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योहान
जब्दीचा मुलगा योहान, या शुभवतर्मानाचा लेखक आहे कारण

योहान 21:20, 24 हे स्पष्ट आहे की शुभवतर्मान, ज्याच्यावर
येशवूर परे्म करतो आिण योहानाचा स्वतःचा उल्लेख “िशष्य
ज्याच्यावर येशनेू परे्म केले” तो आिण त्याचा भाऊ याकोब
यांना “गजर्नेचे पुतर्” म्हटले आहे (माकर् 3:17), त्यांना येशचू्या
जीवनातील घटनांबद्दल साक्ष देण्याची आिण त्यांना साक्ष
देण्याचा िवशेषािधकार होता.

साधारण इ.स. 50 - 90.
योहानाचे शुभवतर्मान इिफसमध्ये िलहनू ठेवलेले असू

शकते; िलिखत स्वरूपातील महत्त्वाची स्थाने यहदूातील गावे,
शोमरोन, गालील, बेथानी, यरूशलेम असू शकतात.

योहानाचे शुभवतर्मान यहदू्यांना िलिहले होते. त्याची सुवातार्
येशू हा िखर्स्त आहे हे िसद्ध करण्यासाठी िलिहली होती. त्याने
जी मािहती पुरवली ती म्हणजे येशू हा िखर्स्त आहे असा त्यांचा
िवश्वास होता आिण त्यांचे जीवन हे त्याचे (येशचेू) नाव आहे.

योहानाच्या शुभवतर्मानाचा उदे्दश “िवश्वास ठेवणार्या
िखर्स्ती लोकांना” योहान 20:31 मध्ये नमदू केल्यापर्माणे
िवश्वासात असल्याची खातर्ी व सुरिक्षत आहे, परंतु हे पिवतर्
शास्तर्ात असे िलिहले आहे की, तुम्ही येशू िखर्स्त, देवाचा
पुतर् आहे यावर िवश्वास ठेवू शकता आिण ते तुमच्यावर
िवश्वास ठेवनू त्याच्या नावात आयुष्य िमळेल. योहानाने
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स्पष्टपणे येशलूा देव (योहान 1.1) घोिषत केले ज्याने सवर्
गोष्टी अिस्तत्वात आणल्या (योहान 1.3). तो पर्काश (योहान
1.4, 8.12) आिण जीवन आहे (योहान 1.4, 5.26, 14.6).
योहानाच्या शुभवतर्मानाला हे िसद्ध करण्यासाठी िलिहण्यात
आले की येशू िखर्स्त देवाचा पुतर् आहे.

येश-ूदेवाचा पुतर्
रूपरेषा
1. येशू हा जीवनाचा अिधकृत लेखक — 1:1-18
2. पिहल्या िशष्याला बोलावणे — 1:19-51
3. येशचूी सावर्जिनक सेवा — 2:1-16:33
4. महायाजक पद्धतीने पर्ाथर्ना — 17:1-26
5. िखर्स्ताचे क्रूसावर चढणे आिण पुनरुत्थान — 18:1-
20:10

6. पुनरुत्थानानंतर येशचूी सेवाकाय — 20:11-21:25

. 1:1-2:3
1पर्ारंभी शब्द होता,शब्द देवासह होता आिण शब्द देव होता.

2तोच पर्ारंभी देवासह होता. 3सवर्काही त्याच्याद्वारे झाले आिण
जे काही झाले ते त्याने केल्यावांचनू झाले नाही. 4 त्याच्यामध्ये
जीवन होते; आिण ते जीवन मनुष्यमातर्ाचा पर्काश होते. 5 तो
पर्काश अंधारात पर्काशतो; तरी अंधाराने त्यास स्वीकारले
नाही.

6 देवाकडून पाठिवलेला एक मनुष्य पर्कट झाला; त्याचे नाव
योहान. 7 तो साक्षीकरीता, त्या पर्काशािवषयी साक्ष द्यावी
म्हणनू आला; यासाठी की सवार्नंी त्याच्याद्वारे िवश्वास ठेवावा.
8 योहान तो पर्काश नव्हता, पण त्या पर्काशािवषयी साक्ष
द्यावी म्हणनू आला.
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9 जो खरा पर्काश पर्त्येक मनुष्यास पर्कािशत करतो तो
जगात येणार होता. 10 तो जगात होता व जग त्याच्याद्वारे
िनमार्ण झाले, तरी जगाने त्यास ओळखले नाही. 11 जे त्याचे
स्वतःचे त्यांच्याकडे तो आला, तरी त्याच्या स्वकीयांनी त्याचा
स्वीकार केला नाही. 12 पण िजतक्यांनी त्याचा स्वीकार केला,
म्हणजे त्याच्या नावावर िवश्वास ठेवला, िततक्यांना त्याने
देवाची मुले होण्याचा अिधकार िदला. 13 त्यांचा जन्म रक्त िकंवा
देहाची इच्छा िकंवा मनुष्याची इच्छा यापासनू झाला नाही, तर
देवापासनू झाला.

14 शब्द देह झाला व त्याने आमच्यात वस्ती केली आिण
आम्ही त्याचे गौरव पाहीले, ते िपत्यापासनू आलेल्या एकुलत्या
एकाचे गौरव असावे असे कृपेने व सत्याने पिरपणूर् होते.
15 योहान त्याच्यािवषयी साक्ष देतो आिण मोठ ाने म्हणतो,
“ज्याच्यािवषयी मी सांिगतले की, माझ्यामागनू जो येत आहे
तो माझ्यासमोर झाला आहे, कारण तो माझ्या पवूी र् होता, तो
हाच आहे.” 16 त्याच्या पणूर्तेतनू आपल्या सवार्नंा कृपेवर कृपा
िमळाली आहे. 17कारण िनयमशास्तर् मोशेच्याद्वारे देण्यात आले
होते; कृपा व सत्य ही येशू िखर्स्ताच्या द्वारे झाली. 18 देवाला
कोणीही कधीिह पािहले नाही. जो देवाचा एकुलता एक पुतर्
िपत्याच्या उराशी असतो त्याने त्यास पर्कट केले आहे.

. 3:1-12; 1:1-8; 3:1-20
19आिण योहानाची साक्ष ही आहे; जेव्हा यहदूी अिधकार्यांनी

यरूशलेम शहराहनू याजक व लेवी यांना त्यास िवचारायला
पाठवले की, “तू कोण आहे?” 20 त्याने उघडपणे कबलू केले,
नाकारले नाही, “मी िखर्स्त नाही,” असे त्याने कबलू केले.
21 तेव्हा त्यांनी त्यास िवचारले, “तर मग आपण कोण आहात?
एलीया आहात का?” तो म्हणाला, “मी नाही.” “आपण
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तो संदेष्टा आहात काय?” त्याने उ र िदले, “मी नाही.”
22 यावरुन ते त्यास म्हणाले, “आपण कोण आहा? म्हणजे
ज्यांनी आम्हास पाठवले त्यांना आम्ही उ र देऊ. स्वतःिवषयी
आपले काय म्हणणे आहे?” 23 तो म्हणाला, “यशया संदेष्ट ाने
सांिगतल्यापर्माणे

‘परमेश्वराचा मागर् नीट करा ज्याच्या वाट सरळ करा,
असे अरण्यात ओरडणार्याची वाणी’ मी आहे.”
24 आिण पाठिवलेली माणसे परूश्यांपैकी होती. 25 आिण त्यांनी
त्यास पर्श्न करून म्हटले, “आपण जर िखर्स्त नाही िकंवा
एलीया नाही िकंवा तो संदेष्टाही नाही, तर आपण बािप्तस्मा
का करता?” 26 योहानाने त्यांना उ र िदले, “मी पाण्याने
बािप्तस्मा करतो, पण तुम्ही ज्याला ओळिखत नाही असा
एकजण तुम्हामध्ये उभा आहे. 27 तो माझ्यामागनू येणारा
आहे, त्याच्या वहाणांचा बंद सोडावयास मी योग्य नाही.”
28यादनेच्या पलीकडील बेथानीत योहान बािप्तस्मा करीत होता
तेथे या गोष्टी घडल्या.

29 दुसर्  या िदवशी येशलूा आपल्याकडे येताना पाहनू योहान
म्हणाला, “हा पाहा, जगाचे पाप हरण करणारा देवाचा कोकरा!
30 ज्याच्यािवषयी मी म्हणालो होतो की, ‘माझ्यामागनू एकजण
येत आहे तो माझ्या पुढचा झाला आहे कारण तो माझ्या पवूी र्
होता,’ तो हाच आहे. 31 मी त्यास ओळखत नव्हतो; तरी
त्याने इसर्ाएलात पर्कट व्हावे म्हणनू मी पाण्याने बािप्तस्मा
करीत आलो आहे.” 32 योहानाने अशी साक्ष िदली की, “आत्मा
कबुतरासारखा आकाशातनू उतरत असतांना आिण त्याच्यावर
िस्थर रािहलेला मी पािहला. 33 मी तर त्यास ओळखत
नव्हतो, तरी मी पाण्याने बािप्तस्मा करावा म्हणनू ज्याने मला
पाठवले त्याने मला सांिगतले की, ‘तू ज्या कोणावर आत्मा
उतरत असतांना आिण िस्थर रािहलेला पाहशील तोच पिवतर्
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आत्म्याने बािप्तस्मा करणारा आहे.’ 34 मी स्वतः पािहले आहे
आिण साक्ष िदली आहे की, हा देवाचा पुतर् आहे.”

35 त्यानंतर दुसर्  या िदवशी योहान व त्याच्या िशष्यांतील
दोघांसह उभा असता; 36 येशलूा जातांना न्याहाळून पाहनू
म्हणाला, “हा पाहा, देवाचा कोकरा!” 37 त्याचे हे म्हणणे त्या
दोघा िशष्यांनी ऐकले आिण ते येशचू्या मागोमाग िनघाले.
38 तेव्हा येशू वळून त्यांना आपल्यामागे येताना पाहनू म्हणाला,
“तुम्ही काय शोधीता?” ते त्यास म्हणाले, “रब्बी, (म्हणजे
गुरूजी) आपण कोठे राहता?” 39 तो त्यांना म्हणाला, “या
म्हणजे पाहाल.” मग त्यांनी जाऊन तो कोठे राहतो ते बिघतले
आिण ते त्यािदवशी त्याच्या येथे रािहले; तेव्हा तो सुमारे चार
वाजले होते. 40 योहानाचे बोलणे ऐकून त्याच्यामागे जे दोघे
जण गेले, त्यांच्यापैकी एक िशमोन पेतर्ाचा भाऊ अंिदर्या हा
होता. 41 त्यास त्याचा सख्खा भाऊ िशमोन पिहल्याने भेटला
व त्यास म्हणाला, “आम्हास मसीहा (म्हणजे िखर्स्त) सापडला
आहे.” 42 त्याने त्यास येशकूडे आणले; येशनेू त्याच्याकडे
न्याहाळून पाहनू म्हटले, “तू योहानाचा पुतर् िशमोन आहेस.
तुला केफा (म्हणजे पेतर् िकंवा खडक) म्हणतील.” 43 दुसर्  या
िदवशी त्याने गालील पर्ांतात जाण्याचा बेत केला; आिण
तेव्हा िफिलप्प त्यास भेटला; येशनेू त्यास म्हटले, “माझ्यामागे
ये.” 44 आता, िफिलप्प बेथसैदाचा, म्हणजे अंिदर्या व पेतर्
यांच्या नगराचा होता. 45 िफिलप्पाला नथनेल भेटल्यावर
तो त्यास म्हणाला, “ज्याच्यािवषयी मोशेने िनयमशास्तर्ात
िलिहले व तसेच संदेष्ट ांनी िलिहले, तो म्हणजे योसेफाचा
पुतर् येशू नासरेथकर आम्हास सापडला आहे.” 46 नथनेल
त्यास म्हणाला, “नासरेथमधनू काहीतरी उ म िनघू शकेल
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काय?” िफलीप्पाने त्यास म्हणाला, “येऊन पाहा.” 47 नथनेल
आपल्याकडे येत आहे हे येशनेू बिघतले व तो म्हणाला, “पाहा,
हा खरा इसर्ाएली आहे, याच्यात कपट नाही.” 48नथनेल त्यास
म्हणाला, “आपणांला माझी ओळख कोठली?” येशनेू त्यास
उ र िदले, “तुला िफल्लीपाने बोलावले त्यापुवी र् तू अंिजराच्या
झाडाखाली होतास तेव्हाच मी तुला बिघतले.” 49 नथनेलाने
उ र िदले, “रब्बी, आपण देवाचे पुतर् आहा, आपण इसर्ाएलाचे
राजे आहात.” 50 येशनेू त्यास उ र देऊन म्हटले, “मी तुला
अंिजराच्या झाडाखाली पािहले असे तुला सांिगतले म्हणनू तू
िवश्वास ठेवतोस काय? तू याच्यापेक्षा मोठ ा गोष्टी पाहशील.”
51आणखी तो त्यास म्हणाला, “मी तुम्हास खरे खरे सांगतो, तुम्ही
यापुढे आकाश उघडलेले आिण देवदतूांना चढताना व मनुष्याच्या
पुतर्ावर उतरत असताना पहाल.”

2
1 नंतर ितसर्  या िदवशी गालील पर्ांतातील काना नगरात एक

लग्न होते आिण येशचूी आई तेथे होती. 2 येशलूा व त्याच्या
िशष्यांनाही लग्नाचे आमतरं्ण होते. 3 मग दर्ाक्षरस संपला
तेव्हा, येशचूी आई त्यास म्हणाली, “त्यांच्याजवळ दर्ाक्षरस
नाही.” 4 येशू ितला म्हणाला, “मुली, याच्याशी तुझा माझा
काय संबंध आहे? माझी वेळ अजनू आली नाही.” 5 त्याची
आई नोकरांना म्हणाली, “हा तुम्हास जे काही सांगेल ते करा.”
6 तेथे पाण्याचे सहा दगडी रांजण, यहदू्यांच्या शुद्धीकरणाच्या
रीतीपर्माणे ठेवलेले होते, त्यामध्ये दोन दोन,तीन तीन मण पाणी
मावेल असे ते होते. 7 येशू त्यांना म्हणाला, “रांजण पाण्याने
भरा.” आिण त्यांनी ते काठोकाठ भरले. 8 मग त्याने नोकरांना
सांिगतले, “आता आता त्यातले काढून भोजनकारभार् याकडे
घेऊन जा,” तेव्हा त्यांनी ते नेले. 9 दर्ाक्षरस बनलेले पाणी?
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भोजनकारभार् याने जेव्हा चाखले आिण तो कुठला होता हे त्यास
माहीत नव्हते, पण ज्या नोकरांनी पाणी काढले त्यांना माहीत
होते, तेव्हा भोजनकारभारी वराला बोलावनू, 10 त्यास म्हटले,
“पर्त्येक मनुष्य अगोदर चांगला दर्ाक्षरस वाढतो आिण लोक
यथेच्छ प्याले मग बेचव वाढतो, पण तू तर चांगला दर्ाक्षरस
आतापयर्ंत ठेवला आहेस.” 11 येशनेू गालील पर्ांतातील काना
नगरात आपल्या अदभु्त िचन्हांचा हा पर्ारंभ करून आपले गौरव
पर्कट केले आिण त्याच्या िशष्यांनी त्याच्यावर िवश्वास ठेवला.

12 त्यानंतर तो, त्याची आई, त्याचे भाऊ व त्याचे िशष्य खाली
कफणर्हमूास गेले; पण ते तेथे फार िदवस रािहले नाहीत.

13मग यहदू्यांचा वल्हांडण सण जवळ आला व येशू यरूशलेम
शहरास वर गेला. 14 आिण त्यास परमेश्वराच्या भवनात गुरे,
में ढरे आिण कबुतरे िवकणारे आिण सराफ हे बसलेले आढळले.
15 तेव्हा त्याने दोर् यांचा एक कोरडा करून में ढरे व गुरे या
सवार्नंा परमेश्वराच्या भवनातनू घालवनू िदले. सराफांचा पैसाही
ओतनू टाकला आिण चौरंग पालथे केले. 16 व त्याने कबुतरे
िवकणार् यांना म्हटले, “ह्यांना येथनू काढा, माझ्या स्वगी र्य
िपत्याच्या घराची बाजारपेठ करू नका.” 17 तेव्हा ‘तुझ्या
भवनािवषयीचा आवेश मला गर्ासनू टाकील,’ असा शास्तर्लेख
असल्याचे त्याच्या िशष्यांना आठवले. 18 त्यावरून यहदूी त्यास
म्हणाले, “तुम्ही हे करता तर आम्हास तुमच्या अिधकाराचे काय
िचन्ह दाखवता?” 19 येशनेू त्यांना उ र देऊन म्हटले, “तुम्ही
हे परमेश्वराचे भवन मोडून टाका आिण मी तीन ते िदवसात
उभारीन.” 20 यावरुन यहदूी अिधकारी म्हणाले, “परमेश्वराचे
हे भवन बांधण्यास शेहचाळीस वष लागली आिण आिण तुम्ही
हे तीन िदवसात उभारणार काय?” 21 तो तर आपल्या शरीररूपी
भवनािवषयी बोलला होता. 22 म्हणनू तो असे म्हणत असे हे तो
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मरण पावलेल्यातनू उठल्यावर त्याच्या िशष्यांना आठवले आिण
त्यांनी शास्तर्लेखावर व येशनेू उच्चारलेल्या वचनावर िवश्वास
ठेवला.

23 आता वल्हांडण सणाच्या वेळी, तो यरूशलेम शहरात
असता, त्याने केलेली िचन्हे पाहनू पुष्कळ जणांनी त्याच्या
नावावर िवश्वास ठेवला. 24 असे असले तरी येशू त्यांना
ओळखनू असल्यामुळे त्यास स्वतःला त्यांच्यावर िवश्वास
नव्हता. 25 िशवाय, मनुष्यािवषयी कोणीही साक्ष द्यावी याची
त्यास गरज नव्हती; कारण मनुष्यात काय आहे हे तो ओळखीत
होता.

3
1परूश्यांपैकी िनकदेम नावाचा एक मनुष्य होता, तो यहदू्यांचा

एक अिधकारी होता. 2 तो रातर्ीचा त्याच्याकडे येऊन म्हणाला,
“रब्बी, आपण देवाकडून आलेले िशक्षक आहात हे आम्ही
जाणतो; कारण आपण जी िचन्हे करीत आहात ती कोणीही
मनुष्य, त्याच्याबरोबर देव असल्यािशवाय करू शकणार नाही.”
3 येशू त्यास म्हणाला, “मी तुम्हास खरे खरे सांगतो, पुन्हा
जन्मल्यावांचनू कोणालाही देवाचे राज्य पाहता येत नाही.”
4 िनकदेम त्यास म्हणाला, “म्हातारा झालेला मनुष्य कसा जन्म
घेऊ शकेल? त्यास आपल्या आईच्या उदरात दुसर्यांदा जाणे
व जन्म घेणे शक्य होईल काय?” 5 येशनेू त्यास उ र िदले,
“मी तुम्हास खरे खरे सांगतो, पाण्यापासनू व आत्म्यापासनू
जन्म घेतल्यावांचनू कोणीही देवाच्या राज्यांत पर्वेश करू शकत
नाही. 6 देहापासनू जन्मलेले देह आहे आिण आत्म्यापासनू
जन्मलेले आत्मा आहे. 7 तुम्ही पुन्हा जन्मले पािहजे, असे
मी तुम्हास सांिगतले याचे आश्चयर् मानू नका. 8 वारा पािहजे
ितकडे वाहतो आिण त्याचा आवाज तुम्ही ऐकता, पण तो कोठून
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येतो आिण कोठे जातो हे तुम्हास कळत नाही. जो कोणी
आत्म्यापासनू जन्मलेला आहे त्याचे असेच आहे.” 9 िनकदेमाने
त्यास उ र देऊन म्हटले, “या गोष्टी कशा होऊ शकतील?”
10 येशनेू त्यास उ र देऊन म्हटले, “तू इसर्ाएलाचे गुरू असनूही
तुम्हास या गोष्टी समजत नाही काय? 11 मी तुम्हास खरे खरे
सांगतो, जे आम्हास ठाऊक आहे ते आम्ही सांगतो आिण आम्ही
जे पािहले आहे त्याची साक्ष देतो; पण तुम्ही आमची साक्ष
मानत नाही. 12 मी पृथ्वीवरच्या गोष्टी तुम्हास सांिगतल्या
असता तुम्ही िवश्वास ठेवत नाही; मग, मी स्वगार्तील गोष्टी
जर तुम्हास सांिगतल्या तर तुम्ही कसा िवश्वास ठेवाल?
13 स्वगार्तनू उतरलेला व स्वगार्त असलेला जो मनुष्याचा पुतर्
त्याच्यावाचनू कोणीही स्वगार्त चढून गेला नाही. 14 जसा
मोशेने अरण्यात िपतळेचा सपर् उंच केला होता तसे मनुष्याच्या
पुतर्ालाही उंच केले पािहजे, 15 यासाठी की, जो कोणी िवश्वास
ठेवतो त्यास त्याच्याठायी सावर्कािलक जीवन पर्ाप्त व्हावे.

16 कारण देवाने जगावर एवढी पर्ीती केली की, त्याने आपला
एकुलता एक पुतर् िदला यासाठी की, जो कोणी त्याच्यावर
िवश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये तर त्यास सावर्कािलक
जीवन िमळावे. 17 कारण देवाने पुतर्ाला जगात पाठवले ते
जगाचा न्याय करायला नाही, पण त्याच्याद्वारे जगाचे तारण
व्हावे म्हणनू पाठवले. 18 जो त्याच्यावर िवश्वास ठेवतो त्याचा
न्याय होणार नाही, पण जो िवश्वास ठेवत नाही त्याचा न्याय
झालेलाच आहे; कारण, त्याने देवाच्या एकुलत्या एक पुतर्ाच्या
नावावर िवश्वास ठेवला नाही. 19 आिण न्याय हाच आहे
की, जगात पर्काश आला आहे; पण मनुष्यांनी पर्काशापेक्षा
अंधाराची आवड धरली,कारण त्यांची कृत्ये वाईट होती; 20कारण
जो कोणी वाईट कृत्ये करतो तो पर्काशाचा दे्वष करतो आिण
आपली कृत्ये उघडकीस येऊ नयेत म्हणनू पर्काशाकडे येत नाही.
21 पण जो सत्य आचरतो तो पर्काशाकडे येतो यासाठी की,



3:22 x योहान 3:36

आपली कृत्ये देवाच्या ठायी केलेली आहेत हे उघड व्हावे.”
22 यानंतर येशू व त्याचे िशष्य यहिूदयाच्या पर्ांतात आले

आिण तेथे त्यांच्याबरोबर राहनू तो बािप्तस्मा करत होता.
23 आिण योहानदेखील शािलमाजवळ, एनोन येथे बािप्तस्मा
करीत होता; कारण तेथे पाणी पुष्कळ होते आिण लोक तेथे येऊन
बािप्तस्मा घेत असत. 24 तोपयर्ंत योहान तुरंुगात टाकला गेला
नव्हता.

