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माकर्
सुरुवातीच्या मंडळीमधील विडलांनी एकमताने हे मान्य केले

की हा दस्तऐवज योहान माकर् ने िलिहला होता. योहान माकर् चा
दहावेळा नवीन करारात उल्लेख केलाआहे (परे्िषत 12:12, 25;
13:5, 13; 15:37, 3 9; कलस्सै. 4:10; 2 तीमथ्य. 4:11;
िफलेमोन 24; 1 पेतर्. 5:13). हे संदभर् दशर्िवतात की माकर् हा
बणर्बाचा चुलत भाऊ होता (कलस्सै. 4:10). माकर् च्या आईचे
नाव मरीया होते जी यरूशलेममध्ये संप ीआिण दजार् असलेली
स्तर्ी होती आिण ितचे घर पर्ाचीन िखर्स्ती लोकांसाठी सभेचे
घर होते (परे्िषत 12:12). योहान माकर् पौलआिण बणर्बा बरोबर
पौलाच्या पिहल्या सुवातच्या पर्वासात गेला (परे्िषत 12:25;
13:5). पिवतर् शास्तर्ासंबंधी पुरावे आिण पर्ाचीन मंडळीचे
वडील पेतर् आिण माकर् यांच्यातील घिनष्ठ संबंध पर्दिशर्त
करतात (1 पेतर्. 5:13). तो पेतर्ाचा अनुवादक देखील होता
आिण पेतर्ाच्या पर्चार पर्िक्रयेतील संभाव्यतेबद्दल माकर् चे
शुभवतर्मान पर्ितिनिधक स्तर्ोत असू शकतील.

साधारण इ.स. 50 - 60.
मंडळीमधील विडलांनी (आयरेिनयस, क्लेमें ट ऑफ

अलेक्झांिड्रया आिण इतर) अनेक िलखाणांना पर्ितिबंिबत
केले की माकर् चे शुभवतर्मान रोममध्ये िलिहलेले असू शकते.
पर्ाचीन मंडळीच्या सतूर्ांनी असे म्हटले आहे की शुभवतर्मान
पेतर्ाच्या मृत्यनंूतर िलिहले होते (इ.स. 67-68).

दस्ताऐवजाचे पुरावे स्पष्ट करतात की माकर् ने िवशेषतः अन्य
जातीय वाचकांसाठीआिण रोमनपरे्क्षकांना शुभवतर्मान िलिहले
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होते. याचे कारण असे असू शकते की येशचूी वंशावळ त्यामध्ये
समािवष्ट नाही कारण अन्य जातीय जगासाठी याचा अथर् खपू
कमी होईल.

माकर् चे वाचक मुख्यत: रोमन िखर्स्ती होते, ज्यांना इ.स.
67-68 मध्ये तीवर् छळाच्या दरम्यान समर्ाट िनरो िखर्स्ती
शासनाखाली गंभीरपणे छळ करण्यात आला आिण ठार
मारण्यात आले. अशा पिरिस्थतीत, माकर् ने अशा िखर्स्ती
लोकांना उ ेजन देण्यासाठी या सुवातची िलिहली जे अशा
कठीण काळातनू जात होते. येशलूा दुःखी सेवक म्हणनू िचितर्त
केले गेले. (यशया 53).

येश-ूकष्टी सेवक
रूपरेषा
1. अरण्यात सेवाकायार्साठी येशचूी तयारी — 1:1-13
2. गालीलमध्ये व त्याच्या आसपास येशचूी सेवा — 1:14-
8:30

3. येशचेू सेवाकायर्, दुःख आिण मृत्यू — 8:31-10:52
4. यरूशलेममध्ये येशचूी सेवाकाय — 11:1-13:37
5. वधस्तंभावर चढवण्याची कथा — 14:1-15:47
6. पुनरुत्थान आिण येशचेू स्वरूप — 16:1-20

. 3:1-12; 3:1-12; . 1:19-28
1 देवाचा पुतर् येशू िखर्स्त याच्या शुभवतर्मानाची ही सुरूवात

आहे.
2यशया संदेष्ट ाच्या गरं्थात िलिहल्यापर्माणे,

“पाहा, मी माझ्या दतूाला तुझ्यापुढे पाठवतो,
तो तुझ्यासाठी मागर् तयार करील;
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3अरण्यांत घोषणा करणार्याची वाणी झाली,
‘परमेश्वराचा मागर् तयार करा,
त्याच्या वाटा सरळ करा.’ ”

4 त्यापर्माणेच योहान आला, तो अरण्यांत बािप्तस्मा देत
होता आिण पापांच्या क्षमेसाठी पश्चा ापाच्या बािप्तस्म्याची
घोषणा करीत होता. 5 यहदूीया पर्ांत व यरूशलेम शहरातील
सवर् लोक योहानाकडे आले. त्यांनी आपली पापे कबलू करून
त्याच्यापासनू यादन नदीत बािप्तस्मा घेतला. 6योहान उंटाच्या
केसांपासनू बनवलेली वस्तरे् घालीत असे. त्याच्या कंबरेला
कातड ाचा पट्टा होता व तो टोळ व रानमध खात असे. 7 तो
घोषणा करून म्हणतअसे, “माझ्यापेक्षाही महानअसा कोणीएक
माझ्यामागनू येत आहे आिण मी त्याच्या वहाणांचा बंद खाली
वाकून लवनू सोडण्याच्या देखील पातर्तेचा नाही. 8 मी तुमचा
बािप्तस्मा पाण्याने करतो पण तो तुमचा बािप्तस्मा पिवतर्
आत्म्याने करील.”

. 3:13-17; 3:21-22; . 1:29-34
9 त्या िदवसातअसेझालेकी, येशूगालीलपर्ांतातीलनासरेथ

नगराहनू आला आिण योहानाच्या हातनू यादन नदीत येशनेू
बािप्तस्मा घेतला. 10 येशू पाण्यातनू वर येताना, आकाश
उघडलेलेआिण पिवतर्आत्मा त्याच्यावर कबुतरासारखा उतरत
आहे, असे त्यास िदसले. 11 तेव्हा आकाशातनू वाणी झाली की,
“तू माझा िपर्य पुतर् आहेस, तुझ्यािवषयी मी संतुष्ट आहे.”

. 4:1-11; 4:1-11
12मगआत्म्याने लगेचच त्यास अरण्यांत घालवले. 13 सैतान

त्याची परीक्षा पाहतअसता तोअरण्यांतचाळीस िदवस राहीला.
तो वनपशूंमध्ये होता. आिण देवदतू येऊन त्याची सेवा करीत
होते.
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. 4:12-17; 4:14-15
14योहानाला अटकझाल्यानंतर, येशू गालील पर्ांतासआला

व देवाकडून आलेली सुवातार् त्याने गाजवली. 15 तो म्हणाला,
“आता योग्य वेळ आली आहे, देवाचे राज्य जवळ आले आहे,
पश्चा ाप करा आिण सुवातवर िवश्वास ठेवा.”

. 4:18-22; 5:1-11
16 येशू गालीलच्या सरोवराजवळून जात असता त्यास

िशमोन व िशमोनाचा भाऊ अंिदर्या हे सरोवरात जाळे टाकताना
िदसले, कारण ते मासे धरणारे होते. 17 येशू त्यांना म्हणाला,
“माझ्यामागे या म्हणजेमी तुम्हासमाणसेधरणारे करीन.” 18मग
ते लगेचच जाळी सोडून त्याच्यामागे चालू लागले. 19 तेथनू
काहीसे पुढे गेल्यावर येशलूा जब्दीचा मुलगा याकोब व त्याचा
भाऊ योहान हे तारवात जाळे नीट करताना िदसले. 20 त्याने
लगेच त्यांना हाक मारून बोलावले; मग ते त्यांचा िपता जब्दी व
नोकरचाकर यांना तारवात सोडून त्याच्यामागे गेले.

21 नंतर येशूआिण त्याचे िशष्य कफणर्हमू नगरास गेले,आिण
लगेचच येशनेू शब्बाथ िदवशी सभास्थानात जाऊन िशक्षण
िदले. 22 त्याच्या िशकवणुकीने ते चिकत झाले, कारण येशू
िनयमशास्तर्ाच्या िशक्षकांपर्माणे िशकवीत नव्हता, तर त्यास
अिधकार असल्यासारखा िशकवीत होता. 23 त्याचवेळी त्यांच्या
सभास्थानात अशुद्ध आत्मा लागलेला एक मनुष्य होता, तो
एकदम मोठ ानेओरडला, 24आिण म्हणाला, “नासरेथच्या येश,ू
तू आमच्यामध्ये का पडतोस? तू आमचा नाश करावयास आला
आहेस काय? तू कोण आहेस हे मला माहीत आहे, जो देवाचा
पिवतर् तो तचू.” 25 परंतु येशनेू त्यास धमकावनू म्हटले, “शांत
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राहा वयाच्यातनू नीघ.” 26 “नंतरअशुद्धआत्म्याने त्यास िपळले
व तो मोठ ाने ओरडून त्याच्यातनू बाहेर िनघनू गेला.” 27लोक
आश्चयर्चिकत झाले व एकमेकांस िवचारू लागले, “येथे काय
चालले आहे? हा मनुष्य काहीतरी नवीन आिण अिधकाराने
िशकवीत आहे. तो अशुद्ध आत्म्यांनाही आज्ञा करतो आिण ते
त्याचे ऐकतात!” 28 येशिूवषयीची ही बातमी ताबडतोब गालील
पर्ांतात सवर्तर् पसरली.

. 8:14-15; 4:38-39
29 येशू व त्याच्या िशष्यांनी सभास्थान सोडले आिण लगेच

तो योहान वयाकोबयांच्याबरोबर िशमोनव अंिदर्या यांच्या घरी
गेला. 30 िशमोनाची सासू तापाने िबछान्यावर पडली होती. तेव्हा
त्यांनी ताबडतोब येशलूा ितच्यािवषयी सांिगतले. 31 तेव्हा त्याने
जवळ जाऊन ितच्या हाताला धरून ितला उठवले आिण ितचा
ताप िनघनू गेला व ती त्यांची सेवा करू लागली.

32 संध्याकाळी म्हणजे सयूार्स्त झाल्यावर लोकांनी सवर्
आजारीआिणभतूांनी पछाडलेल्यास त्याच्याकडेआणले. 33सवर्
नगर दरवाजापुढे जमा झाले. 34 त्याने िनरिनराळ्या रोगांनी
आजारी असलेल्यांना बरे केले व अनेक लोकांतनू भतेू काढली.
पण त्याने भतूांना बोलू िदले नाहीकारणती त्यासओळखतहोती.

. 4:23-25; 4:42-44
35 मग त्याने अगदी पहाटेस अंधार असतानाच घर सोडले

आिण एकांत स्थळी जाऊन तेथे त्याने पर्ाथर्ना केली. 36 िशमोन
व त्याच्यासोबत असलेले येशचूा शोध करीत होते, 37 व तो
सापडल्यावर ते त्यास म्हणाले, गुरूजी “आम्ही सवर्जण तुमचा
शोध करीत आहोत.” 38 तेव्हा येशू त्यांना म्हणाला, “आपण
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जवळपासच्या गावात जाऊ या, म्हणजे मला तेथे देखील उपदेश
करता यावा म्हणनू आपण दुसरीकडे जाऊ कारण त्यासाठीच मी
िनघनू आलो आहे.” 39मग तो सवर् गालील पर्ांतातनू, त्यांच्या
सभास्थानातनू उपदेश करीत आिण भतेू काढीत िफरला.

. 8:1-4; 5:12-16
40 एक कुष्ठरोगी येशकूडे आला व त्याच्यापुढे गुडघे टेकून

त्याने स्वतःला बरे करण्याची त्यास िवनंती केली. तो येशलूा
म्हणाला, “आपली इच्छा असली तर मला शुद्ध करण्यास आपण
समथर्आहात.” 41 येशलूा त्याचा कळवळाआला, त्याने हात पुढे
करून त्यास स्पशर् केला व म्हटले, “माझी इच्छा आहे, शुद्ध हो.”
42आिणलगेच त्याचे कुष्ठ गेले व तो शुद्धझाला. 43 येशनेू त्यास
सक्तताकीद िदली वलगेचलावनू िदले. 44आिण म्हटले, “पाहा,
यािवषयी कोणाला काहीही सांगू नकोस, तर जाऊन स्वतःला
याजकाला दाखव आिण त्यांना साक्ष व्हावी म्हणनू तू आपल्या
शुद्धीकरता मोशेने नेमलेले अपर्ण कर.” 45 परंतु तो तेथनू गेला
व घोषणा करून ही बातमी इतकी पसरवली की येशलूा उघडपणे
शहरात जाता येईना, म्हणनू तो बाहेर अरण्यातच रािहलाआिण
तरी चोहोबाजूंनी लोक त्याच्याकडे येत राहण्याचे थांबले नाही.

2
. 9:2-8; 5:17-26

1 काही िदवसानी येशू कफणर्हमू नगरास परत आला तेव्हा
तो घरी आहे असे लोकांच्या कानी पडले. 2 तेव्हा इतके लोक
जमले की घरात त्यांना जागा उरली नाही, एवढेच नव्हे तर
दरवाजाबाहेरदेखीलजागा नव्हती. तेव्हा तो त्यांना वचनसांगत
होता. 3 मग काही लोक त्याच्याकडे पक्षघाती मनुष्यास घेऊन
आले. त्यासचौघांनी उचलनूआणले होते. 4परंतु गदी र्मुळे त्यांना
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त्या मनुष्यास येशजूवळ नेता येईना, मग तो जेथे उभा होता
त्याच्यावरचेछप्पर त्यांनीकाढले व ज्याखाटेवरतोमनुष्यहोता,
ती खाट त्यांनी छप्परातनू खाली त्याच्यापुढे सोडली. 5 त्यांचा
िवश्वास पाहनू येशू पक्षघाती मनुष्यास म्हणाला, “मुला, तुझ्या
पापांची क्षमा झाली आहे.” 6 तेथे काही िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक
बसले होते. ते आपल्या मनात िवचार करू लागले की, 7 “हा
मनुष्यअसेका बोलतआहे? हा दुभार्षणकरीतआहे! देवािशवाय
कोण पापांची क्षमा करू शकतो?” 8 आिण तेव्हा ते आपल्या
अंतःकरणात असे िवचार करीत आहेत, हे येशनेू त्याच क्षणी
आपल्या आत्म्यात ओळखनू त्यांना म्हटले, “तुम्ही आपल्या
मनात असले िवचार का करता? 9 तुझ्या पापांची क्षमा झाली
आहे,असे या पक्षघाती मनुष्यास म्हणणे िकंवा ऊठआपला बाज
उचलनू घेऊन चाल असे म्हणणे; यातील कोणते सोपे आहे?”
10 परंतु मनुष्याच्या पुतर्ाला पृथ्वीवर पापांची क्षमा करण्याचा
अिधकार आहे हे त्यांना समजावे म्हणनू, तो पक्षघाती मनुष्यास
म्हणाला, 11 “मी तुला सांगतो, ऊठ, तुझी खाट उचलनू घेऊन
आपल्या घरी जा.” 12 मग तो लगेच उठला. त्याने आपली
खाट उचलनू घेऊन सवार्च्या देखत तो घराच्या बाहेर िनघाला;
यामुळे ते सवर्आश्चयर्चिकतझाले व देवाचे गौरवकरत म्हणाले,
“आम्ही असे कधीच पािहले नव्हते.”

. 9:9-13; 5:27-32
13 येशू पुन्हा सरोवराकडे गेला व पुष्कळ लोक त्याच्याजवळ

आले आिण त्याने त्यांना िशक्षण िदले. 14 नंतर तो जात असता
त्याने अल्फीचा मुलगा लेवी यास जकात नाक्यावर बसलेले
पािहले. मग येशू लेवीला म्हणाला, “माझ्यामागे ये.” तेव्हा लेवी
उठला आिण येशचू्या मागे गेला.

15 नंतर असे झाले की येशू लेवीच्या घरी जेवायला बसला;
तेथे बरेचजकातदार व पापी लोकही येशू व त्याच्या िशष्यांबरोबर
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जेवत होते कारण ते पुष्कळ असनू त्याच्यामागे आले होते.
16 तेव्हा काही िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक जे परूशी होते त्यांनी
येशलूा पापी व जकातदारांबरोबर जेवताना पािहले. ते त्याच्या
िशष्यांना म्हणाले, “हा पापी व जकातदार यांच्याबरोबर का
जेवतो?” 17 हे ऐकून येशू त्यांना म्हणाला, “िनरोग्यांना वैद्याची
गरज नसते, तर रोग्यांना असते. मी नीितमान लोकांस नाही, तर
पाप्यांना बोलावण्यासआलो आहे.”

. 9:14-17; 5:33-39
18 जेव्हा योहानाचे िशष्य व परूशी उपवास करीत होते तेव्हा

काहीजण येशकूडेआलेआिण त्यास म्हणाले, “योहानाचे िशष्यव
परूशी लोक उपवास करतात परंतु तुझे िशष्य उपवास का करीत
नाहीत?” 19 येशू त्यांना म्हणाला, “वर्हाड ांबरोबर वर आहे
तोपयर्ंत त्यांनी उपवास करणे त्यांना शक्यआहे काय? वर बरोबर
आहे तोपयर्ंत त्यांना उपवास करणे शक्य नाही. 20 परंतु असे
िदवस येतील की, वर त्यांच्यापासनू घेतला जाईलआिण नंतर ते
त्या िदवसांत उपवास करतील. 21कोणी नव्या कापडाचा तुकडा
जुन्या कापडाला जोडीत नाही,जर तो असे करतो तर नवे कापड
जुन्या कापडाला फाडील व िछदर् मोठे होईल. 22 तसेच नवा
दर्ाक्षरसकोणीही दर्ाक्षरसाच्या जुन्या कातडी िपशवीत घालीत
नाही. जर तोअसे करतो तर दर्ाक्षरसकातडी िपशवीला फोडील
आिण दर्ाक्षरस नासेल व दर्ाक्षरसाची कातडी िपशवी यांचा
नाश होईल. म्हणनू नवा दर्ाक्षरस नव्या कातडी िपशवीतच
घालतात.”

