्यातला एक लगेच धावत
गेला आिण बोळा घेऊन आंबेत बुडिवला आिण तो वेताच्या
टोकावर ठेवनू त्यास प्यायला िदला. 49 परंतु त्यांतील दुसरे
म्हणाले, “त्याला एकटे राहू द्या, एलीया येऊन त्यास वाचवतो
काय, ते आपण पाह.ू” 50 पुन्हा एकदा येशनेू मोठ ाने आरोळी
मारली आिण त्याचा पर्ाण सोडला.

51 पाहा, परमेश्वराच्या भवनातील पडदा वरपासनू खालपयर्ंत
दोन भागात फाटला गेला, भमूी कापली, खडक फुटले. 52 कबरी
उघडल्या आिण जे पिवतर्जन मरण पावले होते, ते उठवले गेले.
53 ते लोक कबरीतंनू बाहेर पडले, येशचेू पुनरूत्थान झाल्यावर
ते लोक पिवतर् नगरीत गेले आिण अनेकांनी त्यांना पािहले.
54 आता शतािधपतीने, त्यांच्याबरोबर येशवूर जे िशपाई पहारा
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देत होते त्यांनी भकंूप व जे काही घडले ते पािहले आिण ते फार
भ्याले. ते म्हणाले, “हा खरोखर देवाचा पुतर् होता.”

55 तेथे बर्याच िस्तर्या काही अंतरावर उभ्या राहनू हे पाहत
होत्या. येशचूी सेवा करीत या िस्तर्या गालील पर्ांताहनू
त्याच्या मागोमाग आल्या होत्या. 56 त्यांच्यात मग्दालीया
नगराची मरीया, याकोब व योसेफ यांची आई मरीया आिण
जब्दीचे पुतर् याकोब व योहान यांची आई या तेथे होत्या.

15:42-47; 23:20-26; . 19:38-42
57 संध्याकाळ झाल्यावर योसेफ नावाचा अिरमथाईचा, एक

धनवान मनुष्य तेथे आला. तो येशचूा अनुयायी होता. 58 तो
िपलाताकडे गेला आिण त्याने येशचेू शरीर मािगतले. तेव्हा
िपलाताने ते देण्याचा हुकूम केला. 59 नंतर योसेफाने ते शरीर
घेतले आिण स्वच्छ तागाच्या कपड ात ते गंुडाळले. 60 आिण
ते एका खडकात खोदलेल्या नव्या कबरेत ठेवले. नंतर कबरेच्या
तोंडावर एक मोठी धोंड लोटून ती कबर बंद केली आिण तो िनघनू
गेला. 61 मग्दालीया नगराची मरीया आिण याकोब व योसेफ
यांची आई मरीया कबरेसमोर बसल्या होत्या.

62 त्या िदवसास तयारीचा िदवस म्हणत असत, दुसर्या िदवशी
मुख्य याजक लोक व परूशी िपलाताकडे गेले. 63 ते म्हणाले,
“साहेब, आम्हास आठवण आहे की, तो लबाड िजवंत असताना
असे म्हणाला होता की, ‘मी तीन िदवसानी परत जीवनात येईल*.’
64 म्हणनू तीन िदवसापयर्ंत कबरेवर कडक पहारा ठेवण्याची आज्ञा
करा. कारण त्याचे िशष्य येऊन त्याचे शरीर चोरुन नेण्याचा
पर्यत्न करतील. मग तो मरणानंतर पुन्हा उठला असे लोकांस
सांगतील. ही शेवटची फसवणकू पिहल्यापेक्षा अिधक वाईट
होईल.” 65 िपलात म्हणाला, “तुमच्याबरोबर पहारा घ्या, जा
आिण कबरेवर कडक पहारा ठेवा.” 66 म्हणनू ते गेले आिण
* 27:63
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कबरेवर कडक पहारा ठेवला. कबरेवर जी धोंड होती ितच्यावर
सरकारी िशक्का मारला आिण तेथे पहारा करण्यासाठी िशपाई
नेमले.