25 मग योहानाच्या िशष्यांचा एका यहदू्याबरोबर
शुद्धीकरणािवषयी वादिववाद झाला. 26 ते योहानाकडे येऊन
त्यास म्हणाले, “रब्बी, यादनेच्या पलीकडे जो आपल्याबरोबर
होता आिण आपण ज्याच्यािवषयी साक्ष िदली तो बािप्तस्मा
करीत आहे आिण त्याच्याकडे सगळे जात आहेत.” 27 योहानाने
उ र िदले, “मनुष्यास स्वगार्तनू िदल्यावाचनू काहीच िमळू
शकत नाही. 28मी िखर्स्त नाही, तर मी त्याच्यापुढे पाठिवलेला
आहे, यािवषयी तुम्हीच माझे साक्षी आहात. 29 ज्याला वधू आहे
तो वर आिण जो वराचा िमतर् उभा राहनू त्याचे बोलणे ऐकतो,
त्यास वराच्या वाणीने अत्यानंद होतो. तसा हा माझा आनंद
पणूर् झाला आहे. 30 त्याची वृद्धी व्हावी व माझा र्हास व्हावा हे
अवश्य आहे.

31 जो वरून येतो तो सवार्ंच्या वर आहे. जो पृथ्वीवरचा आहे
तो पृथ्वीचा आहे आिण पृथ्वीवरचे बोलतो. जो स्वगार्तनू येतो
तो सवार्ंच्या वर आहे. 32 जे त्याने पािहले आहे व ऐकले आहे
त्यािवषयी तो साक्ष देतो आिण त्याची साक्ष कोणी मानत नाही.
33ज्याने त्याची साक्ष स्वीकारली आहे त्याने ‘देव खरा आहे’ यावर
आपला िशक्का लावला आहे. 34 कारण ज्याला देवाने पाठवले
आहे तो देवाची वचने बोलतो कारण तो आत्मा मोजनू मापनू
देत नाही. 35 िपता पुतर्ावर पर्ीती करतो आिण त्याने सवर्काही
त्याच्या हाती िदले आहे. 36 जो पुतर्ावर िवश्वास ठेवतो त्यास
सावर्कािलक जीवन पर्ाप्त झाले आहे; परंतु जो पुतर्ाचे ऐकत
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नाही त्याच्या दृष्टीस जीवन पडणार नाही, पण देवाचा क्रोध
त्याच्यावर राहतो.”

4

1 येशू योहानापेक्षा अिधक िशष्य करून त्यांचा बािप्तस्मा
करीत आहे हे परूश्यांच्या कानी गेले आहे असे जेव्हा पर्भलूा
कळले. 2 (तरी, येशू स्वतः बािप्तस्मा करीत नव्हता पण त्याचे
िशष्य करीत होते) 3 तेव्हा तो यहदूीया पर्ांत सोडून पुन्हा
गालील पर्ांतात गेला. 4 आिण त्यास शोमरोन पर्ांतातनू जावे
लागले. 5 मग तो शोमरोन पर्ांतातील सखूार नावाच्या नगरास
आला. ते याकोबाने आपला मुलगा योसेफ याला िदलेल्या
शेताजवळ होते. 6 तेथे याकोबाची िवहीर होती. म्हणनू पर्वासाने
दमलेला येशू तसाच त्या िविहरीजवळ बसला, तेव्हा सुमारे
दुपारचे बारा वाजले होते.

7 तेथे एक शोमरोनी स्तर्ी पाणी काढाण्यास आली. येशू ितला
म्हणाला, “मला प्यायला दे.” 8 कारण त्याचे िशष्य गावात अन्न
िवकत घ्यायला गेले होते. 9 तेव्हा ती शोमरोनी स्तर्ी त्यास
म्हणाली, “आपण यहदूी असनू माझ्यासारख्या एका शोमरोनी
स्तर्ीजवळ प्यायला पाणी मागता हे कसे?” कारण यहदूी
शोमरोनी लोकांबरोबर कोणतेही व्यवहारीक संबंध ठेवत नव्हते.
10 येशनेू ितला उ र िदले, “देवाचे दान म्हणजे काय आिण मला
प्यायला दे असे तुला म्हणणारा कोण आहे, हे तुला समजले असते
तर तू त्याच्याजवळ मािगतले असतेस आिण त्याने तुला िजवंत
पाणी िदले असते.” 11 ती स्तर्ी त्यास म्हणाली, “साहेब, पाणी
काढायला आपल्याजवळ काही नाही व िवहीर तर खोल आहे,
मग आपल्याजवळ ते िजवंत पाणी कोठून? 12 आमचा पवूर्ज
याकोब याने ही िवहीर आम्हास िदली, तो स्वतः, त्याचे पुतर् व
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त्याची गुरेढोरे िहचे पाणी पीत असत. त्याच्यापेक्षा आपण मोठे
आहात काय?” 13 येशनेू ितला उ र िदले, “जो कोणी हे पाणी
िपईल त्यास पुन्हा तहान लागेल, 14 परंतु मी देईन ते पाणी जो
कोणी िपईल त्यास कधीही तहान लागणार नाही. जे पाणी मी
त्यास देईन ते त्यांच्यामध्ये सावर्कािलक जीवनासाठी उपळत्या
पाण्याचा झरा होईल.” 15 ती स्तर्ी त्यास म्हणाली, “साहेब,
मला तहान लागू नये व पाणी काढायला मला येथवर येणे भाग
पडू नये म्हणनू ते पाणी मला द्या.”

16 येशू ितला म्हणाला, “जा, तुझ्या पतीला बोलावनू आण.”
17 ती स्तर्ी म्हणाली, “मला पती नाही.” येशनेू ितला म्हटले,
“तू ठीक बोललीस की, ‘तुला पती नाही;’ 18 कारण तुला पाच
पती होते आिण तुझ्याजवळ आता आहे तो तुझा पती नाही, हे
तू खरे बोललीस.” 19 ती स्तर्ी त्यास म्हणाली, “साहेब, आपण
संदेष्टे आहात हे आता मला समजले. 20आमच्या पवूर्जांनी याच
डोंगरावर उपासना केली आिण तुम्ही म्हणता की, िजथे उपासना
केली पािहजे ते स्थान यरूशलेम शहरात आहे.” 21 येशू ितला
म्हणाला, “मुली, माझ्यावर िवश्वास ठेव की अशी घटका येत
आहे; तुम्ही या डोंगरावर िकव्हा यरूशलेम शहरात िपत्याची
उपासना करणार नाही, 22 तुम्ही ज्याला ओळखीत नाही अशाची
उपासना करता; आम्हास ठाऊक आहे अशाची उपासना आम्ही
करतो, कारण यहदू्यांतनूच तारण आहे. 23 तरी खरे उपासक
आत्म्याने व खरेपणाने स्वगी र्य िपत्याची उपासना करतील अशी
वेळ येत आहे, िकंबहुना आलीच आहे; कारण आपले उपासक
असेच असावेत, अशी िपत्याची इच्छा आहे. 24 देव आत्मा आहे;
आिण त्याच्या उपासकांनी त्याची उपासना आत्म्याने व खरेपणाने
केली पािहजे.” 25 ती स्तर्ी त्यास म्हणाली, “मी जाणते की,
मसीहा ज्याला िखर्स्त म्हणतात तो येणार आहे, हे मला मािहत
आहे. तो येईल तेव्हा तो सवर् गोष्टी सांगेल.” 26 येशू ितला
म्हणाला, “तुझ्याशी बोलणारा मीच तो आहे.”
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27 इतक्यात त्याचे िशष्य आले आिण तो एका स्तर्ीबरोबर
बोलत आहे याचे त्यांना आश्चयर् वाटले, तरी कोणी असे
म्हणले नाही की, “आपण काय िवचारत आहात?” िकंवा
“आपण ितच्याशी का बोलत आहात?” 28 ती स्तर्ी तेव्हा
आपला पाण्याचा घडा तेथेच टाकून नगरात गेली आिण लोकांस
म्हणाली, 29 “चला, मी केलेले सवर्काही ज्याने मला सांिगतले,
तो मनुष्य पाहा, तोच िखर्स्त असेल काय?” 30 तेव्हा ते नगरातनू
िनघनू त्याच्याकडे येऊ लागले.

31 त्याचे िशष्य त्यास िवनंती करून म्हणाले, “रब्बी, काहीतरी
खाऊन घ्या.” 32 पण तो त्यांना म्हणाला, “तुम्हास माहीत
नाही असे अन्न माझ्याजवळ खायला आहे.” 33 यावरुन िशष्य
एकमेकांस म्हणू लागले, “ह्याला कोणी खायला आणनू िदले
असेल काय?” 34 येशू त्यांना म्हणाला, “ज्याने मला पाठवले
त्याच्या इच्छेपर्माणे करावे व त्याचे कायर् िसद्धीस न्यावे हेच
माझे अन्न आहे. 35 अजनू चार मिहन्यांचा अवकाश आहे, मग
कापणी येईल, असे तुम्ही म्हणता की नाही? पाहा, मी तुम्हास
म्हणतो, आपली नजर वर करून शेते पाहा; ती कापणीसाठी
पांढरी होऊन चुकली आहेत. 36 कापणारा मजुरी िमळवतो
व सावर्कािलक जीवनासाठी पीक गोळा करतो; यासाठी की
पेरणार्याने व कापणी करणार्यानेही एकतर् आनंद करावा.
37 ‘एक पेरतो आिण दुसरा कापतो’, अशी जी म्हण आहे ती या
बाबतीत खरी आहे. 38 ज्यासाठी तुम्ही कष्ट केले नाहीत ते
कापायला मी तुम्हास पाठवले. दुसर्  यांनी कष्ट केले होते व तुम्ही
त्यांच्या कष्टात वाटेकरी झालेले आहात.”

39 “मी केलेले सवर्काही त्याने मला सांिगतले” अशी साक्ष
देणार्या त्या स्तर्ीच्या बोलण्यावरून त्या नगरातल्या पुष्कळ
शोमरोनी लोकांनी त्याच्यावर िवश्वास ठेवला. 40 म्हणनू
शोमरोनी त्याच्याकडे आल्यावर, त्यांनी त्यास आपल्याबरोबर
रहायची िवनंती केली; मग तो तेथे दोन िदवस रािहला.
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41 आणखी िकतीतरी लोकांनी त्याच्या वचनावरून िवश्वास
धरला. 42 आिण ते त्या स्तर्ीला म्हणाले, “आता तुझ्या
बोलण्यावरूनच आम्ही िवश्वास धरतो असे नाही, कारण आम्ही
स्वतः ऐकले आहे व हा खरोखर जगाचा तारणारा आहे, हे आम्हास
समजले आहे.”

43मग त्या दोन िदवसानंतर, तो तेथनू गालील पर्ांतात िनघनू
गेला. 44 कारण येशनेू स्वतः साक्ष िदली की, संदेष्ट ाला
स्वतःच्या देशात मान िमळत नाही. 45 म्हणनू तो गालील
पर्ांतात आल्यावर गालीलकरांनी त्याचे स्वागत केले; कारण
त्याने सणात यरूशलेम शहरात केलेल्या सवर् गोष्टी त्यांनी
पािहल्या होत्या; कारण तेही सणाला गेले होते.

46 नंतर तो गालील पर्ांतातील काना नगरात पुन्हा आला.
तेथे त्याने पाण्याचा दर्ाक्षरस केला होता. त्या स्थळी कोणीएक
अंमलदार होता, त्याचा मुलगा कफणर्हमूात आजारी होता.
47 येशू यहदूीया पर्ांतातनू गालील पर्ांतात आला आहे हे ऐकून
तो त्याच्याकडे गेला आिण त्याने खाली येऊन आपल्या मुलाला
बरे करावे अशी त्याने िवनंती केली कारण तो मरायला टेकला
होता. 48 त्यावर येशू त्यास म्हणाला, “तुम्ही िचन्हे आिण अदभ्तेू
बिघतल्यािशवाय िवश्वास ठेवणारच नाही.” 49 तो अंमलदार
त्यास म्हणाला, “पर्भजूी, माझे मलू मरण्यापवूी र् आपण खाली
येण्याची कृपा करा.” 50 येशू त्यास म्हणाला, “जा, तुमचा मुलगा
वाचला आहे.” तेव्हा तो मनुष्य, त्यास येशनेू म्हटलेल्या वचनावर
िवश्वास ठेवनू, आपल्या मागार्ने िनघनू गेला. 51आिण तो खाली
जात असता त्याचे दास त्यास भेटून म्हणाले, “आपला मुलगा
वाचला आहे.” 52 तेव्हा केव्हापासनू त्याच्यात सुधारणा होऊ
लागली म्हणनू त्याने त्यांना पर्श्न केला आिण ते त्यास म्हणाले,
“काल, दुपारी एक वाजता त्याचा ताप गेला.” 53 यावरुन ज्या
ताशी येशनेू त्यास सांिगतले होते की, “तुमचा मुलगा वाचला
आहे,” त्याच ताशी हे झाले असे िपत्याने ओळखले आिण त्याने
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स्वतः व त्याच्या सवर् घराण्याने िवश्वास ठेवला. 54 येशू यहदूीया
पर्ांतातनू गालील पर्ांतात आल्यावर त्याने पुन्हा जे दुसरे िचन्ह
केले ते हे.

5
1 त्यानंतर यहदू्यांचा सण होता आिण येशू यरूशलेम शहरास

वर गेला. 2 यरूशलेम शहरास, में ढरे दरवाज्याजवळ एक तळे
आहे, ज्याला इबर्ी भाषेत बेथेसदा म्हणतात, त्याच्याजवळ पाच
पडव्या आहेत. 3 त्यामध्ये रोगी, आंधळे, लंगडे, लुळे यांचा मोठा
समुदाय पडलेला असे. 4 कारण की देवदतू वेळोवेळी तळ्यांत
उतरून पाणी हलवत असे आिण पाणी हलवल्यानंतर त्यामध्ये
पर्थम जो जाईल त्यास कोणताही रोग असला तरी तो बरा
होत असे. 5 तेथे अडतीस वषार्पंासनू आजारी असलेला कोणीएक
मनुष्य होता. 6 येशनेू त्यास पडलेले पािहले व त्यास तसे पडून
आता बराच काळ लोटला हे ओळखनू त्यास म्हटले, “तुला बरे
होण्याची इच्छा आहे काय?” 7 त्या आजारी मनुष्याने त्यास
उ र िदले, “साहेब, पाणी हालिवले जाते तेव्हा मला तळ्यात
सोडायला माझ्याजवळ कोणी नाही; आिण मी जातो न जातो
तोच दुसरा कोणीतरी माझ्या आधी उतरतो.” 8 येशू त्यास
म्हणाला, “ऊठ, आपली बाज उचलनू घेऊन चालू लाग.”

9 लगेच तो मनुष्य बरा झाला व आपली बाज उचलनू चालू
लागला.

तो िदवस शब्बाथ िदवस होता.
10 यावरुन यहदूी त्या बर्या झालेल्या मनुष्यास म्हणाले,

“आज शब्बाथ आहे, बाज उचलणे तुला योग्य नाही.” 11 त्याने
त्यांना उ र िदले, “ज्याने मला बरे केले त्यानेच मला सांिगतले
की, आपली बाज उचलनू घेऊन चालू लाग.” 12 त्यांनी
त्यास िवचारले, “आपली बाज उचलनू चाल, असे ज्याने तुला
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म्हणले तो मनुष्य कोण आहे?” 13 पण तो कोण होता हे त्या
बर्या झालेल्या मनुष्यास मािहत नव्हते; कारण त्यािठकाणी
लोकसमुदाय असल्यामुळे येशू िनसटून गेला होता. 14 त्यानंतर
तो येशलूा परमेश्वराच्या भवनात भेटला तेव्हा तो त्यास
म्हणाला, “पाहा, तू बरा झाला आहेस, आतापासनू पाप करू
नकोस, करशील तर तुझे पवूी र्पेक्षा अिधक वाईट होईल.” 15 त्या
मनुष्याने जाऊन यहदू्यांना सांिगतले, “ज्याने मला बरे केले तो
येशू आहे.” 16 या कारणावरून यहदूी येशचू्या पाठीस लागले,
कारण तो शब्बाथ िदवशी अशी कामे करत असे. 17 येशनेू त्यांना
उ र िदले, “माझा स्वगी र्य िपता आजपयर्ंत काम करीत आहे
आिण मीही काम करीत आहे.” 18 यामुळे तर यहदूी त्यास जीवे
मारण्याची अिधकच खटपट करू लागले, कारण त्याने शब्बाथ
मोडला एवढेच नाही, पण देवाला स्वतःचा िपता म्हणनू त्याने
स्वतःला देवासमान केले होते.

19 यावरुन येशनेू त्यांना उ र िदले; “मी तुम्हास खरे खरे
सांगतो, पुतर् िपत्याला जे काही करताना पाहतो त्यावाचनू
काहीही त्यास स्वतः होऊन करता येत नाही; कारण तो जे
काही करतो ते पुतर्ही तसेच करतो. 20 कारण िपता पुतर्ावर
पर्ीती करतो आिण तो स्वतः जे काही करतो ते त्यास दाखवतो
आिण तुम्ही आश्चयर् करावे म्हणनू तो याहनू मोठी कामे त्यास
दाखवील. 21 कारण िपता जसा मरण पावलेल्यांना उठवनू िजवंत
करतो तसा पुतर्ही पािहजे त्यांना िजवंत करतो. 22 िपता कोणाचा
न्याय करीत नाही, तर न्याय करण्याचे सवर् काम त्याने पुतर्ाकडे
सोपवनू िदले आहे. 23यासाठी की जसा िपत्याचा सन्मान करतात
तसा पुतर्ाचाही सन्मान सवार्नंी करावा. जो पुतर्ाचा सन्मान
करत नाही तो, ज्याने मला पाठवले, त्या िपत्याचा सन्मान
करत नाही. 24 मी तुम्हास खरे खरे सांगतो, जो माझे वचन
ऐकतो आिण ज्याने मला पाठवले त्याच्यावर िवश्वास ठेवतो
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त्यास सावर्कािलक जीवन पर्ाप्त झाले आहे आिण त्याच्यावर
न्यायाचा पर्संग येणार नाही; तो मरणातनू जीवनात पार गेला
आहे.

25मी तुम्हास खरे खरे सांगतो की,मरण पावलेले लोक देवाच्या
पुतर्ाचा आवाज ऐकतील व जे ऐकतील ते िजवंत होतील, अशी
वेळ येत आहे, िकंबहुना आता आलीच आहे. 26कारण िपत्याच्या
ठायी जसे स्वतःचे जीवन आहे तसे पुतर्ाच्या ठायीही स्वतःचे
जीवन असावे असे त्याने त्यास िदले. 27आिण तो मनुष्याचा पुतर्
आहे, या कारणास्तव न्यायिनवाडा करण्याचा अिधकारही त्यास
िदला. 28 त्याचे आश्चयर् करू नका; कारण जेव्हा कबरात असलेले
सवर् त्याचा आवाज ऐकतील अशी घटका येत आहे, 29 आिण
ज्याने सत्कम केली ते जीवनाच्या पुनरुत्थानासाठी व ज्यांनी
दुष्कम केली ते न्यायाच्या पुनरुत्थानासाठी बाहेर येतील.

30 मला स्वतः होऊन काही करता येत नाही. जसे मी ऐकतो
तसा न्यायिनवाडा करतो आिण माझा िनवाडा योग्य आहे कारण
मी स्वतःच्या इच्छेपर्माणे नाही तर ज्याने मला पाठवले त्याच्या
इच्छेपर्माणे करायला पाहतो. 31 मी जर स्वतःिवषयी साक्ष
िदली तर माझी साक्ष खरी नाही; 32 माझ्यािवषयी साक्ष देणारा
दुसरा आहे; आिण मला माहीत आहे की, माझ्यािवषयी तो साक्ष
देतो ती साक्ष खरी आहे. 33 तुम्ही योहानाकडे पाठवनू िवचारले
व त्याने सत्यािवषयी साक्ष िदली. 34 पण मी मनुष्याची साक्ष
मान्य करीत नाही, तथािप तुम्हास तारण पर्ाप्त व्हावे म्हणनू मी
हे सांगतो. 35तो जळता व पर्काशणारा िदवा होता; आिण तुम्ही
काही काळ त्याच्या पर्काशात आनंद करण्यास मान्य झालात.
36 परंतु माझ्याजवळ जी साक्ष आहे ती योहानाच्या साक्षीपेक्षा
मोठी आहे, कारण जी काय िसद्धीस नेण्याचे िपत्याने माझ्याकडे
सोपवले आहे, म्हणजे जी काय मी करतो तीच माझ्यािवषयी
साक्ष देतात की, िपत्याने मला पाठवले आहे. 37 आणखी ज्या
िपत्याने मला पाठवले आहे त्यानेच माझ्यािवषयी साक्ष िदली



5:38 xviii योहान 6:2

आहे. तुम्ही कधीही त्याची वाणी ऐकली नाही व त्याचे स्वरूपही
पािहलेले नाही. 38 त्याचे वचन तुम्ही आपणांमध्ये दृढ राखले
नाही, कारण ज्याला त्याने पाठवले त्याच्यावर तुम्ही िवश्वास
ठेवला नाही? 39 तुम्ही शास्तर्लेख शोधता, कारण तुम्ही असे
मानता की, त्याद्वारे आपल्याला सावर्कािलक जीवन िमळेल
आिण तेच शास्तर्लेख माझ्यािवषयी साक्ष देणारे आहेत. 40 पण
तुम्ही आपल्याला जीवन िमळावे म्हणनू माझ्याकडे येऊ इच्छीत
नाही. 41 मी मनुष्याकडून पर्शंसा करून घेत नाही. 42 परंतु मी
तुम्हास ओळखले आहे की, तुमच्यात देवािवषयी पर्ीती नाही.
43 मी आपल्या स्वगी र्य िपत्याच्या नावाने आलो आहे पण तुम्ही
माझा स्वीकार करत नाही; दुसरा कोणी स्वतःच्या नावाने आला
तर तुम्ही त्याचा स्वीकार कराल. 44 जे तुम्ही एकमेकांकडून
पर्शंसा करून घेता आिण जो एकच देव आहे त्याच्याकडून
पर्शंसा करून घेण्याची खटपट करत नाही, त्या तुम्हास िवश्वास
ठेवता येणे कसे शक्य आहे? 45 मी िपत्यासमोर तुमच्यावर
आरोप करीन, असे मानू नका. तुम्ही ज्याच्यावर आशा ठेवता
तो मोशेच तुमच्यावर आरोप लावणार आहे; 46 कारण तुम्ही
मोशेवर िवश्वास ठेवला असता तर माझ्यावर िवश्वास ठेवला
असता, कारण त्याने माझ्यािवषयी िलिहले आहे. 47 पण तुम्ही
त्याच्या िलखाणावर िवश्वास ठेवत नाही, तर माझ्या वचनांवर
कसा िवश्वास ठेवाल?”