23 नंतर असे झाले की, येशू शब्बाथ* िदवशी शेतातनू
जात असता, त्याचे िशष्य कणसे मोडू लागले. 24 तेव्हा
परूशी येशलूा म्हणाले, “पाहा, शब्बाथ िदवशी जे करू नये
ते हे का करतात?” 25 येशू त्यांना म्हणाला, “जेव्हा दावीद
* 2:23 , िवसाव्याचा िदवस
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व त्याच्याबरोबर असलेल्या लोकांस भकू लागली व त्यांना
खावयाला हवे होते. तेव्हा त्यांनी काय केले यािवषयी तुम्ही
वाचले नाही काय? 26 अब्याथार महायाजक असताना, तो
देवाच्या भवनात कसा गेला आिण देवाला समिपर्त केलेल्या
भाकरी, ज्या िनयमशास्तर्ापर्माणे याजकािशवायकोणीहीखाऊ
नयेत त्या कशा खाल्ल्या व जे त्याच्याबरोबर होते त्यांनाही
कशा िदल्या, यािवषयी तुम्ही वाचले नाही काय?” 27 तो त्यास
सांगत होता, “शब्बाथ मनुष्यांसाठी करण्यात आला. मनुष्य
शब्बाथासाठी करण्यात आला नाही. 28 म्हणनू मनुष्याचा पुतर्
शब्बाथाचा देखील पर्भू आहे.”

3

. 12:9-14; 6:6-11
1 मग येशू पुन्हा एका सभास्थानात गेला, तेथे वाळलेल्या

हाताचा एक मनुष्य होता. 2 येशवूर आरोप करण्यासाठी कारण
िमळावे म्हणनू तो शब्बाथ िदवशी त्या मनुष्यास बरे करतो की
काय हे पाहण्यासाठी ते त्याच्यावर बारकाईने नजर ठेवनू होते.
3 येशू वाळलेल्या हाताच्या मनुष्यास म्हणाला, “ऊठ आिण
लोकांच्यासमोर उभा राहा.” 4 नंतर तो त्यांना म्हणाला, “शब्बाथ
िदवशी चांगले करणे िकंवा वाईट करणे, जीव वाचवणे िकंवा
जीवे मारणे यांतील कोणते योग्य आहे?” पण ते गप्प राहीले.
5 मग त्याने त्यांच्या मनाच्या कठीणपणामुळे िखन्न होऊन त्या
सवार्कंडे रागाने पिहले व त्या मनुष्यास म्हणाला, “तुझा हातलांब
कर,” त्याने हात लांब केला आिण तो बरा झाला. 6 नंतर परूशी
िनघनू गेले आिण लगेच त्यास जीवे मारणे कसे शक्य होईल
यािवषयी हेरोदीयांबरोबर येशिूवरूद्ध कट करीत बसले.

. 12:15-21
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7मग येशू आपल्या िशष्यांसह सरोवराकडे िनघनू गेला आिण
गालील व यहदूीया पर्ांतातनू मोठा लोकसमुदाय त्याच्या
मागोमाग िनघाला. 8 यरूशलेम शहर, इदोम पर्ांत, यादने
नदीच्या पलीकडच्या पर्देशातनू, सोर व िसदोन शहराच्या
आसपासच्या पर्देशातनू मोठा समुदाय, जी मोठमोठी कामे तो
करत होता त्यािवषयी ऐकून त्याच्याकडे आला. 9 मग गदी र्मुळे
चेंगरून जाऊ नये म्हणनू त्याने आपल्या िशष्यांना एक होडी
तयार ठेवण्याससांिगतले. 10कारण त्याने अनेकलोकांस बरे केले
होते म्हणनू ज्यांना रोग होते ते त्यास स्पशर् करण्यासाठी त्याच्या
अंगावर पडत होते. 11 जेव्हा अशुद्ध आत्मे येशलूा पाहत तेव्हा
ते त्याच्यासमोर खाली पडून मोठ ाने ओरडत की, “तू देवाचा
पुतर् आहेस!” 12पण तो त्यांना सक्त ताकीद देत होता, की मला
पर्कट करू नका.

. 10:1-4; 6:12-16
13 मग येशू डोंगरावर चढून गेला व त्यास जे िशष्य हवे

होते? त्यांना त्याने स्वतःकडे बोलावले आिण ते त्याच्याकडे
आले. 14 तेव्हा त्याने बारा जणांची नेमणकू केली त्यांना त्याने
परे्िषत हे नाव िदले. त्याने त्यांची यासाठी िनवड केली की,
त्यांनी त्याच्यासोबत असावे व त्यांना दुसर्या िठकाणी उपदेश
करण्यासाठी त्यास पाठवता यावे. 15 व त्यांना भतेू काढण्याचा
अिधकार असावा. 16 मग येशनेू या बारा जणांची िनवड केली
व जो िशमोन त्यास पेतर् हे नाव िदले. 17 जब्दीचा मुलगा
याकोब व याकोबाचा भाऊ योहान त्यांना त्याने बोआनेगश,
ज्याचा अथर् गजर्नेचे पुतर् असा होतो हे नाव िदले. 18 अंिदर्या,
िफिलप्प, बथर्लमय, म य, थोमा, अल्फीचा मुलगा याकोब,
तद्दय, िशमोन कनानी 19 आिण यहदूा इस्कयो र्त ज्याने नंतर
येशचूा िवश्वासघात केला.
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. 12:22-30; 11:14-23
20 मग येशू घरी आला आिण पुन्हा इतके लोक जमले की

त्यांना जेवता सुद्धा येईना. 21 त्याच्या कुटंुबातील लोकांनी
यािवषयी ऐकले तेव्हा ते त्यास धरावयास िनघाले कारण त्यास
वेड लागलेअसे त्यांचे म्हणणे होते. 22तसेच यरूशलेमशहराहनू
आलेले िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक म्हणत होते की, याच्यामध्ये
बालजबलू *आहे आिण त्या भुतांच्या अिधपतीच्या साहाय्याने
हा भतेू काढतो. 23 मग येशनेू त्यांना आपणाजवळ बोलावनू
दाखल्याच्या साहाय्याने त्यांना सांगू लागला, “सैतान सैतानाला
कसा काढील? 24 आपापसात फूट पडलेले राज्य िटकू शकत
नाही. 25 आपापसात फूट पडलेले घरही िटकू शकत नाही.
26जर सैतान स्वतःलाच िवरोध करू लागला आिण त्याच्यातच
फूट पडली तर तो िटकू शकणार नाही, तर त्याचा शेवट होईल.
27खरोखर कोणालाही बलवान मनुष्याच्या घरात िशरून त्याची
मालम ा लुटता येणार नाही. पर्थम त्या बलवान मनुष्यास
बांधले पािहजे, मगच त्याचे घर लुटता येईल.”

28 मी तुम्हास खरे सांगतो की, “लोकांच्या पापांची व त्यांनी
केलेल्या देवाच्या िनंदेची त्यांना क्षमा होईल. 29 पण जो कोणी
पिवतर्आत्म्याची िनंदा करील, त्याची कधीचक्षमा होणार नाही
आिण तो मनुष्य सावर्कािलक पापाचा दोषी आहे.” 30 येशू
असे म्हणाला कारण त्याच्यामध्ये अशुद्ध आत्मा आहे असे ते
त्याच्यािवषयी म्हणत होते.

. 12:46-50; 8:19-21
31 तेव्हा येशचूी आई व भाऊ आले आिण बाहेर उभे

राहनू त्यांनी िनरोप पाठवनू त्यास बोलावले. 32 लोकसमुदाय

* 3:22
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येशभूोवती बसला होता, ते त्यास म्हणाले, “तुझी आई व तुझे
भाऊ बाहेर तुझी वाट पाहत आहेत.” 33 त्याने त्यांना उ र
िदले, “माझी आई व माझे भाऊ कोण आहेत?” 34 मग तो
आपल्या सभोवताली बसलेल्यांकडे सभोवती पाहनू म्हणाला,
“पाहा माझी आई आिण माझे भाऊ. 35 जे कोणी देवाच्या
इच्छेपर्माणे वागतात तेच माझे भाऊ, माझी बहीण व माझी
आई.”

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

1 पुन्हा येशू सरोवराच्या िकनार्यावर िशक्षण देऊ लागला,
तेव्हा त्याच्याजवळ फार मोठा समुदाय जमला, म्हणनू तो
सरोवरातील एका तारवात जाऊन बसला आिण सवर् लोक
सरोवरिकनारी जिमनीवर होते. 2 तो त्यास दाखले देऊन पुष्कळ
गोष्टी िशकवू लागला आिण तो त्यांना म्हणाला; 3 “ऐका, एक
पेरणारा पेरणी करण्यास िनघाला; 4 आिण तो पेरत असताना
असे झाले की, काही बी वाटेवर पडले, ते पक्षयांनी येऊन खाऊन
टाकले. 5काही बी खडकाळ जिमनीत पडले, तेथे त्यास फारशी
माती नव्हती. माती खोल नसल्यामुळे ते लगेच उगवले. 6 पण
सयूर् वर आल्यावर ते उन्हाने करपले व मळू नसल्याकारणाने ते
वाळून गेले. 7 काही बी काटेरी झुडपांमध्ये पडले व काटेरी
झुडपांनीच वाढून त्याची वाढ खंुटवली, म्हणनू त्यास काही पीक
आले नाही. 8 काही बी चांगल्या जिमनीत पडले ते उगवले,
मोठे झाले व त्यास पीक आले; आिण त्याचे तीसपट, साठपट,
शंभरपट असे उत्पन्न आले.” 9 तो म्हणाला, “ज्याला ऐकण्यास
कान आहेत तो ऐको.”

10 तो एकांती असता त्याच्याबरोबर बारा जणांसह जे
होते त्यांनी त्यास दाखल्यांिवषयी िवचारले. 11 तो त्यांना
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म्हणाला, “देवाच्या राज्याचे रहस्यदान तुम्हास िदले आहे, परंतु
बाहेरच्यांना सवर्काही दाखल्यांनी सांगण्यात येते.
12यासाठी की त्यांनी पाहतअसता पाहावे परंतु त्यांना िदसू नये,
आिण ऐकत असता त्यांनी ऐकावे, पण समजू नये.
नाही तर कदािचत त्यांची माने िफरतील आिण देव त्यांना क्षमा

करील.”
13 तो म्हणाला, “हा दाखला तुम्हास समजला नाही काय, तर

मग इतर बाकीचे दाखले तुम्हास कसे समजतील? 14 पेरणारा
वचन पेरतो. 15 वाटेवर वचन पेरले जाते तेथील लोक हे आहेत
की, त्यांनी ऐकल्याबरोबर सैतान येऊन त्यांच्यातले पेरलेले
वचन िहरावनू घेतो. 16 तसेच खडकाळ जिमनीत पेरलेले हे
आहेत की, वचन ऐकताच ते आनंदाने गर्हण करतात; 17तथािप
त्यांच्यामध्ये मळू नसल्याकारणाने ते थोडा काळच िटकाव
धरतात; मग वचनामुळे संकट आले िकंवा छळ झाला म्हणजे
ते लगेच अडखळतात. 18 काटेरी झुडपांमध्ये पेरलेले हे आहेत
की, ते वचन ऐकून घेतात, 19 परंतु संसाराची िचंता, संप ीचा
मोह व इतरगोष्टीचंा लोभ ही त्यांच्यामध्ये िशरूनवचनाची वाढ
खंुटवतात आिण ते िनष्फळ होते. 20चांगल्या जिमनीत पेरलेले
हे आहेत की, ते वचन ऐकून त्याचा स्वीकार करतात मग कोणी
तीसपट, कोणी साठपट, कोणी शंभरपट असे पीक देतात.”

8:16-18
21 आणखी येशू त्यास म्हणाला, “िदवा मापाखाली िकंवा

पलंगाखाली ठेवण्यासाठी आणतात काय? िदवठणीवर ठेवावा
म्हणनू आणतात ना? 22 पर्त्येक गोष्ट जी झाकलेले आहे ती
उघड होईलआिण पर्त्येक गुप्त गोष्ट जाहीर होईल.

23 ज्याला कान आहेत तो ऐको.”
24 तो त्यास म्हणाला, “तुम्ही जे काही ऐकता त्यािवषयी

सावध राहा, ज्या मापाने तुम्ही मापनू द्याल त्याचमापाने तुम्हास
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मापनू देण्यात येईल. 25कारण ज्याच्याजवळआहे त्यासआणखी
िदले जाईल व ज्या कोणाजवळ नाही त्याच्यापासनू जेआहे तेही
काढून घेतले जाईल.”

26आणखी तो म्हणाला, “देवाचे राज्यअसेआहे की,जणू काय
एखादा मनुष्य जिमनीत बी टाकतो. 27 रातर्ी झोपी जातो व
िदवसा उठतो आिण ते बी रुजते व वाढते हे कसे होते हे त्यास
कळतनाही. 28जमीनआपोआपपीक देते, पिहल्याने अंकुर,मग
कणीस, मग कणसात भरलेला दाणा. 29पीक तयार होते तेव्हा तो
त्यासलगेच िवळालावतोकारणकापणीची वेळआलेलीअसते.”

30 आणखी तो म्हणाला, “आपण देवाच्या राज्याची तुलना
कशासोबत करू शकतो िकंवा कोणत्या दाखल्यात ते मांडावे?
31 ते मोहरीच्या दाण्यासारखे आहे. जो जिमनीत पेरतेवेळी
पृथ्वीवरील सवर् दाण्यात सवार्त लहान असला तरी, 32 तो
पेरल्यावर उगवनू सवर् झाडांत मोठा होतो. त्यास मोठ ा
फांद्या येतात आिण आकाशातील पाखरे त्याच्यावर घरटी बांधू
शकतात.”

33 असले पुष्कळ दाखले देऊन, जसे त्यांच्याने ऐकवले तसे,
तो त्यांना वचन सांगत असे. 34 आिण दाखल्यावाचनू तो
त्यांच्याबरोबर बोलत नसे. परंतु एकांती तो आपल्या िशष्यांना
सवर्काही समजावनू सांगत असे.

. 8:23-27; 8:22-25
35 त्यािदवशी संध्याकाळ झाल्यावर येशू त्याच्या िशष्यांस

म्हणाला, “आपण पलीकडे जाऊ या.” 36 मग त्यांनी
लोकसमुदायाला सोडले आिण तो तारवात होता तसेच ते त्यास
घेऊन गेले. त्यांच्याबरोबर इतरही दुसरे तारू होते. 37 तेव्हा
वार्याचे मोठे वादळ सुटले आिण लाटा तारवावर अशा आदळू
लागल्या की, ते पाण्याने भरू लागले. 38 परंतु येशू मागच्या
बाजसू वरामावर उशास घेऊन झोपी गेला होता. ते त्यास जागे
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करून म्हणाले, “गुरुजी, आपण बुडत आहोत तरी आपणास
काळजी वाटत नाही काय?” 39 मग तो उठला आिण त्याने
वार्याला धमकावले आिण समुदर्ाला म्हणाला, “शांत हो!
स्तब्ध राहा.” मग वारा थांबला व तेथे मोठी शांतता पसरली.
40 तो त्यांना म्हणाला, “तुम्ही का िभता? तुमच्याकडे अजनूही
िवश्वास कसा काय नाही?” 41 परंतु ते अितशय घाबरले आिण
एकमेकास म्हणाले, “हाआहे तरी कोण, वाराआिणसमुदर्देखील
याचे ऐकतात.” असा हा आहे तरी कोण?

5
. 8:28-9:1; 8:26-39

1 मग येशू आिण त्याचे िशष्य सरोवराच्या पलीकडे,
गरसेकरांच्या पर्देशात आले. 2 तो तारवातनू उतरताच अशुद्ध
आत्मा लागलेला एक मनुष्य कबरांतनू िनघनू त्यास भेटला.
3तो कबरांमध्ये राहत असे व त्यास साखळदंडाने आणखी बांधनू
ठेवणे आता कोणाला शक्य नव्हते. 4कारण त्यास पुष्कळ वेळा
बेड ांनी व साखळदंडांनी बांधले असताही, त्याने साखळदंड
तोडून टाकले होते व बेड ांचे तुकडे तुकडे केले होते आिण
त्यास ताब्यात ठेवण्याचे सामथ्यर् कोणालाही नव्हते. 5 तो
नेहमी रातरं्िदवस कबरांमध्ये व डोंगरांमध्ये राहनू ओरडत असे
व टोकदार दगडांनी आपले अंग ठेचनू घेत असे. 6 येशलूा दुरून
पाहताच, तो धावत आला व त्याच्या पाया पडला. 7 आिण
मोठ ाने ओरडून म्हणाला, “हे येश,ू परात्पर देवाच्या पुतर्ा,
तू मध्ये का पडतोस? मी तुला देवाची शपथ घालतो, मला
छळू नकोस.” 8 कारण येशू त्यास म्हणत होता, “अरे अशुद्ध
आत्म्या, या मनुष्यातनू िनघ.” 9 त्याने त्यास िवचारले, “तुझे
नाव काय?” त्याने उ र िदले, “माझे नाव सैन्य, कारण आम्ही
पुष्कळ आहोत. 10आिण आम्हास या देशातनू घालवू नकोस”
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अशी तो त्यासआगर्हाने िवनंती करत होता. 11 तेथे डोंगराच्या
कडेला डुकरांचा एक मोठा कळप चरत होता. 12 तेव्हा अशुद्ध
आत्म्यांनी त्यास िवनंती केली की, “आम्ही त्या डुकरांत िशरावे,
म्हणनू त्यांच्याकडे आम्हास लावनू दे.” 13 मग त्याने त्यास
परवानगी िदली. तेव्हा ते अशुद्ध आत्मे िनघनू डुकारात िशरले
आिण तो सुमारे दोन हजार डुकरांचा कळप तडक धावत जाऊन
कड ावरून सरोवरात पडला व पाण्यात गुदमरून मरण पावला.
14 डुकरे राखणारे पळाले व त्यांनी गावात व शेतमळ्यांत हे
वतर्मान सांिगतले, तेव्हा काय झाले हे पाहण्यास लोक आले.
15 ते येशजूवळ आल्यावर तो भतूगर्स्त, म्हणजे ज्यात सैन्य
होते तो, कपडे घातलेलाआिण शुद्धीवरआलेला त्यांच्या दृष्टीस
पडला आिण त्यांना भीती वाटली. 16 ज्यांनी ते पािहले होते
त्यांनी भतूगर्स्ताला काय झाले ते व डुकरांिवषयीची हकीकत
इतरांना सांिगतली. 17 तेव्हा आपण आमच्या पर्ांतातनू िनघनू
जावे असे ते त्यास िवनवू लागले. 18 मग तो तारवात जात
असता, पवूी र् भतूगर्स्त असलेला मनुष्य त्यास िवनंती करू
लागला की, मलाही तुमच्या सोबत घ्या. 19 परंतु त्याने त्यास
आपल्या सोबत येऊ िदले नाही, तर त्यास म्हटले, “तू आपल्या
घरी स्वकीयांकडे जाआिण पर्भनेू तुझ्यासाठी केवढी मोठी कामे
केली व तुझ्यावर कशी दया केली हे त्यांना सांग.” 20 तेव्हा तो
िनघाला आिण येशनेू जी मोठी कामे त्याच्यासाठी केली होती
ती दकापलीस येथे जाहीर करू लागला. तेव्हा सवार्सं आश्चयर्
वाटले.