28
16:1-8; 24:1-12; . 20:1-10

1 मग शब्बाथानंतर आठवड ाचा पिहला िदवस उजडतांच
पहाटेस मग्दालीया नगराची मरीया, याकोब व योसेफ यांची आई
मरीया कबर पाहावयास तेथे गेल्या 2 त्यावेळी पाहा, तेथे मोठा
भकंूप झाला. परमेश्वराचा दतू स्वगार्तनू उतरून तेथे आला.
त्याने कबरेच्या तोंडावरची धोंड बाजलूा लोटली व तो तीवर
बसला. 3 त्याचे रूप चमकणार्या िवजेसारखे व त्याचे कपडे
बफार्सारखे शुभर् होते. 4 पहारा करणारे िशपाई खपू घाबरले,
ते थरथर कापू लागले आिण ते मरण पावलेल्या मनुष्यांसारखे
झाले. 5 देवदतू त्या िस्तर्यांना म्हणाला, “िभऊ नका, कारण मी
जाणतो की, ज्याला वधस्तंभावर िखळले होते त्या येशलूा तुम्ही
शोधत आहात. 6 पण तो इथे नाही कारण तो म्हणाला होता,
त्यापर्माणे त्यास मरणातनू उठिवण्यात आले आहे. या आिण
जेथे त्यास ठेवले होते ती जागा पाहा. 7 आता लवकर जा आिण
त्याच्या िशष्यांना सांगा, तो मरणातनू उठला आहे आिण बघा,
तो तुमच्यापुढे गालील पर्ांतात जात आहे आिण तुम्ही त्यास
तेथे पाहाल. पाहा, मी तुम्हास सांिगतले आहे.” 8 तेव्हा त्या
िस्तर्या भयाने व मोठ ा आनंदाने कबरेजवळून घाईने िनघाल्या
व त्याच्या िशष्यांना हे वतर्मान सांगण्यासाठी त्या धावत गेल्या.
9मग पाहा; येशू त्यांना भेटला आिण तो त्यांना म्हणाला, “शांती
असो!” त्या त्याच्याजवळ आल्या. त्यांनी त्याचे पाय धरले आिण
त्यास नमन केले. 10 तेव्हा येशू त्यांना म्हणाला, “िभऊ नका, जा,
माझ्या भावांना सांगा की त्यांनी गालील पर्ांतात जावे. ते ितथे
मला पाहतील.”
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11 त्या िस्तर्या िशष्यांना सांगण्यासाठी गेल्या. तेव्हा
कबरेवरील पहारेकरी िशपायांतील काहीजण नगरात गेले आिण
त्यांनी घडलेले सवर् मुख्य याजकांना सांिगतले. 12 नंतर याजक
जाऊन वडीलजनांना भेटले आिण त्यांनी एक कट रचला. त्यांनी
िशपायांना पुष्कळ पैसे देऊन असे म्हणण्यास सांिगतले. 13 ते
म्हणाले, “लोकांस असे सांगा की, आम्ही रातर्ी झोपेत असताना
येशचेू िशष्य आले आिण त्यांनी त्याचे शरीर चोरुन नेले. 14 हे
जर राज्यापालाच्या कानावर गेले तर आम्ही त्याच मन वळवू
देऊ आिण तुम्हास काही होऊ देणार नाही.” 15 मग िशपायांनी
पैसे घेतले व याजकांनी सांिगतले तसे केले आिण ही गोष्ट यहदूी
लोकात आजवर बोलण्यात येते.

16:14-18; 24:36-49; . 20:19-23;
. 1:6-8

16 पण अकरा िशष्य गालील पर्ांतात येशनेू त्यांना
सांिगतलेल्या डोंगरावर िनघनू गेले. 17 आिण त्यांनी त्यास
बिघतले तेव्हा त्यांनी त्याची उपासना केली. पण काहीनंा
संशय आला. 18 तेव्हा येशू त्यांच्याकडे आला आिण म्हणाला,
“स्वगार्त आिण पृथ्वीवर सवर् अिधकार मला देण्यात आला आहे.
19 म्हणनू तुम्ही जा आिण राष्ट्रांतील लोकांस माझे िशष्य करा.
िपता, पुतर् आिण पिवतर् आत्मा यांच्या नावाने बािप्तस्मा
द्या. 20 आिण जे काही मी तुम्हास िशकिवले आहे ते त्या
लोकांस पाळायला िशकवा आिण पाहा, युगाच्या शेवटापयर्ंत मी
सदोिदत तुमच्याबरोबर आहे.”
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