6

. 14:13-21; 6:30-44; 9:10-17
1 या गोष्टी झाल्यानंतर येशू गालीलच्या सरोवराच्या दुसर्  या

बाजसू गेला ज्याला ितिबयर् सरोवरसुद्धा म्हणतात. 2 तेव्हा
मोठा लोकसमुदाय त्याच्या मागोमाग चालला, कारण आजारी
असलेल्यांवर तो जी िचन्हे करीत होता ती त्यांनी पािहली होती.
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3 येशू डोंगरावर जाऊन तेथे आपल्या िशष्यांबरोबर बसला.
4 आता वल्हांडण हा यहदू्यांचा सण जवळ आला होता. 5 तेव्हा
येशू दृष्टी वर करून व लोकांचा जमाव आपल्याकडे येत आहे
असे पाहनू िफिलप्पाला म्हणाला, “आपण या लोकांस खायला
भाकरी कोठून िवकत आणणार?” 6 हे तर त्याने त्याची परीक्षा
पाहण्याकरता म्हटले; कारण आपण काय करणार आहोत हे त्यास
ठाऊक होते. 7 िफिलप्पाने त्यास उ र िदले, “त्यांच्यातल्या
पर्त्येकाने थोडे थोडे घेतले तरी दोनशे चांदीच्या नाण्याच्या
भाकरी पुरणार नाहीत.” 8 त्याच्या िशष्यांतला एकजण, िशमोन
पेतर्ाचा भाऊ अंिदर्या त्यास म्हणाला, 9 “येथे एक लहान मुलगा
आहे. त्याच्याजवळ पाच जवाच्या भाकरी आिण दोन मासळ्या
आहेत; परंतु इतक्यांना त्या कशा पुरणार?” 10 येशू म्हणाला,
“लोकांस बसवा.” त्या जागी पुष्कळ गवत होते, तेव्हा तेथे
जे सुमारे पाच हजार पुरूष होते ते बसले. 11 येशनेू त्या पाच
भाकरी घेतल्या आिण त्याने उपकार मानल्यावर त्या बसलेल्याना
वाटून िदल्या. तसेच त्या मासळ्यांतनू त्यांना हवे होते िततके
िदले. 12 ते तृप्त झाल्यावर त्याने आपल्या िशष्यांना सांिगतले,
“उरलेले तुकडे गोळा करा, म्हणजे काही वाया जाऊ नये.”
13 मग जेवणार् यांना पुरे झाल्यावर त्यांनी जवाच्या पाच भाकरीचें
उरलेले तुकडे गोळा करून बारा टोपल्या भरल्या.

14 तेव्हा त्याने केलेले िचन्ह पाहनू ती माणसे म्हणू लागली,
“जगात जो संदेष्टा येणार आहे तो खरोखर हाच आहे.”

15 मग ते येऊन आपणास राजा करण्याकिरता बळजबरीने
धरण्याच्या बेतात आहेत हे ओळखनू येशू पुन्हा डोंगरावर
एकटाच िनघनू गेला.

16 संध्याकाळ झाल्यावर त्याचे िशष्य खाली सरोवराकडे
गेले; 17 आिण एका तारवात बसनू सरोवराच्या दुसर्  या बाजसू
कफणर्हमूकडे जाऊ लागले. इतक्यात अंधार झाला होता
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आिण येशू त्यांच्याकडे आला नव्हता. 18 आिण मोठा वारा
सुटून सरोवर खवळू लागले होते. 19 मग त्यांनी सुमारे सहा
िकलोमीटर वल्हवनू गेल्यावर येशलूा पाण्यावरून तारवाजवळ
चालत येताना पािहले आिण त्यांना भय वाटले. 20 पण तो
त्यांना म्हणाला, “मी आहे, िभऊ नका.” 21 म्हणनू त्यास तारवात
घेण्याची त्यांना इच्छा झाली. तेवढ ात त्यांला जायचे होते
त्यािठकाणी तारू िकनार्यास लावले.

22 दुसर्  या िदवशी जो लोकसमुदाय सरोवराच्या दुसर्  या बाजसू
उभा होता त्यांने पािहले की, ज्या लहान होडीत त्याचे िशष्य
बसले होते त्याच्यािशवाय तेथे दुसरे तारू नव्हते आिण येशू
आपल्या िशष्यांबरोबर त्या तारवावर चढला नव्हता. तर त्याचे
िशष्य मातर् िनघनू गेले होते. 23 तरी पर्भनेू उपकार मानल्यावर
त्यांनी जेथे भाकर खाल्ली त्या िठकाणाजवळ ितिबयार्हनू दुसरी
लहान तारवे आले होते. 24 तेथे येशू नाही व त्याचे िशष्यही
नव्हते हे जेव्हा लोकांनी बिघतले तेव्हा त्यांनीही होड ा घेतल्या
व येशलूा शोधीत ते कफणर्हमूला आले.

25आिण तो त्यांना सरोवराच्या पलीकडे भेटला तेव्हा ते त्यास
म्हणाले, “रब्बी, आपण इकडे कधी आलात?” 26 येशनेू त्यांना
उ र देऊन म्हटले, “मी तुम्हास खरे खरे सांगतो, तुम्ही िचन्हे
बिघतलीत म्हणनू नाही, पण भाकरी खाऊन तृप्त झालात म्हणनू
माझा शोध करता. 27 नष्ट होणार् या अन्नासाठी शर्म करू
नका, पण सावर्कािलक जीवनाकरता, िटकणार् या अन्नासाठी
शर्म करा. मनुष्याचा पुतर् ते तुम्हास देईल, कारण त्याच्यावर
देविपत्याने िशक्का मारला आहे.” 28 तेव्हा ते त्यास म्हणाले,
“आम्ही देवाची कामे करावीत म्हणनू काय करावे?” 29 येशनेू
त्यांना उ र देऊन म्हटले, “देवाचे काम हेच आहे की, ज्याला
त्याने पाठवले आहे त्याच्यावर तुम्ही िवश्वास ठेवावा.” 30 म्हणनू
ते त्यास म्हणाले, असे कोणते िचन्ह आपण दाखवता की ते
बघनू आम्ही आपल्यावर िवश्वास ठेवावा? आपण कोणते कृत्य
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करता? 31 आमच्या पवूर्जांनी अरण्यात मान्ना खाल्ला; पिवतर्
शास्तर्ात असे िलिहले आहे की, ‘त्याने त्यास स्वगार्तनू भाकर
खाण्यास िदली.’ 32 तेव्हा येशू त्यांना म्हणाला, “मी तुम्हास
खरे खरे सांगतो, मोशेने तुम्हास स्वगार्तील भाकर िदली असे
नाही, तर माझा िपता स्वगार्तनू येणारी खरी भाकर तुम्हास देतो.
33 कारण जी स्वगार्तनू उतरते व जगाला जीवन देते तीच देवाची
भाकर होय.” 34 तेव्हा ते त्यास म्हणाले, “पर्भजूी, ही भाकर
आम्हास िनत्य द्या.”

35 तेव्हा येशू त्यांना म्हणाला, “मीच जीवनाची भाकर आहे.
माझ्याकडे जो येतो त्यास कधीही भकू लागणार नाही आिण जो
माझ्यावर िवश्वास ठेवतो त्यास कधीही तहान लागणार नाही.
36परंतु तुम्ही मला पाहीले असताही िवश्वास ठेवत नाही असे मी
तुम्हास सांिगतले. 37 िपता जे मला देतो ते सवर् माझ्याकडे येईल
आिण माझ्याकडे जो येतो त्यास मी कधीच घालवणार नाही.
38कारण मी स्वगार्तनू आलो तो स्वतःच्या इच्छेपर्माणे करायला
नाही, पण ज्याने मला पाठवले त्याच्या इच्छेपर्माणे करायला
आलो आहे. 39आिण ज्याने मला पाठवले त्याची इच्छा हीच आहे
की, त्याने मला जे सवर् िदले आहे त्यातनू मी काहीही हरवू नये,
पण शेवटच्या िदवशी मी ते उठवावे. 40 माझ्या िपत्याची इच्छा
हीच आहे की, जो कोणी पुतर्ाला पाहनू त्याच्यावर िवश्वास
ठेवतो, त्यास सावर्कािलक जीवन पर्ाप्त व्हावे; त्यास मीच
शेवटच्या िदवशी उठवीन.”

41 “मी स्वगार्तनू उतरलेली भाकर आहे” असे तो म्हणाला
म्हणनू यहदूी त्याच्यािवषयी कुरकुर करू लागले. 42 तेव्हा
ते म्हणाले, “हा येशू योसेफाचा मुलगा नाही काय? याच्या
िपत्याला आिण आईला आम्ही ओळखतो. आता हा कसे
म्हणतो, मी स्वगार्तनू उतरलो आहे?” 43 येशनेू त्यांना उ र
देऊन म्हटले, “तुम्ही आपआपल्यात कुरकुर करू नका. 44 ज्याने
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मला पाठवले आहे त्या िपत्याने आकिषर्ल्यािशवाय कोणीही
माझ्याकडे येऊ शकत नाही. त्यास शेवटल्या िदवशी मी उठवीन.
45 संदेष्ट ांच्या गरं्थात िलहीले आहे की, ‘ते सगळे देवाने
िशकवलेले असे होतील’, जो िपत्याकडून ऐकून िशकला आहे
तो माझ्याकडे येतो. 46 जो देवापासनू आहे त्याने िपत्याला
पािहले आहे. त्याच्यािशवाय कोणी िपत्याला पािहले आहे असे
नाही. 47 मी तुम्हास खरे खरे सांगतो, जो िवश्वास ठेवतो त्यास
सावर्कािलक जीवन पर्ाप्त झाले आहे. 48 मीच जीवनाची भाकर
आहे. 49 तुमच्या पवूर्जांनी रानात मान्ना खाल्ला आिण ते मरण
पावले.

50 पण स्वगार्तनू उतरणारी भाकर अशी आहे की ती जर कोणी
खाल्ली तर तो मरणार नाही. 51स्वगार्तनू उतरलेली िजवंत भाकर
मीच आहे. या भाकरीतनू जो कोणी खाईल तो सवर्काळ जगेल.
जी भाकर मी देईन ती माझा देह असनू ती जगाच्या जीवनासाठी
आहे.”

52 तेव्हा यहदू्यांनी आपआपल्यात वाद वाढवनू म्हटले, “हा
आम्हास आपला देह कसा खायला देऊ शकेल?” 53यावरुन येशू
त्यांना म्हणाला, “मी तुम्हास खरे खरे सांगतो, तुम्ही मनुष्याच्या
पुतर्ाचा देह खाल्ला नाही व त्याचे रक्त प्याला नाही तर
तुमच्यामध्ये जीवन नाही. 54 जो माझा देह खातो आिण माझे
रक्त िपतो त्यास सावर्कािलक जीवन पर्ाप्त झाले आहे आिण
मीच त्यास शेवटल्या िदवशी पुन्हा उठवीन. 55 कारण माझा
देह खरे खाद्य आहे आिण माझे रक्त खरे पेय आहे. 56 जो
माझा देह खातो आिण माझे रक्त िपतो तो माझ्यात राहतो
आिण मी त्याच्यात राहतो. 57 जसे िजवंत िपत्याने मला पाठवले
आिण मी जसा िपत्यामुळे जगतो, तसे जो मला खातो तोसुध्दा
माझ्यामुळे जगेल. 58 स्वगार्तनू उतरलेली भाकर हीच आहे.
तुमच्या पवूर्जांनी भाकर खाल्ली तरी ते मरण पावले. हे तसे नाही.
ही भाकर जो खातो तो सवर्काळ जगेल.” 59 कफणर्हमूात िशक्षण
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देत असताना त्याने सभास्थानात या गोष्टी सांिगतल्या.
60 त्याच्या िशष्यांतील पुष्कळांनी हे ऐकून म्हटले, “हे वचन

कठीण आहे; हे कोण ऐकून घेऊ शकतो?” 61 आपले िशष्य
यािवषयी कुरकुर करीत आहे हे मनात ओळखनू येशू त्यांना
म्हणाला, “ह्यामुळे तुम्ही अडखळता काय? 62 मनुष्याच्या
पुतर्ाला तो आधी होता जेथे होता तेथे जर वर चढताना पाहाल
तर? 63आत्मा जीवन देणारा आहे, देहापासनू काही लाभ घडवीत
नाही. मी तुमच्याशी बोललो ती वचने आत्मा आिण जीवन अशी
आहेत. 64 तरी िवश्वास ठेवत नाहीत असे तुम्हामध्ये िकत्येक
आहेत” कारण कोण िवश्वास ठेवत नाही आिण आपल्याला कोण
धरून देईल, हे येशू पिहल्यापासनू जाणत होता. 65तो म्हणाला,
“म्हणनू मी तुम्हास म्हणले की, कोणीही मनुष्य, त्यास िपत्याने ते
िदल्यािशवाय, तो माझ्याकडे येऊ शकत नाही.”

66 त्यानंतर, त्याच्या िशष्यांतले पुष्कळजण परत गेले आिण
ते पुन्हा कधी त्याच्याबरोबर चालले नाहीत. 67 तेव्हा येशू
बाराजणांना म्हणाला, “तुमची पण जायची इच्छा आहे काय?”
68 तेव्हा िशमोन पेतर्ाने त्यास उ र िदले, “पर्भ,ू आम्ही
कोणाकडे जाणार? सावर्कािलक जीवनाची वचने तर आपणाकडे
आहेत. 69 आिण आम्ही िवश्वास ठेवला आहे आिण जाणतो की,
आपण देवाचे पिवतर् पुरूष आपण आहात.” 70 येशनेू त्यांना
उ र िदले, “मी तुम्हा बाराजणांना िनवडून घेतले नाही काय?
तरी तुमच्यातील एकजण सैतान आहे.” 71 हे त्याने िशमोनाचा
पुतर् यहदूा इस्कायो र्त याच्यािवषयी म्हणले होते; कारण बारा
जणांतला तो एक असनू त्यास धरून देणार होता.

7
1 यानंतर येशू गालील पर्ांतात िफरू लागला, कारण यहदूी

अिधकारी त्यास ठार मारायला पाहत होते. म्हणनू त्यास
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यहदूीया पर्ांतात िफरावेसे वाटले नाही. 2 यहदू्यांचा मंडपाचा
सण जवळ आला होता. 3 म्हणनू त्याचे भाऊ त्यास म्हणाले, “तू
इथनू नीघ आिण यहदूीया पर्ांतात जा, म्हणजे तू करतोस ती
तुझी कामे तुझ्या िशष्यांनीही पाहावीत. 4 जो कोणी पर्िसद्ध
होऊ पाहतो तो गुप्तपणे काही करत नाही. तू या गोष्टी
करीत असशील तर स्वतः जगाला पर्कट हो.” 5 कारण त्याचे
भाऊही त्याच्यावर िवश्वास ठेवत नव्हते. 6 त्यावरून येशू त्यांना
म्हणाला, “सणाला जाण्याची माझी वेळ अजनू आलेली नाही;
तुमची वेळ तर सवर्दा िसद्ध आहे. 7 जगाने तुमचा दे्वष करवा हे
शक्य नाही; पण ते माझा दे्वष करते, कारण मी त्याच्यािवषयी
साक्ष देतो की, त्यांची कामे वाईट आहेत. 8 तुम्ही सणाला वर जा.
मी या सणाला आताच वर जात नाही कारण माझी वेळ अजनू
पणूर् झालेली नाही.” 9 असे त्यांना सांगनू तो गालील पर्ांतात
रािहला.

10 पण त्याचे भाऊ सणाला वर गेल्यानंतर तोसुध्दा, उघडपणे
न जाता गुप्तपणे वर गेला. 11 तेव्हा, यहदूी त्यास सणात शोधीत
होते आिण म्हणत होते, “तो आहे तरी कोठे?” 12आिण लोकांतही
त्याच्यािवषयी पुष्कळ कुजबुज सुरू झाली. कोणी म्हणत होते,
“तो चांगला आहेः” दुसरे कोणी म्हणत होते, “नाही, तो लोकांस
फसवतो.” 13 तरी यहदू्यांच्या भीतीमुळे कोणीही त्याच्यािवषयी
उघडपणे बोलत नसे.

14 मग सण अधार् आटोपल्यावर येशू वर परमेश्वराच्या
भवनात जाऊन िशक्षण देऊ लागला. 15 तेव्हा यहदूी आश्चयर्
करून म्हणू लागले, “िशकल्यावाचनू याला िवद्या कशी आली?”
16 त्यावरून येशनेू त्यांना उ र देऊन म्हटले, “माझी िशकवण
माझी नाही तर ज्याने मला पाठिवले त्याची आहे. 17 जो कोणी
त्याच्या इच्छेपर्माणे करण्याची इच्छा बाळगील त्यालाही
िशकवण देवापासनू आहे िकंवा मी आपल्या मनाचे बोलतो हे
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समजेल. 18 जो आपल्या मनाचे बोलतो, तो स्वतःचाच गौरव
करतो, परंतु आपणाला ज्याने पाठवले त्याचे गौरव जो पाहतो तो
मनुष्य खरा आहे व त्याच्यामध्ये अनीती नाही. 19मोशेने तुम्हास
िनयमशास्तर् िदले की नाही? तर तुम्ही कोणीही िनयमशास्तर्
पाळीत नाही. तुम्ही मला ठार मारायला का पाहता?” 20लोकांनी
त्यास उ र देऊन म्हटले, “तुला भतू लागले आहे. तुला
ठार मारायला कोण पाहतो?” 21 येशनेू त्यांना उ र देऊन
म्हटले, “मी एक कृत्य केले व त्यामुळे तुम्ही सवर् आश्चयर् करता.
22 मोशेने तुम्हास संुता लावनू िदली (तरी ती मोशेपासनू नाही,
पण पवूर्जांपासनू आहे.) आिण तुम्ही शब्बाथ िदवशी मनुष्याची
संुता करता. 23 मोशेचे िनयमशास्तर् मोडू नये म्हणनू मनुष्याची
संुता जर शब्बाथ िदवशी होते तर, तर मी शब्बाथ िदवशी एका
मनुष्यास अगदी बरे केले यामुळे तुम्ही माझ्यावर रागावता
काय? 24 तोंड पाहनू न्याय करू नका तर यथाथर् न्याय करा.”

25 यावरुन यरूशलेमकरांपैकी िकत्येकजण म्हणू लागले,
“ज्याला ठार मारायला पाहतात तो हाच ना? 26 पाहा, तो
उघडपणे बोलत आहे आिण ते त्यास काहीच बोलत नाहीत. हाच
िखर्स्त आहे, हे खरोखर अिधकार् यांना कळले आहे काय? 27 तरी
हा कुठला आहे हे आम्हास ठाऊक आहे; पण िखर्स्त येईल तेव्हा
तो कोठला आहे हे कोणालाही कळणार नाही.” 28 यावरुन येशू
परमेश्वराच्या भवनात िशक्षण देत असता मोठ ाने म्हणाला,
“तुम्ही मला ओळखता आिण मी कुठला आहे हे तुम्ही जाणता;
तरीही मी आपण होऊन आलो नाही; ज्याने मला पाठवले
तो खरा आहे त्यास तुम्ही ओळखत नाही. 29 मी तर त्यास
ओळखतो, कारण मी त्याच्यापासनू आहे व त्याने मला पाठवले
आहे.” 30 यावरुन ते त्यास धरण्यास पाहत होते, तरी कोणी
त्याच्यावर हात टाकला नाही, कारण त्याची वेळ अजनू आली
नव्हती. 31 तेव्हा लोकसमुदायातील पुष्कळांनी त्याच्यावर
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िवश्वास ठेवला व ते म्हणू लागले, “िखर्स्त येईल तेव्हा याने
केलेल्या िचन्हांपेक्षा तो काही अिधक काय करणार आहे?”

32 लोकसमुदाय त्याच्यािवषयी अशी कुजबुज करत आहे हे
परूश्यांच्या कानावर गेले आिण मुख्य याजक लोक व परूश्यांनी
त्यास धरण्यास कामदार पाठवले. 33 यावरुन येशू त्यांना
म्हणाला, “मी आणखी थोडा वेळ तुमच्याबरोबर आहे मग ज्याने
मला पाठवले त्याच्याकडे मी िनघनू जाणार आहे. 34 तुम्ही
माझा शोध कराल तरी मी तुम्हास सापडणार नाही आिण जेथे
मी असेन तेथे तुम्ही येऊ शकणार नाही.” 35 यामुळे यहदूी
आपसात म्हणाले, “हा आपल्याला सापडणार नाही असा हा कोठे
जाईल? हा गर्ीकमधील आपल्या पांगलेल्या यहदूी लोकांस
जाऊन त्यांस िशकवील काय? 36हा जे म्हणतो की, ‘तुम्ही माझा
शोध कराल आिण मी तुम्हास सापडणार नाही आिण मी असेन
ितथे तुम्ही येऊ शकणार नाही,’ हे म्हणणे काय आहे?”

37 मग सणाच्या शेवटल्या िदवशी म्हणजे मोठ ा िदवशी,
येशू उभा राहनू मोठ ाने म्हणाला, “कोणी तहानलेला असेल
तर त्याने माझ्याकडे यावे आिण प्यावे. 38 जो माझ्यावर
िवश्वास ठेवतो त्याच्या अंतःकरणातनू शास्तर्लेखात
सांिगतल्यापर्माणे िजवंत पाण्याच्या नद्या वाहतील.” 39ज्यांनी
त्याच्यावर िवश्वास ठेवला त्यांना जो आत्मा िमळणार होता,
त्याच्यािवषयी त्याने हे म्हटले. तोपयर्ंत पिवतर् आत्मा िदलेला
नव्हता, कारण अजनू येशचेू गौरव झाले नव्हते.

40 लोकसमुदायातील िकत्येकजण हे शब्द ऐकून म्हणत होते,
“खरोखर, हा तो संदेष्टा आहे.” 41 िकत्येक म्हणाले, “हा िखर्स्त
आहे.” दुसरे िकत्येक म्हणाले, “िखर्स्त गालील पर्ांतातनू
येणार आहे काय? 42 दािवदाच्या वंशाचा आिण ज्या गावात
दावीद होता त्या बेथलेहेमातनू िखर्स्त येईल अस शास्तर्लेख
म्हणत नाही काय?” 43यावरुन त्याच्यामुळे लोकात फूट झाली.
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44 त्यांच्यातील िकत्येकजण त्यास धरायला पाहत होते, तरी
कोणी त्याच्यावर हात टाकले नाहीत.

45मग कामदार मुख्य याजकांकडे व परूश्यांकडे आले, तेव्हा ते
त्यांना म्हणाले, “तुम्ही त्यास का आणले नाही?” 46 कामदारांनी
उ र िदले, “कोणीही मनुष्य त्याच्यासारखा कधी बोलला नाही.”
47 तेव्हा परूश्यांनी त्यांना उ र िदले, “तुम्हीपण फसलात काय?
48 अिधकार् यांपैकी िकंवा परूश्यांपैकी कोणी त्याच्यावर िवश्वास
ठेवला आहे काय? 49 पण हा जो लोकसमुदाय िनयमशास्तर्
जाणत नाही तो शािपत आहे.” 50 पवूी र् त्याच्याकडे आलेला
आिण त्यांच्यातला एक असलेला िनकदेम त्यांना म्हणाला.
51 “एखाद्या मनुष्याचे ऐकण्याअगोदर आिण तो काय करतो याची
माहीती करून घेतल्यावाचनू आपले िनयमशास्तर् त्याचा न्याय
करते काय?” 52 त्यांनी त्यास उ र देऊन म्हटले, “तुम्हीपण
गालील पर्ांतातले आहात काय? शोधा आिण बघा, कारण
गालील पर्ांतातनू संदेष्टा उदभ्वत नाही.” 53 मग ते सवर्जण
आपआपल्या घरी गेले.