. 9:18-26; 8:40-56
21 मग येशू तारवात बसनू पलीकडे परत गेल्यावर

त्याच्याजवळ लोकांचा मोठा समुदाय जमला आिण तो
सरोवराजवळ होता. 22 तेव्हा याईर नावाचा सभास्थानाचा
एक अिधकारी येथे आला व त्यास पाहनू त्याच्या पाया पडला.
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23 त्याने आगर्हाने त्यास िवनवणी केली की, “माझी लहान
मुलगी मरायला टेकली आहे. ितने बरे होऊन जगावे म्हणनू
आपण येऊन ितच्यावर हात ठेवा.” 24 मग तो त्याच्याबरोबर
िनघाला तेव्हा पुष्कळ लोक त्याच्यामागनू चालत होते आिण
त्याच्याभोवती गदी र् करीत होते.

25 आिण तेथे रक्तसर्ावाने बारा वष पीडलेली एक स्तर्ी
होती. 26 ितने बर्याच वैद्यांच्या हातनू पुष्कळ हाल सोसनू
आपल्याजवळ जे काही होते ते सवर् खचर् केले होते तरी
ितला काही गुण न येता ितचे दुखणे अिधकच झाले होते.
27 येशिूवषयीच्या गोष्टी ऐकून ती त्या गदी र्त िशरली आिण
त्याच्यामागे येऊन त्याच्या वस्तर्ाला स्पशर् केला. 28कारण ती
म्हणत होती, “केवळ याच्या वस्तर्ांना स्पशर् जरी केला तरी मी
बरी होईन.” 29 तेव्हा लगेचच ितचा रक्तसर्ाव थांबला आिण
आपण त्या पीडेपासनू बरे झालो आहोत असा ितला शरीरात
अनुभव आला. 30 आपणामधनू शक्ती िनघाली आहे हे येशनेू
आपल्याठायी लगेच ओळखले आिण गदी र्मध्ये वाळून म्हटले,
“माझ्या वस्तर्ांना कोणी स्पशर् केला?” 31 त्याचे िशष्य त्यास
म्हणाले, “लोकसमुदाय आपणाभोवती गदी र् करत आहे हे आपण
पाहत आहा, तरी आपण म्हणता, मला कोणी स्पशर् केला?”
32 मग िजने हे केले होते ितला पाहण्यास त्याने सगळीकडे
बिघतले. 33 तेव्हा ती स्तर्ी आपल्या बाबतीत जे काही घडले, ते
जाणनू भीत भीत व कापत कापत त्याच्याकडे आली व त्याच्या
पाया पडून ितने त्यास सवर्काही सत्य सांिगतले. 34 तो ितला
म्हणाला, “मुली, तुझ्या िवश्वासाने तुला बरे केले आहे. शांतीने
जा आिण तुझ्या पीडेपासनू मुक्त हो.”
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35 येशू हे बोलत आहे इतक्यात सभास्थानाच्या
अिधकार्याच्या घराकडून काही माणसे येऊन त्यास म्हणाली,
“आपली मुलगी मरण पावली, आता गुरुजीनंा तर्ास कशाला
देता?” 36 परंतु येशू त्यांच्या बोलण्याकडे लक्षय न देता,
सभास्थानाच्या अिधकार्याला म्हणाला, “िभऊ नकोस.
िवश्वास मातर् धर.” 37 त्याने पेतर्, याकोब व याकोबाचा
भाऊ योहान, यांच्यािशवाय कोणालाही आपल्याबरोबर येऊ
िदले नाही. 38मग ते सभास्थानाच्या अिधकार्याच्या घराजवळ
आले, तेव्हा रडत असलेल्या व फारच आकांत करीत असलेल्या
लोकांची गडबड त्याने पािहली. 39 तो आत जाऊन त्यास
म्हणाला, “तुम्ही कशाला रडता व गडबड करता? मलू मरण
पावले नाही,झोपी गेलेआहे.” 40 तेव्हा ते त्यास हसूलागले. पण
त्याने त्या सवार्नंा बाहेर काढून िदले आिण मुलीचे आई-वडील व
आपल्याबरोबरचे िशष्य यांना घेऊन मुलगी होती तेथे तो आत
गेला. 41 नंतर मुलीच्या हातास धरून तो म्हणाला, “तलीथा
कूम,” याचा अथर्, “मुली, मी तुला सांगतो, ऊठ.” 42 आिण
लगेच ती मुलगी उठून चालू लागली; (ती बारा वषार्ची होती.) ते
अत्यंत आश्चयर्चिकत झाले. 43 हे कोणाला कळता कामा नये,
अशी त्याने त्यांना िनक्षनू आज्ञा केली आिण ितला खाण्यास द्या
असे सांिगतले.

6

. 13:53-58; 4:16-30
1 नंतर येशू तेथनू नासोरी या त्याच्या नगरात आला

आिण त्याचे िशष्य त्याच्यामागे आले. 2 शब्बाथ िदवशी तो
सभास्थानात िशकवीत होता. पुष्कळ लोकांनी त्याची िशकवण
ऐकली तेव्हा ते थक्क झाले. ते म्हणाले, “या मनुष्यास ही
िशकवण कोठून िमळाली? त्यास देवाने कोणते ज्ञान िदले
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आहे आिण याच्या हातनू हे केवढे चमत्कार होतात? 3 जो
सुतार, मरीयेचा मुलगा आिण याकोब, योसे, यहदूा व िशमोन
यांचा जो भाऊ तोच हा आहे ना?” आिण या आपल्याबरोबर
आहेत त्या याच्या बिहणी नव्हेत काय? त्याचा स्वीकार
करण्यािवषयी त्यांना पर्श्न पडला. 4मग येशू त्यांना म्हणाला,
“संदेष्ट ाचा सन्मान होत नाही असे नाही; मातर् त्याच्या
नगरात, त्याच्या नातेवाईकात आिण त्याच्या कुटंुबात त्याचा
सन्मान होत नसतो.” 5 थोड ाशाच रोग्यांवर हात ठेवनू त्याने
त्यास बरे केले, यािशवाय दुसरे कोणतेही महत्कृत्य त्यास तेथे
करता आले नाही. 6 त्यांच्या अिवश्वासामुळे त्यास आश्चयर्
वाटले. नंतर येशू िशक्षण देत जवळपासच्या गावोगावी िफरला.

. 10:1; 10:5-15; 9:1-6
7 नंतर येशनेू बारा िशष्यांना आपणाकडे बोलावनू घेतले

व त्यांना जोडीजोडीने पाठवू लागला, त्याने त्यास अशुद्ध
आत्म्यावरचा अिधकार िदला. 8 आिण त्यास आज्ञा केली की,
“काठीिशवाय पर्वासासाठी दुसरे काही घेऊ नका. भाकरी,
झोळी िकंवा कमरकशात पैसे घेऊ नका. 9 तरी चपला घालनू
चाला; दोन अंगरखे घालू नका.” 10आणखी तो त्यास म्हणाला,
“ज्या कुठल्याही घरात तुम्ही जाल तेथे तुम्ही ते शहर सोडीपयर्ंत
राहा. 11 आिण ज्यािठकाणी तुमचे स्वागत होणार नाही िकंवा
तुमचे ऐकणार नाहीत तेथनू िनघताना, त्यांना साक्ष व्हावी म्हणनू
आपल्या तळ पायाची धळू तेथेच झाडून टाका.” 12 मग िशष्य
तेथनू िनघाले आिण लोकांनी पश्चा ाप करावा म्हणनू त्यांनी
घोषणा केली. 13 त्यांनी पुष्कळ भतेू काढली आिण अनेक
रोग्यांना तैलाभ्यंग करून त्यांना बरे केले.

. 14:1-12; 9:7-9
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14 हेरोद राजाने येशिूवषयीऐकलेकारण येशचेू नावसगळीकडे
गाजले होते. काही लोक म्हणत होते, “बािप्तस्मा करणारा
योहान मरण पावलेल्यातनू उठला आहे, म्हणनू त्याच्याठायी
चमत्कार करण्याचे सामथ्यर् आहे.” 15 इतर लोक म्हणत, “येशू
एलीया आहे.” तर काहीजण म्हणत, “हा संदेष्टा फार पवूी र्च्या
संदेष्ट ापैकी एक आहे.” 16 परंतु हेरोदाने जेव्हा ऐकले तेव्हा
तो म्हणाला, “ज्या योहानाचा मी िशरच्छेद केला तोच उठला
आहे.” 17 हेरोदाने स्वतः योहानाला पकडून तुरंूगात टाकण्याची
आज्ञा िदली होती कारण त्याचा भाऊ िफिलप्प याची पत्नी
हेरोदीया िहच्याबरोबर हेरोदाने लग्न केले होते. 18 व योहान
हेरोदाला सांगत असे की, “तू आपल्या भावाची पत्नी ठेवावीस
हे शास्तर्ानुसार नाही.” 19 याकिरता हेरोदीयेने योहानािवरूद्ध
मनात अढी धरली. ती त्यास ठार मारण्याची संधी पाहत होती.
परंतु ती त्यास मारू शकली नाही, 20 कारण योहान नीितमान
आिण पिवतर् मनुष्य आहे हे जाणनू हेरोद त्याचे भय धरीत असे
व त्याचे संरक्षण करी. हेरोद योहानाचे बोलणे ऐके तेव्हा, फार
गोंधळून जाई, तरी तो त्याचे म्हणणे आनंदाने ऐकून घेत असे.
21 मग एके िदवशी अशी संधी आली की हेरोिदया काहीतरी
करू शकेली. आपल्या वाढिदवशी हेरोदाने आपले महत्त्वाचे
अिधकारी, सैन्यातील सरदार व गालील पर्ांतातील पर्मुख
लोकांस मेजवानी िदली. 22 हेरोदीयाच्या मुलीने स्वतः आत
जाऊन नाच करून हेरोद व आलेल्या पाहुण्यांना आनंिदत केले.
तेव्हा हेरोद राजा मुलीला म्हणाला, “तुला जे पािहजे ते माग
म्हणजे मी ते तुला देईन.” 23 तो शपथ वाहनू ितला म्हणाला,
“माझ्या अध्यार् राज्यापयर्ंत जे काही तू मागशील ते मी तुला
देईन.” 24 ती बाहेर गेली आिण ितच्या आईला म्हणाली, “मी
काय माग?ू” आई म्हणाली, “बािप्तस्मा करणार्या योहानाचे
शीर.” 25 आिण ती मुलगी लगेच आत राजाकडे गेली आिण
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म्हणाली, “मला तुम्ही या क्षणी बािप्तस्मा करणार्या योहानाचे
शीर तबकात घालनू द्यावे अशी माझी इच्छा आहे.” 26 राजाला
फार वाईट वाटले, परंतु त्याच्या शपथेमुळे व भोजनासआलेल्या
पाहुण्यांमुळे त्यास ितला नकार द्यावा असे वाटले नाही. 27 तेव्हा
राजाने लगेच वध करणार्याला पाठवले व योहानाचे शीर घेऊन
येण्याची आज्ञा केली. मग तो गेला व तुरंूगात जाऊन त्याने
योहानाचे शीर कापले. 28 ते शीर तबकात घालनू मुलीला िदले व
मुलीने ते आईला िदले. 29 हे ऐकल्यावर, योहानाचे िशष्य आले
आिण त्यांनी त्याचे शरीर उचलले आिण कबरेत नेऊन ठेवले.

. 14:13-21; 9:10-17; . 6:1-14
30 यानंतर परे्िषत येशभूोवती जमले आिण त्यांनी जे केले

आिण िशकिवले ते सवर् त्यास सांिगतले. 31 नंतर तो त्यांना
म्हणाला, “तुम्ही रानात एकांती चलाआिण थोडा िवसावा घ्या.”
कारण तेथे पुष्कळलोकजात येतहोते व त्यांना जेवायलाहीसवड
िमळत नव्हती. 32 तेव्हा ते सवर्जण तारवात बसनू रानात गेले.
33परंतु पुष्कळलोकांनी त्यांना जाताना पािहले व ते कोणआहेत
हे त्यांना कळाले तेव्हा सवर् गावांतीललोकपायीचधावत िनघाले
व त्याच्या येण्याअगोदरच ते तेथे पोहोचले.

34 येशू िकनार्याला आल्यावर, त्याने मोठा लोकसमुदाय
पािहला; ते में ढपाळ नसलेल्या में ढरांसारखे होते, म्हणनू त्यास
त्यांचा कळवळा आला; म्हणनू तो त्यांना बर्याच गोष्टीिवषयी
िशक्षण देऊ लागला. 35 िदवस बराच उतरल्यावर त्याचे िशष्य
त्याच्याकडे येऊन म्हणाले, “ही अरण्यातली जागाआहे वआता
िदवस फार उतरला आहे. 36 लोकांस जाऊ द्या म्हणजे ते
भोवतालच्या शेतात व खेड ात जाऊन त्यांच्यासाठी काहीतरी
खायला िवकत आणतील.” 37 परंतु त्याने त्यास उ र िदले,
“तुम्हीच त्यांना काहीतरी खावयास द्या.” ते त्यास म्हणाले,
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“आम्ही जाऊन त्यांना खाण्यासाठी दोनशे चांदीच्या नाण्याच्या
भाकरी िवकत आणाव्या काय?” 38 तो त्यांना म्हणाला, “जा
आिणपाहाकी तुमच्याजवळ िकतीभाकरीआहेत?” पािहल्यावर
ते म्हणाले, “आमच्याजवळ पाच भाकरीआिण दोन मासेआहेत.”

39 येशनेू सवर् लोकांस आज्ञा केली की गटागटाने िहरवळीवर
बसावे. 40 तेव्हा ते शंभर शंभर व पन्नास पन्नास असे
पंक्तीपंक्तीने बसले. 41 येशनेू पाच भाकरीआिण दोन मासे घेऊन
वर स्वगार्कडे पाहनू, आशीवार्द िदला आिण भाकरी मोडल्या व
त्या लोकांस वाढण्यासाठी आपल्या िशष्यांजवळ िदल्या आिण
दोन मासेसुद्धा वाटून िदले. 42 मग ते सवर् जेवन करून तृप्त
झाले. 43 आिण त्यांनी उरलेल्या तुकड ांच्या बारा टोपल्या
भरून घेतल्या आिण माशांचेही तुकडे नेले. 44 भाकरी खाणारे
पाच हजार पुरूष होते.

. 14:22-33; . 6:15-21
45 नंतर मी लोकसमुदायाला िनरोप देतो आिण तुम्ही तारवात

बसनू पलीकडे बेथसैदा येथे जा, असे सांगनू येशनेू लगेचच
िशष्यांना त्याच्यापुढे जाण्यास सांिगतले. 46 लोकांस िनरोप
देऊन तो पर्ाथर्ना करण्यास डोंगरावर गेला. 47 संध्याकाळ
झाली तेव्हा तारू सरोवराच्या मध्यभागी होता आिण येशू
एकटाच जिमनीवर होता. 48 मग त्यांना वल्ही मारणे अवघड
जात आहे असे त्यास िदसले, कारण वारा त्यांच्या िवरुद्धचा
होता. नंतर पहाटे *तीन ते सहाच्या दरम्यान येशू सरोवरावरून
चालत त्यांच्याकडे आला, त्यांच्याजवळून पुढे जाण्याचा त्याचा
बेत होता. 49 पण त्यास सरोवरातील पाण्यावरून चालतांना
पािहले, तेव्हा त्यांना ते भतू आहे असे वाटले व ते ओरडले.
50कारण त्या सवार्नंी त्यास पािहले व ते घाबरून गेले. तो लगेच
त्यांना म्हणाला, “धीर धरा, िभऊ नका, मी आहे.” 51 नंतर तो
* 6:48
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त्यांच्याकडे तारवात गेला तेव्हा वारा शांत झाला. ते अितशय
आश्चयर्चिकत झाले. 52कारण त्यांना भाकरीची गोष्ट समजली
नव्हती आिण त्यांची मने कठीण झाली होती.

. 14:34-36
53 त्यांनी सरोवर ओलांडल्यावर ते गनेसरेतला आले व तारु

बांधनू टाकले. 54 ते तारवातनू उतरताच लोकांनी येशलूा
ओळखले. 55 आिण ते आसपासच्या सवर् भागात चोहोकडे
धावपळ करीत िफरले व जेथे कोठे तो आहे म्हणनू त्यांच्या
कानी आले, तेथे तेथे लोक दुखणेकर्यांना बाजेवर घालनू नेऊ
लागले. 56 तो गावात िकंवा शेतमळ्यात कोठेही जावो, तेथे
लोक दुखणेकर्यांना भर बाजारात आणनू ठेवत आिण आपल्या
वस्तर्ाच्या गोंड ाला तरी स्पशर् करू द्या अशी त्यास िवनंती
करीत आिण िजतक्यांनी त्यास स्पशर् केला िततके बरे झाले.