8

1 येशू जैतनूाच्या डोंगराकडे गेला, 2 नंतर पहाटेस तो पुन्हा
परमेश्वराच्या भवनात आला, तेव्हा सवर् लोक त्याच्याकडे आले
आिण तो बसनू त्यांना िशकवू लागला. 3 तेव्हा व्यिभचार करत
असतांना धरलेल्या एका स्तर्ीला िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक व
परूशी यांनी त्याच्याकडे आणले व ितला मध्यभागी उभे करून
ते त्यास म्हणाले, 4 “गुरूजी, ही स्तर्ी व्यिभचार करीत असताना
धरण्यात आली. 5 मोशेने िनयमशास्तर्ात आम्हास अशी आज्ञा
िदली आहे की,अशांना दगडमार करावी,तर आपण िहच्यािवषयी
काय म्हणता?” 6 त्यास दोष लावायला आपणास काहीतरी
िमळावे म्हणनू त्याची परीक्षा पाहण्याकरता ते असे म्हणाले.
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पण येशू खाली आणनू आपल्या बोटाने जिमनीवर िलहू लागला.
7 आिण ते त्यास एकसारखे िवचारत असता तो उठून त्यांना
म्हणाला, “तुमच्यात जो कोणी िनष्पाप असेल त्याने पर्थम
ितच्यावर एक दगड टाकावा.” 8 मग तो पुन्हा खाली ओणवनू
जिमनीवर िलहू लागला. 9 हे शब्द ऐकून वृद्धातल्या वृद्धापासनू
तो सरळ शेवटल्या मनुष्यापयर्ंत ते सवर् एकामागनू एक िनघनू
गेले, येशू एकटा रािहला आिण ती स्तर्ी मध्यभागी उभी होती.
10 नंतर येशू उठला व त्या स्तर्ीिशवाय तेथे कोणीही नाही असे
पाहनू ितला म्हणाला, “मुली, तुला दोष देणारे कोठे आहेत? तुला
कोणी दंड ठरवला नाही काय?” 11ती म्हणाली, “पर्भजूी, कोणी
नाही.” तेव्हा येशू ितला म्हणाला, “मी देखील तुला दोषी ठरवीत
नाही; जा, यापुढे पाप करू नको.”

12 पुढे येशू पुन्हा त्यांना म्हणाला, “मीच जगाचा पर्काश
आहे; जो मला अनुसरतो तो अंधारात चालणारच नाही, तर
त्याच्याजवळ जीवनाचा पर्काश राहील.”

13 यावरुन परूशी त्यास म्हणाले, “तुम्ही स्वतःिवषयी साक्ष
देता, तुमची साक्ष खरी नाही.” 14 येशनेू त्यांना उ र देऊन
म्हटले, “मी स्वतःिवषयी साक्ष िदली तरी माझी साक्ष खरी आहे,
कारण मी कोठून आलो आिण कोठे जाणार हे मला माहीत आहे;
पण मी कोठून आलो आिण कोठे जाणार हे तुम्हास माहीत नाही.
15 तुम्ही देहानुसार न्याय करता; मी कुणाचा न्याय करीत नाही.
16 आिण जरी मी कोणाचा न्याय करतो, तरी माझा न्याय खरा
आहे कारण मी एकटा नाही तर मी आहे व ज्याने मला पाठवले
तोसुध्दा आहे. 17 तुमच्या िनयमशास्तर्ात असे िलिहले आहे
की, दोघा मनुष्यांची साक्ष खरी आहे. 18 मी स्वतःिवषयी साक्ष
देणारा आहे आिण ज्या िपत्याने मला पाठवले आहे तोसुध्दा
माझ्यािवषयी साक्ष देतो.” 19 यावरुन ते त्यास म्हणाले, “तुमचा
िपता कोठे आहे?” येशनेू उ र िदले, “तुम्ही मला िकंवा माझ्या
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िपत्यालाही ओळखत नाही. तुम्ही मला ओळखले असते तर
माझ्या िपत्यालाही ओळखले असते.” 20 तो परमेश्वराच्या
भवनात िशकवीत असताही वचने जामदारखान्यात बोलला; पण
कोणीही त्याच्यावर हात टाकले नाहीत, कारण त्याची वेळ अजनू
आलेली नव्हती.

21 पुन्हा तो त्यांना म्हणाला, “मी िनघनू जातो आिण तुम्ही
माझा शोध कराल व तुम्ही आपल्या पापात मराल,मी जेथे जातो
ितकडे तुम्ही येऊ शकत नाही.” 22 यावर यहदूी म्हणाले, “हा
आत्महत्या करणार काय? कारण हा म्हणतो की, मी जाईन ितथे
तुम्हास येता येणार नाही.” 23तो त्यांना म्हणाला, “तुम्ही खालचे
आहात, मी वरचा आहे; तुम्ही या जगाचे आहा, मी या जगाचा
नाही. 24 म्हणनू मी तुम्हास सांिगतले की, तुम्ही तुमच्या पापात
मराल; कारण,मी तो आहे असा तुम्ही िवश्वास न धरल्यास तुम्ही
आपल्या पापात मराल.” 25 यावरुन ते त्यास म्हणाले, “तू कोण
आहेस?” येशू त्यांना म्हणाला, “पिहल्यापासनू तुम्हास जे सांगत
आलो तेच नाही का? 26 मला तुमच्यािवषयी पुष्कळ बोलायचे
आहे व न्यायिनवाडा करायचा आहे, पण ज्याने मला पाठवले तो
खरा आहे आिण ज्या गोष्टी मी त्याच्याकडून ऐकल्या त्या मी
जगाला सांगतो.” 27 तो त्यांच्याशी िपत्यािवषयी बोलत होता
हे त्यांना कळले नाही. 28 तेव्हा येशू त्यांना म्हणाला, “तुम्ही
जेव्हा मनुष्याच्या पुतर्ाला उंच कराल तेव्हा तुम्हास हे कळेल
की तो मी आहे आिण मी स्वतः काही करीत नाही तर िपत्याने
मला सांिगतल्यापर्माणे मी हे करतो. 29 ज्याने मला पाठवले
तो माझ्याबरोबर आहे; त्याने मला एकटे सोडले नाही; कारण मी
नेहमी त्यास आवडणार् या गोष्टी करतो.” 30 येशू हे बोलत असता
पुष्कळ जणांनी त्याच्यावर िवश्वास ठेवला.

31 ज्या यहदू्यांनी त्याच्यावर िवश्वास ठेवला त्यांना येशू
म्हणाला, “तुम्ही माझ्या वचनात रािहला तर खरोखर माझे िशष्य
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आहात. 32 तुम्हास सत्य समजेल आिण सत्य तुम्हास बंधनमुक्त
करील.” 33 त्यांनी त्यास उ र िदले, “आम्ही अबर्ाहामाचे वंशज
आहोत आिण कधीही कोणाचे दास झालो नाही. तुम्ही आम्हास
कसे म्हणता की, तुम्ही स्वतंतर् केले जाल?” 34 येशनेू त्यांना
उ र िदले, “मी तुम्हास खरे खरे सांगतो, जो कोणी पाप करतो
तो पापाचा दास आहे. 35 दास सवर्काळ घरात राहत नाही; पुतर्
सवर्काळ घरात राहत. 36 म्हणनू जर पुतर्ाने तुम्हास बंधनमुक्त
केले तर तुम्ही, खरोखर, बंधनमुक्त व्हाल. 37 मी जाणतो की,
तुम्ही अबर्ाहामाचे वंशज आहात, तरी तुमच्यामध्ये माझ्या
वचनाला जागा नाही, म्हणनू तुम्ही मला जीवे मारायला पाहता.
38 मी िपत्याजवळ जे पािहले ते बोलतो, तसेच तुम्ही आपल्या
िपत्याकडून जे ऐकले ते करता.”

39 त्यांनी त्यास उ र िदले, “अबर्ाहाम आमचा िपता आहे.”
येशू त्यांना म्हणाला, “तुम्ही अबर्ाहामाची मुले आहात तर
अबर्ाहामाची कृत्ये कराल. 40 परंतु ज्याने देवापासनू ऐकलेले
सत्य तुम्हास सांिगतले त्या मनुष्यास म्हणजे मला तुम्ही आता
ठार मारायला पाहता. अबर्ाहामाने असे केले नाही. 41 तुम्ही
आपल्या िपत्याच्या कृत्ये करता.” ते त्यास म्हणाले, “आमचा
जन्म व्यिभचारापासनू झाला नाही. आम्हास एकच िपता म्हणजे
देव आहे.” 42 येशनेू त्यांना म्हटले, “देव जर तुमचा िपता असता
तर तुम्ही माझ्यावर पर्ीती केली असती; कारण मी देवापासनू
िनघालो व आलो, मी स्वतः होऊन आलो नाही, पण त्याने
मला पाठवले. 43 तुम्ही माझे बोलणे का समजनू घेत नाही?
याचे कारण हेच की, तुमच्याकडून माझे वचन ऐकवत नाही.
44 तुम्ही आपला िपता सैतान यापासनू झाला आहात आिण
तुमच्या िपत्याच्या वासनांपर्माणे करू पाहता. तो पर्ारंभापासनू
मनुष्य घात करणारा होता आिण तो सत्यात िटकला नाही, कारण
त्याच्यामध्ये सत्य नाही. तो जेव्हा खोटे बोलतो तेव्हा तो
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स्वतःचे बोलतो, कारण तो लबाड व लबाडीचा िपता आहे. 45पण
मी तुम्हास खरे सांगतो म्हणनू तुम्ही माझ्यावर िवश्वास ठेवत
नाही. 46 तुमच्यातला कोण मला पापी ठरवतो? मी खरे सांगत
असता तुम्ही माझ्यावर का िवश्वास ठेवत नाही? 47 देवापासनू
असणारा देवाची वचने ऐकतो. तुम्ही देवापासनू नाही म्हणनू
तुम्ही ऐकत नाही.”

48 यहदू्यांनी त्यास उ र देऊन म्हटले, “तुम्ही शोमरोनी
आहात व तुम्हास भतू लागले आहे, हे जे आम्ही म्हणतो ते
बरोबर आहे की नाही?” 49 येशनेू त्यांना उ र िदले, “मला
भतू लागले नाही; तर मी आपल्या िपत्याचा सन्मान करतो
आिण तुम्ही माझा अपमान करता. 50 मी स्वतःचे गौरव करू
पाहत नाही; ते पाहणारा व न्यायिनवाडा करणारा आहेच. 51 मी
तुम्हास खरे खरे सांगतो, जर कोणी माझे वचने पाळील तर त्यास
मरणाचा अनुभव कधीही येणार नाही.” 52 यहदूी लोक त्यास
म्हणाले, “आता आम्हास कळले की, तुम्हास भतू लागले आहे.
अबर्ाहाम मरण पावला आिण संदेष्टेही मरण पावले; आिण
तुम्ही म्हणता की, कोणी माझे वचन पाळील तर तो कधी मरण
अनुभवणार नाही. 53 आमचा िपता अबर्ाहाम मरण पावला;
त्याच्यापेक्षा तुम्ही मोठे आहात काय? आिण संदेष्टेही मरण
पावले; तुम्ही स्वतःला काय समजता?” 54 येशनेू उ र िदले,
“मी स्वतःचे गौरव केले तर माझे गौरव काहीच नाही, माझे
गौरव करणारा माझा स्वगी र्य िपता आहे, तो आमचा देव आहे
असे तुम्ही त्याच्यािवषयी म्हणता. 55तरी तुम्ही त्यास ओळखले
नाही, मी त्यास ओळखतो आिण मी त्यास ओळखत नाही असे
जर मी म्हणेन, तर मी तुमच्यासारखा लबाड ठरेन. पण, मी त्यास
ओळखतो आिण त्याचे वचन पाळतो. 56 माझा िदवस बघायला
तुमचा िपता अबर्ाहाम उल्लसीत झाला; तो त्याने पािहला
व त्यास आनंद झाला.” 57 यहदूी त्यास म्हणाले, “तुम्हास
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अजनू पन्नास वष झाली नाहीत आिण तुम्ही अबर्ाहामाला
पािहले आहे काय?” 58 येशू त्यांना म्हणाला, “मी तुम्हास
खरे खरे सांगतो, अबर्ाहामाचा जन्म झाला त्यापुवी र् मी आहे.”
59 यावरुन त्यांनी त्यास मारायला दगड उचलले, पण येशू
परमेश्वराच्या भवनामधनू गुप्तपणे िनघनू गेला.

9
1 तो ितकडून पुढे जात असता एक जन्मपासनूचा आंधळा

मनुष्य त्याच्या दृष्टीस पडला. 2 तेव्हा त्याच्या िशष्यांनी त्यास
िवचारले, “रब्बी, कोणाच्या पापामुळे हा असा आंधळा जन्मास
आला? याच्या की याच्या आई-वडीलांच्या?” 3 येशनेू उ र
िदले, “ह्याने िकंवा याच्या आई-वडीलाने पाप केले असे नाही,
तर याच्याठायी देवाची काय पर्कट व्हावीत म्हणनू हा असा
जन्मास आला. 4 ज्याने मला पाठवले त्याची कामे िदवस आहे
तोपयर्ंत आपल्याला केली पािहजेत. रातर् येणार आहे. ितच्यात
कोणालाही काम करता येणार नाही. 5 मी जगात आहे तोपयर्ंत
मी जगाचा पर्काश आहे.” 6असे बोलनू तो जिमनीवर थंुकला व
थंुकीने त्याने िचखल केला, तो िचखल त्याच्या डोळ्यांस लावला.
7 आिण त्यास म्हटले, “जा, िशलोहाच्या तळ्यात ध.ू” (याचा
अथर् पाठवलेला) म्हणनू त्याने जाऊन धुतले आिण तो डोळस
होऊन पाहू लागला. 8 म्हणनू त्याचे शेजारी व ज्यांनी त्यास भीक
मागताना पवूी र्पािहले होते ते म्हणाले, “तो जो बसनू भीक मागत
असे तो हाच ना?” 9कोणी म्हणाले, “हा तो आहे.” दुसरे म्हणाले,
“नाही, हा त्याच्यासारखा आहे.” पण तो म्हणाला, “मी तोच
आहे.” 10 म्हणनू ते त्यास म्हणाले, “मग तुझे डोळे कसे उघडले?”
11 त्याने उ र िदले, “येशू नावाच्या मनुष्याने िचखल करून
माझ्या डोळ्यांस लावला आिण तो मला म्हणाला, ‘िशलोहवर
जाऊन ध.ू’ मी जाऊन धुतले आिण मला िदसू लागले.” 12 तेव्हा
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त्यांनी म्हटले, “तो कोठे आहे?” तो म्हणाला, “मला माहीत
नाही.”

13 तो जो पवूी र् आंधळा होता त्यास त्यांनी परूश्यांकडे नेले,
14 ज्यािदवशी येशनेू िचखल करून त्याचे डोळे उघडले तो िदवस
शब्बाथ होता. 15 म्हणनू परूश्यांनीही त्यास पुन्हा िवचारले.
“तुला कसे िदसू लागले?” आिण तो त्यांना म्हणाला, “त्याने
माझ्या डोळ्यांस िचखल लावला, तो मी धुऊन टाकल्यावर, मला
िदसू लागले.” 16 तेव्हा परूश्यांतील िकत्येक म्हणाले, “हा मनुष्य
देवापासनू नाही, कारण तो शब्बाथ पाळीत नाही.” पण दुसरे
म्हणाले, “जो मनुष्य पापी आहे तो असली िचन्हे कशी करू
शकतो?” 17 म्हणनू, पुन्हा ते त्या आंधळ्याला म्हणाले, “त्याने
जर तुझे डोळे उघडले तर तू त्याच्यािवषयी काय म्हणतोस?” तो
म्हणाला, “तो एक संदेष्टा आहे.”

18 म्हणनू यहदूी अिधकार्यांनी ज्याला दृष्टी आली होती
त्याच्यािवषयी त्याच्या आई-वडीलांना बोलवनू िवचारपसू
करीपयर्ंत, तो पवूी र् आंधळा असनू व आता डोळस झाला आहे,
यावर िवश्वास ठेवला नाही.

19 त्यांनी त्यांना िवचारले, “तुमचा जो मुलगा आंधळा जन्मला
म्हणनू तुम्ही म्हणता तो हा आहे काय? मग आता त्यास कसे
िदसते?” 20 त्याच्या आई-वडीलानी उ र िदले, “हा आमचा
मुलगा आहे; आिण हा आंधळा जन्मला होता हे आम्हास माहीत
आहे. 21 तरी आता त्यास कसे िदसू लागले हे आम्हास माहीत
नाही िकंवा त्याचे डोळे कोणी उघडले हेही आम्हास माहीत नाही.
त्यास िवचारा, तो वयात आलेला आहे, तो स्वतःिवषयी सांगेल.”
22 त्याच्या आई-वडीलांना यहदूी अिधकार्यांचे भय होते म्हणनू
ते असे म्हणाले, कारण, तो िखर्स्त आहे असे कोणी पत्करल्यास
त्यास सभास्थानातनू घालवावे, असे यहुद्यांचे आधीच एकमत
झाले होते. 23यामुळे त्याच्या आई-वडीलानी म्हटले, “तो वयात
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आलेला आहे, त्यास िवचारा.”
24 तेव्हा जो मनुष्य आंधळा होता त्यास त्यांनी दुसर्  यांदा

बोलावले आिण ते त्यास म्हणाले, “देवाचे गौरव कर; हा मनुष्य
पापी आहे हे आम्ही जाणतो.” 25 यावरुन त्याने उ र िदले, “तो
पापी आहे िकंवा नाही हे मी जाणत नाही. मी एक गोष्ट जाणतो;
मी पवूी र् आंधळा होतो आिण आता मला िदसते.” 26 म्हणनू
ते त्यास म्हणाले, “त्याने तुला काय केले? त्याने तुझे डोळे
कसे उघडले?” 27 त्याने त्यांना उ र िदले, “मी तुम्हास आताच
सांिगतले, तरी तुम्ही ऐकले नाही; ते पुन्हा ऐकायची इच्छा का
करता? तुम्हीही त्याचे िशष्य होऊ पाहता काय?” 28 तेव्हा
त्यांनी त्याची िनंदा करून आिण ते त्यास म्हणाले, “तू त्याचा
िशष्य आहेस; आम्ही मोशेचे िशष्य आहोत. 29 देव मोशेबरोबर
बोलला हे आम्हास माहीत आहे. हा कोठला आहे हे आम्हास
माहीत नाही.” 30 त्या मनुष्याने त्यांना उ र िदले “हेच तर
मोठे आश्चयर् आहे की, हा कोठला आहे हे तुम्हास माहीत नाही;
आिण तरी त्याने माझे डोळे उघडले. 31 आपल्याला हे माहीत
आहे की, देव पापी लोकांचे ऐकत नाही, तर जो मनुष्य देवाचा
उपासक आहे आिण जो त्याच्या इच्छेपर्माणे करतो त्याचे
तो ऐकतो. 32 आंधळा जन्मलेल्या कोणाचे डोळे उघडल्याचे
युगाच्या आरंभापासनू कधी कोणाच्या ऐकण्यात आले नव्हते.
33 हा जर देवापासनू नसता तर याला काही करता आले नसते.”
34 त्यांनी त्यास म्हटले, “तू सवर्स्वी पापात जन्मलास आिण तू
आम्हास िशकवतोस काय?” आिण त्यांनी त्यास बाहेर घालवले.

35 त्यांनी त्यास बाहेर घालवले हे येशनेू ऐकले; आिण त्यास
तो सापडल्यावर तो त्यास म्हणाला, “तू मनुष्याच्या पुतर्ावर
िवश्वास ठेवतोस काय?” 36 त्याने उ र िदले, “साहेब, मी
त्याच्यावर िवश्वास ठेवावा असा तो कोण आहे?” 37 येशनेू त्यास
म्हटले, “तू त्यास पािहले आहे आिण तुझ्याबरोबर आता बोलत
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आहे तोच तो आहे.” 38 तो म्हणाला, “पर्भजूी, मी िवश्वास
ठेवतो.” आिण त्याने त्यास नमन केले. 39 तेव्हा येशू म्हणाला,
“मी न्यायिनवाड ासाठी या जगात आलो आहे; यासाठी की,
ज्यांना िदसत नाही त्यांना िदसावे आिण ज्यांना िदसते त्यांनी
आंधळे व्हावे.” 40 तेव्हा परूश्यांतील जे त्याच्याबरोबर होते
त्यांनी या गोष्टी ऐकल्या; आिण ते त्यास म्हणाले, “आम्ही पण
आंधळे आहोत काय?” 41 येशू त्यांना म्हणाला, “तुम्ही आंधळे
असता तर तुम्हास पाप नसते, परंतु तुम्ही म्हणता की, ‘आम्हास
आता िदसते’, म्हणनू तुमचे पाप तसेच राहते.”

10
1 “मी तुम्हास खरे खरे सांगतो, जो में ढवाड ांत दरवाजातनू न

जातां दुसरीकडून चढून जातो, तो चोर आिण लुटारू आहे. 2 जो
दरवाजाने आत जातो तो में ढपाळ आहे. 3 त्याच्यासाठी द्वारपाल
दरवाजा उघडतो आिण में ढरे त्याची वाणी ऐकतात. तो आपल्या
में ढरांना ज्याच्या त्याच्या नावाने हाक मारतो आिण त्यांना
बाहेर नेतो; 4 आिण आपली सवर् में ढरे बाहेर काढल्यावर तो
त्यांच्यापुढे चालतो आिण में ढरे त्याच्यामागे चालतात;कारण ती
त्याचा वाणी ओळखतात. 5 ती परक्याच्या मागे कधीच जाणार
नाहीत,तर ती त्याच्यापासनू पळतील; कारण ती परक्यांची वाणी
ओळखीत नाहीत.” 6 येशनेू त्यांना हा दाखला सांिगतला. तरी
ज्या गोष्टी तो त्यांच्याबरोबर बोलला त्या काय आहेत हे त्यांना
समजले नाही.

7 म्हणनू येशू त्यांना पुन्हा म्हणाला, “मी तुम्हास खरे खरे
सांगतो की, मी में ढरांचे द्वार आहे. 8 जे माझ्या पवूी र् आले ते सवर्
चोर आिण लुटारू आहेत, त्याचे में ढरांनी ऐकले नाही.