7
. 15:1-20

1 काही परूशी आिण िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक जे यरूशलेम
शहराहनू आले होते, ते येशभूोवती जमले. 2 आिण त्यांनी
त्याच्या काही िशष्यांना अशुद्ध, म्हणजे िवधीगरं्थ हात न धुता
जेवताना पािहले. 3कारण परूशी व इतरसवर् यहदूी वाडविडलांचे
िनयम पाळून िविशष्ट रीतीने नीट हात धुतल्यािशवाय जेवत
नाहीत. 4 बाजारातनू आणलेली कुठलीही वस्तू धुतल्यािशवाय
ते खात नाहीत. त्यांच्या पवूर्जांच्या इतर अनेक चालारीती
ते पाळतात आिण प्याले, घागरी, तांब्याची भांडी धुणे अशा
दुसरे इतर िनयमही पाळतात. 5 मग परूशी व िनयमशास्तर्ाचे
िशक्षक यांनी येशलूा िवचारले, “तुझे िशष्य वाडविडलांच्या
िनयम पर्माणे का जगत नाहीत? हात न धुता का जेवतात?”
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6 येशू त्यांना म्हणाला, “यशयाने जेव्हा तुम्हा ढोंगी
लोकांिवषयी भिवष्य केले तेव्हा त्याचे बरोबरच होते. यशया
िलिहतो,
‘हे लोक ओठांनी माझा सन्मान करतात
परंतु त्याची अंतःकरणे माझ्यापासनू दरू आहेत.
7 ते व्यथर् माझी उपासना करतात
कारण ते लोकांस शास्तर् म्हणनू जे िशकवतात ते मनुष्यांनी

केलेले िनयम असतात.’
8 तुम्ही देवाच्या आज्ञांचा त्याग केला असनू, आता तुम्ही

मनुष्याची परंपरा पाळत आहात.” 9 आणखी तो त्यांना
म्हणाला, “तुम्ही आपल्या परंपरा पाळण्याकरता देवाची आज्ञा
मोडण्यासाठी सोयीस्कर पद्धत शोधनू काढली आहे. 10 मोशेने
सांिगतले आहे की, ‘तू आपल्या आई-वडीलांचा सन्मान कर
आिण जो मनुष्य आपल्या विडलांबद्दल िकंवा आईबद्दल वाईट
बोलतो, त्यास ठार मारलेच पािहजे.’ 11 परंतु तुम्ही िशकिवता,
एखादा मनुष्य आपल्या विडलांना व आईला असे म्हणू शकतो
की, ‘तुम्हास मदत करण्यासाठी माझ्याकडे थोडे फार आहे,
परंतु तुम्हास मदत करण्यासाठी मी ते वापरणार नाही, मी ते
देवाला अपर्ण करण्याचे ठरवले आहे.’ 12 तर तुम्ही त्यास
त्याच्या विडलांसाठी िकंवा आईसाठी पुढे काहीच करू देत नाही.
13अशापर्कारे तुम्ही आपला संपर्दाय चालू ठेवनू देवाचे वचन
रद्द करता आिण यासारख्या पुष्कळ गोष्टी करता.”

14 तेव्हा येशनेू लोकसमुदायाला पुन्हा बोलावनू म्हटले,
“पर्त्येकाने माझे ऐका व हे समजनू घ्या.

15 बाहेरून मनुष्याच्या आत जाऊन त्यास अपिवतर् करील
असे काही नाही, तर मनुष्याच्या आतनू जे िनघते तेच त्यास
अपिवतर् करते. ज्या कोणाला ऐकण्यास कान आहेत तो ऐको.”
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16-17लोकसमुदायाला सोडून येशू घरात गेला तेव्हा िशष्यांनी
त्यास या दाखल्यािवषयी िवचारले, 18 तो त्यांना म्हणाला,
“तुम्हास देखील हे समजत नाही काय? जे बाहेरून मनुष्याच्या
आत जाते ते त्यास अपिवतर् करीत नाही हे तुम्हास समजत
नाही का? 19 कारण ते त्याच्या अंतःकरणात जात नाही तर
त्याच्या पोटात जाते नंतर ते िवष्ठेद्वारे शरीराबाहेर पडते.” असे
सांगनू सवर्पर्कारचे अन्न त्याने शुद्ध घोिषत केले. 20आणखी तो
म्हणाला, “जे मनुष्याच्या अंतःकरणातनू बाहेर पडते ते मनुष्यास
अपिवतर् करते. 21 कारण आतनू म्हणजे अंतःकरणातनू वाईट
िवचार बाहेर पडतात. जारकमर्, चोरी, खनू, 22 व्यिभचार, लोभ,
वाईटपणा, कपट, असभ्यता, मत्सर, िशव्यागाळी, अहंकार
आिण मखूर्पणा, 23 या सवर् वाईट गोष्टी आतनू बाहेर पडतात
आिण मनुष्यास अपिवतर् करतात.”

. 15:21-28
24 येशू त्या िठकाणाहनू िनघनू सोर आिण िसदोन पर्ांतात

गेला. तेथे तो एका घरात गेला व हे कोणाला कळू नये अशी
त्याची इच्छा होती. तरी त्यास गुप्त राहणे शक्य नव्हते. 25 पण
िजच्या लहान मुलीला अशुद्ध आत्मा लागला होता अशा एका
स्तर्ीने त्याच्यािवषयी लगेच ऐकले व ती येऊन त्याच्या पाया
पडली. 26 ती स्तर्ी गर्ीक होती व िसरीयातील िफनीिशया येथे
जन्मली होती. ितने येशलूा आपल्या मुलीतनू भतू काढण्याची
िवनंती केली. 27 तो ितला म्हणाला, “पर्थम मुलांना तृप्त होऊ
दे कारण मुलांची भाकरी घेऊन कु याला टाकणे योग्य नव्हे.”
28 परंतु ती त्यास म्हणाली, “पर्भ,ू कुतर्ीसुद्धा मुलांच्या हातनू
मेजाखाली पडलेला चुरा खातात.” 29तो त्या स्तर्ीला म्हणाला,
“तुझ्या या बोलण्यामुळे जा, तुझ्या मुलीतनू भतू िनघनू गेले
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आहे.” 30 मग ती घरी आली तेव्हा ितची मुलगी अंथरूणावर
पडलीआहे व ितच्यातनू भतू िनघनू गेलेआहे. असे ितने पािहले.

-
. 15:29-31

31 येशू सोर भोवतालच्या पर्देशातनू परतला आिण
िसदोनाहनू दकापलीसच्या वाटेने गालीलच्या सरोवराकडे
आला. 32 तेथे काही लोकांनी एका बिहर्या-तोतर्या मनुष्यास
येशकूडे आणले व आपण त्याच्यावर हात ठेवावा अशी िवनंती
केली. 33 येशनेू त्यास लोकांपासनू एका बाजसू घेऊन त्याच्या
कानात आपली बोटे घातली व थंुकून त्याच्या जीभेला स्पशर्
केला. 34 त्याने स्वगार्कडे पाहनू उसासा टाकला व तो म्हणाला,
“इफ्फाथा.” म्हणजे, “मोकळा हो.” 35आिण त्याच क्षणी त्याचे
कान मोकळे झाले आिण जीभेचा बंद सुटला व त्यास बोलता
येऊ लागले. 36 तेव्हा हे कोणाला सांगू नका असे त्याने त्यांना
िनक्षनू सांिगतले. परंतु तो त्यांना जसजसे सांगत गेला, तसतसे
ते अिधकच जाहीर करत गेले. 37 ते लोक फारच आश्चयर्चिकत
झाले व म्हणाले, “त्याने सवर्काही चांगले केले आहे. तो
बिहर्यांना ऐकण्यासआिण मुक्यांना बोलावयास लावतो.”

8
. 15:32-39

1 त्या िदवसात पुन्हा लोकांचा मोठा समुदाय जमला व
त्यांच्याजवळ खावयास काही नव्हते. येशनेू आपल्या िशष्यांना
बोलावले आिण त्यांना म्हणाला, 2 “मला या लोकांचा कळवळा
येतो, कारण आज तीन िदवस ते माझ्याबरोबर आहेत आिण
त्यांच्याजवळ खावयास काही नाही. 3 मी जर त्यांना उपाशी
घरी पाठवले तर ते रस्त्यातच कासावीस होऊन पडतील आिण
त्यांच्यातील काही तर दुरून आले आहेत.” 4 त्याच्या िशष्यांनी
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उ र िदले, “येथे अरण्यात हे तृप्त होतील इतक्या भाकरी कोठून
आणाव्यात?” 5 त्याने त्यांना िवचारले, “तुमच्याजवळ िकती
भाकरी आहेत?” ते म्हणाले, “सात.” 6 त्याने लोकांस जिमनीवर
बसण्याची आज्ञा केली. त्याने सात भाकरी घेतल्या, आभार
मानले व त्या मोडल्या व आपल्या िशष्यांजवळ त्या वाढण्यास
िदल्या आिण त्यांनी त्या लोकांस वाढल्या. 7 त्यांच्याजवळ थोडे
लहान मासे होते, त्यास त्याने आशीवार्द देऊन तेही वाढावयास
सांिगतले. 8 ते जेवनू तृप्त झाले व उरलेल्या तुकड ांच्या सात
टोपल्या त्यांनी भरल्या. 9 तेथे सुमारे चार हजार पुरूष होते.
मग येशनेू त्यांना घरी पाठवले. 10 आिण लगेच तो आपल्या
िशष्यांसह तारवात बसला व दल्मनुथा पर्देशात गेला.

. 16:1-4
11 मग काही परूशी येऊन त्याच्याशी वाद घालू लागले.

त्याची परीक्षा पाहावी म्हणनू त्यांनी त्यास स्वगार्तनू िचन्ह
मािगतले. 12 आपल्या आत्म्यात दीघर् उसासा टाकून तो
म्हणाला, “ही िपढी िचन्ह का मागते? मी तुम्हास खरे सांगतो
की, या िपढीला िचन्ह िदले जाणार नाही.” 13 नंतर तो त्यांना
सोडून पुन्हा तारवात जाऊन बसला व सरोवराच्या पलीकडच्या
बाजसू गेला.

14 तेव्हा िशष्य भाकरी आणण्याचे िवसरले होते आिण तारवात
त्यांच्याजवळ एकच भाकर होती. 15 येशनेू त्यांना िनक्षनू
सांिगतले, “सांभाळा, परूश्यांचेखमीर व हेरोदाचेखमीरयापासनू
सावध राहा.” 16 मग ते आपसात चचार् करू लागले की,
“आपल्याजवळ भाकरी नाहीत म्हणनू तो बोलला की काय?”
17 ते काय बोलत होते हे ओळखनू येशू त्यास म्हणाला,
“आपणाजवळ भाकरी नाहीत यािवषयी चचार् का करता? अजनू
तुमच्या लक्षात आले नाही काय व तुम्हास समजनूही समजत
नाही काय? तुमचे अंतःकरण कठीण झाले आहे काय? 18 डोळे
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असनू तुम्हास िदसत नाही काय? कान असनू तुम्हास ऐकू येत
नाही काय? तुम्हास आठवत नाही काय? 19 मी पाच हजार
लोकांस पाच भाकरी वाटून िदल्या तेव्हा तुम्ही तुकड ांमधनू
िकती टोपल्या गोळा केल्या.” िशष्यांनी उ र िदले, “बारा.”
20 “आिण चार हजारांसाठी मी सात भाकरी मोडल्या, तेव्हा तुम्ही
तुकड ांच्या िकती टोपल्यागोळा केल्या?” िशष्यांनी उ र िदले,
“सात.” 21मग येशू त्यांना म्हणाला, “अजनूही तुम्हास समजत
नाही काय?”

22 ते बेथसैदा येथे आले. तेव्हा लोकांनी त्याच्याकडे एका
आंधळ्याला आणले व आपण त्यास स्पशर् करावा अशी िवनंती
केली. 23 मग त्याने आंधळ्याचा हात धरून त्यास गावाबाहेर
नेले मग येशू त्या आंधळ्याच्या डोळ्यांवर थंुकून व त्याच्यावर
हात ठेवनू त्यास िवचारले, “तुला काही िदसते काय?” 24 त्याने
वर पािहले आिण म्हणाला, “मला माणसे िदसत आहेत असे
वाटते कारण ती मला झाडांसारखी िदसत आहेत, तरीही ती
चालतआहेत.” 25 नंतर येशनेू पुन्हाआपले हात त्या मनुष्याच्या
डोळ्यावर ठेवले. त्याने डोळे उघडले तेव्हा त्यास दृष्टी आली
आिण त्याससवर्काही स्पष्ट िदसू लागले. 26 येशनेू त्याला, “त्या
गावात पाऊल देखील टाकू नको” असे सांगनू घरी पाठवनू िदले.

. 16:13-20; 9:18-20
27 मग येशू व त्याचे िशष्य िफलीप्पा कैसरीया नामक

पर्देशास जाण्यास िनघाले. वाटेत त्याने त्याच्या िशष्यांना
िवचारले, “लोक मला कोण म्हणनू ओळखतात?” 28 त्यांनी
त्यास उ र िदले, “काहीजण म्हणतात, तुम्ही बािप्तस्मा करणारा
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योहान, तर इतर काही एलीया समजतात, तर दुसरे काही तुम्ही
संदेष्ट ांपैकी एकआहात असे म्हणतात.”

29 मग येशनेू त्यांना िवचारले, “तुम्हास मी कोण आहे असे
वाटते?” पेतर्ाने उ र िदले, “तू िखर्स्त आहेस.” 30 येशू
िशष्यांना म्हणाला, “मी कोण आहे हे कोणालाही सांगू नका.”

. 16:21-23; 9:21-22
31तो त्यांना िशकवू लागला, मनुष्याच्या पुतर्ाने पुष्कळ दुःखे

भोगावी. वडील, मुख्य याजक लोक, िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक
यांजकडून नाकारले जावे, त्यास िजवे मारले जावे व ितसर्या
िदवशी त्याने पुन्हा उठावे हे होणे अगत्याचे आहे. 32 त्याने हे
स्पष्टपणे सांिगतले, तेव्हा पेतर्ाने येशलूा बाजलूा घेतले व तो
त्यास दटावू लागला. 33 परंतु येशनेू वळून आपल्या िशष्यांकडे
पािहले व पेतर्ाला धमकावनू म्हटले, “अरे सैताना, माझ्यापुढून
िनघनू जा! कारण तू देवाच्या गोष्टीकडे लक्ष लावीत नाहीस, तर
मनुष्याच्या गोष्टीकडे लक्ष लावतोस.”

. 16:24; 9:23-26
34 नंतर त्याने आपल्या िशष्यांसह लोकांस बोलावले व

त्यांना म्हणाला, “जर कोणाला माझ्यामागे यायचे असेल तर
त्याने स्वतःला नाकारावे. आपला वधस्तंभ उचलनू घ्यावा व
माझ्यामागे यावे. 35जो कोणी आपला जीव वाचवू पाहतो तो
जीवाला मुकेल व जो कोणी माझ्यासाठी व सुवातसाठी िजवाला
मुकेल तोआपलाजीव वाचवील. 36मनुष्याने सवर् जग िमळिवले
व आपल्या जीवाचा नाश करून घेतला तर त्यास काय लाभ?
37 जीवाच्या मोबदल्यात मनुष्य काय देऊ शकेल? 38 देवाशी
अपर्ामािणक आिण पापी िपढीत जो कोणी माझी व माझ्या
वचनांची लाज धरतो तर मनुष्याचा पुतर्ही जेव्हा तो आपल्या
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िपत्याच्या गौरवात पिवतर् दतूांसह येईल तेव्हा त्यांची लाज
धरील.”

9

. 16:28-17:13; 9:27-39; 2 . 1:16-
18

1 येशू त्या लोकांस म्हणाला, “मी तुम्हास खरे सांगतो की,
येथे उभे असलेले काही असे आहेत की, ज्यांना देवाचे राज्य
सामथ्यार्िनशी आलेले िदसेपयर्ंत मरणाचा अनुभव येणार नाही.”
2 सहा िदवसानंतर येशनेू पेतर्, याकोब आिण योहान यांना
आपल्याबरोबर एका उंच डोंगरावर नेले आिण तेथे त्यांच्यासमोर
त्याचे रूपांतर झाले. 3 त्याची वस्तरे् चमकदार, अत्यंत पांढरी
शुभर्, इतकी की तशी पृथ्वीवरील कोणत्याही पिरटाला शुभर्
करता येणार नाहीत, अशी झाली होती. 4 तेव्हा एलीया व
मोशे त्याच्याबरोबर पर्कट झाले, ते येशबूरोबर संभाषण करीत
होते. 5 पेतर् येशलूा म्हणाला, “रब्बी, आपण येथे आहोत हे
चांगले आहे. आपण तीन मंडप बनव.ू एक आपणासाठी, एक
मोशेसाठी व एक एलीयासाठी.” 6 पेतर् असे बोलला कारण
काय बोलावे ते त्यास समजेना कारण ते भयभीत झाले होते.
7 तेव्हा एक ढगआलाआिण त्याने त्यांच्यावर छाया केलीआिण
मेघातनू एक वाणी झाली, “हा माझा िपर्य पुतर्आहे याचे तुम्ही
ऐका.” 8अचानक, त्यांनी एकदम सभोवती पाहीले तेव्हा त्यांना
येशिूशवाय कोणीही िदसले नाही.

9 ते डोंगरावरून खाली येत असता, येशनेू त्यांना आज्ञा केली
की, “तुम्ही जे पाहीलेआहे ते मनुष्याचा पुतर् मरणपावलेल्यातनू
उठेपयर्ंत कोणालाही सांगू नका.” 10 म्हणनू त्यांनीही गोष्ट
त्यांच्यातच ठेवली, परंतु ते मरण पावलेल्यातनू उठणे याचा अथर्
काय यािवषयी आपसात चचार् करीत होते. 11 त्यांनी येशलूा
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िवचारले, “पर्थम एलीया आला पािहजे असे िनयमशास्तर्ाचे
िशक्षक का म्हणातात?” 12 तो त्यांना म्हणाला, “होय, एलीया
पिहल्याने येऊन सवर्काही व्यविस्थतपणे करतो हे खरे आहे.
परंतु मनुष्याच्या पुतर्ािवषयी त्याने पुष्कळ दुःखे सोसावीत व
नाकारले जावे असे पिवतर् शास्तर्ात का िलिहले आहे? 13 मी
तुम्हास सांगतो, एलीया आलाच आहे आिण त्याच्यािवषयी
िलिहल्यापर्माणे, त्यांना पािहजे तसे त्यांनी त्याचे केले.”

. 17:14-21; 9:37-42
14 नंतर ते िशष्यांजवळ आले, तेव्हा त्यांना त्यांच्याभोवती

मोठा लोकसमुदाय आहे आिण िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक
त्याच्याशी वाद करत आहेत असे त्यांना िदसले. 15 सवर्
लोक येशलूा पाहताच आश्चयर्चिकत झाले आिण ते त्याचे
स्वागत करण्यासाठी धावले. 16 येशनेू िशष्यांना िवचारले,
“तुम्ही त्यांच्याशी कसला वाद घालीत आहात?” 17 तेव्हा
समुदायातील एकाने त्यास उ र िदले, “गुरुजी, मी माझ्या
मुलाला आपणाकडे आणले. त्यास दुष्ट आत्मा लागला असनू
तो बोलू शकत नाही. 18 आिण जेव्हा तो त्यास धरतो तेव्हा
त्यास खाली आपटतो व तोंडाला फेस आणतो, दात चावतो
व नंतर ताठ होतो. मी आपल्या िशष्यांना त्यास काढावायास
सांिगतले परंतु ते काढू शकले नाहीत.”