9 मी द्वार आहे; माझ्याद्वारे कोणी आत जाईल तर त्याचे
तारण होईल; तो आत येईल आिण बाहेर जाईल आिण त्यास
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खावयास िमळेल. 10 चोर तर, तो केवळ चोरी, घात व नाश
करायला येतो. मी तर त्यांना जीवन पर्ाप्ती व्हावी व िवपुलपणे
व्हावी म्हणनू आलो आहे. 11 मी उ म में ढपाळ आहे; उ म
में ढपाळ में ढरांकिरता आपला जीव देतो. 12 जो में ढपाळ नाही
तर मोलकरीच आहे आिण ज्याची स्वतःची में ढरे नाहीत, तो
लांडग्याला येत असलेले पाहनू में ढरे सोडून पळून जातो; आिण
लांडगा त्यांच्यावर झडप घालनू धरतो त्यांची दाणादाण करतो.
13 मोलकरी पळून जातो कारण तो मोलकरीच आहे आिण त्यास
में ढरांची काळजी नाही. 14-15 मी उ म में ढपाळ आहे; आिण,
जसा िपता मला ओळखतो आिण मी िपत्याला ओळखतो तसे
जे माझे आहेत त्यांना मी ओळखतो आिण जे माझे आहेत ते
मला ओळखतात; आिण मी में ढरांसाठी आपला जीव देतो. 16या
में ढवाड ातली नाहीत अशी माझी दुसरी में ढरे आहेत; तीही
मला आणली पािहजेत आिण ती माझी वाणी ऐकतील. मग एक
कळप आिण एक में ढपाळ असे होईल. 17 मी आपला जीव परत
घेण्याकिरता देतो म्हणनू िपता माझ्यावर पर्ीती करतो. 18कोणी
तो माझ्यापासनू घेत नाही. तर मी होऊनच तो देतो. मला तो
देण्याचा अिधकार आहे आिण मला तो परत घेण्याचा अिधकार
आहे. ही आज्ञा मला माझ्या िपत्यापासनू िमळाली आहे.”

19 म्हणनू या शब्दांवरून यहदूी लोकात पुन्हा फूट पडली.
20 त्यांच्यातील पुष्कळजण म्हणाले, “त्याला भतू लागले आहे
आिण तो वेडा आहे. तुम्ही त्याचे का ऐकता?” 21 दुसरे म्हणाले,
“ही वचने भतू लागलेल्या मनुष्याची नाहीत. भतूाला आंधळ्याचे
डोळे उघडता येतात काय?”

22 तेव्हा यरूशलेम शहरात पुनःस्थापनेचा सण असनू िहवाळा
होता. 23आिण येशू परमेश्वराच्या भवनात शलमोनाच्या देवडीत
िफरत होता. 24 म्हणनू यहदूी लोक त्याच्याभोवती जमले आिण
त्यास म्हणाले, “आपण कोठवर आमची मने संशयात ठेवणार?
तुम्ही िखर्स्त असाल तर आम्हास उघडपणे सांगा.” 25 येशनेू
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त्यांना उ र िदले, “मी तुम्हास सांिगतले तरी तुम्ही िवश्वास
ठेवत नाही. मी माझ्या िपत्याच्या नावाने जी कामे करतो ती
माझ्यािवषयी साक्ष देतात. 26 तरी तुम्ही िवश्वास ठेवत नाही,
कारण तुम्ही माझ्या में ढरांपैकी नाही. 27 माझी में ढरे माझी
वाणी ऐकतात,मी त्यांना ओळखतो आिण ती माझ्यामागे येतात.
28 मी त्यांना सावर्कािलक जीवन देतो; त्यांचा कधीही नाश
होणार नाही आिण कोणी त्यांना माझ्या हातातनू िहसकावनू
घेणार नाही. 29 िपत्याने मला जे िदले ते सवार्ंहनू मोठे आहे आिण
िपत्याच्या हातातनू ते कोणी िहसकावनू घेऊ शकत नाही. 30 मी
आिण िपता एक आहोत.”

31 तेव्हा यहदूी लोकांनी त्यास दगडमार करायला पुन्हा
दगड उचलले. 32 येशू त्यांना म्हणाला, “मी माझ्या स्वगी र्य
िपत्याकडची पुष्कळ चांगली कामे तुम्हास दाखवली आहेत. त्या
कामांतील कोणत्या कामाकरता तुम्ही मला दगडमार करता?”
33यहदूी लोकांनी त्यास उ र िदले, “आम्ही चांगल्या कामासाठी
तुला दगडमार करीत नाही, पण दुभार्षणासाठी करतो; कारण तू
मनुष्य असनू स्वतःला देव म्हणवतोस.” 34 येशनेू त्यांना म्हटले,
“तुम्ही देव आहा, असे मी म्हणालो हे तुमच्या शास्तर्ात िलिहले
नाही काय? 35ज्यांना देवाचे वचन पर्ाप्त झाले त्यांना जर त्याने
देव म्हणले आिण शास्तर्लेखाचा भंग होत नाही, 36 तर ज्याला
िपत्याने पिवतर् कायार्स्तव नेमनू जगात पाठवले, त्या मला, मी
देवाचा पुतर् आहे असे म्हटल्यावरून तुम्ही ‘दुभार्षण करता’ असे
तुम्ही मला म्हणता काय? 37मी जर माझ्या िपत्याची कामे करीत
नसेन तर माझ्यावर िवश्वास ठेवू नका. 38 पण जर मी ती करीतो
तर माझ्यावर िवश्वास न ठेवला तरी त्या कामांवर िवश्वास ठेवा.
अशासाठी की, माझ्यामध्ये िपता आहे आिण िपत्यामध्ये मी
आहे. हे तुम्ही ओळखनू घ्यावे.” 39 ते त्यास पुन्हा धरावयास पाहू
लागले, परंतु तो त्यांच्या हाती न लागता िनघनू गेला. 40 मग
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तो पुन्हा यादनेच्या पलीकडे जेथे योहान पिहल्याने बािप्तस्मा
करीत असे त्यािठकाणी जाऊन रािहला. 41 तेव्हा पुष्कळ लोक
आले; ते म्हणाले, “योहानाने काही िचन्ह केले नाही हे खरे आहे,
तरी योहानाने याच्यािवषयी जे काही सांिगतले ते सवर् खरे आहे.”
42 तेथे पुष्कळ जणांनी त्याच्यावर िवश्वास ठेवला.

11
1 आता बेथानीतील लाजर नावाचा एक मनुष्य आजारी होता.

हे मरीया व ितची बहीण माथार् या त्याच गावच्या होत्या. 2 ितने
सुवािसक तेल घेऊन पर्भलूा लावले व आपल्या केसांनी त्याचे
पाय धुतले ती हीच मरीया होती आिण ितचा भाऊ लाजर आजारी
होता. 3म्हणनू त्याच्या बिहणीनंी येशलूा िनरोप पाठवनू कळवले,
“पर्भजूी, बघा, आपण ज्याच्यावर पर्ीती करता तो आजारी
आहे.” 4 पण ते ऐकून येशू म्हणाला, “हा आजार मरणासाठी
नाही पण देवाच्या गौरवासाठी आहे; म्हणजे देवाच्या पुतर्ाचे
त्याच्यायोगे गौरव व्हावे.”

5 आता मरीया व ितची बहीण माथार् आिण लाजर यांच्यावर
येशू पर्ीती करीत होता. 6 म्हणनू तो आजारी आहे हे त्याने
ऐकले तरी तो होता त्या िठकाणीच आणखी दोन िदवस रािहला.
7 मग त्यानंतर, त्याने िशष्यांना म्हटले, “आपण पुन्हा यहदूीया
पर्ांतात जाऊ या.” 8 िशष्य त्यास म्हणाले, “रब्बी, यहदूी लोक
आपल्याला आताच दगडमार करू पाहत होते आिण आपण पुन्हा
ितकडे जाता काय?” 9 येशनेू उ र िदले, “िदवसाचे बारा तास
आहेत की नाहीत? िदवसा जर कोणी चालतो तर त्यास ठेच
लागत नाही, कारण तो या जगाचा उजेड पाहतो; 10 पण जर
कोणी रातर्ी चालतो तर त्यास ठेच लागते कारण त्याच्याठायी
उजेड नाही.” 11 येशू या गोष्टी बोलल्यावर, तो त्यांना म्हणाला,
“आपला िमतर् लाजर झोपला आहे, पण मी त्यास झोपेतनू
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उठवावयास जातो.” 12 म्हणनू त्याचे िशष्य त्यास म्हणाले,
“पर्भजूी, त्यास झोप लागली असेल तर तो बरा होईल.”
13 आता येशू त्याच्या मरणािवषयी बोलला होता. झोपेतनू
िमळण्यार्या आरामािवषयी बोलतो असे त्यांना वाटले. 14 मग
येशनेू उघडपणे सांिगतले, “लाजर मरण पावला आहे. 15 आिण
मी ितथे नव्हतो म्हणनू तुमच्यासाठी मला आनंद वाटतो, कारण
माझी अशी इच्छा आहे की, तुम्ही िवश्वास ठेवावा. तरी आपण
त्याच्याकडे जाऊ या.” 16 मग ज्याला िददुम म्हणत तो थोमा
आपल्या सोबतीच्या िशष्यांना म्हणाला, “आपणही याच्याबरोबर
मरावयास जाऊ या.”

17 मग येशू आला तेव्हा त्यास कळले की, त्यास कबरेत
ठेऊन चार िदवस झाले आहेत. 18 आता बेथानी नगर यरूशलेम
शहरापासनू सुमारे तीन िकलोमीटर होते. 19 आिण यहदूी
लोकांपैकी पुष्कळजण माथार् व मरीया यांच्याकडे त्यांच्या
भावाबद्दल त्यांचे सांत्वन करण्यास आले होते. 20 म्हणनू येशू येत
आहे हे ऐकताच माथार् त्यास जाऊन भेटली, पण मरीया घरांतच
बसनू रािहली. 21 तेव्हा माथार् येशलूा म्हणाली, “पर्भजूी,आपण
येथे असता तर माझा भाऊ मरण पावला नसता. 22 तरी आताही
जे काही आपण देवाजवळ मागाल ते देव आपल्याला देईल,
हे मला ठाऊक आहे.” 23 येशनेू ितला म्हटले, “तुझा भाऊ
पुन्हा उठेल.” 24 माथार् त्यास म्हणाली, “तो शेवटल्या िदवशी
पुनरुत्थानसमयी पुन्हा उठेल हे मला ठाऊक आहे.” 25 येशनेू
ितला म्हटले, “पुनरुत्थान व जीवन मीच आहे. जो माझ्यावर
िवश्वास ठेवतो तो मरण पावला असला तरी जगेल. 26 आिण
िजवंत असलेला पर्त्येकजण जो माझ्यावर िवश्वास ठेवतो तो
कधीही मरणार नाही, यावर तू िवश्वास ठेवतेस काय?” 27 ती
त्यास म्हणाली, “होय, पर्भजूी, जगात येणारा जो देवाचा पुतर्
िखर्स्त तो आपणच आहात असा िवश्वास मी धरला आहे.”

28 आिण एवढे बोलनू ती िनघनू गेली व आपली बहीण मरीया
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िहला एकीकडे बोलवनू म्हटले, “गुरूजी आले आहेत आिण ते
तुला बोलावत आहे.” 29 मिरयेने हे ऐकताच, ती लवकर उठून
त्याच्याकडे गेली. 30 आता, येशू अजनू गावात आला नव्हता,
पण माथार् त्यास जेथे भेटली त्याच िठकाणी होता. 31 तेव्हा
जे यहदूी मिरयेबरोबर घरात होते व ितचे सांत्वन करीत होते,
मरीया घाईघाईने उठून बाहेर जातांना पािहल्यावर, ती कबरेकडे
रडावयास जात आहे असे समजनू ते ितच्यामागे गेले. 32 मग
येशू होता तेथे मरीया आल्यावर त्यास पाहनू ती त्याच्या पाया
पडली व त्यास म्हणाली, “पर्भजूी, आपण येथे असता तर माझा
भाऊ मरण पावला नसता.” 33 जेव्हा, येशू ितला व ितच्याबरोबर
आलेल्या यहदूी लोकांस रडतांना पाहनू तो आत्म्यात कळवळला
व अस्वस्थ झाला; 34 आिण म्हणाला, “तुम्ही त्यास कोठे ठेवले
आहे?” ते त्यास म्हणाले, “पर्भजूी, येऊन पाहा.” 35 येशू
रडला. 36यावरुन यहदूी लोक म्हणाले, “पाहा, याची त्याच्यावर
िकतीतरी पर्ीती होती!” 37 परंतु त्यांच्यांतील िकत्येक म्हणाले,
“ज्याने त्या आंधळ्याचे डोळे उघडले त्या या मनुष्यास, हा
मरू नये असे सुद्धा करता आले नसते काय?” 38 येशू पुन्हा
अंतःकरणात खवळून कबरेकडे आला. ती एक गुहा होती व
ितच्या तोंडावर धोंड ठेवलेली होती. 39 येशनेू म्हटले, “धोंड
काढा.” मृताची बहीण माथार् त्यास म्हणाली, “पर्भजूी, आता
त्यास दुगर्ंधी येत असेल; कारण त्यास मरून चार िदवस झाले
आहेत.” 40 येशनेू ितला म्हटले, “तू िवश्वास ठेवशील तर तू
देवाचे गौरव पाहशील असे मी तुला सांिगतले नव्हते काय?”
41 तेव्हा त्यांनी धोंड काढली; आिण येशनेू डोळे वर करून
म्हणाला, “हे िपत्या, तू माझे ऐकले म्हणनू मी तुझे उपकार
मानतो. 42 मला माहीत आहे की, तू माझे नेहमी ऐकतोस, तरी
जे लोक सभोवती उभे आहेत त्यांच्याकिरता मी बोललो, यासाठी
की, तू मला पाठवले आहे असा त्यांनी िवश्वास धरावा.” 43 असे
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म्हटल्यावर त्याने मोठ ाने हाक मारली, “लाजरा, बाहेर ये.”
44 तेव्हा जो मरण पावलेला होता तो बाहेर आला; त्याचे हातपाय
परे्तवस्तर्ांनी बांधलेले व तोंड रुमालाने गंुडाळलेले होते. येशनेू
त्यांना म्हटले, “ह्याला मोकळे करून जाऊ द्या.”

. 26:1-5; 14:1, 2; 22:1, 2
45 तेव्हा मिरयेकडे आलेल्या यहदूी लोकांनी त्याने जे केले

ते पािहले आिण त्यांच्यातल्या पुष्कळांनी त्याच्यावर िवश्वास
ठेवला; 46 पण िकत्येकांनी परूश्यांकडे जाऊन येशनेू केले ते
त्यांना सांिगतले.

47 मग मुख्य याजकांनी व परूश्यांनी सभा भरवनू म्हटले,
“आपण काय करीत आहो? कारण तो मनुष्य पुष्कळ चमत्कार
करीत आहे. 48 आपण त्यास असेच सोडले तर सवर् लोक
त्याच्यावर िवश्वास ठेवतील; आिण रोमी लोक येऊन आपले
स्थान आिण राष्ट्रही िहरावनू घेतील.” 49 तेव्हा त्यांच्यापैकी
कयफा नावाचा कोणीएक मनुष्य जो त्या वषी र् महायाजक होता,
तो त्यांना म्हणाला, “तुम्हास काहीच कळत नाही. 50 पर्जेसाठी
एका मनुष्याने मरावे आिण सवर् राष्ट्राचा नाश होऊ नये तुम्हास
फायदेशीर आहे, हेही तुम्ही लक्षात आणत नाही.” 51 आिण हे
तर तो आपल्या मनाचे बोलला नाही; तर त्या वषी र् तो मुख्य
याजक असल्यामुळे त्याने संदेश िदला की, येशू त्या राष्ट्रासाठी
मरणार आहे. 52 आिण केवळ त्या राष्ट्रासाठी असे नाही, तर
यासाठी की त्याने देवाच्या पांगलेल्या मुलांसही एकतर् जमवनू
एक करावे. 53 यावरुन त्या िदवसापासनू, त्यांनी त्यास जीवे
मारण्याचा आपसात िनश्चय केला.

54 म्हणनू त्यानंतर येशू यहदूी लोकात उघडपणे िफरला नाही;
तर तेथनू रानाजवळच्या पर्ांतांतील एफ्राईम नावाच्या नगरास
गेला व तेथे आपल्या िशष्यांबरोबर रािहला.
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55 तेव्हा यहदू्यांचा वल्हांडण सण जवळ आला होता; आिण
पुष्कळ लोक वल्हांडणाच्या अगोदर, आपणास शुद्ध करून
घ्यावयास बाहेर गावाहनू वर यरूशलेम शहरास गेले. 56 आिण
ते येशलूा शोिधत होते व ते परमेश्वराच्या भवनात उभे राहनू
त्यांनी एकमेकांना म्हणत होते, “तुम्हास काय वाटते? सणास तो
मुळीच येणार नाही का?” 57 आता मुख्य याजकांनी व परूश्यांनी
तर त्यास धरण्याच्या हेतनेू अशी आज्ञा केली होती की, तो कोठे
आहे असे जर कोणाला समजले तर त्याने कळवावे.

12

. 26:6-13; 14:3-9
1 मग येशू वल्हांडणाच्या सहा िदवस आधी बेथानीस आला

आिण ज्या लाजराला येशनेू मरण पावलेल्यातनू उठवले होते तो
तेथे होता. 2 म्हणनू त्यांनी तेथे त्याच्यासाठी रातर्ीचे भोजन
केले आिण माथार् वाढीत होती. पण त्याच्याबरोबर भोजनास
बसलेल्यात लाजर हा एक होता. 3 तेव्हा मरीयेने अधार् शेर, शुद्ध
जटामांसीचे,अितमोलवान सुवािसक तेल घेऊन येशचू्या पायांना
लावनू आपल्या केसांनी त्याचे पाय पुसले; आिण तेलाच्या
सुवासाने घर भरून गेले. 4 तेव्हा, त्याच्या िशष्यांतला एक, त्यास
धरून देणार होता तो यहदूा इस्कायो र्त म्हणाला, 5 “हे सुवािसक
तेल तीनशे चांदीच्या नाण्यांस िवकून ते गरीबास का िदले नाही?”
6 त्यास गिरबांची काळजी होती म्हणनू तो हे बोलला असे नाही,
तर तो चोर होता म्हणनू हे बोलला. त्याच्याजवळ डबी होती
आिण ितच्यात जे टाकण्यांत येई ते तो चोरून घेई, म्हणनू तो
असे बोलला. 7यावरुन येशनेू म्हटले, “ितच्या वाटेस जाऊ नका.
मला पुरण्याच्या िदवसासाठी ितने हे राखनू ठेवले आहे. 8 कारण
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गरीब नेहमी तुमच्याजवळ आहेत, पण मी नेहमी तुमच्याजवळ
आहे असे नाही.”

9 तो तेथे आहे असे यहदू्यातील पुष्कळ लोकांस कळले आिण
केवळ येशकूरता नाही, तर ज्याला त्याने मरण पावलेल्यातनू
उठवले होते त्या लाजरालाही आपण पाहावे म्हणनू ते आले.
10 पण मुख्य याजकांनी आपण लाजरालाही ठार मारावे असा
िवचार केला. 11 कारण त्याच्यामुळे पुष्कळ यहदूी त्यांना सोडून
येशवूर िवश्वास ठेवत होते.

12 दुसर्  या िदवशी सणास आलेले पुष्कळ लोक येशू यरूशलेम
शहरास येत आहे असे ऐकून, 13 खजुरीच्या झावळ्या घेऊन
त्याच्या भेटीस घ्यायला बाहेर िनघाले आिण गजर करीत
म्हणाले, “होसान्ना! पर्भचू्या नावाने येणारा इसर्ाएलाचा
राजा!” धन्यवािदत असो. 14 आिण येशलूा एक िशंगरु
िमळाल्यावर तो त्यावर बसला.

15 ‘हे िसयोनेच्या कन्ये, िभऊ नको, पाहा, तुझा राजा
गाढवीच्या िशंगरावर बसनू येत आहे.’ या शास्तर्लेखापर्माणे
हे घडले. 16 या गोष्टी तर त्याच्या िशष्यांना पिहल्याने
समजल्या नव्हत्या, पण येशचेू गौरव झाल्यावर, त्यांना आठवण
झाली की, त्याच्यािवषयी या गोष्टी िलिहल्या होत्या आिण
लोकांनी त्याच्यासाठी असे केले होते. 17 त्याने लाजराला
कबरेतनू बोलावनू मरण पावलेल्यातनू उठवले, त्यावेळेस जो
लोकसमुदाय त्याच्याबरोबर होता त्यांने त्याच्यािवषयी साक्ष
िदली. 18 त्याने हे िचन्ह केले होते असे त्यांनी ऐकले म्हणनूही
लोक त्यास भेटावयास गेले. 19 मग परूशी एकमेकांस म्हणाले,
“तुमचे काहीच चालत नाही, हे तुम्ही पाहता; पाहा, जग
त्याच्यामागे चालले आहे.”

20 सणांत उपासना करावयास आलेल्या लोकांपैकी काही लोक
गर्ीक होते. 21 त्यांनी गालील पर्ांतातील बेथसैदाकर िफिलप्प



12:22 xliv योहान 12:35

याच्याजवळ येऊन िवनंती केली की, “साहेब, येशलूा भेटावे
अशी आमची इच्छा आहे.” 22 िफिलप्पाने येऊन अंिदर्याला
सांिगतले; अंिदर्या व िफिलप्प यांनी येऊन येशलूा सांिगतले.

23 येशनेू त्यांना म्हटले, “मनुष्याच्या पुतर्ाचे गौरव होण्याची
वेळ आली आहे. 24 मी तुम्हास खरे खरे सांगतो, गव्हाचा दाणा
जिमनीत पडून मरण पावला नाही, तर तो एकटाच राहतो; आिण
मरण पावला तर तो पुष्कळ पीक देतो. 25 जो आपल्या जीवावर
पर्ीती करतो तो त्यास मुकेल आिण जो या जगांत आपल्या
जीवाचा दे्वष करतो तो त्याचे सावर्कािलक जीवनासाठी रक्षण
करील. 26जर कोणी माझी सेवा करतो तर त्याने मला अनुसरावे,
म्हणजे जेथे मी आहे तेथे माझा सेवकही असेल. जर कोणी माझी
सेवा करतो तर िपता त्यास मान करील.

27 आता माझा जीव अस्वस्थ होत आहे आिण मी काय बोल?ू
हे िपत्या, तू या घटकेपासनू माझे रक्षण कर. पण मी या
कारणासाठीच या घटकेत आलो आहे. 28 हे िपत्या, तू आपल्या
नावाचे गौरव कर” तेव्हा आकाशवाणी झाली, “मी ते गौरिवले
आहे आिण पुन्हाही गौरवीन.” 29 तेव्हा जे लोक सभोवती उभे
होते आिण ज्यांनी हे ऐकले ते म्हणाले, “मेघगजर्ना झाली.”
दुसरे म्हणाले, “त्याच्याशी देवदतू बोलला.” 30 येशनेू त्यांना
उ र देऊन म्हटले, “ही वाणी माझ्यासाठी झाली नाही तर
तुमच्यासाठी झाली आहे. 31 आता या जगाचा न्याय होतो,
आता या जगाचा शासक बाहेर टाकला जाईल. 32 आिण मला
जर पृथ्वीपासनू उंच केले तर मी सवार्नंा माझ्याकडे आकषूर्न
घेईन.” 33 तो तर आपण कोणत्या मरणाने मरणार पािहजे
हे सुचिवण्याकिरता हे बोलला. 34 लोकांनी त्यास िवचारले,
िखर्स्त सवर्काळ राहील असे आम्ही िनयमशास्तर्ांतनू ऐकले
आहे, तर “मनुष्याच्या पुतर्ाला उंच केले पािहजे” असे आपण
कसे म्हणता? हा मनुष्याचा पुतर् आहे तरी कोण? 35 यावरुन
येशू त्यांना म्हणाला, “आणखी थोडा वेळ तुमच्याबरोबर पर्काश
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आहे; तुम्हास पर्काश आहे तोपयर्ंत चाला; यासाठी िक
अंधकाराने तुम्हास गाठू नये; कारण जो अंधकारात चालतो त्यास
आपण कोठे जातो हे कळत नाही. 36 तुम्ही पर्काशाचे पुतर् व्हावे
म्हणनू तुम्हाजवळ पर्काश आहे तोपयर्ंत पर्काशावर िवश्वास
ठेवा.” येशू या गोष्टी बोलला आिण तेथनू िनघनू जाऊन
त्यांच्यापासनू गुप्त रािहला.