19 येशू त्यांना म्हणाला, “हे िवश्वासहीन िपढी, मी कोठवर
तुमच्याबरोबर असणार? मी तुमच्याबरोबर कोठवर सहन करू?
मुलाला इकडे आणा.” 20 नंतर त्यांनी मुलाला येशकूडे आणले
आिण जेव्हा त्या दुष्ट आत्म्याने येशकूडे पािहले तेव्हा लगेच
त्या मुलाला िपळून टाकले आिण तो जिमनीवर पडून तोंडाला
फेस आणनू लोळू लागला. 21 नंतर येशनेू त्याच्या विडलांना
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िवचारले, “िकती काळ हा असा आहे?” वडीलांनी उ र िदले,
“बाळपणापासनू हा असा आहे. 22 पुष्कळदा ठार करण्यासाठी
त्याने त्यास अग्नीत िकंवा पाण्यात टाकले. जर आपल्या हातनू
काही होणे शक्य असेल तर आम्हावर दया करा व आम्हास
मदत करा.” 23 येशू त्यास म्हणाला, “शक्य असेल तर, असे
कसे म्हणतोस? िवश्वास ठेवणार्याला सवर्काही शक्य आहे.”
24 तेव्हा लागलेच मुलाचे वडील मोठ ाने ओरडून म्हणाले, “मी
िवश्वास करतो, माझा अिवश्वास घालवनू टाका.” 25 येशनेू
लोकसमुदाय त्याच्याकडे धावत येतआहेअसे पािहले तेव्हा येशू
त्या दुष्ट आत्म्याला धमकावनू म्हणाला, “अरे मुक्या बिहर्या
आत्म्या, मी तुला आज्ञा करतो की, याच्यातनू बाहेर नीघ आिण
पुन्हा कधीही याच्यात िशरू नको.” 26 नंतर तो ओरडून व त्यास
अगदी िपळून बाहेर िनघाला व मुलगा मृतासारखा झाला आिण
लोकांस वाटले, तो मरण पावला. 27 परंतु येशनेू त्यास हातास
धरून त्यास उठवले आिण तो उभा रािहला.

28 नंतर येशू घरात गेल्यावर त्याच्या िशष्यांनी त्यासएकांतात
िवचारले, “आम्ही तो अशुद्ध आत्मा का काढू शकलो नाही?”
29 येशू त्यांना म्हणाला, “ही जात पर्ाथर्नेवाचनू*दुसर्या
कशानेही िनघणे शक्य नाही.”

. 17:22-23; 9:43-45
30 ते तेथनू िनघाले आिण गालील पर्ांतातनू पर्वास करीत

चालले होते. हे कोणालाही कळू नये अशी येशचूी इच्छा होती.
31 कारण तो आपल्या िशष्यांना िशकवीत होता. तो त्यांना
म्हणाला, “मनुष्याचा पुतर् िवश्वासघाताने धरून मनुष्यांच्या
हाती िदला जाणार आहे. ते त्यास ठार मारतील. परंतु मारला
गेल्यानंतर तो ितसर्या िदवशी उठेल.” 32 पण या बोलण्याचा
* 9:29
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अथर् त्यांना समजला नाही आिण त्यािवषयी त्यास िवचारण्यास
ते भीत होते.

. 18:1-5; 9:46-48
33 पुढे ते कफणर्हमूास आले. येशू घरात असता त्याने त्यांना

िवचारले, “वाटेत तुम्ही कशािवषयी चचार् करीत होता?” 34 परंतु
ते गप्प रािहले कारण वाटेत त्यांनी सवार्ंत मोठा कोण यािवषयी
चचार् चालली होती. 35मग येशू खाली बसला, त्याने बाराजणांना
बोलावनू त्यांना म्हटले, “जर कोणाला पिहले व्हावयाचे असेल
तर त्याने सवार्त शेवटला व सवार्चंा सेवक झाले पािहजे.” 36मग
येशनेू एक बालकास घेऊन त्यांच्यामध्ये उभे केले व त्यांना
म्हणाला? 37 “जो कोणी या लहान बालकाला माझ्या नावाने
स्वीकारतो तो मला स्वीकारतो आिण जो कोणी मला स्वीकारतो
तो केवळ माझाच स्वीकार करतो असे नाही तर ज्याने मला
पाठवले त्याचाही स्वीकार करतो.”

. 10:40-42; 9:49-50
38योहान येशलूा म्हणाला, “गुरुजी,आम्ही एकाला आपल्या

नावाने भतेू काढताना पािहले आिण आम्ही त्यास मना केले,
कारण तोआपल्यापैकी नव्हता.” 39परंतु येशू म्हणाला, “त्याला
मना करू नका, कारण जो कोणी माझ्या नावाने चमत्कार करतो
तो नंतर माझ्यािवषयी वाईट बोलू शकणार नाही. 40 जो
आपल्याला पर्ितकूल नाही तोआपल्यालाअनुकूलआहे. 41मी
तुम्हास खरे सांगतो, िखर्स्ताचे म्हणनू तुम्हास जो कोणी एक
प्याला पाणी देईल तो नक्कीच आपल्या पर्ितफळाला मुकणार
नाही.”

42 माझ्यावर िवश्वास ठेवणार्या या लहानातील एकाला जो
कोणी देवापासनू परावृ करील, त्याच्या गळ्यात जात्याची
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तळी बांधनू त्यास समुदर्ात फेकून देणे हे त्याच्यासाठी बरे
आहे. 43-44जर तुझा उजवा हात तुला पाप करण्यासाठी पर्वृ
करीत असेल तर तो तोडून टाक. दोन हात असनू नराकात न
िवझणार्या अग्नीत जाण्यापेक्षा एक हात नसनू जीवनात जाणे
बरे. 45-46आिण जर तुझा पाय तुला पाप करण्यासाठी पर्वृ
करीत असेल तर तो काढून टाक. दोन पाय असनू नरकात फेकले
जावे यापेक्षा लंगडे होऊन जीवनात गेलेले बरे. 47-48जर तुझा
उजवा डोळा तुला पाप करण्यासाठी पर्वृ करीत असेल तर तो
काढून टाक. दोन डोळे असनू जेथे त्यांना खाणारे िकडे मरत
नाहीत आिण अग्नी िवझत नाही अशा नरकात फेकले जावे
यापेक्षा एक डोळा असनू देवाच्या राज्यात जाणे हे बरे 49कारण
पर्त्येकाचीअग्नीने परीक्षा घेतलीजाईल. 50 “मीठचांगलेआहे.
जर मीठाने त्याचा खारटपणा घालिवला तर ते पुन्हा कसे खारट
कराल. तुम्ही आपणामध्ये मीठ असू द्या आिण एकमेकांबरोबर
शांतीने रहा.”

10
. 19:1-9

1 नंतर येशनेू ती जागा सोडली आिण यहदूीया पर्ांतात व
यादन ओलांडून पलीकडे गेला. लोक समुदाय एकतर् जमनू
त्याच्याकडे आले आिण आपल्या चालीपर्माणे त्याने त्यांना
िशकिवले.

2काही परूशी येशकूडे आले. त्यांनी त्यास िवचारले, “पतीने
पत्नी सोडावी हे कायदेशीर आहे काय?” हे तर त्यांनी त्याची
परीक्षा पाहण्यासाठी िवचारले. 3 येशनेू त्यांना उ र िदले,
“मोशेने तुम्हास काय आज्ञा िदली आहे?” 4 ते म्हणाले,
“मोशेने पुरुषाला सटूपतर् िलिहण्याची व असे करून आपल्या
पत्नीला सोडण्याची परवानगी िदली आहे.” 5 येशू म्हणाला,
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“केवळ तुमच्या अंतःकरणाच्या कठीणपणामुळे मोशेने ही आज्ञा
तुमच्यासाठी िलहनू ठेवली. 6 परंतु उत्प ीच्या आरंभापासनू
देवाने त्यांना नर व नारी असे िनमार्ण केले.
7या कारणामुळे पुरूष आपल्या आई-वडीलांना सोडून आपल्या

पत्नीशी जडून राहील.
8आिण ती दोघे एकदेह होतील. म्हणनू यापुढे ती दोन नाहीत तर

एकदेह आहेत.
9यासाठी देवाने जे जोडले आहे, ते मनुष्याने तोडू करू नये.”

10 नंतर येशू व िशष्यघरातअसता, िशष्यांनी यागोष्टीिवषयी
पुन्हा त्यास िवचारले. 11तो त्यांना म्हणाला, “जो कोणी आपली
पत्नी टाकतो व दुसरीबरोबरलग्नकरतो तोआपल्या पत्नीिवरुद्ध
व्यिभचार करतो. 12 आिण जर पत्नी आपल्या पतीला सोडते
आिण दुसर्याबरोबर लग्न करते, तर तीही व्यिभचार करते.”

. 19:13-15; 18:15-17
13मग त्याने बालकांस हात ठेवावा? करावा आिण आशीवार्द

द्यावा म्हणनू लोकांनी त्यांना त्याच्याकडे आणले, परंतु िशष्यांनी
आणणार्यांना दटावले. 14 येशनेू हे पािहले तेव्हा तो रागवला
आिण त्यांना म्हणाला, “लहान बालकांना माझ्याकडे येऊ द्या.
त्यांना मना करू नका कारण देवाचे राज्य यांच्यासारख्यांचेच
आहे. 15 मी तुम्हास खरे सांगतो, जो कोणी बालकासारखा
देवाच्या राज्याचा स्वीकार करणार नाही त्याचा पर्वेश त्यामध्ये
मुळीच होणार नाही.” 16 तेव्हा त्याने बालकांना उचलनू जवळ
घेतले. आपले हात त्यांच्यावर ठेवले आिण त्यांना आशीवार्द
िदला.

. 19:16-22; 18:18-23
17 येशू पर्वासास िनघाला असता एक मनुष्य त्याच्याकडे

धावत आला आिण त्याच्यापुढे गुडघे टेकून म्हणाला, “उ म



10:18 xxxvi माकर् 10:29

गुरूजी, सावर्कािलक जीवन िमळवण्यासाठी मी काय करावे?”
18 येशू त्यास म्हणाला, “तू मला उ म का म्हणतोस?
देवािशवाय कोणी एक उ म नाही. 19 तुला आज्ञा माहीत
आहेतच; खनू करू नको, व्यिभचार करू नको, चोरी करू
नको, खोटी साक्ष देऊ नको, फसवू नको, आपल्या विडलांचा
व आपल्या आईचा सन्मान कर.” 20 तो मनुष्य म्हणाला,
“गुरूजी, मी तरुणपणापासनू या आज्ञा पाळत आलो आहे.”
21 येशनेू त्याच्याकडे पािहले त्यास त्याच्यावर पर्ीती केली तो
त्यास म्हणाला, “तुझ्यामध्ये एका गोष्टीची उणीव आहे. जा,
तुझ्याजवळ जेअसेलनसेल तेसवर् िवकआिणगोरगरीबांस देऊन
टाक, म्हणजे स्वगार्त तुला संप ी पर्ाप्त होईलआिण मग चल,
माझ्यामागे ये.” 22 हे शब्द ऐकून तो मनुष्य खपू िनराश झाला व
िखन्न होऊन िनघनू गेला कारण त्याच्याजवळखपू संप ी होती.

. 19:23-30; 18:24-30
23 येशनेू सभोवताली पािहले व तो आपल्या िशष्यांना

म्हणाला, “देवाच्या राज्यात धनवानांचा पर्वेश होणे िकती
कठीण आहे.” 24 त्याचे शब्द ऐकून िशष्य थक्क झाले, परंतु येशू
त्यांना पुन्हा म्हणाला, “माझ्या मुलांनो, देवाच्या राज्यात पर्वेश
होणे िकती कठीणआहे! 25शर्ीमंतांचा देवाच्या राज्यात पर्वेश
होणे यापेक्षा उंटाला सुईच्या नाकातनू जाणे सोपे आहे.” 26 ते
यापेक्षाहीअिधकआचयर्चिकतझालेआिणएकमेकाला म्हणाले,
“तर मग कोणाचे तारण होणे शक्य आहे?” 27 त्यांच्याकडे
पाहनू येशू म्हणाला, “मनुष्यांना हे अशक्य आहे पण देवाला
नाही, कारण देवाला सवर् गोष्टी शक्य आहेत.” 28 पेतर्
त्यास म्हणू लागला, “पाहा, आम्ही सवर् सोडले आहे आिण
आपल्यामागे आलो आहोत.” 29 येशू म्हणाला, “मी तुम्हास
खरे सांगतो, ज्याने ज्याने माझ्याकिरता व सुवातकरता घरदार,
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बिहण, भाऊ, आईवडील, मुलेबाळे िकंवा शेतीवाडी सोडली
आहे, 30 अशा पर्त्येकाला शेवटच्या काळी छळणुकीबरोबर
शंभरपटीने घरे, भाऊ, बिहणी, आया, मुले, शेते आिण येणार्या
युगात सावर्कािलक जीवन िमळाल्यािशवाय राहणार नाही.
31तरी पिहले ते शेवटचे व शेवटचे ते पिहले,असे पुष्कळ जणांचे
होईल.”

. 20:17-19; 18:31-34
32 मग ते वर यरूशलेम शहराच्या वाटेने जात असता येशू

त्यांच्यापुढे चालला होता. त्याचे िशष्य िविस्मत झाले आिण
त्याच्यामागनू येणारे घाबरले होते. नंतर येशनेू त्या बारा
िशष्यांना पुन्हा एकाबाजलूा घेतले आिण स्वतःच्या बाबतीत
काय घडणार आहे हे त्यांना सांगू लागला. 33 “पाहा! आपण
वर यरूशलेम शहरास जात आहोत आिण मनुष्याचा पुतर् धरून
मुख्य याजक लोक आिण िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक यांच्या हाती
िदला जाईल. ते त्यास मरणाची िशक्षा देतील आिण ते त्यास
परराष्ट्रीय लोकांच्या हाती देतील. 34 ते त्याची थट्टा करतील,
त्याच्यावर थंुकतील, त्यास फटके मारतील, ठार करतील आिण
तीन िदवसानी तो पुन्हा उठेल.”

. 20:20-28
35 याकोब व योहान हे जब्दीचे पुतर् त्याच्याकडे आले आिण

त्यास म्हणाले, “गुरुजी, आम्ही आपणाजवळ जे मागू ते आपण
आमच्यासाठी करावे अशी आमची इच्छा आहे.” 36 येशू त्यांना
म्हणाला, “मी तुमच्यासाठी काय करावे अशी तुमची इच्छा
आहे?” 37 ते म्हणाले, “आपल्या वैभवात आमच्यापैकी एकाला
तुमच्या उजवीकडे व दुसर्याला डावीकडे बसण्याचा अिधकार
द्यावा.” 38 येशू त्यांना म्हणाला, “तुम्ही काय मागत आहात हे
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तुम्हास कळत नाही. मी जो प्याला िपणार आहे, तो तुमच्याने
िपणे शक्य आहे काय? िकंवा मी जो बािप्तस्मा घेणार आहे
तो तुमच्याने घेणे शक्य आहे काय?” 39 ते त्यास म्हणाले,
“आम्हास शक्य आहे.” मग येशू त्यांना म्हणाला, “मी जो
प्याला िपणार आहे तो तुम्ही प्याल आिण जो बािप्तस्मा घेईन
तो तुम्ही घ्याल, 40 परंतु माझ्या उजवीकडे िकंवा डावीकडे बसू
देणे माझ्या हाती नाही. ज्यांच्यासाठी त्या जागा तयार केल्या
आहेत, त्यांच्यासाठीच त्या राखनू ठेवल्या आहेत.”

41 दहा िशष्यांनी या िवनंतीिवषयी ऐकले तेव्हा ते याकोब
व योहानावर फार रागावले. 42 येशनेू त्यांना जवळ बोलावले
आिण म्हटले, “तुम्हास माहीत आहे की, परराष्ट्री जे स ाधारी
आहेत ते त्यांच्यावर स्वािमत्व गाजवतात आिण त्यांचे पुढारी
त्यांच्यावर अिधकार गाजवतात. 43 परंतु तुमच्याबाबतीत तसे
नाही. तुमच्यातील जो कोणी मोठा होऊ पाहतो त्याने तुमचा
सेवक झाले पािहजे. 44आिण जो कोणी पािहला होऊ इिच्छतो
त्याने सवार्चंा सेवक झाले पािहजे. 45 कारण मनुष्याचा पुतर्ही
सेवा करून घ्यावयास नाही तर तो सेवा करावयास आला आहे,
पुष्कळांच्या खंडणीकिरता आपला जीव देण्यासाठी आलाआहे.”

. 20:29-34; 18:35-43
46 मग ते यरीहो शहरास आले. येशू आपले िशष्य व

लोकसमुदायासह यरीहो सोडून जात असता तीमयाचा मुलगा
बाती र्मय हा एक आंधळा िभकारी रस्त्याच्या कडेला बसला होता.
47 जेव्हा त्याने ऐकले की, नासरेथकर येशू जात आहे तेव्हा तो
मोठ ाने ओरडून म्हणू लागला, “येश,ू दािवदाचे पुतर् माझ्यावर
दया करा.” 48 तेव्हा त्याने गप्प बसावे म्हणनू अनेकांनी त्यास
दटावले. पण तो अिधक मोठ ाने ओरडून म्हणू लागला, “येशू
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दािवदाचे पुतर् मजवर दया करा.” 49 मग येशू थांबला आिण
म्हणाला, “त्याला बोलवा,” तेव्हा त्यांनी आंधळ्या मनुष्यास
बोलावनू म्हटले, “धीर धर, येशू तुला बोलवत आहे.” 50 त्या
आंधळ्याने आपला झगा टाकला, उडी मारली व तो येशकूडे
आला. 51 येशू त्यास म्हणाला, “मी तुझ्यासाठी काय करावे अशी
तुझी इच्छाआहे?” आंधळा मनुष्य त्यास म्हणाला, “रब्बी, मला
पुन्हा दृष्टी पर्ाप्त व्हावी.” 52 मग येशू त्यास म्हणाला, “जा!
तुझ्या िवश्वासाने तुला बरे केले आहे.” लगेचच तो पाहू लागला
*आिण रस्त्याने तो येशचू्या मागे चालू लागला.