37 त्याने त्यांच्यासमोर इतकी िचन्हे केली असतांही त्यांनी
त्याच्यावर िवश्वास ठेवला नाही; 38 हे यासाठी झाले की, यशया
संदेष्ट ाने जे वचन सांिगतले होते ते पणूर् व्हावे, ते असेः
“पर्भ,ू आम्ही ऐकलेल्या वातवर कोणी िवश्वास ठेवला आहे?
परमेश्वराचा भजू कोणास पर्कट झाला आहे?”
39 म्हणनू त्यांना िवश्वास ठेवता आला नाही;
या कारणाने यशया पुन्हा म्हणाला,
40 “त्यांनी डोळ्यांनी पाहू नये,
अंतःकरणाने समजू नये, वळू नये व
मी त्यांना बरे करू नये
म्हणनू त्याने त्यांचे डोळे आंधळे केले व अंतःकरण कठीण केले

आहे.”
41 यशयाने त्याचे गौरव पािहले म्हणनू त्याने या गोष्टी

सांिगतल्या आिण तो त्याच्यािवषयी बोलला. 42 तरी यहदूी
अिधकार् यांतनूही पुष्कळांनी त्याच्यावर िवश्वास ठेवला, परंतु
आपणांस सभास्थानाच्या बाहेर घालवू नये म्हणनू परूश्यांमुळे ते
तसे कबलू करीत नव्हते. 43 कारण त्यांना देवाकडील गौरवापेक्षा
मनुष्याकडील गौरव अिधक िपर्य वाटले.

44 आिण येशू मोठ ाने म्हणाला, “जो माझ्यावर िवश्वास
ठेवतो तो माझ्यावर नाही, तर ज्याने मला पाठवले त्याच्यावर
िवश्वास ठेवतो. 45आिण जो मला पाहतो तो ज्याने मला पाठवले
त्यास पाहतो. 46 जो कोणी माझ्यावर िवश्वास ठेवतो त्याने
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अंधकारात राहू नये म्हणनू मी जगात पर्काश असा आलो आहे.
47 कोणी जर माझी वचने ऐकतो पण ती पाळीत नाही, त्याचा
न्याय मी करीत नाही; कारण मी जगाचा न्याय करण्यासाठी
नव्हे, तर मी जगाचे तारण करायला आलो आहे. 48 जो माझा
अवमान करतो आिण माझी वचने स्वीकारीत नाही त्याचा न्याय
करणारे कोणी आहे. जे वचन मी सांिगतले, तेच शेवटल्या िदवशी,
त्याचा न्याय करील. 49 कारण मी आपल्या मनाचे बोललो नाही,
तर मी काय सांगावे आिण काय बोलावे यािवषयी ज्या िपत्याने
मला पाठवले त्यानेच मला आज्ञा िदली आहे. 50 त्याची आज्ञा
सावर्कािलक जीवन आहे. हे मला ठाऊक आहे. म्हणनू जे काही
मी बोलतो ते िपत्याने मला सांिगतल्यापर्माणे बोलतो.”

13
1 आता, वल्हांडण सणाअगोदर असे झाले की, येशनेू आता

या जगांतनू िपत्याकडे िनघनू जाण्याची वेळ आली आहे, हे
जाणनू, या जगातील स्वकीयांवर त्याची जी पर्ीती होती, ती
त्याने शेवटपयर्ंत केली. 2 िशमोनाचा पुतर् यहदूा इस्कायो र्त
याच्या मनात येशलूा िवश्वासघाताने शतर्ूच्या हाती द्यावे असे
सैतानाने आधीच घातले होते. 3 येशू जाणत होता की, िपत्याने
त्याच्या हातात सवर् िदले होते आिण तो देवाकडून आला होता व
देवाकडे जात होता; 4 येशू भोजनावरून उठला, त्याने आपली
बाह्यवस्तरे् एकीकडे ठेवली आिण एक कापड घेऊन आपल्या
कमरेला बांधला. 5 त्यानंतर येशू एका गंगाळात पाणी ओतनू
आिण तो िशष्यांचे पाय धुऊ लागला व कमरेला बांधलेल्या
कापडाने पुसू लागला. 6 मग तो िशमोन पेतर्ाकडे आला, तेव्हा
तो त्यास म्हणाला, “पर्भजूी, आपण माझे पाय धुता काय?”
7 येशनेू त्यास उ र िदले, “मी काय करतो ते तुला आता कळत
नाही, पण ते तुला पुढे कळेल.” 8 पेतर् त्यास म्हणाला, “तुम्हास
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माझे पाय कधीही धुवावयाचे नाहीत.” येशनेू त्यास उ र िदले,
“मी तुला धुतले नाही, तर तुला माझ्याबरोबर वाटा नाही.”
9 िशमोन पेतर् त्यास म्हणाला, “पर्भजूी, माझे केवळ पायच
धुऊ नका, तर हात आिण डोकेही धुवा.” 10 येशनेू त्यास म्हटले,
“ज्याचे स्नान झाले आहे त्यास पायांिशवाय दुसरे काही धुवायची
गरज नाही,तर तो सवार्ंगी शुद्ध आहे; तुम्ही शुद्ध आहा, पण सगळे
जण नाही.” 11कारण आपणाला िवश्वासघाताने शतर्ूच्या हाती
कोण धरून देणार आहे हे त्यास ठाऊक होते, म्हणनू तो म्हणाला,
“तुम्ही सगळे जण शुद्ध नाही.”

12मग त्याने त्यांचे पाय धुतल्यावर आपली बाह्यवस्तरे् घालनू
व तो पुन्हा खाली बसल्यावर त्यांना म्हणाला, “मी तुम्हास काय
केले ते तुम्हास समजले काय? 13 तुम्ही मला ‘गुरू’ आिण ‘पर्भ’ू
म्हणता आिण ते ठीक म्हणता, कारण मी तसाच आहे. 14 मग मी
जर तुमचा पर्भू आिण गुरू असता तुमचे पाय धुतले तर तुम्हीपण
एकमेकांचे पाय धुवावेत. 15 कारण मी तुम्हास केले तसे तुम्हीही
करावे म्हणनू मी तुम्हास उदाहरण िदले आहे. 16 मी तुम्हास
खरे खरे सांगतो, दास आपल्या धन्यापेक्षा मोठा नाही; आिण
पाठवलेला पाठवणार्यापेक्षा मोठा नाही. 17 या गोष्टी तुम्हास
समजतात तर त्यापर्माणे वागल्याने तर तुम्ही धन्य आहात.
18 मी तुमच्यातील सवार्ंिवषयी बोलत नाही. मी ज्यांना िनवडले
आहे त्यांना मी ओळखतो. तरी, ‘ज्याने माझी भाकर खाल्ली
त्यानेच माझ्यािवरुद्ध आपली टाच उचलली,’ हा शास्तर्लेख पणूर्
झाला पािहजे. 19आतापासनू हे होण्याच्या आधीच मी हे तुम्हास
सांगनू ठेवतो, यासाठी की जेव्हा हे होईल, तेव्हा तुम्ही िवश्वास
ठेवावा की, मी तो आहे. 20 मी तुम्हास खरे खरे सांगतो की,
मी ज्याला पाठवतो त्याचा जो स्वीकार करतो तो माझा स्वीकार
करतो आिण जो मला स्वीकारतो तो ज्याने मला पाठवले त्यास
स्वीकारतो.”

21 असे बोलल्यावर येशू आत्म्यात अस्वस्थ झाला आिण
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साक्ष देऊन म्हणाला, “मी तुम्हास खरे खरे सांगतो, तुमच्यांतला
एकजण मला िवश्वासघात करून शतर्ूच्या हाती धरून देईल.”
22 तो कोणािवषयी बोलतो या संशयाने िशष्य एकमेकांकडे पाहू
लागले. 23 तेव्हा ज्याच्यावर येशचूी पर्ीती होती असा त्याच्या
िशष्यांतील एकजण येशचू्या उराशी टेकलेला होता. 24 म्हणनू
ज्याच्यािवषयी तो बोलतो तो कोण आहे हे आम्हास सांग, असे
िशमोन पेतर्ाने त्यास खुणावनू म्हटले. 25 तेव्हा तो तसाच
येशचू्या उराशी टेकलेला असता त्यास म्हणाला, “पर्भजूी,
तो कोण आहे?” 26 येशनेू उ र िदले, “मी ज्याला हा घास
ताटात बुचकळून देईन, तोच तो आहे.” आिण त्याने तो घास
ताटात बुचकळून, तो िशमोनाचा पुतर् यहदूा इस्कायो र्त याला
िदला. 27 आिण घास िदल्याबरोबर सैतान त्यांच्यामध्ये िशरला.
मग येशनेू त्यास म्हटले, “तुला जे करावयाचे आहे ते लवकर
करून टाक.” 28 पण त्याने त्यास असे कशासाठी सांिगतले हे
भोजनास बसलेल्यातील कोणालाही समजले नाही. 29 कारण
यहदूाजवळ डबी होती म्हणनू सणासाठी आपणांस गरज आहे
ते िवकत घ्यावे िकंवा गिरबांस काहीतरी द्यावे असे येशू सांगतो
आहे, असे िकत्येकांस वाटले. 30 मग घास घेतल्यावर तो लगेच
बाहेर गेला; त्यावेळी रातर् होती.

31 तो बाहेर गेल्यावर येशू म्हणाला, “आता मनुष्याच्या
पुतर्ाचे गौरव झाले आहे आिण त्याच्याठायी देवाचे गौरव झाले
आहे; 32 देव आपल्याठायी त्याचे गौरव करील. तो त्याचे लवकर
गौरव करील. 33 मुलांनो, मी अजनू थोडा वेळ तुमच्याबरोबर
आहे; तुम्ही माझा शोध कराल; आिण मी यहदूी अिधकार्यांना
सांिगतले की, ‘मी जाईन ितकडे तुम्हास येता येणार नाही.’
तसे तुम्हासही आता सांगतो. 34 मी एक नवी आज्ञा तुम्हास
देतो; तुम्ही एकमेकांवर पर्ीती करावी. जशी मी तुमच्यावर
पर्ीती केली तशी तुम्हीही एकमेकांवर पर्ीती करावी. 35 तुमची
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एकमेकांवर पर्ीती असली म्हणजे यावरुन सवर् ओळखतील की,
तुम्ही माझे िशष्य आहात.”

36 िशमोन पेतर् त्यास म्हणाला, “पर्भजूी, आपण कोठे
जाता?” येशनेू त्यास उ र िदले, “मी जाईन ितकडे, आता, तुला
माझ्यामागे येता येणार नाही; पण नंतर तू येशील.” 37 पेतर्
त्यास म्हणाला, “पर्भजूी, मला आपल्यामागे आताच का येता
येणार नाही? मी आपल्यासाठी माझा जीव देईन.” 38 येशनेू
त्यास उ र िदले, “माझ्यासाठी तू आपला जीव देशील काय? मी
तुला खरे खरे सांगतों, तू मला तीनदा नाकारशील तोपयर्ंत कोंबडा
आरवणार नाही.”

14
1 “तुमचे अंतःकरण घाबरू देऊ नका; देवावर िवश्वास

ठेवा, माझ्यावरही िवश्वास ठेवा. 2 माझ्या िपत्याच्या घरात
राहण्याच्या जागा पुष्कळ आहेत. नसत्या तर मी तुम्हास तसे
सांिगतले असते; मी तुमच्यासाठी जागा तयार करावयास जातो
3 आिण, मी जाऊन तुम्हासाठी जागा तयार केली म्हणजे पुन्हा
येऊन तुम्हास आपल्याजवळ घेईन; यासाठी जेथे मी आहे तेथे
तुम्हीही असावे. 4 मी जातो ितकडचा मागर् तुम्हास माहीत
आहे.” 5 थोमा त्यास म्हणाला, “पर्भजूी, आपण कोठे जाता
हे आम्हास माहीत नाही; मग मागर् आम्हास कसा माहीत
असणार?” 6 येशनेू त्यास म्हटले, “मागर्, सत्य आिण जीवन
मीच आहे. माझ्याद्वारे आल्यािशवाय िपत्याकडे कोणी येत नाही.
7 मी कोण आहे हे तुम्ही ओळखले असते तर माझ्या िपत्यालाही
ओळखले असते. आतापासनू पुढे तुम्ही त्यास ओळखता आिण
तुम्ही त्यास पािहलेही आहे.”

8 िफिलप्प, त्यास म्हणाला, “पर्भजूी, आम्हास िपता दाखवा,
म्हणजे आम्हास तेवढे पुरे आहे.” 9 येशनेू त्यास म्हटलेः
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“िफिलप्पा, मी इतका काळ तुम्हाजवळ असनूही तू मला
ओळखीत नाहीस काय? ज्याने मला पािहले आहे त्याने िपत्याला
पािहले आहे; तर ‘आम्हास िपता दाखवा’ असे तू कसे म्हणतोस?
10 मी िपत्यामध्ये व िपता माझ्यामध्ये आहे, असा िवश्वास
तू धरीत नाहीस काय? ज्या गोष्टी मी तुम्हास सांगतो, त्या
मी आपल्या मनाच्या सांगत नाही; माझ्यामध्ये राहणारा िपता
स्वतःची कामे करतो. 11 मी िपत्यामध्ये व िपता माझ्यामध्ये
आहे यावर तुम्ही िवश्वास ठेवा; नाही तर माझ्या कृत्यांमुळे तरी
माझ्यावर िवश्वास ठेवा.

12मी तुम्हास खरे खरे सांगतो,मी जी कामे करतो ती माझ्यावर
िवश्वास ठेवणाराही करील आिण त्यापेक्षा अिधक मोठी करील,
कारण मी िपत्याकडे जातो. 13 पुतर्ाच्या ठायी िपत्याचे गौरव
व्हावे म्हणनू तुम्ही जे काही माझ्या नावाने मागाल ते मी करीन.
14 तुम्ही माझ्या नावाने माझ्याजवळ काही मागाल तर मी ते
करीन.

15 माझ्यावर तुमची पर्ीती असली तर तुम्ही माझ्या आज्ञा
पाळाल. 16 मी िपत्याला िवनंती करीन, मग तो तुम्हास दुसरा
कैवारी म्हणजे सत्याचा आत्मा देईल. अशासाठी की, त्याने
तुम्हाबरोबर सवर्काळ रहावे. 17 तो सत्याचा आत्मा आहे,
जग त्यास गर्हण करू शकत नाही, कारण ते त्यास पाहत
नाही अथवा त्यास ओळखीत नाही; तुम्ही त्यास ओळखता,
कारण तो तुम्हाबरोबर राहतो आिण तो तुम्हामध्ये वस्ती करील.
18 मी तुम्हास अनाथ असे सोडणार नाही; मी तुम्हाकडे येईन.
19 आता थोडाच वेळ आहे, मग जग मला आणखी पाहणार
नाही. पण तुम्ही मला पाहाल; मी िजवंत आहे, म्हणनू तुम्हीही
िजवंत रहाल. 20 त्यािदवशी तुम्हास समजेल की, मी आपल्या
िपत्यामध्ये आहे व तुम्ही माझ्यामध्ये व मी तुम्हामध्ये आहे.
21 ज्याच्याजवळ माझ्या आज्ञा आहेत आिण जो त्या पाळतो
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तोच माझ्यावर पर्ीती करणारा आहे; आिण जो माझ्यावर पर्ीती
करतो त्याच्यावर माझा िपता पर्ीती करील; मीही त्याच्यावर
पर्ीती करीन व स्वतः त्यास पर्कट होईन.” 22यहदूा (इस्कायो र्त
नव्हे) त्यास म्हणाला, “पर्भजूी, असे काय झाले की, आपण
स्वतः आम्हास पर्कट व्हाल आिण जगाला पर्कट होणार
नाही?” 23 येशनेू त्यास उ र िदले, “ज्याची माझ्यावर पर्ीती
असेल तो माझे वचन पाळील; माझा िपता त्याच्यावर पर्ीती
करील आिण आम्ही त्याच्याकडे येऊन, त्याच्याबरोबर वस्ती
करून राह.ू 24 जो माझ्यावर पर्ीती करीत नाही तो माझी वचने
पाळीत नाही आिण तुम्ही जे वचन ऐकता ते माझे नाही तर ज्याने
मला पाठवले त्या िपत्याचे आहे.

25 मी तुमच्याबरोबर राहत असतांना या गोष्टी तुम्हास
सांिगतल्या आहेत. 26तरी ज्याला िपता माझ्या नावाने पाठवील
तो कैवारी म्हणजे पिवतर् आत्मा तुम्हास सवर्काही िशकवील
आिण ज्या गोष्टी मी तुम्हास सांिगतल्या त्या सवार्ची तुम्हास
आठवण करून देईल. 27 मी तुम्हास शांती देऊन ठेिवतो; मी
आपली शांती तुम्हास देतो जसे जग देते तसे मी तुम्हास देत
नाही; तुमचे अंतःकरण अस्वस्थ िकंवा भयभीत होऊ नये, 28 ‘मी
जातो आिण तुम्हाकडे परत येईन.’ असे जे मी तुम्हास सांिगतले
ते तुम्ही ऐकले आहे. माझ्यावर तुमची पर्ीती असती तर मी
िपत्याकडे जातो म्हणनू तुम्हास आनंद वाटला असता; कारण
माझा िपता माझ्यापेक्षा थोर आहे. 29 ते होईल तेव्हा तुम्ही
िवश्वास ठेवावा, म्हणनू ते होण्याअगोदर, आता मी तुम्हास
सांिगतले आहे, 30 यापुढे, मी तुम्हाबरोबर फार बोलणार नाही,
कारण जगाचा शासक येतो; तरी माझ्यावर त्याची काही स ा
नाही. 31 परंतु मी िपत्यावर पर्ीती करतो आिण िपत्याने जशी
मला आज्ञा िदली तसे मी करतो, हे जगाने ओळखावे म्हणनू असे
होते. उठा, आपण येथनू जाऊ.”
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15

1 “मीच खरा दर्ाक्षवेल आहे आिण माझा िपता माळी आहे.
2 माझ्यातील, फळ न देणारा, पर्त्येक फाटा तो काढून टाकतो
आिण फळ देणार् या पर्त्येक फाट ाला अिधक फळ यावे
म्हणनू तो त्यास साफसफू करतो. 3 जे वचन मी तुम्हास
सांिगतले त्यामुळे, तुम्ही आता शुद्ध झालाच आहात. 4 तुम्ही
माझ्यामध्ये राहा आिण मी तुम्हामध्ये राहीन. जसे फाटा
वेलात रािहल्यावाचनू त्यास आपल्याआपण फळ देता येत नाही,
तसे माझ्यामध्ये रािहल्यावाचनू तुम्हासही देता येणार नाही.
5 मीच वेल आहे, तुम्ही फाटे आहा; जो माझ्यामध्ये राहतो
आिण मी ज्याच्यामध्ये राहतो तो पुष्कळ फळ देतो, कारण
माझ्यापासनू वेगळे असल्यास तुम्हास काही करीता येत नाही.
6 कोणी माझ्यामध्ये रािहला नाही, तर त्यास फाट ापर्माणे
बाहेर टाकतात व तो वाळून जातो आिण तसले फाटे गोळा
करून अग्नीत टाकतात व ते जळून जातात. 7 तुम्ही माझ्यामध्ये
राहीला आिण माझी वचने तुम्हामध्ये रािहली तर जे काही
तुम्हास पािहजे असेल ते मागा म्हणजे ते तुम्हास िमळेल. 8 तुम्ही
िवपुल फळ िदल्याने माझ्या िपत्याचे गौरव होते; आिण तुम्ही
माझे िशष्य व्हाल. 9जशी िपत्याने माझ्यावर पर्ीती केली तशीच
मीही तुम्हावर पर्ीती केली आहे; तसेच तुम्हीही माझ्या पर्ीतीत
रहा. 10 जसा मी माझ्या िपत्याच्या आज्ञा पाळून त्याच्या
पर्ीतीत राहतो, तसेच तुम्ही माझ्या आज्ञा पाळाल तर तुम्ही
माझ्या पर्ीतीत रहाल. 11माझा आनंद तुम्हामध्ये असावा आिण
तुमचा आनंद पिरपणूर् व्हावा म्हणनू मी हे तुम्हास या गोष्टी
सांिगतल्या आहेत.

12 जशी मी तुम्हावर पर्ीती केली तशीच तुम्ही एकमेकांवर
पर्ीती करावी अशी माझी आज्ञा आहे. 13 आपल्या िमतर्ांसाठी
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आपला जीव द्यावा यापेक्षा कोणाची पर्ीती मोठी नाही. 14 मी
तुम्हास जे काही सांगतो ते तुम्ही कराल तर तुम्ही माझे िमतर्
आहात. 15 मी तुम्हास आतापासनू दास म्हणत नाही, कारण
धनी काय करतो ते दासास कळत नाही; पण मी तुम्हास िमतर्
म्हणले आहे, कारण मी ज्या गोष्टी िपत्याकडून ऐकून घेतल्या
त्या सवर् मी तुम्हास कळवल्या आहेत. 16 तुम्ही मला िनवडले
नाही, तर मी तुम्हास िनवडले आिण नेमले आहे; यामध्ये हेतू हा
आहे की, तुम्ही जाऊन, फळ द्यावे, तुमचे फळ िटकावे आिण जे
काही तुम्ही माझ्या नावाने िपत्याजवळ मागाल ते त्याने तुम्हास
द्यावे. 17 तुम्ही एकमेकांवर पर्ीती करावी म्हणनू मी तुम्हास या
आज्ञा करतो.

18 जग जर तुमचा दे्वष करते तर तुमचा दे्वष करण्याच्यापवूी र्
त्याने माझाही केला आहे. 19 जर तुम्ही जगाचे असता तर
जगाने स्वकीयांवर पर्ीती केली असती. पण तुम्ही जगाचे
नाही, मी तुम्हास जगांतनू िनवडले आहे, म्हणनू जग तुमचा दे्वष
करते, 20 ‘दास धन्यापेक्षा मोठा नाही’ हे जे वचन मी तुम्हास
सांिगतले त्याची आठवण करा. ते माझ्या पाठीस लागले तर ते
तुमच्याही पाठीस लागतील; त्यांनी माझे वचन पाळले तर ते
तुमचेही पाळतील. 21 पण ते माझ्या नावाकरता हे सवर् तुम्हास
करतील; कारण ज्याने मला पाठवले त्यास ते ओळखीत नाहीत.
22 मी जर आलो नसतो आिण त्यांच्याशी बोललो नसतो तर
त्यांच्याकडे पाप नसते, पण आता त्यांना आपल्या पापािवषयी
िनिम सांगता येत नाही. 23 जो माझा दे्वष करतो तो माझ्या
िपत्याचाही दे्वष करतो. 24 जी कामे दुसर्  या कोणी केली नाहीत
ती मी त्यांच्यामध्ये केली नसती तर त्यांच्याकडे पाप नसते. पण
आता त्यांनी मला आिण माझ्या िपत्यालाही पािहले आहे व
आमचा दे्वष केला आहे. 25 तथािप ‘त्यांनी िवनाकारण माझा दे्वष
केला’ हे जे वचन त्यांच्या शास्तर्ात िलिहले आहे ते पणूर् व्हावे
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म्हणनू हे असे होते. 26 पण जो िपत्यापासनू िनघतो, ज्याला
मी िपत्यापासनू तुम्हाकडे पाठवीन तो कैवारी म्हणजे सत्याचा
आत्मा येईल तेव्हा तो माझ्यािवषयी साक्ष देईल. 27 आिण
तुम्ही पिहल्यापासनू माझ्याबरोबर आहात म्हणनू तुम्हीही साक्ष
द्याल.”

16
1 “तुम्ही अडखळवले जाऊ नये म्हणनू मी तुम्हास या गोष्टी

सांगनू ठेवल्या आहेत. 2 ते तुम्हास सभास्थानाच्या बाहेर
घालवतील; इतकेच काय पण तुमचा जीव घेणार्या पर्त्येकाला
आपण देवाला सेवा सादर करीत आहोत असे वाटेल, अशी
वेळ येत आहे. 3 त्यांनी िपत्याला आिण मलाही ओळखले
नसल्यामुळे ते असे करतील. 4 मी तुम्हास या गोष्टी अशासाठी
सांगनू ठेवल्या आहेत की, ती घडण्याची वेळ आली म्हणजे
त्या मी तुम्हास सांिगतल्या होत्या याची आठवण व्हावी. या
गोष्टी मी तुम्हास, पर्ारंभापासनू, सांिगतल्या नाहीत, कारण
मी तुमच्याबरोबर होतो. 5 पण ज्याने मला पाठवले त्याच्याकडे
मी आता जातो आिण आपण कोठे जाता असे तुमच्यापैकी
कोणीही मला िवचारीत नाही. 6 पण मी या गोष्टी तुमच्याशी
बोलल्यामुळे तुमचे अंतःकरण दुःखाने भरले आहे. 7 तरीही मी
तुम्हास खरे ते सांगतो, मी जातो हे तुमच्या फायद्याचे आहे,
कारण मी गेलो नाही, तर कैवारी तुमच्याकडे येणारच नाही; मी
गेलो तर मी त्यास तुमच्याकडे पाठवीन; 8 आिण तो आल्यावर
तो जगाची पापािवषयी, नीितमत्त्वािवषयी आिण न्यायािवषयी
खातर्ी करील. 9पापािवषयी; कारण ते माझ्यावर िवश्वास ठेवत
नाहीत. 10नीितमत्त्वािवषयी;कारण मी माझ्या िपत्याकडे जातो
आिण पुढे तुम्हास मी िदसणार नाही. 11 आिण न्यायािवषयी;
कारण या जगाच्या शासकाचा न्याय झाला आहे.
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12 मला तुम्हास अजनू पुष्कळ गोष्टी सांगावयाच्या आहेत
पण तुम्ही आताच त्या सहन करू शकणार नाही. 13 पण तो
सत्याचा आत्मा येईल तेव्हा तो तुम्हास मागर् दाखवनू सवर्
सत्यात नेईल, कारण तो आपल्या स्वतःचे सांगणार नाही; तर
जे ऐकेल तेच सांगेल आिण होणार् या गोष्टी तुम्हास कळवील.
14 तो माझे गौरव करील, कारण जे माझे आहे त्यातनू घेऊन ते
तो तुम्हास कळवील. 15 जे काही स्वगी र्य िपत्याचे आहे ते सवर्
माझे आहे; म्हणनू मी म्हणालो की, जे माझे आहे त्यांतनू घेऊन
ते तुम्हास कळवील.

16 थोड ा वेळाने, मी तुम्हास िदसणार नाही; आिण पुन्हा,
थोड ा वेळाने तुम्ही मला पाहाल.” 17 तेव्हा त्याच्या िशष्यांपैकी
काही एकमेकांस म्हणाले, “हा आम्हास, ‘थोड ा वेळाने मी
तुम्हास िदसणार नाही आिण पुन्हा थोड ा वेळाने तुम्ही मला
पाहाल,’ िशवाय, ‘कारण मी िपत्याकडे जातो.’ असे जे म्हणतो
त्याचा अथर् काय?” 18 ते म्हणत होते, हा ‘थोड ा वेळाने’
असे जे म्हणतो याचा अथर् काय? हा काय बोलतो ते आम्हास
समजत नाही. 19 आपणाला िवचारावे असे त्यांच्या मनात
आहे, हे ओळखनू येशू त्यांना म्हणाला, “मी म्हणले की, थोड ा
वेळाने, तुम्हास मी िदसणार नाही आिण पुन्हा, थोड ा वेळाने,
तुम्ही मला पहाल, यािवषयी एकमेकांना िवचारीत आहात काय?
20 मी तुम्हास खरे खरे सांगतो, तुम्ही रडाल आिण शोक कराल,
तरी जग आनंद करील. तुम्हास दुःख होईल, पण तुमचे
दुःखच तुमचा आनंद होईल. 21 स्तर्ी पर्सतू होते तेव्हा ितला
वेदनांचे दुःख होते, कारण ितची पर्सतूीची घटका आलेली असते;
पण बालक जन्मल्यावर जगात एक मनुष्य जन्मल्याचा जो
आनंद होतो त्यामुळे ितला त्या क्लेशाची आठवण होत नाही.
22 आिण म्हणनू, आता तुम्हास दुःख झाले आहे; तरी मी
तुम्हास पुन्हा भेटेन आिण तुमचे अंतःकरण आनंिदत होईल



16:23 lvi योहान 16:33

आिण तुमच्यापासनू तुमचा आनंद कोणीही िहरावनू घेणार नाही.
23आिण त्यािदवशी तुम्ही मला काही पर्श्न िवचारणार नाही. मी
तुम्हास खरे खरे सांगतो, तुम्ही िपत्याजवळ काही मागाल तर तो
ते तुम्हास माझ्या नावाने देईल. 24 तुम्ही अजनू माझ्या नावाने
काही मािगतले नाही; मागा म्हणजे तुम्हास िमळेल, यासाठी की,
तुमचा आनंद पिरपणूर् व्हावा.

25 या गोष्टी मी तुमच्याशी दाखल्यात बोललो आहे;
पण जेव्हा मी तुमच्याशी दाखल्यात बोलणार नाही पण
मी तुम्हास उघडपणे िपत्यािवषयी सांगेन अशी वेळ येत
आहे. 26 त्यािदवशी तुम्ही माझ्या नावाने मागाल; आिण मी
तुमच्यासाठी िपत्याजवळ िवनंती करीन असे मी तुम्हास म्हणत
नाही. 27 कारण िपता स्वतः तुमच्यावर पर्ीती करतो, कारण
तुम्ही माझ्यावर पर्ीती केली आहे आिण मी िपत्यापासनू आलो
असा िवश्वास धरला आहे. 28 मी िपत्यापासनू िनघनू जगात
आलो आहे; पुन्हा, जग सोडून िपत्याकडे जातो.”

29 त्याचे िशष्य त्यास म्हणाले, “पाहा, आता आपण उघडपणे
बोलत आहा, दाखला सांगत नाही. 30 आता आम्हास कळले
आहे की, आपल्याला सवर्काही कळते आिण कोणी आपल्याला
िवचारावे याची आपणाला गरज नाही. यावरुन आपण देवापासनू
आला आहात असा आम्ही िवश्वास धरतो.” 31 येशनेू त्यांना
उ र िदले, “तुम्ही आता िवश्वास ठेवता काय? 32 पाहा, अशी
वेळ येत आहे िकंबहुना आली आहे की, तुमची दाणादाण होऊन
तुम्ही सवर् आपआपल्या घरी जाल व मला एकटे सोडाल; पण
मी एकटा नाही, कारण िपता माझ्याबरोबर आहे. 33 माझ्याठायी
तुम्हास शांती िमळावी म्हणनू मी या गोष्टी सांिगतल्या आहेत.
जगात तुम्हास क्लेश होतील; तरी धीर धरा, मी जगाच्या
शक्तीला िजकले आहे.”
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17

1 “या गोष्टी बोलल्यावर येशू वर आकाशाकडे दृष्टी लावनू
म्हणाला, हे िपत्या, वेळ आली आहे; पुतर्ाने तुझे गौरव करावे
म्हणनू तू आपल्या पुतर्ाचे गौरव कर. 2 जे तू त्यास िदले आहेत
त्या सवार्नंा त्याने सावर्कािलक जीवन द्यावे, म्हणनू तू त्यास
सवर् मनुष्यांमातर्ावर अिधकार िदला आहेस. 3 सावर्कािलक
जीवन हेच आहे की, तू जो एकच, खरा देव त्या तुला आिण
ज्याला तू पाठवलेस त्या येशू िखर्स्ताला ओळखावे. 4 जे
तू काम मला करावयाला िदलेस ते पणूर् करून मी पृथ्वीवर
तुझे गौरव केले आहे. 5 तर आता, हे माझ्या िपत्या, हे जग
होण्याआधी तुझ्याबरोबर मला जे गौरव होते त्याच्यायोगे तू
आपणा स्वतःबरोबर माझे गौरव कर.

6 जे लोक तू मला जगातनू िदले त्यांना मी तुझे नाव पर्कट
केले. ते तुझे होते आिण ते तू मला िदलेस आिण त्यांनी तुझे वचन
पाळले आहे. 7 आता त्यांना समजले आहे की, तू ज्या गोष्टी
मला िदल्यास त्या सवर् तुझ्यापासनू आहेत. 8 कारण तू मला जी
वचने िदलीस ती मी त्यांना िदली आहेत; ती त्यांनी स्वीकारली,
मी तुझ्यापासनू आलो हे त्यांनी खरोखर ओळखले आिण तू मला
पाठवले. असा त्यांनी िवश्वास ठेवला. 9 त्यांच्यासाठी मी िवनंती
करतो, मी जगासाठी िवनंती करीत नाही, तर जे तू मला िदले
आहेत त्यांच्यासाठी मी िवनंती करतो, कारण ते तुझे आहेत.
10 जे माझे ते सवर् तुझे आहे आिण जे तुझे ते सवर् माझे आहे
आिण त्यांच्याठायी माझे गौरव झाले आहे. 11 आिण आता,
यापुढे मी जगात नाही; पण ते जगात आहेत आिण मी तुझ्याकडे
येत आहे. हे पिवतर् िपत्या, तू मला िदलेल्या तुझ्या नावात
त्यांना राख यासाठी की, जसे आपण एक आहोत तसे त्यांनीही
एक व्हावे. 12 जोपयर्ंत मी त्यांच्याबरोबर होतो तोपयर्ंत तू मला
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िदलेल्या तुझ्या नावात मी त्यांना राखले; मी त्यांचा सांभाळ
केला आिण नाशाच्या पुतर्ािशवाय त्यांच्यातनू कोणाचा नाश
झाला नाही. हा शास्तर्लेख पणूर् व्हावा म्हणनू असे झाले. 13पण
आता मी तुझ्याकडे येत आहे आिण माझा आनंद त्यांच्याठायी
पिरपणूर् व्हावा म्हणनू मी जगात या गोष्टी बोलतो. 14 मी
त्यांना तुझे वचन िदले आहे, जगाने त्यांचा दे्वष केला आहे; कारण
जसा मी जगाचा नाही तसे तेही जगाचे नाहीत. 15 तू त्यांना
जगातनू काढून घ्यावे अशी मी िवनंती करीत नाही, तर तू त्यांना
दुष्टापासनू राखावे अशी मी िवनंती करतो. 16 जसा मी जगाचा
नाही, तसे तेही जगाचे नाहीत. 17 तू त्यांना सत्यात पिवतर् कर.
तुझे वचन हेच सत्य आहे. 18 जसे तू मला जगात पाठवले तसे
मीही त्यांना जगात पाठवले आहे. 19 आिण त्यांनीही सत्यांत
पिवतर् व्हावे म्हणनू मी त्यांच्याकिरता स्वतःला पिवतर् करतो.

20 मी केवळ त्यांच्यासाठी नाही, तर त्यांच्या शब्दावरून जे
माझ्यावर िवश्वास ठेवतात त्यांच्यासाठीही िवनंती करतो 21की,
त्या सवार्नंी एक व्हावे; हे माझ्या िपत्या, जसा तू माझ्यामध्ये
आहेस व मी तुझ्यामध्ये आहे तसे त्यांनीही तुझ्यामाझ्यामध्ये
एक व्हावे, कारण तू मला पाठवले असा जगाने िवश्वास धरावा.
22 तू जे गौरव मला िदले आहे, ते मी त्यांना िदले आहे, यासाठी
की, जसे आपण एक आहोत तसे त्यांनी एक व्हावे; 23 म्हणजे
मी त्यांच्यामध्ये आिण तू माझ्यामध्ये; यासाठी की, त्यांनी एक
होऊन पणूर् व्हावे आिण, त्यावरून जगाने समजनू घ्यावे की,
तू मला पाठवले आिण जशी तू माझ्यावर पर्ीती केली तशी
त्यांच्यावरही पर्ीती केली.

24 हे माझ्या िपत्या, माझी अशी इच्छा आहे की, तू जे मला
िदले आहेत त्यांनीही जेथे मी असेन तेथे माझ्याजवळ असावे,
यासाठी की, जे माझे गौरव तू मला िदले आहे ते त्यांनी पाहावे;
कारण जगाचा पाया घातला त्यापुवी र् तू माझ्यावर पर्ीती केली.
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25 हे न्यायसंपन्न िपत्या, जगाने तुला ओळखले नाही, मी तुला
ओळखले आहे आिण तू मला पाठवले असे त्यांनी ओळखले आहे.
26 मी तुझे नाव त्यास कळवले आहे आिण मी कळवीन, यासाठी
की, जी पर्ीती तू माझ्यावर केली ती त्यांच्यामध्ये असावी आिण
मी त्यांच्यामध्ये असावे.”

18
. 26:47-56; 14:43-52; 22:47-53

1 हे बोलल्यानंतर येशू आपल्या िशष्यांबरोबर िकदर्ोन
ओहळाच्या पलीकडे गेला. तेथे एक बाग होती; तेथे तो व
त्याचे िशष्य गेले. 2 ही जागा त्यास धरून देणार्या यहदूालाही
माहीत होती कारण येशू पुष्कळ वेळा आपल्या िशष्यांबरोबर
तेथे जात असे. 3 तेव्हा सैिनकांची तुकडी व मुख्य याजक लोक
व परूशी यांच्याकडचे कामदार िमळाल्यावर, िदवे, मशाली व
शस्तरे् घेऊन यहदूा तेथे आला. 4 येशू आपणावर जे काही
येणार हे सवर् जाणनू बाहेर आला आिण त्यांना म्हणाला, “तुम्ही
कोणाला शोधत आहात?” 5 त्यांनी त्यास उ र िदले, “नासरेथकर
येशलूा.” तो त्यांना म्हणाला, “तो मी आहे.” आिण ज्या यहदूाने
त्यास धरून िदले देखील त्यांच्याबरोबर उभा होता, 6 “तो मीच
आहे,” असे म्हणताच ते मागे सरकून जाऊन जिमनीवर पडले.
7 मग त्याने त्यांना पुन्हा िवचारले, “तुम्ही कोणाला शोधता?”
आिण ते म्हणाले, “नासरेथकर येशलूा.” 8 येशनेू उ र िदले,
“मीच तो आहे; असे मी तुम्हास सांिगतले, तुम्ही मला शोधीत
असला तर यांना जाऊ द्या.” 9 “जे तू मला िदले आहेत त्यांतनू मी
एकही हरिवला नाही,” असे जे वचन तो बोलला होता ते पणूर् व्हावे
म्हणनू हे झाले. 10 तेव्हा िशमोन पेतर्ाजवळ तलवार असल्याने
त्याने ती उपसली व महायाजकाच्या दासावर चालिवली आिण
त्याचा उजवा कान कापनू टाकला. त्या दासाचे नाव मल्ख होते.
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11 तेव्हा येशू पेतर्ाला म्हणाला, “तरवार म्यानात घाल. िपत्याने
मला जो प्याला िदला आहे तो मी िपऊ नये काय?”

12 मग सैिनकांची तुकडी व हजारांचा सरदार आिण यहदू्यांचे
अिधकारी हे येशलूा धरून बांधले. 13 आिण त्यास पर्थम
हन्नाकडे नेले कारण, त्या वषी र् महायाजक असलेल्या कयफाचा
हा सासरा होता, 14 एका मनुष्याने लोकांसाठी मरावे हे फायद्याचे
आहे. अशी मसलत यहदू्यास याच कयफाने िदली होती.

. 26:69-75; 14:66-72; 22:54-62
15 िशमोन पेतर् व दुसरा एक िशष्य येशचू्या मागे मागे चालले;

तो िशष्य महायाजकाच्या ओळखीचा होता आिण येशबूरोबर
महायाजकाच्या वाड ात गेला. 16 पण पेतर् बाहेर, दाराशी
उभा रािहला होता, म्हणनू जो दुसरा िशष्य महायाजकाच्या
ओळखीचा होता त्याने बाहेर जाऊन व द्वारपािलकेला सांगनू
पेतर्ाला आत आणले. 17 यावरुन ती तरूण द्वारपािलका होती
ती पेतर्ाला म्हणाली, “तहूी या मनुष्याच्या िशष्यांपैकी आहेस
काय?” तो म्हणाला, “मी नाही.” 18 थंडी असल्यामुळे दास व
कामदार कोळशाचा िवस्तव पेटवनू शेकत उभे रािहले होते आिण
पेतर् पण त्यांच्याबरोबर शेकत उभा होता.

19 तेव्हा महायाजकाने येशलूा त्याच्या िशष्यांिवषयी व
त्याच्या िशक्षणािवषयी पर्श्न केले. 20 येशनेू त्यास उ र
िदले, “मी जगासमोर उघडपणे बोललो आहे, सभास्थानात आिण
परमेश्वराच्या भवनात, सवर् यहदूी जमतात, तेथे मी नेहमी
िशक्षण िदले आिण गुप्तपणे मी काही बोललो नाही. 21 मला का
िवचारता? मी काय बोलतो ते. ज्यांनी ऐकले आहे त्यांना िवचारा.
पाहा, मी जे बोललो ते त्यांना माहीत आहे.” 22 त्याने असे
म्हटल्याबरोबर जवळ उभा राहणारा एक कामदार येशलूा चापट
मारून म्हणाला, “तू महायाजकाला असे उ र देतोस काय?”
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23 येशनेू त्यास उ र िदले, “मी वाईट रीतीने बोललो असलो तर
कसे वाईट बोललो ते िसद्ध कर; योग्य रीतीने बोललो असलो तर
मला का मारतोस?” 24 तेव्हा हन्नाने त्यास महायाजक कयफा
याच्याकडे बांधलेलेच पाठवले.

25 िशमोन पेतर् शेकत उभा रािहला होता; त्यास इतर म्हणाले,
“तहूी त्याच्या िशष्यांतला आहेस काय?” त्याने नाकारले व
म्हटले, “मी नाही.” 26 पेतर्ाने ज्याचा कान कापला होता
त्याचा नातलग असलेला, महायाजकाच्या दासांपैकी एक होता,
तो त्यास म्हणाला, “मी तुला त्याच्याबरोबर बागेत नाही का
पािहले?” 27 पेतर्ाने पुन्हा नाकारले आिण, लागलाच, कोंबडा
आरवला.

28 तेव्हा त्यांनी येशलूा कयफाकडून सरकारवाड ांत नेले;
तेव्हा सकाळ होती आिण आपण अशुद्ध होऊ नये, पण
वल्हांडणाचे भोजन करता यावे म्हणनू ते स्वतः सरकारवाड ांत
गेले नाहीत. 29 यास्तव िपलात त्यांच्याकडे बाहेर येऊन
म्हणाला, “तुम्ही या मनुष्यावर काय आरोप ठेवता?” 30 त्यांनी
त्यास उ र िदले, “तो दुष्कमी र् नसता तर आम्ही त्यास आपल्या
हाती िदले नसते.” 31 िपलाताने त्यांना म्हटले, “त्याला तुम्हीच
आपल्या िनयमशास्तर्ापर्माणे त्याचा न्याय करा.” यहदूी
अिधकारी त्यास म्हणाले, “आम्हास कोणाचा जीव घेण्याचा
अिधकार नाही.” 32 आपण कोणत्या मरणाने मरणार हे
सुचिवतांना येशनेू जे वचन सांिगतले होते ते पणूर् व्हावे म्हणनू
असे झाले.

33 म्हणनू िपलात पुन्हा सरकारवाड ांत गेला; आिण त्याने
येशलूा बोलावनू म्हणाला, “तू यहदू्यांचा राजा आहेस काय?”
34 येशनेू उ र िदले, “आपण स्वतः हे म्हणता िकंवा दुसर्  यांनी
आपणाला माझ्यािवषयी हे सांिगतले?” 35 िपलाताने उ र िदले,
“मी यहदूी आहे काय? तुझ्याच लोकांनी आिण मुख्य याजकांनी
तुला माझ्या हाती िदले; तू काय केले.” 36 येशनेू उ र िदले,
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“माझे राज्य या जगाचे नाही. माझे राज्य या जगाचे असते तर
यहदू्यांच्या हाती मी िदला जाऊ नये म्हणनू माझ्या सेवकांनी
लढाई केली असती; पण माझे राज्य येथले नाही.” 37 म्हणनू
िपलात त्यास म्हणाला, “तर तू राजा आहेस काय?” येशनेू उ र
िदले, “मी राजा आहे असे आपण म्हणता. मी यासाठी जन्मलो
आहे आिण यासाठी मी जगात आलो आहे. मी सत्याची साक्ष
द्यावी. जो कोणी सत्याचा आहे तो माझी वाणी ऐकतो.”

38 िपलात त्यास म्हणाला, “सत्य काय आहे?” आिण हे
बोलनू तो पुन्हा यहदू्यांकडे बाहेर गेला आिण त्यांना म्हणाला,
“मला त्याच्यात काही अपराध िदसत नाही. 39पण तुमच्यासाठी
वल्हांडण सणांत मी एकाला सोडावे अशी तुमच्यात रीत आहे;
तर तुमच्यासाठी मी यहदू्यांच्या राजाला सोडावे अशी तुमची
इच्छा आहे काय?” 40 तेव्हा पुन्हा ते ओरडून म्हणाले, “ह्याला
सोडू नका,तर बरब्बाला सोडा” आता बरब्बा हा एक लुटारू होता.