11
. 21:1-11; 19:28-40; . 12:12-19

1 जेव्हा ते यरूशलेम शहराजवळ जैतुनांच्या डोंगराजवळ
बेथफगे व बेथानी गावाजवळ आले तेव्हा येशनेू आपल्या दोन
िशष्यास असे सांगनू पाठवले की, 2 “समोरच्या गावात जा,
गावात जाताच ज्याच्यावर कोणी बसले नाही असे िशंगरु
बांधलेले आढळेल. ते सोडा व येथे आणा. 3 आिण जर कोणी
तुम्हास िवचारले, ‘तुम्ही हे का घेऊन जात आहात?’ तर तुम्ही
असे म्हणा, ‘पर्भलूा याची गरज आहे.’ व तो ते लगेच परत
तेथे पाठवील.” 4मग ते िनघाले आिण त्यांना रस्त्यावर, दाराशी
एक िशंगरु बांधलेले आढळले मग त्यांनी ते सोडले. 5 तेथे उभे
असलेल्या लोकांपैकी काहीजण त्यांना म्हणाले, “हे िशंगरु सोडून
तुम्ही काय करीत आहात?” 6 त्यांनी येशू त्यांना काय म्हणाला
ते त्यांना सांिगतले. तेव्हा त्या लोकांनी त्यास ते िशंगरु नेऊ
िदले. 7 त्यांनी ते िशंगरु येशकूडे आणले. त्यांनी आपली वस्तरे्
त्याच्यावर पांघरली व येशू त्यावर बसला. 8 पुष्कळ लोकांनी

* 10:52
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आपले झगे रस्त्यावर पसरले आिण इतरांनी शेतातनू तोडलेल्या
डहाळ्या पसरल्या.

9 पुढे चालणारे व मागनू येणारे घोषणा देऊ लागले,
“होसान्ना, पर्भचू्या नावाने येणारा धन्यवािदत असो.
10आमचा पवूर्ज दावीद याचे येणारे राज्य धन्यवािदत असो.
स्वगार्त होसान्ना.”

11 नंतर येशनेू यरूशलेम शहरात पर्वेश केल्यावर तो
परमेश्वराच्या भवनात गेला व सभोवतालचे सवर् पािहले. त्या
सुमारास संध्याकाळ झाली होती म्हणनू तो आपल्या बारा
िशष्यांसह बेथानीस िनघनू गेला.

. 21:18-19
12 दुसर्या िदवशी, ते बेथानीहनू िनघाल्यानंतर येशलूा भकू

लागली. 13 त्यास पानांनी भरलेले अंिजराचे एक झाड दुरून
िदसले. त्यावर काही िमळेल या आशेने तो पाहावयास गेला पण
तेथे त्यास पानांिशवाय काहीआढळले नाही कारण तो अंिजराचा
हंगाम नव्हता. 14 नंतर तो त्यास म्हणाला, “यापुढे सवर्काळ तुझे
फळ कोणीही खाणार नाही.” त्याच्या िशष्यांनी हे ऐकले.

. 21:12-17; 19:45-48; . 2:13-22
15 नंतर ते यरूशलेम शहरात गेले आिण येशू परमेश्वराच्या

भवनात गेला तेव्हा भवनात जे खरेदी िवक्रीचा व्यवहार करीत
होते त्यांना येशू बाहेर घालवू लागला. त्याने सराफांचे चौरंग
व जे कबुतरे िवकत होते त्यांची बैठक उलथनू टाकली. 16 त्याने
कोणालाही कसल्याच वस्तूंची परमेश्वराच्या भवनामधनू नेआण
करू िदली नाही.

17मग येशू िशकवू लागला. तो त्यांना म्हणाला,
“माझ्या घराला सवर् राष्ट्रांचे पर्ाथर्नाभवन म्हणतील, असे

पिवतर् शास्तर्ात िलिहले नाही काय?
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परंतु तुम्ही त्यास लुटारंूची गुहा बनवली आहे.”
18 मुख्य याजकांनी आिण िनयमशास्तर्ाच्या िशक्षकांनी हे ऐकले
आिण ते त्यास ठार मारण्याचा मागर् शोधू लागले कारण सवर् लोक
त्याच्या िशक्षणाने थक्क झाल्याने ते त्यास भीत होते.

19 त्या रातर्ी येशू व त्याचे िशष्य शहराबाहेर गेले.

. 21:20-22
20 सकाळी येशू आिण त्याचे िशष्य जात असता त्यांनी ते

अंिजराचे झाड मुळापासनू वाळून गेलेले पािहले. 21 पेतर्ाला
आठवण झाली. तो येशलूा म्हणाला, “रब्बी, पाहा! ज्या
अंिजराच्या झाडाला आपण शाप िदला ते वाळून गेले आहे.”

22 येशनेू उ र िदले, “देवावर िवश्वास ठेवा. 23मी तुम्हासखरे
सांगतो की, जो कोणी या डोंगराला ‘उपटून समुदर्ात टाकाला
जा’ असे म्हणेल व तो आपल्या मनात संशय धरणार नाही
आपण जे म्हणतो तसे घडेलच असा िवश्वास धरील तर त्याच्या
शब्दापर्माणे घडून येईल. 24 म्हणनू मी तुम्हास सांगतो जे काही
तुम्ही पर्ाथर्नेत मागाल ते िमळालेच आहे असा िवश्वास धरा
आिण ते तुम्हास िमळेल. 25 जेव्हा तुम्ही पर्ाथर्ना करीत उभे
राहता तेव्हा तुमच्या मनात जर कोणाच्या िवरुद्ध काही असेल
तर त्याची क्षमा करा. यासाठी की, तुमच्या स्वगार्तील िपत्याने
तुमच्या पापांची क्षमा करावी. 26 परंतु तुम्ही जर क्षमा करणार
नाही तर तुमचा स्वगार्तील िपताही तुमच्या अपराधांची क्षमा
करणार नाही.”

. 21:23-27; 20:1-8
27 ते परत यरूशलेम शहरास आले आिण येशू परमेश्वराच्या

भवनात िफरत असता मुख्य याजक लोक, िनयमशास्तर्ाचे
िशक्षकआिण वडील त्याच्याकडेआले. 28आिण त्यास म्हणाले,
“आपण कोणात्या अिधकाराने या गोष्टी करता? त्या करण्याचा
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अिधकार आपणास कोणी िदला?” 29 येशू त्यांना म्हणाला,
“मीही तुम्हास एक पर्श्न िवचारतो आिण जर तुम्ही मला
त्याचे उ र िदले तर मी या गोष्टी कोणत्या अिधकाराने करतो
हे तुम्हास सांगेन. 30 योहानाचा बािप्तस्मा स्वगार्तनू होता
की मनुष्यांपासनू होता? याचे उ र द्या.” 31 त्यािवषयी
त्यांनी आपसात चचार् केली आिण म्हणू लागले जर आपण तो
स्वगार्पासनू म्हणावे तर तो म्हणेल, “मग त्यावर तुम्ही िवश्वास
का ठेवला नाही? 32 परंतु जर आपण तो मनुष्यांपासनू आहे
असे म्हणावे तर लोक आपणावर रागवतील.” त्या लोकांची
भीती वाटत होती कारण सवर् लोकांचा िवश्वास होता की योहान
खरोखर संदेष्टा होता. 33मग त्यांनी येशलूा उ र िदले, “आम्हास
माहीत नाही.” तेव्हा येशू त्यांना म्हणाला, “मग मीही या गोष्टी
कोणात्या अिधकाराने करीत आहे हे तुम्हास सांगत नाही.”

12

. 21:33-46; 20:9-19
1 येशू त्यांना दाखले सांगनू िशकवू लागला, “एका मनुष्याने

दर्ाक्षाचा मळा लावला व त्याच्याभोवती कंुपण घातले. त्याने
दर्ाक्षरसासाठी कंुड खणले आिण टेहळणीसाठी माळा बांधला.
त्याने तो शेतकर्यास खंडाने िदला व तो दरू पर्वासास
गेला. 2 हंगामाच्या योग्यवेळी शेतकर्याकडून दर्ाक्षमळ्यातील
फळांचा योग्य िहस्सा िमळावा म्हणनू त्याने एका नोकरास
पाठवले. 3 परंतु त्यांनी नोकरास धरले, मारले आिण िरकामे
पाठवनू िदले. 4 नंतर त्याने दुसर्या नोकरास पाठवले. त्यांनी
त्याचे डोके फोडले आिण त्यास अपमानकारक रीतीने वागिवले.
5 मग धन्याने आणखी एका नोकराला पाठवले. त्यांनी त्यास
िजवे मारले. त्याने इतर अनेकांना पाठवले. शेतकर्यांनी
काहीनंा मारहाण केली तर काहीनंा ठार मारले. 6 धन्याजवळ
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पाठवण्यासाठी आता फक्त त्याचा िपर्य मुलगा उरला होता.
तो म्हणाला, खातर्ीने ते माझ्या मुलाला मान देतील. तो
त्याचा आवडता मुलगा होता म्हणनू शेवटी त्याने त्यास त्या
शेतकर्यांकडे पाठवले. 7 परंतु ते शेतकरी एकमेकांस म्हणाले,
हा तर वारीस आहे. चला, आपण याला िजवे मारू म्हणजे
वतन आपलेच होईल! 8 मग त्यांनी त्यास धरले, िजवे मारले
आिण दर्ाक्षमळ्याबाहेर फेकून िदले. 9 तर मग दर्ाक्षमळ्याचा
धनी काय करील? तो येईल आिण शेतकर्यांना िजवे मारील व
दर्ाक्षमळा दुसर्यांना देईल.

10 तुम्ही हा शास्तर्लेख वाचला नाही काय?
जो दगड बांधणार्यांनी नाकारला तो कोनिशला झाला.
11 हे परमेश्वराकडून झाले,
आिण ते आमच्या दृष्टीने आश्चयर्कारक कृत्य आहे.”
12मग ते येशलूाअटककरण्याचा मागर् शोधूलागले. परंतु त्यांना
लोकांची भीती वाटत होती. त्यासअटककरण्याची त्यांची इच्छा
होती कारण त्यांना माहीत होते की, हा दाखला त्याने त्यांनाच
उदे्दशनू सांिगतला होता. मग ते त्यास सोडून िनघनू गेले.

. 22:15-22; 20:20-26
13 नंतर त्यांनी त्यास चुकीचे बोलताना पकडावे म्हणनू काही

परूशी व काही हेरोदी लोकांस त्याच्याकडे पाठवले. 14 ते
त्याच्याकडेआलेआिण म्हणाले, “गुरूजी की,आपणपर्ामािणक
आहात आिण पक्षपात न करता आपण देवाचा मागर् खरेपणाने
िशकिवता हे आम्हास माहीत आहे तर मग कैसरला कर देणे
योग्य आहे की नाही? आिण आम्ही तो द्यावा की न द्यावा?”
15 परंतु येशनेू त्यांचा ढोंगीपणा ओळखला व त्यांना म्हणाला,
“तुम्ही माझी परीक्षा का पाहता? माझ्याकडे एक नाणे आणा
म्हणजे मी ते पाहीन.” 16 मग त्यांनी त्याच्याकडे एक नाणे
आणले. त्याने त्यांना िवचारले, “या नाण्यावरील ही पर्ितमा व
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हा लेख कोणाचा आहे?” ते त्यास म्हणाले, “कैसराचा.” 17 मग
येशू त्यांना म्हणाला, “जे कैसराचे ते कैसराला आिण जे देवाचे
ते देवाला द्या.” तेव्हा त्यांना त्याच्या उ रािवषयी फार आश्चयर्
वाटले.

. 22:23-33; 20:27-40
18 नंतर, जे पुनरुत्थान नाही असे मानणारे काही सदकूी

त्याच्याकडे आले त्यांनी त्यास िवचारले, 19 “गुरुजी. मोशेने
आमच्यासाठी पिवतर् शास्तर्ात असे िलिहले आहे की, जर
कोणा मनुष्याचा भाऊ मरण पावला व त्याची पत्नी मागे
रािहली, परंतु त्यांना मलूबाळ नसले तर आपल्या भावाच्या
वंश पुढे चालावा म्हणनू त्या मनुष्याने ितच्याबरोबर लग्न
करावे आिण मरण पावलेल्या भावाचा वंश वाढवावा. 20 तर
असे कोणी सात भाऊ होते. पिहल्याने पत्नी केली व तो
मलूबाळ न होता मरण पावला. 21 दुसर्याने ितच्याबरोबर लग्न
केले, तोसुध्दा मलूबाळ न होता मरण पावला. 22 ितसर्याने
तसेच केले. त्या सात भावांपैकी एकालाही त्या स्तर्ीपासनू,
मलूबाळ झाले नाही. शेवटी ती स्तर्ीही मरण पावली.
23 सातही भावांनी ितच्याबरोबर लग्न केले तर पुनरुत्थानाच्या
वेळी जेव्हा लोक मरण पावलेल्यातनू उठतील तेव्हा ती कोणाची
पत्नी असेल? कारण सातही जणांनी ितच्याबरोबर लग्न
केले होते.” 24 येशू त्यांना म्हणाला, “खातर्ीने, शास्तर्लेख
आिण देवाचे सामथ्यर् तुम्हास माहीत नाही म्हणनू तुम्ही
अशी चकू करीत आहात. 25 कारण जेव्हा लोक मरण
पावलेल्यातनू उठतील तेव्हा ते लग्न करणार नाहीत व करून
देणार नाहीत, त्याऐवजी ते स्वगार्तील देवदतूापर्माणे असतील.
26परंतु मरण पावलेल्यांच्या पुन्हा उठण्यािवषयी तुम्ही मोशेच्या
पुस्तकातील जळत्या झुडपािवषयी वाचले नाही काय? तेथे देव
मोशाला म्हणाला, मी अबर्ाहामाचा देव, इसहाकाचा देव आिण
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याकोबाचा देवआहे. 27तोमरणपावलेल्यांचा देव नव्हे तर िजवंत
लोकांचा देव आहे. तुम्ही फार चुकतआहात.”

. 22:34-40; 10:25-28
28 त्यानंतर एका िनयमशास्तर्ाच्या िशक्षकाने त्यांना वाद

घालताना ऐकले. येशनेू त्यांना िकती चांगल्या पर्कारे उ र िदले
ते पािहले. तेव्हा त्याने िवचारले, “सवर् आज्ञा पैकी महत्त्वाची
अशी पिहली आज्ञा कोणती?” 29 येशनेू उ र िदले, “पिहली
महत्त्वाचीआज्ञा ही, ‘हे इसर्ाएला, ऐक, पर्भूआपला देव एकच
पर्भू आहे. 30 तू आपल्या संपणूर् अंतःकरणाने, संपणूर् िजवाने,
संपणूर् मनाने आिण संपणूर् शक्तीने तुझा देव पर्भू याच्यावर
पर्ीती कर.’ 31 दुसरी आज्ञा ही आहे, ‘जशी आपणावर तशी
आपल्या शेजार्यावरपर्ीतीकर.’ यापेक्षा दुसरीकोणतीहीआज्ञा
मोठी नाही.” 32 तो मनुष्य उ रला, “देव एकच आहे, गुरूजी
आिण त्याच्यािशवाय कोणीही नाही असे आपण म्हणता ते खरे
बोललात. 33 त्याच्यावर पणूर् अंतःकरणाने, पणूर् बुद्धीने, पणूर्
शक्तीनेआिणजशीआपणावरतशीआपल्या शेजार्यावर पर्ीती
करणे हे सवर् यज्ञ व अपर्णे, जी आपणास करण्याची आज्ञा िदली
आहे, त्यापेक्षाही अिधक महत्त्वाचे आहे.” 34 येशनेू पािहले
की, त्या मनुष्याने शहाणपणाने उ र िदले आहे. तेव्हा तो त्यास
म्हणाला, “तू देवाच्या राज्यापासनू दरू नाहीस.” त्यानंतर त्यास
पर्श्न िवचारण्याचे धाडस कोणी केले नाही.

. 22:41-46; 20:41-44
35 येशू परमेश्वराच्या भवनात िशकवीत असता, तो म्हणाला,

“िखर्स्त दािवदाचा पुतर् आहे असे िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक
म्हणातात ते कसे शक्यआहे? 36दावीद स्वतः पिवतर्आत्म्याने
परे्िरत होऊन म्हणाला,
‘पर्भू देव, माझ्या पर्भलूा म्हणाला,
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मी तुझे वैरी तुझ्या पायाखाली घालेपयर्ंत,
तू माझ्या उजवीकडे बैस.’
37 दावीद स्वतः िखर्स्ताला ‘पर्भ’ू म्हणतो तर मग िखर्स्त
दािवदाचा पुतर् कसा?” आिणमोठालोकसमुदाय त्याचेआनंदाने
ऐकत होता.

. 23:1-7; 20:45-47
38 िशक्षण देताना तो म्हणाला, “िनयमशास्तर्ाच्या

िशक्षकांिवषयी सावध असा. त्यांना लांब लांब झगे घालनू
िमरवायलाआिण बाजारात नमस्कार घ्यायलाआवडते. 39आिण
सभास्थानातील व मेजवानीतील सवार्त महत्त्वाच्या जागांची
त्यांना आवड असते. 40 ते िवधवांची घरे खाऊन टाकतात आिण
धािमर्कता दाखिवण्यासाठी ते लांब लांब पर्ाथर्ना करतात. या
लोकांस फार कडक िशक्षा होईल.”

21:1-4
41 येशू दानपेटीच्यासमोर बसनूलोक पेटीत पैसे कसे टाकतात

हे पाहत होता आिण पुष्कळ शर्ीमंत लोक भरपरू पैसे टाकीत
होते. 42 नंतर एक गरीब िवधवा आली व ितने दोन तांब्याची
नाणी म्हणजे एक दमडी टाकली. 43 येशनेू आपल्या िशष्यांना
एकतर् बोलावले आिण म्हणाला, “मी तुम्हास खरे सांगतो की,
सवार्नंी त्या पेटीत जे दान टाकले त्या सवार्पेंक्षा या िवधवेने
अिधक टाकले आहे. 44 मी असे म्हणतो कारण त्यांच्याजवळ
जे भरपरू होते त्यामधनू त्यांनी काही दान िदले, परंतु ती गरीब
असनूही ितच्याजवळ होते ते सवर् ितने देऊन टाकले. ती सवर्
ितच्या जीवनाची उपजीिवका होती.”
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. 24:1, 2; 21:5, 6
1 मग येशू परमेश्वराच्या भवनातनू िनघनू जात असता

त्याच्या िशष्यांपैकी एकजण त्यास म्हणाला, “गुरूजी, पाहा,
कसे हे अदभ्तू धोंडे व बांधलेली इमारत आहे.” 2 येशू
त्यास म्हणाला “तू या मोठ ा इमारती पाहतोस ना? येथील
एकही दगड दुसर्या दगडावर राहणार नाही. त्यातील पर्त्येक
खाली पाडला जाईल.” 3 येशू परमेश्वराच्या भवनासमोरच्या
जैतुनाच्या डोंगरावर बसला होता. पेतर्, याकोब, योहान आिण
अंिदर्या यांनी त्यास एकांतात िवचारले, 4 “या गोष्टी केव्हा
घडतील हे आम्हास सांगा आिण या गोष्टी पणूर् होण्याची वेळ
येईल तेव्हा कोणते िचन्ह घडेल?” 5 नंतर येशू त्यांना सांगू
लागला, “तुम्हास कोणी फसवू नये म्हणनू सावध राहा. 6 पुष्कळ
लोक माझ्या नावाने येतील व म्हणतील की, ‘मी तोच आहे’
आिण ते पुष्काळांना फसवतील. 7 जेव्हा तुम्ही लढायािवषयी
आिण लढायांच्या अफवािवषयी ऐकाल तेव्हा घाबरू नका. हे
िनिश्चतपणे घडणारच आहे. पण एवढ ाने शेवट होणार नाही.
8 एक राष्ट्र दुसर्या राष्ट्रावर उठेल, एक राज्य दुसर्या
राज्यावर उठेल, िनरिनराळ्या िठकाणी भकंूप होतील आिण
दुष्काळ पडतील. पण या गोष्टी म्हणजे केवळ नाशाची सुरूवात
आहे.