19
. 27:27-31; 15:16-20

1 नंतर िपलाताने येशलूा नेऊन फटके मारवले. 2 तेव्हा
िशपायांनी एक काट ांचा मुकुट गंुफून त्याच्या डोक्यात घातला
आिण त्यास एक जांभळा झगा घातला. 3 आिण ते त्याच्यापुढे
येऊन म्हणाले, “हे यहदू्यांच्या राजा, तुझा जयजयकार असो!”
मग त्यांनी त्यास चापटा मारल्या. 4 म्हणनू िपलाताने पुन्हा
बाहेर येऊन, म्हटले, “पाहा, मला त्याच्यात काही अपराध
िदसत नाही, हे तुम्हास समजावे म्हणनू मी त्यास तुमच्याकडे
बाहेर आणतो.” 5 तेव्हा येशू काट ांचा मुकुट व जांभळा
झगा घातलेला बाहेर आला आिण िपलात त्यांना म्हणाला,
“पाहा, हा मनुष्य!” 6 मुख्य याजक लोक व त्यांचे कामदार
त्यास बघनू ओरडून म्हणाले, याला “वधस्तंभावर िखळा,



19:7 lxiii योहान 19:16

वधस्तंभावर िखळा.” िपलात त्यांना म्हणाला, “तुम्हीच त्यास
नेऊन, वधस्तंभावर िखळा; कारण मला त्याच्यात काही अपराध
िदसत नाही.” 7 यहदूी लोकांनी त्यास उ र िदले, “आम्हास
िनयमशास्तर् आहे आिण त्या शास्तर्ापर्माणे हा मरण पावला
पािहजे; कारण याने स्वतःला देवाचा पुतर् केले.” 8 िपलात
हे बोलणे ऐकून अिधकच भ्याला; 9 आिण तो पुन्हा जाऊन
व येशलूा म्हणाला, “तू कोठला आहेस?” पण येशनेू त्यास
उ र िदले नाही. 10 िपलाताने त्यास म्हटले, “माझ्याबरोबर
तू बोलत नाहीस काय? तुला सोडण्याचा अिधकार मला आहे
आिण तुला वधस्तंभावर िखळण्याचा अिधकार मला आहे हे
तुला माहीत नाही काय?” 11 येशनेू उ र िदले, “आपणाला
तो अिधकार वरून िदलेला नसता तर माझ्यावर मुळीच चालला
नसता, म्हणनू ज्याने मला आपल्या हाती िदले त्याचे पाप
अिधक आहे.” 12 यावरुन िपलाताने त्यास सोडायचा पर्यत्न
केला, पण यहदूी ओरडून म्हणाले, “आपण जर याला सोिडले
तर आपण कैसराचे िमतर् नाही; जो कोणी स्वतःला राजा
करतो तो कैसराला नाकारतो.” 13 म्हणनू िपलाताने हे बोलणे
ऐकल्यावर येशलूा बाहेर आणले आिण तो फरसबंदी नावाच्या
जागी न्यायासनावर बसला. इबर्ी भाषेत या जागेला गब्बाथा
म्हणतात. 14 तो वल्हांडणाच्या तयारीचा िदवस होता, तेव्हा
सुमारे दुपारचे बारा वाजले होते आिण तो यहदू्यांना म्हणाला,
“पाहा, तुमचा राजा!” 15 यावरुन ते ओरडले, “ह्याला संपवनू
टाका, त्यास वधस्तंभावर िखळा.” िपलात त्यांना म्हणाला, “मी
तुमच्या राजाला वधस्तंभावर िखळावे काय?” मुख्य याजकांनी
उ र िदले, “आम्हास कैसरािशवाय राजा नाही.” 16 मग, त्याने
येशलूा वधस्तंभावर िखळण्याकिरता त्यांच्या हाती िदले.

. 27:32-56; 15:21-41; 23:26-49
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17 तेव्हा त्यांनी येशलूा आपल्या ताब्यात घेतले आिण तो
आपला वधस्तंभ स्वतः वाहत ‘कवटीचे’ स्थान म्हटलेल्या जागी
गेला. या जागेला इबर्ी भाषेत गुलगुथा म्हणतात. 18 तेथे
त्यांनी त्यास व त्याच्याबरोबर दुसर्  या दोघांना, एकाला एका
बाजसू व दुसर्याला दुसर्या बाजसू आिण येशलूा मध्ये असे
वधस्तंभांवर िखळले. 19 आिण िपलाताने एक फलक िलहनू तो
वधस्तंभावर लावला; ‘यहदू्यांचा राजा नासोरी येश’ू असे िलिहले
होते. 20 येशलूा वधस्तंभावर िखळले होते ते िठकाण नगराच्या
जवळ होते. म्हणनू पुष्कळ यहदू्यांनी तो फलक वाचला. तो इबर्ी,
रोमी व गर्ीक भाषांत िलिहला होता. 21 तेव्हा यहुद्यांचे मुख्य
याजक लोक िपलाताला म्हणाले, “यहदू्यांचा राजा असे िलहू नका
तर याने म्हणले ‘मी यहदू्यांचा राजा आहे’ असे िलह.” 22 िपलाताने
उ र िदले, “मी िलिहले ते िलिहले.”

23 मग िशपायांनी येशलूा वधस्तंभावर िखळल्यावर त्याचे
कपडे घेतले आिण पर्त्येक िशपायाला एक वाटा असे चार वाटे
केले; आिण झगाही घेतला. या झग्याला िशवण नव्हती; तो
वरपासनू सरळ िवणलेला होता. 24 म्हणनू ते एकमेकांना म्हणाले,
“आपण हा फाडू नये; पण तो कोणाला िमळेल हे ठरवण्याकरता
िचठ्ठ ा टाकून पाहावे.” हे यासाठी झाले की, ‘त्यांनी माझे कपडे
आपसात वाटून घेतले आिण माझ्या झग्यावर त्यांनी िचठ्ठ ा
टािकल्या,’ असा हा शास्तर्लेख पणूर् व्हावा; म्हणनू िशपायांनी
या गोष्टी केल्या.

25 पण येशचू्या वधस्तंभाजवळ त्याची आई, त्याची मावशी
व क्लोपाची पत्नी मरीया आिण मग्दालीया नगराची मरीया
या उभ्या होत्या. 26 येशनेू जेव्हा आपल्या आईला व तो ज्या
िशष्यावर त्याची पर्ीती होती त्यास जवळ उभे रािहलेले पाहनू
तेव्हा तो आपल्या आईला म्हणाला, “आई, पाहा, हा तुझा
मुलगा.” 27 मग तो त्या िशष्याला म्हणाला, “पाहा, ही तुझी
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आई!” आिण त्या िशष्याने ितला तेव्हापासनू आपल्याकडे घेतले.
28 मग, आता सवर् पणूर् झाले आहे, हे जाणनू येशनेू,

शास्तर्लेख पणूर् व्हावा म्हणनू, “मला तहान लागली आहे” असे
म्हटले. 29 तेथे, एक आंब भरून ठेवलेले भांडे होते, म्हणनू त्यांनी
आंबेने भरलेला एक बोळा एका एजोब झाडाच्या काठीवर बसवनू
त्याच्या तोंडाला लावला. 30 येशनेू आंब घेतल्यानंतर म्हटले,
“पणूर् झाले आहे.” आिण आपले मस्तक लववनू आपला आत्मा
समपर्ण केला.

31तो तयारीचा िदवस होता आिण शब्बाथ िदवशी वधस्तंभावर
शरीरे राहू नयेत, कारण तो शब्बाथ मोठा िदवस होता म्हणनू
यहदू्यांनी िपलाताला िवनंती केली की, त्यांचे पाय तोडून
त्यांना काढून घेऊन जावे. 32 तेव्हा िशपाई आल्यावर त्यांनी
त्याच्याबरोबर वधस्तंभावर िखळण्यात आलेल्या पिहल्याचे व
दुसर्  याचे पाय तोडले. 33 परंतु ते येशजूवळ आल्यावर, तो मरून
गेला आहे असे पाहनू, त्यांनी त्याचे पाय तोडले नाहीत. 34 तरी
िशपायांपैकी एकाने भाल्याने त्याच्या कुशीत भोसकले; आिण,
लगेच, रक्त व पाणी बाहेर आले. 35आिण ज्याने हे पािहले त्याने
साक्ष िदली आहे त्याची साक्ष खरी आहे व आपण खरे बोलतो
हे त्यास ठाऊक आहे यासाठी की, तुम्हीही िवश्वास ठेवावा.
36कारण, “त्याचे एकही हाड मोडणार नाही,” हा शास्तर्लेख पणूर्
व्हावा म्हणनू या गोष्टी झाल्या. 37आिण दुसरा एक शास्तर्लेख
पुन्हा म्हणतो, “ज्याला त्यांनी विधले ते त्याच्याकडे पाहतील.”

38 यानंतर, जो अिरमथाईकर योसेफ याने आपल्याला येशचेू
शरीर नेता यावे अशी िपलाताला िवनंती केली. तो येशचूा
िशष्य असनू पण यहदू्यांच्या भीतीमुळे गुप्त िशष्य होता,
िपलाताने त्यास परवानगी िदल्यावरून त्याने जाऊन येशचेू
शरीर नेले. 39 आिण, त्याच्याकडे पिहल्याने रातर्ीचा आलेला
िनकदेमही गंधरस व अगरू यांचे सुमारे शंभर मापे िमशर्ण घेऊन
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आला. 40 मग त्यांनी येशचेू शरीर घेतले आिण यहदू्यांच्या
उ रकायार्च्या रीतीपर्माणे त्यांनी ते सुगंधी मसाल्यांसिहत
तागाच्या वस्तर्ात गंुडाळले. 41 त्यास ज्यािठकाणी वधस्तंभावर
िखळले होते तेथे एक बाग होती; आिण त्या बागेत एक नवी कबर
होती; त्यामध्ये कोणाला कधीही ठेवलेले नव्हते. 42तो यहदू्यांचा
तयारीचा िदवस असल्यामुळे व ती कबर जवळ असल्यामुळे,
त्यांनी येशलूा तेथे ठेवले.

20

. 28:1-10; 16:1-8; 24:1-12
1 आठवड ाच्या पिहल्या िदवशी, पहाटेस अंधारातच,

मग्दालीया नगराची मरीया कबरेजवळ आली आिण कबरेच्या
तोंडावरून धोंड काढली आहे असे ितने पािहले. 2 तेव्हा िशमोन
पेतर् व ज्याच्यावर येशचूी पर्ीती होती त्या दुसर्  या िशष्याकडे
धावत येऊन ती त्यांना म्हणाली, “त्यांनी पर्भलूा कबरेतनू
काढून नेले आिण त्यास कोठे ठेवले हे आम्हास माहीत नाही.”
3 म्हणनू पेतर् व तो दुसरा िशष्य बाहेर पडून कबरेकडे जावयास
िनघाले. 4 तेव्हा ते दोघे जण बरोबर धावत गेले; पण तो दुसरा
िशष्य पेतर्ाच्या पुढे धावत गेला व कबरेजवळ पर्थम पोहचला.
5 त्याने ओणवनू आत डोकावले आिण त्यास तागाची वस्तरे्
पडलेली िदसली. पण तो आत गेला नाही. 6 िशमोन पेतर्िह
त्याच्यामागनू येऊन पोहचला व तो कबरेत िशरला; 7 आिण
तागाची वस्तरे् पडलेली व जो रुमाल त्याच्या डोक्याला होता तो
त्या तागाच्या वस्तर्ांजवळ नव्हे, तर वेगळा एकीकडे गंुडाळून
ठेवलेला होता. 8 तेव्हा जो दुसरा िशष्य पिहल्याने कबरेजवळ
आला होता तोही आत गेला आिण त्याने पाहनू िवश्वास ठेवला.
9 कारण त्याने मरण पावलेल्यातनू पुन्हा उठावे हे अवश्य आहे,
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हा शास्तर्लेख त्यांना अजनू कळला नव्हता. 10 मग ते िशष्य
पुन्हा आपल्या घरी गेले.

11 पण इकडे मरीया बाहेर कबरेजवळ रडत उभी रािहली
होती आिण ती रडता रडता ितने ओणवनू कबरेत पािहले;
12आिण जेथे येशचेू शरीर आधी ठेवलेले होते तेथे ते शुभर् वस्तरे्
पिरधान केलेले दोन देवदतू एक डोक्याकडील बाजसू आिण एक
पायांकडील बाजसू बसलेले िदसले. 13 आिण ते ितला म्हणाले,
“मुली, तू का रडतेस?” ती त्यांना म्हणाली, “त्यांनी माझ्या
पर्भलूा नेले आिण त्यास कोठे ठेवले हे मला माहीत नाही.”
14असे बोलनू ती मागे वळली आिण तो ितला येशू उभा असलेला
िदसला; पण तो येशू आहे हे ितने ओळखले नाही. 15 येशनेू
ितला म्हटले, “मुली, तू का रडतेस? तू कोणाला शोधतेस?”
तो माळी आहे असे समजनू त्यास म्हणाली, “साहेब, तू त्यास
येथनू नेले असेल तर कोठे ठेवलेस ते मला सांग म्हणजे मी त्यास
घेऊन जाईन.” 16 येशनेू ितला म्हटले, “मरीये,” ती वळून त्यास
इबर्ी भाषेत म्हणाली, “रब्बनूी,” (म्हणजे गुरूजी) 17 येशनेू ितला
म्हटले, “मला िशवू नकोस; कारण, मी अजनू िपत्याकडे वर
गेलो नाही; तर माझ्या बांधवांकडे जाऊन, त्यांना सांग की, जो
माझा िपता आिण तुमचा िपता, माझा देव आिण तुमचा देव आहे
त्याच्याकडे मी वर जातो.” 18 मग्दालीया नगराची मरीया गेली
आिण आपण पर्भलूा पिहल्याचे आिण त्याने आपल्याला या
गोष्टी सांिगतल्याचे ितने िशष्यांना कळिवले.

24:36-43; 1 . 15:5
19 त्या िदवशी, म्हणजे आठवड ाच्या पिहल्या िदवशी

संध्याकाळी, िशष्य जेथे जमले होते तेथील दरवाजे यहदू्यांच्या
भीतीमुळे बंद असता, येशू आत आला व मध्यभागी उभा राहनू
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म्हणाला, “तुम्हास शांती असो.” 20 आिण हे बोलल्यावर त्याने
त्यांना आपले हात आिण कूस दाखवली; आिण िशष्यांनी पर्भलूा
बिघतले तेव्हा ते आनंिदत झाले 21 तेव्हा येशू त्यांना पुन्हा
म्हणाला, “तुम्हास शांती असो. जसे िपत्याने मला पाठवले
आहे तसे मीिह तुम्हास पाठवतो.” 22 एवढे बोलल्यावर त्याने
त्यांच्यावर फंुकर टाकली आिण तो त्यांना म्हणाला, “पिवतर्
आत्म्याचा स्वीकार करा. 23 ज्या कोणाच्या पापांची तुम्ही क्षमा
करता त्यांची क्षमा झाली आहे आिण ज्या कोणाची तुम्ही ठेवता
ती तशीच ठेवलेली आहेत.”

24 येशू आला तेव्हा, बारांतील एक, ज्याला िददुम म्हणत
तो थोमा त्यांच्याबरोबर नव्हता. 25 म्हणनू दुसर्या िशष्यांनी
त्यास सांिगतले, “आम्ही पर्भलूा पािहले.” तेव्हा तो त्यांना
म्हणाला, “मी त्याच्या हातात िखळ्यांची खणू बिघतल्यािशवाय,
िखळ्यांच्या जागी माझे बोट घातल्यािशवाय आिण त्याच्या
कुशीत माझा हात घातल्यािशवाय मी िवश्वास ठेवणारच नाही.”

26 आिण पुन्हा, आठ िदवसानी, त्याचे िशष्य घरात होते
आिण थोमा त्यांच्याबरोबर होता; आिण दरवाजे बंद असताना
येशू आला व मध्यभागी उभा रािहला आिण म्हणाला, “तुम्हास
शांती असो.” 27 मग तो थोमाला म्हणाला, “तुझे बोट पुढे कर
आिण माझे हात बघ; तुझा हात पुढे कर आिण माझ्या कुशीत
घाल; आिण िवश्वासहीन होऊ नकोस पण िवश्वास ठेवणारा हो.”
28 आिण थोमाने त्यास म्हटले, “माझा पर्भू आिण माझा देव!”
29 येशनेू त्यास म्हटले, “तू मला पािहले आहे म्हणनू िवश्वास
ठेवला आहे. पािहल्यावांचनू िवश्वास ठेवणारे आहे ते धन्य!”

30 आिण या पुस्तकात िलिहली नाहीत अशी दुसरीही पुष्कळ
िचन्हे येशनेू आपल्या िशष्यांसमोर केली. 31 पण ही ह्यासाठी
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िलिहली आहेत की, येशू हा देवाचा पुतर् िखर्स्त आहे, असा
तुम्ही िवश्वास ठेवावा आिण तुम्ही िवश्वास ठेवल्याने तुम्हास
त्याच्या नावात जीवन िमळावे.

21

1 आिण या यानंतर पुन्हा ितिबयार्च्या सरोवराजवळ येशनेू
िशष्यांना स्वतःस पर्कट झाला; आिण अशापर्कारे स्वतःस
पर्कट केले. 2 िशमोन पेतर् व ज्याला िददुम म्हणत तो
थोमा, गालील पर्ांतातील काना नगरातील नथनेल व जब्दीचे
पुतर् आिण त्याच्या िशष्यांतील दुसरे दोघे जण हे बरोबर होते.
3 िशमोन पेतर् त्यांना म्हणाला, “मी मासे धरावयला जातो.” ते
त्यास म्हणतात, “आम्ही पण तुझ्याबरोबर येतो.” तेव्हा ते िनघनू
तारवात चढले आिण त्या रातर्ी त्यांनी काहीही धरले नाही.

4 पण आता पहाट होते वेळी येशू समुदर् िकनार् याजवळ उभा
होता, पण तो येशू होता हे िशष्यांना समजले नाही. 5 तेव्हा येशनेू
त्यांना म्हटले, “मुलांनो, तुमच्याजवळ काही खावयाला आहे
काय?” ते त्यास म्हणाले, “नाही.” 6 आिण तो त्यांना म्हणाला,
“तारवाच्या उजवीकडे जाळे टाका आिण तुम्हास िमळेल.” म्हणनू
त्यांनी टाकले आिण माशांच्या घोळक्यामुळे ते त्यांना आता
ओढवेना.

7 तेव्हा ज्या िशष्यावर येशचूी पर्ीती होती तो पेतर्ाला
म्हणाला, “तो पर्भू आहे.” िशमोन पेतर्ाने ऐकले की, तो
“पर्भू आहे, पर्भू आहे” तेव्हा तो उघडा असल्यामुळे (त्याने
बाहेरील वस्तर्, झगा, न घातल्यामुळे) त्याने कमरेला झगा
गंुडाळला आिण सरोवरात उडी घेतली. 8 आिण दुसरे िशष्य त्या
लहान मचव्याने ते माशांचे जाळे ओढीत ओढीत आले कारण ते
िकनार् यापासनू फार दरू नव्हते, पण सुमारे दोनशे हातावर होते.
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9 तेव्हा ते िकनार् यावर बाहेर आल्यावर तेथे कोळशांचा
िवस्तव आिण त्यावर ठेवलेली मासळी आिण भाकरी पािहली.
10 येशनेू त्यांना म्हटले, “तुम्ही आता धरलेल्या मासळीमधनू
काही आणा.” 11 तेव्हा िशमोन पेतर्ाने मचव्यावर चढून
एकशे तरे्पन्न मोठ ा माशांनी भरलेले जाळे िकनार् यावर ओढून
आणले. ते िततके असतानाही जाळे फाटले नाही. 12 येशू
त्यांना म्हणाला, “या, न्याहरी करा.” कारण तो पर्भू आहे हे
त्यांना समजले म्हणनू आपण कोण आहात हे त्यास िवचारावास
िशष्यांतील कोणी धजला नाही. 13 तेव्हा येशनेू भाकर घेतली
आिण त्यांना िदली; तशीच मासळी िदली. 14 येशू मरण
पावलेल्यातनू उठल्यानंतर त्याची िशष्यांना पर्कट व्हायची ही
ितसरी वेळ.

15 मग त्यांची न्याहरी झाल्यावर येशनेू िशमोन पेतर्ाला
म्हटले, “योहानाच्या पुतर्ा िशमोना, यांच्यापेक्षा तू माझ्यावर
अिधक पर्ीती करतोस काय?” तो त्यास म्हणाला, “होय,
पर्भ,ू तू जाणतोस की, मी तुझ्यावर पर्ीती करतो.” तो त्यास
म्हणतो, “माझी कोकरे चार.” 16 तो पुन्हा दुसर्यांदा त्यास
म्हणाला, “योहानाच्या पुतर्ा, िशमोना, तू माझ्यावर पर्ीती
करतोस काय?” तो त्यास म्हणाला, “होय, पर्भ,ू तू जाणतोस
की, मी तुझ्यावर पर्ीती करतो.” तो त्यास म्हणाला, “माझी में ढरे
राख.” 17 तो ितसर्  यांदा त्यास म्हणाला, “योहानाच्या पुतर्ा,
िशमोना, तू माझ्यावर पर्ीती करतोस काय?” पेतर् दुःखी होऊन
त्यास म्हणाला, “पर्भ,ू तुला सवर् माहीत आहे, तू जाणतोस की,
मी तुझ्यावर पर्ीती करतो.” येशू त्यास म्हणतो, “माझी में ढरे
चार.” 18 “मी तुला खरे खरे सांगतो, तू जेव्हा तरुण होतास तेव्हा
आपली कंबर बांधनू तुझी इच्छा असेल ितकडे जात होतास; पण
तू म्हातारा होशील तेव्हा हात पुढे करशील, दुसरा तुझी कंबर
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बांधील आिण तुझी इच्छा नसेल ितकडे तुला नेईल.” 19 तो
कोणत्या मरणाने देवाचे गौरव करणार होता हे पर्कट करायला तो
हे बोलला आिण हे बोलल्यावर तो त्यास म्हणतो, “माझ्यामागे
ये.”

20 तेव्हा पेतर् मागे वळला आिण पाहतो की, ज्या िशष्यावर
येशचूी पर्ीती होती जो भोजनाच्या वेळी त्याच्या छातीशी
टेकला असता मागे लवनू ‘पर्भ,ू तुला धरून देणारा तो कोण
आहे?’ असे म्हणाला होता, त्यास त्याने मागे चालतांना पािहले.
21 म्हणनू, त्यास बघनू, पेतर् येशलूा म्हणाला, “पर्भ,ू ह्याचे
काय?” 22 येशनेू त्यास म्हटले, “मी येईपयर्ंत त्याने रहावे अशी
जर माझी इच्छा असेल तर त्याचे तुला काय? तू माझ्यामागे
ये.” 23 तेव्हा बांधवांत हे बोलणे पसरले की, तो िशष्य मरणार
नाही. पण येशू त्यास म्हणाला नव्हता की, तो मरणार नाही, पण
“मी येईपयर्ंत त्याने रहावे अशी जर माझी इच्छा असेल तर तुला
काय?”

24 जो या गोष्टीचंी साक्ष देतो व ज्याने या गोष्टी िलिहल्या
आहेत तोच हा िशष्य आहे; आिण त्याची साक्ष खरी आहे हे
आम्हास माहीत आहे.

25 आिण ह्यािशवाय येशनेू केलेली पुष्कळ कृत्ये आहेत;
ती एकएक िलिहली तर िलिहलेली पुस्तके या जगात देखील
मावणार नाहीत असे मला वाटते.
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