9 तुम्ही सावध असा. ते तुम्हास न्यायसभांच्या स्वाधीन
करतील आिण सभास्थानात तुम्हास मार देतील. त्यांना साक्ष
व्हावी म्हणनू तुम्हास राज्यकत व राजे यांच्यासमोर उभे रहावे
लागेल. 10 या गोष्टी घडण्यापवूी र् सवर् राष्ट्रांमध्ये सुवातची
घोषणा झालीच पािहजे. 11 ते तुम्हासअटककरूनचौकशीसाठी
आणतील तेव्हा अगोदरच तुम्ही काय बोलावे याची काळजी करू
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नका, तर त्या घटकेला जे काही सुचवले जाईल ते बोला, कारण
बोलणारे तुम्ही नाही तर पिवतर् आत्मा तुम्हासाठी बोलेल.
12 भाऊ भावाला व वडील आपल्या मुलाला ठार मारण्यासाठी
िवश्वासघात करून धरून देतील, मुले आपल्या आईवडीलांवर
उठतीलआिण ते त्यांना ठार करतील. 13आिणमाझ्या नावामुळे
सवर्जण तुमचा दे्वष करतील, पण जो शेवटपयर्ंत िटकेल तोच
तारला जाईल.

14 जेव्हा तुम्ही नाशाला कारण अशी भयंकर गोष्ट, दानीएल
संदेष्ट ाने सांिगतलेला ‘ओसाडीचा अमंगळ पदाथर्’ जो िजथे
नको तेथे पाहाल. (वाचकाने याचा अथर् काय तो समजावनू
घ्यावा) तेव्हा जे यहदूीया पर्ांतात आहेत त्यांनी डोंगरांकडे
पळून जावे. 15 जो मनुष्य आपल्या घराच्या छतावर असेल
त्याने घरातनू काही आणण्यासाठी खाली उतरू नये. 16 आिण
जर एखादा मनुष्य शेतात असेल तर त्याने आपला झगा
आणण्यासाठी माघारी जाऊ नये. 17 त्या िदवसात ज्या
िस्तर्यांची मुले तान्ही असतील व अंगावर पाजत असतील
त्यांच्यासाठी हे अती भयंकर होईल. 18 हे िहवाळ्यात होऊ
नये म्हणनू पर्ाथर्ना करा. 19 कारण त्या िदवासात जो तर्ास
होईलतो देवाने जग िनमार्ण केले त्याआरंभापासनू तोआजपयर्ंत
कधीही झाला नसेल व पुन्हा त्यासारखा कधीही होणार नाही,
असा असेल. 20 परमेश्वराने जर ते िदवस कमी केले नसते
तर कोणीही वाचला नसता. परंतु ज्यांना त्याने िनवडले आहे
अशा िनवडलेल्या मनुष्यांसाठी ते िदवस त्याने कमी केले आहेत.
21 आिण जर कोणी तुम्हास म्हणेल की ‘पाहा, िखर्स्त येथे
आहे िकंवा तेथे आहे,’ तर त्यावर िवश्वास ठेवू नका. 22 कारण
काही लोक आपण खोटे िखर्स्त िकंवा खोटे संदेष्टे असल्याचा
दावा करतील आिण शक्य झाले तर ते िनवडलेल्या लोकांस
फसवण्यासाठी िचन्हे व आश्चयर्कमर् करतील. 23 पहा, तेव्हा
तुम्ही सावध राहा. मी काळापवूी र्च तुम्हास सवर्काही सांगनू
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ठेवले आहे.
24 परंतु त्या िदवसात ही संकटे येऊन गेल्यावर,

‘सयूर् अंधकारमय होईल,
चंदर् पर्काश देणार नाही.’
25 ‘आकाशातनू तारे पडतील
आिणआकाशातील बळे डळमळतील.’
26 आिण लोक मनुष्याचा पुतर्ाला मेघांरूढ होऊन मोठ ा
सामथ्यार्िनशी आिण वैभवाने येताना पाहतील. 27 नंतर
तो आपल्या देवदतूास पाठवील व चार िदशातनू, पृथ्वीच्या
सीमेपासनू ते आकाशाच्या सीमेपयर्ंत त्याच्या िनवडलेल्या
लोकांस एकतर् करील.

. 24:32-35; 21:29-33
28 अंिजराच्या झाडापासनू िशका. जेव्हा त्याच्या डहाळ्या

कोमल होतातआिण त्यावर पाने फुटतात तेव्हा तुम्हास उन्हाळा
जवळआला हे समजते. 29 त्याचपर्माणे तुम्ही जेव्हा या गोष्टी
घडताना पाहाल तेव्हा तुम्हास समजेल की, तो काळ अगदीच
दाराशी येऊन ठेपला आहे. 30 मी तुम्हास खरे सांगतो की, या
सवर् गोष्टी घडण्यापवूी र् ही िपढी खातर्ीने नाहीशी होणार नाही.
31 स्वगर् आिण पृथ्वी नाहीशी होतील पण माझी वचने नाहीशी
होणारच नाहीत.

32 त्या िदवसािवषयी िकंवा त्या घटकेिवषयी कोणालाही
ठाऊक नाही. स्वगार्तील देवदतूांनाही नाही व पुतर्ासही नाही.
फक्त िपत्याला ठाऊक आहे. 33सावध असा, पर्ाथर्नेत जागृत
असा कारण ती वेळ केव्हा येईल हे तुम्हास ठाऊक नाही. 34 ती
वेळ अशी आहे की, एक मनुष्य पर्वासास िनघते वेळी घर
सोडतो आिण त्याच्या पर्त्येक नोकराला काम नेमनू देतो. तो
पहारेकर्यास जागरूक राहण्याची आज्ञा करतो. तसे हे आहे.
35 म्हणनू तुम्ही जागे असा, कारण घरधनी केव्हा येईल हे
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तुम्हास ठाऊक नाही. तो संध्याकाळी, मध्यरातर्ी, पहाटे कोंबडा
आरवण्यापवूी र् िकंवा सकाळी केव्हा येईल हे तुम्हासमाहीत नाही.
36जर तो अचानक आला तर तुम्हास झोपेत असताना पाहील.
37मी तुम्हास सांगतो, ते सवार्नंा सांगतो, जागृत राहा.”

14
. 26:1-5; 22:1, 2; . 11:45-53

1वल्हांडण व बेखमीर भाकरीच्या सणाच्या दोन िदवसअगोदर
मुख्य याजक लोकआिण िनयमशास्तर्ाचे िशक्षक कपटाने त्यास
धरून िजवे मारण्याचा मागर् शोधीत होते. 2कारण ते म्हणत होते
“आपण ते सणात करू नये नाही तर लोक दंगा करतील.”

. 26:6-13; . 12:1-8
3 येशू बेथानी येथे िशमोन कुष्ठरोगी याच्या घरी मेजावर

जेवायला बसला असता कोणीएक स्तर्ी वनस्पतीपासनू
बनवलेल्या शुद्ध सुगंधी तेलाची फार मौल्यवान अलाबास्तर्
कुपी घेऊन आली. ितने अलाबास्तर् कुपी फोडली आिण सुगंधी
तेल येशचू्या डोक्यावर ओतले. 4 तेथे असलेले काही लोक
रागावले, ते एकमेकांना म्हणाले, “सुगंधी तेलाचा असा नाश
व्हावा हे बरे नाही. 5 कारण हे सुगंधी तेल तीनशे सोन्याच्या
नाण्यापेक्षा अिधक िकंमतीला िवकता आले असते आिण ते पैसे
गरीबांना देता आले असते.” असे म्हणनू त्यांनी ितच्यािवरुद्ध
कुरकुर केली. 6 पण येशू म्हणाला, “ितला एकटे सोडा. ितला का
तर्ास देता? ितने माझ्यासाठी एक संुदर कृत्य केलेआहे. 7गरीब
तर नेहमी तुमच्याजवळ असतील आिण पािहजे तेव्हा त्यांना
मदत करणे तुम्हास शक्य आहे. परंतु मी नेहमीच तुमच्याबरोबर
असेन असे नाही. 8 ितला शक्य झाले ते ितने केले. ितने
दफनिवधीच्या तयारीच्या काळाअगोदरच माझ्या शरीरावर
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सुगंधी तेल ओतले आहे. 9 मी तुम्हास खरे सांगतो, सवर् जगात
जेथे कोठे सुवातची घोषणा केली जाईल तेथे ितची आठवण
म्हणनू ितने जे केले ते नेहमीच सांिगतले जाईल.”

. 26:14-16; 22:3-6
10 नंतर बारा िशष्यांपैकी एक, यहदूा इस्कयो र्त येशलूा

िवश्वासघाताने धरून देण्यासाठी मुख्य याजकांकडे गेला.
11 जेव्हा याजकांनी हे ऐकले तेव्हा त्यांनाफारआनंदझालाआिण
त्यांनी त्यास पैसे देण्याचे वचन िदले. मग यहदूा येशलूा धरून
त्यांच्या हातात देण्याची संधी पाहू लागला.

. 26:17-25; 22:7-13; . 13:21-30
12 बेखमीर भाकरीच्या सणाच्या पिहल्या िदवशी जेव्हा

वल्हांडण सणाचा कोकरा बळी करत असत तेव्हा येशचेू
िशष्य त्यास म्हणाले, “आम्ही जातो आिण वल्हांडण सणाच्या
भोजनाची तयारी करतो. आम्ही कोठे जाऊन तयारी करावी अशी
आपली इच्छाआहे?” 13 येशनेूआपल्या दोघा िशष्यांना पाठवले
आिण त्यांना सांिगतले, “शहरात जा आिण पाण्याचे भांडे घेऊन
जाणारा मनुष्य तुम्हास भेटेल, त्याच्यामागे जा. 14आिण जेथे
तो आत जाईल त्या घराच्या मालकास सांगा, ‘गुरुजी म्हणतात,
जेथे मला माझ्या िशष्यांबरोबर वल्हांडण सणाचे भोजन करणे
शक्य होईल अशी खोली कोठे आहे?’ 15 आिण तो तुम्हास
माडीवरची एक मोठी नीटनेटकी केलेली खोली दाखवील, तेथे
आपल्यासाठी तयारी करा.” 16 िशष्य िनघाले आिण ते शहरात
गेले आिण येशनेू सांिगतल्यापर्माणे त्यांना सवर् आढळले. मग
त्यांनी वल्हांडण सणाच्या भोजनाची तयारी केली.

17 संध्याकाळ झाली तेव्हा येशू बारा िशष्यांसह आला.
18 मेजावर बसनू ते जेवीत असता येशू म्हणाला, “मी तुम्हास
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खरे सांगतो, तुमच्यापैकी जो एकजण मला शतर्ूच्या स्वाधीन
करून देईल, तो माझ्याबरोबर येथे जेवण करीत आहे.” 19 िशष्य
अितशय िखन्न झाले व पर्त्येकजण त्यास म्हणू लागला, “तो
मी आहे का?” 20 तो त्यांना म्हणाला, “बारा जणांपैकी एक जो
माझ्याबरोबर ताटात भाकर बुडवतआहे तोच. 21 त्याच्यािवषयी
पिवतर् शास्तर्ात जसे िलिहले आहे, तसा मनुष्याचा पुतर्
जाईल, परंतु ज्याच्याकडून मनुष्याचा पुतर् धरून िदला जाईल,
त्याची केवढी दुदर्शा होणार. तो जन्मला नसता तर ते
त्याच्यासाठी बरे झाले असते.” 22 ते भोजन करीत असता येशनेू
भाकर घेतली, उपकारस्तुती केली, ती मोडलीआिण त्यांना िदली.
तो म्हणाला, “घ्या, हे माझे शरीर आहे.” 23 नंतर येशनेू प्याला
घेतला, उपकारस्तुती केली. तो प्याला त्यांना िदला आिण सवर्
त्यातनू प्याले. 24 मग येशू म्हणाला, “हे माझे नव्या कराराचे
रक्त आहे. पुष्कळांसाठी ते ओतले जात आहे. 25 मी तुम्हास
खरे सांगतो की, देवाच्या राज्यात मी नवा दर्ाक्षरस िपईन त्या
िदवसापयर्ंत मी यापुढे दर्ाक्षाचा उपज*िपणार नाही.”

26 नंतर त्यांनी उपकारस्तुतीचे गीत गाईले व ते जैतुनाच्या
डोंगराकडे िनघनू गेले.

. 26:31-35; 22:31-34; . 13:36-38
27 येशू िशष्यांना म्हणाला, “तुम्ही सवर् अडखळूनपडालकारण

पिवतर् शास्तर्ात असे िलिहले आहे की,
‘मी में ढपाळास मारीन
आिण मेंढरांची दाणादाण होईल.’

28 परंतु माझे पुनरुत्थान झाल्यावर मी तुमच्यापुढे गालील
पर्ांतात जाईन.” 29 पेतर् म्हणाला, जरी सवर् अडखळले तरी मी
अडखळणार नाही. 30 मग येशू त्यास म्हणाला, “मी तुला खरे
* 14:25
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सांगतो, आज रातर्ी दोनदा कोंबडा आरवण्यापवूी र् तू तीन वेळा
मला नाकारशील.” 31 तरीही पेतर् अिधक आवेशाने म्हणाला,
“जरी मला आपणाबरोबर मरावे लागले तरीसुद्धा मी आपणाला
नाकारणार नाही.” आिण इतर सवर्जण तसेच म्हणाले.

. 26:36-46; 22:39-46
32 नंतर ते गेथशेमाने म्हटलेल्या जागी आले, तेव्हा येशू

त्याच्या िशष्यांना म्हणाला, “मी पर्ाथर्ना करीपयर्ंत येथे बसा.”
33 येशनेू आपल्याबरोबर पेतर्, याकोब व योहान यांना घेतले.
दुःख व वेदनांनी त्याचे मन भरून आले. 34 तो त्यांना म्हणाला,
“माझा जीव मरण्याइतका वेदना सोशीत आहे. येथे राहा व
जागृत असा.”

35 त्यांच्यापासनू थोडे दरू अंतरावर जाऊन तो जिमनीवर
पडलाआिण त्याने पर्ाथर्ना केलीकी, “शक्यअसेलतरहीघटका
मजपासनू टळून जावो.” 36 तो म्हणाला, “अब्बा-िपता, तुला
सवर्काही शक्य आहे. हा प्याला मजपासनू दरू कर तरी माझ्या
इच्छेपर्माणे नाही तर तुझ्या इच्छेपर्माणे कर.”

37 नंतर येशू आला आिण त्यांना झोपलेले पािहले. तो
पेतर्ाला म्हणाला, “िशमोना, तू झोपी गेलास काय? तासभर
तुझ्याच्याने जागे राहवत नाही काय? 38 जागृत राहा आिण
पर्ाथर्ना करा म्हणजे तुम्ही परीके्षत पडणार नाही. आत्मा उत्सुक
आहे पण देह अशक्तआहे.”

39 पुन्हा येशू दरू गेला आिण त्याच गोष्टी उच्चारून त्याने
पर्ाथर्ना केली. 40 नंतर तो परत आला व त्यास ते झोपलेले
आढळले कारण त्यांचे डोळे जड झाले होते आिण त्यास काय
उ र द्यावे हे त्यांना कळेना.

41 तो पुन्हा ितसर्या वेळेस आला आिण त्यांना म्हणाला,
“तुम्ही अजनूही झोपलेलेआिण िवशर्ांती घेतआहात काय? पुरे
झाले! आता वेळ आली आहे. मनुष्याचा पुतर् पाप्यांच्या हाती
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धरून िदला जात आहे. 42 उठा, आपण जाऊ या. पाहा, मला
धरून देणारा मनुष्य इकडे येत आहे.”

. 26:47-56; 22:47-53; . 18:1-11
43आिण येशू बोलत आहे तोपयर्ंत बारा जणांपैकी एक यहदूा

तेथे आला. त्याच्याबरोबर मुख्य याजक लोक व िनयमशास्तर्ाचे
िशक्षकआिणवडीलयांनी पाठवलेलेअनेकलोकतलवारी वसोटे
घेऊन आले. 44 घात करून देणार्याने त्यांना अशी खणू िदली
होती की, “मी ज्या कोणाचे चंुबन घेईन तोच तो आहे, त्यास धरा
आिण सांभाळून न्या.” 45 मग यहदूा आल्याबरोबर तो येशकूडे
गेला आिण म्हणाला, “रब्बी!” आिण असे म्हणनू यहदूाने
येशचेू चंुबन घेतले. 46 नंतर त्यांनी त्याच्यावर हात टाकले
आिण त्यास अटक केली. 47 तेथे जवळ उभे असलेल्यांपैकी
एकाने आपली तलवार काढली आिण महायाजकाच्या नोकरावर
वार करून त्याचा कान कापनू टाकला. 48 नंतर येशू त्यांना
म्हणाला, “मी लुटारू असल्यापर्माणे तुम्ही तलवारीआिण सोटे
घेऊन मला पकडायला बाहेर पडलात काय? 49 मी दररोज
परमेश्वराच्या भवनात िशकवीत असता तुम्हाबरोबर होतो आिण
तुम्ही मला अटक केली नाही. परंतु शास्तर्लेख पणूर् झालाच
पािहजे.” 50सवर् िशष्य त्यास सोडून पळून गेले.

51 एक तरूण मनुष्य अंगावर तागाचे वस्तर् पांघरून
त्याच्यामागेचालतहोता. त्यांनी त्यासधरले, 52परंतु तो तागाचे
वस्तर् टाकून उघडाच पळून गेला.

. 26:57-68; 22:66-71; . 18:12-14,
19-24

53 नंतर त्यांनी येशलूा तेथनू महायाजकाकडे नेले आिण सवर्
मुख्य याजकलोक, वडील व िनयमशास्तर्ाचे िशक्षकजमाझाले.
54 थोडे अंतर ठेवनू पेतर् येशचू्या मागे सरळ महायाजकाच्या
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वाड ात गेला. तेथे पेतर् कामदारांबरोबर िवस्तवाजवळ शेकत
बसला.

55 मुख्य याजक लोक आिण सवर् यहदूी सभा येशलूा िजवे
मारण्यासाठी पुरावा गोळा करण्याचा पर्यत्न करीत होते. परंतु
त्यांना काही िमळेना. 56 पुष्कळांनी त्याच्यािवरुध्द खोटी साक्ष
िदली. परंतु त्यांची साक्ष सारखी नव्हती. 57 नंतर काहीजण
उभे राहीले आिण त्याच्यािवरुध्द साक्ष देऊन म्हणाले, आम्ही
त्यास असे म्हणताना ऐकले की, 58 “हाताने बांधलेले परमेश्वराचे
भवन मी पाडून टाकीन आिण हातांनी न बांधलेले असे दुसरे
भवन तीन िदवसात उभारीन.” 59परंतु तरीही याबाबतीत त्यांच्या
साक्षीत मेळनव्हता. 60 नंतरमहायाजक त्यांच्यापुढे उभा रािहले
आिण त्याने येशलूा िवचारले, “तू उ र देणार नाहीस काय?
हे लोक तुझ्यािवरुद्ध आरोप करताहेत हे कसे?” 61 परंतु येशू
गप्प रािहला. त्याने उ र िदले नाही. नंतर महायाजकाने पुन्हा
िवचारले, “धन्यवािदताचा पुतर् िखर्स्त तो तू आहेस काय?”
62 येशू म्हणाला, “मी आहे,
आिण तुम्ही मनुष्याच्या पुतर्ाला सवर्समथर्

देवाच्या उजवीकडे बसलेले
व आकाशातील मेघांसह येताना पाहाल.”

63 महायाजकाने आपले कपडे फाडले आिण म्हणाला,
“आपणालाअिधकसाक्षीदारांची कायगरजआहे? 64 तुम्ही िनंदा
ऐकलीआहे. तुम्हास काय वाटते?” सवार्नंी त्यास मरणदंड योग्य
आहेअशी िशक्षाफमार्वली. 65काहीजण त्याच्यावर थंुकू लागले.
त्याचे तोंड झाकून बुक्क्या मारू लागले व त्यास म्हणू लागले,
“ओळख बरे, तुला कोणी मारले?” कामदारांनी त्यास ताब्यात
घेतले आिण मारले.

. 26:69-75; 22:54-62; . 18:15-18,
25-27
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66 पेतर् अंगणात असतानाच महायाजकाच्या दासीपैकी एक
तेथे आली. 67 आिण ितने पेतर्ाला शेकताना पािहले. तेव्हा
ितने त्याच्याकडे िनरखनू पािहले व म्हणाली, “तू सुद्धा नासरेथकर
येशबूरोबर होतास ना?” 68 परंतु पेतर्ाने ते नाकारले आिण
म्हणाला, “तू काय म्हणतेस हे मला कळत नाही व समजतही
नाही.” पेतर् अंगणाच्या दरवाजाच्या देवडीवर गेला आिण
कोंबडा आरवला. 69 जेव्हा दासीने त्यास पािहले तेव्हा जे लोक
तेथे होते त्यांना ती म्हणू लागली की, “हा मनुष्य त्यांच्यापैकीच
एकआहे.” 70 पेतर्ाने पुन्हा ते नाकारले. नंतर थोड ा वेळाने तेथे
उभे असलेले लोक पेतर्ाला म्हणाले, “खातर्ीने तू त्यांच्यापैकी
एकआहेस, कारण तू सुद्धा गालीली आहेस.” 71 पेतर् िनभर्त्सना
करीतवशपथवाहनू म्हणाला, “तुम्ही ज्या मनुष्यािवषयी बोलत
आहात त्यास मी ओळखत नाही!” 72 आिण लगेच दुसर्यांदा
कोंबडा आरवला, “दोन वेळा कोंबडा आरवण्यापवूी र् तू मला तीन
वेळा नाकारशील,” असे येशू म्हणाला होता याची पेतर्ाला
आठवण झाली व तो अितशय दुःखी झाला व मोठ ाने रडला.

15

. 27:1-2; 27:11-14; 23:1-5; .
18:28-38

1पहाट होताच मुख्ययाजकलोक, वडीलजन, िनयमशास्तर्ाचे
िशक्षक व सवर् यहदूी सभा यांनी मसलत करून येशलूा बांधनू
िपलाताच्या ताब्यात िदले. 2 िपलाताने त्यास िवचारले, तू
यहदू्यांचा राजा आहेस काय? येशनेू उ र िदले, “तू म्हणतोस
तसेच.” 3 मुख्य याजकांनी पुष्कळ बाबतीत येशवूर आरोप ठेवले.
4 मग िपलाताने त्यास पुन्हा पर्श्न िवचारला, तू उ र देणार
नाहीस काय? पाहा, ते िकतीतरी गोष्टीिंवषयी तुझ्यावर आरोप
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करत आहेत! 5 पण तरीही येशनेू उ र िदले नाही म्हणनू
िपलाताला आश्चयर् वाटले.

6 वल्हांडण सणाच्या वेळी ते कोणत्याही एका कैद्याच्या
सुटकेची मागणी करीत असत. त्यास िपलात िरवाजापर्माणे
लोकांसाठी सोडत असे. 7 बरब्बा नावाचा एक मनुष्य,
बंडखोरांबरोबर तुरंुगात होता. त्याने दंगलीमध्ये खनू केल्याबद्दल
त्यास पकडण्यात आले होते. 8लोक आले आिण िपलाताला तो
नेहमी त्यांच्यासाठी करीतअसे तसे करायला लावले. 9 िपलाताने
िवचारले, तुमच्यासाठी यहदू्यांच्या राजाला सोडावे अशी तुमची
इच्छा आहे काय? 10 िपलात असे म्हणाला कारण त्यास
माहीत होते की, दे्वषामुळे मुख्य याजकांनी येशलूा धरुन िदले
होते. 11 परंतु िपलाताने त्याच्याऐवजी बरब्बाला सोडावे असे
मुख्य याजकांनी लोकांस िचथवले. 12 परंतु िपलात त्यांना पुन्हा
म्हणाला, तर मग तुम्ही ज्याला यहदू्यांचा राजा म्हणता त्याचे
मी काय करावे अशी तुमची इच्छा आहे? 13 ते पुन्हा मोठ ाने
ओरडले, त्यास वधस्तंभावर िखळा! 14 िपलाताने पुन्हा िवचारले,
का? त्याने कोणता गुन्हा केला आहे? ते सवर् अिधकच मोठ ाने
ओरडले, त्यास वधस्तंभावर िखळा! 15 िपलाताला लोकांस खशू
करायचे होते म्हणनू त्याने त्यांच्यासाठी बरब्बाला सोडले आिण
येशलूा फटके मारून वधस्तंभावर िखळण्यासाठी िशपायांच्या
स्वाधीन केले.

. 27:27-31
16 िशपायांनी येशलूा राज्यपालाच्या वाड ात, पर्यतोयर्मात

म्हणजे कचेरीत नेले आिण त्यांनी सैिनकांची एक तुकडीच एकतर्
बोलावली. 17 त्यांनी त्याच्या अंगावर जांभळा झगा घातला
व काटयाचा मुकुट करून त्यास घातला. 18 ते त्यास मुजरा
करू लागले आिण म्हणू लागले, यहदू्यांच्या राजाचा जयजयकार
असो. 19 त्यांनी वेताच्या काठीने वारंवार त्याच्या डोक्यावर
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मारले. त्याच्यावर थंुकले आिण गुडघे टेकून त्यास वंदन केले.
20 त्यांनी त्याची थट्टा केल्यावर त्याच्या अंगावरून जांभळा
झगा काढून घेतला व त्याचे स्वतःचे कपडे त्यास घातले. नंतर
वधस्तंभावर िखळणे शक्य व्हावे म्हणनू ते त्यास बाहेर घेऊन
गेले.

21 वाटेत त्यांना कुरेनेकर िशमोन नावाचा एक मनुष्य िदसला.
तोआलेक्सांदर् व रूफयांचा िपता होता वआपल्या रानातनू घरी
परत चालला होता. मग सैिनकांनी त्यास जबरदस्तीने येशचूा
वधस्तंभ वहावयास लावले.

22 आिण त्यांनी येशलूा गुलगुथा म्हणजे कवटीची जागा
म्हटलेल्या िठकाणी आणले. 23 त्यांनी त्यास बोळ िमसळलेला
दर्ाक्षरस िदला परंतु त्याने तो घेतला नाही. 24 त्यांनी त्यास
वधस्तंभावर िखळले, कोणी कोणते कपडे घ्यावे यासाठी त्यांनी
िचठठ ा टाकल्या व त्याचे कपडे वाटून घेतले. 25 त्यांनी त्यास
वधस्तंभावर िखळले तेव्हा िदवसाचा ितसरा तास* झाला होता.
26आिण त्याच्यावर त्याच्या दोषारोपाचा लेख, “यहदू्यांचा राजा”
असा िलिहला होता.

27-28 त्यांनी त्याच्याबरोबर दोन लुटारंूना एकाला त्याच्या
उजवीकडे व दुसर्याला त्याच्या डावीकडे वधस्तंभावर िखळले
होते.

29जवळून जाणारे लोक त्याची िनंदा करीत होते. ते आपली
डोकी हलवनू म्हणाले, अरे! परमेश्वराचे भवन पाडून ते तीन
िदवासात बांधणारा तो तचू ना! 30वधस्तंभावरुनखाली येआिण
स्वतःला वाचव. 31 तसेच मुख्य याजकांनी, िनयमशास्तर्ाच्या
िशक्षकांनी येशचूी थट्टा केली आिण एकमेकास म्हणाले, त्याने
दुसर्यांचे तारण केले पण त्यास स्वतःचा बचाव करता येत नाही!
32 या इसर्ाएलाचा राजा िखर्स्त याला वधस्तंभावरुन खाली
* 15:25
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येऊद्या मगआम्ही ते पाहू आिण त्याच्यावर िवश्वास ठेवूआिण
जे त्याच्याबरोबर वधस्तंभावर िखळले होते त्यांनी देखील त्याचा
अपमान केला.

. 27:45-56; 23:44-49; . 19:28-30
33 दुपारची वेळ झाली. सगळ्या देशभर अंधार पडला, तो

अंधार दुपारी तीन वाजेपयर्ंत रािहला. 34 मग तीन वाजता
येशू मोठ ाने आरोळी मारून म्हणाला, “एलोई, एलोई, लमा
सबकथनी, म्हणजे, माझ्या देवा, माझ्या देवा, तू माझा त्याग का
केलास?” 35जवळ उभे असलेल्या काहीजणांनी हे ऐकले तेव्हा
ते म्हणाले, ऐका, तो एलीयाला बोलवतआहे. 36एकजण धावत
गेला. त्याने स्पंज आंबेत बुडवनू भरला. वेताच्या काठीवर ठेवला
वतो येशलूा िपण्यास िदलाआिण म्हणाला,थांबा! एलीया येऊन
त्यास खाली उतरवायला येतो की काय हे आपण पाह.ू 37 मग
मोठ ाने आरोळी मारून येशनेू पर्ाण सोडला.

38 तेव्हा परमेश्वराच्या भवनातील पडदा वरपासनू खालपयर्ंत
फाटला व त्याचे दोन भाग झाले.

39 येशचू्या पुढे उभे आलेल्या अिधकार्याने जेव्हा त्याची
आरोळी ऐकली आिण तो कसा मरण पावला हे पािहले तेव्हा तो
म्हणाला, खरोखर हा मनुष्य देवाचा पुतर् होता.

40 तेथे असलेल्या काही िस्तर्या दुरून पाहत होत्या.
त्यांच्यामध्ये मग्दालीया नगराची मरीया,याकोब वयोसेफयांची
आईमरीया व सलोमी या होत्या. 41 येशू जेव्हा गालील पर्ांतात
होता तेव्हा या िस्तर्या त्याच्यामागे जात व त्याची सेवा करीत
असत. यािशवाय त्याच्याबरोबर यरूशलेम शहरापयर्ंत आलेल्या
इतर अनेक िस्तर्याही होत्या.

. 27:57-61; 23:50-56; . 19:38-42
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42 त्या सुमारास संध्याकाळ झाली होती आिण तो तयारीचा
म्हणजे शब्बाथाच्या आधीचा िदवस होता. 43 योसेफ
अिरमथाईकर न्यायसभेचा माननीय सभासद होता व तो
सुद्धा देवाचे राज्य येण्याची वाट पाहत होता. तो योसेफ
धैयार्ने िपलाताकडे गेला आिण त्याने येशचेू शरीर मािगतले.
44 येशू इतक्या लवकर कसा मरण पावला याचे िपलाताला
आश्चयर् वाटले. मग त्याने सेनािधकारी बोलावले आिण
त्यांना िवचारले. येशलूा मरून बराच वेळ झाला की काय?
45 सेनािधकार्याकडून ते कळाल्यावर, तेव्हा त्याने ते शरीर
योसेफाला िदले. 46 मग योसेफाने तागाचे वस्तर् िवकत आणले
आिण येशलूा वधस्तंभावरुन खाली काढले व त्यास तागाच्या
वस्तर्ात गंुडाळून ते त्याने खडकात खोदलेल्या कबरेत ठेवले.
नंतर त्याने कबरेच्या तोंडावर दगड बसिवला. 47 येशलूा कोठे
ठेवले हे मग्दालीयानगराचीमरीयाआिणयाकोबवयोसेफयांची
आई मरीया पाहत होत्या.

16

. 28:9, 10; 24:1-12; . 20:1-10
1शब्बाथाचा िदवस संपला तेव्हा मग्दालीया नगराची मरीया,

याकोबाचीआईमरीयाआिणसलोमीयांनी त्यासलावण्याकिरता
सुगंधी तेल िवकत आणले. 2 आिण आठवड ाच्या पिहल्या
िदवशी, अगदी पहाटे सयूो र्दयाच्या वेळी त्या कबरेकडे गेल्या.
3 त्या एकमेकीस म्हणत होत्या की, कबरेच्या तोंडावरून
आपणासाठी धोंड कोण बाजलूा लोटील? 4 नंतर त्यांनी वर
पािहले आिण त्यांना धोंड दरू लोटलेली आढळली. ती फारच
मोठी होती. 5 त्या कबरेत आत गेल्या तेव्हा त्या चिकत झाल्या.
त्यांना एक तरुण पुरूष उजव्या बाजसू बसलेलाआढळला. त्याने
पांढरा शुभर् झगा घातला होता. 6 तो त्यांना म्हणाला, भयभीत
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होऊ नका, तुम्ही नासरेथकर येशू जो वधस्तंभावर िखळला होता
त्याचा शोध करीत आहात. पण तो उठला आहे. येथे नाही.
त्यांनी त्यास ठेवले होते ती जागा पाहा. 7 जा आिण त्याच्या
िशष्यांना व पेतर्ालाही सांगा की, तो तुमच्या अगोदर गालील
पर्ांतात जात आहे, त्याने तुम्हास सांिगतल्यापर्माणे तेथे तो
तुम्हास दृष्टीस पडेल. 8 मग त्या बाहेर गेल्या आिण भीतीमुळे
कबरेपासनू पळाल्या. त्यांना आश्चयर् वाटले. त्यांनी कोणाला
काहीही सांिगतले नाही कारण त्या भयभीत झाल्या होत्या.

. 28:9-10; . 20:11-18
9आठवड ाच्या पिहल्या िदवशी येशू उठल्यावर त्याने पर्थम

मग्दालीया नगराची मरीयाला, िजच्यातनू त्याने सात भतेू
काढली होती, ितला दशर्न िदले. 10 ती गेली आिण रडून शोक
करणार्या त्याच्या अनुयायांना ितने हे वृ सांिगतले. 11 त्यांनी
ऐकले की तो िजवंतआहे व ितने त्यास पािहलेआहे. तेव्हा त्यांनी
ितच्या म्हणण्यावर िवश्वास ठेवला नाही.

12 यानंतर त्यांच्यापैकी दोघे उघड ा माळरानावर चालले
होते. गावाकडे जात असता येशू त्यांना दुसर्या रुपाने पर्कट
झाला. 13 ते परत आले व इतरांना त्यािवषयी सांिगतले परंतु
त्यांनी त्यांच्यावरही िवश्वास ठेवला नाही.

14 नंतर अकरा िशष्य जेवत बसले असता येशू त्यांना पर्कट
झाला. त्याने िशष्यांच्या अिवश्वासाबद्दल आिण त्यांच्या
अंतःकरणाच्या कठोरतेबद्दल त्यांना समज िदली कारण ज्यांनी
त्यास उठल्यावर पािहले होते त्यांच्यावर त्यांनी िवश्वास ठेवला
नाही.

. 28:16-20; 24:44-49; . 1:6-8
15 तो त्यांना म्हणाला, “सवर् जगात जा आिण सवर् सृष्टीला

सुवातची घोषणा करा. 16 जो कोणी िवश्वास ठेवतो आिण
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बािप्तस्मा घेतो त्याचे तारण होईल, परंतु जो िवश्वास ठेवत
नाही तो िशके्षस पातर् होईल. 17 परंतु जे िवश्वास ठेवतील
त्यांच्याबरोबर ही िचन्हे असतील, ते माझ्या नावाने भतेू
काढतील, ते नव्या नव्याभाषा बोलतील. 18 तेआपल्या हातांनी
साप उचलतीलआिण ते कोणतेही पर्ाणघातक पदाथर् प्याले तरी
ते त्यांना कदािप बाधणार नाही. ते आजार्यांवर हात ठेवतील
आिण ते बरे होतील.”

24:50-53
19 मग पर्भू येशू त्यांच्याबरोबर बोलल्यानंतर तो स्वगार्त

घेतला गेला आिण देवाच्या उजव्या बाजसू जाऊन बसला.
20 िशष्य बाहेर गेले आिण त्यांनी पर्त्येक िठकाणी सुवातची
घोषणा केली. पर्भनेू त्यांच्याबरोबर कायर् केले व त्याने
वचनाबरोबर असणार्या िचन्हांनी त्याची खातर्ी केली.
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